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تسرهف
5تسرهف

یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  هنماخ يا (  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  31باتفآ 

باتک 31تاصخشم 

32هراشا

38همدقم

نیوانع 44تسرهف 

یلامجا 72تسرهف 

تانایب 76نتم 

ندش ییاروشاع  يارب  یتصرف  یمالسا ؛ بالقنا  - 1357/8/876

76هراشا

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هیعاد ي  76تّحص 

تداهش راختفا  77شزرا و 

اروشاع موادت  یمالسا ؛ بالقنا  78مّرحم 1357 - 

مالسا مان  هب  نمشد  تّیمکاح  زا  نانمؤم  جنر  - 1357/8/2979

79هراشا

اروشاع مایق  80فده 

تراسا گرم و  زا  ندیسارهن  مالسلا ؛  هیلع  یلع  نب  نیسح  83هزومآ ي 

تبیصم 84رکذ 

یمالسا تموکح  لیکشت  يارب  مالسلا  مهیلع  ناماما  شالت   - 1358/3/2484

یعیش قطنم  رد  مّرحم  يانعم  86رذآ 1358 - 

یمالسا حیحص  تّنس  مالسلا ؛  هیلع  یلع  نب  نیسح  يارب  يرادازع  - 1358/9/587

نیتسار نامیا  رولبت  مالسلا ؛  هیلع  نیسح  ماما  مایق  87نیدرورف 1359 - 

ناسکی طیارش  رد  مالسلا ،  مهیلع  هّمئا  راتفر  تدحو  - 1359/1/1088

خیرات لوط  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  نوخ  ششوج  - 1359/1/1088
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مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  مان  نامتک  رب  نانمشد  ماکان  شالت  - 1359/1/1189

خیرات هنهپ ي  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تکرح  نوزفازور  ششوج  - 1359/5/689

مالسا یقیقح  ناظفاح  مالسلا ؛  مهیلع  موصعم  ناماما  - 1359/5/1090

هناگی تکرح  لّمکم  مالسلا ؛  مهیلع  هّمئا  نوگانوگ  ياهراتفر  - 1359/6/1490

90هراشا

اروشاع زا  سپ  نایعیش  هتفای ي  نامزاس  تّیلاّعف  ندش  رت  گنر  91رپ 

بالقنا زورفآ  شتآ  هیرگ ي  مالسلا ؛  هیلع  داّجس  ماما  هیرگ ي  - 1359/6/1791

91هراشا

اروشاع هثداح ي  رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  91هسامح ي 

ینیسح سلاجم  یمالسا و  بالقنا  - 1359/8/1691

91هراشا

خیرات ِمّرحم  نیرت  تکرب  اب  يرجه ؛ لاس 60  96مّرحم 

اروشاع یخیرات  ياهسرد  اهمایپ و  - 1359/8/2397

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  سپ  مالسا ، زا  مدرم  یچیپرس  - 1359/9/14100

اروشاع ِرت  بجاو  ِمایق  يارب  بجاو    ِ ّجح ِكرت  - 1360/2/26102

یهلا هدعو ي  یخیرات و  تّنس  ریشمش ؛ رب  نوخ  يزوریپ  - 1360/3/15102

102هراشا

مالسا ياقب  نماض  يراکادف و  شخب  ماهلا  مالسلا ؛  هیلع  نیسح  103ماما 

اروشاع مایق  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يزوریپ  - 1360/3/27103

قح تلود  نامز  رد  یگدنز  هنارکش ي  - 1360/11/20105

قح تلود  تمعن  رکش  هب  مامتها  - 1361/2/23105

البرک هعجاف ي  رگید  يور  مالسا ؛ يزوریپ  - 1361/3/1106

مالسا يدبا  تایح  مالسلا ؛  هیلع  ماما  تداهش  - 1361-3-26107

اروشاع مایق  يزوریپ  - 1361-3-30108

اروشاع هثداح ي  زا  سپ  یعیش  هعماج ي  تّیعضو  - 1361-4-6108

قح تلود  رد  یگدنز  تمعن  رکش  هب  مامتها  - 1361-5-30113
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اهتداهش یخرب  نوزفا  يراذگرثا  - 1361-6-3114

قح تلود  رد  یگدنز  تمعن  رکش  هب  مامتها  - 1361-6-24114

اروشاع زا  سپ  یمالسا  هعماج ي  تّیعضو  - 1361-7-2115

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایق  فده  - 1361-8-4116

116هراشا

البرک هثداح ي  نییبت  117هویش ي 

هنومن هعماج ي  لیکشت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  118تثعب 

یمالسا ماظن  ناکرا  زا  ینکر  119نایب 

تعدب رفک و  ملظ و  هیلع  مایق  تکرح و  سفن  ماما ؛ 122فده 

مایق فده  نییبت  مالسلا و  هیلع  ماما  133هبطخ ي 

مالسلا هیلع  ماما  مایق  134ریثأت 

البرک زا  جورخ  زاوج  - 1361-9-4134

هفیظو نداد  ماجنا  مایق ؛ فده  - 1361-9-20134

بئاصم نیرتگرزب  اروشاع ؛ عیاقو  - 1361-10-9135

135هراشا

تبیصم 135رکذ 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  ناج  زا  رتزیزع  مالسا ؛ - 1361-12-28137

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دالیم  نشج  هفسلف ي  - 1362-2-26137

هرس سدق  ینیمخ  ماما  يوس  زا  یهلا  يریبدت  مّرحم ؛ تصرف  زا  هدافتسا  - 1362-3-14141

141هراشا

اروشاع هثداح ي  زا  سپ  مالسلا  هیلع  داّجس  ترضح  142ریبدت 

مالسلا هیلع  داّجس  ماما  تسایس  رارکت  ینیمخ ؛ ماما  143تکرح 

طیارش دارفا و  هب  هتسب  تداهش ؛ شزرا  - 1362-4-1145

145هراشا

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  146ریثأت 

هکس کی  يور  ود  مالسا ؛ ياقب  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیسح  تداهش  - 1362-4-7146

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1075زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


يریذپ تّلذ  تمرح  - 1362-6-10146

تمواقم نامیا  هطبار ي  - 1362-7-2147

فیلکت نداد  ماجنا  يارب  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  مایق  فده  - 1362-7-4148

يرمق يرجه  لّوا  نرق  همین ي  زا  سپ  یمالسا  هعماج ي  طیارش  - 1362-7-15149

149هراشا

حالصا يارب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  151مایق 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  تبیصم  154رکذ 

اهنامرآ مالسا و  هار  رد  ایلوا ؛ ندش  ادف  - 1363-1-5156

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناج  زا  رتزیزع  مالسا ؛ - 1363-1-9157

مالسا ياقب  يارب  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  تداهش  - 1363-1-22157

مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  ناج  زا  رتزیزع  مالسا ؛ - 1363-2-9157

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مشچ  رون  ناج  زا  رتزیزع  مالسا ؛ - 1363-2-19158

قح تلود  رد  یگدنز  تمعن  رکش  هب  مامتها  - 1363-2-19158

ماما تداهش  مایق و  هماگنه ي  ینارون ؛ مالسا  هیلع  تملظ  همجه ي  - 1363-2-24158

البرک هثداح ي  اب  ریت  متفه  هثداح ي  تهابش  - 1363-3-28160

160هراشا

خیرات هثداح ي  نیرتراگدنام  نیرتزیگنا و  160مغ 

رکذ تدابع و  لها  مالسلا ؛  هیلع  یلع  نب  نیسح  نارای  - 1363-3-30161

لمج گنج  رد  ناورم  يارب  مالسلا  امهیلع  نینسح  تعافش  - 1363-4-1161

اه تداهش  يراذگشزرا   - 1363-4-7161

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رصع  ناناملسم  تّیرثکا  يربخ  یب  تلفغ و  - 1363-5-6162

مالسلا هیلع  هللادبعابا  يزوریپ  - 1363-7-4163

ریطخ یتّیلوئسم  نانمشد ؛ ربارب  رد  مالسا  ظفح  - 1363-7-10164

164هراشا

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يزوریپ  165نییبت 

یمالسا بالقنا  ياه  هیاپ  ماکحتسا  ینیسح و  مایپ  شرتسگ  - 1363-7-12166
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اهروشک همه ي  رد  نایعیش  ّقح  ینیسح ؛ يرادازع  مسارم  يرازگرب  - 1363-7-24167

167هراشا

خیرات لوط  رد  یمالسا  رئاعش  نیرت  تکرب  اب  اروشاع ؛ 168مسارم 

اروشاع یگشیمه  نافلاخم  169نارگمتس ؛

یمالسا بالقنا  رد  ینیسح  مسارم  عطاق  ریثأت  - 1363-8-10169

خیرات نادیهش  تاداس  وا ؛ باحصا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  - 1363-8-19169

169هراشا

طیارش نیرت  تخس  رد  اروشاع  170مایق 

البرک دای  يایحا  ترایز و  تّنس  يراذگ  هیاپ  نیعبرا ؛ - 1363-8-22172

172هراشا

ریشمش رب  نوخ  يزوریپ  هرابود ي  هبرجت ي  یمالسا ؛ 174بالقنا 

مالسلا هیلع  هللادبعابا  هب  رصم  مدرم  داقتعا  - 1363-10-10175

تفرعم اب  ترایز  زا  دوصقم  - 1363-10-14176

مالسلا اهیلع  همطاف  بتکم  درگاش  مالسلا ؛  هیلع  هللادبعابا  - 1363-12-21176

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ناج  زا  رتزیزع  مالسا ؛ - 1364-1-10177

اروشاع هعجاف ي  زا  سپ  یهلا  تارّدقم  عوقو  - 1364-1-23178

هدنیآ هب  دیما  راثیا و  تمواقم ، تدالو  مالسلا ؛  هیلع  یلع  نب  نیسح  تدالو  - 1364-2-4179

اروشاع مایق  زاس  هنیمز  مالسلا ؛  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ّقح  رد  ملظ  افج و  - 1364-3-17180

یخیرات ثداوح  یگژیو  - 1364-4-7181

ینیسح تقیقح  عولط  هاگیّلجت  یمالسا ؛ بالقنا  - 1364-6-8183

هظحل فیلکت  هب  ندرک  لمع  ترورض  - 1364-6-11184

تاجن یتشک  تیاده و  لعشم  مالسلا ؛  هیلع  نیسح  ماما  - 1364-7-2184

184هراشا

دربن هنحص ي  تخانش  186تّیّمها 

قح هار  رد  تماقتسا  مالسلا ؛  هیلع  نیسح  ماما  مایق  188حور 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  زا  ناشخرد  191هزومآ يا 
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اروشاع ترایز  زا  يزارف  حرش  - 1364-7-4192

اروشاع هعقاو ي  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ياهاعد  حرش  - 1364-7-5198

198هراشا

تبیصم 210رکذ 

رابکتسا ربارب  رد  یگداتسیا  تمواقم و  هاگیّلجت  نیعبرا ؛ - 1364-8-12211

211هراشا

اروشاع ياهتربع  212اهسرد و 

صاوخ یهاتوک  212اروشاع و 

مالسلا اهیلع  يربک  بنیز  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیسح  ناوریپ  ادهش ؛ هداوناخ ي  - 1364-8-15214

یمالسا تلود  تمعن  تمظع و  هب  هّجوت  - 1364-10-9215

البرک يادهش  ندوب  زاتمم  زار  - 1364-12-1216

ناناملسم همه ي  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سرد  ملظ ؛ اب  هزرابم ي  - 1365-2-8217

اروشاع مایق  ماگنه  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  نارود  ياهتوافت  - 1365-3-4218

اروشاع هعجاف ي  زا  سپ  نیملسم  عاضوا  لیلحت  - 1365-4-28220

220هراشا

نآ رییغت  جورخ و  يارب  تقو  222نییعت 

اوقت رهظم  مالسلا ؛  هیلع  ادهّشلادّیس  - 1365-6-21223

223هراشا

اروشاع مایق  224هزیگنا ي 

رترب ياهشزرا  يارب  يراکادف  224ترورض 

اروشاع مایق  225هماگنه ي 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایق  مایپ  یمالسا و  ّمهم  لصا  ملظ ؛ ربارب  رد  227یگداتسیا 

صاوخ هب  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  باتع  229نانخس و 

اروشاع مایق  هزیگنا ي  234نایب 

مالسلا هیلع  هللادبعابا  گرزب  سرد  مایق ؛ يارب  یگدامآ  235تکرح و 

تبیصم 237رکذ 
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اهتعاجش روآدای  مّرحم ؛ - 1365-7-2238

مالسلا هیلع  داّجس  ماما  همهاو ي  یب  يرگاشفا  - 1365-7-4238

238هراشا

مالسا ظفح  يارب  ربص  تدهاجم و  239يراکادف ،

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دالیم  یقیقح  نشج  - 1365-8-29240

مالسلا اهیلع  يربک  بنیز  ترضح  تّیصخش  تمظع  - 1365-10-15241

البرک هثداح ي  تفرعم  - 1365-10-18247

تبیصم رکذ  يانعم  - 1365-11-30248

لطاب رب  هبلغ  يونعم  رازبا  ینید ؛ ناربهر  تداهش  - 1365-12-15248

البرک رادملع  هب  مالسا  ناگدنمزر  یّسأت  - 1366-1-14250

250هراشا

باحصا نیرت  تلیضف  250اب 

اروشاع نتشاد  هگن  هدنز  یگتسیاب  - 1366-1-21250

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  یخیرات  ریثأت  - 1366-1-30251

مالسا يارب  يراکادف  موزل  - 1366-2-9252

اروشاع زیگنا  قوش  بش  - 1366-3-7252

مالسا هار  رد  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ناج  ندش  ادف  - 1366-3-8253

البرک هثداح ي  رد  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  تّیمولظم  نییبت  - 1366-5-23253

253هراشا

يدیلپ رب  تّیمولظم  254يزوریپ 

مالسا يراگدنام  يارب  يراکادف  - 1366-5-24254

اروشاع ات  ریدغ  زا  - 1366-5-24254

تسرد یتسایس  یناوخ ؛ هضور  - 1366-5-27255

مالسلا هیلع  هللادبعابا  مایق  فده  - 1366-6-1255

255هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تّما  حالصا  ماما ؛ مایق  256فده 
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فیلکت مّسجم  نایب  مایق ؛ 257فده 

تسایس زا  نید  ییادج  اب  هلباقم  اروشاع ؛ مایق  - 1366-6-6260

260هراشا

مالسا یسایس  هرهچ ي  هلآ ؛  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  260ترجه 

ترجه دادتما  262البرک ؛

ناریا یمالسا  بالقنا  رد  مّرحم  263ریثأت 

تبیصم 264رکذ 

ینیسح نارادازع  هب  هیصوت  مود -  267هبطخ ي 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  سلاجم  یناوخ و  هیثرم  ياه  267هتسیاب 

يرادازع سلاجم  رد  ماکحا  فراعم و  ینیسح ، تضهن  داعبا  268نایب 

اروشاع هوکش  تثعب و  ششخرد  - 1366-6-10269

269هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بتکم  زا  ینکر  270اروشاع ؛

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تسد  هب  مالسا  بتکم  يازجا  قّقحت  270نایب و 

يدوبان یناریو و  زا  نید  ظفح  هلئسم ي  271تّیّمها 

یساسا یفیلکت  بجاو و  هب  لمع  اروشاع ؛ 271مایق 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  نارود  272لیلحت 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تماما  لّوا  لاس  هد  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  نارود  272لیلحت 

اروشاع مایق  273هنیمز ي 

طرش دیق و  یب  فیلکت  تائاضتقا  274طیارش و 

خیرات هشیمه ي  يوگلا  مالسلا ؛  هیلع  نیسح  ماما  274مایق 

مالسلا هیلع  هللادبعابا  مایق  275هفسلف ي 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایق  ورگ  رد  نید  275يراگدنام 

اروشاع هثداح ي  نتشاد  هگن  هدنز  یگتسیاب  - 1366-6-20278

( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  تّیصخش  بیرخت  هّیما ؛ ینب  تسایس  - 1366-7-3278

اروشاع تکرح  دادتما  نیعبرا ؛ - 1366-7-24279
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ادهش رگید  رب  البرک  يادهش  تلیضف  - 1366-9-25280

قح تلود  رد  یگدنز  تمعن  رکش  هب  مامتها  - 1366-11-16281

نید ظفح  تّیّمها  - 1367-3-22281

هعماج فارحنا  قمع  ناشن  مالسلا ؛  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  - 1367/4/11281

یعیش رگشروش  ِیبالقنا  رّکفت  هاگیّلجت  اروشاع ؛ - 1367/5/23283

283هراشا

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يزوریپ  284نییبت 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يزوریپ  زا  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  ینیب  284شیپ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایق  فده  هفسلف و  - 1367/5/23285

285هراشا

فارحنا جالع  مالسلا ؛  هیلع  نیسح  ماما  286مایق 

خیرات همه ي  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  288مایپ 

مالسلا هیلع  ماما  تبرغ  ییاهنت و  - 1367/5/24288

288هراشا

اروشاع 289سرد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایق  290هزیگنا ي 

اروشاع 290سرد 

ینیسح تضهن  290يزوریپ 

ناملسم تّما  يرادیب  مچرپ  مّرحم ؛ - 1367/5/24291

291هراشا

اروشاع 292ياهسرد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  هثداح ي  زا  ناناملسم  293تلفغ 

مّرحم زا  يزومآ  سرد  ناریا و  294تّلم 

راوشاع یخیرات  هلسلس ي  همادا ي  رد  یمالسا ؛ بالقنا  - 1367/5/25295

تعاجش يراکادف و  یگداتسیا ، رادمایپ  اروشاع ؛ - 1367/5/26297

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نارود  یمالسا و  بالقنا  نارود  يدننامه  - 1367/5/27298
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اروشاع ياهسرد  - 1367/5/27300

اروشاع ياهسرد  - 1367/5/28304

304هراشا

اروشاع رگید  سرد  یسانش ؛ نمشد  رب  306مامتها 

اروشاع زا  یمایپ  ربهر ؛ زا  307يوریپ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  گرزب  307یسرد 

اروشاع ياهسرد  - 1367/5/29308

308هراشا

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نارود  اب  ام  نامز  ياهتوافت  كرتشم و  311تّیوه 

اروشاع تکرب  هب  ناریا  رد  یمالسا  ماظن  لیکشت  نید و  312ظفح 

اروشاع مایق  داعبا  زا  یکی  يراکادف ؛ - 1367/6/2313

یسایس ناربهر  نیرت  مواقم  مالسلا ؛  مهیلع  موصعم  ناماما  - 1367/6/4316

316هراشا

مالسا وحم  یپ  رد  هّیما  317ینب 

هّیما ینب  ماگ  نیرخآ  317دیزی ؛

هّیما ینب  اب  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  هزرابم ي  هیامتسد ي  321اروشاع ؛

تبیصم 321رکذ 

خیرات تبیصم  نیرتمیظع  اروشاع ؛ - 1367-6-6323

مالسلا هیلع  نسح  ماما  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تّیعبت  - 1367-6-10326

قح تلود  رد  یگدنز  تمعن  رکش  هب  مامتها   - 1367-8-12327

مالسلا مهیلع  موصعم  ناماما  ّمهم  تّیرومأم  - 1367-12-13327

327هراشا

مالسلا مهیلع  هّمئا  دروخرب  مالسا و  فیرحت  329هنومن ي 

بتکم ظفح  تلاصا  - 1368-2-2330

مالسلا مهیلع  موصعم  ناماما  یسایس  راتفر  رد  توافت  ییارچ  - 1368-2-11330

330هراشا
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مالسلا مهیلع  هّمئا  نوگانوگ  راتفر  331لیلحت 

مالسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  نارود  332ياهتوافت 

اروشاع زا  سپ  هعیش  هرابود ي  یجیردت  لیکشت  مدرم و  336دادترا 

مالسلا هیلع  هللادبعابا  رب  نتسیرگ  زار  - 1368-4-28337

یمالسا بالقنا  حور  اروشاع ؛ اب  یفطاع  طابترا  - 1368-5-11337

337هراشا

هرس سدق  ینیمخ  ماما  تضهن  338اروشاع و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایق  339فده 

نادیهش همه ي  رب  البرک  يادهش  340تلیضف 

یمالسا یماظن  داجیا  يارب  مالسلا  مهیلع  هّمئا  يّدج  341هدارا ي 

اروشاع گنهرف  زا  یمالسا  بالقنا  يریگ  341هرهب 

اروشاع هثداح ي  زا  لوقعمان  ییادز  هیاریپ  343موزل 

اروشاع نتشاد  هگن  شپترپ  دنموربآ و  344یگتسیاب 

مّرحم سلاجم  رد  زور  لئاسم  هب  345نتخادرپ 

مالسا خیرات  رد  ریظن  یب  هعجاف يا  مالسلا ؛  مهیلع  تیب  لها  تراسا  - 1368-5-23347

ینیسح تضهن  دای  يراذگ  هیاپ  نیعبرا ؛ - 1368-6-29348

طیارش هب  هتسب  اهتداهش ؛ شزرا   - 1368-8-24351

ادخ صلاخ  دبع  لماک و  ناسنا  رهظم  مالسلا ؛  هیلع  هللادبعابا  - 1368-12-10352

352هراشا

حلص رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  عفادم  مالسلا ؛  هیلع  نیسح  352ماما 

اروشاع مایق  هفسلف ي  فده و  - 1369-6-21353

البرک رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارای  روضح  - 1369-6-29354

البرک زوریپ  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیسح  - 1369-10-13355

اهتّبحم اهرواب و  قیمعت  رد  یحاّدم  رنه  - 1369-10-17355

مالسلا مهیلع  هّمئا  فصو  تفرعم و  زا  رشب  زجع  - 1369-11-29356

غیلبت ّنف  - 1370-4-20357
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357هراشا

یمالسا ياهتکرح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  359شقن 

رترب 359غیلبت 

ربنم داهن  هدشن  یسررب  360ریثأت 

دیدج ياهتیلوئسم  ربنم و  361داهن 

فرگش يریثأت  اب  هاتوک  هعقاو يا  اروشاع ؛ - 1370-4-25363

يراکادف ترورض  - 1370-6-27366

مالسلا اهیلع  يربک  بنیز  يروحم  فیلکت  یسانش و  تّیعقوم  - 1370-8-22366

366هراشا

َملاع نانز  يوگلا  مالسلا ؛  اهیلع  يربک  367بنیز 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  هیعدا ي  - 1370-11-3368

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هژیو ي  ینز ؛ هنیس  یناوخ و  هضور  - 1370-12-13369

369هراشا

مالسلا مهیلع  ناماما  يازع  نشج و  رد  نویزیولت ، ویدار و  ناریدم  هب  370هیصوت 

یندشن مامت  یگشیمه و  اروشاع ؛ - 1371-4-10372

372هراشا

مالسا خیرات  رب  اروشاع  يراذگریثأت  372تّلع 

اروشاع هثداح ي  373رهوج 

تمظع رانک  رد  تبرغ  375تّیمولظم و 

فادها رد  يزوریپ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  376نامیا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يزوریپ  376نییبت 

اهتّلم همه ي  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  377سرد 

هدومزآ یگشیمه و  قشمرس  377البرک ؛

اروشاع ياهسرد  اهتربع و  - 1371-4-22379

379هراشا

379اهسرد
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380اهتربع

اروشاع تربع  380نیلّوا 

یهلا ياهشزرا  اهرایعم و  زا  مالسا  ردص  هعماج ي  384لودع 

اروشاع زا  مهم  یسرد  یلصا ؛ هفیظو ي  تخانش  - 1371-5-7387

387هراشا

تریصب یب  ناگرزب  388صاوخ و 

مالسلا هیلع  ماما  ناسل  رد  ّمها  فیلکت  389نایب 

زور فیلکت  هفیظو و  تخانش  رد  390مامتها 

نمشد اب  هلباقم  يارب  یهلا  ریبدت  اروشاع ؛ - 1371-11-6390

390هراشا

مالسا يارب  هدمع  رطخ  392ود 

نورب نورد و  نمشد  اب  داهج  هصرع ي  393اروشاع ؛

مالسلا هیلع  هللادبعابا  نامز  هعماج ي  394یگژیو 

اروشاع زا  گرزب  396یسرد 

هفرع ياعد  رد  ّربدت  تئارق و  رد  مامتها  - 1372-3-5397

نید يراگدنام  زمر  اروشاع ؛ - 1372-3-26398

398هراشا

مّرحم هام  رد  يولع  ینیسح و  فراعم  نایب  هب  ینید  ناغّلبم  399مامتها 

اروشاع هعقاو ي  زا  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  مهس  - 1372-4-23401

البرک هثداح ي  يواک  فرژ  رد  مامتها  - 1372-10-26403

403هراشا

البرک هثداح ي  403ياهیگژیو 

مالسلا هیلع  نیسح  يراکادف  تکرب  هب  ثداوح  نافوط  رد  مالسا  408يراگدنام 

البرک زا  یسرد  تبرغ ؛ زا  409ندیسارهن 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  بتکم  ياهیگژیو  - 1372-11-8409

اروشاع رکذ  تاکرب  يرادازع و  - 1373-3-17411
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411هراشا

تاساسحا فطاوع و  413تّیّمها 

اروشاع فرگش  هثداح ي  414ياهتّیلباق 

اروشاع رهظ  رد  مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز  ترضح  417هضور ي 

اروشاع هرطاخ ي  دای و  418تمعن 

اروشاع زا  نارگمتس  418همهاو ي 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  رکذ  ینیسح و  يازع  هماقا ي  هب  مدرم  419مامتها 

يرادازع سلاجم  مزال  420ياهیگژیو 

يرادازع سلاجم  زا  تبقارم  424ترورض 

یمومع راظنا  رد  هعیش  تسیاشان  هرهچ ي  ینز ؛ همق  - 1373-3-27429

يرادازع بکوم  يرادازع و  تّیّمها  - 1373-3-29430

مالسلا مهیلع  هّمئا  يزوریپ  نییبت  - 1373-5-3431

ینیسح ناشخرد  ياه  هقراب  یبهذم ؛ ياهتئیه  - 1373-5-12432

432هراشا

یبهذم ياهتئیه  ناوارف  تّیفرظ  هب  هّجوت  432مامتها و 

یمالسا بالقنا  رد  یبهذم  ياهتئیه  زراب  مهم و  433شقن 

یبهذم ياهتئیه  تّیّمها  434تمظع و 

یبهذم ياهتئیه  زا  435یسانشردق 

یبهذم ياهتئیه  يدوبان  رد  نانمشد  ماکان  435شالت 

مالسلا هیلع  هللادبعابا  يرادمچرپ  436تلزنم 

یبهذم ياهتئیه  رد  مالسا  زور  لئاسم  437غیلبت 

تافارخ اب  یگدولآ  زا  یبهذم  ياهتئیه  438تظافح 

تسب نب  رد  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ندشن  راتفرگ  - 1373-6-8438

اروشاع ياهتربع  نییبت  - 1373-10-15440

ینیسح مزع  راثیا و  اب  یهلا  ریدقت  دنویپ  اروشاع ؛ - 1373-10-19442

یّقرتم هعماج يا  ییالو ؛ هعماج ي  - 1374-2-28443
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رترب عّونتم و  ياه  هویش  اب  اروشاع  نییبت  - 1374-3-1444

اروشاع رامش  یب  تاکرب  - 1374-3-3446

446هراشا

رضاح رصع  رد  اروشاع  447ریثأت 

اروشاع زا  يریگ  هرهب  449موزل 

اروشاع گنهرف  هنشت ي  450ایند ؛

فیرحت اب  451هلباقم 

یتّنس یناوخ  هضور  یناوخ و  هعقاو  هب  452هیصوت 

ینیسح سلاجم  رد  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  مایق  فادها  452نییبت 

فراعم قیاقح و  نایب  يارب  یتصرف  454مّرحم ؛

اروشاع مایق  زا  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  فده  - 1374-3-19455

455هراشا

مایق فده  هرابرد ي  هّیرظن  ود  456دقن 

اروشاع مایق  فده  ياههّیرظن  رد  هجیتن  فده و  نایم  458طلخ 

مایق فده  هرابرد ي  حیحص  458هّیرظن ي 

یعامتجا يدرف و  یمالسا ، 460ماکحا 

یمالسا هعماج ي  یّلک  فارحنا  ماگنه  فیلکت ؛ نییبت  461ترورض 

دیزی میژر  رد  مایق  تصرف  يدادترا و  464فارحنا 

نوعلم دیزی  لاثما  تّیمکاح  هرابرد ي  مالسلا  هیلع  ماما  468مالک 

هّیفنح نبدمحم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تّیصو  رد  فیلکت  469نایب 

گرزب یفیلکت  هب  هراشا  هفوک و  هرصب و  ياسؤر  هب  مالسلا  هیلع  ماما  470همان ي 

ّرح رکشل  ربارب  مالسلا  هیلع  ماما  هبطخ ي  رد  مایق  هزیگنا ي  471نایب 

بیذع لزنم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  473مالک 

فیلکت نایب  یسایس و  یعامتجا و  تّیعضو  473ِنییبت 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  تبیصم  478رکذ 

ینیسح یفادها  یمالسا ؛ ماظن  فادها  - 1374-7-25482
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تّیصخش  مان و  رد  یتفگش   - 1374-10-5482

482هراشا

اروشاع 484ياهتربع 

دشن لمع  نآ  هب  هک  یّمهم  لصا  ندشن ؛ 487هتسخ 

یبلط تداهش  گنهرف   - 1375-2-26489

اروشاع تضهن  ماودت  هرس ؛  سدق  ینیمخ  ماما  تضهن  - 1375-3-2490

490هراشا

اروشاع هثداح ي  رد  نوگانوگ  ياه  490هبنج 

ینیسح یتضهن  یمالسا ؛ 497بالقنا 

هرس سدق  ینیمخ  ماما  مایق  يوگلا  اروشاع ؛ تضهن  - 1375-3-14499

499هراشا

مایق ود  ره  یگژیو  500تماقتسا ؛

اروشاع ياهتربع  یناوخزاب  - 1375-3-20505

505هراشا

هعماج ّصاوخ  509ماوع و 

لطاب قح و  ههبج ي  ود  رد  511صاوخ 

ماوع هورگ  رد  نتفرگ  رارق  زا  513زیهرپ 

قح رادفرط  ّصاوخ  ّمهم  514هفیظو ي 

قح رادفرط  ّصاوخ  زاس  تشونرس  515ریثأت 

اروشاع زیگنا  تربع  هثداح ي  518صاوخ و 

هفوک ّصاوخ  راتفر  هب  524یهاگن 

خیرات تاجن  رد  صاوخ  530شقن 

ادخ نارای  ترصن  یهلا ؛ هدعو ي  532تّنس و 

گرزب یفیلکت  533یگداتسیا ؛

مالسلا مهیلع  ادخ  يایلوا  نداد  رارق  وگلا  ترورض  - 1375-9-24534

534هراشا
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تسایس بیذهت و  رد  مالسلا  هیلع  ماما  534شالت 

اروشاع هثداح ي  يانعم  538حور و 

مّرحم هام  رد  رتهب  غیلبت  يارب  يرکفمه  موزل  - 1376-2-13541

مالسلا هیلع  هللادبعابا  نوخ  زا  تّیرشب  يدنم  هرهب  - 1376-2-17542

542هراشا

دیهش مایپ  یهلا ؛ فادها  هار  رد  542يراکادف 

نآ جیاتن  صاوخ و  ندرک  یلاخ  543هناش 

ناشیا نادناخ  مالسلا و  هیلع  ماما  رکش  ربص و  - 1376-2-31543

ماوع صاوخ و  هب  هعماج  میسقت  - 1376-6-25544

544هراشا

اروشاع قلخ  رد  قح  ّصاوخ  یهاتوک  544شقن 

مالسا ردص  ياهسرد  اهتربع و  یناوارف  - 1376-6-26546

546هراشا

يونعم ياه  - تردق بولغم  يّدام ، ياه  - 546تردق

نافرع تّیونعم و  رهظم  مالسلا ؛  هیلع  هللادبعابا  - 1376-9-13547

547هراشا

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تّیونعم  نافرع و  هدیرفآ ي  اروشاع ؛ تداهش  548داهج و 

ییاروشاع تّیونعم  هاگیّلجت  سّدقم ؛ عافد  549نارود 

خیرات رد  راگدنام  نافوط  550البرک ؛

مالسلا مهیلع  ماما  هس  زا  اهاعد  نیرت  550فورعم 

ینیسح یگداتسیا  - 1376-10-8552

هفرع ياعد  رد  یهلا  ياضق  هب  ندوب  یضار  تیفاع و  بلط  - 1376-11-1555

مالسلا هیلع  هللادبعابا  تماقتسا  -ن  یی - بت - 1376-12-14557

یهلا ياه  - تمعن هفرع و  ياعد  - 1377-1-30559

اروشاع ياه  - تربع - 1377-2-18560

560هراشا

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1075زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسا ردص  هعماج ي  رد  تّیلهاج  هب  تشگزاب  561ییارچ 

اروشاع تبیصم  تمظع  563نییبت 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تایح  نارود  رد  مالسلا  هیلع  563هللادبعابا 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تموکح  نایاپ  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تا  - فو زا  دعب  مالسلا  هیلع  هللاد  - 565بعابا

 ( مالسلا مهیلع  تیب  لها  تبرغ  هرود ي   ) مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تداهش  زا  دعب  مالسلا  هیلع  566هللادبعابا 

يروابان رد  اروشاع  هثداح ي  566عوقو 

اروشاع تربع  زا  567دوصقم 

يوبن ماظن  رد  هدمع  یلصا و  568طوطخ 

یمالسا هعماج ي  لیکشت  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هلاس ي  هد  569شالت 

یلصا 571شسرپ 

یهلا تمعن  يرادهگن  دمح و  571هروس ي 

یهارمگ یهلا و  بضغ  يوس  هب  یمالسا  573هعماج ي 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  هعماج ي  عاجترا  ِیخیرات  573دهاوش 

مالسا ردص  رد  يراد  هیامرس  دامن  574هحلط ؛

هرصب مکاح  يرعشا ، یسوموبا  زیگنا  تربع  575تّیعضو 

صاقو یبا  نب  دعس  577یبلطایند 

برغم سنوت و  میانغ  سمخ  دیرخ  مکح و  نب  578ناورم 

هفوک رب  هبقع  نبدیلو  579بصن 

دوهی ياملع  ِبطق  رابحألا ؛ 581بعک 

بلطایند مدرم  تساوخرد  هب  راّمع  583لزع 

اهشزرا زا  ندش  یهت  هجیتن ي  اروشاع ؛ رد  هعماج  584يدودرم 

ير تموکح  بحاصت  يارب  دعس  نب  رمع  584شالت 

یمالسا هعماج ي  رگناریو  طاطحنا  رب  مالسلا  هیلع  ماما  585مایق 

تبیصم 586رکذ 

مالسلا هیلع  نسحلا  نب  مساق  تداهش  586هزرابم و 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  تداهش  589هزرابم و 
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ینیمخ تماقتسا  رد  ینیسح  تماقتسا  حور  - 1377-2-28591

مالسلا هیلع  هللادبعابا  هتسجرب ي  یگژیو  هس  - 1377-9-2593

( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  و  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هب  هللاراث  ریبعت  صاصتخا  - 1377-10-18595

هژیو یتصرف  مّرحم ؛ غیلبت  - 1378-1-23596

596هراشا

البرک مایق  فادها  رد  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  تاملک  597حرش 

نید ياه  - مچرپ نتشارفارب  مایق ؛ 598فده 

داسف ینک  هشیر  حالصا و  مایق ؛ 598فده 

ناگدید متس  نتفای  تّینما  مایق ؛ 599فده 

یهلا ننس  ماکحا و  هب  لمع  مایق ؛ 599فده 

زیمآ تّبحم  600غیلبت 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  همیخ ي  غیلبت و  تصرف  زا  601ینادردق 

مالسلا هیلع  ادهّشلادّیس  نیعبرا  رد  تبیصم  رکذ  - 1378-3-14601

فیلکت ریخأت  زا  زیهرپ  - 1378-6-8602

یمطاف رثوک  زا  يدیشروخ  مالسلا ؛  هیلع  یلع  نب  نیسح  - 1378-7-9603

مالسلا هیلع  هللادبعابا  يراگدنام  زار  يونعم ؛ لماوع  - 1378-8-22605

اهلد هبعک ي  ترایز  هب  نوزفازور  قایتشا  - 1378-8-23610

نمشد هبناج ي  همه  یحاّرط  اب  هلباقم  يارب  اروشاع  ياهتربع  - 1379-1-3611

البرک يایحا  هار  رد  مالسلا  مهیلع  هّمئا  تدهاجم  - 1379-1-4612

مّرحم تصرف  زا  مانتغا  - 1379-1-16613

نیعبرا ترایز  زا  یشخب  حرش  - 1379-1-26614

614هراشا

ینیسح تضهن  616هصالخ ي 

مالسا رون  616ششخرد 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تموکح  617یگژیو 

یمالسا هعماج ي  رد  عاجترا  617زورب 
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مالسلا هیلع  هللادبعابا  618مایق 

مایق 618فده 

تداهش ای  تموکح  مایق ؛ 619هجیتن ي 

مالسلا هیلع  هللادبعابا  نوزفا  زور  620ششخرد 

تّیرشب زورما  تالکشم  هشیر ي  ینوبز ؛ 620لهج و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تّزع  621عضاوت و 

قلطم تّیدوبع  تّزع و  تّیونعم ، مالسلا ؛  هیلع  هللادبعابا  622مایق 

اروشاع مایپ  رکذ و  624يایحا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  طسوت  نادناخ ، ندرب  هارمه  هب  624هفسلف ي 

تبیصم 625رکذ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مالک  رد  نآ  يانعم  حالصا و  راعش  مود - 628هبطخ ي 

خیرات لوط  رد  رشب  یلصا  ياهیدنب  ههبج  تابث  - 1379-2-1629

629هراشا

مالسا هب  هبرض  نیرتگرزب  تنطلس ؛ هب  تماما  629لیدبت 

ارو - شاع زا  سپ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  درکلمع  - 1379-2-11630

630هراشا

اروشاع زا  سپ  مدرم  630دادترا 

یمالسا تموکح  لیکشت  يارب  مالسلا  مهیلع  هّمئا  يرای  رد  صاوخ  یهاتوک   - 1379-3-13631

مالسلا مهیلع  نینسح  دنبوزاب  ثیدح  تسرد  لیوأت  - 1379-7-19633

رادساپ زور  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تدالو  زور  بسانت  - 1379-8-9634

یخیرات گنهرف  کی  يرگراثیا ؛ - 1379-8-24635

635هراشا

قح ندنام  هدنز  يارب  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ندش  636ادف 

مالسلا مهیلع  هّمئا  زاس  ناسنا  ياهاعد  - 1379-10-27637

مالسلا هیلع  هللادبعابا  دروم  رد  باستحا  ربص و  - 1379-12-23637

مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  سرد  هضرع ي  یگتسیاب  - 1380-2-19638
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638هراشا

ییانثتسا يرنه  زا  عّیشت  638يرادروخرب 

اروشاع تکرح  تخانش  638یگتسیاب 

نآ ياه  هتسیاب  ینیسح و  سلاجم  640ربنم 

نآ ياه  هتسیاب  ییارس و  هحون  یناوخ و  640هضور 

مالسا زا  مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز  يرادساپ  - 1380-5-3641

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ّرمتسم  یسایس و  هزرابم ي  - 1380-6-30642

تماقتسا دادترا و  يانعم  - 1380-10-22644

644هراشا

نآ رابتعا  البرک و  هثداح ي  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  راتفر  ياهکالم  644سدح 

دادترا تیاور  موهفم  - 1380-10-29645

خیرات هسامح ي  نیرتگرزب  البرک ؛ مایق  - 1380-12-21646

مالسلا هیلع  هللادبعابا  یگداتسیا  ییابیکش و  - 1380-12-23650

یتوغاط ياهتردق  بوکرس  لدع و  هماقا ي  هاگیّلجت  اروشاع ؛ - 1380-12-27652

652هراشا

ایبنا راک  نیرتمهم  توغاط ؛ اب  652هلباقم 

مالسلا هیلع  هللادبعابا  مایق  653هفسلف ي 

اهنادجو رگرادیب  مالسا و  هدننک ي  هدنز  مالسلا ؛  هیلع  نیسح  ماما  654مایق 

اهلد شخبامرگ  هلعش ي  اهنت  هزرابم ؛ هب  655نامیا 

راختفا تّزع و  رهظم  مالسلا ؛  هیلع  نیسح  ماما  - 1381-1-1657

ینیسح راختفا  تّزع و  - 1381-1-9657

657هراشا

ینیسح راختفا  تّزع و  دعُب  658هس 

توغاط اب  هزرابم  رد  ینیسح  راختفا  تّزع و  659رولبت 

مالسلا هیلع  ماما  يونعم  يزوریپ  رد  راختفا  تّزع و  661رولبت 

اروشاع راب  تبیصم  ياه  هنحص  رد  راختفا  تّزع و  662رولبت 
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زورون دیع  مّرحم و  نراقت  - 1381-1-16665

665هراشا

اروشاع رهظ  رد  زامن  666هماقا ي 

خیرات رد  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  يونعم  ششوج  يزوریپ و  - 1381-7-17667

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف ي  ناماد  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  - 1381-7-18667

667هراشا

نآ نییبت  مالسلا و  هیلع  هللادبعابا  ندادرارق  وگلا  669ترورض 

یمالسا ماظن  رد  تلادع  اوقت و  شقن  - 1382-9-26670

البرک فجن و  رد  خلت  عیاقو  - 1383-2-27670

مالسلا هیلع  هللادبعابا  هرطاخ ي  دای و  نتشاد  هگن  هدنز  ترورض  - 1383-4-16672

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تّبحم  رهوگ  لّسوت و  - 1383-5-17673

673هراشا

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ناحاّدم  هب  674هیصوت 

نمشد یگدنامرد  ناشن  مالسلا ؛  هیلع  نیسح  ماما  ربق  هب  مجاهت  - 1383-5-30677

677هراشا

مولظم 677هبلغ ي 

گرزب يراختفا  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  هب  باستنا  - 1383-6-28678

678هراشا

ینیسح راختفا  رصنع  تشاد  هگن  678ترورض 

يونعم تردق  ظفح  ورگ  رد  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  هب  679یگتسباو 

نامیا یتسس  اه و  - شزغل هجیتن ي  اروشاع ؛ هثداح ي   - 1383-8-20679

ریذپان تسکش  تّلم  - 1383-8-24683

يرادازع ياه  هتسیاب  - 1383-12-27684

یگشیمه يوگلا  مالسلا ؛  اهیلع  يربک  بنیز  - 1384-3-25685

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ناحاّدم  هب  هیصوت  - 1384-5-5687

ینیسح سلاجم  رد  رکف  هفطاع و  رصنع  - 1384-6-3693
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693هراشا

خیرات لوط  رد  مالسا  ظفح  مایق ؛ 694فده 

( مالسلا هیلع  ) ادهّشلادّیس رب  يرادازع  ندوب  راد  تهج  695موزل 

یهلا فراعم  نایب  رد  ناقتا  ترورض  - 1384-6-17696

696هراشا

هفطاع رانک  رد  فراعم  قیمعت  696ترورض 

اروشاع زا  سپ  مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز  - 1384-6-31697

مالسلا امهیلع  نیسح  ماما  نینمؤملاریما و  باستحا  ربص و  - 1384-7-29698

فارحنا ربارب  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یگداتسیا   - 1384-9-7699

رمتسم نایرج  گنهرف و  اروشاع ؛ - 1384-11-5700

700هراشا

هفطاع هسامح و  قطنم و  هموظنم ي  701اروشاع ؛

اروشاع مایق  رد  لقع  قطنم و  701رصنع 

اروشاع مایق  رد  تّزع  هسامح و  703رصنع 

اروشاع مایق  رد  هفطاع  704رصنع 

گرزب ياهنادیم  هب  هناعاجش  دورو  مادقا و  سرد  اروشاع ؛ - 1384-11-18705

مالسلا مهیلع  تیب  لها  فراعم  نایب  عنام  مدرم ؛ رب  مکاح  بعر  - 1384-12-5705

705هراشا

ینید فراعم  رشن  زاس  هنیمز  بعر و  ياضف  هدننز ي  مهرب  مالسلا ؛  هیلع  داّجس  707ماما 

ینیسح تّبحم  ياه  همشچ  ششوج  نیلّوا  نیعبرا ؛ - 1385-1-1708

ینیسح ییابر  لد  زاغآ  نیعبرا ؛ - 1385-1-1708

نیطسلف تّلم  هب  هیصوت  - 1385-1-25711

مالسلا هیلع  هللادبعابا  مایق  فده  - 1385-3-14711

هفرع ياعد  زا  ینافرع  سرد  - 1385-3-29712

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف ي  ترضح  زیمآ  زاجعا  لسن  - 1386-4-14712

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ّمتا  قیداصم  - 1386-10-12713
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خیرات لّوحت  اروشاع و  - 1386-10-19714

714هراشا

يرادازع 714هفسلف ي 

مالسلا امهیلع  يربک  بنیز  داّجس و  ماما  يوس  زا  اروشاع  هثداح ي  ظفح  - 1386-11-28719

نانمشد يروابان  رد  اروشاع  جوم  شرتسگ  - 1387-2-13719

خیرات دیهش  نیرتگرزب  مالسلا ؛  هیلع  هللادبعابا  - 1387-10-19721

721هراشا

يد مهدزون  رد  مق  721يرادیب 

ریگارف بیجع و  722تلفغ 

مایق 724فده 

مایق يارب  725يراکادف 

البرک مایپ  هعسوت ي  زاغآ و  نیعبرا ؛ - 1387-11-28726

726هراشا

اروشاع زا  سپ  يدیزی  قانتخا  هجیتن ي  رابگرم ؛ 727توکس 

البرک ششوج  نیلّوا  قانتخا و  ياضف  تسکش  727نیعبرا ؛

البرک ضرا  ّلک  اروشاع و  موی  ّلک  - 1388-1-26729

ناناملسم همه ي  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  قّلعت  - 1388-2-23729

هعماج رد  تریصب  داجیا  ترورض  - 1388-5-21730

البرک رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یلمع  هلهابم ي  - 1388-9-22731

731هراشا

مّرحم 733تصرف 

حیحص یتّنس  یناوخ ؛ 733هضور 

نامز زاین  تخانش  اروشاع و  - 1388-10-29735

مالسلا اهیلع  يربک  بنیز  ههد ي  رفص ؛ رخآ  ههد ي  - 1388-11-19736

اروشاع اب  یمالسا  بالقنا  تهابش  - 1388-11-28740

ریشمش رب  نوخ  يزوریپ  لماع  مالسلا ؛  اهیلع  بنیز  - 1389-2-1740
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740هراشا

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  یخیرات  هبطخ ي  741تمظع 

نز تّیصخش  هرابرد ي  مالسا  744قطنم 

یبنیز یبالقنا  یمالسا ؛ 745بالقنا 

نمشد اب  فاصم  رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  تّیونعم  745یّلجت 

مالسلا اهیلع  يربک  بنیز  746تمظع 

رگ هزجعم  هزیگنا ي  - 1389-4-23746

قح تلود  رد  یگدنز  تمعن  رکش  هب  مامتها  - 1389-7-14747

تریصب هناشن ي  يد ؛ مهن  - 1389-7-27747

مالسلا هیلع  هللادبعابا  ّرمتسم  تکرب  لوزن  - 1389-10-19748

یهلا ياهناحتما  - 1389-10-19748

ییارس هحیدم  رد  هفرع  هناقشاع ي  ياعد  نیماضم  زا  هدافتسا  - 1390-3-25749

749هراشا

البرک تبیصم  نایب  رد  ییاه  749هیصوت 

( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  دوجو  رد  نید  زا  يرادساپ  يانعم  دّسجت  - 1390-4-13750

750هراشا

اهشزرا مالسا و  ظفح  نماض  مالسلا ،  هیلع  ماما  752تکرح 

ییانثتسا هداعلا و  قراخ  یمادقا  مالسلا ؛  هیلع  نیسح  ماما  752مایق 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ریسم  ور  هلابند  753هاپس ؛

هّجحیذ لّوا  ههد ي  تّیّمها  - 1390-8-11754

اروشاع ّمهم  تاّیصوصخ  زا  یخرب  - 1390-9-6754

یعوضوم یلیصفت و  756تسرهف 

یظفل 1004هیامن ي 

تایآ 1036هیامن ي 

تایاور 1040هیامن ي 

تارایز هیعدا و  1048هیامن ي 
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ناگرزب تاملک  1050هیامن ي 

نیبطاخم 1052اهخیرات و 

1064همانباتک

زکرم 1074هرابرد 
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( یلاعلا هلظدم  يا (  هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر 

باتک تاصخشم 

یمظعلا هللا  تیآ  ترـضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  لـلع و  باـتک : ]  ] فاـصم رد  باـتفآ  : روآدـیدپ ماـن  ناونع و 
.ملق حول و  یگنهرف  هسسوم  ششوک  هب  یمالسا / بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا ( هنماخ 

.1392 یمالسا ، بالقنا  نارهت :  : رشن تاصخشم 

.ص 996: يرهاظ تاصخشم 

2-77-2951-964-978: لایر  400000: کباش

اپاف : یسیون تسرهف  تیعضو 

هلظدم يا ( هنماخ  یلعدیـس  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  تانایب  هدیزگ  اروشاع : ياهتربع  ناونع « تحت  البق  رـضاح  باتک  : تشاددای
.تسا هتفرگ  اپیف  لاس 1391  رد  تاراشتنا  نیمه  طسوت  یمالسا » بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا )

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  996 ؛  [ - 987] .ص همانباتک : : تشاددای

بالقنا مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدـم  يا ( هنماخ  یلعدیـس  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  تانایب  هدـیزگ  اروشاع : ياـهتربع  : رگید ناونع 
.یمالسا

اروشاع هرابرد  هاگدید   - -- 1318 ناریا ،  یمالسا  يروهمج  ربهر  یلع ، دیس  يا ، هنماخ  : عوضوم

اه ینارنخس  اه و  مایپ   - -- 1318 ناریا ، یمالسا  يروهمج  ربهر  یلع ، يا ، هنماخ  : عوضوم

اروشاع : عوضوم

.ق 61 البرک ، هعقاو  : عوضوم

ملق حول و  ثیدح  یگنهرف  هسسوم  : هدوزفا هسانش 

هلظ دـم  " يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  راثآ  رـشن  ظفح و  رتفد  .یمالـسا  بالقنا  یگنهرف  یـشهوژپ  هسـسوم  : هدوزفا هساـنش 
یمالسا بالقنا  تاراشتنا  یلاعلا ."

ع2 ع22 1392  /DSR1692: هرگنک يدنب  هدر 

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 
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955/0844: ییوید يدنب  هدر 

3236190: یلم یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ص:2
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فاصم رد  باتفآ 

اروشاع هثداح ي  داعبا  للع و 

( یلاعلا هلظدم  يا ( هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب 

یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر 

ص:3

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
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ص:4
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ریوصت

ص:5
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ص:6
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همدقم

ماـما سدـقم  دوـجو  هراـبرد ي  هللا ) هـظفح  ) يا هنماـخ  یمظعلا  هللا  تـیآ  ترــضح  ياـهراتفگ  هعوـمجم ي  لـماش  رــضاح ، رتـفد 
.تسا يرجه  لاس 61  ياروشاع  زا  سپ  شیپ و  عیاقو  لیلحت  و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح

هب اهراب و  عوضوم  نیا  هک  تسا ، نایعیـش  یگدنز  رد  راذگریثأت  ریذپان و  ییادج  ياهدادیور  هلمج  زا  ینیـسح ، سلاجم  اروشاع و 
.تسا هتشگ  يراج  یلاعلا ) هّلظّدم  ) يربهر مظعم  ماقم  نایب  ملق و  رب  یغیلبت ، یبهذم و  ياهتبـسانم  رد  هلمج  زا  فلتخم ، ياهتبـسانم 

.تسا هداد  ياج  دوخ  رد  یسمش  يرجه  لاس 1390  ات  لاس 1357  زا  ار  طبترم  بلاطم  مامت  هعومجم ، نیا 

هب هعجارم  اب  ات  دریگ ، رارق  هزوح  نیا  ناقّقحم  شهوژپ  ياـنبم  دـناوتب  هک  هتفاـی  ناـماس  يا  هنوگ  هب  عجرم ، باـتک  بلاـق  رد  رثا  نیا 
.دنهد شرتسگ  ار  دوخ  تاقیقحت  عوضوم ، نیا  رد  يربهر  ياه  هاگدید  هب  هّجوت  اب  دنناوتب  نآ ،

ینامز ِریـس  ساسا  رب  بلاطم  ماـمت  نیودـت  ، » هعومجم نیا  نیودـت  يارب  شور  نیرتهب  دیـسر  رظن  هب  هتفرگ ، تروص  ياهیـسررب  اـب 
: زا دنترابع  شور  نیا  ياه  یگژیو  زا  یخرب  .تسا  تانایب »

؛ نتم رد  ماهبا  زا  يریگولج  هجیتن ، رد  بلاطم و  عیطقت  مدع  - 

ص:7
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یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 
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؛ يربهر ياه  هاگدید  ینامز  ِریس  زا  یهاگآ  - 

.دنیایب رظن  هب  يرارکت  تسا  نکمم  هک  يدراوم  فذح  زا  يریگولج  - 

: تسا هدوب  تقد  هجوت و  دروم  ریز  تاکن  باتک ، نیا  نیودت  دنور  رد 

؛» یظفل يوجتسج   » و هحفص » هب  هحفص  هعلاطم ي   » هویش ي ود  هب  اهراتشون  تانایب و  جارختسا  . 1

؛ يربهر ملق  مالک و  رد  هدش  هئارا  بلاطم  ینامز  ریس  ساسا  رب  نیودت  . 2

؛ دشاب بلاطم  یلصا  هلکاش ي  هدنهد ي  ناشن  هک  تارابع ، ییاوتحم  يراذگ  ناونع  . 3

؛ دوب دهاوخ  ّرثؤم  رایسب  اوتحم  هب  نارگشهوژپ  یسرتسد  تعرس  رد  راک  نیا  هک  هیشاح ، رد  مهم  بلاطم  مامت  یسیون  هدیکچ  . 4

نتم زا  هدـش  هیهت  ياههدـیکچ  ياـنبم  رب  سوکعم  هیاـمن ي  هویـش ي  هب  اوتحم  یتـخرد  رادومن  تاـنایب و  بوچراـهچ  جارختـسا  . 5
؛ یلیصفت تسرهف  بلاق  رد  هئارا  تانایب و 

لوفغم راثآ  هنوگ  نیا  رد  ًالومعم  هک  تسا ، بطاخم  هب  یناسر  عالطا  ياهشور  نیرترثؤم  نیرتهب و  هلمج ي  زا  هک  يزاس ، هیامن  . 6
.تسا هدش  هئارا  باتک  نایاپ  رد  هک  هدش  هدافتسا  فلتخم  ياه  هیامن  زا  هعومجم  نیا  رد  .تسا  هدنام 

یلیلحت هبنج ي  هک  یخیرات  تادنتـسم  زا  یـشخب  هب  .تسا  یخیرات  ییاور و  ینآرق ، تادنتـسم  هدـمآ ، یقرواپ  رد  هک  ییاه  یناشن 
عبنم کی  یخیرات ، تاعوضوم  رد  هک  هدوب  تروص  نیدـب  زین  اـه  یقرواـپ  رد  عباـنم  باـختنا  هویـش ي  .تسا  هدـشن  هتخادرپ  دراد ،

هدیدرگ رکذ  عبانم  نیا  ینامز  ینرق و  مدقت  بیترت  هب  سرتسد ، رد  ِعجرم  باتک  ناونع  هب  راونالاراحب »  » زین ینس و  عبنم  کی  یعیش ،
.تسا هدش  هداد  دانتسا  ییاور  ربتعم  ياه  باتک  هب  ییاور ، تاعوضوم  رد  و 

هب بطاخم  نداد  هجوت  روظنم  هب  تسا ، یلیصفت  تسرهف  هب  عاجرا  هک  یلامجا  تسرهف  هارمه  هب  نیوانع  تسرهف  باتک ، يادتبا  رد 
.دناهدش هدروآ  باتک  ياهتنا  رد  اهتسرهف ، ریاس  یلیصفت و  تسرهف  هدیدرگ و  جرد  رثا  یعوضوم  راتخاس 

نانمشد اروشاع ، نارای  اروشاع ، مالسلا ،) هیلع  ) نیسحماما تاّیلک ،  » نیوانع اب  یّلک  شخب  شش  رب  لمتشم  رمث  نیا  یلیصفت  تسرهف 
.تسا هیعدا » تارایز و  اروشاع ،

، اههخاشرـس رب  لمتـشم  حوطـس ، یمامت  رد  هدـمآ  تسد  هب  يدـنب  لصف  هک  تسا  نآ  تسرهف ، نیا  دروم  رد  ّتیّمها  زئاـح  هتکن ي 
زا ًامامت  حطس ، دنچ  رد  یتسدالاب  ياههیامن  اههخاشریز و 

ص:8

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


مامت يراگنهدـیکچ  زا  سپ  هکنآ  حیـضوت  .دـناهدیدرگ  جارختـسا  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  عوضوم  رد  يربهر  تاـنایب  ياوتحم 
هناگـشش ي ياههخاشرـس  هب  حطـس  نیرتالاب  رد  هدـمآ و  تسد  هب  هلحرم  دـنچ  رد  اههدـیکچ  یتسدالاب  ياههیامن  باتک ، ياوتحم 

.دناهدش یهتنم  قوف 

حیرـص طابترا  دوخ  یتسد  الاب  ياههیامن  اب  اههدیکچ  زا  یخرب  تانایب ، بوچراهچ  جارختـسا  دنور  رد  هک  تسا  نآ  رگید  هتکن ي 
هیامن ي اب  حیرـص  یموهفم  طابترا  ياراد  اههدـیکچ  زا  یخرب  یلو  دـندش ، جرد  طوبرم  هیامن ي  لیذ  رد  نیاربانب  دنتـشاد ، ینّیب  و 

نیا زا  یخرب  یموهفم  هجیتـن ي  اـی  دنتـشاد و  یمّدـقم  تلاـح  نّیب ، ياههدـیکچ  زا  یخرب  هب  تبـسن  هکلب  دـندوبن ، دوـخ  یتسدـالاب 
.دنتشاد ینیمضت ) ای  یمازتلا   ) حیرص ریغ  طابترا  دوخ  یتسد  الاب  هیامن ي  اب  قلطم  روط  هب  ای  دندمآیم و  باسح  هب  اههدیکچ 

؛ تسا هدش  جرد  تمالع **  نآ  زا  لبق  دشاب -  يدعب  ياههدیکچ  همّدقم ي  رظندروم  هدیکچ ي  هک  يدراوم  رد 

؛ تسا هدش  جرد  تمالع ***  نآ  زا  لبق  دشاب ، لبق  ام  ياههدیکچ  ای  هدیکچ  هجیتن ي  رظن ، دروم  هدیکچ ي  رگا 

ینعی قوف  دروم  ود  زا  کی  چـیه  لاح  نیع  رد  و   ) دراد حیرـص  ریغ  طابترا  دوخ  یتسدالاب  هیامن ي  اـب  رظن  دروم  هدـیکچ ي  رگا  و 
.تسا هدش  جرد  تمالع *  نآ  زا  لبق  دشابن ) مه  هجیتن  ای  همّدقم 

: تسا لیذ  حرش  هب  یلیصفت  تسرهف  هناگ ي  شش  ياهشخب  دروم  رد  یلیمکت  تاکن  یخرب 

تاّیلک . 1

.داد رارق  رظن  ّتقد  یبایزرا و  دروم  یتآ  ياهشخب  ثحابم  رب  دمآرد  شیپ  یمّدقم و  هاگن  اب  تسیابیم  ار  شخب  نیا  ثحابم 

هب يربهر  تانایب  رد  ًامومع  هک  تسا ، مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  عوضوم  هب  طوبرم  یتامّدقم  ثحابم  رب  لمتشم  شخب  نیا  عقاو ، رد 
هب تبـسن  يرتحیرـص  طابترا  شخب ، نیا  بلاطم  زا  یخرب  هک  تسا  یعیبط  .دناهدیدرگ  حرط  عوضوم  نیا  ثحابم  همّدقم ي  ناونع 

.دنراد باتک  عوضوم  اب  تمسق  نیا  بلاطم  ریاس 

( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  . 2

.تساروشاع هعقاو ي  زا  ریغ  ینیسح  ثحابم  هّیلک ي  رب  لمتشم  شخب ، نیا  ثحابم 
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؛ تسا توافتم  اروشاع  هخاشرس ي  لیذ  رد  اهسرد  ياههخاشریز  اب  شخب  نیا  رد  ینیـسح  ياه  سرد  دننام  ياهخاش  ریز  نیاربانب ،
( مالـسلا هیلع  ) ادهّـشلادّیس یناگدـنز  هک  تسا  یهیدـب  .تسا  رظنّدـم  اروشاع  ياهنم  ینیـسح  ياهـسرد  اجنیا  رد  هک  حیـضوت  نیا  اب 

نیا رد  هک  تسا  ناوارف  ياهـسرد  زا  راشرـس  ناـشیا ، تماـما  ترـضح و  يـالاو  هاـگیاج  هظحـالم ي  اـب  اروشاـع  هـعقاو ي  ياـهنم 
.ددرگ يروآ  عمج  دصر و  هلوقم  نیا  هب  طوبرم  ثحابم  هدش  یعس  هخاشریز 

اروشاع . 3

هیلع ) ادهّشلادّیس مایق  هب  طوبرم  ثحابم  یمامت  ییاوتحم  ظاحل  هب  هک  دریگیم ، رب  رد  ار  باتک  ياوتحم  هدمع ي  تمـسق  شخب ، نیا 
.دوشیم لماش  ار  مالسلا )

اروشاع نارای  . 4

یهیدـب .دـناهدش  جرد  هدوب ، یهّجوت  لباق  مجح  ياراد  یبسن  روط  هب  هک  اروشاع  نارای  زا  یخرب  هب  طوبرم  بلاـطم  شخب ، نیا  رد 
مک و اهنآ  هب  طوبرم  ياوتحم  مجح  هک  اجنآ  زا  یلو  هدش ، هدرب  زین  باحصا  زا  رگید  یخرب  مان  يربهر ، تانایب  لالخ  رد  هک  تسا 

رظنفرـص تمـسق  نیا  رد  اـهنآ  جرد  زا  هدوب ، اروشاـع ) ناراـی   ) شخب نیا  ناونع  اـی  رثا  عوضوم  اـب  نّیب  طاـبترا  دـقاف  لاـح  نیع  رد 
.تسا هدیدرگ 

اروشاع نانمشد  . 5

ههبج ي هب  رظان  اروشاع ، هخاشرس ي  لیذ  ثحابم  قافّتا  هب  بیرق  ّتیرثکا  هک  ارچ  دراد ، لباقت  اروشاع  هخاشرس ي  اب  هخاشرس  نیا 
ثحب ندش  ادـج  بجوم  لباقت ، نیمه  دـجنگ و  یمن  اروشاع  هخاشرـس ي  لیذ  اروشاع  نانمـشد  هخاشرـس ي  نیا ، ربانب  .تسا  قح 

.تساروشاع ثحب  زا  نانمشد 

هیعدا تارایز و  . 6

هکنیا نیب  باختنا  رد  عقاو ، رد  .تسا  هدش  ادج  نآ  زا  اذـل  دـجنگیمن ، اروشاع  ناونع  لیذ  رد  هخاشرـس ، نیا  لیذ  ثحابم  زا  یخرب 
مجـسنم و روط  هب  هناگادـج  ای  ددرگ  عیزوت  مالـسلا )) هیلع  ) نیـسح ماما  اروشاع و   ) رگید ياههخاشرـس  نیب  هیعدا  تاراـیز و  ثحب 
هب نیاربانب  تخادرپ ، نآ  هب  هناگادج  ناوتب  هک  دراد  ّتیّمها  ّتیـصوصخ و  ردـقنآ  هیعدا ، تارایز و  ثحب  نوچ  دوش ، هدروآ  اجکی 

.تسا هدش  حرط  اّزجم  روط 

هسسؤم ي ناراکمه  زا  یعمج  هناصلخم ي  تامحز  نوهرم  شالت ، نیا  ندیسر  رمث  هب 
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يدـهم ناـیمیرک و  يدـهم  ینیجرا ، مـیهاربا  مالـسالاججح  رب  لمتـشم  نارگـشهوژپ  هورگ  هژیو  هـب  مـلق ؛ حوـل و  ثیدـح  یگنهرف 
مالسالاتجح میظنت ، نیودت و  لوئـسم  و  مّدقم ؛ يداتـسا  نسح  دّمحم  يوفطـصم و  اضر  نایاقآ  راتـشون ، نیا  ناراتـساریو  نکفارون ؛

.دـندناسر ماجنارـس  هب  ار  رثا  نیا  یناّقح ، يدـهمدّمحم  مالـسالاتجح  هسـسؤم ، ّتیریدـم  رظن  ریز  هک  تسا ، روپ  مشاه  رغـصا  یلع 
نیا میظنت  يروآدرگ و  رد  ار  اـم  هک  یناتـسود  ریاـس  نازیزع و  نیا  زا  میرامـشیم و  مـنتغم  همّدـقم  نـیا  رد  ار  نخـس  هاـتوک  لاـجم 

.مییامنیم ینادردق  رّکشت و  دنا ، هدومن  يرای  هعومجم 

میظنت رد  ار  ام  رثا ، نیا  دروم  رد  شیوخ  یسانشراک  تارظن  هطقن  نایب  اب  هک  مییامنیم  تساوخرد  دنمجرا  نارگشهوژپ  زا  نایاپ ، رد 
.دنیامن يرای  يدعب  راثآ  نیودت  و 
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نیوانع تسرهف 
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ریوصت
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ریوصت
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ریوصت
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ریوصت

ص:39
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ریوصت
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یلامجا تسرهف 

ریوصت

ص:41
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ریوصت
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ریوصت
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تانایب نتم 

ندش ییاروشاع  يارب  یتصرف  یمالسا ؛ بالقنا  - 1357/8/8

هراشا

نب نیـسح  رود ، زا  ام  ردقچ   (1) «. ًامیِظَع ًازْوَف  َزُوفَأَف  ْمُکَعَم  ُْتنُک  ِینَْتَیل  اَی  : » میتفگ میدرک ، هاگن  اروشاع  هثداح ي  هب  لاـس  دـنچ  اـم 
تّمه میدوب ، یم  مالـسا  ّطخ  رد  میدرک  وزرآ  ردـقچ  میتفرگ ؛ شتآ  رب  یتسد  رود ، زا  ردـقچ  میدرک ؛ اـشامت  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 

دوخ رد  ار  اهوزرآ  اه و  نامرآ  نآ  همه ي  اـم  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  تقو  اـیآ  .میدرکیم  يراکادـف  میدرکیم و  کـمک  میدرکیم ،
؟ مینک ادیپ  يدنب  هورگ  يدنب و  هقبط  نیا  رد  ار  دوخ  تسرد  عضوم  مییامزایب ، ار  دوخ  نامیا  مینک ، هبرجت 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هیعاد ي  تّحص 

زا ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هیعاد ي  تّحص  ام  .دنکیم  اضما  دوخ  نوخ  اب  ار  هزرابم  کی  تّحص  دنـس  هک  تسا  یـسک  نآ  دیهش ،
.دندرک اضما  ار  توعد  نآ  ّتیناّقح  دوخ ، نوخ  اب  زور  نآ  هک  ینادیهش  اب  میمهف ؟ یم  اجک 

ص 228. ج 98 ، راونألاراحب ، ص 383 ؛ تارایزلا ، لماک  - . 1
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تداهش راختفا  شزرا و 

کچوک و گرزب ، درم ، نز ، لهاج ، ملاع ، .تسا  تداهـش  لصا ، اما  تسا ؛ رتالاب  لهاج  دیهـش  زا  شملِع ، رطاـخ  هب  ِملاـع ، دـیهش 
دینیبب امش  .دوب  دهاوخ  راختفا  دوشب ، دیهش  تضهن  کی  يارب  یتقو  مه  كدوک  یتح 

1 ص :
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دندناریم و دندز ، ریشمش  دنتفر ، ناشدوخ  ياپ  اب  دنتفر ، نادیم  هب  میمصت  مزع و  اب  هک  یناراکادف  نآ  نایم  البرک ، يادهـش  نایم  رد 
دوجو یتوافت  تفرن ، نادـیم  هب  مه  شدوخ  ياپ  اب  هک  ههام  شـش  کچوک  لفط  نآ  اب  ایآ  دندیـسر ؛ تداهـش  هب  ناشدوخ  تبقاـع 

هیلع ربـکا  یلع  زا  رتـمک   (1)، دـش هتـشک  نمـشد  تسد  هب  عیجف  عضو  نآ  اب  هک  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  رغـصا  یلع  اـیآ  دراد ؟
ردام ردپ و  هب  دنتسه ، کیدزن  وا  هب  هک  یناسک  همه ي  هب  دیهش ، کی  تداهش  راختفا  هک  تساجنیا  درک ؟ اوسر  ار  نمشد  مالسلا ، 

.دنربیم بیصن  وا  راختفا  زا  همه  دنکیم و  تیارس  وا  ّتلم  تّما و  همه ي  وا و  رهش  ناگتسب و  شناردارب و  نادنزرف و  هب  وا ،

اروشاع موادت  یمالسا ؛ بالقنا  مّرحم 1357 - 

لباق هک  دنتسه  اهنآ  دنرخآلا ؛ عطقنم  رخآیب و  دنرتبا ؛ امش  نانمشد  امش و  نمشد  ناملسم ! ياهورین  يا  ناملـسم ، ّتلم  يا  ّتلم ، يا 
: دنتسین موادت 

(2)« رارَق ْنِم  اَهل  ام  ِضْرَْألا  ِقْوَف  ْنِم  ْتَُّثتْجا  ٍهَثیبَخ  ٍهَرَجَشَک  ٍهَثیبَخ  ٍهَِملَک  ُلَثَم  «َو 

کمک هک  يزیچ  داب و  ار  وا  تسا ؛ هدـش  هدـیُرب  نیمز  يور  زا  درادـن ، یی  هشیر  نیمز  رد  هک  دنتـسه  یلاـهن  تخرد و  ناـمه  لـثم 
؛ دیا هدرک  هزرابم  دیا ، هدش  رضاح  ناملسم  ّتلم  امش  .دربب  نیب  زا  ار  وا  هک  تسا  یفاک  یمیالم  میسن  دنا ؛ هتـشاد  هگن  اپرـس  دنکیم ،
ور هلابند  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ور  هلابند  هک  دـیداد  ناشن  دـیداد ؛ ناشن  ار  دوخ  یگداـمآ  دوخ ، هزراـبم ي  دوخ ، تمواـقم 
زا هک  یمّرحم  نآ  مّرحم ؟ مادک  ياعوسات  ییاعوسات ؛ هچ  مه  نآ  اعوسات ؛ بشما  رد  مولظم ! نیسح  يا  دیهش ، نیـسح  يا  .مینیـسح 

رد هک  یمّرحم  نآ  تسا ؛ هدش  زاغآ  نوخ  اب  لّوا  زور  زا  لّوا و  بش 

2 ص :

.47  - صص 46 ج 45 ، راونألاراحب ، ص 108 ؛ ج 2 ، داشرإلا ، ص 342 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  - . 1
رارق و و  هدـش ، هدـنکرب  نیمز  يور  زا  هک  هدرک  هیبـشت  یکاـپان  تخرد  هب  ار  هدوـلآ ) نخـس  و  « ) هثیبـخ یهملک  ( » نینچمه . ») 2 - 2

.26، میهاربإ .درادن » یتابث 
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نیا روشُرپ ، ياـهناوج  نیا  يرتسگداد ، فرط  میتـفریم  بشیرپ  .دنـشاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  راـصنا  اـت  دـنا  هداـمآ  مدرم  یهمه  نآ ،
ّتیعمج نیب  رد  یکی  .عقاو  اب  قباطم  ردقچ  یی و  هدننک  بلقنم  راعش  هچ  دندادیم ؛ راعش  دنلب  يادص  اب  ناریا ، ّتلم  ناگـشوگرگج 
یباوـج زور  نآ  اروشاـع ، زور  رد  مالـسلا  هـیلع  یلع  نبنیـسح  راصنتـسا  دـنک ؟ يراـی  ارم  تـسه  یــسک  اـیآ  تـفگیم  دزیم ؛ داـیرف 
خـساپ نادـیم  نآ  رد  هک  دوبن  قافآ  نیا  رد  سکچیه  اما  ینرـصنی ،» رـصان  نم  له  : » تفگ مالـسلا  هیلع  نیـسح  زور  نآ   (1)، دینشن

نامز هلصاف ي  دفاکشیم ، ار  اه  هنیس  نیبعقاو ، ذفان و  هدید ي  نآ  اب  مالسلا  هیلع  یلعنبنیسح  نیا  .دیوگب  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  تبثم 
دوجو هب  وا  يارب  هک  یفارحنا  فالخ و  ياه  هزیگنا  مامت  مغر  یلع  ناملـسم  ناوج  دـنیب ، یم  ار  دوخ  قشاع  ّتلم  نیا  دفاکـشیم ؛ ار 

ایآ دیوگیم : شناردارب ، لباقم  رد  دتسیا  یم  دننک ؛ ّطلـسم  دندرکیم  یعـس  وا  زغم  رد  هک  یفارحنا  گنهرف  مغر  یلع  دندوب ، هدروآ 
، امـش مادقا  نیا  امـش ، تکرح  نیا  زورما  کیّبل .» کیّبل ، کیّبل ، کیّبل ، : » دندزیم دایرف  نانچمه  همه  دـنک ؟ يرای  ارم  تسه  یـسک 

 . مالسلا هیلع  یلعنبنیسح  راصنتسا  هب  میدمآ  ینعی 

مالسا مان  هب  نمشد  تّیمکاح  زا  نانمؤم  جنر  - 1357/8/29

هراشا

نامدود يوربآ  دیزی ، يور  ربارب  رد  هک  یـسک  نآ  ملظ -  ریجنز  رد  زرابم  دـهاجم و  نآ  ربمایپ ، لآ  داّجـس  مراهچ ، ماما  روضح  رد 
اما دروآ ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ماـن   (2)، ربمایپ ربنم  يور  رب  دـیلپ  وگغورد و  بیطخ  تخیر -  كاخ  رب  ار  هیواـعم  دـیزی و 

هیاس ربمایپ  لآ  داّجس  رب  هک  درد  جنر و  نآ  ینیگنس  زا  اما  میدوب ، هدناوخ  ار  نیا  خیرات  رد  ام  .درک  یفّرعم  وا  نیشناج  ار  دیزی 

3 ص :

ص 46. ج 45 ، راونألاراحب ، ج 2 ص 379 ؛ یحیرطلل ، بختنملا ، صص 36-37 ؛ ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  - . 1
ص 137. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 81 ؛ نازحألا ، ریثم  ص 132 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، . 2 - 2
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.میدیمهف میدید و  دوخ  نامز  رد  ات  میتشادن ؛ ربخ  یتسردب  دنکفا ، یم 

اروشاع مایق  فده 

هک ام  نانز  ام و  نادرم  نایم  زا  رفن  دـنچ  دنتـشاذگ ؟ یقاب  نانآ  نهذ  رد  نانآ و  يارب  هچ  نید  زا  دـینیبب  دـیدرگب ، لسن  نیا  نایم  رد 
مدرم زا  رفن  دنچ  دنیانشآ ؟ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مایق  هبرجت ي  اب  دنا ، هدوب  انشآ  مالسا  يزورید  جیار  گنهرف  میهافم  اب  ینایلاس 

تداهش ارچ  درک و  مایق  ارچ  دنتسنادیم  ام  مدرم  رگا  دش ؟ اریذپ  ناج  هب  ار  تداهش  ارچ  درک و  مایق  ارچ  وا  هک  دننادیم  هتشذگ  لسن 
.تفرگیم ماجنا  نیا  زا  شیپ  اهلاس  ام  ّتلم  مایق  دیاب  تفریذپ ، ناج  هب  درک و  لّمحت  ار  شنازیزع  دوخ و 

یلع نب  نیسح  نانخس  زا  هاتوک  هبطخ ي  ود  نم  .دیوگیم  ار  بلطم  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  دوخ  درک ؟ مایق  ارچ  مالسلا  هیلع  نیسح 
نیسح دای  مان و  اب  ار  تمظع  اب  هوکشاب و  رایسب  لفحم  نیا  ینیسح ، ياروشاع  بش  رد  دیراذگب  .میوگب  امـش  يارب  ار  مالـسلا  هیلع 

.مینک تکرب  اب  مالسلا  هیلع 

هب هلمج  کی  هّیفنح ، نبدمحم  شردارب  هب  باطخ  هکم ، يوس  هب  نتفر  هنیدم و  زا  ندمآ  نوریب  ماگنه  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
: تسا هتشون  ّتیصو  ناونع 

یَْهنَأ ِفوُْرعَْملِاب َو  َُرمآ  ْنَأ  ُدیِرُأ  يِّدَج  ِهَّمُأ  ِیف  ِحالْصِْإلا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  اَمَّنِإ  ًاِملاَظ َو  ًادِسْفُم َو ال  ًارَِطب َو ال  ًارِـشَأ َو ال  ْجُرْخَأ  َْمل  یِّنَأ  »
(1) ؛» رَْکنُْملا ِنَع 

تموکح نیگنن  هیاس ي  تحت  یمالسا  ملاع  راطقا  رد  هک  یناسک  يا  هنیدم ! رهـش  مدرم  يا  دمحم ! مردارب  يا  َملاع ! مدرم  يا  ینعی 
.تسا هدوب  هچ  نم  مایق  فده  دینادب  ّتیناسنا ! خیرات  هدنیآ ي  ياهلسن  يا  و  دینکیم ! یگدنز  دیزی 

نبدیزی نیگنن  یتاغیلبت  ياهوگدنلب  دهدن  هزاجا  دهاوخیم  مالسلا  هیلع  نیسح 

4 ص :

داجیا روظنم  هب  نم  هک  تسین  نیا  زج  مدـشن و  جراـخ  هنیدـم  زا  ندومن  ملظ  ندرک و  داـسف  توادـع و  یـشکرس و  يارب  نم  - . » 1
ص 329. ج 44 ، راونألاراحب ، .میامن » رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مراد  رظن  رد  .مدش  جراخ  مّدج  تّما  نایم  رد  شزاس  حلص و 
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.دنامهفب همه  هب  دناسرب و  همه  شوگ  هب  ار  تقیقح  دهاوخیم  مالسلا  هیلع  نیسح  .دنهدب  هولج  هنوگرگد  ار  وا  فده  هیواعم 

«. ًاِملاَظ ًادِسْفُم َو ال  ًارَِطب َو ال  ًارِشَأ َو ال  ْجُرْخَأ  َْمل  یِّنَأ  »

ات مدرکن  مایق  نم  مریگب ؛ یماقم  دـیزی  دـننام  ات  مدـماین  نم  مدـماین ؛ نوریب  يّدام  ياـه  هزیگنا  هب  نم  هک  تسا  نیا  اـنعم  هصـالخ ي 
يّدام يایند  رکف  هب  هکنیا  يارب  موریمن  ـالبرک  هب  نم  منک ؛ رادروخرب  ار  دوخ  مهاوخب و  يّداـم  هرهب ي  تسپ ، ناـبلطایند  نیا  دـننام 
هنیدم زا  نم  ندمآ  نوریب  نم ، مایق  تسیچ ؟ دوصقم  نآ  .تسا  يرگید  دوصقم  يارب  نم ، ندـمآ  نوریب  نم ، تکرح  .مشاب  شیوخ 

نم .منک  دوبان  تسا ، هدروآ  دوجوهب  يوما  يدیزی و  تموکح  هک  ار  يداسف  نیا  هک  تسا  نیا  يارب  هکم ، هب  نم  تمیزع  سپـس  و 
نم .مشکب  نالطب  ّطخ  يدیزی  ریبادت  همه ي  يور  رب  دوخ ، يراکادـف  نوخ و  اب  ات  ما  هدرک  يراکادـف  تداهـش و  هدامآ ي  ار  دوخ 

.منک لزلزتم  ار  تموکح  نیا  میژر و  نیا  دساف  هیاپ ي  ات  میآ  یم  نیا  يارب 

البرک يوس  هب  هچ  يارب  وا  دنتـسنادیمن  تسرد  زوـنه  دـیاش  هک  یمدرم  هب  باـطخ  مالـسلا  هیلع  ماـما  هار ، ناـیم  لزاـنم  زا  یکی  رد 
: دناوخ ار  اّرغ  هبطخ ي  نیا  دوریم ،

ِهللا ِداَبِع  ِیف  ُلَمْعَی  هللا  ِلوُسَر  ِهَّنُِـسل  ًاِفلاَُخم  ِهللاِدـْهَِعل  ًاثِکاَن  ِهللا  ِمُرُِحل  ًالِحَتْـسُم  ًاِرئاَـج  ًاناَْطلُـس  يَأَر  ْنَم  لاَـق : ِهللا  َلوُسَر  َّنِإ  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  »
(1) ؛» هَلَخْدَم ُهَلِخُْدی  ْنَأ  ِهللا  یَلَع  ًاّقَح  َناَک  ٍلْوَق  ٍلْعِِفب َو ال  ِهیلَع  ْرِّیَُغی  ْمَلَف  ِناَوْدُْعلا  ِْمثِْإلِاب َو 

هک درک  مایق  نیا  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  درک ! مایق  ارچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دینادب  دیهاوخیم  هک  یناسک  يا  مدرم ! يا  دیوگیم :
دنیبب ار  يرگمتـس  هاشداپ  سک  ره  تسا : هدومرف  ادخ  ربمغیپ  .دهدب  ماجنا  تسا ، هدـش  نایب  ادـخ  ربمغیپ  نابز  زا  هک  ار  ادـخ  نامرف 

همه ي زا  ادـخ  هک  ار  ینامیپ  تسا ، هتـسکش  ار  ادـخ  ياه  هاگقُرق  اه و  هدودـحم  تسا ، هدرک  لالح  ار  ادـخ  مارح  مدرم ، ناـیم  هک 
یکین هب  رگید  ياهناسنا  اب  دوخ و  ناردارب  اب  هک  هتفرگ  اهناسنا 

5 ص :

ص 304. ج 4 ، يربطلا ، خیرات  - . 1
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ضارتعا دنیـشن ، یم  تکاس  وا  لباقم  رد  و  دـنکیم -  لمع  ینمـشد  يرگمتـس و  اب  مدرم  ناـیم  ینعی  تسا -  هتـسسگ  دـننک ، لـمع 
هک دنک  راچد  یتشونرس  نامه  هب  مه  ار  وا  هک  تسا  مزال  بجاو و  ادخ  رب  دنکیمن ؛ هرگ  تشم  دنزیمن ، دایرف  دنکیمن ، مایق  دنکیمن ،
رد وا  راـنک  رد  ار  نیا  خزود و  رد  دوخ  نیک  مشخ و  رهق و  شتآ  رد  ار  وا  .درک  دـهاوخ  تسا و  هدرک  راـچد  ار  رگمتـس  ملاـظ  نآ 

لباقم مراد  هفیظو  متسناد  مدید ، ار  دیزی  نوچ  مدید ، ار  نیا  نوچ  نم  دیوگیم  مالسلا  هیلع  نیسح  .داد  دهاوخ  رارق  میحج  تاکرد 
.مدرک مادقا  تکرح  مایق و  نیا  هب  سپ  منک ؛ مایق  وا 

رد ار  تا  ههام  شش  دنزرف  يزور  وت  هک  میدرک  رارکت  ار  هرطاخ  نیا  میدینش و  میتفگ و  اهلاس  مولظم ! نیسح  يا  دیهش ! نیسح  يا 
ار وا  يولگ  یسوبب ، ار  تکدوک  دنهدب  تصرف  هک  ینآ  زا  لبق  يداتسیا ، میخژد  نمشد  رکـشل  لباقم  يدمآ  يدوب ، هتفرگ  شوغآ 

رداربرـسپ يدوب ، هدـیپت  نوخ  هب  البرک  مرگ  ياهکاخ  يور  رب  هک  رخآ  تاـظحل  نآ  رد  میدینـش  میتفگ و  اـهلاس   (1) .دندیرد ریت  اب 
وت رب  ات  درک  دـنلب  ار  ریـشمش  رود  زا  هلمرح  .تفرگ  شوغآ  رد  ار  وت  دـش ، مخ  وت  هنیـس ي  يور  دـمآ  هللادـبع ،  (2)، تا هلاس  هدزای 

تـسد درکن و  محر  هلاس  هدزای  كدوک  نیا  هب  میخژد  نآ  اما  درک ، وت  ندب  لئاح  ار  شتـسد  هلاس  هدزای  كدوک  نیا  دروایب ، دورف 
میدناوخ و دایز  ياهلاس  .دزیریم  شیاهگر  زا  نوخ  تسا ، هتفرگ  تسد  نیا  هب  ار  هدش  عطق  تسد  كدوک ، نیا   (3) .درک عطق  ار  وا 
(4) .دوب ربکا  یلع  تنادنزرف  نیرت  بوبحم  يداتسرف ، نادیم  هب  تنادناخ  زا  هک  يدیهـش  نیلّوا  اروشاع  رد  وت  هک  میدینـش  میتفگ و 

نانمشد اما  يداتسرف ، هنامداش  نمشد ، هاپس  فرط  هب  ار  وا  یتسرفیم ! یسورع  هلجح ي  هب  ایوگ  ار  ربکا  یلع 

6 ص :

ص 227. صاوخلا ، هرکذت  - . 1
ص 294. مّرقم ، نیسحلا ، لتقم  - . 2

صص 54-53. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 72 ؛ فوهللا ، - . 3
ص45. ج45 ، راونألاراحب ، ص106 ؛ ج2 ، داشرإلا ، ص200 ؛ ج 3 ، فارشألا ، باسنأ  - . 4
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؛ میدرکیم بّجعت  میدینـشیم ؛ میتفگیم و  میدـناوخیم ، نارای  اب   (1) .دندرک هعطق  هعطق  ار  وا  ندـب  ینیبب ؛ ار  تناوج  دنتـشاذگن  رگید 
!؟ دشکب ار   (2) هراوخریش كدوک  هک  دشاب  بلقلا  ّیسق  شنمدد و  ردقنیا  ناسنا  دوشیم  رگم 

تراسا گرم و  زا  ندیسارهن  مالسلا ؛  هیلع  یلع  نب  نیسح  هزومآ ي 

نآ رد  يّوج ، نانچ  نآ  رد  .دیزومایب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادـبعابا  ناگدازآ ، نادیهـش و  رالاس  رورـس و  زا  نامزیزع ، ياوشیپ  زا 
رفـس نیا  هب  نیـسح ! يا  دنتفگ : دندمآ و  وا  دزن   (5) شناکیدزن ناتسود و   (4)، شیومع رسپ   (3)، شردارب يریطخ ، ّتیعقوم  ناـنچ 

اهکاخ و يور  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مرگ  نوخ  ایوگ  اهنآ  .دـندناسرت  تداهـش  ندـش و  هتـشک  زا  اـهرطخ و  زا  ار  وا  ینعی  .ورم 
خـساپ رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اما  .ورم  هک  دندرکیم  تحیـصن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  اذـل  دـندیدیم ؛ البرک  نازوس  غاد و  ياهنیمز 

، رت میظع  نیا  زا  يدـعب  هـلمج ي  دـینیبب ! يراکادـف  يارب  ار  یگداـمآ   (6) «. دنیبب دیهـش  دوخ  هار  رد  ارم  دـهاوخیم  ادـخ  : » دـیوگیم
نیا یتسه ، يراکادف  هدامآ ي  امـش  هک  الاح  زیزع ! نیـسح  يا  دـنیوگیم : اهنآ  .تسا  رت  هدـننک  عضاخ  رت و  تمظعرپ  رت ، هوکـشرپ 

ار وت  مرح  اهنز و  دنتـشک ، ار  وت  یتقو  نانمـشد  ینعی  .ربم  دوخ  اب  ار  عافد  یب  موصعم و  ناکدوک  نیا  لاـسدرخ ، نارتخد  نیا  اـهنز ،
؟ دیوگیم هچ  باوج  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  .درک  دنهاوخ  ریسا 

(7) ؛» اَیاَبَس َّنُهاَرَی  ْنَأ  َءاَش  ْدَق  َهللا  َّنِإ  »

.دنیبب ریسا  ار  مالسلا  اهیلع  بنیز  دهاوخیم  ادخ 

7 ص :

.44-42 صص ج 45 ، راونألاراحب ، 35-36 ؛ صص ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  ص340 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  - . 1
ص 46. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 25 ؛ ج 2 ، جاجتحإلا ، ص 115 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، - . 2

ص 329. ج 44 ، راونألاراحب ، 16-17 ؛ صص ج4 ، لماکلا ، 34-35 ؛ صص ج2 ، داشرإلا ، - . 3
صص 365-364. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 240 ؛ ج 3 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  صص 54-55 ؛ ج 3 ، بهذلا ، جورم  - . 4

، راونألاراحب ص 245 ؛ ج3 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  ص 56 ؛ ج 3 ، بهذلا ، جورم  صص 163-164 ؛ ج 3 ، فارـشألا ، باسنأ  - . 5
ص 364. ج 44 ،

ص 364. ج 44 ، راونألاراحب ، ص40 ؛ فوهللا ، - . 6
.نامه - . 7
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تبیصم رکذ 

یتدـهاجمرپ ِزور  يارب  ار  یبش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نارای  بشما  .دوب  اپرب  هماگنه  اغوغ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يـالبرک  رد  بشما 
رد تداهش  همزمز ي  ناگوابون ، رانک  رد  ناناوجون  و  ناناوجون ، رانک  رد  ناناوج  و  ناناوج ، رانک  رد  نادرمریپ  بشما  .دندنارذگیم 

(1) .دندادیم تداهش  تراشب  ار  رگیدکی  درکیم ؛ حازم  یخوش و  نیصح  نب  دیزی  اب  رهاظم  نب  بیبح  بشما  .دندناوخیم  مه  شوگ 
هیلع نیـسح  شیومع  شیپ  مالـسلا -  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  رـسپ   - (2) هلاس هدراهچ  ای  هدزیـس  ناوجون  نسحلا ، نب  مساـق  بشما 

وت ماک  رد  ندش  هتـشک  مردارب ! رـسپ  دسرپیم : وا  زا  ومع  یتقو  دش ؟ مهاوخ  هتـشک  ادرف  مه  نم  ایآ  دسرپیم : وا  زا  دیآ و  یم  مالـسلا 
مالسلا هیلع  یلع  نب  نیـسح  تقو  نآ  .تسا  رت  نیریـش  لسع  زا  نم  ماک  رد  ادخ  هار  رد  تداهـش  دیوگیم : خساپ  رد  تسا ؟ هنوگچ 

(4) .تساغوغ مه  ربمغیپ  ياهرتخد  نانز و  نایم  رد  رگید ، يوس  زا   (3) .دهدیم ادخ  هار  رد  ندش  هتشک  تداهش و  هدژم ي  وا  هب 

یمالسا تموکح  لیکشت  يارب  مالسلا  مهیلع  ناماما  شالت   - 1358/3/24

رگا و  دنک ؛ ظفح  ار  نآ  تسا ، راک  رس  رب  مالسا  یعامتجا  یسایس و  ماظن  رگا  هک  تسا  نیا  ماما ، نوئـش  لغاشم و  اهراک ، زا  یکی 
رد مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ماما  دینک ؛ هاگن  ام  هّمئا ي  یگدنز  هب  .دروآ  دوجوهب  ار  نآ  دنک  شـشوک  تسین ،

ار صقاون  نیا  درک  یعس  ماما  .یصقاون  اب  اهتنُم  دوب ، راک  رس  رب  یمالسا  ماظن  هک  دیسر  تردق  تموکح و  هب  یطیارش 

8 ص :

ص 93. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 293 ؛ ج 1 ، لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  - . 1
ص 34. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 31 ؛ ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  - . 2

ص 204. يربکلا ، هیادهلا  - . 3
.3-1 صص ج45 ، راونألاراحب ، 226-227 ؛ صص مّرقم ، نیسحلا ، لتقم  ص84 ؛ ج5 ، حوتفلا ، - . 4
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مالـسا ینعی  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نامز  لکـش  هب  دهدب و  تایح  دیدجت  ار  نآ  دنک ، ظفح  ار  یمالـسا  ماظن  دنک ، فرطرب 
.دنادرگرب بان -  صلاخ و 

هیلع نینمؤملاریما  نامز  رد  اـهیماکان  هتبلا  .دوب  نیمه  یعـس ا ش   (1)، دوخ تفالخ  هام  شـش  رد  مه  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 
، هیواعم اب  سب  شتآ  زا  دعب  اما  تسا ؛ یلّـصفم  رایـسب  ِیخیرات  ياهثحب  دنمزاین  هک  دراد  یلیالد  مالـسلا ،  هیلع  نسح  ماما  مالـسلا و 

تماما هیواعم  نامز  رد  هک  یلاس  هد  تدم  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ،(2) و  دوب هدنز  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  یلاس  هد  نآ  رد 
يرجه لاس 260  ینعی  مالـسلا ،  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تافو  ات  مالـسلا ،  مهیلع  هّمئا  یگدنز  يدنا  لاس و  تسیود  ات   (3)، درک

هورگ ای  مدرم  هک  یتازرابم  نامه  .دـنروایب  راک  رـس  رب  ار  یمالـسا  تموکح  هک  دوب  نیا  رب  ناش  یعـس  ام  هّمئا ي  ًارهاظ   (4)، يرمق
، نمـشد هب  ندز  بیـسآ  نامه  یـسایس ، تازرابم  نامه  اه ، يراکناهنپ  نامه  دـندرکیم ؛ هتـشذگ  میژر  نارود  رد  مدرم  زرابم  ياه 

هذخاؤم نامه  اه ، ندش  دیعبت  نامه  اه ، نتفر  نادنز  نامه  اه ، ندروخ  تبرض  نامه  ًالباقتم  يرکف و  یسایس و  داح  تاغیلبت  نامه 
.تسا سکعنم  ام  هّمئا ي  یگدنز  رد  ًانیع  دندید ، کیدزن  زا  ناریا  مدرم  هچنآ  مامت  اه ؛ ندش 

هتـسشن هناخ  هشوگ ي  رد  هک  دندوب  يراوگرزب  ِموصعم  ِدنمـشناد  ِملاع  ِنامدرم  مالـسلا  مهیلع  يدـه  هّمئا ي  دـندرکیم  لایخ  مدرم 
هرصاحم ار  اهنیا  هناخ ي  رود  دنیوگب ؛ هلئسم  دننک ، ثحب  دنیوگب ، سرد  اهنیا  دنتشاذگیمن  دندرکیم و  يدوسح  مه  اهنمشد  دندوب ،

، نیا .دندشیم  مومـسم  ات  دوب  روط  نیمه  و  دندرکیم ، یهاوخرذـع  کی  مه  اهنیا  دـندرکیم ، هذـخاؤم  ار  اهنیا  مه  یهاگ  دـندرکیم ،
.دوبن نیا  هلئسم  هک  یلاح  رد  تسا ؛ یطلغ  رایسب  تشادرب 

9 ص :

ص 402. ج 1 ، يرولا ، مالعإ  ص 54 ؛ ج 3 ، فارشألا ، باسنأ  - . 1
.158 - 157 صص ج44  راونألاراحب ، ص 192 ؛ ج 3 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  ص 25 ؛ ج 3 ، ریبکلا ، مجعملا  - . 2

ص 177. همامإلا ، لئالد  - . 3
ص 236. ج50 ، راونألاراحب ، ص 112 ؛ ج 4 ، بهذلا ، جورم  ص503 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، - . 4
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میظع روشک  رـسارس  رد  ار  یـسایس  یتاغیلبت و  میظع  هکبـش ي  کی  هک  دـندوب  يزراـبم  ناربهر  دـندوب ، يزراـبم  هورگ  اـم  هّمئا ي 
، رگید دالب  زا  يرایسب  رد  و  ير -  ناردنزام ، ناتـسیس ، ناسارخ ، ناریا -  ياهناتـسا  نیمه  رد  دینادب  امـش  .دندرکیم  هرادا  یمالـسا 

ماجنا اـم  هّمئا ي  ناـمز  رد  یـساّبع  يوما و  تردـق  ياـه  هاگتـسد  هیلع  یمیظع  تاـغیلبت  رـصم ، زاـجح و  نمی ، قارع ، رد  نینچمه 
اهنیا ناج  هب  ار  اه  هورگ  درکیم و  لزلزتم  ار  تموکح  عضو  هک  دوب  اهنامه  و  تشاد ، دوجو  يا  هدننکـش  رایـسب  تاـغیلبت  .تفرگیم 

.تخادنا یم 

يوـبن و يوـلع و  تموـکح  یمالـسا ، تموـکح  دنتـساوخیم  هک  دوـب  نیا  يارب  تفرگیم ؟ ماـجنا  هـچ  يارب  یـسایس  تازراـبم  نـیا 
روصنم و نامز  رد  یمالـسا  تموکح  نوچ  دنـشخب ؛ قّقحت  ار  یمالـسا  يژولوئدـیا  ینعی  دـننک ؛ اـپرب  هعماـج  رد  ار  نآرق  تموکح 

.دنروایب دوجوهب  ار  نآ  دنتساوخیم  هّمئا  تشادن و  دوجو  شا  یعقاو  يانعم  هب  لّکوتم  کلملادبع و  نوراه و 

یعیش قطنم  رد  مّرحم  يانعم  رذآ 1358 - 

داهج و مّرحم  مایپ ، مّرحم  ام ، مّرحم  .درذـگیم  لاس  ود  یکی  نیا  رد  ام  هلاـس ي  رازه  خـیرات  مّرحم  نیرت  ناـجیه  رپ  نیرتاـنعم و  رپ 
هک تسا  یّقح  نامرآ  هار  رد  مایق  ندش و  دیهـش  نوخ ، راثن  یمالـسا ، گنهرف  یعیـش و  قطنم  رد  مّرحم  يانعم  .تسا  تمواقم  دهم 

.تسا دنمشزرا  اهتّیناسنا  اهناسنا و  همه ي  يارب 

مالسلا هیلع  نیسح  نوخ  شپت و  مایپ ، فده ، حور ، زا  اما  دمآ ، یم  مالسلا  هیلع  نیسح  مان  .دوب  انعم  یب  اوتحم و  یب  ام  مّرحم  اهلاس 
رد میظع  هژاو ي  نیا  هب  هک  رکش  ار  ام  ِربهر  ماما و  رکش و  ار  ام  نامرهق  ّتلم  رکش و  ار  ادخ  .دوبن  يربخ 

10 ص :
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.دنداد انعم  مالسا ، یبالقنا  گنهرف 

دنتـسناوت و و  دـنگنجب ، يولهپ  راوخنوخ  راّبج و  میژر  اب  دـنناوتب  اـت  دـنتفرگ  يا  هزاـت  ناـج  مّرحم  هاـم  رد  اـم  مدرم  هتـشذگ ، لاـس 
.دندروآرد وناز  هب  شا ، يدنمتردق  همه ي  اب  شا ، يربتس  همه ي  اب  ار  نمشد  دندیگنج و 

یمالسا حیحص  تّنس  مالسلا ؛  هیلع  یلع  نب  نیسح  يارب  يرادازع  - 1358/9/5

کی مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  يرادازع  ینعی  ناشورخ ، ناشوج و  هفطاع ي  کی  رطاخ  هب  ندش  عمج  نتفگ ، نتـسیرگ ، يرادازع ،
.تسا تسرد  و  هتشاد ، هگن  ار  ام  نیا  و  تسا ؛ یمالسا  ّتنس 

نیتسار نامیا  رولبت  مالسلا ؛  هیلع  نیسح  ماما  مایق  نیدرورف 1359 - 

دشاب و نمؤم  دناوتیمن  نمؤم  .دـنک  روهظ  تاکرح  اهراتفر و  همه ي  رد  باصعا و  زغم ، اپ ، تسد ، نابز ، لد ، بلق ، رد  دـیاب  نامیا 
نیا رگا  درکیم ؛ نینچ  مالـسا  ربمغیپ  دوب ، زیاج  راک  نیا  رگا  .دـنکن  مادـقا  نآ  لباقم  رد  دـنیبب و  ار  ضیعبت  تیاـنج و  ملظ و  رفک و 

رب ار  شا  ههام  شش  لفط  يولگ  نوخ  شنازیزع و  شناناوج و  نوخ  درکیم و  نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  دوب ، زیاج  توکس 
: نآرق لوق  هب  هک  دش  تخس  نانچ  نآ  ام  رب  یگدنز  .میدنام  نیتسار  نامیا  زا  رود  لاس  هاجنپ  مدرم ، ام  .تخیر  یمن  كاخ 

(1) ؛» ْتَبُحَر اَِمب  ُضْرَألا  ُمِْهیَلَع  ْتَقاَض  اَذِإ  یَّتَح  »

.دمآ گنت  ام  رب  يروانهپ ، همه ي  اب  نیمز 

11 ص :

.118 هبوت ، - . 1
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ناسکی طیارش  رد  مالسلا ،  مهیلع  هّمئا  راتفر  تدحو  - 1359/1/10

لباقم رد  متح  هب  دوب ، مه  مالسلا  هیلع  یقّنلا  یلع  ماما  دیزی ، نامز  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ياج  هب  رگا  ما  هتفگ  اهراب  هدنب 
.دشیم البرک  دیهش  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیسح  ياج  هب  درکیم و  تفلاخم  دیزی 

.تسا نیا  يدیزی  تموکح  ّتیصاخ  .دنکیم  دوبان  دنک ، تمواقم  تفلاخم و  وا  تموکح  تردق و  اب  هک  ار  یسک  ره  دیزی ،

خیرات لوط  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  نوخ  ششوج  - 1359/1/10

يور رب  تدهاجم ، يراکادـف و  ّتبحم و  قشع و  هاگ  هلبق  نآ  رد  ار  ردارب  هدـش ي  هراپ  هراپ  ندـب  یتقو  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز 
(1) «. نک لوبق  ام  زا  ار  ینابرق  نیا  اهلاراب ! : » دز دایرف  درک و  دنلب  نامسآ  فرط  هب  ار  رس  درب و  ندب  ریز  ار  اهتسد  دید ، هداتفا  نیمز 

هار هب  ناملسم  ياهناسنا  لد  نیمزرس  رد  خیرات ، لوط  رد  ار  يراکادف  تداهش و  بالیس  هدنشوج ، نوخ  نآ  هرطاخ ي  تسنادیم  وا 
.تسا هتشاد  همادا  خیرات  لوط  رد  نانچمه  ناشورخ  جوم  نیا  اروشاع -  مّرحم -  مهد  زور  زا  .دنکفا  و  دنکفا ، دهاوخ 

ناکت اب  ساّبع ، ینب  زا  يرایسب  ياهتردق  هّیما و  ینب  یتوغاط  تردق  .دش  نوگنرس  يرایسب  ِیتوغاط  ياهتردق  نادیهش ، نوخ  رثا  رب 
دنام مالسا  دمآ و  دیدپ  یمالسا  ياهنیمزرس  رد  يرایـسب  ياهتموکح  .دش  ناریو  دوبان و  یّلکب  متـس ، نکفا  ناینب  نافوط  نیا  دیدش 

.دنام یقاب  مالسا  نیرفآ  ناجیه  شپتُرپ و  هگر ي  ناونع  هب  عّیشت  و 

دص زا  اما  دندیشوک ؛ دنتشاد ، ناوت  رد  یتوغاط  ياهتموکح  هچره 

12 ص :

ص 322. مّرقم ، نیسحلا ، لتقم  - . 1
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ياملع راگزور  ات  نید -  گرزب  ياملع  نآ  يزاریـش - نسح  ازریم  يدابآدسا و  نیّدـلا  لامجدّیـس  راگزور  زا  زورما ، ات  شیپ  لاس 
کیرچ نآ  راوـگرزب ، یناـحور  نآ  یلگنج -  ناـخ  کـچوک  ازریم  راـگزور  اـت  و  دـنتخیر ، یپ  ار  ّتیطورـشم  شبنج  هـک  یگرزب 

ات و  مالسا ، ناییادف  يوفص و  باّون  دیهـش  سّردم و  نسحدّیـس  راگزور  ات  و  ناریا -  رد  هناحلـسم  شبنج  راذگناینب  نآ  یمالـسا و 
نادیهش بلق  دیپتیم و  هک  دوب  مالسلا  هیلع  نیسح  نوخ  ضبن  اج  همه  لاس 1342 ، دادرخ  مهدزناپ  نینوخ  راز  هلال  ات  یّلم و  تضهن 

.دروآ یمرد  شالت  تکرح و  هب  ار  یمالسا  هعماج ي  میظع  رکیپ  دزیم و  هک  دوب 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  مان  نامتک  رب  نانمشد  ماکان  شالت  - 1359/1/11

یم ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  رـشب ، ياه  یگنادرم  خـیرات  زورما  اما  دـندرکیم ، ناـمتک  ار  اـه  یلع  نب  نیـسح  ماـن  زور  کـی 
همه اب  ّتیرشب  دسانش و  یم  ار  اهدوعسم  نب  هللادبع  اهرذوبا و  دسانـش ، یم  ار  يرجَحدیـشُر  دسانـش ، یم  ار  يدع  نبرجُح  دسانش ،

.دروآ یم  دورف  میظعت  رس  اهنآ  ربارب  رد  شا ، ینامرهق  ي 

خیرات هنهپ ي  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تکرح  نوزفازور  ششوج  - 1359/5/6

تسا نکمم   (1) .دیشوج هزات  نوخ  دنداد ، ناکت  ییاج  ره  زا  ار  یگنس  ره  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تداهـش  زور  دیا  هدینش 
همه فالخرب  دش ، هدنکفا  بآ  رد  هک  یگنس  نیا  ینعی  تساه ؛ تقیقح  هدنهد ي  ناشن  هشیمه  اه  لبمس  اما  دشاب ، کیلبمـس  اهنیا 

ًاجیردت تسا و  هتسجرب  لّوا  هک  ییاهجوم  ي 

13 ص :

ص336. ج14 ، راونألاراحب ، صص 253-254 ؛ ج 1 ، حئارجلا ، جئارخلا و  ص 506 ؛ هسماخ 1 ، يربکلا ، تاقبطلا  - . 1
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هیلع یلع  نب  نیسح  دوهش  روضح و  تقیقح  تداهش ، تقیقح  دوریم ؛ نیب  زا  ات  دوشیم  یگتـسجرب  یب  فاص و  هاتوک و  کچوک و 
.دش رترثارپ  رتزغمرپ و  رتریگملاع ، رت ، گنررپ  رت ، هتسجرب  لّوا ، تعاس  زا  مالسلا ، 

هچ ینوـعرف ، ياـهتموکح  روـجید  هایـس و  ياهبـش  رد  دـیدید  یم  دـیدناوخیم و  ار  یعیـش  مالـسا  راـختفا  رـسارس  خـیرات  رگا  اـمش 
نیـسح نوخ  تکرب  هب  اهناتـسروگ  نآ  رد  تایح  زا  ییاه  هناشن  اهدایرف و  هچ  اـهتموکح و  نآ  ملظم  توکـس  رد  ییاهیگدنـشخرد 
زورما دوشیم و  رت  هتسجرب  زور  ره  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  شقن  هک  دیدرکیم  رواب  دمآ ، دوجوهب  وا  نوخ  جوم  مالـسلا و  هیلع 

.دیتسه مالسلا  هیلع  نیسح  نوخ  جاوما  زا  هدییور  ياهلگ  تقیقح  رد  امش  مه 

مالسا یقیقح  ناظفاح  مالسلا ؛  مهیلع  موصعم  ناماما  - 1359/5/10

هن زورما  تشادن ، ار  مالسلا  مهیلع  ارهز  همطاف ي  نیسح و  ماما  نسح ، ماما  نینمؤملاریما ، لثم  یناگرزب  هرهچ ي  عّیـشت ، خیرات  رگا 
هرطاخ ي مالسلا و  هیلع  یلع  دای  مان و  امش ، نم و  يارب  ار  مالسا  .دوبن  يرثا  اهباتک  يال  هبال  رد  ربخ و  مالسا  زا  هکلب  عّیشت ، زا  طقف 

.تسا هدرک  ظفح  نادرمگرزب  نیا  ياه  يراکادف  اهتداهش و 

هناگی تکرح  لّمکم  مالسلا ؛  مهیلع  هّمئا  نوگانوگ  ياهراتفر  - 1359/6/14

هراشا

لّمکم راک ، ود  نیا  هدیگنج ، دیزی  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هدرک و  حلـص  هیواعم  اب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دـینیب  یم  امـش  رگا 
.دنمه لّمکم  راک ، ود  نیا  دهدیمن ؛ ماجنا  ضقانتم  راک  ود  یگدنز ، زا  لصف  ود  رد  یقطنم  ناسنا  هک  نانچمه  .مه  ّدـض  هن  دـنمه ،

.دنا هتفرگ  ماجنا  ناش  یعامتجا  عاضوا  نامز و  یقطنم  طیارش  قبط  ود ، ره 
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اروشاع زا  سپ  نایعیش  هتفای ي  نامزاس  تّیلاّعف  ندش  رت  گنر  رپ 

نیا و  دـش ؛ رت  كّرحتُرپ  رت و  مّظنم  بتارمب  قارع  رد  نایعیـش  هتفاـی ي  ناـمزاس  ّتیلاّـعف  ماـما ، تداهـش  ـالبرک و  هـعقاو ي  زا  سپ 
هتسناوتن هدش و  ریگلفاغ  دیزی ، تفالخ  هاگتسد  هبرض ي  ربارب  رد  نانآ  زا  يرایسب  هک  هفوک -  نایعیش  یناور  تالاح  هک  دوب  يریثأت 

.داد الج  گنر و  نآ  هب  ناشیا  درد  فّسأت و  زوس  دوب و  هدرک  داجیا  ار  نآ  دنناسرب -  اروشاع  راکرپ  هنحص ي  هب  ار  دوخ  دندوب 

بالقنا زورفآ  شتآ  هیرگ ي  مالسلا ؛  هیلع  داّجس  ماما  هیرگ ي  - 1359/6/17

هراشا

زا دـعب  .دوب  مه  بالقنا  نآ  ربمایپ  دوخ ، مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ياروشاع  نینوخ  ثداوح  يوار  دـهاش و  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماـما 
هیرگ هیرگ ، نیا  دوبن ؛ فّسأت  مغ و  هیرگ ي  هیرگ ، نیا   (1) .درک هیرگ  لاس  یس  زا  شیب  نینوخ ، هدنزادگ ي  تداهش  نآ  يارجام 

.دوب بالقنا  زورفا  شتآ  ي 

اروشاع هثداح ي  رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  هسامح ي 

هکنآ زا  دـعب  دـنداتفا ، نیمز  يور  هدـش  ملق  ملق  داسجا  اب  همه  مشاه  ینب  ناناوج  هکنآ  زا  دـعب  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ياروشاع  رد 
نآ رد  درک ، لّمحت  ادـخ  يارب  ار  اهدرد  اـهغاد و  نیا  همه ي  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  هنیئآ ي  نیـسح و  رهاوخ  مالـسلا  اـهیلع  بنیز 

ندـب ریز  تسد  درک ، ادـیپ  ار  شنیـسح  هدـش ي  هراپ  هراپ  هدروخ و  مخز  حورجم و  رکیپ  دـمآ ، هاگلتق  لادوگ  هب  تاـظحل  نیرخآ 
(2) «. نک لوبق  ام  زا  ار  ینابرق  نیا  ایادخ ! : » تفگ درک و  هضرع  ادخ  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ندب  درب ، مالسلا  هیلع  نیسح 

ینیسح سلاجم  یمالسا و  بالقنا  - 1359/8/16

هراشا

.تسا یّمهم  رایسب  هلئسم ي  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  اب  ام  هطبار ي  هلئسم ي 
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رد یتوافت  شیب  مک و  اب  ّتیعمج ، نیمه  اب  سلجم  نیمه  قانتخا ، نارود  رد  هک  تسه  ناـتدای  دـیاش  دـیتسه ، اـجنیا  هک  امـش  رثکا 
اهدـیدهت و اهمیب ، اهـسرت و  اهجنر ، اهیتخـس و  .دوب  تمواقم  ياه  هاگیاپ  زا  یکی  نارهت  دـشیم و  لیکـشت  نیـسح  ماما  ماـن  هب  دارفا ،

مایپ تسرد و  مایپ  تسناوتیم  هک  يا  هطقن  اهنت  اـما  دوب ؛ داـیز  لـیبق  نیا  زا  یـسلاجم  سلجم و  نیا  رد  اهیریگتـسد  ًاـنایحا  اـهراشف و 
.دوب ّتیساّسح  سلاجم ، نیا  يور  لیلد ، نیمه  هب  .دوب  سلاجم  نیمه  دنک ، شخپ  رشتنم و  ار  بالقنا  یعقاو 

تهج ییاوـتحم  يوـنعم و  ظاـحل  زا  ار  سلاـجم  نیا  هکنیا  رّوـصت  هب  اـم  .دوـب  نآ  روـحم  زیچ  ود  تشاد و  هفیظو  ود  سلاـجم  نـیا 
: میدیشیدنا یم  زیچ  ود  هب  میهدیم ،

زا یعضو  هچ  رد  تسا و  هتساوخ  يزیچ  هچ  اهنآ  زا  مالسا  دننادب  ات  مدرم ، یسایس  یمالـسا و  هشیدنا ي  حطـس  ندروآ  الاب  تسخن 
.دننک رطخ  دنریگب  میمصت  مدرم  هکنیا  مود  درک ؛ دنهاوخن  تکرح  دننادن ، مدرم  رگا  نوچ  دنراد ؛ رارق  یسایس  عاضوا 

ساسحا يارب  مود  شـشوک  دوب ، ندـیمهف  نتـسناد و  يارب  لّوا  شـشوک  .لمع  يارب  مود  شـشوک  و  دوب ، ملع  يارب  لّوا  شـشوک 
میتـفگیم مود  شــشوک  رد  مـینک ، لوـبق  ار  رطخ  ادــخ  يارب  اــم  تـسا  هـفیظو  میتــفگیم  لّوا  شــشوک  رد  .ندرک  سمل  ندرک و 
يراگزور بیترت  نیا  هب  و  ار ؛ ساسحا  نیا  و  درکیم ، هیذغت  ار  رکف  وا  .تسا  یگدنز  ادخ  هار  رد  گرم  ادخ و  هار  رد  يریذـپرطخ 

.تشذگ

لاـکّتا و رد  هشیر  دروآ ، میهاوـخ  تسد  هب  هک  ییاـهیزوریپ  میدروآ و  تسد  هب  اـم  هک  يزوریپ  نیا  هدـمآ و  شیپ  زورما  هک  هچنآ 
نایاپ عیـسو و  تکرح  دامتعا ، نآ  دروآ ؛ یم  دوجوهب  دامتعا  ناسنا ، رد  رواب  .رواب  ینعی  نامیا  .دراد  وا  هب  دامتعا  ادـخ و  هب  ياکّتا 

نیا .دوشیم  زوریپ  زیچ  همه  رب  ناسنا  تکرح ، نآ  کمک  هب  و  دنیب ؛ یم  كرادت  ناسنا  رد  ار  ریذپان 
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.دنکب دیاب  دـنکیم و  کیدزن  نامیا  نیا  هب  داقتعا و  نیا  هب  ار  ام  ینیـسح ، سلاجم  .دـینک  هیکت  سلاجم  نیا  يور  میوگیم  هک  تسا 
؛(1) دوشب هتـشاد  اپرب  دـیاب  مّرحم  دـندومرف ، ماما  هک  روط  نامه  تسا و  مّرحم  .تسا  تسرد  ینیـسح  سلاجم  همه ي  میوگیمن  نم 

.تسا تسرد  هک  یتروص  هب  اما  تسام ؛ تکرح  موادت  نماض  نیا ، اریز 

يراکادف و نآ  .دنکن  افتکا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  مان  دای و  فرِـص  هب  دهدب و  یهاگآ  مدرم  هب  دیاب  تسخن  ینیـسح  سلاجم 
ماما تکرح  هک  مینک  نشور  سپ  .دشاب  هدـش  ماجنا  فدـه  نییعت  اب  تریـصب و  اب  ادـخ و  يارب  هک  دوشب  قشمرـس  دـناوتیم  یتکرح 
مایق ارچ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تسا  نشور  زورما  .تسا  هدوب  هچ  شفده  هدوب و  تریصب  اب  هتشاد ، فده  مالسلا  هیلع  نیسح 

دهاوخ رطخ  رد  مه  شناج  تسنادـیم  تریـصب  لامک  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  مینک  نشور  نامناوج  يارب  دـیاب  ام  .درک 
.دوب هدامآ  اما  دنازوس ، دهاوخ  ار  شنارای  وا و  ملظ ، نافوط  تسنادیم  دوب ؛ هدامآ  اما  داتفا ،

زا نم  دینادب  ناردارب ! ردام ، ردـپ ، دـسیونیم : ار  هلمج  نیا  گنج  نادـیم  رد  ام  ناوج  مینکیم ، نشور  نامناوج  يارب  ار  نیا  ام  یتقو 
یهاگآ مدرم  هب  دیاب  ینیـسح  تاسلج  .دننکیم  هچ  دنمهف  یم  دـنوریم و  تریـصب  يور  زا  دـنیوگیم ؛ تسار  .متفر و  تریـصب  يور 
فداصت رد  یسک  دنکیم  یقرف  هچ  .درادن  یقرف  تسا ؛ ندرم  نامه  ندش ، هتـشک  .دوشیم  هتـشک  ارچ  شناوج  دنادب  دیاب  درف  .دهدب 
نامناناوج ام  ردقنیا  .دُرم  دیاب  مه  ماجنارس  تسا ؛ ندرم  ندرم ، دریمب ؟ هراپمخ  شکرت  اب  گنج  نایم  رد  ای  دریمب ، هتکـس  هب  دریمب ،

نیا شا  هجیتن  تسادـخ و  هار  رد  گرم  نیا  تکرح و  نیا  دـنادیم  یتقو  ام  ناوج  .دـنناسرتیم  اه  یـضعب  هک  میناـسرتن ، گرم  زا  ار 
هتـشک مورب و  مهاوخیم  نم  دیوگیم  تأرج  اب  درک ، دنهاوخ  طوقـس  اهنوخ  نیمه  اب  یناهج  يرابکتـسا  ياهتردـق  هک  دـش  دـهاوخ 

نامه نیا ، مسا  .موشب 
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سلاجم ّتیـصوصخ  کی  نیا  .دمهف  یم  دوریم ، هچ  يارب  دنادیم  دورب ؛ نادـیم  هب  زاب  مشچ  اب  ناسنا  ینعی  تریـصب  .تسا  تریـصب 
.تسام

ّدض شقن  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  سلجم  تسا  نکمم  رگم  دینکیم ؟ بّجعت  .دنکن  يزاب  بالقنا  ّدض  شقن  دیاب  ام  سلاجم  مود ،
هشیدنا ات  دوشب  ششوک  دنوشیم ، لیکشت  نید  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  مان  هب  هک  یـسلاجم  لفاحم و  رد  رگا  هلب ، دنک ؟ يزاب  بالقنا 

.بالقنا ّدض  دوشیم  دنک ، ادیپ  شرتسگ  اه ، هار  ماسقا  عاونا و  زا  بالقنا ، ّدض  ياه 

، درک دهاوخ  داد  لدع و  رپ  ار  ایند  دمآ و  دهاوخ   f دوعوم يدهم  نامز  ماما  نوچ  دنتفگیم : يا  هّدع  قانتخا  ياهنامز  تسه  ناتدای 
رگید يا  هّدـع  زور  نآ  .درادـن  يا  هدـیاف  دـیاین ، مه  اقآ  اـت  دـنک و  تسرد  ار  اـهراک  وا  تساـنب  دیـشکن ؛ تمحز  دوخیب  امـش  سپ 

ات هک  تسین  انعم  نآ  هب  نیا  اما  دنهدیم ؛ لیکـشت  ار  یمالـسا  لدع  یناهج  تموکح  دنروآ و  یم  فیرـشت  هتبلا  نامز  ماما  دنتفگیم :
تموکح نآ  راک  تامّدقم  میـشابن ؛ ایند  زا  هشوگ  کی  رد  یمالـسا  لدـع  تموکح  لیکـشت  رکف  رد  امـش  هدـنب و  وا ، روهظ  زا  لبق 

نونکا هچ  درک ؛ دهاوخ  کمک  ار  ام  ًانیقی  مه  نامز  ماما  مینکیم ، ار  نامراک  ام  مینکن ؛ هزرابم  ملظ  اب  مینکن و  هدامآ  ار  یناهج  لدع 
.دوب میهاوخ  ترضح  نازابرس  ام  دندش ، رهاظ  یتقو  هللاءاش  نإ  هچ  و  دنتسه ، تبیغ  هدرپ ي  رد  هک 

طلغ رّکفت  راک ، نیا  و  دننکیم ؛ سویأم  بالقنا  شرتسگ  همادا و  زا  ار  مدرم  هک  دوشیم  هدید  یهاگ  لفاحم  سلاجم و  رد  زین  نونکا 
.تسا ندرک  نیزگیاج  ار 

تاکرح اهرادرک و  اهراتفگ و  همه ي  رد  هک  دـنزیم -  جوم  زیچ  کی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  يارجاـم  اروشاـع و  هثداـح ي  رد 
امش دنیوگیم  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  یتقو  .فیلکت  لباقم  رد  میلـست  ینعی  تسادخ ؛ لباقم  رد  میلـست  نآ ، و  دراد -  دوجو 

، دیوشب هتشک  تسا  نکمم  دیوریم ،
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تسا و نانچ  تسا و  نینچ  هک  دـنیبب  ار  يرئاـج  ناطلـس  سک  ره  ما  هدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  نم  هک  تسا  نیا  خـساپ 
.فیلکت کی  هب  دانتسا  ؛(1)  دنک تمواقم  وا  لباقم  رد  دزیتسب و  وا  اب  تسا  بجاو  دنکیم ، ملظ 

تحار یگدـنز  لوغـشم  دورب و  نـمی  اـی   (2) هنیدـم هب  ـالبرک  اونین و  لـحم  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دوـشیم  داهنـشیپ  یتـقو 
هک تسه  مه  ترـضح  نآ  دوخ  تاراـهظا  رد  .تسا  فیلکت  تسا ، نیـسح  ماـما  فرط  زا  داهنـشیپ  نیا  لوبق  عناـم  هچنآ   (3)، دوشب
زا تاملک و  زا  ناسنا  ارجامرپ ، هثداحرپ و  رفـس  نیا  تاـظحل  ماـمت  رد  .دراذـگب  هراـک  همین  ار  شفیلکت  ناـسنا  دـنکیمن  لوبق  ادـخ 

تاظحل نآ  رد  .تسادخ  يارب  ادـخ و  هار  رد  تانکـس  تاکرح و  نیا  دـنکیم  ساسحا  یبوخب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  راتفگ 
: تسا هملک  نیا  تسه ، مه  تسرد  ًاتدعاق  میا و  هدینش  همه  تسا و  هدش  لقن  ترضح  زا  هک  یتاملک  هلمج  زا  رخآ ،

(4) ؛» ْكاَوِس َهلِإ  ِّبَر ال  اَی  ِْکئاَضَق ، یلَع  ًاْربَص  »

.ادخ لباقم  رد  میلست  تسالبرک ؛ هثداح ي  حور  نیا  .متسه  میلست  نم 

رعـش هنوگ  نیا  دوش ؛ هدناوخ  هحون  هنوگ  نیمه  دوش و  ینارنخـس  هنوگ  نیا  دروایب ؛ دوجوهب  مدرم  رد  ار  حور  نیا  دـیاب  ام  سلاجم 
، سلاجم نیا  دوبن ؛ يراکادف  هسامح و  حور  داجیا  تریصب ، یهاگآ ، ادخ ، هب  لّکوت  رگا  .دوش  میظنت  راعـش  هنوگ  نیا  دوش و  هتفگ 

هملک یعقاو  يانعم  هب  ار  ام  ِینیـسح  سلاجم  دـناوتیم  هک  تسا  ییاهزیچ  اهنیا  تسا ؛ هدادـن  ماـجنا  ناـمز  نیا  رد  ار  شدوخ  فیلکت 
ام و نیب  طابترا  رکف ، ظاحل  زا  مه  تسا ؛ یساسحا  يرکف و  طابترا  کی  مالسلا  هیلع  نیسح  ام و  نایم  يونعم  طابترا  .دنک  ینیسح 

ریغ دنرادیم ؛ تسود  ار  نیسح  ماما  مدرم  .هفطاع  ساسحا و  ظاحل  زا  مه  دراد ، دوجو  مالسلا  هیلع  نیسح 

19 ص :

ص 382. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 304 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  - . 1
ص 314. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 217 ؛ قودص ، یلامألا ، - . 2

ص364. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 240 ؛ ج 3 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  ص 288 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  - . 3
ص 297. مّرقم ، نیسحلا ، لتقم  - . 4
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يراک نآ  تسناوتیمن  سلاجم  نیا  تشادیمن ، دوجو  یـساسحا  يرکف و  طابترا  نیا  رگا  .دنتـسه  وا  قشاع  دـندقتعم ، وا  هب  هکنیا  زا 
.تسا هدرک  هتشذگ  رد  دنکب و  دناوتیم  الاح  هک  دنکب  ار 

هتشذگ رد  هنرگو  تفای ؛ هار  سلاجم  نیا  رد  لیـصا  ِیمالـسا  راکفا  نیا  هک  درک  ادیپ  ییاراک  يزور  نآ  زا  ًافاصنا  سلاجم  نیا  هتبلا 
، دـندزیمن فرح  ـالاح  تسا !؟ ندز  فرح  تـقو  اروشاـع  زور  اـقآ  دـنتفگیم  مـینزب ، فرح  هـملک  ود  میدـمآ  یم  اروشاـع  زور  رگا 

نامه لوغـشم  دنتـساوخیم  ریخ ، دننک ؟ نشور  ار  مدرم  ات  دـنناوخب  يا  هضور  ای  رعـش  ایآ  دـننکب ؟ يراک  هچ  شیاج  هب  دنتـساوخیم 
.دوبن اهنآ  رد  یتیاده  هنوگ  چیه  دینادیم  هک  دنوشب  ییاهراک 

خیرات ِمّرحم  نیرت  تکرب  اب  يرجه ؛ لاس 60  مّرحم 

ناـمه ینعی  دوب ؛ يرجه  لاس 60  مّرحم  رت ، كرابم  خـیرات  ياهمّرحم  همه ي  زا  اـما  تسا ؛ هدوب  كراـبم  اـم  يارب  هشیمه  اـهمّرحم 
.دیسر تداهش  هب  نآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هک  یمّرحم 

یتح ادـخ  يارب  تسا  هدامآ  یناسنا  یتقو  .هتـسیاش  حـلاص و  هدـنب ي  هداعلا ، قوف  ناسنا  اما  تسا ؛ ناسنا  کـی  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
ّقحب .میریگب  دای  دیاب  ام  هک  تسا  يزیچ  نامه  تسا و  ّتیناسنا  جوا  نیا  دننک ، حبذ  شمشچ  لباقم  رد  ار   (1) شا ههام  شش  لفط 

تفرگ و تسد  يور  ار  ههاـم  شـش  كدوک  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دیـسر  دوخ  هّلق ي  هب  ّتیناـسنا  هظحل  نآ  رد  مدـقتعم  نم 
اروشاع .تسا  ریظن  مک  خـیرات  رد  تمظع ، نیا  اب  ناـسنا  .تسا  ّتیناـسنا  جوا  نیا   (2) .دیشاپیم نامـسآ  فرط  هب  ار  وا  يولگ  نوخ 

.دیسر دوخ  هّلق ي  هب  زور  نیا  رد  ّتیناسنا  ینعی  دوب ؛ ّتیناسنا  جوا  زور 

هک دش  نیا  هیام ي  دش ؛ خیرات  لوط  رد  گرزب  ياهیراکادـف  همه ي  اهتکرح و  همه ي  هقلحرـس ي   60 لاس مّرحم  رگید ، فرط  زا 
دنادب ناسنا 

20 ص :

ص 419. ج 1 ، نیطبسلا ، یلاعم  - . 1
ص46. ج45 ، راونألاراحب ، ص 52 ؛ نازحألا ، ریثم  ص 95 ؛ نییبلاطلا ، لتاقم  - . 2
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.تسا هفیظو  تمواقم 

اروشاع یخیرات  ياهسرد  اهمایپ و  - 1359/8/23

ود داتفه و  مه  نآ  دش -  رهاظ   (2) رفن ود  داتفه و  اب  ارهز  هشوگرگج ي  حّلسم ، نمشد   (1) رازه یس  لباقم  رد  یتقو  اروشاع  زور 
اب نمـشد  دوب -  مه   (5) هلاس داـتفه  درمریپ  دوب ، مه   (4) هلاس هدزای  كدوک   (3)، دوب مه  هلاس  هدزیـس  ناوجون  نانآ  ناـیم  هک  يرفن 
نب نیسح  نارای  همه ي  هک  یتقو  اروشاع ، زور  رخآ  تاظحل  نآ  رد  ًاصوصخم  .دش  مامت  رگید  مالـسلا  هیلع  نیـسح  درک  رکف  دوخ 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  دندید  دیتلغ ، البرک  مرگ  ياهکاخ  يور  رب  رّهطم  كاپ و  ياهندب  نیا  دندش و  دیهـش  مالـسلا  هیلع  یلع 
مایپ زا  مالسلا و  هیلع  نیسح  زا  رگید  دندرک  نیقی  همه  .تسوا  تسد  يور  هراوخریـش  لفط  کی  هقادنق ي  هک  یلاح  رد  دش ؛ رهاظ 

.دندوب عمج  اجنآ  ناراکادف ، همه ي  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ناتـسود  همه ي  رخآ ، .دنامیمن  یقاب  يرثا  ایند  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
دنک اعّدا  دـناوتب  هک  دوبن  يرگید  سک  دوب ؛ هدـش  هصـالخ  نادـیم  ناـمه  رد  قارع  زاـجح و  هفوک و  هکم و  دوب ، ـالبرک  رد  هنیدـم 
الاح .دندیسر  تداهش  هجرد ي  هب  دندیتلغ و  نوخ  كاخ و  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  مه  اهنآ  .تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ور  هلابند 

هدـنمزر ي اـهنت  شزابرـس و  اـهنت  دوـب ، وا  هّجوـتم  ییاـیند  مـشچ  زور  کـی  هـک  مالـسلا  هـیلع  یلع  نـب  نیـسح  اروشاـع ، رـصع  رد 
مامت ار  مالسلا  هیلع  نیسح  نمشد ، نیب  هاتوک  مشچ  .تسا  هدش  رهاظ  نمـشد  رکـشل  لباقم  رد  هتفرگ و  تسد  يور  ار  شراوخریش 

.درک ضرف  هدش 

: دومرف نمشد  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هک  یماگنه 

21 ص :

ص 298. ج44 ، راونألاراحب ، ص 192 ؛ بلاطلا ، هدمع  ص 547 ؛ قودص ، یلامألا ، - . 1
ص 4. ج 45 ، راونألاراحب ، ص95 ؛ ج2 ، داشرإلا ، ص187 ؛ ج3 ، فارشألا ، باسنأ  - . 2

ص 34. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 31 ؛ ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  - . 3
ص 294. مّرقم ، نیسحلا ، لتقم  - . 4

ص 21. یسوطلا ، لاجر  ص 30 ؛ ج 2 ، ریبکلا ، خیراتلا  - . 5
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(1) ؛» َلْفِّطلا اذَه  اوُمَحْراَف  ِینوُمَحرَت  َْمل  ْنإ  »

، دسرب بآ  هب  نم  بل  دیراذگن  هک  دیرادن  رهم  هفطاع و  ردقنآ  نم  اب  امش  رگا  اه ! هدمآ  نوریب  ّتیناسنا  زا  يا  نالدگنـس ! يا  ینعی 
نآ مه  زاب  دـنکیم ، هچ  نیـسح  هک  دـیمهف  یمن  نمـشد  مه  زاب  تسا ؟ هدرک  یهانگ  هچ  راوخریـش  ریغـص  ههام ي  شـش  لـفط  نیا 

شوماخ ار  نیـسح  تفگ : درک و  هدافتـسا  هلمرح  یلدروک  تواقـش و  زا  دعـسرمع  .دـشن  مولعم  نـالدروک  نآ  يارب  یهلا  تساـیس 
.دندرک باترپ  وا  يوس  هب   (3) دولآرهز هبعش ي  هس  ریت  دنهدب ، بآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  راوخریـش  لفط  هب  هکنآ  ياج  هب   (2) .نک

زا مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  .دـش  يراج  رغـصا  یلع  يولگ  زا  نوخ  داد ؛ ناج  دروخ و  بات  چـیپ و  ردـپ  تسد  يور  لـفط  نیا 
ناـیوگغورد و نازادرپ و  هعیاـش  تشاذـگن  دوش ؛ ثوـل  رغـصا  یلع  نوـخ  تشاذـگن  درک ؛ عورـش  ار  دوـخ  شرتـسگ  هطقن ، نیمه 
، تفرگ رغـصا  یلع  يولگ  ریز  ار  شتـسد  .دُرم  باتفآ  يامرگ  زا  ای  دُرم  شدوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لفط  دـنیوگب  نازاب  تساـیس 

ینعی  (4) .درک باترپ  نامـسآ  فرط  هب  ار  اهنوخ  نیا  همه ، مشچ  لباقم  رد  دش ؛ رپ  رغـصا  یلع  نوخ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تشم 
؛ درک اضما  ار  دوخ  ّتیناّقح  راموط  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ناـمدرمان ! يا  دـیتشک  ار  رغـصا  یلع  دـینیبب ، ار  نوخ  نیا 

.تسا هدیگنج  یم  هچ  يارب  هدیگنج و  یم  هچ  اب  دنامهف  خیرات  هب  تسور ؛ هبور  ینایرج  هچ  اب  دنامهف  ایند  هب  ینعی 

همه زا  نمشد  ياهورین  هک  یماگنه  ییاهنت و  تیاهن  رد  وا  هک  تسا  نآ  يراکادف  درک  تبث  خیرات  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
نم زا  دنفلاخم و  نم  اب  همه  دیوگیمن  میاهنت ، دیوگیمن  دزاسیم ؛ مک  ِنارای  هب  دنکیم ؛ مایق  هنت  کی  تسا ، ریزارـس  وا  يوس  هب  فرط 

قح هناعطاق  لطاب ، قح و  یهارود  رس  رب  .مگنجب  هدوهیب  ارچ  مفیعض و  دیوگیمن  دیآ ، یمن  رب  يراک 

22 ص :

ص 227. صاوخلا ، هرکذت  - . 1
.عومدلا عبنم  زا  لقن  هب  ص 688 ، هنیدم ، ات  هنیدم  زا  - . 2

.فنخم یبا  لتقم  زا  لقن  هب  ص 504 ، ج 1 ، ءادهشلا ، هرکذت  - . 3
ص46. ج45 ، راونألاراحب ، صص 168-169 ؛ فوهلملا ، ص 95 ؛ نییبلاطلا ، لتاقم  - . 4
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.دهدب ار  شناج  قح ، هار  رد  هک  دوشیم  هدامآ  دنکیم و  باختنا  ار 

نوخ اب  زین  يوما  هلـسلس ي  هک  هیواعم ، نبدیزی  اهنت  هن  .دـش  عورـش  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  گنهرف  شرتسگ  هطقن ، نیمه  زا 
نوخ هطقن ي  زا  گرزب  ياه  بالقنا  مالسا و  خیرات  یناهج  ياهبالقنا  نایرج  .دیچیپ  مه  رد  البرک  نادیهـش  نوخ  اب  رغـصا و  یلع 

اب هکره  .تسا  هتفر  مالـسا  رادومن  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مان  هتفر ، مالـسا  مان  هک  ملاـع  ياـج  ره  .دـش  زاـغآ  ناـمولظم  نیا 
هکره .تسا  قداص  مالسا  ياعّدا  رد  وا  تسا ، مالسلا  هیلع  نیسح  ور  هلابند  هکره  .تسوا  هب  قلعتم  مالسا  تسا ، مالسلا  هیلع  نیسح 

رب نوخ  دندش و  اوسر  خیرات  رد  نایدیزی  .تسا  نامّزلارخآ  ربمغیپ  تّما  دیوگیم و  تسار  دنکیم ، باختنا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هار 
.دش زوریپ  ریشمش 

لباقم رد  تسا  ّتلم  کـی  يدوجوم ، نیا  .تسا  هدروآ  نادـیم  هب  ار  دوخ  يدوجوم  تّما ، ماـما  ادـخ و  حور  نیـسح ، دـنزرف  زورما 
هیلع نیـسح  هار  ور  هلابند  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  دنزرف  دنک  تباث  دهاوخیم  ّتلم  نیا  .ملاع  یماظن  یـسایس و  ياه  هاگتـسد  همه ي 

نازابرـس دننام  دـنا ، هداهن  نادـیم  رد  اپ  داهج ، هبذاج ي  قوش و  هب  هک  یناگدـنمزر  درف  درف  گنج ، ياه  هنحـص  رد  .تسا  مالـسلا 
، تسا هدش  رتهب  اه  ههبج  رد  ام  عضو  دیونش  یم  هکنیا  ّرس  و  دنا ؛ يراکادف  قاتشم  قشاع و  اروشاع ، رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 

.تسا نیمه  تقیقح  .تسا  نیمه 

i ربمایپ هب  دنوادخ  ؛(2) و  تسا ندـش  رتشیب  شیازفا و  لاح  رد  هک  يزیچ  ینعی  رثوک   (1) «. َرثْوَْکلا َكاْنیَطْعَأ  اَّنِإ  : » دیامرفیم دنوادخ 
رگا دـنکیم : هیـصوت  ود  هاـتوک  هروس ي  نیمه  رد  ربـمغیپ  هب  لاـعتم  يادـخ  اـما  .مینکیم  ادـیپ  شیازفا  میراد  اـم  تسا و  هداد  رثوک 

: یهدب ماجنا  دیاب  راک  ود   (3) ؛» ْرَْحنا َکِّبَِرل َو  ِّلَصَف  ، » دنامب دشاب و  وت  يارب  یگدنیازفا  نیا  یهاوخیم 

23 ص :

.1، رثوک میدرک »! اطع  ناوارف ] تکرب  ریخ و   ] رثوک وت  هب  ام  - . » 1
ص 417. ج 10 ، نایبتلا ، - . 2

.2، رثوک نک »! ینابرق  ناوخب و  زامن  تراگدرورپ  يارب  سپ  - . » 3

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 99 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_23_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_23_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_23_3
http://www.ghaemiyeh.com


مالـسلا هیلع  نیـسح  اب  ار  نات  هطبار  دـینکن ؛ عطق  ادـخ  اب  ار  نات  هطبار  مدرم ! .نکن  عطق  تیادـخ  اب  ار  تا  هطبار  ینعی  تالـص ، لّوا 
.دینک رت  مکحتسم  هچره  ینیسح ، سلاجم  اب  رکذ ، اب  زامن ، اب  ار  نات  هطبار  دینکن ؛ عطق 

ههبج ي رد  دنامهف  یم  دـناسریم ؛ تفرعم  یهاگآ و  هب  ار  ام  ناناوج  هک  تسا  ینیـسح  نوخ  ینیـسح و  حور  نیا  مدـید  نایعلاب  نم 
تاحفـص دیاش  ناگدنمزر  نیا  زا  يرایـسب  .دندناوخن  باتک  رد  ار  اهنیا  .دننک  يراکادـف  دـیاب  دنتـسه و  یناهج  عیـسو  گنج  کی 

اهنآ دنتـسه ؛ اهنآ  هملک ، یعقاو  يانعم  هب  رکفنـشور  .دنهاگآ  اما  دنتـسین ، رکفنـشور  دنا ، هدناوخن  ار  یـسایس  ياهباتک  زا  يدّدـعتم 
.دینک ظفح  ار  هطبار  نیا  .ییوج  نیسح  ینیسح و  حور  تخومآ ؟ اهنیا  هب  هک  ار  نیا  .دننک  يراکادف  دیاب  ارچ  دننادیم  هک  دنتسه 

یلعنب نیـسح  ربمغیپ - هشوگرگج ي  نوخ  زا  ام  نوخ  .دوشیم  زوریپ  مالـسا  هک  تسامـش  نداد  ینابرق  اـب  .دـینک  یناـبرق  هکنیا  مود 
ربخ و یب  دارفا  زا  یضعب  نهذ  رد  دننکیم ، ینمشد  هناهاگآان  دننادیمن و  هک  يدارفا  ای  نمشد  ادابم  .تسین  رت  نیگنر  مالسلا -  هیلع 
، دـنکیمن تکرح  ینامرآ  هدـیا و  کی  لابند  ناسنا  یتقو  .دـنوشیم  هتـشک  نادـیم  رد  اـم  ياـهناوج  ارچ  هک  دـننک  قیرزت  عـالطا  یب 

لابند هب  ناسنا  یتقو  اما  درادن ؛ مه  نداد  نوخ  هتـشک و  دهاوخیمن ، مه  يراکادف  درادن ، مه  شالت  دـشکب ، دـهاوخیمن  مه  تمحز 
دوخ ناج  زا  دیاب  دنک و  يراکادف  دیاب  سپ  .دهدیم  روتسد  ار  يراکادف  شالت و  وا  هب  شنامیا  دنکیم ، تکرح  سّدقم  نامرآ  کی 

.درذگب مه 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  سپ  مالسا ، زا  مدرم  یچیپرس  - 1359/9/14

اب هک  يراک  يوما و  نارودزم  يرگیشحو  .دوب  یبیجع  ّتیعـضو  تماما ، ّطخ  هب  نادقتعم  نایعیـش و  نایم  اروشاع ، زا  دعب  ّتیعـضو 
نادناخ

24 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 100 

http://www.ghaemiyeh.com


ناگدـبز دـینادیم  هتبلا  .درک  بوعرم  ار  تماـما  ّطـخ  هب  دـنم  هقـالع  مدرم  همه ي  دـنداد ، ماـجنا  ماـش  هفوک و  ـالبرک و  رد  ربـمغیپ 
هدـنام یقاب  هک  یناسک  نآ  اما  دندیـسر ؛ تداهـش  هب  نیباّوت  يارجام  رد  ای  اروشاع  يارجاـم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  باحـصا 

ار ناشدوخ  ّقح  فرح  دنناوتب  ناورم  سپـس  دیزی و  راّبج  هطلـس ي  تردق  لباقم  رد  هک  دنتـشادن  تماهـش  تأرج و  ردقنآ  دندوب ،
.هدش درفنم  ًالمع  تماما  هار  زا  تقیقح  رد  بوعرم و  تالیکشت ، یب  هدنکارپ ، اما  نمؤم ؛ عمج  کی  .دننزب 

: دیامرفیم یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1) ؛» هَثالَث ّالِإ  ِْنیَسُْحلا  َدَْعب  ُساَّنلا  َّدَتْرِإ  »

اهناـجیه راـشف  رطاـخ  هب  دوـب ، يرطخرپ  هار  هک  تماـما  تسرد  هار  زا  همه  دنتـشگرب ؛ مدرم  همه ي  نیـسح ، ماـما  تداهـش  زا  دـعب 
رطاخ هب  ترورض ، ماگنه  ینعی  نتشاذگ ؛ هراک  همین  ار  بالقنا  هار  ینعی  دادترا  .دینکن  انعم  ندش » رفاک   » ار َّدَتْرِإ »  » .دندش فرصنم 
کی امش  یهاگ  .تسا  دادترا  يانعم  نیا  ندیچیپرس ؛ اهیتخـس  زا  نداد ، لد  تحار  یگدنز  هب  ندرک ، اهر  ار  هار  اهراشف ، اهیتخس و 

نیتسار ناماما  هک  یتسرد  هار  زا  مدرم  .تسا  هار  نآ  زا  نتـشگرب  نیا ، دـینامیم ؛ فقوتم  اـی  دـیدرگیم  زاـب  هار  ناـیم  دـیوریم ، یهار 
یکدنا یتقو  هک  دوب ، لیوط  ُّما  نب  ییحی  رفن ، هس  نیا  زا  یکی  دندنام ؛ رفن  هس  طقف  .دنتشگرب  دندوب ، هتشاذگ  اهنآ  لباقم  رد  مالـسا 

: تفگیم دزیم و  ادص  ار  يرهاظ  یمسا و  ياهناملسم  لیخ  دمآ و  یم  ادخ  ربمایپ  دجسم  هب  دنیوگب ، ار  ناشفرح  دنتسناوتیم 

(2) «. ُءاَضْغَْبلا ُهَواَدَْعلا و  ُمُکَْنَیب  اَنَْنَیب و  اَدب  ْمُِکب و  اَنْرَفَک  »

رظن زا  دـنهدب ، مدرم  دروـخ  هب  ار  نآ  مالـسا  ماـن  هب  دنتـساوخیم  کلملادـبع  ناورم و  دـیزی و  هّیما و  ینب  هک  یمالـسا  هاگتـسد  نیا 
نایرج

25 ص :

ص 144. ج 46 ، راونألاراحب ، ص 64 ؛ صاصتخإلا ، - . 1
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: دندمآ درگ  لیخ  لیخ  عمج ، عمج  هّرذ ، هّرذ  مدرم  تقو  نآ  .دوب  طلغ  دودرم و  تماما ، لیصا 

(1) «. اوُُرثَک اوُقَِحل َو  َساَّنلا  َّنِإ  َُّمث  »

هب عّیشت  نایرج  تماما و  نایرج  دندش و  عمج  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نیدجاّسلادّیس  نیدباعلادّیس و  روحم  رود  ًاجیردت  مدرم 
.دوب هدش  مامت  زیچ  همه  اروشاع  هثداح ي  اب  ّالاو  داتفا ؛ هار 

اروشاع ِرت  بجاو  ِمایق  يارب  بجاو    ِ ّجح ِكرت  - 1360/2/26

زا دریگیم و  رارق  مود  هجرد ي  رد  تسا ، بجاو  هکنیا  اب  يزیچ  کی  یهاـگ  .دراد  دوجو  مهم  ّمها و  هّیعرـش ، تاـبجاو  همه ي  رد 
دوـش ضرف  رگا   (2) .درک لدـب  هرمع  هب  ار  شّجح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیدید  یلو  تسا ، بجاو  جـح  .دوشیم  جراـخ  هنحص 

جح نیا  هک  دـندوب  یناـسک  ترـضح  نآ  باحـصا  ناـیم  ًاـنیقی  دوبن ، بجاو  دوبن و  شلّوا  ّجـح  نیا  دوب و  هتفر  جـح  ًـالبق  ترـضح 
.دوب هزرابم  نیمه  ببس  هب  دندمآ ؟ ارچ  دش ؟ روطچ  .دندمآ  دندرک ، اهر  اما  دوب ؛ بجاو  ناشیارب 

یهلا هدعو ي  یخیرات و  تّنس  ریشمش ؛ رب  نوخ  يزوریپ  - 1360/3/15

هراشا

اما دندش ؛ سویأم  يا  هّدع  .درب  نیب  زا  ار  زیچ  همه  رهاّظلا  یلع  دیزی  هاگتسد  هناراّبج ي  قرب  دعر و  نیسح ، ياروشاع  هثداح ي  رد 
هلسلس اروشاع ، رد  شنارای  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیسح  نوخ  تسا ، هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  هک  يروط  نامه 

ندش نک  هشیر  عطق و  هیام ي  شنارای  یلع و  نبدیز  نوخ  هک  نانچمه  تخادنارب ؛ ار  نایفسوبا  نادنزرف  يوما و  ي 

26 ص :

ص 220. ج 71 ، راونألاراحب ، ص 64 ؛ صاصتخإلا ، - . 1
ص99. ج45 ، راونألاراحب ، ص 67 ؛ ج 2 ، داشرإلا ، ص 289 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  - . 2
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(1) .دش یناورم  هلسلس ي 

مالسا ياقب  نماض  يراکادف و  شخب  ماهلا  مالسلا ؛  هیلع  نیسح  ماما 

نیسح اریز  تسا ؛ ناریا  ّتلم  يارب  فعاضم  ینامداش  کی  نیا  تسا ؛ مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  نادیهش  رورـس  تدالو  زور  ادرف 
تداهـش يراکادف و  شخب  ماهلا  ام ، یبالقنا  تکرح  شخب  ماهلا  تسا ، ام  ماما  ربمایپ و  دنزرف  هکنیا  رب  هوالع  مالـسلا  هیلع  یلع  نب 

.تسا نیملسم  مالسا و  يزوریپ  نماض  یبلط ، تداهش  نیمه  تسه و  زین  ام  ناناوج  ام و  نادنزرف  یبلط 

اعد و رکذ ، صالخا ، اب  یبلط ، تداهش  اب  فرـش ؛ ياهنادیم  رد  اه ، ههبج  رد  اهرهـش ، رد  نارادساپ  سابل  مان و  اب  هک  یناسک  زورما 
ياهناوج يا  ناییاروشاع ! يا  .دنرفن  ود  داتفه و  نامه  وزج  دنگنج ، یم  دنراذگیم و  مدـق  داهج  هار  رد  هناقـشاع  ادـخ ، هب  لّسوت  اب 

یعقاو يانعم  هب  .تسامش  زور  مالسلا ،  هیلع  نیـسح  زور  هک  امـش  لاح  هب  اشوخ  تسامـش ! نوهرم  بالقنا  هک  یناسک  يا  رادساپ !
زور  » ار نآ  مه  دـیاب  تسا و  یبلط  تداهـش  یبالقنا و  قشع  روش و  تدـالو  زور  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تدـالو  زور  هملک ،

نامه نیا  .دنزیریم  اهکـشا  تداهـش  يارب  دنتداهـش ، ناقاتـشم  ام  زیزع  ناناوج  نیا  ام ، ياه  هّچب  نیا  اریز  دنتـشاذگیم ؛ مان  رادـساپ »
.میراد دای  هب  همه  اروشاع  هثداح ي  رد  هک  تسا  يزیچ 

اروشاع مایق  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يزوریپ  - 1360/3/27

ار تموکح  دـنهاوخب  هک  یناسک  يارب  هک  یلاح  رد  دـینادیمن ؛ هدروخ  تسکـش  ناـسنا  کـی  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  اـمش 
.تسین رتالاب  نآ  زا  یتسکش  تسا و  زیمآ  هعجاف  تشونرس  کی  دنروایب ، تسد  هب  یتردق  دنریگب و 

دننام ناهاشداپ  زا  یکی  ای  یساّبع ، ای  يوما  نارود  يافلخ  زا  یکی  امش 

27 ص :

ص 309. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 220 ؛ لامعألا ، باوث  - . 1
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هدشن مادک  چـیه  .دـندُرم  تبرغ  رد  ای  دـندش  يرارف  ای  دـندش  هتـشک  ای  همه  اهنیا  دـیریگب ؛ رظن  رد  ار  رامح  ناورم  ای  موس  درگدزی 
جنر همه  نآ  اب  مه  نآ  هنشت ، بل  اب  مه  نآ  دنیایب ؛ رد  تراسا  هب  هنوگ  نآ  هب  ناشنانز  دنوشب و  هتـشک  ناشکیدزن  نارای  ناشدوخ و 

هدیقع دینکیم ، هعلاطم  هک  خیرات  رد  .دینادیم  هدش  بولغم  ار  ناهاشداپ  نآ  امش  اما  دش ؛ نآ  راچد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک 
تسد زا  یساّبع  مصعتسم   (2)، دروخ تسکش  نایساّبع  تسد  زا  رامح  ناورم   (1)، دروخ تسکش  موس  درگدزی  هک  دوشیم  نیا  نات 

هیلع یلع  نب  نیـسح  اما  دینادیم ؛ هدروخ  تسکـش  امـش  ار  لیبق  نیا  زا  يا  هفیلخ  يریما ، یهاشداپ ، ره   (3) .دروخ تسکش  وکالوه 
؟ ارچ دینادیم ؛ زوریپ  هدش ، هتشک  اهنآ  همه ي  زا  رتزیمآ  هعجاف  یعضو  اب  هک  ار  مالسلا 

زوریپ وا  سپ  .تفرگ  ماجنا  دریگب ، ماجنا  تساوخیم  هک  ار  يراک  نآ  اریز  دش ؛ بایماک  قفوم و  ًاعقاو  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
.دندش زوریپ  همه  همه و  یهلا  يایبنا  دش و 

ندرک رکف  ندیـشیدنا و  مدرم ، هب  دندمآ  تسخن  دننک : هتخیمآ  ّتیـصوصخ  دنچ  اب  خیرات  لوط  رد  جـیردتب و  ار  مدرم  دـندمآ  ایبنا 
، ّتیرشب زورما  دوبن ، خیرات  رد  اهتّوبن  هتـشر ي  رگا  میدقتعم  ام  اذل  .تسنادیمن و  ندرک  رکف  رـشب  دندوبن ، ناربمغیپ  رگا  .دنهدب  دای 
ات دـنا  هدـش  ثوعبم  ناربمغیپ  مود ، .تشادـیمن  مه  ار  یملع  لوقعلاّریحم  تاـکرح  نیا  يّداـم ، تفرـشیپ  تعنـص و  کـینکت و  نیا 

هعماج ي کی  بلط  شهاوخ و  مدرم  رد  ات  دـندمآ  ایبنا  موس ، .دـنناسرب  لامک  ماـمت و  ّدـح  هب  ار  یقـالخا  ياـه  تلیـضف  مراـکم و 
.تسا هدوب  ناربمایپ  همه ي  نابز  رد  ناسنا ، یخیرات  لآ  هدیا  هعماج ي  ّتیودهم و  هلئسم ي  اذل  .دننک  هدنز  ار  ینامرآ 

28 ص :

.129 صص 119 -  لاوطلا ، رابخألا  - . 1
صص 97-92. ج 6 ، يربطلا ، خیرات  - . 2

صص 39-32. ج 48 ، مالسإلا ، خیرات  - . 3

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 104 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_28_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_28_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_28_3
http://www.ghaemiyeh.com


قح تلود  نامز  رد  یگدنز  هنارکش ي  - 1360/11/20

مه ار  شیانعم  دیناوخب ، اعد  .دینکن  شومارف  ار  یناوخاعد  ّتنـس  دشاب ، ناتدای  .تسا  زیگنا  تفگـش  رایـسب  ياهاعد  زا  هفرع  ياعد 
ّدلوتم قح  تلود  رد  هک  دنکیم  رکش  ار  ادخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هفرع ، ياعد  رد  .دیناوخب  اعد  شیانعم  هب  هّجوت  اب  .دیریگب  دای 

هدوب رارقرب  قح  تلود  هرود ، نآ  رد  هدش و  دـّلوتم  ترجه   (3) مراهچ ای   (2) موس لاس  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما   (1) .تسا هدش 
مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  .تسا  یگرزب  تمعن  هچ  هدوب ، ربمغیپ  نامز  وا  ّدلوت  هکنیا  .تسا  گرزب  تمعن ، نیا  ردقچ  دینیبب  .تسا 

دنمـشزرا ردقچ  نیا  دروآ ؛ یم  دای  هب  ار  تمعن  نآ  دـنکیم ، زاین  زار و  هک  لاعتم  يادـخ  اب  هتـشذگ ، نامز  نآ  زا  هک  اهلاس  زا  دـعب 
.دیراد ار  تمعن  نامه  زورما  امش  .تسا و 

قح تلود  تمعن  رکش  هب  مامتها  - 1361/2/23

، دنوش هتـسخ  اه  هّچب  هک  ینالوط  ياعد  کی  الاح  هن  ار ؛ اهاعد  دینک  نیرمت  دیهدب ، تداع  مه  هسردم  يوت  .دیناوخب  دیاب  ار  اهاعد 
دیهدب دای  اه  هّچب  هب  دوصقم ، حیـضوت  اب  تسرد ، یهمجرت  اب  دـشاب ، هدیـسر  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  هک  ییاعد  هملک  راهچ  کی  هن ،

ادخ مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  ترضح  تسا ، مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  هک  هفرع  ياعد  رد  دنوشب -  انـشآ  اعد  نابز  نیا  اب  اهنیا  هک 
نارود رد  هکنیا  يارب  تسا -  نیمه  اـعد ، نیا  يوت  دـیوگیم  هک  یبـلطم  نیلّوا  دـنکیم ، هک  يرکُـش  نیلّوا  دـیاش  دـنکیم -  رکُـش  ار 

(4) .هدش ّدلوتم  قح  تموکح 

29 ص :

ص 217. ج 95 ، راونألاراحب ، صص 74-75 ؛ ج 2 ، لامعألا ، لابقإ  - . 1
ص 202. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 392 ؛ ج 1 ، باعیتسإلا ، ص 463 ؛ ج1 ، یفاکلا ، - . 2

ص237. ج43 ، راونألاراحب ، ص27 ؛ ج2 ، داشرإلا ، ص369 ؛ ، 1 هسماخ يربکلا ، تاقبطلا  - . 3
ص 217. ج 95 ، راونألاراحب ، صص 74-75 ؛ ج 2 ، لامعألا ، لابقإ  - . 4
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یمالسا تموکح  لیکشت  زا  لاس  هس  ینعی  ؛(1)  هدش ّدلوتم  ترجه  موس  لاس  رد  ام ، موس  ماما  مالسلا ،  هیلع  یلعنبنیسح  هک  دینادیم 
یبالقنا و طیحم  هکنیا  يارب  ارچ ؟ ار ؛ ادخ  دنکیم  رکُـش  .هدش  ّدلوتم  راوگرزب  نیا  هک  هدوب  هتـشذگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

.دراذگیم رثا  مه  ناسنا  سّفنت  رد  یبالقنا  ّوج  یبالقنا و  تموکح  یبالقنا و  هعماج ي 

البرک هعجاف ي  رگید  يور  مالسا ؛ يزوریپ  - 1361/3/1

مه دُعب  نآ  زا  ام  ینعی  تسین ؛ دب  تسه ، نآ  رد  مه  زیچ  همه  دینکیم و  هاگن  تبیصم  کی  مشچ  هب  راب  کی  ار  البرک  هثداح ي  نآ 
ماما .تسا  هّیضق  یفطاع  هبنج ي  نآ  هتشاد ؛ تاکرب  ام  يارب  مه  یلیخ  مینکیم ، تابثا  هکلب  مینکیمن ، یفن  زگره  ار  البرک  هثداح ي 

؟ دوب یچ  اهندشهتشک  نیا  هلابند ي  -ن-د ؟ تشُک ار  وا  اه  یک  دش ؟ هتشک  روج  هچ  دش ؟ هتشک  ارچ  دوب ؟ یک  مالسلا  هیلع  نیـسح 
.اهزیچ نیمه  و 

، دینکیم هاگن  دید  نیا  هب  یتقو  .تداهش  هلیسوهب ي  نوخ و  نیا  هلیـسو ي  هب  درمیم ، تشاد  هک  یمالـسا  ندش  هدنز  مشچ  هب  رابکی 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لثم  یتّیصخش  کی  هک  دوریم  ناتدای  ًالصا  دینکیم ؛ هّجوت  .هتفرگ  ماجنا  هعجاف  کی  هک  دوریم  ناتدای  ًالـصا 

نیا .دناشوپیم و  ار  هّیـضق  یفنم  ياه  هبنج  نیا  همه ي  هک  تسا  یگرزب  تبثم  هبنج ي  يردقهب  نآ  نوچ  هتفر ؛ ایند  زا  هدش ، هتـشک 
، تشاد دوجو  اهتبیصم  اهدرد و  اهزوس و  نیا  هک  دوب  نیا  هن  رگا  : » هک دیوگیم  دیدینـش ، دبال  هک  سوواطنبا  هک  تسا  يزیچ  نامه 

.تسا هّیضق  دُعب  نامه   (2) ؛» میدرکیم مالعا  نامدوخ  ياهدیع  زا  یکی  ار  نآ  میدیشوپیم و  ون  سابل  اروشاع  زور  رد  ام 

30 ص :

ص 202. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 392 ؛ ج 1 ، باعیتسإلا ، ص 463 ؛ ج1 ، یفاکلا ، - . 1
صص 7-6. فوهللا ، - . 2
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مالسا يدبا  تایح  مالسلا ؛  هیلع  ماما  تداهش  - 1361-3-26

نآ ای  بالقنا  نآ  ای  نایرج  نآ  دوخ ، نادـقف  اـب  هچرگا  دنـسریم ، تداهـش  هب  یناـمرآ  کـی  هار  رد  یتقو  هتـسجرب  ياـه  ّتیـصخش 
ار نایرج  نآ  ناشدوخ ، تداهـش  نوخ و  ناشدوخ و  يراکادف  هلیـسو ي  هب  اما  دننکیم ، مورحم  تمیق  يذ  دوجو  کی  زا  ار  هعماج 
، نآ زراب  هنومن ي  هداتفا و  قاـفّتا  خـیرات  لوط  رد  اـم  گرزب  يادهـش  همه ي  دروم  رد  هک  يزیچ  نآ  لـثم  ًاـقیقد  دـننکیم ؛ تیوقت 

ناـیم زا  یتقو  دراد ، هک  يرّوصت  لـباقریغ  جرا  شزرا و  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  لـثم  یتّیـصخش  .تسا  ینیـسح  ياروشاـع 
هک تسا  گرزب  ردـقنآ  نادـقف ، نیا  يراکادـف  اما  تسا ؛ ریذـپان  ناربج  هعیاض ي  کی  وا  نادـقف  دوشیم ، دوقفم  يرـشب  هعماـج ي 

.دشخب یم  يدبا  تایح  تسا ، هتسباو  نآ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هک  ار  ینایرج 

.دوشیم تبث  هشیمه  يارب  نآ  تّحص  دنوشیم ، اضما  ناسنا  نوخ  اب  اهاعّدا  یتقو  .تسا  نوخ  ّتیصاخ  تسا ؛ يراکادف  ّتیصاخ  نیا 
.دروآ دوجوهب  زارد  نایلاس  لوط  رد  مدرم  فطاوع  رد  یگرزب  تاریثأت  مه  البرک  هثداح ي 

هثداح ي هب  دنتـسم  داتفا ، قافّتا  نرق  دـنچ  لوط  رد  اروشاـع  هثداـح ي  زا  دـعب  هک  ییاـهبالقنا  هّیّلک ي  تفگ  ناوتب  تأرج  هب  دـیاش 
نآ ِیمالـسا  ياهبالقنا  دـنور  رد  ار  یخیرات  میظع  ریثأت  نینچ  درکیم ؛ ادـیپ  دانتـسا  اجنآ  هب  تفرگیم و  ماهلا  اـجنآ  زا  دوب ؛ اروشاـع 

.تشاد نیتسخن ، ياهنارود  نامز ،

: تسه مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تاملک  رد  هک  روط  نامه  درک ؛ هسیاقم  اروشاع  هثداح ي  اب  ناوتیمن  ار  يا  هثداح  چیه 

(1) ؛» هللاِْدبَعَابَأ اَی  َکِمْوَیَک  َمْوَی  «ال 

هثداح ي داعبا  میهاوخب  رگا  ینعی  .تسین  اروشاع  زور  لثم  يزور  چیه 

31 ص :

ص 218. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 177 ؛ قودص ، یلامألا ، - . 1
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اب یتّیـصخش  چـیه  تقیقح  رد  .تسا  يرگید  عون  ًاتیهام  دـش  دـهاوخ  صّخـشم  میرامـشب ، مینک و  مّسجم  مینک ، ریوصت  ار  اروشاـع 
.تسین هسیاقم  لباق  اروشاع  هثداح ي  اب  يا  هثداح  چیه  و  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیسح 

اروشاع مایق  يزوریپ  - 1361-3-30

.درک نایز  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تداهـش  اب  یمالـسا  یهـشیدنا  مالـسا و  خـیرات  مالـسا و  ملاع  دـیوگب  دـناوتیم  یـسک  هچ 
ِناشوج ِنوخ  نآ  اب  مالسا  ياقب  اما  تفر ، اهناسنا  تسد  زا  موصعم ، ماما  ّتیرشب و  خیرات  میظع  ّتیصخش  مالـسلا  هیلع  یلعنبنیـسح 

.دش نیمضت  كاپ 

اروشاع هثداح ي  زا  سپ  یعیش  هعماج ي  تّیعضو  - 1361-4-6

یبعُر تلاح  قارع ، زاجح و  رد  صوصخب  دیـسر و  ربخ  نیا  هک  ییاجنآ  ات  مالـسا  ملاع  رد  دـش ، ادـیپ  اروشاـع  هثداـح ي  هک  یتقو 
ات دیزی  تموکح  هک  دش  ساسحا  هکنیا  يارب  هّمئا - ؛ نارادفرط  نایعیـش و  نایم  رد  ًالک  دـیاش  ای  رتشیب  .دـمآ -  دوجوهب  مدرم  نایم 

مالسلا (1) هیلع  یلع  نب  نیـسح  نتـشک  ّدح  ات  ینعی  دنک ؛ میکحت  ار  شدوخ  تموکح  هک  تسا  هدامآ  تسه ، رـضاح  مه  دح  نیا 
.دوب هدش  هتخانش  تسادق  رابتعا و  تمظع و  هب  مالسا  ناهج  همه ي  رد  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دنزرف  هک 

زا یکی  هک  دش ، لماک  رگید  هثداح ي  دنچ  اب  یتدم  تشذگ  زا  سپ  تشاد ، دوجو  شراثآ  هنیدم  رد  هفوک و  رد  هک  بعُر  نیا  اما 
ذوفن هقطنم ي  رد  يدـیدش  قانتخا  کی  و  داد ؛ میهاوخ  هثداح  نیا  هرابرد ي  یحرـش  رـصتخم  هک  دوب  هّرَح  هثداح ي  ثداوح ، نآ 

هنیدم ًاتدمع  زاجح -  ینعی  مالسلا  مهیلع  تیبلها  کیدزن 

32 ص :

ص 324. ج 44 ، راونألاراحب ، صص 239-240 ؛ ج 3 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  ص 241 ؛ ج 2 ، یبوقعیلا ، خیرات  - . 1
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دـندوب و مالـسلا  مهیلع  هّمئا  رادـفرط  هک  یناـسک  دـش و  فیعـض  تاـطابترا  دـمآ ، دوـجوهب  هفوـک -  ًاتدـمع  قارع -  نینچمه  و  - 
.دندرب یم  رسهب  دیدرت  لاح  رد  فعض ، لاح  رد  دندوب ، هّیما  ینب  تفالخ  هاگتسد  هّوقلاب ي  نافلاخم 

نیا نآ  تسه و  راحب - ریغ  راحب و  ربتعم - بتک  رد  هدـش ، لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  هک  منکیم  داـی  یتیاور  زا  نم  اـجنیا  رد 
: دندومرف دندرکیم ، تبحص  ناشدوخ  زا  لبق  هّمئا ي  عاضوا  هرابرد ي  هک  یتقو  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا 

(1) ؛» هَثالَث َّالِإ  ِْنیَسُْحلا  َدَْعب  ُساَّنلا  َّدَتْرِإ  »

دراد تایاور  یضعب   (2)، رفن جنپ  دراد  تایاور  یـضعب  رد  هّتبلا  .رفن  هس  رگم  دندش ، دـترم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  دـعب  مدرم  ینعی 
(3) .رفن تفه 

مدینش مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  زا  هک  دیوگیم  تسا ، يدهنرمعوبا  شایوار  تسه ، هیلعهللاتاولـصداّجس  ماما  زا  هک  یتیاور  کی  رد 
: دومرف هک 

(4) ؛» اَنُّبُِحی الُجَر  َنوُرْشِع  ِهَنیِدَْملا  َهَّکَِمب َو  اَم  »

...دنرادب تسود  ار  ام  هک  دنتسین  رفن  تسیب  هنیدم  هکم و  همه ي  رد 

نارادفرط مالـسلا و  مهیلع  هّمئا  هب  تبـسن  مالـسا  ناهج  یّلک  ّتیعـضو  هک  مدرک  لقن  باب  نیا  زا  ار  ثیدح  ود  نیا  ار ، تیاور  نیا 
، قّرفتم مالـسلا  مهیلع  هّمئا  نارادـفرط  هک  دروآ  دوجوهب  ار  یتلاـح  نینچ  دـمآ ، دوجوهب  هک  یناـقفخ  نیا  ینعی  دوـشب ؛ نشور  هّمئا 

.دوبن ناشیارب  یعمج  تکرح  کی  ناکما  دندوب و  بوعرم  سویأم و  هدنکارپ ،

: تسه مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاور  نامه  رد  هتبلا 

(5) ؛» اوُُرثَک اوُقَِحل َو  َساَّنلا  َّنِإ  َُّمث  »

...دندش دایز  کچوک و  عمج  نآ  هب  دندش  قحلم  مدرم  ًاجیردت 

33 ص :
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ناوریپ تالیکشت  ماظن  یّلکب  هک  دوبن  ّ-ت-ي  یبوعرم نانچ  نآ  یلو  دندش ، بوعرم  مدرم  يرادقم  هتبلا  تداهش ، هثداح ي  زا  دعب 
هفوک هب  ار  البرک  يارـسا  هک  یماـگنه  ناـمه  رد  یتح  مینیب  یم  اـم  هک  تسا  نیا  مه  شلیلد  دزیرب ؛ مه  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیبلها 

.تسا هعیش  یناهنپ  تالیکشت  دوجو  زا  یکاح  تاکرح  نیا  هک  دوشیم  هدهاشم  یتاکرح  دندروآ ،

، تسه لومعم  ایند  رد  زورما  هک  یلکشهب  لماک  مجـسنم  تالیکـشت  کی  نامروظنم  هعیـش ، یناهنپ  تالیکـشت  مییوگیم  یتقو  هتبلا 
هب دـنکیم و  يراکادـف  هب  راداو  دـنکیم و  لـصّتم  رگیدـکی  هب  ار  مدرم  هک  تسا  یی  يداـقتعا  ياـه  هطبار  ناـمروظنم  هـکلب  تـسین ؛

.دنکیم میسرت  ناسنا  نهذ  رد  ار  هعومجم  کی  عومجم ، رد  دزیگنا و  یمرب  یناهنپ  ياهراک 

اجنآ اهنیا  هک  یّلحم  نآ  يوت  دتفا  یم  یگنس  اهبـش  زا  یکی  رد  دندوب ، هفوک  رد  مالـسلا  مهیلع  ربمغیپ  نادناخ  هک  یتاقوا  نامه  رد 
مکاح ار  یـسک  هک  دوب  هدش  هتـشون  ذغاک  نآ  رد  هدوب ؛ لصو  وا  هب  يذغاک  دنرادیمرب ، ار  گنـس  .دندوب  ینادنز  دـندوب و  هتـسشن 

ای ًالثم  بش  ادرف  ات  رگا  .دنکب  فیلکت  بسک  وا  زا  امش  تشونرـس  امـش و  ّتیعـضو  هرابرد ي  هک  دیزی  شیپ  ماش  هب  هداتـسرف  هفوک 
دینادب هن ، رگا  دش ؛ دیهاوخ  هتـشک  دش و  دهاوخ  مامت  ناتراک  اج  نیمه  رد  امـش  هک  دینادب  دیدینـش ، ریبکت  يادـص  بش  ادرف  سپ 

.دوب دهاوخ  رتهب  ناتعضو  هک 

رد تالیکشت  نیا  ياضعا  زا  ای  تالیکشت  نیا  ناتسود  زا  رفن  کی  هک  مینکیم  كرد  بوخ  میونش ، یم  ار  ناتـساد  نیا  هک  یتقو  ام 
هچ اهینادـنز  يارب  هک  دراد  عـالطا  دراد و  یـسرتسد  نادـنز  هب  دـنادیم ، ار  اـیاضق  دراد و  روضح  داـیز  نبا  ِمکاـح  ِهاگتـسد  لـخاد 

ینعی  (1) .دنکیم لقن  ریثانبا  ار  نیا  .دناسرب  اهنیا  شوگ  هب  ریبکت  يادص  اب  ار  ربخ  هک  دناوتیم  هدش و  ییاه  ینیب  شیپ  هچ  یتابیترت و 
نیع رد  دوب ، هدمآ  دوجوهب  لمع  تّدش  نیا  هکنیا  اب 

34 ص :

ص 84. ج 4 ، لماکلا ، - . 1
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هّیلّوا ي لحارم  نامه  رد  تسه -  مه  ییانیبان  درم  کی  هک  يدضع -  فیفع  نب  هللادـبع  ًالثم  ای  .دـشیم  هدـید  ییاهزیچ  نینچ  لاح 
ماجنا ًائادتبا  اهراک  لیبق  نیا  زا  (1) و  .دوشیم مه  شتداهش  هب  رجنم  هک  دهدیم  ناشن  لمعلا  سکع  شدوخ  زا  هفوک ، هب  ارـسا  دورو 

هقالع و راهظا  اهنآ  هب  تبـسن  ارـسا و  لباقم  رد  دـنیآ  یم  دـنوشیم ، ادـیپ  یناسک  هفوک  رد  ای  ماش  رد  هک  دـییامرفب  ضرف  ای  .دریگیم 
سلجم رد  مه   (2)، هدمآ شیپ  ییاهزیچ  نینچ  دیزی  سلجم  رد  مه  هک  دننکیم  تمالم  ار  دـیزی  ای  دـننکیم  هیرگ  ای  دـننکیم  تدارا 

(3) .هدمآ شیپ  دایز  نبا 

مالـسلا مهیلع  تیبلها  ناتـسود  راک  ماظن ، یّلکب  هک  دوبن  نانچ  نآ  اما  دوب ، هدمآ  شیپ  نیا  رثا  رب  يدیدش  باعرا  هکنیا  اب  نیاربانب ،
، ثداوح نیا  هک  دمآ  شیپ  يرگید  ثداوح  یتّدم ، تشذگ  زا  دعب  اما  .دنکب  فعـض  یگدنکارپ و  راچد  ار  اهنیا  دشاپب و  مه  زا  ار 

نآ زا  دعب  ای  ثداوح  نآ  نارود  هب  طوبرم  ِْنیَـسُْحلا » َدَْعب  ُساَّنلا  َّدَتْرِإ   » ثیدـح نآ  هک  میمهفب  میناوتیم  ام  هک  درک ، رتشیب  ار  قانتخا 
.تسه هّرَح  يارجام  ثداوح ، نیا  زا  یکی  .هتشاد  دوجو  هک  ییاه  هلصاف  ای  تسا ، ثداوح 

، لّوا لاس  هس  ود  ِنارود  نیا  لوط  رد  .مینکیم  فذـح  ار  رطـس  کی  ریخا ، هّکت ي  نیا  موشب ، هّرَح  يارجام  دراو  هکنیا  زا  لبق  ـالاح 
نداد و بیترت  ار  ناشدوخ  ياهراک  دـننکیم  عورـش  نایعیـش  دـیایب ، دوجوهب  هدـنبوک  مهم و  هثداح ي  ود  یکی  نآ  هک  ینآ  زا  لـبق 

: هک دیوگیم  دنکیم ؛ لقن  يربط  يزیچ  کی  اجنیا  .ندروآ  دوجوهب  ار  ناشدوخ  یلبق  ماجسنا 

؛ رخآ ات  لاتقلل » دادعتسالا  برحلا و  هلآ  عمج  یف  موقلا  لزیملف  »

35 ص :

صص 121-119. ج 45 ، راونألاراحب ، صص 95-98 ؛ فوهللا ، صص 210-211 ؛ ج 3 ، فارشألا ، باسنأ  - . 1
صص فوهللا ، صص 81-82 ؛ ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  ص 61 ؛ ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 356 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  - . 2

صص 143-142. ج 45 ، راونألاراحب ، 110-112 ؛
ج 45، راونألاراحب ، ص 235 ؛ ج 14 ، قشمد ، هنیدم  خـیرات  ص 170 ؛ ج 3 ، رابخألا ، حرـش  ص 349 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خـیرات  - . 3
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زا ار  مدرم  یناهنپ  دندرکیم و  هدامآ  گنج  يارب  ار  ناشدوخ  دندرکیم ، عمج  گنج  رازبا  دنتسه -  نایعیش  روظنم  مدرم -  نآ  ینعی 
(1) .دندادیم خساپ  اهنآ  هب  مدرم  هورگ  هورگ  دندرکیم و  توعد  مالسلا  هیلع  نیسح  یهاوخنوخ  هب  هعیش  ریغ  هعیش و 

نیع رد  دوب ، دایز  قانتخا  تّدش  راشف و  هکنیا  اب  مینیب  یم  سپ  .تفر  ایند  زا  هیواعم  نبدیزی  ات  تشاد  همادا  نانچمه  ّتیعضو  نیا  و 
باـتک بحاـص  هک  تسه  مه  لـیلد  نیمه  هب  دـیاش  .دـنکیم و  لـقن  يربـط  هک  يروط  نآ  هتفرگیم ؛ ماـجنا  مه  تاـکرح  نیا  لاـح 

اما درادن ، يا  هنانیب  عقاو  تارظن  هعیش  مالسلا و  هیلع  داّجـس  ماما  هب  تبـسن  تسا و  یعیـش  ریغ  هدنـسیون ي  کی  هک   (2) هعیّشلاداهج
تالیکشت تروص  هب  مالسلا ،  هیلع  نیسح  تداهـش  زا  سپ  نایعیـش  هورگ  دیوگیم : هک  تسا  نیا  وا  هدرک و  كرد  ار  تقیقح  کی 

ياراد دـندوب و  یتاـعامتجا  ياراد  دادـیم و  دـنویپ  رگیدـکی  هب  ار  اـهنآ  ینید ، تاداـقتعا  یـسایس و  طـباور  هـک  دـندمآرد  یمّظنم 
اب مینکیم  ساسحا  سپ  بخ  .تسه  نیا  رهظم  نیتسخن  نیباّوت ، تعامج  دـندوب و  یییماظن  ياهورین  ياراد  هاگنآ  دـندوب و  یناربهر 

، لباقم فرط  زا  فعض و  نیا  لابق  رد  یعیش  تاکرح  اما  دوب ، هدش  فعض  راچد  اروشاع  هثداح ي  اب  یعیش  تالیکشت  هکنیا  دوجو 
.دیآ یم  شیپ  هّرَح  هعقاو ي  هکنیا  ات  دروایبرد ؛ لّوا  لکش  هب  ار  تالیکشت  نآ  ًادّدجم  هک  دوب  ّتیلاّعف  لوغشم 

.دروآ دراو  هّرَح  هعقاو ي  ار  گرزب  تبرـض  ینعی  عّیـشت ؛ خـیرات  رد  تسا  یمیظع  رایـسب  عـطقم  کـی  هّرَح  هعقاو ي  نم ، رّوـصت  هب 
باعرا هلیـسو ي  نیرتگرزب  هثداح  نآ  هک  میوگب  دیاب  هزادـنا  نیمه   ... (3) .تسا يرجه  موسوتـصش  لاس  هب  طوبرم  هّرَح  هعقاو ي 

(4)، دنتخیرگ يا  هّدع  هنیدم ، رد  صوصخب  دش ؛ مالسلا  مهیلع  تیبلها  ناوریپ  ماما و  ناتسود 

36 ص :

صص 432-431. ج 4 ، يربطلا ، خیرات  - . 1
.یثیللا راتخم  هریمس  رتکد  - . 2

ص 126. ج 18 ، راونألاراحب ، ص 96 ؛ ج 1 ، يرولا ، مالعإ  ص 332 ؛ ج 5 ، فارشألا ، باسنأ  - . 3
ص 118. ج 4 ، لماکلا ، صص 334-335 ؛ ج 5 ، فارشألا ، باسنأ  - . 4
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دنام یلاخ  ناشیاج  (1) و  دندیسر تداهـش  هب  نارگید  هلظنح و  نب  هللادبع  دوخ  لثم  بوخ  نارای  زا  يا  هّدع  دندش ، هتـشک  يا  هّدع 
هزاجا ي هداتـسیا و  تاـکرح  نیا  لـباقم  رد  عطاـق  تموکح ، هاگتـسد  هک  دـش  مولعم  دیـسر و  مالـسا  ملاـع  راـطقا  هب  مه  شربخ  و 
رد راتخم  تداهش  هثداح ي  دش ، نایعیش  فعض  بوکرـس و  بجوم  زاب  هک  یی  يدعب  هثداح ي  .دهدیمن  اهنآ  هب  یمادقا  هنوگچیه 

(3) .دوب مالسا  ناهج  همه ي  رب  ناورم  نب  کلملادبع  ّطلست  (2) و  هفوک

قح تلود  رد  یگدنز  تمعن  رکش  هب  مامتها  - 1361-5-30

بوخ یلیخ  هدش و  رداص  هفرع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نابز  زا  هک  تسا  ییاعد  هک  هفرع -  فیرـش  فورعم و  ياعد  رد 
يارب هلمج  نیا  هک  دراد  يا  هلمج  کی  تسا -  یبلاج  لّصفم و  رایسب  ياعد  میناوخب و  هشیمه  هفرع  زور  رد  ام  ار  اعد  نآ  هک  تسا 
نارود رد  هک  منکیم  رکُـش  ار  ادـخ  نم  هک  دـیامرفیم  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  اـجنآ  رد  .تـسا  یگرزب  دـهاش  نـم  تبحـص  نـیا 

 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  تموکح  نارود  ینعی  ؛(4)  مدش ّدلوتم  قح  تموکح 

رد مالـسلا  هیلع  یلعنبنیـسح  هدوبن و  يربخ  قح  تموکح  زا  هک  دـیوگیم  یتقو  نآ  دـیوگیم ؟ یِک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ار  نیا 
دهاوخیم یتقو  ام  راوگرزب  موصعم  ماما  شایگدنز ، نارود  ياهلاس  نیرخآ  رد  هک  هدرکیم ، یگدنز  يریپ  هب  کیدزن  ای  يریپ  نینس 

مه ییاهلاس  نآ  زا  هک  تسا  یتمعن  دنکیم ، رکذ  هک  ییاهتمعن  نیلّوا  نیرتگرزب و  نیرترب ، وزج  دنک ؛ رکُش  ار  ادخ  گرزب  ياهتمعن 
تمعن نیا  مالسلا  هیلع  یلعنبنیسح  رظن  رد  ردقنآ  اما  هتشذگ ،

37 ص :

صص 155-150. هفیلخ ، خیرات  - . 1
صص 198-197. فوهللا ، صص 267-273 ؛ ج 4 ، لماکلا ، - . 2

صص 215-214. یطویسلل ، ءافلخلا  خیرات  - . 3
ص 217. ج 95 ، راونألاراحب ، صص 74-75 ؛ ج 2 ، لامعألا ، لابقإ  - . 4
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.دنامیمن لفاغ  تمعن  نآ  رکُش  يادا  زا  هک  تسا  گرزب 

اهتداهش یخرب  نوزفا  يراذگرثا  - 1361-6-3

رد رغـصا  یلع  تداهـش  ًالثم  دینیبب  امـش  .هدوب  رتشیب  شرثا  هدوب ، رت  عیجف  هک  یتداهـش  ره  .هدوب  روج  نیمه  مه  البرک  یهثداح  رد 
ّتیمولظم دنـس  نیا  تسا ، فورعم  هک  روط  نامه  هدوب و  رتشیب  شرثا  اهنیا  ربکا و  یلع  رفعج و  نوع و  تداهـش  زا  البرک  یهثداـح 

دـیگنج و یم  اهنآ  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دوب  یناسک  نآ  تثابخ  ینیرفآهعجاف و  دنـس  ینعی  دوب ؛ مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
دب و ثیبخ و  رصنع  کی  شلباقم ، فرط  هک  دوشب  مولعم  هک  تسین  نیا  زا  رت  تمیق  يذ  زیچ  چیه  دگنج ، یم  دراد  هک  یسک  يارب 

.تسا یتشز 

يدـب میژر  ماّدـص  میژر  تسا و  يدـب  مدآ  ماّدـص  مینک  تباث  رگا  میتسه ، قحب  ام  مینک  تباث  ماّدـص  اب  گنج  رد  تسین  مزـال  اـم 
نیا شیارب  رغـصایلع ، ندش  دیهـش  ینعی  رغـصا ، یلع  تداهـش  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .ایند  يارب  تسا  هدـش  لح  هلئـسم  تسا ،

دوب و هدرک  ماـیق  اـهنآ  هیلع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یمدرم  نآ  هک  دـش  لّجـسم  خـیرات  رظن  رد  هک  دـمآ  تسد  هب  گرزب  تبهوـم 
یهّچب کـی  هک  يّدـح  رد  دـندوب ؛ يریرـش  ثیبخ و  دـیلپ و  مدرم  اـهنیا  دوب ، هتـساخرب  گـنج  هب  اـهنآ  اـب  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس 

(2) .دندناسر لتق  هب  عیجف  ّتیفیک  نآ  هب  یگنسرگ ، اب  یگنشت ، اب  ار   (1) راوخریش

قح تلود  رد  یگدنز  تمعن  رکش  هب  مامتها  - 1361-6-24

اهاعد و نیلّوا  وزج  منکیم ؛ -ر  کُش ار  ادخ  هفرع  فور  - عم ياعد  رد  هیلعهللاتاولص  یلعنبنیـسح  هک  مدرک  ضرع  ار  نیا  هدنب  اهراب 
نیلّوا

38 ص :

ص 49. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 30 ؛ هیولعلا ، هلسلسلا  رس  - . 1
ص 91. يدجملا ، ص 227 ؛ صاوخلا ، هرکذت  - . 2
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(1) .ما هدش  ّدلوتم  قح  تلود  رد  نم  هک  تسا  نیا  منکیم ، ضرع  لاعتم  يادخ  يارب  هک  ییاهدمح 

يادخ هب  ینعی  دیامرفیم ، یتقو  مالـسلا ...  هیلع  یلعنبنیـسح  ار  نیا  (2) و  دندش دـّلوتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تلود  رد  ناشیا 
ای رمع  طساوا  رد  ینعی  رتشیب ؛ مه  دیاش  دوب ، هتشذگ  نامز  نآ  زا  لاس  لهچ  رتشیب ، ای  لاس  یس  ًالثم  دیاش  هک  دنکیم ، ضرع  لاعتم 

.دنکیم ساسحا  ار  شبوخ  راثآ  تسه و  ناسآ  مالسلا  هیلع  یلعنبنیسح  ماک  رد  قح  تلود  رد  تدالو  هزم ي  زونه  مه  رمع  رخاوا 

اروشاع زا  سپ  یمالسا  هعماج ي  تّیعضو  - 1361-7-2

مهیلع تیبلها  هب  تبـسن  یمالـسا  هعماج ي  ّتیعـضو  مییوگب  رت  قیقد  ریبعت  هب  ای  مالـسلا ،  هیلع  رقاب  ماـما  ناـمز  رد  یعاـمتجا  عضو 
تسا بوخ  نم  ار  اهتوافت  نیا  هک  دوب ، هدرک  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  نارود  اب  ییاهتوافت  مالـسلا ،  هیلع  رقاب  ماما  نامز  رد  مالـسلا 
ناشیا هک  یلّوا  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  نامز  رد  درک ؛ هصالخ  گرزب  قرف  کی  رد  ار  اهتوافت  نیا  ناوتیم  ًاتدمع  میوگب و  یکییکی 

: هک تسه  تیاور  نآ  رد  .دوبن  یسک  ترضح  نآ  رود  میتفگ ، هک  روطنامه  دندیسر ، تفالخ  هب 

(3) ؛» هَثالَث ّالِإ  ِْنیَسُْحلا  َدَْعب  ُساَّنلا  َّدَتْرِإ  »

39 ص :

ص 217. ج 95 ، راونألاراحب ، صص 74-75 ؛ ج 2 ، لامعألا ، لابقإ  - . 1
ص 200. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 852 ؛ دجهتملا ، حابصم  - . 2

ص 144. ج 46 ، راونألاراحب ، ص 64 ؛ صاصتخإلا ، - . 3
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یقاب دندوب و  هتفرگ  ار  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  رب  رود و  زاجح -  رد  ای  هنیدم  رد  دیاش  الاح  رفن -  هس  طقف  اروشاع ، هعقاو ي  زا  دعب 
.دندید یمن  دوخ  رد  ار  هزرابم  همادا ي  تأرج  دندوب ، هدش  هتسخ  دندوب ، هتشگرب  هار  زا  دندوب ، هدیـسرت  هّیقب  .طقف  رفن  هس  دندنام ؛

.درک عورش  ییاهنت  اب  ترضح 

: هک دیامرفیم  يرگید  تیاور  رد  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 

(1) ؛» اَنُّبُِحی اًلُجَر  َنوُرْشِع  ِهَنیِدَْملا  َهَّکَِمب َو  اَم  »

ّتیعـضو زور  کی  ینعی  درادب ؛ تسود  ار  ام  هک  تسین  مدآ  ات  تسیب  ناسنا ، ات  تسیب  هنیدـم ، هکم و  همه ي  رد  هنیدـم ، هکم و  رد 
.درک عورش  تبرغ  اب  ینعی  دوب ؛ یعضو  نینچ  کی  رد  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 

قداص ماما  یگدنز  نینچمه  داّجس و  ماما  یگدنز  باب  رد  نم  .دنهدب  لیکشت  ار  یمالسا  تموکح  دنتساوخیم  مالـسلا  مهیلع  هّمئا 
هیلعهللاتاولـص قداص  ماما  هک  میوگب  ار  نآ  تسین  دب  مه  الاح  متفگ ، ار  هدش  رارکت  راب  نیدنچ  ثیدح  نیا  مالّـسلاوهالصلاامهیلع 

هب دـمآ ، شیپ  اروشاع  هثداح ي  هک  دـعب  دوشب ، لیکـشت  يرجه  داتفه  لاـس  رد  هللاءاـضق  رد  یمالـسا  تموکح  دوب  رارق  هک  دومرف 
مالسلا هیلع  نیـسح  ماما   (2) کیو تصـش  لاس  رد  هک  ُْنیَـسُْحلا ،» َِلُتق  اَّمَلَف  : » هک تروص  نیا  هب  هدـمآ  تیاور  رد  هک  داـتفا ، ریخأـت 

لاس هب  داـتفا  ریخأـت  تفرگ و  ینوزف  نیمز  مدرم  رب  ادـخ  مشخ  ادـخ ، بضغ  ضْرَأـْلا ؛» ِلـْهَأ  یَلَع  ِهللا  ُبَضَغ  َّدَتْـشا   » .دـندش دـیهش 
.تسا مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تافو  زا  لبق   (4) لاس تشه  لهچودص ، تسا ؟  یِک  لهچودص   (3) .لهچودص

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایق  فده  - 1361-8-4

هراشا

نیا نانچمه  تسا ، هتشذگ  اروشاع  هثداح ي  زا  لاس  دنچ  لهچ و  دصیس و  رازه و  ّتیرشب ، خیرات  رد  دیاش  ام و  خیرات  رد  هکنیا  اب 
، ام خیرات  لوط  رد  دیاش  .تسا  هدش  عقاو  نوخ ، ياضما  اب  يراکادف و  اب  هارمه  هک  تسا  يا  هثداح  نیرتانعمرپ  نیرتگرزب و  هثداح ،
زا یناسنا ، ياهفدـه  اهنامرآ و  نتـشاد  اب  هک  درک  ادـیپ  ناوتب  ار  ینینوخ  هثداح ي  یمایق و  یتکرح ، رتمک  اروشاع ، هعقاو ي  زا  دـعب 

داجیا یجوم  عوقو ، ماگنه  هک  ثداوح  همه ي  فالخرب  .دشاب  هتفرگن  وگلا  قشمرس و  اروشاع  هثداح ي 

40 ص :

ص 573. ج 2 ، تاراغلا ، فالتخا : یمک  اب  ص 143 . ج 46 ، راونألاراحب ، ص 104 ؛ ج 4 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - . 1
ص 60. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 265 ؛ ج 3 ، رابخألا ، حرش  ص 219 ؛ ج 3 ، فارشألا ، باسنأ  - . 2

ص 120. ج 4 ، راونألاراحب ، ص 428 ؛ یسوط ، هبیغلا ، - . 3
ص 1. ج 47 ، راونألاراحب ، ص 44 ؛ دیلاوملا ، جات  ص 456 ؛ صصقلا ، خیراوتلا و  لمجم  - . 4
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هب لاس  هتـشذگ ، هچره  عوقو  نامز  زا  اروشاع  هثداـح ي  دوشیم ، رتراومه  رت و  فیعـض  جوم  نیا  درذـگیم ، ناـمز  هچره  دـننکیم و 
.تسا هدش  رتریگ  همه  رت و  هتسجرب  رتشیب ، شجوم  هرود  هب  هرود  لاس و 

میدـقتعم و اـم  نوچ  میمهفب ، تسرد  ار  ماـیق  تکرح و  نیا  موـهفم  هثداـح و  نیا  لولدـم  اـم  هک  تسا  نیا  ّتیّمها  زئاـح  هلئـسم ي 
ماـما هک  روط  ناـمه  دـش ؛ نومنهر  هثداـح  نیا  هلیـسو ي  هب  تفرگ و  ماـهلا  هثداـح  نیا  زا  اـم  بـالقنا  هک  تسا  نیمه  مه  تقیقح 

گنهرف کی  زا  نخس  نیا  .دش  زاس  تشونرس  یخیرات و  مّرحم ،  (1) «. دش زوریپ  ریشمش  رب  نوخ  هک  تسا  یهام  مّرحم ، : » دندومرف
يزوریپ زا  دـعب  .مینیب  یم  اروشاـع  هثداـح ي  تاحـشر  زا  تاـکرب و  زا  ار  ناـمبالقنا  اـم  هک  تسا  نیمه  مه  تقیقح  .دریگیم  هیاـم 

نیسح مایق  زا  میدرک ، لمع  بّرخم  رگبوکرس و  ياهتـسایس  اب  دروخرب  رد  یناهج و  ياهتردق  اب  دروخرب  رد  ام  هچنآ  مه  نامبالقنا 
رضاح گنج  ياهنادیم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  دای  اب  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  قشع  اب  ام  ياهناوج  .میتفرگ  ماهلا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب 
.تفر دهاوخ  شیپ  هللاءاش  نإ  مه  نیا  زا  دعب  تسا ؛ هدمآ  شیپ  هب  زورما  ات  اهیراومهان  نیا  اب  اهیراوشد و  نیا  اب  ام  بالقنا  دـندش و 

.میمهفب تسرد  ار  هثداح  نیا  تسا  مزال  ام  سپ 

البرک هثداح ي  نییبت  هویش ي 

نیسح ماما  .دراد  دوخ  اب  ار  اهمایپ  زا  يرایـسب  عیاقو ، نییبت  دوخ  .عیاقو  نییبت  تسخن ، درک : نییبت  عون  ود  دوشیم  ار  البرک  هثداح ي 
هنوگچ درک ؟ یگدنز  هنوگچ   (2)، دیـشک لوط  لاس  هد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  زا  دعب  یگدنز  جـنر  رپ  ینالوط  نارود  رد 
سکع هچ  ناشیا  دـیزی ، ندـمآ  راک  يور  زا  دـعب  تفگ ؟ هچ  خـساپ  رد  ناشیا  دـش ؟ هتـشون  ناشیا  هب  ییاه  همان  هچ  درک ؟ دروخرب 
زا داتفا ؟ قافّتا  یثداوح  هچ  هکم  رد  دمآ ؛ هکم  هب  داتفا ؟ قافّتا  یثداوح  هچ  هنیدم  رد  درک ؛ تکرح  هنیدم  زا  داد ؟ ناشن  یلمعلا 
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روط نیا  مه  ًالومعم  .تسا  اروشاع  ییارگ  نامرآ  نایب  عون  کـی  نیا  داـتفا ؟ قاـفّتا  هچ  لزاـنم ، زا  یلزنم  ره  رد  درک ؛ تکرح  هکم 
ام .دوش  نایب  لیـصفت  هب  یتسیاب  دوش ، ناـیب  دـشاب  رارق  هچناـنچ  تسا و  يداـیز  ياـهنایب  ماـیپ و  لـماح  نیا ، دوخ  .تسا  هدـش  ناـیب 

.میوش دراو  هلئسم  رد  لیصفت  هب  میهاوخیمن 

زا هک  تساـهراتفگ ، نیا  همه ي  يدـنب  عمج  ثداوح و  نیا  همه ي  يدـنب  عمج  ـالبرک ، هثداـح ي  يدـنب  عـمج  رگید ، عوـن  کـی 
؟ درک مایق  ارچ  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  میمهفب  مینادب و  ام  اهنیا  عومجم 

هنومن هعماج ي  لیکشت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تثعب 

يایند تموکح  زا  ریغ  شتموکح  ایند  نیا  .تخاس  يدیدج  يایند  دش و  ثوعبم  دروآ ؛ فیرشت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمغیپ 
رد مکاح  طیارـش  تموکح و  طیارـش  هن  .تشادـن  دوجو  تخاسیم ، ربمغیپ  هک  یتموکح  نآ  ایند  ياج  چـیه  زور  نآ  .دوب  توغاـط 

دوجو اـیند  رد  هک  يداـصتقا  هیبش  شداـصتقا  .دوب  یبّنلاهنیدـم  هیبش  اـیند  رد  مدرم  مکاـح و  هطبار ي  هن  دوب ، یبّنلاهنیدـم  ریظن  اـیند 
هکلب دوبن ، رگید  عماوج  هیبش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هعماج ي  رد  یعامتجا  تابـسانم  رگیدکی و  اب  مدرم  طباور  .دوبن  تشاد ،

یلص مرکا  ربمغیپ  ار  هعماج  نیا  داعبا  همه ي  .دروآ  دوجوهب  ار  ییایند  نینچ  دمآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  .دوب  هنومن  زیچ  کی 
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دوبن  يربـخ  .درک  لـمع  شدوخ  مه  دـعب  تفگ ، مدرم  هب   (1) .درک میـسرت  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا 

، دـیهدب تاکز  تفگیم  مدرم  هب  .دوب  رازگ  زامن  لّوا  شدوخ  دـیناوخب ، زامن  تفگیم  مدرم  هب  .دـنکن  لـمع  شدوخ  دـیوگب و  مدرم 
دراوم هب  ار  مدرم  دوخ و  تاقافنا  دـینک ، قافنا  تفگیم  مدرم  هب  .درکیم  فرـصم  شیاـج  رد  تفرگیم و  مدرم  زا  ار  تاـکز  شدوخ 

هب مالسا  رد  هک  ییاهزیچ  مامت  ینعی  .دوب  داهج  مّلعم  داهج و  رادومن  وا  دوخ  ًالصا  دینک ، داهج  تفگیم  مدرم  هب  .دناسریم  قحتسم 

42 ص :

ص 96. ج 67 ، راونألاراحب ، ص 278 ؛ ج 1 ، نساحملا ، صص 125-126 ؛ ج 11 ، یناعنصلا ، قازرلادبع  فنصملا ، - . 1

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 118 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_42_1
http://www.ghaemiyeh.com


هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دوخ  لمع  رد  دوب ، هدش  نایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هلیسو ي  هب  یمالسا  ماظن  هعومجم ي  ناونع 
.داد ناشن  مدرم  هب  ًانیع  ًالمع و  ار  اهنیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  .تشاد  دوجو  دوب ، هتخاس  هک  يا  هعماج  نامه  رد 

یمالسا ماظن  ناکرا  زا  ینکر  نایب 

؛ دوب هدرکن  لمع  یلو  دوب ، هتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ار  نیا  هک  تشاد  دوجو  یمالـسا  ماظن  نیا  ماکحا  زا  مکح  کی  اـهنت 
رگا دوب ، هتخاس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  يا  هعماج  نآ  .تسا  یمالـسا  ماظن  ناـکرا  زا  ینکر  نآ ، .درکیمن  لـمع  تفگیم و 

مزال و تاهیجوت  همه ي  دوب ، هتفگ  ار  شتاّیـصوصخ  ربمایپ  .دوب  نیا  مه  شناـکرا  زا  یکی  تشاد ، نکر  هدزاود  اـی  هد  مینک  ضرف 
دوب و هدرکن  لمع  یمالـسا  ماظن  میظع  نکر  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دوخ  اـما  دوب ، هداد  ماـجنا  ار  مزـال  تاداـشرا 

؟ دوب هچ  نآ  .تشادن  دوجو  دنک ، لمع  شدوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هکنیا  ناکما  .دنک  لمع  تسناوتیمن 

، دنک ادیپ  رییغت  ماظن  نیا  یّلک  دنور  دوشب و  جراخ  طخ  زا  یمالسا  ماظن  یمالسا و  هعماج ي  مّظنم  راطق  نیا  هاگره  هک  دوب  نیا  نآ 
يّدام و تاّیصوصخ  نیا  اب  یتسیاب  هک  دنکیم  صّخشم  دیآ ، یم  یماظن  .تسا  ماظن  کی  ناکرا  زا  یکی  ًاعقاو  نیا  تسیچ ؟ فیلکت 
زا هعماج  نیا  رگا  اما  دروآ ، یم  دوجوهب  مه  ار  هعماج  .دـیایب  دوجوهب  هعماـج  نیا  اـهزیچ ، هّیقب ي  یتموکح و  يداـصتقا و  يونعم ،

ضوع مه  ار  شلکش  ای  دندرک  یلاخ  شیاوتحم  نآ  زا  ار  هعماج  نیا  دندمآ  ینامجاهم  ینارگمتـس ، ینادنمتردق ، دش ؛ جراخ  طخ 
؟ درک هچ  دیاب  تسیچ ؟ فیلکت  دندرک ، ضوع  ار  اوتحم  اما  دندرکن ، ضوع  ار  شلکش  ای  دندرک ،

راک دـنکن ، نایب  ار  یکی  نیا  دـنک ، نایب  ار  یمالـسا  ماکحا  همه ي  دـیایب و  مالـسا  راذـگناینب  رگا  .تسا  ماکحا  زا  یمکح  مه  نیا 
.تسا هدرک  یصقان 

هک یتکرح  تهج  دوش و  جراخ  مالسا  ّطخ  زا  یمالسا  ماظن  یتقو  هک  دوب  هتفگ  اهناملـسم  يارب  ار  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
هب دراد ، یمالسا  هعماج ي 
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هچ فارحنا  نیا  لباقم  رد  دـنک ، ادـیپ  رییغت  ناگدز  اج  اهناملـسم  حطـس  رد  ار  دوخ  ناقفانم و  ناـیوگروز ، نادـنمتردق ، هلیـسو ي 
ربمغیپ تشادـن  ناکما  نوچ  ارچ ؟ .دوب  هدرکن  لمع  دوخ  اـما  دوب ، هتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ار  نیا  داد ؟ ماـجنا  دـیاب  یلمع 

رـس ربمغیپ  ات  دوب ، هدنز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ات  .داد  یمن  خر  فارحنا  نیا  ربمغیپ  نامز  اریز  دنک ؛ لمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
.دمآ یمن  شیپ  یفارحنا  دوب ، راک 

هک هدش  یفارحنا  نانچ  نآ  راچد  یمالسا  هعماج ي  هک  یعضو  رد  .داتفا  یم  قافّتا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نانیشناج  نامز  نیا ،
نانیـشناج زا  یکی  دیاب  ار  نیا  دریگب ؟ ماجنا  یلمع  هچ  یتسیاب  نونکا  دوش ، ضوع  یّلکب  یمالـسا  میهافم  تسه  نآ  رطخ  ناکما و 

هّمئا زا  کی  مادک  نامز  رد  صاخ  طیارش  نآ  هک  دوب  نیا  هب  هتسب  درکیمن ؛ یقرف  دشاب ؟ یسک  هچ  نیشناج  نیا  .دهدب  ماجنا  ربمغیپ 
لمع روط  نآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دمآ ، یم  شیپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامز  طیارش  نآ  رگا  .دیایب  شیپ  ربمغیپ  زا  دعب  ي 

روط نآ  ماما  نآ  دـمآ ، یم  شیپ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دـینک  ضرف  ای  مالـسلا  هیلع  یقّنلا  یلع  ماـما  ناـمز  رگا  درکیم ؛
.درکیم لمع 

دوب نیا  مه  یجراخ  تیعقاو  دوب ؛ هدرک  ینیب  شیپ  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دوب و  مولعم  یهلا  ملع  رد  طیارـش  نیا  اـما 
 . مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  تماما  لاس  نیمهد  رد  تماما ، لّوا  رد  هن  مه  نآ  تفرگ ؛ ماجنا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نامز  هک 
ای دشیم  جراخ  طخ  زا  تشاد  هک  ار  یمالـسا  ماظن  هکنیا  يارب  دنک ؛ لمع  یهلا  فیلکت  نآ  هب  یتسیاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اذل 

نیـسح فیلکت  نیا  .دنادرگرب  شدوخ  لّوا  عضو  هب  فیلکت ، نآ  نداد  ماجنا  اب  بجاو و  نآ  يادا  اب  لمع ، نآ  اب  دوب ، هدـش  جراخ 
.تسا نیا  اروشاع  مایق  اروشاع و  هعقاو ي  ّتیهام  و  دوب ، مالسلا  هیلع  یلع  نب 

ياهشخب زا  دوب و  مولعم  هللا  ملع  یف  دوب و  هداد  ار  شروتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  ینآ  دوب ؟ هچ  فیلکت  نیا  الاح 
هک یماگنه  دیاب  هک  دوب  یمالسا  ماظن 

44 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 120 

http://www.ghaemiyeh.com


یلـص ربمغیپ  هک  فیلکت  نیا  دوب ؟ هچ  نآ  دوشب ، لمع  هنوگ  نیا  دریگب ، ماجنا  راک  نیا  دوشیم ، ضوع  یمالـسا  ماظن  حیحـص  ّطخ 
؟ تسیچ هدرک ، لمع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدرک و  نّیعم  هلآ  هیلع و  هللا 

ود ریخا  ياهلاس  رد  .تسا  هدـش  نایب  ینوگانوگ  تارظن  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  لمع  يدـنب  عمج  رد  فیلکت و  نیا  ناـیب  رد 
.تسا حیحص  موس  هاگدید  تسین و  تسرد  ود  نیا  زا  کی  چیه  هدنب  رظن  هب  هک  تشاد  دوجو  يدنب  عمج 

تموکح نتفرگ  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مایق  .درک  مایق  تموکح  نتفرگ  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دـنتفگیم : اه  یـضعب 
کی ضرعم  رد  ار  یمالـسا  هعماج ي  تسا و  يدساف  حلاصان و  مدآ  دیزی  دیدیم  نوچ  دـنک ، تموکح  هک  دوب  نیا  يارب  طقف  دوب ؛

هک یماگنه  .دوب  هدرک  مهارف  مه  هّدُع  هّدِع و  .دریگب  ار  تموکح  ات  درک  مایق  ترضح  نآ  هک  دوب  نیا  تسا ، هداد  رارق  يّدج  رطخ 
هیلع دـنک و  عمج  اجنآ  ار  دوخ  ياهورین  دـنک ، دازآ  زورما  حالطـصا  هب  ار  هفوک  دـنک و  ماـیق  اـجنآ  اـت  درک  تکرح  هفوک  يوس  هب 
نامه مورب  ای  مورب  نمی  هب  دینک ، میاهر  تفگ : دـش ؛ فرـصنم  دنتـشگرب ، اه  یفوک  دـیمهف  هک  هار  رد  دـنروشب ، يزکرم  تموکح 

.منامب اجنآ  مدوب و  هک  ییاج 

.تسین یتسرد  رظن  نیا  عومجم ، رد  اما  دننکیم ؛ رکذ  مه  ینئارق  دهاوش و  هاگدید  نیا  يارب  هتبلا 

نتفرگ ِّتین  چیه  تشادن ، ندرک  تموکح  ّتین  چیه  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ًالـصا  هن ، دـنیوگیم : فرط  نآ  زا  رگید  يا  هّدـع 
رد دید  هکنیا  يارب  .دوش  هتـشک  ات  درک  مایق  ًالـصا  دوشب ؛ هتـشک  تساوخ  هکلب  تشادـن ، ار  نیملـسم  رب  تسایر  تموکح و  ماقم و 

هدنز اب  هک  الاح  .دهدیم  ماجنا  ار  فیلکت  نآ  شندش  هتـشک  اب  درک  نامگ  دهدب ، ماجنا  ار  یهلا  فیلکت  نآ  دناوتیمن  شندوب  هدـنز 
ندش هتشک  اب  سپ  میهدب ، ماجنا  يراک  میناوتیمن  ندوب 
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ًالصا دوش ؛ هتشک  دورب و  هک  دوب  نیمه  شتّین  داتفا ، هار  هک  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  دنیوگیم : میهدب ! ماجنا  ار  راک  نیا 
کی رد  هنوگچ  هک  تخیر  یم  هشقن  درکیم و  یحاّرط  .تشاد  ار  دصق  نیا  دـمآ ، هک  مه  هکم  .دوبن  يرگید  زیچ  نیا ، زج  شدـصق 

.تسین تسرد  مه  رظن  نیا  .دوشب  هتشک  یبوخ  ساّسح و  ّتیعقوم 

تعدب رفک و  ملظ و  هیلع  مایق  تکرح و  سفن  ماما ؛ فده 

.ندـش هتـشک  يارب  هن  تفریم و  ندرک  تموکح  يارب  هن  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  تسا  نیا  تسرد  يدـنب  عـمج  تقیقح و 
هیلع یلع  نب  نیـسح  تکرح  یعطق  هجیتن ي  هکلب  دندوبن ؛ مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ياهفدـه  ندرک ، تموکح  ندـش و  هتـشک 

نآ دوخ  ار  نیا  دـشیم ؛ هتـشک  اـی  دیـسریم  تموکح  هب  اـی  هار  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ینعی  دوـب ؛ ود  نیا  زا  یکی  مالـسلا 
هیلع نیـسح  ماما  تکرح  هجیتن ي  اما  دوشیم ، هتـشک  تسنادیم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  میدـقتعم  ام  هتبلا  .تسنادـیم  مه  ترـضح 

نیـسح ماما  فده  .دوبن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  فده  مادک  چیه  اما  دوب ؛ ندرک  تموکح  ای  ندش  هتـشک  یعیبط  روط  هب  مالـسلا 
هچ دیـسریم ، تموکح  هب  تکرح  نیا  تمواقم و  نیا  رگا  .دوب  تمواقم  مالعا  داجیا و  سفن  دوب ، مایق  تکرح و  سفن  مالـسلا  هیلع 

ناتـسلگ دابآ و  ار  ایند  تفرگیم و  تسد  هب  مه  ار  تموکح  دوب ، هدرک  یماـیق  دوب و  هدرک  یتکرح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رتهب ؛
ماـما دوب ، تداهـش  ندـش و  هتـشک  راـک ، نیا  تیاـهن  دیـسریمن و  مه  تموکح  هب  رگا  اـما  دادـیم ؛ همادا  ار  يوبن  تموکح  درکیم و 

.دوب هدش  ماجنا  وا  فده  نوچ  درکیم ؛ لابقتسا  مالسلا  هیلع  نیسح 

هیلع نیـسح  ماما  ياهفده  تموکح ، نتفرگ  تسد  هب  ای  ندش  هتـشک  زا  مادـک  چـیه  هک  تسا  نیا  موس  رظن  نآ  هدـنب ، هدـیقع ي  هب 
.دندوبن مالسلا 

همه ي يارب  یقشمرس  تکرح ، نیا  نداد  ماجنا  سفن  ات  دریگب  ماجنا  تکرح  نیا  دوخ  هک  دوب  نیا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  فده 
ماظن ألخ  کی  تکرح ، نیا  .دنیآ  یم  ایند  هب  خیرات  لوط  رد  زور و  نآ  هک  دوش  یناناملسم 
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ایند دیدید  هک  یماگنه  دوب : هدومرف  هداد و  میلعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  دوب  يزیچ  نامه  نیا  درکیم ؛ ُرپ  ار  یمالـسا 
اما دوب ، هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ار  نیا  .دینک  مایق  تکرح و  دیاب  دوریم ، داسف  هب  ور  یمالـسا  ماظن  دوریم ، یناریو  هب  ور 

دـشیمن و قّقحم  عوضوم  راوگرزب ، نآ  دوـخ  ناـمز  رد  نوـچ  دـهدب ؛ ماـجنا  تسناوـتیمن  ار  یهلا  هضیرف ي  نیا  ًاـعبط  ربـمغیپ  دوـخ 
هداد دای  ار  تاکز  دوب ، هداد  دای  ار  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  .تفرگیم  ماجنا  یتسیاب  لمع  نیا  .دـمآ  یمن  دوجوهب  فارحنا 

مه ار  نآ  دادیم و  ماجنا  شئایـصوا  زا  یکی  دیاب  ار  راک  نیا  اما  دوب ؛ هداد  ماجنا  شدوخ  ار  همه  دوب ، هداد  دای  ار  داهج  جـح و  دوب ،
.داد دای  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  و  دادیم ، دای  مدرم  هب 

نیا تکرب  هب  هکنیا  ات  دریگب ، ماجنا  تکرح  نیا  هک  دوب  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  فدـه  مییوگیم  ام  هصـالخ  روط  هب  سپ 
هک یماگنه  دننادب  دـنمهفب و  یعـضو  نانچ  لباقم  رد  ار  ناشفیلکت  راگزور  نآ  ناناملـسم  خـیرات و  ناناملـسم  ّتیناسنا و  تکرح ،

، دوش جراخ  طخ  زا  هک  تسا  کـیدزن  راـطق  نیا  دوریم و  فارحنا  داـسف و  فرط  هب  یمالـسا  ماـظن  دـنکیم و  تموکح  رفک  ملظ و 
.تسیچ فیلکت 

نیشناج ار  دیزی  تساوخیم  هیواعم  هک  یماگنه  .مینک  نایب  تسانعم ، نیا  لماح  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تاملک  زا  يرادقم 
هیلع یلع  نب  نیسح  رظنراهظا  نیلّوا  دش ، نّیعم  هفیلخ  ناونع  هب  دیزی  یتقو  .درک  تفلاخم  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دنک ، یفّرعم 

: دومرف هک  دوب  نیا  مالسلا 

(1) «. نوُعِجاَر ِْهَیلِإ  اَّنِإ  ِهِلل َو  اَّنِإ  »

(2)« نوُعِجاَر ِْهَیلِإ  اَّنِإ  ِِهِلل َو  اَّنِإ   » نیا .دـیایب  شیپ  تسا  نکمم  ماظن  کـی  رد  هک  تسا  یتلاـح  ناـمه  تسا ؛ فارحنا  ناـمه  نیا  نوچ 
؛ دهدیم ناشن  ار  ینارگن  لامک  عاجرتسا ، هملک ي  .دهدیم  ناشن  ار  تشهد  لامک  تلاح 
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لمعلا سکع  نیلّوا  نیا  .دوشب  التبم  دیزی  دننام  ییاورنامرف  هب  یمالـسا  تّما  هک  یتقو  نآ  دوب  هدزتشهد  نارگن و  دـیاب  ردـقچ  ینعی 
یصخش رظن  هنوگ  چیه  مه  دیزی  دوخ  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  .مینکیمن  لوبق  ام  ار  نیا  ینعی  دوب ؛ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  رظن  رد  دیزی  هتبلا  .دنکیمن  یقرف  يرشب  تهج  زا  دیزی  ریغ  دیزی و  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  يارب  .درادن 

هب رطخ  گنز  دوش ، ربمغیپ  نیشناج  ناناملـسم و  هفیلخ ي  قساف ، ِدساف  دیزی  نیمه  تسانب  یتقو   (1) .تسا قساف  کی  دساف و  کی 
مرکا ربمغیپ  هک  تسا  فارحنا  نآ  جوا  هطقن ي  نیا  دـنکیم  ساسحا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  تساجنیا  .دـیآ  یم  رد  ادـص 

لقن ربـمغیپ  لوـق  زا  رگید  تیاور  کـی  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تفگ  میهاوـخ  هک  هدرک -  هراـشا  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
.درک تکرح  دیاب  .تسا  سب  میدرک ، لّمحت  هچره  درک و  لّمحت  دوشیمن  رگید  هک  تساجنیا  دنکیم - 

تعیب مه  ترـضح  نآ  دریگب ؛ تعیب  اـت  درب  ار  ترـضح  نآ  هنیدـم  رادناتـسا  یلاو و  .دنتـساوخ  نتفرگ  تعیب  يارب  ار  ترـضح  نآ 
ترـضح نآ  بش  نامه  .تسناوتن  هنیدم  یلاو  ینعی  دش ؛ لوکوم  ادرف  هب  راک  رخآ  تسد  .دراد  یتالیـصفت  .دش  وگم  وگب  .دندرکن 

هدنام یقاب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  يدنـس  مه  هنیدم  رد  .دمآ  هکم  فرط  هب  تسین و  ندنام  ياج  دید   (2) .دمآ نوریب  هنیدم  زا 
: دنکیم رکذ  ار  ّتیصو  تامّدقم  .تسا  هّیفنح  نبدمحم  هب  ّتیصو  نآ ، تسا و 

«. هَّیِفَنَْحلا ِْنبِاب  ِفوُْرعَْملا  ٍدَّمَُحم  ِهیِخَأ  َیلِإ  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِیلَع  ْنب  ْنیَسُْحلا  ِِهب  یَصْوَأ  اَم  اَذَه  »

ادخ و ّتینادحو  هب  تداهـش  لّوا  هک  تسا  نینچ  زین  ام  یلومعم  ياهتّیـصو  رد  هک  روط  نامه  دهدیم ؛ تداهـش  ادـخ  ّتینادـحو  هب 
ياه یچتاغیلبت  ات  درک  ار  راک  نیا  ماما  .تساهنیا  لاثما  ربمغیپ و  يربمغیپ  هب  تداهش 
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: دیامرفیم دعب  .دننزب  دندزیم ، زور  نآ  هک  ار  ییاهتمهت  نآ  دنناوتن  زور  نآ 

(1) ؛» ًاِملاَظ ًادِسْفُم َو ال  ًارَِطب َو ال  ًارِشَأ َو ال  ْجُرْخَأ  َْمل  یِّنَأ  »

.تسین منادیم ، وا  زا  رتالاب  ار  مدوخ  منادیمن و  مدآ  لخاد  ار  دیزی  نوچ  ربک و  رورغ ، يور  زا  موشیم ، جراخ  مراد  هنیدـم  زا  هک  نم 
خیرات رد  یلیخ  .تسین  داسف  داجیا  ملظ و  يارب  هنیدم ، زا  نم  جورخ  .تسین  تاساسحا  هلئسم ي  تسین ؛ یصخش  هلئـسم ي  هلئـسم ،

دنلب رـس  دـنریگب ، تسد  هب  ار  تموکح  نیا  دـنهاوخیم  ناشدوخ  هکنیا  يارب  يا  هّدـع  تسه ؛ راک  رـس  رب  یتموکح  هک  هداتفا  قافّتا 
دراد زورما  هک  ییاهراک  نیمه  لثم  دنرادن ؛ مه  یکالم  قطنم و  چیه  دنروآ ؛ یم  دوجوهب  ملظ  دنـشک و  یم  ار  يا  هّدـع  دـننکیم و 

حرطم ار  یلئاـسم  دـننکیم  اـنب  دـنرادن ؛ تموکح  نیا  يور  یلوصا  داریا  چـیه  اـهنیا  .دـییامرفیم  هظحـالم  هک  دریگیم ، ماـجنا  اـجنیا 
ای يرهش ، رد  دنیآ  یم  .تسا  ملظ  نیا  دنشُکیم ؛ يراذگ  بمب  نیا  اب  ار  يا  هّدع  دنراذگیم و  بمب  نابایخ  رد  دنیآ  یم  دعب  دننکیم ،

.تسا داسف  نیا  .دنروآ  یم  دوجوهب  ار  يداسف  ای  يا  هلئسم  یهد ،

، تسین یـصخش  تاساسحا  يارب  مدـش ، جراخ  هنیدـم  زا  هک  نم  .دوشن  هابتـشا  اهراک  هنوگ  نیا  اب  نم  راک  دـیامرفیم : ترـضح  نآ 
؛ تسین داسف  ملظ و  داجیا  يارب 

(2) ؛» يِّدَج ِهَّمُُأ  ِیف  ِحالْصِْإلا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  اَمَّنِإ  »

هللا یلص  ربمغیپ  تّما  رد  هک  ار  يداسف  ینعی  منک ؛ حالصا  بلط  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مّدج  تّما  رد  هکنیا  ات  مدش  جراخ  نم 
مه ار  شمکح  دنکیم و  ینیب  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  یتلاح  نامه  ینعی  مربب ؛ نیب  زا  هدمآ ، دوجوهب  هلآ  هیلع و 

.مربب نیب  زا  نم  ار  فارحنا  نیا  هدمآ ، دوجوهب  هک  یفارحنا  نیا  .دنکیم  نّیعم 

(3) ؛» رَْکنُْملا ِنَع  یَْهنَأ  ِفوُْرعَْملِاب َو  َُرمآ  ْنَأ  ُدیِرُأ  »
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مهاوـخیم .تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تکرح ، نیا  حور  تـقیقح و  ینعی  .مـنک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  مهاوـخیم 
هیلع یلع  نب  نیسح  تکرح  تقیقح  نیا ، .منک  رما  منک و  توعد  مالـسا  ياهیبوخ  هب  ار  مدرم  منکب و  يدب  نآ  نداد  ماجنا  زا  یهن 
هماـن هفوک  مدرم  اـب  هکم  رد  .دروآ  یم  فیرـشت  هکم  هب  هنیدـم  زا  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  سّدـقم  دوـجو  تقو  نآ  .تسا  مالـسلا 

؛ دهدب نتـشک  هب  ار  شدوخ  ناسنا  هک  تسین  نیا  مایق  نیا  تکرح و  نیا  يانعم  دریگب ، ماجنا  یتکرح  تسانب  یتقو  .دـنکیم  يراگن 
يوس زا  یتکرح  تسانب  هن ، دـشاب ؛ یی  یهدزاب  يا و  هدـیاف  هنوگ  چـیه  نودـب  يریثأت ، چـیه  نودـب  هک  دـهدب  ماـجنا  یتکرح  ینعی 

تیاهن رد  هچرگا  دهدب ؛ ناکت  ار  دیزی  يوما و  تموکح  تخت  ياه  هیاپ  تکرح ، نیا  هک  دریگب  ماجنا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 
تموکح ماظن و  نآ  رب  هبرـض  کی  دریگب ؛ ماجنا  تکرح  کی  تسانب  اـما  .تسین  یفرح  دوش ؛ یهتنم  راوگرزب  نآ  ندـش  هتـشک  هب 

.دوش دراو  یغاب  دساف و  ملاظ و 

یتاناکما دنوش و  عمج  يا  هّدع  تسا ، نیا  رب  فقوتم  دهاوخیم ؛ هّدُع  هّدِع و  هیهت ي  راک ، نیا  .دنکب  ار  راک  نیا  دهاوخیم  ترـضح 
.دوشیم عورش  يراگن  همان  اذل  .دننک  مهارف  ار 

زا راوـگرزب  نآ  اـب  هک  یناـسک  مالـسلا و  هیلع  نینمؤـملاریما  باحـصا  .دـندوب  نایعیـش -  زکرم  هفوـک -  رد  ینایعیـش  فرط ، نآ  زا 
مان اب  ياه  ّتیصخش  لیبق  نیا  زا  (1) و  رهاظم نب  بیبح  لثم  دندیگنج -  راوگرزب  نآ  باکر  رد  اهگنج  رد  دندوب و  انـشآ  کیدزن 

وت زا  میتسه  هدامآ  ام  ایب ، هک  دنتـشون  همان  اهنیا  رـس  لابند  مه  مدرم  هّماع ي  .دنتـشاد  روضح  هفوک  رد  یمالـسا -  هعماج ي  ناشن  و 
.مینک مایق  يوما  تموکح  هیلع  مینک و  تیامح 

یناوتب وـت  هکنیا  يارب  تاـناکما  هتفر و  اـیند  زا  وـت  نمـشد  هک  تسا  نیا  اـه  هماـن  زا  یـضعب  .تسا  فـلتخم  مه  اـه  هماـن  نحل  هتبلا 
مالسا ّطخ  هب  ار  تموکح 

50 ص :

ص 227. ج 4 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  - . 1
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بآ و شوخ  نآ  .هداد  هویم  اهتخرد  هدش و  ناور  هفوک  ياهیوج  هدمآ ، اه  همان  زا  یـضعب  رد   (1) .ایب درگرب  تسا ؛ دایز  ینادرگرب ،
نآ روعـش  نهذ و  رکف و  نازیم  غـلبَم و  هـب  هتـسب  رگید  نـیا   (2) .دـننکیم ریوصت  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  يارب  ار  هفوک  ییاوـه 

ییادـتبا هداس و  هنایماع ، ناشرّکفت  مه  یـضعب  دنـسیونیم ؛ روط  نآ  ار  هماـن  سپ  هدوب ، هنوگ  نآ  ناـشرّکفت  یـضعب  .تسا  هدنـسیون 
رد یهاگ  .تسا  يزیمآ  هغلاـبم  ياـهمقر  کـی  هدـش ؛ رکذ  هماـن  رازه  دـنچ  دـننکیم ! توعد  هویم  ندروخ  هب  ار  ترـضح  هک  تسا ،

دراد لامتحا  دشاب و  زیمآ  هغلابم  اهنیا  دیاش  .همان  رازه  داتفه  ای  همان ، رازه  تسیب  ًالثم  دنتـشون ؛ همان  یمیظع  دادعت  هدمآ ، اه  هتـشون 
تفایرد ار  اه  همان  نیا  ترضح   (3) .دسریم ترـضح  هب  هکم  نارود  رد  يدایز  ياه  همان  لاح  ره  هب  .دـشاب  اهنیا  زا  رتمک  یلیخ  هک 

.دنتفا یم  هار  دننکیم و 

نبا .دندرکیم  تفلاخم  راک  نیا  اب  دندیمهف ، یمن  ار  هّیـضق  تقیقح  دندوب و  يرادناشن  مان و  دارفا  هنیدم  هکم و  رد  هک  یناسک  مامت 
تفلاخم مالسلا -  اهیلع  بنیز  ترـضح  رهوش  رفعج -  نب  هللادبع   (5)، درکیم تفلاخم  هّیفنح  نبدمحم   (4)، درکیم تفلاخم  ساّبع 

، دـندوب هداتفا  هار  هفوک  تمـس  هب  یتقو   (7) .ددرگرب ترـضح  نآ  هک  دنتـساوخ  دنتـشون و  همان  هار  نیب  اـت  یتح  یـضعب   (6) .درکیم
یتح یضعب   (8) .ددرگرب ترضح  نآ  هک  دنتساوخ  یخرب 

51 ص :

.333-332 صص ج 44 ، راونألاراحب ، صص 36-37 ؛ ج 2 ، داشرإلا ، 261-262 ؛ صص ج4 ، يربطلا ، خیرات  - . 1
ص334. ج44 ، راونألاراحب ، ص38 ؛ ج2 ، داشرإلا ، ص 262 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  - . 2
.334-333 صص ج 44 ، راونألاراحب ، ص 16 ؛ نازحألاریثم ، ص 29 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، - . 3

.365-364 صص ج44 ، راونألاراحب ، ص240 ؛ ج3 ، بلاط ، یبألآ  بقانم  ص288 ؛ ج4 ، يربطلا ، خیرات  - . 4
ص364. ج44 ، راونألاراحب ، 34-35 ؛ صص ج2 ، داشرإلا ، 20-21 ؛ صص ج5 ، حوتفلا ، - . 5

ص366. ج44 ، راونألاراحب ، 68-69 ؛ صص ج2 ، داشرإلا ، ص291 ؛ ج4 ، يربطلا ، خیرات  - . 6
.209-208 صص ج 14 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  ص 292 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ص 163 ؛ ج 3 ، فارشألا ، باسنأ  - . 7

ج5، دیرفلا ، دـقعلا  صص 306-307 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خـیرات  ص 248 ؛ لاوـطلا ، راـبخألا  ص 165 ؛ ج3 ، فارـشألا ، باـسنأ  - . 8
ص216. ج14 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  71-72 ؛ صص ج2 ، داشرإلا ، ص 217 ؛ قودص ، یلامألا ، ص133 ؛
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(1) .دنتشون همان  اهدعب  دندشن ، سویأم 

هب ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  يارب  رگا  دریگیم ؟ ماجنا  دراد  يدصق  هچ  هب  راک  نیا  دنتفگیم : دـندرکیم و  هبـساحم  اهنیا  نوچ  ارچ ؟
نیا سفن  رگا  .درادن  دوجو  دشاب ، دیاب  هک  ییاهزیچ  زا  يرایـسب  تسا ؛ دوقفم  ندیـسر  تموکح  هب  طیارـش  یلیخ  دسرب ، تموکح 

مه ندش  هتـشک  هلئـسم  نیا  رد  تسا ، بولطم  دعب  ياهنامز  رد  نامز و  نآ  رد  مدرم  کیرحت  تکرح و  نیا  نداد  میمعت  تکرح و 
همان هک  دوب  نیا  .تشادن  دوجو  اهنیا  رد  یگدامآ  نآ  دنهدب ؛ تداهـش  هب  ار  ناشدوخ  دندوبن  هدامآ  هک  دـندوب  یناسک  اهنیا  .تسه 

هیصوت نیا  همه ي  مغر  یلع  ترضح  نآ  اما  .دندرکیم  عنم  راک  نیا  زا  ار  ترـضح  نآ  دندیـشارت و  یم  لاکـشا  دندرکیم ، يراگن 
.دندرک تکرح  هناّربدم ، هنالقاع و  ناشدوخ  لایخ  هب  ياهتحیصن  اه و 

نآ ترضح  دنوشب ، جح  لامعا  لوغـشم  دنورب و  تافرع  هب  هکم  زا  یتسیاب  مدرم  همه ي  رهاّظلا  یلع  هکنیا  اب   (2) هّجحلا يذ  متشه 
نیا زا  یکاـح  راـک ، نیا  يارب  زور  نآ  باـختنا  ینعی  تکرح ، نیا  دوخ  هتبلا  .دـندمآ  هفوـک  فرط  هب  دـندش و  جراـخ  هکم  زا  زور 
هیلع یلع  نب  نیـسح  دننادب  همه  دنک و  دوخ  راک  تقیقح  هّجوتم  ار  مدرم  همه ي  دـهاوخیم  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  تسا 

يدایز تالیـصفت  اهنیا  هتبلا  .دراد  دوجو  ینخـس  يا و  هثداح  مادـک ، ره  هار ، نیب  لزانم  رد  .داد  ماـجنا  ار  گرزب  راـک  نیا  مالـسلا 
، دوشیم هداد  ناشن  راوگرزب  نیا  تاملک  یـضعب  رد  هک  ار  لمع  تکرح و  دصاقم ، نآ  مهاوخیم  اما  میوگب ؛ مهاوخیمن  نم  هک  دراد 

.دریگیم ماجنا  یفده  هچ  اب  يدوصقم و  هچ  هب  مادقا  نیا  دوش  نشور  تسرد  ات  منک ، نایب 

تسا و فورعم  هک  روط  نامه  یحایر  دیزی  نب  ّرح   (3) .تفرگ ار  وا  يولج  یحایر  دیزی  نب  ّرح  هک  ییاجنآ  هب  دیسر  ترـضح  نآ 
، دیدینش

52 ص :

ص ج 65 ، قشمد ، هنیدم  خـیرات  صص 163 و 165-166 ؛ ج 3 ، فارـشألا ، باسنأ  ص 446 ؛ هسماخ 1 ، يربکلا ، تاـقبطلا  - . 1
.127

ص363. ج44 ، راونألاراحب ، ص66 ؛ ج2 ، داشرإلا ، ص160 ؛ ج3 ، فارشألا ، باسنأ  - . 2
ص375. ج44 ، راونألاراحب ، ص179 ؛ نیظعاولا ، هضور  301-302 ؛ صص ج4 ، يربطلا ، خیرات  - . 3
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رد تسا  نکمم  دسرب ، هفوک  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  رگا  درکیم  رکف  دایز  نبا  نوچ  ؛(1)  دمآ يا  هدنرادزاب  يورین  ناونع  هب 
؛ دشیم روط  نیمه  مه  دیاش  .دوش  عمج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رود  یمیظع  يورین  دنک و  عیجـشت  دنک ، جـییهت  ار  يا  هّدـع  هفوک 

ردـپ مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  هک  هدوب  ییاج  هفوک  .تخادـنا  یم  تارطاخ  دای  هب  ار  يا  هّدـع  هفوک ، هب  ترـضح  نآ  دورو  ینعی 
رانک رهش  نآ  رد  اهلاس  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  دوخ  هک  يرهش  نامه  ؛(2)  تسا هدرک  تموکح  اجنآ  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما 
.دوب هتشذگن  نامز  یلیخ  زونه  .دنتخانش  یم  ار  وا  دندوب ، هدید  ار  وا  مدرم  تسا ؛ هدرک  یگدنز  هدوب ، نیملسم  هفیلخ ي  هک  شردپ 

؛ تخانـش یم  ار  هفوک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دوب  یتارطاخ  دوبن ؛ يدایز  نامز  لاس ، تسیب  اما  دوب ، هتـشذگ  لاـس  تسیب  ًاـبیرقت 
هفوک رادناتسا  مکاح و  يارب  يرطخ  نیا  و  تخانش ؛ یم  ار  لیابق  نیا  ياسؤر  دنتـسه و  تاّلحم  نیا  رد  هک  ار  یلیابق  هفوک ، تاّلحم 

.دوش دس  شهار  دسرن و  هفوک  هب  ًالصا  ترضح  دنتساوخیم  اذل  .دوب 

مهارف شیارب  يرگید  تالاکـشا  تسا  نکمم  زاـب  ددرگرب ، هکم  هب  رگا  دنتـسنادیم  نوـچ  ددرگرب ؛ هار  طـسو  زا  دنتـساوخیمن  هـتبلا 
رازه اب  ار  یحایر  دیزی  نب  ّرح  اذل  .دـننک  شدوبان  دوخ  لایخ  هب  اج  نیمه  هدـمآ ، ناشماد  هب  نمـشد  نیا  هک  الاح  دنتـساوخیم  .دوش 
دوب لیام  ترضح  .درک  راکنا  وا  درک و  رارصا  ترضح  نآ  .دیورب  مراذگیمن  تفگ  درک و  دس  ار  ترضح  هار  ّرح  .دنداتسرف  راوس 

(3) .ددرگرب هک  دادن  هزاجا  .مدرگیمرب  نم  سپ  تفگ  ترضح  نآ  .درکن  لوبق  و  دنک ، لوبق  وا 

شباحـصا هب  ور  ترـضح  نآ  .مناوخیم  نم  ار  شا  هلمج  دنچ  .دش  ءاشنا  ترـضح  نآ  روشُرپ  ياه  هبطخ  زا  یکی  هک  دوب  اج  نامه 
: دومرف یهلا  يانث  دمح و  زا  دعب  دندینش -  یم  مه  اه  یفوک  هتبلا  درک - 

53 ص :

ص376. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 78 ؛ ج 2 ، داشرإلا ، ص 62 ؛ ج2 ، ممألا ، براجت  - . 1
صص 357-354. ج 32 ، راونألاراحب ، صص 1-13 ؛ نیفص ، هعقو  - . 2

.378-376 صص ج44 ، راونألاراحب ، 78-81 ؛ صص ج2 ، داشرإلا ، 249-250 ؛ صص لاوطلارابخألا ، - . 3
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؛» َنْوَرَت ْدَق  اَم  ِْرمَألا  َنِم  اَِنب  َلََزن  ْدَق  ُهَّنِإ  »

، یگدـنز ایند و  اَُـهفوُْرعَم ؛» ََربْدَأ  ْتَرَّکَنَت َو  ْتَرَّیَغَت َو  ْدَـق  اَْینُّدـلا  َّنِإ  َو  ، » دـمآ شیپ  اـم  يارب  دـینکیم ، هدـهاشم  هک  ناـنچ  نآ  هثداـح 
يدایز نامز  وا  رمع  زا  دنکیم  ساسحا  هک  تسا  یسک  نآ  نخس  نخس ، .دش  ضوع  ایند  عضو  دش ، مامت  شیاهیبوخ  شیاهییابیز و 

.تسا هدنامن  یقاب 

؛» ِءاَنِْإلا َِهباَبُصَک  ًَهباَبُص  َّالِإ  ُْهنِم  َْقبَت  َْمل  «َو 

.رتمک فرظ ، هت  رد  یعیام  یفرظ ، هت  يا ، هلایپ  هت  بآ  ردق  هب  رگم  هدنامن ، یقاب  ایند  زا  يزیچ 

: دیامرفیم دعب  دراد ، رگید  يا  هلمج  دنچ 

؛» ِهب ُلَمُْعی  ِّقَْحلا ال  َیلِإ  َنْوَرَت  الأ  »

؛ دوشیمن لمع  قح  هب  دینیب  یمن  ایآ 

؛» ْهنَع یَهاَنَُتی  َلِطاَْبلا ال  َیلِإ  «َو 

؟ دوشیمن زیهرپ  لطاب  زا  و 

یقیقح حیحـص و  عـضو  نآ  زا  یمالـسا  هعماـج ي  دـینیب  یم  ینعی  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  رظن  مارم و  ُّبل  ناـمه  نـیا 
قح دنیب  یم  ناسنا  یتقو  درک ؟ هچ  دیاب  اجنیا  رد  .تسا  لمع  دروم  لطاب  اما  تسین ، لمع  دروم  قح  دـینیب  یم  هداتفا و  رود  شدوخ 
هچ دـیاب  دـنیب ، یم  شدوخ  لباقم  ار  تواقـش  روج و  ملظ و  زا  رپ  ییایند  ناسنا  یتقو  تسا ، لمع  دروم  لـطاب  تسین و  لـمع  دروم 

؟ دنکب

؛» ًاَّقُِحم ِهِّبَر  ِءاَِقل  ِیف  ُنِمْؤُْملا  َبَغْرَِیل  »

.دباتشب شراگدرورپ  رادید  راگدرورپ و  ياقل  هب  دراد  قح  نمؤم 

؛» هَداَعَس َّالِإ  َتْوَْملا  يَرَأ  یِّنِإَف ال  »

؛ مبای یمن  تداعس  زا  ریغ  ار  گرم  نم 

(1) ؛» امََرب َّالِإ  َنیِِملاَّظلا  َعَم  َهاَیَْحلا  «َو 

یتحاران جنر ، یتخس ، زج  ار  ناراکمتس  رانک  رد  ناراکمتس و  اب  یگدنز  و 

54 ص :
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ص305. ج4 ، يربطلا ، خیرات  فالتخا : یمک  اب  ص192 . ج44 ، راونألاراحب ، ص48 ؛ فوهللا ، - . 1
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.منیب یمن  هودنا  و 

هلیـسو ي هب  .درک  مالعا  ار  شدوخ  ندـمآ  تشون و  همان  درک ، تکرح  ترـضح  نآ  هکنآ  زا  دـعب  ینعی  .تسا  یگدامآ  ناـمه  نیا 
هفوک يوس  هب  وا  تکرح  وا و  لـباقم  دـنیب  یم  هک  ـالاح   (1) .میگنجب دیـشاب  هدامآ  میدـمآ ؛ ام  تفگ : اه  یفوک  هب  لیقع  نب  ملـسم 

دریگیمن و ماجنا  تسا ، تموکح  هک  لّوا  هجیتن ي  دـنکیم  ساسحا  تفرگ ، دـهاوخ  ماـجنا  مود  هجیتن ي  نآ  هدـش و  داـجیا  یعناـم 
هتـشاد راگدرورپ  ياقل  هب  تبغر  دیاب  نمؤم  هک  یتّیعـضو  هار و  نیا  رد  هللاءاقل  تداهـش و  زا  تسا  ترابع  دش ، دـهاوخ  عقاو  هچنآ 

ناهج روما  هدمع ي  رب  نارگمتـس  ناملاظ و  هک  دـنیب  یم  ناسنا  یتقو  تسوا ، لباقم  رد  ملظ  ایند  کی  دـنیب  یم  ناسنا  یتقو  .دـشاب 
نیا .تسا  اراوگ  ناسنا  يارب  یتّیعضو  نینچ  رد  تداهش  .دنک  هلباقم  ّتیعضو  نیا  اب  دشاب  هتشاد  یگدامآ  دیاب  ناسنا  دنتسه ؛ ّطلسم 

راـشف هب  یحاـیر  دـیزی  نب  ّرح  دـعب  .دـنکیم  رکذ  هک  تسا  راوـگرزب  نآ  تاـملک  زا  یکی  نیا  .تـسا  ترـضح  نآ  تاـنایب  زا  یکی 
.ددرگرب ای  دورب  هفوک  تمس  هب  دنک و  تکرح  ترضح  نآ  دهدیمن  هزاجا  دهدیم و  همادا  شدوخ 

یم ترضح  نآ  رانک  رد  مه  دیزی  نب  ّرح  .دوریم  دنکیم و  باختنا  ار  یطسو  هار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  دوشیم  نیا  هجیتن 
هتفگ ّرح  هب  ار  هفیظو  ود  نیا  .دورب  بقع  هن  دـیایب و  شیپ  هن  ترـضح  نآ  اـت  روذـعم ،» رومأـملا  : » دـندوب هتفگ  ّرح  هـب  نوـچ  دـیآ ؛
رکف هک  دوب  نیا  .دنکب  دیاب  هچ  تسنادیمن  دندوب و  هتفگن  وا  هب  دنکب ، هچ  تفر ، هنایم  هار  کی  زا  ترضح  نآ  رگا  هکنیا  اما  .دندوب 

هار لزنم  هب  لزنم  ترـضح ، رانک  رد  مه  وا  اذل  .دورب  مه  وا  دوریم ، ترـضح  نآ  اج  ره  دتفیب و  هار  ترـضح  رانک  دراد  هفیظو  درک 
(2) .دندیسر البرک  هب  ات  داتفا 

55 ص :

صص 335-334. ج 44 ، راونألاراحب ، صص 241-242 ؛ ج 3 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  ص 262 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  - . 1
صص 381-377. ج 44 ، راونألاراحب ، صص 180-181 ؛ نیظعاولا ، هضور  صص 170-173 ؛ ج3 ، فارشألا ، باسنأ  - . 2
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مایق فده  نییبت  مالسلا و  هیلع  ماما  هبطخ ي 

مدرک ضرع  هک  ار  یبلطم  نامه  ینارنخـس ، نیا  رد  .درک  نایب  یییوق  رایـسب  هدـنبوک و  ینارنخـس  ترـضح  نآ  لزانم ، زا  یلزنم  رد 
: دیامرفیم دنکیم و  نایب  هتشاذگ ، ام  هدهع ي  هب  ار  شلمع  اما  هتفگ ، ار  هّیضق  مکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

ِْمثِْإلِاب ِهللاِداَبِع  ِیف  ُلَمْعَی  ِهللا  ِلوُسَر  ِهَّنُِسل  ًاِفلاَُخم  ِهللاِدْهَِعل  ًاثِکاَن  ِهللا  ِمُرُِحل  ًالِحَتْسُم  ًاِرئاَج  ًاناَْطلُس  يَأَر  ْنَم  لاَق : هللا  َلوُسَر  َّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیأ  »
(1) «. هَلَخْدَم ُهَلِخُْدی  ْنَأ  ِهللا  یَلَع  ًاّقَح  َناَک  ٍلْوَق  ٍلْعِِفب َو ال  ِهیلَع  ْرِّیَُغی  ْمَلَف  ِناَوْدُْعلا  َو 

ار مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هّیرظن ي  قـطنم و  هک  دنتـسه  شدوـخ  مدرم  مه  مدرم ، نیا  ـالاح  .دـیوگیم  مدرم  هب  باـطخ  ار  نیا 
هدروخ رتمک  ناششوگ  هب  اهزیچ  نیا  هک  یناسک  دنتـسه ؛ دیزی  نب  ّرح  ِمدرم  مه  دوشیم ، رت  خسار  ناشنهذ  رد  دنونـش و  یم  یبوخب 

.دوب رایسب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هیلع  مه  تاغیلبت  .تسا  هدمآ  هچ  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دننادیمن  تسرد  تسا و 
لالح ار  ادخ  مارح  هک  دراد  دوجو  هعماج  رد  یناطلـس  یتردق و  دنیبب  یـسک  ره  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  دـیامرفیم :

هنیک ینمـشد و  روج و  ملظ و  اب  ادـخ  ناگدـنب  نایم  رد  هتـسکش ، ار  یهلا  ناـمیپ  ادـخ و  دـهع  هدرک ، مارح  ار  ادـخ  لـالح  هدرک و 
رب ینعی  هَلَخْدَم ؛» ُهَلِخُْدی  ْنَأ  ِهللا  یَلَع  ًاّقَح  َناَک  ، » دنکن یمادقا  لمع  ای  نابز  هب  ّتیعضو  نیا  هیلع  رگا  دنکیم ، لمع  تکرح و  يزرو 

التبم وا  باذع  هب  مه  ار  نیا  تسا ؛ هدرب  ار  رئاج  نآ  هک  ییاج  نامه  دربب  مه  ار  هّجوت  یب  مدآ  نیا  تسا  قح  ضرف و  لاعتم  يادـخ 
راگدرورپ سرتسد  زا  ار  ناشدوخ  يورین  تقیقح  رد  دنتـسه ، توافت  یب  فارحنا  داسف و  متـس ، لـباقم  رد  هک  یناـسک  نوچ  .دـنک 

هگن رود  دروایب ، رد  ارجا  هب  ار  یهلا  ماکحا  دـناشنب و  یـسرک  هب  ار  قح  نیا  دـیاب  هک  یناـیرج  نآ  سرتسد  زا  یهلا ، تردـق  ملاـع ،
.دنا هتشاد 

56 ص :

ص 304. ج 4 ، يربطلا ، خیرات  - . 1
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مالسلا هیلع  ماما  مایق  ریثأت 

دوب و هدـمآ  دوجوهب  یمالـسا  هعماج ي  رد  زور  نآ  هک  یعـضو  نآ  لباقم  رد  دوخ ، مایق  تکرح و  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
رب دـیزی  راک  تقیقح  نامز ، نامه  رد  .دـش  دـنلب  مدرم  هّجـض ي  نامز ، ناـمه  رد  .تشاذـگ  يرثا  دـمآ ، یم  دوجوهب  رتشیب  تشاد 

، راک .تفر  رانک  دیزی  يور  شیپ  زا  اه  هدرپ  دنتخانـش ؛ ار  دـیزی  يرادـقم  ماش ، هفوک و  مدرم  نامه  .دـش  راکـشآ  مدرم  زا  يرایـسب 
هک یماگنه  دـش  مولعم  ملاع  ناناملـسم  همه ي  رب  .دـش  هتـشاذگ  اجهب  خـیرات  رد  هک  تسا  يریثأت  نآ ، زا  رتگرزب  اـما  دوب ؛ گرزب 

.تسا هداد  ماجنا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  يراک  نامه  جالع ، دش ، جراخ  طخ  زا  یمالسا  ماظن  یمالـسا و  هعماج ي  راطق 
.تسا هداد  ماجنا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  يراک  شجالع  تفرگ ، ارف  ار  مالسا  ناهج  داسف  یتقو 

البرک زا  جورخ  زاوج  - 1361-9-4

: رعاش لوق  هب 

ام ياوه  درادن  هکره  هورگ  يا  تفگ 

(1) .ام يالبرک  زا  دور  نورب  دریگ و  رس 

هراتـس ي دشیم ؛ البرک  دیهـش  دنامیم ، هک  یـسک  نآ  اما   (2)  - دوب هداد  هزاجا  ماـما  دوخ  دـشیمن -  رفاـک  تفریم ، ـالبرک  زا  هک  ره 
.دشیم مالسا  خیرات  هدنشخرد ي 

هفیظو نداد  ماجنا  مایق ؛ فده  - 1361-9-20

.دمآ هفیظو  يادا  دصق  هب  ندش ؛ هتشک  دصق  هب  هن  دمآ ، تموکح  دصق  هب  هن  دمآ ، یم  البرک  هب  یتقو  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
ناملیلحت رد  اهراب  ار  نیا 

57 ص :

ص 170. يزیربت ، ّرین  ناوید  - . 1
.316-315 صص ج 44 ، راونألاراحب ، ص 91 ؛ ج2 ، داشرإلا ، صص 317-318 ؛ ج4 ، يربطلا ، خیرات  - . 2
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تفریم دوب ؛ بوخ  مه  یلیخ  دوب و  یهلا  تمعن  دـشیم ، شبیـصن  تموکح  رگا  .میتفگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  يارجاـم  هب  عجار 
يدحإ زاب  دشیم ، شبیـصن  تداهـش  رگا  .دروآ  یم  رد  مه  ار  شردپ  دادیم ، تسکـش  گنج  رد  مه  ار  دـیزی  درکیم ، مه  تموکح 

ناشن ابیز  شدوخ  نارای  مشچ  رد  ار  تداهـش  ات  دـناوخیم  ار  اه  هبطخ  نآ  اذـل  .دوب  هداـمآ  ندـش  دیهـش  يارب  ینعی  دوب ؛ نییَنـسُحلا 
.تسه مه  ابیز  هکنیا  امک  دهد ؛

بئاصم نیرتگرزب  اروشاع ؛ عیاقو  - 1361-10-9

هراشا

نآ رکذ  ینعی  اروشاع  ثداوح  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هرابرد ي  تبیـصم  رکذ  ًاتدمع  .اروشاع  عیاقو  رکذ  ینعی  تبیـصم ؛ رکذ 
توص اب  الاح  .تسا  تبیـصم  رکذ  اهنآ ، ندرک  نایب  اهنآ و  ندرک  رکذ  .تسا  تبیـصم  کـی  مادـک  ره  ثداوح  نآ  نوچ  ثداوح ؛

رگا ینعی  .درادـن  نآ  هب  مه  یجایتحا  ام  رظن  هب  اما  تسا ؛ بوخ  دـنازرلب ، ار  اهلد  هک  ندـناوخ  نوگانوگ  ياه  هویـش  اـب  ندـناوخ و 
بئاصم همه  نیا  لباقم  رد  ناسنا  ًاعقاو  هک  نانچ  تسا ؛ گرزب  تبیصم  دبای  یمرد  دنارذگب ، رود  کی  ار  ثداوح  نآ  ًاعقاو  یـسک 

: هک دنکیم  يراج  نابز  رب  بلق  میمص  زا  گرزب ، ملح  ربص و  نیا  لباقم  رد  و 

نیب نیدهـشتسملا  كدالوأ  کباحـصأ و  یلع  کیلع و  هللا  یّلـص  هللا ، لوسر  نبای  کیلع  هللا  یّلـص  هللادبعابأ ، ای  کیلع  هللا  یّلـص  »
«. کیدی

.دناتبیصم ناشدوخ  اه  هثداح 

تبیصم رکذ 

هک تسا ؛ رغـصا  یلع  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ههام ي  شـش  لفط  تداهـش  هثداح ي  نآ ، منکیم و  ضرع  ار  هثداح  کـی  نم 
عمج کی  نایم  رد  مرگ ، زور  کی  رد  تخـس ، زور  کی  رد  .دـنکیم  بآ  ار  ناسنا  لد  مینک ، لقن  مییوگب و  ار  هثداـح  نیا  هنوگره 

، تسین ناشرایتخا  رد  مه  بآ  هک  یلاح  رد  هنشت ،

58 ص :
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مه ار  هلاس  راهچ  هس  هّچب ي  یّتح  .دـنوشیم  ور  هبور  هثداـح  نیا  اـب  يا  هنوگ  هب  مادـک  ره  اـهنز ، اـهریپ ، اـهناوج ، اـهدرم ، اـهگرزب ،
یم بآ  دوریم  ناتیومع  الاح  میروآ ، یم  بآ  الاح  دـیآ ، یم  بآ  رگید  هقیقد ي  کی  الاح  تفگ  درک و  مرگرـس  ناـبز  اـب  ناوتیم 

، دنکیم یگنـشت  ساسحا  رگا  ای  دـنکن ؟ یگنـشت  ساسحا  هک  درک  مارآ  ناوتیم  ینابز  هچ  اب  ار  ههام  شـش  هراوخریـش ي  اما  دروآ ؛
ادص ار  مالسلا  اهیلع  بنیز  شرهاوخ  دمآ و  اه  همیخ  هب  یظفاحادخ  نیرخآ  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  یتقو  اذل  دنک ؟ ربص 
نآ رود  دندمآ  هتشگرب ، نادیم  زا  ترـضح  نآ  دندیمهف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يادص  هب  اهنز  اه و  هّچب  اهرتخد و  همه ي  دز و 

: دومرف درک و  ور  شرهاوخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  .دنتفرگ  ار  ترضح 

(1) ؛» ُهَعِّدَوُأ یَّتَح  ریِغَّصلا  َيَِدلَو  ِیِنیلَواَن  »

هرهچ ي نآ  اب  ار  هّچب  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .منک  یظفاحادـخ  مه  وا  اـب  اـت  هدـب  نم  هب  ار  ههاـم  شـش  هّچب ي  رهاوخ ! ینعی 
رکـشل نایم  مربب  ار  وا  دیوگیم  دزوسیم و  شلد  دنیب ، یم  هتفر  لاح  زا  هدش و  درز  تروص  نآ  اب  هدش و  مخ  ندرگ  نآ  اب  هدرـسفا و 

نیا رگا  .دنهدب  بآ  يرادقم  هّچب  نیا  هب  دنوشب  رـضاح  ات  دوش  رادـیب  هدـنز و  اهنیا  رد  یناسنا  ساسحا  رادـقم  کی  دـیاش  نمـشد ،
اهنآ ات  هدروآ  نآرق  ابع  ریز  ترضح  نآ  دننکیم  لایخ  اهنآ  دریگیم و  نمشد  رکشل  فرط  ابع  ریز  ار  هّچب  نیا  دشاب ، تسرد  تیاور 
دنلب تسد  يور  رب  ار  یقادنق  لفط  دـننیب  یم  بّجعت  لامک  اب  دـنزیم ، سپ  ار  ابع  ترـضح  نآ  هک  دـعب  .دـهدب  دـنگوس  نآرق  هب  ار 

هدرکن يراک  امش  هب  هک  کچوک  هّچب ي  نیا  دیتسه ، نمشد  نم  اب  امش  رگا  تفگ : درک و  ور  محر  یب  نایرکشل  نیا  هب  (2) و  درک
؛ تسا هنشت  و 
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(1) «. اَشَطَع یَّظَلَتَی  ُلْفِّطلا  اَذَه  َیَِقب  ْدَق  «َو 

ار مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مه  اهنیا ، هک  دوب  یناسآ  راک  یلیخ  دچیپ ؟ یم  شدوخ  هب  هنوگچ  شطع  زا  هّچب  نیا  دـینیب  یمن  ایآ 
شبآ فرصم  رتشیب  قشاق  کی  ردق  هب  هراوخریـش  هّچب ي  .دمآ  یمن  دوجوهب  یلکـشم  چیه  دننک ؛ باریـس  ار  هّچب  نیا  مه  دنـشُکب ،

یلع .دریگب  هّچب  يارب  یبآ  هریخذ ي  کی  تساوخیمن ؛ رتشیب  ار  نیمه  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دوشب  شـشطع  عفر  هک  تسین 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  هک  ینیح  رد  ناهگان  .دـندرکن  ار  راـک  نیا  هنافّـسأتم  اـما  .دـنک  فرطرب  ار  وا  یگنـشت  تساوخیم  هلاـجعلا 
ششوغآ رد  ای  شتسد  يور  رب  تشادن ، یناکت  دوب و  هداتفا  یگدرـسفا  لاح  هب  یگنـشت  زا  هک  هّچب  نیا  دید  دوب ، تبحـص  لوغـشم 

.تسا يراج  رغصا  یلع  يولگ  زا  نوخ  دندید  دندرک ، هاگن  یتقو  .دروخیم  ناکت  دراد 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  ناج  زا  رتزیزع  مالسا ؛ - 1361-12-28

مالـسلا و هیلع  ربـکا  یلع  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هکنیا  لـیلد  هب  تسا ؛ مالـسا  تساـم ، نازیزع  زا  رت  هدـنزرا  هک  يزیچ  نآ 
ام ناوج  زا  مالـسا  سپ  .دـندرک  ادـف  ار  ناشدوخ  تحار  مالـسا ، هار  رد  اما  دـندوب ؛ رت  هدـنزرا  ام  دـنزرف  زا  مالـسلا  هیلع  لـضفلاوبا 

هطلس ات  میهدیم  ینابرق  ام  دنامب ؛ ّتلم  نیا  یمالـسا  فرـش  ات  میهدیم  ینابرق  ام  دنامب ؛ مالـسا  ات  میهدیم  ینابرق  ام  .تسا  رت  هدنزرا 
.دنکشب اهتردقربا  ي 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دالیم  نشج  هفسلف ي  - 1362-2-26

يزور لاعتم  يادخ  هک  تسین  نیا  يارب  طقف  نشج  نیا  دـینادب  تسیاب  ار  نیا  .میریگیم  نشج  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دالیم  ام 
مه ام  دندش ، لاحشوخ  اهنآ  داد ؛ يدنزرف  کی  دنتسه ، ام  تدارا  دروم  هک  يا  هداوناخ  هب 
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.مینکیم رارکت  نرق  دنچ  زا  دعب  ار  اهنآ  یلاحشوخ  میراد  الاح 

حطس رد  كّرحتم  زرابم و  ياهناسنا  همه ي  ناملسم و  ياهتّلم  همه ي  ّتلم و  نیا  هک  تسا  یتّیصخش  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
لح ار  ناشتالکـشم  همه ي  دـنناوتیم  یگدـنز ، رد  وا  هّیور ي  كرد  مهف و  وا و  تشادـگرزب  ّتیـصخش و  نیا  ییاسانـش  اب  ناـهج 

.تسام داقتعا  نیا  دننک ؛

نیا دوـخ  ياهوگدـنلب  زورما  هـک  یتالکـشم  تساهتردـق ؛ یتـفلک  ندرگ  زا  یـشان  ناـهج ، حطــس  رد  مدرم  هدـمع ي  تالکــشم 
ود هجرد ي  اهنیا  یناهج ، یگنـسرگ  یناهج ، يراـکیب  یناـهج ، مّروت  .دـنکیم  دومناو  اـم  تالکـشم  نیرتگرزب  ار  نآ  نادـنمتردق ،

يدـنب بطق  هن  تسا ، لکـشم  نیرتـگرزب  نیا  تساـیند ؛ مدرم  هنـالداع ي  ریغ  يدـنب  بطق  دوـجو  کـی ، هـجرد ي  لکـشم  .تـسا 
بحاص رادزیچ و  همه  تفلک ، ندرگ  يوق ، ایند ، رد  هّدع  کی  .یسایس  يدنب  بطق  هکلب  تسا -  لولعم  زاب  مه  نآ  هک  يداصتقا - 

ملاع لکـشم  نیرتگرزب  نیا  .شکروج  شکالب و  روخب ، کتک  روخب ، بوچ  مه  هّدع  کی  دننکیم ؛ دنهاوخیم ، راک  ره  دنرایتخا و 
.تسا نیمه  زا  یشان  مه  زیچ  همه  .تسا 

زا دـعب  بالقنا و  زا  شیپ  ناریا  ّتلم  تمواقم  ماما و  تمواقم  هک  نانچ  دروآرد ؛ وناز  هب  ار  يرابکتـسا  ياهتردـق  دـناوتیم  تمواقم 
.تسا یمومع  سرد  هناهاگآ ، ِتمواقم  نیا  .دروایب  رد  وناز  هب  ار  يرابکتسا  ياهتردق  تسناوت  بالقنا  يزوریپ 

مالسلا هیلع  نیسح  لباقم  رد  مینکب ، هچره  میسرب ، اج  ره  ام  .تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هناهاگآ ، ِتمواقم  نیا  گرزب  مّلعم 
لباقم رد  دراد ، دوخ  ياـج  هک  راوگرزب  نیا  صخـش  ـالاح  میراد ؛ هداـعلا  قوف  تراـقح  ساـسحا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  باحـصا  و 

هللا یلص  ربمغیپ  باحـصا  زا  ام ، نینمؤم  ام و  ياهرادساپ  ام ، نادنزرف  نیا  زا  یخرب  متفگ  یتقو  کی  نم  .روط  نیمه  مه  شباحـصا 
ماما باحصا  زا  اما  دنرتولج ؛ ربمغیپ  نامز  نینمؤم  زا  نامز ، نیا  نینمؤم  زا  يرایسب  .دندز  رتالاب  هلآ  هیلع و 
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مینک حیرشت  میهاوخب  رگا  .تسادج  تسا و  رگید  زیچ  ناشباسح  ًالصا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  .هن  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
.دش دهاوخ  یلّصفم  ثحب  دنتخومآ ، ار  تمواقم  سرد  یهلا  میظع و  ياه  ّتیصخش  نیا  هنوگچ 

ناشن ار  یتمواقم  هنوگ  نیا  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دوخ  ینعی  تسا ؛ کت  هنیمز  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
هیلع یلع  نب  نیـسح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هن ، دـهدب ؛ ناشن  هتـسناوتیمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هکنیا  هن  .تسا  هدادـن 

لضفا مه  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  روط ؛ نیمه  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسین ؛ نیا  رد  یکـش  تسا ؛ رت  يوق  رتمواقم و  مالـسلا 
ات داد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هب  طقف  ار  تصرف  نیا  ّتیعقوم ، نامز و  اما  روط ؛ نیمه  مه  نآ  تسا ، مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا 

لمع رتـهب  رگا  درکیم ؛ لـمع  روـط  نیمه  دوـب ، طیارـش  نآ  رد  مه  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  رگا  هتبلا  .دـهدب  هئارا  ار  تمواـقم  نـیا 
.روط نیمه  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  روط ، نیمه  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  .دـینادب  ار  نیا  درکیمن ؛ لمع  رتمک  درکیمن ،

...تسا یندشن  شومارف  سرد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تمواقم  سرد 

ات وا  ياپ  هب  اپ  دشاب  رـضاح  هک  تشادن  دوجو  رفن  کی  دندوب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  درگ  هک  يرفن  دنچ  نامه  زج  نیمز ، يور 
نیـسح دندرک ؛ رارف  همه  رطخ ، زا  لبق  یکدنا  .دوب  رطخ  زا  لبق  یکدنا  ات  اهفرح  اهراعـش و  هفوک و  مدرم  رگید ؛ دیدید  .دیایب  رخآ 

تمواقم نیا  هتبلا  .درک  تمواقم  بیجع  طیارش  نآ  رد  تسنادیم و  ار  اهنیا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دنام  اهنت  مالـسلا  هیلع  یلع  نب 
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  تداهـش  نامز  زا  .دوب  هدش  عورـش  لبق  لاس  تسیب  زا  انعم  کی  هب  هکلب  دوب ، هدش  عورـش  لبق  لاس  هد  زا 

لاـس هد  اروشاـع  هثداـح ي  اـت  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  تداهـش  ناـمز  زا  ،(1) و  دوب هلـصاف  اروشاع  هثداـح ي  اـت  لاـس  تسیب  هک 
ياهنامز نیا  .تشاد  یتاّیصوصخ  اهنیا  زا  مادک  ره  ؛(2) دوب

62 ص :

ص452؛ ج 1 ، یفاـکلا ، صـص 109-110 ؛ ج 4 ، يربـطلا ، خـیرات  ق.ه : لاـس 40 مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تداهـش  خـیرات  - . 1
ص463؛ ج1 ، یفاکلا ، ص 143 ؛ هفیلخ ، خیرات  ق.ه : لاس 61 مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  خیرات  ص 213 . ج 42 ، راونألاراحب ،

ص199. ج 44 ، راونألاراحب ،
ص ج 3 ، فارـشألا ، باسنأ  تسا : هدش  رکذ  ق.ه  ات 51  ياهلاس 47  تسا و  یفالتخا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تداهـش  خیرات  - . 2
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140و146و161.
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رس رب  دیزی  هک  ینامز  .دوب  هدش  عورش  زابرید  زا  تمواقم  نیا  اما  متـسین ؛ اهنآ  نایب  ددص  رد  الاح  هک  دراد  یتاّیـصوصخ  نوگانوگ 
هناهاگآ تمواقم  مّلعم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  و  اباحم -  یب  هنارگاشفا ، دنت ، لکش  تفرگ -  ار  لکـش  نیا  تمواقم  نیا  دمآ ، راک 
.منکیمن تفگ  ینک ، تعیب  دیاب  هک  دـندروآ  راشف  هنیدـم  رد  اهنآ  .تسا  تمواقم  طقف  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  راک  .تسا 

.(1) .دوب تخس  یلیخ  راشف 

ار مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دوب  رضاح  ینعی  دنکب ؛ راک  همه  دوب  رضاح  هک   (2) دوب یخاتسگ  ِيرج  ِلقعیال  ِتسم  مکاح  کی  دیزی ،
؟ درکن رگم  و  هّیضق ! نیمه  ببس  هب  دنک ؛ ماع  لتق  شنایفارطا  همه ي  شنادنزرف و  همه ي  اب 

ماـجنا ار  اـهراک  همه ي  تساـنب  اـجنیا  دـید  .دـندروآ  راـشف  هکم  رد  دـمآ ؛ هکم  هب  .منکیمن  تـفگ  نـک ، تـعیب  دـنتفگ  هنیدـم  رد 
؛ دـنک داجیا  تضهن  کی  ات  درک  تکرح  دوشب ؛ راـک  نیا  تساوخن  .دوش  ماـمت  هّیـضق  دـناشوپب و  ار  شیور  بآ ، جوم  (3) و  دنهدب

زاب .درک  تمواقم  اهراشف  ربارب  رد  هفوک  هار  نیب  دـمآ و  هفوک  هب  .دـش  دـهاوخ  یهتنم  تبقاع  نامه  هب  ناـیاپ  رد  تضهن  نآ  هچرگا 
ینعی نیا  .دش  دیهش  ات  درک  تمواقم  زاب  دیـسر و  گنج  نآ  هب  مه  هرخالاب   (4) .دندروآ راشف  یپرد  یپ  ياهتاقالم  اب  دـندمآ و  مه 
يارب یتسیاب  نیا  .تسیچ  شفده  دنک و  هچ  دهاوخیم  دـنادیم  هک  یتمواقم  هناهاگآ ؛ ِتمواقم  اهتنُم  تمواقم ، زمر  تمواقم ، لبمس 

نیا مینک ، ظـفح  اـم  ار  وگلا  نیا  هوسا و  نیا  هچناـنچ  .دـشاب  وگلا  هوـسا و  ناـمدوخ  یبـالقنا  ّتلم  اـه و  ّتیـصخش  اـهتلود ، اـهتّلم ،
.تفر میهاوخ  شیپ  میراد ، هگن  ار  تمواقم 

63 ص :

صص 325-324. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 240 ؛ ج 3 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  صص 10-14و 16-18 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، - . 1
ص 67. ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 286 ؛ ج 5 ، فارشألا ، باسنأ  - . 2

صص فوهللا ، ص 67 ؛ ج 2 ، داشرإلا ، صص 289-290 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خـیرات  صص 248-250 ؛ ج 2 ، یبوقعیلا ، خـیرات  - . 3
ص 99. ج 45 ، راونألاراحب ، 39-40 ؛

ص 375. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 214 ؛ ج 14 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  ص 217 ؛ قودص ، یلامألا ، ص 246 ؛ لاوطلا ، رابخألا  - . 4

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 140 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_63_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_63_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_63_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_63_4
http://www.ghaemiyeh.com


نوچ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تدالو  زور  اب  رادـساپ  زور  قاـبطنا  دوب  بساـنم  بلاـج و  ردـقچ  .تسا  رادـساپ  زور  مود ، عوضوم 
یمالـسا و يروهمج  ّقحب  عورـشم  دوـلوم  نیا  لّوا ، زور  لّوا و  مدـق  زا  هک  اـم  يارب  .تسا  تمواـقم  نیمه  شا  هفـسلف  مه  رادـساپ 
، میدوب شرانک  رد  میتخانـش و  مدـق  هب  مدـق  میدرک و  بیقعت  زورما  ات  ار  یمالـسا  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  ینعی  یمالـسا ، بـالقنا 

هنوگ نیا  هاپس  دیاب  .دشاب  بالقنا  ّطخ  رد  هکنیا  تسا و  تمواقم  نیمه  یمالسا ، بالقنا  نارادساپ  هاپس  هفـسلف ي  هک  تسا  نشور 
دهاوخ داجیا  داسف  هناهاگآان ، ِتمواقم  .دـشاب  دـیاب  ود  ره  یهاگآ ، تمواقم و  طرـش  ود  نیا  هتبلا  .هناهاگآ  ِتمواقم  رهظم  دـشاب ؛

ياه ههبج  رد  هک  ام  ياهناوج  دـیاب  .تسا  دـب  ود  ره  دـشابن ، یهاگآ  هچ  دـشابن ، تمواقم  هچ  .ندرکن  تمواقم  هناهاگآ  لثم  درک ؛
.تسیچ يارب  تمواقم  نیا  دننادب  دننکیم ، تمواقم  گنج 

هرس سدق  ینیمخ  ماما  يوس  زا  یهلا  يریبدت  مّرحم ؛ تصرف  زا  هدافتسا  - 1362-3-14

هراشا

یگتسبمه دوب و  ینیمخ  ماما  ترضح  نأّشلا  میظع  عجرم  ّتیعجرم و  يربهر  اب  ّتلم  تّما و  یگتـسبمه  رهظم  دادرخ ، هثداح ي 15 
يزور نینچ  کی  دادرخ  .دنروایب 15  دوجوهب  مکاح  هاگتسد  لباقم  رد  مدرم  هلیـسو ي  هب  دنتـساوخیم  راوگرزب  نیا  هک  یتکرح  اب 

.دوب

رد دـننادیم  دـندرک ، كرد  کیدزن  زا  ار  زور  نآ  هک  مه  یناـسک  دـیدناوخ ، دیدینـش و  دـینادیم و  اـهناوج  امـش  هک  يروط  ناـمه 
(1) .دندرک داریا  هّیضیف  هسردم ي  رد  رفن  رازه  اه  هد  روضح  رد  ار  يرگاشفا  هدنبوک ي  ینارنخـس  کی  ماما  لاس ، نامه  ياروشاع 

، کچوک گرزب و  ياهرهش  روشک ، مامت  دوب ؛ هدش  هک  يا  هبساحم  ماما و  يزیر  همانرب  اب  مّرحم  متفه  زور  زا  هتبلا 

64 ص :

صص 248-243. ج 1 ، ماما ، هفیحص ي  - . 1
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هضور ي مه  هضور  .دوب  هزرابم  زا  نخس  یبهذم ، ناگدنیوگ  هلیسو ي  هب  لفاحم ، سلاجم و  همه ي  رد  اهاتـسور ، زا  یـضعب  یتح 
ههد ي رد  ماـما  هلیـسو ي  هب  هک  دوب  یهلا  ریبدـت  ًاـعقاو  ریبدـت ، نیا  .دـندناوخیم  ار  هّیـضیف  هسردـم ي  هضور ي  همه ، .دوـب  هزراـبم 

.دش لامعا  اروشاع 

اروشاع هثداح ي  زا  سپ  مالسلا  هیلع  داّجس  ترضح  ریبدت 

هثداح تشاذگن  دناشک و  مالسا  ناهج  حطس  هب  هبناج  همه  تّدمزارد  تاغیلبت  اب  ار  اروشاع  هثداح ي  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ترـضح 
رد ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگتـسد  تساوخیم  دیزی  هاگتـسد  دینادیم ، نوچ  دوش ؛ مامت  دـنامب و  تبرغ  رد  اوزنا و  رد  البرک  ي 

اجنآ شنادـناخ  نادـنزرف و  نیرترادافو  اب  شنارای ، نیرتکیدزن  اب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  .دـنک  مامت  نابایب  هشوگ ي  نامه 
هیلع تفالخ ، هاگتسد  هیلع  هک  دندوب  يراکفالخ  ياهمدآ  اهنیا  ؛(1)  دندوب هدرک  جورخ  اهنیا  دنتفگ : هفوک  رهش  رد  مه  دعب  دنتشُک ،

.تسیچ شمکح  تسا  مولعم  دنک ، مایق  یهلا  تموکح  هیلع  هک  یسک   (2) .دندوب هدرک  مایق  تموکح 

اب مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  اما  .دوش  هدـنز  اه  هرطاخ  رد  يدای  یمان و  اهنیا  زا  دـنراذگن  هک  دـندرب  تراـسا  هب  مه  ار  ناـش  هداوناـخ 
هدنز ار  البرک  هلئسم ي  تبسانم ، نیدنچ  هب   (6) هنیدم رد  (5) و  ماش رد   (4)، دایز نبا  سلجم  رد   (3)، هفوک رازاب  رد  هرادا ، اب  ریبدت ،

يا هتخورفارب  هلعش ي  دشیمن ، رادربخ  نآ  زا  یـسک  ًاتدعاق  دوب و  هدش  عقاو  بیرغ  نابایب  کی  هشوگ ي  رد  هک  يا  هّیـضق  نآ  .درک 
دندیشوکیم ساّبع  ینب  يافلخ  دعب  هّیما و  ینب  يافلخ  هچره  هک  دش 

65 ص :

ص 114. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 464 ؛ ج 2 ، یحیرطلل ، بختنملا ، - . 1
ص 116. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 115 ؛ ج 2 ، داشرإلا ، ص 350 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  - . 2

صص 113-112. ج 45 ، راونألاراحب ، صص 31-32 ؛ ج 2 ، جاجتحإلا ، - . 3
.118-117 صص ج45 ، راونألاراحب ، صص 116-117 ؛ ج 2 ، داشرإلا ، ص 350 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  - . 4

صص 162-161. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 191 ؛ نیظعاولا ، هضور  ص 220 ؛ ج 3 ، فارشألا ، باسنأ  - . 5
صص 149-148. ج 45 ، راونألاراحب ، صص 90-91 ؛ نازحألا ، ریثم  - . 6
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کی البرک  نارئاز  هک  يروط  هب  دشیم ؛ رت  هتخورفارب  هلعـش  نیا  تشذگیم ، هچره  .دشیمن  دـنناشوپب ، يا  هنوگ  هب  ار  هلعـش  نیا  يور 
همه نیا  مدرم  دیاش  ات   (1) دندرکیم نادنز  دندیربیم ، رس  دندیربیم ، اپ  دندیربیم ، تسد  .تفالخ  هاگتسد  يارب  دندوب  هدش  یلکـشم 

.دشن اما  دندیسرتیم ، شتبقاع  زا  .دننکن  رت  هتخورفارب  ار  هلعش  نیا  دنیاین و  البرک  هب 

مالسلا هیلع  داّجس  ماما  تسایس  رارکت  ینیمخ ؛ ماما  تکرح 

هبلط تشم  کی  درکیم  رکف  هاگتسد  .دنداد  ماجنا  هّیـضیف  هثداح ي  هب  تبـسن  لاس 1342  مّرحم  هام  رد  ًانیع  ماما ، ار  تسایـس  نیمه 
هسردـم ي هب  دـنتفگ  .دـنراد  ضارتعا  یـسایس  یعاـمتجا و  هلئـسم ي  اـت  دـنچ  هب  تبـسن  دـنتفرگ و  ار  گرزب  ملاـع  رفن  دـنچ  درگ 
اه هبلط  طقف  دـندرک ؛ نوریب  ار  يّداع  مدرم  نیدرورف ، مود  زور  رـصع  دـننزب ، ار  اه  هبلط  دنتـساوخیم  یتقو  .مینکیم  هلمح  ناـشدوخ 

، دندز ار  کچوک  دندز ، ار  گرزب  .مینکیم  شا  هفخ  اج  نیمه  دنتفگ  .تشذگ  هچ  دمهفن  تسرد  ًالصا  یسک  دنتـساوخیم  .دندنام 
اه هماّمع  دندز ، شتآ  دندرک ، تراغ  ار  اهقاتا  دنتخادنا ، اهمابتـشپ  زا  دندز ، ار  هلاس  هدزیـس  ای  هدزاود  هّچب ي  دندز ، ار  درمریپ  ياّلم 

تنوشخ کی  ربارب  رد  الاح  ات  املع  دنتفگ  دش ؛ مامت  هّیـضق  رگید  دـندرک  رکف  اهراب  اهراب و  .دـندرک  لتق  هب  دـیدهت  دـندنازوس ، ار 
.دش مامت  رگید  دندوب و  هتفرگن  رارق  یعقاو 

تروص هب  زج  نآ  زا  یـسک  دشیم ؛ خیرات  وزج  هّیـضیف  هّیـضق ي  دوبن ، ّربدم  عاجـش و  قیقد و  ربهر  نیا  رگا  دوبن ، ماما  رگا  مه  ًاعقاو 
، دـنتفریم روشک  فارطا  هب  هک  اهیربنم  هب  الـضف ، هب  اه ، هبلط  هب  مّرحم  هام  .تشاذـگن  ماما  اما  درکیمن ؛ يدای  یخیرات  هثداح ي  کی 

مهن زور  زا  دننک و  عورـش  ار  هّیـضیف  هسردم ي  ثداوح  رکذ  همانرب ي  مّرحم ، متفه  زور  زا  دـنورب  دادـیم  روتـسد  درکیم و  هیـصوت 
ماجنا ار  راک  نیمه  یبهذم  ياهتئیه  مّرحم 

66 ص :

.404-403 صص ج 45 ، راونألاراحب ، ص 329 ؛ یسوط ، یلامألا ، ص 365 ؛ ج 7 ، يربطلا ، خیرات  - . 1
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رد یتح  کچوک ، گرزب و  ياهرهـش  رد  روشک ، همه ي  رد  هرابکی  دش ، هک  مّرحم  متفه  زور  .تفرگ  ماجنا  راک  نیا  ؛(1) و  دنهدب
ناتساد تشاد ، یبلق  تّوق  تشاد ، يا  هرجنح  تشاد ، ینایب  سک  ره  تفر ، ربنم  سک  ره  مق ، دوخ  رد  نارهت و  دوخ  رد  اهاتـسور و 

نیا ینیمخلا ؛» انالوم  يرای  مسوم  .دش  هاگلتق  هّیضیف  دش ، البرک  مق   » .دنداتفا هار  اهنابایخ  رد  همه  مهن  زور  زا  درک و  نایب  ار  هّیـضیف 
کی .دندزیم  هنیس  دندناوخیم و  رگید  ياهاج  نارهت و  ياهنابایخ  نیا  رد  .دوب  يراج  مدرم  نابز  رد  هک  دوب  يا  هحون  اه  هد  زا  یکی 

زور ات  دمآ ، دوجوهب  تسرد  تهج  رد  بسانم و  تقو  رد  ّتلم  ياهورین  نتفرگ  راک  هب  ماما و  يزیر  همانرب  ریبدت و  اب  یناگمه  مایق 
رازه اه  هد  لباقم  رد  هّیضیف  هسردم ي  رد  ماما  نیشتآ  زغمرپ و  اما  هاتوک  ینارنخس  .دندرک  دراو  ار  هبرض  نیرخآ  ماما  دوخ  اروشاع 

.درک مامت  ار  زیچ  همه  ّتیعمج ،

مّرحم مهدزاود  بش  رد  .دنتخیر  ماما  لزنم  هب  هنابـش  اذل  و  دنریگب ؛ ار  ماما  دیاب  دنک ؛ لّمحت  دـناوتیمن  رگید  درک  ساسحا  هاگتـسد 
سپ نارهت و  مق و  همه ي  رد  ربخ  تعاس ، ود  یکی  هلصاف ي  هب  .دندرک  ریگتسد  هنابـش  ار  ماما  دوب ، دادرخ  مهدزناپ  اب  فداصم  هک 

.دمآ دوجوهب  مدرم  یلمعلا  سکع  ِیمومع  مایق  دش و  شخپ  اهناتسرهش  رد  تعاس  دنچ  زا 

.درک توهبم  ّریحتم و  ار  یناهج  ياهتـسایس  همه ي  زور و  نآ  ِییارجا  ياه  هاگتـسد  هک  دـش  هتخورفارب  يا  هلعـش  دادرخ  هدزناپ  رد 
هک ییاهرکفنشور  زا  یلیخ  .دندروآ  نامیا  مدرم  هب  زور  نآ  دنتشادن ، مدرم  كّرحت  مدرم و  شزیگنا  هب  ینامیا  هک  یناسک  زا  یلیخ 

مدرم ياهراک  دراو  دـننک و  یگدـنز  ناشدوخ  ِتارّوصت  رکف و  اـب  دننیـشنب و  يا  هشوگ  کـی  ناـشدوخ  يارب  دـندوب  هدرک  تداـع 
هب مه  دندروآ ، نامیا  مدرم  هب  مه  اهنیا ، دراد ، دوجو  يرنه  نینچ  کی  مدرم  یبهذم  نامیا  رد  مدرم و  رد  دـندرکیمن  رکف  دـنوشن و 

هطقن ي دادرخ  مهدزناپ  دندش و  ناملسم  اه  یلیخ  .مدرم  یبهذم  نامیا 

67 ص :

صص 230-229. ج 1 ، ماما ، هفیحص ي  - . 1
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نایم رمتـسم ، یعطقم و  هورگ و  هورگ  هک  دـش  ییاهتکرح  همه ي  أشنم  دادرخ  مهدزناپ  .دـش  اـم  بـالقنا  خـیرات  رد  یمیظع  فطع 
.درک ادیپ  هعسوت  زور  هبزور  درک و  امن  وشن و  یعقاو  ِیبهذم  زرابم  ياه  هورگ 

طیارش دارفا و  هب  هتسب  تداهش ؛ شزرا  - 1362-4-1

هراشا

هیلع نیـسح  نارای  تداهـش  مالـسا ، ردـص  رد  اذـل  دراد ؛ يرتشیب  شزرا  ییاه  هماگنه  رد  تداهـش  دـننک ؛ یم  قرف  مه  اه  تداهش 
اهتداهش ادهـش و  تسا و  فلتخم  طیارـش   (1) .ربمغیپ نارای  تداهـش  یتح  ات  تسا ، رادروخرب  يرتشیب  تلیـضف  شزرا و  زا  مالـسلا 

.دنتسین مه  لثم  هشیمه 

هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  يارب  هزمح  ارچ  ارچ ؟ .دش  ادهّشلادّیس »  » ربمغیپ يومع  هزمح  اما   (2)، دندش دیهش  يدایز  دارفا  دُحا  گنج  رد 
تسا نیا  شتّلع  کی  ؟(3)  دنکیم دای  ار  وا  نادیهـش  رورـس  ناونع  هب  تداهـش  زا  دعب  هک  دنکیم  ادیپ  ّتیّمها  شزرا و  ردقنآ  هلآ  و 
دیهـش يرابتعا  یناونع و  یبسن ، یملع ، ناگدـیزگرب  زا  دـنهدب ؛ دیهـش  هعماج  یلومعم  تاقبط  زا  دـندرک  تداـع  اـهتّلم  هشیمه  هک 

.دنهدن

حوطس رد  هک  هدوب  نیا  ّتلع  .دوب  دایز  نییاپ  حطس  ِمدرم  رد  دوب ؛ مک  هعماج ، هتسجرب ي  دارفا  نالوئسم و  نارس ، رد  تداهـش  ًابلاغ 
.دنهدب ناشن  لمع  رد  دندرکیم ، غیلبت  هک  ار  ییارگ  نامرآ  يراکادف و  ّتیمیمص ، افص ، قدص ، نآ  مدرم ؛ رانک  دنتسناوتیمن  الاب 

کی هجرد ي  رصانع  وزج  هداتفا ، نیمز  يور  اهناملسم  مشچ  لباقم  رد  هک  يدیهش  دنکیم  راختفا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
؛ دهدب تکرح  ار  هعماج  کی  دناوتیم  هک  تسا  يا  هدنامرف  ادهّشلادّیس  یهزمح  .تسا  هعماج  نآ 

68 ص :

ص 116. ج 98 ، راونألاراحب ، ص 183 ؛ ج 1 ، جئارخلا ، صص 221-222 ؛ ج 14 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  - . 1
ص 319. ج 19 ، راونألاراحب ، ص 48 ؛ ج 2 ، یبوقعیلا ، خیرات  - . 2

ص275. ج22 ، راونألاراحب ، ص 176 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  ص 195 ؛ ج 3 ، كردتسملا ، - . 3
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هدرک و تکرش  گنج  نادیم  رد  يراکادف  اب  شدوخ  دشاب ؛ ّرثؤم  هعماج  نآ  تشونرس  رد  دناوتیم  دنک ؛ هرادا  ار  ییاهرکشل  دناوتیم 
...دندرک مه  دیهش  دننک و  دیهش  ار  وا  دنناوتب  هک  هتفرگ  رارق  یطیارش  رد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  ریثأت 

یم تسد  هب  هدزاب  يدـیاع و  هزادـنا  نامه  هب  دـنکیم ، جرخ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ادـخ ، هلماعم ي  رازاب  رد  مالـسا  یتقو 
.رخآ ات  مالسا  ياقب  تسیچ ؟ نآ  .دروآ 

مالسا دیاع  یهدزاب  نآ  دشیم ، دیهش  ساّبع  نب  هللادبع  ًالثم  وا  ياج  هب  دش ، دیهـش  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  يزور  نآ  رگا 
.دشیمن

نادناخ تموکح  هشیر ي  دش و  دیهش  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  .دش  همیب  رخآ  ات  مالسا  دش و  دیهش  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 
.دش تسس  وا  تداهش  هلیسو ي  هب  ملظ  ياهتموکح  همه ي  يوما و 

اروشاع و مالـسلا ،  هیلع  ادهّـشلادّیس  هدروخ ي  تبرـض  تقیقح  رد  دـیتخادنارب ، ار  نآ  ناریا  ّتلم  امـش  هک  یتموکح  دـیدید  اـمش 
.دوب مدرم  ینیسح  ناجیه 

هکس کی  يور  ود  مالسا ؛ ياقب  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیسح  تداهش  - 1362-4-7

مالـسا ماود  اقب و  رب  خـیرات  تسیرگیم ، نوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تداهـش  رب   (2) نیمز (1) و  نامـسآ هک  یلاح  نامه  رد 
ياقب يور  رب  یهلا  ياهتّنس  تسیرگیم ، راربا  احلص و  ناربمغیپ ، ندش  هتـشک  يارب   (3) نیمز نامـسآ و  هک  هنوگ  نامه  .دزیم  دنخبل 

.دزیم دنخبل  خیرات  رد  ادخ  نید 

يریذپ تّلذ  تمرح  - 1362-6-10

قح هداد ، تّزع  وا  هب  ادخ  هتفرگ و  رارق  ادخ  فطل  دروم  نوچ  نمؤم ،

69 ص :

ص286. ج44 ، راونألاراحب ، ص188 ؛ تارایزلالماک ، ص505 ؛ هسماخ 1 ، يربکلا ، تاقبطلا  - . 1
ص 89. ج45 ، راونألاراحب ، ص230 ؛ ج14 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  ص159 ؛ تارایزلا ، لماک  - . 2

ص 201. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 186 ؛ تارایزلا ، لماک  - . 3
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.درک ناوتیم  دوخ  ندرک  لیلذ  زا  يرّوصت  روج  همه  .دراد  یـضیرع  ضرع  کی  دوخ ، ندرکن  لـیلذ  .دـنک  لـیلذ  ار  شدوخ  درادـن 
لّمحت اب  اجیب ، حدـم  اب  ّقلمت ، اب  تجاـح ، راـهظا  اـب  دـنک ؛ تسپ  اهمـشچ  رد  ار  شدوخ  هک  تسا  نیا  نمؤم  ندرک  لـیلذ  عون  کـی 

ار ناسنا  اهنیا  اشحف ؛ داـسف ، قسف ، یتسم ، دـنکیم ؛ تسپ  ار  ناـسنا  هک  ییاـهراک  هب  ندز  تسد  اـب  دوشیم ، وا  هب  هک  یتناـها  یتسپ و 
.دنکن لیلذ  ار  شدوخ  یتسیاب  نمؤم  .دنکیم  لیلذ  ار  ناسنا  دنکیم ، تسپ 

تـسد ار  نمؤم  زیچ  همه  اَـهَّلُک ؛» َرُومُأـْلا  ِنِمْؤُْملا  َیلِإ  َضَّوَف   » لاـعتم يادـخ  دـندومرف : مالـسلاوهالصلا  هیلعقداـص  ماـما  یتـیاور  رد 
ْنَأ ِْهَیلِإ  ْضِّوَُفی  َْمل  َو   - » دـینیب یم  رگید ، تسه  مه  نیمه  هک  درپـس -  وا  دوخ  هب  ار  شدوـخ  یگدـنز  راـیتخا  هرادا و  داد ؛ شدوـخ 

فالخ رب  نمؤم  ّتلذ  .دـنک  لـیلذ  ار  شدوخ  درادـن  قح  نمؤم  .دـشاب  لـیلذ  هک  دادـن  راـیتخا  هزاـجا و  وا  هب  اـما   (1) ؛» الِیلَذ َنوُکَی 
...هدومرف ررقم  ملاع  راگدرورپ  هک  تسا  یتعیبط 

؛ میریذپیمن ار  ّتلذ  ام  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دینیب  یم  امش  .دنک  لوبق  ار  ّتلذ  دیابن  یتّیفیک  چیه  هب  نمؤم 

(2) ؛» ِکلَذ ُهللا  َیبَأ  هَّلِذلا  اَّنِم  َتاَْهیَه  »

.دنک لوبق  ار  راّفک  لیمحت  راشف و  دریذپب و  ار  راّفک  لباقم  رد  میلـست  ّتلذ  درادن  قح  نمؤم  .میریذـپب  ار  ّتلذ  ام  هک  دراد  ابِا  ادـخ 
.تسین زیاج  وا  يارب  نیا  و  تسا ؛ يریذپ  ّتلذ  نمؤم ، يارب  ندش  تسپ 

تمواقم نامیا  هطبار ي  - 1362-7-2

، دوشب ادـیپ  یناملـسم  هنوگ  نآ  اج  ره  تساجک ؟ هدرک ، ذوفن  وا  ناـج  هرذ ي  هرذ  رد  نآرق  تاـیآ  هرطق ي  هرطق  هک  یناملـسم  نآ 
مواقم هنوگ  نیمه 

70 ص :

ص 72. ج 64 ، راونألاراحب ، فالتخا : یمک  اب  ص 63 ؛ ج 5 ، یفاکلا ، - . 1
ص 219. ج14 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  فالتخا : یمک  اب  ص 83 . ج45 ، راونألاراحب ، ص 24 . ج 2 ، جاجتحإلا ، - . 2
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.ّتیونعم هدیدبآ ي  ياهدالوپ  نآ  گرزب ، ناسنا  ود  داتفه و  دیتفای ؛ البرک  رد  امش  ار  شلماک  العا و  هنومن ي  تسا ؛

.میتسه ندـش  اـهنآ  لـثم  ندـش و  لـماک  تهج  رد  میتسه ؛ اـهنآ  هار  رد  میتسین ، اـهنآ  لـثم  اـم  رگا  .دـنتّلم  نیا  مه  شا  هنومن  کـی 
فرط هب  ام  ياهدرمریپ  تسا ؛ نسحلا  نب  مساق  ناش  قشمرـس  ناشرهظم و  ام  ناـناوجون  تسا ؛ ربکا  یلع  ناـشلآ  هدـیا  اـم  ياـهناوج 
گنج نادیم  هب  ار  شناوج  هک  ناملسم  هزات  ناوج  نآ  ردام  فرط  هب  دنوریم  اهردام  دنوریم ؛ هجسوع  نب  ملـسم  رهاظم و  نب  بیبح 

، هدـمآ شردام  هدـمآ ، گنج  نادـیم  هب  شدوخ  .تسا  هدوب  یحیـسم  رتشیپ  هدـش و  ناملـسم  هزاـت  هک  یناوج  ار -  بهو  داتـسرف - 
؟ تسا ییایمیک  هچ  نیا  .یبالقنا  مالسا  نیا  تسا  یتایح  بآ  هچ  هدمآ ! شرسمه 

هزاجا دوب ، یتبیصم  ره  اب  وا  اما  دوش ؛ هتشک  دگنجب و  دورب ، نادیم  هب  بهو  دوب  شتخس  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  اروشاع ، زور 
تحاران دوشیم ، ینابـصع  دندرک  لایخ  همه  دش ، دیهـش  شرـسپ  دید  یتقو  درکیم ؛ هاگن  تشاد  ردام  .دـش  دیهـش  تفر و  تفرگ و 

رـس نزریپ  نیا  .درک  باترپ  اه  همیخ  فرط  هب  ار  رـس  درک و  ادـج  ندـب  زا  ار  ناوج  نیا  رـس  ردام ، مشچ  يولج  يرفن  کی  .دوشیم 
ام ینعی   (1)! درک باترپ  نمـشد  يوس  هب  هرابود  ار  رـس  درک و  كاپ  وا  تروص  فارطا  زا  ار  كاـخ  دیـسوب ، تشادرب ، ار  شناوج 

دنراد ام  ياهردام  .دـنوریم  فرط  نیا  هب  دـنراد  اهردام  .میراد  ار  اهنیا  اـم  .میریگیمن  سپ  میداد ، ادـخ  هار  رد  هک  ار  يا  هیدـه  نیا 
.دنهدیم ناشن  ناشدوخ  زا  ار  یشیامن  هنوگ  نیا 

فیلکت نداد  ماجنا  يارب  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  مایق  فده  - 1362-7-4

نیا رد  رگا  .درک  تکرح  هفیظو  نداد  ماجنا  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 

71 ص :

صص 17-16. ج 45 ، راونألاراحب ، - . 1
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، تشادن یبیع  دربب ؛ نیب  زا  ار  هللادیبع  دربب و  نیب  زا  ار  دیزی  دوش ، ّطلسم  هفوک  رب  تسناوتیم  داتفا ، یم  شتسد  هب  تموکح  تکرح ،
زا اذل  .دوب  هدامآ  تشادن ؛ یلاکشا  شیارب  دشیم ، مه  دیهش  رگا  اما  تشادن ؛ یلاکـشا  دمآ ، یم  تسد  هب  يزوریپ  رگا  .دُربیم  نیب  زا 

: دومرف درک ، تکرح  هک  یلّوا 

(1) ؛» ِهاَتَْفلا ِدیِج  یَلَع  ِهَدالِْقلا  َّطَخَم  َمَدآ  ِْدلُو  یَلَع  ُتْوَْملا  َّطُخ  »

کی ینعی  تسا ؛ هدش  هداد  رارق  ناوج  رتخد  ندرگ  رب  دنبندرگ  هک  نانچمه  تسا ؛ هدش  هداد  رارق  هدش و  هتشون  اهناسنا  يارب  گرم 
.دنکیمن رارف  گرم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .تسین  زیرگ  گرم  زا  .دیآ  باسح  هب  تنیز  کی  دناوتیم  ناسنا  يارب  تسا ، تنیز 

.دیشاب هنوگ  نیا  دیاب 

يرمق يرجه  لّوا  نرق  همین ي  زا  سپ  یمالسا  هعماج ي  طیارش  - 1362-7-15

هراشا

نآ يدنب  عمج  مدیدن  هک  مدرک ، هدـهاشم  نآ  رد  ار  یبیجع  تقیقح  مدرکیم ، هعلاطم  ار  ترجه  لّوا  نرق  مود  همین ي  خـیرات  هدـنب 
هب لّوا  نرق  لّوا  همین ي  زا  مینکیم ، روبع  يرجه  لّوا  نرق  لّوا  لاس  هد  دـنچ  زا  یتقو  ام  .دنـشاب  هتفگ  ای  دنـشاب  هدرک  تبث  ییاـج  ار 

هعماج رد  لّوا  نرق  رخاوا  هک  يداسف  .تسا  هدش  لیدبت  داسف  زا  راشرـس  هعماج ي  کی  هب  هرابکی  یمالـسا  هعماج ي  مینیب  یم  دعب ،
.تسا روآ  تفگش  بیجع و  دوشیم ، هدهاشم  یمالسا  ي 

زکرم ود  هب  هدوب ، رهش  ود  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تموکح  ّلحم  یهلا و  یحو  طبهم  هک  يرهش  ود  هنیدم ، هکم و 
همه ي اه ، هدـنزاون  همه ي  نابز ، دـب  يارعـش  همه ي  فورعم ، شحاوف  همه ي  اـه ، ناوخ  هزاوآ  همه ي  .دوب  هدـش  لیدـبت  داـسف 

يافلخ ای  دندرکیم  جیورت  ار  داسف  ای  هک  نابز  دب  يارعش  نیرتفورعم  .دندوب  هدش  عمج  رهش  ود  نیا  رد  ثیبخ  دب و  ياهمدآ 

72 ص :

ص366. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 239 ؛ ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 29 ؛ نازحألا ، ریثم  - . 1
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ییاهناتـساد .دندوب  هدش  عمج  هنیدم  هکم و  رد  ًابیرقت  مود ، نرق  رـسارس  رد  لّوا و  نرق  رخاوا  رد  دندرکیم ، حدم  ار  اهنامز  نآ  روج 
ردق نیمه  اما  دنک ؛ رکذ  مدرم  مومع  يارب  هعمج  زامن  رد  ار  اهنآ  دشاب  بسانم  ناسنا  هک  تسین  ییاهناتساد  تسه ، هراب  نیا  رد  هک 

(1) .تفرگیم ماجنا  هرّونم  هنیدم ي  رد  ادخ و  مرح  رد  اهراک  نیرت  تشز  میوگب ، امش  هب 

يراوخبارـش هک  ار  یـسک  دـنکیم ، عنم  مه  یگراوخ  بارـش  زا  دـنکیم ، مه  نید  ياعّدا  تسا ، راک  سأر  رد  زور  نآ  هک  یتموکح 
اب کلملادبع ، ياهرسپ  یضعب  ناورم و  کلملادبع و  نامز  رد  لاوحا ، نیا  همه ي  اب  اما  دنزیم ؛ مه  قاّلش  دنک ، یـشک  هدبرع  دنک ،
هک يزیچ  دندش و  لیدبت  دـساف  رهـش  ود  هب  دنتـسه ، مالـسا  ناهج  رد  ّتیونعم  نید و  لبمـس  هک  هکم  هنیدـم و  رهاوظ ، نیا  همه ي 
نآ دوشیم ، رت  قیقد  ناسنا  یتقو  .دیوگیم  غورد  دیوگیم ، هچره  هاگتسد  نیا  دمهف  یم  ناسنا  .تسین  اهنآ  رد  دشاب ، ّتیونعم  زا  ربخ 

صاوخ دننیب ؛ یمن  دننادیمن و  مدرم  هّماع ي  هتبلا  .تسا  بذک  یعقاو  هناشن ي  هک  دنکیم  ادـیپ  مه  ییاهزیچ  اهنآ  ياهراک  رد  تقو 
نب یلع  ترـضح  دمهف  یم  ناسنا  تقو  نآ  .دنهدب  صیخـشت  دـنناوتیم  ار  هعماج  یّلک  تکرح  نامه  مدرم  هّماع ي  اما  دـنمهف ؛ یم 

: دزیم دایرف  رّسحت  سوسفا و  لامک  اب  هک  دوب  هنوگچ  ربمغیپ  هنیدم ي  نیمه  رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا 

(2) ؛» اَِهلْهَِأل َهَظاَمُّللا  ِهِذَه  ُعَدَی  ٌّرُح  َوَأ ال  »

درمدازآ کی  لابند  دراذـگب ؟ دنتـسه ، نآ  هتـسیاش ي  هک  یناسک  يارب  ار  گس  ناهد  هدنامـسپ ي  نیا  تسین  يدرمدازآ  کی  اـیآ 
ناشیاهرکون هب  اهنآ  نارودزم  لاّمُع و  افلخ و  هلیسو ي  هب  هک  ار  یفیثک  يایند  نیا  ددرگیم ؛

73 ص :

ص8؛ 12 و 29 و 38 و ج8 ، صص ج 7 ، دیرفلا ، دقعلا  509-510 ؛ صص ج1 ، ءارعشلا ، رعـشلا و  یخیرات ) دهاوش  زا  یخرب  - . ) 1
صص 297 و ص253 و ج6 ، 580 و ج3 ، 471 و 579 -  صص 75-76 و ج2 ، صص ج1 ، یناغألا ، ص 67 ؛ ج3 ، بهذلا ، جورم 
ص466 و 349-350 و ج16 ، صص و 459 و ج12 ، و 409  و 380-378   369-367 صص ص 47 و ج8 ، ج 7 ، و  و 418   305

.288-287 صص ج9 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  195 و 260 ؛ صص ج24 ،
ص 144. ج 1 ، راونألاراحب ، ص 391 ؛ لوقعلا ، فحت  - . 2
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.تسا هدرکیم  یگدنز  ییاضف  هچ  رد  هدیشک و  یم  هچ  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  دمهف  یم  مدآ  .دنک  كرت  دشیم ، هداد 

حالصا يارب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  مایق 

ادخ .دروآ  دوجوهب  ار  هوکشاب  تکرح  نآ  درک و  تکرح  هنوگ  نآ  هک  دیدیم  ار  خلت  ياهتّیعقاو  نیمه  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 
.تسین ینیسح  تکرح  تمظع  هوکش و  هب  یتکرح  چیه  خیرات ، لوط  رد  دنادیم 

رد هک  یناسک  نیا  .دودـعم  دارفا  هّدـع  کی  اب  درک  تکرح  دوبن ؛ وا  اب  سک  چـیه  کیرات ، ياـیند  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
هب ار  ترـضح  نآ  دندرک و  تبحـص  ترـضح  نآ  اب  هنیدم  رد  ای  دندرک ، تبحـص  وا  اب  دـندید و  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هکم 

نادناخ ناگرزب   (2)، ریبز نب  هللادـبع   (1)، ساّبع نب  هللادبع  دـندوب ؟ یناسک  هچ  دـندرکیم ، تحیـصن  ندرکن  مایق  نتفرن و  ندـنام و 
زا زاتمم  فورعم و  ياه  هرهچ  نیا   (5) .هّیفنح نبدمحم   - (4)، دوب مه  ترضح  نآ  رهاوخ  رهوش  هک   - (3) رفعج نب  هللادبع  ربمغیپ ،

.دوب اهنت  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ردقنیا  ینعی  .دیورن  دنتفگیم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ربمغیپ ، نادناخ  ای  ربمغیپ  باحـصا 
اب دوب  نکمم  .دـندوب  اهفرح  نیا  زا  رتالاب  دـنزاسب ؛ يور  هایـس  وربآ و  یب  هیواعم ي  نبدـیزی  اـب  دـنهاوخب  هک  دـندوبن  یناـسک  اـهنآ 

تکرح دـنتفگیم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  اما  دـندوبن ، دـیزی  اب  شزاس  لها  هکنیا  اب  .دـنتخاس  یمن  دـیزی  اب  اما  دـنزاسب ، هیواـعم 
.دراد دوخ  ياج  هک  مه  مدرم  هدوت ي  .دینکن 

اقآ دنتفگ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  اهرادناشن -  مان و  زا  دندرک -  ادیپ  يدروخرب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  هک  یناسک  همه ي 
(6)، یفعجّرح نب  هللادیبع  لثم  ورن ؛

74 ص :

صص 365-364. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 245 ؛ ج 3 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  صص 161-162 ؛ ج3 ، فارشألا ، باسنأ  - . 1
ص364. ج44 ، راونألاراحب ، ص143 ؛ ج3 ، رابخألا ، حرش  ص244 ؛ لاوطلا ، رابخألا  - . 2

ص366. ج44 ، راونألاراحب ، 68-69 ؛ صص ج2 ، داشرإلا ، ص291 ؛ ج4 ، يربطلا ، خیرات  - . 3
ص93. ج 42 ، راونألاراحب ، ص 396 ؛ ج1 ، يرولا ، مالعإ  ص 402 ؛ ج 1 ، فارشألاباسنأ ، - . 4

ص329. ج44 ، راونألاراحب ، 39-40 ؛ صص فوهللا ، ص253 ؛ ج4 ، يربطلا ، خیرات  - . 5
ص379. ج44 ، راونألاراحب ، ص219 ؛ قودص ، یلامألا ، 250-251 ؛ صص لاوطلا ، رابخألا  - . 6
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دوخیب اـقآ ! تفگ  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  سک  ره  .مدروآ  مسا  هک  ییاـه  هرهچ  نآ  و  فورعم -  رعاـش   - (1) قدزرف
.درک تکرح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لاح  نیع  رد  .يوشیم  هتشک  درادن ؛ يا  هدیاف  ورن ، ینکیم ؛ تکرح 

یـسیئر و دـندوب  هدـید  .تسا  راک  رد  يا  هلپ  لوپ و  مه  اجنیا  دـندرکیم  لایخ  دـندوب ؛ هدرک  هابتـشا  دـندمآ و  ترـضح  اـب  يا  هّدـع 
.دـیآ یم  ناشریگ  يزیچ  کی  دوش و  یم  يا  هحلاصم  ای  دـیآ  یم  تسد  هب  یمیانغ  اـی  دوشیم  یگنج  دـنکیم ، تکرح  هک  يرادرس 

.دندیسر البرک  هب  ات   (2) دندش مک  هورگ  هورگ  اما  دنداتفا ، هار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  يدایز  دارفا  اذل 

؛ تسا يا  هدنزومآ  روآ و  تفگـش  رایـسب  يارجام  داد ، مدرم  هب  لّوا  زا  هک  یـسرد  نآ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تکرح  يارجام 
ناتساد اما  دندیرفآ ؛ ار  اه  هسامح  نیرتگرزب  ام ، مدرم  ام ، ياهرهـش  ام ، روشک  ًاعقاو  میراد ؛ دیهـش  همه  نیا  ام  .تسا  هزات  مه  زونه 

یلیخ زونه  میریگب و  سرد  دیاب  هوکشرپ  خیرات  نیا  هعطق ي  هعطق  ره  زا  ام  زونه  تسا ؛ هوسا  ام  يارب  زونه  شا  هملک  هملک  البرک ،
.میسرب اجنآ  هب  هدنام 

دـنزر ب- ف- شدـنزر ، ف- -د ؛ ندـمآ شدوخ ه-م  نادـنزرف  شا ! هداوناخ  ناناوج  زا  يا  هّدـع  دـنام و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
یگنج درم  اهنیا  زا  یـضعب  .باحـصا  نیرتکیدزن  زا  يا  هّدـع  اهینامدوخ و  نیمه  شرهاوخ ، ياـه  هّچب  شیو ، - مع -ر  سپ شردار ،

شیاهوربا هدـش ، ریپ  الاح   (4)، تسا هدز  مه  ریـشمش   (3)، هدوب مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رانک  لاس  ياـهلاس  هک  يدرمریپ  دـندوبن ؛
هدافتـسا وا  تحیـصن  زا  وا و  ملع  زا  دـنیآ  یم  مدرم  هـک  يرّـسفم  درم   (5)، یثّدحم درم  .تسا  هتخیر  شمـشچ  يور  هدـش و  دـیفس 

ود داتفه و  نآ  دنهدیم -  لیکشت  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحصا  یناگدبز ، یناسک و  نینچ  .تسا  هدمآ  دننکیم ،

75 ص :

ص 195. ج 44 ، راونألاراحب ، صص 67-68 ؛ ج 2 ، داشرإلا ، صص 164-165 ؛ ج 3 ، فارشألا ، باسنأ  - . 1
ص374. ج44 ، راونألاراحب ، 43 ؛  - 42 صص ج4 ، لماکلا ، ص447 ؛ ج1 ، يرولا ، مالعإ  - . 2

ص200. ج44 ، راونألاراحب ، ص173 ؛ ج2 ، نازیملا ، ناسل  ص4 ؛ یقربلا ، لاجر  - . 3
ص 166. ج 2 ، مالعألا ، ص 101 ؛ نیعلا ، راصبأ  - . 4

ص 60. یسوطلا ، لاجر  - . 5
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(2)  . مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  کیدزن  نانز  ربمغیپ و  مرح  رتخد ، رسمه ، رهاوخ ، هّچب ، نز و  اهنآ ، رانک  رد  هتبلا  و   - (1) رفن

.مالسا تمدخ  رد  تسا  هدروآ  ادخ  هار  رد  هتشادرب و  ار  شا  يدوجوم  همه ي  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

زا هک  یمدآ  دننام  داتفا ، هار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یتقو  زا  .تشاد  ار  هثداح  نیا  راظتنا  تکرح ، زاغآ  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
تـساوخیمن هکنیا  هن  .درک  تکرح  دوریم ، گرم  لابقتـسا  هـب  هـک  یمدآ  دـننام  درکن ؛ تـکرح  دزیرگیم ، گرم  زا  ندـش و  هتـشک 

هیلع نیـسح  ماما  دروآ ؛ یم  رد  يزاب  هیبش  عون  کی  تشاد  هکنیا  هن  و  دریگب ، ار  هفوک  تساوخیمن  هکنیا  هن  و  دـنک ، ادـیپ  تموکح 
: دومرفیم دندینش ، یم  ار  شنخس  هک  يدارفا  هب  و  دیدیم ، مه  ار  دوخ  تداهش  اما  تفریم ، هفوک  تموکح  فرط  هب  ًاعطاق  مالسلا 

(3) ؛» اَنَعَم ْلَحْرَْیلَف  ُهَسْفَن  ِهللاِءاَِقل  یَلَع  ًانِّطَُوم  ُهَتَجْهُم َو  اَنِیف  ًالِذَاب  َناَک  ْنَم  »

نیطوت هک  یـسک  نآ  دوب -  هداـمآ  دزیرب ، ار  شنوخ  دوب  رـضاح  شدوخ  دزیرب -  اـم  هار  رد  ار  شنوخ  تسا  رـضاح  هک  یـسک  نآ 
، هار نیا  رد  هک  دوب  هدرک  سفن  نیطوت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـنک -  تاقالم  ار  ادـخ  هار ، نیا  رد  هکنیا  يارب  تسا  هدرک  سفن 

نیا هب  تداهـش ، زا  لبق  تشاد  مه  ار  نیا  دـیما  دـش و  دـهاوخ  دیهـش  تسنادـیم  دوب و  هدامآ  .دـیایب  ام  اـب  دـنک -  تاـقالم  ار  ادـخ 
راوخنوخ نانمشد  لباقم  رد  دروآ و  تشادرب و  ار  شا  يدوجوم  همه ي  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دنک  ادیپ  تسد  گرزب  يزوریپ 
هدنزومآ تکرح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تکرح  .دش  دهاوخ  زاب  هار  يراکادـف ، نیا  اب  تسنادـیم  نوچ  داد ؛ رارق  نآرق  مالـسا و 

ملظ هک  تسا  هنوگ  نیا  طیارش  یتقو  دنامهفب  ایند  همه ي  هب  تساوخیم  دهدب ؛ دای  تساوخیم  دوب ؛

76 ص :

ص 4. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 202 ؛ يربکلا ، هیادهلا  ص 256 ؛ لاوطلا ، رابخألا  - . 1

ص 313. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 34 ؛ ج 2 ، داشرإلا ، ص 228 ؛ لاوطلا ، رابخألا  - . 2
ص367. ج44 ، راونألاراحب ، ص86 ؛ رطاخلا ، هیبنت  رظانلا و  ههزن  فالتخا : یمک  اب  ص38 . فوهللا ، - . 3
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نید مّظنم  راطق  دنا و  هناگیب  نید  زا  ادخ و  زا  هک  دنریگیم  رارق  تموکح  سأر  رد  يدارفا  دـنامیم ، روجهم  نآرق  دـنکیم ، تموکح 
مایق دنادیم ، ربمغیپ  ار  ربمغیپ  هک  یـسک  ره  هکلب  دنادیم ، ماما  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یـسک  ره  دیاب  تسا ، هدـش  جراخ  طخ  زا 

: درکیم لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  لوق  زا  اذل  .دنک 

ِهللا ِداَبِع  ِیف  ُلَمْعَی  ِهللا  ِلوُسَر  ِهَّنُِـسل  ًاِفلاَُخم  ِهللا  ِدـْهَِعل  ًاثِکاَن  ِهللا  ِمُرُِحل  ًالِحَتْـسُم  ًاِرئاَج  ًاناَْطلُـس  يَأَر  ْنَم  لاَـق : ِهللا  َلوُسَر  َّنِإ  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  »
.دننک تکرح  دیاب  مدرم  هک  دنکیم  لقن  ثیدح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  لوق  زا   (1) «. ِناَوْدُْعلا ِْمثِْإلِاب َو 

.تسا هنومن  ًاعقاو  دندرک ، نازیزع  نیا  هک  یی  يراکادف  نآ  .دنک  رّونم  ار  مالسا  هرهچ ي  تسناوت  ربمغیپ  دنزرف  هک  رکش  ار  ادخ 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  تبیصم  رکذ 

هتبلا هک  ار  زیمآ  تبیـصم  هثداـح ي  کـی  ینعی  منک ؛ تبیـصم  رکذ  هلمج  کـی  میتـسه ، مّرحم  هناتـسآ ي  رد  هکنیا  تبـسانم  هب  نم 
.منک لقن  مدوخ  هداس ي  نابز  هب  امش  يارب  تسا ، هدنزومآ 

نارای و ناناوج و  هک  دوب  نیا  هلمج  زا  تشاد ؛ یثداوح  خیرات ، رد  یندنام  هرطاخمرپ و  رایسب  هار  نیمه  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
نارگید دوب ، اهنآ  همه ي  لد  دیما  دوب ، روحم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .دندناریم  بکرَم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  فارطا  ناتـسود ،

ماما هب  یهاـتوک  باوخ  دـندرکیم ، تکرح  هک  روط  نیمه  بسا ، يور  هار ، نیب  .دوب  صرق  ناـشلد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هب 
نیا هتبلا  .دـنوریم  باوخ  هب  تکرح  لاـح  رد  یهاـگ  مه  بسا  يور  رهاـم  ياـهراکراوس  نیا  .تفر  باوخ  هب  يا  هظحل  داد ؛ تسد 

نآ .دوب  یمارآ  تکرح  نیاربانب  دنتـسه ؛ اهرتش  راوس  اهنز  تسه ، رتش  ناوراک  نیا  رد  .دوب  ناوراک  کی  یلومعم  تکرح  تکرح ،
: دومرف دنلب  يادص  اب  دش ، رادیب  هک  باوخ  زا  ترضح 

77 ص :

و درامـشیم ، لالح  ار  ادـخ  مارح  هک  دـنیبب  ار  يرگمتـس  ناطلـس  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  مدرم ! يا  - . » 1
هانگ و هب  ادخ  ناگدنب  نایم  رد  و  دزرو ، یم  تفلاخم  ادخ  لوسر  ّتنس  اب  و  دنکیمن ،) راتفر  تلادع  هب  و   ) دنکـش یم  ار  ادخ  نامیپ 

ص304. ج4 ، يربطلا ، خیرات  ...دنکیم » لمع  زواجت 
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(1) «. نوُعِجاَر ِْهَیلِإ  اَّنِإ  ِهِلل َو  اَّنِإ  »

تکرح ردـپ  رانک  .دـهدیم  ناشن  ار  شتّیـصخش  اجنیا  تسا ؛ یمالـسا  ینآرق و  يابیز  رّونم و  هرهچ ي  کی  هنومن ي  هک  ربکا  یلع 
تشاد ردپ  رانک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  گرزب  رسپ  .تسه  مه  ردپ  عیطم  دنمشوه و  درگاش  هکلب  تسین ، ردپ  دنزرف  طقف  .درکیم 

قوف زیچ  درک  ساـسحا  .دـنار  ناـبز  رب  ار   (2)« نوُعِجاَر ِْهَیلِإ  اَّنِإ  ِِهِلل َو  اَّنِإ   » هملک ي درک ؛ عاـجرتسا  ردـپ  دـید  ناـهگان  دـناریم ، بسا 
ار ممـشچ  باوخ  هک  نالا  نم  دومرف : يدرک ؟ يراج  نابز  رب  ار  هملک  نیا  هک  دـش  هچ  ردـپ ! دیـسرپ : .تسا  هدـمآ  شیپ  يا  هداـعلا 

دنکیم تکرح  گرم  يوس  هب  هلفاق  نیا  دنکیم : ادن  يدانم  مدید  .مدـنار  نابز  رب  ار  هملک  نیا  باوخ ، نآ  زا  مدـید ؛ یباوخ  تفرگ ،
.متفگ ار  هملک  نیا  مدش و  رادیب  باوخ  زا  .دنکیم  لابقتسا  ار  هلفاق  نیا  گرم ، و 

همه دش و  دیهاوخ  هتشک  امـش  هک  دوشیمن  بوسحم  شوخ  ربخ  نیا  دنوریم ، بصاغ  ماّکح  اب  هزرابم  تمـس  هب  هک  ینایهاپـس  يارب 
رب ام  رگم   (3) ؛» ِّقَْحلا یَلَع  اَنَْـسلَأ  ! » ردپ يا  تفگ : ردـپ  هب  دزرلب ، شلد  هکنیا  ياج  هب  ربکا  یلع  اما  دنـسریم ؛ لتق  هب  ناوراک  نیا  ي 
الاح  (4) ؛» ِتْوَْملِاب ِیلاَُبن  ًاذِإ ال  : » درک ضرع  .میوریم  قح  يوس  هب  میتسه و  قح  ام  یلب ، دومرف : تسین ؟ قح  هار  اـم  هار  میتسین ؟ قح 

.درک تباث  ربکا  یلع  مه  ار  فرح  نیمه  .میرادن  گرم  زا  یکاب  چیه  میوریم ، قح  هار  رد  هک 

تداهـش هب  دـندیگنج و  دـنتفر و  هاگلتق  هب  دـنتفرگ و  هزاجا  هیرگ  رارـصا و  اب  یکی ، یکی  باحـصا ، هکنآ  زا  دـعب  اروشاع  زور  رد 
تمدخ هک  یناوج  لّوا  دنامن ، یقاب  یسک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  لصّتم  هقلح ي  نآ  زا  مشاه ، ینب  ناناوج  زج  دندیـسر و 

هزاجا درک  شهاوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

78 ص :

ص 379. ج 44 ، راونألاراحب ، ص82 ؛ ج2 ، داشرإلا ، ص308 ؛ ج4 ، يربطلا ، خیرات  - . 1
.156 هرقب ، میدرگ » »! یمزاب  وا  يوس  هب  مییادخ و  ِنآ  زا  ام  - . » 2

ص 379. ج 44 ، راونألاراحب ، ص82 ؛ ج2 ، داشرإلا ، ص308 ؛ ج4 ، يربطلا ، خیرات  - . 3
ص 367. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 43 ؛ فوهللا ، ص 71 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، - . 4
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هیلع نیسح  ماما  هکنیا  تفگش  .دمآ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  .دوب  ربکا  یلع  دوشب ، دیهـش  دگنجب و  دورب و  نادیم  هب  دهدب 
کی ره  لباقم  رد  مدرک  هدهاشم  مدرکیم ، لّمأت  اروشاع  تعاس  دنچ  نیا  رد  .دورب  نادیم  هب  یلع  داد  هزاجا  یلّمأت  چـیه  یب  مالـسلا 

، دیآ یم  نسحلا  نب  مساق  یتقو  .درکیم  دروخرب  هنوگ  کی  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دندرک ، نتفر  نادیم  ياضاقت  هک  یناسک  زا 
لثم ار  وا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسا و  هلاس  هدزیـس  تسوا ، ردارب  غلابان  دنزرف  وا  .دهدیمن  هزاجا  وا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

مساق ترضح  مورب ، نادیم  هدب  هزاجا  درک  ضرع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  دمآ و  مساق  یتقو  اذل  دنادیم ؛ دوخ  تسد  رد  یتناما 
ماما دورب ، نادیم  هب  درک  اضاقت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  دمآ و  ربکا  یلع  یتقو  اما  ؛(1)  درک هیرگ  تّدشب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار 
جراخ نمشد  رکشل  نایم  زا  ار  شدوخ  تسناوت  تسا ؛ یعاجش  ناوج  .دش  هتسخ  دیگنج و  يرادقم  .تفر  وا  درکن و  یتمواقم  چیه 

.دشکیم ارم  دراد  یگنشت  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  .دناسرب  ردپ  دزن  هب  دنک و 

، هدب همادا  ادخ  هار  رد  تدوخ  هزرابم ي  هب  ورب  مرـسپ ! دومرف : اذل  تسین ؛ مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هاگتـسد  رد  یبآ  دوب  مولعم 
هک دیسر  همه  شوگ  هب  نادیم  طسو  زا  ربکا  یلع  يادص  تشذگن  يرید  .یشونب  یماج  مالسلا  هیلع  ربمغیپ  تسد  زا  هک  تسا  دوز 

(2) «. هللا ُلوُسَر  يِّدَج  اَذَه  ، » ظفاحادخ ناج ! ردپ  مالَّسلا ؛» یِّنِم  َْکیَلَع  ْهاََتبَأ  اَی  : » دزیم ادص 

اهنامرآ مالسا و  هار  رد  ایلوا ؛ ندش  ادف  - 1363-1-5

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  صخـش  یتح  تساهنامرآ ؛ اهتهج و  يادف  اهـصخش  همه ي  درادن ؛ ینعم  صخـش  یمالـسا ، شنیب  رد 
يادف تسا ؛ طلغ  نیا  هن ، مدرم ؟ يادف  ایآ  یسک ؟ هچ  يادف  .دش  ادف  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا .  هیلع  نیسح  ماما 

79 ص :

ص 34. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 31 ؛ ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  - . 1
ص 67. فوهللا ، - . 2
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.دنوش هدنز  اهنامرآ  ات  دش  اهنامرآ  اهفده و  بتکم ،

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناج  زا  رتزیزع  مالسا ؛ - 1363-1-9

یمن ار  نیا  همه  بخ ، هتبلا  .دوشیم  دیهش  مه  ینیسح  ماما  لثم  دوشیم ؛ دیهش  شیارب  مه  يربمغیپ  لثم  هک  تسا  زیزع  ردقنآ  مالسا 
.دنرادن ار  یگدامآ  نیا  نامیا و  نیا  همه  دنمهف ؛

مالسا ياقب  يارب  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  تداهش  - 1363-1-22

دیداد و دیهش  امش  .میتسه  امش  يادهش  نویدم  ام  همه ي  اذل  تسا ؛ مالسا  يوربآ  ّتلم و  لالقتسا  هدننک ي  نیمضت  دیهـش ، نوخ 
ام يادهش  ایآ  .دش  دیهش  نآ  رطاخ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دیتفرگ ؛ ییالاو  شزرا  نینچ  لباقم ، رد 

دیهش نیمه  يارب  اهراوگرزب  نآ  دنا ؟ هسیاقم  لباق  وا  راوگرزب  سّدقم و  دوجو  دوخ  اب  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ربکا  یلع  اب 
.دیدرکن ررض  امش  سپ  .دندش  دیهش  نیمه  يارب  مه  امش  ياهناوج  دندش و 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  ناج  زا  رتزیزع  مالسا ؛ - 1363-2-9

رد هک  تسا  ییاهزیچ  بالقنا ، نیا  یمالـسا  ياهفده  ّتلم و  ياهلآ  هدیا  .تسا  رتزیزع  ام  ياهنامرآ  اما  دنتـسه ، ام  زیزع  ام  نازیزع 
یب هرهچ ي  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  نیسح ؟ ماما  ای  تسا  رتزیزع  نآرق  .تسا  هدش  دیهش  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  اهنآ  هار 

مالسا اما  دینکیمن ؛ ادیپ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  لثم  رفن  دنچ  رخآ ، ات  لّوا  زا  ّتیرشب ، خیرات  مامت  رد  تسا ؛ یناسنا  ریظن 

80 ص :
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دنوش و هتشک  نآرق  مالسا و  نیا  هار  رد  دیاب  همه  شنارای و  نادنزرف و  مالسلا و  هیلع  نیسح  هک  تسا ، رتزیزع  نآرق  تسا ، رتزیزع 
.تسا هزیگنا  نآرق و  مالسا و  نید و  هار  یهار ، نینچ  .دندش  هتشک  هک  دنربب  راختفا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مشچ  رون  ناج  زا  رتزیزع  مالسا ؛ - 1363-2-19

ماجنا يدایز  راک  دنوشب ، نآ  نابرق  رگا  ایند  همه ي  هک  يزیچ  .تفر  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هار  امـش  زیزع  هک  سب  نیمه 
.دوشیم نابرق  نآ  هار  رد  ارهز  هشوگرگج ي  ربمغیپ ، مشچ  رون  هک  تسا  زیزع  ردقنآ  مالسا  .تسا  مالسا  هتفرگن ،

قح تلود  رد  یگدنز  تمعن  رکش  هب  مامتها  - 1363-2-19

ّدلوتم قح  تلود  رد  هک  تسا  نیا  دنکیم ، رکـش  هک  ار  يزیچ  نیلّوا  .دنکیم  رکـش  ار  ادخ  هفرع  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  تلود  ینعی  ؛(1)  دش

ماما تداهش  مایق و  هماگنه ي  ینارون ؛ مالسا  هیلع  تملظ  همجه ي  - 1363-2-24

.دنارذگیم ار  شرخآ  تاظحل  دشاب ، یشوماخ  هب  ور  هک  یعمش  لثم  مالسا  هک  دیسر  تداهش  هب  یتقو  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
ياهلاس مالسلا  هیلع  نسح  ماما  .دنکن  مایق  تسناوتیم  درک ، مایق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  يزور  .دندوب  هدناسر  اجنیا  هب  ار  مالسا 
.درکن مایق  (2) و  دوب ماما  لاس  هد  مالسلا ،  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تداهش  زا  دعب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوخ  درکن ؛ مایق  يدامتم 

نامه

81 ص :

ص 217. ج 95 ، راونألاراحب ، صص 74-75 ؛ ج 2 ، لامعألا ، لابقإ  - . 1
ص200. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 201 ؛ يربکلا ، هیادهلا  - . 2
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کیراب ياج  نآ  هب  راک  اما  دنشاب ؛ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تیاضر  دروم  هک  دوبن  روط  نیا  دندوب ، راک  رـس  هک  یناسک  مه  تقو 
هک دوب  يا  هلعش  نامه  لثم  ًاعقاو  مالسا  .دوب  هدیـسر  هجرد  اهتنم  نآ  هب  راک  درک ، مایق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتقو  .دوب  هدیـسرن 

.دش دهاوخ  شوماخ  رگید  هظحل ي  دنچ  هک  دنارذگیم  ار  شیاهسفن  نیرخآ  رگید 

.دیدن دید ؟ شدوخ  مشچ  هب  ار  ناج  یب  دبلاک  نیا  هزات ي  ناج  هلعش و  نیا  لاعتشا  ایآ  داد ، ار  شنوخ  هک  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هب ییانتعا  یب  نیمه  .درک  هدنز  ار  مالسا  هک  دوب  نیمه  اما  .تفر  درک و  راثن  دهدب ، ادخ  هار  رد  دیاب  هچنآ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

نوخ هب  مالـسا  زورما  .درک  هدنز  ار  مالـسا  هک  دوب  دوخ  رمع  رب  دوخ و  یگدـنز  رب  دوخ ، نوخ  رب  مالـسا  نداد  حـیجرت  دوخ ، ناج 
تحلـصم دـندوب ، نامز  نآ  هک  اه  یـضعب  لثم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زور  نآ  هنرگو  تسا ؛ هدـنز  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 

.دنراد ار  قطنم  نیا  یضعب  .مینک  عافد  مالسا  زا  میشاب و  هدنز  مینامب ، ام  میورب ؟ نیب  زا  ام  الاح  ارچ  تفگیم  درکیم ، یشیدنا 

اهنامرآ مالـسا و  ادخ ، زا  دناوتیمن  رگید  دوب ، دنبیاپ  شدوخ  ِندنام  هدـنز  هب  ّتلم  کی  ّتیعمج و  کی  ناسنا ، کی  یتقو  دـننادیمن 
.دنک عافد 

تسا نیا  گرم  عون  نیرتهب  .دشابن  دنبیاپ  شدوخ  ندنام  هدنز  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  یهلا  ياهفده  اهنامرآ و  زا  عافد  طرـش  نیلّوا 
رب میزیریم ، کشا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  رب  ام  زورما  .دـنکیم  ار  رکف  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  .میریمب  هار  نیمه  رد  هک 

فّسأت و ساـسحا  اـما  میزیریم ؛ کـشا  مه  امـش  يادهـش  رب  میزیریم ، کـشا  ادهـش  همه ي  رب  میزیریم ، کـشا  ناـمنازیزع  همه ي 
مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  دش ؟ تراسخ  راچد  مالـسا  يایند  تفر ، ایند  زا  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ایآ  .مینکیمن  تراسخ 

.مالسا مالسلا ؟  هیلع  نیسح  ای  تسا  رتزیزع  مالسا  .دمآ  شتسد  هب  وا  مالسا  اما  تفر ، مالسا  يایند  تسد  زا 

82 ص :
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البرک هثداح ي  اب  ریت  متفه  هثداح ي  تهابش  - 1363-3-28

هراشا

خیرات رد  ام  ار  يا  هثداح  چیه  .منکیم  هسیاقم  خـیرات ، لوط  رد  ساکعنا  تهج  زا  البرک ، هثداح ي  اب  ار  ریت  متفه  هثداح ي  نیا  نم 
.البرک هثداح ي  زج  دشاب ، هدروآ  دوجوهب  مدرم  رد  دیدش  یفطاع  تکرح  ناجیه و  کی  هعجاف ، عوقو  زا  دعب  هک  میرادن  غارس 

نیباّوت تکرح  مسا  هب  هک  دوب  يا  هدنبوک  دنت  تکرح  اب  دروآ ، دوجوهب  هک  یناجیه  نیلّوا  البرک  هثداح ي  دینادیم ، هک  روط  نامه 
اما دندوب ، هدرکن  هثداح  نآ  رد  يریـصقت  دنتـشادن و  مه  یـشقن  هثداح  نیا  رد  هک  دندوب  يا  هّدـع  ینعی  دوشیم ؛ هتخانـش  خـیرات  رد 

اب ار  هبوت  نیا  دـندرک و  هبوت  دـندرکیم و  هانگ  ساسحا  دـندوب ، هداد  ناشن  يدرـسنوخ  یهّجوت و  یب  هثداـح  نیا  تامّدـقم  رد  نوچ 
هثداـح ي زا  هک  يزور  ره   (1) .دندیـسر تداهـش  هب  ات  دندیگنج  دنتفر و  همه  ینعی  دنداد ؛ ناشن  یلکـش  نیرتراوشد  نیرتدیدش و 
رت فرژ  رت و  قیمع  مدرم ، تاّیلقع  تاّینهذ و  رد  مدرم ، ياهنادجو  رد  مدرم ، فطاوع  رد  هثداح  نیا  رثا  ساکعنا و  هتـشذگ ، البرک 

.تسین هسیاقم  لباق  تاهج  یلیخ  زا  هتبلا  منیب ؛ یم  البرک  هثداح ي  هیبش  ساکعنا ، تهج  زا  ار  ریت  متفه  هثداح ي  نم  .تسا  هدش 

خیرات هثداح ي  نیرتراگدنام  نیرتزیگنا و  مغ 

اجنآ هک  اریز  تسا ؛ هثداـح  نیا  اـب  هسیاـقم  لـباقریغ  اـه  ّتیـصخش  ظاـحل  زا  شتراـسخ  رتزیگنا و  مغ  رتزوسلد ، ـالبرک  هثداـح ي 
.میداد تسد  زا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ّتیصخش 

بیبح ینعی  درک ؛ هسیاقم  دوشیمن  يا  هثداح  چیه  باحصا  اب  نونکات  مالسا  خیرات  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحـصا  نینچمه 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نامز  یتح  لبق و  ياهبالقنا  بالقنا و  نیا  ياهریپ  اهناوج و  زا  کی  چـیه  اب  ار  ربکا  یلع  اـی  رهاـظم  نب 

نآ نایم  تسه  توافت  تاهج ، نیا  زا  .درک  هسیاقم  دوشیمن 

83 ص :

صص 255-253. صاوخلا ، هرکذت  صص 203-225 ؛ ج 6 ، حوتفلا ، - . 1
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.تسا هدوب  رتّرثؤم  رت و  یندنام  خیرات ، لوط  رد  رت و  قیمع  هثداح  نآ  ساکعنا  مه  تبسن  نیمه  هب  هثداح ؛ نیا  هثداح و 

رکذ تدابع و  لها  مالسلا ؛  هیلع  یلع  نب  نیسح  نارای  - 1363-3-30

نآ رد  نآرق  گنهآ  دوشیم و  هتفگ  رکذ  دوشیم و  تدابع  دجسم  لثم  ام  ياهرگنـس  ام و  گنج  ياه  ههبج  رد  دندومرف : ماما  هکنیا 
یلص ربمغیپ  ياهورین  نایم  مالسا و  ردص  ار  نیا  .مینک  ظفح  ار  نیا  دیاب  تسام ؛ زاتمم  تاّیـصوصخ  زا  یکی   (1)، دسریم شوگ  هب 

.میرادن غارس  رگید  ياج  میراد ؛ غارس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا 

لمج گنج  رد  ناورم  يارب  مالسلا  امهیلع  نینسح  تعافش  - 1363-4-1

تـسد هب  لمج  گـنج  رد   (3)، دوب اـه  يوما  هیواـعم و  کـیدزن  دـناب  ناتـسود و  وزج  (2) و  دوـب هّیما  ینب  زا  هک  مـکح  نـب  ناورم 
ناتردـپ هب  درک  سامتلا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  هب  دـش  لّسوتم  دـش ؛ ریـسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
مالـسلا هیلع  نینمؤـملاریما  دزن  تفوـطع  مّحرت و  يور  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماـما  .دـشکن  ارم  دـییوگب 

.تساوخن (4) مه  تعیب  وا  زا  یتح  داد ؛ تاجن  درک و  دازآ  ار  مکح  ناورم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دندرک ، تطاسو 

اه تداهش  يراذگشزرا   - 1363-4-7

يرتشیب شزرا  خیرات ، زا  یتاظحل  رد  نامز و  زا  ییاه  ههرب  رد  تداهش 

84 ص :

صص 440-439. ج 18 ، ماما ، هفیحص ي  - . 1
ص 1387. ج 3 ، باعیتسإلا ، ص 26 ؛ ج 5 ، يربکلا ، تاقبطلا  - . 2

ص 225. ج 57 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  ص 257 ؛ ج 6 ، فارشألا ، باسنأ  - . 3
.235-234 صص ج 32 ، راونألاراحب ، ص192 ؛ ج 5 ، راربألا ، عیبر  هبطخ ي 73 ؛ هغالبلا ، جهن  - . 4
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.تسا رتبوخ  اهنآ  رد  تداهش  هک  تسه  نامز  زا  ییاه  ههرب  اما  تسا ، بوخ  هشیمه  تداهش  .دنکیم  ادیپ 

هچ َملاع ، يادهش  زا  کی  چیه  اذل  تسا ؛ رت  تلیضف  اب  نآ  دعب  لبق و  رد  تداهـش  زا  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  نارود  رد  تداهش 
زا مادک  چـیه   (1) .دـنرادن ار  البرک  يادهـش  شزرا  ام ، نامز  ات  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  زا  دـعب  هچ  مالـسلا و  هیلع  هللادـبعابا  زا  لبق 

نوچ ارچ ؟ دنرادن ؛ ار  ربکا  یلع  شزرا  ام  دیهـش  ياهناوج  زا  مادک  چـیه  دـنرادن ؛ ار  رهاظم  نب  بیبح  شزرا  ام  دیهـش  ياهدرمریپ 
ای دـینکب  قافنا  رگا  امـش  هک  اجنآ  اما  تسا ؛ بوخ  هشیمه  ادـخ  هار  رد  قافنا  .دوب  يا  هدـننک  نییعت  ساّـسح و  هظحل ي  هظحل ، نآ 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  نارای  تداهـش  دنکیم ؛ ادیپ  يرگید  گنر  دنکیم ، ادیپ  يرگید  يانعم  دوشیم ، ضوع  خیرات  دینکن ، قافنا 
.دراد ّتیّمها  اهتدهاجم  نوچ  ارچ ؟ دراد ؛ ّتیّمها  اهتداهش  تاظحل ، زا  یضعب  رد  .دوب  هنوگ  نیا 

ُدَبُْعت َُهباَصِْعلا ال  ِهِذَه  ِْکلْهَت  ْنِإ  ! » اراگدرورپ تفگ : درک و  دنلب  اعد  هب  ار  شتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ردب ، گنج  رد 
رگا زور  نآ  .دوب  نیا  تقیقح  يوشیمن ! تدابع  اج  چیه  رد  نیمز  يور  رگید  دـنوشب ، هتـشک  وت  ناگدـنب  نیا  رگا   (2) ؛» ضْرَْألا ِیف 

ات خیرات  دنادیم  ادـخ  .دـشیم  کشخ  دوب ، هدز  هناوج  هزات  هک  یهلا  تدابع  لاهن  دـندروخیم ، تسکـش   (3) رفن هدزیس  دصیـس و  نآ 
.داتفا یم  بقع  نرق  دنچ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رصع  ناناملسم  تّیرثکا  يربخ  یب  تلفغ و  - 1363-5-6

یلیخ دندرک ؛ يراکادف  البرک  يادهش   (4) نت ودوداتفه  يراگزور  کی 

85 ص :

ص 295. ج 41 ، راونألاراحب ، صص 221-222 ؛ ج 14 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  72-73 ؛ صص ج 6 ، ماکحألا ، بیذهت  - . 1
ص 221. ج 19 ، راونألاراحب ، ص 134 ؛ ج 2 ، يربطلا ، خیرات  - . 2

ص 206. ج 19 ، راونألاراحب ، ص 307 ؛ ج 11 ، ریبکلا ، مجعملا  - . 3
ص7. ج 53 ، راونألاراحب ، ص 31 ؛ دیلاوملا ، جات  ص 205 ؛ ج 3 ، فارشألا ، باسنأ  - . 4
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یناویح تالیامت  تایّنمت و  روخآ  رد  رس  سکع و  تهج  رد  ربخ ، یب  لفاغ ، مدرم  هّیقب ي  .دندوب  دودعم  اما  دوب ، یگرزب  يراکادف 
.دندوب ناشدوخ  یناوهش  و 

مالسلا هیلع  هللادبعابا  يزوریپ  - 1363-7-4

، نیا دوخ  .تساه  ههبج  رد  تمواـقم  نآ ، میهدـیم و  ناـشن  ار  يریذـپان  یگتـسخ  طاـشن و  رهظم  نیرت  يوق  نیرتگرزب و  میراد  اـم 
مّرحم لّوا  بش  بشما ، دینادیم  .دنا  هتفرگ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  ناناملـسم  هک  تسا  یـسرد  نامه  نیا  و  تسا ؛ يزوریپ 

تمواقم و هب  هدـننک  قیوشت  هدـننازیگنارب و  هشیمه  يدامتم ، ياهنرق  لوط  رد  ام  مدرم  يارب  هک  تسا  ییاهزور  عورـش  ادرف  تسا و 
.دوب يرادیاپ 

هدروخ تسکـش  هدش و  بولغم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دندرکیم  لایخ  دننک ، هاگن  لئاسم  هب  دنتـساوخیم  هنانیب  هاتوک  هک  یناسک 
دـنوشب و هتـشک  شنارای  دوشب ، هتـشک  ناـسنا  دوخ  هک  دـشاب  نیا  زج  دـناوتیم  هچ  نیب ، هتوک  دارفا  بسح  هب  ّتیبولغم ، رهظم  .تسا 

.دوب هدشن  بولغم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اما  تسا ؛ ّتیبولغم  رهظم  نیا  اه ، نیب  هتوک  رظن  رد  دـنریگب ؟ تراسا  هب  ار  شا  هداوناخ 
، دوب هدرک  مایق  رکف  نآ  نخس و  نآ  ندرک  اجرباپ  يارب  هک  ینخس  نآ  اما  دش ، هتـشک  شدوخ  هچرگا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 

.دنام اجرباپ 

نداد ناـشن  نآرق و  ندـنام  یقاـب  مالـسا ، ياـیحا  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  .دوب  هنوگ  نیمه  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
زوریپ مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  سپ  دهدب ؛ ماجنا  تسناوت  ار  اهراک  نیا  درک و  مایق  فلاخم  جاوما  لباقم  رد  اهناملـسم  فیلکت 

.تسا زوریپ  تانآ  مامت  رد  دنکیم ، تکرح  ّتین  نیا  اب  هک  یمادام  ناملسم ، .دش 
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ریطخ یتّیلوئسم  نانمشد ؛ ربارب  رد  مالسا  ظفح  - 1363-7-10

هراشا

هیبش ّتیعضو ، .دنتسه  اه  ههبج  روشحلس  ناعاجـش  ام و  زیزع  ناگدنمزر  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ثراو  زورما  هک  تسا  نیا  تقیقح 
هیلع یلع  نب  نیسح  زور  نآ  رد  هک  تسا  ییاضف  نامه  مینکیم ، سّفنت  ناهج  حطـس  رد  زورما  ام  هک  ییاضف  .تسا  ّتیعـضو  نامه 

ساسحا دوخ  شود  رب  ار  ّتیلوئسم  نیگنس  راب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زور  نآ  .درکیم  سّفنت  مالـسا  يایند  حطـس  رد  مالـسلا 
تکرح نانز -  ناکدوک و  اب  رامش ، تشگنا  نارای  عضو -  نآ  اب  دنکیم  راداو  ار  ربمغیپ  رـسپ  هک  ینیگنـس  راب  ّتیلوئـسم و  درکیم ؛
یفلتخم ینافوط  جاوما  نایم  مالـسا  ظفح  زا  تسا  ترابع  ّتیلوئـسم  نیا  تسا ؟ یتّیلوئـسم  هچ  نیا  .دنک  يراکادف  هنوگ  نآ  دنک و 

.دوب یقداص  ساسحا  کی  درکیم و  ساسحا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زور  نآ  ار  نیا  .دنتخادنا  هار  مالسا  يدوبان  ّتین  هب  هک 

ایند رد  اه  یلیخ  دنرادن ؛ یتالابم  مالسا  هب  تبسن  ای  دنرادن  لوبق  ار  مالسا  هک  دوبن  نیا  طقف  هنامز  مکاح  هاگتسد  هلئـسم ي  زور  نآ 
رطخ ساسحا  زا  ریغ  مالسا و  ندرک  نک  هشیر  رب  رارصا  زا  ریغ  مالسا ، نتشادن  لوبق  اما  دنرادن ؛ لوبق  ار  مالسا  هک  دنتـسه  دندوب و 

.تسا مالسا  زا 

نیب نآرق  یتقو  ات  .درکیم  رطخ  ساسحا  مالـسا  زا  دشاب ؛ هتـشادن  لوبق  ار  مالـسا  هک  دوبن  نیا  طقف  .دوب  هنوگ  نیا  زور  نآ  هاگتـسد 
یـشالت و نآ  يارب  دـیاب  هک  دراد  يا  هفیظو  فیلکت و  دوخ  یگدـنز  رد  ناملـسم  ناـسنا  دـندیمهف  یم  مدرم  یتـقو  اـت  دوـب و  مدرم 

مالـسا زا  دـنریگب ، ناـشدوخ  یگماـکدوخ  راـصحنا  رد  ار  اـیند  زیچ  همه  دنتـساوخیم  هک  دـساف  نارادمدرـس  نآ  دـنکب ، يا  هزراـبم 
.دندرکیمن یگدوسآ  ساسحا 

دوخ و يارب  ایند  تاّذل  همه ي  راصحنا  بعل و  وهل و  اشحف و  داسف و  هب  دوب ، مدرم  جنرتسد  هک  ییاه  هیامرـس  اب  تساوخیم  نمـشد 
ناکیدزن
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اب هک  دنراد  نآرق  لثم  یباتک  هک  یتّلم  اما  دنک ؛ لّمحت  ار  نیا  درادن ، مالسا  لثم  ینید  هک  يا  هعماج  دوب  نکمم  .دشاب  لوغشم  دوخ 
، دـنمهفب يزیچ  نآرق  زا  دـنهاوخب  هک  ییاهنآ   - (1)« رِکَّدـُم ْنِم  ْلَهَف  ِرْکِّذـِلل  َنآْرُْقلا  اَنْرَّسَی  ْدََـقل  َو   - » دـنزیم فرح  مدرم  اب  حوضو 

.دـننک لّمحت  ار  نیا  دنتـسناوتیمن  دـنراد ، نآرق  نارگنایب  نارّـسفم و  هک  یتّلم  تسا ؛ زاب  اهنآ  يور  هب  اهنآ و  يوس  هب  شناـبز  نآرق 
راک نیا  دنتسناوتیم ، رگا  .دننکب  ار  مالسا  هشیر ي  دننک و  هزرابم  مالسا  اب  دنتـساوخیم  ساّبع  ینب  هّیما و  ینب  يافلخ  اهدعب  نینچمه 

.دندرکیم يزاسرهاظ  دنتسناوتیمن ، نوچ  اما  دندرک -  مه  یضعب  هکنیا  امک  دندرکیم -  حیرص  ینلع و  ار 

یتقو هک  دهدب  ناشن  خیرات  لوط  رد  ناملـسم  ياهتّلم  همه ي  هب  هکنیا  يارب  درک ، مایق  دید و  ار  عضو  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
.درک دیاب  هچ  دنکیم ، دیدهت  ار  مالسا  نادنمتردق ، هدش ي  باسح  تالمح  تسا و  رطخ  رد  مالسا  ساسا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يزوریپ  نییبت 

زوریپ اروشاـع  زور  رد   (2) رفن ود  داتفه و  نآ  اب  درکیم  نامگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنک  لایخ  دـنک و  هابتـشا  دـیابن  سک  چـیه 
ماما يزوریپ  .درکیمن  هزرابم  تکرح و  يزوریپ  نآ  يارب  اـما  دـمآ ، یمن  شدـب  يزوریپ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  .دـش  دـهاوخ 

خیرات رد  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ماـیپ  هک  دوب  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  يزوریپ  .دوب  يرگید  زیچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
هبناج و همه  يوق و  تکرح  دوب ، رطخ  رد  نید  ساسا  هاگره  دـهد  ناشن  ناملـسم  ياهتّلم  هب  هکنیا  زا  تسا  ترابع  مایپ  نآ  .دـنامب 

نآ ياضف  نیا  .داد  ناشن  شدوخ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هک  نانچ  نآ  يداهشتسا ؛ تکرح  ّدح  رد  یتح  تسا ؛ مزال  هناراکادف 
.تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تکرح  موهفم  نیا  و  تسا ، مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  مایپ  نیا  و  تسا ، زور 
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.دراد دوجو  زورما  هّیضق  نیمه  نیع 

ار نیا  نانمـشد  اـما  تسا ؛ اروشاـع  تهج  شتهج  حور و  ینعی  تسا ؛ ییاروشاـع  ینیـسح و  تکرح  زورما  اـم  ناگدـنمزر  تکرح 
اروشاـع رد  رگا  .دوـب  دـهاوخ  تفرگ ، ماـجنا  اروشاـع  رد  هچنآ  لـباقم  هطقن ي  رد  تـکرح ، نـیا  یلعف  یلمع و  جـیاتن  هـک  دـننادب 

رت يوق  ام  هدنمزر ي  ياهورین  درذگیم ، هک  يزور  ره  یهلا  لضف  هب  دندیسر ، تداهـش  هب  دندوب و  دودعم  قح  هدنمزر ي  ياهورین 
.دنرتهب لبق  زور  زا  تازیهجت ، تاناکما و  وزاب و  تّوق  بلق و  تّوق  ظاحل  زا  رت و  هدیقعلا  خسار  رت و  مدق  تباث  و 

یمالسا بالقنا  ياه  هیاپ  ماکحتسا  ینیسح و  مایپ  شرتسگ  - 1363-7-12

ناج اروشاـع ، هوکـشرپ  تارطاـخ  يروآداـی  اـب  مدرم  .تسا  يرادازع  دوخ  اـهتلاصا ، نیمه  زا  یکی  .تسا  يرادازع  ماـّیا  ماـّیا ، نیا 
.دنریگیم

.دوش نییبت  مدرم  يارب  اروشاع  دیاب 

زا یکی  .تسا  یگنهرف  هلئـسم ي  مروظنم  .دوـش  نییبـت  یتسردـب  اروشاـع  هثداـح ي  هک  تسا  نیا  اـم  يارب  هلئـسم  نیرتـمهم  زورما 
.تسا نیمه  یگنهرف  لئاسم  نیرتمهم 

رد تسا ، نکمم  هچره  .دـشاب  تبحم  قشع و  هقالع و  نآ  ماـیپ و  نآ  لـماح  اـهیرادازع  نیمه  دـیاب  اـما  تسا ، بوخ  يرادازع  هتبلا 
یضعب هتبلا  .دینک  هظحالم  ار  اروشاع  هثداح ي  ياه  يریگتهج  اهاوتحم و  تبیصم ، ياهراعـش  اه ، یناوخ  هضور  اه و  یناوخ  هحون 

کی دنناوخیمن ؛ هحون  رگید  ینز ، هنیـس  ياهتئیه  تاسلج  نیا  زا  یـضعب  رد  مدینـش  .دننکیم  حرطم  فیعـض  يرادـقم  ار  هّیـضق  نیا 
گنهآ و ادص و  .تسا  یطلغ  رایسب  راک  نیا  دننزیم ! هنیس  ای  دننزیم  ریجنز  مه  مدرم  دوشیم ، شخپ  کیزوم 
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هثداح ي قیاقح  .دشاب  اروشاع  قیاقح  هئارا ي  ساکعنا و  يارب  يا  هلیـسو  دـیاب  کیزوم  گنهآ و  ادـص و  .درادـن  یـشقن  کیزوم 
نودـب دـنناوخب ، شزرا  یب  اوتحم و  یب  يرعـش  هکنیا  ّـالاو  دـیهدب ؛ ّتیّمها  نیا  هب  و  دوش ، نییبـت  مدرم  يارب  تسیاـب  اروشاـع  میظع 
.تسا یطلغ  راک  نیا  دننزب ، یکیزوم  دنناوخن ، مه  ار  رعـش  نامه  یتح  ای  دشاب ، هتـشاد  اروشاع  مایپ  تقیقح  نآ  هب  يا  هراشا  هکنیا 

داریا یقیسوم  رازبا  زا  یضعب  .ریخ  تسا ؛ لالح  یقیسوم ، رازبا  نیا  زا  کی  ره  اب  دوشب و  فرصم  مه  یکیزوم  ره  دینکن  لایخ  هتبلا 
.دوب دهاوخن  عورشم  دوشب ، هدز  مه  ینز  هنیس  هتسد ي  رد  دوش ؛ هدز  اجک  دنکیمن  مه  قرف  دراد ؛ لاکشا  دراد ،

هعاشا ي اب  ام  .دناسر  مدرم  شوگ  هب  رنه ، زا  لماک  هدافتـسا ي  اب  دـیاب  ار  اوتحم  هتبلا  .تسا  اوتحم  تسا ، مهم  رتشیب  هچنآ  نیاربانب ،
ار نآ  دناوتن  ینافوط  چیه  هک  مینک  مکحتسم  نانچ  نآ  ار  بالقنا  نیا  ياه  هیاپ  تسناوت  میهاوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مایپ 

.مینک تبقارم  هکنیا  طرش  هب  دنک ؛ لزلزتم  دهدب و  ناکت 

اهروشک همه ي  رد  نایعیش  ّقح  ینیسح ؛ يرادازع  مسارم  يرازگرب  - 1363-7-24

هراشا

هعیـش و ناردارب  نیب  فالتخا  داجیا  یپ  رد  یناهج  رابکتـسا  ياهتـسد  مالـسا ، يایند  ياج  همه  دنـشاب ؛ هتـشاد  هّجوت  دیاب  اهناملـسم 
.دنتسه یّنس 

يا هقرف  چـیه  دـنهد و  ماـجنا  ار  ناـشدوخ  ینید  مسارم  دـنراد  قح  دـننکیم ، یگدـنز  مه  راـنک  رد  هک  یمالـسا  ياـه  هقرف  همه ي 
.دهدب رارق  راشف  ریز  ینید  مسارم  نداد  ماجنا  يارب  ار  رگید  ياه  هقرف  دناوتیمن 

راک نیا  میدـقتعم  ام  .دـنداد  رارق  راشف  ریز  دـنهدب ، ماجنا  دنتـساوخیم  ار  ناشدوخ  یبهذـم  مسارم  هکنیا  يارب  ار  ناتـسکاپ  ناـیعیش 
ماجنا یبهذـم  مسارم  ناشدوخ  فطاوع  دـیاقع و  قبط  رب  دنـشاب  دازآ  دـیاب  ناملـسم  ياـه  هقرف  هّیقب ي  لـثم  نایعیـش  تسا و  یطلغ 

.دنهدب
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خیرات لوط  رد  یمالسا  رئاعش  نیرت  تکرب  اب  اروشاع ؛ مسارم 

نیرت تکرباب  زا  یکی  میوگب  تسا  مزال  اروشاع  مسارم  لصا  هب  عجار  متشاد ، يریگیپ  هعلاطم و  اهتّدم  یمالسا  فراعم  رد  هک  هدنب 
.دوب اروشاع  مسارم  نیمه  ام ، خیرات  لوط  رد  یمالسا  رئاعش 

، دنتشاد لد  رد  ار  ربمغیپ  نادناخ  ّتبحم  هک  یناناملـسم  هراومه  هدوبن ؛ نایعیـش  صوصخم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  يرادازع 
ای یناوخ  هیثرم  مسارم  لیکشت  هلمج  زا  فلتخم ، ياهلکش  هب  ار  يرادازع  نیا  دندوب و  رادازع  نیگمغ و  تحاران و  وا  بئاصم  يارب 
هک یقطانم  همه ي  رد  قارع و  رد  دنه ، ناتسکاپ و  رد  ام ، روشک  رد  .دنهدیم  ناشن  يرادازع  ياه  هتـسد  یبهذم و  ياهتئیه  مسارم 

مـسارم تسه و  مسارم  نیا  زین  دنتـسه  نّنـست  لها  ناردارب  طقف  هک  ییاهروشک  زا  یخرب  رد  یتح  دنراد و  روضح  اجنآ  رد  نایعیش 
لوط رد  .مینادیم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياروشاع  مسارم  تکرب  هب  ار  مدرم  یمومع  يرادـیب  نامدوخ  روشک  رد  ام  .تسا  یبوخ 

.تسا هدوب  اهتّلم  يرادیب  هیام ي  اروشاع ، نینوخ  ثداوح  يروآدای  هشیمه  خیرات ،

دنهاوخیم دننکیم ، موکحم  ار  مسارم  نیا  هک  یناسک  .دنفلاخم  اهتّلم  يرادـیب  اب  هک  دـنفلاخم  اروشاع  مسارم  اب  یناسک  تهج  نیا  زا 
تسا و يدنمجرا  زیزع و  رایسب  مسارم  اروشاع  میدقتعم  ام  اذل  .دننک  تیامح  ار  مالسا  نیفلاخم  ییاقلا  تارّکفت  یناهج و  رابکتـسا 

.میدوب ینغ  اوتحماب و  ملاس و  لکش  هب  مسارم  نیا  قّوشم  هشیمه  نامروشک  رد  ام  دوخ 

هکلب درادن ؛ یلاکـشا  مسارم  نیا  دـنراد ، روضح  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  نادـنم  هقالع  اج  ره  مه  رگید  ياهروشک  رد  میدـقتعم 
.تسه مه  بوخ  بولطم و 

نیا رد  دنهدن و  یناهج  رابکتـسا  تسد  هب  فالتخا  داجیا  يارب  يا  هناهب  چیه  دنـشاب ؛ هتـشاد  هّجوت  دیاب  یّنـس  هعیـش و  ناردارب  هتبلا 
؛ دننکب هّجوت  مه  نّنـست  لها  ناردارب  روط  نیمه  .دنکن  زورب  دـشاب ، اه  هقرف  ریاس  تاسّدـقم  هب  تناها  نّمـضتم  هک  ییاهراک  مسارم 

ياه همانرب  هحولرس ي  ار  یمالسا  بهاذم  نیب  فالتخا  داجیا  یناهج  رابکتسا  زورما 

91 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 168 

http://www.ghaemiyeh.com


.دیوشن یناهج  رابکتسا  بیرف  شوختسد  دیشاب  بقارم  .دنکیم  فالتخا  یّنس  هعیش و  نیب  هلمج  زا  هدرک ، شدوخ 

اروشاع یگشیمه  نافلاخم  نارگمتس ؛

عفن هب  هراومه  هک  تسا  مالـسا  خـیرات  رد  يا  هدـیدپ  اروشاع ، .منکیم  راهظا  هاـتوک  هلمج ي  دـنچ  رد  ار  مرظن  هصـالخ  روط  هب  نم 
تـسرد ار  اروشاـع  شقن  يرابکتـسا  ياهتردـق  مه  زورما  .تسا  هتفر  راـک  هـب  يرابکتـسا  ياهتردـق  نارگمتـس و  ناـیز  هـب  مدرم و 

نیسح تداهش  مّرحم و  هرطاخ ي  تشادگرزب  تسا و  مالـسا  خیرات  گرزب  هثداح ي  اروشاع ، .دنفلاخم  نآ  اب  هک  دننکیم  یبایزرا 
ياهفده اب  هک  دننکیم  تفلاخم  نآ  اب  یناسک  اهنت  تسا و  یمالسا  هفیظو ي  ترـضح ، نآ  نادنزرف  نارای و  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب 

تسا و كانمیب  تّدشب  اروشاع  زا  یناهج  رابکتسا  .دنفلاخم  اهنآ  اب  ای  دنرادن  ییانشآ  مالسا  ناگرزب  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
.دنکیم تفلاخم  نآ  اب  اذل 

یمالسا بالقنا  رد  ینیسح  مسارم  عطاق  ریثأت  - 1363-8-10

ام ّتلم  تسناوت  دندرکیم ، ادیپ  مسارم  نیا  رد  مدرم  هک  یناجیه  .تشاد  هدننک  نییعت  شقن  ام  بالقنا  رد  ینیـسح  ياروشاع  مسارم 
مسارم دوب ؛ شجوا  هک  لاس 57  رد  مه  و  دوب ، سونایقا  نیا  مطـالت  ناـجیه و  لّوا  راـک و  لّوا  هک  لاس 56  رد  مه  دـنک ؛ لّوحتم  ار 

.تسا هنوگ  نیا  اروشاع 

خیرات نادیهش  تاداس  وا ؛ باحصا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  - 1363-8-19

هراشا

همه ي زا  لضفا  ناشندوب  هنشت  ببس  هب  طقف  هن  البرک  يادهش  تداهش 
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هنشت دنداتفا ، نیمز  هب  مرگ  ياهنابایب  رد  هک  ییادهـش  همه ي  (1) و  دُحا يادهش  دنتفر ؛ ایند  زا  هنشت  ادهـش  زا  یلیخ  تساهتداهش - 
.دندش دیهش  نآ  رد  هک  تسا  یتّیعقوم  ببس  هب  البرک  يادهش  رتشیب  تلیضف  هکلب  دنتفر -  ایند  زا 

ره .دینکن  کش  نیا  رد  دشیم ؛ هدیچیپ  مهرد  یّلکب  نید  راموط  داتفا ، یمن  قافّتا  رگا  هک  داتفا ؛ قافّتا  هثداح  نیا  یساّسح  عطقم  رد 
رد زور  نآ  دوش  عّلطم  (2) و  دوب هک  دیزی  دنادب  دشاب و  هدناوخ  خیرات  رد  ار  يرجه  مشش  مجنپ و  مراهچ ، ياه  ههد  طیارش  یـسک 
هچ دیـسریم ، لد  لها  ماشم  هب  اهراوید  رد و  نآ  زا  زونه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  يوب  دوب و  ادخ  یحو  طبهم  هک  هکم  هنیدـم و 
رد درکیمن ، مادقا  راک  نیا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  رگا  دمهف  یم  تشاد ، رارق  یتّیعـضو  هچ  رد  نید  (3) و  تشذگیم يداسف 

مدرم رب  هللا  لوـسر  هفیلخ ي  ماـن  ریز  هک  یناـیغط  ملظ و  داـسف و  رفک و  اـب  هلباـقم  هب  دوـبن  نـکمم  رفن  کـی  مالـسا  ناـهج  رـسارس 
حضاو و نم  يارب  .دینادب  ار  نیا  دنامیمن ؛ یقاب  يربخ  چیه  نید  زا  دنامیم و  روط  نیمه  ّتیعـضو  نیا  .دنک  مادقا  درکیم ، تموکح 
ربیخ و دـُحا و  ياهگنج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تامحز  مامت  دوبن ، مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مایق  رگا  هک  تسا  راکـشآ 

.دیشاب هتشادن  نیا  رد  یکش  تفریم ؛ نیب  زا  همه  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تامحز 

طیارش نیرت  تخس  رد  اروشاع  مایق 

ای هام  جنپ  دودح  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  تسا  یندرکرواب  .تسه  مه  تخـس  ردق  نیمه  تسا ، ساّسح  ردقنیا  هک  يراک 
، دندیمهف اه  یقارع  دندیمهف ، اه  یفوک  دندیمهف ، همه  ؟(4)  دشاب نادرگرس  البرک  هنیدم و  نیب  رتشیب 

93 ص :

ص 430. ج 9 ، نایبلا ، عمجم  - . 1
صص 68-67. بهذلا ج 3 ، جورم  صص 286-288 ؛ ج 5 ، فارشألا ، باسنأ  - . 2

ص 67. ج 3 ، بهذلا ، جورم  - . 3
ص ج 44 ، راونألاراحب ، ص 21 ؛ فوهللا ، ص 160 ؛ ج 3 ، فارشألا ، باسنأ  هنیدم ) زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  جورخ  خیرات  - . ) 4

صص ج 44 ، راونألاراحب ، ص 49 . فوهللا ، ص309 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  البرک ) هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دورو  خیرات  . ) 326
.381-380
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؛ دـندوبن هک  زاغآ  زا  رفن  ود  داتفه و  نیا  همه ي  نوچ  دـنامب ؟ رفن  هاجنپ  لهچ ، اـب  ـالبرک  رد  ماجنارـس  اـما  دـندیمهف ؛ اـه  يزاـجح 
تسا زیت  ریشمش  هک  دوب  نیا  هب  هن  شا  یتخس  .دوب  تخـس  راک  .دندمآ  اروشاع  حبـص  ای  اروشاع  بش  اهنآ  رفن   (2) یس ای   (1) تسیب

ِملظ نانچ  نآ  لباقم  رد  مایق  هک  دوب  نیا  هب  شا  یتخس  دوب -  ریشمش  مه  اهگنج  همه ي  رد  تسا ، زیت  اهگنج  همه ي  رد  ریشمش  - 
هیلع و هللا  یلـص  ربمغیپ  دوخ  تسد  مچرپ  نامز  نآ  .دوبن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نامز  لثم  .دهاوخیم  لد  رطیـسم ، ریگ و  همه 
رد اما  دنتفریم ؛ گنج  نادیم  هب  يداش  هدنخ و  یخوش و  اب  دنداتفا ، یم  هار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  مرگ  سَفن  اب  همه  دوب و  هلآ 

.دوبن هنوگ  نآ  البرک 

ابع ریز  ار  ناشرس  اهرفعج  نب  هللادبع  اه و  ساّبع  نب  هللادبع  .دندوب  هدیزخ  اه  هناخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  باحصا  همه ي 
.دندوب مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ياه  شیوخ  موق و  دندوب ؛ هدرک  ناهنپ 

زیچ همه  زا  دندوب  رـضاح  نک ، هاگن  تراقح  مشچ  اب  رفک  يایند  همه ي  هب  سرتن و  سک  چیه  زا  يوق و  ِعاجـش  هّدـع ي  کی  اهنت 
يریگ میمـصت  دوب ، یتخـس  راک  هک  دوب  لیلد  نیا  هب  شتّیّمها  .میوش  هتـشک  ربمغیپ  رـسپ  راـنک  رد  میهاوخیم  اـم  دـنیوگب  دـنرذگب ؛
رفعج نب  هللادبع  دینکن  لایخ  .دنکیمن  مه  قرف  .دندنام  همه  اهرفعج  نبا  اه و  ساّبع  نبا  اهرمع و  نبا  اهریبز و  نبا  اذـل  .دوبن  ناسآ 

ار دنمورین  يوق و  هدرُگ ي  نیا  یسک  دندرک و  فّلخت  همه  .تسا  فّلختم  فّلختم ، هن ، دننکیم ؛ قرف  نارگید  اب  ساّبع  نب  هللادبع  و 
.تسا ادهّشلادّیس  تسا ، مهم  راک  هک  تسا  نیا  يارب  .دودعم  هّدع ي  نامه  زج  تشادن ،

مالـسلا هیلع  نسح  ماـما  هک  روط  ناـمه  میرادـن ؛ ـالبرک  يادهـش  تمظع  هب  ییادهـش  ناـهج ، خـیرات  لوـط  رد  دـینادب ؛ مه  ار  نیا 
: دندومرف

94 ص :

ص 465. ، 1 هسماخ يربکلا ، تاقبطلا  - . 1
ص 149. یبقعلا ، رئاخذ  صص 220-221 ؛ ج 14 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  - . 2
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(1) ؛» هللاِْدبَعَابَأ اَی  َکِمْوَیَک  َمْوَی  «ال 

هریطخ ي ماّیا  نیا  رد  ام  ًاعقاو  .دـیوگب  دـناوتیم  یهاگآ  عـالطا و  يور  زا  ناـسنا  ار  نیا  تسین ؛ ـالبرک  زور  لـثم  رگید  يزور  چـیه 
هیلع نیسح  ماما  هک  تسا  نیا  .مرادن  غارس  نم  .میرادن  غارس  البرک  لثم  رگید  مالـسا ، زا  دعب  مالـسا ، زا  لبق  مالـسا ، ردص  خیرات ؛
هنوـگ کـی  هب  همه  مه  اهتداهـش  سپ   (4) .رتـالاو همه  زا  خـیرات ؛  (3) نادیهـش تاداس  شباحـصا  دوشیم و   (2) ادهّشلادّیس مالسلا 

.تسین

البرک دای  يایحا  ترایز و  تّنس  يراذگ  هیاپ  نیعبرا ؛ - 1363-8-22

هراشا

نیا هب  نیعبرا  ّتیصوصخ  دراد ؟ یتّیصوصخ  هچ  درذگیم ، دیهـش  تداهـش  زا  زور  لهچ  هکنیا  فرـص  تساجک ؟ زا  نیعبرا  ّتیّمها 
.تسا مهم  رایسب  نیا  و  دش ؛ هدنز  مالسلا  هیلع  نیسح  تداهش  دای  ینیسح ، نیعبرا  رد  هک  تسا 

البرک رد  نادیهـش  هّیقب ي  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ینعی  داتفا ؛ یم  قافّتا  خیرات  رد  میظع  تداهـش  نیا  رگا  دینک  ضرف  امش 
راـگزور هحفـص ي  زا  ار  شزیزع  ناراـی  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  دوخ  هک  روط  ناـمه  دـندشیم  قـفوم  هّیما  ینب  اـما  دـندشیم ، دـیهش 

وحم دعب  ياهزور  زور و  نآ  رد  رـشب  لسن  هرطاخ ي  زا  مه  ار  اهنآ  دای  دندرک ، ناهنپ  كاخ  ریز  رد  ار  ناشکاپ  مسج  دـندنکفارب و 
، خیرات رد  هرطاخ  نیا  ایآ  تشاذـگیم ، يرثا  زور  نآ  يارب  مه  رگا  ای  تشاد ؟ مالـسا  ملاع  يارب  يا  هدـیاف  تداهـش  نیا  ایآ  دـننک ،

هدنیآ ي نارود  ياهدیزی  اهیکیرات و  اهیهایس و  اهیراتفرگ و  يارب  مه  دعب  ياهلسن  يارب 

95 ص :

ص 218. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 238 ؛ ج 3 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  - . 1
ص 203. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 142 ؛ تارایزلا ، لماک  - . 2

صص 259. همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - . 3
ص 295. ج 41 ، راونألاراحب ، ص 73 ؛ ج 6 ، ماکحألا ، بیذهت  صص 430-431 ؛ هسماخ 1 ، يربکلا ، تاقبطلا  - . 4
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!؟ تشاد هدننکاشفا  رگنشور و  يرثا  مه  خیرات 

هچ يرثا و  هچ  هرطاخ  نیا  هدش ، دیهش  دندیمهف  یمن  دعب  ياهلسن  مدرم  زور و  نآ  مدرم  اما  دشیم ، دیهـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رگا 
.تشادن يرثا  چیه  دینادیم  دراذگب ؟ خیرات  تاعامتجا و  اهتّلم و  یگتخیگنارب  تیاده و  یگدنزاس و  دـشر و  رد  تسناوتیم  یـشقن 

، تبرغ رد  دـیمهفن و  یـسک  هک  ینادیهـش  دیـسریم ؛ ادـخ  ناوضر  نیّیّلع  ـالعا  هب  وا  دوخ  دـشیم ، دیهـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يرآ ؛
هب یهلا  تمحر  هاگرد  رد  ار  شیاشگ  حوتف و  اهنآ  حور  دندیـسر ، ترخآ  رد  ناشدوخ  رجا  هب  دندش ، دیهـش  یـشوماخ  توکس و 

؟ دندشیم هوسا  سرد و  ردقچ  اما  دروآ ؛ تسد 

دننادب و هدنیآ  رصاعم و  ياهلسن  ار  وا  ّتیمولظم  وا و  تداهـش  هک  دوشیم  سرد  يدیهـش  نآ  هریـس ي  دندش ؟ هوسا  ردقچ  نادیهش 
.دوش ریزارس  خیرات  رد  دشوجب و  وا  نوخ  هک  دوشیم  هوسا  سرد و  يدیهش  نآ  .دنونشب 

نیا هک  دراذـگب  مهرم  دـهدب و  افـش  ار  اـهتّلم  هدروخ ي  قاّلـش  هدیـشک و  متـس  رکیپ  مخز  دـناوتیم  یتقو  نآ  ّتلم  کـی  ّتیمولظم 
دنتخادنا ادص  رد  ادص  اهتردقربا  زورما  هک  تسا  نیمه  يارب  .دسرب  رگید  ياهناسنا  شوگ  هب  ّتیمولظم  نیا  دوشب ، دایرف  ّتیمولظم 

هزیگنا هچ  اب  ارچ و  یلیمحت  گنج  دمهفن  ایند  ات  دننک  جرخ  فازگ  ياهلوپ  دنرـضاح  هک  تسا  نیمه  يارب  .دوشن  دنلب  ام  يادص  ات 
.دمآ دوجوهب  یسک  هچ  کیرحت  اب  یسک ، هچ  تسد  اب  يا ،

نوخ مالسلا و  هیلع  نیـسح  دای  مان و  هکنیا  تمیق  هب  دننک ، جرخ  دنراد ، هچره  دندوب  رـضاح  يرابکتـسا  ياه  هاگتـسد  مه  زور  نآ 
راک لیاوا  رد  هتبلا  .دوشن  هتخانش  دنامن و  یقاب  دعب  ياهتّلم  نامز و  نآ  مدرم  رد  سرد  لثم  اروشاع  تداهـش  مالـسلا و  هیلع  نیـسح 
ربق یتح  ساّبع  ینب  نارود  طساوا  رد  .دندیمهف  رتشیب  تشذـگ ، رتشیب  هچره  .تسا  تمظعاب  بلطم ، ردـقچ  دـندیمهف  یمن  تسرد 

چیه وا  زا  دنتساوخ  دنتخادنا ؛ بآ  دندرک ، ناریو  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 
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نوخ ششوج  نودب  دای ، نودب  هرطاخ ، نودب  تداهش  .تسا  نیا  تداهـش ، نادیهـش و  هرطاخ ي  دای و  شقن   (1) .دنامن یقاب  يرثا 
زور دش و  زاغآ  نآ  رد  البرک  تداهش  مایپ  مچرپ  ندش  هتـشارفارب  هک  تسا  يزور  نآ  نیعبرا ، .دشخب و  یمن  ار  شدوخ  رثا  دیهش ،

هدـماین هچ  (2) و  دنـشاب هدـمآ  ـالبرک  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هداوناـخ ي  لّوا ، نیعبرا  رد  هچ  ـالاح  تسادهـش ؛ ناگدـنامزاب 
(3) .دنشاب

نبرباج ؛(4)  دندمآ البرک  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هدش ي  هتخانـش  ِنارئاز  راب  نیلّوا  يارب  هک  تسا  يزور  نآ  لّوا  ِنیعبرا  اما 
رد هک  روط  نآ  .دندمآ  اجنآ  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نارای  زا  مالسلا و  هیلع  ربمغیپ  باحـصا  زا   (6) هّیطع (5) و  يراصنا هللادبع 
وا .تشاذگ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ربق  يور  درب  تفرگ و  ار  شتسد  هّیطع  دوب ، انیبان  هللادبع  نبرباج  تسه ، رابخا  اه و  هتـشون 

(7) .دز فرح  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  اب  درک و  هیرگ  درک و  سمل  ار  ربق 

هیاپ ار  ادهـش  ربق  ترایز  ّتنـس  درک و  هدـنز  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هرطاخ ي  دوخ ، نتفگ  نخـس  اـب  دوخ و  ندـمآ  اـب  وا 
.تسا یّمهم  زور  نینچ  نیعبرا ، زور  .درک  يراذگ 

ریشمش رب  نوخ  يزوریپ  هرابود ي  هبرجت ي  یمالسا ؛ بالقنا 

هلئسم ي اب  یمالسا  يروهمج  رد  زورما  یهلئسم  .دیتفرگ  رارق  خیرات  زا  یّصاخ  عضو  رد  زورما  ام ، زیزع  نادیهش  ياه  هداوناخ  امش 
یگدنز يا  هعماج  رد  امش  زورما  .دراد  ییاهتوافت  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 

97 ص :

صص 395-394. ج45 ، راونألاراحب ، ص 53 ؛ ج 2 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  صص 478-479 ؛ نییبلاطلا ، لتاقم  - . 1
ص 422. هیلاخلا ، نورقلا  نع  هیقابلا  راثآلا  - . 2

صص 335-334. ج 98 ، راونألاراحب ، ص 219 ؛ هیوقلا ، ددعلا  - . 3
.نامه - . 4

صص 220-219. ج 1 ، باعیتسإلا ، صص 31-32 ؛ یسوطلا ، لاجر  - . 5
صص 211-209. ج 7 ، لاجرلا ، سوماق  - . 6

صص 131-130. ج 65 ، راونألاراحب ، صص 190-191 ؛ ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  ص 90 ؛ نیلفاغلا ، هیبنت  - . 7
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دوجوهب ینیسح  تکرح  اب  هک  تسا  يا  هعماج  تسا ؛ مکاح  هعماج  نآ  رب  ینیسح  حور  مالسلا و  هیلع  نیسح  هشیدنا ي  هک  دینکیم 
.دندش هدیشک  ریز  هب  تردق  جوا  زا  نامز  نایدیزی  ینیسح ، دایرف  اب  هدمآ ؛

ّتیمورحم تبرغ و  راگزور  رد  ار  لطاب  رب  قح  يزوریپ  هبرجت ي  مالسلا  هیلع  نیـسح  زا  نتفرگ  سرد  اب  دنتـسناوت  ام  نانز  نادرم و 
دوشب و زوریپ  لطاب  رب  قح  هک  تشادن  دوجو  نیا  زا  یناشن  چیه  زورما  يایند  رد  هک  یلاح  رد  دنهدب ؛ ناشن  دننک و  هدـنز  قح  لها 

دیهـش اب  نداد ، نوخ  اب  نداد ، ناج  اب  دنتـسناوت  ام  مدرم  .دـنک  زاب  مدرم  یگدـنز  رد  مدرم و  ناـیم  رد  ار  شدوخ  ياـج  یهلا  رّکفت 
.دنسرب اجنیا  هب  نتفریذپ ، دوخ  نازیزع  دوخ و  يارب  ار  تداهش  نداد و 

مگ ار  شدوخ  ياپ  تسد و  تنحم ، تّدش و  همه  نآ  نایم  مهدزای ، بش  اروشاع و  رصع  مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز  هک  روط  نامه 
.میشاب دیابن  میتسین و  سویأم  زورما  مه  ام  دشن ، سویأم  درکن و 

مالـسلا هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  شدوخ  هدازردارب ي  هب  مالـسلا  اهیلع  بنیز  تایاور –  زا  یـضعب  لقن  هب  انب  اروشاـع -  رـصع  ناـمه 
اهتّلم و مدرم و  دش ، دهاوخ  هتشارفارب  مچرپ  نیا  دش ، دهاوخ  دابآ  اهربق  نیا  دنامیمن ؛ هنوگ  نیا  عاضوا  نم ! هدازردارب ي  يا  تفگ :

نآ .دش  و  دش ، دهاوخ  ملاع  ناهاوخ  يدازآ  سردَم  اجنیا   (1) .دندرگیمرب دنریگیم و  سرد  اجنیا  زا  دنیآ و  یم  هورگ  هورگ  اهلسن ،
.دادیم ناشن  ار  هدنیآ  دیما ، نیا  زور 

مالسلا هیلع  هللادبعابا  هب  رصم  مدرم  داقتعا  - 1363-10-10

.تسا نشج  رصم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تدالو  زور 

دجسم .زورون  دیع  لثم  دنوریم ؛ مه  ندید  هب  دنشوپیم ، ون  سابل  اجنآ 

98 ص :

ص182. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 447 ؛ تارایزلا ، لماک  - . 1
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هشیمه مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  ترضح  رّهطم  رس  هب  بوسنم  ربق  تساجنآ و  دجاسم  نیرتمهم  نیسحلا  سأر  دجـسم  بنیز و  هدّیس 
.دننکیم لّسوت  دنناوخیم و  زامن  دننکیم ، اعد  دننکیم ، هیرگ  دنوریم ، اجنآ  هب  مدرم  .دراد  رئاز 

تفرعم اب  ترایز  زا  دوصقم  - 1363-10-14

ار مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  یـسک  نآ  تسیچ ؟ دوصقم  .هن  تفرعم  یب  ترایز  دراد و  تمیق  تفرعم  اب  تراـیز  دـیا  هدـینش 
مالعا مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  زا  تیامح  مالعا  هک  دمهف  یم  دنکیم و  ترایز  ار  یـسک  هچ  دـنکیم ؛ هچ  دـمهف  یم  دـنکیم و  ترایز 

مالـسلا هیلع  نیـسح  رانک  رد  دمهف  یم  تسیک و  هب  ندرک  تشپ  نتفر ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  يوس  هب  دـمهف  یم  تسیک ؛ زا  يرازیب 
مالسلا هیلع  نیسح  دنتسنادیمن  اه  یلیخ  .تسا  تفرعم  اب  ترایز  شترایز ، دراذگیم ؛ ناسنا  شود  يور  ار  یفیلکت  هچ  نتفرگ ، رارق 

اجنیا رد  مه  يزیچ  دنتفگیم  دندوب ؛ هدرک  روبع  البرک  زا  .دندیمهف  یمن  ار  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  هار  داهج و  تداهـش و  هچ ؟ ینعی 
هاگآ و یلد  زا  تفرگیم و  ماجنا  تفرعم  نودـب  نوچ  شزرا ؛ مک  ترایز  اـما  دوب ، تراـیز  مه  نآ  .مینکب  مه  ییاـشامت  اـی  میناوخب 

گنج دنگنج ، یم  هچ  يارب  دنوریم و  هچ  يارب  دننکیم و  هچ  دننادب  هکنیا  یب  خـیرات  ياهگنج  رد  هک  یناسک  .تساخیمنرب  فراع 
؛ دنگنج یم  دنتفرگ و  رارق  مالـسا  ياهورین  لباقم  رد  هک  یلفاغ  ياه  هراچیب  نیمه  لثم  تسا ؛ نارـسخ  اهنآ  يارب  شرخآ  ات  لّوا  زا 

.دنوشیمن هتسخ  دنهدیم ، ماجنا  ار  یمیظع  تکرح  هچ  دننکیم و  هچ  دننادیم  هک  یناسک  اما  .دنوشب  هتشک  هچ  دنشکب و  هچ 

مالسلا اهیلع  همطاف  بتکم  درگاش  مالسلا ؛  هیلع  هللادبعابا  - 1363-12-21

راوگرزب و ماما  ود   (1)، تشهب ناناوج  رورس  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما 

99 ص :

ص73. ج 37 ، راونألاراحب ، ص 312 ؛ یسوط ، یلامألا ، ص 3 ؛ ج 3 ، دمحا ، دنسم  - . 1
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نیـسح ماما  يراکادف  راثیا و  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  یـشیدنارود  ملح و  ربص و  .دنا  مناخ  نیا  ناماد  هدش ي  تیبرت  موصعم ، ود 
وا زا  دنتفرگ و  دای  وا  زا  دنتخومآ ، ردام  زا  اهنیا  دشاب ؛ دـناوتیمن  ردام  نیا  ياهتلـصخ  اهتیبرت و  تاّیحور و  زا  يادـج  مالـسلا ،  هیلع 

رتشیب ای  رتخد  ود  رتخد ، کی  الاح  دنا ؛ هنوگنیا  زین  شنارتخد  .دنتسه  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف ي  نادرگاش  مه  اهنآ  .دنتفرگ  سرد 
دنتفگ یضعب  .دنکیم  تابثا  ار  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  رتخد  کی  مک  تسد  هدش ، رکذ  رظن  فالتخا  هب  خیرات  رد  هچنآ  .دشاب 

؛(2) تسا مالـسلا  اهیلع  بنیز  نامه  موثلک  ّما  دـنتفگ  یـضعب   (1)  . مالـسلا اهیلع  موثلک  ّما  مالـسلا و  اـهیلع  بنیز  دنتـشاد ؛ رتخد  ود 
اهیلع بنیز  زا  امـش  هک  یتّیـصخش  هرهچ و  نآ  دیـسانش و  یم  امـش  هک  یبنیز  نآ  لاح  ره  هب   (3) .دنتفگ رگید  يا  هنوگ  هب  یـضعب 
ردام نیا  هدرورپ ي  ّتیصخش ، نیا  .تسا  تمظعاب  تاهج  همه ي  زا  وا  .تسا  تمظعاب  ردقچ  ّتیصخش  نیا  دیراد ، غارس  مالـسلا 

.تسا

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ناج  زا  رتزیزع  مالسا ؛ - 1364-1-10

، داد ناشناج  لباقم  رد  ادخ  هک  يزیچ  نآ  دنداد ، ار  ناشناج  هک  یناسک  همه ي  مالسا و  ردص  يادهش  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دوخ  زا  درک ، ظفح  ّتیرشب  يارب  دوخ  ندرک  ادف  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هچنآ  .دوب  رتزیزع  اهنآ  ناج  زا 

؛ دـنا هنوگ  نیمه  مه  ام  زیزع  يادهـش  .دـش  نآ  ناـبرق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  دوب  نآرق  مالـسا و  دوب ؟ هچ  نآ ، .دوب  رتزیزع 
.تسا رت  يوـق  رت و  تماقتـسا  اـب  داد ، دیهـش  هک  یتـّلم  نآ  هـشیمه  .دـندرک  ظـفح  ار  اهفدـه  دنتـشاد ، هـگن  ار  بـالقنا  اـما  دـنتفر ،

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

(4) ؛» ًاَدلَو ُرَثْکَأ  ًادَدَع َو  یَْقبَأ  ِْفیَّسلا  ُهَّیَِقب  »

100 ص :

ص89. ج 42 ، راونألاراحب ، ص23 ؛ دیلاوملا ، جات  ص 14 ؛ ج 3 ، يربکلا ، تاقبطلا  - . 1
ص 242. هیوقلا ، ددعلا  - . 2

صص 124-123. تابنیزلارابخأ ، - . 3
هرامش ي راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  .تسا » رتشیب  ناش  نادنزرف  و  رت ، ماود  اب  ناش  هرامـش  گنج ، ریـشمش و  ناگدنام  یقاب  - . » 4

 . 84

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 177 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_100_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_100_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_100_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_100_4
http://www.ghaemiyeh.com


.دنرت یندنام  رترادیاپ و  خیرات  رد  ناگدنامزاب  دنـشونیم ، تداهـش  تبرـش  ادخ  هار  رد  دـنوریم و  اهنآ  زا  یناسک  هک  یمدرم  نیب  زا 
هار رد  شدارفا  زا  رفن  کـی  ینیب  زا  هدـشن  رـضاح  هداد و  ّتلذ  فعـض و  هب  نت  هک  یتـّلم  اـما  تسا ؛ یندـنام  هداد ، دیهـش  هک  یتـّلم 

ار ناشدوخ  ناج  نآ  هار  رد  یناسک  هک  یبالقنا  .تسا  تکالف  ّتلذ و  هب  موکحم  لاوز و  هب  موکحم  دـیایب ، نوخ  سّدـقم  فادـها 
.تسه مه  نیمه  و  تسا ، رتشیب  ناش  لثم  دیلوت  ینعی  ًاَدلَو ؛» ُرَثْکَأ  ًادَدَع َو  یَْقبَأ  ِْفیَّسلا  ُهَّیَِقب  : » تسا یندنام  دندرک ، راثن 

اروشاع هعجاف ي  زا  سپ  یهلا  تارّدقم  عوقو  - 1364-1-23

هیلع قداص  ماما  یگدنز  باب  رد  هک  دنکیم ، ضوع  ار  اهنآ  یحلاصم  رثا  رب  دعب  دـنکیم و  ریدـقت  ار  ییاهزیچ  کی  ملاع  راگدرورپ 
هک دومرف  مالّـسلاوهالّصلا  هیلع  قداص  ماما  هک  مشاب ، هتفگ  يرگید  ياج  رد  ای  اجنیا  رد  منکیم  نامگ  ار  ثیدـح  نیا  هدـنب  مالـسلا 

هّمئا یهلیـسو  هب  يرجه  داتفه  لاس  رد  یمالـسا  تموکح  هک  دوب  رارق  ینعی  دوب ؛ هدرک  نّیعم  داتفه  لاـس  يارب  ار  رما  نیا  دـنوادخ 
: دریگب ماجنا  مالسلا  مهیلع 

؛» ضْرَْألا ِلْهَأ  یَلَع  ِهللا  ُبَضَغ  َّدَتْشا  ُْنیَسُْحلا ، َِلُتق  اَّمَلَف  »

لاس  (1) .لهچودـص لاس  يارب  داـتفا  ریخأـت  بلطم  نیا  دـمآ ، شیپ  اروشاـع  عیجف  یهثداـح  دـمآ و  شیپ  ـالبرک  یهعقاو  هک  یتقو 
ریدـقت نیا  هک  دـمآ  شیپ  یثداوح  زاب  مه  اجنآ  .مالّـسلاوهالّصلا  هیلعقداص  ماما  یتاـغیلبت  شـالت  جوا  رد  تسرد  ینعی  لهچودـص 

دیتفگ دیتسه ، ام  رب  رود و  هک  ینایعیش  امـش   (2)، دیدرک اشفا  اهامـش  هک  تسه  تیاور  نیا  دوخ  رد  هک  تخادنا ، بقع  هب  ار  یهلا 
چیه دـینکیم ، هظحالم  هک  روط  نامه  نیاربانب ، .هداتفا  ریخأـت  زاـب  داـتفا ، ریخأـت  زاـب  بلطم  هک  دوب  نیا  دـیدرکن ، ناـمتک  ار ، بلطم 

درادن یلاکشا 

101 ص :

ص 105. ج 52 ، راونألاراحب ، صص 178-179 ؛ ج 1 ، حئارجلا ، جئارخلا و  - . 1
.نامه - . 2

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 178 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_101_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_101_2
http://www.ghaemiyeh.com


بقع ار  نآ  یثداوح ، ندمآ  شیپ  رطاخهب  دعب  -ي ، نّیعم نامز  کی  يارب  دشاب  هدومرف  ریدـقت  ار  يدوصقم  کی  لاعتم  يادـخ  هک 
.دزادنیب

نآ نتسناد  اب  هک  تسا  یـشالت  یمالـسا ، ّتیمکاح  یمالـسا و  میژر  داجیا  تموکح و  نتفرگ  يارب  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  شالت  سپ 
.درادن یتافانم  چیه  هدنیآ ، قیاقح و 

تناـما راـب  هکنیا  دّرجم  هب  ناـش  همه  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  هک  دـننادب  نارهاوخ  ناردارب و  یهمه  هصـالخ ، روط  هب  ار  نیا  سپ  بخ ،
يارب دوب  یـسایس  شالت  کی  دوب ؛ یـسایس  یهزرابم  کـی  دـندرکیم ، عورـش  هک  ییاـهراک  زا  یکی  دـنتفرگیم ، لـیوحت  ار  تماـما 
ماجنا دنهدب ، لیکشت  ار  یماظن  کی  دنهاوخیم  هک  یناسک  نآ  هک  تسا  ییاهشالت  یهمه  لثم  یسایس  شالت  نیا  .تموکح  نتفرگ 

.دندرکیم مه  مالسلا  مهیلع  هّمئا  ار  راک  نیا  دنهدیم و 

هدنیآ هب  دیما  راثیا و  تمواقم ، تدالو  مالسلا ؛  هیلع  یلع  نب  نیسح  تدالو  - 1364-2-4

یقیقح ناگدنامزاب  يونعم و  نادنزرف  امش  هب  ار  نارگراثیا  ناراکادف و  نازرابم ، هوسا ي  خیرات و  نادیهـش  رالاس  تداعـس  اب  دالیم 
یمالـسا تموکح  لیکـشت  ناراگزور  نیلّوا  ياهلگ  زا  یکی  ًالّوا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  .منکیم  ضرع  کـیربت  راوگرزب  نآ 

نشور هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  مشچ  اهنآ ، ندییور  اب  .دندییور  ناتسلگ  نیا  رد  هک  دندوب  ییاهلگ  نیلّوا  وزج  شردارب  وا و  .دوب 
اب فده و  رد  شندش  وحم  تمواقم و  اب  دوخ و  نوخ  اب  هزات  دولوم  نیا  دید  خـیرات  هنیئآ ي  رد  یهلا  لوسر  ذـفان  ناگدـید  دـش و 

نیمه و  درک ؛ دهاوخ  همیب  دبا  ات  ار  یمالسا  بالقنا  درک و  دهاوخ  ظفح  ار  وا  تلاسر  یـصخش ، تاّیثیح  همه ي  زا  شندمآ  نوریب 
.داد وربآ  تداهش  هب  دوب و  تمواقم  هروطسا ي  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  .دش  مه  روط 

نآ اب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  .دوب  هدیدن  تمظع  نیا  اب  یتداهش  زگره  رشب ،

102 ص :
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رد زور  نآ  مه  لعشم ، نیا  .درک  لعتشم  خیرات  ياه  هرانم  نیرتدنلب  يور  رب  ار  تداهـش  یندشن  شوماخ  لعـشم  ریظن ، یب  تداهش 
نانچمه تسا ، مالـسا  هرابود ي  رجف  راگزور  هک  زورما  مه  و  زورما ، ات  خیرات  مدـق  هب  مدـق  رد  مه  و  یناملظ ، کیرات و  يایند  نآ 

نیسح تدالو  سپ  .دزاسیم  راوتسا  هدنیآ  يوس  هب  ار  اهمدق  مه  دنکیم و  نشور  ار  اهمشچ  مه  دنکیم ، مرگ  ار  اهلد  مه  دشخردیم ؛
.تسا هدنیآ  هب  هدش  نیمضت  ِدیما  تدالو  تسا ، راثیا  تدالو  تسا ، تمواقم  تدالو  تسا ، رون  تدالو  مالسلا  هیلع  یلع  نب 

اروشاع مایق  زاس  هنیمز  مالسلا ؛  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ّقح  رد  ملظ  افج و  - 1364-3-17

نـسح ماما  هک  یلاـس  هد  نآ  لوط  رد   (1)، هیواعم اب  حلـص  يارجام  زا  دـعب  دوب ، هدـنز  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  یتّدـم  لوط  رد 
مالـسا ناهج  رد  ار  ّ-ت-ي  یعـضو نانچ  نآ  باحـصا ، نیا  یهمه  کمک  هب  ردارب و  کمک  هب   (2)، دوب هدنز  مالـسلا  هیلع  یبتجم 

نآ دنکب ، مایق  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زور  کی  رگا  هک  دادیم  دـیون  -يّ-ت  عضو نآ  هک  دـندروآ  دوجوهب  دـندرک و  عورش 
دهاوخ مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تداهـش  و  دـیدوب ، نآ  دـهاش  خـیرات  رد  امـش  هک  دـمآ  دـهاوخ  شیپ  -ّي-ت-ي  عضو نانچ 
ماجنا نایلاس  نیا  لوط  رد  هک  يرگنـشور -  يرگاشفا و  همه  نآ  زا  دعب  يرکف ، راک  همه  نآ  زا  دـعب  تاغیلبت ، نآ  زا  دـعب  تسناوت 

.دشاب مالسا  ناهج  یندشن  شومارف  یهثداح  دوب -  هدش 

هیلع نسح  ماما  ار  یماظن  گنج  ینعی  دوب ؛ همـصاخم  كرت  رهاظ  رد  نیا  هک  درک  حلـص  رهاّـظلا  یلع  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  اذـل 
، یسایس گنج  ات  درک ؛ فقوتم  دوشب ، هزرابم  نآ  اب  سپس  دوشب و  اشفا  دیاب  ًالبق  هک  ینمشد  نآ  اب  مالسلا 

103 ص :

صص 53-51. ج 44 ، راونألاراحب ، صص 12-14 ؛ ج 2 ، داشرإلا ، ص 215 ؛ ج 2 ، یبوقعیلا ، خیرات  - . 1
صص 158-157. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 192 ؛ ج 3 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  ص 286 ؛ ج 2 ، ریبکلا ، خیراتلا  - . 2
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هیلع نسح  ماما  هک  ینآ  زا  دـعب  هک  دـش  نیا  هجیتن  .دـنکب  عورـش  وا  اب  ار  دوخ  یمالـسا  گنج  یتاغیلبت و  گـنج  یگنهرف ، گـنج 
يایند ّتیعضو  داد ، همادا  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هار  نامه  رگید   (1) لاس هد  مه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تفر و  ایند  زا  مالـسلا 

ات هک  دریذپب  ار  یتداهش  نانچ  نآ  ربمغیپ -  نادنزرف  زا  يدنزرف  ینعی  ربمغیپ -  دنزرف  تسناوتیم  رگید  هک  دیـسر  ییاجنآ  هب  مالـسا 
مالسا و  دش -  هک  نانچمه  دوشب -  گرزب  زیمآ و  تمواقم  راثآ  أشنم  و  دنام -  هک  ینانچمه  دنامب -  تداهش  نآ  ایند ، خیرات  رخآ 

 . مالسلا هیلع  نسح  ماما  راک  نیا  تشاد  هگن  هدنز  هک  نانچمه  درادب ؛ هگن  هدنز  ار 

یتابجوم هچ  درک و  حلـص  ارچ  هک  مینزب  فرح  عافد  عضوم  زا  مییآ  یمن  ددـصرد  چـیه  ام  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  راـک  دروم  رد 
زونه مدرم  دوب ، هدـشن  اشفا  هرهچ ، نآ  هکنیا  يارب  دـیدیم ؛ هبرـض  مالـسا  ًانیقی  درکیمن ، حلـص  رگا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  تشاد ؛

نآ اب  دندش  رضاح  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نازابرـس  زا  رفن  رازه  اهدص  ای  رفن  نارازه  هک  دنتـسنادیمن  ردقنآ  دنتـسنادیمن ؛ ار  قیاقح 
ّوج نانچ  نآ  یـسایس ، نوگانوگ  ياهراک  لوپ و  تاـغیلبت و  .دـنگنجن  رگید  دوب ، هدـیگنج  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اـب  هک  یفرط 
دوخ دودعم  کیدزن و  باحـصا  ناج  ار و  دوخ  ناج  ار و  دوخ  زور  نآ  رگا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  دوب  هدروآ  دوجو  هب  يدـب 
هیلع نیسح  مان  مالسلا و  هیلع  نسح  مان  مالسلا و  هیلع  یلع  مان  یلاس  دنچ  زا  دعب  .دنامیمن  یقاب  مالـسا  زا  يزیچ  دادیم ، تسد  زا  ار 

دنامیمن يدایز  تّدم  يارب  مه  دنامیم  اهباتک  يالبال  رد  رگا  هدنزومآ ، ثداوح  همه  نآ  مان  مالـسا و  ردص  تاراختفا  مان  مالـسلا و 
.دوب مالسلا  هیلع  نسح  ماما  راک  نیا  دنامیمن ؛ هدشن  فیرحت  یتسردب و  و 

یخیرات ثداوح  یگژیو  - 1364-4-7

؛ دراد مزال  نامز  درک ؛ يدنب  عمج  دوشیمن  یناسآ  هب  ار  یخیرات  ثداوح 

104 ص :

ص 200. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 177 ؛ همامإلا ، لئالد  - . 1
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درذـگیم و نامز  یتقو  اما  دـنک ، تواضق  روج  کی  یحطـس ، هاگن  اـب  ار  يا  هثداـح  ناـسنا  اـسب  .دراد  مزـال  تریـصب  قیمع و  ِدـید 
.دوب هنوگ  نیمه  هب  خیرات  لوط  رد  ثداوح  زا  يرایسب  .دوش  ضوع  تواضق  دنکیم ، هعلاطم  ار  هّیضق  بناوج 

نامه تّدـمدنلب  راثآ  هب  هّجوت  اب  دوب ؛ تواضق  کی  نآ ، تّدـم  هاتوک  راثآ  هب  هّجوت  اب  تواضق  نید ، يایلوا  گرزب  ياهتداهـش  رد 
تـسرد تواضق  یهاگ  ینعی  .تسا  یخیرات  لئاسم  باب  رد  تواـضق  زا  يرگید  دـُعب  کـی  مه  نیا  .دوب  يرگید  تواـضق  هثداـح ،

نامه هب  تبـسن  يرگید  تواضق  تّدـمدنلب ، راثآ  هب  هّجوت  اب  لاح  نیمه  رد  تّدـم ؛ هاتوک  راثآ  هب  هّجوت  اب  اـما  تسین ، طـلغ  تسا ،
.دراد دوجو  هثداح 

: هک تسا  نیمه  تّدم  هاتوک  هب  تبسن  یلّوا و  تواضق  مینکیم ، هاگن  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تداهش  هب  یتقو 

(1) ؛» هَمَلْظُم َكَدَْعب  اَینُّدلا  َّنِإَف  »

.دش کیرات  رگید  ایند 

تمواقم نآ  يراکادـف و  نآ  دوبن ، تداهـش  نآ  رگا  مینیب  یم  مینکیم ، هاگن  ار  هثداح  نامه  تّدـمدنلب ، راـثآ  هب  هّجوت  اـب  یتقو  اـما 
ثداوح زا  دهاوخب  رگا  ّتلم  کی  .تسا  هنوگ  نیمه  هب  ام  نامز  ثداوح  رد  .دـشیم  مَلظُم  نآرق ، مالـسا و  رون  نادـقف  هب  ایند  دوبن ،

.تّدمدنلب هب  مه  دنک ، هاگن  تّدم  هاتوک  هب  مه  دیاب ، دشاب ، هتشاد  تسرد  تواضق  ثداوح ، نآ  هرابرد ي  دریگب و  سرد  یخیرات 

زیچ چیه  هثداح ، نآ  ناینابرق  يارب  تسادخ ، يارب  یتقو  دشاب ، خلت  مه  هچره  دتفا ، یم  قافّتا  هک  یثداوح  مینادـب ؛ دـیاب  مه  ار  نیا 
.درک هّجوت  نآ  هب  دیاب  هک  تسا  هحفص  نیا  رگید  يور  کی  مه  نیا  .تسین  دوس  تعفنم و  زج 

105 ص :

ص 337. مّرقم ، نیسحلا ، لتقم  - . 1
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ینیسح تقیقح  عولط  هاگیّلجت  یمالسا ؛ بالقنا  - 1364-6-8

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مرگ  سَفَن  مالـسا ، ردص  .دینادب  ار  نیا  میتشادن ؛ زورما  لثم  يا  هّلق  ام  مالـسا ، خـیرات  لوط  رد  نازیزع !
زورما نانمـشد  لثم  حّلـسم  زّهجم و  هنوگ  نیا  ربمغیپ ، نانمـشد  لاح  نیع  رد  .درکیم  بآ  نآرق  تایآ  اـب  ار  گنـس  ياـهلد  هک  دوب 

هک ییاهنآ  تسد  داتفا ؛ ساّبع  ینب  هّیما و  ینب  نیطالس  تسد  هب  مالـسا  نآ ، زا  دعب  .دوب  يا  هزات  مایپ  دوب ، هچره  .دندوبن  نآرق  تّما 
زا سپ  یکی  اهنرق  .دـنام  اهنت  زور  نآ  مالـسا ، ّتلم  .دـننک  هدـنز  ار  ّتیورـسک  نید ، ماـن  هب  دـنروخب ؛ ناـن  نید ، هار  زا  دنتـساوخیم 

ياـهنافوط نرق  دیـسر ؛ ارف  رامعتـسا  نرق  اـت  دـشن ، نشور  رگید  شغارچ  اـما  دـش ، داـیز  شتّیعمج  مالـسا  تـّلم  تشذـگ ، يرگید 
گرزب ياه  هبرجت  نرق  و  رز ، روز و  لماک  هبلغ ي  نرق  یقیقح ، ياهـشزرا  اهتلاصا و  ندـش  مگ  نرق  اهتّلم ، رب  راشف  نرق  نیگمهس ،

؛ رت تفلک  ندرگ  زور  هبزور  اهتردق  سویأم ، اهتّلم  ّتیرشب ؛ خلت  ًابلاغ 

(1) «. ٍرُون ْنِم  َُهل  اَمَف  ًارُون  َُهل  ُهللا  ِلَعْجَی  َْمل  ْنَم  اَهارَی َو  ْدَکَی  َْمل  ُهَدَی  َجَرْخأ  اَذِإ  ٍضَْعب  َقْوَف  اهُضَْعب  ٌتاَُملُظ  »

نید ناشفشتآ  ششوج  هزجعم ، نیا  .دش  عقاو  امـش  تسد  هب  هزجعم  دش ؛ لزان  هزجعم  اهیکیرات ، نیمه  جوا  رد  دوب و  اهیکیرات  نرق 
رگم .دنریگب  ار  دیـشروخ  نیا  يولج  هک  دنروآ  یم  ربا  دنراد  اهنافوط  دـنیآ ، یم  دـنراد  اهربا  الاح  .دوب  نآرق  دیـشروخ  شزورفا  و 

رد مالسلا  هیلع  نیـسح  تقیقح  زورما  .درادن  يا  هراچ  دریذپب ؛ ار  یمالـسا  میظع  تکرح  تسا  موکحم  ایند  دنناوتیم ؟ رگم  دوشیم ؟
.تسا نآرق  مالسا و  نآ ، تسا و  هدرک  عولط  ایند 

106 ص :

هک یسک  .دنیبب و  ار  نآ  تسین  نکمم  دنک ، جراخ  ار  دوخ  تسد  هاگره  هک  هنوگ  نآ  يرگید ؛ زارف  رب  یکی  تسا  ییاهتملظ  - . » 1
.40، رون .تسین » وا  يارب  يرون  هدادن ، رارق  وا  يارب  يرون  ادخ 
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هظحل فیلکت  هب  ندرک  لمع  ترورض  - 1364-6-11

ردام ردپ و  ار و  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  دندوب  رفن  نارازه  مالـسا  ملاع  رد  دینادیم  .تسا  نیا  رنه  تسیچ ؛ هظحل  زاین  دینیبب 
البرک يارجام  رد  هک  ار  یناسک  نآ  همه ي  ار و  نایدیزی  دیزی و  دنتشاد ؛ تسود  ار  اهنآ  نادناخ  ار و  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 

، دندشن رهاظم  نب  بیبح  اهنآ  اما  دننک ؛ شالت  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باکر  رد  دندوب  رـضاح  دنتـشاد ؛ نمـشد  دنتـشاد ، تکرش 
مالـسلا هیلع  ربکا  یلع  مالـسلا و  هیلع  لضفلاوبا  هک  دـندوب  یناـسک  مشاـه  ینب  رد  دـندشن ، ناملـسم  هزاـت  مـالغ  نآ  دـندشن ، ریَهُز 

.دندرکن ادیپ  روضح  زاین ، هظحل ي  رد  نوچ  ارچ ؟ دندشن ؛

دعتـسم هدامآ و  ار  مدوخ  هک  هدیاف  هچ  مهدن ، خـساپ  زاین  نآ  هب  مسانـشن و  ار  تقو  نآ  زاین  نم  رگا  دراد ، جایتحا  نم  هب  نید  یتقو 
کمک هب  یناوتیم  ینامز  وت  دراد ، جایتحا  یتوف  يروف و  يوراد  نیا  هب  يروف و  جالع  نیا  هب  رامیب  یتقو  منادـب ؟ نید  يارب  کـمک 
هدـیاف هچ  يدروآ ، مه  ار  وراد  نآ  ربارب  دـص  رگا  تشذـگ ، هک  هظحل  نآ  ّـالاو  یهدـب ؛ ار  وراد  نآ  هظحل  نآ  رد  هـک  ینک  راـختفا 

.تسا نیا  مهم  دراد ؟

تاجن یتشک  تیاده و  لعشم  مالسلا ؛  هیلع  نیسح  ماما  - 1364-7-2

هراشا

: دومرف هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  هک  يا  هلمج  نیا 

همه ي هژیو ي  تسا ؛ تاـجن  یتـشک  تیادـه و  غارچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ینعی   (1) ؛» هاَجَنلا ُهَنیِفَس  يدُهلا َو  ُحاَبْـصِم  َْنیَـسُْحلا  َّنِإ  »
.دنکیم ادیپ  يرتشیب  یّلجت  روهظ و  کی  اهنامز  زا  یضعب  رد  اما  تساهنامز ،

107 ص :

َّنِإ : » تسا هدـش  لقن  فالتخا  یکدـنا  اب  مّدـقتم ، ییاور  ياهباتک  رد  تاـیاور  نیا  نتم  ص 198 . ج 1 ، یحیرطلل ، بـختنملا ، - . 1
، اضرلارابخأ نویع  هاََجن .» ُهَنیِفَس  يًدُه َو  ُحاَبْصِم  ِهللا  ِشْرَع  ِنیِمَی  ْنَع  ٌبُوتْکََمل  ُهَّنِإَف  ِضْرَْألا  ِیف  ُْهنِم  ُرَبْکَأ  ِءاَمَّسلا  ِیف  ٍِّیلَع  َْنب  َْنیَـسُْحلا 

صص 205-204. ج36 ، راونألاراحب ، ص 62 ؛ ج 2 ،
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مالـسلا و امهیلع  ارهز  هشوگرگج ي  ندوب  تیادـه  غارچ  هک  دوب  اهنامز  نیمه  زا  دـش ، عقاو  اروشاع  هثداح ي  هک  يزور  نآ  ًاـنیقی 
ماما مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نآ ، زا  لبق  لاس  هد  .دش  مولعم  دـننادب ، دـنمهفب و  ار  نیا  دـیاب  هک  یناسک  نآ  يارب  ربمغیپ  مشچ  رون 

يزوُرب نینچ  اروشاع  رد  دوبن ؛ نشور  مدرم  يارب  ردقنیا  بلطم  نیا  اما  دوب ؛ تاجن  هنیفس ي  تیاده و  حابصم  مه  زور  نآ  ؛(1)  دوب
.درک ادیپ 

لاس دصناپ  شیپ و  لاس  دص  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ندوب  تاجن  هنیفـس ي  زورما  .تساهنامز  نامه  زا  کش  یب  مه  زورما 
رد لاـس  دصیـس  رازه و  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  داـی  هک  يزور  بـالقنا ، تضهن و  رـصع  ینعی  زورما ، .تـسا  رتـشیب  شیپ 

، درکیم ادیپ  روهظ  یـصوصخ  ینامدوخ و  ياهطیحم  سرادـم و  دـجاسم و  ایاکت ، هنحـص ي  رد  ام و  ّتلم  تّما و  ياهلد  هشوگ ي 
اروشاع يارجام  رد  هک  يروط  نامه  اما  .تفرگ  ندیـشخرد  کلف  فقـس  رب  ایند و  نامـسآ  رب  باتناهج  غارچبـش  کی  لثم  ناهگان 

لد ِباتناهج  غارچ  نیا  هک  یناسک  دنتسه  مه  زورما  دننیبب ، دنتسناوتن  شتّینارون  همه ي  اب  ار  ناشخرد  غارچ  نیا  هک  دندوب  يا  هّدع 
.دننیبب دنناوتیمن  ار  زورفا 

ار غارچ  نیا  دنناوتب  دیاش  ات  داتفا  راک  هب  دوب ، متـس  ملظ و  هضبق ي  رد  هک  ییاه  هزین  اهریـشمش و  همه ي  زور  نآ  هک  يروط  نامه 
، یماـظن نردـم  قوف  تازیهجت  اـهرازبا و  ماـمت  اـب  ملاـع ، راوخناـهج  راوـخنوخ و  نارادمتـسایس  همه ي  مه  زورما  دـننک ، شوماـخ 

.دننک باترپ  زورفا  ناهج  دیـشروخ  نیا  تمـس  هب  دننک و  تسرد  ییاهلِگ  اهنجل و  دنرکف  رد  یتاغیلبت  لیاسو  يداصتقا و  یـسایس ،
تردـق رب  رود و  ياـه  هبنپ  ناولهپ  نآ  يدـیزی و  راـبرد  ياـهکرعاش  نآ  اـه و  هزین  نآ  اهریـشمش و  نآ  زور ، نآ  هک  يروط  ناـمه 

بیرغ و دنزرف  نز و  نایم  ِناناوخزجر  نآ  يوما و  یعّنصت 

108 ص :

ص 200. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 8 ؛ همئألا ، خیرات  - . 1
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زورما قحب ، دننک ؛ شوماخ  دنتسناوتن  ار  غارچ  نیا  دنیادزب و  نامز  هظفاح ي  زا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دنتـسناوتن  سک ، یب 
هیلع نیـسح  يور  ساکعنا  هک  باتملاع  دیـشروخ  نیا  رون  زا  تسناوت  دـهاوخن  دوشب ، ربارب  دـص  یناـهج  رابکتـسا  تردـق  رگا  مه 

.دنک مک  يا  هّرذ  تسا ، مالسلا 

دربن هنحص ي  تخانش  تّیّمها 

زا هدـنزغل ، یلگنج ، یقالتاب ، يدـنلب ، هقطنم ي  زا  دربن ، هنحـص ي  ات  .مینک  مّسجم  تسرد  ار  دربن  هنحـص ي  اـم  هک  تسا  نیا  مهم 
نآ گنج ، رب  تردـق  دـشابن ؛ نشور  رواگنج  يارب  درک ، هدافتـسا  دوشیم  رگید -  يرازبا  هن  و  یماظن -  رازبا  نالف  زا  هک  يا  هقطنم 

هّجوتم دـیاب ، هک  يا  هطقن  نآ  هب  نمـشد و  بلق  هب  ار  گنفت  هلول ي  اـم  دوشیم  بجوم  هک  تسا  هشقن  .دوب  دـهاوخن  دـیاب ، هک  روط 
اجک تسا ، رت  كانرطخ  اجک  میشکب ، فرط  مادک  هب  ار  نامحالـس  مینک ، ور  فرط  مادک  هب  دهدیم  دای  ام  هب  هک  تسا  هشقن  .مینک 

هب مشچ  ات  .دناشوپ  دـهاوخ  نمـشد  میناشوپن ، رگا  هک  تسا  فعـض  هطقن ي  ام  يارب  اجک  هدرک ، نیمک  نمـشد  اجک  تسا ، رتبجاو 
.تسین نکمم  تسرد  گنج  میشاب ، هتشادن  هشقن  نیا 

كانرطخ و ياه  هُّجل  اب  نمـشد  قیمع  يایرد  .دوبن  ناتـسود  زا  یـضعب  تسد  دوب و  اه  یـضعب  تسد  هشقن  ینیـسح ، ياروشاـع  رد 
؛ دنتفایرد ساّسح  هظحل ي  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  دوب ، ناشتـسد  هشقن  هّدع  کی  ناتـسود  عمج  رد  اما  دوب ؛ هدمآ  بیهم 

نب هللادبع  دیوگب  دناوتیم  یسک  هچ  .دندرک  هابتشا  دوبن ؛ ناشتسد  هشقن  دندوب ، هتسشن  مه  مالسلا  هیلع  نیـسح  تسد  رانک  هّدع  کی 
اما دندوب ، هدش  گرزب  ربمغیپ  لآ  ناماد  رد  اهنیا  دنتـشادن ؟ یبیـصن  ربمغیپ  نادناخ  ّتبحم  زا  مالـسا و  زا  رفعج  نب  هللادبع  ساّبع و 

يراکادـف شیارب  دـیاب  هک  يا  هطقن  نآ  دوشب و  عاـفد  نآ  زا  دـیاب  هک  ینیمزرـس  نآ  دنتـسنادیمن  دوـب ؛ ناشتـسد  رد  هابتـشا  هشقن ي 
! دنیوگب هلئسم  ات  راهچ  هکنیا  دیما  هب  دنتسشن  هنیدم  رد  تساجک ؛ دوشب ،

109 ص :
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مالسلا هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  دندمآ ، البرک  ات  یتح  اه  یـضعب  .دنتـشاذگ  اهنت  ار  همطاف  ِنیـسح  ار ، قطان  نآرق  ار ، مّسجم  مالـسا 
رگا مه  الاح  میدرک ؛ عافد  مینک ، عافد  وت  زا  دشیم  هک  ییاجنآ  ات  ام  هللا ! لوسر  نبای  دـنتفگ : دـندمآ  رخآ  رد  اما  دـندرک ، مه  عافد 

.دناشوپب دیاب  ار  اجک  دنادیمن  نیا  تسا ، هشقن  ندرک  هابتشا  نیا   (1) .دیورب دومرف : مه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .میورب  یهدب ، هزاجا 
ياهتلاصا زا  دش  انب  هک  یتقو  نآ  دـندوب  اه  یلیخ  .تسا  یندرک  عافد  مالـسا  ياجک  دنتـسنادن  هک  خـیرات  لوط  رد  دـندوب  اه  یلیخ 

زا مد  هک  یناسک  زا  يرایسب  ایند  رد  مه  زورما  .دندرکن  عافد  دنتسشن و  دریگب ، ماجنا  اهعافد  نیرت  يرورـض  نیرت و  بجاو  مالـسا ،
.درک عافد  نآ  زا  دیاب  يا  هنحص  هچ  رد  تساجک و  مالسا  دننادیمن  دننکیم ، مالسا  ياعّدا  دنروآ و  یم  ار  مالسا  مان  دننزیم و  مالسا 

.تسا هنحص  نتخانش  گرزب ، رنه 

شرهاوخ دیدید  امـش  اذل  .دـندیمهف  بوخ  ار  هشقن  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  صوصخم  یباحـص  رفن  دـنچ  اهرهاظم و  نب  بیبح 
هدـماین دوب و  هدـنام  هکم  ای  هنیدـم  رد  ناشردـپ  هک  یلاح  رد  دروآ ؛ شدوخ  اب  مه  ار  شدوخ  ياه  هّچب  یتح  مالـسلا ،  اهیلع  بنیز 
.دننامب ناشردپ  شیپ  میاه  هّچب  دیایب ؛ شیپ  نم  يارب  دـمآ ، شیپ  مه  يا  هثداح  ره  موریم ؛ مردارب  اب  نم  دـیوگب  تسناوتیم   (2) .دوب

دنادیم دراد و  تریصب  هک  تسا  یـسک  نآ  نیا ،  (3) .دـندش دیهـش  البرک  رد  وا  دـنزرف  ود  ره  لقن ، قبط  دروآ و  مه  ار  شیاه  هّچب 
.دنکب دیاب  هچ 

هب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .مورب  نادیم  هب  مهاوخیم  هزاجا  نم  تفگ : دمآ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  یناوج  اروشاع ، زور 
شلد تسادیپ ؛ وا  هرهچ ي  زا  یگنشت  فعض و  راثآ  درک ، یهاگن  هنشت  ًانیقی  ِناوجون  نیا  يالاب  دق و 

110 ص :

ص 339. ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ص 197 ؛ ج 3 ، فارشألا ، باسنأ  - . 1
ص 366. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 446 ؛ ج 1 ، يرولا ، مالعإ  ص 3 ؛ ج 2 ، هسایسلا ، همامإلا و  - . 2

ص34. ج45 ، راونألاراحب ، ص 254 ؛ ج3 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  95-96 ؛ صص نییبلاطلا ، لتاقم  - . 3
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هزاجا میایب  هتفگ  هداتـسرف و  نادـیم  نیا  هب  ار  نم  مرداـم  هللا ! لوسر  نباـی  درک : ضرع  یتفرگ ؟ هزاـجا  ترداـم  زا  دومرف : تخوس ،
يراذگ هیامرـس  اذـل  تسا ؛ شدـنزرف  مه  شا  هیامرـس  نیرتزیزع  تسا و  يراذـگ  هیام  ياج  اجنیا  دـنکیم  ساسحا  ردام   (1) .مریگب

.دنکیم

.میسانشب ار  تمواقم  ياهنادیم  هک  تسا  نیا  ام  هفیظو ي  نیرتگرزب  زورما 

*

.دیریگب يّدج  ار  یمالسا  قیمع  ياهیهاگآ  هلئسم ي 

*

تاهابتشا اما  دنکیم ، هابتشا  هاگ  زین  هاگآ  مدآ  .دنکیم  هابتـشا  اجکی  ناسنا  دوبن ، هک  یهاگآ  .دنکیم  هابتـشا  مدآ  دشابن ، یهاگآ  رگا 
.ددرگرب هدرک ، هابتشا  دیمهف  ناسنا  ات  هک  تسا ؛ ادخ  هب  هّجوت  اوقت و  مه  یلصا  طرش  هتبلا  .دوشیمن  راگدنام  وا 

قح هار  رد  تماقتسا  مالسلا ؛  هیلع  نیسح  ماما  مایق  حور 

تبسن تسا ، نکمم  هچره  ار  نام  یهاگآ  دیاب  ام  .تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تضهن  یمالـسا ، بالقنا  تضهن  راک  هیاپ ي 
مامت ِلـباقم  رد  دـنک و  ارجا  ار  یّقح  هار  قح و  فرح  هک  دوب  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  راـک  حور  .مینک  رتداـیز  هلئـسم  نآ  هب 

.تسا مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  راک  تقیقح  حور و  نیا ، دزروب ؛ تماقتسا  دنداد ، مه  هب  تسد  هار  نیا  رد  هک  ییاهتردق 

اهیلع بنیز  ترـضح ، نآ  تداهـش  زا  دـعب  هک  یبلاطم  هار و  نیب  البرک ، هکم ، هنیدـم ، رد  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  بلاـطم  ماـمت 
مالـسلا هیلع  یلع  نب  نیـسح  گرزب  سرد  نیا ، .دـهدیم  ناشن  ار  هتکن  نیا  همه  همه و  دـنتفگ ، مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماـما  مالـسلا و 

.تسا

هدرک هطاحا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ایند  همه ي  مییوگب  دیاب  دندوب ؟ فلاخم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  یناسک  هچ  زور  نآ 
يا هّدع  دوب ؛ هتفرگ  هضبق  رد  يوحن  هب  ار  یسک  ره  دوب و  طلسم  مالسا  يایند  رب  دیزی  هاگتسد  نوچ  دوب ؛

111 ص :

ص 27. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 25 ؛ ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  - . 1
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هیلع نیـسح  ماما  ینعی  دـندوب ، فلاخم  ایآ  .دـندوب  ماما  فلاخم  همه  و  بیرف ، اب  ار  يا  هّدـع  و  عیمطت ، اب  ار  يا  هّدـع  دـیدهت ، اـب  ار 
هب مه  تقو  ره  .درکیم  یگدنز  مرتحم  هنیدم  رد  مه  یلیخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .دنتشاد  تسود  هن ، دنتشادن ؟ تسود  ار  مالـسلا 

(1) .دندرکیم هدافتسا  دندزیم و  هقلح  وا  درگ  مدرم  دشیم ، فّرشم  جح 

یمالسا ریغ  ماظن  کی  مالـسا  ملاع  یعامتجا  ماظن  دیدیم  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  دوب  نیا  هلئـسم  .دوب  يرگید  زیچ  هلئـسم 
.تسا یفاک  نیمه  و  دنک ؛ یمالـسا  ماظن  کی  ار  مدرم  یعامتجا  ماظن  ات  دوب  هدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  یلاح  رد  تسا ؛

.تسا هدرک  هابتشا  دندوب ، هدمآ  نیا  ریغ  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  یهلا و  ناربمغیپ  دنک  لایخ  یسک  رگا 

يا هعماج  ینعی  هچ ؟ ینعی  یمالسا  لکـش  هب  .دنروایبرد  یمالـسا  لکـش  هب  ار  اهناسنا  یعامتجا  ماظن  هک  دندمآ  نیا  يارب  ناربمغیپ 
ياهروشک اب  هطبار  هعماج ، هرادا ي  تورث و  میـسقت  مدرم ، نیب  طـباور  يداـصتقا ، ياهـشور  نارادـمامز و  تموکح و  نآ ، رد  هک 

زامن مدرم  طقف  هکنیا  هن  دـشاب ، مالـسا  يانبم  رب  یعامتجا  ياهتّیلاّعف  همه ي  یملع و  راـک  یگنهرف و  راـک  حلـص ، گـنج و  رگید ،
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  .دندمآ  نیا  يارب  ناربمغیپ  ًالـصا  .یمالـسا  تموکح  ای  ماظن  ینعی  نیا  .دنریگب  هزور  دنناوخب و 

ًالماک تسا  یماظن  دید  درک و  هاگن  مالسا  يایند  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يزور  اما  دروآ ، دوجوهب  ار  یمالـسا  ماظن  نیا  دمآ و 
.دنادرگرب ار  عضو  نآ  تساوخیم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یمالسا ! ّدض  دصرد  دص  يدایز  دراوم  رد  یمالسا و  ریغ 

يروهمج ماـظن  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  هلمج  کـی  رد  دـهدب ، داـی  اـهناسنا  هب  تساوـخیم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  يراـک 
، تسا تماما  ماقم  نآ ، سأر  رد  هک  یماظن  .درک  ادیپ  قّقحت  راگزور ، نیا  ناناملسم  امش  نامز  یمالسا ،

112 ص :

ص 332. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 151 ؛ ج 8 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  صص 35-36 ؛ ج 2 ، داشرإلا ، ص 23 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، - . 1
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ناراد و هیامرـس  هب  ياـکّتا  اـی  هنارادمتـسایس ، یکریز  هن  تـسا ، مـلع  اوـقت و  راـیعم  ساـسا  رب  نآ  رد  تموـکح  تنطلـس ؛ ماـقم  هـن 
ماظن ماظن ، نیا  .زیمآّربکت  هنایوگروز و  طابترا  هن  تسا ، هناردارب  طابترا  مدرم ، اب  طابترا  رگتراـغ ؛ راوخناـهج و  گرزب  ياـهتکرش 

ناـسنا رب  ار  فورعم  هّجوـم و  راد و  هداوناـخ  دـنمتورث و  ناـسنا  تـسین و  یقرف  ریقف  رب  ار  ینغ  نآ  رد  هـک  یماـظن  تـسا ؛ یمالـسا 
.تسا یمالسا  ماظن  ماظن ، نیا  .تساوقت  هیاس ي  رد  طقف  طقف و  فرش ، .تسین  یفرش  چیه  دنمتسم ،

رد یماظن  نینچ  یتقو  هک  دـنک  مالعا  خـیرات  نارود  ياهناسنا  هب  شدوخ و  نامز  ياـهناسنا  هب  تساوخیم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
.تداهش هب  هچ  و  دوشب ، یهتنم  ّتیقّفوم  تموکح و  هب  مایق  نیا  هچ  درک ؛ مایق  ماظن  نیا  داجیا  يارب  دیاب  تسین ، هعماج 

نیسح ماما  دنتفگ  فرط  نآ  زا  مه  یضعب  درکیمن ؛ مادقا  دوشیم ، دیهش  تسنادیم  رگا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دندرک  لایخ  یضعب 
مایق اهناسنا  هب  یسرد  میلعت  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .تسا  هابتشا  ود  ره  .درک  مایق  دوشب ، دیهش  هکنیا  يارب  ًالـصا  مالـسلا  هیلع 

، تسه ملظ  وا  هعماج ي  رد  دـید  دریگیم ، سرد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  هک  ناملـسم  ناـسنا  تقو  ره  هک  دوب  نیا  سرد  نآ  درک و 
، تسه كالم  نودـب  نتفای  تردـق  تسه ، يرگلواپچ  ییوگروز و  تسه ، ضیعبت  دـنکیمن ، تموکح  نآرق  تسین ، یمالـسا  ماظن 

.دسرن هچ  و  دسرب ، هجیتن  هب  وا  مایق  نیا  هچ  دنادرگرب ؛ ار  عضو  هکنیا  يارب  دنک  مایق  یتسیاب 

نام هفیظو  هکنیا  يارب  مینکیم  مادقا  ام  ؛(1)  مینکیم مادقا  هفیظو  يارب  ام  مینکیمن ، مادقا  هجیتن  يارب  ام  دنتفگ  هرـس  سدق  ماما  اهراب 
.دناسر دهاوخ  مه  هجیتن  هب  ار  ام  دشاب ، صالخا  يور  زا  ام  لمع  رگا  لاعتم  يادخ  هتبلا  .میشاب  هداد  ماجنا  ار 

113 ص :

ص 284. ص 167 و ج 21 ، ج 2 ، ماما ، هفیحص ي  - . 1
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تموکح ياهـسرد  نوچ  دـیداتفا ؟ یمالـسا  تموکح  داـجیا  رکف  هب  یِک  زا  امـش  مدرک ، لاؤس  هرـس  سدـق  ماـما  زا  یتقو  کـی  نم 
ناشیا تاملک  رد  ار  یمالـسا » تموکح   » ریبعت ام  دمآ و  اجنیا  شیاهراون  دـش و  داریا  فجن  رد  لاس 47  هرس ،  سدق  ماما  یمالـسا 

رگا تسا ، نم  هفیظو ي  هک  ار  يزیچ  تقو  ره  مدرک  ساسحا  اما  دوب ، یِک  أدبم  تسین  مدای  ًاقیقد  نم  دـنتفگ : ناشیا  .میدوب  هدـیدن 
.دنکیم کمک  شدوخ  لاعتم  يادخ  مهدب ، ماجنا 

راک نیا  دـنکیم  ساـسحا  ناـسنا  یتقو  .تسا  نیمه   (1)« َهل ُهللا  َناَـک  ِِهِلل ، َناَـک  ْنَم   » ّتیـصاخ ینعی  تسا ؛ نیا  هّجوـت  دروـم  هطقن ي 
زا یلـسلست  دوشیم ، ماجنا  نأّشلا  میظع  هیقف  کی  هفیظو ي  صیخـشت  قبط  هک  ییاهراک  عومجم  .دـهدیم  ماجنا  ار  نآ  تسا ، هفیظو 

.دوشیم یهتنم  یبالقنا  نینچ  کی  یمالسا و  ماظن  یمالسا و  تموکح  هب  هک  دیآ  یم  رد  مّظنم  ياهراک 

مالـسلا هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  يزور  رگا  ًاعقاو  .درک  یگداتـسیا  راک  نیا  يارب  اذل  دوب ؛ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  راک  حور  نیا ،
لقع هب  دـهاوخب  ناسنا  رگا  هتبلا  دوبن ؛ هنالقاع  مایق ، نیا  ًاـنیقی  دـنک ، هبـساحم  یلومعم  تـالداعم  اـب  تساوخیم  ناـسنا  درکیم ، ماـیق 

یماـظن تسکـش  هب  دتـسیاب ، ورین  همه  نآ  لـباقم  رد  درادـن ، راـیتخا  رد  ییورین  چـیه  هک  یـسک  رگا  .دـنک  هاـگن  یعیبط  یلومعم و 
مدرم زا  وا ، يارب  قیاقح  كرد  لئاسم و  فشک  هک  یلاح  رد  درک ؛ مادـقا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لاح  نیع  رد  .دـیماجنا  دـهاوخ 

ماما دوصقم  هکنیا  يارب  درک ، مادقا  وا  .دوب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مشچ  يولج  ًانیقی  هبـساحم  نیا  دوب و  رت  ناسآ  مه  یلیخ  رگید 
یم تسد  هب  مه  یماـظن  يزوریپ  رگا  هتبلا  .یماـظن  يزوریپ  ًافرـص  هن  دوـب ، یهلا  يزوریپ  هفیظو و  نداد  ماـجنا  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

.درکیم لابقتسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دمآ ،

مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  زا  ناشخرد  يا  هزومآ 

رانک مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز  ترضح  تسا  هدمآ  اروشاع  بش  ثداوح  هرابرد ي 

114 ص :

ص 319. ص 197 و ج 82 ، ج 79 ، راونألاراحب ، - . 1
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.تسا شرمع  رخآ  درکیم  نیا  زا  تیاکح  هک  دناوخیم  دوخ  اب  ار  يرعش  ترضح  نآ  دید  دمآ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  همیخ ي 
نیسح ماما  هک  هدمآ  ثیدح  نیمه  رد  .دومرف  یبلاطم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دعب  دش و  تحاران  درک و  هیرگ  مالـسلا  اهیلع  بنیز 

ادرف هک  ام  الاح  تفگیمن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ینعی  يزاس  هداـمآ   (1) .درکیم هدامآ  ریمعت و  ار  شریـشمش  تشاد  مالـسلا  هیلع 
؛ دشاب دنُک  دیابن  هدـنمزر  يورین  ریـشمش  ریخ ، دوب ؛ دوب ، دـنُک  مه  هرذ  کی  ریـشمش  نیا  میتسه ، ینتفر  رترید  ای  رتدوز  تعاس  کی 

.دشاب رثکاّدح  یلعا و  ّدح  رد  دیاب  وا  ياهییاناوت  ینعی 

اروشاع ترایز  زا  يزارف  حرش  - 1364-7-4

ُهللا ُهَلَعَج  ُراَهَّنلا َو ال  ُْلیَّللا َو  َیَِقب  ُتیَِقب َو  اَم  ًاَدبَأ  ِهللا  ُمالَـس  یِّنِم  َْکیَلَع  َِکئاَنِِفب  ْتَّلَح  ِیتَّلا  ِحاَوْرَْألا  یَلَع  ِهللاِْدبَعَابَأ َو  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
(2) .ْنیَسُْحلا ِباَحْصَأ  یَلَع  ِْنیَسُحلا َو  ِدالوَأ  یَلَع  ِْنیَسُْحلا َو  ِْنب  ِِّیلَع  یَلَع  ِْنیَسُْحلا َو  یَلَع  ُمالَّسلا  مُِکتَراَیِِزل  یِّنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ 

ِناسنا کی  مالس  .دنزیم  جوم  يا  هناصلخم  هناقـشاع و  حور  کی  میناوخیم ، لاس  ماّیا  همه ي  رد  اروشاع و  زور  هک  یمالـس  نیا  رد 
ِمالـس نیا  رد  یتقو  .تسین  هنازاسرهاظ  تسین ، یظفل  تسین ، درـس  تسین ، حور  یب  دراد ؛ یتاّیـصوصخ  کی  قاتـشم ، هداتفا و  رود 

زا دوخ و  لد  رد  ترـضح  نآ  دای  هب  ای  دـنکیم  ربق  نآ  هب  ور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ّبحم  صلخم و  هعیـش ي  اروشاـع ، تراـیز 
ياه هفحت  اه و  هیده  لماح  نم  لد  نم و  مارتحا  نم ، دورد  نم ، مالس  ینعی  هللاِْدبَعَابأ ،» اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  : » دیوگیم لد  قامعا 

115 ص :

.2-1 صص ج 45 ، راونألاراحب ، ص184 ؛ نیظعاولا ، هضور  318-319 ؛ صص ج4 ، يربطلا ، خیرات  - . 1
هشیمه ادخ  تمحر  ّتیحت و  مالس و  نم  بناج  زا  تهگرد ، هب  دندمآ  دورف  هک  يا  هبّیط  حاورا  رب  هللادبعابا و  يا  وت  رب  مالس  - . » 2

رب مالـس  هدـن ، رارق  نم  ترایز  نیرخآ  ار  ترایز  نیا  و  دنـشاب ، یم  رمتـسم  زور  بش و  هدوب و  یقاب  نم  هک  یمادام  ات  داـب  امـش  رب 
صص 485-484. حابصملا ، .داب »  یگمه  ناشیا  رب  ادخ  تمحر  تاولص و  هک  نیسح  نارای  رب  نیسح و  نب  یلع  رب  نیسح و 
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ياهناسنا وا  درگ  رد  اـما  تسا ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  هفطاـع ، روش و  قشع و  نیا  روحم  هچرگا  هللادـبعابا ! يا  تسا  وت  راـثن  يونعم ،
...دنریظن یب  رشب  خیرات  لوط  رد  قحب  هک  دنراد  دوجو  زین  یگرزب  هتسجرب و 

تمظعاـب دوـجو  زا  يا  هرذ  اـم  نادیهـش  مه  زورما  ینعی  دنمالـسا ؛ خـیرات  يادهّـشلادّیس  ناـنچمه  وا  ناراـی  مالـسلا و  هیلع  نیـسح 
نب بیبح  کی  رگید  راکادـف ، زاـبناج  زراـبم  درمریپ  نارازه  رد  امـش   (1) .دنرادن ریظن  البرک  يادهـش  ینعی  دنتـسه ؛ البرک  يادهش 
هیلع نیـسح  ياروشاع  شوح  لوح و  طیارـش  نآ  .دـینکیمن  هدـهاشم  ربکا  یلع  کی  رگید ، ناناوج  نایم  رد  دـینکیمن ؛ ادـیپ  رهاظم 

 . مالسلا امهیلع  نینمؤملاریما  ربمغیپ و  ياهگنج  طیارش  هن  تساهنآ ، هیبش  ام  زورما  طیارش  هن  .دوب  ییانثتسا  مالسلا 

یم تعاجـش  هسامح و  اب  ور  رد  ور  گنج  نادـیم  رد  دوخ  هّدـع ي  هّدـع و  اـب  دوخ و  میظع  ياـهورین  رب  هیکت  اـب  هک  يرادرـس  نآ 
تیب ام ، نیبملا  حـتف  و  نینح ، ربیخ ، قدـنخ ، دـُحا ، ردـب ، گنج  لثم  دریذـپیم ؛ دـش ، شبیـصن  تداهـش  رگا  دوش ، زوریپ  اـت  دـگنج 
راید رهـش و  هناخ و  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نامز  مه  زورما و  مه  مالـسا ، هدنمزر ي  .ام  رجفلاو  ام ، ناضمر  ام ، سّدـقملا 
نداد تسکـش  يزوریپ و  يارب  دـنکیم ، تکرح  يروحم  کـی  درگ  دـنیب ، یم  شزوـمآ  يا  هطقن  کـی  رد  دوـشیم ، زّهجم  شدوـخ 

، تسوا اب  راختفا  هک  یلاح  رد  تسه ؛ مه  تداهش  لامتحا  تسه ، هار  نیا  رد  زیچ  همه  لامتحا  دوریم و  نتشگرب  راختفا  اب  نمشد و 
تکرح نایرج  رد  لاوحا  عاضوا و  دننکیم ؛ شیاتس  ار  وا  تداهش  گنج و  حتف و  دننکیم و  یناوخدورـس  وا  دای  هب  وا و  مان  هب  مدرم 

.تسا روج  کی  نیا  تسوا ؛

تردـق و هک  یماگنه  تملظ و  زا  رپ  يایند  رد  هک  یناـسک  نآ  نیب  نیا و  نیب  تسا  قرف  اـما  تسا ، یگرزب  يراکادـف  مه  نیا  هتبلا 
.دندرک يراکادف  تسا ، نامیخژد  نارگمتس و  هب  ّقلعتم  تموکح 

116 ص :

صص 116. ج 98 ، راونألاراحب ، ص 183 ؛ ج 1 ، حئارجلا ، جئارخلا و  - . 1
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اهـشیاسآ و مکاح ، هاگتـسد  یعامتجا ، طیحم  دنزرف ، نز و  دیورن ، ولج  دینیـشنب و  ناتیاجرـس  دـیوگیم  اهنآ  هب  زیچ  همه  هک  ینامز 
اهنت اهنیا  اما  دـناوخیمن ، راختفا  دورـس  ناشدای  هب  ناـشمان و  هب  مه  سک  چـیه  دـینکن ، تکرح  دـیوگیم  اـهنآ  هب  زیچ  همه  اـهیتحار ،
رازه اه  هد  دـنتفرگ و  ار  اهنآ  درگادرگ  هعماج  نامه  رد  هک  یناسنا  اهنویلیم  لباقم  رفن  ود  داتفه و  اهنت -  ياـهنت  دـننکیم -  تکرح 

؛ دنتـسیا یم  درد  جـنر و  دـیدهت و  راشف و  زا  ییاـیرد  نینچ  رد  دـندرک ؛ هطاـحا  ار  اـهنآ  دربن  هنحـص ي  رد  هک  يراوخنوخ  گرگ 
هتشک زا  دعب  دننادیم  تسا ؛ یمتح  ندش  هتـشک  دننادیم  تسین ؛ یتاجن  نوخ ، يایرد  نیا  زا  دننادیم  تسین ؛ يرهاظ  يزوریپ  دننادیم 

هب دناوخ و  دهاوخن  يدازآ  دورـس  اهنآ  مان  هب  یـسک  دوب ، هدرکرپ  ار  ملاع  راطقا  هک  مالـسا  روشک  زور  نآ  ِمدرم  اهنویلیم  زا  ندـش ،
فطل و رهم و  هنوگ  چـیه  اهنآ  ناگدـنامزاب  هب  دـش ؛ دـنهاوخن  هداد  یّلـست  اهنآ  ياه  هداوناخ  درک ؛ دـهاوخن  یناشفا  لگ  اـهنآ  داـی 

.دش دهاوخن  یتّبحم 

.دریگیم همشچرس  يدایز  رایسب  هدنشخرد ي  ياهعاعش  نوناک ، نیا  زا  اما  تسا ؛ مالسلا  هیلع  نیسح  راختفا ، نیا  روحم  اذل 

؛» َِکِئاَنِِفب ّْتَّلَح  ِیتَّلا  ِحاَوْرألا  یَلَع  «َو 

.دندمآ دورف  دندش و  راثن  وت  هناتسآ ي  رد  هک  یکاپ  ياهناور  نآ  رب  ام  دورد  ام و  مالس  و 

.نم رمع  رسارس  منامب و  نم  هک  یتقو  ره  ات  ُتیَِقب ؛» اَم  ًاَدبأ   » .ادخ دورد  مالس و  زیزع ! نیسح  يا  داب  وت  رب  ِهللا ؛»   ُ مالَس یِّنِم  َْکیَلَع  »
.دنامب زور  بش و  هک  یتقو  ات  ُراَهَّنلا ؛» ُْلیَّللا َو  َیَِقب  «َو 

«. ْنیَسُحلا ِْنب  ِّیلَع  یَلَع  ِْنیَسُحلا َو  یَلَع  ُمالَّسلا  »

ام همه  نیا  ینعی  .تسین  ریذپ  ناکما  تسا ، زونه  هک  زونه  ارجام  نیا  فیصوت  میـسرت و  .تسا  یبیجع  رایـسب  يار  - جام نیا  -ًا  عقاو
قیاقد و اما  میتفگ ، میدز و  هنیس  میدینش و  میدناوخ و  هضور 
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يا هولج  دید  دیهاوخ  دینک ، ضوخ  شقامعا  رد  دینک و  تقد  رگا  ار  نآ  زا  یشخب  ره  .تسین  میسرت  لباق  ًالصا  ارجام  نیا  تاّیئزج 
.درادن ریظن  رگید  تسا و  تفص  هتشرف  ياهناسنا  ریظن  یب  گرزب  حور  زا 

سونأـم مه  اـب  ردـقنیا  هک  يردارب  رهاوخ و  ینعی  تسا ؛ مالـسلا  اـهیلع  يربک  بنیز  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  عادو  تاـظحل 
تمظعاب ردقچ  دنیب  یم  دنکب ، تقد  ناسنا  ار  اه  هظحل  نیا  ًاعقاو  .دندشیم  ادـج  مه  زا  الاح  دنتـشاد ، ّتبحم  مه  هب  ردـقنیا  دـندوب ،

ساسحا مدآ  دـنکیم ؛ تراقح  راچد  ار  ناسنا  ارجام ، نیا  یناور  ياه  هبنج  رد  تقد  زیگناّرثأت ، روآ و  هیرگ  ياه  هبنج  ياهنم  .تسا 
؛ دـنراد ّتبحم  مه  هب  ردـقنیا  هک  يردارب  رهاوـخ و  نیا  .دـینیبب  ار  اـهتمظع  نآ  میتـسه ؟ هچ  اـم  تمظع ، همه  نآ  لـباقم  رد  دـنکیم 

نادـقف مه ، اب  ناشیاهیداش  مه ، اب  ناشیاهجنر  مه ، اب  ناشیاهدرد  رهاوخ ، ات  ود  یکی  ردارب ، ات  ود  اب  يا  هداوناـخ  .تسه  مه  یعیبط 
؛ دنداد تسد  زا  مه  اب  ار  ردپ  دندیـشک ، مه  اب  ار  ردام  نداد  تسد  زا  یتحاران  دـندرک ، كرد  مه  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

هدنام ردارب -  کی  مالسلا -  هیلع  هللادبعابا  کی  طقف  مالسلا  اهیلع  بنیز  يارب  ناردارب ، نآ  ردپ و  نآ  ردام و  نآ  ّدج و  نآ  زا  الاح 
.تسا

رد تشاد ، ردارب  نآ  هب  ردام و  هب  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  هک  ییاهتّبحم  همه ي  تسا  یعیبط 
کچوک هداوناخ ي  نآ  ناگدـنامزاب  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و  اهیلع  بنیز  هک  تسا  یعیبط  .دوشب  زکرمتم  ردارب  نیا 

همه نیا  هک  دنرادب  تسود  ار  رگیدمه  ردـقنآ  ینعی  دوش ؛ هصالخ  مه  رد  ناشیاهتّبحم  دنمالـسا ، خـیرات  نارود  جـنررپ  ارجامرپ و 
، دیاین دشیم  .دمآ  مالسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  اب  دش  دنلب  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  اذل  .تسین  لومعم  ردارب ، رهاوخ و  کی  زا  یتسود 
هب ینعی  .دروآ  اما  درواین ؛ ار  شدوخ  لاسدرخ  نادنزرف  اه و  هّچب  دیآ ، یم  یتقو  دشیم  دنکن ؛ یهارمه  ار  ردارب  رفـس  نیا  رد  دـشیم 

.دنک ادج  مالسلا  هیلع  نیسح  زا  ار  وا  یکدنا  هک  دنکب  يراک  دناوتیمن  مالسلا  اهیلع  بنیز  ور  چیه 

118 ص :
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مولعم مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تاملک  زا  دندرکیم ، تکرح  هک  مه  لّوا  زا  .دوب  یکانرطخ  رفـس  هتبلا  .دندمآ  رفـس  نیا  هب  مه  دعب 
.تسا هدرم  نیا  دنکن  رواب  دهاوخیم  دنیب ، یم  مه  ار  وا  دسج  دـنیب ، یم  ار  شزیزع  گرم  ناسنا  یتقو  اما  .تسا  یکانرطخرفـس  دوب 

دنـالوبقب شدوخ  هب  تسا ، نکمم  روـطره  دـهاوخیم  ناـسنا  تسا ، دـیدهت  رد  تسا ، ههبج  رد  تسا ، حورجم  ناـسنا  زیزع  هچناـنچ 
هب تساوخیم  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  اما  دوب ، یتخـس  رفـس  دـشیم ، هدـید  رفـس  رخآ  هکنیا  اـب  .داد  دـهاوخن  تسد  زا  ار  شزیزع 

هیلع نیسح  ماما  دینش  مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز  اروشاع  بش  لثم  رد  .داد  دهاوخن  تسد  زا  ار  شزیزع  نیسح  هک  دنالوبقب  شدوخ 
: دناوخیم ار  كانزوس  راعشا  نآ  تسه ، شریشمش  حالصا  لوغشم  هک  یلاح  رد  شدوخ  همیخ ي  رد  مالسلا 

؛» ٍلیِصَألا ِقاَرْشِْإلا َو  ِیف  ََکل  ْمَک  ٍلِیلَخ *  ْنِم  ََکل  ٍّفُأ  ُرْهَد  ای  »

.وت رب  ُفا  یتسه ؛ يدـب  تسود  اـما  دـنرادیم ، تسود  همه  ار  وت  هکنیا  اـب  .وت  یتـسه  یبوبحم  تسود و  دـب  هچ  راـگزور ! يا  ینعی 
ماما ار  راعـشا  نیا  .یتسه  افو  یب  ردقچ  .دنارذگ  یهاوخ  زور  بش و  ردقچ  میتسین ، ام  هک  اهدعب  يدـنارذگ و  زور  بش و  ردـقچ 

هلئـسم دیمهف  دینـش و  ار  راعـشا  نیا  مالـسلا  اهیلع  بنیز  یتقو  .دـناوخیم  لاحلا  فصو  درکیم و  همزمز  تشاد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
نآ تسا  هدمآ  لتاقم  ياهلقن  اه و  هتشون  رد  دوریم ، شتسد  زا  اهیدوز  اهیکیدزن و  نیمه  رد  ًالامتحا  شزیزع  نیـسح  تسا و  يّدج 

تظفاحم ار  وا  دناسرب و  ار  شدوخ  دش  روبجم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دـش  نوگرگد  شلاح  نانچ  نآ  دز و  يا  هحیـص  نانچ 
: تفگ هظحل  نآ  رد  مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز  تقو  نآ  .دنک 

(1) ؛» نَسَْحلا َیِخَأ  ٌِّیلَع َو  ِیبَأ  ُهَمِطاَف َو  یِّمُأ  ْتَتاَم  َمْوَْیلَأ  »

دوشیم مامت  دراد  نم  يارب  زیچ  همه  نالا  ینعی  .مداد  تسد  زا  ار  نسح  مردارب  یلع و  مردپ  همطاف و  مردام  زورما  نم ! زیزع  نیسح 
وت ممهفیم  هک 

119 ص :

صص 59-58. ج4 ، لماکلا ، فالتخا : یمک  اب  صص 2-1 . ج 45 ، راونألاراحب ، صص 93-94 ؛ ج 2 ، داشرإلا ، - . 1
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هظحل ي نآ  رد  ردارب  زا  ییادـج  ِیتخـس  هزادـنا  نیا  یتّبحم و  نینچ  کـی  اـب  .تسا  یتّبحم  هچ  نیا  دـینیبب  .داد  مهاوخ  تسد  زا  ار 
نادیم هب  هکنیا  يارب  دنکیم  یظفاحادخ  وا  زا  هدمآ  شردارب  دنیب  یم  زیمآدیدهت  طیارش  نآ  اب  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز   (1)، عادو

.ددرگنرب رگید  دورب و 

هیلع يربـک  بنیز  هک  ینیگنـس  ّتیلوئـسم  فرط ، کـی  زیزع ، نآ  ندوـبن  رد  ییاـهنت  تبرغ و  ساـسحا  اـهتّبحم و  نیا  فرط ، کـی 
هیاـس شرـس  زا  ردارب  دـهدیم و  تسد  زا  ار  شماـما  هک  ـالاح  اـما  دوـب ، یکّتم  ردارب  هب  ـالاح  اـت  .تـفرگ  دـهاوخ  شود  رب  مالـسلا 

.دنک يربهر  تیاده و  ار  ناوراک  نیا  دیاب  هک  تسوا  تسوا و  هدهع ي  هب  اهتّیلوئسم  نیا  مامت  دنیچیمرب ،

یتاّیـصوصخ هچ  یلاح و  هچ  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  تسا  مولعم  يا ، هظحل  نینچ  رد  .تسا  یـساّسح  هظحل ي  ردقچ  دـینیب  یم 
.دوب دهاوخ  یگرزب  رایسب  ياهسرد  ام  يارب  ساّسح  تاظحل  نیا  مینک ، لّمأت  رگا  مینک ، تقد  رگا  .تشاد  دهاوخ 

ار مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دای  تاظحل ، مامت  رد  دیاب  يزوریپ ، زا  دعب  لبق و  بالقنا ، نیا  تاظحل  مامت  رد  ام  میوگب  مهاوخیم  نم 
زور نآ  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیسح  .میتشاد  هتـشذگ  رد  هک  نانچمه  میـشاب ؛ هتـشاد  نامدوخ  لد  نهذ و  رد  سرد  یّلـست و  يارب 

زا خـیرات ، نادیهـش  نوخ  تکرب  هب  زورما  ام  داد و  ماجنا  یمالـسا  ماظن  نیمه  ندرک  اپرب  يارب  ار  گرزب  تداهـش  تدـهاجم و  نآ 
ار نامیاهناج  دـیاب  مینک ، شالت  دـیاب  .مینک  اپ  رـس  ار  ینآرق  ماظن  نیا  میتسناوت  ناـمدوخ ، ناـمز  يادهـش  زورما و  اـت  مالـسا  ردـص 

دنک اعّدا  دنک و  راختفا  دناوتیم  یمالـسا  ماظن  اهتدهاجم ، نیمه  تکرب  هب  هللادمحب  زورما  .میهدب  رارق  میظع  تکرح  نیا  هیامرس ي 
دای میدناوخیم و  هحون  میدزیم ، هنیس  میدرکیم ، هیرگ  میدناوخیم ، هضور  هشیمه  ام  .تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ور  هلابند  هک 

یمارگ ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

120 ص :

ج 45، راونألاراحب ، ص 201 ؛ نویعلا ، ءالج  ص 257 ؛ ج 3 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقاـنم  ص 221 ؛ ج 14 ، قشمد ، هنیدم  خـیرات  - . 1
ص 47.
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حور زورما  .تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هعیـش ي  دـنک  اعّدا  هتـسناوتیمن  زورما  لثم  تقو  چـیه  ام  تّما  ام و  ّتلم  اـما  میتشادـیم ؛
.دراد دوجو  ام  ّتلم  ياپارس  رد  اروشاع 

اروشاع هعقاو ي  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ياهاعد  حرش  - 1364-7-5

هراشا

.(1)« ْمَُکل ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدُأ  ُمُکُّبَر  َلاَق  »

یهمه .تسا  اروشاـع  رد  اـعد  هلئـسم ي  نآ ، اروشاـع و  لـئاسم  زا  یکی  هراـبرد ي  تسا  یهاـتوک  ثحب  زورما  نـم  لّوا  هـبطخ ي 
شنارای و اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  یهطبار  هب  طوبرم  هک  یلئاـسم  مه  تسا ؛ هدـش  یفاکـشوم  گرزب  هثداـح ي  نیا  بناوج 

مه و  تسا ، شراوخنوخ  بلقلا و  ّیسق  نانمشد  اب  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  ترـضح  اب  هطبار  رد  هک  یلئاسم  مه  و  تسا ، شتیب  لها 
يرتمک فرح  زور ، نیا  رد  اعد  شقن  هب  عجار  اما  هدش ؛ هدز  يدایز  ياهفرح  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  یخیرات  مایپ  اب  هطبار  رد 

.تسا هدش  هدز 

يارب یمالـسا  ناکرا  همه ي  اروشاع  رد  .تسا  ناسنا  کی  یمالـسا  یگدـنز  زا  لماک  هنحـص ي  کی  اروشاـع  منک  ضرع  ًاتمدـقم 
، تسه مشخ  تسه ، هلمح  تسه ، عافد  اروشاع  رد  .دـنکیم  يرگ  هولج  یعامتجا ، یقالخا و  يونعم و  داعبا  ناسنا و  کی  یگدـنز 
، تسه داهج  تسه ، راثیا  تسه ، یگتـسبمه  تسه ، دیدهت  ندناسرت و  تسه ، تحیـصن  غیلبت و  هظعوم و  اروشاع  رد  تسه ؛ قشع 

.تسه مه  ادخ  اب  زاین  زار و  تسه ؛ اروشاع  رد  زیچ  همه  تسه ؛ دیحوت  تسه ، تلاسر  تسه ، تداهش 

زا ًاصوصخم  تسا ؛ ابیز  اهناسنا  همه ي  زا  اعد  .میریگب  هدـیدن  ار  دـُعب  نیا  دوشیمن  مینکیم ، حرطم  سرد  کـی  ار  اروشاـع  یتقو  اـم 
.اروشاع تمظع  هب  يزور  رد  مه  نآ  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  تمظع  هب  یناسنا 

121 ص :

.60، رفاغ .مریذپب » ار  امش  ياعد )  ) ات دیناوخب  ارم  تسا : هتفگ  امش  راگدرورپ  - . » 1
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هناوتشپ ي هک  ار  شدوخ  یحور  یبلق و  يورین  دنکیم ؛ تردق  بسک  اعد  اب  ناسنا  .تسا  تّوق  تمالع  تسین ، فعض  تمالع  اعد ،
هوالع .دهدیم  تاجن  تریح  یمگردرس و  زا  ار  ناسنا  دنکیم ؛ نشور  ار  هار  ناسنا  يارب  اعد  .دهدیم  شیازفا  تسا ، یمـسج  يورین 
شوگ ار  یـسک  ياعد  امـش  یتقو  .دـنکیم  راکـشآ  حـضاو و  بطاخم ، عمتـسم و  يارب  ار  هدـننک  اـعد  نهذ  ياوتحم  اـعد  اـهنیا ، رب 

؟ میظع ای  تسا  ریقح  تسا ؛ یناسنا  هنوگچ  وا  دـینک  فشک  وا  شهاوخ  وا و  ياعد  زا  دـیناوتیم  دـنزیم ، فرح  ادـخ  اـب  هک  دـیهدیم 
.تسا یبیجع  زیچ  اعد  ددرم ؟ ای  تسا  نمؤم  تمهدنلب ؟ رظندنلب و  ای  تسا  نیبهاتوک 

اعد مه  دُحا  گنج  رد   (1)، درک اعد  مه  ردب  گنج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  .تسه  اعد  اج  همه  مالسا ، ردص  خیرات  رد  اذل 
جوا رد  ناسنا  هک  مه  یتقو  نآ  .ادـخ  اب  ناـسنا  لاـکّتا  طاـبترا و  ینعی  اـعد  .دسانـش  یمن  تسکـش  يزوریپ و  اـعد ، ینعی  ؛(2)  درک

.دهاوخب ادخ  زا  دیاب  دنزب ، فرح  ادخ  اب  دیاب  تسا ؛ اعد  جاتحم  مه  زاب  تسا ، يزوریپ  تردق و 

َنُولُخْدَی َساَّنلا  َْتیَأَر  َو  ، » دش بیـصن  يزوریپ  دیـسر و  ادخ  يرای  یتقو  ُْحتَْفلا ؛» ِهللاُرْـصَن َو  َءاَج  اَذِإ  : » داد روتـسد  ام  ربمغیپ  هب  نآرق 
هزات  (3) ؛» ُهْرِفْغَتْـسا َکِّبَر َو  ِدْمَِحب  ْحِّبَـسَف  ، » دنوشیم دراو  مالـسا  هب  جوف  جوف  هتـسد و  هتـسد  مدرم  هک  يدید  و  ًاجاَْوفَأ ؛» ِهللا  ِنیِد  ِیف 

.دوشن هدید  اروشاع  رد  یساسا  نکر  رصنع و  نیا  دوشیمن  .تسا  لاعتم  رداق  هاگرد  هب  وت  زاین  ضرع  لّوا  تسا ، وت  هبانا ي  لّوا 

مرگ ياهکاخ  يور  هک  رخآ  هظحل ي  نآ  ات  دز ، تسد  زاس  خیرات  میظع و  تکرح  نیا  هب  هک  یماگنه  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
نابل دوب و  هداتفا  البرک 

122 ص :

ص 235. ج 90 ، راونألاراحب ، صص 299-300 ؛ حابصملا ، ص 187 ؛ ،ج 5 ، یئاسن يربکلا ، ننسلا  - . 1
ص 211. ج 91 ، راونألاراحب ، صص 506-507 ؛ ج 1 ، كردتسملا ، ص 371 ؛ ج 1 ، مالسإلا ، مئاعد  - . 2

حـیبست و ار  تراگدرورپ  دـنوشیم * ادـخ  نید  دراو  هورگ  هورگ  مدرم  ینیبب  و  دـسرارف * يزوریپ  ادـخ و  يراـی  هک  یماـگنه  - . » 3
.3  - 1 رصن ، هاوخب » شزرمآ  وا  زا  نک و  دمح 
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يارب اروشاع  يارجام  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ياعد  .درک  اعد  عطاقم  مامت  رد  یلع  نب  نیسح  .درکیم  اعد  دروخیم ، مه  هب  شکـشخ 
: درک دنلب  اعد  هب  تسد  درکیمن ، دیدهت  ار  وا  نایع  هب  يرطخ  زونه  هک  یماگنه  .تسا  هدنزومآ  ام 

زورما .دناسر  خیرات  هب  ار  مایپ  نیا  ادخ  اما  دـنزیم ؛ فرح  ادـخ  اب   (1) «. ناَْطلُـس ِیف  ًاُسفاَنَت  اَّنِم  َناَک  اَـم  ْنُکَی  َْمل  ُهَّنَأ  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  َّمُهَّللأ  »
وت ایادخ ! .تسا  هدرک  رواب  هدینش و  همطاف  ِنیسح  رابرهگ  بل  ود  زا  ار  اعد  نیا  مایپ  تسا ، هدینش  یمان  مالسا  زا  هک  ییایند  همه ي 

.دوب وت  يارب  دوبن ؛ ماقم  هاج و  بسک  يارب  دوبن ، یبلط  تردق  يارب  ام  رفس  نیا  ام ، تکرح  نیا  هک  ینادیم 

یتقو نامه  .هن  دننکیم ؛ يزاسرهاظ  دننکیم ، اعد  یتقو  مالسلا  مهیلع  هّمئا  درک  لایخ  دیابن  .تسا  اعد  مه  ًاتقیقح  تساعد ؛ نیا  رهاظ 
نم شخبب ، ارم  اراگدرورپ ! دنکیم : ضرع  ادخ  هب  كانزوس  ياهاعد  نآ  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ای  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  هک 

.دنکیمن فراعت  یخوش و  دنزیم ؛ فرح  يّدج  ماما  مه  تقو  نامه  ماوت ، وفع  جاتحم  مدوخ  ِیهلا  فیاظو  لابق  رد  نم  مراکریصقت ،
رد مه  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  لمع  ردق  هب  یلمع  دمهف  یم  دراد ، تفرعم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ردق  هب  هک  یـسک  نآ 

لماک نزو  کی  یمدآ  لامعا  هنزو ي  رد  مه  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تدهاجم  نزو  هب  یتدهاجم  تسا ؛ مک  ادخ  هاگـشیپ 
داهج دندرکیم ، تدابع  دندرکیم ، هیرگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  رگید  لاس  دـص  رگا   (2) .تسین

هک تسا  عیـسو  دنلب و  ردقنآ  ادخ  تدابع  هاگرد  اریز  دندوب ؛ تدابع  قاتـشم  مه  زاب  دـندرکیم ، تمدـخ  ادـخ  قلخ  هب  دـندرکیم و 
.دنادب اعد  تدابع و  زا  ینغتسم  ار  شدوخ  دناوتیمن  یناسنا  چیه  یگداسب 

123 ص :

، راونألاراحب ص239 ؛ لوقعلا ، فحت  .تسا » هدوبن  تنطلـس  رد  تباقر  رـس  زا  هدـمآرب  اـم  زا  هچنآ  یناد  یم  دوخ  وت  اـهلاراب ! - . » 1
ص277. هنزاوملاو ، رایعملا  فالتخا : یمک  اب  . 81-80 صص ج97 ،

صص 97-96. ج 41 ، راونألاراحب ، ص 86 ؛ ج 4 ، یلائللا ، یلاوع  ص 32 ؛ ج 3 ، كردتسملا ، - . 2
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اهاعد نیا  رد  مه  يرگید  ياهزیچ  لاح  نیع  رد  اما  تسا ؛ یقیقح  ياـعد  تسا ، يّدـج  ياـعد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ياـهاعد 
.تسا مهم  ام  يارب  هک  تسه 

ادخ زا  یشاب و  یکّتم  ادخ  هب  دیاب  لاوحا  همه ي  رد  مالسلا !  هیلع  یلع  نب  نیسح  هعیش ي  يا  .تسا  ندرک  اعد  ِدوخ  سرد ، نیلّوا 
تـسد وا  يوس  هب  یبلطب ؛ وا  زا  ینادب و  ادخ  ار ، تردق  لازیال  عبنم  ینکن ؛ تردق  ساسحا  دوخ  رد  دـیاب  تردـق  جوا  رد  .یهاوخب 

.ینک زارد  زاین 

>

.دنک لفاغ  اعد  زا  ار  ام  دیابن  یی  یتخس  چیه  یی ، يزوریپ  چیه  ییهثداح ، چیه  .میریگب  دای  دیاب  ام  ار  ندرک  اعد 

ادخ اب  نانچ  نآ  .تسا  یتمظعاب  حور  هچ  نیا  مدش ؛ بلقنم  مدرکیم ، رکف  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياهاعد  هب  متشاد  هک  زورید  نم 
راداو باـجعا  هب  ار  ناـسنا  هک  دـنکیم  زاـین  زار و  تالکـشم ، همه  نآ  هحوـبحب ي  رد  رقتـسم ، مارـآلد و  ناـنچ  نآ  دـنزیم و  فرح 

.درکن شومارف  ار  اعد  لحارم ، نیا  مامت  رد  .میریگب  دای  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  ار  ندرک  اعد  دوخ  دیاب  ام  .دنکیم 

یقاب خـیرات  نهذ  رد  هشیمه  يارب  اعد  ناـبز  هب  ار  شدوخ  ّتیعقوم  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ياـعد  رد  مود  ماـیپ 
: دش رداص  شکرابم  بل  لد و  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  زغمرپ  ِقیمع  ياهاعد  نآ  زا  یکی  اروشاع  بش  .دراذگیم 

«. ِءاَّرَّضلا ِءاَّرَّسلا َو  یَلَع  ُهُدَمْحَأ  ِءاَنَّثلا َو  َنَسْحَأ  ِهللا  یَلَع  ِیْنثُأ  »

: یهلا يانث  دمح و  زا  دعب 

(1) «. ِنیِّدلا ِیف  اَنَتْهَّقَف  َنآْرُْقلا َو  اَنَتْمَّلَع  ِهَُّوبُّنلِاب َو  اَنَْتمَرْکَأ  ْنَأ  یَلَع  َكُدَمْحَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللأ  »

ای دنمهفب ، یضوع  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  گنج  خیرات ، رد  ناگدنیآ  ادابم  .تسا  تاملک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایپ 
لابند مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  دننک  لایخ 

124 ص :

هکنیا رب  ار  وت  میوگ  ساپس  نم  ایادخ ! راب  .یتخس  یـشوخ و  رد  ار  وا  منک  دمح  و  اهـساپس ، نیرتهب  هب  ار  يادخ  منک  ساپـس  - . » 1
ج2، داشرإلا ، ص 317 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خـیرات  .یتخاس » اناد  ار  ام  نید  رد  یتخومآ و  ام  هب  ار  نآرق  یتشاد و  یمارگ  تّوبن  هب  ار  ام 

ص392. ج44 ، راونألاراحب ، ص91 ؛
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نآرق ادخ و  لها  ًاعقاو  دزیم ، نآرق  ادخ و  زا  مد  هک  مه  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  لباقم  فص  دننک  نامگ  ای  تسا ، هدوب  تردق 
هب ار  ام  هکنیا  رب  میوگیم  ساپس  منکیم و  رکش  ار  وت  نم  ایادخ ! دیوگیم : مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  .تسین  هنوگ  نیا  تسا ؛ هدوب 

يارب ناسنا ، يدازآ  مایپ  هک  یناسک  نیلّوا  میدوب  ام  .دش  لزان  ام  تیب  لها  رب  وت  یحو  ام و  نادـناخ  رد  تّوبن  .یتشاد  یمارگ  تّوبن 
نیسح دربن  مه  زورما  خیرات ! مدرم  يا  ینعی  .میتفرگ  ار  ّتیرشب  تاجن  يارب  نارگمتـس ، ینیب  ندیلام  كاخ  هب  يارب  لدع ، رارقتـسا 

تیغاوط و فنا  مغر  لدع و  يایحا  هلئسم ي  مالسلا  هیلع  نیـسح  يارب  مه  زورما  .تسا  تّوبن  ياهفده  یپ  رد  دیزی  اب  مالـسلا  هیلع 
وا درکیم ، رارف  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  تسین  نیا  هلئـسم  .تسا  حرطم  ملاع  رد  دیحوت  ندرک  هدرتسگ  ناراّبج و  نیطایش و 

نیا دش ؛ هتخیر  شنوخ  دـشن و  بایماک  درکیم و  شالت  يرهاظ  يّدام و  تردـق  يارب  ای  دـنتخیر ؛ ار  شنوخ  دـندرک و  ریگتـسد  ار 
.خیرات يارب  تسا  یسرد 

.يداد دای  ام  هب  ار  نید  ینعی  يدرک ؛ هیقف  تدوخ  نید  رد  ار  اـم   (1) ؛» ِنیِّدـلا ِیف  اَنَتْهَّقَف  َو  ، » یتخومآ نآرق  ام  هب  َنآْرُْقلا ؛» اَنَتْمَّلَع  «َو 
شزرا يارب  تسا و  هنـالداع  یهلا و  ماـظن  رارقتـسا  يارب  نید  دـندیمهفن  دـندرک و  شوـخ  لد  نید  رهاـظ  هب  هـک  یناـسک  نآ  ینعی 

داهج و فادها  نیا  هار  رد  دندیمهفن و  ار  مالسا  اهنیا  تسا ، يرشب  سوفن  ندرک  لماک  يارب  ملظ و  عفد  يارب  ناسنا و  هب  ندیـشخب 
.دندرکن شالت 

یلیخ مالسا  مان  .دهدیم  ایند  هب  ریخا  لاس  ود  تسیب و  نیا  رد  ناریا  ّتلم  هزرابم ي  هک  تسا  یمایپ  نامه  نیا  .ار  مالسا  میدیمهف  ام 
مالـسا درادـن ، ار  هدـمع  یتایح و  شخب  نیا  هک  یمالـسا  .تسین  هعماج  رد  یهلا  ماظن  لیکـشت  زج  يزیچ  مالـسا  اـما  تسه ، اـهاج 

همه ي دنتسین -  ناملسم  رگید  ياهناملسم  مییوگیمن  ام  .تسا  نیا  مالسا  .تسین  لماک  یقیقح و 

125 ص :

.نامه - . 1

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 202 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_125_1
http://www.ghaemiyeh.com


هزرابم شالت و  مالسا  نیناوق  ندش  هدایپ  یهلا و  تموکح  يارب  یمالسا و  ماظن  يارب  هک  یسک  نآ  اما  دنناملسم -  ملاع  ياهناملسم 
ماـما .تسا  نیا  اـهربمغیپ  همه ي  سرد  .تسا  هدرکن  كرد  ار  یمالـسا  سرد  نیرتگرزب  یمالـسا و  هفیظو ي  نیرتگرزب  دـنکیمن ،

.میدرک مایق  نیا  يارب  ام  دیوگیم  مه  مالسلا  هیلع  نیسح 

(1) ؛» ًهَِدْئفَأ ًاراَْصبَأ َو  ًاعاَمْسَأ َو  اََنل  َْتلَعَج  «َو 

ار قح  ات  يداد  لد  و  يداد ، ام  هب  تریصب  ییاونش و  ینعی  يداد ؛ ییاهمشچ  يداد ، ییاهشوگ  ام  هب  هک  مییوگیم  رکش  ار  وت  ایادخ !
خیرات يارب  ار  شدوخ  ّتیعقوم  اعد ، نابز  هب  اعد ، کـی  بلاـق  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  .مینک  تکرح  قح  لاـبند  هب  میمهفب و 

.دنکیم صّخشم  نشور و 

یلع نب  نیـسح  رظن  هب  هک  تسا  مولعم  .دـنکیم  نایب  نشور و  ار  هعقاو  زا  دوخ  كرد  اهاعد  زا  یـضعب  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
مدرم همه ي  يارب  اروشاع  سرد  سپ  .تسین  نیا  زج  تسا و  نیا  هلئـسم  تسا ؛ لطاب  قح و  گنج  اروشاـع ، هّیـضق ي  مالـسلا  هیلع 

هیلع نیـسح  ماما  هک  ییاجنآ  ات  لطاب ، اب  قح  گنج  تسا : نیا  دنراد ، لوبق  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یناسک  ایند و  ناملـسم 
.تفر مالسلا 

كاندرد و ّتیعـضو  نانچ  نآ  راچد  قح  تقو  ره  داد : اهناسنا  هب  ار  سرد  نیا  میظع ، تکرح  نیا  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
ایند نمشد  تسا ؛ دنمورین  نمشد  دییوگن  .دننک  مایق  دیاب  دنتسه ، نمـشد  زا  ییایرد  لباقم  رد  هچرگا  قح  نارادفرط  دوش ، یمیخو 
دیاب درک ، مایق  یتسیاب  دشاب ، دـنمورین  مه  هچره  نمـشد  هک  تسا  نیا  سرد  مینکب ؟ میناوتیم  هچ  ایند  نیا  لباقم  رد  ام  هتفرگارف ؛ ار 

ود نـیا  زا  یکی  يرهاـظ ؛ تسکــش  یکی  و  يرهاــظ ، يزوریپ  یکی  دراد ؛ دوـجو  تشونرــس  ود  هار ، نـیا  رد  هـتبلا  .درک  تـکرح 
.تسا ناسنا  راظتنا  رد  تشونرس 

126 ص :

.نامه .یتشاد » ینازرا  ام  هب  هاگآ  ياهلد  انیب و  ياه  هدید  اونش و  ياهشوگ  و  - . » 1
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، دریگن ماجنا  رگا  دش ؛ دهاوخ  بیصن  يزوریپ  دریگب ، ماجنا  ییاهراک  فیاظو و  هلسلس  کی  رگا  کش  نودب  .دراد  ینیناوق  خیرات ،
.دش دهاوخ  دیاع  تسکش 

تمواقم و اه -  یفوک  نامه  ینعی  مالـسلا -  هیلع  نیـسح  ماما  زا  هدننک  توعد  مدرم  نامه  طقف  اهناملـسم ، همه ي  هن  رگا  زور  نآ 
هب دربن  نیا  رد  نیـسح  ماما  دیاب  ًامتح  مینک  لایخ  ام  هک  دوبن  هنوگ  نیا  .دشیم  زوریپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـندرکیم ، تماقتـسا 

، دندرکیم تکرح  دندرکیم ، مایق  مدرم  هک  یتروص  رد  اما  تسنادیم ؛ ار  تشونرـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هتبلا  .دیـسریم  تداهش 
ياهتـسکش خـلت  هبرجت ي  هکنیا  اب  ناریا  ّتلم  .میتسناوت  ام  هکنیا  لـثم  .دـننک  ضوع  ار  تشونرـس  نیا  دنتـسناوتیم  دـندرکیم ؛ هدارا 

.تسام زور  ره  هلئسم ي  نیا  و  تسناوت ؛ تشاد ، خیرات  لوط  رد  ار  دّدعتم 

تّدم کی  يارب  هشیمه ، يارب  هن  دنک -  لّمحت  شدوخ  رب  ار  یتخـس  يرادـقم  دـنک ، ظفح  ار  شدوخ  داّحتا  دـنک ، مایق  یتّلم  اجره 
یهارمه وا  اب  نارگید  داد ، ماجنا  ار  شا  هفیظو  وا  درک ؛ مایق  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زور  نآ  .دوش  زوریپ  تسناوت  دهاوخ  هاتوک - 

كرد نیا  .دـنام  یقاب  دـبا  ات  مدرم  يارب  مه  سرد  نیا  هتبلا  .دـمآ  شیپ  یخیرات  گرزب  هعجاـف ي  نآ  هک  دـش  نآ  هجیتن  دـندرکن ؛
.دوب ّتیعقوم  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 

هب تالاح  همه ي  رد  ناسنا  .تسا  ملاـع  راـگدرورپ  هب  زاـین  ضرع  هلئـسم ي  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ياـهاعد  زا  یـضعب  اـما 
هیلع یلع  نب  نیـسح  .دوشیم  رود  ناسنا  زا  اهفعـض  دنکیم ، ادیپ  بلق  تّوق  ادخ ، اب  نتفگ  نخـس  اب  دراد و  جایتحا  ادـخ  اب  يوگتفگ 
نیا .تفرگیم  بلق  تّوق  درکیم و  زاین  زار و  دزیم ، فرح  ادخ  اب  تشاد ؛ جایتحا  ادخ  اب  ندز  فرح  هب  راوشد  طیارش  نآ  رد  مالسلا 
هکلب دادیمن ، یّلست  ار  دوخ  طقف  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياعد  ینعی  دوب ؛ مه  نارگید  ياّلست  هتبلا  .تشاد  دوجو  لاوحا  همه ي  رد 

هداد یّلست  نارگید  هب  دوب  مزال  دوب ؛ يراوشد  ّتیعقوم  .دادیم  یّلست  مه  ار  وا  نایفارطا 

127 ص :
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ياه هتفگ  رگید و  تاکن  رگید و  ياهفرح  راـنک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هلیـسو ي  هب  اـعد  ناـبز  رد  نداد  یّلـست  نیا  و  دوش ؛
.دریگیم ماجنا  رگید 

ییایرد مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لباقم  یتقو  .مناوخیم  ار  اعد  نآ  زا  هلمج  دنچ  .دراد  ییاعد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اروشاع  حبص 
دندوبن مه  رفن  تصش  ای  هاجنپ  زا  شیب  زور ، ِتقو  نآ  دیاش  دودعم -  يدادعت  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  دش و  هتسارآ  رکشل  زا 

: درک يراج  نابز  رب  ار  اعد  نیا  دنام ، دوخ  نارای  زا  - 

(1) ؛» ٌهَّدُع ٌهَِقث َو  ِیب  َلََزن  ٍْرمَأ  ِّلُک  ِیف  ِیل  َْتنَأ  ٍهَّدِش َو  ِّلُک  ِیف  ِیئاَجَر  ٍبْرَک َو  ِّلُک  ِیف  ِیتَِقث  َْتنَأ  َّمُهَّللأ  »

موجه متـسه ، یکّتم  وت  هب  نم  یتقو  ینعی  یتسه ؛ نم  رطاـخ  لد و  شیاـسآ  ناـنیمطا و  هیاـم ي  لاوحا  همه ي  رد  وت  ایادـخ ! ینعی 
يرثا نم  رد  نوگاـنوگ  ياـه  یتخـس  نازیزع و  گرم  ياـهمغ  مومه و  متـسب ، لد  وـت  هب  هک  یتـقو  دـهدیمن ؛ ناـکت  ار  نم  نمـشد 

ياهتواسق اهتثابخ و  اه و  هنیک  زا  یخزود  نم ، فارطا  رد  نانمـشد  هک  مه  تـالاح  نیرت  تخـس  رد  اراـگدرورپ ! ینعی  .دراذـگیمن 
شدوخ نوماریپ  ار  تشهب  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .منکیم و  تسرد  مدوخ  يارب  وت  دای  زا  یتشهب  دـندروآ ، دوجوهب  ناشدوخ 

هیلع نیسح  ماما  تسه -  اه  هتشون  زا  یضعب  رد  هک  يروط  نآ  رـصع –  هب  ای  دشیم  کیدزن  رهظ  هب  اروشاع  هچره  اذل  .درک  تسرد 
(2) .دشیم رتنامداش  مالسلا 

ًاعبط دیمهف ، یمن  چیه  درکیم و  لمع  تواسق  اب  روط  نآ  هک  ینمـشد  نآ  نمـشد ، تخـس  دـیدهت  نازیزع ، گرم  مغ ، همه  نیا  رد 
شتروص رتنامداش و  دـشیم ، رتکیدزن  اروشاع  رـصع  هب  هچره  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اـما  دـهدب ؛ تسد  ناـسنا  هب  دـیاب  بارطـضا 

رت یلاعتم  شحور  رت و  هتخورفارب 

128 ص :

يارب هک  يدمآ  شیپ  ره  رد  وت  مدـنموزرآ و  وت  هب  یتخـس  ره  رد  ینم و  نابیتشپ  راوگان  ياهدـمآ  شیپ  مامت  رد  اراگدرورپ ! - . » 1
، راونألاراحب ص 96 ؛ ج 2 ، داشرإلا ، ص 321 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  تسا » وت  هب  نم  نانیمطا  ینم و  روای  رای و  دـتفا  یم  قافّتا  نم 

ص4. ج 45 ،
ص 50. ج 45 ، راونألاراحب ، صص 163-164 ؛ ج 3 ، رابخألا ، حرش  ص 473 ؛ هسماخ 1 ، يربکلا ، تاقبطلا  - . 2
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دندرکیم و تبحـص  رگیدمه  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  یخرب  اروشاع  زور  .تسادخ  هب  ياکّتا  نیمه  ببـس  هب  نیا  دـشیم ؛
یییتحاراـن یمغ و  چـیه  ینعی  تسا ؛ شوخ  ناـشلد  اـهنیا  هک  دوـب  نیا  هناـشن ي  حازم  رطخ ، هماـگنه ي  نآ  رد   (1) .دندرکیم حازم 

.دنکیم نایب  رگید  ياهاعد  اعد و  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هک  تسا  ادخ  هب  ياکّتا  نیمه  تکرب  هب  نیا  دنرادن ؛

یِّنِم ًهَبْغَر  َْکَیلِإ  ُُهتْوَکَـش  َِکب َو  ُُهْتلَْزنَأ  ُّوُدَْـعلا  ِهِیف  ُتُمْـشَی  ُقیِدَّصلا َو  ِهِیف  ُلُذْـخَی  ُهَلیِْحلا َو  ِهِیف  ُّلِقَت  ُداَؤُْفلا َو  ِهِیف  ُفُعْـضَی  ٍّمَه  ْنِم  ْمَک  »
(2) ؛» ٍهَبْغَر ِّلُک  یَهَْتنُم  ٍهَنَسَح َو  ِّلُک  ُبِحاَص  ٍهَمِْعن َو  ِّلُک  ُِّیلَو  َْتنَأ  ُهَتْفَشَک َو  ُهَتْجَّرَفَف َو  َكاَوِس  ْنَّمَع  َْکَیلِإ 

هک ییاجنآ  هدرکن ، کمک  نم  هب  سک  چـیه  هک  ییاـجنآ  ار ، میاـهیتحاران  ار ، میاهیتخـس  مرمع ، همه ي  رد  نم  اراـگدرورپ ! ینعی 
.يدرک فرطرب  ار  اهیتخـس  نآ  تلـضف ، اب  تتمحر ، اب  تتردـق ، اب  وت  مدروآ و  وت  دزن  دـندشیم ، ناـمداش  نم  یتحاراـن  هب  نانمـشد 

حور نیا  .منکیمن  یتحاران  ساسحا  هنوگ  چـیه  نم  یـشحو ، ِحّلـسم  نادـند  ات  ِنمـشد  نیا  تموصخ  هماگنه ي  مه  زورما  نیاربانب ،
.دنکیم نیمضت  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  يونعم  تردق  تعاجش و  نیا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

رد ریظن ، یب  تمظع  نیا  گرزب و  حور  نیا  .تسا  هثداح  کی  زا  وا  ّرثأت  زا  یکاح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياهاعد  اهاج  زا  یضعب 
تمظع هک  دوبن  هنوگ  نیا  ینعی  .تسا  زیگنا  تربع  ًاعقاو  مه  ثداوح  نیا  ام  يارب  .دروخیم  ناکت  ثداوح  زا  یـضعب  لباقم  اروشاع 

یلیخ ثداوح ، زا  یخرب  رد  وا  مغ  هن ، دوشن ؛ نیگمغ  چیه  اهیتحاران ، نیا  زا  دوشب  بجوم  شحور 

129 ص :

ص 1. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 60 ؛ ج 4 ، لماکلا ، صص 57-58 ؛ فوهللا ، - . 1
راوخ و ار  تسود  دزاس و  یم  دودسم  ار  هراچ  هار  دنک و  یم  ناوتان  ار  بلق  دروآ و  یم  ور  نم  هب  هک  ییاه  هودنا  زا  يرایسب  - . » 2

ترضح هب  لوصو  زج  هب  مداهنن و  نایم  هب  يرگید  اب  وت  زج  هب  متخاس و  راومه  دوخ  رب  وت  هّجوت  هب  ار  همه  دیامنیم ، تتامش  نمشد 
تسوت و تسد  هب  اهتمعن  همه ي  دـیلک  هک  مراد  نیقی  يدوشگ و  نم  يور  هب  ار  شیاشگ  برد  وت  مدومنن و  ییانتعا  يرگید  هب  وت 
ج 2، داشرإلا ، ص 321 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  .دشابیم » وت  بناج  هب  نارگن  اهوزرآ  مامت  هّجوتم و  وت  ترـضح  هب  اهییوکین  همه ي 

ص4. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 96 ؛
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رد اما  درکیم ؛ راداو  لاعتم  يادخ  اب  ندرک  لد  درد  ادـخ و  اب  نتفگ  نخـس  راگدرورپ و  هاگرد  هب  هبانا  هب  ار  وا  هک  دوب  نیگنـس  مه 
.درکیم تکرح  هناروبص  درکیم و  ربص  ثداوح  نیا  لباقم 

اعد هب  تسد  نآ  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  داد و  ناـکت  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هـک  یتخـس  ثداوـح  نـیا  زا  یکی 
هب ردپ  شوغآ  رد  هّچب  نیا  هکنآ  زا  دعب  .داد  ناکت  ًاعقاو  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هک  دوب ، راوخریـش  لفط  تداهـش  تشادرب ،

اهنوخ نیا  یبیجع  لاح  اب  درب و  اهنوخ  نیا  ریز  ار  شتسد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تخیر ، شیولگ  زا  نوخ  دش و  حبذ  هلمرح  ریت 
: دناوخ ار  اعد  نیا  (1) و  دیشاپیم درکیم و  باترپ  نامسآ  فرط  هب  ار 

ِیف اََنل  ًهَریِخَذ  ِلِجاَْعلا  ِیف  اَِنب  َّلَح  اَـم  ْلَـعْجا  (2) َو  اََنل ْمِقَْتنا  ٌْریَخ َو  َوُه  اَِمل  َِکلَذ  ْلَـعْجاَف  ِءاَـمَّسلا  َنِم  َرْـصَّنلا  اَّنَع  َتْسَبَح  ْنُکَت  ْنإ  ِّبَر  »
(3) ؛» لِجآلا

ام هک  يدرکن  رّدـقم  هثداح  نیا  رد  وت  دـیایب و  دوجوهب  عیجف  هثداـح ا ي  هک  تسا  نیا  اـم  تشونرـس  هک  نونکا  اراـگدرورپ ! ینعی 
يا هریخذ  دـمآ ، شیپ  ام  يارب  ایند  رد  هک  يا  هثداح  نیا  ار ، کیدزن  مغ  نیا  میهاوخیم و  وت  زا  ار  نامـشاداپ  رجا و  ام  میوش ، زوریپ 

.میوش رادروخرب  وت  لضف  فطل و  باوث و  زا  كاندرد ، خلت و  هثداح ي  نیا  يارب  ابقع  تامعن  رد  ات  هدب  رارق 

.دنزیم فرح  هنوگ  نیا  لاعتم  يادخ  اب  هک  هتفرگ  رارق  ریثأت  تحت  تّدشب  هثداح  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دهدیم  ناشن  نیا 

هدزای رـسپ  نسحلا -  نب  هللادبع  تداهـش  دنک ، زاین  زار و  دنک و  لددرد  ادخ  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دش  ثعاب  هک  یثداوح  زا 
بسا زا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هک  یتقو  نآ  .دوب  یخلت  هثداح ي  رایسب  مه  نیا  هک  دوب ، مالسلا -  هیلع  نسح  ماما  هلاس ي(4) 

بحاص یب  ِبسا  رخآ ، تاظحل  نآ  رد  ینعی  داتفا ؛ نیمز  يور 

130 ص :

ص 285. مّرقم ، نیسحلا ، لتقم  - . 1
ص 75. ج 4 ، لماکلا ، ص 108 ؛ ج 2 ، داشرإلا ، - . 2

ص 286. نامه ، - . 3
ص 294. مّرقم ، نیسحلا ، لتقم  - . 4
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مالـسلا هیلع  هللادـبع  یبا  ترـضح  يارب  يا  هثداح  دـندیمهف  مرح  لها  هّچب و  نز و  تشگرب و  اه  همیخ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  شوغآ  رد  هک  دوب  يا  هلاس  هدزای  نسحلا ، نب  هللادبع   (1) .دنداد ناشن  یلمعلا  سکع  مادک  ره  هدمآ ، شیپ 

کی زا  كدوـک  نـیا  ینعی  ؛(2)  داتفا قافّتا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  تداهـش  زا  سپ  لاـس  هد  ـالبرک ، هثداـح ي  .دوب  هدـش  گرزب 
هیلع نیـسح  ماما  هدوب ، میتی  هکنیا  رطاخ  هب  دـیاش  .دوب  هتفرگ  سنا  ومع  اب  ردـپ  لثم  دوب و  هدرک  ادـیپ  تیبرت  ومع  ناماد  رد  یگلاس 
.درک همیسارس  ار  كدوک  نیا  هنوگچ  یتّبحم  نینچ  کی  تسادیپ  .تسا  هدرکیم  ّتبحم  وا  هب  رتشیب  مه  شدوخ  نادنزرف  زا  مالـسلا 

هک يروط  نآ  مالـسلا .  هیلع  هللادبع  یبا  رـس  يالاب  دیـسر  دمآ و  باتـش  اب  تسا ، هداتفا  نیمز  يور  نادیم  رد  شیومع  دیمهف  یتقو 
ندب رب  هک  دوب  هدرک  دنلب  ار  ریـشمش  دایز ، نبا  بلقلا  ّیـسق  ثیبخ و  نازابرـس  زا  یکی  دیـسر ، هک  یماگنه  دنتـشون ، دندرک و  لقن 

ریـشمش مه  یملاظ  کی  هداتفا و  نیمز  يور  شیومع  دید  دیـسر ، لاح  نیمه  رد  وا  .دروایب  دورف  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  حورجم 
رایتخا یب  ار  دوخ  کچوک  ياهتـسد  نیا  هک  دـش  همیـسارس  ردـقنآ  دـش ، تحاران  ردـقنآ  كدوک  نیا  .دروایب  دورف  اـت  هدرک  دـنلب 

هّچب نیا  تسد  دروآ ، دورف  ار  ریـشمش  درواین ؛ دورف  ار  ریـشمش  هدـنرد  ناویح  نآ  دـشن  بجوم  راک  نیا  اما  تفرگ ؛ ریـشمش  يولج 
وا زا  مه  يراک  دـش ؛ بلقنم  یلیخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دوب  اجنیا   (3) .ندرک هثاغتـسا  درک  انب  دش ، دنلب  شدایرف  .دـش  عطق 

هّچب ي نیا  ار ، شردارب  میتی  نیا  ار ، شلد  زیزع  نیا  وا ، مشچ  لباقم  رد  .دیآ  یمنرب 

131 ص :

ص 60. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 226 ؛ قودص ، یلامألا ، 119-120 ؛ صص ج 5 ، حوتفلا ، - . 1
ص ج 3 ، فارـشألا ، باسنأ  تسا : هدش  رکذ  ق.ه  ات 51  ياهلاس 47  تسا و  یفالتخا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تداهـش  خیرات  - . 2
ص 140 ج 44 ، راونألاراحب ، صص 350-351 ؛ هیوقلا ، ددعلا  ص 25 ؛ ج 3 ، ریبکلا ، مجعملا  صص 461-462 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، 64 ؛
ص ج 2 ، داـشرإلا ، ص474 ؛ هسماخ 1 ، يربکلا ، تاـقبطلا  ق.ه : لاس 61 مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  خیرات  و 161 . و 146 

ص 201. ج 44 ، راونألاراحب ، 133 ؛
صص 54-53. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 72 ؛ فوهللا ، - . 3
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: دز ادص  .درک  نیرفن  ار  مدرم  لد  هت  زا  تشادرب و  اعد  هب  تسد  هک  دوب  نیا  .دنشُکیم  دنراد  ار  هلاس  هدزای 

(1) ؛» ِءاَمَّسلا َرْطَق  ْمُْهنَع  ْکِْسمَأ  َّمُهَّللأ  »

.درک اعد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دوب  یتاعفد  زا  یکی  مه  نیا  .نک  مارح  مدرم  نیا  رب  ار  تتمحر  ناراب  ایادخ !

هنوگره ضوع  لاح ، نیا  رد  ینعی  .تسا  هتشاد  لاعتم  يادخ  هب  یهّجوت  هچ  ماجنارـس  یحور و  قیاقد  فیارظ و  تالاح ، هچ  دینیبب 
ناوریپ ناملـسم و  ياهناسنا  همه ي  يارب  نیا  .دـیوگیم  نخـس  ادـخ  اب  نتفرگ ، لـغب  رد  مغ  يوناز  ترـسح و  هّصغ ، مشخ ، لاـمعا 

.تسا سرد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 

.دزیم فرح  ادخ  اب  درکیم و  تاجانم  دروخیم و  مه  هب  شا  هنـشت  کشخ و  ياهبل  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مه  تاظحل  نیرخآ  رد 
ترـضح نآ  یگدـنز  زا  شیب  یتاظحل  دوب و  هداتفا  نیمز  يور  ترـضح  نآ  یتقو  هدـش ، لقن  لتقم  ياهباتک  رد  زاب  هک  يروط  نآ 

(2) دننک عطق  ندب  زا  ار  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  كرابم  رـس  رتدوز  دنتـساوخیم  مادک  ره  دندروآ ؛ موجه  رفن  دنچ  دوب ، هدنامن  یقاب 
لاعتم يادـخ  اب  رخآ  تاظحل  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دندینـش  اهنآ   (3) .دـنریگب ناشنابابرا  زا  ار  راک  نیا  هزیاـج ي  و 

: دنزیم فرح 

(4) ؛» ُءاَشَی اَم  یَلَع  ٌرِداَق  ِءاَیِْربِْکلا  َضیِرَع  ِِقئالَْخلا  ِنَع  ًاِّینَغ  ِلاَحِْملا  َدیِدَش  ِتوُرَبَْجلا  َمیِظَع  ِناَکَْملا  َِیلاَعَتُم  َّمُهَّللأ  »

.يرداق ینک ، هدارا  هک  يراک  ره  رب  وت  متسه ؛ وت  کچوک  هدنب ي  نم  تسا ، الاب  وت  يایربک  ماقم  یگرزب ، وت  اراگدرورپ !

رد لاعتم  يادخ  اب  ناسنا  هک  يا  هظحل  نآ  تسا  یهوکشاب  هظحل ي  هچ  يونعم و  لاح  هچ  .تسا  لاعتم  يادخ  اب  تاجانم  لوغـشم 
یعضو نینچ 

132 ص :

ص 344. ج 4 ، يربطلا ، خیرات  - . 1
.56-54 صص ج45 ، راونألاراحب ، 73-75 ؛ صص فوهللا ، ص203 ؛ ج3 ، فارشألا ، باسنأ  - . 2

ص 452. ج2 ، یحیرطلل ، بختنملا ، ص 228 ؛ صاوخلا ، هرکذت  - . 3
ص 348. ج 98 ، راونألاراحب ، ص 304 ؛ ج 3 ، لامعألا ، لابقإ  - . 4
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یهاـگ مه  ناـمدوخ  زیزع  يادهـش  زا  دـنا ، هتفرگ  سرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  هک  ار  لاـح  نـیا  ریاـظن  اـم  .دـنزیم  فرح 
ماما سرد  نیا ، .دـنتفر  ایند  زا  تاجانم  اعد و  لاح  اب  دـندرکیم و  تاجانم  دـندرکیم ، اـعد  رخآ  تاـظحل  نآ  رد  مه  اـهنآ  .میدـینش 

: دیدینش هک  یفورعم  ياعد  درک ؛ اعد  رگید  هلمج ي  دنچ  ماما  دیسر ، نایاپ  هب  تاملک  نیا  یتقو  .تسا  مالسلا  هیلع  نیسح 

(1) ؛» ْكاَوِس ََهلِإ  ِّبَر ال  اَی  َِکئاَضَق  یَلَع  ًاَْربَص  »

هیلع نیسح  ماما  بلق  يادن  نیا  .منکیم  تمواقم  وت  نید  هار  رد  منکیم و  لّمحت  منکیم و  ربص  نم  وت ، ریدقت  رب  وت ، ياضق  رب  ایادخ !
نیسح یگدنز  رد  اعد  ّتیعـضو  نیا ، .ام  يارب  تسا  یـسرد  نیا  و  دوشیم ؛ يراج  شنابز  رب  رخآ  تاظحل  نآ  رد  هک  تسا  مالـسلا 

.تسا مالسلا  هیلع  یلع  نب 

تبیصم رکذ 

نب نیسح  تبیصم  رکذ  زا  یلاخ  ام  تبحص  نیا  هک  منکب ، ضرع  تبیصم  رکذ  ناونع  هب  اروشاع  زور  ثداوح  زا  زاب  مه  هلمج  دنچ 
يا هبرـض  یمادک  ره  دندز و  هقلح  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ندب  رود  نانمـشد  هک  یتالاح  نیمه  رد  .دـشابن  مالـسلا  هیلع  یلع 

یناوـیح و حور  تثاـبخ ، يرگیـشحو ، اـجنیا  هـچره  ؛(2)  تـسا هداـتفا  نـیمز  يور  عاـفد ، یب  ِكاـپ  ِمـسج  نـیا  دــندرکیم و  دراو 
دنزیم و جوم  دیدش  هفطاع ي  قیقر و  ِیناسنا  حور  ادـخ ، هب  هّجوت  حور  مالـسلا ،  هیلع  هللادـبع  یبا  مرح  مایخ  رد  تسا ، يریگماقتنا 

مایخ نآ  رد  مه  كدوک  نز و  زج  .دـنراد  ینارگن  وا  تشونرـس  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  تبـسن  ناکدوک  اـهنز و  همه ي 
هب دندمآ و  نوریب  مرح  مایخ  زا  ناکدوک  نانز و   (3) .دوب رامیب  مه  وا  هک  دوب ، مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  طقف  دوبن ؛ یـسک  مرح 

روطچ دیا  هدینش  ای  هدید  ار  برع  ياهنز  .تسا  هداتفا  نیمز  يور  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دننکیم  نامگ  هک  دنوریم  یفرط  نآ 
رب هک  تسا  لومعم  مه  زونه  .دننکیم  هبدن 

133 ص :

ص 297. مّرقم ، نیسحلا ، لتقم  - . 1
صص 55-54. ج 45 ، راونألاراحب ، 40-41 ؛ صص ج2 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  - . 2

ص61. ج45 ، راونألاراحب ، ص43 ؛ ج2 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  ص347 ؛ ج4 ، يربطلا ، خیرات  - . 3

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 210 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_133_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_133_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_133_3
http://www.ghaemiyeh.com


.دننَکیم ناشرس  زا  وم  دننزیم ، ناشتروص  هب  دننکیم ؛ هیرگ  یکاندرد  لکش  هب  هداد  تسد  زا  نازیزع  رب  ناشدوخ و  ياه  هتشک 

یلع نب  نیسح  لثم  ار  يزیزع  اهنیا   (1) .دنتـشاد يا  هداعلا  قوف  تلاح  نینچ  کی  دندمآ ، نوریب  اه  همیخ  زا  اهنز  یتقو  دننکیم  لقن 
، دیـسر مالـسلا  اهیلع  بنیز  یتقو  .دیآ  یم  هاگلتق  فرط  هب  ّتیعمج  نیا  شیپاشیپ  مالـسلا  اهیلع  بنیز  .دنداد  تسد  زا  مالـسلا  هیلع 

دـسج فرط  هب  یتیاکـش ، هنوگره  ياج  هب  یلمعلا ، سکع  هنوگره  ياج  هب  .دـید  هداـتفا  ـالبرک  مرگ  نیمز  يور  ار  شزیزع  دـسج 
: دش دنلب  شیادص  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  شّدج  هب  باطخ  تفر و  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  شزیزع 

(2) ؛» ءاَضعَألا ُعِّطَقُم  ِءاَمِّدلِاب  ٌلِمَُرم  ِءارَْعلِاب  ٌْنیِسُح  اَذَه  َءاَمَّسلا  کِیلَم  َکیَلَع  یَّلَص  هادَّمَُحم  او  »

كاخ و نایم  رد  هک  تسوت  مالسلا  هیلع  نیسح  نیا  نکب ؛ البرک  مرگ  يارحص  هب  یهاگن  راوگرزب ! ربمغیپ  يا  مزیزع ! ّدج  يا  ینعی 
: دش دنلب  شیادص  درب ؛ مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دـسج  ریز  ار  اهتـسد  بنیز  دـننکیم  لقن  مه  دـعب  .دـتلغیم  تسا و  هداتفا  نوخ 

(3) .نک لوبق  ام  زا  ار  ینابرق  نیا  اراگدرورپ !

رابکتسا ربارب  رد  یگداتسیا  تمواقم و  هاگیّلجت  نیعبرا ؛ - 1364-8-12

هراشا

اج ره  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادـناخ  تکرح  ینعی  تسا ؛ يرابکتـسا  میژر  لباقم  تمواقم  هلباقم و  کی  مه  نیعبرا  يارجام 
تداهـش هثداح ي  تمواقم و  هثداح ي  اروشاع ، هثداـح ي  ندرک  هدـنز  يارب  ـالبرک ، هب   - (5) هنیدم زا  ای   (4) ماش زا  دـندوب -  هک 

.تسا هدروخ  دنویپ  مه  هب  ثداوح  نیا  دوب ؛

134 ص :

ص 58. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 180 ؛ فوهلملا ، - . 1
صص 59-58. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 181 ؛ فوهلملا ، - . 2

ص 322. مّرقم ، نیسحلا ، لتقم  - . 3
ص 146. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 232 ؛ قودص ، یلامألا ، - . 4

ص 238. صاوخلا ، هرکذت  - . 5
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اروشاع ياهتربع  اهسرد و 

نیا هتکن  کی  .تسا  هتکن  دنچ  مینک ، هدافتـسا  نامبالقنا  تفرـشیپ  يارب  زورما  میناوتیم  ثداوح  نیا  رامـشیب  یناعم  زا  ام  هک  يزیچ 
یمن یناهج  یعامتجا و  نوگانوگ  طیارـش  هعماج و  زا  ینیعم  رـشق  ناکم و  نامز و  یناطیـش ، ياهتردـق  ربارب  رد  تمواقم  هک  تسا 

.دسانش

هظفاحم يراکـشزاس و  راچد  ام  خیرات  رد  مه  هتـشذگ و  خیرات  رد  اه  یلیخ  نآ ، هب  هّجوت  مدع  ببـس  هب  هک  تسا  يزار  نامه  نیا 
رب رارصا  تمواقم و  هک  دنتشادن  ار  ساسحا  نیا  ینعی  .دنتخانش  یمن  ار  زار  نیا  نوچ  دندش ؛ اهتردق  ربارب  رد  ینیشن  بقع  يراک و 

.تسا یسک  همه  تسا و  ییاج  همه  تسا ، یگشیمه  دسانش ؛ یمن  دعاسمان  دعاسم و  طیارش  هدش ، هتفریذپ  ياهشزرا 

صاوخ یهاتوک  اروشاع و 

نتسویپ اب  دنتسناوتیم  هک  دندوب  يا  هّدع  درک ، تکرح  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  یتقو  دینک ؛ هظحالم  اروشاع ، يارجام  نیمه  رد 
نایاپ هب  تداهـش  لتق و  اب  نینوخ  تضهن  کی  هن  دـنروایبرد ، هدـنزاس  بـالقنا  کـی  هب  ار  تضهن  نآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب 

نآ هتـسجرب ي  ياه  ّتیـصخش  نیا  رمع ، نب  هللادبع  ریبز و  نب  هللادبع  رفعج و  نب  هللادبع  ساّبع و  نب  هللادـبع  زور  نآ  رگا  .هدیـسر 
 - راّیطرفعج رـسپ  دـندوب ؛ مالـسا  ردـص  فورعم  ياه  ّتیـصخش  نارـسپ  همه ، دـندوب ، هکم  هنیدـم و  نکاس  هک  مالـسا  ياـیند  زور 

نیسح ماما  اب  تسا ، هللادبع »  » رفن راهچ  ره  مسا  هک  رفن  راهچ  نیمه  رگا  ساّبع ؛ رـسپ  رمع ، رـسپ  ریبز ، رـسپ   - (1) ربمغیپ يومعرسپ 
رد یگداتـسیا  تردق  کش  یب  دـیزی ، لاّمُع  هن  دـیزی و  هن  هک  دـمآ  یم  دوجوهب  یمیظع  تکرح  دـندوب ، هدـش  هارمه  مالـسلا  هیلع 

مالسا فورعم  ياه  هرهچ  زا  ناشناردپ ، ّتیصخش  مه  ناشدوخ و  مه  اهنیا ، دینیبب  .دنتشادن  ار  تکرح  نیا  لباقم 

135 ص :

.342 صص 341 -  ج 1 ، هباغلا ، دسأ  - . 1
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مادک ره  هک  فورعم  هرهچ ي  همه  نیا  اب  دشیم  رگم  .دزادـنا  یم  هار  راک  یلیخ  وربآ  ّتیـصخش و  دراد ؛ دربراک  یلیخ  نیا  .دـندوب 
رد لّوحت  کی  هب  تضهن  دنداتفا و  یم  هار  مدرم  داتفارد ؟ دنراد ؛ ینادنم  هقالع  مالسا  يایند  رد  دنراد ، یناتـسود  دنراد ، یناگتـسب 

.دشیم لیدبت  تموکح 

اب هکنیا  ياج  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوبیمن ، اهنیا  لیبق  زا  ینارگید  مدرب و  مسا  هک  ییاه  نیمه  يوس  زا  يرـصنعتسس  نآ  رگا 
.درکیم تکرح  رفن  رازه  نیدنچ  اب  دننامب ، البرک  رد  یمک  هّدع ي  (1) و  دندرگرب هار  نیب  هّیقب  دنک و  تکرح  هکم  زا  رفن  دص  دنچ 

هفوک هب  رگا  ؟(2)  دسرب هفوک  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دراذـگن  دریگب ؛ ار  هار  رـس  تسناوتیم  دـیزی  نب  ّرح  رگم  تروص  نیا  رد 
ناـگداز و گرزب  هک  ار  میظع  هاپـس  نیا  يوـلج  تسناوـتیم   (3)، دوب هدـش  هفوک  رادناتـسا  هزات  هک  دایز  نب  هللادـیبع  رگم  دیـسریم ،
، هفوک طوقـس  اب  درکیم ؛ طوقـس  هفوک  دنک ؟ تمواقم  دریگب و  دنتـسه ، اهنیا  سأر  رد  شیرق  مشاه و  ینب  فورعم  ياه  ّتیـصخش 

تموکح درکیم ؛ طوقس  ماش  تسویپ و  یم  هکم  هنیدم و  ًانیقی  قارع ، طوقـس  اب  .درکیم  طوقـس  قارع  ینعی  درکیم ؛ طوقـس  هرـصب 
رگا و  دـمآ ؛ یم  دوجوهب  ربـمغیپ  نادـناخ  تموـکح  قاـنتخا ، نرق  ود  ياـج  هب  .دـشیم  ضوـع  مالـسا  خـیرات  ریـسم  دـشیم ؛ ضوـع 
جوا ایند  رد  دایز  لامتحا  هب  مالـسا  مالـسا ، ياوزنا  نرق  هدراهچ  ياـج  هب  دـمآ ، یم  دوجو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تموکح 

نآ رگا  دیاش  .دوبیم  دینیب ، یم  زورما  امـش  هکنیا  زا  ریغ  یّلکب  گنهرف  ملع و  يژولونکت ، تعنـص ، نّدمت ، دـیاش  زورما  تفرگیم و 
يزیرنوخ گنج و  يداوس ، یب  یگنهرف و  یب  رقف ، هّصغ ، درد و  همه  نیا  تشادن ؛ جـنر  همه  نیا  رگید  ّتیرـشب  زورما  دـشیم ، راک 

نایلاس نیا  لوط  رد  هک  ییاهقانتخا  دوشب  رکنم  دناوتیم  یسک  هچ  .دوب  زورما  زا  رتولج  لاس  اهدص  ایند  زورما  دیاش  دوبن ؛

136 ص :

ص374. ج44 ، راونألاراحب ، ص447 ؛ ج1 ، يرولا ، مالعإ  247-248 ؛ صص لاوطلا ، رابخألا  - . 1
.378-376 صص ج44 ، راونألاراحب ، ص47 ؛ فوهللا ، 61-64 ؛ صص ج2 ، ممألا ، براجت  - . 2

.337-336 صص ج 44 ، راونألاراحب ، 173-174 ؛ صص نیظعاولا ، هضور  36-37 ؛ صص ج5 ، حوتفلا ، - . 3
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، دشیم افوکش  اهدادعتـسا  نیا  دوبن ، یتوغاط  تموکح  رگا  دوبن ، قانتخا  رگا  .هدرک  دوبان  ار  اهدادعتـسا  ردقچ  هدمآ ، دوجوهب  زارد 
.تسه هک  دشیمن  نیا  زورما  تخاسیم و  ار  ایند  درکیم ، راک  دشیم ، اهر 

زا رفن  دنچ  هک  ییاج  نامه  دنک ؟ يرایبآ  ار  ییایند  تسناوتیم  دشیم ، يراج  رگا  هک  يا  همـشچرس  دـمآ ؟ دـنب  همـشچرس  نیا  اجک 
دندیلام و مه  هب  یتسد  دینک ، تکرح  تفگ  مه  اهنآ  هب  درک ، تکرح  مالسلا  هیلع  نیـسح  دندید  یتقو  گرزب  ياه  ّتیـصخش  نیا 

تلاخد ار  طیارش  نداد ، تلاخد  ار  نامز  ینعی  الاح ، .دوشیمن  الاح  تسا ، يوق  نمـشد  الاح  ؛(1)  تسین بسانم  طیارش  الاح  دنتفگ 
.نداد

منک و نشور  ار  اهنهذ  دیاب  میوگب ، ار  قح  دیاب  متـسیاب ، دیاب  تسا ؛ مفیلکت  درادن ؛ الاح  .الاح  تفگن  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
يا .تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  قطنم  نیا  درک ؛ دیاب  هچ  هک  مداد  دای  مدوخ  ِلمع  اب  نم  تفرن ، رگا  رتهب ؛ هچ  تفر ، شیپ  رگا  .منکیم 

ام دوخ  نامز  رد  هلئـسم  نیمه  نیع  تسا ؛ یخیرات  هنومن ي  کی  نیا  دینیبب ، .دـندشیم  هارمه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  مه  اهنآ  شاک 
.دمآ شیپ  مه 

مالسلا اهیلع  يربک  بنیز  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیسح  ناوریپ  ادهش ؛ هداوناخ ي  - 1364-8-15

نیرتگرزب دوخ  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .دنتسه  مالسلا  اهیلع  بنیز  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نادرگاش  ادهـش ، هداوناخ ي 
مامت تساوخ  تشاد ، زیزع  فیرـش و  رـصنع  نیا  هب  هک  یتّبحم  زا  لاعتم  يادـخ  تسا ، خـیرات  يادهـش  نیرتگرزب  تسام ، يادـهش 

تداهـش ماـقم  هب  شدوخ  هکنآ  زا  لـبق  اذـل  دـنک ؛ عمج  ربمغیپ  دـنزرف  ارهز و  هشوگرگج ي  نیا  يارب  ار  اهتفارـش  ماـمت  اـهتمظع و 
نادنزرف و زا   (2) ناوج هدجه  غاد  اروشاع ، نینوخ  مرگ و  زور  نآ  رد  دسرب ،

137 ص :

صص 281-278. ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  صص 23-26 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، - . 1
ص149. ج45 ، راونألاراحب ، ص192 ؛ قودص ، یلامألا ، صص 351-352 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  - . 2
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هرابرد دوب  ادخ  قیفوت  نیا   (1) .دش دیهش  تفر و  هک  دوب  یـسک  نیلّوا  مه  شدوخ  دنزرف  دید ؛ ار  شیاه  هدازرهاوخ  اه و  هدازردارب 
 . مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ي 

اب ار  اهنآ  مسا  همه  نیا  امـش  هک  ییادهـش  نآ  .دـندرک  ار  اهراک  نیمه  مه  اهنآ  دـیتسه ؛ الیل  ّما  بابر و  بنیز و  ناوریپ  اـهنز  اـمش 
.دنیاهنآ لثم  مه  اهنیا  دیداد ؛ ادخ  هار  رد  امش  هک  تسا  یناوج  نیمه  امش ، دنزرف  نیمه  دیروآ ، یم  تمظع 

ینتفر هک  ناج  نیا  .دورب  ناسنا  نت  زا  ناج  نیا  ات  دگنجب  ادخ  هار  رد  دنک ، میلـست  ادخ  يارب  دهدب ، ار  شناج  ناسنا  ینعی  تداهش 
امش دنیامش ؛ لثم  میدرکیم ، راختفا  همه  نیا  ناشدای  مان و  هب  ام  هک  مالسا  ردص  يادهـش  ياه  هداوناخ  .تسین  یندنام  هکنیا  تسا ؛

هک امـش  هزاجا ي  نودب  امـش  ياه  هّچب  .دیدرک  ار  تشذگ  نامه  مه  امـش  دیدرک ، ار  راک  نامه  مه  امـش  دیتسه ، هنوگ  نامه  مه 
ّالاو درک ؛ نشور  یعمـش  لثم  ار  دیهـش  نیا  هک  دوب  امـش  لّکوتم  لد  نیا  امـش ، گرزب  لد  نیا  .دنتفرن  هک  امـش  لیم  نودب  دـنتفرن ؛

دشیمن

*

.دیدرک لیدبت  خیرات  رد  راگدنام  ناسنا  کی  هب  یلومعم  مدآ  کی  زا  ار  ناتناوج  نیا  امش 

یمالسا تلود  تمعن  تمظع و  هب  هّجوت  - 1364-10-9

یهلا مَِعن  هب  تبـسن  ترـضح  نآ  دوـشیم و  عورـش  یهلا  ياـنث  رکـش و  ادـخ و  دـمح  اـب  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  هـفرع ي  ياـعد 
زاغآ نامه  رد  دوشیم  رکذ  اجنآ  هک  یتمعن  نیرتمهم  ای  نیرتمهم  زا  .دروآ  یم  مسا  ار  اهتمعن  تاّیئزج  دنکیم و  یغیلب  يرازگـساپس 

هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  تلود  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما   (2) .ما هدش  ّدلوتم  نامیا  تلود  رد  مالـسا ، تلود  رد  هک  تسا  نیا  اعد ،
.تسا ّتیّمهااب  تمظعاب و  بلطم  نیا  ردقچ  دینیبب  .تسا  هدش  ّدلوتم  هلآ 

138 ص :

ص45. ج45 ، راونألاراحب ، ص106 ؛ ج2 ، داشرإلا ، ص200 ؛ ج3 ، فارشألا ، باسنأ  - . 1
ص 217. ج 95 ، راونألاراحب ، صص 74-75 ؛ ج 2 ، لامعألا ، لابقإ  - . 2
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البرک يادهش  ندوب  زاتمم  زار  - 1364-12-1

دوبان  (1) رفن هدزیـسودصیس  نآ  رگا  ردـب  گـنج  رد ]  ] .دـشیم هصـالخ  رفن  هدزیـسودصیس  رد  مالـسا  یهمه  هـک  دوـب  يزور  کـی 
هدزیسودصیس نیا  .دیکشُخیم  مالسا  لاهن  درُمیم ، مالسا  دندربیمن ؛ مالسا  زا  عافد  يارب  ریشمش  هب  تسد  ای  دنتفریم ، نیب  زا  دندشیم ،

هیلع و هللا  یلص  مرکا  لوسر  اذل  .دنا  شزرا  اب  زرابم  گرزب و  تّما  کی  مه  نآ  تّما ، کی  ردق  هب  اما  دنناسنا ، هدزیـسودصیس  رفن ،
: درک ضرع  درک ، دنلب  نامسآ  هب  ار  اهتسد  گنج ، عورش  زا  لبق  ردب ، گنج  رد  هلآ 

(2) ؛» ضْرَْألا ِیف  ُدَبُْعتال  َُهباَصِْعلا  ِهِذَه  ِْکلْهَت  ْنِإ  َّمُهَّللأ  »

نیا ینعی  .يوـشیمن  تداـبع  رگید  نـیمز  يور  رد  وـت  دــنریمب ، اـهنیا  ینک ، دوباـن  ار  کــچوک  یهّدــع  نـیمه  رگا  ایادــخ ! ینعی 
تـسد هب  ریـشمش  دگنج ، یم  هک  اهنیا  زا  رفن  کی  یطیارـش  نینچ  رد  هک  تسادیپ  .دندوب  ادخ  نارگتدابع  اهنت  رفن ، هدزیـسودصیس 

لاس رد  .دوشیم  دیهـش  تّما  کی  هک  تسا  نیا  لثم  دوشیم ، دیهـش  هک  رفن  کی  .دـگنج  یم  تّما  کـی  هک  تسا  نیا  لـثم  دریگیم ،
.يدیزی فص  ینیسح و  فص  دندوب : هدش  میسقت  فص  ود  هب  ایند  مالسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  زور  رد  ینعی  ترجه ، زا  متـصش 

نیسح مان  دشیم ؛ شومارف  دشیم ، بوکنم  دشیم ، روهقم  ینیـسح  فص  رگا  .دوب  يدیزی  فص  رد  دوبن ، ینیـسح  فص  رد  سک  ره 
مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  اب  هک  ینت  اذل 72  .دشیم  هدودز  خیرات  زا  مالـسا  مان  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مان  ینعی  مالـسلا ،  هیلع 
یلومعم يادهش  لثم  دندیـشون ، تداهـش  دهـش  دندرک و  هزرابم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باکر  رد   (3)، دندش دیهـش  دندیگنج و 

، یمدرمان ایند  کی  اب  ملظ ، ایند  کی  اب  تملظ ، ایند  کی  اب  دندش ؛ فرط  ایند  کی  اب  اهنآ  دنتسین ؛

139 ص :

ص 217. ج 19 ، راونألاراحب ، ص 290 ؛ ج 1 ، فارشألا ، باسنأ  - . 1
ص 221. ج 19 ، راونألاراحب ، ص 155 ؛ ج 6 ، یئاسن ، يربکلا ، ننسلا  - . 2

ص 7. ج 53 ، راونألاراحب ، ص 80 ؛ ج 4 ، لماکلا ، ص 31 ؛ دیلاوملا ، جات  - . 3
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، ناگراتـس نآ  زا  کـی  ره  درذـگیم ، نادرمگرزب  نآ  تداهـش  زا  ًاـبیرقت  لاـس  هاجنپودصیـسورازه  هـک  زورما  اذـل  .رفک  ياـیند  اـب 
یلع هچ  شرهاـظم ، نب  بیبـح  هچ  دـنکیم ؛ نشور  مه  ار  اـهلد  قاـمعا  هک  ار  نیمز  يور  طـقف  هـن  هـک  دنتـسه  یباـتملاع  دیـشروخ 

.نیا ینعی  زاتمم  دیهش  .شرغصا 

ناناملسم همه ي  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سرد  ملظ ؛ اب  هزرابم ي  - 1365-2-8

دنکیم نالعا  یکی  نآ  ناشدوخ ؛ دننکیم  نالعا  هک  دننید  دـض  ًانلع  ای  دنتـسه ، راک  رـس  رب  مالـسا  يایند  رد  زورما  هک  ییاهتموکح 
عاجترا نیا  هک  دیناوخب  دیابن  ینلع  زامن  هک  دنکیم  نالعا  یکی  نآ  دنکن ؛ طوقس  راک  دنوشن ، فیعض  مدرم  هک  میریگیمن  هزور  هک 

هک شایـصوصخ  یگدـنز  دراو  دـنکیمن ، ار  اهراک  نیا  ًانلع  هک  مه  ینآ  دـنکیم ؛ هزراـبم  ًامـسر  ًاـنلع و  باـجح  اـب  یکی  نآ  تسا ؛
نیا .تساهتردـقربا  رایتخا  رد  اـکیرما و  راـیتخا  رد  اـهنآ  یهّیونعم  هّیّداـم و  تاورث  هوـالع ، هب  .تسا  داـسف  اـشحف و  زا  ُرپ  دـیوشیم ،

رد یهلا  تایآ  اهنیا  دننکیمن ، تمواقم  عضو  نیا  لباقم  رد  دـننکیم و  هدـهاشم  ار  نیا  هک  ییاهتّلم  بخ  تسا ؟ یمالـسا  ياهروشک 
: تفگ البرک  رفس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هدرک ؟ ذوفن  ناشبلق 

ِْمثِْإلِاب ِهللاِداَبِع  ِیف  ُلَمْعَی  ِهللا  ِلوُسَر  ِهَّنُِسل  ًاِفلاَُخم  ِهللاِدْهَِعل  ًاثِکاَن  ِهللا  ِمُرُِحل  ًالِحَتْسُم  ًاِرئاَج  ًاناَْطلُس  يَأَر  ْنَم  لاَق : هللا  َلوُسَر  َّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیأ  »
(1)« هَلَخْدَم ُهَلِخُْدی  ْنَأ  ِهللا  یَلَع  ًاّقَح  َناَک  ٍلْوَقال  ٍلْعِِفب َو  ِهیلَع  ْرِّیَُغیْمَلَف  ِناَوْدُْعلا  َو 

لوسر زا  تسا و  نیثّدحملا  قدصأ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  یهـشوگرگج  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ثیدـح  نیا  يوار 
نیا قبط  رب  بخ  .دنکیم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

140 ص :

و درامـشیم ، لالح  ار  ادـخ  مارح  هک  دـنیبب  ار  يرگمتـس  ناطلـس  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  مدرم ! يا  - . » 1
هانگ و هب  ادخ  ناگدنب  نایم  رد  و  دزرو ، یم  تفلاخم  ادخ  لوسر  ّتنس  اب  و  دنکیمن ،) راتفر  تلادع  هب  و   ) دنکـش یم  ار  ادخ  نامیپ 
زا ییاج  نامه  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  راوازـس  دـیاینرب ، عاضوا  رییغت  ددـص  رد  شراتفگ  لمع و  اب  هاگنآ  دـنکیم ، لمع  زواـجت 

ص 304. ج 4 ، يربطلا ، خیرات  .دربیم » ار  رگمتس  ناطلس  نآ  هک  دربب  خزود 
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« هللا یَلَع  ًاّقَح  َناَک  ، » دنتـسه مالـسا  يایند  رد  هک  يا  هملظ  نیا  دـساف و  ماّکح  نیا  رب  نوّریغیال  ای  نوّریغیمل  هک  یناسک  نآ  تیاور ،
.دنکیم دراو  ار  اهنآ  هک  دنکب  ییاج  نامه  دراو  مه  ار  اهنیا  هک 

اروشاع مایق  ماگنه  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  نارود  ياهتوافت  - 1365-3-4

نـسح ماما  يارب  مه  ییارـس  هحون  کی  تخادـنا ، یم  هار  هب  ار  یناوارف  تاغیلبت  دوب ، ّطلـسم  گنرز و  كریز و  مدآ  کـی  هیواـعم 
رد لاس   20 لاس ،  15 لاس ، لوط 10  رد  مالسا ، ملاع  رد  تخادنا  یم  ار  شدوخ  ياهریجا  اهرودزم و  مه  دعب  .درکیم  مالـسلا  هیلع 

ياهیرب رود و  ياهّدع  کی  تائاقلا  ریثأت  تحت  هنافّـسأتم  ربمغیپ  یهون  هرآ ؛ هک  دنتخادنا  یم  اج  ار  فرح  نیا  ناملـسم  مدرم  نهذ 
، دنک تمحر  ار  وا  ادخ  بخ  تخادنا ؛ رطخ  هب  مه  ار  يا  هّدع  ناج  تخادنا ؛ رطخ  هب  مه  ار  شدوخ  ناج  تفرگ ، رارق  شدوخ  غاد 
هک عّیشت  لالز  یهمشچرس  نآ  هیواعم ، مالسا  دشیم  مالـسا  .میراد  ار  هیواعم  نینمؤملا  لاخ  ًالقأ  میداد ، تسد  زا  ار  وا  رگا  .دزرمایب 

(1) و حلـص یهثداح  زا  دعب  لاس  هد  نسح  ماما  دیـشوج و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  باحـصا  زا  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  یهناخ  زا 
رکف دـنداد و  همادا  ار  هار  نآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما   (4) لاس هد  ، (3) هاجنپ ای   (2) هنو لهچ  لاس  رد  نسح  ماـما  تاـفو  زا  دـعب 

.دوبن ریذپ  ناکما  رگید  نآ  دنداد ، شرتسگ  یمالسا  راطقا  مامت  هب  ار  يولع  رکف  حیحص و  یمالسا 

ماما نامز  اما  نمشد ، بلق  هب  دز  تفر  رفن  داتفه  اب  درک ، ار  راک  نیمه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شدعب  لاس  تسیب  هک  تسا  تسرد 
یلیخ عاضوا  مالسلا  هیلع  نیسح 

141 ص :

ص 135. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 15 ؛ ج 2 ، داشرإلا ، ص 304 ؛ ج 13 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  - . 1
ص 161. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 5 ؛ ج 6 ، خیراتلا ، ءدبلا و  ص 461 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، - . 2

ص 140. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 403 ؛ ج 1 ، يرولا ، مالعإ  ص 354 ؛ هسماخ 1 ، يربکلا ، تاقبطلا  - . 3
ص 201. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 201 ؛ يربکلا ، هیادهلا  - . 4
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.دوب هدرک  قرف 

بارش ماندب ، هبرجت ، مک  عالطا ، یب  مدآ  کی  هیواعم ؛ هن  دوب ، دیزی  دوب ، راک  رس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نامز  هک  یـسک  نآ  ًالّوا ،
لاـخ ناوـنع  هب   (2)، یحو بتاـک  ماـن  هـب  هیواـعم  دوـبن ؛ يروـج  نـیا  هـک  هیواـعم  .درک  عاـفد  وا  زا  دـشیمن  ًالــصا  هـک   (1) يراوخ

رـضاح هک  ییاـهنآ  .دوب  فورعم  يروج  نیا  هدـید ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هک   (4) ربمغیپ یباحـص  ناونع  هب   (3)، نینمؤملا
هیواعم لثم  یسک  کی  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نامز  سپ  .دندناوخیم  زامن  هیواعم  رـس  تشپ  اهنآ  دننک ، هاگن  دیزی  يور  وت  دندوبن 

.دشاب مالسا  يارب  یگرزب  رطخ  وا  ندنام  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  نتفر  هک  تشادن  دوجو 

زا يدیدج  یهلحرم  متفگ ، هک  ینیا  .دوب  هدش  راک  هعیش  یفخم  تالیکشت  يور  لاس  تسیب  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  نامز  ًایناث ،
درک اـنب  گـنج ، یهکراـتم  یهثداـح  زا  دـعب  مالــسلا  هـیلع  نـسح  ماـما  .نـیمه  ینعی  تـسا ، مالــسلا  مـهیلع  هّـمئا  یگدـنز  نارود 

یهدنامزاس کی  تشادن ، مه  ناکما  تشادن ، مه  یموزل  دوب ، هدـشن  ماجنا  نامز  نآ  هک  يراک  نآ  یهدـنامزاس ؛ یهدتالیکـشت و 
.دندروآ دوجوهب  ار  یعیش  میظع 

یم ار  نآ  ياه  هناشن  تسدرود  قطانم  رد  یتح  ناسارخ و  رد  نمی ، رد  هنیدم ، رد  هفوک ، رد  امـش  هک  تسا  یهدـنامزاس  نامه  نیا 
نیباّوت يارجام  هک  دوب  یهدنامزاس  نامه  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  يارجام  زا  دعب  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  نامز  .دینیب 

تـشاذگن مه  رخآ  ات  هک  درک ، داجیا  مالـسا  يایند  رد  ار  یناوارف  ياـهارجام  دروآ ، دوجوهب  ار  راـتخم  يارجاـم  دروآ ، دوجوهب  ار 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نامز  تالیکـشت  نیا  .دورب  نییاـپ  هّیما  ینب  ياـفلخ  يولگ  زا  شوخ  ِبآ 

دیهش یتقو 

142 ص :

ص 67. ج 3 ، بهذلا ، جورم  صص 286-288 ؛ ج 5 ، فارشألا ، باسنأ  - . 1
صص 37-36. ج 89 ، راونألاراحب ، ص 105 ؛ بجعتلا ، ص 35 ؛ ج 3 ، بهذلا ، جورم  - . 2

صص 547-546. ج 1 ، ممألا ، براجت  ص 104 ؛ بجعتلا ، - . 3
ص 349. فراعملا ، ص 285 ؛ ج 7 ، يربکلا ، تاقبطلا  - . 4
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دنراذگیمن تشاد و  دنهاوخ  هگن  الاب  ار  مچرپ  اهنیا  هک  دراذگیم  یقاب  دراد  ار  یتالیکـشت  کی  شدوخ  لابند  هک  تسنادیم  دـشیم ،
.دنامب موتکم  تقیقح  دوشب و  ثول  هّیضق  هک 

اروشاع هعجاف ي  زا  سپ  نیملسم  عاضوا  لیلحت  - 1365-4-28

هراشا

هقباس ملظ  هجنکـش و  بیقعت و  لتق و  .داد  مالـسا  يایند  ياج  همه  رد  هکلب  هعیـش ، ناکرا  رد  یتخـس  ناکت  کـی  ـالبرک  یهثداـح 
هک  - (2) ارهز زیزع  ِرـس  ندرک  هزین  رب  (1) و  رهش هب  رهـش  اهنیا  ندرب  ربمغیپ و  یهداوناخ  تراسا  ربمغیپ و  رـسپ  نتـشک  اما  تشاد ،

ار مالسا  يایند  هک  دوب  يزیچ   - (3)، دندوب هدید  ار  ناهد  بل و  نآ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  یهـسوب  هک  یناسک  دندوب  زونه 
تسرد تسا ، بوسنم  اهیلعهللامالس  بنیز  ترضح  هب  هک  يرعش  نیا  رگا  دسرب  اجنیا  هب  راک  هک  درکیمن  رواب  یـسک  .درک  توهبم 

: دشاب

(4) ؛» َابُوتْکَم ًارَّدَقُم  اَذَه  َناَک  * يِداَُؤف َقیِقَش  اَی  ُتْمَّهَوَت  اَم  »

زا يریگتخس  .تسا  يرگید  تسایـس  تسایـس ، هک  دش  ساسحا  ناهگان  .تسا  مدرم  یهمه  تشادرب  نیا  و  تسا ، نیا  هب  هراشا  نیا 
مامت يدـیدش  بعر  کی  اذـل  .دـش  ماجنا  دـش و  رّوصت  یندـشن ، رّوصت  ياهزیچ  .تسا  رتالاب  دـشیم ، هدز  سدـح  الاح  ات  هک  هچنآ 

رد هنیدـم و  رد  هک  یبعر  نآ  ّـالإو  راـتخم ، تکرب  هب  دـعب  نیباّوت و  تکرب  هب  طـقف  هفوک  و  ار ، هفوک  رگم  تفرگ ؛ ار  مالـسا  ياـیند 
(5)  - دوب هدرک  مایق  يدنچ  زا  دعب  مه  ریبز  هللادبع  هکنیا  دوجو  اب  هکم ، رد  یتح  دوب -  رگید  ياهاج 

143 ص :

صص 107 و 124. ج 45 ، راونألاراحب ، صص 84 و 99-100 ؛ فوهللا ، صص 120و 127 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، - . 1
ص 60. نازحألا ، ریثم  ص 297 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  - . 2

، راونألاراحب ص 85 ؛ ج 62 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  ص 227 ؛ قودص ، یلامألا ، صص 481-482 ؛ هسماخ 1 ، يربکلا ، تاقبطلا  - . 3
صص 133-132. ج 45 ،

ص 115. ج 45 ، راونألاراحب ، - . 4
ص 18. ج 6 ، خیراتلا ، ءدبلا و  صص 255-257 ؛ ج 2 ، یبوقعیلا ، خیرات  - . 5
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یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 220 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_143_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_143_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_143_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_143_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_143_5
http://www.ghaemiyeh.com


تـصش لاس  رد  نیباّوت  تکرح  هچرگا  مه  قارع  هفوک و  رد  .دوب  مالـسا  يایند  رد  هقباس  یب  بعر  کی  البرک ، یهثداـح  زا  یـشان 
یهتفرگ ياضف  رد  ار  يا  هزات  ياوه  کی  نیباّوت -  تسا   (2) جنپو تصش  لاس  ًارهاظ  ناش  تداهش  هک  جنپو -  تصش  (1) و  راهچو
هاگتسد نانمشد  هک  ینآ  زا  دعب  .درک و  رتشیب  ار  قانتخا  بعر و  ّوج  ًادّدجم  رخآ ، ات  اهنآ  یهمه  تداهـش  اما  دروآ ، دوجوهب  قارع 

مه ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  رادـفرط  ِراـتخم  هکم ، زا  ریبز  هللادـبع  و  دـنداتفا ، مه  ناـج  هب  ریبز  نب  بعـصَم  راـتخم و  ینعی  يوما ،
هرخألاب .دش و  رتمک  اهدـیما  و  دـش ، رتشیب  تشحو  بعر و  نیا  زاب   (3)، دش هتـشک  بعـصَم  تسد  هب  راتخم  دنک و  لّمحت  تسناوتن 

تسیب و  تردق ، لامک  اب   (4)، تفرگ رارق  هّیما  ینب  نیگن  ریز  مالسا  يایند  مامت  یهاتوک  تّدم  زا  دعب  دمآ ، راک  ِرس  هک  کلملادبع 
.درک تموکح  هنادنمتردق  کلملادبع   (5) لاس کیو 

ناـیب  ] اـعد ساـبل  رد  زاـب  مه  ار  فراـعم  اـما  تسا ، فراـعم  شنیرتشیب  تسا ، دـهز  شنیرتشیب  مالـسلا ،  هیلع  داّجـس  ماـما  تاـملک 
مالـسلا هیلع  داّجـس  ماما  هک  دادـیمن  هزاجا  تقو ، ندوب  دـعاسمان  نارود و  نآ  رد  قاـنتخا  میتفگ ، هک  روط  ناـمه  نوچ  دـندومرف ،]

نآ ًالـصا  دنتـساوخیمن ! مه  مدرم  دنتـشاذگیمن ، اه  هاگتـسد  طقف  هن  دننزب ؛ فرح  نشور  حیرـص و  هدرپ و  یب  مدرم  نآ  اب  دنهاوخب 
لاس زا  لاس  جـنپو  یـس  لاس ، راهچو  یـس  .دـشیم  يزاسزاب  دـیاب  هک  دوب  يا  هدـشعیاض  هدـشهابت و  قیالان و  یهعماج  کی  هعماـج 

رد اذل  هدش ؛ رتهب  عضو  هتـشذگ ، هچ  ره  هتبلا  هتـشذگ ؛ يروج  نیا  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  یگدنز   (6)، جـنپودون ات  کیو  تصش 
ماما زا  هَثالَث » َّالِإ  ِْنیَسُْحلا  َدَْعب  ُساَّنلا  َّدَتْرإ   » ثیدح نامه 

144 ص :

ص 162. ج 4 ، لماکلا ، - . 1
ص 650. ج 2 ، باعیتسإلا ، ص 219 ؛ ج 4 ، يربکلا ، تاقبطلا  - . 2

صص 292-283. ج 6 ، حوتفلا ، صص 80-84 ؛ هسماخ 2 ، يربکلا ، تاقبطلا  - . 3
صص 215-214. ءافلخلا ، خیرات  صص 269-273 ؛ ج 2 ، یبوقعیلا ، خیرات  - . 4

ص 91. ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 182 ؛ ج 5 ، يربکلا ، تاقبطلا  - . 5
ص 12. ج 46 ، راونألاراحب ، ص 191 ؛ همامإلا ، لئالد  - . 6
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.تسا روج  نیمه  هک  مینیبیم  ام  و  دندش ؛ قحلم  مدرم  دعب   (1) ؛» اوُُرثَک اوُقَِحل َو  َساَّنلا  َّنِإ  َُّمث  : » دراد شا  هلابند  مالـسلا ،  هیلع  قداص 
جنپو یـس  تاـمحز  رطاـخ  هب  نیا  .دوـب  هدرک  قرف  عـضو  درک -  مهاوـخ  ضرع  هـک  دـسریم -  هـک  مالـسلا  هـیلع  رقاـب  ماـما  نارود 

.تسا مالسلا  هیلع  داّجس  ماما   (2) یهلاس

نآ رییغت  جورخ و  يارب  تقو  نییعت 

؛ ٍلاع دنـسب  یلامّثلا  هزمح  یبا  نع  .تسا  یبیجع  زیچ  نیا  و  جورخ ، يارب  هدش  تقو  نییعت  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تیاور  کی  رد 
: ثیدح تسا  یفاک  رد 

؛» نیِْعبَّسلا ِیف  َْرمَْألا  اَذَه  َتَّقَو  َناَک  ْدَق  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهللا  َّنِإ  ُِتباَث  اَی  لوقی : مالسلا  هیلع  رفعجابا  تعمس  لاق  »

.دوشب لیکشت  یهلا  تموکح  دوب  رارق  داتفه  لاس 

ُُمتْعَذَأَـف ْمُکاَْنثَّدَـحَف  ٍهَئاـِم  َنیَِعبْرَأ َو  َیلِإ  ُهَرَّخَأَـف  ِضْرَأـْلا  ِلـْهَأ  یَلَع  َیلاَـعَت  ِهللا  ُبَضَغ  َّدَتْـشا  ِْهیَلَع  ِهللا  ُتاَوَلَـص  ُْنیَـسُْحلا  َلـُِتق  ْنَأ  اَّمَلَف  »
«. باتِْکلا ُّمُأ  ُهَْدنِع  ُِتْبُثی َو  ُءاشَی َو  ام  ُهللا  اوُحْمَی  اَنَْدنِع َو  ًاْتقَو  َِکلَذ  َدَْعب  َُهل  ُهللا  ِلَعْجَیَْمل  ِْرتَّسلا َو  َعاَِنق  ُْمتْفَشَکَف  َثیِدَْحلا 

(3) «. ِکلَذَک َناَک  ْدَق  لاقف : مالسلا  هیلع  هللادبعابأ  کلذب  تثدحف   » ار ثیدح  نیا  دیوگیم  هزمحوبا 

ار ثیدـح  نیا  هک  ینآ  زا  لبق  هدـنب  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا   (4) .تسا مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  یگدنز  نارود  لهچودص ، لاس 
راـک شیارب  روجنآ  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماـما  هک  یتموکح  نارود  هک  دیـسریم  مرظن  هب  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  یگدـنز  لاور  زا  منیبـب ،
لاس مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تافو  مالـسلا .  هیلع  قداص  ماما  نارود  هب  دتفایم  دـنکیم ، راک  روجنآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دـنکیم و 

هک یجنپو  یسودص  زا  دعب  ینعی  لهچودص  .تسا  لهچودص  لاس  نیا  ینعی   (5) .تسا تشهو  لهچودص 

145 ص :

ص 220. ج 71 ، راونألاراحب ، ص 205 ؛ صاصتخإلا ، - . 1
ص 12. ج 46 ، راونألاراحب ، ص 468 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، - . 2

ص 368. ج 1 ، یفاکلا ، - . 3
ص 3. ج 47 ، راونألاراحب ، ص 285 ؛ ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 472 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، - . 4
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ساّبع ینب  یهثداح  رگا  ای  دمآ ، یمن  راک  يور  روصنم  رگا   (1) .راک يور  دیآ  یم  روصنم  جنپو  یسودص  مدرک ؛ ضرع  ًالبق  هدنب 
هّمئا دیایب و  راک  ِرـس  یمالـسا  تموکح  یهلا و  تموکح  دیاب  لهچودص  لاس  رد  هک  دوب  نیا  یهلا  يّداع  ریدـقت  دـمآ ، یمن  شیپ 

.دندرکیم راک  دنتشاد  روج  نیا  مالسلا  مهیلع 

اوقت رهظم  مالسلا ؛  هیلع  ادهّشلادّیس  - 1365-6-21

هراشا

هلیسو هب  دوخ  یقیقح  رهظم  رظنم و  رد  اوقت  هک  تسا  يزور  و  تسا ، خیرات  نارود  ياهیراکادف  نیرتگرزب  ياهزور  هک  اهزور  نیا 
نآ زا  ار  اوقت  سرد  دـیاب  ام  تفرگ ، رارق  اهناسنا  همه ي  خـیرات و  دـید  ضرعم  رد  مالـسلا ،  هیلع  ادهّـشلادّیس  ناـگدازآ ، رورـس  ي 

.مینیبب اروشاع  هسامحرپ ي  يارجام  رد  ار  اوقت  داعبا  میزومایب و  راوگرزب 

مهیلع نیموصعم  هّمئا ي  هلیسو ي  هب  هچ  ینیع ، نادهاش  هلیسو ي  هب  هچ  هثداح ؛ نیا  عوقو  ياهزور  نیلّوا  زا  هلئـسم ، نیا  هرابرد ي 
نتفگ يارب  نخس  ًاتقیقح  اما  تسا ، هدش  هتفگ  يدایز  نانخس  ناگدنیوگ -  ابطخ و  ارعـش و  نارگید -  هلیـسو ي  هب  هچ  و  مالـسلا ، 

: يولوم لوق  هب  .تسا  دایز  زونه  يداو  نیا  رد 

مالک نیز  میوگب  رگ  تمایق  ات 

(2) مامتان نیو  درذگب  تمایق  دص 

تقد و دروم  شیپ  زا  شیب  ار  هثداح  نیا  ّتیهام  تقیقح و  هک  دـنراد  جایتحا  ایند  رد  ناملـسم  ياـهتّلم  همه ي  مالـسا و  ّتلم  زونه 
اب زورما  هک  هدنب  نامگ  هب  .تسا  یبیجع  سرد  اروشاع ، سرد  .دنهدب  رارق  قّمعت 

146 ص :

خیرات یلو   ) ص 324 صـصقلا ، خـیراوتلا و  لمجم  دـش ) باختنا  يدـه  -ع- یلو هب  حافـس  فرط  زا  لاـس 135  رد  روـصنم  - . ) 1
ص ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 383 ؛ لاوطلا ، رابخألا  تسا ) هدش  رکذ  نآ  يارب   138 ات ياهلاس 136 تسا و  یفالتخا  روصنم  تفالخ 

ص 346. ج 32 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  281 ؛
تیب 3601. ص 561 ، موس ، رتفد  يونعم ، يونثم  - . 2
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زورما جالع  هناگی  تسام ، مشچ  ربارب  رد  مه  ام  دوخ  ّتلم  میظع  هبرجت ي  و  متـسه ، انـشآ  يدودح  ات  اهتّلم  لئاسم  ناهج و  لئاسم 
مینک ادیپ  قیفوت  رگا  ناریا  ناملسم  ّتلم  ام  .دننک و  لمع  نآ  هب  دنمهفب و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  سرد  هک  تسا  نیمه  ایند 

طیحم رد  نامگنج ، رد  نامبالقنا ، رد  نامدوخ ، یگدنز  رد  ار  سرد  نیا  ساکعنا  مینک و  حیرـشت  ایند  مدرم  يارب  ار  سرد  نیا  هک 
.درک میهاوخ  مولظم  ياهتّلم  یهاگآ  هب  ار  تمدخ  نیرتگرزب  میهدب ، ناشن  ایند  هب  نام ، یعامتجا 

اروشاع مایق  هزیگنا ي 

راـهظا نیا  زا  تکرح ، نیا  زا  ادهّـشلادّیس  هزیگنا ي  درک ؟ ماـیق  ارچ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  تسا  نیا  گرزب  لاؤس  کـی 
؟ دوب هچ  تخیر ، كاخ  رب  ناشنوخ  موصعم  رهاط و  ّبیط و  سوفن  همه  نیا  دـش و  یهتنم  یگرزب  هعجاـف ي  نینچ  هب  هک  تعاـجش 

.تسا ثحب  نیا  یلصا  هتسه ي  نآ  نیا ،

رترب ياهشزرا  يارب  يراکادف  ترورض 

، هلئـسم نآ  و  هدوب ، حرطم  خـیرات  لوط  رد  ملاع  ناـگدازآ  همه ي  ناحلـصم ، همه ي  نارّکفتم ، همه ي  يارب  اـیند  رد  هلئـسم  کـی 
دیابن تسا و  دنمـشزرا  ندـش  دـنم  هرهب  ایند  رد  ندرک و  یگدـنز  .تسا  رتـالاو  نآ  شزرا  یگدـنز ، دوخ  زا  هک  تسه  ییاهـشزرا 

، هافر دـنودیم : دـندرگیم و  یگدـنز  رد  اهزیچ  نیا  لابند  ایند  مدرم  .داد  تسد  زا  یناسآ  هب  ار  مّعنت  هافر و  ار ، شیاسآ  ار ، یگدـنز 
، ار تامّعنت  نیا  هک  دراد  دوجو  یگدـنز  رد  ییاهـشزرا  اما  .یمغ  یب  یلایخ و  یب  هداوناـخ ، یتحار  نادـنزرف ، شیاـسآ  مّعنت ، لوپ ،

خیرات رد  امـش  هک  یناسک  همه ي  .دـندوب  دـقتعم  لصا  نیا  هب  ملاع  ناحلـصم  همه ي  .درک  نآ  يادـف  دـیاب  ار  یگدـنز  لصا  یتح 
.دندوب لصا  نیا  هب  دقتعم  دندرک ، راثن  ار  دوخ  نوخ  دندرک و  ادف  ار  ناشناج  هک  دیدناوخ  دیدینش و 

، تسا رتالاب  تاناویح  زا  هک  یناسنا  يارب  اما  دـیباوخ ؛ لایخ  یب  دروخ و  تاـناویح  لـثم  دوشیم  درک ، ظـفح  ار  یگدـنز  دوشیم  هلب ،
، تسا رکف  ياراد 

147 ص :
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قیمع ساسحا  ياراد  تسا ، یتسود  عون  ّسح  ياراد  تسا ؛ حرطم  وا  يارب  یگدنز  رد  یگرزب  لامآ  اهشزرا و  تسا ، روعش  ياراد 
.تسین یفاک  ندیباوخ  ندروخ و  نیا  تسین ، یفاک  يرهاظ  ياه  هافر  نیا  تسادخ ؛ هب  قشع 

هدرک و ررـض  هک  دنکیمن  ساسحا  لقاع  هدازآ و  حلـصم و  رّکفتم و  ناسنا  دوش ، گرزب  الاو و  ياهـشزرا  نآ  فرـص  رگا  یگدـنز 
، ناشدوخ تداهش  اب  ار  ّتلم  کی  دنتفرگ و  تسد  فک  ار  ناشناج  خیرات  رد  اه  یلیخ  دینیب  یم  امش  اذل  .هدش  وا  بیـصن  یتراسخ 

ّتلم کی  ات  دندرک ، راثن  ار  ناشدوخ  ناج  شزرا ، ّدض  ملظ و  اب  هلباقم  ياه  ههبج  رد  یناسک  دندرک ؛ رادیب  ناشدوخ ، يراکادـف  اب 
رادروخرب یناسنا  تسرد  ترطف  زا  هک  یناسک  همه ي  يارب  تسا  نشور  زیچ  کی  نیا  دننک ؛ دازآ  ار  ییاهناسنا  دنهدب و  تاجن  ار 

.دنشاب

همه ي رگا  دنراد ؛ شوخ  لد  یقالخا ، ساسحا  چیه  نودب  يّدام ، مّعنت  یگدنز و  یناویح و  یگدنز  هب  هک  دنتسه  مه  یناسک  هلب ؛
، دوش لامیاپ  مه  یقالخا  ياهـشزرا  همه ي  رگا  دزوسن ؛ ناشدوخ  هناخ ي  هکنیا  هب  دـننکیم  تعانق  اهنیا  دزوسب ، شتآ  رد  مه  اـیند 

تمظع هب  اهنآ  زا  خیرات  هک  گرزب ، ياهناسنا  ناراکادف ، نادرمدازآ ، ناورشیپ ، ناحلـصم ، ناربمغیپ ، اما  دزگیمن ؛ مه  ناشکک  اهنیا 
هیام الاو  ياهـشزرا  نآ  يارب  دوخ  ناج  زا  دـنوشیمن و  عناـق  ریقح  تسپ و  یناویح  یگدـنز  نیا  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  دـنکیم ، داـی 

.تسا لصا  کی  نیا  دنراذگیم ؛

اروشاع مایق  هماگنه ي 

مه دـشیم ، ملظ  افعـض  ّقح  رد  مه  دوب ؛ راک  رـس  رب  انعم  مامت  هب  ِدـساف  ماظن  کـی  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  یگدـنز  نارود  رد 
؛ دوب هدش  شومارف  یّلکب  تسا ، یعامتجا  تلادع  نیمأت  يارب  بوچراچ  نیرتهب  هک  ادخ  نید  مه  دوب ؛ هتفر  نیب  زا  یناسنا  ياهشزرا 

هعماج هدش و  لامیاپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تامحز 
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یعقاو ناملسم  شنم و  گرزب  هدازآ و  ناسنا  ره  هار  رس  رب  نیگنس  گرزب و  هفیظو ي  کی  طیارش ، نیا  رد  .دوب  هدش  هارمگ  یّلکب 
تاّیونعم زا  رود  نارتوهـش و  ِملاظ  ِراّبج  ِّطلـسم  ِماظن  نآ  لباقم  رد  دنک ، هاگآ  دنک ، رادیب  ار  مدرم  هک  دوب  نیا  نآ  و  تشاد ، دوجو 

نارود هلئـسم ي  نیا ، .دراذگب  خیرات  رد  سرد  کی  مه  دنک ، رادـیب  ار  مدرم  مه  یگداتـسیا ، نآ  اب  دتـسیاب و  یقالخا  ياهـشزرا  و 
.دوب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

، درک مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  يراک  دـنک  رّوصت  یـسک  رگا  .دوب  یمالـسا  فیلکت  کـی  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  فیلکت 
نب نیـسح  دیاب  همه  دندادیم ، ماجنا  ار  مایق  نیا  دیاب  همه  دندرکیم ، ار  راک  نیا  دیاب  همه  هدرک ؛ هابتـشا  دوبن ، يرگید  سک  فیلکت 

: دومرف هار  نیب  لزانم  زا  یکی  رد  ترضح  نآ  دوخ  هک  يروط  نامه  دندرکیم ؛ يرای  ار  مالسلا  هیلع  یلع 

ِْمثِإـْلِاب َو ِهللا  ِداَـبِع  ِیف  ُلَـمْعَی  هللا  ِلوُسَر  ِهَّنُِـسل  ًاـِفلاَُخم  ِهللاِدـْهَِعل  ًاـثِکاَن  ِهللا  ِمُرُِحل  ًالِحَتْـسُم  ًاِرئاَـج  ًاناَْطلُـس  يَأَر  ْنَم  لاَـق : ِهللا  َلوُسَر  َّنِإ  »
(1) ؛» هَلَخْدَم ُهَلِخُْدی  ْنَأ  ِهللا  یَلَع  ًاّقَح  َناَک  ٍلْوَق  ٍلْعِِفب َو ال  ِهیلَع  ْرِّیَُغی  ْمَلَف  ِناَوْدُْعلا 

همه ملظ  نآ  اب  هلباقم  يارب  دوخ  یساسا  هینب ي  نآ  هعماج  دوب ، دساف  هعماج  اهتنم  تسا ؛ یمالسا  فیلکت  تسا ، همه  فیلکت  ینعی 
، نارکفنـشور نارادمدرـس ، دوب ؛ هتـسبرب  تخر  تعاجـش  دوـب ، هدـش  هتفرگ  مدرم  زا  یمالـسا  هّیحور ي  دوـب ، هداد  تسد  زا  ار  ریگ 

هالک ار  ناـشدوخ  رـس  دـندوب ؛ هداد  تحار  دـقن و  یگدـنز  هب  نت  هباحـص ، نادـنزرف  مالـسا و  زور  نآ  فورعم  ناـگدازاقآ  اـملع ،
.دندرکیم لّمحت  ار  ّتیعضو  نآ  دنتشاذگیم و 

هد .دوب  تکاس  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دسرب ، دوخ  جوا  هب  فارحنا  نایغط و  ملظ و  دیایب و  راک  رـس  رب  دیزی  هکنآ  زا  لبق  هتبلا 
رد مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لاس 
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لمع زواجت  هانگ و  هب  ادخ  ناگدنب  نایم  رد  و  دزرو ، یم  تفلاخم  ادخ  لوسر  ّتنس  اب  و  دنک ،) یمن  راتفر  تلادع  هب  و   ) دنکش یم 
دربب خزود  زا  ییاج  نامه  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  راوازـس  دـیاین ، رب  عاضوا  رییغت  ددـص  رد  شراتفگ  لمع و  اب  هاگنآ  دـنک ، یم 
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نم هک  يروط  نآ  اما  دادـن ؛ ماجنا  مینیب ، یم  البرک  رد  هچنآ  لیبق  زا  يا  هنایوج  هزرابم  هنارگ ي  هزیتس  تکرح  کی  هیواـعم  نارود 
هب مالـسلا  مهیلع  هّمئا  هّیقب ي  راوگرزب و  نیا  یگدـنز  لئاسم  اب  سنا  رثا  رب  هک  تسا ، نم  یـصخش  طابنتـسا  هتبلا  منکیم -  طابنتـسا 

ار مایق  نیا  رگید  لاس  دنچ  ات  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  دمآ ، یمن  راک  رـس  رب  دیزی  دنامیم و  مه  هدنز  هیواعم  رگا  دسریم -  مرظن 
رتالاب نیا  زا  هلئـسم  هن ، دنکب ؛ ار  راک  نیا  هدمآ ، راک  رـس  دیزی  نوچ  طقف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دوبن  روط  نیا  .دادـیم  ماجنا 

.دوب ملظ  ماظن  اب  ياوعد  دوبن ، دیزی  اب  ياوعد  دوب ؛ رتراد  هشیر  دوب ،

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایق  مایپ  یمالسا و  ّمهم  لصا  ملظ ؛ ربارب  رد  یگداتسیا 

؛ دـهدیم ماـجنا  ار  ملظ  هک  یـسک  نآ  ینعی  ملاـظ ، دراد : دـُعب  هس  ملظ  .دوشیم  حرطم  یمالـسا  ّمهم  رایـسب  لـصا  نآ  هک  تساـجنیا 
اب اهنیا  هس ي  ره  .توافت  یب  رگاشامت  موس ، و  دـنکیم ؛ لّـمحت  ار  ملظ  دریگیم و  ماـجنا  وا  يور  رب  ملظ  هک  یـسک  نآ  ینعی  ملظنم ،

لباقم رد  دریذپیم و  ار  ملظ  هک  ریذـپ -  متـس  ینعی  ملظنم -  مه  تسا ، موکحم  روفنم و  راگدرورپ  شیپ  رد  ملاظ  مه  دنکیرـش ؛ مه 
.دنزیمن فرح  وا  یلو  دریگیم ، ماجنا  دراد  یملظ  دنیب  یم  هک  فرط ، یب  رظان  توافت و  یب  یچاشامت  مه  و  دنکیمن ، مادقا  وا 

رگا تسین ؛ ملظ  دشابن ، ملاظ  رگا  .دوب  دهاوخن  ایند  رد  ملظ  دشابن ، اهنیا  زا  مادک  ره  رگا  .تسا  ملظ  هدنهد ي  لیکشت  دُعب ، هس  نیا 
لباقم رد  دـننکن و  لوبق  ار  ملظ  اهنیا  دـنوشیم ، ملظ  هب  موکحم  هک  ییاهناسنا  اـهتّلم و  رگا  .تسین  ملظ  دـشابن ، مه  ملظ  هدـنریذپ ي 
يّداع نیناوق  تعیبط و  فالخ  تکرح  کی  ملظ ، .دنک  ادیپ  همادا  دناوتیمن  دنام و  دـهاوخن  یقاب  ملظ  دـننک ، عافد  ناشدوخ  زا  ملظ 
ًاـضرف .دـنامیمن  ایند  رد  ملظ  دنـشابن ، رگا  مه  توافت  یب  نایچاشامت  ینعی  دـشابن ؛ رگا  مه  یموس  .تسین  یندـنام  یقاب  تسا ؛ ملاع 

نارس رگید ، ياهتّلم  رگا  دریگیم ؛ رارق  ملظ  راب  ریز  ّتلم  کی 
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.دـنوش ملظ  زا  عنام  دـنناوتیم  مه  اهنآ  دـننامن ، توافت  یب  دـنراذگن و  یتاغیلبت  ياه  هاگتـسد  گرزب و  ياهناسنا  رگید ، ياـهروشک 
.توافت یب  یچاشامت  مه  ریذپ ، متس  مه  ملاظ ، مه  دنمرج ؛ کیرش  راگدرورپ  شیپ  رد  اهنیا  هس ي  ره  نیاربانب ،

نامدوخ زا  مینک ؛ وجتـسج  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تاملک  رد  دیاب  ار  سرد  نیا  ام  .تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سرد  نیا 
هب وا  رّهطم  سّدـقم و  ناج  هک  يرخآ  هظحل ي  اـت  درک ، تکرح  هنیدـم  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  یلّوا  زا  .مینزیمن  یفرح 

.تسا بلطم  نیا  هب  رظان  همه  هک  دراد  یناوارف  ياهشیامرف  درک ، جورع  نییّلع  یلعا 

ریبز هللادبع  اب  دندوب  هتـسشن  دجـسم  رد  ترـضح  .دریگب  تعیب  هکنیا  يارب  تساوخ  ار  ترـضح  نآ  هنیدم -  مکاح  هبتع -  نبدـیلو 
دیلو رادید  تعاس  تعاس ، نیا  تفگ : ترـضح  هب  هللادبع  هدرک ، بلط  ار  وت  دیلو  هک  دمآ  ربخ  نیا  هک  یماگنه  .دندرکیم  تبحص 
يارب دراد  ار  ام  وا  هدرم و  هیواعم  هک  منزیم  سدـح  نم  دـندومرف : ترـضح  تسا ؟ هدرک  توعد  ار  ام  هچ  يارب  ینکیم  رکف  تسین ؛
دنتفرن اهنت  دنتـشادرب ؛ ناشدوخ  اب  ار  عاجـش  ناگدنمزر  مشاه و  ینب  ناناوج  زا  هّدع  کی  دندش  دنلب  ترـضح  .دنکیم  توعد  تعیب 

دیلو رـصق  لخاد  رد  يا  هثداح  رگا  هک  دـنتفگ  اهناوج  نآ  هب  .دـنریگن  رارق  هرـصاحم  دروم  دـنوشن و  ریگلفاغ  اجنآ  هک  دـیلو ، لزنم 
دشیمن روز  میلست  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  لّوا  زا  ینعی  ؛(1)  دینک داجیا  يریگرد  دیوش و  دراو  دینک و  تلاخد  امش  دمآ ، شیپ 

.رخآ هظحل ي  ات  دوب  هداد  رارق  دشیم ، ریگملاع  زور  هبزور  تشاد  هک  یملظ  نیا  زا  يریگولج  رب  رارـصا  هلباقم و  هزرابم ، رب  ار  انب  و 
.دیداد ماجنا  ناریا  زیزع  ّتلم  امش  هک  تسا  یسرد  نامه  نیا  تسا ؛ نیمه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  گرزب  سرد 

میژر دشیم ؛ ملظ  تکلمم  نیا  رد  .میدوب  ملظنم  يزارد  نایلاس  مه  ام 
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ردپ یسیلگنا  ییاکیرما و  یبنجا ، ياهتسایس  دنشاب و  هتشاد  ار  ناشدوخ  تحار  دازآ و  یگدنز  مدرم  هک  دادیمن  هزاجا  يولهپ  راّبج 
تازرابم دـمآ ، شیپ  میظع  تکرح  نیا  ات  میدوب ، ملظنم  ّتلم  ام  يزارد  نایلاس  .میدرکیم  لّمحت  مه  اـم  دوب ؛ هدروآرد  ار  ّتلم  نیا 

ّتلم کی  یتقو  هک  دیدید  تفرگ و  ماجنا  یمومع  میظع  ياهیراکادـف  رخآ ، لاس  ود  یکی  رد  .دـش  هزرابم  لاس  هدزناپ  .دـمآ  شیپ 
.دوب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سرد  نامه  نیا  .دزیریم  ورف  مه  رد  تسین و  اقب  لباق  هناملاظ  ماظن  ملظ و  دشن ، ریذپ  متس 

 - مالسلا هیلع  نیسح  ماما  سرد  البرک و  هلئسم ي  يور  اروشاع و  هلئسم ي  يور  ردقچ  دینیب  یم  نامزیزع  ماما  تاملک  رد  امش  اذل 
نآ رد  هک  دـنهدیم  قوس  ینیـسح  گرزب  بتکم  نیا  هب  ار  مدرم  ًالمع  ًالوق و  دـننکیم و  دـیکأت  هراومه  زورما -  اـت  يزوریپ  زا  لـبق 

.دینک لّمأت 

صاوخ هب  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  باتع  نانخس و 

، تسا ینالوط  نوچ  اهتنم  هدش ؛ انعم  هدـش و  هدـناوخ  عماجم  رد  رتمک  هک  مدرک  باختنا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  ار  یمالک  نم 
.دوش نشور  مایق  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ياهرظن  هطقن  ات  مناوخب ، اجنیا  هک  مدرک  باختنا  ار  نآ  زا  ییاهتمسق  طقف  نم 
تبث مّلـسم  قیقد و  روط  هب  مدـید ، نم  هک  ییاهاج  رد  هتبلا  .هدـش  رداص  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  هکم  رد  ینالوط  مالک  نیا 

یم تسد  هب  نئارق  مالک و  نیا  دوخ  زا  هک  يروط  نآ  اما  هتفرگ ؛ ماجنا  راک  نیا  اجک  رد  دـندوب و  یناـسک  هچ  ناـبطاخم  هک  تسین 
هباحـص و نارـسپ  اهذوفن ، بحاص  نیثّدـحم ، املع ، دـنا ؛ هعماج  ناگدـبز  ناگدـیزگرب و  زا  هّدـع  کی  مـالک ، نیا  ناـبطاخم  دـیآ ،

کی رد  هکم  نوریب  ای  تسا  هکم  مه  تبحص  ّلحم  .دنیاهنیا  بطاخم  دندوب ، رادروخرب  یّـصاخ  مارتحا  زا  مدرم  نیب  رد  هک  یناسک 
رایـسب تروص  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تبحـص ، نیا  رد  .دندرک  تبحـص  ناشیارب  هدرک و  عمج  ار  اهنیا  ترـضح  هک  هطقن 

؛ دییامـش مدرم  نیا  یتخبدب  هیام ي  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نخـس  هصالخ ي  دننزیم و  فرح  اهنیا  اب  دـنت  حـیرص و 
مدرم دیتسناوتیم  دیدوب و  هاگآ  هک  دیتسه  امش 
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دیدوب و هّجوم  هک  دیدوب  امـش  دینک ؛ داجیا  تکرح  کی  مدرم  نیب  رد  دـیتسناوتیم  دـیدوب و  ذوفناب  هک  دـیدوب  امـش  دـینک ؛ هاگآ  ار 
ّقح زا  دینک و  مایق  دیتسیاب ، دیتسناوتیم  هک  دیدوب  امش  دنک ؛ هدافتسا  امش  ههجو ي  زا  ملاظ  راّبج و  هاگتسد  هک  دیراذگن  دیتسناوتیم 

.دیدرکن دینک و  عافد  نیمورحم  نیفعضتسم و  افعض و 

نارکفنشور هب  ام  بالقنا  ام و  بتکم  ام و  ّتلم  هک  تسا  یباطخ  تسا ؛ مالسا  يایند  رد  ذوفن  نابحاص  همه ي  هب  باطخ  نالا  نیا ،
ياملع هب  یمالسا ، ياهروشک  ناحلـصم  نارّکفتم و  هب  یمالـسا ، ياهروشک  نارـس  هب  ایند ، نارادمتـسایس  هب  ایند ، نیذّفنتم  هب  ایند ،

هدوت ي .دننک  مادقا  دیاب  هک  دنیاهنآ  دننکیم ؛ لقتنم  زورما  ار  مایپ  نیا  یمالسا ، ياهروشک  يابطخ  ارعـش و  هب  یمالـسا ، ياهروشک 
مادـقا مایق و  دوشیم  هک  دـننادیمن  مدرم  هدوت ي  دـنرادن ؛ راـک  لّوا  رد  ار  مادـقا  یخاتـسگ  تأرج و  مدرم  هدوت ي  دـنهاگآان ؛ مدرم 

؛ دـننک عیجـشت  ار  اهنآ  دـیاب  هک  دنناورـشیپ  دـنیوگب ؛ اهنآ  هب  دـیاب  هک  دـنناربهر  مالـسا ، ياـیند  رد  یمالـسا و  ياـهروشک  رد  .درک 
.دننک انشآ  ناشفیاظو  هب  ار  مدرم  دیاب  هک  دنتسه  نایب  ملق و  نابحاص  اهذوفن و  بحاص 

زرابم ياملع  دهعتم و  نارکفنـشور  ناورـشیپ ، نایاوشیپ ، املع ، ناگدنیوگ ، دـش ؛ ام  دوخ  روشک  رد  شا  هبرجت  هک  تسا  يراک  نیا 
لباقم رگید  دـمآ ؛ تکرح  هب  میظع  ناشورخ  لیـس  نیا  تقو  نآ  دـندش ، هاگآ  مدرم  هکنآ  زا  دـعب  .دـندرک  هاـگآ  ار  مدرم  دـنتفگ ،

هک تساجنیا  درب ؛ نیب  زا  دوشیمن  رگید  ار  ناسنا  اهنویلیم  اـما  درب ، نیب  زا  دوشیم  ار  رّکفتم  ملاـع و  اـت  رازه  .تفرگ  دوشیمن  ار  مدرم 
.دوشیم ناریو  مدهنم و  ملظ  ياه  هیاپ  هک  تساجنیا  دنکشیم ، ملظ 

رب یناـسنا ، يورین  میظع  ياـیرد  نیا  ندروآرد  مطـالت  هب  ناـشورخ و  لیـس  نیا  نتخادـنا  هار  هب  مدرم و  ندرک  رادـیب  فیلکت  سپ 
نیا اهنآ  هب  دـنکیم ؛ شدوخ  نامز  ناگدـبز  نآ  هب  باـطخ  مـالک ، نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تسا و  ناگدـبز  هدـهع ي 

.دیوگیم ار  تاملک 
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: تسا نیا  هدش ، لقن  لوقعلا  فحت  فیرش  باتک  رد  هک  تسه ، میظع  باطخ  نیا  رد  هک  یتالمج  نیا  هلمج ي  زا 

(1) ؛» ُمْتبَلَطَف ْمُکِمْعَِزب  ْمُکَّقَح  اَّمَأ  ُْمتْعَّیَضَف َو  ِءاَفَعُّضلا  َّقَح  اَّمَأَف  »

ماقم لاـبند  دـیدرک ؛ هبلاـطم  دـیتسنادیم ، ناـتدوخ  ّقح  هک  ار  يزیچ  نآ  اـما  دـیدرک ؛ عیاـض  ار  مدرم  هدوت ي  ار و  افعـض  ّقح  اـمش 
نآ هب  ار  ناتدوخ  ات  دیدرک  یکچوک  دـیدرک ، عضاوت  .دـیدیود  ناتدوخ  يایازم  تازایتما و  لابند  ناتدوخ ، قوقح  لابند  ناتدوخ ،

ریقف و فعـضتسم و  مدرم  دـیدرک ، اهر  ار  مدرم  ّقح  دـیدش ، لـفاغ  مدرم  زا  اـما  دـیناسرب ؛ تسامـش ، ّقح  دـیدرکیم  رکف  هک  يزیچ 
.دیدرک اهر  دوخ  لاح  هب  ار  مولظم  مورحم و 

مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  هعماج ي  ناگدبز  نیا  ینوبز  فعـض و  هب  هدنهد ، ناکت  رایـسب  بیجع و  مالک  نیا  زا  رگید  ياج  کی  رد 
کی دیرضاح  هن  ناتیوربآ ؛ تهاجو و  زا  هن  ناتلام ، زا  هن  ناتناج ، زا  هن  دیرذگب ؛ دیتسین  رـضاح  زیچ  چیه  زا  امـش  هک  دنکیم ، هراشا 

ُْمتْرَطاَخ ًاسْفَن  َو ال  ، » دیدرک لذب  یلام  هن  هوُُمْتلََذب ؛» ًالاَم  الَف   » .دیروخب افعض  ّقح  قاقحا  هار  رد  یلیـس  کی  دیرـضاح  هن  دینک ، مخا 
ِیف اَهوُُمْتیَداَع  ًهَریِشَع  َو ال  ، » هداد امش  هب  هدیرفآ و  ار  ناج  نیا  هک  ییادخ  يارب  دیتخادنا  هرطاخم  هب  ار  ناتناج  هن  اَهَقَلَخ ؛» يِذَِّلل  اَِهب 

.دینک ینمشد  اهنآ  اب  دیهدب و  ناشن  مخا  دنتسه ، فرحنم  ادخ  هار  زا  رگا  ناتدوخ  نادنواشیوخ  هب  دیدشن  رضاح  هللا ؛» ِتاَذ 

لئاسم لباقم  رد  اما  دنتوافت ، یب  ادخ  نید  یقیقح و  ياهشزرا  لباقم  رد  ردقچ  اهنیا  هکنیا  هب  دنکیم  هراشا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
.بّصعتم ناشدوخ  یصخش 

؛» نوُعَْزفَت الَف  ًهَضوُْقنَم  ِهللا  َدوُهُع  َنْوَرَت  ْدَق  «َو 

دهع روطچ  .دیسرتیم  رظن  راهظا  زا  دییوگیمن و  چیه  دینکیم و  توکس  امش  دننکـش و  یم  دنراد  ار  یهلا  نامیپ  دهع و  هک  دینیب  یم 
ضقن دراد  یهلا 
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یلاو و فیاظو  هب  دننک ، عیاض  ار  مدرم  ّقح  دنشاب ، هتشاد  رارق  یناراّبج  راک  سأر  رد  هک  دوشیم  ضقن  روط  نیا  یهلا  دهع  دوشیم ؟
؛ دنروایب باسح  هب  ناشدوخ  ناگدرب  ناگدنب و  ار  مدرم  دننادب و  رامـشیب  تازایتما  بحاص  ار  ناشدوخ  دننکن و  لمع  ًالـصا  مکاح 

.دوشیم هتسکش  هنوگ  نیا  ادخ  دهع 

؛» َنوُعَْزفَت ْمُِکئَابآ  ِمَمِذ  ِضْعَِبل  ُْمْتنَأ  «َو 

نیب زا  ناتدوخ  يدادجا  ءابآ و  ياهنامیپ  ناتدوخ و  یلهاج  تابّـصعت  رگا  دیتسه ، توافت  یب  ردقنیا  یهلا  نامیپ  لباقم  رد  هک  امش 
.دیزادنا یم  هار  هب  دایرف  داد و  دورب ،

؛» هَلَمْهُم ِِنئاَدَْملا  ِیف  یَْنمَّزلا  ُمُْکْبلا َو  ُیْمُْعلا َو  ٌهَروُقْحَم َو  ِهللا  ِلوُسَر  ُهَّمِذ  «َو 

هب یسک  دنداتفا ، یمالسا  دالب  رساترس  رد  ریگنیمز  فعضتسم و  مدرم  دندرب ، نیب  زا  دنتـسکش ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دهع 
یمادقا چیه  دیدرک ، اهر  ار  اهنیا  مامت  امش  .دنکیمن  عافد  اهنیا  ّقح  زا  یسک  دنا ، هدش  اهر  ناشدوخ  لاح  هب  ارقف  دنکیمن ؛ انتعا  اهنیا 

محر ناتدوخ  هن  نوُمَحُْرتـال ؛»  » .دـیتسه تواـفت  یب  درذـگیم ، دراد  اـیند  رد  هک  یمیظع  ملظ  نیا  لـباقم  رد  دـینکیمن و  اـهنیا  يارب 
اَهِیف َلِمَع  ْنَم  َو ال  ، » دـینکیم لمع  نآ  قبط  رب  هدـش ، هداد  امـش  هب  هک  یماقم  تلزنم و  نآ  هن  نُولَمْعَت ؛» ْمُِکَتلِْزنَم  ِیف  ـال  َو  ، » دـینکیم

.دینکیم کمک  دننکیم ، مادقا  دنراد  هک  یناسک  هب  هن  و  نُونیُِعت ؛»

(1) ؛» نُونَمْأَت ِهَمَلَّظلا  َْدنِع  ِهَعَناَصُْملا  ِناَهْدِْإلِاب َو  «َو 

زورما هک  یعضو  نیمه  ًانیع  .دینارذگیم  ار  راک  اه ، تفلک  ندرگ  اهردلق و  اهتردق و  نارگمتس و  لباقم  رد  ییوگ  ّقلمت  نیمه  اب  و 
یناهج ياهتردق  لباقم  رد  دنراد ، اکیرما  لباقم  رد  فعضتسم  یمالساریغ  ياهروشک  نارس  یمالسا و  ياهروشک  نارس  زا  یـضعب 

یتکرح چیه  ریگملاع ، متس  ملظ و  نیا  لباقم  رد  دنتسین  رضاح  دناسرتیم ؛ ار  اهنآ  اهیردلق  دنراد ؛
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عضو نیا  دنراد  هک  مالسا ، يایند  ناگدنیوگ  ابطخ و  ارعش و  نارکفنشور و  املع و  زا  يرایسب  روط  نیمه  .دنهدب  ناشن  ناشدوخزا 
.تساهنآ هب  باطخ  سرد ، نیا  .دنهدیمن  ماجنا  یتکرح  دنا و  هدز  ناشبل  رب  توکس  رهم  دننکیم و  اشامت  ار 

، زواجت ملظ و  ندرک  نک  هشیر  الاو و  ياهشزرا  هب  ندیـسر  هار  رد  هک  دنکیم  نایب  ار  تقیقح  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دعب 
.دز فرح  ملاع  نارگمتـس  اب  دوشیمن  مرن  نابز  هب  تحیـصن و  اب  .دنزهجم  حّلـسم و  نیملاظ ، .درک  لّمحت  ار  اهیتخـس  اهرازآ و  دـیاب 

.دوش دابآ  ایند  ات  دـننک ، ادـیپ  تاجن  مولظم  مورحم و  ناسنا  هّدـع  کی  ایند و  کی  هعماج ، کـی  اـت  دـینک  لّـمحت  ار  اـهتمحز  دـیاب 
: دیامرفیم

(1) ؛» عِجْرَت ْمُْکَیلِإ  ُرُدْصَت َو  ْمُْکنَع  ُدِرَت َو  ْمُْکیَلَع  ِهللا  ُرُومُأ  َْتناَک  ِهللا  ِتاَذ  ِیف  َهَنُوئَْملا  ُُمْتلَّمَحَت  يَذَْألا َو  یَلَع  ُْمتْرَبَص  َْول  «َو 

هافر و زا  دینک ، يراکادف  دینک ، لّمحت  ار  اهتبیصم  اهجنر و  ادخ  هار  رد  دیدشیم  رضاح  رگا  دیدرکیم ، لّمحت  ار  تامحز  امـش  رگا 
یناسک نآ  دیدشیم  امـش  تفرگیم ؛ رارق  امـش  تسد  رد  اهراک  تقو  نآ  دیرذگب ، تسپ  هناریقح و  ياهیگدنز  رذگدوز و  ياهتمعن 

.تسا نیمه  مه  تقیقح  .دیتشاد  تسد  رد  ار  ایند  اهتّلم و  روما  هرادا ي  هک 

رابکتـسا دـنکیم ، ملظ  دراد  هک  تسا  یناهج  ياهتـسایس  دـنا ؛ هچیزاب  دـنا ، هرهم  دـنراد ، رارق  اهراک  سأر  رد  هک  یناسک  نآ  زورما 
تمعن و اب  یحابـص  دـنچ  هک  تسا  شوخ  ناشلد  اهنیا  دـنریگیمن و  مه  يزاب  هب  هنافّـسأتم  یمالـسا  ياهروشک  رد  ار  اهنآ  دـنکیم و 

.دنوشیم عّتمتم  دننارذگیم و  یتحار 

هدنیآ رد  یناهج  رابکتـسا  اب  هلباقم  رد  ام  يزوریپ  زار  دوب و  هچ  ام  ّتلم  يزوریپ  ّتلع  هک  دـمهف  یم  دـنیب ، یم  ار  اهنیا  ناسنا  یتقو 
دنراد اهرگنس  رد  ام  ياهناوج  زورما  هک  تسا  يراک  نیمه  تسا ؛ مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  سرد  نیمه  .دوب  دهاوخ  يزیچ  هچ 

راشف لباقم  رد  ام  ياه  هّچب  دننکیم ؛
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.تسا نیمه  مه  ام  هدنیآ ي  يزوریپ  زار  .دنهدیم  ناشن  ناشدوخ  زا  تمواقم  دنراد  یناهج  رابکتسا  هنازواجتم ي  هناملاظ و 

: دیامرفیم

(1) ؛» مُُکتَقِراَفُم َیِه  ِیتَّلا  ِهاَیَْحلِاب  ْمُُکباَجْعِإ  ِتْوَْملا َو  َنِم  ْمُکُراَِرف  َِکلَذ  یَلَع  ْمُهَطَّلَس  »

، دمآ دهاوخ  امـش  غارـس  هب  ًانیقی  هک  یگرم  زا  امـش  هک  تسا  نیا  شتّلع  دندش ، ّطلـسم  مولظم  ياهتّلم  افعـض و  رب  نارگمتـس  هکنیا 
اهتّلم فعـض  زار  .دینک  فرـص  الاو  ياهـشزرا  نیا  هار  رد  دیتسین  رـضاح  دش ، دـهاوخ  ادـج  امـش  زا  ًامتح  هک  ار  یناج  دـیزیرگیم ؛

.تسا نیمه 

رد راّبج  ياهماظن  ندـنام  یقاب  زار  .تسا  نیمه  هدرک ، ادـیپ  هرطیـس  مالـسا  ياـیند  رد  زورما  هک  یّتلذ  نیا  زار  نارهاوخ ! ناردارب و 
یگرم نآ  غارـس  هب  رگا  دنـسرتن ، گرم  زا  رگا  دننک ، لوبق  ار  اهجنر  اهتمحز و  رگا  دـنزیخ ، اپ  هب  رگا  .تسا  نیمه  اهروشک  یخرب 

نامه دننکب ؛ ار  ملظ  هشیر ي  تسناوت  دـنهاوخ  ًانیقی  الاو -  ياهـشزرا  نیا  رطاخ  هب  دـنورب -  دـیآ ، یم  ناسنا  غارـس  هب  هرخالاب  هک 
.دهدیم ناشن  ام  ّتلم  هبرجت ي  هک  روط 

اروشاع مایق  هزیگنا ي  نایب 

يارب دروآ ، یم  دراو  شدوخ  نابطاخم  رـس  رب  یقاّلـش  لثم  زیت  دـنت و  روط  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ار  تاـنایب  نیا  هک  دـعب 
اهنآ زا  ار  باـطخ  تساهـشزرا ، نیمه  يارب  تکرح  کـی  تسین ، هناـبلطایند  تـکرح  کـی  تـکرح  نـیا  هـک  دـهدب  ناـشن  هـکنیا 

: دنزیم فرح  ادخ  اب  نامسآ ، هب  دنکیم  ور  دنادرگیمرب ،

(2) ؛» ماَطُْحلا ِلوُُضف  ْنِم  ًاساَِمْتلا  ٍناَْطلُس َو ال  ِیف  ًاُسفاَنَت  اَّنِم  َناَک  اَم  ْنُکَی  َْمل  ُهَّنَأ  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  َّمُهَّللأ  »

هک تسین  نیا  يارب  متـس ، رابکتـسا و  ملظ و  اب  ام  هلباقم ي  نیا  ام ، هزرابم ي  نیا  ام ، مایق  نیا  ام ، تکرح  نیا  هک  ینادیم  وت  ایادخ !
یماقم هب 

157 ص :

.نامه - . 1
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رذگدوز و یگدنز  نیا  زا  رتشیب  یحابص  دنچ  هک  تسین  نیا  يارب  مینک ، تسرد  يزیچ  نامدوخ  يارب  هک  تسین  نیا  يارب  میـسرب ،
: هک تسا  نیا  يارب  هکلب  میوش ؛ عّتمتم  شزرا  مک 

َِکنَنُـس َو َکِِـضئاَرَِفب َو  َلَـمُْعی  َكِداَـبِع َو  ْنِم  َنوـُمُولْظَْملا  َنَمْأَـی  َكِداَِـلب َو  ِیف  َحاَلْـصِْإلا  َرِهُْظن  َکـِنیِد َو  ْنِم  َِملاَـعَْملا  َيُِرِنل  ْنَِکل  «َو 
(1) ؛» کِماَکْحَأ

.یمالسا ماظن  ندش  رقتسم  يارب  نید ، هب  لمع  يارب  نیفعضتسم ، زا  تیامح  يارب  نیمولظم ، زا  عافد  يارب  میدرک  تکرح  ام 

یقیقح و یگدنز  تلادع و  دناوتیم  هک  اهتّلم -  شخبافش  هخسن ي  ناونع  هب  ار  مالسا  .تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  فده  نیا 
.دنریگب عماوج  زا  ار  متـس  ملظ و  نیا  دننک و  مکاح  عماوج  رد  دنهاوخیم  دناسرب -  يونعم  جورع  هب  ار  ناسنا  دنک ، نیمأت  ار  یناسنا 

تسا هدنز  سرد  کی  سرد ، نیا  ًافاصنا  ًاّقح و  و  تسا ؛ مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  مایپ  نیا  تسا ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  سرد  نیا 
رارکت ار  سرد  نیا  هراومه  دـیاب  یناهج ، رابکتـسا  اب  هلباقم  رد  مه  ام  .میراد  جایتحا  مه  ام  دوخ  دراد ؛ جاـیتحا  نآ  هب  اـیند  زورما  و 

اجک هب  ار  بـالقنا  نیا  یلیمحت ، گـنج  لوـط  رد  بـالقنا و  لوـط  رد  اـم  زیزع  يادهـش  .تسین  یندـش  شوـمارف  سرد  نیا  مـینک ؛
، ناراثن ناج  نامه  ناراکادف ، نامه  درک ؟ یـسک  هچ  .دندناسر  یتّزع  هچ  هب  ار  ّتلم  نیا  یمالـسا و  يروهمج  نیا  دینیبب  دندناسر ؟

نیمه هک  مینک  وزرآ  دیاب  مه  ام  مالسلا .  هیلع  یلع  نب  نیـسح  يافواب  نادرگاش  نیمه  زیزع ، يادهـش  نیمه  كاپ ، ياهنوخ  نیمه 
.دوش هدنک  ملظ  رابکتسا و  هشیر ي  یهلا  لضف  هب  ات  دنک  ادیپ  همادا  دیاب  تکرح  نیا  .میشاب  يزومآ  سرد  افواب و  درگاش  روط 

مالسلا هیلع  هللادبعابا  گرزب  سرد  مایق ؛ يارب  یگدامآ  تکرح و 

نآ اهتماهـش و  نآ  زیمآ و  هعجاف  میظع  هنحـص ي  نآ  اروشاع و  يارجام  .داد  ام  هب  ًالمع  ار  سرد  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
نآ رد  رگا  .تسین  ربهر  دنکن ، تکرح  دوخ  هک  يربهر  .تسا  یلمع  ياه  هنومن  همه  اهتبیصم ،

158 ص :
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رارق رطخ  ضرعم  رد  ار  شدوخ  درکیم و  تحیصن  تسـشن ، یم  يا  هشوگ  تفریم  ام  ماما  دش ، عورـش  میظع  تکرح  نیا  هک  يزور 
دراو مدرم  نیا  زا  سک  چیه  زونه  .دش  نادیم  دراو  ام  ربهر  ام و  زیزع  ماما  دوخ  لّوا  داتفا ؛ یمن  هار  تکرح  نیا  هک  دینادب  دادـیمن ،
ماما مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  يوریپ  هب  ّتیناحور ، مایق و  هاگیاپ  رد  مق ، رد  هک  دوب  هدرکن  تکرح  جاوما  نیا  هدشن و  نادیم 

نیرتگرزب داتسیا ، وا   (1) .تسین هدامآ  امش  روز  ياهفرح  لوبق  يارب  اما  تسا ، هدامآ  امش  ياه  هزینرس  يارب  مبلق  نم  دومرف : ام  زیزع 
.داد رارق  یمتح  یعطق و  گرم  ضرعم  رد  ار  شدوخ  دیرخ و  ناج  هب  ار  اهرطخ 

میظع ّتیصخش  نیا  هکنیا  رب  دنتـشاد  یعطق  میمـصت  اهنآ  ًانیقی  ّالا  و  درک ؛ ظفح  ام  يارب  ار  شدوخ  هریخذ ي  نیا  لاعتم  يادخ  هتبلا 
لّوا زا  مه  زور  نآ  و  دراد ، ار  ّتین  نیمه  یناـهج  رابکتـسا  مـه  زورما  نـیمه  اـت  هـک  دـنریگب ؛ ناریا  تـّلم  زا  مالـسا و  ناـهج  زا  ار 

دنزرف و تداهـش  دیعبت و  نادنز و  جنر  ام  زیزع  ماما  زارد  نایلاس  اذـل  دنتـشاد ؛ ار  میمـصت  نیمه  لاس 1341  رد  تکرح  بـالقنا و 
.دش نادیم  دراو  هنوگ  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  .درک  لّمحت  ار  رگید  ناوارف  تالکشم 

هطقن ي نآ  ام  زونه  مه  زورما  .تسین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يراکادف  اب  هسیاقم  لباق  هدش ، خیرات  لوط  رد  هک  ییاهیراکادف  هتبلا 
يا هناگادـج  ثحب  ياج  نیا  هک  مینکیمن ، هدـهاشم  نامدوخ  هعماج ي  ایند و  ياج  چـیه  رد  میدـید ، ـالبرک  رد  هک  ار  يراـثیا  جوا 

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نامز  يادهـش  زا  اـم ، يادهـش  اـم و  ناراکادـف  مشاـب ؛ هدرک  هراـشا  مه  یتقو  کـی  نم  دـیاش  .دراد 
تسا و رگید  هلئـسم ي  کی  اروشاع  هلئـسم ي  اما  دنرترگراثیا ؛ رت و  عاجـش  اهنآ  زا  يدراوم  رد  اه  هداوناخ  دنرتراکادف و  يدراوم 

.تسین تکرح  نیا  هیبش  یتکرح  چیه  تسا و  ییانثتسا  هثداح ي  کی  البرک  هثداح ي 
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تبیصم رکذ 

رکذ تروص  هب  دـیاب  یناوـخ  هضور  هک  میوـگب  دـننکیم ، تبیـصم  رکذ  هک  یناـسک  زیزع و  ناحادـم  ناـناوخ و  هضور  يارب  ار  نیا 
.دنامب یقاب  هراومه  ام  هعماج ي  ّتینهذ  رد  اهنهذ و  رد  نیا  ات  دشاب ، ثداوح  نیا  لیلحت  حیرشت و  عیاقو و  ثداوح و 

زور زا  ًالومعم  .تسا  ردپ  شوغآ  رد  ههام  شـش  لفط  نیا  مالـسلا و  هیلع  رغـصا  یلع  تداهـش  البرک ، رد  تبیـصم  جوا  نم  رظن  هب 
نایب ار  نانآ  شطع  تبیصم ، ناونع  هب  دننکیم و  حرطم  ار  ربمغیپ  نادناخ  مالـسلا و  هیلع  ادهّـشلادّیس  باحـصا  یگنـشت  مّرحم  متفه 

هـسیاقم لباق  راوخریـش ، هّچب ي  مه  نآ  کچوک ، هّچب ي  شطع  اـب  گرزب  مدآ  شطع  .دـنکیم  قرف  شطع  اـب  شطع  اـما  دـننکیم ؛
اروشاع رصع  دودح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ياه  همیخ  رد  هک  ار  یتلاح  نآ  منکیم  میـسرت  مدوخ  نهذ  رد  یتقو  نم  .تسین 

شیپ هّچب  نیا  شطع  رطاخ  هب  هک  ار  یتحاران  نآ  ار ، ینارگن  نآ  ار ، ناجیه  نآ  دیسر ؛ تداهـش  هب  ههام  شـش  هّچب ي  نیا  هک  دوب ،
...مروآ یمن  تقاط  تسین و  لّمحت  لباق  میارب  ًاعقاو  دوب ، هدمآ 

.تشذگیم هچ  یگنشت ، نآ  اب  شطع ، نآ  اب  امرگ ، نآ  اب  مالسلا ،  هیلع  ادهّشلادّیس  ياه  همیخ  رد  دینیبب  اروشاع  رصع  رد  امـش  الاح 
رکف هب  اهنیا  ًانیقی  .دـندوب  هدیـشونن  بآ  امرگ  نآ  رد  زور  هنابـش  کـی  زا  شیب  دـیاش  اـه  یـضعب  کـچوک ، هّچب ي  نیمه  رطاـخ  هب 
هیلع ادهّـشلادّیس  هلیـسو ي  هب  رغـصا  یلع  ندرب  ِیلـصا  ّتلع  منکیم  ناـمگ  نم  .دـندید  یم  ار  رغـصا  یلع  یتقو  دـندوبن ، ناـشدوخ 
نیا یلصا  ّتلع  .دنهدب  بآ  یمک  دزوسب و  ناشلد  یشحو  مدرم  نیا  هک  دوب  یفیعـض  رایـسب  دیما  نمـشد ، رکـشل  لباقم  هب  مالـسلا 
اغوغ دید  اه ، همیخ  فرط  تفر  یتقو  .دنکب  تسناوتیمن  يرگید  راک  تشادن ، يرگید  هراچ ي  هار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دوب 

...هداد رارق  ریثأـت  تحت  ار  همه  کـچوک ، هّچب ي  نیا  یتحاراـن  یگنـسرگ و  شطع و  و  هتفرگ ، ارف  ار  همه  اـه ، هـمیخ  رد  وهاـیه  و 
، هّچب نیا  دوخ  تلاح  .داد  ناـشن  همه  هب  درک و  دـنلب  تسد  يور  ار  وا  تفرگ ، شوغآ  رد  ار  هّچب  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 

زیگناّرثأت
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َْمل ْنإ   » هک تسا  تـسرد  فرح  نـیا  .دـندرک  ماـحرتسا  ًاـصوصخم  ترـضح  .درکیم  راداو  مـحرت  هـب  ًاـنیقی  ار  یگنـس  لد  ره  دوـب ؛
.کچوک هّچب ي  نیا  هب  دینک  محر  ینعی   (1) ؛» لْفِّطلا اذَه  اوُمَحْراَف  ِینوُمَحرَت 

دنلب تسد  يور  ار  هّچب  نیا  یتحاران ، کی  اب  ناجیه ، کی  اب  ینارحب ، لاح  کی  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  یلاح  نیمه  رد 
لاح سح و  یب  یگنـشت  یگنـسرگ و  زا  هک  يا  هّچب  نیا  دـید  درک ؛ ساسحا  ار  یبیجع  زیچ  تقو  کـی  دـنزیم ، فرح  دراد  هدرک ،
روط نیمه  .دنزیم  اپ  تسد و  ردـپ  تسد  يور  هدـش و  جـک  فرط  کی  شندرگ  دراد ، هگن  تسناوتیمن  ار  شدوخ  رـس  دوب و  هداتفا 

«. نیملاّظلا موقلا  یلع  هللا  هنعل  یلع   » .هدش ریزارس  مالسلا  هیلع  رغصا  یلع  يولگ  زا  نوخ  دید  درک ، هاگن  هک 

اهتعاجش روآدای  مّرحم ؛ - 1365-7-2

ام هک  تسا  یناراوگرزب  نآ  تعاجـش  تداشر و  هزیگنا ، روآدای  ام  يارب  نیا  و  تسا ؛ فداصم  مّرحم  ماّیا  اب  گنج  هتفه ي  لاـسما 
.میتفرگ اهنآ  زا  ار  نامسرد 

مه تسا ، زوریپ  ًانطاب  مه  ام ، ّتلم  .دش  زوریپ  ًانطاب  نکیل  دیسر ، تداهش  هب  يرهاظ  نادیم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هچرگا 
.تفرگ دهاوخ  مه  ار  شدوخ  ناگتشذگ  ماقتنا  دیلام و  دهاوخ  كاخ  هب  ار  نمشد  ینیب  راگدرورپ ، لضف  هب  و  يرهاظ ؛ نادیم  رد 

مالسلا هیلع  داّجس  ماما  همهاو ي  یب  يرگاشفا  - 1365-7-4

هراشا

رد (2) و  دوب تماما  بصنم  زئاح  لاس  جنپ  یس و  ًابیرقت  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 

161 ص :

ص 227. صاوخلا ، هرکذت  - . 1
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میسقت یفلتخم  ياه  هرود  هب  دوب و  یفلتخم  ياهبلاق  اهلکـش و  رد  اه  هزرابم  نیا  .درک  هزرابم  هرـسکی  رخآ ، هب  ات  لّوا  زا  تّدم ، نیا 
، نیشتآ ياه  هبطخ  اب  دنت ، تاغیلبت  اب  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  دوشیم و  زاغآ  اروشاع  هثداح ي  زا  دعب  هلصافالب  لّوا ، هرود ي  دشیم :
رد هچ   (2)، ماـش رد  هچ   (1)، هفوک رد  هچ  قانتخا - ملظ و  زا  راشرـس  ِیتلود  عماجم  رد  اروشاـع  هثداـح ي  هراـبرد ي  يرگاـشفا  اـب 

، دننادب اروشاع  هثداح ي  زا  دیاب  مدرم  هک  ار  هچنآ  مامت  يا ، همهاو  هظحالم و  چـیه  یب  -(4) يوما دجسم  رد  هچ  ،(3) و  دیزی رابرد 
خیرات رد  هتفگ  نآ  تفگ و  .درک  تیبثت  ار  خـیرات  راک ، نیا  اب  .داد  هار  دوخ  رد  ار  ندـش  هتـشک  زا  سرت  هن  درک ، هّیقت  هن  درک ؛ نایب 

راچد دوب ، يزوریپ  رورغ  زا  راشرـس  هک  ار  نمـشد  .دـنام  تباث  دـش و  تیبثت  خـیرات  حول  رد  یندـشن  وحم  ّطخ  اـب  اروشاـع  دـنام و 
نآ دوـخ  هارمه  هک  ار  یناریـسا  صوـصخب  ناـکیدزن و  ناراـی و  هـّیحور ي  .داد  یناور  یـسایس و  تسکـش  درک و  هـّیحور  فـعض 

.درک تیوقت  دندوب ، ترضح 

مالسا ظفح  يارب  ربص  تدهاجم و  يراکادف ،

هن ایند و  رد  هن  دیآ ؛ یمن  تسد  هب  ایند  رد  مه  کچوک  زیچ  چیه  رسدرد ، نودب  تمحز و  نودب  تدهاجم ، نودب  يراکادف ، نودب 
هار نیا  رد  ام  هک  تسا  یعیبط  .دهاوخیم  تمحز  مه  يویند  ياهدرواتسد  دهاوخیم ، تمحز  مه  يورخا  ياهدرواتـسد  .ترخآ  رد 

.میتشاد مه  ییاهتراسخ  اهیتخس و  تافلت و  تامحز و  اهدرواتسد ، نآ  لباقم  رد  و 

162 ص :

.113-112 صص ج45 ، راونألاراحب ، ص 48 ؛ ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  ص 480 ؛ ، 1 هسماخ يربکلا ، تاقبطلا  - . 1
ص 143. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 230 ؛ قودص ، یلامألا ، صص 129-130 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، - . 2

صص 136-135. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 120 ؛ ج 2 ، داشرإلا ، صص 131-132 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، - . 3
.139-137 صص ج 45 ، راونألاراحب ، صص 38-39 ؛ ج 2 ، جاجتحإلا ، صص 132-133 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، - . 4
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ناسنا اهنویلیم  نارازه و  دنرادن ، ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربکا  یلع  شزرا  ام  ناوج  اهدص  .دـش  ادـف  يزیزع  ياهناج  مالـسا ، هار  رد 
؛ دنامیمن نرق  هدراهچ  نیا  رد  مالـسا  دشیمن ، ادف  زور  نآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رگا  .دـنرادن  ار  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  شزرا 

نآ سّدـقم و  فیرـش و  تاذ  نآ  هک  شزرا  همه  نآ  اب  دـیزرا ، یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ندـش  ادـف  یتح  .دـیزرا  یم  سپ 
.دنامب نرق  هدراهچ  مالسا  ات  مینک  جرخ  ار  اهبنارگ  رهوگ  نآ  ام  هک  دیزرا  یم  .دراد  اهبنارگ  رهوگ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دالیم  یقیقح  نشج  - 1365-8-29

هک بالقنا  زا  لبق  نارود  نامه  لثم  تسا ؛ يداش  طقف  اما  دننکیم ، يداش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تدالو  يارب  مالسا  يایند  رد 
لیلجت ترضح  نآ  زا  دندزیم و  مچرپ  دندرکیم ، یناغارچ  دنتفرگیم ، نشج  مدرم  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  تدالو  يارب  ام  روشک  رد 
شزرا فرـش و  دندرکیم ؟ مایق  ملظ  هیلع  مدرم  زا  رفن  دنچ  دنتفریم ؟ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هار  هب  مدرم  زا  رفن  دنچ  اما  دندرکیم ،
ترضح نآ  هرهچ ي  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  گرزب  يراکادف  نآ  تسیچ ؟ يارب  خیرات  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

رد ناسنا  اهنویلیم  رازه و  اهدـص  نایم  اـما  دـندروآ ، یم  لـیلجت  اـب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  مسا  مدرم  .تسا  هدرک  هنادواـج  ار 
موکحم دننکب ، یمادقا  دننزب ، یفرح  متس  ملظ و  هیلع  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  لثم  دنـشاب  رـضاح  هک  دندوب  رفن  دنچ  ام ، روشک 

!... چیه دننک ؟

رگا اما  مینکیم ؛ مه  ار  شا  يوریپ  ياعّدا  میوشیم ، مه  داـش  شتدـالو  زا  میراد ، مه  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  اـم  هلب ،
هک يزور  زا  دینکیم ، يداش  شتدالو  يارب  دیتسه و  لئاق  شزرا  ردقنیا  مالسلا  هیلع  نیسح  نیا  يارب  امش  دندیسرپیم  ام  زا  زور  نآ 

هزرابم و هدژم ي  دمآ ، ایند  هب 

163 ص :
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نـیرفآ و فرـش  تشونرـس  هراـبرد ي  وا و  تداهـش  هراـبرد ي   (4) لیئربـج (3) و  شردام  (2)، شردپ  (1)، شّدج دینـش ، تداهش 
يداهج دوشیم ، یهتنم  تداهش  هب  هک  يداهج  يارب  هزرابم ، يارب  دمآ ، ایند  هب  هک  یلّوا  زا  امش  نیسح  دنتفگ ؛ نخس  وا  زیگناراختفا 

لاس هدزناپ  رگا  دینکیم ؟ هزرابم  ردقچ  امش  درک ؛ یگدنز  دش و  ّدلوتم  يا  هزرابم  نینچ  يارب  تسا ، یمتح  ندش  هتـشک  نآ  رد  هک 
.میتشادن یباوج  ام  دندزیم ، ار  فرح  نیا  ام  هب  شیپ 

مالسلا اهیلع  يربک  بنیز  ترضح  تّیصخش  تمظع  - 1365-10-15

یتح درک ؛ میسرت  هلمج  دنچ  رد  دوشیمن  ار  بنیز  ترضح  ّتیصخش  داعبا  ًاعقاو  دیریگب ؛ رظن  رد  ار  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  امش 
لاوحا عاضوا و  دنک ، سمل  دنیبب ، ار  طیارـش  نآ  دیاب  یـسک  .تسین  نکمم  ینالوط  ياهرعـش  رد  ناوارف ، تالمج  رد  نآ  تیاکح 
.تسا هتشاد  تمظع  ردقچ  مالسلا  اهیلع  بنیز  دمهفب  ات  دنک  كرد  درک ، مالسلا  اهیلع  بنیز  هک  مه  ار  يراک  دنادب ؛ مه  ار  هعماج 

ار نز  کی  ّتیـصخش  جوا  امـش  الاح  .تسین  یندـش  ادا  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  ّقح  اهفرح  نیا  اب  هراشا و  اب  نابز و  اب  رود و  زا 
اب لاح  نیع  رد  يرهاظ - ییایند و  ماجرف  کی  نودـب  دوریم -  ماجرف  یب  داـهج  کـی  يارب  عمج  نیا  دـنادیم  هک  تسا  ینز  دـینیبب ؛

، يراوشد رطخ و  رب  هوالع  .تسا  يراوشد  رطخ و  تسه ، هچره  رفـس  نیا  رد  .دـنکیم  لابقتـسا  رطخ  زا  ینعی  دـنکیم ، تکرح  اهنیا 
ياهتمحز زا  هک  تسه  رتمهم  زیچ  کی 

164 ص :

ص264. ج44 ، راونألاراحب ، صص 143-147 ؛ تارایزلا ، لماک  ص105 ؛ ج3 ، ریبکلا ، مجعملا  - . 1
صص 254-252. ج44 ، راونألاراحب ، 149-150 ؛ صص تارایزلا ، لماک  110-111 ؛ صص ج3 ، ریبکلا ، مجعملا  - . 2

ص 178. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 162 ؛ نیظعاولا ، هضور  - . 3
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یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 241 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_164_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_164_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_164_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_164_4
http://www.ghaemiyeh.com


.ّتیلوئسم زا  تسا  ترابع  نآ  و  تسا ، رتشیب  یلیخ  یصخش 

هتـسیاش ي تسین  یـسک  رگید  دنرادرب ، عمج  نیا  نایم  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  شردارب  رگا  دنادیم  مالـسلا  اهیلع  بنیز 
رد .تسا  نآ  راظتنا  رد  يا  هدیچیپ  راوشد و  خلت و  رایسب  تشونرس  کی  هک  یعمج  دشاب ؛ عمج  نیا  هرادا ي  یتسرپرـس و  يربهر و 
 ، مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  لثم  يولع ، ّتیفرظ  اب  دمآرس  درم  کی  لثم  هک  هتـسجرب ، نز  کی  لثم  هن  دنزیم و  ایرد  هب  لد  لاح  نیع 

رایـسب نادیم  نیا  دراو  دـهدیم و  ناشن  ّتیفرظ  دـح  نیا  رد  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  دوخ  لثم  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  لثم 
ییوگ دنکیم ؛ ءافیا  رخآ  ات  ار  عطاق  هبذـجرپ ي  ِدـنمتردق  ِعاجـش  ِمیکح  کی  شقن  لحارم ، مامت  رد  دـعب  .دوشیم  راوشد  هدـیچیپ و 

.دوشیمن هجاوم  هناریگلفاغ  ثداوح ، اب  دنکیم ؛ تکرح  همانرب  نیا  قبط  مدق  هب  مدـق  هدرک و  یحارط  شیپ  زا  شنهذ  رد  ار  يا  همانرب 
ار و شخـساپ  يا  هثداح  ره  يارب  (1) و  هتـسنادیم هدرک ، يزیر  هماـنرب  هدـید ، هدرک ، ینیب  شیپ  ار  ثداوح  همه ي  شیپ ، زا  ییوگ 

بـش اروشاـع ، رـصع  اروشاـع ، حبـص  اروشاـع ، بش  ًـالثم  .تسا  هدرکیم  لـمع  مه  نآ  قـبط  هتـشاد و  تسد  رد  ار  شبـسانم  لـمع 
ِرامیب هدازردارب ي  کی  تسرپرـس و  یب  هّچب ي  نز و  یهورگ  اب  البرک  زا  جورخ  ماـگنه  اـه ، همیخ  نتفرگ  شتآ  ماـگنه  مهدزاـی ،

.دوب هنوگ  نیا  تالاح ، نیا  مامت  رد  یطیارش و  نینچ  رد  نداتسیا ؛ نتسشن و  زا  ناوتان 

دـیایب و شیپ  ناسنا  کی  یگدـنز  رد  رگا  دـمآ ، شیپ  شیارب  زور  هنابـش  کی  رد  مالـسلا  اهیلع  بنیز  هک  ییاه  هبرجت  نیا  زا  یکی 
دنچ .دـننک  تبث  خـیرات  رد  دـننک و  راختفا  حول  ار  نآ  هک  دراد  اج  دـنک ، لمع  تسرد  اجب و  دریگب و  میمـصت  عقومب  دـناوتب  ناسنا 

جالع يوق  هنامیکح و  ناـنچ  نآ  ار  اـهنیا  همه ي  دـیآ و  یم  شیپ  یهاـتوک  تّدـم  رد  گرزب  نز  نیا  یگدـنز  رد  مهم  هثداـح ي 
.دوشیم بّجعتم  ناسنا  هک  دنکیم  دروخرب  نآ  اب  دنکیم و 

165 ص :

صص 61-55. ج 28 ، راونألاراحب ، 448 ؛ صص 444 - تارایزلا ، لماک  - . 1
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، دراد یلکـشم  دراد ، ینارگن  یتقو  مدآ  .دـهدب  ماـجنا  دـناوتیمن  مه  ار  شدوخ  هّرمزور ي  راـک  دراد ، یمغ  یتـقو  مدآ  دـینیبب  اـمش 
رگا سنُا  سلجم  رد  شقیفر ، اب  شتـسود ، اب  درادن ؛ طاشن  دناوخب ، دهاوخیم  هک  مه  ار  زامن  نیمه  هتـسشن ؛ ناسنا  لد  يور  یهوک 

نیگنس ياه  هوک  اب  هودنا ، همه  نآ  اب  یناسنا  کی  تقو  نآ  .دهدب  ماجنا  يراک  دناوتیمن  درادن و  لاح  درادن ، طاشن  دنکب ، تکرش 
ریز و ناش  هداوناخ  دندش ، دیهش  اهناوج  دندش ، دیهش  شیاهردارب  دندش ، دیهش  شنادنزرف  اهیتخس ، نآ  اهتداهش ، نآ  ندید  اب  مغ ،

نینچ گرزب ، مغ  نینچ  تسین ؛ اهنآ  ِنایرگ  نارگن و  یمـشچ  ایند  همه ي  رد  هدـمآ ، شیپ  ناشیارب  خـلت  هثداح ي  نآ   (1)، هدش ور 
يارب خلت  نیگنـس و  نانچ  نآ  هثداح ي  اه  هد  تقو  نآ  دچی ، -پ- یم مه  رد  ار  گرزب  ياهناسنا  هک  هدـنبوک  نیگنـس و  هثداح ي 
هرادا ار  لاوحا  عاضوا و  هجو ، نیرتهب  هب  هکلب  دوشیمن ، يریگ  میمـصت  زا  ناوتان  دوشیمن ، درُخ  طقف  هن  وا  دـیآ و  یم  شیپ  نز  کی 

، دنکیم ظفح  دنکیم ، تیادـه  تراهم  تردـق و  لامک  اب  هدـش ؛ درخ  هدـش ، هکت  هکت  جاوما ، مطالت  رد  هک  ار  یتشک  نیا  دـنکیم و 
.تسا مالسلا  اهیلع  بنیز  تمظع  نیا  دناسریم ؛ لزنمرس  هب  دنکیم و  لرتنک 

وا هب  نیسحت  اب  مشچ ، اهنویلیم  ناسنا ، اهنویلیم  اما  هداد ، ادخ  هار  رد  ار  شنازیزع  دیهش  ردام  .دینکن  سایق  زورما  دیهـش  ردام  اب  امش 
نیا رساترس  رد  رفن  کی  .دوبن  هنوگ  نیا  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  ّتیعـضو  .دناشن  یم  راختفا  جوا  رد  ار  وا  هعماج  دننکیم و  هاگن 

.دشاب تمالس  ناترس  دنکن ، درد  ناتتسد  هللا ، كراب  ابحرم ، نیرفآ ، دیوگب : وا  هب  دشاب  هتشاد  تأرج  هک  دوبن  هعماج 

قرف زورما  ات  مالسا  ردص  زا  اهتداهـش  همه ي  اب  دوب و  زاتمم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  هک  ردق  نامه  یتخـس ، يایند  نینچ  رد 
لباق اروشاع  زور  اب  ام ، نامز  هن  مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  نامز  هن  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نامز  هن  يزور ، چیه  تشاد و 
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.تشاد تمظع  ردق  نامه  مه  مالسلا  اهیلع  بنیز  تکرح  تسین ؛ هسیاقم 

ناسنا کی  هتسجرب ي  تاّیصوصخ  مامت  ندش  عمج  رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  تمظع  تسین ؛ وا  ربص  طقف  مالسلا  اهیلع  بنیز  تمظع 
هنیدم هب  نتـشگرب  ات  مّرحم  ههد ي  رخآ  ياهزور  زا  زور  دـنچ  نیا  رد  هک  تسا  نز  نیا  رد  خـیرات  میظع  ياه  ّتیـصخش  گرزب و 
یهجو نیرت  هنامیکح  نیرتهب و  اب  ار  ثداوح  نیرت  میظع   (1)- هام ود  یکی  نیا  رد  دش -  مامت  وا  ّتیلوئسم  داد و  لیوحت  ار  راب  هک 

.تسا زاتمم  ناسنا  کی  وا  تسا ؛ هدرک  هرادا 

تمظع ردقنیا  هک  دینکیم  ادیپ  ار  یسک  هچ  خیرات ، گرزب  نانز  نیب  خیرات ، گرزب  ياه  ّتیـصخش  نیا  نیب  ملاع ، ناربهر  نیب  امش 
؟ دشاب هداد  ناشن  دوخ  زا 

هرهچ ي نآ  دـناوتب  هک  تسا  نیا  زا  رتمک  یلیخ  نم  نایب  هک  تسا  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  نیا  .مریگب  هجیتن  مهاوخیم  نم  ـالاح 
هّجوت ار  نیا  تسا ؟ ینامز  هچ  صوصخم  تسیچ ؟ لوصحم  نز  نیا  الاح  .دنک  میسرت  ار  تفص  هتشرف  رّونم و  نأشلا و  میظع  الاو و 

.مالسا روهظ  زا  دعب  لاس  داتفه  تصش ، تسا ؛ هداتفا  قافّتا  ترجه  زا  دعب  لاس  تصش  ثداوح ، نیا  .دینک 

هن .تسا  هدوب  رو  هطوغ  یناوتان  ّتلذ و  داسف و  یتخبدـب ، طاطحنا و  تیاـهن  رد  نز  هک  ینارود  نآ  اـب  تسا  ناـمزمه  مالـسا  روهظ 
يروتارپـما ود  تسا ؛ هدوب  هنوگ  نیا  مه  مور  رد  تسا ، هدوب  روط  نیمه  مه  ناریا  رد  اـج ؛ همه  رد  نیـشن ، برع  هقطنم ي  رد  طـقف 

کی سکول و  يالاک  کی  هک  هدوب  نیا  هتـشاد ، عماوج  نیا  رد  نز  هک  یماقم  نیرتالاب  .زور  نآ  نّدـمتم  هعماج ي  ود  ایند ، گرزب 
ینز نآ  دشیم ، زینک  هک  ینز  نآ  الاح  .تسا  هدوب  نز  زاورپ  جوا  الاب و  حطس  نآ  نیا ، .دشاب  هعماج  نادنمتردق  يارب  ابیز  کسورع 

تفریم و الاب  هک  ینز  نآ  .چیه  هک  دمآ  یم  رامـش  هب  يدایز  يرـصنع  ناگتـسب ، هداوناخ و  رد  هک  ینز  نآ  دشیم ، روگ  هب  هدنز  هک 
جوا
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، يرنه کی  ای  یتفارظ  کی  ای  شلامج  يارب  هک  دوب  ینز  تفرگیم ، رارق  زور  نآ  ياـیند  رد  نز  کـی  ّدـح  نیرتـالاب  رد  تفرگیم و 
الاب ّتلذ  قمع  زا  ار  نز  نیا  وا  .تفرگیم  رارق  يروتارپما  کی  یناطلس ، کی  يرادلوپ ، دنمتردق  مدآ  کی  رظن  روظنم  عبط و  عوبطم 
لوپ اب  تسا ، ابیز  یتقو  تسا ، یناج  یب  مسج  کی  درادـن ، مه  یـشزرا  چـیه  هک  ار  ابیز  کسورع  کـی  هک  روط  ناـمه  .دیـشکیم 
یهاگ مناخ  نامه  هتبلا  .دناشن  یم  مه  ردص  رد  دروآ  یم  ار  نز  نیا  روط  نیمه  دنناشن ؛ یم  هچقاط  رس  دنروآ  یم  دنرخیم ، یفازگ 

نیا هک  دوب  يدرم  ّتیصخش  يارب  دوبن ؛ مناخ  نآ  ّتیصخش  زا  نیا  اما  دهدب ؛ ارف  شوگ  وا  فرح  هب  دوب  روبجم  ریزو  دادیم ، روتسد 
نانچ نآ  زا  ادبا ! الاو ، یناسنا  ّتیـصخش  ینورد ، لّوحت  ّتیونعم ، جوا  قالخا ، شنیب ، شناد ، اما  دوب ؛ هتفرگ  رارق  وا  رظن  روظنم  نز 

مالسا ار  هزجعم  نامه  زورما  دروآ و  دیدپ  ار  مالـسلا  اهیلع  بنیز  لثم  ینز  یمالـسا ، لّوحت  یعـضو ، نانچ  نآ  نایم  رد  يا ، هعماج 
.دهدب ماجنا  دناوتیم 

زورما .تسین  نیا  رد  یفرح  چـیه  دراد ؛ يدایز  ياهتوافت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نامز  ّتیلهاـج  اـب  هتبلا  دوجوم ، ياـیند  زورما 
ایند جیار  نّدمت  گنهرف و  هاگن  اما  تسین ؛ یفرح  نیا  رد  دندایز ؛ ایند  رد  بوخ  قالخااب و  ملاع ، دنمـشیدنا ، رّکفتم ، گرزب ، نانز 

مادک زا  دینیبب  دیـسرپب ؛ دننکیم ، یگدـنز  یبرغ  ياهطیحم  رد  هک  ییاهناسنا  نیرت  گنهرفاب  زا  دـیورب  امـش  .تسین  هاگن  نآ  نز ، هب 
زا کی  چـیه  یب  اـما  یملع ، هزجعم ي  کـی  ِعارتخا  يارب  اـناوت  ِفشتکم  ِعرتخم  ِلـضاف  ِملاـع  نز  نآ  زا  دـیآ ؟ یم  شـشوخ  رتشیب 

نادـجو رد  ار  مادـک  دـینیبب  هراتـس ؟ کی  اهتّیباّذـج ؛ نآ  ياراد  اما  گنهرف ، یب  ِداوسیب  مناخ  کی  اـی  دنـسپ ، یبرغ  نز  ياهتّیباّذـج 
ار شدوخ  یعقاو  تمیق  یبرغ ، گنهرف  رد  نز  .تسا  راچد  نآ  هب  ایند  زورما  هک  تسا  یخلت  تقیقح  نیا  دهدیم ؟ حـیجرت  شدوخ 

.تسا یتّیصخش  یمتح  طرش  کی  یشورف ، ییابیز  يرگ و  هولج  ییامندوخ و  نز ، يارب  درادن ؛
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هک تسا  نیا  ناشیاهفرح  نیرتمهم  زا  یکی  دـننکیم ، ضارتعا  تّدـشب  درم  نز و  ترـشاعم  زرم  ییادـج  هب  باجح و  هب  هک  ییاهنآ 
ییابیز دـهاوخیم  تسابیز ؛ نز ، .دـهدب  رارق  دارفا  دـید  ضرعم  رد  ار  شدوخ  ياهییابیز  دـیراذگیمن  دـینکیم ؛ دودـحم  ار  نز  اـمش 

هک تسایند  رد  هدش  هتفریذپ  فرح  کی  نیا  .دراذگب  دارفا  دید  رظنم  رد  ار  شدوخ  ياه  هبذاج  دـهاوخیم  دـهدب ؛ ناشن  ار  شدوخ 
، ییاپورا گنهرف  نآ  تاذ  رد  هک  تسین  نیا  ایآ  تسیچ ؟ شیاـنعم  نیا  .دراذـگب  نادرم  دـید  رد  ار  شدوخ  ياـه  هبذاـج  نز  دـیاب 

ادـیپ هار  اـجنیا  مالـسا  تسا ؛ ناـمه  زونه  نز  دراد ؟ دوجو  تسا و  رتتـسم  نز ، زا  یمور  نّدـمت  یناتـساب  یمیدـق و  تشادرب  ناـمه 
.تسا هدرکن 

نز قوقح  نز و  يارب  هک  یلبط  قوـب و  نیا  همه ي  اـب  دـنزادنا و  یم  هار  هک  ییوهاـیه  نیا  همه ي  اـب  یبرغ ، گـنهرف  هاگدـید  رد 
هلیـسو ي کی  ار  نز  ناشدوخ ، ساسحا  نادجو و  قمع  رد  دینیب  یم  دـینکیم ، هعجارم  اهنآ  شنیب  قامعا  هب  یتقو  دـننزیم ، دـندز و 

.تسا نز  هب  تناها  نیرتگرزب  نیا  .درم  سنج  يارب  ار  نز  سنج  شدوخ ، رسمه  يارب  ار  نز  هن  دنهاوخیم ؛ درم  يارب  يذاذتلا 

دوخ یمالـسا  نز  ّتیوه  دوخ و  تقیقح  دوخ و  روضح  دناوتیم  دشکب ؛ رَـس  دناوتیم  ناملـسم  نز  یگنهرف ، داسف  بالجنم  نیا  نایم 
دساف و ِیگنهرف  ياضف  نانچ  رد  تسناوت  مالسا  زور  کی  هک  نانچمه  میـشاب  راودیما  میناوتیم  ام  زورما  .دنک  راکـشآ  همه  يارب  ار 

 - هتسجرب نز  کی  طقف  هن  و  تسا -  گرزب  ناسنا  کی  هنومن ي  وگلا و  هک  دروآ ، دوجوهب  ار  مالسلا  اهیلع  بنیز  لثم  ینز  یطلغ 
لماک و ناملسم  نز  کی  هنومن ي  برغ ، هنازاسوج ي  هنارگاغوغ ي  لاجنج  نیا  نایم  یمالـسا  گنهرف  مالـسا و  میلاعت  مه  زورما 

تقیقح ّتیوـه و  ناملـسم ، نز  هکنیا  هب  دراد  جاـیتحا  اـیند  زورما  .میراد  جاـیتحا  نیا  هب  اـم  و  درواـیب ؛ دوـجوهب  دـناوتیم  ار  گرزب 
.دهدب ناشن  ار  شدوخ  یگنهرف 
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البرک هثداح ي  تفرعم  - 1365-10-18

همه اهدرد -  اهغاد و  اهیگنشت ، اهتداهش ، هثداح -  نیا  زا  دیونـش  یم  امـش  هچنآ  .مینک  سح  ار  البرک  هثداح ي  میناوتیمن  ام  زورما 
.دیسر شدودح  هب  دوشیم  درادن - ناکما  درک - سمل  دوشیمن  رود  هار  زا  ار  هثداح  .تسین  هثداح  دوخ  تسا ؛ ریوصت  میسرت و 

، دوشیم دراو  فیعـض  نمـشد  کی  لباقم  دمآراک ، هحلـسا ي  کی  اب  رایـسب ، نارای  هارمه  ناجیه ، اب  گنج ، نادیم  رد  زورما  ِدیهش 
مارتحا و اب  دیسرن ، رگا  دنناسریم ؛ بیبط  هب  دنریگیم  شود  يور  دنرادیمرب  ًاروف  ار  وا  شنارای  دتفا و  یم  مه  دعب  دّرُغیم ، دگنج ، یم 
وا و مه  دعب  دنارتسگیم ، شرف  شهار  رس  رب  فطاوع  دوشیم ، شراثن  اهکـشا  دننادرگیم ؛ اهرهـش  رد  دننکیم ، دنلب  اهتـسد  رـس  تّزع 

شمان هب  يا  هسردـم  دوشیم ، شمان  هب  يا  هچوک  دوشیم ، شمان  هب  ینابایخ  دـنریگیم ؛ اج  هعماج  كُرات  رد  یلگ  لـثم  شا  هداوناـخ 
یلع هب  ام  ار  وا  هاگ  .دوشیم  نفد  روآ  مان  هطقن ي  کی  رد  اج و  نیرتهب  رد  دنوشیم ؛ زارفارـس  تّزعاب و  شا  هداوناخ  دوخ و  دوشیم ؛

سمل میدرکن ، كرد  ار  نآ  ام  نوچ  تسا ؛ وا  لثم  نیا  مییوگیم  مینکیم ، هیبشت  البرک  تسوپ  هایس  مالغ  هب  نوع ، هب  مساق ، هب  ربکا ،
.میدیدن شدوخ  فرظ  رد  ار  البرک  هثداح ي  میدرکن ،

يزیچ مرح  ياه  همیخ  زج  هک  یلاخ  تشپ  اب  و  دنمورین ، نمـشد  نآ  لباقم  روای  یب  داهج  نآ  اهنت ، دایرف  نآ  هنابیرغ ، هثداح ي  نآ 
دناوتیم ار  تداهـش  نیا  مدآ  نید ؛ يدوبان  زا  ینارگن  نیگنـس ، مغ  ساسحا  اب  و  هدیکـشخ ، بل  اب  و  ینارگن ، ایند  کـی  اـب  و  تسین ،

نآ دنزب  سدح  دعب  دـنک ، كرد  دـنک ، سمل  ار  طیارـش  تسرد  دریگب ؛ رارق  ترجه  مکیو  تصـش  لاس  رد  رگم  هن ، دـنک ؟ رّوصت 
.تسیچ تداهش 
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تبیصم رکذ  يانعم  - 1365-11-30

زا یضعب  رد  یهاگ  .دوشب  رکذ  تبیـصم  نآ  هکنیا  زا  تسا  ترابع  تبیـصم  رکذ  .منکب  ضرع  ار  يا  هتکن  تبیـصم  رکذ  هرابرد ي 
.دوش حیرشت  دیاب  هداتفا ، قافّتا  هک  يا  هعقاو  نآ  .تسا  هعقاو  نآ  تسیچ ؟ تبیصم  .دوشیمن  رکذ  تبیصم  ًالصا  اه  یناوخ  هضور 

هک دوشیم  هتفگ  رثن  ای  رعـش  رد  یتاریبعت  البرک ، نوگانوگ  لئاسم  ای  رغـصا  یلع  ربکا ، یلع  تبیـصم  رد  ًـالثم  منیب  یم  یهاـگ  هدـنب 
مه یهاـگ  دـنکیم ، ناـیب  شدوخ  ناـبز  هب  ار  تاـساسحا  نیا  یهاـگ  .دـنکیم  ناـیب  ار  شدوخ  تاـساسحا  حاّدـم ، اـی  ناوـخ  هضور 

؟ تشذگ هچ  البرک  رد  .تسین  تبیصم  رکذ  اهنیا  .دنکیم  نایب  راوگرزب  نآ  نابز  زا  ار  تاساسحا 

هضور هک  يا  هسلج  ره  .مییوگب  یتسیاب  ار  هثداح  زیر  .دنامب  هدنز  دیاب  هثداح  نیا  .دریمب  دیابن  هثداح  نیا  .درک  رکذ  دیاب  ار  هثداح 
، دشاب رت  يرنه  رتهب و  هچره  مه  رعش  .رثن  نابز  هب  ای  رعش  نابز  هب  ای  الاح  دوش ؛ هتفگ  دیاب  وا  يارجام  دوشیم ، هدناوخ  يراوگرزب  ي 

.دنکیم بذج  رتشیب  ار  عمتسم  لد  تسا و  رتشیب  شریثأت 

لطاب رب  هبلغ  يونعم  رازبا  ینید ؛ ناربهر  تداهش  - 1365-12-15

وا تسد  زا  درک ، مگ  یتقو  .دـنک  مگ  ار  هیامرـس  نیا  هکنآ  اب  دـنکیم  قرف  دراذـگب ، تناما  هب  ینما  ياـج  رد  ار  يا  هیامرـس  ناـسنا 
.تسا هتفرن  وا  تسد  زا  تشاذگ ، تناما  هب  ار  نآ  یتقو  اما  هتفر ؛

مالـسلا و هیلع  یلع  نب  نیـسح  اـیلوا و  هّمئا ، ناربـمغیپ ، ینید ، ناربـهر  لـیبق  زا  يردـقیلاع  يادهـش  ناـگرزب و  دـینیب  یم  امـش  اذـل 
؛ دوب دیفم  ناشدوجو  دوب و  عفان  ّتیرشب  هکلب  نیملسم و  مالسا و  يارب  ناشناج  هکنیا  اب  نارگید ،
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دنراذگیم و صالخا  قبط  رد  ار  ناج  نیا  دیآ ، یم  نایم  هب  ادـخ  هار  رد  يراکادـف  ياپ  یتقو  دـیآ ، یم  نایم  هب  تداهـش  ياپ  یتقو 
اهنآ ندنام  رد  هچنآ  زا  تسین  رتمک  دش ، دهاوخ  نیملـسم  مالـسا و  دیاع  تداهـش  اب  هچنآ  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  .دـننکیم  راثن 

.تسا هنوگ  نیمه  ام  نامز  رد  .تسه  مه  رتشیب  دیاش  دوشیم ؛ دیاع 

مدرم نامیا  يورین  رگم  دروایبرد ، وناز  هب  ای  دنک  راداو  ینیشن  بقع  هب  ار  زّهجم  ياه  هاگتـسد  مالـسا و  نانمـشد  دناوتیمن  زیچ  چیه 
ینیشن بقع  دنوشیم  روبجم  ّتلم ، نیا  لالقتسا  نانمشد  بالقنا و  نیا  نانمشد  نید و  نانمشد  هک  تسا  لماع  نیا  اب  اهنت  ناملـسم ؛

نامیا و ّتیونعم ، ياپ  یتقو  اما  تسا ؛ تباقر  لباق  رگیدـکی  اـب  يّداـم  ياـهرازبا  .تسین  هتخاـس  اـهنآ  زا  يراـک  رگید  ینعی  دـننک ؛
قح نید  تلادع و  تقیقح ، دوبن ، هنوگ  نیا  رگا  .دنک  هلباقم  وا  اب  دناوتیمن  يّدام  رازبا  چـیه  دـیآ ، یم  نایم  هب  نمؤم  ناسنا  تردـق 

نادنمتردق مامت  .تسا  هدش  هزرابم  هلباقم و  خیرات  لوط  رد  قح  هار  قح و  رکف  اب  ردقچ  دینیبب  امـش  .دـنامیمن  یقاب  خـیرات  لوط  رد 
قح دـیاب  سپ  دـندرب ؛ راک  هب  ار  ناشروز  رز و  ناشیاهورین و  دـندرک و  مایق  قح  هیلع  ناراـّبج  همه ي  دنتـشاد ، رارق  قح  لـباقم  رد 

لحمـضم دـنامب و  ّتیرـشب  نایم  خـیرات و  لوط  رد  قح  دـش  بجوم  هک  يزیچ  نآ  .تفریم  نیب  زا  اـیند  رد  قح  رکف  دـیاب  دـنامیمن ،
ناـمه نآ ، درادـن و  ییاراـک  نآ  لـباقم  رد  ّتیراـّبج  ّتینوعرف و  تردـق و  رز و  روز و  هک  دراد  دوجو  يرازبا  .تسا  نیمه  دوشن ،

.دوشیم دنُک  يّدام  ياهرازبا  دوشب ، لمع  دراو  یتقو  نامیااب  ناسنا  .تسا  نمؤم  ناسنا  يورین 

دش و دنهاوخ  ینابرق  سّدقم  فده  نیا  هار  رد  يدادعت  تسا  یعیبط  دنک ، ادیپ  مّسجت  رولبت و  ّتلم  کی  رد  دـهاوخب  ورین  نیا  رگا 
.دندش ادخ  هار  قح و  هار  يادف  هشیمه  اهنیرتهب  .دنا  هدش  ینابرق  هشیمه  اهنیرتهب 

رد رتکیدزن و  ادخ  هب  یسک  هچ  نامسآ ، نیا  ریز  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  نامز 
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ات دـننکیم  رپس  ار  ناش  هنیـس  دـنوشیم ، ادـخ  هار  یناـبرق  هک  دنتـسه  اـه  نیرتزیزع  هشیمه  .سک  چـیه  دوب ؟ رتزیزع  یهلا  ياـهرایعم 
.دنکیم عافد  هک  تسوا  دیایب ، ینمشد  رگا  فیعض ؛ عمج  کی  رد  يدنمورین  درف  لثم  دنهدب ؛ تاجن  ار  نارگید 

البرک رادملع  هب  مالسا  ناگدنمزر  یّسأت  - 1366-1-14

هراشا

هّیحور گنج  نادیم  رد  تقیقح  رد  دندمآ ، لئان  تداهش  فرـش  هب  راختفا ، فرـش و  نادیم  نیا  رد  دربن ، ياه  ههبج  رد  هک  یناسک 
.دنداد ناشن  ناشدوخ  زا  ار  مالسلا  هیلع  ساّبعلا  لضفلاوبا  ي 

باحصا نیرت  تلیضف  اب 

.مینکیمن ادیپ  رفن  ود  داتفه و  نآ  لثم  ار  یسک  ام  رشب  خیرات  لوط  رد  دنتسه و  انثتسم  رشب  ّلک  زا  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  باحـصا 
نیا زا  .دـنراد  يرگید  عضو  کی  (1) و  دنتسه رتالاب  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  باحصا  زا  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  باحـصا 

دنراد ار  گنج  نادیم  زورما  هک  ییاهناوج  نیا  لثم  مالـسا ، خیرات  لوط  رد  میرذگب ، هک  رامـش  تشگنا  ياهوگلا  دودعم و  دادـعت 
ردان مک و  یلیخ  ای  میرادـن  هنومن  دـنوریم ، شیپ  صـالخا  نآ  اـب  دـنمزر و  یم  هک  ناگدـنمزر  هچ  شنارادرـس ، هچ  دـننکیم ؛ هرادا 

.میراد

اروشاع نتشاد  هگن  هدنز  یگتسیاب  - 1366-1-21

دیاب تسا ، اروشاع  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تداهـش  اهنآ  همه ي  سأر  رد  دوشیم و  هتخیر  اهتداهـش  رد  هک  یکاپ  ياهنوخ 
.میریگب ماهلا  نآ  زا  یتسیاب  دشاب ؛ سرد  دنامب و  هدنز  هشیمه 

173 ص :

ص295. ج41 ، راونألاراحب ، 453-454 ؛ صص تارایزلا ، لماک  ص431 ؛ ، 1 هسماخ يربکلا ، تاقبطلا  - . 1

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 250 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_173_1
http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  یخیرات  ریثأت  - 1366-1-30

هار رد  افص  صالخا و  اب  هک  یناسک  نآ  نیب  تسا  قرف  .دراذگیم  یگرزب  ریثأت  گرزب ، دیهش  اما  تسا ؛ ّرثؤم  دیهش  تداهش  هشیمه 
رد یّمهم  شقن  ناـش  یگدـنز  نارود  ياهـشالت  نیا ، رب  هوـالع  هک  یناـسک  نآ  دندیـسر و  تداهـش  هـب  دـندرک و  تدـهاجم  ادـخ 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  تداهش  هک  روط  نامه  دنتـسین ؛ مه  لثم  ود  نیا  هتـشاد ؛ ناشت  - ُّما ناش و  هعماج  ناشروشک و  تشونرس 
ام دوخ  بالقنا  رد  .دوب  دوهـشم  مالـسا  خـیرات  لوط  رد  رثا  نیا  .تشاد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ّتیـصخش  تمظع  هب  يریثأـت 

، دینکیم هدـهاشم  امـش  هک  روط  نامه  مه ، ام  بالقنا  همادا ي  رد  .دوب  صّخـشم  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  ترـضح  تداهـش  شقن 
رّهطم نوخ  هب  هّجوت  زاب  مه  لاس  تشه  نیا  لوط  رد  .دـینیب  یم  ههبج  تشپ  رد  ههبج و  رد  ار  مدرم  ناجیه  تاـهّجوت و  تالّـسوت و 

گرزب و ياهناج  .دوب  دیهش  نآ  تمظع  زا  یشان  نیا ، .تشاد  رثا  ام  هّیحور ي  ظفح  ام و  بالقنا  ظفح  رد  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس 
.دنراد یگرزب  تاریثأت  هنوگ  نیا  گرزب ، ياه  ّتیصخش 

فیعـض نآ  تاریثأت  دوشن ، هتفریذـپ  نآ  ّتیلوئـسم  دـشاب و  هتـشادن  دوجو  دیهـش  يایحا  رگا  .تشاد  هگن  هدـنز  ار  دیهـش  دای  دـیاب 
.دش دهاوخ 

هیلع نیسح  ماما  مان  هکنیا  يارب  دندرک ، ّتیلوئسم  لّمحت  اهتّدش ، اهتمحز و  نآ  همه ي  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ناگدنامزاب 
مالسلا هیلع  داّجس  ماما  صخش  (3) و  نارگید مالسلا (2) و  امهیلع  هنیکس  (1) و  يربک بنیز  بانج  رگا  .دنراد  هگن  هدنز  ار  مالسلا 

(4)

174 ص :

، دیفم یلامألا ، 349-350 ؛ صص ج4 ، يربطلا ، خیرات  115-119 ؛ صص تابنیزلارابخأ ، ص481 ؛ ، 1 هسماخ يربکلا ، تاقبطلا  - . 1
ص198. ج45 ، راونألاراحب ، 105-108 ؛ صص فوهللا ، 321-323 ؛ صص

ص155. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 741 ؛ حابصملا ، صص 224-225 ؛ نادلبلا ، ص 355 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  - . 2
صص 27- ج 2 ، جاجتحإلا ، 226-227 ؛ صص قودص ، یلامألا ، ص 355 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  یخیرات ) دـهاوش  زا  یخرب  - . ) 3

صص 114-115و 198-196. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 88 ؛ ج 4 ، لماکلا ، صص 68-69 ؛ نازحألا ، ریثم  29 ؛
صص 31- ج 2 ، جاجتحإلا ، ص133 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، ص 352 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ص 480 ؛ ، 1 هسماخ يربکلا ، تاقبطلا  - . 4

صص 149-148. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 305 ؛ ج 3 ، بلاط ، یبألآ  بقانم  32 ؛
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لوط رد  هچ  و  البرک ، زا  تشگزاب  رد  هچ  ار -  اهیتخس  اهتنحم و  نآ  دندرکیمن ، ار  اهینارنخس  نآ  دندرکیمن ، لّمحت  ار  تامحز  نآ 
.دنامیمن تباث  هتسجرب و  هنوگ  نیا  هثداح  نیا  دندرکیمن ، لّمحت  ناش - یگدنز  نارود 

مالسا يارب  يراکادف  موزل  - 1366-2-9

رتالاب یـسک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  ام  .دـنکیم  ینابرق  ار  شدوخ  مالـسا ، ظـفح  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دـینیب  یم  اـمش 
.دنوشیم ینابرق  مالسا  هار  رد  مه  اهنیا  اما  میرادن ؛ رتزیزع  یسک  مالسلا  هیلع  نیسح  نادنزرف  زا  میرادن ؛

اروشاع زیگنا  قوش  بش  - 1366-3-7

نیا اـم و  ياـهناوج  نیا  .تسا  يزیگنا  قوـش  هرظنم ي  تسا ؛ یبـیجع  هرظنم ي  دربـن ، ياـه  ههبج  رد  تاـّیلمع  هب  کـیدزن  ياـهبش 
ناکما دـندش و  کیدزن  ادـخ  اب  ناشدوخ  داعیم  هب  دـننکیم  ساسحا  یتقو  ینارون ، ِفاـص  ِكاـپ  ياـهلد  اـب  نمؤم ، صلخم  ناردارب 

، هّجوت رکذ ، بش ، زامن  اعد ، .دنراد  یبیجع  لاح  تاّیلمع ، زا  لبق  اهبش  نیا  رد  تسا ، مهارف  ناشیارب  یهلا  راوج  هب  نتفر  تداهش و 
؛ دنکیم هدهاشم  ار  نیمه  دناوخیم ، ناسنا  هک  مه  ار  اه  همان  ّتیصو  زا  یضعب  .دوشیم  هدهاشم  اهنیا  رد  يرخاف  اهبنارگ و  رایسب  لاح 

تـصرف دنکیم  ساسحا  تاظحل  نیا  رد  ناسنا  .دراد  دوجو  رخآ  ياهزور  رخآ و  تاعاس  تالاح ، نآ  رد  ادـخ  هب  هّجوت  هکنیا  يارب 
.دنراد راگدرورپ  ياقل  قوش  هک  هوالعب  .دراد  یلابقا  تلاح  کی  دوشیم ؛ مامت 

مایخ رد  اروشاع  بش  یفعاضم ، لکش  هب  رتالاب و  داعبا  اب  تلاح  نیمه 

175 ص :
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زا بش  کی  هدـش : لـقن  دنتـشونیم ، دـندرکیم و  تشادداـی  ار  عیاـقو  هک  یناـسک  زا  .تشاد  دوجو  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  باحـصا 
زامن و اعد و  نآرق و  همزمز ي  يادص  اه  همیخ  نیا  مامت  زا  مدـید  مدرکیم ، روبع  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ياه  همیخ  یکیدزن 

مه ییافص  لاح و  نانچ  نآ  تخـس ، زور  نآ  يارب  ًاتقیقح   (1) .دنتسه اعد  رکذ و  لوغـشم  هچراپکی  همه  دسریم و  شوگ  هب  هّجوت 
.تسا هدوب  مزال 

کی طقف  نآ  ياج  هب  دوبن و  يربخ  رگید  لاح ، همزمز و  همه  نآ  زا  ًانیقی  درکیم ، روبع  مایخ  نامه  زا  یـسک  رگا  مهدزای  بش  اـما 
مه اـهنآ  زا  دـیاش  .دـندوب  هدـش  عمج  نآ  رد  نـالاسدرخ  هللادـبع و  یبا  نارتـخد  نادـنزرف و  هک  تشاد  دوجو  هتخوس  مین  همیخ ي 

.تسا هدوب  شطعلا »  » دایرف نازیزع و  رب  هیرگ  همزمز ي  رتشیب  دایز ، لامتحا  هب  اما  تسا ؛ هدوب  دنلب  ییاه  همزمز 

مالسا هار  رد  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ناج  ندش  ادف  - 1366-3-8

یلاکـشا دوشب ، ادـف  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربکا  یلع  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ناج  مالـسا ، يارب  نآرق ، يارب  ادـخ ، يارب 
.درادن

البرک هثداح ي  رد  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  تّیمولظم  نییبت  - 1366-5-23

هراشا

هنامولظم ار  راوگرزب  نآ  دوخ  هکنیا  هثداح و  نآ  ّتیمولظم  یکی  تشاد : ّتیمولظم  ود  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  البرک ، يارجام  رد 
هب ایند  رد  راوگرزب  نآ  فارطا  هک  دوب  يزیمآ  تثابخ  هناقفانم و  لاجنج  مود ، ّتیمولظم  .دندناسر و  تداهـش  هب  دعب  دـنداد و  رازآ 

ار ّوج  هفوک  رد  .دنتخادنا  هار 

176 ص :

ص 394. ج 44 ، راونألاراحب ، ص94 ؛ ج2 ، داشرإلا ، ص319 ؛ ج4 ، يربطلا ، خیرات  - . 1
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ینعی یجراخ ، کی  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسا ، يایند  رد  دندرک ؛ بارخ  هنوگ  نآ  ار  ّوج  ماش  رد  دندرک ، بارخ  هنوگ  نآ 
دندرک ُرپ  ار  دیلپ  ياه  هرجنح  هدولآ و  ياهنابز  اه و  هبطخ  اهربنم و  ؛(1)  دندرک یفّرعم  تقو  ماما  تقو و  تموکح  رب  هدننک  جورخ 

(2) .دوزفا یم  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ّتیمولظم  رب  هک  ییاهتناها  اهارتفا و  اهتمهت و  تاراهظا و  زا 

يدیلپ رب  تّیمولظم  يزوریپ 

اهلد و رب  ار  شدوخ  تقیقح ، درک ؛ اشفا  ار  دـیلپ  ياه  هرهچ  دز ، سپ  ار  اه  هدرپ  درک ؛ ار  شدوخ  راک  ّتیمولظم  نآ  نایاپ ، رد  هتبلا 
زوریپ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیاهن  رد  دروخ و  تسکش  نمشد  اما  دوش ، راکشآ  تقیقح  دنتساوخیمن  هچرگا  .درک  لیمحت  اهنهذ 

.دش

مالسا يراگدنام  يارب  يراکادف  - 1366-5-24

ار شدوخ  نادنزرف  داد ؛ ار  شدوخ  نوخ  داد ، ار  شدوخ  ناج  مالسا  نارود  ياهزور  نیرت  تخس  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
.دنامب مالسا  هکنیا  يارب  داد ،

اروشاع ات  ریدغ  زا  - 1366-5-24

تیالو لصو  نیب  هلـصاف  تسا ؛ اروشاع  ریدـغ و  نیب  هلـصاف ي  اریز  تسا ، ساّسح  رایـسب  ام  يارب  مه  یخیرات  ظاحل  زا  اهزور  نیا 
مه دـنکیم ، یعادـت  ار  ریدـغ  هثداح ي  مه  هک  ییاهزور  تیـالو ؛ هاگتـسد  رد  تداهـش  هوکـش  و  یبوبر ، سّدـقم  تاذ  هب  یمالـسا 

.ار اروشاع  هثداح ي 

177 ص :

، صاوخلا هرکذـت  ص581 ؛ ج 2 ، حـئارجلا ، جـئارخلا و  ص 331 ؛ ج4 ، يربطلا ، خـیرات  ص 12 ؛ ج 2 ، هسایــسلا ، هماـمإلا و  - . 1
ص 114. ج 45 ، راونألاراحب ، ص260 ؛

ص 117؛ ج 2 ، داشرإلا ، ص 131 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، ص 352 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  صص 12-13 ؛ ج 2 ، هسایـسلا ، همامإلا و  - . 2
ص 161. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 305 ؛ ج 3 ، بلاط ، یبألآ  بقانم  صص 65-66 ؛ ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم 
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تسرد یتسایس  یناوخ ؛ هضور  - 1366-5-27

ادهّشلادّیس تبیصم  لثم  تسا ؛ یندنام  یقاب  هثداح ي  کی  اروشاع  .تسا  یحیحص  شور  تسرد و  تسایـس  رایـسب  یناوخ ، هضور 
ریگنماد دراد ؛ یبیجع  ياه  هلابند  راثآ و  یلیخ  هدش ، هتخیر  ملظ  هب  ِنوخ  .دراد  هگن  هّجوتم  هشیمه  ار  اهلد  دنامب و  دیاب  مالسلا  هیلع 

.تسا ریگنماد  ًادیدش  اهنوخ  هنوگ  نیا   (1) .تسا

مالسلا هیلع  هللادبعابا  مایق  فده  - 1366-6-1

هراشا

اَمَّنِإ ًاِملاَظ َو  ًادِسْفُم َو ال  ًارَِطب َو ال  ًارِشَأ َو ال  ْجُرْخَأ  َْمل  یِّنَأ  : » هّیفنحلا نبدمحم  هیخأل  هتّیصو  یف  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبع  یبا  نع 
ّهنَأ مالسلا  هیلع  هنع  »(2) و  يِّدَج ِهَریِِسب  ُریِـسَأ  رَْکنُْملا و  ِنَع  یَْهنَأ  ِفوُْرعَْملِاب َو  َُرمآ  ْنَأ  ُدیِرُأ  يِّدَج  ِهَّمُأ  ِیف  ِحالْـصِْإلا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ 

(3) «. هللاَءاَش ْنِإ  ًاِحبْصُم  ٌلِحاَر  یِّنِإَف  اَنَعَم  ْلَحْرَْیلَف  ُهَسْفَن  ِهللاِءاَِقل  یَلَع  ًانِّطَُوم  ُهَتَجْهُم َو  اَنِیف  ًالِذَاب  َناَک  ْنَم  : » لاق

حیرـشت و لها  هک  یناسک  ام و  همه ي  دـینادیم و  ار  بلطم  نیا  امـش  همه ي  تسین ؛ دـیدج  منک ، ضرع  مهاوخیم  هدـنب  هک  یبلطم 
هک تسه  نآ  ياج  اما  دنا ؛ هتفگ  مدرم  هب  اهراب  ار  نیا  ًانئمطم  دنتسه ، مالسا  خیرات  یمالسا و  لئاسم  اروشاع و  هلئـسم ي  فیـصوت 

ار ام  دوخ  هدرک و  کمک  ام  ّتلم  یمومع  تکرح  هب  یخیرات  یمالسا و  نشور  قیاقح  نیا 

178 ص :

صص 382-381. ج101 ، راونألاراحب ، ص464 ؛ مکحلاررغ ، ص 368 ؛ ج 1 ، مالسإلا ، مئاعد  - . 1
داجیا روظنم  هب  نم  هک  تسین  نیا  زج  مدـشن و  جراـخ  هنیدـم  زا  ندومن  ملظ  ندرک و  داـسف  توادـع و  یـشکرس و  يارب  نم  - . » 2
لوسر مّدج  هریـس ي  قباطم  میامن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مراد  رظن  رد  مدـش ؛ جراخ  مّدـج  تّما  نایم  رد  شزاس  حـلص و 

ص 329. ج 44 ، راونألاراحب ، .میامن » راتفر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
هک دـنک ، تکرح  ام  اب  تسا ، ادـخ  اب  تاقالم  هدامآ ي  و  دـنک ، راثن  ار  شیوخ  نوخ  ماـیق ، نیا  هار  رد  تسا  رـضاح  سک  ره  - . » 3

ص ج 44 ، راونـألاراحب ، ص 86 ؛ رظانلا ، ههزن  فـالتخا : یمک  اـب  ص 38 . فوـهللا ، .منکیم » تکرح  ادرف  دادـماب  هللا  ءاـش  نا  نم 
.367
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مالسا خیرات  تارطاخ  نینچمه  یمالسا و  میهافم  مینک و  هدافتسا  نامز ، زا  ههرب  نیا  رد  هدیشخب ؛ دیما  يدامتم  نایلاس  نیا  لوط  رد 
.مینک هدنز  میناشوپب و  لمع  سابل  ار 

میهفت هلمج  ود  نیا  نراـقت  زا  هک  تسا  نیا  دوـب ، نم  نهذ  رد  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  هلمج ي  ود  نـیا  ناـیب  زا  هـک  يا  هـتکن  نآ 
.تسین قّقحت  لباق  قلطم ، یگدامآ  يراکادف و  اب  زج  یمالسا ، يروهمج  ماظن  یلاع  ياهفده  هک  دوشیم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تّما  حالصا  ماما ؛ مایق  فده 

هدش نایب  هنیدم  زا  جورخ  ماگنه  مدناوخ ، هدنب  تسا و  فورعم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادـبع  یبا  ترـضح  زا  هک  لّوا  هلمج ي  رد 
هیلع یلع  نب  نیـسح  تکرح  زاـغآ  دوب ؛ ندرکن  تعیب  هنیدـم و  رد  ندـنامن  هلئـسم ي  دوبن ؛ حرطم  ـالبرک  هلئـسم ي  زونه  هک  تسا 
ینعی هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  تّما  رد  حالـصا  .دـیامرفیم  ناـیب  ار  تکرح  ياهفدـه  لّوا ، هـلمج ي  ود  نـیا  رد  .دوـب  مالـسلا 

یلص ربمغیپ  هک  يراطق  نآ  لثم  ندرک ؛ حیحـصت  حالـصا و  ار  یمالـسا  هعماج ي  هدش ي  جاجوعا  راچد  هدش ي  فرحنم  تکرح 
ضوع یّلکب  ار  ریـسم  ناشـضرغ  اب  ناشلهج و  اـب  ناـشتنایخ و  اـب  یخرب  دوب ، هتخادـنا  هار  هب  یتمـس  هب  یلیر  يور  رب  هلآ  هیلع و  هللا 

.یمالسا ياهشزرا  سکع  تهج  رد  یّلکب  مک  مک  و  رتشیب ، رتشیب و  دعب  و  هجرد ، دنچ  لّوا  دندوب ؛ هدرک 

: دیوگیم هنیدم ، زا  شدوخ  جورخ  اب  دوخ و  میظع  تکرح  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

؛» يِّدَج ِهَّمُأ  ِیف  ِحالْصِْإلا  ِبَلَِطل  »

رد ار  اهشزرا  نامه  ینعی  یمالسا ؛ ماظن  ندرک  میقتسم  ندرک و  راوتـسا  تسا و  حرطم  تکرح  تهج  حیحـصت  حالـصا و  یهلئـسم 
: دیامرفیم سپس  .تسا  یمالسا  ياهشزرا  زا  یشزرا  دوخ  مه  نآ  هک  نداد ، رارق  یهلا  تموکح  تحت  دوخ  ياج 

؛» ِفوُْرعَْملِاب َُرمآ  ْنَأ  ُدیِرُأ  »

179 ص :
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هریس ي  هب  ریِـس  رکنم و  زا  یهن  فورعم ، هب  رما  تسین ؛ ریذپ  ناکما  اهراک  نیا  نودب  حالـصا ، نیا  ینعی 
.ندرک تکرح  اشمم  نامه  اب  شور و  نامه  اب  ینعی   ؛

فیلکت مّسجم  نایب  مایق ؛ فده 

، دهدب لیکشت  یتموکح  دوب  نیا  شدصق  راوگرزب  نآ  ایآ  .دوب  هدنزومآ  تکرح  کی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تکرح  مینادیم  ام 
یضعب .دوب  هدرک  لوغـشم  ار  اهنهذ  یلاس  ُهن  تشه  بالقنا ، زا  شیپ  ياهلاس  هک  ییوگم  وگب  نیا  دوشب ؟ دیهـش  دوب  نیا  شدصق  ای 

لیکـشت تموکح  تسنادیم  رگا  درک و  تکرح  دهدب ، لیکـشت  ار  تموکح  هکنیا  يارب  طقف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنتفگیم  اه 
.تشگرب دهدب ، لیکشت  تموکح  دناوتیمن  دیمهف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتقو  دندرکیم  لالدتـسا  و  درک ؛ یمن  تکرح  دوشیمن ،

دصق تشادن ؛ تموکح  لیکشت  دصق  ًالصا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هن ، دنتفگ  ًالباقتم  هّدع  کی  .دش  تسرد  هّیضق  نیا  رس  یلاجنج 
.دوب هدش  تسرد  هلئسم  کی  فرط  ود  هک  دوب  ییاوعد  نیا  .تفر  ندش  دیهش  يارب  دوشب ، دیهش  تشاد 

، تکرح نیا  هجیتن ي  هلب ، .هدادن  رارق  هّجوت  دروم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  فدـه  قِش ، ود  نیا  زا  مادـک  چـیه  هدـنب ، رظن  هب 
 . مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  فده  هن  دوب ، تکرح  هجیتن ي  ود ، نیا  اما  تداهش ؛ ای  دوب ، تموکح  ای  دوب ؛ زیچ  ود  نیمه  زا  یکی 

هکنیا هن  و  دنکن ، تکرح  دوشیمن ، دنادب  رگا  هک  دهدب ، لیکـشت  تموکح  ًامتح  هک  دوب  نیا  هن  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  فده 
، هن .موشب  دیهـش  دیاب  نم  دیوگب  دنکن و  لوبق  دسرن ، تداهـش  هب  هک  دمآ  شیپ  یتابجوم  ًاضرف  هار  نیب  رگا  هک  دوشب ، دیهـش  ًامتح 
، شدوخ نامز  يایند  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  دوب  نیا  فده  .دوب  يرگید  زیچ  فده  دوبن ؛ فده  ود ، نیا  زا  مادک  چیه 

و یمالسا ، قیاقح  زا  هداتفا  یشومارف  هب  ياهناملسم  هب 

180 ص :
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یگدنز لاور  هعماج و  تالیکشت  ماظن و  هاگره  .تسا  نیا  هفیظو  دوب ، نیا  طیارش  هاگره  هک  دهدب  ناشن  ایند  هدنیآ ي  ياهلـسن  هب 
: مدرک نم  هک  تسا  يراک  نیا  فیلکت ، دراد -  دوجو  ترـضح  نآ  رگید  تانایب  رد  نآ ، حرـش  هک  دینکیم -  هدـهاشم  هک  دوب  نیا 

هکلب ندوبن ، لمع  ماجنا  يارب  یمتح  همّدـقم ي  کی  تروص  هب  رتشیب  نارای  لابند  نتخانـشن ، یگدوسآ  ندرک ، مایق  ندـش ، جراـخ 
.نداتفا هار  نتشاذگ و  تسد  فک  ار  ناج 

نآ هک  دمآ ، دـهاوخ  شیپ  تداهـش  دروخ و  دـهاوخ  تسکـش  رهاظب  ای  تفرگ ، دـهاوخ  ار  تموکح  رهاظ ، بسح  ای  یمایق ، نینچ 
.تسا يزوریپ  کی  مه 

مایق کی  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مایق  سپ  .تسا  مّسُجم  تروص  هب  فیلکت  نداد  ناشن  لصا ، .تسا  مایپ  نیا  ندـناسر  لـصا ،
ییاهفرح نیا  مه  شهار  رد  تسا و  دصاقم  نآ  يارب  مایق  نیا  .تسا  یمالـسا  فیلکت  هدننک ي  مّسُجم  تکرح  کی  زومآ و  سرد 

: تسه دومرف ، مود  هلمج ي  رد  هک 

(1) ؛» هَسْفَن ِهللا  ِءاَِقل  یَلَع  ًانِّطَُوم  ُهَتَجْهُم َو  اَنِیف  ًالِذَاب  َناَک  ْنَم  »

اهزیچ نیا  نودـب  ناهج ، حالـصا  طیحم و  هعماج و  حالـصا  یقیقح و  ياـنعم  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـینکن  لاـیخ  ینعی 
نکمم دش ، غراف  ّتین  نیا  زا  اهلد  رگا  .تسا  مزال  ادخ  ياقل  رب  سفن  رب  نیطوت  تسا ؛ مزال  ادـخ  هار  رد  تجهم  لذـب  تسا ؛ یلمع 

نیا رد  دنتـسه و  هار  نیا  رد  هک  یناسک  درادن  ناکما  تفرگ ، ار  یهلا  فادها  نیا  ياج  رگید  ياهفده  رگا  .دـسرب  ییاج  هب  تسین 
.تسا سرد  ام  يارب  نیا  .دننک  ادیپ  تسد  دوصقم  نآ  هب  دنناوتب  دنتسه ، تکرح 

رد هعمج ، ياهزامن  رد  دجاسم ، رد  هشیر  هک  تسا  يراک  کی  نیا  دوشن و  عطق  یتسیاب  اه  ههبج  تمـس  هب  اهناوج  يداهج  تکرح 
.دراد دنتسه ، روحمنید  ياملع  ّتیناحور و  هک  ییاهاج  نآ  رد  مّرحم و  سلاجم  لفاحم و 
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يزوریپ و دـینک و  هلمح  دـیورب و  دـیوگیم  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  زیچ  نآ  ياکّتا  هب  .دراد  دوجو  يزیچ  کی   (1)، فرط نیا  سپ 
ناربهر نیا  زا  یکی  تقو  کی  .تسا  ّتیعطاق  تعاجش و  نامیا و  يورین  نامه  نیا ، .تسامـش  هب  ّقلعتم  تسا و  نم  تسد  ترـصن 

رضاح هک  میشاب  هتشاد  یسرتن  گرم  زا  ِراکادف  مدآ  رفن  رازهود  ام  رگا  هک  تفگیم  نم  هب  نارهت  رد  نیا  زا  لبق  لاس  دنچ  ینیطسلف 
نیا وا  فرح  .درک  میهاوخ  لح  ار  نیطسلف  هلئـسم ي  ام  دنزب ، کنات  هب  ار   7 یج.یپ.رآ دورب و  شیپ  کنات  يرتم  تسیود  ات  دـشاب 

.دنرادن دنک ، ادف  ار  شدوخ  دشاب  رضاح  هک  یمدآ  نمؤم ، مدآ  تسا ؛ نیمه  ًاتقیقح  مه  نایاقآ  نآ  یساسا  لکشم  .دوب 

.میرادن ام  ار  لکشم  نیا  دراد ، دوجو  موس  ناهج  ياهروشک  يارب  اهتردق  اب  دروخرب  رد  هک  یییساسا  لکشم 

*

مّرحم و لصف  هک  تسا  ییاجنآ  نیا  و  درک ؛ زاب  ار  مدرم  ياهدـید  دـیاب  درک ، هدـنز  ار  اهنامیا  دـیاب  تفرگ ، راک  هب  ار  اهنیا  یتسیاـب 
جیلخ تالکـشم  میهاوخب  ام  رگا  .دنـشاب  هتـشاد  ار  شقن  نیرتشیب  دـنناوتیم  اجنآ  نید ، نیغّلبم  نّویناـحور و  اـملع و  فیرـش  فنص 

.دش دهاوخ  لح  مه  تالکشم  نیا  ههبج ، رد  عطاق  تابرض  اب  دوشب ، لح  مه  سراف 

*

مدرم یمالسا و  ماظن  ییامن  تردق  اب  زج  یناهج  رابکتسا  هک  درک  حیرشت  دیاب  مدرم  يارب  .تسا  ییانثتسا  تصرف  نامه  مّرحم ، هام 
هک یمادام  درادـن و  تیاـهن  دـح و  ناـشتنوشخ  ناـشتواسق و  اـهنیا  .دنیـشنب  بقع  تسین  رـضاح  يرگید  هلیـسو ي  چـیه  اـب  نمؤم ،

یمالسا يروهمج  ماظن  ماکحتسا  تبالـص و  تردق و  هک  یتقو  نآ  رگم  دروآ ؛ دنهاوخ  راشف  دنروایب ، راشف  دنناوتیم  دننک  ساسحا 
.تسا گنج  نادیم  شرهظم  نیرتهب  هک  دوشب ، لیمحت  اهنآ  رب 
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مه راب  دنچ  هک  دوب  ناشیا  دّکؤم  هیـصوت ي  نیا  دوش ؛ هتـشاد  هگن  هدنز  دیاب  دـنتفگ   (2) ناشیا .تسا  مهم  رایـسب  مه   (1) هثداح نیا 
هتـشاد هگن  هدنز  هثداح  نیا  یتسیاب  ًامتح  اه ، یناوخ  هحون  اه ، ینز  هنیـس  اه ، یناوخهـضور  لفاحم ، سلاجم ، رد  هک  دندرک  رارکت 

هدنز دـیاب  هثداح  نیا  تسا و  یّمهم  رایـسب  هثداح ي  .تسا  رتالاب  اروشاع  هثداح ي  زا  هک  دـنتفگ  دوب ؛ نیا  زورما  ناشیا  ریبعت  .دوش 
(3) .دوش هتشاد  هگن 

تسایس زا  نید  ییادج  اب  هلباقم  اروشاع ؛ مایق  - 1366-6-6

هراشا

ّتیّمها نیا  اروشاع  هعجاف ي  زا  دـعب  تسا و  هدوب  ّتیّمها  زئاح  زورما  اـت  مالـسا  لّوا  زا  يرجه ، لاـس  زاـغآ  تبـسانم  هب  مّرحم  هاـم 
رتنوزفا و مه  زاب  ار  هاـم  نیا  ّتیّمها  فلتخم ، ياـیاضق  نوگاـنوگ و  ثداوح  میوریم ، شیپ  خـیرات  رد  هچره  .تسا  هدـش  فعاـضم 

.دنکیم رتشیب 

مالسا یسایس  هرهچ ي  هلآ ؛  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترجه 

هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  ترجه  اب  .تسا  رادانعم  مهم و  رایسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ترجه  مالسا و  خیرات  رد  ترجه  هلئـسم ي 
هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  ترجه  ّتیّمها  .دش  عورش  مالسا  توعد  ّمهم  یلـصا و  رایـسب  هلحرم ي  مود ، هلحرم ي  تقیقح  رد  هلآ ،  و 
؛ تسین تدابع  رکذ و  هزور و  زامن و  لثم  يدرف  لامعا  هلـسلس  کی  طـقف  تسین ، یبلق  ناـمیا  طـقف  ادـخ  نید  هک  تساـجنیا  زا  هلآ 
هب مدرم  ياهلد  رد  هک  اـیند  رد  مینک  ادـیپ  ار  ینید  اـم  رگا  .نینمؤم و  یعاـمتجا  ماـظن  لکـش  مدرم ، یگدـنز  بلاـق  ینعی  ادـخ  نید 

- برب یـصخش  لئاسم  هداوناخ ، لئاسم  یگدـنز ، ياه  هنیمز  زا  یـشخب  رد  ار  یت  - كرح لـمع و  ًاـنایحا  و  دـشاب ، یناـمیا  تروص 
، دشابن نید  نآ  اب  یگدنز  روما  ریبدت  تسایس و  تموکح و  هعماج و  هرادا ي  یعامتجا و  ماظن  لکش  اما  دنک ، داجیا  دزیگنی و 
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.تسا هتفاین  قّقحت  نید  نیا  تسا ، هدروخ  تسکش  نید  نیا  ینآرق ، تفرعم  نآرق و  گنهرف  قبط 

تاـیح یگدـنز ، .دـنک  هرادا  دـناوتب  ار  مدرم  زا  يا  هّدـع  هعماـج و  کـی  هک  تسا  نـیا  هـب  ینید  ره  یقیقح  يزوریپ  نـید و  قّـقحت 
دوشیم هتفگ  اهنیا  عومجم  هب  .دـنکیم  میظنت  نید  ار  ایند  مدرم  هّیقب ي  اب  طباور  يدرف ، طـباور  حلـص ، گـنج و  داـصتقا ، یعاـمتجا ،

روما رد  هچ  يدرف و  روما  رد  هچ  ار ، مدرم  یگدـنز  تسایـس  ینعی  تفرگ ، تسد  هب  ار  هعماـج  کـی  هرادا ي  ینید  یتقو  .تساـیس 
نیا تبون  دـعب  .تسا  هدیـسر  دوخ  یعقاو  قّقحت  هب  دوخ و  دوصقم  هب  نید  نیا  تقو  نآ  دـنک ، هرادا  تیادـه و  تسناوـت  یعاـمتجا 

، تسا لئاق  ناسنا  يارب  هک  ییاهبیذـه  اه و ت- -ت- یبرت اب  ار  نینمؤم  کیاکی  یعامتجا ، ماظن  نیا  هیاـس ي  رد  نید  نیا  هک  تسا 
.دناسرب لامک  هب 

زا يا  هّدـع  تثعب ، اب  .دوب  هدـشن  زوریپ  مالـسا  نید  ًانئمطم  دوب ، هدرکن  ادـیپ  قّقحت  ترجه  اما  دوب ، هتفرگ  ماجنا  تثعب  رگا  نیاربانب ،
کی بلاق  رد  بوچراهچ و  رد  نینمؤم  هّدـع  نآ  اما  دـندادیم ، ماجنا  مه  یتدابع  راکـشآ  ای  هنایفخم  اـی  دـندروآ و  یم  ناـمیا  مدرم 

اب هک  ینید  ره  .دوبن  تسایـس  اما  دوب ، نید  نید ، نآ  .دـندرکیم  یگدـنز  هناکرـشم  ماظن  کی  یلهاـج ، ماـظن  کـی  یتوغاـط ، ماـظن 
.تسین لماک  نید  دشابن ، مأوت  مدرم  هرادا ي  تسایس 

زا ار  تسایس  تناید و  هک  تسا  ینید  مالسا  دندرک ، حیرـصت  اهنرق  لوط  ناهاگآ د ر  نیحلـصم و  نیرّکفتم و  همه ي  هک  نانچمه 
نید و  دندرک ؛ فیرحت  ار  نایدا  نآ  اهتنم  دنادیم ، مأوت  هارمه و  تسایـس  اب  ار  تناید  مه  دوهی  نید  ّتیحیـسم و  .دـنکیمن  ادـج  مه 
عافد گنج و  یهلئسم  تسه ، داصتقا  لئاسم  تسه ، تموکح  ماکحا  نآ  رد  هک  تسا  نیا  لیلد  هب  تسا ، هدشن  فیرحت  هک  مالـسا 

یِک تسا ، یلماـک  نید  کـی  هک  مالـسا  سپ  .تسه  یللملا  نـیب  یلم و  یـسایس و  یعاـمتجا و  طـباور  هـب  طوـبرم  لـئاسم  تـسه ،
مّمتم هّمات و  ّتلع  ریخا  وزج  ترجه  سپ  .تفرگیم  ماجنا  ترجه  هک  یتقو  دنک ؟ ادیپ  قّقحت  مدرم  یگدنز  هنحص ي  رد  تسناوتیم 

تسا و تثعب 
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، نیا .دـسرب  شدوخ  جـیاتن  هب  یبالقنا  اب  یت و  - كرح اب  دوب  نکمم  يدامتم  ياهنرق  رد  ای  دوب  هدـیاف  یب  ای  تثعب  دوبن ، ترجه  رگا 
.تسا ترجه  ّتیّمها 

ترجه دادتما  البرک ؛

هب هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ترجه  هک  ارچ  دوشیم ؛ راکـشآ  مّرحم  رگید  دُعب  اروشاع و  هلئـسم ي  ّتیّمها  هک  تساجنیا 
؛ دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترجه  هلابند ي  تسرد  زیمآ ، هعجاف  هثداـح ي  نآ  نینوخ و  ماـیق  نآ  ـالبرک و  هب  هکم  زا  هکم و 

.دوب هدش  ادج  تسایس  زا  نید  هک  دوب  نیا  هلئسم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نامز  نوچ 

راشف ریز  ار  اهنآ  دنتسه ، ادخ  هب  دقتعم  رگا  هک  داتفا  یمن  هار  مدرم  لابند  تموکح  هاگتسد  زا  یسک  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نامز 
هک ینارود  رد  يدرف  يدابع و  لامعا  نید و  لوصا  ادـخ و  هب  داقتعا  .دـنک  عنم  زامن  زا  ار  اهنآ  دـنناوخیم ، زامن  رگا  اـی  دـهدب ، رارق 

داقتعا مالسا  هب  هنادازآ  مدرم  نامز ، نآ  رد  اما  يرآ ؛ تّدمدنلب  رد  هتبلا  .دوبن  دیدهت  رطخ و  رد  درک ، مایق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
ماـجنا ًاـبیرقت  یمالـسا  ياـهروشک  همه ي  رد  زورما  هک  ییاـهراک  نیمه  دـندادیم ؛ ماـجنا  ار  لاـمعا  تاداـبع و  هـنادازآ  دنتـشاد و 

.دریگیم

يانبم رب  يرادمامز  دوب ، مالـسا  یـسایس  تردق  دوب ، مالـسا  ّتیمکاح  دوب ، دـیدهت  دروم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارود  رد  هچنآ 
ماـهلا یهلا  نییآ  مالـسا و  زا  هک  دـندوب  هتفرگ  رارق  یـسایس  تردـق  تموکح و  هاگتـسد  سأر  رد  يا  هّدـع  .دوـب  یمالـسا  ماـکحا 

.دیگنج نیا  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .دنتفرگیم  ماهلا  ناشدوخ  ِیناسفن  ياهاوه  دیلپ و  تاّین  تاوهش و  زا  دنتفرگیمن ؛

زا نید  ییادـج  ّدـض  رب  ینینوخ  تکرح  تقیقح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تکرح  هک  مینک  اـعّدا  هناـعطاق  میناوتیم  اـم  سپ 
ربمغیپ ترجه  هلابند ي  دمآ ، دوجوهب  ترجه  مکی  تصـش و  لاس  رد  هک  ینینوخ  هثداح ي  اروشاع و  يارجام  سپ  ...دوب  تسایس 

يراذـگناینب ار  ماظن  نیا  تساوخیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اـه  -ت- نم دوب ؛ یمالـسا  ماـظن  لیکـشت  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
دنک و
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ریسم زا  نید  نانمشد  هّیما و  ینب  تموکح  تسد  هب  هکنآ  زا  دعب  دنک ؛ يزاسزاب  ار  ماظن  نیا  تساوخیم  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 
لوط رد  مّرحم  هلئـسم ي  .تسا  ترجه  هلئـسم ي  حیحـص  مهف  اروشاع و  هثداـح ي  تسرد  ریـسفت  نیا ، .دوب  هدـش  فرحنم  یلـصا 

رد هتبلا  .تسا  هتشاد  یّصاخ  یگتسجرب  کی  یعیش ، هعماج ي  رد  هژیوب  یمالسا و  هعماج ي  رد  تاّیصوصخ  نیمه  ببـس  هب  خیرات 
رارق هّجوت  دروم  خیرات  لوط  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  گرزب  تبیـصم  هلئـسم ي  اروشاع و  يارجام  مه  یعیـش  ریغ  ِیمالـسا  دالب 

.تسه هنیمز  نیا  رد  ییاهارجام  هک  هتشاد ،

ناریا یمالسا  بالقنا  رد  مّرحم  ریثأت 

ربـهر يوس  زا  لاـس 57  مّرحم  رد  ینعی  درک ؛ ادـیپ  یمالـسا  تـضهن  رد  يا  هژیو  تلاـح  کـی  مّرحم  اـم ، دوـخ  رـصاعم  خـیرات  رد 
رب نوخ  يزوریپ  تسایـس  نآ ، دـش و  مالعا  هزرابم  تضهن و  رد  يدـیدج  تسایـس  کی  نأّشلا ، میظع  ماما  بـالقنا و  نیا  راوگرزب 

کی نآ  تشپ  هک  هدـننازیگنارب  فرح  کـی  دوبن ؛ هدـننازیگنارب  راعـش  کـی  طـقف  ریـشمش  رب  نوخ  يزوریپ  هلئـسم ي  .دوب  ریـشمش 
میلعت ناریا  ّتلم  هب  ماـیپ  نیا  رد  هیلع  هللا  همحر  ماـما  .دوب  یمالـسا  میظع  تسایـس  کـی  نیا  دوبن ؛ دـشابن ، یمالـسا  قیمع  تساـیس 
شقن نآ ، درک و  ءاـفیا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  دـینک  ءاـفیا  ار  یـشقن  ناـمه  مّرحم ، لوـلح  تبـسانم  هب  دـیاب  هک  دـندادیم 

نآ لباقم  رد  داد ، دهاوخ  تسا و  هداد  ماجنا  یهاشمتـس  راّبج  میژر  هک  یتکرح  لباقم  رد  ینعی  تسا ؛ مواقم  هنانامرهق و  ّتیمولظم 
صالخااب نمؤم و  هوبنا  هدوت ي  کی  هک  امش  دیتسین ، هناحلسم  گنج  لها  هک  امش  دیرادن ، حالـس  هک  امـش  تواقـش ، نآ  تواسق ،

.دینک ریذپان  بانتجا  ار  يزوریپ  نآ ، لابند  هب  دینک و  نیمضت  ناتدوخ  نوخ  اب  ار  صالخا  نامیا و  دیتسه ،

دـش و لمع  تسایـس  نیمه  مه  ناریا  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تسایـس  نامه  تسرد  مواـقم ، ّتیمولظم  تساـیس 
ینعی دش ؛ ّقفوم 
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هار زا  دـننک و  لّمحت  ار  ّتیمولظم  نیا  دـنوشیم ، عقاو  مولظم  دـیآ و  یم  دراو  اـهنآ  رب  هک  ییاهتواقـش  اـهتواسق و  لـباقم  رد  یعمج 
ار نیا  مه  مدرم  هک  دوـب  یتسایـس  نیا  .ناـشناج  تمیق  هـب  وـلو  دـنهدب ، هـمادا  ار  هار  دـنوشن ، فرـصنم  دـنوشن ، فرحنم  ناـشدوخ 

لاّمُع يزادناریت  يادص  اب  مدرم  ریبکت  يادص  فلتخم ، تاّلحم  رد  نارهت ، ياهنابایخ  رد  مّرحم  لّوا  بش  زا  هک  دـیدید  دـندیمهف و 
.دش زوریپ  ریشمش  رب  نوخ  ماجنارس  دمآ و  قئاف  يزادناریت  يادص  رب  ریبکت  يادص  دش و  هتخیمآ  میژر  نارودزم  و 

همادا ار  هار  دیاب  دن و  - تسیاب دیاب  دـنراد ، هک  يدـیدش  ّتیمولظم  مغر  یلع  دـندرکیمن  ساسحا  مدرم  رگا  دوبن ، تسایـس  نیا  رگا 
داد و سرد  ام  هب  ماما  .دـشیمن  زوریپ  بـالقنا  تسا -  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تسایـس  ناـمه  هک  دـننک -  تمواـقم  دـنهدب و 

.دـیهد همادا  ار  هار  دـینک و  لّمحت  هدـش ، هک  مه  نا  - تناج تمیق  هب  دـیآ ، یم  دراو  امـش  رب  هک  ار  یتابرـض  نیا  دـیاب  هک  تخومآ 
، زور نآ  .داتفا  دهاوخ  راک  زا  هرخالاب  دـنک و  دراو  یپرد  یپ  ًاب و  -ّ ترم ار  تابرـض  نیا  تسین  رداق  دراد ؛ يدودـحم  ناوت  نمـشد 

نامه مه  نالا  هدوب ، هنوگ  نیا  خیرات  لوط  رد  .تسام  ّرمتسم  تسایـس  تسایـس ، نیا  .دش  مه  روط  نیمه  .تسا  نمـشد  گرم  زور 
...دوب دهاوخ  نانچمه  مه  هدنیآ  رد  تسا ، هنوگ 

تبیصم رکذ 

رکذ هلمج  دـنچ  نم  تساـم ، مـشچ  شیپ  رد  اروشاـع  زوسناـج  يارجاـم  مـیراد و  رارق  مّرحم  هـهد ي  رد  هـکنیا  تبـسانم  هـب  زورما 
مهیلع تیب  لها  هاگتـسد  اب  مه  يدایز  طابترا  تسا و  بلک  ینب  هلیبق ي  زا  هک  یبلکریمع -  نب  هللادـبع  مان  هب  يدرم  .منک  تبیـصم 

رد ار  يرکشل  دید  .دوب  هدمآ  دورف  تشاد ، هینُک  بهو  ّمأ  هک  شدوخ  رسمه  اب  هفوک  رد  درادن - مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و 
: دنتفگ دیسرپ ؛ دنراد ؟ گنج  یـسک  هچ  اب  تسیچ ؟ هّیـضق  نیا  درک  بّجعت  .دنتـسرفب  ییاج  کی  هب  هک  دننکیم  جیـسب  دنراد  هلیخن 

رکشل نیا 
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یناکت درم  نیا  .دریگب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  رب  ار  هار  دوریم  دوشیم و  زیهجت  دراد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  اب  گنج  يارب 
یمدرم نیا  اب  داهج  راّفک ، اب  داهج  زا  رتبجاو  منکیم  ساسحا  زورما  اما  مدوب ، ادـخ  هار  رد  داهج  قاتـشم  اهتّدـم  نم  تفگ : دروخ و 
دروخرب هناملاظ  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  مالـسلا و  اـهیلع  ارهز  هشوگرگج ي  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـنزرف  اـب  هک  تسا 

ّمأ وا -  نز  .مدـنویپب  وا  هب  منک و  عافد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  مورب  مراد  دـصق  نم  تفگ : شرـسمه ، شیپ  تفر  .دـننکیم 
ًامتح ار  راک  نیا  دـنک ؛ تیادـه  دـیاقع  اـهیأر و  نیرتهب  هب  دـهدب و  ریخ  ار  وت  ادـخ  تفگ  درک ، قیوشت  درک ، نیـسحت  ار  وا  بهو -

.ربب نادیم  نیا  هب  تدوخ  اب  مه  ار  نم  نکب و 

مالـسلا هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  يودرا  هب  دندناسر  ههاریب  زا  ار  ناشدوخ  دـندش و  جراخ  هفوک  زا  هنابـش  هنایفخم و  رهوش  نز و  نیا 
زا دعب  اروشاع  زور  .اروشاع  زور  ات  دندوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تالیکـشت  نایم  ود  نیا  .دوب  هدـمآ  دورف  البرک  رد  زور  نآ  هک 

گنج دنتفریم ، گنج  نادیم  هب  باحصا  کی  کی  دندیـسر ، تداهـش  هب  یعمج  دش و  دعـس  نبا  رکـشل  فرط  زا  هلمح  کی  هکنآ 
هتسباو فورعم  ياه  هرهچ  زا  رفن  ود  دعسرمع  رکـشل  فرط  زا  .تفریم  يدعب  رفن  دعب  دندیـسریم ، تداهـش  هب  دندرکیم و  نت  هب  نت 

ماما .دنورب  هک  دندش  دنلب  ریُرب  هجـسوع و  نب  ملـسم  رهاظم و  نب  بیبح  .دـندیبلط  زرابم  دـندمآ و  نوریب  دایز  نب  هللادـیبع  رابرد  هب 
.دینیشنب امش  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح 

ربتس ِلکیه  يوق  يالابدنلب  ِنوگمدنگ  درم  .دوبن  انشآ  وا  اب  مه  یلیخ  ًارهاظ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .دش  دنلب  اج  زا  ریمع  نب  هللادبع 
هیلع نیـسح  ماما  .دـش  مهاوخ  اهنآ  فیرح  نم  منک ؛ هزرابم  رفن  ود  نیا  اب  مورب  نم  دـیهدب  هزاجا  هللادـبعابا ! ای  تفگ : .دوب  ییوزاـب 

زا یکی  درک ، گنج  هب  عورـش  نادـیم  رد  درم  نیا  .ورب  وت  دـشاب ، دومرف : درک ، وا  هنادرم ي  هرهچ ي  هب  یهاگن  نیـسحت ، اب  مالـسلا 
زا يرگید  نآ  دناسر ؛ لتق  هب  تخادنا و  كاله  كاخ  هب  ار  اهنآ 
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هّجوتم شدوخ  هب  يردـق  دـش و  حورجم  وا  تسد  ای  وا  تشگنارـس  .درک  دراو  ریمع  نب  هللادـبع  رب  یتبرـض  درک و  هدافتـسا  یتصرف 
.دش

رسمه .دوب  بهوّما  شرسمه  وا  .دمآ  گنج  نادیم  هب  تعاجـش  لامک  اب  يا  هدیـشوپ  هبّجحم ي  نز  کی  دندید  همه  ماگنه  نیا  رد 
تفرگ و تسد  رد  دننکیم ، بصن  همیخ  طسو  هک  ار  یبوچ  .دنک  کمک  شرهوش  هب  هک  دمآ  ریمع - نب  هللادبع  ناملسم -  درم  نیا 
اب .دنادرگرب  اهنز  ياه  همیخ  هب  ار  شرـسمه  تساوخ  هدمآ ، نادیم  هب  هدش و  بات  یب  وا  نز  دید  ات  درم  نیا  .گنج  نادیم  هب  دـمآ 

تدهاجم مه  نم  راذگب  تسرفن ، مرح  مایخ  هب  ار  نم  تفگ : دز و  دایرف  نز  .مرح  ياه  همیخ  فرط  هب  دیـشک  یم  ار  شنز  رارـصا 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  .درکیم  تمواقم  نز  اما  دناسرب ، ینما  لحم  هب  ار  شنز  درکیم  شـشوک  درم  .مسرب  تداهـش  هب  وت  اب  منک و 

.گنجن وت  درگرب ، تفگ : نز  هب  دز و  دایرف 

شرظن ییادص  هک  دوب  هتشذگن  يا  هظحل  دنچ  اما  تشگرب ، مرح  ياه  همیخ  هب  مالسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  رما  تعاطا  يارب  مناخ  نیا 
بات یب  نز  .هداتفا  البرک  مرگ  ياهکاخ  يور  هدروخ و  يدـیدش  تبرـض  شزیزع  بوبحم و  رهوش  دـید  درک ؛ هاگن  .درک  بلج  ار 
ریمع نب  هللادبع  هرهچ ي  زا  ار  اهنوخ  اهکاخ و  تسشن و  شبوبحم  رهوش  رـس  يالاب  دمآ  .دراد  هگن  ار  شدوخ  تسناوتن  رگید  دش ،

نز نیا  رب  نانچ  نآ  دومع  هبرض ي  کی  اب  دمآ و  نز  نیا  رـس  يالاب  وا  روتـسد  هب  رمـش  مالغ  ماگنه ، نیمه  رد  .درتس  درک و  كاپ 
(1) .دیسر تداهش  هب  داتفا و  شرهوش  رانک  رد  مه  وا  هک  دیبوک 

عاجش نز  کی  مان  ام  نینوخ ، یهلا و  بالقنا  نیا  ِرگید  ياهنادیم  زا  يرایسب  لثم  هکم و  يادهش  لثم  البرک ، يادهـش  رد  نیاربانب ،
«. کباحصا یلع  کیلع و  هللا  یّلص  هللادبعابا ، ای  کیلع  هللا  یّلص   » .مینکیم هدهاشم  ادهش  دادِع  رد  مه  ار  ناملسم  و 
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ینیسح نارادازع  هب  هیصوت  مود -  هبطخ ي 

دوخ یتح  .میدرک  اهراب  هک  تسا  يا  هیصوت  نیا  دننکن ؛ مهارف  ار  مدرم  یتحاران  تابجوم  هک  تسا  نیا  نارادازع  هب  نم  هیـصوت ي 
.دوشن مدرم  رازآ  بجوم  اهوگدنلب  اهبش  هک  دندرک  هیصوت  لبق  لاس  هس  ود  مه  نامزیزع  ماما 

*

مدرم بش  تقورید  ياهتعاس  سلجم ، نوریب  .دیراذگب  وگدنلب  اجنآ  تسه ، جایتحا  رگا  دراد و  عمتـسم  سلجم ، لخاد  هدـنیوگ ي 
.دنکی - من قی  - بطت ینیسح  یمالسا و  قطنم  چیه  اب  نیا  نتخادنا ، باوخ  زا  ار  رامیب  کی  ندرک ، ّتیذا  ار 

*

ماجنا فالخ  مارح و  لعف  دـینک ، ءاذـیا  رگا  مه  یناوخ  هحون  يادـص  اب  مدرم ، تحارتسا  تقو  .میوگیمن  ار  بش  لّوا  ای  زور  طـسو 
.تسا هتفرگ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  سلاجم  یناوخ و  هیثرم  ياه  هتسیاب 

رد هک  یحاّدـم  ناردارب  نینچمه  مرتحم و  نیغّلبم  زیزع و  ناردارب  زا  ًاصوصخم  نم  .دـشاب  اوتحمرپ  سلاجم  اـه و  هیثرم  دـینک  یعس 
هیثرم دینک  یعس  .دننک  هرادا  اوتحمرپ  ار  سلجم  دننک و  هدافتسا  اهتصرف  نیا  زا  منکیم  شهاوخ  دننکیم ، تکرـش  لفاحم  سلاجم و 

رعـش اب  بوخ و  ناـیب  اـب  امـش  ار  ثداوح  نیا  زا  کـی  ره  .تسا  هداـتفا  قاـفّتا  اـجنآ  هک  یثداوح  ناـمه  ینعی  هیثرم  .دوشب  هدـناوخ 
یلایخ و درادن و  ّتیعقاو  هک  ییاهزیچ  زا  درادـن  یجایتحا  .تسا  بوخ  رایـسب  یناوخ  هیثرم  کی  نیا  دـیهدب ، هئارا  مدرم  هب  بسانم 

.تسا هدـش  هتـشون  يدّدـعتم  ياهباتک  رد  اروشاع  يارجام  .دوشب  هدافتـسا  سلجم  ندرک  مرگ  مدرم و  ندـنایرگ  يارب  تسا ، یلعج 
همجرت ي یـسراف ، ياهباتک  رد  و  تسه ، هک  يرگید  ياـهباتک  (2) و  سوواط نبدّیس  فوهل   (1)، دـیفم داشرا  یبرع ، ياهباتک  نیب 

موحرم مومهملا  سفن 

190 ص :
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ای ناوخ  هضور  کی  هنادـنمرنه ي  نایب  نآ  دنتـشون و  اهنیا  ار  اروشاـع  ثداوح  ماـمت  .تساـهباتک  نیرتهب  زا  یکی   (1) یمق ثدحم 
دـنازرلب و ار  اهنآ  لد  دـنک ، هثداح  نآ  هّجوتم  ار  مدرم  دـنک و  نایب  مدرم  يارب  ار  اهنیا  دـناوتیم  غّلبم  ظـعاو و  کـی  اـی  حاّدـم  کـی 

.تسا شزرا  تسا و  بوخ  همه  اهنیا  .دنک  يراج  ار  ناشکشا 

يرادازع سلاجم  رد  ماکحا  فراعم و  ینیسح ، تضهن  داعبا  نایب 

، یساسا لئاسم  فراعم ، ماکحا ، نایب  يارب  سلاجم  دوخ  روط  نیمه  دوش ؛ نایب  ینیسح  تضهن  ینیسح و  تکرح  داعبا  دوشب  یعس 
هتـشاد ماّیا  نیا  رد  شزومآ  سرد و  لفاحم  سلاجم و  زا  يا  هعومجم  اـت  دریگب ، رارق  هدافتـسا  دروم  یـسایس  لـئاسم  ینید ، لـئاسم 

، دش راشرس  ياه  هدافتسا  نیمه  لفاحم ، سلاجم و  نیا  زا  مه  قانتخا  نارود  .تسا  هدوب  هنوگ  نیمه  مه  هشیمه  هناتخبشوخ  .میشاب 
.داد ّتلم  نیا  هب  ادخ  ار  گرزب  قیفوت  نیا  هک 

.دوش بانتجا  اهنآ  زا  ًامتح  یتسیاب  ام  رظن  هب  تسین ، نومـضم  انعمرپ و  درادـن و  یقیقح  یلیخ  هبنج ي  هک  ییاـهراک  زا  یـضعب  اـما 
هیبش تسرد ، ِیناوخ  هیبش  بوخ ، ِیناوخ  هیبش  اـما  میتسین ؛ فلاـخم  میقفاوم ، یناوخ  هیبش  اـب  اـم  .دوشیم  ییاـه  یناوخ  هیبش  یهاـگ 

تسین مولعم  مه  هّیضق  لصا  هک  ار -  هِّضف  ریش و  يارجام  دینک  ضرف  ًالثم  .دینکن  لقن  ار  فیعض  تایاور  .ّتیعقاو  اب  قبطنم  ِیناوخ 
هثداح ي داعبا  زا  دُعب  مادک  داد و  دهاوخ  ناشن  ار  زیچ  هچ  ریش  نیا  الاح  دنشکب ! ًالثم  ار  يریـش  لکـش  دننک و  هیبش  دشاب -  روطچ 

...تسه اهزیچ  نیا  یهاگ  مینیب  یم  دهدب !؟ ناشن  دناوتیم  ار  ینیسح 

؛ دـنکیم قرف  یلومعم  ناـیب  اـب  تسه - مه  بوخ  تسا و  همانـشیامن  رتاـئت و  عوـن  کـی  مه  یناوـخ  هیبـش  هک  يا -  همانـشیامن  ناـیب 
د --- ياب هنادنمرنه 
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.دننکب نایب  مدرم  يارب  ار  قیاقح  دشاب ، دیابن  عقاو  فالخ  دشاب ، دیابن  غورد  اما  تسین ؛ یکش  نیا  رد  دشاب ، دیاب  بوخ  دشاب ،

*

شزومآ يارب  ام  تسا و  یمیظع  هنحص ي  کی  نیا  .تسین  یفاک  نیا  اما  هدش ، رتهب  یلیخ  هدرک ، قرف  یلیخ  هتـشذگ  اب  زورما  هتبلا 
نیا زا  میناوـتیم  ّتیوـنعم ، يارب  افـص و  يارب  نداد ، هـّیحور  يارب  و  ماـکحا ، شزوـمآ  تسایـس ، شزوـمآ  قـالخا ، شزوـمآ  نـید ،

.مینک هدافتسا  لفاحم  سلاجم و 

اروشاع هوکش  تثعب و  ششخرد  - 1366-6-10

هراشا

نیا شـشخرد  هک  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تثعب  زا  دعب  يا  هثداح  چیه  .تسا  ریظن  یب  ًاعطق  ام  خـیرات  رد  میظع  هثداح ي  نیا 
مه ببس  نیمه  هب  .تسین  اروشاع  هثداح ي  تسادق  هوکـش و  ّتیّمها ، تمظع ، هب  تسا - ناشوج  همـشچرس ي  نیا  زاغآرـس  رون و 
هک دینک  ادیپ  دیناوتیمن  مالسا  رد  ار  يدیهش  چیه  .دنتوافتم  زورما ، ات  لّوا  هظحل ي  زا  مالسا ، يادهـش  همه ي  اب  هثداح  نآ  يادهش 

ییانثتـسا و بیجع و  هثداح ي  کی  اروشاع  هثداـح ي  نم  داـقتعا  هب  ًالـصا  .دـشاب  ـالبرک  يادهـش  تداهـش  تمظع  هب  وا  تداـهش 
هثداح ي .مینک  هسیاقم  اروشاع  هثداح ي  اب  میناوتیمن  ار  نامروشک  ینونک  يایاضق  هجو  چـیه  هب  زورما  اـم  .تسا  يرّوصت  لـباقریغ 

هدرک هدهاشم  ار  قانتخا  نارود  راوشد  رایسب  ثداوح  زیزع  نارهاوخ  ناردارب و  امش  رگا  .تسا  یبیجع  ییانثتسا و  مهم ، هداعلا  قوف 
نآ ییانثتسا  تالکشم  هن  یلومعم و  تالکشم  هن  .دوب  اروشاع  هثداح ي  زا  يا  هشوگ  اه  هجنکش  نآ  اهیتخـس و  نآ  همه ي  دیدوب ،

.تسین اروشاع  هثداح ي  رد  تبیصم  تمظع  ثحب  حیرشت و  ياج  الاح  .تسین  هسیاقم  لباق  نارود ،

ره هب  مه  زاب  مدـناوخ ، بلطم  مدینـش ، بلطم  متفگ ، بلطم  مدرک ، ثحب  اروشاع  هّیـضق ي  هب  عجار  يدامتم  ياهلاس  هکنیا  اـب  هدـنب 
يا هشوگ 
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يارب تبیصم  تمظع  اروشاع و  هثداح ي  تمظع  رتشیب  زاب  منکیم ، قّمعت  لّمأت و  نآ  رد  منکیم و  هاگن  هثداح  نیا  زا  يدُعب  ره  هب  و 
.دوشیم نشور  نم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بتکم  زا  ینکر  اروشاع ؛

هللا یلص  ربمغیپ  هک  یبتکم  هعومجم ي  زا  تسا  یمزال  یلـصا و  ءزج  مالـسلا -  هیلع  نیـسح  ماما  تضهن  ینعی  اروشاع -  هلئـسم ي 
همه ي دینادب ، هعومجم  کی  دش ، لزان  رشب  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تثعب  اب  هک  ار  مالـسا  رگا  امـش  ینعی  .دروآ  هلآ  هیلع و 

يراک کی  ینعی  دیوگب ؛ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ات  دنام  شئزج  کی   (1)، دش هتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نامز  رد  شئازجا 
.دراد قرف  مالسلا  مهیلع  هّمئا  رگید  ياهراک  همه ي  اب  هک 

ماما راک  اما  دوب ؛ هدـش  نایب  هئارا و  دوب و  هدروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دوب  يزیچ  نآ  هب  لـمع  مالـسلا ،  مهیلع  هّمئا  راـک 
یئزج هک  یت  - كرح کی  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نوچمه  ندرک  غالبا  ندیشخب و  مّسجت  زا  دوب  ترابع  مالسلا  هیلع  نیـسح 
ِمکح -ت-ه  بلا هلآ .  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـننامه  دوب ، هدـشن  هئارا  هک  مالـسا  زا  یـشخب  هئارا ي  تسا - تثعب  هعوـمجم ي  زا 

.دوب هدشن  هئارا  نکیل  دوب ، هدش  هتفگ  یّلک 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تسد  هب  مالسا  بتکم  يازجا  قّقحت  نایب و 

ار زامن  .داد  ناـشن  ار  اـهنآ  مه  شدوخ  لـمع  اـب  درک ، هئارا  مدرم  هب  هک  ار  بتکم  يازجا  همه ي  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
مزال ار  داـهج  درک ؛ لـمع  تسناد ، مزـال  ار  فورعم  هب  رما  درک ؛ لـمع  تسناد ، مزـال  ار  تاـکز  درک ؛ لـمع  زاـمن  هب  درک ، بجاو 

بتکم هک  دوب  مزال  دوب ، ربماغیپ  دوب ، ربهر  دوبن ؛ سیون  هخـسن  بیبط  لثم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ینعی  .درک  لمع  تسنادـیم ؛
رد راک  نآ  ندرک  مّسجم  رگید ، شخب  دوب ؛ راک  نیا  زا  یـشخب  مکح ، نایب  نیاربانب  .دنک  مّسجم  ینعی  دنک ؛ ارجا  هعماج  نتم  رد  ار 
اذل .درکیم  مّسجم  ار  نایب  نآ  ار ، مکح  نآ  تموکح ، لیکشت  اب  شدوخ ، لمع  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دوخ  هک  دوب ؛ هعماج 

هالص هماقا ي  دینیب  یم  نآرق  رد  امش 

193 ص :
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(1) .دینک هماقا  ار  هالص  دیوگیم  اوُّلَص ؛ دیوگیمن  .ندرک  مّسجم  ندرک ، ارجا  هعماج  رد  ار  هالص  نیمه ؛ ینعی  هالـص  هماقا ي  .تسه 
تموکح و لیکـشت  جـح ، تاـکز ، داـهج ، دروـم  رد  .ندیـشخب  قّـقحت  هعماـج  رد  نداد و  هئارا  هعماـج  هب  ار  مکح  نیا  ینعی  هماـقا 
دش و مّسجم  تفگ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دریگب ، ماجنا  دوب  مزال  مالـسا  رد  هک  يراک  ره  .دش  راک  نیمه  یعامتجا ، تلادع 

.درک ادیپ  قّقحت 

زا راطق  نیا  رگا  درک ؟ دیاب  هچ  دـش ، دـیدهت  یناریو  هب  انب  نیا  هعومجم و  نیا  رگا  هک  دراد  صاصتخا  نیا  هب  یبتکم  ره  زا  یـشخب 
راکفا يرگنـشور  نییبت و  هب  نآ  لباقم  رد  دـیاب  ای  دوب ؟ یناریو  نیا  رگاشامت  تسـشن و  دـیاب  ایآ  درک ؟ دـیاب  هچ  دـش ، جراخ  طـخ 

لمع ادخ  نید  هب  نآ  رد  هک  یگدنز  نآ  رب  ار  گرم  درک و  یـشکدوخ  دیاب  ای  دـنام ؟ بسانم  تصرف  راظتنا  رد  دـیاب  ای  دز ؟ تسد 
.تسا هدمع  هلئسم ي  کی  نیا  درک ؟ دیاب  هچ  داد ؟ حیجرت  دوشیمن ،

يدوبان یناریو و  زا  نید  ظفح  هلئسم ي  تّیّمها 

، دشابن نیا  رگا  دش و  دـهاوخ  دـیدهت  يزور  هعماج ، رد  گرزب  ياهـشزرا  همه ي  لثم  ادـخ  نید  هک  تساجنیا  هلئـسم  نیا  ّتیّمها 
مه ار  ماـکحا  همه ي  اـم  رگا  سپ  .دوب  دـهاوخن  مولعم  دریگب ، ماـجنا  دـیدهت  نیا  لـباقم  رد  دـیاب  هک  يراـک  دـیدهت و  نیا  جـالع 
نیا هدـنیآ ي  تسا و  بحاـصالب  هعماـج  تقیقح  رد  مینکن ؛ قّقحم  ار  نیا  مینک ، قّقحم  ار  ماـکحا  همه ي  مییوگن ؛ ار  نیا  مییوگب ،

.تسا یلصا  یساسا و  ءزج  کی  نیا  سپ  .تسا  نیمضت  یب  نید  نیا  تعیرش و 

یساسا یفیلکت  بجاو و  هب  لمع  اروشاع ؛ مایق 

هب هدـمآ ؛ مه  یهلا  تایآ  رد  دوب -  هدرک  نایب  مه  ار  نیا  ًاـعطق  دـشاب ؛ هدومرفن  ناـیب  ار  ماـکحا  دـشیمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
اما تسا -  مهف  ریسفت و  لباق  هک  یلکش 

194 ص :
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  هکنیا  يارب  ارچ ؟ .دشخبب  قّقحت  ار  شخب  نیا  شدوخ  نامز  تسناوتیمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
.درادن ینعم  فارحنا  دراد ، تموکح  دراد ، تردق  دراد ، تایح  بتکم ، هدنروآ ي  ِدوخ  هک  یتقو  .دـمآ  یمن  شیپ  یطیارـش  نینچ 

هدرک قّقحم  ار  تاکز  دوب ؛ هدرک  قّقحم  ار  هالـص  هک  نانچ  دـنک ، قّقحم  ار  مکح  نیا  تسناوتیمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  سپ 
نیا هک  یتقو  نآ  تسا ، یناریو  هب  فرـشم  انب  نیا  هک  یتقو  نآ  دریگب ؛ ماجنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  دعب  راک  نیا  دـیاب  .دوب 

ماجنا ار  راک  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نانیـشناج  زا  یکی  دیاب  سپ  تسا ؛ ندـش  جراخ  لاح  رد  ای  هدـش  جراخ  طخ  زا  راطق 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ّقحب  نانیـشناج  نارود  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  دـعب  طـقف  نید ، زا  لـصا  نیا  قّقحت  .دـهدب 

.درک مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ار  راک  نیا  .دوب  ریذپ  ناکما 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  نارود  لیلحت 

اب و   (2) هباحـص زا  یـضعب  اب   (1)، هیواعم اـب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دـماین  شیپ  یعـضو  نینچ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناـمز 
لاس جـنپ  تسیب و  نآ  رد  ههرب  کی  تموکح  .دوبن  لئاسم  نیا  فوخ  تقو  نآ  اما  دـینادیم ؛ هک  درک ، يدایز  ياهگنج   (3) جراوخ

نآ میلـست  تسنادیم ؛ رتهب  مالـسا  مادـهنا  زا  ار  اهنآ  تموکح  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لاح  ره  هب  هک  دوب ، هناگ  هس  يافلخ  تسد 
مالـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  قطنم  رد  هچرگا  .دوب  یقاب  شدوخ  لاح  هب  مالـسا  یمومع  نایرج  .درک  يراکمه  دـش و  اهتموکح 

شیپ یعضو  نینچ  مه  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تموکح  نامز  .تشاد  دوجو  نایرج  لاح  ره  هب  اما  دوبن ، لماک  نایرج  نیا 
.دماین

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تماما  لّوا  لاس  هد  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  نارود  لیلحت 

(4)، درک تفالخ  هک  یهام  شش  نآ  زا  دعب  یتح  مه  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نامز 
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یلاح رد  تسا ؛ یناریو  هب  فرـشم  نید  يانب  دوشب  ساسحا  هک  دوبن  ینارود  هیواعم  نارود  ینعی  دماین ؛ شیپ  یعـضو  نینچ  مه  زاب 
.دوب هدماین  رد  عضو  نآ  هب  اما  دروخ ، همطل  یلیخ  هتبلا  .تسه  مه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسه ، مه  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک 

رد یتکرح  چـیه  اـما  تردـق ، زا  لزعنم  ّقحب  هفیلخ ي  (1) و  دوب ماما  لاس  هد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دوخ  دینیب  یم  امـش  اذـل 
 - درکن شکمک  یسک  مه  تقو  نآ  دشیم ؛ دیزی  نامز  لثم  هزات  درکیمن ، شکمک  یسک  مینک  ضرف  رگا  .دادن  ماجنا  هیواعم  لباقم 

.دمآ یم  شیپ  يزیچ  نینچ  مه  هیواعم  نامز  دنتسه - یمک  هّدع ي  تسین ، يرکشل  هک  رفن  ود  داتفه و 

اروشاع مایق  هنیمز ي 

دیدهت و هب  فرـشم  انب  ساسا  دیزی  نامز  .دیـسر  دیزی  نامز  هک  دیـسرن  یناریو  داسف و  تّدـش  نارحب و  نآ  هب  طیارـش  هیواعم  نامز 
، دـهدیم ناشن  مدرم  هب  ار  هار  هعماج  رد  هک  ییاـهرتیت  نآ  یتح  دوشن ؛ تیاـعر  رگید  دوب  رارق  مه  رما  رهاوظ  یتح  اریز  دوب ؛ یناریو 

نیا مدرم  نیا  لاح  ره  هب  اما  دنتـسین ، نآ  اب  قبطنم  دنتـسه ، راـک  سأر  رد  هک  یناـسک  نآ  لاـح  هب  اـت  هچرگ  .دـنامن  یقاـب  دوب  رارق 
مدهنم اهرتیت  نیا  دوب  انب  یتح  .دـننک  ادـیپ  یتواضق  دـننکب ، يا  هسیاقم  اهتّیعقاو  نیب  اهرتیت و  نآ  نیب  هک  تشاد  دـنهاوخ  ار  تصرف 

.دوب یناریو  هب  فرشم  نید ، یلوصا  ياه  هیاپ  نید و  ساسا  .دورب  نیب  زا  دوشب و 

نکیل دنک ؛ توکـس  مه  رگید  لاس  هد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تشاد  اج  زاب  دـشیم ، ضوع  طیارـش  زا  یخرب  رگا  مه  دـیزی  نامز 
.كانرطخ نید  هدنیآ ي  يارب  دوب و  ینارحب  راوشد و  رایسب  طیارش 

، هدـشن هداد  ناـشن  یلمع  تروص  هب  هدرکن و  ادـیپ  قّقحت  جراـخ  رد  هک  بتکم  هعومجم ي  زا  شخب  نآ  دـمآ  مزـال  هک  دوب  اـجنیا 
؛ دوشب هداد  ناشن 
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.دوب مایق  نیمه  مه  زاین  نآ  هب  خساپ  درک و  مایق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تقو  نآ 

نداد راوشد و  طیارش  نینچ  لّمحت  ینعی  لکش ؛ نیرت  عیجف  عضو و  نیرتدب  هب  ندش  هتشک  ّدحرس  ات  دوب ؛ فیلکت  نامه  مایق ، ِسْفَن 
.ّتیفیک نآ  اب  ناج 

طرش دیق و  یب  فیلکت  تائاضتقا  طیارش و 

ناج فرُش  رد  مالسلا  هیلع  رغصا  یلع  لثم  یکچوک  هّچب ي  دنیبب  یتقو  .تسین  فیلکت  رگید  دح ، نیا  ات  مایق  دیوگیم  یهاگ  ناسنا 
هللا یلص  ربمغیپ  نارتخد  اهنز و  زا  هّدع  کی  دنیبب  ای  تسا ؛ هدش  هتشادرب  نم  زا  فیلکت  اجنیا  رگید  دیوگیم  تسا ، یگنـشت  زا  نداد 

دیق و یب  مایق  کی  مالسلا  هیلع  ماما  فیلکت  هن ، دش ؛ هتشادرب  فیلکت  رگید  اجنیا  دیوگب  دنوش ، هتفرگ  تراسا  هب  تسانب  هلآ  هیلع و 
.دوب طرش 

خیرات هشیمه ي  يوگلا  مالسلا ؛  هیلع  نیسح  ماما  مایق 

، طیارـش نیا  رد  اهتّیعقاو ، نیا  رد  ّتیعـضو ، نیا  رد  هک  داد  ناشن  مدرم  هب  درک و  هئارا  ار  ینید  لـصا  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
.دوش لمع  یتسیاب  فیلکت  نیا  هب  تسا و  نیا  فیلکت 

مایق تالکشم  نیا  اب  دیابن  ام  دیوگب  تفرگ ، رارق  یطیارش  نانچ  نآ  رد  رگا  .دشاب  هتشادن  هناهب  یسک  ات  دمآ  شیپ  طیارـش  نیرتدب 
رشب کی  اما  دوب ، رشب  کی  هک  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دمآ و  شیپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  تالکـشم  نیرتگرزب  هن ، .مینک 

هک یتالکـشم  نیرت  تخـس  درک ؛ لّمحت  ار  تالکـشم  نیرت  تخـس  يونعم ، یحور  تردـق  اب  راگدرورپ و  یحو  هب  لصّتم  یهلا و 
، دراد قرف  ادهـش  همه ي  طیارـش و  همه ي  زیچ و  همه  اب  میوگیم  هکنیا  .دیایب  شیپ  تسا  نکمم  هدننک  مایق  عمج  ای  درف  کی  يارب 
هب سک  چیه  .دوب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  صخـش  مه  اهتبیـصم  اهیتخـس و  نیا  يروحم  یلـصا و  هطقن ي  هتبلا  .تسا  ببـس  نیا  هب 

نآ شود  يور  بئاصم  همه ي  راب  نوچ  درکن ؛ لّمحت  دیشکن و  تبیصم  جنر و  ترضح  نآ  ردق 
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.دیایب شیپ  راب  اه  هد  خیرات ، رد  دوب  نکمم  هک  یلاؤس  هب  دوب  یخساپ  نامه  مایق ، سفن  .دوب  ترضح 

مالسلا هیلع  هللادبعابا  مایق  هفسلف ي 

رتکد .درک  رکذ  هدرک و  ادیپ  خیرات  زا  مه  ینئارق  دهاوش و  ّفلؤم  دمآ و  رد  دیواج » دیهش   » مان هب  یباتک  دش ، یثحب  قانتخا  نارود 
کی .دوب  هدـمآ  تداهـش  يارب  دوب ، هدـماین  تموکح  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تفگ : تفرگ و  عضوم  نیا  ّدـض  مه  یتعیرش 
دیهـش هک  دوب  نیا  شدصق  ًالـصا  ینعی  ریمب .» بوخ  ینک ، یگدـنز  بوخ  یناوتیمن  یتقو   » هک دوب  هدرک  تسرد  ناشیا  مه  يراعش 

نیا متفگ  مدرک ؛ هئارا  ار  زت  نیا  تقو  نامه  هدنب  .دوب  هدرک  ادیپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تالاوحا  رد  ینئارق  کی  مه  ناشیا  .دوشب 
نیـسح ماما  ینعی  دوبن ؛ مایق  فده  مادک  چـیه  دوب ، مایق  نیا  يرهق  هجیتن ي  ود  تداهـش ، ای  تموکح  ناونع ، ود  ره  رـصنع ، ود  ره 
نیـسح ماما  فده  مادک  چیه  دسرب ؛ تداهـش  هب  هکنیا  يارب  درک  مایق  هن  و  دسرب ، تموکح  هب  هکنیا  يارب  درک  مایق  هن  مالـسلا  هیلع 

؛ دوب مدرم  هب  یمالسا  ماظن  یّلک  يانب  رد  یلوصا  فیلکت  کی  هئارا ي  يارب  مایق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  فده  .دوبن  مالـسلا  هیلع 
ار هجیتن  ود  زا  یکی  درک ، یمایق  نینچ  ناسنا  یتقو  هتبلا  .تسا  نیا  فیلکت  دش ، نینچ  نیا  عاضوا  هک  یماگنه  داد  ناشن  ًالمع  ینعی 
زا یکی  ینعی  دنا -  يرهق  هجیتن ي  ود  تداهـش ، ای  تموکح  سپ  .تداهـش  هب  ای  دیـسر ، دهاوخ  تموکح  هب  ناسنا  ای  داد ؛ دـهاوخ 

نیرت تخـس  رد  دوب  ماـیق  ِسْفَن  فدـه ، .تسا  مادـک  مینیبـب  مینک  اوـعد  اـم  هک  فدـه ، ود  هن  دـیآ -  یم  شیپ  ًارهق  هجیتـن  ود  نیا 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  يارجام  نیا  .دـیایب  شیپ  هدـننک  مایق  کی  يارب  تسا  نکمم  هک  یلاوحا  عاضوا و  نیرتلکـشم  اب  طـیارش ،

.درک لماک  ار  مالسا  ًاتقیقح  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  و  تسا ،

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایق  ورگ  رد  نید  يراگدنام 

: دومرف هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  یثیدح  يانعم  رد 
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(1) ؛» ٍنیَسُح ْنِم  اَنَأ  یِّنِم َو  ُْنیَسُح  »

تفرگ و هیام  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تکرب  زا  نم  نید  ینعی  منیـسح  زا  نم  دنتفگ  یـضعب  منیـسح ، زا  نم  تسا و  نم  زا  نیـسح 
ربمغیپ نید  هکنیا  اما  دشابن ؛ ای  دشاب  هلمج  نیا  يانعم  تسا  نکمم  ینعی  .تسا  تسرد  ًالماک  نیا  تفای ؛ اقب  نیمضت  دش و  راگدنام 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایق  رگا  هکنیا  يارب  تسین ؛ یکـش  نیا  رد  دنام ، یقاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نوخرپ شپترپ و  تکرح  داتفا ، یمن  قافّتا   (3) ساّبع ینب  (2) و  هّیما ینب  نارود  ياهمایق  نآ  دشیمن ، هداد  مدرم  هب  فیلکت  نیا  دوبن ،

ره تسا ، راک  رـس  سک  ره  هک  دشیم  نیا  ناملـسم  مدرم  تاّینهذ  درکیمن و  ادیپ  همادا  خیرات  رد  عّیـشت  هدنز ي  هنابلط و  تداهـش  و 
قساف ولو  تسا ؛ رمألا  یلوأ  نوچ  درک ، تعاطا  وا  زا  دیاب  یشور ، ره  اب  یقلُخ ، ره  اب  يا ، هدیا  ره  اب  تسا ؛ تموکح  سأر  رد  سک 

نوچ تروص  نآ  رد  تشادـیمن و  دوجو  یقیمع  تسرد و  رّکفت  چـیه  یفارحنا ، طلغ و  رّکفت  نیا  لباقم  .دـشاب و  رجاـف  ولو  دـشاب ،
ِمان دوب ، رگا  اـی  دوبن ، مالـسا  زا  یماـن  چـیه  اـی  زورما  درکیم و  ادـیپ  همادا  روط  نیمه  یفارحنا  تکرح  دوب ، هدـماین  شیپ  مه  یماـیق 

.دوب ییاوتحم  یب  دصرددص 

يزوریپ تسایس  تسا و  مایق  نیمه  هلابند ي  مه  ناریا  ّتلم  مایق  .دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  تشاد ، هگن  ار  اوتحم  نیا  هچنآ 
.دوب مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  بتکم  زت و  نیمه  زا  یئزج  مه  ریشمش  رب  نوخ 
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ص261. ج43 ، راونألاراحب ، 116-117 ؛ صص تارایزلا ، لماک  ص85 ؛ درفملا ، بدألا  - . 1
145-150؛ صـص نییبلاطلا ، لـتاقم  صـص 68-71 ؛ ج 3 ، بهذـــلا ، جورم  509-510 ؛ صص ، 1 هـسماخ يربـکلا ، تاـقبطلا  - . 2

ص 61. ج 42 ، راونألاراحب ، صص 240-244 ؛ یسوط ، یلامألا ، 171-174 ؛ صص ج2 ، داشرإلا ،
هیبـنتلا و ص 37 ؛ يوـلعلا ، هلـسلسلا  رـس  186 ؛ صـص 185 -  ج 2 ، هسایــسلا ، هماـمإلا و  ص 497 ؛ ج 2 ، یبوـقعیلا ، خــیرات  - . 3

براجت صص 438-441 و480-481 ؛ نییبلاطلا ، لتاقم  صص 68-69 ؛ ص439 و ج 4 ، ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 295 ؛ فارشإلا ،
صص 311-310 ج 6 ، لماکلا ، ص 213 ؛ ج 7 ، مظتنملا ، صص 109-110 ؛ ج 6 ، خیراتلا ، ءدبلا و  صص 114-118 ؛ ج 4 ، ممألا ،

ص14. ج 4 ، نودلخ ، نبا  خیرات  صص 9-10 ؛ ج 11 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  صص 238-240 ؛ و ج 7 ،
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نایب یعمج  کی  رد  هک  دوب  نیا  يارب  میدرکیم ، قیقحت  میدرکیم و  هعلاـطم  ار  اـهثحب  نیا  یتقو  شیپ  لاـس  هدزناـپ  اـی  تسیب  دـیاش 
.تسا مود  هجرد ي  رد  نآ  تسین ؛ نآ  نم  ّتین  رگید  زورما  .میهدـب  مدرم  هب  ار  حیحـص  رّکفت  میربـب و  ـالاب  ار  مدرم  ّتینهذ  مینک ،

نیا زا  يدرف  تسا ؛ مدوخ  نتفرگ  رارق  ریثأت  تحت  ندـش و  نشور  ندـش و  هاگآ  يارب  منکیم ، رکف  لـئاسم  نیا  رد  نم  هچره  زورما 
.منک ادیپ  هّیحور  تکرح  نیا  همادا ي  يارب  ممهفب و  ار  مدوخ  فیلکت  ات  لوئسم ، کی  هتبلا  یبالقنا و  میظع  هعماج ي 

نیا زا  یکی  .مینکن  دیاب  هچ  مینکب ، دیاب  هچ  میمهف  یم  مالسا  یلوصا  يداقتعا و  ینابم  نیا  زا  یهاگآ  اب  ام  هک  تسا  نیا  نم  داقتعا 
یب دولآ و  مغ  هثداح ي  همه  نآ  رهظزادـعب ، ات  حبـص  زا  هک  اروشاع  زور  ياهتبیـصم  رد  ّربدـت  .تسا  البرک  يارجاـم  نیمه  لوصا ،

هک دنامهف  یم  ام  هب  هدرک ، لّمحت  ار  ثداوح  نآ  همه ي  مایق ، نیا  هار  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هدمآ و  شیپ  نکـشرمک  ریظن و 
.میشاب هدرکن  یسانشان  قح  یسانشن و  کمن  تامحز ، نآ  هب  تبسن  ات  میشاب  راوتسا  نامدوخ  هار  رد  ردقچ  دیاب  ام 

نینچ کی  ار و  یگرزب  تبیـصم  نینچ  نآ ، نتفر  تسد  زا  میب  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  میتفاـی  تسد  يزیچ  نآ  هب  زورما  اـم 
رد ار  مالـسا  ماکحا  مامت  نالا  ام  منکیمن  اعّدا  .یهلا  ماکحا  مالـسا و  ّتیمکاح  زا  تسا  ترابع  نآ  درک و  لّـمحت  ار  يراوشد  ماـیق 

لوط رد  نامسآ و  نیا  ریز  تسا  یتّلم  اهنت  تسا و  يروشک  اهنت  یمالسا  يروهمج  ماظن  منکیم  اعّدا  اما  مینک ، ارجا  میتسناوت  هعماج 
، دهدب هبلغ  اهناسنا  یگدنز  رب  ًاتقیقح  ار  ادخ  نید  دناشنب ، تردق  هکیرا ي  رب  ار  یهلا  ماکحا  نآرق و  هتفرگ  میمصت  دجب  هک  خیرات 

.تسا نیا  ًاعطق  دشخبب ؛ قّقحت  دروآ ، راگدرورپ  فرط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  ار  یماظن  نآ  دنک و  ایحا  ار  مالسا 

200 ص :
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اروشاع هثداح ي  نتشاد  هگن  هدنز  یگتسیاب  - 1366-6-20

.دنریگب سرد  وا  زا  نامّزلارخآ  ات  نیملسم  یهمه  هدنیآ و  ياهلسن  خیرات و  ات  داتفا ، قافّتا  هک  دوب  يا  هثداح  اروشاع ، یهثداح 

یلع نب  نیـسح  مایق  البرک و  یهثداح  مدرک ، ضرع  دـش -  داریا  اجنیا  مّرحم  اروشاـع و  یهلئـسم  یهراـبرد  هک  یلبق -  یهبطخ  رد 
رگا سپ  .دهدب  هئارا  اهنآ  هب  دراذگب و  دنورب ، طیارـش  نآ  رد  دـیاب  هک  ار  یهار  اهناملـسم  لباقم  رد  هک  دوب  نیا  يارب  مالـسلا  هیلع 

.دوشب شومارف  دوشب و  هنهک  دیابن  خیرات ؛ رد  هثداح  نیا  دنامب  دیاب  دوشب ، عقاو  دیاب  ّرثؤم  دیفم و  یهثداح  نیا 

یسک دنراذگن  دننک و  ثول  ناشدوخ  زیمآ  تثابخ  ياهبولسا  اهشور و  اب  ناشدوخ و  تاغیلبت  اب  ار  هثداح  نیا  دندرک  یعس  هّیما  ینب 
.درک مایق  هئطوت  نیا  لباقم  رد  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  و  دمهفب ، يزیچ  نآ  زا 

هب ندـمآ  زا  دـعب  ات  ترارم -  ُرپ  رفـس   - (3) رفـس نآ  لوـط  رد  (2) و  دیزی سلجم  رد  (1) و  هللادـیبع سلجم  رد  تراـسا و  لّوا  زا 
دزادنیب و البرک  یهثداح  دای  هب  ار  مدرم  ات  درک  هدافتسا  یتبـسانم  ره  زا  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما   (5)، یگدـنز لوط  رد  (4) و  هنیدم

مدرم ياهلد  اـهنهذ و  رگنـشور  هک  یثداوح  .تسا  سرد  کـی  شدوخ  مه  نیا  و  دـنک ؛ راکـشآ  مدرم  يارب  ار  هثداـح  نآ  تقیقح 
.دوشب شومارف  دیابن  تسا ،

( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  تّیصخش  بیرخت  هّیما ؛ ینب  تسایس  - 1366-7-3

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  هرهچ ي  دندرک  یعس  نامز  لوط  رد  هّیما  ینب  دیدینش  امش 

201 ص :

صص 118-117. ج 45 ، راونألاراحب ، صص 94-95 ؛ فوهللا ، ص 123 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، - . 1
صص 136-135. ج 45 ، راونألاراحب ، صص 38-39 ؛ ج 2 ، جاجتحإلا ، صص 130-132 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، - . 2

صص 113-112. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 230 ؛ قودص ، یلامألا ، ص 170 ؛ ج 5 ، يربکلا ، تاقبطلا  - . 3
صص 149-148. ج 45 ، راونألاراحب ، صص 90-91 ؛ نازحألا ، ریثم  - . 4

باب 6. ج 46 ، راونألاراحب ، ص 386 ؛ ج 41 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  صص 272-273 ؛ لاصخلا ، - . 5
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هک دـننک  فرحنم  دـننک و  ضوع  نانچ  نآ  درکیم ، دـنم  هقالع  دوخ  هب  ار  همه  تسـشن و  یم  اهناسنا  لد  هب  شیاسر  يادـص  هک  ار 
، درک شورخ  مایق و  ینوناق  تلود  هیلع  هک  يدرف  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیدینـش  امـش  .دنهدن  شوگ  وا  يادص  هب  یتح  مدرم 

هیلع میهاربا   (2)، ضرألا یفدسفُم  ار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  دـندرک ؛ مهّتم  ار  ناربمغیپ  خـیرات ، لوط  رد  دیدینـش   (1) .دندرک یفّرعم 
.تسایند رد  رابکتسا  هدش ي  هتخانش  درگش  نیا  دندرک ؛ یفّرعم  نینچ  ار  ناربمغیپ  رگید  مالسلا (3) و 

اروشاع تکرح  دادتما  نیعبرا ؛ - 1366-7-24

، ندمآ نیا  لصا  هک  البرک -  نیمزرس  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تیب  لها  ندمآ  .منک  ضرع  نیعبرا  باب  رد  هلمج  کی  طقف 
يدـهع دـیدجت  ای  دـننک  یلاـخ  یلد  هک  دوبن  نیا  يارب  طـقف  تسین -  مولعم  نآ  ندوب  مود  اـی  لّوا  لاـس  اـما  ؛(4)  تسا لوبق  دروـم 

هیلع داّجس  ماما  لثم  یتّیصخش  ياهراک  دوشیمن  .دوب  رتالاب  رایسب  نیا  زا  هلئـسم  دوشیم ؛ يراج  اهنابز  رب  یهاگ  هک  نانچ  نآ  دننکب ؛
ّتیصخش تامیمصت  اهراک و  رد  دیاب  درک ؛ لمح  يرهاظ  ِجیار  ِيداع  لئاسم  نیمه  رب  ار  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  لثم  ای  مالـسلا 

.دوب رتگرزب  ياهزار  يوجو  تسج  رد  تمظع ، نیا  هب  ییاه 

نیسح ناوریپ  هب  دنتساوخ  راک  نیا  اب  .دوب  اروشاع  تکرح  دادتما  تقیقح  رد  مالسلا ،  هیلع  ادهّشلادّیس  رازم  رس  رب  ندمآ  هلئـسم ي 
هثداح نیا  هک  دننک  میهفت  دندوب ، هتفرگ  رارق  هثداح  نیا  ریثأت  تحت  هک  یناناملسم  ربمغیپ و  نادناخ  ناتسود  مالسلا و  هیلع  یلع  نب 

ندرک و نفد  ندش ، هتشک  اب  هلئسم  دشن ؛ مامت 

202 ص :

ص260؛ صاوخلا ، هرکذـت  ص 67 ؛ ج 4 ، لـماکلا ، ص581 ؛ ج2 ، حئارجلا ، جـئارخلا و  ص 12 ؛ ج 2 ، هسایـسلا ، هماـمإلا و  - . 1
ص 114. ج 45 ، راونألاراحب ،

.127، فارعأ - . 2
.59، ءایبنأ - . 3

.336-335 صص ج98 ، راونألاراحب ، ص 422 ؛ هیلاخلا ، نورقلا  نع  هیقابلا  راثآلا  - . 4
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؛ تسامـش عامتجا  لحم  اجنیا  دنداد  دای  نایعیـش  هب  .دراد  همادا  هلئـسم  درکن ؛ ادـیپ  همتاخ  ناریـسا  ندرک  اهر  دـعب  نتفرگ و  تراسا 
ار نیملـسم  هعماج ي  یمالـسا  گرزب  فدـه  یعیـش و  هعماج ي  فدـه  داعیم ، نیا  رد  ندـش  عمج  اب  هک  تسا  یگرزب  داعیم  اجنیا 
هک تسا  يزیچ  نیا  عضو ؛ نآ  اب  مه  نآ  تداهش ، ّدح  رد  یتح  نآ ، هار  رد  شالت  یمالسا و  ماظن  لیکـشت  .دیروایب  مه  ِدای  هب  دیاب 

بنیز مالـسلا و  هیلع  داّجـس  ماما  ربمغیپ ، نادناخ  ندمآ  .دـنامیم  هدـنز  هشیمه  يارب  نآ  هرطاخ ي  تفریمن و  ناناملـسم  دای  زا  دـیاب 
.دوب دوصقم  نیا  هب  نیعبرا ، رد  البرک  هب  مالسلا  اهیلع  يربک 

مالـسلا مهیلع  هّمئا  يارب  هک  تسا  ییاـهترایز  نیرت  نومـضمرپ  نیرتزغمرپ و  نآ  زا  یکی   (1) نیعبرا ترایز  دینکیم ، هاگن  امـش  اذل 
.تسا هدش  رکذ 

ادهش رگید  رب  البرک  يادهش  تلیضف  - 1366-9-25

، مالسا خیرات  لوط  يادهش  همه ي  اب  ادهـش  نیا  منکیم  ضرع  دوشیم ، ثحب  البرک  يادهـش  هب  عجار  یتقو  هشیمه  هدنب  هکنیا  ّتلع 
راشف تّدـش  نارود  رد  نازیزع  نیا  هک  تسا  نیمه   (2)، دنرتالاب دنراد و  توافت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نامز  يادهـش  اب  یتح 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  ضیرحت  قیوشت و  اب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  باکر  رد  هک  یـسک  .دـنداد  ماجنا  ار  تکرح  نآ  قانتخا ،
یم ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  گنج ، نادیم  هب  دوریم  دوشیم ، هقردب  هلهله  يداش و  اب  دوشیم ، شبـسا  راوس  هنادرم  هلآ ،  هیلع و 
هیلع ایند  همه ي  هک  یلاح  رد  ییاهنت ، نآ  اب  تبرغ ، نآ  اب  البرک ، يارحـص  رد  هک  یـسک  نآ  اب  دوشیم ؛ دیهـش  دـگنج و  یم  دـنیب ،
یلیخ دسریم ، تداهـش  هب  ناوج  ای  ریپ  دوریم ، اجنآ  تساهنآ ، ّدـض  رب  ادـصکی  تاغیلبت  اهنآ ، ّدـض  دـصرددص  تموکح  تساهنآ ،

.دراد قرف 

203 ص :

صص 332-331. ج 98 ، راونألاراحب ، 790 ؛ صص 788 - دجهتملا ، حابصم  - . 1
ص 295. ج 41 ، راونألاراحب ، صص 221-222 ؛ ج 14 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  ص 453-454 ؛ تارایزلا ، لماک  - . 2
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قح تلود  رد  یگدنز  تمعن  رکش  هب  مامتها  - 1366-11-16

نم دیوگیم : هک  تسا  نیا  دنکیم ، رکش  نآ  رب  ار  ادخ  هفرع ، زور  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  هک  ییاهزیچ  زا  یکی 
یکی نیا  ؛(2)  دمآ ایند  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تلود  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ   (1) .يدروآ ایند  هب  قح  تلود  رد  ار 
ییایند رد  هک  یکدوک  ناوجون و  ناوج ، رشق  نآ  نیب  تسا  قرف  یلیخ  .دراد  یتّیصوصخ  نیا  دوخ  تسا ؛ اهدرواتـسد  نیرتگرزب  زا 
يولهپ میژر  رد  هک  نانچمه  دوشیمن ؛ هدرب  نآ  رد  ادخ  زا  یمان  درابیم و  هانگ  نآ  راوید  رد و  زا  هک  دنکیم  دشر  دنکیم و  زاب  مشچ 

.دوب

نید ظفح  تّیّمها  - 1367-3-22

، ار شلاـم  ار ، شناـج  راـک ؛ نیا  يارب  ناـسنا  هک  دزرا  یم  و  تسامـش ، راـک  شزرا  نـیا  دـیدرک ؛ ظـفح  تـقیقح  رد  ار  نـید  اـمش 
ینعی دش ؛ هتشک  شیارب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  يراک  نامه  تسا ؛ نیا  راک  نیرتگرزب  .دنک  فرـص  ًاعقاو  ار ، شتاناکما 

.دینکیم تکرح  شیارب  ادخ  هار  رد  داهج  دربن و  نادیم  رد  دیراد  زورما  امش  هک  ینیمه  يارب  تسرد  نید ، ظفح  يارب 

هعماج فارحنا  قمع  ناشن  مالسلا ؛  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  - 1367/4/11

، میدمآ نامز  نآ  زا  لاس  دصیـس  رازه و  زا  دعب  هک  ام  هب  دنتـساوخیم  دـعب  دوب ، هداتفین  قافّتا  مالـسا  ردـص  رد  البرک  هثداح ي  رگا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترجه  زا  دعب  لاس  تصـش  هک  دش  نانچ  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  شور  زا  فارحنا  دـنیوگب 

دساف دوب ، دب  ردقنیا  دوب ، هتسشن  ربمغیپ  ياج  هک  یسک  نآ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تافو  زا  دعب  لاس  هاجنپ 

204 ص :

ص 217. ج 95 ، راونألاراحب ، صص 74-75 ؛ ج 2 ، لامعألا ، لابقإ  - . 1
ص260. ج43 ، راونألاراحب ، ص231 ؛ ج3 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  ص404 ؛ ج1 ، فارشألا ، باسنأ  - . 2
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، لوصا زا  نید ، زا  فارحنا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تلحر  زا  دعب  لاس  هاجنپ  و  دوب ، نینچ  هعماج  عضو  دوب ، دیلپ  ردقنیا  دوب ،
دناوتیمن ناسنا  .میمهفب  هدوب ، هک  نانچ  نآ  ار  هّیـضق  نیا  اـم  تشادـن  ناـکما  هدوب ، دـح  نیا  هب  مالـسا  یعاـمتجا  شور  زا  نآرق ، زا 

.هجرد دون  ای  هجرد ، هاجنپ  ای  تسا ، فارحنا  هجرد  هد  دنکیمن  قرف  تسا ؛ فارحنا  فارحنا ، .هدش  ادیپ  فارحنا  ردقچ  دمهفب 

، ناـمز تشذـگ  زا  دـعب  .درک  رّوصت  درک ، ضرف  دوشیم  هنوگ  همه  هدوب ، دـب  یلیخ  عاـضوا  دـندوب ، هدـش  فرحنم  دـنیوگیم  یتـقو 
هداتفا یقافّتا  هچ  تقو  نآ  دنمهفب  دنناوتیمن  تاّیبدا  رعـش و  خـیرات و  میـسرت و  ریوصت و  اب  دـننیبب ، ار  فارحنا  نآ  دـنهاوخب  یناسک 

.تسا

رد دـناسر ، تداهـش  هب  یعـضو  نینچ  اـب  ار  ربمغیپ  رـسپ  ربمغیپ ، هفیلخ ي  هک  دوب  ناـنچ  نآ  فارحنا  دـنیوگ  یم  امـش  هب  یتقو  اـما 
هللا یلص  ربمغیپ  هک  یـسک  ربمغیپ و  لد  زیزع  ربمغیپ و  رـسپ  هک  هدوب  دح  نیا  رد  هلئـسم  دیمهف  یم  دوشیم ؛ نشور  یمیـسرت  ناتنهذ 

تـسد هب  عضو  نیرتزیمآ  تواسق  نیرتدـیدش و  اب  ربمغیپ ، تلحر  زا  دـعب  لاـس  هاـجنپ  هدز ، ار  اـهفرح  نیا  وا  هراـبرد ي  هلآ  هیلع و 
ریسا مه  ار  شا  هّچب  نز و  شدالوا و  دسریم ؛ لتق  هب  هتسشن - هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دنسم  رد  هک  یسک  ینعی  ربمغیپ -  نیشناج 

دـشیمن دیمهف و  دوشیمن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  نودب  یباتک  چیه  رد  ار  لکـش  نیا  ار و  هنحـص  نیا  دینیبب   (1) .دنریگیم
مالـسا زا  فارحنا  ظاحل  زا  نامز  نآ  عضو  میمهفب  میتسناوتیمن  زورما  اـم  دوب ، هدـشن  دیهـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رگا  .دـیمهف 

ماـما لـثم  یـسک  تقو ، مکاـح  هفیلخ و  یتقو  مینکیم  كرد  تحار  .دوب  هجرد  داتـشه  دـص و  میمهف  یم  ـالاح  .تسا  هدوب  ردـقچ 
ینعی هتـشاد ؛ ریـسم  فالتخا  هجرد  داتـشه  دـص و  تسرد  نیا  تواسق ، نیا  اـب  مه  نآ  دـناسرب ، تداهـش  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

نامه هدوب ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نامز  ّدض  دصرددص 

205 ص :

ص 107. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 114 ؛ ج 2 ، داشرإلا ، ص 348 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  - . 1
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بهلوبا و لهجوبا و  لثم  دیزی  ینعی  درک ؛ هضرع  ار  مالسا  ّتیعضو ، نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  هدوب  یتّیلهاج  ّتیعـضو 
ثداوح .البرک  هثداح ي  زا  دینکیم ؟ ادیپ  اجک  زا  امـش  ار  تشادرب  نیا  .دـیآ  یمن  ناسنا  نهذ  هب  چـیه  نیا ، زا  ریغ  .هدوب  نایفـسوبا 
.دنراد یّمهم  شقن  نینچ  ّتلم  کی  هعماج و  کی  بالقنا ، کی  خیرات  میسرت  رد  دنوشب ، نایب  تسرد  دنوشب و  طبض  تسرد  رگا 

یعیش رگشروش  ِیبالقنا  رّکفت  هاگیّلجت  اروشاع ؛ - 1367/5/23

هراشا

ياهـشزرا هک  يراگزور  نآ  یـساّبع ، يوما و  هایـس  قانتخا  نارود  رد  .دوب  مایپ  ياراد  هشیمه  عّیـشت  نینوخ  خـیرات  لوط  رد  مّرحم 
هاگتسد ناقشاع  زابکاپ و  نایعیش  هک  يراگزور  دشیم ، تنطلس  ياهرابرد  یساّبع و  يوما و  نفع  ّتیفارشا  ِلامدگل  یمالـسا  يالاو 

همه رد  و  دندرکیم ، هدهاشم  يوما  یـساّبع و  رابرد  ناردلق  ياه  همکچ  ریز  ار  هّیهلا  هّقَح ي  قوقح  ندـش  لامیاپ  تیالو ، تماما و 
نیا و  دـنادرگیمرب ؛ نایعیـش  لد  هب  ار  دـیما  امرگ و  افـص و  رون و  هک  دوب  يا  هچیرد  اروشاع  مّرحم و  خـیرات ، قاـنتخا  ياـهنارود  ي 

.تسام بهذم  نییآ و  ياه  یتفگش  زا  یکی 

نایم تسا ؛ يدـیمون  هیام ي  ًالومعم  ناربهر ، نارادرـس و  ندـش  هتـشک  .تسا  خـلت  هثداح ي  کی  ًالومعم  ندـش ، هتـشک  هثداـح ي 
نینچ زا  هک  ار  تداهش  داهج و  يراکادف و  شزومآ  بتکم  ار و  یعیـش  رگـشروش  ِیبالقنا  رّکفت  مزانب  اما  تسا ؛ نینچ  ایند  ياهتّلم 
يارب هک  يا  هعقاو  يا و  هطقن  زا  دروآ و  دوجوهب  نایعیـش  لد  رد  فعـش  روش و  ياغوغ  کـی  تسا ، خـلت  همه  يارب  هک  يا  هثداـح 

مالـسلا و هیلع  یلع  نب  نیـسح  .درک  ریزار  دوـخ س- ناوریپ  لد  هب  ار  -د  یما ناـشوج  همـشچرس ي  تسا ، يدـیمون  بجوـم  هـمه 
ریذپان و لّمحت  هایس و  یقانتخا  نارود  رد  شنارای 

206 ص :
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یّقلت هتفای  نایاپ  ار  ینیسح  هاگتـسد  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  نیبرهاظ ، ياهمـشچ  .دندرک  ادف  ار  دوخ  ناج  يراّبج ، تردق  لباقم  رد 
یباداش هفوکش ي  یلاهن و  دننام  دروایب ، نوریب  كاخ  زا  رس  رمثرپ  هدنلاب و  هرابود  ات  دوریم  كاخ  ریز  هک  يرذب  دننام  وا  اما  درک ؛

، داد روش  داد ، دـیما  ملاع  ناگدازآ  همه ي  هب  هک  ناملـسم ، ياهناسنا  همه ي  هب  عّیـشت  خـیرات  لوط  رد  دـمآ و  نوریب  كاخ  ریز  زا 
.داد يزوریپ  ماجنارس  تداهش و  داهج و  داد ، يریذپان  یگتسخ  داد ، سرد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يزوریپ  نییبت 

، خیرات لوط  رد  یسک  ره  هک  تسا  نیا  فرح  نیا  هجو  کی  لیلد و  کی  تسا ، زوریپ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  مییوگیم  ام  رگا 
ینعی ینیـسح  قطنم  .گرم  زا  ندیـسرتن  ینعی  ینیـسح  قطنم  .دـش  زوریپ  دـیدرت  یب  داد ، رارق  شیوخ  راـک  روحم  ار  ینیـسح  قطنم 

مجح و ره  رد  لطاب  نارای  ندرمـشن  دایز  قح و  ناراـی  ندرمـشن  مک  ینعی  ینیـسح  قطنم  .تمیق  ره  هب  لـطاب  رب  قح  نداد  حـیجرت 
.دنکیم بورغ  اهوزرآ  رهاّظلا  یلع  هک  يا  هظحل  رد  یتح  نایاپ ؛ یب  دیما  ینعی  ینیسح  قطنم  .ددع 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يزوریپ  زا  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  ینیب  شیپ 

هب مالـسلا  اـهیلع  يربـک  بنیز  درکیم ، رّوـصت  هدـش  ماـمت  ار  زیچ  همه  نیبرهاـظ ، ياهمـشچ  یتـقو  نینوـخ ، ياروشاـع  زور  بورغ 
: تفگیم دنزیم ، فرح  یهلا  ياهتّنس  خیرات و  نتم  زا  ییوگ  هک  ینابز  اب  مالسلا -  هیلع  داّجس  ماما  نیـسح -  نب  یلع  شا  هدازردارب 

دهاوخ اهـششوج  اهقـشع و  اهلد ، نوناک  اجنیا  .دش  دهاوخ  هتخارفارب  مچرپ ، نیا  دش ؛ دهاوخ  دابآ  نیمزرـس ، نیا  يزور  هدازردارب !
.دش (1) و  .دنرادیمرب ماگ  قح  ادخ و  هار  رد  هک  یناسک  همه ي  يارب  دش  دهاوخ  یقشمرس  اجنیا  دش و 

نارود زا  رتدیدش  میوگن  رگا  یقانتخا -  نارود  رد  میدید  ام 

207 ص :

ص 182. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 447 ؛ تارایزلا ، لماک  - . 1
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اهلد نآ  اهمغ  دیاب  هک  دنام  هدنز  مالسلا  هیلع  نیـسح  دای  هب  ییاهلد  دوب ، یهایـس  یماکان و  یخلت و  زیچ ، همه  هک  یـساّبع - قانتخا 
هب ار  ریـشمش  رب  نوخ  يزوریپ  مچرپ  هّدُع ، هّدع و  ندوب  مک  اب  هک  میدـید  و  تشاذـگن ؛ مالـسلا  هیلع  نیـسح  قشع  اما  دـناریمیم ، ار 

.تسا بالقنا  رد  ام  سرد  نیا  و  درک ؛ زوریپ  ریشمش  رب  ار  نوخ  تفرگ و  تسد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایق  فده  هفسلف و  - 1367/5/23

هراشا

رارق نهآ  طخ  يور  هک  يراطق  لثم  دراد ؛ یمیقتـسم  لاور  کی  دـنکیم ، داجیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  هک  یتکرح  نیا 
نیا تسا  نکمم  ًالصا  ایآ  .دیـسر  دهاوخ  اجک  هب  دوریم و  اجک  زا  دنکیم ، عورـش  اجک  زا  تسا  صّخـشم  دوریم ؛ شیپ  دراد  هتفرگ ،

رثا رب  بوخ  ِنمؤم  مدآ  کی  ناهگان  دینیب  یم  امـش  .تسا  ریذـپ  بیـسآ  ناسنا ، نوچ  تسا ؛ نکمم  هلب ، دوشب ؟ جراخ  طخ  زا  راطق 
نانچ یمالسا  هعماج ي  یمالسا و  بالقنا  راطق  مینک  ضرف  تسا  نکمم  سپ  .دوشیم  هنوگرگد  شلمع  ای  شرّکفت  يا  هثداح  کی 

؟ دشن رگم  .دش  جراخ  .دوش و  جراخ  طخ  زا  هک  دسرب  يا  هطقن  هب  درکیم ، تکرح  لّوا  ردص  رد  هک 

رد یناسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تلحر  زا  دعب  لاس  هاجنپ  دـینیب  یم  امـش  هک  تسانعم  نیا  هب  طخ  زا  ندـش  جراخ  نیا 
: هک دنتسه  راک  سأر 

(1) ؛» ًالَخَد ِهللا  َنیِد  ًالَوَخ َو  ِهللاَداَبِع  ًالَوُد َو  ِهللا  َلاَم  اُولَعَج  »

، ادـخ لام  هک  یناسک  دنـشک ؛ یم  راب  اهنآ  زا  دـنهدیم و  بیرف  ار  اهنآ  دـنداد ، رارق  ناشدوخ  ناگدرب  ار  ادـخ  ناگدـنب  هک  یناسک 
زا دنکیم ، هدافتسا  نآ  زا  یناویح  هک  یهاگارچ  لثم  دنراذگیم و  ناشناکیدزن  ناشدوخ و  هرفـس ي  رد  ار  نیملـسم  لاملا  تیب  ینعی 

دننکیم هدافتسا  لاملا  تیب 

208 ص :

ص177. ج31 ، راونألاراحب ، ص295 ؛ ج4 ، همامإلا ، یف  یفاشلا  ص374 ؛ ج2 ، حوتفلا ، - . 1
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قافّتا مالـسا  رد  هثداح  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تافو  زا  دعب  لاس  هاجنپ  .دـننکیم  ادـخ  نید  اب  دـهاوخیم ، ناشلد  راک  ره  و 
، عیجف عضو  نآ  اـب  ار  ربمغیپ  هشوگرگج ي  ربمغیپ و  رـسپ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترجه  زا  دـعب  لاـس  تصـش  ینعی  .هداـتفا 

نیا  (3) .دندنادرگ اهرهـش  رد  ریـسا  لثم  ار  شا  هّچب  نز و  (2) و  دندرک هزین  ِرس   (1)، دندیرب ار  شرس  دنتـشک و  مدرم  مشچ  يولج 
.تسا فارحنا 

فارحنا جالع  مالسلا ؛  هیلع  نیسح  ماما  مایق 

یلکـشم راک  هتبلا  .هلب  هک  تسا  نیا  خساپ  دینادرگرب ؟ طخ  هب  ار  نآ  دوشیم  ایآ  دوب ؟ دیماان  دیاب  دـش ، جراخ  طخ  زا  راطق  یتقو  ایآ 
هیلع یلع  نب  نیـسح  .تسا  يراک  نینچ  کـی  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تکرح  و  لّوا ؛ تکرح  لـثم  دـهاوخیم  یتکرح  تسا ،

اب لماک ، داسف  ییارگ و  هّدام  فرط  هب  تفریم  تشاد  دوب و  هدش  جراخ  طخ  زا  هک  ار  یمالسا  هعماج ي  مالسا و  نید  راطق  مالـسلا 
یلاح رد  دنام ؛ ظوفحم  نآرق  ادخ و  نید  ّتیمـسر  اما  دشن ، لیکـشت  وا  زا  دعب  یمالـسا  تموکح  .دنادرگرب  لّوا  لاح  هب  دوخ  مایق 
فرح مالسا  ّدض  ًاحیرص   (4)، دروخیم بارش  ینلع  هک  دوب  تموکح  سأر  رد  یـسک  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مایق  نامز  هک 

.تفگیمن يزیچ  مه  یسک   (5)، دادیم راعش  دزیم و 

ّتیمسر اما  دندوب ، نآرق  هب  رفاک  هللااب و  رفاک  ًابلق  یمالـسا ، هعماج ي  سأر  رد  ناملـسم  نارادمامز  ناهدنامرف و  هچرگا  مایق  زا  دعب 
زورما ات  نورق ، لوط  رد  خـیرات ، رتسب  رد  نآرق  مالـسا و  نید  دـینیب  یم  امـش  هکنیا  لیلد  هب  لـیلد ؟ هچ  هب  .دوب  ظوفحم  مالـسا  نید 

دشِکب رس  هرابود  دشاب ، هدامآ  هنیمز  هنامز و  هک  يا  ههُرب  ره  رد  هک  درک  ادیپ  ار  تصرف  نیا  مالسا  دنام و  یقاب 
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.دوب مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تکرب  هب  نیا  .تسا  هتفرگ  ماجنا  نیا  ام  نامز  .دروایب  دوجوهب  رگید  راب  کی  ار  یمالسا  بالقنا  و 
نآ دادـیمن و  راـثیا  تمحز و  ترـسع و  نآ  هـب  نـت  درکیمن و  ار  يراکادـف  نآ  ترجه  لاس 61  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  رگا 

اَی َکـِمْوَیَک  َمْوَـی  ـال   » هک هدـیدن -  شدوـخ  هب  ّتیفیک  نآ  اـب  مجح و  نآ  اـب  ار  نآ  ریظن  زوـنه  یمالـسا  هعماـج ي  هـک  ییاهتبیـصم 
نیقّقحم دنسیونب ، نیرّکفتم  نامز ، لوط  رد  دوشب  نآ  ساسا  رب  هک  دنامیمن  یمالسا  نآ  دینادب  امش  درکیمن ، لّمحت   - (1)« هللاِْدبَعَابَأ

یقاب یمالـسا  ًالـصا  دـنزاسب ؛ يا  هعماج  نینچ  ادـخ  نادرم  دـننک و  بـالقنا  نّویبـالقنا  دـنهدب و  راعـش  نارگـشروش  دـننک ، قیقحت 
.تسا نشور  هدـش و  باسح  ًاقیقد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تکرح  سپ  .دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  راـک  نیا  .دـنامیمن 

.تسا نیا  وا  مایق  هفسلف ي 

نیمـضت ار  نید  ياقب  تداهـش  نیا  اما  دوب ، دهاوخ  وا  لابند  هب  تداهـش  ولو  دنک ، مایق  رگا  تسنادـیم  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
.درک دهاوخ 

دیورب هک  تسا  نیا  شهار  هدـش ، جراخ  طخ  زا  راطق  دـیدید  رگا  هک  داد  دای  خـیرات  لوط  رد  همه  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
: دییوگب ار  قح  نخس  دیهدب و  رارق  گرزب  ياهیراکادف  ضرعم  رد  ار  ناتدوخ  ناج 

ِْمثِإـْلِاب َو ِهللا  ِداَـبِع  ِیف  ُلَـمْعَی  هللا  ِلوُسَر  ِهَّنُِـسل  ًاـِفلاَُخم  ِهللاِدـْهَِعل  ًاـثِکاَن  ِهللا  ِمُرُِحل  ًالِحَتْـسُم  ًاِرئاَـج  ًاناَْطلُـس  يَأَر  ْنَم  لاَـق : هللا  َلوُسَر  َّنِإ  »
(2) «. هَلَخْدَم ُهَلِخُْدی  ْنَأ  ِهللا  یَلَع  ًاّقَح  َناَک  ٍلْوَق  ٍلْعِِفب َو ال  ِهیلَع  ْرِّیَُغی  ْمَلَف  ِناَوْدُْعلا 

یلع نب  نیسح  راک  اذل  .مدرک  نم  هک  تسا  نیا  دنتـسه ، اج  ره  هنامز  ياه  نیـسح  راک  تسا ، راک  رـس  يدیزی  لثم  هک  یتقو  ینعی 
چیه زورما  ات  مالـسا  خـیرات  لوط  رد  زیزع ! ناردارب  منک  ضرع  امـش  هب  نم  .رـشب  خـیرات  لوط  يارب  تسا  يراک  کی  مالـسلا  هیلع 

هچ لبق و  هچ  درکن ؛ يوریپ  یتسردب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  راک  مدرم ، امش  ردق  هب  ناملسم  ياهتّلم  زا  یتّلم 
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ار میظع  تکرح  نآ  داهتجا ، مایق و  نوخ و  رهـش  هللا  بزح  مق ، مدرم  امـش  نیمه  بالقنا ، يزوریپ  زا  لبق  .بـالقنا  يزوریپ  زا  دـعب 
هتـشک يدادعت  دنتخیر و  اهنابایخ  هب  مدرم  هدش و  اغوغ  مق  رد  دمآ  ربخ  یتقو  .مدوب  دیعبت  رهـشناریا  رد  اهزور  نآ  نم  .دیداد  ماجنا 

ربخ نامیارب  دندمآ  مق  زا  نامناتـسود  مه  دعب  دـش و  رتاوتم  اهربخ  هکنیا  ات  دوشیم !؟ رگم  میتفگیم  دـمآ ! یمن  نامرواب  هللاو  دـندش ،
نب نیسح  راک  .تسه  هک  دوبن  نیا  ناریا  عضو  زورما  دیدرکیمن ، مق  رد  ار  راک  نیا  امش  رگا  دینادب  .دوب  یمیظع  هثداح ي  .دندروآ 

.نیمه ینعی  مالسلا  هیلع  یلع 

خیرات همه ي  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مایپ 

نطو زا  اه  هدـنامرود  ام  يارب  خـیرات  لوط  رد  درک ، مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  یتکرح  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نوخ 
یلع نب  نیسح  .تشاد  مایپ  دوب ، تلاسر  نادناخو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نارود  رد  هک  یمالـسا  نتم  زا  نام ، یمالـسا  یلـصا 
دینک ظفح  ار  مالسا  اهنامز ، زا  ینامز  ره  رد  اه و  هرود  زا  يا  هرود  ره  رد  دیهاوخیم  رگا  داد  ناشن  ام  هب  دوخ  لمع  اب  مالـسلا  هیلع 

ار اروشاع  ردـق  سپ  ...میدـید  مه  ار  شا  هجیتن  درک ، ار  راک  نیا  ام  ّتلم  میدرک ، اـم  ار  راـک  نیا  .تسا  نیا  شهار  دـیرادب ، هگن  و 
.دینکن شومارف  زگره  ار  اروشاع  سرد  دینادب و 

مالسلا هیلع  ماما  تبرغ  ییاهنت و  - 1367/5/24

هراشا

.تسا ّتلم  نیا  یبلط  تداهش  یبلطداهج و  تلیضف ، همشچرس ي  ّتلم و  نیا  ناشوج  ّتیونعم  همشچرس ي  اروشاع ،

نآ هعماج ي  نمؤم  ياضف  مامت  رب  شنارای و  ترضح و  نآ  رب  تبرغ  هک  دیسر  تداهش  هب  یطیارش  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 
، هارمگ يّدام و  ياـیند  رد  زورما  مه  اـم  ّتلم  هک  تسا  تسرد  .دـنکیم  قرف  ههبج  رد  اـم  نازیزع  تداهـش  اـب  نیا  .دوب  مکاـح  زور 

روش هسامح و  اب  ام  نازیزع  زورما  .دنکیم  قرف  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تبرغ  اب  تبرغ  نیا  اما  تسا ، بیرغ 
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شیاتـس اهنآ  زا  همه  دنیآ ، یم  یتقو  .دننکیم  هزرابم  ههبج  دنیآ  یم  هنامیکح  يربهر  هیاس ي  رد  ّتلم و  میظع  تردـق  هب  اکّتا  اب  و 
ياپ تسد و  روشک  نالوئـسم  دسوبیم ، ار  ناشیوزاب  ماما  دیوگیم ؛ نیرفآ  تنـسحا و  اهنآ  هب  راوید  رد و  دندرگیمرب ، یتقو  دـننکیم ؛

مه یهلا  راوج  هب  دنسرب ، مه  تداهش  هب  دربن  ههبج ي  رد  رگا  دوشیم ؛ لئاق  مارتحا  اهنآ  يارب  هعماج  ياضف  دنسوبیم ، ار  ناگدنمزر 
.دنرادیم یمارگ  ار  اهنآ  دای  دوشیم ، عییشت  مارتحا  اب  اهنآ  رکیپ  دنورب ،

تکرح هکم  زا  دوب ؛ تبرغ  اب  درک ، تکرح  هک  هنیدـم  زا  .دوبن  هنوگ  نیا  ّتیعـضو  هک  دوب  ینامز  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  اـما 
هنابیرغ داد ، ناج  هنـشت  بل  هنابیرغ و  دیگنج ، هنابیرغ  دش ، هرـصاحم  هنابیرغ  دوب ؛ تبرغ  اب  دـش ، دراو  البرک  هب  دوب ؛ تبرغ  اب  درک ،
مالـسلا هیلع  یلع  نب  نیـسح  دوب و  مکاح  زور  نآ  يایند  مامت  رب  هایـس  قانتخا  .دش  دای  يدامتم  ياهلاس  لوط  رد  هنابیرغ  دـش ، نفد 

.دیدیم ینشورهب  ار  تبرغ  نیا 

اروشاع سرد 

یلع نب  نیسح  رانک  مه  رفن  ود  داتفه و  نامه  زور  نآ  رگا  .درک  مایق  ییاهنت  هب  هدنشخرد  رون  نیا  تملظ ، نایاپ  یب  يارحـص  نایم 
میزومایب مالسلا  هیلع  نیسح  زا  .تسا  سرد  کی  نیا  .درکیمن  لیطعت  ار  شمایق  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  دندنامیمن ، مالسلا  هیلع 

.درک كرت  اهتبرغ  اهراشف و  هناهب ي  هب  دیابن  یطیارش  چیه  رد  ار  هللا  لیبس  یف  داهج  هک 

*

رواـی ندوـب ، بیرغ  ندوـب ، مک  ندوـب ، اـهنت  ببـس  هب  ار  بجاو  نیا  هضیرف و  نیا  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  سرد 
ِتبرغ رد  .تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ياهـسرد  زا  یکی  نیا  .درک  كرت  دـیابن  نتـشاد ، نمـشد  نتـشاد ، ضراعم  نتـشادن ،

اهنیا مالسلا  هیلع  نیسح  .دزیرب  کشا  یتح  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  رب  تشادن  تأرج  یسک  يدامتم  ياهلاس  ات  دیگنج و  لماک 
.دزادنیب تشحو  هب  ار  وا  تسناوتن  تبرغ  تسنادیم و  ار 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایق  هزیگنا ي 

ره .تسا  رطخ  رد  نید  درکیم  ساـسحا  هک  دوـب  نیا  درکیم ، راداو  راوـشد  داـهج  نیا  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  يزیچ 
نآ یتسیاب  شتاساسحا -  هب  شنابز ، هب  شیاهورین ، هب  شلام ، هب  شناج ، هب  دراد -  جایتحا  وا  هب  نید  دنک  ساسحا  ناسنا  هک  یتقو 

.دنک جرخ  دنک و  میدقت  ار 

هب ادخ  نید  دنیبب  یسک  ره  تسا : نیا  ترضح  نآ  نانخس  زا  یکی  .دراد  ینانخس  دوخ  مایق  ّتلع  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
؛ دتسیان تکرح  نیا  لباقم  رد  دوشیم و  لاماپ  دوریم و  نیب  زا  دراد  یمالسا  هعماج ي  رد  ییاهتردق  یناسک و  هلیسو ي 

(1) ؛» هَلَخْدَم ُهَلِخُْدی  ْنَأ  ِهللا  یَلَع  ًاّقَح  َناَک  »

اب مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  .دگنج  یم  دنکیم و  هزرابم  ادخ  نید  اب  دراد  هک  داد  دهاوخ  رارق  یـسک  نامه  مکح  رد  ار  وا  ادـخ 
.درک عورش  هزیگنا  نیا 

اروشاع سرد 

نانچ نآ  دوشب -  مه  بوکرس  رگا  هنامولظم  داهج  هزرابم و  هک  تسا  نیا  دشاب ، بلاج  ام  يارب  دیاب  زورما  هک  اروشاع  رگید  سرد 
خیرات لوط  رد  دیشوج و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوخ  .درک  دهاوخن  کشخ  زگره  ار  نوخ  نیا  لاعتم  يادخ  دش -  البرک  رد  هک 

رد امش  هلیسو ي  هب  مالسا  زورما  دینیب  یم  امـش  .دناسر  زورما  هب  داد و  دشر  درک ، يرایبآ  ار  عّیـشت  میظع  نایرج  مالـسا و  ینالوط ،
.میتفرگ دای  اروشاع  زا  ام  دش و  دنلبرس  ایند 

نب نیـسح  سرد  نیا  .درک  یگداتـسیا  هتـشذگ  راّبج  میژر  روج  ملظ و  لباقم  رد  دیاب  هنوگچ  میدوبن  دلب  میتشادـن ، اروشاع  رگا  ام 
.تسا مالسلا  هیلع  یلع 

ینیسح تضهن  يزوریپ 

تّزع هب  مالـسا  زورما  دیگنج و  یم  مالـسا  تّزع  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  اریز  تسا ؛ هدـش  زوریپ  ینیـسح  تضهن  زورما 
دنموربآ دنلبرس و  هدنز و  ار  اهتّلم  دناوتیم  هک  يرّکفت  هب  مالسا  ایند  رد  زورما  .تسا  هدیسر 
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هیلع یلع  نب  نیسح  سرد  سپ  .دشاب  وگلا  ایند  يارب  دناوتیم  ناریا  یمالسا  يروهمج  رد  ام  لمع  زورما  .تسا  هدش  هتخانـش  درادب ،
دیاب اهتبیـصم  رکذ  اه ، یناوخ  هضور  اهنتفگ ، رد  .دیمهف  تسرد  ار  نآ  دـیاب  درکن ، شـشومارف  دـیاب  تسا ؛ هنادواج  رد س  مالـسلا 

.مینکن نوریب  نامشوگ  زا  هراومه  ار  سرد  نیا  ام  ات  دوش ، میهفت  ادخ  هار  يارب  ادخ و  نید  يارب  ناسنا  ندش  ادف  هتکن ي 

زا ترـضح و  نآ  زا  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  دوخ  ياهلد  ندرک  کیدزن  اب  مّرحم ، ياهبـش  نیا  رد  .دینادب  ار  ماّیا  نیا  ردق 
؛ دینک مکحم  ار  ناتدوخ  ياه  هناش  دیاب  دیتسه ، بالقنا  روشک و  هدنیآ ي  ياهدیما  هک  اهناوج  امش  .دیریگب  ورین  اروشاع  هثداح ي 
رد زورما  ات  هک  یتناما  نیمه  .تسامـش  شود  رب  هک  ینیگنـس  تناما  راب  ندرک  لمح  يارب  دـینک ، راوتـسا  ار  ناتدوخ  ياهناوختـسا 

نیـسح سرد  اروشاع و  سرد  اهنیا  همه ي  .دـشاب  يرگید  ههبج ي  رد  يرگید و  لکـش  رد  تسا  نکمم  ادرف  دوب ، گنج  ههبج ي 
.تسا مالسلا  هیلع  یلع  نب 

ناملسم تّما  يرادیب  مچرپ  مّرحم ؛ - 1367/5/24

هراشا

دندرکیم و توالت  نآرق  دندوب  اه  یلیخ  دنناملسم ، دندرکیم  اعّدا  اه  یلیخ  .دش  نآرق  صخاش  دش ، مالسا  مچرپ  تقیقح  رد  مّرحم 
عّیـشت راختفارپ  خیرات  لوط  رد  هک  يزیچ  نآ  اما  دندزیم ؛ مه  ییاهفرح  نآرق  بلاطم  هب  عجار  یملع  گنر  بآ و  اب  یمـسر و  دیاش 

اب اهناملسم  زا  یضعب  دیاش  .تسا  مّرحم  دشاب ، يزاجم  مالـسا  یقیقح و  مالـسا  نایم  يزرم  لطاب ، قح و  نایم  يزرم  تسا  هتـسناوت 
هک یناناملسم  یتح  ناناملسم ، نیرتهب  خیرات ، زا  ینالوط  نارود  کی  رد  ًاتقیقح  اما  دنـشابن ، انـشآ  تسرد  اروشاع  مّرحم و  تقیقح 

.دنتسنادیم ار  مّرحم  ردق  دندوبن ، عّیشت  هرمز ي  رد 
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.دوب ناملسم  تّما  يرادیب  صخاش  تقیقح  رد  دنسانش ، یم  ار  مّرحم  هک  یناسک  رظن  رد  مّرحم ، هب  نافراع  رظن  رد  مّرحم 

اروشاع ياهسرد 

سرد دنتسناوت  هک  ییاهنآ  هب  ملاع و  ناناملسم  همه ي  هب  هکنیا  یکی  .درک  تباث  داد و  ناشن  اه  سانـش  مّرحم  هب  ار  زیچ  دنچ  مّرحم 
هک یناملسم  .درذگب  دوخ  ناج  زا  دیاب  یماقم  نأش و  ره  رد  یسک  ره  نآرق ، مالسا و  زا  عافد  يارب  هک  داد  ناشن  دنمهفب ، ار  مّرحم 

حلاصم نآرق ، زا  عافد  يارب  تسین  رضاح  دروخب ؛ یلیس  تسین  رضاح  مالـسا  زا  عافد  هار  رد  اما  دنکیم ، مالـسا  زا  يرادفرط  ياعّدا 
.تسا یعقاو  ناملسم  دنک  اعّدا  دناوتیمن  دنک ، ینابرق  ار  دوخ  یصخش 

تکرب هب  ایند  همه ي  هک  یناسنا  نآ  زیزع ، ناج  نآ  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیسح  ّتیصخش  تمظع  ّدح  رد  یـسک  داد  ناشن  مّرحم 
ملـسم رهاظم و  نب  بیبح  شدوخ ؛ نامز  ياهناسنا  نیرتهب  منتغم ، نینچ  تمظع و  نیا  اب  ِناسنا  نیا  دوب ، هدـمآ  دوجوهب  وا  لـیفط  و 

، رتالاب نیا  زا  .دـنک  هدامآ  ندـش  ینابرق  يارب  ار  اهنآ  همه ي  دوخ و  درادرب و  ار  شنادـنزرف  البرک و  يادهـش  رگید  هجـسوع و  نب 
هب رهش  دنوشب و  ریـسا  ناگناگیب  راّفک و  ياهنز  لثم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مرح  یهلا و  سومان  نارتخد و  نانز ، دوشب  رـضاح 

دهاوخ روط  نیا  تسنادیم  دیدیم و  دوخ  رّونم  لد  ِنشور  هنیئآ ي  رد  ار  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح   (1) .دنوشب هدنامرد  رهش 
هاـگنابرق هب  ار  همه  تشادرب ، مه  ار  شداّجـس  یتـح  تشادرب ، ار  شا  يدوـجوم  همه ي  تـشادرب ، ار  هـمه  لاـح  نـیع  رد  ؛(2)  دش

.تشاد هگن  تماما  هریخذ ي  ار  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  ادخ  اهتنم  دروآ ؛

؛ تسا مّرحم  سرد  نیرتگرزب  لّوا و  سرد  نیا ،  .دش  سرد  کی  نیا 
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یتح اهناج ، تسا ، نایم  رد  مالـسا  زا  عافد  ياپ  هک  اجنآ  .دنکیم  انـشآ  شفیلکت  هب  ار  مالـسا  ادـخ و  هب  نمؤم  ناسنا  ره  هک  یـسرد 
.لّوا سرد  نیا  .دننک  ندش  ینابرق  هدامآ ي  ار  دوخ  دیاب  مه  ناشنیرتزیزع 

لثم دـشاب -  تبرغ  لاـمک  رد  هچرگا  دـنکیم ، ادـف  ار  دوخ  ناـج  مالـسا  ادـخ و  يارب  ناـسنا  یتقو  هک  تسا  نیا  مّرحم  رگید  سرد 
نوخ نیا  دش ؛ دهاوخن  وحم  راگزور  هنحص ي  زا  زگره  هدنلاب  لاهن  نیا  نازورف و  عمـش  نیا  مالـسلا -  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تبرغ 

شومارف یّلکب  دیاب  تعیبط  بسح  هب  دیسریم ، تداهش  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  عضو  رد  یسک  رگا  .دیکـشخ  دهاوخن  زگره 
.درک هتخیگنارب  ار  يرتشیب  ياهلد  زور  ره  دش ؛ رتناشوج  زور  ره  وا  نوخ  هک  دشن ، شومارف  طقف  هن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اما  دـشیم ؛

تاغیلبت راشف  ریز  هداد ، اـیند  هب  لد  هدـش و  لاـفغا  هدروخ ي  بیرف  رکـشل  کـی  ربارب  رد  همه ، مشچ  زا  رود  هداـتفارود ، ناـبایب  رد 
اب دننک ، هدنز  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  دای  ادابم  هک  دمآ ، یم  مدرم  شود  يور  هک  يدیدش  راشف  نآ  اب  مکاح ، راّبج  هاگتسد 
ار ایند  تشذـگ ، هک  زور  ره  تداهـش ، نیا  .دـشن  شومارف  زیزع  ناـج  نیا  دـشن ، کـشخ  نوخ  نیا  لاوحا ، فاـصوا و  نیا  همه ي 

.تسا يرگنشور  يرادیب و  هام  مّرحم ، .درک  نشور  رتشیب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  هثداح ي  زا  ناناملسم  تلفغ 

، يا هدازهاش  یهاش ، دیاش  درک  رکف  .دندرک  شوپ  هایـس  ار  راوید  رد و  مدرم  دید  دش ؛ بلح  رهـش  دراو  يرعاش  دنکیم  لقن  يولوم 
درک و هاـگن  درم  نآ  تسیک ؟ هدرم  نیا  دیـسرپ : یکی  زا  .مریگب  یلوـپ  میوـگب و  یحدـم  مورب  تفگ : .هتفر  اـیند  زا  یگرزب  يریما ،

مّرحم هام  دیـسرپ : رعاش  .تسا  مّرحم  هام  تسا ؛ ربخ  هچ  ینادیمن  یبیرغ و  مدـیمهف  تفگ : .هلب  تفگ : یبیرغ ؟ رهـش  نیا  رد  تفگ :
هک ندز ، ییاهفرح  درک  انب  رعاش  .میـشوپ  هایـس  تهج  نآ  هب  ام  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تداهـش  هاـم  تفگ : تسیچ ؟

يولوم
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يداش نشج و  زور  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیسح  نادیهـش و  نیا  تداهـش  دیوگیم : هلمج  زا  هدرک ؛ نایب  ییابیز  هب  يونثم  باتک  رد 
: تسا ادهش 

دنا هدوب  نید  ورسخ  ناشیا  هک  نوچ 

دنب دنتسکشب  وچ  دش  يداش  تقو 

دنتخا -ت ت- لود ناوْرِدا  يو ش- س-

-ت-ن-د(1) خاد - نا ار  ری  -ج- نز هد و  ُك-ن-

، هدیسر تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  دیدیمهف  زورما  امش  اما  دنوشب ؛ داش  اهنآ  تداهـش  هب  دیاب  ناشناتـسود  سپ  دندش ، داش  اهنآ 
هیلع نیـسح  ماما  تداهـش  زا  هک  لاس  دص  دـنچ  نیا  فرظ  روطچ  دـینکیم ؟! يرادازع  دـیراد  هک  دـیدیمهف  زورما  بلح ؟! مدرم  يا 

باوخ امش  دش ؟ دیهش  ارچ  دش و  دیهش  مالسلا  هیلع  نیسح  دیدیمهفن  مالسا  يایند  امش و  مجنپ ، مراهچ و  نرق  ات  درذگیم ، مالـسلا 
؟ دیدوب

ناگتفخ يا  دینک  دوخرب  ازع  سپ 

(2) نارگ باوخ  نیا  تسا  یگرم  دب  هک  ناز 

مالـسلا هیلع  نیـسح  تسد  رد  هک  یمَلَع  هک  دندیمهفن  دش ، دیهـش  ارچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دندیمهفن  هک  ییاهنآ  دـیوگیم ؛ تسار 
يایند .دننک  هیرگ  ناشدوخ  رب  دیاب  اهنیا  تسیچ ؛ تلاسر  نیا  لابق  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ناوریپ  فیلکت  دش و  هتـشارفارب  ارچ  دوب ،

.دنام لفاغ  تقیقح  نیا  زا  يدامتم  ياهنرق  لوط  رد  هنافّسأتم  مالسا 

مّرحم زا  يزومآ  سرد  ناریا و  تّلم 

ام ّتلم  .دـیداد  ناشن  ایند  هب  دـیدیمهف و  ینـشورهب  ار  تقیقح  نیا  زاین ، هظحل ي  رد  بسانم و  نامز  رد  هک  دـیدوب  یتّلم  نیلّوا  امش 
نیا امـش  .ریـشمش  رب  نوخ  هبلغ ي  سرد  ینعی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  دـیمهف  دوخ  ِیهلا  راوگرزب و  میکح و  ماما  رـس  تشپ 

نوخ دیتسب و  راک  هب  ار  سرد 

217 ص :
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مامت مه  قارع  ناریا و  گنج  رگا  هللاو  دـینادب  صالخا ! اـب  نمؤم و  ناـناوج  ناگدـنمزر ، نم ! نازیزع  .دـیدرک  زوریپ  ریـشمش  رب  ار 
یعطق يزوریپ  هب  ار  مالسا  ّتلم  هک  دوب  دهاوخ  هبرح  نیمه  یناهج ، رابکتسا  رفک و  اب  یمالـسا  بالقنا  ِیناهج  هزرابم ي  رد  دوشب ،

هدافتـسا مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  ّتیعبت  زا  یهاشنهاش  سوحنم  ماظن  اب  ناریا  ّتلم  هزرابم ي  هبرجت ي  رد  مه  اـم ، .دـناسر  دـهاوخ 
سرد نیا  دـیاب  یناهج  رابکتـسا  اب  هزرابم  لوط  رد  مه  و  میتسب ، راـک  هب  ار  هبرجت  نیا  یقارع  نیزواـجتم  اـب  گـنج  رد  مه  میدرک ،

.دشاب نامدای 

هب ار  نیگنس  ِراب  نیا  تسناوت  دهاوخ  دوخ ، تحلصم  رب  مالسا  تحلصم  نداد  حیجرت  اب  گرم ، زا  ندیـسرتن  اب  يراکادف ، اب  ام  ّتلم 
شومارف دـیاب  مه  روشک  نیلوئـسم  ام  .مینکن  شومارف  ام  هک  دـشاب  یـسرد  دـیاب  نیا  دـنک ؛ یط  ار  ینالوط  هار  نیا  دـناسرب ؛ دـصقم 

دای هب  ار  سرد  نیا  دیاب  هراومه  مه  ّتلم  ّلک  و  دنکن ، شومارف  دیاب  مه  ّتیناحور  دینکن ، شومارف  دیاب  مه  ناگدنمزر  امش  مینکن ،
.تسا مّرحم  سرد  نیا  دنشاب ؛ هتشاد 

دیدنازوس و لد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  رب  تقو  ره  اروشاع -  زا  دعب  اروشاع و  ههد ي  ياهزور  زیزع -  ياهزور  نیا  لوط  رد 
.تسیچ يرادازع  نیا  کشا و  نیا  مایپ  هک  دشاب  ناتدای  دینکیم ؛ هیرگ  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  ارچ  هک  دشاب  ناتدای  دیدرک ، هیرگ 

راوشاع یخیرات  هلسلس ي  همادا ي  رد  یمالسا ؛ بالقنا  - 1367/5/25

ادخ لوسر  هب  دسر و  یم  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  ام  ّتلم  بسَن  ام ، بسَن  .میتسه  یخیرات  یهلـسلس  کی  زا  یـشخب  کی  ام 
؛ درک هاگن  دـیابن  یعطقم  دّرجم و  اهنت و  ار  ناریا  زورما  ّتلم  .میتسه  اهنآ  هلابند ي  ام  یهلا ؛ يایبنا  همه ي  هب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

نارادمچرپ و نامه  ِور  هلابند  ام  .درک  هاگن  دیاب  یلک  دید  نیا  اب 
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لئان دوخ  ياهنامرآ  دوخ و  دـصاقم  هب  دوخ ، ياهفدـه  هب  اما  دـندنارذگ ، هزراـبم  هب  ار  دوخ  رمع  دوخ و  ناـمز  هک  میتسه  یناربهر 
...دندرک ینیشن  بقع  هب  راداو  تشاد ، هک  ییوه  ياه و  مغر  یلع  ار  نمشد  دندمآ و 

اب مالسا ، دینیب  یم  زورما  امش  .دشابن  مالسا  دنتـساوخیم  نایدیزی  دیزی و  درک و  مایق  مالـسا  ياقب  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
ياه هیاپ  رب  یمالسا  يروهمج  ماظن  لثم  يدنمورین  ردتقم و  ماظن  تموکح و  کی  دراد و  دوجو  ناهج  حطس  رد  تعسو  تمظع و 

: هک دنکیم ، قدص  هیآ  نامه  مه  اجنیا  .تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تامحز  رثا  رب  نیا  هدش ؛ انب  مالسا 

(1) «. ِضْرَألا ِیف  ُثُکْمَیَف  َساَّنلا  ُعَْفنَی  اَم  اَّمَأ  «َو 

تداهش هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هکنیا  زا  دندوب  لفاغ  دنداد ؛ تسکش  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  دندرکیم  لایخ  زور  نآ 
.دنام یقاب  خیرات  رد  وا  دوصقم  دش و  هدنز  وا  رکف  اما  دیسر ،

يزیچ نیمه  هزجعم  نیرتالاب  و  دنا ، هدیرفآ  ییاه  هزجعم  هچ  خیرات  لوط  رد  نآرق  هب  ِنینّیدتم  مالسا و  نینوخ  هلـسلس ي  دینیبب  امش 
رب مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يزوریپ  نیا  .یمالـسا  تموکح  یمالـسا و  ماظن  قّقحت  ینعی  دـنیب ؛ یم  ار  نآ  دراد  ایند  زورما  هک  تسا 

دنامن یقاب  يرثا  چیه  یعامتجا  تلادع  یمالسا و  یقالخا  ياهشزرا  زامن و  نید و  نآرق و  مالـسا و  زا  تساوخیم  دیزی  .تسا  دیزی 
هتبلا تساجک ؟ دیزی  زورما   (2)! تفگیم مه  ًاحیرص  .دنک  نفد  ار  مالـسا  تساوخیم  دوب ، مالـسا  اهـشزرا  نیا  همه ي  رهظم  نوچ  و 

زورما وا  داتفا ، رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  اب  هک  يدیزی  نآ  اما  دیزی ؛ نآ  زا  رت  یقـش  دنتـسه ، ایند  رد  يدایز  ياهدـیزی  زورما 
نب نیـسح  اما  .دشن  هدروآرب  شدصاقم  تسا و  هدـش  شومارف  هدـش و  نوفدـم  یخیرات ، ياه  هلبزم  کیرات  هشوگرد ي  تساجک ؟

.دش زوریپ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  .تسا  هدنز  تلیضف ، فرش و  هّلق ي  جوا  رد  تساجک ؟ مالسلا  هیلع  یلع 

219 ص :

.17 دعر ، .دنامیم » نیمز  رد  صاخ ] زلف  ای  بآ   ] دناسریم دوس  مدرم  هب  هچنآ  یلو  - . » 1
صص 235 و 261-260. صاوخلا ، هرکذت  ص 34 ؛ ج 2 ، جاجتحإلا ، - . 2

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 296 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_219_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_219_2
http://www.ghaemiyeh.com


.دوب يراکادف  هب  ام  ّتلم  يزوریپ  دوب ؛ تداهش  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  يزوریپ 

 - مالسلا هیلع  نیـسح  دنزرف  زورما  دوب ، اهنت  نیـسح  ماما  زور  نآ  .تسا  هدرک  قرف  یلیخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نامز  اب  ام  نامز 
مامت تشاد ، ناجیه  روش و  نیا  اب  اهناوج  امش  لاثما  رفن  رازه  دنچ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  رگا  زور  نآ  .تسین  اهنت  تّما -  ماما 
هّیقب رفعج و  نب  یسوم  ماما  رقاب و  ماما  قداص و  ماما  .دادیم  لیکـشت  ار  یمالـسا  تموکح  تخیر و  یم  مه  هب  ار  هّیما  ینب  هاگتـسد 
نیا راکادف -  ياهناوج  امش  لیبق  زا  رفن  رازه  ای  دصناپ  رگا  دننک ، هزرابم  روج  ياه  هاگتسد  اب  دنتساوخیم  هک  مالسلا  مهیلع  هّمئا  ي 

اب ییاهنت ، اب  ناشتبرغ ، اب  دندوب ؛ بیرغ  دـندوب ، اهنت  اهنآ  .دـندشیم  قئاف  ناشنانمـشد  مامت  رب  دنتـشادیم ، نارادـساپ -  هاپـس  ناردارب 
.درک دهاوخ  ظفح  ار  نید  شدوخ  ِتردق  اب  ام  ّتلم  زورما  .دندرک  ظفح  ار  نید  ندش ، هتشک  اب  هرخالاب  و  ّتیمولظم ،

تعاجش يراکادف و  یگداتسیا ، رادمایپ  اروشاع ؛ - 1367/5/26

هب يراکادف  تماهش و  نآ  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دای  .دیرامـشب  منتغم  یلیخ  ار  ماّیا  نیا  .دینادب  ار  اروشاع  مّرحم و  ماّیا  ردق 
هیرگ اه و  یناوخ  هضور  رد  .میرادن  غارـس  ار  يراکادف  هنوگ  نآ  تعاجـش و  هنوگ  نآ  رگید  خـیرات ، رد  ام  .دـهدیم  بلق  تّوق  ام 

يراکادف هبنج ي  هب  دندرک ، ینارنخـس  دندرک و  تبیـصم  رکذ  رگا  دنراد ، فیرـشت  هک  یمرتحم  ياملع  زیزع و  ناردارب  اه ، ندرک 
مالسلا هیلع  یلع  نب  نیـسح  راک  ًالـصا  .دننک  هیکت  دننک و  هجّوت  رتشیب  دیاب  هتخومآ ، وا  هک  یـسرد  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح 

هیلع یلع  نب  نیسح  طیارش  رد  زونه  مادک  چیه  ام  .دنک  عافد  هنوگ  نیا  شنید  زا  دیاب  ناملـسم  هک  داد  ناشن  ام  هب  دوب ؛ سرد  کی 
ناتسزوخ يالبرک  .میتفرگن  رارق  مالسلا 

220 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 297 

http://www.ghaemiyeh.com


هب ناریا  ّتلم  خلت  ثداوح  ایاضق و  زا  مادـک  چـیه  .دراد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  يالبرک  اب  يدایز  هلـصاف ي  ناریا  يالبرک  و 
مالـسلا هیلع  یلع  نب  نیـسح  خلت ، هثداح ي  نآ  رد  اما  .دش  دهاوخن  دشن و  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هثداح ي  یخلت  تمظع و 
مالـسلا هیلع  یلع  نب  نیـسح  .میریگب  دای  ار  نیا  دیاب  .درکن  ینیـشن  بقع  داد و  جرخ  هب  تعاجـش  درک ، تمواقم  درک ، یگداتـسیا 

.میریگب ارف  دیاب  هک  ام ، يارب  تسا  یسرد  نیا  تشذگ ؛ دوخ  زیچ  همه  زا  مالسا  يارب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نارود  یمالسا و  بالقنا  نارود  يدننامه  - 1367/5/27

هچ نامز  نیا  رد  دیوگیم  ام  هب  تسا و  هدنهد  طخ  اهتهابش ، .تسا  بیجع  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیسح  نارود  اب  ام  نارود  تهابش 
دیاب هچ  دـیمهفب  دـینک و  تواضق  شا  هرابرد  تحار  دـیناوتیم  دـیدید ، هنییآ  رد  ار  ناتدوخ  هرهچ ي  یتقو  امـش  نوچ  مینکب ؛ دـیاب 
هکم هنوگچ  سک  نالف  دهدب  ناشن  هک  دنروایب  ناتیارب  یئویدیو  راون  کی  رگا  دینک ، ترفاسم  هکم  هب  دـیهاوخیم  امـش  یتقو  .درک 

، هدرک لمع  روج  هچ  دـیمهفب  دـیناوتیم  دـیدرک ، هاگن  یتقو  امـش  درک ؛ بانتجا  اهاجک  زا  درک ، روبع  اـهاجک  زا  تفر ، اـجک  تفر ،
هدـهاشم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نارود  رد  ار  نامراتفر  مه  ام  .دـیریگیم  سرد  و  دوب ، تسرد  شیاجک  دوب ، هابتـشا  نآ  ياجک 

مدآ .مینک  تواضق  اهنآ  هرابرد ي  میناوتیم  رود  زا  نوچ  میمهف ؛ یم  مینکیم و  هدهاشم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نارود  رد  مینکیم ،
ناتنهذ ًاروف  دـینکیم ، تواضق  اهنآ  هرابرد ي  نوچ  .تسا  ناسآ  نارگید  هرابرد ي  دـنک ؛ تواضق  تسا  تخـس  شدوخ  هراـبرد ي 

.مینکب هچ  دیاب  ام  زورما  دمهف  یم 

همه ي داسف ، رفک و  همه ي  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  نامز  .مینکیم  هدهاشم  ار  نامدوخ  زورما  عضو  مالـسا  ردص  ثیدح  رد  ام 
دوب و هدش  زکرمتم  اجکی  رد  شمیقتسمریغ  میقتسم و  ياهرازبا  مامت  اب  تقیقح ، قح و  اب  دانع 
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هیلع نیسح  دوب و  قح  فرط  نیا  .دوب  هدش  رولبتم  مکارتم و  اجکی  رد  تقیقح  قحب و  ياه  هار  يونعم و  ياهـشزرا  اهتلیـضف و  مامت 
.لطاب مه  فرط  نآ  و  شنارای ، مالسلا و 

دهاوخ نیب  زا  دیعلب و  دهاوخ  ار  مکارتم  ّقح  نیا  مکارتم ، لطاب  نآ  دـنکن ، مایق  رگا  دـید  نوچ  درک ؟ مایق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ارچ 
، درک رـس  هیواعم  اب  ار  شدوخ  تماما  نارود  زا  لاس  هد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دـینکن  شومارف  .دوب  مه  ًالبق  لـطاب  ّـالاو  درب ؛

(1) .درکیم تفالخ  مه  هیواعم 

یسایس هزرابم ي  هتبلا  .ییاوعد  هن  یگنج ، هن  يا ، هزرابم  هن  یمایق ، هن  تشاد ؛ ار  شدوخ  یگدنز  هنیدم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
مایق اما  دندرکن ؛ كرت  مه  زور  کی  ار  یـسایس  هزرابم ي  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  هک  مدرک  تباث  متفگ و  اهراب  ار  نیا  هدنب   (2) .تشاد

لطاب فرط  نآ  مه ، اجنآ  هک  یلاح  رد  درکن ؛ زورب  هیواعم  نارود  رد  دینکیم ، هدهاشم  دیزی  نارود  رد  هک  یلکـش  نآ  هب  هناحلـسم 
اب رهاظت ، اب  مکارتم - ، لطاب  هک  دوب  نیا  دـیزی  نارود  یـساسا  هلئـسم ي  .مکارتم  مه  نیا  دوب ، مکارتم  مه  نآ  قح ؛ فرط  نیا  دوب ،

یقاب قح  زا  رگید  يزیچ  دنک و  دوبان  دربب و  نیب  زا  ار  قح  هک  دوب  نآ  رب  دوب - ، هدرک  ادیپ  قح  لباقم  هک  یضّرعت  نآ  اب  یخاتسگ ،
.دنامیمن

مشاه و ینب  نارس  لاجر و  مامت  هکنیا  رب  رارصا  .نیمه  ینعی   (3)، دنک تعیب  نم  اب  دیاب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هکنیا  رب  رارصا 
هب رارقا  لباقم  رد  ینعی  داتسیا ؛ نیا  لباقم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .نیمه  ینعی  دننک ، تعیب  دیزی  اب  دیاب  هکم  هنیدم و  رد  شیرق 

.دراد دوجو  مه  زاب  تشاد و  دوجو  ام  نامز  هک  تسا  یعضو  نامه  نیا  .لطاب  ربارب  رد  قح  میلست 
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نیب زا  ار  یمالسا  بالقنا  مالـسا و  شیاهبابرا ، زا  ّتیعبت  هب  هک  دوب  هدش  مّمـصم  یناهج  رابکتـسا  هدرکـشیپ ي  ِیقلفع  نمـشد  نیا 
تسین نیا  شیانعم  تسا ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارود  هیبش  ام  نارود  میوگیم  یتقو  هتبلا  .دیگنج  راو  ینیـسح  ام  ّتلم  اما  دربب ؛

ناج تداهش  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  تضهن  دش ، لئان  تداهش  زوف  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  .دراد  تهابـش  تهج  همه  رد  هک 
نشور ار  تضهن  نیا  غارچ  اهنآ  نوخ  تشاد و  يدنمشزرا  يادهش  هکنیا  اب  ناریا  ّتلم  نینوخ  يالبرک  میظع و  تضهن  اما  تفرگ ؛

تهابـش مییوگیمن  تهج  نیا  زا  .دـنک  ادـیپ  تسد  شدوخ  ياهفدـه  هب  تسناوت  تیاـهن  رد  دـش ، تضهن  هناوتـشپ ي  تشاد و  هگن 
، دـنامب یقاـب  يزیچ  بـالقنا  زا  دـنراذگن  دنتـشاد  میمـصت  تسا ، مالـسا  هب  نتخادـنا  تسد  ددـص  رد  رفک  هک  تهج  نـیا  زا  دراد ؛

.دراد تهابش 

، شا یّقرتم  عجترم و  شا ، یبرغ  یقرـش و  بانذا  همه ي  اب  شلکیه ، همه ي  اب  رابکتـسا  یبرغ ، رابکتـسا  طقف  هن  مه  نآ  رابکتـسا ،
، دنتخیر مه  يور  ار  ناشاه  هیامرـس  اهنیا  همه ي  ایـسآ ، اکیرما و  اپورا و  شا ، هتفرـشیپ  یموس و  ناهج  روشک  شلوپ ، یب  رادلوپ و 
رت شوپ  هدرپ  اه  یضعب  رتایح ، یب  رت و  حیرص  یمک  اه  یـضعب  دنتفرگ ، ار  راک  یهـشوگ  کی  مادک  ره  دنداد ، مه  تسد  هب  تسد 

.دنربب نیب  زا  ار  بالقنا  نیا  ات  دندرک  یکی  مه  اب  ار  اهتردق  همه ي  رت ، شوپال  و 

اروشاع ياهسرد  - 1367/5/27

قارع هب  مالـسا  نید و  زا  عافد  يارب  دوخ ، هداوناخ ي  ياهناوج  دوخ و  نارای  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  اروشاع ، هثداح ي  رد 
.دندمآ دورف   (1) البرک مان  هب  ینیمزرس  رد  دنتفر و  هفوک  فرط  هب  دندمآ ،

.دهدب لیکشت  ار  یمالسا  تموکح  هک  دوب  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  فده 

223 ص :

ص 381. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 49 ؛ فوهللا ، صص 252-253 ؛ لاوطلا ، رابخألا  - . 1
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.دنادرگرب دوخ  یلصا  هّداج ي  هب  دوب ، هدش  فرحنم  هک  ار  مالسا  تساوخیم 

رد تداهـش  تشاد  نیقی  تسه و  گرزب  ياه  رطخ  همه ي  فده ، نیا  هار  رد  تسنادـیم  بوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دوخ 
نیمه سرد ، .دمآ  لاح  نیع  رد  تسا ؛ ینیقی  یمتح و  تشونرـس  کی  وا  نارای  ناکیدزن و  يارب  هک  وا ، دوخ  يارب  طقف  هن  ادخ  هار 

نب نیـسح  نایعیـش  هک  ام  ینعی  تسا ؛ ام  ماما  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  .تسا  نیمه  اروشاع  گرزب  ياهـسرد  زا  یکی  .تساـج 
.مینک ّتیعبت  راوگرزب  نآ  زا  مینادب  فّظوم  ار  نامدوخ  دیاب  میتسه ، مالسلا  هیلع  یلع 

يارب نمشد  درک  ساسحا  تقو  ره  تسا ، رطخ  رد  مالسا  درک  ساسحا  تقو  ره  ناسنا  هک  تساروشاع  ياهسرد  زا  سرد  کی  نیا 
هچره رطخ  نیا  الاح  دنک ؛ هدامآ  رطخ  لوبق  يارب  ار  شدوخ  دیاب  دیایب ؛ نادیم  هب  دیاب  تسا ، هدیچ  یکانرطخ  هشقن ي  کی  مالـسا 

هیام ي تسا ، يدیفسور  هیام ي  تسا ، راختفا  ادخ و  هار  رد  تداهش  ندش ، هتـشک  نیا  نوچ  ندش ؛ هتـشک  هچرگا  دشاب ، دهاوخیم 
.تسا یتخبشوخ  تداعس و 

نب نسح  .دش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دوبن  یلومعم  تداهـش  کی  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تداهش 
رد يرابک  باحصا  گرزب و  يایلوا  مالـسلا و  مهیلع  يده  هّمئا ي  رایـسب و  ناربمغیپ  .دش  هتـشک  ادخ  هار  رد  مه  مالـسلا  هیلع  یلع 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تاوزغ  هّیقب ي  (2) و  ردب گنج  رد  دندش ؛ هتشک  رایـسب  هچ   (1) دُحا گنج  رد  دندش ؛ هتـشک  ادخ  هار 

همه ي اب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تداهـش  اما  دوب ، هداتفا  قافّتا  یلیخ  مالـسا  يایند  رد  تداهـش  زور ، نآ  .دندش  هتـشک  ردقچ 
ینمـشد اب  تاناکما ، اب  روشاب ، ترارح ، اب  گنج ، نادیم  رد  ناسنا  .تبرغ  تیاهن  رد  یتداهـش  تخـس ، یتداهـش  تشاد ؛ قرف  اهنیا 

فده رد  ّتیقفوم  دیما  دشاب ، هتشاد  يزوریپ  دیما  دگنجب ؛ شدوخ  لباقم  رد 

224 ص :

ص 260. ج 19 ، راونألاراحب ، 328-334 ؛ صص ج 1 ، فارشألا ، باسنأ  - . 1
ص 240. ج 19 ، راونألاراحب ، ص 123 ؛ ج 3 ، یقهیب ، هوبنلا ، لئالد  - . 2
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، دهاوخیم تاناکما  رگا  دهاوخیم ، اذغ  رگا  دننک ؛ كرادت  ار  وا  رس ، تشپ  یناسک  دشاب ؛ هتشادن  هّچب  نز و  زا  ینارگن  دشاب ، هتشاد 
اوادم ار  وا  ناکـشزپ  تفرگ و  دنهاوخ  ار  وا  فارطا  اهراتـسرپ  دش ، حورجم  نادیم  نیا  رد  رگا  دنادب  مه  دعب  دـننک ؛ مهارف  وا  يارب 
لوسر تسنادیم  اما  دش ، دیهـش  ادهّـشلادّیس  هزمح  .دننکیم  دنلب  تسد  يور  تمظع  اب  ار  وا  رکیپ  دـش ، دیهـش  رگا  درک و  دـنهاوخ 

لثم ؛(1)  دـندش رادازع  هزمح  رطاـخ  هب  هنیدـم  همه ي  دوب ؛ مه  هنوـگ  نیمه  .درک  دـهاوخ  مارتـحا  وا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
.دوشیم اغوغ  هچراپکی  رهش  دنسریم ، تداهش  هب  یتقو  نامنازیزع  نامنارادرس و  ام ، نامز  رد  دیدید  .ام  نارادرس 

مامت رد  هک  یلاح  رد  دـشاب ؛ بیرغ  اهنت و  نازوس ، يارحـص  کی  رد  ناـسنا  هکنیا  اـب  دـنکیم  قرف  نتفر  رطخ  لابقتـسا  هب  هنوگ  نیا 
تردق دنتـسه ، وا  نابیتشپ  هک  ییاهنآ  دنـشابن ؛ وا  نابیتشپ  دنـشابن ، وا  دای  هب  یتّیعمج  چیه  یتردق ، چیه  یـسک ، چیه  مالـسا ، يایند 

نتشاد اب  هن  مه  نآ  شا ؛ ههام  شـش  كدوک  اب  یتح  شنادنزرف ، همه ي  اب  شدوخ ، طقف  هن  مه  نآ  دنـشاب ؛ هتـشادن  ندیـشک  سفن 
یمدق کی  رد  دنزرف  نز و  .دنزرف  نز و  زا  یعمج  رطاخ  اب  هن  مه  نآ  هدزامرگ ؛ هتسخ ، هنشت ، هنـسرگ ، یتاناکما ، چیه  اب  تاناکما ،
نیسح دینیبب  .تسا  گرزب  تداهش  نیا  ردقچ  دینیبب  .هداوناخ  اهنز ، اهرتخد ، نمـشد ؛ راو  هناوید  مشخ  هلعـش ي  ریز  گنج ، نادیم 

یتقو مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  تسا  نیا  .درک  هداـمآ  هنوگ  نیا  ییـالب  یتبیـصم و  يارب  ار  شدوخ  .تسا  هدرک  هچ  مالـسلا  هیلع 
چیه زیرن ، کشا  مزیزع ! ردارب  تفگ : تخیر ؛ یم  کـشا  دوب و  شرـس  يـالاب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  شردارب  دـش ، مومـسم 

؛ تسین وت  زور  یتخس  هب  يزور 

(2) «. هللاِْدبَعَابَأ اَی  َکِمْوَیَک  َمْوَیال  »

225 ص :

ص105. ج79 ، راونألاراحب ، ص183 ؛ ج1 ، يرولا ، مالعإ  287-289 ؛ صص ج4 ، فارشألا ، باسنأ  - . 1
ص 218. ج 45 ، راونألاراحب ، صص 18-19 ؛ فوهللا ، - . 2
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شوگ مشچ و  دش ؛ دهاوخ  هچ  تسنادیم  دیدیم ؛ ار  اهنیا  همه ي  دوخ ، رّونم  ِلد  ِنشور  هحفص ي  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
اه هّچب  یگنشت  ، تسنادیم ار  یگنسرگ  تسنادیم ، ار  یگنشت  .دش  دهاوخ  ربخ  هچ  نازوس  نابایب  نیا  رد  دیمهف  یم  .دوب  هدماین  هتسب 

نیا تسنادـیم  .تسنادـیم  ار  اهدرم  ندـش  هتـشک  زا  دـعب  هداوناخ  ندـنام  اهنت  تسنادـیم ، ار  اهنز  اـهرتخد و  یگنـشت  تسنادـیم ، ار 
.تسنادیم ار  اهنیا  درب ؛ دنهاوخ  هلمح  اهنز  همیخ ي  هب  دنتشک ، ار  اهدرم  هک  دعب  یشحو ، خاتسگ و  بدا ، یب  ياهنمشد 

؛ دتفا یم  ماد  هب  ییاج  کی  دشاب  هتسنادن  هکنیا  هن  .دش  نادیم  نیا  دراو  لماک  تعاجش  اب  اهنیا ، همه ي  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
لوسر مان  ياقب  مالـسا و  ياقب  نآرق و  زا  عافد  نید و  زا  عافد  نوچ  اما  دش ؛ دـهاوخ  هچ  هک  دوب  نشور  شیارب  دوبن ؛ نیا  هّیـضق  هن ،

.دهدب نت  اهیراکادف  نیا  مامت  هب  دش  رضاح  دوب ، حرطم  خیرات  لوط  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

رگا میوشب ، هتـشک  هناخ  کی  زا  ردارب  هس  ود  رگا  میوشب ، یعاـخن  عطق  رگا  میوشب ، لولعم  رگا  میوشب ، هتـشک  رگا  زورما  اـم  ردارب !
بتارمب مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تبیـصم  زا  دینک ؛ ضرف  زورما  امـش  ار  یتبیـصم  ره  و  دشابن ، تسرد  مه  نامتاناکما  ههبج  رد 

.درک لوبق  دـیاب  ادـخ  هار  رد  ار  تبیـصم  دـهدب  دای  ام  هب  ات  درک  لوبق  ار  تبیـصم  نیرتگرزب  شدوخ  وا  .تسا  رت  نییاپ  رتکچوک و 
.نیا ینعی  تسا ، سرد  ام  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  راک  مییوگیم  هکنیا  .نیا  ینعی  سرد 

، منیشنب اجنآ  هدنب  ّالإو  نیا ؛ ینعی  عبات  .نادیم  نیا  يوگ و  نیا  تسا ، مالسلا  هیلع  نیسح  عبات  یسک  تسا ، ناملسم  یـسک  هللا ؛ مسب 
نم میوگب  هدنب  منکب ؛ دیاب  راک  هچ  نم  هک  دـهدب  ناشن  نم  هب  دـهدب ، ماجنا  ار  يراک  دـتفیب ، ولج  نم ، ماما  نم ، ربهر  نم ، ياوشیپ 

هکنیا منکیمن ؛ هدنب  دیدرک ، امش  هک  يراک  نیا  اما  مراد ، لوبق  ار  امش  متسه ، امش  دیرم  متسه ، امش  صلخم 

226 ص :
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.یندرک ینابرق  هنوگ  نیا  مه  نآ  درک ؛ ینابرق  ار  شدوخ  نید ، يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  .دـشن  يوریپ  هکنیا  دـشن ، تماما 
همه ي رد  راگزور و  نیا  رد  یندش  ینابرق  دشابن ؟ ندش  ینابرق  هدامآ ي  اما  دـشاب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  وریپ  یـسک  دوشیم  روطچ 

.دوب دهاوخن  هدوبن و  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  تبیصم  تدش  تمظع و  هب  ناراگزور ،

هدامآ دیاب  ام  مالـسلا .  هیلع  نیـسح  يالبرک  زا  رتکچوک  یلیخ  ییالبرک  اهتنم  تسالبرک ، اجنیا  .تسا  ینیـسح  نادـیم  نادـیم ، نیا 
مامت مالسا  هیلع  هئطوت  ایآ  تسا ؟ هدش  مامت  ام  اب  رابکتسا  ینمشد  ایآ  اما  دش ؛ مامت  ًارهاظ  گنج ، .تسالبرک  ناریا  همه ي  .میـشاب 

ادخ دشاب ، هدیـسر  تسا  نکمم  تسا ؟ هدیـسر  نایاپ  هب  یمالـسا  بالقنا  هیلع  ملاع  گرزب  نادـنمتردق  ياه  هشقن  ایآ  تسا ؟ هدـش 
دیاب ناریا  ّتلم  .دینک  هدامآ  ار  ناتدوخ  دیاب  دهدن -  ار  لامتحا  نیا  تسین  یلقاع  چیه  هک  هدیـسرن -  دیهدیم  لامتحا  رگا  اما  دنک ؛

.دنامب هدامآ 

اروشاع ياهسرد  - 1367/5/28

هراشا

سرد نیرت  نشور  نیا  طیارـش ؛ نیرت  تخـس  رد  یتح  تسادخ ، هار  رد  نید و  هار  رد  ندش  ادف  سرد  اروشاع ، گرزب  سرد  نیلّوا 
ار سرد  نیا  ناملسم -  ریغ  دنچره  ملاع -  ناگدازآ  همه ي  هب  هکلب  ناناملسم ، همه ي  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  .تساروشاع 
زا عافد  تفرگ ، رارق  رطخ  ضرعم  رد  نانآ ، نید  ناناملـسم ، يارب  و  ناسنا ، ياهنامرآ  ناسنا و  یگدازآ  ناـسنا ، فرـش  رگا  هک  داد 

دنیوگن تسا ، راوشد  طیارش  دنیوگن  .تسا  یناسنا  یمالـسا و  هضیرف ي  تامّدقم ، نیرت  تخـس  اب  طیارـش و  نیرت  تخـس  رد  نید 
.یبلط تداهش  يراکادف و  حور  اب  خسار و  هدارا ي  اب  درک ؛ عافد  دوشیم  هشیمه  نید  زا  .دوشیم  دوشیمن ؛

227 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 304 

http://www.ghaemiyeh.com


مشاـه و ینب  ناـگرزب  .دوـب  اـهنت  زور ، نآ  گرزب  ياـیند  رد  هک  داد  ماـجنا  ار  عاـفد  نیا  یطیارـش  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
هللادبع هنیدم  رد  ، (1) ریبز نب  هللادبع  هکم  رد  .دندرکن  یهارمه  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  اب  مالـسا  ناگ  دازاقآ  شیرق و  ناگرزب 
یناسک دوب ، اهنآ  هب  مدرم  هدوت ي  مشچ  دندوب و  مالـسا  ردـص  ناروآ  مان  ناشناردـپ  هک  یناسک  ، (3) رمع نب  هللادبع  ، (2) رفعج نب 

هب دـندشن  رـضاح  دـننک و  یگداتـسیا  دـندشن  رـضاح  يدـیزی  ملظ  لـباقم  رد  دـندوب ، هتـسب  اـهنآ  هـب  ار  ناشدـیما  مدرم  هـک  دـندوب 
اهنآ ندرکن  کمک  اب  رگم  دوب و  اهنآ  کمک  راـظتنا  مشچ  رگم  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  .دـننک  کـمک  ربمغیپ  هشوگرگج ي 

، هدنام اهنت  دـیمهف  دـناسر و  دـنهاوخن  يرای  وا  هب  هفوک  مدرم  درک  ادـیپ  عالطا  هار  نیب  یتقو  .درکن  فّقوتم  درکیم ؟ فّقوتم  ار  راک 
عافد و دـندنام ، اهنت  ناکدوک  نانز و  یعمج  اب  دندیـسر و  تداهـش  هب  همه  البرک  يارحـص  رد  شنارای  یتقو   (4) .درکن اهر  ار  هار 

اما دنزاسب ، وا  اب  دندوب  رضاح  اه  يدیزی  دشیم ، میلـست  رگا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رخآ ، هظحل ي  ات   (5) .درکن اهر  ار  تدهاجم 
.دوب یگرزب  سرد  نیا  دشن ؛ میلست 

.دندب دوجو  همه ي  اب  یمالـسا  يروهمج  یمالـسا و  بالقنا  اب  مالـسا و  اب  هک  میتفرگ  رارق  ییاهتـسایس  لباقم  رد  ایند  رد  زورما  ام 
بالقنا يوحن  هب  اهنیا  همه ي  دنتسه ، يوروش  اکیرما و  ور  هلابند  هک  ییاهتلود  هقطنم ، عاجترا  يوروش ، رابکتسا  اکیرما ، رابکتـسا 

يداصتقا ياهراشف  .دـننک  لّمحت  ار  نآ  دنتـسین  لیام  دنتـسین و  رـضاح  اذـل  دنرامـشیم ؛ ناشدوخ  مشچ  رب  يراخ  نوچ  ار  یمالـسا 
تمواقم اهراشف  نیا  لباقم  رد  ام  .دوب  مامت  لاس  تشه  هک  مه  یماظن  راشف  تسه ، یسایس  ياهراشف  تسه ،
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رفک و اب  ام  هزرابم ي  گنج ، ندـش  مامت  اـب  دـنکن  لاـیخ  یـسک  .درک  میهاوخ  تمواـقم  مه  زاـب  مینک ، تمواـقم  مه  دـیاب  میدرک ،
رضاح یناهج  رابکتسا  رفک و  هک  تسا  نیا  مه  ّتلع  .تسا  یقاب  هزرابم  اما  دش ، دهاوخ  ضوع  شلکش  دش ؛ مامت  یناهج  رابکتـسا 

يرایشوه و یگدامآ ، رمتسم ، عافد  نیا  و  دنک ؛ عافد  دوخ  زا  دیاب  دوخ  ياقب  يارب  یمالسا  يروهمج  دنک و  لّمحت  ار  مالسا  تسین 
ار ناتدوخ  یگدامآ  طیارـش  یهمه  رد  هک  تسا  نیا  اهناوج  امـش  هب  اروشاع  سرد  .دبلط  یم  ار  ام  یمالـسا  گرزب  تّما  يراکادـف 

.دینک ظفح 

اروشاع رگید  سرد  یسانش ؛ نمشد  رب  مامتها 

دندوب اه  یلیخ  زور  نآ  .نمـشد  ياهدنفرت  زا  ندروخن  بیرف  نمـشد ، زا  ندشن  لفاغ  تسا ؛ نمـشد  نتخانـش  اروشاع ، رگید  سرد 
عـضو نآ  لباقم  رد  دیاب  دـندرکیم  لایخ  هک  دـندوب  اه  یلیخ  .دـننیبب  ار  رما  نطاب  دنتـسناوتیمن  دوب و  هدرک  روک  ار  اهنآ  رهاوظ ، هک 
رهاوظ نیا  يال  هبال  ار  نمـشد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  .تسا  ظوفحم  نید  رهاّظلا  یلع  دـندرکیم  لایخ  نوچ  دـننامب ؛ تکاس 

.نمشد تخانش  رد  ندرکن  هابتشا  تسا ؛ یّمهم  زیچ  یسانش  نمشد  .تخانش 

نمشد دنراذگن  دننک و  یفرعم  راک  هزات  نازرابم  هب  ار  یعقاوریغ  ياهنمشد  هک  دوب  نیا  بالقنا  زا  شیپ  ِنیزرابم  تالکشم  زا  یکی 
درگ و رد  هک  دندوب  یناسک  یقیقح  نیزرابم  زور  نآ  .دهدب  بیرف  ار  اهنآ  دنک و  مَلَع  نمـشد  ناونع  هب  ار  يزیچ  کی  دیایب  یعقاو 

یهاگآ نیا  مه  زورما  .دنهدب  صیخشت  ار  یعقاو  نمشد  هرهچ ي  دنتسناوتیم  دوب ، هدمآ  دوجوهب  هاگتـسد  دوخ  تسد  هب  هک  يرابغ 
.تسا مزال  يرایشوه  نیا  و 

تساجک و قح  دـنمهفب  هک  دـندوب  یناسک  رتمک  ایند  رد  زور  نآ  .تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  گرزب  سرد  يرایـشوه  نیا 
مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  اما  دنتشادن ؛ ار  تسرد  شنیب  نآ  مدرم  دندروخیم ، ار  رهاوظ  بیرف  تساجک ؛ لطاب 

229 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 306 

http://www.ghaemiyeh.com


، شنازیزع ناج  یتح  شدوخ و  ناج  هار ، نآ  رد  دش  رـضاح  هک  تشاد  نیقی  دوخ  شنیب  نامیا و  هدیقع و  نآ  هب  يردق  هب  تشاد و 
؟ دوشیم رتالاب  نیا  زا  يزیچ  دنورب ؛ تراسا  هب  شا  هداوناخ  دنک و  میدقت  ار  شرغصا  یلع  شنادنزرف و 

اروشاع زا  یمایپ  ربهر ؛ زا  يوریپ 

هراشا ي اـب  عیاـقو  ثداوح و  رد  وم  هب  وم  هملک و  هب  هملک  تفگ ، ربهر  هچره  تسا و  ربهر  زا  قلطم  ّتیعبت  اروشاـع  ماـیپ  دـنیوگیم 
باختنا ار  وا  هناهاگآ  ناسنا ، هک  يربهر  نآ  ربهر ؟ مادک  .تسا  ندوب  میلست  ربهر ، لباقم  رد  ندرک و  تکرح  يربهر  سّدقم  ماقم 

: دیناوخیم مه  مالسلا  مهیلع  هّمئا  ترایز  رد  امش  اذل  .هدروآ  نامیا  وا  هب  هدرک و 

(1) ؛» ْمَُکبَراَح ْنَِمل  ٌبْرَح  ْمُکََملاَس َو  ْنَِمل  ٌْملِس  »

ملِـس و اهنآ  اب  مه  نم  دـنا ، میلـست  دـنا و  ملِـس  امـش  اب  تبـسن  هک  یناسک  اب  مگنج و  رد  دـنگنج ، یم  امـش  اب  هک  یناسک  لباقم  رد 
.دنک هرادا  ار  یمالسا  هعماج ي  اهناج ، رب  ّتیمکاح  اب  اهلد و  رد  ذوفن  اب  هک  تسا  نیمه  شیانعم  یمالسا  ربهر  .ممیلست 

ياهدنفرت لباقم  رد  ام  هعماج ي  میریگب ، اروشاع  زا  ار  رگید  ناوارف  ياهـسرد  اهـسرد و  نیا  ام  رگا  .تسا  اروشاع  رگید  سرد  نیا 
.تسا يرورض  مزال و  مه  رایسب  وا  يارب  هک  یتّینوصم  دنکیم ؛ ادیپ  ّتینوصم  نانمشد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  گرزب  یسرد 

ینزهنیـس و یناوخ و  هحون  تبیـصم و  رکذ  دوشیم و  هدناوخ  هضور  دوشیم و  ثحب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  عجار  هک  یتقو 
يارب هک  تسا  یسک  نیا  دیزیریم ، کشا  وا  يارب  امـش  هک  يدیهـش  بیرغ و  مولظم و  نیا  دشاب ، ناتدای  تالاح  نیا  مامت  رد  هریغ ،

ناج زا  نید  يارب  ادخ و 
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نامه یتسیاب  مه  ام  دنکیم ، وا  هچنآ  اوشیپ ؛ ینعی  ماما  .داد  سرد  ام  هب  و  تشذگ ؛ شا  هداوناخ  شنادنزرف و  شنازیزع و  شدوخ و 
.تسام هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  گرزب  سرد  يراکادف ، نیا  .میهدب  ماجنا  ار 

اروشاع ياهسرد  - 1367/5/29

هراشا

دنیب یم  دنکیم ، رکف  ناسنا  هچره  .تسا  يدایز  رایـسب  ياهـسرد  ياراد  هثداح  نیا  هک  منک  ضرع  دیاب  اروشاع  هثداح ي  هرابرد ي 
لباقم رد  هتسد  ود  هب  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  اروشاع  ّمهم  ياهسرد  زا  یکی  .تسا  رتشیب  هدیشیدنا ، هچنآ  زا  مه  زاب  اروشاع  ياهسرد 
.دش یگرزب  سرد  نیا  و  تفرگ ، ماجنا  اروشاع  هثداح ي  تکرب  هب  مدرم  یعقاو  میوقت  يراذگشزرا و  کی  .درک  میسقت  رگیدکی 

تکرح هکم  ای  هنیدم  زا  هچ  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  دنتسنادیمن  تسرد  دوبن و  حرطم  يراکادف  نوخ و  هلئـسم ي  یتقو  ات 
هلئـسم ي نوچ  دـنتفرگن ؛ سپ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  ناشدوخ  يوریپ  هک  يدایز  ناـسک  دـندنام  دـندوب و  تسا ، هدرک 

.دوب يزیمآ  تیفاع 

توعد ترـضح  نآ  زا  دنتـشون و  همان  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  هفوک  رهـش  ياـسؤر  نارـس و  زا  يداـیز  دادـعت  مه  هفوک  رد 
نینچ دندرکیمن  نامگ  .تسیچ  هلئسم  دنتسنادیمن  زونه   (1) .دوب هدش  جراخ  هنیدم  زا  ماما  هک  دوب  نآ  زا  دعب  توعد  نیا  دـندرک و 
مغر یلع  دنداتفا ؛ هار  هب  ترـضح  نآ  اب  يدایز  هّدـع ي  هکم  رد  .دـشاب  هتـشاد  هارمه  دوخ  اب  ار  يا  هدـنهدراشف  راوشد و  شیامزآ 

ار شدوخ  یعقاو  هرهچ ي  لئاسم  هکنیا  دّرجم  هب  اما  دیماجنا ؛ دهاوخ  اجک  هب  هّیـضق  هک  دوبن  مولعم  زونه  نوچ  دوب ، خلت  هک  رهاوظ 
ار ایند  لها  اه  یخلت  .دندش  مک  تقیقح  قح و  نارادفرط  داد ، ناشن 
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: دومرف ینایب  کی  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دوخ  هک  روط  نامه  دنار ؛

(1) ؛» نُوناَّیَّدلا َّلَق  ِءالَْبلِاب  اوُصُِّحم  اَذِإَف  ْمُهُِشیاَعَم  ْتَّرَد  اَم  ُهَنوُطوُحَی  ْمِِهتَنِْسلَأ  یَلَع  ٌقَِعل  ُنیِّدلا  اَْینُّدلا َو  ُدِیبَع  ُساَّنلا  »

.دنتسه دایز  نایعّدم  تسه ، تحار  تیفاع و  یتقو  ات  دنوشیم ؛ مک  اهرادنید  دیآ ، یم  شیپ  اهیتخـس  یتقو  .دوب  ّتیعقاو  میـسرت  نیا 
دـیق و یب  وریپ  نید و  عبات  دـندرکیم  اعّدا  هک  یناسک  دـندوب  رایـسب  مالـسا ، ناـهج  همه ي  رد  هفوک و  هنیدـم و  هکم و  رد  زور  نآ 

لوبق دنتخانـش و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـنزرف  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  یناـسک  دـندوب  یلیخ  دنمالـسا ؛ طرش 
تکرح هکم  زا  تساوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  يزور  نآ  اـهمدآ  نیمه  اـما  دـندیزرو ؛ یم  مه  ّتبحم  وا  هب  یتح  دنتـشاد و 

.دنیایب دندشن  رضاح  دنک ،

نب نیـسح  اب  هک  مشاه  ینب  زا  رگید  يرایـسب  ای  تشادن ، لوبق  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رفعج ، نب  هللادبع  دینک  لایخ  دـیابن  امش 
گرزب و ناسنا  کی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دنزرف  ماما ، ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  همه  اهنیا  دنداتفین ؛ هار  مالـسلا  هیلع  یلع 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  هب  هار  رد  لیقع  نب  ملـسم  تداهـش  ربخ  یتقو  ات  .دوب  تخـس  نوچ  دـندشن ، رـضاح  اما  دنتـشاد ؛ لوبق  الاو 
لتق هب  ار  ملـسم  تسا و  راوشد  عاـضوا  هک  دـمآ  هفوک  زا  ربخ  یتـقو  .دـندوب  هارمه  ترـضح  نآ  اـب  يرتـشیب  هّدـع ي  دوب ، هدیـسرن 
یکی دنتـسه ، دقتعم  ربمغیپ  دـنزرف  تماما  هب  دـندرک  راهظا  هک  یناسک  مه  هفوک  دوخ  رد   (2) .دنتفر اجنآ  مه  هّدع  کی  دـندناسر ،

.دنتشاد روضح  مه  یگرزب  ياه  ّتیصخش  نارس و  اهنآ  نیب  هک   (3)، دندوب رازه  نیدنچ  دندوبن ؛ ات  هس  اتود 

232 ص :

هب یتقو  اما  دوش ؛ نیمأت  اـهنآ  تشیعم  هک  دنتـسه  رادـنید  یتقو  اـت  .دوریمن  رتارف  اـهنآ  ناـبز  رـس  زا  نید  دنتـسرپایند و  مدرم ، - . » 1
ص ج 44 ، راونألاراحب ، ص 245 ؛ لوقعلا ، فحت  .دش » دنهاوخ  كدنا  لیلق و  نارادنید  دنریگیم ، رارق  شیامزآ  دروم  الب  هلیسو ي 

 . ص 87 رطاخلا ، هیبنتو  رظانلا  ههزن  تسا : هدمآ  هنوگنیا  فالتخا ، یمک  اب  ّتنس ، لها  عبانم  رد  . 383
ص374. راونألاراحب ج44 ، ص447 ؛ ج1 ، يرولا ، مالعإ  ص169 ؛ ج3 ، فارشألا ، باسنأ  - . 2

ریثم ص242 ؛ ج3 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقاـنم  ص54 ؛ ج1 ، بهذلا ، جورم  ص40 ؛ ج5 ، حوتفلا ، ص4 ؛ ج2 ، هسایـسلا ، همامإلا و  - . 3
صص 336-335. ج44 ، راونألاراحب ، 541-542 ؛ صص میظنلا ، ردلا  ص16 ؛ نازحألا ،

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
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هب همان  هنوگ  ود  .دینکیم  ادیپ  ار  لاکـشا  هشیر ي  دینک ، تقد  دنتـشون ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  هک  ییاه  همان  هب  رگا  امـش  هتبلا 
: دنسیونیم مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  یضعب  .تسا  توعد  ود ، ره  دنتشون ؛ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

؛» لبقأف مامإ  انیلع  سیل  هنإ  »

هب مدـق  دریگب و  ار  اهنآ  تسد  دـنک ، يربهر  ار  اهنآ  هک  دنتـسه  یماما  ربهر و  لابند  هب  .میهاوخیم  ربهر  ینعی  .میرادـن  ربهر  ام  اـیب ،
هب عجار  دنتشون ، دیزی  هب  عجار   (1) .دندرک اضما  رهاظم  نب  بیبح  لاثما  ار  همان  نیا  ریز  .تسا  تسرد  تفایرد  نیا  .دورب  شیپ  مدق 

.دنتشون يوما  تموکح 

توعد ربهر  ماما و  ناونع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  اهتنم  دـندرک ، توعد  مه  اهنآ  دنتـشون ، همان  مه  رگید  هتـسد ي  کـی 
نحل همان ، نحل  اما  دـندوب -  هعیـش  ًابلاغ  هفوک  مدرم  دـندوب -  هعیـش  نوچ  دنتـشاد ، لوبق  مه  اـهنآ  دنتـساوخیم ، ماـما  هتبلا  .دـندرکن 

زبسرـس ام  ياهتخرد  تسا ، يراج  ام  ياهدور  اجنیا  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  دنتـشون  همان  .تسا  نامهیم  کی  زا  توعد 
، بخ .تسا  دایز  يّدام  مّعنت  یگدنز و  اجنیا  دـییایب  ینعی  دـندرکیم - ! توعد  نامهیم  يراگنا  تسا -  رابرپ  ام  ياهناتـسغاب  تسا ،

ریز .درکیم  تکرح  هفیظو  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تفریمن ؛ گنج  هب  يّدام  مّعنت  يارب  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
(3)! دش مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیلتاق  زا  یکی  شدوخ  هک   (2)، دندرک اضما  یعبر  نب  ثبش  لاثما  ار  مود  همان ي  نیا 

؛ ترخآ مشچ  هب  هّدـع  کی  دـننکیم ، هاگن  ایند  مشچ  هب  هّدـع  کی  تسا : هناـگود  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تکرح  زا  تشادرب 
.هفیظو يارب  هّدع  کی  دننکیم ، هاگن  نآ  هب  ّتیعقوم  نان و  هب  ندیسر  لالج و  هاج و  يارب  هّدع  کی 

233 ص :

.333-332 صص ج 44 ، راونألاراحب ، ص 20 ؛ ج 4 ، لماکلا ، صص 36-37 ؛ ج 2 ، داشرإلا ، - . 1
ص334. ج44 ، راونألاراحب ، ص241 ؛ ج3 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  ص40 ؛ ج2 ، ممألا ، براجت  - . 2

ص4. ج45 ، راونألاراحب ، صص 134-135 ؛ يربکلا ، هیادهلا  صص 516-518 ؛ هسماخ 1 ، يربکلا ، تاقبطلا  - . 3
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، ظفاحادخ دیوگیم  دتفا ، یم  رطخ  هب  اهنیا  دید  ات  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  لابند  مان ، نان و  ّتیعقوم و  هاج و  يارب  هکنآ 
تسین و یماقم  یتقو  دوب ؛ هدمآ  ماقم  يارب  دـنکب ؟ هچ  دـنامب  تسین ، نان  یتقو  دوب ؛ هدـمآ  نان  يارب  .درادـن  يراک  رگید  میتفر ! ام 

.دوریم دراذگیم  دنامب ؟ ارچ  تسا ، تنحم  تسه ، هچره 

؛ دیسر دهاوخ  تموکح  هب  ای  دش  دهاوخ  دیهش  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  دنرادن  يراک  دندمآ ؛ فیلکت  يادا  يارب  مه  هّدع  کی 
قح و نتفرگ  يارب  دـنک ، ماـیق  ربمغیپ  دـنزرف  یتقو  یتـّیعقوم  ناـنچ  نآ  رد  هک  تسا  نیا  فیلکت  .منکیم  فیلکت  يادا  نم  دـیوگیم 

نم دیوگیم  .دننک  کمک  وا  هب  دنتـسیاب و  وا  رـس  تشپ  نیملـسم ، نینمؤم و  یمالـسا ، هعماج ي  هرادا ي  يارب  مدرم و  تیاده  يارب 
هب ندیسر  ینـشور و  مشچ  يزوریپ ، یکی  دیایب : شیپ  تسا  نکمم  زیچ  ود  هفیظو  نیا  هار  رد  مهدب و  ماجنا  ار  هفیظو  نیا  مهاوخیم 

اهنیا .درک  تکرح  هّیحور  نیا  اب  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دوخ  .مرـضاح  مه  ود  ره  يارب  ندـش ؛ هتـشک  مه  یکی  اـج ؛ همه 
يارب مه  اروشاع  زور  دـندوب ، اجنآ  مه  اروشاع  بش  دـندنام ؛ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  رخآ  هظحل ي  ات  هک  دـندوب  یناسک  نامه 

.دنوشیم دیهش  دنسریم و  یهلا  ياقل  هب  دنراد  هک  ارچ  ؛(2)  دندرکیم یخوش  مه  اب  (1) و  دنتسج یم  تقبس  رگیدکی  زا  ندش  هتشک 
.درب راک  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هک  دوب  یکحم  نیا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نارود  اب  ام  نامز  ياهتوافت  كرتشم و  تّیوه 

هلابند ناهج ، ناناملـسم  ناریا و  ّتلم  هار  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نامه  دنزرف  ام  ماما  .تسا  تکرح  نامه  هلابند ي  ام  بالقنا 
داسف و رثا  رب  زور  نآ  رگا  میوگب  دیاب  .تسا  یکی  راک  ّتیوه  اما  دراد ، يدایز  ياهتوافت  زور  نآ  اب  زورما  هتبلا  .تسا  هار  نامه  ي 

، دندوب هدروآ  دوجوهب  ربمغیپ  نادناخ  هیلع  یعقاو و  ِمالسا  هیلع  تیغاوط  نارادفرط  هک  یئوس  تاغیلبت  یهارمگ و 

234 ص :

ص297. ج44 ، راونألاراحب ، 66-67 ؛ صص فوهللا ، ص337 ؛ ج4 ، يربطلا ، خیرات  - . 1

ص1. ج 45 ، راونألاراحب ، صص 57-58 ؛ فوهللا ، ص 321 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  - . 2
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دصیس رازه و  نتفگ ، لاس  دصیـس  رازه و  غیلبت ، لاس  دصیـس  رازه و  رثا  رب  ام  نامز  دندوب ، مک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارادفرط 
اوُصُِّحم اَذِإَف   » .دندوبن مک  ردـقنیا  قح  نارادـفرط  رگید  اروشاع ، سرد  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  سرد  ِندرک  رورم  رارکت و  لاس 

اما دـمآ ، شیپ  تخـس  ياهالب  مدرم  يارب  ام  ناـمز  .هن  اـم  ناـمز  دـندوب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ناـمز   (1)« نُوناَّیَّدـلا َّلَق  ِءالَْبلِاب 
...دنداتسیا ام  هعماج ي  ّتیرثکا  دندشن ؛ مک  اهرادنید 

اروشاع تکرب  هب  ناریا  رد  یمالسا  ماظن  لیکشت  نید و  ظفح 

طیارـش نآ  رد  نت  ود  داـتفه و  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  يراکادـف  تسا ، طـبترم  لّوا  عوضوم  نیمه  اـب  هک  مود  عوضوم  اـما 
نیسح ماما  نایعیش  يراکادف ، نامه  تکرب  هب  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  درک و  زاب  اهناملـسم  يوس  هب  یهار  هک  تسا ، راوشد  رایـسب 
ساسا رب  یتموکح  یماـظن و  دـنناسرب و  يزوریپ  هب  دـنهدب و  ماـجنا  ار  گرزب  بـالقنا  نیا  دنتـسناوت  راـگزور  نیا  رد  مالـسلا  هیلع 

هدننک نییعت  ام  بالقنا  رد  هک  يزیچ  نآ  دینادب ؛ ار  نیا  .تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تاکرب  زا  نیا  دنروایب ؛ دوجوهب  مالـسا 
مالسلا و هیلع  یلع  نب  نیسح  نوخ  تکرب  .دناسرب  يزوریپ  هب  ار  ام  بالقنا  تسناوت  اروشاع ، هّیـضق ي  .دوب  اروشاع  هلئـسم ي  دوب ،

نینچ کی  ام  هرود ي  رد  درک و  هدنز  ار  یمالـسا  تّما  نامز ، لوط  رد  گرزب ، يراکادف  تدهاجم و  نآ  اب  اروشاع  میظع  يارجام 
.دوب يراکادف  نآ  تاکرب  زا  نیا  دروآ ؛ دوجوهب  مالسا  زا  ار  يدنلب  جوا  یمیظع و  تسج 

یلع نب  نیسح  يراکادف  اب  تفرگ ، ماجنا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارود  زا  يرت  عیسو  رایـسب  حطـس  رد  هک  ام  مدرم  يراکادف  هتبلا 
نارود چیه  رد  اروشاع  یتخس   (2) ؛» هللاِْدبَعَابَأ اَی  َکِمْوَیَک  َمْوَی  ال   » ًاتقیقح دوب و  رتدیدش  راگزور  نآ  تنحم  دراد ؛ قرف  مالسلا  هیلع 

، يراکادف زورما  .تسا  هتشادن  دوجو  يرگید 

235 ص :

ههزن ص245 ؛ لوقعلا ، فحت  .دش » دنهاوخ  كدنا  لیلق و  نارادـنید  دـنریگیم ، رارق  شیامزآ  دروم  الب  هلیـسو ي  هب  یتقو  اما  - . » 1
ص195. ج44 ، راونألاراحب ، ص87 ؛ رطاخلا ، هیبنت  رظانلا و 

ص 218. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 177 ؛ قودص ، یلامألا ، - . 2
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اهتوافت نیا  تسا ؛ مدرم  هّماـع ي  مهف  لوبق و  دروم  يداـش و  اـب  يراکادـف ، تسین ؛ ناـقفخ  نارود  رد  ییاـهنت و  تبرغ و  اـب  هارمه 
ناگدنیآ يور  هب  خیرات  رد  ار  یهار  دوخ  هبون ي  هب  نارود  نیا  رد  مه  ام  مدرم  يراکادـف  هک  میوگب  ار  نیا  مهاوخیم  .دراد  دوجو 

سرد هدنیآ  ياهلـسن  هب  ام  ّتلم  دوب ، هدرک  زاب  هار  لاس  دصیـسورازه  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  يراکادف  هک  نانچمه  .درک  زاب 
هرادا ي رب  مالـسا  تردق  تابثا  يارب  دندش  يا  هبرجت  دنتخومآ ؛ خـلت  ياهـسرد  نانمـشد  هب  دـنداد ، سرد  رگید  ياهتّلم  هب  دـنداد ،
هک نانچمه  .هدـنیآ  يارب  دـش  ییاهـسرد  اهنیا  دوخ ؛ ّتیدوجوم  زا  عاـفد  رب  تموکح ، رارمتـسا  رب  تموکح ، لیکـشت  رب  تموکح ،

.دراد ایند  مدرم  يارب  ییاهسرد  مه  ناریا  مدرم  ياروشاع  تشاد ، ام  يارب  ییاهسرد  اروشاع 

اروشاع مایق  داعبا  زا  یکی  يراکادف ؛ - 1367/6/2

ارجام .دینک  هاگن  سرد  کی  تروص  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  يارجام  هب  دیاب  ام  ّتلم  یبالقنا  ياهلسن  همه ي  اهناوج و  امش 
هک تسا  يا  هثداح  تسا ؛ هار  کی  ندوشگ  تسا ، سرد  ارجام  نیا  .دینک  جراخ  فرص  ِزیگنارب  هفطاع  هرطاخ ي  کی  تلاح  زا  ار 

هّیضق نیا  هک  يا  هیواز  ره  زا  دنکیم و  رکف  البرک  هلئسم ي  يور  مدآ  هچره  دشاب و  قشمرـس  دناوتیم  ام  ّتلم  يارب  فلتخم  داعبا  زا 
ار نآ  مینیبب و  هاگن  کـی  رد  ار  هثداـح  نیا  میناوتب  هک  میتسه  نآ  زا  رتکچوک  اـم  ًاّـقح  .دـنیب  یم  اهـسرد  نآ  رد  دریگیم ، رظن  رد  ار 

یتشادرب کی  مینیب و  یم  ار  شیاه  هقرج  میمهف ، یم  هک  دشخردیم  ینعی  میمهف ؛ یم  ییاهزیچ  کی  نآ ، ياه  هشوگ  زا  .مینک  نایب 
.میراد هثداح  نیا  زا 

زا یکی  ـالبرک ، هثداـح ي  اروشاـع و  رد  مالـسلا  هـیلع  یلع  نـب  نیـسح  يراکادـف  .تـسا  يراکادـف  هلئـسم ي  داـعبا ، نـیا  زا  یکی 
دوب و نید  هار  رد  گرزب  ياهیراکادف 
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و درک ؟ میهاوخ  يراکادـف  ینامز  هچ  ناـمز ؛ باـختنا  .دوب  مه  يراکادـف  عون  نیرتراوشد  نیرتـالاب و  تشاد ، هک  یتاّیـصوصخ  اـب 
زرم يور  تسرد  هک  درک  باـختنا  قیقد  يروط  ار  ناـمز  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  .تسا  مهم  یلیخ  نیا  هنحـص ؟ مادـک  اـجک ؛

ِتکرح اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  و  مالـسا ، تاـیح  وس ، نآ  دوب و  مالـسا  گرم  زرم ، يوس  نیا  .درک  تکرح  مالـسا  تاـیح  گرم و 
يارب ناسنا  کی  هک  یتاناکما  مامت  زا  مالـسا ، ندنام  هدنز  يارب  هک  تسا  هلئـسم  کی  نیا  .دنامب  هدنز  مالـسا  دـش  بجوم  شدوخ 

.یلعأ ّدح  رد  يراکادف  ندش و  ادف  يارب  تاناکما ، مامت  زا  دنک ؛ هدافتسا  دراد ، يراکادف 

یفارحنا راچد  ای  دش  دهاوخ  صقان  مالسا  هک  دوبن  نیا  رگید  هلئسم  درکیمن ، مایق  دیزی  لباقم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رگا  زور  نآ 
فرط زا  هک  یتکرح  نیا  لباقم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .دنامیمن  یقاب  يرثا  چیه  مالسا  زا  رگید  هک  دوب  نیا  هلئسم  دش ؛ دهاوخ 

یناـبرق تشاد  هک  دوب  يزیچ  نیا  داتـسیا ؛ ّیلوتم  ناونع  هب  دوب ، هدـش  عورـش  مالـسا  ندرک  دوباـن  يارب  زور  نآ  ِّتیمکاـح  هاگتـسد 
ظاحل زا  گرزب و  هداعلا  قوف  يراکادف ، ّتیعضو  رظن  زا  نوچ  داد و  رارق  مالسا  يالب  رپس  ار  شدوخ  تشاذگن ؛ داتسیا و  وا  .دشیم 

.تشاد هگن  ار  مالسا  درک ، داجیا  خیرات  يادرف  زور و  نآ  ّتینهذ  رد  هک  یباتزاب  دوب ، ریظن  یب  تبیصم ،

هیلع نیـسح  هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  لوق  زا   (1) «. ْنیَـسُح ْنِم  اَنَأ  یِّنِم َو  ُْنیَـسُح   » هک تسا  تسرد  انعم  نیا  ًاتقیقح 
ربمغیپ تمظع  هک  تسا  مولعم  .تسا  نشور  باتفآ  نیا  لـثم  نم  يارب  ثیدـح  نیا  نومـضم  .منیـسح  زا  نم  تسا و  نم  زا  مالـسلا 

نآ لوصحم  ندشن  عیاض  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تامحز  ياقب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نید  ياقب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص 
رگید ار  نیا  هیبش  هک  تسا  یتبیـصم  تبیـصم ، عون  .تشادـن  ناـکما  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  اـب  زج  يراکادـف ، شـالت و  همه 

دوب ییالبرک  دوب و  يراکادـف  هاگیاج  ًاتقیقح  اجنیا  هک  تسه  مه  تسرد  و  ناتـسزوخ ، يـالبرک  مییوگیم  اـم  اـهراب  ـالاح  .میرادـن 
ناینیسح يارب 

237 ص :

ص271. ج43 ، راونألاراحب ، ص127 ؛ ج 2 ، داشرإلا ، ص 172 ؛ ج4 ، دمحا ، دنسم  - . 1

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 314 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_237_1
http://www.ghaemiyeh.com


تداهش اب  مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  تداهش  اب  تسا ؛ توافتم  نامـسآ  ات  نیمز  زا  رگید  ياهالبرک  همه ي  اب  البرک  نآ  اما  نامز ؛
: دندومرف هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ توافتم  رگید  ياهتداهش  همه ي  اب  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما 

(1) ؛» هللاِْدبَعَابَأ اَی  َکِمْوَیَک  َمْوَیال  »

همه هکنیا  اب  نازرابم ؛ يارب  قلطم  تبرغ  قلطم ، قانتخا  تسا ؛ هتـشادن  دوجو  البرک  هثداح ي  زور  اروشاع و  زور  لـثم  يزور  چـیه 
اب يراکادف  رد  دنباتـشب و  رفن  کی  نآ  کمک  هب  زور  نآ  رد  یقیقح  نامیا  ياه  هریخذ  مامت  دنزیم ، رود  رفن  کی  رـس  رب  لئاسم  ي 

لمعوکین نیرتافواب و  و  دیتسه ؛ امـش  مدـید ، هک  یباحـصا  نیرتهب  نم  دومرف : اروشاع  بش  رد  ترـضح  نآ  دوخ  .دـنوش  میهـس  وا 
دنیآ یم  اـهنیا  ارچ  رهاوخ ؛ رـسپ  ردارب ، رـسپ  دـنزرف ، رهاوخ ، ردارب ،  (2) .دیتسه نادنواشیوخ  امـش  مدید ، هک  ینادـنواشیوخ  نیرت 

، میظع يراکادف  نامه  نیا  دنوشیم ؟ هتـشک  دنراد  نیقی  هک  یلاح  رد  دنهدیم ؛ رارق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يالب  رپس  ار  ناشدوخ 
یفده چیه  راثیا ، حور  نودب  يراکادف و  نودب  .مینک  يراکادف  دـیاب  ام  .تسا  سرد  کی  يراکادـف ، نیا  .تسا  ریظن  یب  گرزب و 

.تسین نکمم  تفر ؛ دهاوخن  شیپ  یتکرح  توعد و  چیه  دمآ ؛ دهاوخن  تسدهب 

: دومرف یم  دندرکیم ، یتسس  تفالخ  نارود  رد  هک  شدوخ  نامز  مدرم  زا  یضعب  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

(3) ؛» ٌدوُع ِناَمیِْإِلل  َّرَضْخا  ٌدوُمَع َو ال  ِنیِّدِلل  َماَق  اَم  ُْمْتیَتَأ  اَم  ِیتَْأن  اَّنُک  َْول  يِرْمََعل  «َو 

، لاهن نیا  هخاش ي  کی  دشیمن و  انب  ای  دـنامیمن  یقاب  نید  يارب  هیاپ  کی  میدرکیم ، لمع  دـینکیم ، لمع  امـش  هک  هنوگ  نیا  ام  رگا 
.تسا مزال  يراکادف  نیاربانب  .دشیمن  زبس 
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هک دندزیم  قن  هک  میدینـش  گنج  لاس  تشه  نیا  لوط  رد  رانک  هشوگ  یهاگ  هک  دندوب  يا  هدروخ  بیرف  لفاغ و  نادان و  ياهمدآ 
سرد نیا  .میدرکیم  عافد  میتشاد  ام  .میدوب  هدرک  هلمح  ییاج  کی  ام  يراگنا  میدوب ؛ هدرک  عورش  ام  يراگنا  تسا ! سب  رگید  اقآ 

.يراکادف موزل  اهنامرآ و  زا  ندرک  عافد  سرد  تسا ؛ مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 

یسایس ناربهر  نیرت  مواقم  مالسلا ؛  مهیلع  موصعم  ناماما  - 1367/6/4

هراشا

نارود مالسلا  مهیلع  هّمئا  یگدنز  نارود  ًاتقیقح  .دندوب  تمواقم  رهظم  اهنآ  هّمئا ي  هک  دننک  هجّوت  راگزور  نیا  ِنایعیش  تسا  مزال 
نشور و ام  هک  مالـسا  خـیرات  رد  صوصخب  ملاع ، ياهتـضهن  زا  مادـک  چـیه  رد  .تسا  ییاسرف  تقاط  نیگمهـس و  راوشد و  شـالت 
ار يراوشد  هزرابم ي  نینچ  نآ  ناربهر  هک  میرادن  غارـس  یـسایس ، تضهن  هچ  يرکف و  تضهن  هچ  میراد ، رایتخا  رد  ار  نآ  نّودُم 

بتکم زورما  هک  مینکیم  هدهاشم  میراد  مه  ار  نیا  هجیتن ي  .دنورب  شیپ  هفقو  نودـب  هزرابم  نیا  رد  دنـشاب و  هدرک  لیمحت  دوخ  رب 
رد لماوع  همه ي  هک  یلاح  رد  تسا ؛ دایز  ناوریپ  ياراد  طاشناب و  هدـنز و  بتکم  کی  مالـسا ، يایند  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  بتکم  رد  هک  ار  یمالـسا  يولع و  مالـسا  دـنربب و  نیب  زا  ار  بتکم  نیا  دـندرک  یعـس  مالـسا  خـیرات  لوط 
.دننک دوبان  یّلکب  دنکیم ، ادیپ  مّسجت 

نآ نادرم  نینوخ  ياهرکیپ  هک  هنابیرغ  هنامولظم و  هاگودرا  نآ  .دوب  هنوگچ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ّتیعـضو  اروشاع  زور  دینادیم 
دنک و نیفکت  دنک ، زیهجت  دنک ، لسغ  ار  فیرش  زیزع و  ياهرکیپ  نیا  دوبن  یسک  دوب و  هداتفا  نازوس  باتفآ  ریز  اهکاخ و  يور  رب 

نآ و  دنتـشاد ، رارق  بلقلا  ّیـسق  نشخ و  نانمـشد  هرـصاحم ي  رد  فرط  همه  زا  هک  یناکدوک  نانز و  عمج  نآ  دراپـسب ؛ كاخ  هب 
.تسین رّوصت  لباق  رت  تخس  رتدیدش و  رگید  عضو  نیا  زا  ریسا ؛ اهنت و  مولظم ، رامیب ، زین  ربهر  ماما و 
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مالسا وحم  یپ  رد  هّیما  ینب 

اوق مامت  اب  هک  دوب  ربمغیپ  نادناخ  تسایس  لباقم ، رد  .مالسا  حور  مالسا و  راثآ  وحم  زا  دوب  ترابع  هّیما  ینب  تسایـس  ضرغ  ًاساسا 
ینارود ره  رد  مالـسلا -  مهیلع  هّمئا  ینعی  تیب -  لـها  نارـس  .دـنوشب  يوما  تسایـس  ندیـسر  تیقفوم  هب  عناـم  دـندرکیم  شـشوک 

.دندمآ یم  باسح  هب  يوما  یمالسا  ّدض  تسایس  يارجا  هار  رس  رب  عنام  نیرتگرزب 

ِباحصا ؛(1)  دوب هدش  عورش  يا  هبناج  همه  تروص  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  فیعضت  مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  تداهـش  زا  دعب 
نایفس یبا  لآ  يارب  یتّیعقوم  یلو  دندرک ؛ بلس  اهنآ  زا  یّلکب  ار  تموکح  تردق و  دندرک ، روصحم  ار  اهنیا  دوخ  دنتـشک ، ار  اهنیا 

یقانتخا نانچ  نآ  دننک و  دوبان  وحم و  مالـسا  يایند  زا  ار  اهنآ  دننک و  لح  ار  ربمغیپ  نادـناخ  هلئـسم ي  یّلکب  هک  دوب  هدـماین  شیپ 
راهظا تشادن  تأرج  یـسک  اهرهـش  زا  یلیخ  رد  هیواعم  نامز  .دروایب  ار  ناراوگرزب  نیا  مان  دـنکن  تأرج  یـسک  هک  دـنروایب  شیپ 

یگتـسباو دنناوتن  یناسک  هک  دوبن  هنوگ  نیا  هفوک ، رهـش  یتح  ای  هکم  ای  هنیدم  صوصخب  مالـسا ، یلـصا  زکارم  رد  اما  .دنکب  عّیـشت 
هدش هتخانش  دندوب و  هعیش  دندوب ، تماما  هاگتـسد  هب  هتـسباو  ًانلع  هک  دندوب  يا  هّدع  .دننک  راکـشآ  ار  تماما  هاگتـسد  هب  ناشدوخ 

.دندوب

هّیما ینب  ماگ  نیرخآ  دیزی ؛

تایح هدنامیقاب ي  نیمه  هک  دش  نیا  تسایـس  میمـصت و  دـیزی ، هنارباج ي  تموکح  تفالخ و  عورـش  هیواعم و  تموکح  نایاپ  رد 
.دنتفرگ راشف  رب  میمصت  دنربب و  نیب  زا  مه  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یسایس 

؛(2) دننک راداو  دیزی  اب  ندرک  تعیب  هب  ار  ترضح  نآ  هک  تروص  نیا  هب  دندروآ ، یم  دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  ار  راشف  نیا 
همه درکیم ، تعیب  رگا 
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تسد زا  یّلکب  ار  ناشدوخ  ینید  یـسایس و  ّتیوه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ینعی  دوب -  هدش  لصاح  دوخ  يدوخ  هب  اهنآ  يارب  زیچ 
نآ .دـمآ  شیپ  دـیراد ، عـالطا  هک  یتروص  هب  هعقاو  دنتـشاد و  میمـصت  ترـضح  نآ  نتـشک  رب  درکیم ، تمواـقم  رگا  و  دـندادیم - 

نایعیش  (1)، دنتفرگ ترضح  نآ  رورت  هب  میمصت  هکم  رد  هک  دعب  .تفر  هکم  هب  هنیدم  زا  تعیب ، لوبق  يارب  راشف  خساپ  رد  ترـضح 
ات داتفا ، هار  هفوک  يوس  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما   (2)، تفرگ ماجنا  توعد  هفوک  زا  .دورب  هفوک  هب  ترضح  نآ  هک  دندرک  توعد 

.داتفا قافّتا  گرزب  هثداح ي  نآ  البرک  رد  هنوگ  نیا 

راشف دروم  هزادـنا  نیا  هب  ربمغیپ  نادـناخ  زور  نآ  ات  ینعی  دوب ؛ البرک  هثداح ي  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ّتیمولظم  تبرغ و  جوا 
نآ رد  شطع  اب  تواسق ، تنوشخ و  تدش و  نآ  اب  ار  ربمغیپ  هداوناخ ي  ربمغیپ و  دنزرف  .دنتفرگن  رارق  دوخ  نانمـشد  زیمآ  تواسق 

، دوب یبیجع  زیچ  نیا  ؛(4)  دنربب رهش  هب  رهش   (3)، دنریگب تراسا  هب  ار  ناشیاهنز  دنشکب ، ار  ناشنادرم  همه ي  دننک ، ماع  لتق  نابایب 
.دوب راگزور  نآ  ِناملسم  مدرم  همه ي  يارب  يرّوصت  لباق  ریغ  هداعلا و  قوف  هثداح ي  کی 

ماما رّهطم  رـس  هب  باطخ  ترـضح  نآ  هفوک  رازاب  رد  هک  تسا  فورعم  رعـش  تروص  هب  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  زا  يا  هلمج 
: درک نایب  مالسلا  هیلع  نیسح 

(5) ؛» َابُوتْکَم ًارَّدَقُم  اَذَه  َناَک  * يِداَُؤف َقیِقَش  اَی  ُتْمَّهَوَت  اَم  »

ناـمگ وا  .راـگزور  نآ  رد  دوب  مدرم  همه ي  لاـح  ناـبز  تقیقح  رد  نیا  .دـیایب  شیپ  هنوگ  نیا  ثداوح  مدرکیمن  ناـمگ  نم  ینعی 
مارتحا دروم  مالسا ، يایند  زاتمم  هتسجرب و  ّتیصخش  مالسلا - ،  هیلع  یلع  نب  نیسح  ربمغیپ ، رسپ  درکیمن 

241 ص :

ص 364. ج 44 ، راونألاراحب ، صص 423-424 ؛ ج 2 ، یحیرطلل ، بختنملا ، صص 249 ؛ ج 2 ، یبوقعیلا ، خیرات  - . 1
.333-332 صص ج 44 ، راونألاراحب ، ص 15 ؛ نازحألا ، ریثم  ص 27 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، - . 2
ص107. ج45 ، راونألاراحب ، ص114 ؛ ج2 ، داشرإلا ، ص348 ؛ ج4 ، يربطلا ، خیرات  - . 3

ص 127. ج 5 ، حوتفلا ، - . 4
ص 115. ج 45 ، راونألاراحب ، - . 5
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ربمغیپ نارود  هک  یناسک  دندوب  دایز  یمالـسا  هعماج ي  رد  زونه  .دسرب  تداهـش  هب  توسق  تّدـش و  نیا  اب  همه -  لوبق  دروم  ، همه
وا دراد ؛ هقالع  ردقچ  دوخ  هون ي  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دندوب  هدـید  دـندوب و  هدرک  كرد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نارتخد ار ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نارتخد  ار ، وا  هداوناخ ي  مه  دعب   (2) .دنزیم هسوب  وا  ياهبل  هب   (1)، دناشن یم  هناش  يور  ار 
.دش عقاو  هثداح  نیا  اما  دوبن ، رّوصت  لباق  يا  هثداح  نینچ  مالسا  يایند  رد  ًالصا  دنریگب ؟ تراسا  هب  ار ، مالسلا  اهیلع  ارهز 

هک یناسک  همه ي  ینعی  تفرگ ؛ ارف  ار  مالـسا  ملاع  ریگ ، همه  بعر  کی  دیدش و  قانتخا  کی  ناهگان  هک  دش  نیا  هثداح  هجیتن ي 
.دودـحم رایـسب  يا  هّدـع  رگم  دـنراد ؛ هگن  ار  هطبار  نیا  دـنناوتیمن  رگید  دـندرک  ساـسحا  دنتـشاد ، طاـبترا  مالـسلا  مهیلع  هّـمئا  اـب 

.دندرک مدهنم  یّلکب  مه  ار  اهنآ  هک  دنام  یقاب  هفوک  هنیدم و  رد  ییاهنوناک 

نب ملـسم  مان  هب  شدوخ  ثیبخ  نشخ و  نارادرـس  زا  یکی  دـیزی   (3) هـسو تصـش  لاس  دوب ، اروشاع  هثداح ي  کیو ، تصـش  لاس 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هناخ ي  مالسا ، زکرم  نیشن و  ناملسم  رهش  کی  درک ؛ ماع  لتق  ار  هنیدم  وا  داتسرف و  هنیدم  هب  ار  هبقُع 
ار اهنز  دنتـشک ؛ دیـسر ، ناشتـسد  مد  یـسک  ره  دش و  دراو  شنایرکـشل  اب  یقـش  ِثیبخ  درمریپ  نیا  .نیدشار  يافلخ  تفالخ  زکرم 

دنداد ماجنا  یتکرح   (4) .دندرک ضّرعت  مدرم  سیماون  هب  دندش ، مدرم  ياه  هناخ  دراو  دنتشک ؛ ار  اه  هّچب  دنتشک ، ار  اهدرم  دنتشک ،
رد هثداح ، نیا  زا  دعب  .دوب  ملسم  شمسا  صخش  نیا  .دوب  هدشن  هداد  هزاجا  یتکرح  نینچ  مه  راّفک  هب  تبـسن  مالـسا  رد  زگره  هک 

بیترت نیا  هب  يزیرنوخ ! نتشک و  رد  هدننک  فارسا  ینعی  ؛(5)  دش فورعم  هبقع  نب  فرسم  مان  هب  خیرات 

242 ص :

.309-308 صص ج43 ، راونألاراحب ، ص530 ؛ قودص ، یلامألا ، ص65 ؛ ج3 ، ریبکلا ، مجعملا  - . 1
ص241. ج36 ، راونألاراحب ، 189-190 ؛ صص ج14 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  81-82 ؛ صص رثألا ، هیافک  - . 2

ص 88. ج 2 ، ممألا ، براجت  ص 374 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  - . 3
صص 260-259. صاوخلا ، هرکذت  صص 156-160 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، - . 4

ص 123. ج 46 ، راونألاراحب ، ص475 ؛ ج 6 ، یقهیب ، هوبنلا ، لئالد  - . 5
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.تفر نیب  زا  مه  هنیدم  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  هجّوت  عّیشت و  نوناک  دندرک و  مدهنم  ار  هنیدم 

اروشاع هثداح ي  ینادـجو  راشف  ریثأـت  تحت  نیباّوت »  » ناونع هب  يا  هّدـع  لاس 64 و 65  .دوب  هفوک  رد  هنیدـم ، زا  رتکچوک  ینوناـک 
(1) .دندش ماع  لتق  دندرک و  مایق  دندرک ، تکرح 

ناورم دمآ ؛ ناورم  تفر ، دیزی  دعب  .دوب  دیزی  هب  طوبرم  نآ  زا  یشخب  هتبلا  .دش  هّیما  ینب  ِنآ  زا  هرسکی  مالـسا  يایند  بیترت ، نیا  هب 
مهیلع تیب  لها  هاگتسد  رد  هک  ار  یعقاو  مالسا  راثآ  هک  دوب  یکی  یـشم  ّطخ  دوب ؛ تسایـس  کی  تسایـس ، .دمآ  کلملادبع  تفر ،

ار مدرم  دنتفگیم و  ار  زیچ  همه  دنتـسنادیم ، ار  زیچ  همه  دنتـشاد و  تعاجـش  هک  دندوب  اهنآ  نوچ  دـننک ؛ دوبان  دـشیم ، ادـیپ  مالـسلا 
رد دـندشیم و  هتـسباو  اه  یلیخ  .دنتـشادن  ار  تأرج  تعاجـش و  نیا  گرزب ، نیثّدـحم  نامز و  نآ  ياـملع  رگید  .دـندرکیم  داـشرا 

تـسا نکمم  هک  ار  یناسک  دـنربب و  نیب  زا  یّلکب  ار  یعقاو  مالـسا  نوناک  نیا  هک  دوب  نیا  تسایـس  .دـندمآ  یم  رد  هاگتـسد  رایتخا 
.دننک يوزنم  ای  دوبان  یّلکب  دنربمغیپ ، ّقحب  نیشناج  اهنیا  هک  دنشاب  هتشاد  لوبق  مه  مدرم  دنشاب و  هتـشاد  ار  ربمغیپ  ینیـشناج  ياعّدا 

ار تماما  راک  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  طیارـش ، نیا  رد  .دوب  نآ  زا  دعب  لاس  دنچ  ات  اروشاع  هثداح ي  زا  يوما  تسایـس  فده  نیا ،
.درک عورش 

فلتخم عماجم  رد  ار  تیاور  نآ  اهراب  نم  هک  دومرف  يا  هلمج  قانتخا ، نارود  نآ  زا  دـعب  لاس  لهچ  یـس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
: دیامرفیم ناشیا  .مدناوخ 

(2) «. هَثالَث َّالِإ  ِْنیَسُْحلا  َدَْعب  ُساَّنلا  َّدَتْرِإ  »

یم مسا  هک  دـندنام ، رفن  هس  طقف  .رفن  هس  رگم  دنتـشگرب ؛ ام  زا  دـندوب ، ام  اب  هک  یناسک  همه ي  اروشاع ، هثداـح ي  زا  دـعب  دومرف :
رد رفن  هس  نیا  طقف  .یلباک  دلاخوبا  معطم و  نبریبج  لیوط ، ّما  نب  ییحی  دنروآ :

243 ص :

صص 186-158. ج 4 ، لماکلا ، صص 107-108 ؛ ج 2 ، ممألا ، براجت  - . 1
ص 220. ج 71 ، راونألاراحب ، ص 64 ؛ صاصتخإلا ، - . 2
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مه اه  یـضعب  دـندرب ، نیب  زا  دنتـشک ، ار  اه  یـضعب  .دـندش  دوبان  ای  دنتـشگرب ؛ همه  هّیقب  دـندنام و  یقاب  تیـالو  تماـما و  ههبج ي 
! دندنام رفن  هس  طقف  دنتشگرب ؛ ناشدوخ 

دندش و دایز  مک  مک  دنتـسویپ و  دندش ، قحلم  مدرم   (1) ؛» اوُُرثَک اوُقَِحل َو  َساَّنلا  َّنِإ  َُّمث  ، » داّجـس ماما  تامحز  هیاـس ي  رد  تقو  نآ 
.دمآ دوجوهب  عّیشت  میظع  ّتیعمج  نآ 

هّیما ینب  اب  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  هزرابم ي  هیامتسد ي  اروشاع ؛

تسا يا  هعماج  ره  هدننک ي  هدنز  اروشاع  يارجام  ًاعقاو  .دوب  اروشاع  يارجام  نیمه  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  هزرابم ي  هیامتـسد ي 
دیاب تسا و  هدرک  بسک  ار  يدایز  تاکرب  تاریخ و  اروشاع  يارجام  زا  مه  ام  هعماج ي  .دشاب  هتشاد  يا  هقالع  داقتعا و  نآ  هب  هک 

.دنک ظفح  شدوخ  دای  رد  ار  هثداح  نیا  نانچمه 

نآ ات  دندروآ  یم  بآ  ترضح  تمدخ  تقو  ره  .درکیم  هدنز  میقتسم ، ریغ  ار  اروشاع  هلئـسم ي  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  هدش  لقن 
ردـپ هک  درکیم  يراـج  ناـبز  رب  دروآ و  یم  داـی  هب  درکیم ؛ هـیرگ  داـتفا ، یم  بآ  هـب  شمـشچ  اـت  ترـضح  دـشونب ، بآ  ترـضح 

هب راوگرزب  نآ  هک  ییاهزیچ  نآ  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شطع  هثداح ي   (2) .دندرک دیهش  البرک  رد  هنشت  بل  اب  ار  شراوگرزب 
.دوب شتماما  لوط  رد  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  هزرابم ي  یعقاو  رازبا  هیامتسد و  دوب ، هدید  البرک  رد  شدوخ  مشچ 

تبیصم رکذ 

نآ ندـیگنج و  نآ  .دوب  هدـش  مامت  البرک  يارحـص  رد  اهارجام  همه ي  يزورید  زورما و  لـثم  .منک  تبیـصم  رکذ  مه  هلمج  کـی 
يزیچ اهنت  .هدش  مامت  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نادناخ  هرـصاحم ي  اجنآ و  هب  نمـشد  ياهورین  هجّوت  ترارح و  نآ  تدـش و 

یقاب يزورما  زورید و  لثم  رد  اروشاع  هثداح ي  زا  هک 

244 ص :

.نامه - . 1
ص 109. ج 46 ، راونألاراحب ، ص 303 ؛ ج 3 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  - . 2
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هب دـننک ، رّوصت  تسرد  ار  هثداح  هک  یناسک  لد  (1) و  تـسا البرک  مرگ  ياهکاخ  يور  رب  ادهـش  هراپ ي  هراپ  داسجا  نامه  هدنام ،
.دنازوسیم قامعا  زا  دروآ و  یم  درد 

دعب دوب ، هدـش  فرـصت  نمـشد  تسد  هب  ًالبق  هک  دوب  يا  هطقن  میدرکیم ، تکرح  ههبج  طوطخ  رد  ام  هک  ییاـهزور  نیمه  زا  یکی 
هب اهرگنس و  هب  اهناگی و  هب  مدرکیم و  دیدزاب  طوطخ  نیا  زا  متـشاد  هدنب  .دندوب  هدرک  دازآ  ًادّدجم  ار  اجنآ  دندوب  هتفر  ام  ياهورین 

هتفشآ نازیر و  قرع  ناباتش ، تحاران ، یلیخ  نم  ِهارمه  ِناردارب  زا  ات  ود  یکی  مدید  تقو  کی  مدزیم ، رس  مالسا  زیزع  نادنزرف  نیا 
میتشاد ام  دنتفگ  هدش ؟ هچ  متفگ  .دنتحاران  اهنیا  مدید  .دندرک  ادج  دندادیم ، شرازگ  نم  هب  دنتـشاد  هک  یناسک  زا  ار  نم  دندمآ و 

، مدش بلقنم  تّدشب  نم  .تسا  هدنام  باتفآ  ریز  تسا  زور  دنچ  هک  داتفا  يدیهش  کی  دسج  هب  ناممـشچ  میتشگیم ، هقطنم  نیا  رد 
نیا دسج  دینک ؛ لابند  ار  هلئـسم  نیا  ًاعیرـس  متفگ  دندوب ، لوئـسم  هقطنم  نآ  رد  طخ و  نآ  رد  هک  یناردارب  نآ  هب  مدـش و  تحاران 

: متفگ ملد  رد  لاح  نامه  رد  اما  .دینک  عمج  دنـشاب ، هقطنم  نیا  رد  تسا  نکمم  هک  مه  ار  رگید  يادهـش  دسج  دیروایب و  ار  دیهش 
! هللادبعابا ای  تا  هراپ  هراپ  دسج  نابرق 

شردارب نایرع  شعن  يور  ار  شدوخ  هک  یتقو  نآ  تشذـگ ؛ تخـس  ردـقچ  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  هب  دـمهف  یم  ناـسنا  اـجنیا 
: دز دایرف  خیرات  رد  دنکارپ و  اضف  رد  ار  تاملک  رایتخا  یب  نیگمغ ، گنهآ  نآ  اب  نیزح ، يادص  نآ  اب  تخادنا و 

(2) ؛» یَضَم یَّتَح  ناَشْطَْعلا  ِیبَِأب  یَضَق ، یَّتَح  موُمْهَْملا  ِیبَِأب  »

.داد ناج  بل  هنشت  دنام و  هنشت  رخآ  هظحل ي  نآ  ات  هک  یسک  نآ  نابرق  مردپ 
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خیرات تبیصم  نیرتمیظع  اروشاع ؛ - 1367-6-6

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

نیـسح يارب  ینک ، هیرگ  یتساوخ  يزیچ  ره  يارب   (1) ؛» ِبلاَط ِیبَأ  ِْنب  ِیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحِلل  ِْکباَف  ْیَِـشل ٍء  ًایِکَاب  َْتنُک  ْنِإ  ٍبِیبَش  َْنبا  اَی  »
، شردارب شردـپ ، شدـنزرف ، ناـسنا  هن ، تسا ؛ عوـنمم  رگید  ياـهزیچ  رب  هیرگ  هکنیا  هن  .تسا  سرد  نیا  .نک  هـیرگ  مالـسلا  هـیلع 

َْتنُک ْنِإ  : » دنیوگیم ارچ  .روط  نیمه  دوشب ، مه  دیهـش  درادن ؛ یلاکـشا  دنک ، هیرگ  رگا  دوشن ، مه  دیهـش  دـنچ  ره  دریمب ، شتـسود 
يا هسیاـقم  هکنیا  يارب  نک ؟ هیرگ  مه  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  يارب  ِْنیَـسُْحِلل ؛» ِکـْباَف  ، » يدرک هـیرگ  یـسک  رب  رگا  ْیَِـشل ٍء ؛» ًاـیِکَاب 

یتبیصم ره  .درک  دهاوخ  کشخ  ار  امـش  مشچ  هسیاقم ، نیا  .امـش  تبیـصم  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تبیـصم  نیب  دیایب  دوجوهب 
دیاب وا  يارب  مییوگیم  یتقو  .درک  هیرگ  دیاب  وا  يارب  ًالـصا  .تسا  رتالاب  نآ  دـینیب  یم  دـیایب ، دوجوهب  هسیاقم  نیا  ات  دیـشاب ، هتـشاد 

.دش ّرثأتم  دیاب  وا  يارب  دش ، نیگمغ  دیاب  وا  يارب  دروخ ، هّصغ  دیاب  وا  يارب  ینعی  درک ؛ هیرگ 

نیسح ماما  تبیصم  لباقم  مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  تبیصم  ًالثم  ایلوا ؛ ایبنا و  تبیـصم  یتح  تسا ، چیه  وا  لباقم  زیچ  همه  ًالـصا 
هیلع نسح  ماما  تبیصم  تسا ؛ رفص  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبیـصم  لباقم  ادهّـشلادّیس ، هزمح  تبیـصم  تسا ؛ چیه  مالـسلا  هیلع 

اب یتبیصم  چیه  ًالـصا  .روط  نیمه  گنج  هثداح ي  رد  ناریا  ّتلم  تبیـصم  روط ، نیمه  رگید  هّمئا ي  تبیـصم  روط ، نیمه  مالـسلا 
.درک هجّوت  دیاب  هتکن  نیا  هب  تسین ؛ هسیاقم  لباق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبیصم 

، اجک ناریا  يالبرک  اما  البرک ؛» ضرا  ّلک  ، » هلب .دـینیبب  دـییایب  ناریا  يالبرک  هب  دـنتفگیم  گنج  طساوا  گنج و  لـیاوا  اـه  یـضعب 
ار شتبیصم  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  دوخ  .تسین  هسیاقم  لباق  ًالصا  اجک ؟ اروشاع  يالبرک 
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مدآ اجک ؟ نیا  دنفلاخم ، امـش  اب  ایند  مامت  هک  ینارود  رد  گرزب  یتقیقح  يارب  مایق  ًالّوا  ینعی  تسا ؛ اهتبیـصم  نیرتالاب  دـینک ، هاگن 
نیا ردـق  مدرم  یتـقو  يراکادـف ؛ تسا ؟ هسیاـقم  لـباق  اـهنیا  ًالـصا  اـجک ؟ دـننزیم ، فک  شیارب  مدرم  هک  یتـقیقح  يارب  دـنک  ماـیق 
نیا یگتفرگ ؛ مغ و  ِطیحم  یخلت ، اجک ؟ دنـشُکیم ، ار  ناسنا  دنراد  ًالـصا  مدرم  نیمه  یتقو  يراکادف ؛ اجک ؟ دننادیم ، ار  يراکادـف 

هنـشت مه  اه  یـضعب  دندش ، هتـشک  دنتفر  همه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ياهگنج  رد  .تسین  نآ  اب  هسیاقم  لباق  ًالـصا  يراکادـف 
ار راک  نیا  میراد  ام  هک  الاح  لثم  دـندرکیم -  عافد  یتّیدوجوم  زا  دنتـشاد  دوب ، یتموکح  دوب ، يا  هعماـج  اـجنآ  اـما  دـندش ؛ هتـشک 

همه درکیم ، ناشفیرعت  درکیم ، ناششیاتس  دوب ، ناشربهر  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دندوب ، رهـش  رد  ناشناگدنامزاب  مینکیم - 
همه یگرزب ، يایند  رد  یمیظع ، هعماج ي  رد  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  نیا  دنوش ؛ یم  هتشک  هنانامرهق  هناعاجش و  دنراد  اهنیا  دنتسنادیم 

.دراد قرف  رگید  ياهاج  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تکرح  عون  .دنبوکب  ناج  ياپ  ات  ار  عمج  کی  ار و  صخش  کی  لماوع ، ي 

، نادنزرف دنیبب ؛ دناوتیمن  ناسنا  ار  اهنآ  ریظن  اج  چیه  رد  دندش ، هتـشک  دندوب و  بستنم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  هک  يدارفا  مود :
ار مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  صخـش  تبیـصم  الاح  ام  .یمیدـق  ياهتـسود  کیدزن ، ياقفر  ناگدازرهاوخ ، ناـگدازردارب ، ناردارب ،

رگا اما  دـنوشیم -  ینابرق  شمـشچ  يولج  نازیزع  همه  نیا  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  صخـش  تبیـصم  مینکیم -  باسح  میراد 
.تساهنیا زا  رتالاب  زاب  مینک ، باسح  ار  تبیصم  عومجم 

هب راجتـسا  لضفلاوبا  موی  ، » ناسنا ياکّتا  دروم  هنوگ  نآ  يردارب  مالـسلا ،  هیلع  لضفلاوبا  لثم  یی  ینابرق  .تسا  اـهینابرق  عون  موس :
هانپ مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ؛(1)  تسا تسرد  نیمه  دنتفگ  دندمآ ، شباوخ  هب  دـنیوگیم  مه  دـعب  تفگ ، يرعاش  ار  نیا  يدـهلا ؛»

نآ اب  یناوج  مالسلا ،  هیلع  ربکا  یلع  لثم  یی  ینابرق  .تسا  یتّیصخش  نینچ  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  مالسلا .  هیلع  لضفلاوبا  هب  درب 
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عون مه  نیا  مالـسلا .  هیلع  نسح  نب  هللادـبع  لثم  یی  ینابرق  مالـسلا .  هیلع  رغـصا  یلع  لـثم  یکدوک  .تاّیـصوصخ  نآ  اـب  تفرعم ،
.اهینابرق

نادـیم رد  ناترـسپ  تمالـس ، امـش  رـس  هک  دـنروآ  یم  ربخ  تسا ، هتـسشن  اجنیا  مدآ  تقو  کی  .اهنیا  ندـش  ینابرق  ّتیفیک  مراهچ :
(1) شا ههام  شش  كدوک  نآ ، زا  رتالاب  .دیسر  تداهش  هب  شناوج  هک  دنیب  یم  شدوخ  مشچ  يولج  ناسنا  هاگ  .دش  دیهـش  گنج 

ًالصا  (4) .دسریم تداهش  هب  شدوخ  هنیس ي  رب   (3) شا هلاس  هدزای  هدازردارب ي  دنیب  یم   (2) .دسریم تداهش  هب  شدوخ  شوغآ  رد 
.تسا هداعلا  قوف  دتفیب ، قافّتا  یسک  ره  يارب  اهتداهش ، نیا  عون 

دعب هک  ییاهتبیصم  .ییاهنت  تشحو و  یگنسرگ و  یگنشت و  تبیـصم  لثم  داتفا ، قافّتا  نازیزع  نیا  تداهـش  زا  لبق  هک  ییاهتبیـصم 
کی دننامیم ، نابایب  رد  اهنت  هّچب ي  نز و  تسنادیم  راوگرزب  نآ  هک  دمآ ، یم  شیپ  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  ترـضح  تداهـش  زا 

.دنکب یکمک  نیرتکچوک  دسرب و  اهنیا  داد  هب  تسین  رفن 

؛ تسا یتاساسحا  تسا ، یّمهم  یناور و  یلیخ  زیچ  کی  نیا  دنوشیم ؛ هتشک  وا  رطاخ  يارب  دنراد  اهنیا  مامت  هک  ّتیصوصخ  نیا  دعب 
مه نیمه  يارب  .دنوشیم  وا  نابرق  دنراد  اهناوج  نیا  دنکیم  ساسحا  ردـپ  ینعی  .دزیگنا  یمرب  ناسنا  رد  ار  یبیجع  ِیفطاع  تاساسحا 
نم مدـیدن ؛ ار  سک  چـیه  باحـصا ، امـش  زا  رتهب  هداوناخ و  امـش  زا  رتهب  نم  تفگ : اروشاع  بش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دوب 

يا هداوناخ  کی  رد  رفن  کی   (5) .مسانش یمن  هداوناخ  امش  زا  رتراکوکین  ار  یسک  نم  مسانش ؛ یمن  امش  زا  رترادافو  ار  یسک 
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رگید تاّیـصوصخ  روط  نیمه  امـش  .دنوشب  گرمـشیپ  دنهاوخیم  دندمآ  وا  هداوناخ ي  ياضعا  همه ي  تسا ، هتفرگ  رارق  راشف  ریز 
تداهش ردارب ، تداهش  دنزرف ، تداهش  ردپ ، تداهش  تبیصم  اب  ناتدوخ ، تبیصم  اب  دینک  هسیاقم  ار  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  تبیصم 

.تسا ملاع  ناگدزمغ  لد  ياّلست  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارجام  تسا ؟ هسیاقم  لباق  شمادک  اب  ًالصا  رسپ ؛ هس  تداهـش  رـسپ ، ود 
هدنز هثداح  نیا  مالـسا  يایند  رد  تسا ؟ هسیاقم  لباق  تراسا ، نآ  دش ، اهنآ  هب  هک  یتناها  نآ  یگنـشت ، نآ  ییاهنت ، نآ  تبرغ ، نآ 
افـش ار  ناگدز  تبیـصم  ياهلد  رب  بیـصم  ياـهمخز  مه  دزوماـیب ، دـنک و  نیقلت  ار  تسرد  هار  دوارتب ، ار  تسرد  رکف  مه  اـت  دـنام 

.دهدب

رارکت رگید  هّمئا ي  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  مالـسلا و  هیلع  یبتجم  ماما  نامز  لثم  ام  مه  زورما  .تساروشاع  هثداح ي  نیا ،
: هک مینکیم 

(1) ؛» هللاِْدبَعَابَأ اَی  َکِمْوَیَک  َمْوَیال  »

ریغ تسا و  رتالاب  رتالاب و  ایند  ِزیمآ  تبیـصم  ثداوح  مامت  زا  وت  هثداح ي  تسین و  وت  هثداح ي  لثم  يا  هثداـح  چـیه  يزور ، چـیه 
.هسیاقم لباق 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تّیعبت  - 1367-6-10

زا ادابم  دش ، مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ناتماما  یتقو  .دیشاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لثم  تسا ، مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ناتماما  یتقو 
: دنتفگ مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  رت  نیباپ  يا  هّدع  زور  نآ  نوچ  دییایب ؛ رت  نییاپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ای »

249 ص :

درف و هب  رصحنم  يزور  اروشاع ، زور  هک  هدش  هراشا  انعم  نیا  هب  نوگانوگ  تارابع  اب  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  نانخس  رد  - . 1
ج راونألاراحب ، صص 177-178 ؛ قودص ، یلامألا ، هللاِْدبَعَابَأ » اَی  َکِمْوَیَک  َمْوَیال  : » دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تسا : ریذپانرارکت 
ص 298. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 547 ؛ قودص ، یلامألا ، نیَـسُْحلا » ِمْوَیَک  َمْوَیال  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) داّجـس ماما  ص 218 . ، 45

ِعیِمَج ِیف  ِمالْـسِإلا َو  ِیف  اَهَتَّیِزَر  َمَظْعَأ  اَهَمَظْعَأ َو  اَم  ًهَبیِـصُم  : » دومرف ناشیا  زا  لوقنم  ياروشاـع  تراـیز  رد  مالـسلا ) هیلع  ) رقاـب ماـما 
ِنیَسُحلا َمْوَی  َّنِإ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ص 292 . ج 98 ، راونألاراحب ، ص 775 ؛ دجهتملا ، حابـصم  ضْرَألا » ِتاَوَمَّسلا َو 

ص 269. ج 44 ، راونألاراحب ، صص 225-226 ؛ ج 1 ، عیارشلا ، للع  ماَّیَألا » ِِرئاَس  ِعیِمَج  ْنِم  ًهَبیِصُم  ُمَظْعَأ 
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يدرک هایـسور  وت  تفگ : شدوخ  ماما  هب  دـمآ و  يدـع  نبرجُح  درک ، حلـص  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  زور  کی   (1) «! نینمؤملا ّلذم 
!؟ ییوگیم هچ  هک  درک  هراشا  مشچ  اب  دوب ، هتـسشن  سلجم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما   (3) ؛» ارجُح نیسحلا  زمغ  و   » (2)! ار نینمؤم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نامه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .دوب  میلست  هچ ؟ مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوخ  .درک  تکاس  ار  يدع  نبرجح 
مالـسلا هیلع  نیـسح  لّوا  زا  اروشاع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  .دـشاب  هدـش  اروشاع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هبـش  کی  هکنیا  هن  دوب ، اروشاع 

.دوب مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تسار  تسد  ور و  هلابند  مود ، رفن  حلص ، زور  اما  دوب ؛ اروشاع 

قح تلود  رد  یگدنز  تمعن  رکش  هب  مامتها   - 1367-8-12

هک میوگیم  ساپس  ار  وت  دیوگیم : هک  تسا  نیا  دراد ، هک  ییاهساپس  اهرکُش و  زا  یکی  هفرع  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
مالسا تلود  رد   (5)، دش ّدلوتم  ترجه  موس  لاس  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ   (4) .يدرواین اـیند  هب  رفک  هّمئا ي  تلود  رد  ار  نم 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  دش -  رفک  هّمئا ي  ِتلود  مه  زاب  الاح  هک  شا -  یگدـنز  نارود  زا  لاس  تصـش  لاس ، هاجنپ  زا  دـعب  .دوب 
نیا دیتسه ، امـش  نیا  .يدرک  ّدلوتم  نارود  نآ  رد  ار  نم  دیوگیم  هک  درامـشیم  شدوخ  رب  ادـخ  ياهتمعن  نیرتگرزب  زا  یکی  ار  نیا 

.تسه مه  امش  لاح  حرش 

مالسلا مهیلع  موصعم  ناماما  ّمهم  تّیرومأم  - 1367-12-13

هراشا

ّتیرومأم هس  ناراوگرزب ، نیا  یگدنز  هریس ي  لاح و  حرش  لالخ  رد  رگا 

250 ص :

صص 24-23. ج 44 ، راونألاراحب ، ص82 ؛ صاصتخإلا ، صص 220-221 ؛ لاوطلا ، رابخألا  - . 1
صص 29-28. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 45 ؛ ج 3 ، فارشألا ، باسنأ  - . 2

ص 15. ج 16 ، دیدحلا ، یبأ  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - . 3
ص 217. ج 95 ، راونألاراحب ، صص 74-75 ؛ ج 2 ، لامعألا ، لابقإ  - . 4

ص202. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 392 ؛ ج 1 ، باعیتسإلا ، ص 463 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، - . 5
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فارحنا فیرحت و  زا  نآ  ظـفح  مالـسا و  تسرد  نییبت  یکی  مینک ، ادـیپ  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  يارب  گرزب  راـک  هتـشر  هس  گرزب و 
یمن مکحم  مالسلا  مهیلع  هّمئا  رگا  زور  نآ  اریز  تسا ؛ هدوب  رتمهم  مه  زورما  زا  هتشاد و  يدایز  رایـسب  رطخ  مه  زور  نآ  هک  تسا ،

نیرّـسفم و نیثّدـحم و  مالـسا و  ياملع  دـندرکیمن ، راداو  راـک  نیا  هب  مه  ار  نارگید  دـندرکیمن ، ناـیب  ار  مالـسا  قیاـقح  دنتـسشن ،
مه ور  هلابند  یـضعب  هچرگ  دـنداتفا -  یمن  هار  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  کیرحت  تکرح و  اـب  زین  دنتـشاد  يرادـیب  نادـجو  هک  یناـسک 

اهنیا نانچ  نآ  دـنیب  یم  دـنکیم ، هاـگن  ساـّبع  ینب  هّیما و  ینب  یگدـنز  هب  یتقو  ناـسنا  .دوبن  يربخ  چـیه  مالـسا  زا  زورما  دـندوبن - 
مالـسا نرق ، هس  ود  تشذگ  اب  دنک ، نایب  ار  مالـسا  قیاقح  ًامئاد  هک  تشادـن  دوجو  قح  يدانم  نآ  رگا  هک  دـندوب  هدرک  يریگتهج 

کمک فیرحت  نیا  هب  هک  دندوب  اهتموکح  ور  هلابند  مه  هّدـع  کی  .دوب  نیا  يریگتهج  ًالـصا  .دـشیم  فیرحت  درکیم و  رییغت  یّلکب 
ياهباتک ثیدح و  ياهباتک  هریس و  خیرات و  ياهباتک  رد  یبلاج  یندینـش و  ياهناتـساد  هچ  ناشدصاقم ، هب  ندیـسر  يارب  .دندرکیم 

! دـندرک تسرد  ثیدـح  هکم ، رد  زاـیپ  شورف  يارب  .دـندرکیم  تسرد  ثیدـح  یناـسآ  هب  .دراد  دوجو  اـهنیا  شوح  لوح و  یبنج ،
! دندرکیم تسرد  ثیدح  دنورب ، هکم  هب  رتمک  مدرم  هکنیا  يارب  یسایس ، دصاقم  يارب  يداصتقا ، يراجت و  دصاقم  يارب 

هللادبع نیگن  ریز  مالـسا  هّیلّوا ي  زکارم  درک و  دودحم  ماش  هب  ار  هّیما  ینب  تموکح  هریاد ي  درک و  تفالخ  ياعّدا  ریبز  نب  هللادـبع 
تاغیلبت دنتفریم ، اجنآ  رگا  نوچ  دنورب ؛ هکم  هب  مدرم  دنراذگن  هک  دوب  نیا  هّیما  ینب  ماّکح  فده  زور  نآ   (1) .تفرگ رارق  ریبز  نب 

هّیما ینب  يافلخ  نیگن  ریز  زور  نآ  هک  سّدقملا  تیب  تلیـضف  دننک : تسرد  ثیدح  دنداد  روتـسد  .دندینـش  یم  ار  ریبز  نب  هللادـبع 
هک یگنس   (2) تسا ! هکم  تلیضف  ردق  هب  دوب ،

251 ص :

صص 907-906. ج 3 ، باعیتسإلا ، ص 246 ؛ ج 28 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  - . 1
صص 281-280. ج 8 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  - . 2
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رد ردقنآ  یصخش  یقالخا و  يداصتقا ، یـسایس ، دصاقم  ینعی  دراد ! تلیـضف  دوسالارجح  ردق  هب  تسه ، سّدقملا  تیب  دجـسم  رد 
! دننکب ار  اهراک  نآ  دنوشیم  رضاح  روطچ  دنکیم  تریح  ناسنا  هک  تشاد  ریثأت  اهتسایس  بولطم  لکش  هب  مالسا  فیرحت 

مالسلا مهیلع  هّمئا  دروخرب  مالسا و  فیرحت  هنومن ي 

نآ .دـهدیم  رارق  هجّوـت  دروـم  ار  بلطم  نیمه  دـسیونیم ، يرهز  ملـسم  نبدـمحم  هب  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماـما  هـک  يا  هماـن  نآ  رد 
، دـنهاوخیم يراک  ره  هک  هّیما  ینب  ملاظم  بایـسآ  يارب  يدـش  یقوط  يداد و  رارق  ناهانگ  راـب  ریز  ار  تندرگ  دـیامرفیم : ترـضح 

.تسا نیمه  تقیقح   (1) .دنهدیم ماجنا  وت  يور  رب  وت و  رس  درگ 

، دندرکیم جوزمم  لطاب  اب  ار  قح  دندرکیم ، لابند  ار  یناسفن  فادـها  دـندروآ ، یم  دوجوهب  ار  یماکحا  هک  هدوب  هنوگ  نیا  هراومه 
، تسا قح  هکنیا  نامگ  هب  اهنیا  دندوب و  قح  بلاط  هک  دندادیم  یمدرم  دروخ  هب  دندروآ و  یم  ار  لطاب  زا  یشخب  قح و  زا  یـشخب 

راک نیا  زا  یفاش ، یفاو و  نایب  نآ  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دوب  لطاب  شجزم  لقاال  ای  ُبل  نیا  هک  یلاـح  رد  دـنتفرگیم ؛ ار  نیا 
ینعی .تسا  هتفرگ  ماجنا  راک  نیا  خـیرات ، لوط  رد  .تسا  هتفرگ  ماجنا  اـهراک  نیمه  مه  راوگرزب  نآ  ناـمز   (2) .دنکیم هلان  تّدشب 
کی نیا  دندرک -  يزاب  یمالسا  فراعم  ماکحا و  اب  يداصتقا  یسایس و  ياه  هطلس  دنمتردق و  ياهتموکح  فلتخم ، ياه  هرود  رد 

.دنداد هعسوت  ای  دندرک  دودحم  ار  اهنآ  ناشدوخ  ِدصاقم  ضارغا و  قبط  تسا -  ّتیعقاو 

زا يرایسب  میناوتیم  دراد ، مالـسا  ملاع  زورما  ِيربهر  هک  یتعاجـش  مالـسا و  ياهقف  ِزاب  نشور و  شنیب  بالقنا و  تکرب  هب  زورما  ام 
دنیب یم  دنکیم ، هاگن  اه  هّیضق  نیا  ِرهاظ  هب  ناسنا  تاقوا  یهاگ  .مینک  كرد  ار  مالسا  قیاقح 

252 ص :

صص 135-131. ج 75 ، راونألاراحب ، صص 274-277 ؛ لوقعلا ، فحت  - . 1
هبطخ ي50. هغالبلا ، جهن  - . 2
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.دراد يرایسب  توافت  هّیضق  رهاظ  اب  رما  تقیقح 

بتکم ظفح  تلاصا  - 1368-2-2

هب ار  اهشزرا  هک  دنراد  رارصا  هک  تسا  نیا  تسا ، هجّوت  دروم  اهنآ  ياه  هویش  رد  تسا و  مهم  یلیخ  قح  هاگتسد  رد  هک  يزیچ  نآ 
ینعی دیشاب ؛ هتشاد  هجّوت  مه  ار  نیا  .بتکم  ياقب  زا  تسارح  زرم  دح و  ات  ینیـشن  بقع  تیاهن ، رد  دننک و  ظفح  تسه ، یتمیق  ره 
بقع زا  دیآ  یمن  شراع  گنن و  دنکیم ؛ ینیـشن  بقع  دتفیب ، رطخ  هب  بتکم  لصا  هک  دوشیم  بجوم  وا  نداتـسیا  هک  دید  رگا  قح 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .ندرک  ینیشن 

(1) ؛» راَّنلا ِلوُخُد  ْنِم  َیلْوَأ  ُراَْعلا  *َو  راَْعلا ِبوُکُر  ْنِم  َیلْوَأ  ْلتَْقلا  »

.موشیمن مّنهج  شتآ  لخاد  اما  منکیم ، لوبق  منکب ، لوبق  ار  گنن  دشاب  رارق  رگا  نم 

مالسلا مهیلع  موصعم  ناماما  یسایس  راتفر  رد  توافت  ییارچ  - 1368-2-11

هراشا

هتبلا .تسا  یشزرااب  رایسب  باتک  مک ، مجح  اب  ًاتقیقح  يرّهطم ، دیهـش  زا  مالـسلا »  مهیلع  راهطا  هّمئا ي  هریـس ي  رد  يریـس   » باتک
ناشن مه  همّدـقم  نایب  ّتیفیک  نیا ، رب  هوالع  هدـنام و  هراک  همین  هک  تسه  راوگرزب  دیهـش  دوخ  زا  يا  هتـشون  باتک ، همّدـقم ي  رد 

.دننک هیکت  نآ  رب  عوضوم  نیا  رد  دنتساوخیم  ناشیا  هک  تسین  يزیچ  نآ  همه ي  ًانئمطم  هک  دهدیم 

توافت یعون  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  هنیمز ي  رد  ام  رگا  هک  دـننک  تباث  دـنهاوخیم  ار  هتکن  نیا  ناشیا  هصالخ  روط  هب  همّدـقم ، نیا  رد 
نیا مالسلا -  مهیلع  هّمئا  هّیقب ي  ای  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هریس ي  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  هریس ي  ًالثم  مینکیم -  هدهاشم 

253 ص :

ص 50. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 70 ؛ فوهللا ، - . 1
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شتکرح و شدوجو و  هک  موصعم  ماما  .دیمهف  یتسردـب  دـیاب  ار  هتکن  نیا  تسا ؛ فلتخم  ياهنامز  نوگانوگ و  طیارـش  ياضتقا  هب 
نآ نامز ، ياضتقا  هک  دـهدیم  ماجنا  ار  یلمع  نآ  ینامز  ره  رد  تسا ، یهلا  فیاظو  تهج  رد  ًاقیقد  ادـخ و  رما  قبط  رب  شیاهتّیلاّعف 
نم هک  تسه  هنیمز  نیا  رد  یناوارف  بلاطم  دایز و  دهاوش  .دراد  ثحب  ياج  یلیخ  هک  تسا  یثحابم  نآ  وزج  نیا  .دنکیم  باجیا  ار 

.تفرگ دهاوخ  ار  تقو  همه ي  نوچ  موشیمن ؛ عوضوم  نیا  دراو 

مالسلا مهیلع  هّمئا  نوگانوگ  راتفر  لیلحت 

، مدرک ضرع  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  یگدـنز  ثحب  رد  ار  نیا  اـهراب  مراد و  هنیمز  نیا  رد  مدوـخ  هک  ار  يریبـعت  هصـالخ  روـط  هب  نـم 
تسیود و هک  دروآ  باسح  هب  ناسنا  کی  لثم  دـیاب  ناـش  یگدـنز  لاـس  هاـجنپ  تسیود و  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  .منکیم  رارکت 

لّوا زا  تکرح  تهج  اما  هدرک ؛ لمع  نآ  قبط  رب  هدرک و  كرد  ار  طیارـش  ياضتقا  یطیارـش  ره  رد  تسا و  هدرک  رمع  لاس  هاـجنپ 
.تسا هدرکن  ادیپ  رییغت  هجو  چیه  هب  نایاپ ، هطقن ي  ات  لاس  هاجنپ  تسیود و  نیا 

زا هک  يراطق  دـنیبب  دـنک  هاگن  یـسک  هکنیا  لثم  تسرد  تسه ؛ ییاهتوافت  ضقانت  ّدـح  هب  یتح  یهاگ  دـینکیم ، هاگن  هک  رهاـظ  رد 
یم قافّتا  رّرکم  .تسا  بونج  فرط  هب  راطق  ریسم  ینالوط ، هار  نیا  زا  یشخب  کی  رد  دنکیم ، تکرح  دراد  لامش  تمـس  هب  نارهت 

راطق ینعی  هدش ؛ ضوع  هجرد  داتشه  دص و  وردوخ  نیا  ریسم  دینیب  یم  ورراطق ، هداج ي  رد  ای  ور  نیشام  هداج ي  رد  امش  هک  دتفا 
رگا دـهاوخیم  یـشیدنا  هداس  یلیخ  .دـنکیم  تکرح  دراد  بونج  فرط  هب  راطق  نامه  دـینیب  یم  الاح  اـما  تفریم ، لامـش  تمـس  هب 
فرط ای  قرش  فرط  ای  بونج  فرط  هب  هتفرگ  میمصت  هدش و  فرصنم  لامـش  تمـس  هب  شدوخ  تکرح  زا  راطق  دنک  رّوصت  ناسنا 

درک دهاوخ  تباث  هدننیب  هب  هنارایشوه  هناهاگآ و  هاگن  کی  .دورب  برغ 
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هب هدیـسر ، يا  هرخـص  کی  هب  هدیـسر ، يا  هّرد  کی  هب  ًالثم  تسا ؛ یعنام  کی  دوجو  یتّقوم ، فارحنا  طخ و  ياـنحنا  نیا  ّتلع  هک 
هاجنپ يانحنا  کی  ددرگرب ، نیـشام  ای  راطق  یتسیاب  ریزگاـن  تسین ؛ ریذـپ  ناـکما  اـجنآ  زا  میقتـسم  روبع  هک  هدیـسر  يا  هطقن  کـی 
همادا ار  شدوخ  هار  لامش  تمس  هب  ًادّدجم  یبسانم  هطقن ي  کی  رد  دناوتب  دعب  ات  دنک  ادیپ  هجرد  داتشه  دص و  هجرد ، دص  هجرد ،

.دهد

رگا .دـنتفریم  تهج  کی  رد  همه  دـندرکیم ، تکرح  تمـس  کی  هب  همه  تسا ؛ نیمه  هّیـضق  ًاقیقد  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  یگدـنز  رد 
مهیلع هّمئا  یگدـنز  رد  هک  یـصاخ  يایاضق  اب  ای  مدرم  اب  ای  نامز  مکاح  اـب  اـهنآ  دروخرب  هوحن ي  رد  اـهنآ ، هریـس ي  رد  اـج  کـی 
نامه ِتحلصم  تسا ؛ تحلـصم  ببـس  هب  تهج  رییغت  نامه  نیا  تسا ، توافتم  اهدروخرب  مینکیم  هدهاشم  تسا ، كرتشم  مالـسلا 

نایب دـنهاوخیم  باتک  نیا  همّدـقم ي  رد  يرّهطم  دیهـش  هک  تسا  یمّلـسم  بلطم  کی  نیا  .دـنتفرگ  ناشن  ار  نآ  لّوا  زا  هک  یفدـه 
.دننک

مهیلع هّمئا  دروـخرب  شور  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤـس  نیا  اـما  .دراد  ینـالوط  یلیخ  هنماد ي  بلطم  نیا  متفگ ، هک  روـط  ناـمه  هـتبلا 
نیا ایآ  دوب ؟ هچ  هدوب ، دودحم  رخآ  ات  لّوا  زا  هک  یفده  نیا  ًالصا  دشیم ؟ میظنت  ییانبم  هچ  ساسا  رب  یّلک  روط  هب  ماّکح ، اب  مالسلا 
ًافرـص ایآ  دوب ؟ لدـع  قح و  هماقا ي  هب  کمک  ایآ  دوب ؟ یمالـسا  هعماج ي  داجیا  ایآ  دوب ؟ نآرق  نییبت  ایآ  دوب ؟ نید  غیلبت  فدـه ،

یعطق و ياهباوج  ام  رظن  زا  هتبلا  .دوش  هداد  باوج  دـیاب  دراد و  لاؤس  ياج  اهنیا  دوب ؟ هچ  دوب ؟ هداس  یناـبز و  فورعم  هب  رما  کـی 
...میوشیمن هّیضق  نیا  دراو  مدرک  ضرع  هک  دراد ، مه  ینشور 

مالسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  نارود  ياهتوافت 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماـما  شردارب  لـثم  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  نسح  ماـما  ارچ  هک  دـندرک  ثحب  یلاؤس  هب  خـساپ  رد  يرّهطم  دـیهش 
.دشیم دیهش  هک  دوب  نیا  رثکادح  نوچ  دوش ؛ هتشک  ات  درکن  تمواقم 
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هب ات  دتـسیاب  دـیاب  قح  ماما  هک  دوب  نَّیعتم  هکلب  زیاج ، نآ  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  طیارـش  دـنیوگیم  ناشیا  هصالخ  روط  هب 
یتاّیصوصخ و  دوبن ، اجنیا  هک  تسه  اجنآ  رد  یتاّیصوصخ  مالـسلا .  هیلع  نسح  ماما  نامز  طیارـش  اب  تسا  توافتم  دسرب ، تداهش 

.دوشب دیهش  ات  دیگنج  یم  یتسیابن  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  دوشیم  نیا  هجیتن  هک  دوبن ، اجنآ  تسه و  اجنیا  رد 

مکاح کی  لباقم  رد  هک  دوب  يرکنم  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  کی  ضرتعم ، کی  دیسر ، تداهش  هب  هک  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
، نمؤم کـی  ضرتعم ، کـی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دـیوارتیم و  ّرـش  وا  دوجو  زا  درکیم ، ملظ  تشاد  وا  نوچ  درک ؛ ماـیق  يرئاـج 

راک نیا  هوکـش  ییابیز و  جوا  هطقن ي  .دوب  بجاو  ضارتعا  نیا  دنک ، ضارتعا  وا  هب  دیاب  درک ؛ ساسحا  ار  شدوخ  یعرـش  فیلکت 
شدوخ فرح  ّتیناّقح  ندش ، هتشک  اب  هللا  لیبس  یف  دیهش  نیا  .دوش  هتـشک  هنامولظم  ات  دهدب  همادا  ار  ضارتعا  نیا  هک  دوب  نیا  مه 

.درک هک  نانچمه  درک ؛ تباث  ار 

هیلع نسح  ماـما  رگا  .دوب  هتـشارفارب  ناـیغط  ملع  وا  هیلع  وا ، دوـخ  ّتیعر  زا  يرفن  کـی  هک  دوـب  يا  هفیلخ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
نآ زگره  دادـیم ، تسد  زا  ار  شدوخ  ناج  ات  درکیم  تمواقم  هدرک ، نایغط  وا  هیلع  هک  شدوخ  ّتیعر  اب  ییورایور  نیا  رد  مالـسلا 

.دوب هدیسر  لتق  هب  شدوخ  لماوع  هلیسو ي  هب  هک  دوب  یمکاح  تسا ؛ هدش  هتشک  هداتـسیا و  رکنم  لباقم  هک  دوبن  یعاجـش  ضرتعم 
.تسا توافتم  یّلکب  هّیضق  ّتیهام  دینیبب  ًالصا 

هنیدم رادنامرف  هب  دیزی  .تفرگ  رارق  راشف  ریز  دیزی  فرط  زا  تعیب  يارب  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  نیا  رگید ، توافت  کی 
ِّیقـش نآ  تفالخ  ياضما  ینعی  تعیب  هچ ؟ ینعی  تعیب   (1) .دنک تعیب  ات  يریگب  تخس  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  رب  دیاب  تشون 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .تسا  راک  سأر  هک  یثیبخ 
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(1) ؛» ِلِیلَّذلا َءاَطْعِإ  يِدَِیب  ْمُکیِطْع   ُ أال ِهللا  «َو 

.منکیمن تعیب  ینعی  مراذگیمن ؛ امش  تسد  رد  هنالیلذ  ار  مدوخ  تسد  نم 

(2) ؛» ُهَْلثِم ُِعیاَُبی  ِیْلثِم ال  »

ات  (3) .لاتق ای  تعیب  ای  دنتفگ : دندمآ  اهنیا  دعـس و  نبا  مه  رخآ  تعاس  ات  .تعیب  يارب  دوب  راشف  سپ  .دنکیمن  تعیب  دیزی  اب  نم  لثِم 
.دندوبن فرصنم  مه  رخآ 

ماما نیب  هک  یحلـص  ای  سب  شتآ  دادرارق  رد  .دوبن  حرطم  هیواعم  اب  تعیب  هلئـسم ي  هجو  چـیه  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  يارب  اـما 
وا اب  دیوگن و  نینمؤملاریما »  » هیواعم هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  دوب  نیا  طیارش  زا  یکی  دش ، هتـشون  هیواعم  مالـسلا و  هیلع  نسح 

نسح ماما  شدوخ  زا  دعب  دیاب  هیواعم  هک  هدمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  ؛(5)  دشاب هتشادن  نیشناج  نییعت  قح  هیواعم  ؛(4)  دنکن تعیب 
رگا تسا ؟ توافتم  نآ  اب  ردـقچ  نیا  ؛(7)  دنک یفرعم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دعب   (6)، دنک یفرعم  تفالخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع 

.درکیم قرف  عضو  ینک ، تعیب  دیاب  هک  تفرگیم  رارق  راشف  ریز  مه  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

: تشاد دوجو  لماک  روط  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تیاور  نیا  نیسح  ماما  نامز  هک  تسا  نیا  رگید  توافت 

ِهیلَع ْرِّیَُغی  ْمَلَف  ِناَوْدـُْعلا  ِْمثِْإلِاب َو  ِهللا  ِداَبِع  ِیف  ُلَمْعَی  ِهللا  ِلوُسَر  ِهَّنُِـسل  ًاِفلاَُخم  ِهللا  ِدـْهَِعل  ًاثِکاَن  ِهللا  ِمُرُِحل  ًالِحَتْـسُم  ًاِرئاَج  ًاناَْطلُـس  يَأَر  ْنَم  »
(8) ؛» هَلَخْدَم ُهَلِخُْدی  ْنَأ  ِهللا  یَلَع  ًاّقَح  َناَک  ٍلْوَقال  ٍلْعِِفب َو 

قوقح هب  دنکیم ، رْوج  دنکیم ، ملظ  دراد  یمکاح  کی  دنیبب  هک  یسک  ینعی 
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.دنک هلباقم  مکاح  نیا  اب  تسا  بجاو  دنکیم و ،...  نوگرگد  ار  یهلا  ماکحا  دنکیم ، لالح  ار  ادخ  مارح  دنکیم ، زواجت  مدرم 

هلباقم و ندرک ، قح  ار  قحان  ملظ ، قسف ، ترارـش ، داسف ، همّـسجم ي  دوب ؛ اهنیا  همه ي  لـماک  قادـصم  هک  دوب ، راـک  رـس  رب  دـیزی 
ماما نامز  .درک  و  درکیم ، ّریغت  وا  هیلع  دیاب  درکیم ، هلباقم  وا  اب  دیاب  دشاب ؟ هچ  رظتنم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رگید  .مالسا  اب  هزرابم 

هنادنمـشوه ي بئاص  سدـح  هب  ای  تماما ، ملع  هب  ای  تسنادـیم -  هتبلا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  .دوبن  هنوگ  نیا  مالـسلا  هیلع  نسح 
اعّدا هیواعم  هک  دوب  نیا  هّیـضق  دوبن ؛ نیا  هّیـضق  نامز  نآ  اـما  .درک  دـهاوخ  ار  اـهراک  نیا  يزور  هیواـعم  هک  گرزب -  ناـسنا  کـی 

مه مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ،(1) و  دنک لمع  یهلا  ماکحا  قبط  رب  دهاوخیم  درکیم  اعّدا  و  دـنکیم ، ار  نامثع  یهاوخنوخ  دراد  درکیم 
دوب هدرک  لوبق  مه  وا  ؛(2)  ینک لمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ّتنـس  ادخ و  مکح  ساسا  رب  دیاب  وت  تشون  همان  حلـص  نامه  رد 
.دوب مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نامز  رد  هچنآ  اب  دراد  توافت  یلیخ  نیا  تسا ؛ نیا  هّیـضق  رهاظ  .درک  دهاوخ  لمع  اهنامه  قبط  رب  هک 

.مراهچ قرف  مه  نیا  .دنکیمن  ادیپ  قادصم  اجنیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ثیدح  نیاربانب ،

دیوگیم يرّهطم  دیهـش  .تسا  ّتیعقاو  کی  نیا  تسا ؛ خـیرات  مدرم  نامز و  نآ  مدرم  يارب  تواضق  توافتم  ياه  هنیمز  مجنپ ، قرف 
رازه لوط  رد  مه  شدوخ  زا  دعب  دندرک ؛ دیجمت  ار  وا  همه  شدوخ  نامز  دیسر ، تداهش  هب  درک و  مایق  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

وا هک  یناسک  دنتشاد و  لوبق  تماما  هب  ار  وا  هک  یناسک  هچ  دندرک ؛ دیجمت  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  همه  لاس ، يدناودصیـس  و 
هتشک ات  دیگنج  یم  رگا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  اما  .دنکب  لمع  روط  نیمه  دیاب  هک  دوب  يا  هنیمز  نوچ  دنتـشادن ؛ لوبق  تماما  هب  ار 

رگم امش  دنتفگیم  يا  هّدع  .دنامیم  یقاب  يدایز  ياهلاؤس  دشیم ،

258 ص :

ص369. ج 32 ، راونألاراحب ، ص 202 ؛ ج 1 ، تاراغلا ، صص 31-32 ؛ نیفص ، هعقو  - . 1
ص65. ج44 ، راونألاراحب ، ص195 ؛ ج3 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  290-291 ؛ صص ج 4 ، حوتفلا ، - . 2

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 335 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_258_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_258_2
http://www.ghaemiyeh.com


نم درکیم  اعّدا  هک  هیواعم  داد ؛ مهاوخ  ّتیمکاح  ار  نید  نم  تفگ  هک  هیواعم  دشاب ؟ هتـشاد  ّتیمکاح  هعماج  رد  نید  دـیتساوخیمن 
مالـسلا هیلع  نسح  ماما  تداهـش  زا  دـعب  هیواعم  تفگیم  یـسک  رگا  دـیدرکن ؟ لوبق  امـش  ارچ  منک ؛ لـمع  ادـخ  باـتک  هب  مرـضاح 

دـیدنامیم و دـیراد ، هگن  هدـنز  ار  ناـتدوخ  دـیاب  امـش  دـنتفگیم  زاـب  نیـضرتعم  ناـمه  درکیم ، اوسر  شفـالخ  راـتفر  اـب  ار  شدوـخ 
هک مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  نامز  نیب  اهقرف  زا  یکی  مه  نیا  .دوب  یقاب  لاؤس  ياج  زاب  و  دـیتشاذگیمن ؛

.دننکیم رکذ  لّصفم  ار  نیا  ناشیا  هتبلا 

اجنآ دیایب  هک  دوب  یسک  هنشت ي  مالسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  نامز  هفوک ي  هکنیا  هلمج  زا  تسه ؛ ناشتانایب  رد  مه  يرگید  ياهزیچ 
.(1) دنتشون اه  همان  دنزب  ریشمش  تفالخ  تموکح و  هاگتسد  هیلع 

*

ندـیگنج یگدامآ  ًالـصا  دوب و  هتـسخ  هلاس  دـنچ  ینالوط  ياهگنج  زا  هک  دوب  يرهـش  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ناـمز  هفوک ي  اـما 
.تسه توافت  نامز ، نیا  نامز و  نآ  نیب  هک  دننکیم  نشور  هدنناوخ  يارب  ناشیا  نیاربانب ، .تسا  تسرد  مه  نیا  .تشادن 

اروشاع زا  سپ  هعیش  هرابود ي  یجیردت  لیکشت  مدرم و  دادترا 

: دومرف هک  ما  هدناوخ  هدش ، لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هک  ار  یتیاور  نیا  اهینارنخس  رد  رّرکم  هدنب 

(2) ؛» هَثالَث َّالِإ  ِْنیَسُْحلا  َدَْعب  ُساَّنلا  َّدَتْرإ  »

نبریبج لـیوط ، ّما  نب  ییحی  رفن ؛ هس  رگم  دـندش ، هدیـشاپ  دـندوب ، هّمئا  رب  رود و  هک  ییاهناملـسم  همه ي  اروشاـع  هعقاو ي  زا  دـعب 
َساَّنلا َّنِإ  َُّمث  ، » ترـضح نآ  شالت  اب  دـعب  دـندنام و  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  فارطا  رد  رفن  هس  نیا  طقف  .یلباکلادـلاخوبا  معطم و 

.تفرگ لکش  زرابم -  عمج  ینعی  هعیش -  عمج  ًادّدجم  دندش و  دایز  دندش ، قحلم  ًاجیردت  مدرم   (3) ؛» اوُُرثَک اوُقَِحل َو 

259 ص :

صص 334-332. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 172 ؛ نیظعاولا ، هضور  ص 224 ؛ ج 3 ، فارشألا ، باسنأ  - . 1
ص 144. ج 46 ، راونألاراحب ، ص 64 ؛ صاصتخإلا ، - . 2
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مالسلا هیلع  هللادبعابا  رب  نتسیرگ  زار  - 1368-4-28

تبیصم کی  ندوب  هدنز  يانعم  هب  ندرک ، هیرگ   (1) .دینک هیرگ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  لاس  ره  دنا  هتفگ  ام  هب  هک  دینیب  یم 
وا يارب  زورما  دیاب  ارچ  تسا ؛ هدیـسر  تداهـش  هب  لبق  لاس  دص  دـنچ  رازه و  یناسنا  .تسا  هداتفا  قافّتا  زورید  نیمه  ییوگ  تسا ؛

، دـنامن هدـنز  ام  یتسه  طاسب  یگدـنز و  نهذ و  رد  شداـعبا  همه ي  اـب  وا  داـی  رگا  هک  تسا  نیا  ببـس  هب  اـم  هیرگ ي  درک ؟ هیرگ 
.میهاوخن هچ  میهاوخب و  ام  هچ  دش ؛ دهاوخ  گنرمک  وا  هراشا ي  تشگنارس  رکف و  جیردتب 

یمالسا بالقنا  حور  اروشاع ؛ اب  یفطاع  طابترا  - 1368-5-11

هراشا

هب هّجوت  نیمه  نآ ، يزوریپ  هناوتـشپ ي  یّلک و  يریگتهج  اـم و  تضهن  حور  هک  میوگب  دـیاب  اروشاـع  مّرحم و  هلئـسم ي  دروـم  رد 
نکیل دسرب ، رظن  هب  لیقث  يردق  هلئـسم  نیا  اهیـضعب  يارب  دـیاش  .دوب  اروشاع  هب  طوبرم  لئاسم  مالـسلا و  هیلع  هللادـبع  یبا  ترـضح 

.تسا نیمه  ّتیعقاو 

ناـنچ نآ  ار  مدرم  ِینویلیم  میظع  ياـه  هدوت  تسناوتیمن  دـشاب ، هارمه  نآ  اـب  مه  یقیمع  ناـمیا  هک  یتروص  رد  یتـح  يرکف ، چـیه 
نامیا هک  یمادام  ًاساسا  .دنشاب  هتشادن  دیدرت  يا  هّرذ  يراکادف  عاونا  رد  دندرکیم ، فیلکت  ساسحا  هچنآ  هار  رد  هک  دهدب  تکرح 

لـمع و ماـقم  رد  هک  تسا  ّتبحم  .درادـن  ار  مزـال  ییاراـک  دـشابن ، هارمه  یفطاـع  دـنویپ  يوب  گـنر و  قیمع و  قـشع  ّتبحم و  اـب 
.میربب شیپ  هب  ار  تضهن  ام  دشیمن  ّتبحم ، نودب  .دشخب  یم  ییاراک  نامیا  هب  الاب ، ّدح  رد  مه  نآ  كّرحت ،

، یمالسا رّکفت  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  ّتبحم  ینعی  ّتبحم ، ناونع  نیرتالاب 

260 ص :

باب 34. ج 44 ، راونألاراحب ، - . 1
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زور نآ  رد  ادـخ  نادرم  يراکادـف  ياهبنارگ  ياهراگدای  ظفح  اروشاع و  البرک و  هلئـسم ي  رد  ّتبحم ، نیا  جوا  .تسام  رایتخا  رد 
.تسا هدش  هتشاذگ  راگدای  هب  عّیشت  گنهرف  خیرات و  يارب  هک  تسا ،

مالسا نید و  اب  هک  یناسک  يارب  تشاد و  مه  یبوخ  ياه  هبذاج  دشیم و  حرطم  ون  يا  هدید  اب  یمالـسا  لئاسم  هک  ییاهزور  نآ  رد 
مالسا و ملاع  يارب  هکلب  دوبن ، يدب  زیچ  یمالسا  رّکفت  رد  ون  ياهـشیارگ  و  دوب -  مه  یکرابم  عوضوم  دنتـشادن ، يدایز  راک  رس و 
ینامیا و لئاسم  مییایب  اـم  هک  دوب ، هدـمآ  دوجوهب  هنارکفنـشورهبش  شیارگ  کـی  دـشیم -  بوسحم  هریخذ  ناوج ، رـشق  صوصخب 

! مینک ادج  هیرگ  اه و  یناوخ  هضور  اروشاع و  هب  طوبرم  لئاسم  هلمج  زا  یساسحا ، یفطاع و  لئاسم  زا  ار  مالسا  يداقتعا 

مالـسلا هیلع  هللادـبعابا  يراکادـف  تیاور  اروشاـع و  رکذ  يارجاـم  رد  هکنیا  هب  هّجوـت  اـب  هـک  دـندوب  اـهزور  نآ  رد  يرایـسب  دـیاش 
شیارگ نیا  دوب و  نیریـش  بولطم و  ناشیارب  فرح  نیا  دشیم ، نایب  يزیمآ  فیرحت  ياهلکـش  هب  ًانایحا  دوب و  هدـش  دراو  ییاهزیچ 

یمـسر و تروص  هب  نامراوگرزب  ماما  فرط  زا  هلئـسم  نیا  یتقو  ات  هک  میدـید  حوضوب  ام  لمع ، هنحـص ي  رد  نکیل  درکیم ؛ دـشر 
.تفرگن ماجنا  یعقاو  يّدج و  راک  چیه  دشن ، حرطم  اروشاع  يایاضق  بوچراچ  رد  ینلع و 

هرس سدق  ینیمخ  ماما  تضهن  اروشاع و 

ياهزور ینعی  تضهن ، لّوا  لصف  رد  یکی  دـندز : هرگ  اروشاـع  هلئـسم ي  هب  ار  تضهن  هلئـسم ي  هیلع  هللا  همحرماـما  لـصف ، ود  رد 
اهناوخ هضور  هضور ي  ینز و  هنیـس  تائیه  یناوخ و  هضور  سلاجم  اه و  هینیـسح  تضهن ، لئاسم  نایب  نوبیرت  هک  لاس 42 ، مّرحم 
مـالعا هیلع  هللا  همحر  ماـما  هک  دوب  لاس 57  مّرحم  ینعی  تضهن ، رخآ  ِلـصف  يرگید  و  دـش ، یبهذـم  ناگدـنیوگ  تبیـصم  رکذ  و 

دوشب و هتشاد  گرزب  یمارگ و  مّرحم ، هام  : » دندومرف
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(1)« .دننک اپرب  سلاجم  مدرم 

؛ دـمآ دوجوهب  یمدرم  یمومع و  میظع  نافوط  نامه  ًادّدـجم  دـنداد و  رارق  ریـشمش » رب  نوخ  يزوریپ  هام   » ار هاـم  نیا  ناونع  ناـشیا 
.دروخ هرگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دای  ینیسح و  تبیصم  رکذ  يارجام  اب  تشاد ، ینیسح  تهج  حور و  هک  تضهن  يارجام  ینعی 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایق  فده 

هماقا ي يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تکرح  .تسا  نشور  بلطم  هک  مه  توبث  عقاو و  غیلبت و  ماـقم  رد  دوب ؛ لـمع  ماـقم  رد  نیا 
: دوب لدع  قح و 

(2) «. رَْکنُْملا ِنَع  یَْهنَأ  ِفوُْرعَْملِاب َو  َُرمآ  ْنَأ  ُدیِرُأ  يِّدَج  ِهَّمُأ  ِیف  ِحالْصِْإلا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  اَمَّنِإ  »

: میناوخیم تسا ، تارایز  نیرتهب  زا  یکی  هک  نیعبرا  ترایز  رد 

(3) «. َهلالَّضلا ِهَْریَح  َِهلاَهَْجلا َو  َنِم  َكَداَبِع  َذِْقنَتْسَِیل  َکِیف  ُهَتَجْهُم  َلََذب  َحْصُّنلا َو  َحَنَم  «َو 

: دنیامرفیم نایب  دنا ، هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هک  ار  یفورعم  ثیدح  هار ، نیب  رد  ترضح  نآ 

ِْمثِْإلِاب ِهللاِداَبِع  ِیف  ُلَمْعَی  ِهللا  ِلوُسَر  ِهَّنُِسل  ًاِفلاَُخم  ِهللاِدْهَِعل  ًاثِکاَن  ِهللا  ِمُرُِحل  ًالِحَتْسُم  ًاِرئاَج  ًاناَْطلُس  يَأَر  ْنَم  لاَق :  َ هللا َلوُسَر  َّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  »
(4) «. هَلَخْدَم ُهَلِخُْدی  ْنَأ  ِهللا  یَلَع  ًاّقَح  َناَک  ٍلْوَق  ٍلْعِِفب َو ال  ِهیلَع  ْرِّیَُغی  ْمَلَف  ِناَوْدُْعلا  َو 

ار بلطم  نیا  تسا ، هدیـسر  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  راوگرزب  نآ  هرابرد ي  هک  يراتفگ  زین  راوگرزب و  نآ  راتفگ  راثآ و  ماـمت 
، ضرغ هک  دنکیم  نشور 

262 ص :

ص 76. ج 5 ، ماما ، هفیحص ي  - . 1
یهن فورعم و  هب  رما  مراد  رظن  رد  نم  مدش ؛ جراخ  مّدج  تّما  نایم  رد  شزاس  حلص و  داجیا  روظنم  هب  نم  هک  تسین  نیا  زج  - . » 2

ص 329. ج 44 ، راونألاراحب ، .میامن » رکنم  زا 
یهارمگ ینادرگرـس  یناداـن و  هطرو ي  زا  ار  تناگدـنب  اـت  درک ، لذـب  وـت  هار  رد  ار  شناـج  درکن و  غـیرد  یهاوـخریخ  زا  و  - . » 3

ص 331. ج 98 ، راونألاراحب ، ص 788 ؛ دجهتملا ، حابصم  .دناهرب »
و درامـش ، یم  لالح  ار  ادخ  مارح  هک  دنیبب  ار  يرگمتـس  ناطلـس  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  مدرم ! يا  - . » 4

نایم رد  و  دزرو ، یم  تفلاخم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ّتنـس  اب  و  دنک ،) یمن  راتفر  تلادع  هب  و   ) دنکـش یم  ار  ادخ  نامیپ 
دنوادخ هک  تسا  راوازـس  دیاین ، رب  عاضوا  رییغت  ددص  رد  شراتفگ  لمع و  اب  هاگنآ  دنک ، یم  لمع  زواجت  هانگ و  هب  ادـخ  ناگدـنب 

ص304. ج 4 ، يربطلا ، خیرات  دربیم » ار  رگمتس  ناطلس  نآ  هک  دربب  خزود  زا  ییاج  نامه  هب  ار  وا 
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همادا ي ضرغ ، .تسا  هدوب  نایغط  روج و  ملظ و  ناینب  ندز  مه  رب  تعیرـش و  ّتیمکاح  داجیا  ادـخ و  نید  لدـع و  قح و  هماـقا ي 
: هک تسا ، هدوب  ناربمایپ  رگید  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هار 

(1)« هللا ِِّیبَن  ٍحُون  َثِراَو  اَی  ...ِهللااِهَْوفَص  َمَدآ  َثِراَو  اَی  »

: دندمآ هچ  يارب  مه  ناربمایپ  هک  تسا  مولعم  و 

(2) ؛» ِطْسِْقلِاب ُساَّنلا  َموُقَِیل  »

.یمالسا ماظن  تموکح و  داجیا  و  قح ، طسق و  هماقا ي 

مایق نآ  هار  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هک  تسا  يزیچ  نامه  ًاقیقد  دهدب ، دیاب  مه  زورما  دادیم و  تهج  ار  ام  تضهن  هک  هچنآ 
.درک

نادیهش همه ي  رب  البرک  يادهش  تلیضف 

يرادازع تفرعم  اب  دنـسریم ، تداهـش  هب  نآ  ظفح  ماظن و  نیا  هار  رد  نوگانوگ و  ياـه  ههبج  رد  هک  دوخ  يادهـش  يارب  زورما  اـم 
تداهـش هب  راّـفک  ناـقفانم و  نانمـشد و  ماـسقا  عاونا و  اـب  دروخرب  رد  اـی  یلیمحت و  گـنج  رد  اـی  هک  یناوج  دیهـش و  نآ  .مینکیم 

ندرک مکحم  نتـشادهگن و  يارب  تسا و  ماظن  نیمه  هار  دیهـش  دیهـش ، نیا  هک  درادن  دوجو  ام  مدرم  يارب  يا  ههبـش  چیه  هدیـسر ،
ِتبرغ ییاهنت و  رد  هک  البرک  يادهش  اب  زورما  يادهش  عضو  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدیسر  تداهش  هب  بالقنا  ماظن و  نیمه  ياهنوتس 

عنم ار  اهنآ  مالـسا ، هوجو  ناگرزب  مدرم و  همه ي  هکلب  درکن ، قیوشت  هار  نیا  ندومیپ  هب  ار  اـهنآ  سک  چـیه  دـندرک و  ماـیق  لـماک 
تداهـش هب  اهنت  هنامولظم و  هنابیرغ و  دـنتفر و  هک  دوب  زیربل  ناـنچ  نآ  ناشقـشع  ناـمیا و  لاـح  نیع  رد  تسا ؛ تواـفتم  دـندرکیم ،

مه اهنآ  دـیورب و  دـیوگیم  اهنآ  هب  هعماج  ياهقّوشم  یغیلبت و  ياه  هاگتـسد  ماـمت  هک  ییادهـش  اـب  ـالبرک ، يادهـش  عضو  .دندیـسر 
، دیهش نیا  هتبلا  .دراد  قرف  دنسریم ، تداهش  هب  دنوریم و 

263 ص :

ص 375؛ تارایزلا ، لماک  .تسادخ » ربمایپ  هک  حون  ترـضح  ثراو  يا  ...تسادخ  یهدیزگرب  هک  مدآ  ترـضح  ثراو  يا  - . » 1
ص 199. ج 98 ، راونألاراحب ،

.25 دیدح ، .دننک » تلادع  هب  مایق  مدرم  ات  - . » 2
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.تسا يرگید  زیچ  وا  اما  تسا ؛ یماقمالاو  دیهش 

ینیسح و تضهن  ردق  دوخ ، فالسا  زا  رتشیب  مینیب ، یم  کیدزن  زا  ار  نآ  تاکرب  مینکیم و  سمل  ار  یمالـسا  ماظن  نیا  زورما  هک  ام 
هک درک  ماـیق  نیمه  يارب  راوـگرزب  نآ  .درک  تکرح  يزیچ  نینچ  يارب  راوـگرزب  نآ  .مـینکب  دـیاب  مـینکیم و  كرد  ار  نآ  ياـنعم 
رد حالص ، رب  ینبم  یناسنا و  یهلا و  یمالسا و  ماظن  دنشابن و  هعماج  رد  حالـص ، رگناریو  نید و  ناسنا و  بّرخم  دساف و  ياهمیژر 

یحو عبنم  هب  دـنموصعم و  هک  يدـعب  هّمئا ي  ناـمز  رد  اـی  راوگرزب و  نآ  ناـمز  رد  ماـظن  نآ  رگا  هتبلا  .دـنک  ادـیپ  رارقتـسا  هعماـج 
، لاح نیع  رد  .دوب  توافتم  ام  اب  ناشعـضو  هک  تسا  یعیبط  دـنتفرگیم ، رارق  ماظن  نآ  سأر  رد  اـهنآ  درکیم و  ادـیپ  ّققحت  دنلـصّتم ،

.دندرکیم تکرح  ماظن  هنوگ  نیمه  يارب  مه  اهنآ  تسا و  یکی  هّیضق  هسدنه ي  لکیه و 

یمالسا یماظن  داجیا  يارب  مالسلا  مهیلع  هّمئا  يّدج  هدارا ي 

مزع یمالـسا  ماظن  داجیا  يارب  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  ایآ  هک  موشب  نآ  دراو  اجنیا  رد  مهاوخیمن  هک  تسا  ینالوط  ثحب  کی  نیا  الاح 
.دوب قشمرس  ًافرص  اهنآ  راک  ای  دنتشاد  يّدج 

هّمئا هک  تسا  نیا  دراد ، دوجو  نآ  رب  يداـیز  دـهاوش  دـیآ و  یم  تسد  هب  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  یگدـنز  هب  طوبرم  تاـیاور  زا  هچنآ 
تافانم ماما  تفرعم  ملع و  اب  دوشیم -  رّوصت  هک  روط  نآ  راک -  نیا  .دنروآ  دوجوهب  یمالسا  ماظن  دنتـساوخیم  ًاّدج  مالـسلا  مهیلع 

رد اه  يریگ  هزادنا  یهلا و  ریدقت  .دوب  نامه  یهلا  ریدقت  دندرکیم ، رارقرب  رگا  .دننک  رارقرب  یهلا  ماظن  دنتساوخیم  ًاعقاو  اهنآ  .درادن 
اهنآ تکرح  هکنیا  رد  ًالامجا ، .مینکیمن  ثحب  ار  عوضوم  نیا  الاح  هک  دـنکیم ، ادـیپ  فالتخا  نوگانوگ  طیارـش  اب  راگدرورپ ، ملع 

.تسین یکش  تسا ، هدوب  دوصقم  نیا  يارب 

اروشاع گنهرف  زا  یمالسا  بالقنا  يریگ  هرهب 

، تضهن نآ  هّیحور ي  گنهرف و  ظفح  تضهن و  نآ  تکرب  هب  زورما  ام 
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رکذ وا و  دای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  قشع  اـم ، هعماـج ي  رد  رگا  .میا  هدروآ  دوجو  هب  ار  ماـظن  نیا  ناـمدوخ  هعماـج ي  رد 
هب دش ، زوریپ  هک  یتیفیک  نیا  اب  ینامز و  هلـصاف ي  نیا  اب  تضهن  هک  دوبن  مولعم  دوبن ، جـیار  لومعم و  اروشاع ، ثداوح  بئاصم و 

یلع نب  نیـسح  هک  یفدـه  نامه  هار  رد  ام  راوگرزب  ماما  دوب و  تضهن  يزوریپ  رد  يّرثؤم  هداعلا  قوف  لـماع  نیا  .دیـسریم  يزوریپ 
.دندرک ار  هدافتسا  رثکاّدح  لماع  نیا  زا  دندوب ، هدرک  مایق  مالسلا  هیلع 

زا دوب ، جـیار  نامز  زا  يا  ههرب  رد  هک  ار  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  هنابآمرکفنـشور ي  طلغ  رّوصت  نآ  تفارظ ، اب  هیلع  هللا  همحر  ماـما 
یناوخ هضور  دندز و  هرگ  دنویپ و  اروشاع  هّیضق ي  رد  یفطاع  يریگتهج  اب  ار  یبالقنا  ِیّقرتم  ِیسایس  يریگتهج  ناشیا  .دندرب  نیب 

هکلب تسین ؛ ام  هعماج ي  رد  خوسنم  یمیدـق و  یتالّمجت و  دـیاز و  راک  کی  نیا ، هک  دـندنامهف  دـندرک و  ایحا  ار  تبیـصم  رکذ  و 
لکش هب  هچ  یناوخ و  هضور  تروص  هب  هچ  راوگرزب ، نآ  لیاضف  نایب  تبیـصم و  رکذ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  دای  تسا و  مزال 

ام مدرم  نیب  رد  اهلد ، هدـنهد ي  ناکت  زیگنارب و  هفطاـع  روآ و  هیرگ  لومعم و  جـیار و  لکـش  هب  دـیاب  نوگاـنوگ ، يرادازع  مسارم 
.دندشیم دراو  ناشدوخ  مه  ًالمع  دندرکیم و  دیکأت  بلطم  نیا  رب  اهراب  ناشیا  .دوشب  مه  رت  يوق  تسه ، هک  هچنآ  زا  دشاب و 

، تسا یمالسا  يروهمج  ماظن  تضهن ، نآ  تالوصحم  زا  یکی  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مّرحم  بالقنا و  مّرحم  هناتـسآ ي  رد  ام 
ییاهمّرحم اهمّرحم ، نیا  .تسا  توافتم  ام ، زا  لبق  ام و  رمع  نارود  بالقنا و  زا  لبق  ياهمّرحم  اب  بالقنا ، نارود  مّرحم  .میراد  رارق 

تموکح و .مینیب  یم  دوـخ  یگدـنز  رد  ار  مّرحم  جـیاتن  اـم  .تسا  سوـسحم  حـضاو و  يریگتهج ، حور و  اـنعم و  نآ ، رد  هک  تسا 
.تسا مّرحم  راثآ  ملاع ، نافعضتسم  لد  رد  مالسا  تکرب  هب  دیما  داجیا  مالسا و  هملک ي  يالعا  ّتیمکاح و 
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اروشاع هثداح ي  زا  لوقعمان  ییادز  هیاریپ  موزل 

همه ي هک  تسا  نیا  خـساپ  مینک ؟ راتفر  هنوگچ  یتسیاب  مّرحم ، نیا  اب  .میراد  اج  کی  نآ ، لوصحم  اب  ار  مّرحم  دوخ ، نارود  رد  ام 
کی تروص  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  بئاصم  اروشاع و  هلئـسم ي  دـیاب  نارکاذ ، همه ي  ناـغّلبم و  همه ي  نید ، ياـملع 

؟ تسیچ شهار  میریگب ، يّدج  ار  هلئسم  نیا  میهاوخب  رگا  ًاعقاو  .دنهد  رارق  هّجوت  دروم  راعش ، زا  رود  هب  یلصا و  يّدج و  هلئسم ي 

ّرضم و هن  اما  تسا ، هیاریپ  هچرگا  هک  دراد  دوجو  ییاهزیچ  .مینک  یلاخ  ّرـضم  ياه  هیاریپ  زا  ار  هثداح  ام  هک  تسا  نیا  طرـش  نیلّوا 
امش یتقو  .دنیوگیمن  ار  هثداح  نتم  طقف  دننک ، میسرت  ار  يا  هثداح  يرنه ، نایب  اب  دنهاوخب  هک  یناسک  همه ي  .تسا  غورد  یتح  هن 

.دینزب سدح  مه  ار  نخس  هدنیوگ ي  نآ  تاساسحا  دیناوتیم  هدش ، جراخ  یسک  نابز  زا  ینخس  یّصاخ ، طیارش  رد  هک  دیونـش  یم 
فرح نآ  هکنیا  هب  هتـسب  دـنکیم ، يراج  نابز  رب  یفرح  یناسنا  ینایرکـشل ، لباقم  رد  ینابایب و  رد  رگا  .تسا  يرهق  زیچ  کـی  نیا ،

هدنونـش ي يارب  نیا  هک  دراد  دوجو  هدـنیوگ  نیا  نهذ  حور و  رد  یتـالاح  ًاتدـعاق  ...و -  دـیدهت  ساـمتلا و  توعد و  دـشاب -  هچ 
.درادن یلاکشا  اهنیا  نتفگ  .دشابیم  نایب  لباق  زین  دنمرنه  هدنیوگ ي  يارب  تسا و  سدح  لباق  لقاع ،

نایب میتفای -  میدـناوخ و  ربتعم  بتک  رد  هک  يرادـقم  نآ  اروشاع -  بش  زور و  رد  ار  شباحـصا  ماما و  تـالاح  میهاوخب  یتقو  اـم 
(1)، تسا هتفگ  اروشاع  بش  رد  شنارای  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  ار  ینخـس  دـینک  ضرف  .دراد  یتاسبالم  تاّیـصوصخ و  ًارهق  مینک ،

هیاریپ نیا  .لیبق  نیا  زا  و  بش ، نآ  روآ  نزح  زیگنا و  مغ  یکیرات  رد  ای  بش و  یکیرات  رد  دینک : نایب  تاّیـصوصخ  نیا  اب  دـیناوتیم 
اه هیاریپ  زا  یضعب  اما  تسا ؛ غورد  هن  رضم و  هن  اه ،

266 ص :
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يانعم موهفم و  قیال  نأش و  بسانم  تسا ، هدش  هتشون  اهباتک  زا  یـضعب  رد  هچنآ  یتح  دنتـسه و  فالخ  اهلقن  زا  یـضعب  دنغورد و 
.درک ادج  تخانش و  یتسیاب  ار  اهنیا  .تسین  ینیسح  تضهن 

ياهنایب عاونا  هب  ار ، نقتم  قیقد و  هدـش و  صلاـخ  هثداـح ي  نآ  مینک و  صلاـخ  ار  هثداـح  اـم  هک  تسا  نیا  هلئـسم  نیلّوا  نیارباـنب ،
درادن یلاکشا  راک  نیا  .میزیمایب  تسا -  یصوصخم  ِيرنه  کبس  کی  شدوخ  هک  یناوخ -  هضور  کبـس  رثن و  رعـش و  زا  يرنه ،

.مینکب ار  راک  نیا  دیاب  ام  .تسا  مهم  و 

َنِم َكَداَبِع  َذِْقنَتْـسَِیل   » ًالثم اروشاع ، هثداح ي  زا  ام  رگا  .دنهدب  ماجنا  ار  راک  نیا  دیاب  دندراو ، ّبلـصتم و  هتـشر  نیا  رد  هک  یناسک 
درک ضقن  ار  موهفم  انعم و  نآ  یلو  تسا ، نشور  ام  يارب  نآ  موهفم  انعم و  زورما  هک  میدرک ، نایب  ار   (1)« َهلالَّضلا ِهَْریَح  َِهلاَهَْجلا َو 

سپـس مینک و  صلاخ  ار  هثداح  دیاب  ام  .تسین  اروشاع  هثداح ي  ینیـسح و  مارم  هب  تمدخ  راک ، نیا  دوب ؛ ریاغم  فلاخم و  نآ  اب  و 
.مییامن حیرشت  مدرم  يارب  ار  نآ  فلتخم  داعبا 

اروشاع نتشاد  هگن  شپترپ  دنموربآ و  یگتسیاب 

بئاصم و نایب  هضور و  ربنم و  لها  هک  اـم  عمج  همه ي  مرتحم و  نارکاذ  ناگدـنیوگ و  ناـغّلبم و  اـملع و  ناـیاقآ  هب  مهاوخیمن  نم 
هب هثداـح ، نیا  هک  میوگب  دـیاب  یّلک  روط  هب  یلو  منک ؛ حرطم  اـه  هنیمز  نآ  رد  ار  یبلطم  میتـسه ، مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  دـماحم 

هضور لثم  هثداح ، نیا  اب  ام  زورما  دروخرب  رگا  .دنامب  یقاب  تردقرپ  شپترپ و  دنموربآ و  دیاب  بالقنا ، تضهن و  هناوتشپ ي  ناونع 
حیجرت ار  نآ  ینهذ ، لامتحا  بسح  رب  ًالثم  دیدیم و  ییاج  رد  ار  يزیچ  ینعی  درکیم ، دروخرب  لبق  لاس  هاجنپ  رد  هک  دـشاب  یناوخ 

.مینزب ررض  هثداح  هب  تسا  نکمم  دندیسریم ، باوث  هب  وا  دوخ  مه  اهنآ و  مه  دنایرگیم و  ار  نینمؤم  درکیم و  لقن  دادیم و 

دنیوگب ام  هب  زورما  رگا  .تسا  تضهن  کی  هناوتشپ ي  هثداح ، نیا  زورما 

267 ص :

ص ج 98 ، راونألاراحب ، ص102 ؛ ج 3 ، لامعألا ، لابقإ  .دـناهرب » یهارمگ  ینادرگرـس  ینادان و  هطرو ي  زا  ار  تناگدـنب  اـت  - . » 1
.331

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 344 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_267_1
http://www.ghaemiyeh.com


هیلع نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  شا  هشیر  مییوـگیم  اـم  تساـجک ؟ دـیا ، هدروآ  دوـجوهب  هک  یتـضهن  نیا  هشیر ي 
خیرات رد  هدروآ و  دوجوهب  ار  هثداح  نیا  هک  تسا  یسک  تسیک ؟ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا و 

ار هثداح  يراگنا ، لهس  يور  زا  هّجوت و  یب  هتـسنادن و  ام  رگا  .تسا  تضهن  نیا  هناوتـشپ ي  هثداح ، نیا  سپ  .تسا  هدش  لقن  وا  زا 
.میا هدرکن  تمدخ  تسا ، هثداح  نآ  زا  یشان  هک  یبالقنا  هب  زین  هثداح و  نآ  هب  میدرک ، بّوشم  تسین ، نآ  وزج  هک  ییاهزیچ  اب 

مّرحم سلاجم  رد  زور  لئاسم  هب  نتخادرپ 

تبیصم لاسما  ام  .دنراد  يرتشیب  فیاظو  لبق  ياهلاس  زا  یتح  نایاقآ  مّرحم ، هام  لفاحم  سلاجم و  رد  لاسما  هک  تفگ  ناوتب  دیاش 
 ، هرس سدق  ماما  دای  هک  دراذگب  روشک  یمالـسا  یغیلبت  هاگتـسد  دیابن  .میراد  تسا ، هزات  نآ  غاد  زونه  هک  مه  ار  نامراوگرزب  ماما 
وا رد  هک  یتاّیصوصخ  اب  دوخ و  تمظع  ّتیـصخش و  اب  هرـس ،  سدق  ماما  .دش  دهاوخن  مه  هنهک  هتبلا  هک  دوشب ، هنهک  یکدنا  یتح 

هبّیط هرجـش ي  نیا  هشیر ي  یلـصا و  هیاپ ي  میا ، هدینـشن  میا و  هدیدن  وا  زج  سک  چیه  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  دـعب  دوب و 
ّتیصو زا  ییاهشخب  راکفا و  نایب  ّتیـصخش و  یقیقح  داعبا  اب  ار  ماما  دای  .دنامب  هزات  هدنز و  مکحم و  هشیمه  دیاب  هشیر  نیا  .تسا 

.میرادب هدنز  مینک و  هدنز  وا ، ياه  يریگتهج  اهشیامرف و  ِتامّلسم  تامکحم و  همان و 

نآ نتـشاد  اپرب  ماظن و  نیا  هماقا ي  رد  مدرم  داحآ  لمع  هکلب  هدارا ، طقف  هن  ریثأت  يانعم  هب  یمدرم ، ماـظن  .تسا  یمدرم  ماـظن ، نیا 
يراکمه و تیاـمح و  کـمک و  رگا  اـما  تسا ؛ ییارجا  لوئـسم  تسد  روشک  هرادا ي  ماـمز  هتبلا  .دـننک  کـمک  دـیاب  مدرم  .تسا 

يراک چـیه  هب  رداق  يرگ  هزجعم  تسد  چـیه  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  اهنآ  يوس  زا  ایاضق  هب  نتـسیرگن  یقطنم  مدرم و  ربص  ّتبحم و 
.دییوگب مدرم  هب  سلاجم  نیا  رد  نایاقآ  امش  دیاب  هک  تسا  يا  هتکن  نیا  .تسین 
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دوخ ولو  دـنکیم ؛ قرف  دـش ، دـهاوخ  هتفگ  مدرم  هب  ویدار  رد  هک  یفرح  اـب  دـییوگیم ، مدرم  هب  ربنم  يور  هسلج ، رد  امـش  هک  ینخس 
ار رگیدـمه  يادـص  سفن و  ندرک و  هاگن  مه  مشچ  رد  نتـسشن و  رد  هک  ما  هتفگ  ار  هتکن  نیا  اـهراب  نم  .دـینزب  ار  فرح  نآ  اـمش 

رثا نآ  رود ، هار  زا  ِماـیپ  رد  هک  تسا  يرثا  هدـنیوگ ، عمتـسم و  ناـیم  ندرک  سمل  ار  رگیدـکی  دوجو  ياـمرگ  روـضح و  ندـینش و 
رد هک  زایتما  نیا  ما  هتفگ  ما و  هدرک  رارکت  ار  بلطم  نیا  ظاّعو  ملع و  لها  تاسلج  رد  اهراب  .مینادب  ردق  ار  نیا  نامّمعم  ام  .تسین 

، دننک یم  سح  ار  نامدوجو  هکلب  ام ، يادـص  جاوما  طقف  هن  مینزیم و  فرح  اهنآ  اب  ناشیور ، هبور  مشچ و  هب  مشچ  مدرم ، تاسلج 
.دراد یفعاضم  ریثأت  تسا و  یمنتغم  یلیخ  زیچ  نیا ، .تسام  هب  ّقلعتم 

.تسا مدرم  داحآ  هملک ي  تدحو  هلئسم ي  نیمه  دریگب ، رارق  هّجوت  دروم  سلاجم  نیا  رد  دیاب  هک  يدعب  هتکن ي 

*

سبح شا  هنیـس  رد  اـیند  سفن  دـنوریم ، ار  یهار  دـننزیم و  یفرح  دـننکیم و  یمادـقا  دـحاو  هدارا ي  سفن و  ادـص و  اـب  مدرم  یتقو 
.دننامیم راک  زا  دنوشیم و  کچوک  نوبز و  هجنپ ، يوق  ياهتردق  دنامیم و  هریخ  دوشیم و 

، ناگدـنیوگ دوخ  فرط  زا  دوشیم ، لیکـشت  هک  یتاسلج  رد  ًالّوا  .مینک  شظفح  دـیاب  تسا ، هداد  ام  هب  ار  تمعن  نیا  ادـخ  هک  الاح 
رد ام  هک  دوشیمن  نیا  زّوجم  يا  هناهب  چـیه  .دـشاب  هتـشاد  دوجو  دـیابن  ًاقلطم  دـنک ، هراشا  یفالتخا  هب  هک  یتکرح  هراـشا و  نخس و 
رد ینید و  یسایس و  يایاضق  رد  .مینک  حرطم  دروآ ، دوجوهب  یفالتخا  مدرم  زا  هتـسد  ود  نیب  تسا  نکمم  هک  ار  يزیچ  يا ، هسلج 

یگتسدود و فاکـش و  فالتخا و  مدرم  نیب  دناوتیم  هک  یلئاسم  رگید  يربهر و  ّتیعجرم و  ّتیناحور و  تلود و  هب  طوبرم  لئاسم 
، سکعب هکلب  دنک ؛ راد  هشدخ  ار  مدرم  هملک ي  تدحو  هک  دوش  رداص  یبهذم  ناگدنیوگ  زا  ینخـس  دـیابن  دـنک ، داجیا  وگموگب 

دنامب یقاب  زیمآ  ّتبحم  ياضف  اضف ، هک  دننک  ششوک  یبهذم  ناگدنیوگ 
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.دوشب هیصوت  هملک ، تدحو  زین  مدرم و  نالوئسم و  نیب  يراکمه  و 

میتّوق و عضوم  رد  یـسایس  ظاـحل  زا  هللادـمحب  زورما  اـم  هچرگا  هک  داد  رّکذـت  لـفاحم  سلاـجم و  نیا  رد  یتسیاـب  مه  ار  هتکن  نیا 
؛ تسین نمشد  رکم  دیک و  ندش  مامت  يانعم  هب  نیا  اما  دراد ، رارق  لاعفنا  عضوم  رد  رابکتسا ، ینعی  نمشد ،

(1) «. ْمُهَتَِّلم َِعبَّتَت  یَّتَح  يَراَصَّنلا  ُدوُهَْیلا َو ال  َْکنَع  یَضْرَت  َْنل  «َو 

ار نمـشد  تعیبط  لاح  ره  هب  یلو  دوشیمن ؛ میلـست  نمـشد  تساوخ  هب  قح  حانج   (2) «، يَدُْـهلا َوُه  ِهللا  يَدُـه  َّنِإ  ُْلق  : » يانبم رب  هتبلا 
.تفگ مدرم  هب  دیاب  ار  هتکن  نیا  .میشاب  لفاغ  نمشد  دیک  زا  يا  هظحل  چیه  دیابن  ام  .تخانش  دیاب 

نینمؤـم و نیملـسم و  هب  یمالـسا  ماـظن  زورما  هـک  ار  یمیظع  زاـیتما  هـک  دـنوشب  ادـیپ  یناـسک  ناـمّمعم  زا  راـنک ، هشوـگ و  رد  رگا 
نیبدب ای  ماظن ، نیا  هب  تبـسن  ار  مدرم  هک  دـشاب  یفرح  ناشتاراهظا  رد  هدرکن  يادـخ  دـننکن و  كرد  تسا ، هداد  املع  نّویناحور و 

ریثأت يدودحم  هریاد ي  کی  رد  لا  ره ح- هب  اما  دنوشیمن ، دّدرم  لزلزتم و  ناساّنخ  ياهفرح  اب  مدرم  هچرگا  دیامن -  دّدرم  ای  دنک و 
هجاوم ّتیناحور  هعماج ي  ِدوخ  دروخرب  اب  دیاب  تسا و  نیملـسم  نآرق و  مالـسا و  هب  تنایخ  ناشلمع  کشالب  دارفا  نیا  دراذگیم -
یمظن یناحور ، نالوئـسم  املع و  دوخ  يوس  زا  دـیاب  .درک  هرادا  بوخ  یتسیاب  ار  يرادازع  سلاجم  اـه و  هینیـسح  دـجاسم و  .دوش 

.دیآ دوجوهب  زکارم  نیا  يارب 

مالسا خیرات  رد  ریظن  یب  يا  هعجاف  مالسلا ؛  مهیلع  تیب  لها  تراسا  - 1368-5-23

ياه هعجاف  نیرت  میظع  زا  یکی   (3)، مّرحم مهدزای  زور  رد  هک  دینادیم  همه 
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فیرحت  ) نییآ زا  و ) يوش ، اهنآ  ياه  هتـساوخ  میلـست  لماک ، روط  هب   ) ات دـش ، دـنهاوخن  یـضار  وت  زا  يراصن  دوهی و  زگره  - . » 1
.120، هرقب ینک » يوریپ  نانآ ، هتفای ي )

.نامه تسا »! یهلا  تیاده  اهنت  تیاده ، وگب : - . » 2
ص 107. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 114 ؛ ج 2 ، داشرإلا ، ص 206 ؛ ج 3 ، فارشألا ، باسنأ  - . 3
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دهاوخن مه  تمظع  نآ  هب  دـیدن و  مالـسا  خـیرات  ّتلم و  رگید  ار  نآ  ریظن  هک  داتفا  قافّتا  یتراـسا  .تسویپ  عوقو  هب  مالـسا  خـیرات 
.دید

تراسا تئیه  رد  ینانز  .دندوب  مالسا  خیرات  ياهناسنا  نیرت  فیرش  نیرتزیزع و  تّوبن و  یحو و  نادناخ  زا  هک  دندش  ریـسا  یناسک 
هب ار  نازیزع  نیا  یناسک  .تشادن  ریظن  زور  نآ  ِیمالـسا  هعماج ي  رد  اهنآ  فرـش  نأش و  هک  دـندش  هدـنادرگ  اهرازاب  هچوک و  رد 

ناشدوخ نامز  ياهناسنا  نیرتدیلپ  نیرت و  ثیبخ  دنتـشادن و  يا  هطبار  مالـسا  اب  دـندوب و  هدربن  ییوب  مالـسا  زا  هک  دـنتفرگ  تراسا 
نیا دندش و  راچد  تراسا  هب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخ  مّرحم ، مهدزای  زور  رد  .دـندوب 

.دنام دهاوخ  هدنام و  رخآ  ات  زورما و  ات  ام  يارب  اه  هرطاخ  نیرت  خلت  زا  هرطاخ 

ریـسا یتقو  ای -  يا  هدـنمزر  يرـسفا ، يزابرـس ، هک  تسا  نیمه  زورما  ِتراسا  .تشاد  قرف  زورما  ِتراـسا  اـب  زور  نآ  ِتراـسا  هتبلا 
دوخ نادناخ  لها و  زا  دریگیم و  رارق  هاگتراسا  نادنز و  رد  یتّدم  یی ، یماظنریغ  دشاب -  ثعب  میژر  لثم  یـسوحنم  میژر  هدـنریگ ،

یعمج هتـسد  تراسا  مّرحم ، مهدزای  زور  رد  .دراد  قرف  نامـسآ  ات  نیمز  زا  زور ، نآ  ِتراسا  اب  اما  تسا ؛ تخـس  هتبلا  .دنامیم  رود 
نداد امرگ  نداد و  امرس  نداد و  یگنسرگ  تناها و  ریقحت و  اب  مأوت  یتاراسا  دندوب ؛ هدنام  یقاب  هک  دوب  ینادرم  ناکدوک و  نانز و 

(1) .لیبق نیا  زا  ندرک و  تتامش  نتشادهگن و  ار  اهنآ  طیارش  نیرت  تخس  رد  ندنادرگ و  رازاب  هچوک و  رد  ندرک و  ّتیذا  و 

ینیسح تضهن  دای  يراذگ  هیاپ  نیعبرا ؛ - 1368-6-29

نادناخ یهلا  ریبدت  اب  زور ، نیا  رد  هک  تسا  نآ  رد  نیعبرا  ّتیّمها  ًاساسا 
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ادهش و ناگدنامزاب  رگا  .دیدرگ  يراذگ  هیاپ  راک  نیا  دش و  هنادواج  هشیمه  يارب  ینیسح  تضهن  دای  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
رمک تداهش  راثآ  دای و  ظفح  هب  اروشاع ، رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تداهـش  لیبق  زا  نوگانوگ ، ثداوح  رد  یلـصا ، نابحاص 

.درب دنهاوخن  يدایز  هدافتسا ي  تداهش  درواتسد  زا  دعب ، ياهلسن  دندنبن ،

راگدنام مدرم  دای  خیرات و  رد  يرهق  روط  هب  دیهـش  درادیم و  هگن  هدـنز  مه  ایند  نیمه  رد  ار  ادهـش  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  تسرد 
رایتخا رد  هک  تسا  يزیچ  نیمه  تسا ، هداد  رارق  اهراک - همه ي  لثم  راک -  نیا  يارب  لاعتم  يادـخ  هک  یی  یعیبط  رازبا  اـما  تسا ،

هگن هدنز  مینک و  ایحا  ار  تداهش  هفسلف ي  هرطاخ و  ادهـش و  دای  میناوتیم  اجب  تسرد و  میمـصت  اب  هک  میتسه  ام  .تسام  هدارا ي  و 
.میراد

و البرک ، رد  اروشاع  رـصع  نامه  رد  هچ  تراسا -  ياهزور  نآ  لوط  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  مالـسلا و  اهیلع  يربک  بنیز  رگا 
لوط رد  سپـس  هنیدم و  هب  تمیزع  دعب  البرک و  ترایز  رد  نآ  زا  دعب  ماش و  رهـش  دوخ  هفوک و  ماش و  هار  رد  دعب  ياهزور  رد  هچ 

اروشاع و هفـسلف ي  تقیقح  دندوب و  هدرکن  يرگاشفا  نییبت و  تدـهاجم و   - (1) دندنام هدـنز  ناراوگرزب  نیا  هک  يدامتم  ياهلاس 
یقاب لعتـشم  هدـنز و  ناشوج و  زورما  ات  اروشاع  هعقاو ي   (2)، دندرکیمن نایب  ار  نمشد  ملظ  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  فده 

.دنامیمن

رعش تیب  کی  سک  ره  هک  دندومرف  تیاور -  قبط  مالسلا -  هیلع  قداص  ماما  ارچ 

272 ص :

ج 46، راونألاراحب ، ص415 ؛ ج 41 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  ص 468 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، مالسلا )  هیلع  داجـس  ماما  تایح  هرود ي  - . ) 1
ص 43. ج 11 ، لاجرلا ، سوماق  ص122 ؛ تابنیزلا ، رابخأ  مالسلا )  اهیلع  بنیز  ترضح  تایح  هرود ي  . ) ص 12

-119 صص نی ، -ي- بلاطلا لتاقم  ص 123 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، هنیدـم : ماش و  هفوک ، رد  مالـسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  ياهیرگاشفا  - . 2
صص ج 45 ، راونـألاراحب ، صـص 92-93 ؛ فوهللا ، ص305 ؛ ج3 ، بلاـط ، یبأ  لآ  بقاـنم  33-34 ؛ صص ج2 ، جاجتحإلا ، 120 ؛

باسنأ 115-119 ؛ صـص تابنیزلا ، رابخأ  هنیدـم : ماش و  هفوک ، البرک ، رد  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  ترـضح  ياـهیرگاشفا  . 149-148
33-34؛ صص ج2 ، جاـجتحإلا ، صـص 115-116 ؛ ج 2 ، داــشرإلا ، 122 ؛  - 121 صص ج5 ، حوـتفلا ، ص 206 ؛ ج3 ، فارشألا ،

ص322. مّرقم ، نیسحلا ، لتقم  ص 198 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ،
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نوچ ؟(1)  درک دهاوخ  بجاو  وا  رب  ار  تشهب  دـنوادخ  دـنایرگب ، رعـش  تیب  نآ  اب  ار  یناسک  دـیوگب و  اروشاع  هثداح ي  هرابرد ي 
 ، مالسلا مهیلع  تیب  لها  هلئسم ي  ًالک  اروشاع و  هلئسم ي  نتشادهگن  تملظ  رد  ندرک و  يوزنم  يارب  یتاغیلبت ، ياه  هاگتسد  مامت 

ياهتردق زورما ، لثم  مه  اهزور  نآ  .تسا  هنوگ  نیا  غیلبت ، .دوب  هچ  هّیـضق  دش و  هچ  دنمهفب  مدرم  دـنراذگن  ات  دـندوب  هدـش  زیهجت 
هّیضق دوب  نکمم  رگم  ییاضف ، نینچ  رد  .دندرکیم  زیمآ  تنطیش  هناضرغم و  غورد و  تاغیلبت  زا  ار  هدافتسا  رثکادح  رگمتس ، ملاظ و 

نآ نودب  ًانیقی  دنامب ؟ یقاب  طاشن  شپت و  نیا  اب  هداتفا ، قافّتا  مالسا  يایند  زا  يا  هشوگ  رد  ینابایب  رد  تمظع  نیا  اب  هک  اروشاع  ي 
.تفریم نیب  زا  اهشالت ،

هیلع یلع  نب  نیسح  تدهاجم  هک  هزادنا  نامه  هب  .دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ناگدنامزاب  شالت  درک ، هدنز  ار  دای  نیا  هچنآ 
مالسلا اهیلع  بنیز  تدهاجم  زین  هزادنا  نامه  هب  دوب ، تخس  تشاد و  دروخرب  عناوم  اب  مچرپ ، نابحاص  ناونع  هب  شنارای  مالـسلا و 

یغیلبت و هکلب  دوبن ، یماظن  هنحـص ي  اهنآ  هنحـص ي  هتبلا  .دوب  راوشد  ناراوگرزب ، هّیقب ي  مالـسلا و  هیلع  داجـس  ماـما  تدـهاجم  و 
.مینک هّجوت  دیاب  اه  هتکن  نیا  هب  ام  .دوب  یگنهرف 

هگن هدنز  نمـشد  تاغیلبت  نافوط  لباقم  رد  ار  تداهـش  هرطاخ ي  تقیقح و  دای  دیاب  هک  تسا  نیا  دهدیم ، ام  هب  نیعبرا  هک  یـسرد 
، تاغیلبت نادیم  .دـش  دـهاوخ  بلاغ  تاغیلبت  نادـیم  رد  نمـشد  دـشابن ، دوبن و  قح  تاغیلبت  نمـشد ، تاغیلبت  لباقم  رد  رگا  .تشاد 

.تسا یکانرطخ  میظع و  رایسب  نادیم 

یلع نب  نیسح  هک  درکیم  دومناو  تخاسیم و  موکحم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دوخ ، تاغیلبت  اب  يدیزی ، راّبج  ملاظ  هاگتـسد 
یضعب تسا ! هدرک  مایق  ایند  يارب  یمالسا و  تموکح  لدع و  هاگتسد  ّدض  رب  هک  دوب  یسک  مالسلا  هیلع 

273 ص :

صص 283-282. ج 44 ، راونألاراحب ، صص 83-85 ؛ لامعألا ، باوث  - . 1
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هلیسو هب  عیجف ، لکش  نآ  اب  بیجع و  عضو  نآ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  مه  دعب  .دندرکیم  رواب  ار  غورد  تاغیلبت  نیا  مه 
، تماما هاگتـسد  حیحـص  تاغیلبت  اما  دندرکیم ؛ دومناو  حتف  هبلغ و  کی  ار  نآ  دیـسر ، تداهـش  هب  البرک  يارحـص  رد  نامیخژد  ي 

.تسا هنوگ  نیا  قح  .درک  ضوع  ار  اه  هتفاب  نیا  مامت 

طیارش هب  هتسب  اهتداهش ؛ شزرا   - 1368-8-24

تسا شزرااب  هشیمه  تداهش ، .تسا  رتشیب  مالسا  خیرات  ياهنامز  يرایسب  زا  ادخ ، هار  رد  يراکادف  تداهـش و  شزرا  ام ، نامز  رد 
زا یـضعب  رد  طیارـش و  زا  یخرب  رد  گرزب ، بوخ و  راک  نیمه  اما  تسا ؛ دنمجرا  میظع و  يراک  هشیمه  ادخ ، هار  رد  يراکادف  و 
رد هک  دوب  نیا  مه  ّتلع  تشاد ؛ فعاضم  شزرا  ًاعقاو  يراکادف  مالسا ، ردص  رد  ًالثم  .تسا  رت  شزرااب  رتمهم و  رتگرزب و  اهنامز ،

هیلع ادهّـشلادّیس  نامز  رد  .دندنکیم  ار  لاهن  نیا  مالـسا  نانمـشد  دیاش  دوبیمن ، اهیراکادـف  رگا  دوب و  یلاهن  لثم  مالـسا  نارود ، نآ 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  تامحز  لوصحم  اهزور  نآ  رد  ًاتقیقح  نوچ  تشاد ؛ فعاضم  شزرا  گرزب ، تداهش  يراکادف و  نآ  مالسلا 

.دش يراک  نینچ  زا  عنام  راوگرزب ، نآ  نارای  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیسح  يراکادف  دوب و  نتفر  نیب  زا  لاح  رد  هلآ  و 

ربارب دـنچ  ربارب و  ود  دراد و  فعاـضم  شزرا  وا ، هار  رد  تداهـش  ادـخ و  هار  رد  تدـهاجم  هک  تسا  هنوـگ  نیا  اـهنامز  زا  یـضعب 
یتّدم هک  یناسنا  يارب  مه  نآ  مرگ ، ناتسبات  کی  رد  اما  تسا ، شزرااب  مه  یعیبط  تلاح  رد  هک  اراوگ  بآ  فرظ  کی  ًالثم  .تسا 

اراوگ بآ  فرظ  کی  نیا  تسا ، مک  اجنآ  رد  بآ  هک  دشاب  ییاج  رد  هدوب و  مه  رامیب  ناسنا  نآ  رگا  صوصخب  هدیـشک ، یگنـشت 
اج همه  نیاربانب  .دنکیم  ادیپ  شزرا  ربارب  دنچ 
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.تسا توافتم  طیارش  هکلب  تسین ، ناسکی  اهتمیق 

ادخ صلاخ  دبع  لماک و  ناسنا  رهظم  مالسلا ؛  هیلع  هللادبعابا  - 1368-12-10

هراشا

رهظم تقیقح  رد  راوگرزب  نآ  نکیل  هدش ، فورعم  تداهـش  داهج و  دُعب  اب  رتشیب  هچرگا  مالـسلا ،  هیلع  ادهّـشلادّیس  سّدـقم  دوجو 
زا يا  همّدـقم  اب  زج  ادـخ ، هار  رد  تداهـش  یعقاو و  داهج  ًاساسا  .تسادـخ  يارب  صَلخم  ِصلخم و  صلاخ و  دـبع  لـماک و  ناـسنا 

.دوشیمن لصاح  هللا » یلا  عاطقنا   » تمس هب  تکرح  اب  زج  اه و  هّجوت  اهصالخا و  نیمه 

: دیامرفیم نیماضملا  هیلاع  هّینابعش ي  تاجانم  نیا  رد 

(1) «. ْکَیلِإ ِعاَطِْقنِإلا  َلاَمَک  ِیل  ْبَه  یَِهلِإ  »

یعقاو ِبوبحم  تمـس  هب  تکرح  تهج  رد  ار  اه  هلاـبند  دویق و  همه ي  نتـسسگ و  زیچ  همه  زا  ادـخ و  يوس  هب  عاـطقنا  لاـمک  نیا 
نودـب تسا ، ناسنا  کـی  يراکادـف  هلق ي  هک  تداهـش  دوشیم ؟ لـصاح  ناـسنا  يارب  هنوگچ  ندرک ، زاورپ  تمـس  نآ  هب  ندـیرب و 

.دیآ یمن  دوجوهب  ناسنا  يارب  هللا ،» یلا  عاطقنا   » داجیا يارب  تدهاجم  شالت و  نودب  عاطقنا و  تمس  هب  تکرح 

حلص رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  عفادم  مالسلا ؛  هیلع  نیسح  ماما 

؟ تسا هتـشاد  یـسک  هچ  ار  یگدـنز  نیرتزیمآ  تداهـش  تسیک ؟ همه  زا  رتروـشُرپ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  لآ  نیب  رد 
ترضح نآ  .تسا  هدوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تسا ؟ هدوب  یـسک  هچ  نمـشد ، لباقم  رد  نید  ظفح  يارب  اهنآ  نیرتدنمتریغ 

ماما مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  درکن ؛ مالسلا  هیلع  نسح  ماما  اهنت  ار  حلـص  .دندوب  کیرـش  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  اب  حلـص ، نیا  رد 
.دوب وا  رس  تشپ  نیسح  ماما  دوب و  ولج  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  اهتنم  دندرک ؛ ار  راک  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح 

275 ص :

ص 99. ج 91 ، راونألاراحب ، ص299 ؛ ج 3 ، لامعألا ، لابقإ  .نک » تیانع  نم  هب  دوخ  يوس  هب  قلخ  زا  یلماک  ندیرب  ایادخ ! - . » 1
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زا یکی  یـصوصخ ، سلجم  کی  رد  هک  یتقو  .دوب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  حلـص  هدـیا ي  ناعفادـم  وزج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
دروخرب وا  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  درک ، یضارتعا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هب  اه -  هسامحُرپ  اهروشُرپ و  نیا  زا  کیدزن -  نارای 

(1) «. ارجُح نیسحلا  زمغ  و  : » دندرک

، ریخن تفرگیمن ؛ ماجنا  حلص  نیا  دوب ، مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ياج  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رگا  هک  دیوگب  دناوتیمن  سک  چیه 
مه زاب  طیارـش ، نآ  رد  دوب ، اهنت  نیـسح  ماما  دوبن و  مه  نسح  ماما  رگا  تفرگ و  ماجنا  حلـص  نیا  دوب و  نسح  ماما  اب  نیـسح  ماـما 

.دشیم حلص  تفرگیم و  ماجنا  راک  نیمه 

اروشاع مایق  هفسلف ي  فده و  - 1369-6-21

نیا نآ  دراد و  دوجو  انعمُرپ  رایـسب  يا  هلمج  دوشیم ، هدـناوخ  نیعبرا  زور  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياهترایز  زا  یترایز  رد 
: تسا

(2) «. َهلاَهَْجلا َنِم  َكَداَبِع  َذِْقنَتْسَِیل  َکِیف  ُهَتَجْهُم  َلََذب  «َو 

هدنب نیا  هک  دنکیم  ضرع  لاعتم  يادخ  هب  رئاز  .تسا  هدش  هدناجنگ  هلمج  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  يراکادف  هفـسلف ي 
ینادرگرـس و زا  ار  مدرم   (3) ؛» َهلالَّضلا ِهَْریَح  َو   » .دـهدب تاجن  تلاهج  زا  ار  مدرم  ات  درک  راـثن  ار  دوخ  نوخ  وت ، نیـسح  نیا  وت ، ي 

.تسا يا  هتفرشیپ  یّقرتم و  موهفم  هچ  ياراد  زغمُرپ و  ردقچ  هلمج  نیا  دینیبب  .دهدب  تاجن  تسا ، یهارمگ  رد  هک  یتریح 

ياهفده نیمأت  يارب  کچوک ، گرزب و  ياهناطیش  هشیمه  .تساهناطیـش  تنطیـش  شوختـسد  هشیمه  ّتیرـشب  هک  تسا  نیا  هلئـسم 
ار نیا  مه  هتشذگ  خیرات  رد  .دننکیم  ینابرق  ار  اهتّلم  مدرم و  ياه  هدوت  اهناسنا و  دوخ ،

276 ص :

ص 15. ج 16 ، دیدحلا ، یبأ  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - . 1
ص 331. ج 98 ، راونألاراحب ، ص 113 ؛ ج 6 ، ماّکحألا ، بیذهت  - . 2

.نامه - . 3
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.دیا هدید  ار  گرزب  ياهتردق  شور  ایند و  زورما  عضو  اهتّلم و  اب  اهنآ  راتفر  رگمتـس و  رباج و  نیطالـس  لاح  حرـش  دـیا و  هدـناوخ 
ار دوخ  دنناوتب  ات  دناسر ، ددم  ادخ  ناگدنب  هب  دیاب  درک ، کمک  رشب  هب  دیاب  .دریگیم  رارق  اهناطیش  هعدخ ي  اوغا و  شوختسد  رـشب 

.دنوش صالخ  یهارمگ  ینادرگرس و  زا  دنهدب و  تاجن  تلاهج  زا 

، دنشاب تاوهش  اهسوه و  عماطم و  هب  هدیبسچ ي  هک  یناسک  نآ  دنک ؟ زارد  ّتیرشب  يوس  هب  ار  تاجن  تسد  نیا  دناوتیم  یـسک  هچ 
دیاب دنهدب ؛ تاجن  ار  رـشب  دنناوتیمن  دنـشاب ، اه  ّتینم  اه و  یهاوخدوخ  ریـسا  هک  یناسک  نآ  .دـنهارمگ  ناشدوخ  نوچ  دـنناوتیمن ؛

اهر ار  ناشدوخ  دنناوتب  دوشب و  يوق  اهنآ  هدارا ي  ات  دیایب  اهنآ  غارس  هب  ادخ  فطل  ای  دهدب ؛ تاجن  ار  ناشدوخ  دوشب و  ادیپ  یسک 
تـّینم و زا  درذـگب ؛ تاوهـش  زا  دـنک و  راـثیا  دـناوتب  دـشاب ؛ تشذـگ  ياراد  هـک  دـهدب  تاـجن  ار  رـشب  دـناوتیم  یــسک  نآ  .دـننک 

دناوتب ات  دیایب  نوریب  دراد ، ناسنا  ًالومعم  هک  ییاه  يراتفرگ  هّیقب ي  لُخب و  دـسح و  يوه و  صرح و  یهاوخدوخ و  یتسرپدوخ و 
.دنک نشور  رشب  هار  ارف  یعمش 

البرک رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارای  روضح  - 1369-6-29

راک هب  ار  اه  يراکتفارظ  همه ي  دوب و  هدیـشارت  هتخادرپ و  هتخاس و  دوخ ، تسد  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  یناسک  نآ 
(1) .دینیب یم  البرک  يارحص  رد  امـش  ار  ناشیرخآ  ياهلـسن  هک  دندنام ، روط  نیمه  دوب ، هدرک  شارت  ساملا  ام ، لوق  هب  دوب و  هدرب 

.دنوش جراخ  تسرد  ناحتما  زا  دنتسناوت  هک  دندوب  یناسک  اه  يراصنا  هللادبع  نبرباج  اه و  هجسوع  نب  ملسم  اهرهاظم و  نب  بیبح 

277 ص :

صص 99-111 و 134-135 و 157. نیعلا ، راصبأ  ص 107 ؛ ج 5 ، هباصإلا ، - . 1
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البرک زوریپ  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیسح  - 1369-10-13

يادهش رگا  هک  رکش  ار  ادخ  .تفرن  رده  امش  يادهش  نوخ  هک  رکـش  ار  ادخ  منکیم : ضرع  ادهـش  زیزع  ياه  هداوناخ  امـش  هب  نم 
، دوشب زیزع  مالسا  هک  دندش  هتشک  دندیگنج و  نیا  يارب  اهنآ  .تسا  داش  ناشحور  اما  دیتلغ ، نوخ  كاخ و  هب  ناشمسج  امش  زیزع 

تداهـش هب  عیجف  عضو  نآ  اـب  ار  راوگرزب  نآ  .تفرن  ردـه  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نوخ  هک  ناـنچمه  دـش ؛ زیزع  مالـسا  و 
، نطاب رد  اما  دش ، زوریپ  دیزی  هک  دوب  نیا  بلطم  رهاظ  دناسرب ؛ تداهـش  هب  ار  نازیزع  نآ  تسناوت  نمـشد  رهاّظلا  یلع  دـندناسر و 

هار نیا  رد  درک و  راثن  ار  دوخ  نوخ  مالسا ، ندنام  یقاب  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  .دش  زوریپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
.دندرک همیب  ار  یمالسا  يروهمج  مالسا و  مه ، امش  نازیزع  .دنک  همیب  ار  مالسا  تسناوت  درک و  ادیپ  قیفوت 

اهتّبحم اهرواب و  قیمعت  رد  یحاّدم  رنه  - 1369-10-17

نییآ عّیـشت  .دوشب  هتخورفارب  نیـشتآ و  دـنت و  راد و  هشیر  قـیمع و  امـش ، نتفگ  ندـناوخ و  رثا  رب  یتسیاـب  هک  دـنراد  یتـّبحم  مدرم 
ّتبحم اب  عّیشت ، لثم  يا  هقیرط  نییآ و  نید و  کلسم و  بتکم و  رتمک  .تسا  عّیشت  ّتیـصوصخ  ّتبحم ، ّتیـصوصخ  .تسا  ّتبحم 

هک تسا  نیا  دنا ، هدرک  تفلاخم  نآ  اب  همه  نیا  هک  یلاح  رد  هدنام ، زورما  ات  يرکف  نینچ  هک  مه  نیا  ّتلع  .تسا  هتـشاد  راکورس 
گنهامه و رکف  اب  نآ ، رد  هفطاع  تسا و  نتشاد  نمشد  نتشاد و  تسود  نییآ  يّربت و  ّیلوت و  نید  هتشاد و  ّتبحم  لالز  رد  هشیر 

نیا دوبن ، عّیشت  رد  ّتبحم  رگا  .تسا  یبیجع  زیمآرحس و  یلیخ  لصا  تسا ؛ یّمهم  یلیخ  ياهزیچ  .تسا  شودمه 

278 ص :
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.دربیم نیب  زا  ار  وا  دیاب  هدش ، هعیش  اب  هک  یبیجع  ياهینمشد 

.تسا مالسا  ياقب  تایح و  نماض  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیسح  هب  مدرم  امش  ّتبحم  نیمه 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تافو  دالیم و  هّیمطاـف و  .تسا  نیمه  شیاـنعم   (1)، تشاد هگن  ار  مالـسا  اروشاع  دومرفیم  ماما  هکنیا 
هزات رت و  مه  دیـشخبب ، قمع  مه  مدرم ، نایم  رد  ار  ّتبحم  نیا  رنه ، نیا  زا  هدافتـسا  اب  دیاب  .تسا  روط  نیمه  مه  مالـسلا  مهیلع  هّمئا 

.تسا یمیظع  بیجع و  یلیخ  زیچ  .دینک  هتخورفارب  مه  و  دینک ،

مالسلا مهیلع  هّمئا  فصو  تفرعم و  زا  رشب  زجع  - 1369-11-29

زا ینغتسم  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیـسح   (2)، ّتنج لها  بابـش  دّیـس  نأشلا و  میظع  ماما  صوصخب  اهزور ، نیا  راوگرزب  دولوم  ود 
روصق و هب  اـم  .میوش  دراو  ناراوگرزب  نیا  تفرعم  میرح  رد  میناوتب  هک  میتسه  نآ  زا  رتمک  اـهام  .دنتـسه  نم  نوچمه  یـسک  ناـیب 

هتسیاش مالسلا  مهیلع  هّمئا  هّیقب ي  زا  شیب  راوگرزب  نیا  دنروط و  نیا  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  همه ي  .میفرتعم  نامدوخ  تراقح  زجع و 
.تسا لیلجت  فیصوت و  نیا  ي 

یبا ترـضح  هک  دندرکیم  ار  يراک  نامه  دنتفرگیم ، رارق  طیارـش  نآ  رد  نامز و  نآ  رد  مه  ام  رگید  هّمئا ي  رگا  هک  تسا  تسرد 
يراکادف نانچ  نآ  يارب  ار  وا  ادخ  داتفا و  درمگرزب  نیا  مان  هب  هعرق  نیا  هرخالاب  هک  تسا  نیا  ّتیعقاو  اما  درک ، مالسلا  هیلع  هللادبع 

.دیزگرب دوب ، ریظن  یب  میا -  هتخانش  ام  هک  ییاجنآ  ات  خیرات -  لوط  رد  هک  یمیظع 

: دنا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  ناگرزب  رگید  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نسح 

279 ص :

ص 330. ج 15 ، ماما ، هفیحص ي  - . 1
ص 298. ج43 ، راونألاراحب ، ص 136 ؛ ج 14 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  صص 216-217 ؛ تارایزلا ، لماک  - . 2
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(1) ؛» هللاِْدبَعَابَأ اَی  َکِمْوَیَک  َمْوَی  «ال 

درمگرزب و نیا  رـس  رب  یتمارک  جات  يراکادـف ، .دوبن  ناگرزب  نآ  يراکادـف  لثم  یییراکادـف  چـیه  دوبن و  اروشاع  لثم  يزور  چـیه 
اهنآ اب  دوشیمن  ار  سک  چیه  .دـندش  لیذ  ات  ردـص  زا  مالـسا ، تاراختفا  هعومجم ي  يارب  یجاّتلاهّرد  هعومجم ، نآ  دـش و  شنارای 

.تسا یگرزب  زیچ  نیا ، تسا و  ّتیصخش  نیا  راوگرزب و  نیا  تدالو  دوبدای  زور  زورما ، .درک  هسیاقم 

غیلبت ّنف  - 1370-4-20

هراشا

.تسا ناغّلبم  ینید و  ناگدنیوگ  هب  رظان  رتشیب  هسلج  نیا  مّرحم ، هام  یکیدزن  تبسانم  هب 

دیاب دراد ، یگتـسب  نف  نآ  زا  تیاغ  فدـه و  فرـش  هب  یّنف  ره  فرـش  هک  تسا  تسرد  بلطم  نیا  رگا  منک ؛ ضرع  دـیاب  ًاتمّدـقم 
هب ام ، فرع  رد  هک  يزیچ  نیمه  تسا ؛ یمالسا  ینید و  فراعم  یگدنیوگ  نید و  غیلبت  ّنف  نیمه  نونف ، فرشا  زا  یکی  هک  مییوگب 

نییبت مدرم ، هیکزت ي  يارب  هظعوم  زا  تسا  تراـبع  ینید ، یگدـنیوگ  غیلبت و  هفرح ي  زا  فدـه  اریز  تسا ، فورعم  ربـنم  ظـعو و 
هئارا ي ینعی  مالـسلا ؛  هیلع  هللادـبع  یبا  ترـضح  یثارم  بئاصم و  نایب  و  مدرم ، ینید  یهاگآ  حطـس  نتفر  الاب  يارب  ینید  فراعم 
، هیکزت مه  تساهفده ؛ فرشا  وزج  اهزیچ  نیا  همه ي  .گرزب  ياهفده  هار  رد  تکرح  هب  ندیشخب  ّتیفیک  يارب  مدرم ، هب  ییوگلا 

280 ص :

درف و هب  رصحنم  يزور  اروشاع ، زور  هک  هدش  هراشا  انعم  نیا  هب  نوگانوگ  تارابع  اب  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  نانخس  رد  - . 1
، راونألاراحب صـص 177-178 ؛ قودص ، یلامألا ، هللاِْدبَعَابَأ » اَی  َکِمْوَیَک  َمْوَی  ال  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  .تسا  ریذـپانرارکت 
ص 298. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 547 ؛ قودص ، یلامألا ، نیَسُْحلا » ِمْوَیَک  َمْوَی  ال  : » دومرف مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  ص 218 . ج 45 ،

ِعیِمَج ِیف  ِمالْـسِإلا َو  ِیف  اَهَتَّیِزَر  َمَظْعَأ  اَهَمَظْعَأ َو  اَـم  ًهَبیِـصُم  : » دومرف ناـشیا  زا  لوقنم  ياروشاـع  تراـیز  رد  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
ِنیَـسُحلا َمْوَی  َّنِإ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ص 292 . ج 98 ، راونألاراحب ، ص 330 ؛ تارایزلا ، لـماک  ضْرَـألا » ِتاَوَمَّسلا َو 

ص 269. ج 44 ، راونألاراحب ، صص 225-226 ؛ ج 1 ، عیارشلا ، للع  ماَّیَألا » ِِرئاَس  ِعیِمَج  ْنِم  ًهَبیِصُم  ُمَظْعَأ 
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.هللا لیبس  یف  شالت  داهج و  يارب  وگلا  هئارا ي  مه  مدرم ، ياهیهاگآ  راکفا و  ندرب  الاب  مه 

فیرـش هک  دیاش  دـیاب و  تساهراک و  نیرت  فیرـش  وزج  نید ، رما  رد  نتفگ  نخـس  نتفر و  ربنم  .تفرگ  کچوک  دـیابن  ار  نف  نیا 
ار نآ  دنرادرب و  مدق  هار  نیا  رد  یعرـش ، ماکحا  هب  اهنآ  نیرتلماع  یمالـسا و  لئاسم  هب  اهنآ  نیرت  هاگآ  نیرتملاع و  اهناسنا و  نیرت 

یقـالخا ملاـع  يرتشوش ، رفعج  خیـش  لـثم  يدارفا  تسا ؛ هدوب  روط  نیمه  مه  هتـشذگ  رد  هکنیا  اـمک  دـننادب ؛ يراـختفا  دوخ  يارب 
ظعاو و کی  دوخ  هک  هلمّنلاهّیده »  » باتک بحاص  ظعاو ، ینادمه  اضر  اقآ  جاح  موحرم  ای  ؛(1)  تسا هدوب  يربنم  دوخ  هک  گرزب 
رد .اهنیا  لاثما  و  تسا ، هدوب  املع  زا  هک  ینادمه  دمحم  ازریماقآ  موحرم  موحرم ، نآ  رـسپ  ای  ؛(2)  تسا هدوب  ینید  هدنیوگ ي  کی 

نیا رد  .دـنا  هدوب  نف  نیا  هب  رختفم  تفـص و  نیا  هب  فصّتم  ینید ، ییاوقت و  فورعم  ياه  هرهچ  یملع و  ياه  ّتیـصخش  هتـشذگ ،
.دنتسه دنا و  هدوب  میا و  هدید  ربنم  غیلبت و  هنیمز ي  رد  يا  هتسجرب  ياه  ّتیصخش  هللادمحب  ام  مه  نامز 

نآ هب  یلـصا  هفرح ي  رانک  رد  هچ  و  تسا ، نیا  اـهنآ  هفرح ي  هچ  دـنربنم -  لـها  هک  یناـسک  عمج  هدودـحم ي  رد  هک  يزیچ  نآ 
ظاعّتا لّوا ، هجرد ي  رد  نآ  همزال ي  مینک ، هظعوم  ار  مدرم  میهاوخیم  اـم  رگا  هک  تسا  نیا  دـشاب ، مولعم  دـیاب  ًاـعقاو  دـنزادرپیم - 

وا فرح  دیوگب و  لد  زا  ات  تسا ، یمازلا  رما  کی  سفن  بیذـهت  دراد ، نید  یگدـنیوگ  رب  انب  هک  یـسک  يارب  .تسام  دوخ  یـسفن 
.دشاب نآ  رب  يدهاش  دنک و  تیوقت  ار  وا  لوق  شلمع  دوشب و  رثا  ياراد 

هتشاد عّونتم  عیسو و  ینید  شنیب  یهاگآ و  دیاب  سپ  دربب ، الاب  یمالسا  لئاسم  رد  ار  مدرم  رکف  حطـس  هک  دراد  نیا  رب  انب  غّلبم  نوچ 
نآرق اب  دشاب ؛
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لئاسم هرابرد ي  قیقحت  لها  دشاب ، انـشآ  نید  بهذم و  هب  طوبرم  ون  راکفا  اب  دشاب ، هدرک  دنکب و  روغ  ثیداحا  رد  دـشاب ، سونأم 
یعامتجا ياهشنیب  یفسلف و  راکفا  يا  هراپ  ینید ، لئاسم  رانک  رد  هکلب  ییاهنت ، هب  نید  اب  ییانشآ  طقف  هن  دشاب ؛ ینید  راکفا  ینید و 

یفرعم مدرم  هب  ار  هزرابم  داهج و  هوسا ي  هک  دراد  انب  نوچ  و  دـشاب ؛ هتـشاد  یهاـگآ  هدیـشچ و  یمعط  دـیاب  مه  اـهنآ  زا  هک  تسه 
نآ هزوردـنچ ي  يارجام  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  یگدـنز  اریز  دـشاب ؛ هتـشاد  ساوسو  رظن و  ّتقد  دـیاب  راک  نیا  رد  دـنک ،

.تسا دایز  یلیخ  نآ  قمع  عیسو و  رایسب  نآ  موهفم  اما  مک ، نآ  مجح  تسام ؛ خیرات  زا  یمیظع  لصف  البرک ، رد  ترضح 

یمالسا ياهتکرح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  شقن 

ره .تسا  هدوـب  یمالـسا  حیحـص  تارّکفت  تهج  رد  یمالـسا  نورق  تکرح  روـتوم  ًاـتقیقح  مالـسلا  هیلع  یلع  نـب  نیـسح  يارجاـم 
ار نآ  هتفرگ و  هیام  ارجام  نآ  زا  دوشب ، دراو  رطخ  نادـیم  رد  تسا  هتـساوخیم  هک  سک  ره  هللا و  لیبس  یف  دـهاجم  ره  هاوخیدازآ و 

.تسا هداد  رارق  دوخ  يونعم  یحور و  هناوتشپ ي 

هکرعم نیا  رد  میتسناوتیم  روطچ  میتشادـیمن ، ار  هثداح  نیا  ام  رگا  دوبن  مولعم  .دوب  حـضاو  ینّیب  تروص  هب  انعم  نیا  ام ، بـالقنا  رد 
هیلع ادهّـشلادّیس  تدـهاجم  اروشاع و  يارجاـم  لـیذ  هب  کـسمت  هک  تسا  یقّمعت  لـباق  ضیرع و  لـصف  شدوخ  نیا  .مینک  ضوخ 
یم تشهد  هب  هثداح  نآ  ریثأت  تمظع  زا  دـنکیم ، روغ  هلئـسم  نیا  رد  یتقو  ناسنا  .تشاد  ام  بالقنا  عضو  رد  يریثأـت  هچ  مالـسلا ، 

.دننک ُرپ  دنناوتیم  هنوگچ  ار  ألخ  نیا  دنمورحم ، نآ  زا  هک  یناسک  دنکیم  رکف  دتفا و 

رترب غیلبت 

يربنم و سفن  رد  يا  همزـال  مادـکره  هوسا -  وگلا و  هئارا ي  فراـعم و  نییبت  هظعوم ، ینعی  ربـنم -  لغـش  هب  طوبرم  لـصف  هس  نیا 
دراد هدنیوگ 
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هللادـمحب هک  دوب  اـهام  زا  یـضعب  نهذ  رد  یطلغ  رّوصت  هتـشذگ  رد  .تفرگ  مک  دـیابن  ار  نادـیم  نیا  سپ  .دـبلط  یم  وا  زا  يزیچ  و 
رد ار  ود  نیا  دشاب ؛ ناوخ  هضور  ای  ربنم  لها  دناوتیمن  تسا ، دهتجم  ملع و  لها  یـسک  رگا  هک  میدرکیم  لایخ  ام  .دش  عفترم  اهدعب 

فراـعم رد  هک  تسا  رتـهب  هچ  دوشب ، راد  هدـهع  ار  هفیظو  هس  نیا  دـهاوخیم  هک  یـسک  نآ  .میدرکیم  هدـهاشم  فـلتخم  حطـس  ود 
.دشاب یلعأ  هکلب  الاب ، حطـس  رد  تسا - ماکحا  مهف  كالم  هک  هّیملع -  ياه  هزوح  رد  جیار  نونف  مولع و  رد  مالـسا ، هقف  رد  ینید ،

.مینیبب مشچ  نیا  اب  ار  ربنم 

ربنم داهن  هدشن  یسررب  ریثأت 

مان هب  يربنم  هک  ییاج  دینیبب  دینک ؛ هاگن  ام  هعماج ي  هب  امـش  .تسا  هدـشن  یـسررب  ریثأت  کی  زونه  ام ، هعماج ي  رد  ربنم  داهن  ریثأت 
ياهاتـسور یتـح  اهاتـسور ، اهتـسدرود ، اـت  تـّیعمجُرپ ، زکارم  گرزب و  ياهرهـش  زا  تساـجک ؟ دـشابن ، مالـسلا  هـیلع  هللادـبع  یبا 

فراعم مولع و  زا  رود  ِمدرم  ات  دـیدج ، مولع  ناگدرک  لیـصحت  ياهنمجنا  نادنمـشناد ، نایم  اـه ، هاگـشناد  هداـتفارود ، کـچوک و 
ربنم نآ  رب  عقاوم  زا  یعقوم  رد  يا  هدـنیوگ  هک  تسین ، مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  ربنم  اجک  رد  روشک ، طاـقن  اـصقا  رد  ناـمز  يراـج 
هیلع نیـسح  ماما  رتچ  ریز  یعیـش ، هدیقع ي  رّکفتاب و  هعومجم ي  کی  ناونع  هب  ام  هعماج ي  ّلک  سپ  دیوگیمن ؟ ینخـس  دوریمن و 

زا يوحن  هب  مه  نیملـسم  ریغ  هکلب  هعیـش ، ریغ  ملاع ، زا  ینوگانوگ  طاـقن  رد  تسین ؛ مه  نایعیـش  صوصخم  نیا  هتبلا  .تسا  مالـسلا 
.دنربیم يا  هرهب  طاسب  نیا  زا  ءاحنا 

نب نیـسح  تبـسانم  مان و  هب  نید ، هب  عجار  رّکذـت  نیا  شنیب و  نیا  ام ، روشک  عومجم  رد  ریخا ، نرق  دـنچ  نیا  رد  اـهنرق و  لوط  رد 
هب بالقنا  رد  عیسو ، یشک  لاناک  نیا  .تسا  هتشاد  هگن  نید  هب  رّکذتم  ار  مدرم  یحطـس  رد  تسا و  هتـشاد  دوجو  مالـسلا  هیلع  یلع 

، دوب مه  اروشاع  هثداح ي  هب  دنتسم  هک  ام  یبالقنا  رّکفت  روشک ، حطس  رد  مظنم  یشک  لاناک  نیا  زا  .دمآ  راک 
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هسیاقم یمالـسا  رگید  ياهروشک  اب  ار  ام  روشک  صوصخ ، نیا  رد  رگا  .درک  نادیم  دراو  ار  مدرم  درک و  ادیپ  شرتسگ  اج  همه  رد 
هب یتاّیـصوصخ  نیا ، .درک  دیهاوخ  هدـهاشم  ار  ود  نیا  نّیب  قرف  درادـن ، دوجو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مان  هک  ییاجنآ  رد  دـینک ،

.تسا هدیشخب  ام  هعماج ي 

کی تحت  اما  دوب ، ّرثؤم  هتـشذگ  رد  داهن ، نیا  هعومجم و  نیا  .تسام  يرکف  ینید و  یعامتجا و  تفاب  رد  ّرثؤم  داهن  کی  نیا  سپ 
ِیعمج هناسر ي  نیا  رد  .تشادـن  ندـش  حرطم  ندـش و  هضرع  نادـیم  ینید ، راکفا  هکنیا  رب  هوالع  دوبن ؛ هدـعاق  نوناق و  هطباـض و 

هب لیبق ، نیا  زا  ینز و  هنیـس  کی  لکـش  رد  ار  لئاسم  نیا  زا  یلزاـن  یلیخ  حطـس  اروشاـع ، ماـّیا  رد  اـهنت  روشک ، يریوصت  یتوص و 
! دوب یفارحنا  ًابلاغ  درکیم ، شوگ  ناسنا  هک  مه  یتقو  دادیم ؛ ناشن  مدرم 

دیدج ياهتیلوئسم  ربنم و  داهن 

.تسا مالـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  فراعم  ینافرع و  یفـسلف و  لئاسم  یمالـسا و  فراعم  نآرق و  ریـسفت  مایپ  لماح  هناسر ، نیا  زورما 
ناوت و نیا  ناگدـنیوگ  نامّمعم و  اـم  رگید ، فرط  زا  تسا ؛ نید  ناگدـنیوگ  تمدـخ  رد  دـیدج  ناـکما  کـی  نیا  یفرط  زا  سپ ،
رد .میفاکـشب  مدرم  يارب  هنادازآ  شداـعبا ، همه ي  رد  ار  یمالـسا  فراـعم  هفیظو ، کـی  تروـص  هب  هک  مـیا  هدرک  ادـیپ  ار  ناـکما 

.تسین روط  نآ  زورما  یلو  دنتشاذگیمن ؛ تفگ و  دیاب  یمن  مه  ار  ییاهزیچ  تفگ ، دشیم  ار  ییاهزیچ  دوبن ؛ روط  نیا  هتشذگ 

مزال هطباض  هدـعاق و  کی  یهدـنامزاس و  کی  میراد ؛ دـیدج  هفیظو ي  کی  ربنم ، داهن  لابق  رد  زورما  اـم  هک  تسا  نیا  نم  ناـمگ 
هدوب هار  نیا  رد  يزارد  نایلاس  هک  یناسک  نادیم و  نیا  ناگربخ  نف و  نیا  نارّمعم  هلیـسو ي  هب  یتسیاب  هطباض  هدـعاق و  نیا  .تسا 
هتفگ یتسس  فیعـض و  نخـس  ره  .دوش  رارقرب  نامز  طیارـش  هب  ناهاگآ  الـضف و  زین  دنا و  هدیجنـس  ار  نآ  نوگانوگ  بناوج  دنا و 

ياج يا ، هدیافمک  ای  هدیاف  یب  تفرعم  ره  دوشن ؛
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داهج باب  رد  هک  اروشاع  هثداح ي  دریگب ؛ رارق  هّجوت  دروم  ینید ، فراعم  هب  مدرم  زاین  هنامز و  ياضتقا  دریگن ؛ ار  هدـیافُرپ  فراعم 
هولج نآ  رد  قیاقح  دوش ؛ نایب  هتـساریپ  تروص  هب  تسام ، بالقنا  یلـصا  هیاـپ ي  تسا و  فراـعملا  ّمأ  هللا ، لـیبس  یف  هزراـبم ي  و 

هلئـسم .دورب  رانک  تسا ، هدش  هدناوخ  هدینـش و  هدرک و  شوارت  ییاهملق  ای  اهنابز و  زا  رانک  هشوگ و  رد  ًانایحا  هک  یتافاضا  دـنک و 
تسا يزور  زورما  .تشاد  لماک  ریثأت  راظتنا  تخیمآ و  تافارخ  اب  ار  تمظع  نآ  اب  هّیضق ي  نیا  دوشیمن  .تسین  یخوش  اروشاع  ي 

.دریگب ماجنا  اهراک  نیا  دیاب  هک 

راـیتخا رد  زورما  هک  ار  یناـکما  نیا  عـقوم  هچ  ناراوـگرزب ، نآ  یثارم  فراـعم و  ناگدـنیوگ  مالـسلا و  مهیلع  تـیب  لـها  ناحاّدـم 
؟ دنـشاب هتـشاد  دـنراد - زورما  هک  نانچ  نآ  یتراظن -  فارـشا و  راک  نیا  رب  دنتـسناوتیم  ماگنه  هچ  نید  ياملع  دنتـشاد ؟ تسامش ،

مدرم زاین  دروم  ادخ و  ياضر  دروم  هچنآ  درادن ؛ یعنام  دنشابن ، دوب ؛ دنهاوخن  دونـشخ  اهزیچ  هنوگ  نیا  زا  هک  دنتـسه  یناسک  هتبلا 
.دریگب رارق  هّجوت  دروم  دیاب  تسام ، زا  دعب  ياهلسن  عّقوت  و 

هـضور ربنم  مود  لّوا و  هّلپ ي  طیارـش  رد  ناجرم ؛ ؤلؤل و   » مان هب  یباتک  يرون  نیـسح  ازریم  جاح  موحرم  شیپ ، لاس  دـص  رد  ًابیرقت 
مادکره ربنم ، مود  لّوا و  هّلپ ي  هک  دوب  نیا  رکف  هب  دوب ، هاگآ  رکفنشور و  زوسلد ، هک  ثّدحم  کی  نامز ، نآ  .تشون   (1)« ناناوخ

ظاّعو لّوا و  هّلپ ي  يور  ناناوخ  هیثرم  ناناوخ و  هضور  زور ، نآ  رد  دیاش  .دـش  نادـیم  نیا  دراو  دوشیمن  طرـش  یب  دراد ؛ یطیارش 
.دنتسشن یم  مود  هّلپ ي  يور 

دینیب و یم  رت  عیـسو  هدودـحم ي  کی  رد  امـش  زورما  اما  دـیدیم ، نامز  نآ  ِدـید  هدودـحم ي  رد  تشونیم و  راوگرزب  نآ  زور ، نآ 
هچ دـشاب ؟ دراد ، تراظن  راک  نیا  رب  هک  يا  هعماج  لوبق  دروم  دورب و  ربنم  زاُجم  تروص  هب  یـسک  هچ  .دـینک  لمع  ار  نآ  دـیناوتیم 

نیا دیوگب ؟ اجک  یک و  دیوگب ؟
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ار يزیچ  یتلود  نارومأم  هک  تسا  هنوگ  نیا  رگید ، ِیمالسا  ياهروشک  رد  .تسین  نداد  نآ  نیا و  تسد  یسیون و  هخـسن  يانعم  هب 
نف و دیتاسا  زا  هدافتـسا  یـسررب و  هعلاطم و  رّکفت و  هن ، .ناوخب  ار  نیا  دنیوگیم  دـنراذگیم و  يا  هعمج  ماما  رایتخا  رد  دنـسیونیم و 
، نتفگ ندناوخ و  حالـصا  فده  اب  یناوخ ، تسرد  ییوگ و  بسانم  ییاهرایعم ، اب  دـیاب  تسا و  مزال  نادـیم  نیا  ياه  توسکـشیپ 

.دریگب ماجنا 

زا يرایـسب  رد  ًاعقاو  .دروآ  یم  شیپ  ار  ون  ياهـشور  تعاس  هب  تعاس  مدرم ، جایتحا  دروم  مولع  لئاسم و  نیرت  هدـنز  رد  ایند  زورما 
نیرخآ ناونع  هب  دیناوتیمن  دعب  هام  کی  دیدناوخ ، ار  يا  هّیرظن  زورما  رگا  امش  تسه ، رظن  لدابت  هنحـص ي  نادیم و  رد  هک  یمولع 

.دیآ یم  ون  هبون  اهفرح  دوشیم و  ضوع  ًامئاد  اهشور  .دینک  هیکت  نآ  هب  هّیرظن 

رد زورما  دشیم ، هتفگ  شیپ  ِلاس  دص  ای  لاس  هاجنپ  ِمدرم  اب  هک  یشور  هویـش و  نامه  هب  ار  نامدوخ  ّقح  فرح  میهاوخیم  روطچ  ام 
و 57 و 56  ياـهلاس 55  رد  بـالقنا ، زا  شیپ  ياـهزور  رد  هک  يربنم  .دراد  قرف  بـالقنا  زا  لـبق  اـب  یتـح  زورما  میراذـگب ؟ ناـیم 
ره هب  هک  تسه  فراعم  زا  یـضعب  هتبلا  .دشابن  ّرثؤم  دـیفم و  ردـقنآ  اج  همه  رد  زورما  تسا  نکمم  دـشاب ، ّرثؤم  دـیفم و  تسناوتیم 

باب رد  متـساوخ  هک  تسا  یـساسا  هتکن ي  نآ  نیا ، .درادـن  ّتیمومع  نیا  اـما  دراد ؛ ییاریگ  دوشب ، ناـیب  یطیارـش  ره  رد  یناـبز و 
.تساهبولسا اهشور و  بلاق و  اوتحم و  ظاحل  زا  فیرش  ّنف  نیا  دربشیپ  شا ، هصالخ  منک و  ضرع  ربنم  لها  ربنم و  لئاسم 

فرگش يریثأت  اب  هاتوک  يا  هعقاو  اروشاع ؛ - 1370-4-25

زور تشه  تفه  مه  انعم  کی  هب  هدوب ؛ زور  هنابـش  ود  انعم  کی  هب  هدوب ؛ زور  فصن  انعم  کی  هب  اروشاع ، هثداح ي  رخآ  ات  لّوا  زا 
زا رتشیب  هدوب ؛
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رگم دیدرگ ، ادج  دوخ  نادناخ  زا  هک  يزور  ات  دش ، البرک  نیمزرس  دراو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  يزور  زا  .تسا  هدوبن  هکنیا 
امش  (3) .تسا زور  فصن  هک  مه  هثداـح  نآ  دوخ  هدوب ؛ زور  ُهن  تشه   (2)، مّرحم مهدزای  ات   (1) مود زور  زا  تسا ؟ هدوب  زور  دنچ 

تـسین نیا  طقف  هثداح  نیا  .تسا  شخبماهلا  هدنز و  مه  زورما  ات  هدرک و  تکرب  ام  خیرات  رد  ردـقچ  هثداح  زور  فصن  نیا  دـینیبب 
بالقنا و رد  نیا ، .تسا  تکرح  تاکرب و  أشنم  ریخن ، دنوشب ؛ یفطاع  ّرثأتم  ای  دیایب  ناشـشوخ  مدرم  دنیوگب و  دنناوخب و  ار  نآ  هک 

.تسا هدوب  سوسحم  ام  خیرات  هتشذگ ي  گنج و 

ناشخرد و تروص  هب  البرک  هثداح ي  نایعیـشریغ ، فرط  زا  ولو  مالـسا ، رد  ملظ  ّدض  ياهبالقنا  خـیرات  رد  هکلب  عّیـشت ، خـیرات  رد 
، دصیـس رازه و  نیا  رد  ینعی  اـم -  دوخ  خـیرات  رد  .تسا  هدوب  شخبرثا  مه  یمالـسا  طـیحم  ریغ  رد  دـیاش  هدوـب ؛ شخبرثا  ناـیامن 

.تسا هدرک  رثا  هثداح  ِزور  فصن  نامه  لاس - دصراهچ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ياروشاع  تعاس  ُهن  تشه  نآ  اب  ار  نامدوخ  گنج  لاس  تشه  میهاوخن  رگا  ام  .تسین  دیعب  بیجع و  سپ 
اب هک  مسانش  یمن  خیرات  رد  ار  يا  هثداح  چیه  نم  ینعی  تسا ؛ نیمه  مه  ًاعقاو  هک  مینادب -  رتناشخرد  یلیخ  ار  نآ  ای  مینک ، هسیاقم 

.تسا می  نآ  زا  یمن  ای  نآ ، زا  یحرط  هرخالاب  نکیل  تسا - نآ  زا  رتکچوک  زیچ  همه  دشاب ؛ هسیاقم  لباق  زور  فصن  نآ  يراکادف 

جنگ کی  نیا  هک  میوگب  مهاوخیم  دـشاب ؟ رثا  أشنم  دـناوتیم  يدامتم  ياهلاس  يارب  اـم ، هعماـج ي  لـخاد  رد  هک  مینکن  رکف  اـم  ارچ 
هک تسام  رنه  نیا  هن ؟ ای  مینک  جارختسا  ار  جنگ  نیا  تسناوت  میهاوخ  ام  ایآ  .تسا 
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.مینک جارختسا  میناوتب 

مه ناشیا  زا  دعب  هّمئا ي  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  .دنک  جارختسا  ار  اروشاع  جنگ  تعاس  دنچ  نامه  تسناوت  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما 
أشنم مدرم  یگدنز  رد  مه  هشیمه  تسا و  يراج  مه  زونه  هک  دندرک  يراج  ار  ناشوج  همشچ ي  نیا  نانچ  نآ  دندرک و  جارختسا 

زا مادک  ره  مه  نالا  .تسا  روط  نیمه  مه  نالا  درک ؛ دیاب  راک  هچ  هک  هداد  دای  هداد و  سرد  هشیمه  هدرک ، رادیب  هشیمه  هدوب ، ریخ 
حور هک  مینکیم  ساسحا  میروآ و  یم  دای  هب  میناوخیم ، هدـنام ، نامیارب  هک  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تارابع  زا  يا  هلمج  ره  اـم 

.میمهف یم  يا  هزات  فرح  میریگیم و  يا  هزات 

هدینـش مه  راب  دـص  هن ، مینکیم ؛ فشک  ار  نآ  هک  تسین  يا  هدـشن  فشک  لومرف  لثم  ندـیمهف ، هزات  فرح  يانعم  اهاجنیا  رد  هتبلا 
؛ دوریم شنهذ  زا  تسا ، هدرک  كرد  هک  ینامه  دیآ و  یم  یتلفغ  دـعب  دـنکیم ، كرد  ار  یتقیقح  تاظحل  زا  يا  هظحل  رد  مدآ  .میا 
، میونشب میراد  جایتحا  ام  هک  يّرمتسم  رّکذت  نیا  مینکب ، میراد  جایتحا  ام  هک  يّرمتسم  رکف  نیا  اذل  .تسا  يروط  نیا  ناسنا  تعیبط 

.دشاب هتشاد  طسب  تلاح  ناسنا  دنک و  ادیپ  رارمتسا  حور  نهذ و  یگتخورفا  تفرعم و  مهف و  ياه  هظحل  نآ  هک  تسا  نیا  يارب 

مه قیاقح  همه ي  تسا ، هتـسب  هتفرگ و  ًالـصا  دراد ، ضبق  یهاگ  ناسنا  .تسا  ّتیعقاو  کی  دنیوگیم ، افرع  هک  یطـسب  ضبق و  نیا 
هب راونا  اهعاعش و  همه ي  تسا و  طوسبم  زاب و  ناسنا  مه  یهاگ  .دوشیمن  وا  هب  یحشرت  فراعم ، قیاقح و  نآ  زا  اما  تسوا ؛ يولج 

یتسیاب ناسنا  .دنکیم  ساسحا  ار  شیوخ  ّتینارون  مه  ناسنا  دوخ  دهدیم ؛ رون  دیـشروخ  لثم  یهاگ  ناسنا  هظحل ، نآ  رد  .دباتیم  وا 
نانچ تاملک ، نیا  .دروایب  دوجو  هب  شدوخ  يارب  دنک و  وجتسج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياهشیامرف  تاملک و  رد  ار  اه  هظحل  نیا 

.دنکیم داجیا  ناسنا  رد  ار  ییاه  هظحل 
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يراکادف ترورض  - 1370-6-27

هب هک  یفدـه  نامه  تسا ؛ شزرااـب  دـنک ، لّـمحت  ار  نآ  دـهاوخیم  رتـالاب  مدـق  کـی  هب  ّتیرـشب  یّقرت  تمیق  هب  ناـسنا  هک  یّقاـشم 
.دیشک جنر  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  همه  نآ  .تسین  رتالاب  هکنیا  زا  رگید  دسریم ؛ تداهش  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  شرطاخ 

؟ دنیشنب شدوخ  هناخ ي  رد  تسناوتیمن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رگم 

مالسلا اهیلع  يربک  بنیز  يروحم  فیلکت  یسانش و  تّیعقوم  - 1370-8-22

هراشا

رت عیسو  ّتیرشب ، ینونک  طیارـش  رد  صوصخب  ار ، ثحب  هریاد ي  ام  هک  دنکیم  باجیا  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  ترـضح  تدالو 
زا دراد ، یمالـسا  ياـهتّلم  مشچ  رد  گرزب  نز  نیا  هک  یتـمظع  .تـسا  گرزب  نز  کـی  مالـسلا  اـهیلع  يربـک  بـنیز  .میهدـب  رارق 

نسح مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیسح  رهاوخ  ای  مالسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رتخد  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  تفگ  دوشیمن  تسیچ ؟
ینارهاوخ ناردام و  نارتخد و  ام ، هّمئا ي  همه ي  .دننک  قلخ  ار  یتمظع  نینچ  دـنناوتیمن  زگره  اهتبـسن  .تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب 

؟  مالسلا اهیلع  يربک  بنیز  لثم  رفن  کی  وک  اما  دنتشاد ؛

راک .تسا  یهلا  فیلکت  ساسا  رب  وا  یمالسا  یناسنا و  میظع  تکرح  عضوم و  رطاخ  هب  مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز  تمظع  شزرا و 
مه مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رتخد  ولو  دنکب ، يراک  نینچ  سک  ره  .دیشخب  تمظع  روط  نیا  وا  هب  وا ، تکرح  عون  وا ، میمـصت  وا ،

.دنکیم ادیپ  تمظع  دشابن ،

، البرک هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نتفر  زا  لبق  ّتیعقوم  مه  تخانـش ؛ ار  ّتیعقوم  ًالّوا  هک  تساجنیا  زا  تمظع  نیا  هدمع ي  شخب 
ماما تداهش  زا  دعب  هدنشک ي  ثداوح  ّتیعقوم  مه  اروشاع ، زور  ینارحب  تاظحل  ّتیعقوم  مه 
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.تخاس ار  مالسلا  اهیلع  بنیز  اهباختنا ، نیا  .درک  باختنا  کی  ّتیعقوم ، ره  قبط  ًایناث  و  ار ؛ مالسلا  هیلع  نیسح 

تماهـش و تهاقف و  ياعّدا  هک  مالـسا  ردـص  رادـمان  ياه  هرهچ  رفعج و  نبا  ساّبع و  نبا  لثم  یناگرزب  ـالبرک ، هب  تکرح  زا  لـبق 
دیاب راک  هچ  دندیمهفن  دندش و  جیگ  دنتشاد ، ار  اهنیا  لاثما  یگدازاقآ و  تسایر و 

هکنیا هن   (1) .تفر و  دراذگن ؛ اهنت  ار  دوخ  ِماما  دورب و  ار  هار  نیا  دیاب  هک  دیمهف  دشن و  جیگ  مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز  یلو  دننکب ؛
شا هداوناخ  رهوش و  زا  ّتیرومأـم ، يارب  هک  ینز  دوب ؛ نز  کـی  وا  .درکیم  سح  نارگید  زا  رتهب  وا  تسا ؛ یتخـس  هار  دـیمهف  یمن 

هثداـح هک  درکیم  سح  ؛(2)  درب هارمه  هب  مه  ار  دوخ  ناـگوابون  لاـسدرخ و  ياـه  هّچب  هک  دوـب  مه  لـیلد  نیمه  هب  دوـشیم و  ادـج 
.تسا هنوگچ 

ار وا  درک و  ینابیتشپ  ار  دوخ  ماما  دـیمهف و  وا  دـننکب ، دـیاب  هچ  دـنمهفب  دـنناوتیمن  اهناسنا  نیرت  يوق  هک  ینارحب  ياـهتعاس  نآ  رد 
ملاع قافآ  اهناج و  اهلد و  دش و  یناملظ  ایند  هک  مه  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تداهـش  زا  دعب   (3) .دومن زیهجت  ندش  دیهش  يارب 

خیرات ياهناسنا  نیرتالاو  طقف  هک  دیسر  ییاج  هب  مالـسلا  اهیلع  بنیز  .دیـشخرد  دش و  يرون  کی  گرزب  نز  نیا  دیدرگ ، کیرات 
.دنسرب اجنآ  هب  دنناوتیم  ناربمایپ ، ینعی  ّتیرشب ،

مَلاع نانز  يوگلا  مالسلا ؛  اهیلع  يربک  بنیز 

، تسرد مهف  زا  تـسا  تراـبع  شراـک  دنـشاب ، مالـسلا  اـمهیلع  ارهز  همطاـف ي  بـنیز و  وا  يوـگلا  رگا  .دـهاوخیم  وـگلا  زورما  نز 
هک یگرزب  فیلکت  ماجنا  يارب  زیچ  همه  ياپ  نداتـسیا  يراکادـف و  اب  ولو  اهراک ، نیرتهب  باـختنا  اـهتّیعقوم و  كرد  رد  يرایـشوه 

.دشاب هارمه  تسا ، هتشاذگ  اهناسنا  شود  رب  ادخ 
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یفاص نیرترب و  اهملع و  نیرتالاب  دشاب ؛ هرهب  یب  تفرعم  ملع و  زا  هک  دوبن  ینز  مالسلا ،  اهیلع  بنیز  .تسوگلا  مالسلا  اهیلع  بنیز 
ماما و رتخد  دـیا و  هدینـش  البرک  رد  ار  شمـسا  امـش  هک  مالـسلا  اهیلع  هنیکـس  ترـضح  نامه   (1) .دوـب وا  تسد  رد  اـهتفرعم  نیرت 

یبرع تفرعم  ياهلعـشم  زا  یکی  وا  دننک -  هاگن  دنباتک ، قیقحت و  لها  هک  یناسک  تسا -  مالـسلا  اهیلع  بنیز  درگاش  هدازردارب و 
دنتـشادن و لوبق  ار  هنیکـس  ردـپ  بنیز و  ردـپ  مالـسلا و  اهیلع  بنیز  یتح  هک  یناسک   (2) .تسا زورما  ات  مالـسا  خـیرات  همه ي  رد 
شناد و زا  ندش  رود  يانعم  هب  هار ، نیا  نتفر  .تسا  شناد  تفرعم و  لعشم  کی  مالـسلا  اهیلع  هنیکـس  هک  دننکیم  فارتعا  دنرادن ،

.تساهنآ يارو  اهنیا  تسین ؛ بادآ  تامولعم و  يرکفنشور و  یناهج و  شنیب  تفرعم و 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  هیعدا ي  - 1370-11-3

املع و فیراعم  یهیعدا  زا  یتاطقّتلم  راربألا ،» عیبر   » باتک زا  یـشخب  رد   - (3) فاّشک ریسفت  بحاص  فورعم -  يرشخمز  موحرم 
داجـس ماما  زا  هک  يا  هیعدا  اب  دـعب  مدرک ، هاگن  ار  اهنآ  نم   (4) .تسا هدروآ  ار  مود  نرق  ات  مالـسا  ردص  زا  ایلوا ، هباحـص و  داّهُز و 

اب هسیاقم  لباق  الصا  اهنیا  هک  مدید  مدرک ؛ هسیاقم  تسا ، روثأم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ای  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مالـسلا و  هیلع 
نإ رگا  .دـنرادیم  تسود  یلیخ  دـنناوخیم و  ار  اـهنآ  مدرم  تسا و  لومعم  جـیار و  یلیخ  مدرم  نیب  رد  اـهاعد  نیا  .تسین  هیعدا  نآ 
نیا رد  یبسانم  تقو  رد  ار -  نآ  مامت  ای  و  ار ، اهاعد  نیا  زا  یـشخب  ای  الاح  ار -  اهاعد  نیا  زا  اـت  ود  دـینکب و  ادـیپ  تصرف  هللاءاـش 

یبوخ يویدوتسا  رد  رفس 

291 ص :

ص 93. ج 42 ، راونألاراحب ، ص 34 ؛ يدقنلا ، يربکلا ، بنیز  ص 31 ؛ ج 2 ، جاجتحإلا ، ص 95 ؛ نییبلاطلا ، لتاقم  - . 1
ص 106. ج 3 ، مالعألا ، ص 175 ؛ ج7 ، مظتنملا ، - . 2

ص 46. ج 6 ، هعیرذلا ، - . 3
باب 29. ج 2 ، راربألا ، عیبر  - . 4
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هدوب و فورعم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نیب  هک  هّینابعـش -  تاجانم  الثم  .درک  دـهاوخ  ادـیپ  جاور  یلیخ  اـم  مدرم  نیب  رد  دـیناوخب ،
رایـسب ناضمر  كرابم  هام  ياهاعد  زا  یـضعب  ًالثم  ای  تسا ؛ یبوخ  رایـسب  تاـجانم   - (1) دندـناوخیم ار  نآ  ناراوگرزب  نآ  همه ي 

یلیخ تارابع  ًاعقاو  تسه ؛ یهاتوک  اـبیز و  رایـسب  ياـهاعد  دوشیم ؛ بجر  هاـم  هب  طوبرم  هک  تسه  اـهاعد  زا  یـضعب  .تسا  بوخ 
.دراد یبیجع 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هژیو ي  ینز ؛ هنیس  یناوخ و  هضور  - 1370-12-13

هراشا

هـضور هک  دینادب  ار  نیا  .ییازع  ره  رد  هن  اما  دـشاب ، دـیاب  ینز  هنیـس  یناوخ و  هضور  .تساه  هضور  هلئـسم ي   (2)، رگید هلئسم ي 
مالـسلا مهیلع  هّمئا  زا  یـضعب  هب  قـّلعتم  تسین ؛ مالـسلا  مهیلع  هّمئا  همه ي  هب  طوـبرم  هّینَـس -  ّتنـس  نآ  ندرک -  هیرگ  ندـناوخ و 

.درادن یبیع  نیا  دننکیم ؛ هیرگ  دوشیم و  مرن  ناشلد  يا  هّدع  دناوخیم ، يا  هضور  یـسک  یـسلجم  عمج و  رد  تقو  کی  الاح  .تسا 
ینز هنیس  یناوخ و  هضور  .تسا  رگید  فرح  کی  نتخادنا  هار  ینز  هنیس  یناوخ و  هضور  تسا ، فرح  کی  ندرک  يرادازع  ًالصا 
نیا هب  هن  مه  نآ  تسا ؛ مالـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  یـضعب  هب  طوبرم  رثکاّدـح  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  صوصخم  نتخادـنا ، هار 

ییاپرب يرادازع و  ینز و  هنیس  ناضمر ، هام  مکی  تسیب و  زور  بش و  رد  صوصخب ، اروشاع  اعوسات و  زور  بش و  رد  ًالثم  .تعسو 
ياراد ياهتافو  زا  راوگرزب  نآ  تافو  هکنیا  اـب  مالـسلا ،  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  دروم  رد  ًـالثم  یلو  تسا ؛ بوخ  تاـسلج 

ای دوشب ؛ ینز  هنیس  هک  منیب  یمن  یموزل  نم  تسا ، یناوخ  هضور 

292 ص :

صص 99-96. ج 91 ، راونألاراحب ، صص 295-299 ؛ ج 3 ، لامعألا ، لابقإ  - . 1
يروهمج يادـص  یمالـسا  فراعم  هورگ  ياههمانرب  دروم  رد  يرگید  لئاسم  هب  تانایب ، نیمه  لالخ  رد  بـالقنا  مّظعم  ربهر  - . 2
ییاوتحم یهرواشم  هورگ  دیاب  دهد ، هئارا  ار  یمالـسا  فراعم  حطـس  نیرتیلاع  دیاب  ویدار  هکنیا  هلمج  زا  دنیامرفیم ؛ هراشا  یمالـسا 

...و دهد  اقترا  ار  مالسلا  مهیلع  هّمئا  هب  طوبرم  ياههمانرب  حطس  دیامن ، ّتقد  یعرش  ماکحا  لئاسم و  حرط  رد  دشاب ، هتشاد 
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هک تسا  نیا  رتهب  مینک ؛ ینز  هنیس  یناوخ و  هحون  مییایب  ام  هک  درادن  یتبسانم  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تداهش  درگلاس  رد  ًالثم 
.تسا روآ  هیرگ  بئاصم ، حرش  .دوشب  هتفگ  ناشبئاصم  حرش  دراوم ، نآ  رد 

شلد تسه و  هعیـش  ره  لد  رد  هک  یقـشع  ساـسحا و  نآ  نوـچ  مورب - هـضور  مناوـتیمن  هـک  مّرحم  هاـم  ماـّیا  رد  نـالا  مدوـخ  نـم 
یبرع باتک  کی  هک   (1)، یمق ساّبع  خیـش  جاح  مومهملا » سفن   » ندناوخ اب  ار  نیا  نم  اذل  دنک - تکرـش  يرادازع  رد  دـهاوخیم 

.دنکیم ار  ناوخ  هضور  رفن  دنچ  راک  نم  يارب  تسا و  روآ  هیرگ  شدوخ  نیا  منکیم ؛ عابشا  تسا ،

یمد شرخآ  ًانایحا  مه  دعب  دنناوخیم و  يزیچ  شلّوا  هک  دـشاب  یناوخ  هضور  ِیتّنـس  لکـش  نامه  هب  يرادازع  هک  تسین  مزال  ًامتح 
ترـضح نتفر  نادنز  عضو  ینوزحم ، نحل  بوخ و  نایب  اب  رفن  کی  ًالثم  دینک ؛ نایب  ار  لاح  حرـش  هن ، دننزیم ؛ يا  هنیـس  دـنریگیم و 

ار عییشت  مسارم  دعب  دنک ، نایب  ار  ترضح  تداهش  دعب  دنک ، نایب  ار  نادنز  خلت  ثداوح  دنک ، نایب  ار  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم 
.دوشیم مرن  شلد  دشاب ، هتسشن  اجنآ  هک  سک  ره  تروص  نیا  رد  ؛(2)  دنک نایب 

مالسلا مهیلع  ناماما  يازع  نشج و  رد  نویزیولت ، ویدار و  ناریدم  هب  هیصوت 

ناتسود زا  یخرب  هب  تقو  کی  نم  .تسا  شارخشوگ  ًافاصنا  دوشیم ، هتـشاذگ  همانرب  ود  نیب  ازع  ماّیا  رد  ًالومعم  هک  يروپیـش  ياون 
؛ دینک هدافتسا  يزلف  هساک ي  کی  اب  قشاق  کی  دروخرب  هیبش  ییادص  زا  همانرب ، ود  نیب  هلـصاف  داجیا  يارب  دیناوتیم  امـش  هک  متفگ 

 - میراذـگب دـیابن  مینادـیم و  مارح  اهزور  نیا  رد  ار  یقیـسوم  نوچ  اـم  هک  دـشاب ، یقیـسوم  کـی  ًاـمتح  هک  دراد  یموزل  هچ  ًاـعقاو 
زیچ دیاب  مینک !؟ هدافتسا  يرادشخ  هتفرگ ي  يادص  مه  نآ  ییادصدب ، روپیـش  زا  مییایب  تقو  نآ  تسین - مارح  هک  رگید  ياهزور 

.دوشب باختنا  یبسانم 

293 ص :

ص 265. ج 24 ، هعیرذلا ، - . 1
باب 9. ج 48 ، راونألاراحب ، ك.ر : - . 2
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هک دشیم  هدافتسا  يروپیش  زا  اه  همانرب  نیب  تافو ، ماّیا  رد  هک  مدوب  هدید  نم  .دشیم  هدافتسا  ادص  نیا  زا  مه  هتشذگ  میژر  نامز  رد 
ینالف دنیوگب  دنورب و  فرط  نآ  زا  يا  هّدع  دوشب و  طارفا  دـیابن  هتبلا  .دـینک  عادـبا  یبوخ  دـیدج و  زیچ  دوشیم ! هتـشاذگ  مه  الاح 

هک درادـن  یموزل  ًالـصا  میوگیم  نم  هن ، میراذـگب ! میروایب و  ینولویو  اـی  روتنـس  ًـالثم  مییاـیب  سپ  تسا ، دـب  روپیـش  نیا  هک  تفگ 
ازع بسانم  زیچ  کی  رگا  اما  دیراذگن ؛ یقیـسوم  ًالـصا  درادن ، مه  یبیع  هک  دـیراذگب ، یقیـسوم  دـیهاوخیمن  رگا  .دـشاب  یقیـسوم 

.دیراذگب ار  نآ  دیراد ،

امش دنیآ و  یم  ییادصدب  ياهمدآ  یهاگ  .دینک  هدافتـسا  ادص  شوخ  حاّدم  زا  تسه ، یناوخ  هحون  ینز و  هنیـس  هک  مه  ییاهاجنآ 
هک دیآ  یم  شدب  ًالـصا  درپیم و  اج  زا  ناهگان  مدآ  اهادـص ، نیا  ندینـش  اب  هک  دـیراذگیم ، اجنآ  رد  ار  يا  هرکن  راجنهان  ياهادـص 

نیمه .دینک  هدافتـسا  ناشیادص  زا  ناتدوخ  ياه  همانرب  رد  دیروایب و  ار  ییادـص  شوخ  ياه  هدـنناوخ  دـیورب  تسیچ ! اهادـص  نیا 
!؟ دنکیم ناشگنن  رگم  دنناوخب ؛ رعش  مالسلا  مهیلع  هّمئا  حدم  رد  ای  دنناوخب ، يرادازع  رعش  دنیایب  یلومعم  ياه  هدنناوخ 

وزج يرعـش ، رنه  ظاـحل  زا   (1)، مشتحم دـنب  هدزاود  نیا  .دـنا  هتفگ  رعـش  مالـسلا  مهیلع  هّـمئا  يازع  حدـم و  رد  اـم  گرزب  يارعش 
هدزاود نیا  ما ؛ هدید  ار  شتاّیلزغ  مشتحم و  ناوید  نم  .درادـن  یبوخ  نیا  هب  رعـش  مه  رگید  مشتحم ، .تسا  کی  هجرد ي  ياهرعش 

هدش هدورس  يرنه  يالاب  ّدح  رد  مشتحم ، رعش  لثم  يرعـش  .تسا  رعـش  يالعأ  ّدح  يرعـش ، ظاحل  زا  تسا ؛ يا  هداعلا  قوف  زیچ  دنب 
راک يور  هزات  هک  یناناوج  زا  یـضعب  .میراد  ناوج  ياه  هدنناوخ  ام  هناتخبـشوخ  دناوخب ! ار  نآ  دـنکب  شگنن  ییاقآ  ًالثم  اما  تسا ؛

.دنناوخب ات  دیراذگب  ناشرایتخا  رد  ار  راعشا  هنوگ  نیا  دنراد ؛ مه  یبوخ  ياهادص  دنا ، هدمآ 

294 ص :

هرامش ي 1. یثارم ، یناشاک ، مشتحم  ناوید  - . 1
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نشج اهتنم  دشاب ؛ داش  دیاب  نشج  .تسویدار  رد  مالسلا  مهیلع  هّمئا  تدالو  درگلاس  هب  طوبرم  ياهنشج  هنیمز ي  رد  يدعب  هتکن ي 
ار يداش  يروط  مالسلا  مهیلع  هّمئا  ّدلوت  زور  هک  دشاب  انب  رگا  .تشاذگ  توافت  ردب  هدزیس  زور  يداش  اب  دیاب  ار  مالسلا  مهیلع  هّمئا 

عنم ار  نیا  نم  دـنچ  ره  دـنادنخب ؛ ار  یعمج  دـیوگب و  يا  هفیطل  دـیایب  یکی  مینکیم ؛ نیمأـت  ردـب  هدزیـس  رد  ًـالثم  هـک  مـینک  نیمأـت 
هبنج ي دـیابن  ًالـصا  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  تدالو  تبـسانم  هب  امـش  ياه  همانرب  هتبلا  .دـیراذگن  فراعم  باسح  هب  ار  نآ  اما  منکیمن ،

نیا هک  دینک  لیلحت  ییاه  هبنج  نآ  رد  درادن ؛ یبیع  دینکب ، مه  لیلحت  دیهاوخیم  رگا  .دـشاب  هتـشاد  مغ  یناوخ و  هضور  تبیـصم و 
مهف لباق  لوبق و  لباق  هک  یتازجعم  هتبلا  دوش ؛ هتفگ  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  تازجعم  بقانم و  دـیاب  تدالو  ياهزور  رد  .دـشابن  اهزیچ 

.دزادنین بطاخم  نهذ  رد  یگنس  دشاب و 

یندشن مامت  یگشیمه و  اروشاع ؛ - 1371-4-10

هراشا

تاکرب زا  یمالـسا  هعماج ي  خـیرات ، لوط  رد  هک  تسا  مّرحم  راثآ  مّرحم و  هب  طوبرم  لئاسم  ّتیعقوم ، نیا  رد  مهم  ِبساـنم  بلطم 
مالـسلا هیلع  یلع  نب  نیـسح  هرطاخ ي  اروشاع و  مه ، ناریا  ّتلم  گرزب  بالقنا  رد  .تسا  هدرب  يدایز  ياه  هرهب  اروشاع  هثداح ي 

.تسا یگشیمه  یندشن و  مامت  عوضوم  کی  اروشاع ، عوضوم  .تشاد  یساسا  یشقن  مّرحم ، يایاضق  و 

مالسا خیرات  رب  اروشاع  يراذگریثأت  تّلع 

لاـمک تهج  نیا  زا  اروشاـع  عوضوم  هدـنب ، رظن  هب  تسا ؟ هتـشاذگ  یگرزب  تاریثأـت  مالـسا  خـیرات  رد  رد  ردـقنیا  هثداـح  نیا  ارچ 
خیرات لّوا  زا  .دوب  ییانثتـسا  يراکادف  کی  تفرگ ، ماجنا  هّیـضق  نیا  رد  هک  یی  یگتـشذگ  دوخ  زا  يراکادف و  هک  دراد  ار  ّتیّمها 

تدهاجم هک  میدـید  ار  يدایز  مدرم  نامدوخ  نامز  رد  مه  ام  تسا و  هدوب  هشیمه  اهتـشذگ  اهتداهـش و  اهگنج و  زورما ، ات  مالـسا 
طیارش دنداد و  جرخ  هب  یگتشذگ  دوخ  زا  دندرک و 
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هک یناسک  هّیقب ي  ناشیاه و  هداوناخ  ام ، ناگدازآ  ام ، يارُسا  همه  نیا  نازابناج ، همه  نیا  ادهش ، همه  نیا  .دندرک  لّمحت  ار  یتخس 
رد تسا و  هدوب  یثداوح  مه  هتـشذگ  رد  .دنتـسه  ام  مشچ  يولج  همه  دندرک ، يراکادف  بالقنا  ناوا  ای  بالقنا  زا  دعب  ياهلاس  رد 

ردب و يادهـش  تداهـش  یتح  تسین ؛ هسیاقم  لباق  اروشاع  هثداح ي  اب  ثداوح ، نیا  زا  مادک  چیه  اما  دـیا ؛ هدـناوخ  ار  اهنآ  خـیرات 
هب باطخ  هک  تسا  هدـش  لقن  ام  هّمئا ي  زا  رفن  دـنچ  نابز  زا  ارچ  دـمهف  یم  دـنکیم ، هک  ّربدـت  ناـسنا  .مالـسا  ردـص  ناـمز  دُُـحا و 

: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس 

(1) ؛» هللاِْدبَعَابَأ اَی  َکِمْوَیَک  َمْوَی  «ال 

.دوب ییانثتسا  هعقاو ي  کی  اروشاع  نوچ  تسین ؛ وت  زور  لثم  وت و  هثداح ي  لثم  يا  هثداح  چیه  ینعی 

اروشاع هثداح ي  رهوج 

هیلع یلع  نب  نیـسح  دوب ، هتفرگ  متـس  داسف و  تملظ و  ار  نآ  ياج  همه  هک  ییایند  رد  هک  تسا  نیا  اروشاع  هثداح ي  رهوج  ُّبل و 
ینعی .راوگرزب  نآ  ناتـسود  یتـح  درکن ؛ کـمک  وا  هب  سک  چـیه  گرزب ، ياـیند  نیا  رد  درک و  ماـیق  مالـسا  تاـجن  يارب  مالـسلا 

دندش و جراخ  نادیم  زا  يرذع  اب  مادک  ره  دنناشکب ، دیزی  اب  هزرابم  هب  نادـیم و  نیا  هب  ار  یتّیعمج  دنتـسناوتیم  کی  ره  هک  یناسک 
کی نیعبات  هباحص و  زا  هدنام  یقاب  ِناگرزب  روط ، کی  ریبز  نب  هللادبع  روط ، کی  رفعج  نب  هللادبع  روط ، کی  ساّبع  نبا  دنتخیرگ !

نادیم دنراذگب و  يریثأت  دنتسناوتیم  هک  یناسک  راد و  ناشن  مان و  فورعم و  ياه  ّتیصخش  ...روط 
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درف و هب  رصحنم  يزور  اروشاع ، زور  هک  هدش  هراشا  انعم  نیا  هب  نوگانوگ  تارابع  اب  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  نانخس  رد  - . 1
، راونألاراحب 177-178 ؛ صـص قودص ، یلامألا ، هللاِْدبَعَابَأ » اَی  َکِمْوَیَک  َمْوَی  ال  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  .تسا  ریذپانرارکت 
ص 298. ج44 ، راونألاراحب ، ص 547 ؛ قودص ، یلامألا ، نیَسُْحلا » ِمْوَیَک  َمْوَی  ال  : » دومرف مالسلا ) هیلع  ) داّجـس ماما  ص 218 . ج45 ،

ِعیِمَج ِیف  ِمالْـسِإلا َو  ِیف  اَهَتَّیِزَر  َمَظْعَأ  اَهَمَظْعَأ َو  اَم  ًهَبیِـصُم  : » دومرف ناشیا  زا  لوقنم  ياروشاـع  تراـیز  رد  مالـسلا ) هیلع  ) رقاـب ماـما 
ِنیَسُحلا َمْوَی  َّنِإ  : » دومرف مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  ص 292 . ج 98 ، راونألاراحب ، ص 775 ؛ دجهتملا ، حابـصم  ضْرَألا » ِتاَوَمَّسلا َو 

ص 269. ج44 ، راونألاراحب ، 225-226 ؛ صص ج1 ، عیارشلا ، للع  ماَّیَألا » ِِرئاَس  ِعیِمَج  ْنِم  ًهَبیِصُم  ُمَظْعَأ 
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.دندش جراخ  نادیم  زا  روط  کی  مادک  ره  دننک ، مرگ  ار  هزرابم 

، دیزی هاگتـسد  هک  دندید  دیـسر و  لمع  تبون  یتقو  اما  دـنتفگیم ؛ مالـسا  زا  ِعافد  زا  همه  ندز ، فرح  ماگنه  هک  دوب  یلاح  رد  نیا 
ار مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دندرک و  رارف  يا  هشوگ  زا  مادکره  دراد ، لمع  تّدش  رب  میمصت  دنکیمن و  محر  تسا ، ینشخ  هاگتـسد 

.دنتشاذگ اهنت  هنحص  رد 

هک دندرک  رارـصا  راوگرزب  نآ  هب  دـندمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تمدـخ  دـننک ، هیجوت  ار  ناشدوخ  راک  هکنیا  يارب  یتح 
(1) «! دیورن دیزی  اب  گنج  هب  دینکن ؛ مایق  مه  امش  اقآ ! »

ناـشن دوخ  زا  ار  ینـشخ  رایـسب  هرهچ ي  نمـشد  هک  اـجنآ  دنـسرتیم ، ناـگرزب  هک  اـجنآ  .تسا  خـیرات  رد  بیجع  تربـع  کـی  نیا 
اهرهوج هک  تساجنآ  تفرگ ، دهاوخ  دوخ  رد  ار  اهنآ  یبیرغ  نادیم  دنوش ، نادیم  دراو  رگا  دننکیم  ساسحا  همه  هک  اجنآ  دهدیم ،

.دوشیم هتخانش  دارفا  نطاب  و 

کی زور  نآ  دنتسه ، ادج  لقتسم و  زورما  هک  يدایز  یمالسا  ياهروشک  دوب و  یگرزب  يایند  هک  زور  نآ  ِیمالـسا  يایند  مامت  رد 
یلع نب  نیسح  دتسیاب ، نمشد  لباقم  رد  هک  تشاد  ار  تأرج  مزع و  میمـصت ، نیا  هک  یـسک  دایز ، رایـسب  ّتیعمج  اب  دندوب ، روشک 

و تفرگ ، دـنهاوخ  ار  وا  رود  مه  مدرم  زا  يا  هّدـع  دـنک ، مایق  تکرح و  ینیـسح  ماما  لـثم  یتقو  هک  دوب  یهیدـب  .دوب  مالـسلا  هیلع 
نآ رود  زا  یکی  یکی  دراد ، دوجو  لمع  تّدـش  ردـقچ  تسا و  تخـس  ردـقچ  راک  هک  دـش  مولعم  یتقو  مه  اهنآ  هچرگا  دـنتفرگ ؛
هب  (3) هار نیب  رد  اـی  هداـتفا ، هار  هب  هکم  زا  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  اـب  هـک  یمدآ  يدـنا  رازه و  زا  (2) و  دندش هدنکارپ  ترـضح 

، دندوب هتسویپ  ترضح 
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صص ج2 ، داشرإلا ، ص 143 ؛ ج 3 ، رابخألا ، حرش  صص 54-55 ؛ ج 3 ، بهذلا ، جورم  صـص 228-229 ؛ لاوطلا ، رابخألا  - . 1
ص 364. ج 44 ، راونألاراحب ، صص 40-41 ؛ ج 4 ، لماکلا ، ص 29 ؛ نازحألا ، ریثم  34-35 ؛

ص374. ج44 ، راونألاراحب ، ص 179 ؛ نیظعاولا ، هضور  ص 463 ؛ هسماخ 1 ، يربکلا ، تاقبطلا  - . 2
راصبأ صـص 33-34 ؛ نازحألا ، ریثم  ص 68 ؛ ج 2 ، داـشرإلا ، صص 171-172و174-175و 180 ؛ ج 3 ، فارـشألا ، باـسنأ  - . 3

صص 169و174و190-189. نیعلا ،
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رفن ود  داتفه و   (1)، دندناسر ترـضح  هب  ار  ناشدوخ  اروشاع  زور  هک  هچنآ  عومجم  اب  هک  دندنام ؛ یکدنا  دادـعت  اروشاع  بش  رد 
(2)! دندش

تمظع رانک  رد  تبرغ  تّیمولظم و 

خیرات دهاجم  زرابم و  نیرت  میظع  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  .تسین  ّتلذ  یکچوک و  يانعم  هب  ّتیمولظم ، نیا  .تسا  ّتیمولظم  نیا ،
.دراد ّتیمولظم  شتمظع ، ردق  هب  گرزب ، ناسنا  نیا  اما  .درک  تدهاجم  دیسرتن و  داتـسیا و  ینادیم  نینچ  رد  وا  نوچ  تسا ؛ مالـسا 
ناسنا راکادف و  زابرس  نآ  نیب  تسا  قرف  .دیسر  تداهش  هب  مه  تبرغ  اب  تسا و  مولظم  مه  ردق  نامه  تسا ، گرزب  هک  ردق  نامه 

لثم يروشرپ  ياهناسنا  ار  وا  فارطا  نادیم  دننکیم ، دیجمت  وا  زا  دنهدیم و  راعـش  وا  مان  هب  مدرم  دوریم ، دربن  نادیم  هب  هک  يروشرپ 
رد هک  یناسنا  نآ  و  درک ؛ دـنهاوخ  دروخرب  روش  اب  هنوگچ  وا  اب  مدرم  دوش ، دیهـش  اـی  حورجم  رگا  هک  دـنادیم  دـنا ، هتفرگ  وا  دوخ 
یم نمـشد ، تاغیلبت  تعـسو  اب  مدرم ، فرط  زا  یکمک  دـیما  هنوگ  چـیه  نودـب  روای ، نودـب  اهنت ، یتملظ ، نانچ  رد  یتبرغ ، ناـنچ 

.دوشیم ادخ  هار  رد  ندش  هتشک  هدامآ ي  دراپس و  یم  یهلا  ياضق  هب  نت  دنکیم و  هزرابم  دتسیا و 

نمـشد تمظع  زا  دوـب ، نید  ادـخ و  هار  رد  داـهج  ناـمه  هک  فـیلکت ، ساـسحا  يارب  ینعی  .تسا  نیا  هـب  ـالبرک  يادهـش  تـمظع 
رارق نمـشد  لـباقم  زا  نتخیرگ  يارب  يزّوجم  ار  دوخ  هّدـع ي  ندوـب  مک  دـندرکن ؛ تشحو  ساـسحا  دوـخ ، ییاـهنت  زا  دندیـسرتن ؛

.نمشد یلاشوپ  تمظع  زا  ندیسرتن  دشخب ؛ یم  تمظع  ار  ّتلم  کی  ار ، ربهر  کی  ار ، مدآ  کی  هک  تسا  نیا  .دندادن 

ُرپ وا  ّدض  رب  تاغیلبت  زا  ار  زور  نآ  يایند  هعماج و  ياضف  مامت  نمـشد  وا ، تداهـش  زا  دعب  هک  تسنادـیم  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس 
.درک دهاوخ 
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ص 149. یبقعلا ، رئاخذ  220-221 ؛ صص ج 14 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  ص 465 ؛ ، 1 هسماخ يربکلا ، تاقبطلا  - . 1
ص4. ج45 ، راونألاراحب ، صص 95و113 ؛ ج 2 ، داشرإلا ، ص320و348 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  - . 2
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فادها رد  يزوریپ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  نامیا 

نیا لاح  نیع  رد  درک ؛ دهاوخ  ییاهتثابخ  هچ  نمشد  تسنادیم  دسانشن ؛ ار  نمشد  نامز و  هک  دوبن  یـسک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
تّدـمدنلب رد  مه  تّدـم و  هاتوک  رد  مه  ار ، نمـشد  هرخالاب  وا ، هناـبیرغ ي  هناـمولظم و  تکرح  نیمه  هک  تشاد  ار  دـیما  ناـمیا و 

.دش مه  روط  نیمه  و  داد ، دهاوخ  تسکش 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يزوریپ  نییبت 

ههبج ي رد  .تسین  ندروخ  تسکـش  ندـش ، هتـشک  .دروخ  تسکـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دـنک  لایخ  یـسک  رگا  تساطخ 
.تسا هدروخ  تسکش  دسریمن ، دوخ  فده  هب  هک  سک  نآ  تسا ؛ هدروخن  تسکش  دوشیم ، هتشک  هک  سک  نآ  گنج ،

نوچ دندروخ ، تسکش  اهنیا  .دنزادنارب  نیمز  زا  ار  تّوبن  ياهراگدای  مالسا و  هک  دوب  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانمـشد  فده 
.دشن روط  نیا 

ناشدوخ هاوخلد  گنر  هب  ار  اج  همه  هک  مالـسا ، نانمـشد  هچراـپکی ي  هماـنرب ي  رد  هک  دوب  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  فدـه 
و دوش ؛ هداد  رـس  اج  همه  رد  نآ  ّتیناّقح  ّتیمولظم و  يادن  مالـسا و  دوش ؛ داجیا  هنخر  دنروآرد ، دنتـشاد  دصق  ای  دندوب  هدروآرد 

.تّدم دنلب  رد  مه  و  دش ، زوریپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تّدم  هاتوک  رد  مه  دش ؛ نیا ، و  دوش ؛ بولغم  مالسا ، نمشد  هرخالاب 

هّیما ینب  تموکح  ماظن  راوگرزب ، نآ  نادـناخ  تراسا  هنامولظم و  تداهـش  مایق و  نیا  ِدوخ  هک  دوب  بیترت  نیا  هب  تّدـم ، هاتوک  رد 
هب رجنم  هرخالاب  دمآ و  شیپ  یثداوح  یپرد  یپ  هکم ، رد  هنیدم و  رد  مالسا ، يایند  رد  هک  دوب  هثداح  نیمه  زا  دعب  .درک  لزلزتم  ار 
هچ  (1) .تفر نیب  زا  داتفارب و  یّلکب  نایفـس  یبا  لآ  هلـسلس ي  لاس ، راهچ  هس  هلـصاف ي  هب  .دـش  نایفـس  یبا  لآ  هلـسلس ي  يدوبان 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هک  ینمشد  نیا  درکیم  لایخ  یسک 

299 ص :

ص 157. هفیلخ ، خیرات  - . 1

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 376 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_299_1
http://www.ghaemiyeh.com


؟ لاس راهچ  ای  هس  رد  مه  نآ  دوش ؛ ماما  نآ  دایرف  ساکعنا  بولغم  روط  نآ  دوب ، هدناسر  تداهش  هب  البرک  رد  هنامولظم  ار 

ردقچ درک ؛ دشر  ایند  رد  نید  ردقچ  دینیبب  دینک و  هاگن  مالسا  خیرات  هب  امش  .دش  زوریپ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مه  تّدمزارد  رد 
درک تفرشیپ  یمالسا  هقف  درک ، تفرشیپ  یمالسا  مولع  دندرک ؛ دشر  دندش و  رادیدپ  یمالسا  ياهتّلم  هنوگچ  دش ؛ راد  هشیر  مالسا 

.تسا زازتها  رد  ایند  ياهماب  نیرتدنلب  زارف  رب  مالسا  مچرپ  زورما  اهنرق ، تشذگ  زا  دعب  هرخالاب  و 

ار مالـسا  هشیر ي  دنتـساوخیم  اهنآ  دندوب ؟ یـضار  دـنک ، دـشر  زور  هبزور  روط ، نیا  مالـسا  هکنیا  هب  دـیزی  هداوناخ ي  دـیزی و  ایآ 
.دش سکعب  تسرد  هک  مینیب  یم  اما  دنراذگن ؛ یقاب  یمسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  نآرق و  زا  دنتساوخیم  دننکب ،

اهتّلم همه ي  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سرد 

تراسا هب  شنادـناخ  دـش و  هتخیر  شنوخ  داتـسیا و  ایند  لـباقم  رد  هناـمولظم  روط  نآ  هک  هللا  لـیبس  یف  دـهاجم  زراـبم و  نآ  سپ 
 - رـصاعم يایند  گرزب  ناربهر  زا  هک  تساذـل  .تسا  سرد  کی  اهتّلم  يارب  نیا  دـش ؛ زوریپ  دوخ  نمـشد  رب  تهج  همه  زا  دـنتفر ،

«. میتفرگ دای  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  زا  ار  هزرابم  هار  ام  : » دنا هتفگ  هک  دننکیم  لقن  دنتسین - مه  ناملسم  هک  ییاهنآ  یتح 

، ندش هتـشک  هک  دـندیمهف  دـنتفرگ ؛ دای  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  مه  ام  مدرم  .تساهلاثم  نیمه  زا  یکی  مه  ام  ِدوخ  بالقنا 
یهایـسور یتخبدـب و  بجوم  ندرک ، ینیـشن  بقع  ّطلـسم ، رهاّظلا  یلع  ِنمـشد  لباقم  رد  هک  دـندیمهف  تسین ؛ ندـش  بولغم  لیلد 

هرخالاب دـنک ، تدـهاجم  وا  لـباقم  رد  ادـخ  هب  لّـکوت  اـب  هنمؤم ، هئف ي  نمؤم و  حاـنج  رگا  دـشاب ، تمظع  اـب  هچره  نمـشد  .تسا 
.دندیمهف مه  ام  ّتلم  ار  نیا  .تسا  هنمؤم  هئف ي  اب  يزوریپ  نمشد و  اب  تسکش 

هدومزآ یگشیمه و  قشمرس  البرک ؛

ناردارب و امش  تسا : نیا  منک ، ضرع  مهاوخیم  زورما  نم  هک  هچنآ 
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رد هکنیا  يارب  تسا  یلاـثم  ـالبرک ، .تساـم  یگـشیمه  يوگلا  ـالبرک  هک  دـینادب  دـیاب  ناریا  گرزب  ّتلم  همه ي  زیزع و  نارهاوخ 
ردـص راگزور  رد  هک  تسا  تسرد  .تسا  هدـش  ناحتما  يوگلا  کی  نیا  .دوش  دـیدرت  راـچد  دـیابن  ناـسنا  نمـشد ، تمظع  لـباقم 

هیلع نیـسح  هار  سک  ره  هک  تسین  نیا  شیانعم  اـما   (1)، دیسر تداهش  هب  رفن  ود  داتفه و  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مالـسا ،
هیلع نیـسح  هار  زورما  هللا  دمحب  ناریا  ّتلم  .هن  دنـسرب ؛ تداهـش  هب  دیاب  دـنا ، هزرابم  هار  رد  هک  یناسک  همه ي  دوریم و  ار  مالـسلا 

.دراد روضح  ناهج  ياهتّلم  مالسا و  ياهتّلم  نایم  رد  تمظع ، يدنلبرس و  اب  تسا و  هدرک  شیامزآ  ار  مالسلا 

هب نداد  نت  مصخ و  زا  ندیـسرتن  ینعی  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح ، هار  دـیتفر ، دـیداد و  ماـجنا  بـالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  امـش  هک  هچنآ 
همه برغ و  قرـش و  يایند  وا ، لباقم  رد  هک  دیمهف  یم  ام  ّتلم  .دوب  روط  نیمه  زین  گنج  نارود  رد  .دوب  ّطلـسم  نمـشد  اب  هزرابم 
ناش یتمالس  ام ، زا  ینازیزع  میداد ؛ تسد  زا  ار  ینازیزع  .میراد  يردقنارگ  يادهش  ام  هتبلا  .دیسرتن  اما  تسا ؛ هداتـسیا  رابکتـسا  ي 
ّتلم اما  .دنتسه  اهیثعب  نادنز  رد  مه  زونه  يا  هّدع  دندنارذگ ؛ اهنادنز  رد  ار  لاس  دنچ  ینازیزع ، دندش ؛ زابناج  دنداد و  تسد  زا  ار 

نآ تکرب  هب  نیا  .تسا  هدش  هتشارفارب  مالسا  مچرپ  تسا ، هدش  زیزع  مالسا  تسا ، هدیـسر  تمظع  تّزع و  جوا  هب  اهیراکادف  نیا  اب 
.تسا یگداتسیا 

، ار ادخ  هب  لّکوت  حور  ار ، نمشد  زا  ندیـسرتن  حور  ار ، ییاروشاع  حور  ار ، هسامح  حور  دیاب  ام  زیزع  ّتلم  رفـص ، مّرحم و  ماّیا  رد 
يرادازع سلاجم  .دنریگب  ددم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  دننک و  تیوقت  ناشدوخ  رد  ار  ادـخ  هار  رد  هناراکادـف  تدـهاجم  حور 

هّدع کی  .دنک  انشآ  کیدزن و  راوگرزب  نآ  فادها  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیسح  اب  ار  ام  ياهلد  هک  تسا  نیا  يارب 
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شیانعم مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هار   » هک دنیوگن  مهفجک  هّدع  کی  دروخ .» تسکش  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما   » هک دنیوگن  مهفجک 
یلع نب  نیـسح  زا  ّتلم  کی  دنزب !؟ تسا  نکمم  ار  یفرح  نینچ  ینادان  ناسنا  مادـک  دـنوش .» هتـشک  ناریا  ّتلم  همه  هک  تسا  نیا 

اب نمـشد  رگا  هک  دنادب  دنک ؛ لّکوت  دوخ  يادخ  هب  دـشاب ، یکّتم  دوخ  هب  دـسرتن ، نمـشد  زا  ینعی  دریگب ؛ سرد  دـیاب  مالـسلا  هیلع 
.تسا مک  شا  یعقاو  ناوت  اما  تسا ، يوق  هدرتسگ و  رهاظب  نمشد ، ههبج ي  رگا  دنادب  تسا ؛ رادیاپان  تکوش ، نیا  تسا ، تکوش 

اروشاع ياهسرد  اهتربع و  - 1371-4-22

هراشا

نیا هراـبرد ي  هک  ینخـس  همه  نآ  دوجو  اـب  هک  تساروشاـع ، هّیـضق ي  نیمه  هب  طوـبرم  درک ، مهاوـخ  ضرع  زورما  نم  هک  هچنآ 
نیا .تسا  یقاب  هثداح  نیا  هب  تبـسن  يریگ  تربع  ّربدت و  لمأت و  نخـس و  ياج  مه  زاب  میا ، هدینـش  میا و  هتفگ  دـنا و  هتفگ  هثداح 
رارق هّجوت  دروم  تهج ، ود  نیا  زا  یکی  ًابلاغ  .تسا  ربّدـت  لـّمأت و  لـباق  تهج  ود  زا  اروشاـع -  هثداـح ي  ینعی  میظع -  هثداـح ي 

.مهد رارق  هّجوت  دروم  رتشیب  ار  مود  تهج  نآ  اجنیا  رد  مهاوخیم  زورما  هدنب  .دریگیم 

اهسرد

؛ درک يراکادف  دیاب  نید ، ظفح  يارب  هک  دهدیم  سرد  اروشاع  .دراد  ییاهسرد  اهمایپ و  اروشاع  .تساروشاع  ياهسرد  لّوا ، تهج 
نز و گرزب ، کچوک و  لطاب ، قح و  دربن  نادیم  رد  هک  دهدیم  سرد  تشذگ ؛ دـیاب  زیچ  همه  زا  نآرق ، هار  رد  هک  دـهدیم  سرد 

همه اب  نمـشد  ههبج ي  هک  دهدیم  سرد  دنریگیم ؛ رارق  فص  کی  رد  مه  اب  ّتیعر ، ماما و  و  عیـضو ، فیرـش و  ناوج ، ریپ و  درم ،
ناوراک هلیسو ي  هب  هیما ، ینب  ههبج ي  هک  نانچمه  تسا ؛ ریذپ  بیسآ  رایسب  يرهاظ ، ياهییاناوت  ي 
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ینایفس ههبج ي  يانف  هب  ارجام  نیا  مه  هرخالاب  دید و  بیسآ  هنیدم  رد  دید ، بیسآ  ماش  رد  دید ، بیسآ  هفوک  رد  اروشاع ، ناریـسا 
اهتریـصب یب  .تسا  مزال  تریـصب  ناسنا ، يارب  رتشیب  زیچ  همه  زا  نید ، زا  عافد  يارجاـم  رد  هک  دـهدیم  سرد  اروشاـع  .دـش  یهتنم 

یناسک دایز  نبا  ههبج ي  رد  هک  نانچمه  دننادب ؛ دوخ  هکنیا  نودب  دنریگ ، یم  رارق  لطاب  ههبج ي  رد  اهتریصب  یب  دنروخیم ؛ بیرف 
.دندوب اهتریصب  یب  زا  یلو  دندوبن ، راّجف  قاّسف و  زا  هک  دندوب 

ههبج ي دناوتیم  اهسرد  نیمه  .دناسرب  تّزع  هب  ّتلذ  زا  ار  ّتلم  کی  هک  تسا  یفاک  اهسرد  نیمه  هتبلا  .تساروشاع  ياهـسرد  اهنیا 
.لّوا تهج  نآ  نیا ، .تسا  يزاسیگدنز  ياهسرد  اهنیا  .دهد  تسکش  ار  رابکتسا  رفک و 

اهتربع

دیاب ناسنا  .تسا  تربع  هنحـص ي  کی  اروشاع  سرد ، زا  ریغ  .تساروشاع  ياهتربع  مدرک ، ضرع  هک  یتهج  ود  نآ  زا  مود  تهج 
لاح و هچ  رد  دمهفب  دنک و  هسیاقم  ّتیعضو  نآ  اب  ار  دوخ  ینعی  دریگب ؟ تربع  هچ  ینعی  .دریگب  تربع  ات  دنک  هاگن  هنحـص  نیا  هب 

هّداج زا  رگا  امـش  تربع .»  » دنیوگیم ار  نیا  تسا ؟ مزال  وا  يارب  يزیچ  هچ  دـنکیم ؛ دـیدهت  ار  وا  يزیچ  هچ  تسا ؛ یتّیعـضو  هچ  رد 
، دنا هدش  دوبان  شنانیشنرس  هدش و  هلاچم  هدید ، بیسآ  هدرک و  فداصت  ای  هدش  نوگژاو  هک  دیدید  ار  یلیبموتا  دیدرک و  روبع  يا 
هب یی ، یگدننار  هنوگچ  یتکرح و  روطچ  یتعرـس ، روطچ  هک  دوش  مولعم  دـیریگب ؛ تربع  هکنیا  يارب  دـینکیم ، هاگن  دـیتسیا و  یم 

.مینک یسررب  يردق  ار  نیا  .تسا  يریگ  تربع  هار  زا  سرد  اما  تسا ، سرد  زا  يرگید  عون  مه  نیا  .دوشیم  یهتنم  ّتیعضو  نیا 

اروشاع تربع  نیلّوا 

تـشذگرد زا  دـعب  لاس  هاجنپ  هک  دـش  هچ  مینیبب  هک  تسا  نیا  دـنکیم ، هّجوتم  دوخ  هب  ار  ام  اروشاـع  هّیـضق ي  رد  هک  یتربع  نیلّوا 
 ، هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
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نینچ یمالـسا ، هعماج ي  تاجن  يارب  دـش  راچان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لثم  یـسک  هک  دیـسر  يّدـح  نآ  هب  یمالـسا  هعماـج ي 
بلق رد  تقو  کی  تسا ، مالسا  ردص  زا  لاس  رازه  زا  دعب  تقو  کی  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  يراکادف  نیا  دنکب ؟ یییراکادف 

رد مالـسا ، زکرم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  اما  تسا ؛ یفرح  کی  نیا  تسا ؛ مالـسا  اب  دـناعم  فلاـخم و  ياـهتّلم  اـهروشک و 
يراکادـف نینچ  مه  نآ  تشادـن ؛ يراکادـف  زج  يا  هراچ  درک ، هاگن  هچره  هک  دـید  یتّیعـضو  يوبن - یحو  زکرم  هکم -  هنیدـم و 

دهاوخ هدنز  وا  يراکادـف  اب  طقف  مالـسا  هک  درک  ساسحا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  دوب  یعـضو  هچ  رگم  .یتمظعاب  ِنینوخ 
ار اهمچرپ  هنیدـم  هکم و  نامه  زا  یمالـسا ، هعماج ي  ربمغیپ  ربهر و  يراگزور  .تساجنیا  تربع  تسا ؟ هتفر  تسد  زا  ّـالإو  دـنام ،
، دندرکیم دیدهت  ار  مور  يروتارپما  دنتفریم ؛ ماش  ياهزرم  ات  برعلاهزیزج و  طاقن  اصقا  ات  اهنآ  دادیم و  اهناملـسم  تسد  هب  تسبیم ،

هراشا  (1)« كوبت  » يارجام هب  ناوتیم  صوصخ  نیا  رد  هک  دنتشگیمرب ؛ هنادنمزوریپ  مالسا  نایرکـشل  دنتخیرگیم و  ناشلباقم  زا  اهنآ 
.درک

نآ نحل و  نآ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دوب و  دـنلب  نآرق  توالت  توص و  یمالـسا ، هعماـج ي  ربعم  دجـسم و  رد  يراـگزور 
دـش هچ  یلو  .دربیم  شیپ  تعرـس  اب  تیاده  هّداج ي  رد  ار  اهنآ  درکیم و  هظعوم  ار  مدرم  دناوخیم و  مدرم  رب  ار  ادـخ  تایآ  سَفن ،
اهنآ رب  دیزی  لثم  یسک  هک  دندش  رود  مالسا  زا  ردقنآ  دیـسر و  ییاج  هب  ناشراک  اهرهـش ، نیمه  روشک و  نیمه  هعماج ، نیمه  هک 

.درادن میظع  يراکادف  نیا  زج  يا  هراچ  هک  دید  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  لثم  یـسک  هک  دمآ  شیپ  یعـضو  درکیم ؟ تموکح 
دروم زورما  ار  نیا  دیاب  ام  .تسا  تربع  نآ  نیا  دندیـسر ؟ يا  هلحرم  نینچ  هب  هک  دش  هچ  .تسا  ریظن  یب  خـیرات  رد  يراکادـف ، نیا 

هب شراک  هک  درک  ادیپ  یتفآ  هچ  یمالـسا  هعماج ي  نآ  مینیبب  دیاب  .میتسه  یمالـسا  هعماج ي  کی  زورما  ام  .میهد  رارق  قیقد  هّجوت 
؟ دیسر دیزی 

304 ص :

ص 158. ج 21 ، راونألاراحب ، ص 154 ؛ ج 1 ، داشرإلا ، ص 989 ؛ ج 3 ، يزاغملا ، - . 1
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رب ار  شنارسپ  ياهرس  درکیم ، تموکح  وا  هک  يرهش  نامه  رد  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  تداهـش  زا  دعب  لاس  تسیب  هک  دش  هچ 
هیلع نینمؤملاریما  هک  دوب  ییاـج  ناـمه  هفوک  .دوبن  نید  زا  هناـگیب  هطقن ي  کـی  هفوک   (1) !؟ دندنادرگ رهـش  نآ  رد  دـندرک و  هزین 

توالت دایرف  ؛(2)  درکیم رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  مدرم  تخادنا ، یم  شود  رب  هنایزات  تفریم ، هار  نآ  ياهرازاب  رد  مالـسلا 
هن ییاهلاس  تشذگ  زا  سپ  هک  دوب  رهـش  نامه  نیا  .دوب  دنلب  تالیکـشت  نآ  دجـسم و  نآ  زا  راهّنلا » فارطا  لیّللا و  ءانآ   » رد نآرق 

(3) .دندنادرگیم تراسا  اب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مرح  نارتخد و  شرازاب  رد  ینالوط ، نادنچ 

لثم یناسک  شـسأر  رد  هک  ار  يا  هعماج  دناوتیم  هک  دراد  دوجو  یییرامیب  رگا  دندیـسر ؟ اجنآ  هب  هک  دش  هچ  لاس  تسیب  فرظ  رد 
يراـمیب يراـمیب ، نیا  دـناسرب ، ّتیعـضو  نآ  هب  لاـس  هد  دـنچ  فرظ  رد  دـنا ، هدوـب  مالـسلا  اـمهیلع  نینمؤـملاریما  مالـسا و  ربـمغیپ 

.میسرتب نآ  زا  دیاب  مه  ام  تسا و  یکانرطخ 

.دوسیم نامـسآ  هب  رخف  ِرـس  درکیم ، بوسحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  نادرگاش  زا  يدرگاش  ار  دوخ  رگا  ام  راوگرزب  ماما 
هللا یلـص  ربمغیپ  اجک ، ام  ماما  .دنک  غیلبت  لمع و  كرد ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ماکحا  دـناوتب  هک  دوب  نیا  هب  شراختفا  ماما 

ام هعماج ي  نیا  .دش  راچد  عضو  نآ  هب  لاس  دـنچ  زا  دـعب  دوب و  هتخاس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ار  هعماج  نآ  اجک ؟ هلآ  هیلع و 
.دوشن راچد  يرامیب  نآ  هب  هک  دشاب  بظاوم  دیاب  یلیخ 

.مینک بانتجا  نآ  زا  مینادب و  گرزب  رطخ  کی  ار  نآ  میسانشب ، ار  يرامیب  نآ  دیاب  ام  .تساجنیا  تربع 

نآ رـس  رب  ییالب  هچ  میمهفب  دیاب  ام  .تسا  رت  يروف  زورما  ام  يارب  اروشاع  رگید  ياهمایپ  اهـسرد و  زا  اروشاع ، مایپ  نیا  نم  رظن  هب 
، نیملسم هفیلخ ي  رسپ  مالسا و  يایند  لّوا  هدازاقآ ي  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیسح  هک  دمآ  هعماج 

305 ص :

ص 914. نتم ، همجرت ي  حوتفلا ، - . 1
.105-104 صص ج41 ، راونألاراحب ، ص151 ؛ ج 5 ، یفاکلا ، ص20 ؛ ج3 ، يربکلا ، تاقبطلا  - . 2
ص108. راونألاراحب ج 45 ، ج2،ص 45 ؛ یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  ص120 ؛ ج5 ، حوتفلا ، - . 3
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هدنادرگ شا  هدیرب  رس  تسشن ، یم  تفالخ  دنـسم  رب  شراوگرزب  ردپ  هک  يرهـش  نامه  رد  مالـسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رـسپ 
تداهـش هب  هنـشت  بل  اـب  ار  وا  باحـصا  وا و   (2)، دـندمآ ـالبرک  هب  ییاـهمدآ  رهـش  ناـمه  زا  دروخن ! ناـکت  بآ  زا  بآ  (1) و  دش

(4)! دنتفرگ تراسا  هب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مرح  (3) و  دنناسر

نآرق .تسا  هداد  ار  ام  باوج  نآرق  .منکیم  حرطم  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  ار  نآرق  زا  هیآ  کی  نم  .تسا  داـیز  هنیمز  نیا  رد  فرح 
: دیامرفیم هک  تسا  نیا  هیآ  نآ  .دنکیم  یفرعم  نیملسم  هب  ار  درد  نآ 

فارحنا یهارمگ و  نیا  یلصا  لماع  لماع ، ود   (5) «. ایَغ َنْوَْقلَی  َفْوَسَف  ِتاوَهَّشلا  اوُعَبَّتا  َهالَّصلا َو  اوُعاضَأ  ٌْفلَخ  ْمِهِدَْعب  ْنِم  َفَلَخَف  »
: تسا یمومع 

ادـج یگدـنز  زا  ار  ّتیونعم  باـسح  ّتیونعم ؛ ادـخ و  ندرک  شومارف  تسا - زاـمن  نآ ، رهظم  هک  ادـخ -  رکذ  زا  ندـش  رود  یکی 
.نتشاذگ رانک  یگدنز  زا  ار  ییادخ  تابساحم  ادخ و  هب  لّکوت  لاعتم و  يادخ  زا  بلط  لّسوت و  اعد و  رکذ و  هّجوت و  و  ندرک ،

، تورث يروآ  عمج  رکف  هب  .یبلطایند  هلمج : کی  رد  و  نتفر ، اهـسوه  لابند  نتفر ، اـه  ینارتوهـش  لاـبند  ِتاوَهَّشلا ؛» اوُعَبَّتا  َو  ، » مود
گرزب یـساسا و  درد  نیا ، .ندرک  شومارف  ار  اهنامرآ  نتـسناد و  لصا  ار  اهنیا  نداتفا ؛ اـیند  تاوهـش  هب  ذاذـتلا  لاـم و  يروآ  عمج 
فیعـض ای  دورب  نیب  زا  یهاوخ  نامرآ  تلاـح  نآ  یمالـسا ، هعماـج ي  رد  رگا  .میوش  راـچد  درد  نیا  هب  تسا  نکمم  مه  اـم  .تسا 

هدرک عمج  يرگید   » هکنیا دتفین ؛ بقع  ایند  رد  نارگید  زا  دربب و  رد  هکرعم  زا  ار  شهالک  هک  دشاب  نیا  رکف  هب  سک  ره  دوش ؛

306 ص :

ص119. ج45 ، راونألاراحب ، ص117 ؛ ج2 ، داشرإلا ، ص351 ؛ ج4 ، يربطلا ، خیرات  - . 1
ص 319. ج45 ، راونألاراحب ، ص 84 ؛ ج2 ، داشرإلا ، صص 178-179 ؛ ج 3 ، فارشألا ، باسنأ  - . 2

صص 318-315. ج 44 ، راونألاراحب ، صص 288-289 ؛ تارایزلا ، لماک  ص 309 ؛ ج 2 ، تاقثلا ، - . 3
ص107. ج45 ، راونألاراحب ، ص 470 ؛ ج 1 ، يرولا ، مالعإ  ص 259 ؛ لاوطلا ، رابخألا  - . 4

يدوزب دـندومن و  يوریپ  تاوهـش  زا  و  دـندرک ، هابت  ار  زامن  هک  دـندمآ  راـک  يور  يا  هتـسیاشان  نادـنزرف  ناـنآ ، زا  سپ  اـما  - . » 5
.59، میرم .دید » دنهاوخ  ار  دوخ  یهارمگ  تازاجم ) )
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راچد درد  نیا  هب  هک  تسا  مولعم  میهد ،» حیجرت  هعماج  حلاصم  رب  ار  دوخ  حلاصم  دوخ و  هصالخ  مینک و  عمج  میورب  مه  ام  تسا ،
.دش میهاوخ 

دیآ و یم  دوجوهب  اهراعـش  ِنتـشادهگن  هدنز  نداد و  ّتیّمها  اب  اهنامرآ و  ندش  حرطم  اب  دـنلب ، ياهتّمه  اب  اهنامیا ، اب  یمالـسا  ماظن 
اب ار  زیچ  همه  نداد و  رارق  ییاـنتعا  یب  دروم  ار  بـالقنا  مالـسا و  لوصا  ندرک ، گـنرمک  ار  اهراعـش  .دوریم  شیپ  دوشیم و  ظـفح 

.دسرب یعضو  نانچ  هب  هک  درب  دهاوخ  اجنآ  هب  ار  هعماج  ندیمهف ، ندرک و  حرطم  يّدام  تابساحم 

یهلا ياهشزرا  اهرایعم و  زا  مالسا  ردص  هعماج ي  لودع 

فراعم نید و  میلعت  دوب ، حرطم  ادخ  ياضر  دوب ، حرطم  مالـسا  تفرـشیپ  نیملـسم  يارب  يراگزور  .دـندش  راچد  عضو  نآ  هب  اهنآ 
اوقت و دهز و  هاگتسد  روشک ، هرادا ي  هاگتسد  تموکح ، هاگتسد  دوب ؛ حرطم  نآرق  فراعم  نآرق و  اب  ییانشآ  دوب ، حرطم  یمالسا 

نانچ رد  .دندرک  ادخ  تمس  هب  مدرم  هک  دش  یمیظع  تکرح  نآ  شا  هجیتن  دوب و  یـصخش  تاوهـش  ایند و  فراخز  هب  ییانتعا  یب 
.دش هتسجرب  ّتیصخش  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  لثم  یسک  دش ؛ هفیلخ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لثم  یتّیصخش  یتّیعـضو ،

، دشاب ادـخ  هار  رد  تدـهاجم  دـشاب ، ایند  هب  ییانتعا  یب  دـشاب ، اوقت  دـشاب ، ادـخ  رایعم  یتقو  .تسه  همه  زا  شیب  اهنیا ، رد  اهرایعم 
هعماج ي هعماج ، دـنریگیم و  تسد  هب  ار  اهراک  هتـشررس ي  دـنیآ و  یم  لـمع  هنحـص ي  رد  دـنراد ، ار  اـهرایعم  نیا  هک  ییاـهمدآ 

.دوشیم یمالسا 

هب يارب  هک  سک  ره  تسا ، رت  نارتوهـش  هک  سک  ره  تسا ، رت  بلطایند  هک  سک  ره  دوش ، ضوع  ییادـخ  ياهرایعم  هک  یتقو  اـما 
هجیتن تقو  نآ  دـیآ ؛ یم  راک  رـس  رب  تسا ، رت  هناگیب  یتسار  قدـص و  اب  هک  سک  ره  تسا ، رتگنرز  یـصخش  عفاـنم  ندروآ  تسد 

(1) و دعس نبرمع  لاثما  هک  دوشیم  نیا 

307 ص :

صص 293-292. ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ص 136 ؛ ج 5 ، فارشألا ، باسنأ  - . 1
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تداهش هب  البرک  رد  دوریم و  حبذم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  لثم  یـسک  دنـسریم و  تسایر  هب   (2) دایز نب  هللادیبع  (1) و  رمش
.تساتراهچ ات  ود  ود  باسح  کی  نیا  دسریم !

هک تسا  مولعم  دش ، ضوع  هعماج  رد  اوقت  رایعم  رگا  .دوش  ضوع  هعماج  رد  یهلا  ياهرایعم  دنراذگن  دـنزوسلد ، هک  یناسک  دـیاب 
مه تشپ  ایند و  راک  رد  يراداپ  تسد و  یگنرز و  رگا  .دوش  هتخیر  شنوخ  دـیاب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  لثم  ییاوقتاب  ناسنا 
راک سأر  رد  دیاب  دیزی  لثم  یـسک  هک  تسا  مولعم  تفرگ ، رارق  كالم  یمالـسا  ياهـشزرا  هب  ییانتعا  یب  ییوگغورد و  يزادنا و 

(3) .دوش قارع  روشک  لّوا  صخش  هللادیبع ، لثم  یسک  دریگ و  رارق 

لطاب و ياهرایعم  لباقم  رد  هک  دوب  نیا  مه  ام  بالقنا  راک  همه  .دـنک  ضوع  ار  لطاب  ياـهرایعم  نیا  هک  دوب  نیا  مالـسا  راـک  همه 
.دنک ضوع  ار  اهنآ  دتسیاب و  یناهج  ِيّدام  طلغ 

طاسب نیا  ات  دمآ  بالقنا  نیا   (4) «. مُکاْقتَأ ِهللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ   » ندرک هدنز  مالسا ؛ یهرابود  ندرک  هدنز  ینعی  یمالـسا ، بالقنا 
هک تسا  مولعم  دشاب ، یناهج  ِيّدام  ِبیترت  نآ  رگا  .دـنک  تسرد  يدـیدج  بیترت  دنکـشب و  ار  یناهج  طلغ  بیترت  نیا  ار ، یناهج 
رد دـیاب  ماما  لثم  يرّونم  ِتلیـضفاب  ِناسنا  دنـشاب و  راک  سأر  رد  دـیاب   (5) اـضردمحم لثم  یهارمگ  هایـس و  ور  ِدساف  ياهنارتوهش 

یتقو تسا ، مکاح  داسف  یتقو  تسا ، مکاح  روز  یتقو  .تسین  هعماج  رد  ماما  ياج  یتّیعـضو ، نانچ  رد  دـشاب ! دـیعبت  رد  اـی  نادـنز 
ياراد تسا ، رون  ياراد  تسا ، قدص  ياراد  تسا ، تلیضف  ياراد  هک  یسک  تسا ؛ مکاح  یتلیضف  یب  یتقو  تسا و  مکاح  غورد 

308 ص :

ص 4. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 95 ؛ ج 2 ، داشرإلا ، ص 321 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  صص 182-183 ؛ ج 3 ، فارشألا ، باسنأ  - . 1
ص 337. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 438 ؛ ج 37 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  ص 30 ؛ دیلاوملا ، جات  - . 2

.نامه - . 3
.13، تارجح .تسامش » نیرتاوقتاب  دنوادخ ، دزن  امش  نیرت  یمارگ  - . » 4

.توغاط نارود  رد  ناریا  عولخم  هاش  يولهپ ، اضردمحم  - . 5
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.تساه هاگلتق  لادوگ  رد  ای  حبذم  لتقم و  رد  ای  اهنادنز  رد  شیاج  تسادخ ، هب  هّجوت  ياراد  تسا و  نافرع 

، تفر اوزنا  هب  داسف  یگتـسباو و  تفر ، اوزنا  هب  یبلطایند  ینارتوهـش و  ینعی  تشگرب ؛ قرو  ینعی  دمآ ، راک  رـس  رب  یماما  لثم  یتقو 
يردارب تّورم و  محر و  دمآ ، اهناسنا  يارب  يزوسلد  دمآ ، داهج  دمآ ، ّتینارون  افـص و  دمآ ، راک  يور  دهز  دـمآ ، راک  يالاب  اوقت 

نیا ینعی  دیآ ؛ یم  اهتلیـضف  نیا  ینعی  دیآ ؛ یم  اهتلـصخ  نیا  ینعی  دیآ ، یم  راک  رـس  رب  هک  ماما  .دـمآ  یگتـشذگدوخ  زا  راثیا و  و 
رگید مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  لاثما  تقو  نآ  .دنامیم  یقاب  تماما  ماظن  دیتشاد ، هگن  ار  اهـشزرا  نیا  رگا  .دوشیم  حرطم  اهـشزرا 

.دنوشیمن هدرب  حبذم  هب 

هفیظو و فـیلکت و  هب  هّجوـت  ياـج  هب  رگا  هچ ؟ میداد ، تسد  زا  ار  یجیـسب  هّیحور ي  رگا  هچ ؟ مـیداد ، تـسد  زا  ار  اـهنیا  رگا  اـما 
هک ار -  صالخااب  ناوج  ار ، نمؤم  ناوج  ار ، یجیـسب  ناوج  رگا  هچ ؟ میداـتفا ، ناـمدوخ  یـصخش  تـالّمجت  رکف  هب  یهلا ، ناـمرآ 

ِهاوخ نوزفا  ِيورُرپ  مدآ  نآ  میتخادنا و  اوزنا  رد  دـنک –  تدـهاجم  ادـخ  هار  رد  هک  دـشاب  ینادـیم  هکنیا  زج  دـهاوخیمن  زیچ  چـیه 
نیب هلـصاف  مالـسا  ردص  رد  رگا  .دـش  دـهاوخ  نوگرگد  زیچ  همه  تقو  نآ  هچ ؟ میدرک ، ّطلـسم  ار  ّتیونعم  یب  ِيافـص  یب  ِعّقوتُرپ 
یلیخ هلصاف  نیا  تسا  نکمم  ام  راگزور  رد   (1)، دش لاس  هاجنپ  شا  هشوگرگج  تداهش  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ّیبن  تلحر 

هک یفارحنا  لباقم  رد  دـیاب  .میراذـگن  دـیاب  .دـنورب  حـبذم  هب  ام  لیاضف  نابحاص  اهتلیـضف و  اهفرح ، نیا  زا  رتدوز  دوش و  رت  هاـتوک 
.میتسیاب دنک ، لیمحت  ام  رب  نمشد  تسا  نکمم 

.دوش ریگ  هشوگ  بالقنا  دنزرف  يوزنم و  هعماج  رد  بالقنا  حور  میراذگن  هک  تسا  نیا  اروشاع  زا  يریگ  تربع  سپ 

تخرد درکیم ، ایحا  نیمز  درکیم ، دابآ  ناتـسلخن  دوخ  تسد  اب  تشاد ؛ مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  دوب  يراک  یگدـنزاس ،
دنکیم هاچ  تشاکیم ،

309 ص :

ص 259. لاوطلا ، رابخألا  - . 1
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هچ اهنآ  .دـندرکیم  دـیزی  دایز و  نب  هللادـیبع  هک  تسا  يراک  یبلط ، يّدام  یبلطایند و  .تسا  یگدـنزاس  نیا ،  (1) .درکیم يرایبآ  و 
ار ود  نیا  .دندرکیم  دایز  ار  تالّمجت  اهنآ  دندروخیم ، اهنآ  دندرکیم ، یناف  اهنآ  دنتخاسیم ؟ دـندروآ و  یم  دوجوهب  ار  يزیچ  تقو 

.درک دیابن  هابتشا  مه  اب 

اروشاع زا  مهم  یسرد  یلصا ؛ هفیظو ي  تخانش  - 1371-5-7

هراشا

داعبا زا  اهنآ ، هرابرد ي  مالـسا  ناهج  نیرّکفتم  مالـسا و  يایند  رگا  هک  تسه  يدایز  رایـسب  تاـکن  اروشاـع ، تکرح  هّیـضق ي  رد 
زا هک  هچنآ  هثداـح و  نیا  زا  فلتخم ، طیارـش  رد  ناملـسم  ياهلـسن  فیلکت  یمالـسا و  یگدـنز  ياـه  هار  دـننک ، یـسررب  فـلتخم 

.دش دهاوخ  مولعم  تسا ، هدرک  هطاحا  ار  نآ  تارّخؤم ، تامّدقم و 

هفیظو ي مالسا ، خیرات  ساّسح  رایسب  لصف  کی  رد  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  تسا  مهم  هتکن ي  نیا  اهـسرد ، نیا  زا  یکی 
تخانـش رد  وا  .دـناسر  ماـجنا  هب  ار  هفیظو  نیا  داد و  صیخـشت  ّتیّمها ، فـلتخم  بـتارم  ياراد  نوگاـنوگ و  فیاـظو  زا  ار  یلـصا 

.دشن هابتشا  مّهوت و  راچد  تشاد ، جایتحا  نآ  هب  مالسا  يایند  زور  نآ  هک  يزیچ 

ّتلم و داـحآ  هـکنیا ، ینعی  تـسا ؛ فـلتخم  ياـهنارود  رد  نیملـسم ، یگدـنز  رد  ریذـپ  بیـسآ  طاـقن  زا  یکی  نـیا ، هـک  یلاـح  رد 
دیاب تسا و  یلصا  زیچ  هچ  دننادن  دننک ؛ هابتشا  ار  یلصا  هفیظو ي  نامز ، زا  يا  ههرب  رد  مالسا ، يایند  ناگتسجرب  اهنآ و  نایامنهار 

تسا مود  هجرد  یعرف و  زیچ  هچ  و  درک ؛ نآ  يادف  دش ، مزال  رگا  ار ، رگید  ياهراک  دیاب  تخادرپ و  نآ  هب 

310 ص :

بیذهت ص 74-75 ؛ یفاکلا ج 5 ، صص 81-83 ؛ ج 2 ، نینمؤملاریما ، مامإلا  بقانم  صص 219-225 ؛ ج 1 ، هنیدملا ، خیرات  - . 1
ص 106؛ نیقیلا ، فشک  ص 147 ؛ ص 22 و ج 15 ، ج 1 ، دیدحلا ، یبأ  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  صص 148-149 ؛ ج 9 ، ماکحألا ،

صص 33-32. ج 41 ، راونألاراحب ، ص 101 ؛ یعادلا ، هدع 

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 387 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_310_1
http://www.ghaemiyeh.com


.درک شالت  شیارب  داد و  ّتیّمها  دیاب  نآ  ِدوخ  ردق  هب  ار  يراک  تکرح و  ره  و 

تریصب یب  ناگرزب  صاوخ و 

مایق تقو  نونکا   » هک دشیم  تبحص  هّیضق  نیا  باب  رد  اهنآ  اب  رگا  هک  دندوب  یناسک  مالسلا ،  هیلع  هللادبعابا  تکرح  ِنامز  نامه  رد 
هکنیا امک  دـندیبسچ ؛ یم  ود  هجرد  فیلاکت  هب  دراد ، ییاهرـسدرد  تالکـشم و  دوخ  لابند  هب  راک ، نیا  هک  دـندیمهف  یم  و  تسا »

نمؤم و ياهمدآ  دنتفرن ، دندرکن و  تکرح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  هک  ییاهنآ  نایم  رد  .دـندرک  ار  راک  نیمه  يا  هّدـع  میدـید 
نمؤم و ياهمدآ  مالسا ، يایند  ناگدیزگرب  نارـس و  نیب  رد  زور  نآ  .دنـشاب  ایند  لها  همه ، هک  دوبن  روط  نیا  .تشاد  دوجو  دّهعتم 

نمشد دندادیمن ، صیخـشت  ار  نامز  ّتیعـضو  دندیمهف ، یمن  ار  فیلکت  اما  دندوب ؛ دننک ، لمع  هفیظو  قبط  دنتـساوخیم  هک  یناسک 
گرزب تائالتبا  زا  یکی  نیا  .دـندرکیم  هابتـشا  هس  هجرد  ود و  هجرد  ياهراک  اب  ار  يروحم  یلـصا و  راک  دنتخانـشیمن و  ار  یلـصا 

دیاب .مینک  هابتشا  رت  ّتیّمهامک  زیچ  اب  تسا ، مهم  هک  ار  هچنآ  میوش و  نآ  راچد  ام  تسا  نکمم  مه  زورما  .تسا  هدوب  مالسا  يایند 
.درک ادیپ  تسا ، نآ  هب  هعماج  تایح  ماوق و  هک  ار  یساسا  هفیظو ي 

یتوغاط و تردق  لصا  اب  هزرابم  یطیارـش ، نینچ  رد  مالـسا  يایند  يارب  هک  دـنامهف  دوخ  تانایب  رد  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
.تساهراک نیرت  بجاو  تردق ، نیا  ینمیرها  یناطیش و  هطلس ي  زا  اهناسنا  تاجن  يارب  مادقا 

تیب لها  فراـعم  غیلبت و  مدرم  ناـیم  رد  ار  یهلا  ماـکحا  دـنامیم و  هنیدـم  رد  رگا  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  تسا  یهیدـب 
نیا همه ي  زا  درکیم ، تکرح  قارع  تمـس  هب  يراک  ماجنا  يارب  یتقو  اما  .دادیم  شرورپ  ار  يا  هّدع  درکیم ، نایب  ار  مالـسلا  مهیلع 

؛ دیوگب مدرم  هب  تسناوتیمن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ثیداحا  دهد ؛ میلعت  اهنآ  هب  تسناوتیمن  ار  مدرم  زامن  دنامیم ؛ زاب  اهراک 
هزوح ي

311 ص :
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هفیظو مادک  ره  اهنیا  .دنامیم  دندوب ، هنیدم  رد  هک  ییارقف  نادنمتـسم و  ماتیا و  هب  کمک  زا  دشیم و  لیطعت  وا  فراعم  نایب  سرد و 
همه ي نابز  رد  هک  نانچ  نآ  یتح  .درک  رتمهم  هفیظو ي  يادـف  ار  فیاظو  نیا  همه ي  اـما  .دادـیم  ماـجنا  ترـضح  نآ  هک  دوب  يا 

(1) .دش رتالاب  فیلکت  نآ  يادف  نیا  دنتفریم ، جح  يارب  مدرم  هک  یماگنه  رد  هللا و  تیب  ّجح  نامز  تسه ، ناگدنیوگ  نیغّلبم و 

مالسلا هیلع  ماما  ناسل  رد  ّمها  فیلکت  نایب 

: دوب داسف  أشنم  هک  یهاگتسد  اب  هزرابم  دومرف ، هک  روط  نامه  تسیچ ؟ فیلکت  نآ 

(2) ؛» يِّدَج ِهَریِِسب  َریِسَأ  رَْکنُْملا َو  ِنَع  یَْهنَأ  ِفوُْرعَْملِاب َو  َُرمآ  ْنَأ  ُدیِرُأ  »

: دومرف هار  نیب  رد  يرگید  هبطخ ي  رد  هک  نانچ  نآ  ای 

یَلَع ًاقَح  َناک  ٍلوَق  ٍلْعِِفب َو ال  ِْهیَلَع  رِّیَُغی  ْمَلَف  ...ِهللادْهَِعل  ًاثکان  ِهللا ، ِمُرُِحل  ًالِحَتْسُم  ًارئاج  ًاناطلُس  يأر  ْنَم  لاق  ِهللا ، لوسَر  َّنِا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  »
(3) ؛» هَلِخْدُم ُهَلِخُْدی  ْنَا  ِهللا 

يانف يدوبان و  تمـس  هب  ار  اهناسنا  هک  یهاگتـسد  دنکارپیم و  داسف  هک  یتردـق  روج ؛ ملظ و  ناطلـس  هب  تبـسن  رییغت ، ای  هراغا  ینعی 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  قادصم  ار  نیا  هت  بلا  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تکرح  لیلد  نیا  .دـناشکیم  يونعم  يّدام و 
هک تساذل  .دوش  هّجوت  دیاب  مه  تاکن  نیا  هب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  فیلکت  هب  شیارگ  باب  رد  هک  دنا ؛ هتـسناد  مه  رکنم 
راک زورما ، هک  دهدیم  صیخـشت  .دـنکیم  ّمها  فیلکت  نیا  يادـف  مهم ، ولو  ار ، رگید  فیلاکت  دـنکیم و  تکرح  ّمها ، فیلکت  يارب 

.تسیچ بجاو 

312 ص :

ص 363. ج 44 ، راونألا ، راحب  ص 445 ؛ ج 1 ، يرولا ، مالعإ  ص 289 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  . 1 - 1
« .میامن راتفر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدـج  هریـس ي  قباـطم  میاـمن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مراد  رظن  رد  . » 2 - 2

ص 329. ج 44 ، راونألاراحب ،
دنکش یم  ار  ادخ  نامیپ  و  درامشیم ، لالح  ار  ادخ  مارح  هک  دنیبب  ار  يرگمتس  ناطلـس  سک  ره  دومرف : ادخ  ربمایپ  مدرم ! يا  - . » 3
نامه هب  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  راوازـس  دیاین ، رب  عاضوا  رییغت  ددـص  رد  شراتفگ  لمع و  اب  هاگنآ  دـنکیمن ...) راتفر  تلادـع  هب  (و 

ص 304. ج 4 ، يربطلا ، خیرات  .دربیم » ار  رگمتس  ناطلس  نآ  هک  دربب  خزود  زا  ییاج 
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دیدهت ار  نیملسم  مالسا و  ناهج  مصخ ، ههبج ي  کی  نمشد و  کی  .تسا  نّیعتم  یمالسا  هعماج ي  يارب  تکرح  کی  ینامز ، ره 
دننیب یم  تراسخ  نیملسم  مالسا و  تهج ، نآ  زا  هک  یتهج  رد  میدرک ، هابتشا  نمشد  تخانش  رد  رگا  .تخانش  دیاب  ار  نآ  دنکیم ؛

.دوریم تسد  زا  گرزب  ياهتصرف  تسا ؛ ریذپان  ناربج  دش ، دهاوخ  ادیپ  هک  یتراسخ  .میا  هدش  هابتشا  راچد  دوشیم ، هلمح  اهنآ  هب  و 

زور فیلکت  هفیظو و  تخانش  رد  مامتها 

، نکمم هجرد ي  العا  هب  ار  یـسانش  فیلکت  یـسانش و  نمـشد  هّجوت و  يرایـشوه و  نیمه  هک  میفّلکم  مالـسا ، يایند  رد  اـم  زورما 
.مینیبب كرادت  نامدوخ  ّتلم  مالسا و  ناهج  مالسا ، تّما  يارب 

نمشد اب  هلباقم  يارب  یهلا  ریبدت  اروشاع ؛ - 1371-11-6

هراشا

هسلج ي نیمه  زین  نآ  حرط  ياج  دسریم  رظن  هب  هک  تسا  حرطم  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  يارجام  باب  رد  مهم  رایسب  هلئسم ي  کی 
.تساج نیمه  شحرط  ياج  تسا و  یناسنا  ای  یخیرات  لاؤس ، نیا  .دیا  هدمآ  درگ  نآ  رد  زیزع  نارادساپ  امش  هک  دشاب  یمیمص 

، دهدیم رارق  دوخ  عاعّشلا  تحت  ار  اه  هنماد  همه ي  هک  يا  هّلق  لثم  هتسجرب ، هطقن ي  کی  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیسح  یگدنز  رد 
دوجو ثیداحا  اه و  هتفگ  خیرات و  بلاطم و  ثداوح و  ردقنآ  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  یگدنز  رد  .تساروشاع  نآ  دراد و  دوجو 

راـثآ و مکِح و  عـبنم  رگید ، هّمئا ي  زا  کـی  ره  یگدـنز  لـثم  راوـگرزب  نآ  یگدـنز  دوـبیمن ، مه  ـالبرک  هثداـح ي  رگا  هک  دراد ،
هب ار  يرگید  هناشن ي  زارف و  رتمک  راوگرزب ، نآ  یگدنز  زا  امش  هک  تسا  مهم  ردقنآ  اروشاع  هّیضق ي  اما  .دوب  ثیداحا  تایاور و 

.دیروآ یم  رطاخ 
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دراو زورما  هک  ییاـعد  نیا  اـی  تسا ، دراو  موس ) زور   ) زورما هک  یتراـیز  نیا  ناـبز  هب  هک  تسا  مهم  ردـقنآ  مه  اروشاـع  هّیـضق ي 
: هک تسا  هدمآ  نینچ  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیسح  هرابرد ي  تسا ،

(1) «. اَْهیََتبَال ْأَطَی  اََّمل  اَْهیَلَع َو  ْنَم  ُضْرَألا َو  اَهِیف َو  ْنَم  ُءاَمَّسلا َو  ُْهتََکب  »

يارجام ینعی  تسا ؛ ّتیّمها  زئاح  ردقنیا  هّیـضق  .دنتـسیرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  نیمز  نامـسآ و  هدراذـگن ، ناهج  نیا  هب  اپ  زونه 
یتسار هب  .دوب  نآ  هب  اهمشچ  هک  دوب  ینایرج  نیا ، .داتفا  قافّتا  زور  نآ  رد  تسا ، ریظن  یب  خیرات  رد  هک  یگرزب  تداهـش  اروشاع و 

؟ دوب هدش  ریدقت  شیپ  زا  هک  دوب  يا  هّیضق  هچ  نیا 

(2) ؛» ِهتَدَالِو ِِهلالِْهتْسا َو  َْلبَق  ِِهتَداَهَِشب  ِدوُعْوَْملا  »

.دشیم هدناوخ  هدیمان و  تداهش  اب  دیامنب ، هرهچ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هکنیا  زا  لبق 

رایسب مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیسح  تداهـش  باب  رد  هتبلا  .تسا  هدنزومآ  ام  يارب  هک  دراد  دوجو  يزار  اجنیا  رد  هک  دسریم  رظن  هب 
هب ار  وا  یـضعب  .تسا  هدیمهف  يزیچ  ارجام  نیا  زا  دوخ ، مهف  ردـق  هب  سک  ره  و  تسرد ، بوخ و  نانخـس  تسا ، هدـش  هتفگ  نخس 

دنتخانش و ار  وا  زا  يرتگرزب  داعبا  مه  یضعب  دندرک و  کچوک  رگید  لئاسم  بلاق  رد  ار  وا  یضعب  دندرک ؛ دودحم  تموکح  بلط 
.منک ضرع  مهاوخیمن  ار  اهنآ  هک  دنتشون ؛ دنتفگ و 

دیدپ زا  لبق  زا  دنکیم ، دـیدهت  زیزع  هدـیدپ ي  کی  ناونع  هب  ار  مالـسا  هک  یتارطخ  هک  تسا  نیا  منک ، ناونع  مهاوخیم  هک  یبلطم 
هدش و هظحالم  مه  تارطخ  نآ  اب  هلباقم  هلیـسو ي  تسا و  هدش  ینیب  شیپ  راگدرورپ ، فرط  زا  شندمآ  دیدپ  زاغآ  زا  ای  ندـمآ و 

لاعتم يادخ  هک  ملاس  ندب  کی  لثم  تسا ؛ هدش  هتشاذگ  راک  هعومجم ، نیا  ِدوخ  رد  مالسا و  ِدوخ  رد 
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ار شریمعت  هلیسو ي  نآ ، هدنزاس ي  سدنهم و  هک  ملاس  نیشام  کی  لثم  ای  تسا ؛ هتـشاذگ  راک  نآ  ِدوخ  رد  ار  شا  یعافد  تردق 
.تسا هدرک  هارمه  نآ  دوخ  اب 

لاعتم يادخ  .دراد  مزال  هلباقم  يارب  يا  هلیـسو  دنکیم و  دیدهت  ار  نآ  یتارطخ  اه ، هدـیدپ  همه ي  لثم  تسا و  هدـیدپ  کی  مالـسا 
.تشاذگ مالسا  ِدوخ  رد  ار  هلیسو  نیا 

مالسا يارب  هدمع  رطخ  ود 

یلخاد لالحمـضا  رطخ  يرگید  یجراخ و  نانمـشد  رطخ  یکی  هک  دنکیم ، دیدهت  ار  مالـسا  هدمع ، رطخ  ود  تسیچ ؟ رطخ  نآ  اما 
.تسا

یتدیقع ِییانبریز  هاگتسد  شرکف و  اب  ار  ماظن  کی  ّتیدوجوم  اهحالـس ، عاونا  اب  اهزرم ، نوریب  زا  هک  یـسک  ینعی  یجراخ  نمـشد 
ام  » هک دـنتفگ  دـیدید و  مشچ  هب  ار  نیا  یمالـسا ، يروهمج  دروم  رد  امـش  هک  دـهدیم ، رارق  فدـه  شزیچ  همه  شنیناوق و  شا و 
زا .دنربب  نیب  زا  ار  ماظن  نیا  هک  دـنتفرگ  میمـصت  و  نوریب ، زا  دـندوب  ینانمـشد  میربب .» نیب  زا  ار  یمالـسا  يروهمج  ماظن  میهاوخیم 

.روشک لخاد  رد  ولو  ماظن ؛ نوریب  زا  .روشک  نوریب  زا  هن  هچ ؟ ینعی  نوریب 

اه هبیرغ  لاـم  نیا  هک  ماـظن ، نورد  رد  ینعی  تسا ؛ ینورد » لالحمـضا   » ِتفآ مود ، تفآ  نمـشد و  .تسا  نمـشد  عوـن  کـی  نـیا ،
بولغم رثا  رب  تسرد ، هار  مهف  رد  هابتـشا  رثا  رب  یگتـسخ ، رثا  رب  ماظن ، کی  رد  تسا  نکمم  اهیدوخ  .تساهیدوخ  ِلاـم  نیا  تسین ؛

یگدز تفآ  راچد  نورد ، رد  ناهگان  اهنآ ، نتـشاگنا  گرزب  يّدام و  ياه  هولج  هب  ندرک  هاـگن  رثا  رب  ندـش و  یناـسفن  تاـساسحا 
ره يارب  یماـظن ، ره  يارب  ینورد -  تفآ  ینورب و  تفآ  نمـشد -  عون  ود  نیا  .تسا  یلّوا  رطخ  زا  رتشیب  شرطخ  هتبلا  نیا ، .دـنوش 

، داهج .تسا  هتشاذگ  ار  داهج  هدرک و  نّیعم  جالع  تفآ ، ود  ره  اب  هلباقم  يارب  مالسا  .دراد  دوجو  يا  هدیدپ  ره  يارب  یتالیکـشت و 
.تسین یجراخ  نانمشد  صوصخم 
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(1) «. نیِقفانُْملا َراَّفُْکلا َو  ِدِهاج  »

يور زا  دهاوخیم  هک  تسا  ینمـشد  يارب  داهج ، .درک  داهج  دیاب  اهنیا  همه ي  اب  اذل  .دـهدیم  رارق  ماظن  نورد  رد  ار  شدوخ  قفانم ،
میلاعت ینورد ، یگدیشاپ  مه  زا  یلخاد و  کّکفت  نآ  اب  هلباقم  يارب  نینچمه ، .دروایب  موجه  نآ  هب  ماظن ، اب  ینمـشد  يداقتعا و  یب 

: هک دنامهف  یم  دناسانشیم و  ناسنا  هب  یقیقح  روط  هب  ار  ایند  هک  دراد  دوجو  یشزرااب  رایسب  یقالخا 

.رخآ ات   (2)« دالْوَْألا ِلاْومَْألا َو  ِیف  ٌُرثاکَت  ْمُکَْنَیب َو  ٌرُخافَت  ٌهَنیز َو  ٌوَْهل َو  ٌبَِعل َو  اْینُّدلا  ُهایَْحلا  اَمَّنَأ  اوُمَلْعا  »

، دـیربب هرهب  اهنآ  زا  دـیراچان  امـش  هچرگا  تسا ، مزال  امـش  يارب  هچرگا  ایند ، ياهتّذـل  نیا  اه و  هولج  نیا  اـهرویز ، رز و  نیا  ینعی 
قلطم هک  دینادب  اما  دینک ؛ مهارف  ناتدوخ  يارب  ار  اهنآ  دیاب  تسین و  مه  یّکـش  نیا  رد  تساهنآ و  هب  هتـسباو  امـش  یگدـنز  هچرگا 

.تسا كانرطخ  رایسب  ندرپس ، یشومارف  هب  ار  اهفده  ندرک و  تکرح  اهزاین  نیا  لابند  هب  هتسب  مشچ  اهنیا و  ندرک 

وا نانخس  رتشیب  فصن  دراد  راظتنا  مدآ  دیوگیم ، نخس  هک  یماگنه  تسا و  نمـشد  اب  دربن  نادیم  ریـش  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما 
بلغا مینیب  یم  مینکیم ، هاگن  وا  یهغالبلا  جـهن  بطخ  تایاور و  رد  یتقو  اما  دـشاب ؛ ینامرهق  یناولهپ و  گنج و  داـهج و  هب  عجار 
يالاو يونعم و  ياهشزرا  ندرمش  یمارگ  ایند و  ریقحت  یفن و  قالخا و  اوقت و  دهز و  هب  عجار  ترـضح  نآ  ياه  هیـصوت  نانخس و 

.تسا يرشب 

نورب نورد و  نمشد  اب  داهج  هصرع ي  اروشاع ؛

العا رد  سفن ، اب  داهج  مه  نمـشد و  اب  داهج  مه  هک  ییاجنآ  ینعی  تسا ؛ شخب  ود  نیا  قیفلت  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  يارجاـم 
ادیپ یّلجت  نآ  هبترم ي 
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.20، دیدح .تسا »
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هنومن نآ  دوش و  هئارا  دیاب  ییالعا  هنومن ي  دیآ و  یم  شیپ  هثداح  نیا  هک  دـنادیم  لاعتم  يادـخ  ینعی  دوب ؛ اروشاع  يارجام  درک ،
نآ رد  نارگید  قّوشم  نامرهق ، درف  دـنوشیم و  حرطم  هتـشر  کی  رد  اـهروشک ، رد  هک  ییاـهنامرهق  لـثم  دریگ ؛ رارق  وگلا  ـالعا ، ي 

.تسا نهذ  هب  بیرقت  يارب  کچوک  لاثم  کی  نیا  هتبلا ، .دوشیم  شزرو  زا  هتشر 

یجراخ و نمـشد  اب  هزرابم  ههبج ي  رد  مه  ههبج ؛ ود  ره  رد  زیمآ  تدـهاجم  ِمیظع  تکرح  کی  زا  تسا  ترابع  اروشاع  يارجاـم 
هیلع و هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  ار  یتردق  دندوب و  تردق  هاگتـسد  نیا  هب  هدیبسچ  ِنابلطایند  دـساف و  تفالخ  هاگتـسد  نامه  هک  ینورب 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مّرکم  ّیبن  مالـسا و  ریـسم  سکع  رد  تکرح  يارب  اهنآ  دوب ، هدرک  مادختـسا  اـهناسنا  تاـجن  يارب  هلآ 
هتکن ي .دوب  هدرک  تکرح  ینورد  داسف  نامه  تمـس  هب  مومع  روط  هب  هعماـج  زور  نآ  هک  ینورد ، ههبج ي  رد  مه  و  دنتـساوخیم ،

.تسا رتمهم  نم  رظن  هب  مود ،

مالسلا هیلع  هللادبعابا  نامز  هعماج ي  یگژیو 

، دوب هدمآ  تسد  هب  یمیانغ  دوب ، هدش  ماجنا  یتاحوتف  دوب ، هدش  یط  راک  هّیلّوا ي  ياهیتخـس  نارود  دوب ، هتـشذگ  نامز  زا  يا  ههرب 
نایرج هب  روشک  لخاد  رد  یناوارف  میانغ  دندوب ، هدش  بوکرس  اجنآ  اجنیا و  یجراخ ، نانمـشد  دوب ، هدش  رت  عیـسو  روشک  هریاد ي 

علق ار  ّتیفارشا  مالـسا ، هکنآ  زا  دعب  ینعی  دندوب ؛ هتفرگ  رارق  فارـشا  هقبط ي  رد  يا  هّدع  دندوب و  هدش  رادلوپ  يا  هّدع  دوب ، هداتفا 
 - یمالسا نیوانع  اهتَمس و  اب  مالسا ، مان  اب  يرصانع  .دمآ  دوجو  هب  مالسا  يایند  رد  دیدج  فارـشا  هقبط ي  کی  دوب ، هدرک  عمق  و 
زا یضعب  هک  دندش  دراو  بسانمان  تسیاشان و  ياهراک  رد  ربمغیپ -  دنواشیوخ  نالف  رسپ  ربمغیپ ، رای  نالف  رسپ  یباحص ، نالف  رسپ 

هنـّـسلارهم ي نآ  ياــج  هـب  ناــشنارتخد ، هـّیرهم ي  يارب  هـک  دــندش  ادــیپ  یناــسک  .تـسا  تـبث  خــیرات  رد  ناشیاهمــسا  اــهنیا ،
مالسا ردص  ناناملسم  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمغیپ  هک  یمهرد  داتشهودصراهچ 

317 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 394 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا زا  (2) و  ریبز نب  بعـصم  ًالثم  گرزب ؛ ياه  یباحـص  نارـسپ  یناسک ؟ هچ  دـنداد ! رارق  مهرد  نویلیم  کی   (1)، دندرکیم حرطم 
(3) .لیبق

دوخ يرسم  یقالخا  يرامیب  جیردتب  هک  دنوش  ادیپ  هعماج  رد  يدارفا  ینعی  نیا ؛ ینعی  نورد ، زا  هاگتسد  ندش  دساف  مییوگیم  یتقو 
رگم یتیعـضو ، نینچ  رد  .دـننک  لقتنم  هعماـج  هب  روط  نیمه  تسه ، مه  کـلهم  هنافّـسأتم  هک  ار  یگدز -  توهـش  یگدزاـیند و  - 

یم قافّتا  يزیچ  نینچ  رگم  دورب !؟ هیواعم  نبدـیزی  هاگتـسد  اب  تفلاـخم  غارـس  هب  هک  درکیم  ادـیپ  هلـصوح  اـی  تأرج  لد و  یـسک 
؟ دنک هزرابم  يدیزی  زور  نآ  داسف  ملظ و  هاگتسد  اب  هک  دوب  نیا  رکف  هب  یسک  هچ  داتفا ؟

هب ور  ِریذپداسف  یبلط  تحار  هّیحور ي  اب  مه  درک و  هزرابم  نمـشد  اب  مه  هک  دمآ  دوجو  هب  ینیـسح  میظع  مایق  يا ، هنیمز  نینچ  رد 
.تسا مهم  نیا  .یلومعم  يداع و  ناناملسم  نایم  یهابت 

هیلع نیـسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  دینیب  یم  امـش  اذل  .دـش  رادـیب  مدرم  نادـجو  هک  درک  يراک  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ینعی 
نمشد فرط  زا  یتکرح  هک  تسین  نیا  مهم  اما  دش ؛ بوکرس  هتبلا  .دمآ  دوجو  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  یمالـسا  ياهمایق  مالـسلا ، 
لمعلا سکع  ِلاح  نمـشد ، لباقم  رد  هک  دسرب  ییاج  هب  هعماج  کی  هک  تسا  نیا  نآ  زا  رت  خلت  اما  تسا ، خلت  هتبلا  .دوش  بوکرس 

.تسا گرزب  ِرطخ  نیا ، .دنکن  ادیپ  نداد  ناشن 

ردص نارود  زا  هکنیا  اب  دندش و  ادیپ  یناسک  تیغاوط ، تموکح  ياهنارود  همه ي  رد  هک  درک  يراک  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
رترود مالسا 

318 ص :

، یناعنصلا قازرلادبع  فنصملا ، مهرد ) 400 : ) تسا هدش  لقن  مهرد  ات 500  مهرد  نیب 400  هنـسلارهم  نازیم  ییاور  بتک  رد  - . 1
، يربکلا تاقبطلا  مهرد ) 480 . ) ص 445 ج1 ، فارشألا ، باسنأ  مهرد ) 420 . ) 368-367 صص ج2 ، دمحا ، دنسم  177 ؛ صص ج6 ،
صص 93-94؛ ج 6 ، دمحا ، دنسم  مهرد ) 500 . ) صص 10و12 ج16 ، راونألاراحب ، ص 176 ؛ ج 2 ، كردتسملا ، ص 128 ؛ ج 8 ،

ص170. ج90 ، راونألاراحب ، صص 375-377 ؛ ج 5 ، یفاکلا ،
ص 272. ج 4 ، طوسبملا ، ص 233 ؛ فراعملا ، - . 2

ص 233. ج 7 ، یقهیب ، يربکلا ، ننسلا  ص 143 ؛ ج 6 ، يربکلا ، تاقبطلا  ص 320 ؛ ج 3 ، یفوکلا ، هبیش  یبأ  نبا  فنصملا ، - . 3
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بوکرـس مه  همه  .دوب  رتشیب  داـسف  ملظ و  هاگتـسد  اـب  هزراـبم  يارب  مالـسلا ،  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  نارود  زا  ناـش  هدارا  دـندوب ،
و  (2) نیباّوت يایاضق  يدـعب و  ياـیاضق  اـت  دـینک  عورـش   (1)، تـسا فورعم  هّرَح »  » هـب هـک  هنیدـم  مدرم  ماـیق  هّیــضق ي  زا  .دـندش 

دوجو هب  یـسک  هچ  ار  اـهمایق  نیا  .دـمآ  دوجو  هب  ماـیق  اـهتّلم  لـخاد  رد  ّبترم   (5)، ساـّبع ینب  (4) و  هّیما ینب  نارود  اـت   (3)، راتخم
هب لیدبت  ّتیلوئسم  زا  زیرگ  یلبنت و  هّیحور ي  ایآ  درکیمن ، مایق  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رگا  مالـسلا .  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دروآ ؟

؟ دشیم يریذپ  ّتیلوئسم  يزیتس و  ملظ  هّیحور ي 

ِناـگداز گرزب  زکرم  هک  هنیدـم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هکنیا  لـیلد  هب  دوب ؟ هدرم  يریذـپ  ّتیلوئـسم  هّیحور ي  مییوگیم  ارچ 
عمج هنیدـم  رد  اهنیا  همه ي  مالـسا ، ردـص  يافلخ  دـنزرف  رمع ، دـنزرف  ریبز ، دـنزرف  ساـّبع ، دـنزرف   (6) .تفر هکم  هب  دوـب ، مالـسا 

.دنک کمک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  یخیرات ، نینوخ و  مایق  نآ  رد  دشن  رضاح  سک  چیه  (7) و  دندوب

اروشاع زا  گرزب  یسرد 

هیلع نیـسح  ماما  مایق  زا  دـعب  اما  دـنرادرب ، یمدـق  دـندوبن  رـضاح  مه  صاوخ  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  عورـش  زا  لبق  ات  سپ 
نیا .دش  هدنز  هّیحور  نیا  مالسلا ، 

319 ص :

صص 121-111. ج 4 ، لماکلا ، صص 68-71 ؛ ج 3 ، بهذلا ، جورم  - . 1
.470-451 صص ج4 ، يربطلا ، خیرات  509-510 ؛ صص ، 1 هسماخ يربکلا ، تاقبطلا  - . 2

صص 338-332. ج 45 ، راونألاراحب ، صص 240-244 ؛ یسوط ، یلامألا ، صص 288-308 ؛ لاوطلا ، رابخألا  - . 3
ص530. ج31 ، راونألاراحب ، 171-174 ؛ صص ج2 ، داشرإلا ، 145-150 ؛ صص نییبلاطلا ، لتاقم  - . 4

هیبـنتلا و ص 37 ؛ يوـلعلا ، هلـسلسلا  رـس  186 ؛ صـص 185 -  ج 2 ، هسایــسلا ، هماـمإلا و  ص 497 ؛ ج 2 ، یبوـقعیلا ، خــیرات  - . 5
براجت صص 438-441 و480-481 ؛ نییبلاطلا ، لتاقم  صص 68-69 ؛ ص439 و ج 4 ، ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 295 ؛ فارشإلا ،

صص 310-311 و ج6 ، لماکلا ، ص 213 ؛ ج 7 ، مظتنملا ، صص 109-110 ؛ ج 6 ، خیراتلا ، ءدبلا و  صص 114-118 ؛ ج4 ، ممألا ،
ص14. ج 4 ، نودلخ ، نبا  خیرات  صص 9-10 ؛ ج 11 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  صص 238-240 ؛ ج 7 ،

ص 326. ج 44 ، راونألا ، راحب  ص 221 ؛ صاوخلا ، هرکذت  صص 171-172 ؛ نیظعاولا ، هضور  - . 6
ص 13. نازحألاریثم ، ص 225 ؛ ج 1 ، هسایسلا ، همامإلا و  - . 7
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: هکنیا تسا ؛ نیا  ارجام  نیا  تمظع  .مینادب  دیاب  رگید  ياهسرد  رانک  رد  اروشاع ، يارجام  رد  هک  تسا  یگرزب  سرد  نآ 

(1) ؛» ِهتَدَالِو ِِهلالِْهتْسا َو  َْلبَق  ِِهتَداَهَِشب  ِدوُعْوَْملا  »

؛ راوگرزب نآ  تدالو  زا  لبق  زا  هکنیا 

(2) «. اَْهیَلَع ْنَم  ُضْرَألا َو  اَهِیف َو  ْنَم  ُءاَمَّسلا َو  ُْهتََکب  »

ای اـعد  نیا  ریبـعت  هب  دنتـشاد و  یمارگ  ار  وا  يازع  دـنداد و  رارق  هّجوـت  دروـم  گرزب  يازع  نیا  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
هیلع یلع  نب  نیـسح  هدش ي  هدـنز  ار  مالـسا  دـینکیم ، هاگن  یتقو  زورما  امـش  اذـل  .تسا  رطاخ  نیا  هب  دـندرک ، هیرگ  وا  رب  ترایز ،
.دراد دوجو  نمشد  هک  تسا  یتقو  نآ  يرادساپ ، .تسا  یبسانم  ریبعت  رادساپ ،»  » ریبعت .دینادیم  مالسا  ِرادساپ  ار  وا  دینادیم ؛ مالـسلا 

! تسا باوخ  رد  نمشد  هک  دوش  نامگ  ادابم  .دراد  دوجو  مه  زورما  ینورد -  لالحمضا  تفآ  یجراخ و  نمشد  نمـشد -  ود  نیا 
.تسین نکمم  يزیچ  نینچ  تسا ! فرصنم  ینمشد  زا  نمشد  هک  دوش  نامگ  ادابم 

هفرع ياعد  رد  رّبدت  تئارق و  رد  مامتها  - 1372-3-5

دوخ یب  .تسا  تشهب  تاعاس  نآ  زا  یکی  مینک ، كرد  ار  نآ  میناوتب  رگا  زور ، کی  نیا  رهظ  زا  دـعب  .تسا  کیدزن  مه  هفرع  زور 
(3) .دنکیم فرص  اعد  اب  ار  زور  فصن  نآ  تمظع ، نآ  اب  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیسح  لثم  یتّیصخش  هک  تسین 

رکف اهنیا ، .دـینک  رکف  شیور  دینیـشنب  هکنیا  هن  دـییوگیم ؛ هچ  دـینیبب  دـینک  ّتقد  .دـینک  هّجوت  اعد  نیا  یناعم  هب  دـینک  یعـس  ًاـمتح 
نآ يانعم  دییوگیم و  نخس  یسک  هچ  اب  دینیبب  دینزیم ، فرح  یتقو  طقف  دهاوخیمن ؛ ندرک 

320 ص :

ص 347. ج 98 ، راونألاراحب ، ص 826 ؛ دجهتملا ، حابصم  - . 1
.نامه - . 2

ص 214. ج 95 ، راونألاراحب ، ص 74 ؛ ج 2 ، لامعألا ، لابقإ  - . 3
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.تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياعد  حرـش  لثم   (1)، هفرع زور  رد  مه  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  ياعد  .تسیچ  هک  دـیمهفب  ار  هملک 
.دراد معط  کی  مادک  ره  تسا ! هتشون  اعد  نابز  اب  اعد و  لیذ  رد  ردپ ، تاملک  يارب  یحرش  نییبت و  یقیلعت ، یلیذ ، وا ؛ هک  ییوگ 

نید يراگدنام  زمر  اروشاع ؛ - 1372-3-26

هراشا

مالـسلا هیلع  یلع  نب  نیـسح  ِگرزب  ِيراکادـف  رگا  .تسا  هدـنام  یقاب  مه  اروشاع  تکرب  هب  هدروخ و  دـنویپ  اروشاع  اب  نید  ساسا 
طاسب يرجه ، مود  نرق  همین ي  ای  لّوا  نرق  ناـمه  رد  درک -  رادـیب  هّجوتم و  یّلکب  ار  خـیرات  نادـجو  يراکادـف ، نیا  هک  دوبیمن - 

ار نیا  دنک ، هظحالم  ار  یخیرات  قیاقح  دشاب و  خیرات  هب  هعجارم  ِلها  یسک  رگا  .تسا  هنوگ  نیا  ًاعطق  .دشیم  هدیچرب  یّلکب  مالـسا 
نیمه دش ، اه  يدعب  يارب  ییوگلا  هوسا و  تفـشآرب و  نامز  نآ  رد  ار  یمالـسا  هعماج ي  نادجو  هک  يزیچ  .درک  دهاوخ  قیدـصت 
هخسن نآ  زا  مادک  چیه  اما  درک ، ادیپ  يرایسب  ریاظن  نآ ، زا  دعب  هتبلا  .تشادن  هقباس  مالـسا  رد  زور  نآ  ات  هک  دوب  یبیجع  هثداح ي 
.دیسرن اروشاع  هثداح ي  ياپ  هب  مادک  چیه  اما  داد ، یعمج  هتسد  يادهـش  داد ، يدایز  نادیهـش  مالـسا ، تّما  .دوبن  لصا  قباطم  اه ،

.دنام دهاوخ  یقاب  تمایق  ات  نانچمه  دنام و  یقاب  تداهش  يراکادف و  هّلق ي  جوا  رد  اروشاع ، هثداح ي 

(2) «. هللاِْدبَعَابَأ اَی  َکِمْوَیَک  َمْوَی  «ال 

« نیسحلا سأر   » دجسم رصم ، روشک  رد  زورما  .دنا  هدرک  هدافتسا  مه  هعیـش  ریغ  هتبلا  .میا  هدرب  هرهب  یلیخ  هثداح  نیا  زا  نایعیـش ، ام 
ّتلم .تسا  رـصم  ِتیب  لها  ِّبحم  مدرم  فطاوع  عّمجت  ّلحم  تسا -  نوفدـم  راوگرزب  نآ  سّدـقم  رـس  دـننکیم  لاـیخ  هک  اـجنآ  - 

راک .تسا  یبوخ  ّتلم  رصم ،

321 ص :

ياعد 47. هلماکلا ، هّیداّجسلا  هفیحصلا  - . 1
ص 218. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 238 ؛ ج 3 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  - . 2
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کی هعقاو  نیا  زا  هعیش  اما  دنا ؛ هعقاو  نیا  زا  ّرثأتم  ایند ، ياج  همه  .تسا  تیب  لها  ِّبحم  ّتلم ، .میرادن  روشک  نآ  تلود  میژر و  هب 
فطاوع میدرک ؛ نایب  مدرم  يارب  ار  ماکحا  میدرک ؛ ظـفح  هثداـح  نیا  هلیـسو ي  هب  ار  نید  اـم  .تسا  هدرک  هداـعلا  قوف  هدافتـسا ي 

.هتشذگ نرق  دنچ  لوط  رد  نیغّلبم ، نّویناحور و  هفیاط ي  ینعی  مییوگیم ، هک  ام »  » .میداد رارق  نامیا  نید و  تمدخ  رد  ار  مدرم 

بالقنا نیا  دوبن ، نآ  زا  يریگ  هوسا  البرک و  هثداح ي  رگا  .تسام  دنمهوکش  بالقنا  نیمه  البرک  هثداح ي  میظع  تکرب  نیرخآ 
سرد نیا  طخ و  نیا   (1) «، تسا زوریپ  ریشمش  رب  نوخ  هک  یهام  : » دندومرف لاس 57  مّرحم  رد  هک  نامراوگرزب  ماما  .دـشیمن  زوریپ 

.تسا نیمه  دیورب ، هک  مه  گنج  غارس  .دنداد  مّرحم  زا  ار 

زا یلماک  هنومن ي  ام ، نامز  رد  هک  دـننکن  شومارف  یبهذـم ، ناحاّدـم  ناگدـنناوخ و  یبهذـم ، ناگدـنیوگ  ظاّعو ، نیغّلبم ، ناـیاقآ 
يا هّدع  دندش ، دیهـش  اهنآ  زا  يا  هّدع  .دورن  ناتدای  نیا  .دنا  جیـسب  ناناوج  اه و  هچب  نیمه  .دنیاه  یجیـسب  نیمه  اروشاع ، ثداوح 

تداهش اما  دنتفر ، تداهش  غارس  هب  دنتخیرگ ؛ تداهش  زا  هک  دوبن  نیا  رطاخ  هب  دندشن ، دیهش  رگا  دنتسه ، هک  ییاهنیا  .دنتـسه  مه 
ریپ زا  هللادمحب  زورما  هک  اه ، یجیسب  نآ  يایاقب  اب  ام و  يادهـش  اب  مّرحم ، اروشاع و  يارجام  هک  دوشن  شومارف  .دماین  ناشغارـس  هب 

.دراد دنویپ  دندایز ، ام  هعماج ي  رد  ناوج  و 

مّرحم هام  رد  يولع  ینیسح و  فراعم  نایب  هب  ینید  ناغّلبم  مامتها 

فراعم مّرحم ، هام  رد  .دیربب  ادخ  يارب  نید و  هار  رد  ار  هرهب  رثکادح  هام ، نیا  زا  دیشاب  بظاوم  .تسامش  ام و  لباقم  غیلبت ، ِهام  نیا 
ضرع رّرکم  هدـنب  .دـینک  نایب  مدرم  يارب  تسا ، حیحـص  لیـصا و  ِیمالـسا  ینآرق و  فراعم  نامه  هک  ار  يولع  فراعم  ینیـسح و 

هک يربنم  نتفر ؛ هعلاطم  یب  ِربنم  ما : هدرک 
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يادخ یهاگ  تسس ، فرح  یهاگ  دیوگب -  ربنم  رد  دیایب ، شناهد  هب  هچره  و  تفگ » میهاوخ  هچ  مینیبب  الاح   » دیوگب دورب ، ناسنا 
.تساروشاع ّقح  رد  یساپسان  دشاب -  بهذم  نهوم  هک  یفرح  هتساوخان  يادخ  تسردان ، ِلقن  هدرکان 

ییاهلاؤس ناشدوخ  لاّیـس  نهذ  اب  ام ، ناناوج  زورما  دنمـشزرا ! شکتمحز و  یمارگ و  ياـبطخ  اـملع و  نّویناـحور ، مرتحم ؛ ناـیاقآ 
! دیوگیم رفک  دراد  ایوگ  تکاس »! اقآ ، : » مییوگب درک ، یلاؤس  ناوج  کی  ات  .دـینک  يریگداریا  رب  لمح  دـیابن  ار  اهلاؤس  نیا  .دـنراد 
یتوص و طباور  هب  هّجوت  اب  اـیند  ياـج  همه  رد  زورما  تسرداـن ، ياهلالدتـسا  طـلغ و  راـکفا  .تسا  لاّیـس  ناوج ، نهذ  .تسا  ناوج 

امش نم و  دنک ؟ فرطرب  ار  نیا  دیاب  یسک  هچ  .دیآ  یم  دوجو  هب  لاؤس  شیارب  ام ، ناوج  .تسا  هدرتسگ  دراد ، دوجو  هک  یییرـصب 
سک دینکن ، فرطرب  ار  لاکشا  لاؤس و  نآ  ای  دینکن ، ُرپ  تسرد  لکـش  هب  ار  يرکف  ألخ  نآ  دیورن و  امـش  رگا  .مینک  فرطرب  دیاب 
يوق شنیرت و  لدتسم  شنیرتهب ، زا  یمالـسا  بان  هشیدنا ي  اب  دیاب  یناحور  .دیوگیم  ار  وا  باوج  طلغ ، لکـش  هب  دوریم و  يرگید 

.میراد رایسب  اهفرح ، اه و  هشیدنا  روط  نیا  ام  .دشاب  زّهجم  شنیرت 

او میلـست  ناـعذا و  لوبق و  هب  دوـخ ، لـباقم  رد  ار  یهاگـشناد  هعماـج ي  کـی  هیلع  یلاـعت  هللا  ناوـضریرّهطم  دیهـش  لـثم  رفن  کـی 
دندرکیم و تاغیلبت  نید  ّدض  حیرص ، روط  هب  هک  دندوب  یناسک  درکیم ، سیردت  راوگرزب  نآ  هک  يا  هدکـشناد  نامه  رد  .تشادیم 

حیحـص ّتینهذ  زا  تفگ ؛ ار  قیاقح  داد ، رکف  دز ، فرح  دوش ؛ هقی  هب  تسد  دنک و  اوعد  اهنآ  اب  تفرن  راوگرزب  نآ  .دنتفگیم  سرد 
.درک هضبق  ار  اضف  دومن و  هدافتسا 

راکفا اب  طبترم  ًانایحا  ناوج و  يرکف  ياهطیحم  اه و  هاگـشناد  اب  هک  ینّویناحور  بـالقنا ، زا  شیپ  .دوب  هنوگ  نیا  بـالقنا ، زا  شیپ 
اما دنتشادن ، دهدب ، اهنآ  هب  يروز  تردق و  هک  يرازبا  دنتشاد ، لاصّتا  هناگیب 
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دیدـید یم  دزیم و  فرح  مدرم  يارب  داتـسیا  یم  یناـحور  کـی  دجـسم ، کـی  رد  .دوـب  اـهنآ  تـسد  هـب  اـهنآ و  هـضبق ي  رد  اـضف 
حرش ای  دنونـشب  وا  زا  ریـسفت  هملک  راهچ  هک  اقآ  نآ  تبحـص  ياپ  دنتفریم  دشیم و  تولخ  ای  لیطعت  هاگـشناد ، رد  سرد  ياهـسالک 

.دشاب دیاب  روط  نیا  اهربنم ، .مینک  زّهجم  ار  نامدوخ  هنوگ  نیا  دیاب  ام  .دنریگب  دای  ار  وا  هغالبلا ي  جهن 

؛ تسا روـط  نیمه  زین  یناوـخ  هحوـن  .منکیم  ضرع  يرادازع  مسارم  همه ي  هب  تبـسن  نم  .تسین  مه  اـهربنم  صوـصخم  نیا  هتبلا ،
ؤلؤل و  » .ناوخ هضور  طیارـش  هراـبرد ي  تشون  باـتک  هیلع ، هللا  ناوضریرون  یجاـح  موـحرم  .تسا  روـط  نیمه  زین  یناوـخ  هضور 

یحاّدم دراد ؛ طیارش  مه  یناوخ  هضور   (1) .تسا ناشیا  باتک  مسا  ناناوخ -  هضور  ربنم  مود  لّوا و  هّلپ ي  طیارـش  رد  ناـجرم - »
بظاوم دنناوخیم ، دنیارسیم و  دننکیم ، هّیهت  ار  اهنیا  هک  یناسک  دیاب  .دراد  طیارش  مه  ندناوخ  ینز  هنیس  هحون ي  دراد ؛ طیارـش  مه 

هار رد  یمدـق  یناوخ ، هحون  نیا  یناوخ و  هضور  نیا  ینز ، هنیـس  نیا  اـت  دـننزب ، فرح  یمالـسا  فراـعم  قبط  رب  تسرد  هک  دنـشاب 
فالخ و بلاطم  لیطابا و  زا  هک  دننک  یعـس  دـیاب  .تسا  مزال  ام  يارب  زورما  نیا ، .دـشاب  یمالـسا  راکفا  هّلق ي  جوا  هب  مدرم  جورع 
، تسین مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هاگتـسد  هتـسیاش ي  ًاـتقیقح  تسا و  بهذـم  نهو  هک  اـهراک  زا  یـضعب  هتـسیاشان و  ياـهراک 

.دوش بانتجا 

اروشاع هعقاو ي  زا  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  مهس  - 1372-4-23

یگدنز زور  نآ  یمالـسا  طیحم  رد   (2)، البرک هثداح ي  زا  دـعب  لاس  راهچو  یـس  ًابیرقت  مالـسلا ،]  هیلع  داّجـس  ماما   ] راوگرزب نآ 
زا هک  یناسک  شاک  يا  هک  تسا ، سرد  زا  رپ  ياهیگدنز  زا  یکی  تهج  همه  زا  یگدنز ، نیا  درک و 

324 ص :

صص 389-388. ج 18 ، هعیرذلا ، - . 1
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مولعم ات  دندرکیم ، حیرشت  ناناملـسم  ریغ  يارب  یتح  نیملـسم و  يارب  مدرم ، يارب  ار  نآ  دنراد ، یهاگآ  یگدنز  نیا  یلاع  تاّیفیک 
، دوب نیتسار  بان و  مالـسا  رکیپ  رب  یمیظع  هبرـض ي  هک  اروشاع  هثداـح ي  زا  دـعب  اـم ، ِراوگرزب  ماـما  نیمراـهچ  هنوگچ  هک  دـشیم 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  دوبن ، داّجـس  ماما  ياهـشالت  رگا  .دوش  نید  يانب  ندش  ناریو  زا  عنام  دتـسیاب و  هنت  کی  تسناوت 
هک دراد  دوجو  راک  هتشر  دنچ  مراهچ ، ماما  یگدنز  رد  .تسا  یمیظع  مهس  مراهچ ، ماما  مهـس  .دنامیمن  نآ  راثآ  دوب و  هدش  عیاض 

.یمالسا هعماج ي  قالخا  بیذهت  تیبرت و  ینعی  تسا ؛ قالخا  هتشر ي  نیمه  اهنآ ، زا  یکی 

شخب راوگرزب ، ماما  نآ  لیلحت  قبط  نوچ  ارچ ؟ .تسب  رمک  یمالسا  هعماج ي  رد  قالخا  رییغت  میلعت و  هب  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما 
زا مدرم  رگا  .دوب  مدرم  قالخا  داسف  طاطحنا و  زا  یشان  دیماجنا ، البرک  هعجاف ي  هب  هک  مالـسا  يایند  یـساسا  تالکـشم  زا  یّمهم 

روط نآ  مدرم  رگا  .دـننیرفایب  ار  هعجاف  نآ  دنتـسناوتیمن  نارگید  دعـسرمع و  دایز و  نبا  دـیزی و  دـندوب ، رادروخرب  یمالـسا  قالخا 
نکمم دوبیمن ، مکاح  اهنآ  رب  لیاذر  دندوب و  هدشن  رود  اهنامرآ  زا  روط  نآ  دندوب ، هدیبسچن  كاخ  هب  روط  نآ  دندوب ، هدـشن  تسپ 

رسپ نتشک  ینعی  یمیظع ؛ هعجاف ي  نانچ  داجیا  هب  ار  مدرم  دنناوتب  دنـشاب -  رئاج  نید و  یب  ولو  دنـشاب ؛ دساف  ولو  اهتموکح -  دوبن 
!؟ تسا یخوش  نیا  رگم  .دننک  راداو  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف ي  رسپ  ربمغیپ و 

هعماج ي هرهچ ي  رد  مالسلا ،  هیلع  داّجـس  ماما  ار  نیا  .دوش  بارخ  وا  قالخا  هک  دش  دهاوخ  دسافم  همه ي  أشنم  یتقو  ّتلم ، کی 
مراکم  » ياعد اذـل ، .دـنادرگ  وکین  ار  قالخا  دـنک و  كاپ  یتشز  نیا  زا  ار  هرهچ  نیا  هکنیا  هب  تسب  رمک  و  درک ، صّحفت  یمالـسا 

.تسا سرد  اما  ؛(2)  تساعد هّیداّجس » هفیحص ي   » .تسا سرد  اما  ؛(1)  تساعد قالخالا »

325 ص :

ياعد 20. هلماکلا ، هّیداّجسلا  هفیحصلا  .ر ك : - . 1
ص 345. ج 13 ، هعیرذلا ، - . 2
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البرک هثداح ي  يواک  فرژ  رد  مامتها  - 1372-10-26

هراشا

يربهر دندرک ، مایق  ایند  رد  يرایـسب  .میهد  جرخ  هب  رظن  ّتقد  مینک و  يرگن  فرژ  دیاب  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیـسح  يارجام  رد 
صاخ درف  کی  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  اما  دـندوبن ؛ مک  مه  هّمئا  زا  ناربمغیپ و  دالوا  زا  اـهنیا ، نیب  رد  .دـندش  مه  هتـشک  دنتـشاد ،
خساپ ارچ ؟ .دنراد  ناشدوخ  هب  رـصحنم  هاگیاج  کی  البرک ، يادهـش  .تسا  درف  هب  رـصحنم  هثداح ي  کی  البرک ، هثداح ي  .تسا 

.دهدیم سرد  ام  همه ي  هب  هک  تسا  نامه  دوش و  وجتسج  دیاب  هثداح  تعیبط  رد  ارچ »  » نیا

البرک هثداح ي  ياهیگژیو 

نید ادخ و  يارب  هبئاش ، چیه  نودب  ًاصلخم و  ًاصلاخ ، یتکرح  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیسح  تکرح  هک  تسا  نیا  ّتیـصوصخ  کی 
.تسا مهم  یلیخ  هک  لّوا  ّتیصوصخ  نیا  .دوب  نیملسم  هعماج ي  حالصا  و 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هکنیا 

(1) ؛» ًاِملاَظ ًادِسْفُم َو ال  ًارَِطب َو ال  ًارِشَأ َو ال  ْجُرْخَأ  َْمل  یِّنَأ  »

نیا رد  داسف ، يا  هّرذ  متـس و  يا  هّرذ  .تسین  شیامن  تسین ؛ ندـیبلط  يزیچ  دوخ ، يارب  تسین ؛ نداد  ناشن  دوخ  تسین ؛ ییامندوخ 
.تسین تکرح 

(2)« يِّدَج ِهَّمُأ  ِیف  ِحالْصِْإلا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  اَمَّنِإ  «َو 

رّدکم ار  نوگدیـشروخ  نهذ  نآ  كاپ و  ّتین  نآ  يرگید ، ضرغ  دـصق و  چـیه  ینعی  طقف ؛ اَمَّنِإ : .تسا  یّمهم  رایـسب  هتکن ي  نیا 
: دیامرفیم دیوگیم ، نخس  ناناملسم  اب  مالسا  ردص  رد  هک  یتقو  میرک  نآرق  .دنکیمن 

(3)« ساَّنلا َءائِر  ًارََطب َو  ْمِهِرایِد  ْنِم  اوُجَرَخ  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَتال  «َو 
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ص 329. ج 44 ، راونألاراحب ، .مدشن » جراخ  هنیدم  زا  ندومن  ملظ  ندرک و  داسف  توادع و  یشکرس و  يارب  نم  - . » 1
.نامه .مدش » جراخ  مّدج  تّما  نایم  رد  شزاس  حلص و  داجیا  روظنم  هب  نم  هک  تسین  نیا  زج  و  - . » 2

( ردـب نادـیم  يوس   ) هب دوخ  نیمزرـس  زا  مدرم ، ربارب  رد  ییامندوخ  رورغ و  یتسرپیوه و  يور  زا  هک  دیـشابن  یناسک  دـننام  و  - . » 3
.47، لافنا .دندمآ » نوریب 
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: دیوگیم مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اجنیا  و 

«. ًارَِطبال ًارِشَأ َو  ْجُرْخَأَْمل  یِّنَأ  »

تکرح یتسرپ  سفن  یهاوخدوخ و  رورغ و  يور  زا  هک  دیـشابن  اهنآ  لثم  : » دیوگیم نآرق  اجنآ  رد  .تسا  نایرج  ود  تسا ؛ طخ  ود 
حرطم نم ،»  » طقف و  دوخ »  » طقف دـساف ، ّطخ  ِتکرح  زا  ینعی  تسا ؛ صالخا  تسین ، تکرح  عون  نآ  رد  هک  يزیچ  ینعی  دـندرک ؛»
هدناوخ ییاهزجر  هدرک ، نازیوآ  شدوخ  هب  تارهاوج  هدـش ، راوس  یتمیق  بسا  رب  هدرک ، شیارآ  ار  شدوخ  ساَّنلا ؛» َءائِر  َو   » .تسا

هب نآ  رد  وا  لثم  اه  هد  مدآ و  نیمه  هک  تسا  ینادـیم  مه  گنج  نادـیم  ًاـقافّتا  .گـنج  نادـیم  هب  اـجک ؟ هب  .دوشیم  جراـخ  تسا و 
.فرط کی  نیا  .دراد  دوجو  سْفن  وا  رد  طقف  .تسا  هنوگ  نیا  یمدآ ، نینچ  ندش  جراخ  .دیتلغ  دنهاوخ  كاله  كاخ 

یـصخش و عفانم  و  نم ، دوخ و  یهاوخدوخ و  وا ، رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مه  شلباـقم  هطقن ي  رد  هنومن  نیرتهب 
، میهدیم ماجنا  هک  يراک  نآ  رد  .تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تضهن  ّتیـصوصخ  نیلّوا  نیا  .درادـن  دوجو  یهورگ  یموق و 

تمس هب  میوش ، رود  صالخا  بطق  زا  هچره  .دنکیم  ادیپ  يرتشیب  شزرا  راک  نآ  دشاب ، رتشیب  امش  نم و  رد  صالخا  هیام ي  هچره 
هدـش کیدزن  نآ ، ریاظن  یموق و  یـصخش و  عفانم  ندوب و  دوخ  رکف  هب  ندرک و  راک  دوخ  يارب  یهاوخدوخ و  یتسرپدوخ و  بطق 

.تسا عیسو  نادیم  کی  قلطم ، یهاوخدوخ  قلطم و  صالخا  نآ  نیب  .تسا  رگید  فیط  کی  هک  میا 

.دوشیم رتمک  مه  شا  يراگدـنام  دوشیم ؛ رتمک  شتکرب  دوشیم ؛ رتمک  اـم  راـک  شزرا  میوش ، رتکیدزن  فرط  نیا  هب  اـجنآ  زا  هچره 
الاح .دوشیمن  دساف  زگره  دشاب ، بان  رگا  .دوشیم  دساف  رتدوز  دشاب ، سنج  نیا  رد  یصلاخان  هچره  .تسا  هّیضق  نیا  ِّتیـصاخ  نیا 

؛ تسین یندش  دساف  دشاب ، الط  دصرددص  رگا  ژایلآ  نیا  مینزب ، لاثم  تاسوسحم  هب  میهاوخب  رگا 
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شنتفر نیب  زا  نآ و  داسف  دشاب ، ژایلآ  نیا  لخاد  تمیق  مک  داوم  هّیقب ي  نهآ و  سم و  هک  هزادـنا  ره  هب  اما  تسین ؛ یندروخ  گنز 
.تسا تاسوسحم  رد  نیا  .تسا  یّلک  هدعاق ي  کی  نیا  .تسا  رتشیب 

یم تریـصب  انعم و  لها  اما  میمهف ، یمن  یلومعم ، يّدام و  دـید  بسح  هب  ام  .تسا  رت  قیقد  رایـسب  اه  هنزاوم  نیا  تاـّیونعم ، رد  اـما 
راک رد  یصلاخان  نزوسرس  کی  رگا   (1) «. ٌریَِصب َِدقاَّنلا  َّنِإَف   » .تسا لاعتم  يادخ  ارجام ، نیا  رگرز  فاّرص و  هّیضق ، نیا  داّقن  .دنمهف 

.دهاکیم نآ  يراگدنام  زا  ادخ ، دوشیم و  شزرامک  راک  نآ  هزادنا  نامه  هب  دشاب ، ام 

اذل تسین ؛ نآ  رد  یصلاخان  نزوس  رس  کی  هک  تسا  ییاهراک  زا  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  راک  .تسا  يریـصب  دقان  لاعتم ، يادخ 
.دنام دهاوخ  مه  دبا  ات  تسا و  هدنام  نونکات  بان ، سنج  نیا  دینیببیم  امش 

نآ  (2)، دندرپس كاخ  هب  اج  نامه  ار  ناشیاهندب  دندش ، هتـشک  نابایب  نآ  رد  هنابیرغ  هّدع ، نیا  هکنیا  زا  دعب  درکیم  رواب  یـسک  هچ 
هک هّرَح ، ناتـساد  دندیـشک -  شتآ  هب  ار  هنیدم  ناشتداهـش  زا  دعب  دندرک و  ناشرام  رات و  روط  نآ  دندرک ، ناش  هیلع  تاغیلبت  همه 
!؟ دونشب ناتسلگ  نیا  زا  بالگ  يوب  یسک  رگید  دندرک ، رپرپ  ار  شیاهلگ  ور و  ریز و  ار  ناتـسلگ  نیا  و  داتفا -  قافّتا   (3) دعب لاس 

هچره هک  دینیب  یم  امـش  اما  دنامب !؟ تعیبط  ملاع  نیا  رد  ناتـسلگ  نآ  زا  یلگ  گرب  هک  دیآ  یم  رد  روج  يّدام  هدـعاق ي  مادـک  اب 
یلع نب  نیـسح  وا و  ّدج  ربمغیپ  دـنرادن  لوبق  هک  دنتـسه  یناسک  .تسا  هتـشادرب  رتشیب  ار  ایند  ناتـسلگ ، نآ  رطع  هتـشذگ ، راگزور 
لوبق ار  وا  اما  دنرادن ، لوبق  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  شردـپ  دـنراد ! لوبق  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اما  تسوا ؛ هار  ور  هلابند  مالـسلا  هیلع 

لوبق ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  يادخ  دنرادن -  لوبق  ار  ادخ  دنراد !
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.تسا صولخ  نامه  هجیتن ي  نیا  دنروآ ! یم  دورف  میظعت  رس  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیسح  ِلباقم  رد  اما  دنرادن - 

، ام زورما  عضو  هب  هّجوت  اب  تسا و  مهم  یلیخ  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تضهن  هعومجم ي  رد  مه  نآ  هک  رگید  هتکن ي  کی 
هزادـنا ي هب  مالـسا ، ردـص  راب  نوخ  ثداوح  زا  يا  هثداح  چـیه  رد  هک  تسا  نیا  ددرگیمرب ، صالخا  يورین  تّوق  هب  اـنعم  کـی  هب 

ّتقد هدنب  .دنک  هاگن  دهاوخیم  سک  ره  تسا ؛ مالسا  خیرات  نیا  .تسا  هتشادن  دوجو  ییاهنت  یـسک و  یب  تبرغ و  البرک ، هثداح ي 
رد هچ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ياهگنج  مالـسا و  ردص  ياهگنج  رد  هچ  تسین ؛ البرک  هثداح ي  لثم  يا  هثداح  چـیه  مدرک ،

 . مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ياهگنج 

دنتفریم گنج  نادیم  هب  ّتیعمج  نیا  نایم  زا  مه  ینازابرس  دنتـشاد ؛ روضح  مدرم  دوب ، یتلود  دوب ، یتموکح  هرخالاب  دراوم ، نآ  رد 
هیلع و هللا  یلـص  ربمغیپ  لثم  يردقلا  میظع  ربهر  قیوشت  ناگدـننیب ، نیـسحت  نارهاوخ ، يوزرآ  ناردام ، ياعد  مه  ناشرـس  تشپ  و 

یتخـس راک  نیا  .دـندرکیم  ادـف  ار  ناـشناج  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  لـباقم  رد  دـنتفریم  .دوب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اـی  هلآ 
یفطل هراشا ي  میراد  وزرآ  نالا  ام  زا  ردقچ  دننک ! نابرق  ار  ناشناج  ماما ، مایپ  کی  يارب  دندوب  رـضاح  ام  ناناوج  زا  ردقچ  .تسین 

! مینک نابرق  ار  نامناج  دوشب و  نامبیاغ  ّیلو  فرط  زا 

زوریپ ات  دنگنج  یم  هک  دشاب  مولعم  مه  دعب  دشاب ، شرـس  تشپ  قیوشت  همه  نآ  دـنیبب و  ار  شربهر  شمـشچ ، ولج  رد  ناسنا  یتقو 
، مینیب یم  اروشاع  هثداح ي  رد  هک  هچنآ  لباقم  رد  یگنج ، نینچ  .دنگنج  یم  يزوریپ  ِدـیما  اب  دـنهد ، تسکـش  ار  نمـشد  دـنوش و 

هداز ماما  ثداوح  لثم  تسا ؛ يا  هنابیرغ  ًاتبسن  ياه  هثداح  مه  اهنآ  هک  دوب  مه  ثداوح  زا  رگید  یـضعب  هتبلا  .تسین  یتخـس  گنج 
لثم قداص ، ماما  لثم  یناماما  ناشرـس  تشپ  هک  دنتـسنادیم  ناش  همه  مه  اهنآ  اما  مالـسلا ؛  مهیلع  هّمئا  نامز  رد  نّوینـسح  لثم  اـه ،

ماما
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دنراد و ار  اهنآ  ياوه  دنرـضاح ؛ رظان و  دـنناشیا و  ياقآ  ربهر و  هک  دـنراد  دوجو  مالـسلا  مهیلع  اضر  ماما  لثم  رفعج و  نب  یـسوم 
َّیَلَع َو   » دننک هزرابم  دنگنجب و  دـساف  ماّکح  نیا  اب  دـنورب  دومرف : تیاور ، قبط  قداص  ماما  .دـننکیم  یگدیـسر  ار  اهنآ  لایع  لها و 

.دندرکیم ناشدیجمت  دندرکیم ؛ ناش  نیسحت  .دوب  هعیـش  گرزب  هعماج ي  .موشیم  اهنآ  لایع  هقفن ي  راد  هدهع  نم   (1) ؛» ِهلاَیَع ُهَقَفَن 
.دنتشاد گنج  نادیم  زا  نوریب  هب  یمرگ  لد  کی  هرخالاب 

نورد مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیسح  دوخ  ینعی  دنتشاد ، لوبق  ار  نآ  همه  هک  مالـسا  بابل  ّبل  ایاضق و  لصا  البرک ، هثداح ي  رد  اما 
حطـس رد  اج  چیه  هب  يدیما  چیه  دننادیم ، مه  وا  کیدزن  باحـصا  دـنادیم ، مه  وا  دوخ  ار  نیا  دوش و  دیهـش  تسانب  تسا و  هثداح 

.دنا ضحم  بیرغ  دنرادن ؛ لیوط  ضیرع و  یمالسا  روشک  نیا  گرزب و  يایند  نیا 

ار وا  نوچ  دوبن ؛ ناش  مغ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ندش  هتـشک  زا  یـضعب  هک  دندوب  یناسک  زور ، نآ  رد  مالـسا  يایند  ناگرزب 
نب هللادـبع  لثم  دـندرکیمن ؛ هّیـضق  نیا  هب  مامتها  ردـقنآ  دوب ، ناـش  مغ  هک  مه  يا  هّدـع   (2)! دنتسنادیم ّرـضم  ناشدوخ  يایند  يارب 

تشادن و دوجو  تنحم  زا  راشرـس  هدولآ و  مغ  هزرابم ي  نادیم  نیا  ِنوریب  زا  يدـیما  چـیه  ینعی   (4) .ساّبع نب  هللادبع  (3) و  رفعج
هداد تداهش  هب  لد  مه  عمج  نیا  و  عمج ، نیمه  رد  دوب  هدش  هصالخ  اهدیما  همه ي  سب ! دوب و  البرک  نادیم  نیمه  رد  دوب ، هچره 
یتح .دوب  ّطلـسم  اج  همه  رب  دیزی  .تفرگیمن  هحتاف  کی  اهنآ  يارب  یـسک  يرهاظ ، نیزاوم  بسحرب  مه ، ندش  هتـشک  زا  دـعب  دوب ؛

، نادیم نیا  رد  يراکادف  .دندرکیمن  محر  مه  ناشیاه  هچب  هب  دندربیم و  تراسا  هب  ار  اهنآ  نانز 
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.تسا تخس  رایسب 

(1) «. هللاِْدبَعَابَأ اَی  َکِمْوَیَک  َمْوَیال  »

ار نینمؤم  دودعم  هّدع ي  نآ  هک  دیشخردیمن  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  دوجو  رد  ییادخ  رون  نآ  صالخا و  نآ  نامیا و  نآ  رگا 
! تسا تمظع  اب  ردقچ  هثداح  نیا  دینیبب  .تشادن  قّقحت  ناکما  يا  هثداح  نینچ  ًالصا  دنک ، مرگ 

اب ام ، نامز  يادهش  ما  هدرک  ضرع  رّرکم  نم  هک  تساذل  .تسا  نآ  ندوب  هنابیرغ  هثداح ، نیا  تاّیـصوصخ  زا  رگید  یکی  نیاربانب ،
اهنآ زا  يرایـسب  زا  دنتـسه و  هسیاقم  لباق  لمج  يادهـش  اب  نیّفـص ، يادهـش  اب  دـُحا ، يادهـش  اب  نینح ، يادهـش  اـب  ردـب ، يادـهش 

نآ ات  هن  مالسا و  لّوا  زا  هن  زورید ، هن  زورما ، هن  تسین ؛ هسیاقم  لباق  البرک ، يادهش  اب  سک  چیه  هن ! البرک ، يادهش  اب  اما  دنرتالاب ؛
رهاـظم نب  بیبح  مالـسلا و  هیلع  ربـکا  یلع  يارب  رگید  يریظن  دـنزاتمم و  ادهـش  نآ   (2) .دهاوخب دـنادب و  لاعتم  يادـخ  هک  ینامز 

.درک ادیپ  دوشیمن 

مالسلا هیلع  نیسح  يراکادف  تکرب  هب  ثداوح  نافوط  رد  مالسا  يراگدنام 

تـسا يدـنا  دصیـسورازه و  هک  تسا  مکحم  راوتـسا و  هیاپ ي  نیا  نم ! نازیزع  مالـسلا .  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هثداـح ي  تسا  نیا 
یگرزب نآ  هب  هثداح  نآ  كاپ و  نوخ  نآ  تداهش ، نآ  رگا  دینکیم  لایخ  .تسا  هتشاد  هگن  ایند  رد  ینمـشد ، همه  نآ  اب  ار ، مالـسا 

کی ناونع  هب  دوب  نکمم  .دشیم  دوبان  ثداوح ، نافوط  رد  دینادب  ًاعطق  .دنامیمن  یقاب  مالسا  دینادب  ًاعطق  دنامیم !؟ یقاب  مالـسا  دوبن ،
دای مان و  طقف  دنامیمن ؛ هدنز  مالـسا  اما  دنامیم ؛ ایند  زا  ییاه  هشوگ  ای  يا  هشوگ  رد  هیام ، مک  نارادفرط  هّدع  کی  اب  یخیرات ، نید 

، مالسا هک  دینیب  یم  امش  زورما  اما  .دنامب  دوب  نکمم  مالسا 

331 ص :

ص 218. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 19 ؛ فوهللا ، - . 1
ص 116. ج98 ، راونألاراحب ، ص 183 ؛ ج 1 ، جئارخلا ، صص 221-222 ؛ ج 14 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  - . 2
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، ایند رد  مالـسا  زورما  .تسا  هدنیاز  ایند  رد  مالـسا  زورما  .تسا  هدنزاس  مالـسا ، .تسا  هدـنز  ایند  رد  لاس ، دـصراهچورازه  زا  دـعب 
البرک و هثداح ي  نامه  تکرب  زا  همه  اهنیا  .تسا  هدرک  هّجوتم  دوخ  تمـس  هب  دیما ، نیرت  غورفرپ  نیرت و  نشور  ناونع  هب  ار  اهتّلم 

.تسا مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  یناشف  ناج 

البرک زا  یسرد  تبرغ ؛ زا  ندیسارهن 

روط نیا  ام  هک  یناراوگرزب  شنارای -  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ار  تبرغ  هّلق ي  .دزادنین  تشحو  هب  دناسرتن و  ار  امـش  تبرغ ،
هک دـش  نیا  شا  هدـیاف  دـندومیپ و  میرادـیم -  تسود  رتشیب  نامدوخ  نادـنزرف  زا  ار  اهنآ  میزیریم و  کشا  مینزیم و  هنیـس  ناـشیارب 

رـشب تسیز  طیحم  زا  یمیظع  هقطنم ي  رد  هکلب  کـچوک ، ینیمز  هعطق  رد  طـقف  هن  ـالبرک ، هثداـح ي  و  تسا ؛ هدـنز  مالـسا  زورما 
ادـخ لباقم  رد  هکنآ  .اهلد  نایم  رد  اهداقتعا و  رد  اهتّنـس ، رد  گـنهرف ، رد  تاـیبدا ، رد  تسه ؛ اـج  همه  ـالبرک  .تسا  هدـنز  زورما 

هّلق ي نآ ، .دراد  ار  هجیتن  نیا  زورما  تبرغ ، نآ  دروآ ! یم  دورف  رس  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تمظع  لباقم  رد  دنکیمن ، هدجس 
.تسین ندوب  فیعض  يانعم  هب  ندوب ، مولظم  ند و  وب  بیرغ  .دوب  تبرغ 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  بتکم  ياهیگژیو  - 1372-11-8

(2) اروشاع ترایز  نیا  هب   (1)، هبدن ياعد  نیا  هب  تارایز ، نیا  هب  اهاعد ، نیا  هب  تایاور ، نیا  هب  مالسلا ،  مهیلع  تیب  لها  فراعم  هب 
دیاب تاّیصوصخ ، نیا  تسیچ ؟ رد  مالـسلا ،  مهیلع  تیب  لها  بتکم  تیب و  لها  هعیـش ي  تاّیـصوصخ  تامِـس و  دینیبب  دینک ؛ هاگن 

.دوش جیورت  یعیش  عماوج  عماجم و  لفاحم و  مامت  رد 

332 ص :

صص 110-104. ج 99 ، راونألاراحب ، 584 ؛ صص 573 - يدهشم ، رازملا ، - . 1
صص 293-291. ج 98 ، راونألاراحب ، صص 328-332 ؛ تارایزلا ، لماک  - . 2
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نیا .تسا  یهلا  ّتبحم  تفرعم و  نتـشاد  زیچ ، همه  زا  رتالاب  راگدرورپ و  هدارا ي  هار  رد  ندـش  وحم  راـگدرورپ و  هب  لّـسوت  شلّوا 
ياعد نیا  دینیبب ! دوشیم ، هدناوخ   (2) هعمج ياهبش  نابعـش و  همین ي  بش  رد  هک  ار  لیمک  ياعد  نیا  دینیبب ! ار   (1) هّینابعش تاجانم 

زوس ياراد  ياهاعد  اهتاجانم و  نیا  دینیبب ! ار   (4) هفرع زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياعد  نیا  دینیبب ! ار   (3) یلامث هزمح ي  یبا 
لّسوت همه  نیا  يرگید ، ِیمالـسا  بهذم  چیه  دینک ! هدهاشم  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نابز  زا  فراعم  نیرتالاب  ياراد  زادگ و  و 

هعیش تاّیصوصخ  زا  یکی  نیا ، .درادن  تدابع  اعد و  بارحم  رد  نداتـسیا  هیرگ و  حاحلا و  عّرـضت و  ادخ و  هب  هّجوت  راگدورپ و  هب 
.تسا

مالسلا و مهیلع  داّجس  ماما  رقاب و  ماما  قداص و  ماما  لام  نیا ، .تسا  عّیـشت  لام  نیا ، .دنک  جیورت  دوخ  نیب  ار  هّیحور  نیا  دیاب  هعیش 
يونعم و هبنج ي  نآ  هعیـش ، ّتیـصوصخ  نیلّوا  سپ  .تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  لام  .تساهنیا  راوگرزب  ناردـپ  دـالوا و 

: تسا راگدرورپ  ّتبحم  راگدرورپ و  هب  قّشعت  لّسوت و  یحور و  ینافرع و 

...ْکَیلِإ اَهِرَظَن  ِءاَیِِـضب  اَِنبُوُلق  َراَْصبَأ  ِْرنَأ  َْکَیلِإ َو  ِعاَطِْقنِالا  َلاَمَک  ِیل  ْبَه  یَِهلِإ...كِداَبِع  َْنَیب  ِهِیف  یِـضْقَت  َمْوَی  َکـِئاَِقِلب  ِینّرُـسَف  یَِهلِإ  »
(5) «. هُّقَح َْکنِم  ُُهبِّرَُقی  ًارَظَن  ُُهقْدِص َو  َْکَیلِإ  ُهُعَفْرَی  ًاناَِسل  ُُهقْوَش َو  َْکنِم  ِهِینُْدی  ًاْبلَق  ِیل  ْبَه  یَِهلِإ 

ْمَأ َِکتَماَرَک  َیلِإ  ِرَظَّنلا  ِنَع  ُِربْصَأ  َْفیَکَف  َكِراـَن  ِّرَح  یَلَع  ُتْرَبَص  ِیْنبَه  َکـِقاَِرف َو  یَلَع  ُِربْصَأ  َْفیَکَف  َِکباَذَـع  یَلَع  ُتْرَبَص  ...یَِهلِإ  »
ِیئاَجَر ِراَّنلا َو  ِیف  ُنُکْسَأ  َْفیَک 

333 ص :

صص 99-96. ج 91 ، راونألاراحب ، صص 295-299 ؛ ج 3 ، لامعألا ، لابقإ  - . 1
.338 صص 331 - ج 3 ، لامعألا ، لابقإ  - . 2

صص 93-82. ج 95 ، راونألاراحب ، صص 582-598 ؛ دجهتملا ، حابصم  - . 3
صص 227-216. ج 95 ، راونألاراحب ، 87 ؛ صص 74 - ج 2 ، لامعألا ، لابقإ  - . 4

هب قلخ  زا  یلماک  ندـیرب  ایادـخ ! ...زاس  مرورـسم  ترادـیدهب  ینکیم ، يرواد  تناگدـنب  ناـیم  هک  يزور  نآ  رد  ارم  ایادـخ ! - . » 5
هک هدـب  نم  هب  یلد  ایادـخ !  ... نادرگ نشور  دوخ  يوس  هب  ناش  هّجوت  رون  هب  ار  ناملد  ياـه  هدـید  نک و  تیاـنع  نم  هب  دوخ  يوس 
وا شتقیقح  نامه  هک  ینیب  تقیقح  رظن  دیآ و  الاب  وت  يوس  هب  شراتفگ  قدص  هک  ینابز  و  ددرگ ، شایکیدزن  بجوم  وت  هب  قایتشا 

صص 99-98. ج 91 ، راونألاراحب ، صص 297-298 ؛ ج 3 ، لامعألا ، لابقإ  .دنادرگ » کیدزن  وت  هب  ار 
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.تساهنیا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  فراعم   (1) «. كُْوفَع

(2) ؛» هِداَهِج َّقَح  ِهللا  ِیف  َتْدَهاَج  ...رَْکنُْملا َو  ِنَع  َْتیَهَن  ِفوُْرعَْملِاب َو  َتْرَمَأ  َهاَکَّزلا َو  َْتیَتآ  َهالَّصلا َو  َتْمَقَأ  ْدَق  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  »

! تسین ریـشمش  اب  اج  همه  هک  داهج  .هللا  لیبس  یف  داهج  هِداَـهِج ؛» َّقَح  ِهللا  ِیف  َتْدَـهاَج  : » تسا مالـسلا  مهیلع  هّمئا  ّتیـصوصخ  نیا 
.دوش نکمم  هک  یهجو  ره  هب  مالسا ؛ نانمشد  اب  هلباقم  رد  شالت  ینعی  داهج  .تفرگن  تسد  هب  ریشمش  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

، دشاب تفرعم  اب  دشاب ، باتک  اب  دناوتیم  الاح  .تسا  داهج  نیا ، .دشاب  نمشد  لباقم  رد  هک  تسا  یشالت  نآ  داهج ، .تسا  نیا  داهج 
.تسا هعیش  ّتیصوصخ  داهج ، يزیتسملظ و  داهج .»  » دوشیم دوب ، نمشد  لباقم  رد  رگا  .دشاب  تدابع  اب  دشاب ، سرد  اب 

 ، مالسلا مهیلع  تیب  لها  فراعم  رد  زاب  مه  نیا  هک  تسا ، هعیش  تاّیـصوصخ  زا  اهناسنا ، داحآ  هب  ناسحا  هکلب  نیملـسم ، هب  ناسحا 
.تسه اج  همه 

اروشاع رکذ  تاکرب  يرادازع و  - 1373-3-17

هراشا

هرابرد ناگرزب  هچرگا  .تساروشاع  تضهن  هرابرد ي  نخـس  یکی  دراد : دوجو  بلطم  عون  ود  مّرحم ، هب  طوبرم  لـئاسم  هراـبرد ي 
اما تسا ؛ هدش  هدز  هلوقم  نیا  رد  مه  یمّیق  رایسب  ياهفرح  دنا و  هتشون  دنا و  هتفگ  رایسب  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  مایق  هفسلف ي  ي 

زا نخس  دوشیم  رمع  کی  ًاتقیقح 

334 ص :

لّمحت ار  تشتآ  ترارح  نم  هکنیا  وگ  و  مروآ ؟ تقاط  وت  زا  يرود  رب  هنوگچ  اما  منک ، ربص  وت  باذع  رب  نم  اراگدرورپ ... ! - . » 1
ار وت  وفع  دـیما  هکنیا  اـب  مناـمب ، شتآ  ناـیم  رد  هنوگچ  اـی  مزاـس ؟ راومه  دوخ  رب  ار  تاـیراوگرزب  زا  ندیـشوپ  مشچ  هنوگچ  منک ،

ص 196. ج 67 ، راونألاراحب ، ص847 ؛ دجهتملا ، حابصم  .مراد »
نآ ادخ  هار  رد  ...هدومرف و  یهن  رکنم  زا  فورعم و  هب  رما  هدومن و  ادا  ار  تاکز  هتشاد و  اپ  هب  ار  زامن  وت  هک  مهدیم  تداهـش  - . » 2

ص 294. ج 97 ، راونألاراحب ، ص285 ؛ ج 1 ، بذهملا ، .يدرک » داهج  ینک ، داهج  دیاب  هک  يروط 
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.تفگ ناشخرد  ِتقیقح  نیا 

ششک و ياراد  فلتخم  داعبا  زا  هّیضق ، نیا  هک  میوشیم  هّجوتم  مینک ، رکف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  اروشاع و  هرابرد ي  هچره 
هلوقم کی  نیا  .میبایب  ار  يا  هزات  قیاقح  دیدج و  ياهفرح  تسا  نکمم  مینک ، رکف  هچره  .تسا  ندرک  نایب  ندیـشیدنا و  شیاجنگ 

نیا زا  مّرحم ، ماـّیا  رد  دراد و  یتّیـصوصخ  مّرحم  اـما  دوـش ، هتفگ  مه  دـیاب  دوـشیم و  هتفگ  لاـس  هرود ي  رد  هچرگا  هک  فرح ، ي 
.تفگ دنهاوخ  مه  زاب  هللاءاش  نإ  دنیوگیم و  تفگ و  نخس  دیاب  رتشیب  هلوقم 

هرابرد ي بشما  مهاوخیم  هدنب  دوشیم و  تبحـص  رتمک  هنیمز  نیا  رد  تسا و  ثحب  لباق  مّرحم  تبـسانم  هب  هک  رگید  هلوقم ي  کی 
زا یکی  ًاـقیقحت  .تساروشاـع  رکذ  ياـیحا  تاـکرب  مالـسلا و  هـیلع  یلع  نـب  نیـسح  يرادازع  هلوـقم ي  مـنک ، تبحـص  يردـق  نآ 
زا .تساروشاع  هرطاخ ي  زا  رادروخرب  هعیش ، هعماج ي  هک  تسا  نیا  ناملـسم ، عماوج  رگید  رب  هعیـش  هعماج ي  تازایتما  نیرتمهم 

ناهذا رد  ّتیونعم  ضیف و  زا  یناشوج  همـشچ ي  دـش ، حرطم  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تبیـصم  رکذ  ِعوضوم  هک  يزور  نامه 
دعب تسا ؛ هتشاد  نایرج  همادا و  نانچمه  زورما  ات  ناشوج ، همشچ ي  نیا  .تشگ  يراج  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نیّبحم  نیدقتعم و 

.تساروشاع هرطاخ ي  يروآدای  مه  نآ  هناهب ي  تشاد و  دهاوخ  مه  نیا  زا 

 - دـش ضرع  نخـس  زاغآ  رد  هک  روط  نامه  هک -  تسا  يا  هثداح  نایب  هکلب  تسین ، هرطاخ  کی  نایب  طقف  اروشاع ، يارجاـم  ناـیب 
يرامـش یب  ناوارف و  تاـکرب  هب  دـناوتیم  هک  تسا  يا  هلوقم  تقیقح  رد  هرطاـخ ، نیا  يروآداـی  سپ  .تسا  رامـش  یب  داـعبا  ياراد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يارب  ندنایرگ  نتسیرگ و  هّیضق ي  مالسلا ،  مهیلع  هّمئا  نامز  رد  هک  دینکیم  هظحالم  امـش  اذل  .دوش  یهتنم 
(1) .دراد ییاج  دوخ  يارب  ، 

335 ص :

صـص 190-191؛ قودـص ، یلامألا ، و 474 ؛ صـص 216-201  تارایزلا ، لـماک  صـص 229-230 ؛ ج 3 ، بهذـــلا ، جورم  - . 1
صص 209-208. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 782 ؛ دجهتملا ، حابصم 
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تاساسحا فطاوع و  تّیّمها 

! هن .تسا  یمیدق  ياهثحب  نیا  ندرک و  هیرگ  يارب  ییاج  هچ  رگید  لالدتسا ، قطنم و  رکف و  هنیمز ي  رد  هک  دنک  لایخ  یـسک  ادابم 
.دراد ناسنا  ّتیـصخش  يانب  رد  یمهـس  کی  ره  دوخ ؛ ياج  هب  مه  لالدتـسا  قطنم و  دوخ و  ياج  هب  هفطاع  تسا ؛ لطاب  ِلاـیخ  نیا 

.تسین لالدتسا  قطنم و  ياج  اهنآ  رد  درک و  لح  ّتبحم  هفطاع و  اب  ار  اهنآ  دیاب  هک  تسا  لئاسم  زا  یلیخ 

اهنآ رود  يا  هّدع  هک  لّوا  هلهو ي  رد  دندشیم ، ثوعبم  ناربمغیپ  هک  یتقو  دید  دیهاوخ  دـینک ، هظحالم  ایبنا  ياهتـضهن  رد  رگا  امش 
، تسه مه  نشور  نّودم و  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  خیرات  رد  امش  .دوبن  لالدتـسا  قطنم و  یلـصا ، لماع  دنتفرگیم ، ار 

ناشیارب هدناشن و  دوخ  لباقم  رد  دنا ، هتشاد  ّتیلباق  دادعتسا و  ًالثم  هک  ار  شیرق  راّفک  زا  یناسک  ترضح  نآ  هک  دیراد  غارس  اجک 
هک ار  ییاهتب  ینالقع ، لالدتسا  لیلد و  نیا  هب  ای  تسا ، دحاو  ادخ  لیلد  نیا  هب  ای  تسه ، ادخ  لیلد  نیا  هب  هک  دشاب  هدرک  لالدتـسا 

.تسا هتفرشیپ  تضهن  هک  دراد  دُربراک  ینامز  لالدتسا ، لیلد و  دنا ؟ لطاب  دیتسرپیم ،

نیا هب  دینک  هاگن  : » دنزیم دایرف  ناهگان  هک  تسا  نیا  لّوا ، هلهو ي  رد  .تسا  یفطاع  یساسحا و  یتکرح  تکرح ، لّوا ، هلهو ي  رد 
ُهللا ـَّالِإ  ََهلِإـال  اوـُلُوق  : » تـسا دـحاو  لاـعتم  يادـخ  هـک  دـینک  هاـگن  دـیوگیم  لّوا  هـلهو ي  رد   (1) !« دـنناوتان اـهنیا  هک  دـینیبب  اـهتب و 

ره لالخ  رد  هتبلا  دراد ؟ دوجو  یفسلف  ینالقع و  لالقتـسا  مادک  اجنیا  تسا ؟ حالف  بجوم  ُهللا » َّالِإ  ََهلِإ  ال   » لیلد هچ  هب   (2) ؛» اوُِحْلُفت
عورش ار  دوخ  توعد  دهاوخیم  یتقو  ّیبن  هک  تسا  نیا  ِرس  ثحب  اما  تسا ، هدیباوخ  یفسلف  ناهرب  کی  دشاب ، قداص  هک  یـساسحا 

هفطاع ي ساسحا و  هکلب  دزاسیمن ؛ حرطم  یفسلف  لالدتسا  دنک ،

336 ص :

ص 24. ج 2 ، یبوقعیلا ، خیرات  - . 1
ص202. ج18 ، راونألاراحب ، ص51 ؛ ج1 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  ص612 ؛ ج2 ، كردتسملا ، - . 2
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یلالدتـسا دوخ ، نورد  رد  هک  تسا  یـساسحا  تسین ؛ طلغ  قطنم و  یب  ساسحا  قداص ، ساسحا  نآ  هتبلا  .دـنکیم  حرطم  ار  قداص 
سنج زا  هللا » دادـنا   » هک يراشف  دراد و  دوجو  هک  یییتاقبط  فالتخا  تسا ، يراـج  هعماـج  رد  هک  یملظ  هب  ار  هّجوت  لّوا ، .دراد  مه 

دراو تکرح  هک  دـعب  هتبلا  .تسا  تاـساسحا  فطاوع و  ناـمه  نیا  .دزاـسیم  فوطعم  دـننکیم ، دراو  مدرم  رب  سنا  نیطایـش  رـشب و 
يرکف تفرـشیپ  یلقع و  لّـمحت  ياراد  هک  یناـسک  ینعی  دـسریم ؛ مه  یقطنم  لالدتـسا  تبون  دـش ، دوـخ  يداـع  لوـقعم و  ِناـیرج 

.دننامیم ییادتبا  تاجرد  نامه  رد  مه  دارفا  یضعب  یلو  دنسریم ، یلاع  تالالدتسا  هب  دنتسه ،

حطـس ًامتح  مه  يونعم  تاجرد  ظاـحل  زا  دـنراد ، يرتـالاب  حطـس  لالدتـسا  ظاـحل  زا  هک  ییاـهنآ  تسین  مه  مولعم  لاـح ، نیع  رد 
، تسالاب ناش  فطاوع  ششوج  اما  دنراد ، يرت  نییاپ  یلالدتسا  حطس  هک  یناسک  یهاگ  هن ؛ .دنشاب  هتشاد  يرتالاب 

یلاع تاجرد  هب  تسا و  رت  ناشوج  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  تبـسن  ناش  ّتبحم  رتشیب و  یبیغ  أدـبم  اب  ناش  هقلع  طاـبترا و 
دریگیم و ار  لالدتسا  ياج  هفطاع  هن  .دراد  ار  دوخ  ياج  مهس و  هفطاع  يونعم ، ياهتکرح  رد  .تسا  هنوگ  نیا  هّیضق  .دنـسریم  يرت 

.دنیشنب فطاوع  ياج  هب  دناوتیم  لالدتسا  هن 

اروشاع فرگش  هثداح ي  ياهتّیلباق 

هّرذ نودـب  رّونم و  كاپ ، الاو ، ناسنا  کی  .تسا  قداص  فطاوع  ناشورخ  يایرد  کی  دوخ ، تعیبط  تاذ و  رد  اروشاع ، هثداـح ي 
تاجن رب  ینتبم  هک  نآ ، تّحـص  رد  ملاـع  نیفـصنم  همه ي  هک  یفدـه  يارب  وا ، يـالاو  ِیتوکلم  ّتیـصخش  رد  دـیدرت  هبئاـش ي  يا 

: تسا نیا  ِرس  ثحب  دیوگیم  دنکیم و  زاغآ  ار  شفرگش  تکرح  دنا ، قفّتم  تسا ، ناودع  روج و  ملظ و  گنچ  زا  هعماج 

ًاثِکاَن ِهللا  ِمُرُِحل  ًالِحَتْسُم  ًاِرئاَج  ًاناَْطلُس  يَأَر  ْنَم  لاَق : هللا  َلوُسَر  َّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  »

337 ص :
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ُهَلِخْدـُی ْنَأ  ِهللا  یَلَع  ًاّقَح  َناَک  ٍلْوَقـال  ٍلـْعِِفب َو  ِهیلَع  ْرِّیَُغی  ْمَلَف  ِناَوْدـُْعلا  ِْمثِإـْلِاب َو  ِهللا  ِداَـبِع  ِیف  ُلَـمْعَی  ِهللا  ِلوُسَر  ِهَّنُِـسل  ًاـِفلاَُخم  ِهللاِدـْهَِعل 
(1) «. هَلَخْدَم

: دهدیم رارق  روج  اب  هلباقم  ار  دوخ  تکرح  هفسلف ي  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  نیا  رس  ثحب 

«. ِناَوْدُْعلا ِْمثِْإلِاب َو  ِهللا  ِداَبِع  ِیف  ُلَمْعَی  »

نیرتراوشد یفده ، نینچ  هار  رد  یناسنا ، نانچ  .دنراد  لوبق  ار  نآ  ملاع  نیفـصنم  همه ي  هک  تساهفده  نیرت  سّدقم  ِرـس  رب  ثحب 
.دنکیم لّمحت  ار  هزرابم 

راوشد نادنچ  مدرم ، هّماع ي  نیسحت  ناتسود و  هلهله ي  وهایه و  نایم  رد  ندش  هتشک  .تسا  هنابیرغ  هزرابم ي  هزرابم ، نیرتراوشد 
نوچ یناسک  دندیـشک و  فص  مه  لباقم  رد  لطاب  قح و  ِرکـشل  ود  هک  یتقو  مالـسا ، ردص  ياهگنج  زا  یکی  رد  هک  نانچ  تسین ؛

هچ دیسرپ : دوخ  نایهاپـس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دنتـشاد ، رارق  قح  ههبج ي  سأر  رد  مالـسلا  امهیلع  نینمؤملاریما  ربمغیپ و 
بلطواد مالسا ، نایهاپس  زا  یناوج  دروآرد ؟ ياپ  زا  ار  نمشد  هاپـس  ِفورعم  يوجگنج  نالف  دورب و  نادیم  هب  تسا  رـضاح  یـسک 

دربن نادیم  هب  وا  دـندرک و  اعد  شیارب  مه  ناناملـسم  .درک  هقردـب  ار  وا  دیـشک و  وا  رـس  رب  یتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  .دـش 
.تسا ندرک  داهج  ندش و  هتشک  عون  کی  نیا ، .دش  هتشک  درک و  داهج  تفر ،

لفاغ ای  دـنرکنم ، ای  وا  هب  تبـسن  هعماج  داحآ  دوریم ، دربن  نادـیم  تمـس  هب  ناسنا  یتقو  هک  تسا  يداهج  ندرک ، داـهج  رگید  عون 
دنرادن تأرج  تسا ، مک  ناشدادعت  دننکیم و  نیسحت  ار  يو  ًابلق  هک  مه  یناسک  .دنتسیا  یم  شلباقم  رد  ای  دنیوجیم و  هرانک  ای  دنا ،

.دنزادرپب شنیسحت  هب  ینابز 

338 ص :

و درامـشیم ، لالح  ار  ادـخ  مارح  هک  دـنیبب  ار  يرگمتـس  ناطلـس  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  مدرم ! يا  - . » 1
نایم رد  و  دزرو ، یم  تفلاخم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ّتنـس  اب  و  دنکیمن ،) راتفر  تلادـع  هب  و   ) دنکـش یم  ار  ادـخ  نامیپ 

وا دنوادخ  هک  تسا  راوازـس  دیاین ، رب  عاضوا  رییغت  ددص  رد  شراتفگ  لمع و  اب  هاگنآ  دنکیم ، لمع  زواجت  هانگ و  هب  ادخ  ناگدـنب 
ص304. ج 4 ، يربطلا ، خیرات  .دربیم » ار  رگمتس  ناطلس  نآ  هک  دربب  خزود  زا  ییاج  نامه  هب  ار 
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نادناخ وزج  ناشدوخ  هک  رفعج  نب  هللادبع  سابع و  نب  هللادبع  دننام  یناسک  یتح  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  ياروشاع  هثداح ي  رد 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مان  هب  دننزب و  دایرف  دنتسیاب ، هنیدم  ای  هکم  رد  دننکیمن  تأرج  دنا ، هبّیط  هرجش ي  نیمه  زا  (1) و  مشاه ینب 

زا همه  نمـشد ؛ ناسنا ، اب  همه  تساه ؛ هزرابم  ِنیرت  تخـس  هناـبیرغ ، هزراـبم ي  تسا و  هناـبیرغ  يا ، هزراـبم  نینچ  .دـنهدب  راعـش  ، 
: دومرف اهنآ  زا  یکی  هب  هکنانچ  دنضّرتعم ؛ مه  ناتسود  زا  یخرب  یتح  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  هزرابم ي  رد  .نادرگ  يور  ناسنا ،

(2) «! نک هدافتسا  نم  بسا  زا  : » تفگ داتسرف و  ترضح  يارب  ار  شبسا  کمک ، ياج  هب  وا  و  نک » کمک  نم  هب  ایب  »

ینابرق شمشچ  لباقم  رد  شنازیزع  نیرتزیزع  هنابیرغ ، هزرابم ي  نیا  رد  تقو  نآ  رت !؟ هنابیرغ  نیا  زا  هزرابم  رتالاب و  نیا  زا  تبرغ 
نیمز يور  شلباـقم  رد  دـنوش و  رپرپ  مشاـه  ینب  ياـهلگ  نـیا  شیاهومعرـسپ ؛ شناردارب و  شیاـه ، هدازردارب  شنارــسپ ، .دـنوش 

(4)! دوش هتشک  مه  شا  ههام  شش  كدوک  یتح  (3) و  دنزیرب

دروم شعافد ، یب  هاـنپ و  یب  تـالایع  دوش ، جراـخ  شرّهطم  مسج  زا  ناـج  هکنیا  دّرجم  هب  دـنادیم  اهتبیـصم ، نیا  همه ي  رب  هوـالع 
ار اهنآ  ياهلد  دـنوشیم ، رو  هلمح  شناوج  لاـسدرخ و  نارتخد  هب  هنـسرگ ، ياـهگرگ  هک  دـنادیم  ؛(5)  تفرگ دـنهاوخ  رارق  مجاهت 

يـالاو رتخد  هب  هک  دـنادیم  دـنهدیم ؛ رارق  تناـها  دروم  دـنریگیم و  تراـسا  هب  ار  اـهنآ  دـننکیم ، تراـغ  ار  اـهنآ  لاوما  دـنناسرتیم ،
ار اهنیا  .دننکیم  تراسج  تسا ، مالسا  يایند  زراب  ياه  ّتیـصخش  وزج  هک  مالـسلا ،  اهیلع  يربک  بنیز  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما 

.دنادیم مه 

339 ص :

صص 880 و 933. ج 3 ، باعیتسإلا ، ص 207 ؛ ج 3 ، تاقثلا ، - . 1
ص315. ج44 ، راونألاراحب ، 81-82 ؛ صص ج2 ، داشرإلا ، 73-74 ؛ صص ج5 ، حوتفلا ، - . 2

.63-62 صص ج45 ، راونألاراحب ، صص 125-126 ؛ ج 2 ، داشرإلا ، ص 118 ؛ نییبلاطلا ، لتاقم  - . 3
ص49. ج45 ، راونألاراحب ، ص37 ؛ ج2 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  ص115 ؛ ج5 ، حوتفلا ، - . 4

ص 364. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 238 ؛ ج 3 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  - . 5
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یتح هنشت ؛ اهریپ  هنـشت ؛ اه  هچب  رتخد  هنـشت ؛ لاسدرخ  ناکدوک  دینک ؛ هفاضا  ار   (1) شلایع لها و  دوخ و  یگنـشت  اهنیا ، همه ي  رب 
؟ تسا تخس  ردقچ  هزرابم  نیا  هک  دینک  رّوصت  دیناوتیم  .هنشت  هراوخریش  كدوک 

دنموزرآ دـنریگیم و  تقبـس  رگیدـکی  رب  وا  هولج ي  ياشامت  يارب  نامـسآ  هکئالم ي  هک  رّونم  رّهطم و  كاپ ، الاو ، ناـنچ  یناـسنا 
نانچ رد  دـننکیم ؛ ار  وا  ماقم  يوزرآ  ایلوا  ایبنا و  هک  یناسنا  ؛(2)  دنوش كّربتم  وا  هب  ات  دنتسه  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ياشامت 

هک تسا  یناسنا  مادک  .تسا  فرگش  يا  هثداح  یتّیصخش ، نینچ  ِتداهش  .دسریم  تداهش  هب  یتنحم  تّدش و  نانچ  اب  يا و  هزرابم 
؟ دوشن هتسب  لد  نآ  هب  تبسن  دمهفب و  دسانشب و  ار  هثداح  نیا  هک  تسا  یناسنا  مادک  دوشن !؟ راد  هحیرج  هثداح  نیا  زا  شا  هفطاع 

اروشاع رهظ  رد  مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز  ترضح  هضور ي 

یلقن قبط  مالـسلا -  اهیلع  يربک  بنیز  هک  یتقو  نامه  زا  دش ؛ عورـش  اروشاع  ِزور  ِرهظ  زا  هک  تسا  یناشوج  همـشچ ي  نامه  نیا 
: درک ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  باطخ  تفر و  هّیبنیز » ّلت   » يالاب تسا -  هدش  هک 

(3) «. ءاَدِّرلا ِهَماَّمَْعلا َو  ُبُولْسَم  ...ءاَضعَألا  ُعِّطَقُم  ...ِءاَمِّدلِاب  ٌلِمَُرم  ٌْنیِسُح  اَذَه  َءاَمَّسلا  کِیلَم  َکیَلَع  یَّلَص  هادَّمَُحم  او  »

.دنامب موتکم  دنتساوخیم  هک  ییارجام  تفگ ؛ دنلب  يادص  اب  ار  ارجام  درک و  عورش  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هضور ي  ِندناوخ  وا 
دنلب يادص  اب   (7)، هنیدم (6) و  ماش رد  هچ  (5) و  هفوک رد  هچ   (4)، البرک رد  هچ  ماما ، راوگرزب  رهاوخ 

340 ص :

صص 401-400. لوؤسلا ، بلاطم  ص 96 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، - . 1
صص 226-223. تارایزلا ، لماک  - . 2

ص 260. ج 3 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  - . 3
ص 322. مّرقم ، نیسحلا ، لتقم  58-59 ؛ صص ج 45 ، راونألاراحب ، ص 59 ؛ نازحألا ، ریثم  ص 348 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  - . 4

.164-162 صص ج 45 ، راونألاراحب ، صص 321-323 ؛ دیفم ، یلامألا ، ص 224 ؛ نادلبلا ، - . 5
صص 135-133. ج 45 ، راونألاراحب ، صص 34-37 ؛ ج 2 ، جاجتحإلا ، صص 20-23 ؛ ءاسنلا ، تاغالب  - . 6

ص 198. ج 45 ، راونألاراحب ، صص 115-119 ؛ تابنیزلارابخأ ، - . 7

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 417 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_340_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_340_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_340_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_340_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_340_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_340_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_340_7
http://www.ghaemiyeh.com


هثداح نیا  .تسا  ناشوج  نانچمه  زورما ، ات  درک و  ندیشوج  هب  عورش  زور  نامه  زا  همشچ  نیا  .تخادرپ  اروشاع  هثداح ي  نایب  هب 
.تساروشاع ي 

اروشاع هرطاخ ي  دای و  تمعن 

یسک تقو  کی  اما  دوشیمن ؛ مه  یلاؤس  وا  زا  هتشادن ، ِتمعن  لباقم  رد  تسا و  هرهب  یب  یتمعن  نتشاد  زا  یسک  هک  تسا  تقو  کی 
نب نیـسح  دای  هرطاخ و  تمعن  اـهتمعن ، نیرتگرزب  زا  یکی  .دوشیم  لاؤس  يو  زا  دراد ، هک  یتمعن  نآ  زا  تسا و  دـنم  هرهب  یتمعن  زا 

.تسام یعیش  هعماج ي  يارب  اروشاع  تمعن  مّرحم و  تمعن  ازع ، سلاجم  تمعن  ینعی  مالسلا ،  هیلع  یلع 

دنوش و دنم  هرهب  تمعن  نیا  زا  دـنناوتیم  اما  دـندرکن ، رادروخرب  تمعن  نیا  زا  ار  دوخ  نیملـسم ، زا  ام  یعیـش  ریغ  ناردارب  هنافّـسأتم 
هک هنوگ  نآ  یلو  دـنراد ، ار  اروشاع  مّرحم و  رکذ  رانک ، هشوگ و  رد  هعیـش  ریغ  ِنیملـسم  زا  یـضعب  هتبلا  .دراد  دوجو  مه  شناـکما 

.تسا جیار  ام  نیب  هک  یلاح  رد  تسین ؛ جیار  ناش  نیب  دیاش ، دیاب و 

تاسلج هرطاخ و  رکذ و  نیا  زا  تسا ، جیار  ام  ِنیب  رد  مالسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  هرطاخ ي  دای و  اروشاع و  مّرحم و  رکذ  هک  نونکا 
منک حرطم  لاؤس  ناونع  هب  مهاوخیم  هک  تسا  یبلطم  نامه  نیا  تسیچ ؟ تمعن  نیا  رکش  درک و  دیاب  يا  هدافتسا  هچ  تشادگرزب ،

.دیهدب باوج  امش  و 

اروشاع زا  نارگمتس  همهاو ي 

، مکاح نارگمتس  درک و  خیرات  لوط  رد  هک  دنکیم  يراک  .دنکیم  لصّتم  یمالـسا  نامیا  شـشوج  ِعبنم  هب  ار  اهلد  میظع ، تمعن  نیا 
زا نآ ، يادهـش  اروشاع و  هثداح ي  زا  سرت  .دنتـشاد  همهاو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ینارون  ربق  دوجو  زا  دندیـسرت و  اروشاـع  زا 

بالقنا نارود  رد  ار  شا  هنومن  کی  امش  تسا و  هتفای  همادا  ام  نامز  ات  هدش و  عورش  هّیما  ینب  يافلخ  نامز 
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دناوتیمن تسا و  هتـسب  شتـسد  رگید  دیدیم  يولهپ ، ِدساف  ِقساف  ِرفاک  ِعجترم  ماظن  دیـسریم ، هار  زا  مّرحم  هک  یتقو  .دیدید  نامدوخ 
.دنتسنادیم مّرحم  ندیسر  ارف  زا  یشان  ار  دوخ  یناوتان  ماظن ، نآ  نیلوئسم  عقاو ، رد  .دهد  ماجنا  يراک  ییاروشاع  زرابم  مدرم  هیلع 

، مّرحم ندیسر  ارف  اب  اهنآ  دهدیم  ناشن  هک  دراد  دوجو  ییاهتحارص  هکلب  اهتراشا ، سوحنم ، میژر  نآ  زا  هدنام  اجرب  ياهشرازگ  رد 
.دندرکیم مگ  یباسح  ار  ناشیاپ  تسد و 

يارب هثداح  نیا  زا  هک  دـیمهف  بوخ  سانـشناسنا ، ِسانـشایند  ِسانـش  نید  ِنیبزیت  ِمیکح  درم  نآ  هیلع ، هللا  ناوضراـم  راوگرزب  ماـما 
نوخ نآ ، رد  هک  یهام  ناونع  هب  ار  مّرحم  ام ، راوگرزب  ماما  .درک  دنک و  هدافتسا  دیاب  هنوگچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  فده  دربشیپ 

هنومن کی  نیا  .درک  زوریپ  ریشمش  رب  ار  نوخ  قطنم ، لیلحت و  نیمه  اب  مّرحم ، تکرب  هب  (1) و  دومن حرطم  دوشیم ، زوریپ  ریشمش  رب 
.دیدید امش  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دای  رکذ و  سلاجم  مّرحم و  هام  تمعن  ياه  هولج  زا 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  رکذ  ینیسح و  يازع  هماقا ي  هب  مدرم  مامتها 

ادهّـشلادّیس يرادازع  سلاجم  هب  هک  تسا  نیا  مدرم  هدافتـسا ي  .دـننک  هدافتـسا  تمعن  نیا  زا  دـیاب  نّویناحور ، مه  مدرم و  مه  اذـل 
، هدافتسا يارب  هناصلخم و  دیاب  مدرم  .دننک  هماقا  رتشیب  دنناوتیم  هچره  فلتخم ، حوطس  رد  ار  سلاجم  نیا  دندنبب و  لد  مالـسلا  هیلع 
هک يورخا  باوث  ناونع  هب  طقف  يا ، هنایماع  تروص  هب  ای  ندـنارذگ ، تقو  يارب  هن  دـننک ؛ تکرـش  ینیـسح  يرادازع  سلاـجم  رد 

؟ دیآ یم  اجک  زا  يورخا  باوث  نیا  مه  دننادیمن 

ًامّلـسم تسا ؟ تهج  هچ  هب  هیحان و  هچ  زا  ازع ، سلاجم  يورخا  باوث  اما  دراد ؛ يورخا  باوث  روکذم ، سلاجم  رد  تکرـش  ًامّلـسم 
مدرم زا  یضعب  .تسین  مه  باوث  دشابن ، تهج  نآ  رگا  هک  تسا  یتهج  هب  طوبرم 
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دننک و هدافتسا  سلاجم  نیا  زا  دننادب ، ار  يرادازع  سلاجم  ردق  دننک ، تکرـش  سلاجم  نیا  رد  دیاب  همه  .دنتـسین  هتکن  نیا  هّجوتم 
 ، مالـسلا هیلع  یلع  نب  نیـسح  ناشدوخ و  نایم  رت  مکحم  هچره  ِلاصّتا  طابترا و  داجیا  يارب  يا  هلیـسو  ار  سلاجم  نیا  ًابلق  ًاحور و 

.تسا مدرم  هب  طوبرم  صوصخ  نیا  رد  هک  یفیاظو  زا  نیا  .دنهد  رارق  نآرق  مالسا و  حور  ربمغیپ و  نادناخ 

دنوش و عمج  مه  رود  يا  هّدع  هک  تسا  نیا  هب  ازع  سلاجم  ِماوق  نوچ  .تسا  رتراوشد  هلئسم  نّویناحور ، فیاظو  اب  طابترا  رد  اما  و 
یناحور کی  .دـنوش  دیفتـسم  وا  يازع  هماقا ي  زا  نارگید  ات  دـنک  ازع  هماقا ي  اهنآ ، نایم  رد  نتفای  روضح  اـب  یناـحور ، ِدرف  کـی 

.دننکیم ّتیلوئسم  ساسحا  يا  هّیضق  نینچ  هب  تبسن  هک  تسا  یناسک  همه ي  زا  نم  لاؤس  نیا  درک ؟ دهاوخ  ازع  هماقا ي  هنوگچ 

يرادازع سلاجم  مزال  ياهیگژیو 

: دشاب رادروخرب  یگژیو  هس  زا  دیاب  ینیسح  يرادازع  سلاجم  هدنب ، داقتعا  هب 

کی یفطاـع ، هطبار ي  نوچ  .دـننک  داـیز  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هب  ّتبحم  یـسلاجم ، نینچ  هک  دـشاب  نیا  دـیاب  یگژیو  نیلّوا 
زور هبزور  روکذم ، سلاجم  رد  ناگدـننک  تکرـش  ّتبحم  هک  دـینک  يراک  دـیاب  نّویناحور  امـش  .تسا  تمیق  يذ  رایـسب  هطبار ي 

سلاجم رد  هدرکان ، يادـخ  امـش  رگا  .دوش  رتشیب  یهلا ، تفرعم  یـشانم  ربمغیپ و  نادـناخ  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  تبـسن 
، دشن کیدزن  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  یفطاع  ظاحل  زا  اضف ، نآ  زا  نوریب  درف  ای  عمتسم  هک  دیدروآ  دوجو  هب  ار  یعـضو  روکذم 

مه ّرـضم  انعم ، کی  هب  هکلب  هدش ، دوخ  دیاوف  نیرتگرزب  زا  یکی  دـقاف  یـسلاجم  نینچ  طقف  هن  درک ، يرازیب  يرود و  ساسحا  هکلب 
رثا رب  مدرم ، فطاوع  هک  دینکب  دیناوتیم  يراک  هچ  دینیبب  دیتسه ، یـسلاجم  نینچ  هدـنیوگ ي  ای  سّـسؤم  هک  امـش  لاح  .تسا  هدوب 

تیب لها  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیسح  هب  تبسن  سلاجم ، نیا  رد  روضح 
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.دوش رتشیب  زور  هبزور  مالسلا  مهیلع  ربمغیپ 

رت و نشور  تفرعم  اروشاع ، هثداح ي  لصا  هب  تبـسن  مدرم  هک  تسا  نیا  دیآ ، دوجو  هب  سلاجم  نیا  رد  دـیاب  هک  یییگژیو  نیمود 
عوضوم اما  مینک ، ینارنخـس  ای  میورب  ربنم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  سلجم  رد  ام  هک  دشابن  روط  نیا  .دننک  ادیپ  يرت  حضاو 

دنرایـسب و ام  هعماـج ي  رد  زورما  هک  ار -  لـّمأت  رکف و  لـها  ِدرم  نز و  ناوج و  ریغ  ناوج و  زا  معا  سلجم ، نآ  راّـضح  ینارنخس ،
هچ هّیـضق  هچ ؟ يارب  اما  میدرک ؛ مه  يا  هیرگ  میدـمآ و  سلجم  نیا  هب  ام  : » هک دربب  ورف  رکف  نیا  هب  تسا -  بالقنا  تاـکرب  زا  نیا 

دوجو هب  ار  اروشاع  دمآ و  البرک  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ارچ  ًالـصا  درک ؟ هیرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  دـیاب  ارچ  دوب ؟
»؟ دروآ

هثداح ِلصا  هب  تبـسن  دیاب  .دشاب  یتالاؤس  نینچ  ِيوگباوج  هک  دیزادرپب  یتاعوضوم  هب  دـیاب  نارنخـس ، ای  يربنم  ناونع  هب  نیاربانب ،
يا هتکن  امـش ، فرط  زا  هدـش  نایب  بلاطم  ریاـس  اـی  ینارنخـس  یناوخ و  هضور  رد  رگا  .دـیآ  دوجو  هب  دارفا  رد  یتفرعم  اروشاـع  ي 

نکمم ینعی  دوب ؛ دهاوخ  صقان  مک و  دش ، ضرع  هک  ینکر  هس  نآ  زا  نکر  کی  دشابن ، انعم  نیا  هب  يا  هراشا  لقادـح  ای  رگنـشور 
.مینکب مه  ررض  ضورف ، زا  یضعب  رد  هدرکان  يادخ  تسه  مه  نکمم  دهدن و  ار  مزال  هدیاف ي  روکذم ، سلجم  تسا 

ناونع یتاکن  نید ، زا  دـیاب  یـسلاجم  نینچ  رد  .تسا  مدرم  رد  ینید  تفرعم  نامیا و  شیازفا  سلاجم ، نیا  رد  مزال  یگژیو  نیموس 
کی تسرد ، هظعوم ي  کـی  اـهیربنم ، نانارنخـس و  ینعی  ددرگ ؛ بطاـخم  عمتـسم و  رد  رتـشیب  ِتفرعم  ناـمیا و  بجوـم  هک  دوـش 

ار یمالسا  گرزب  ِدنمشناد  ملاع و  کی  زا  یبلطم  ای  نآرق  زا  يا  هیآ  ِریسفت  تسرد ، هدنزومآ ي  خیرات  زا  یـشخب  حیحـص ، ثیدح 
کی میوریم ، ربنم  يالاب  یتقو  هک  دشابن  روط  نیا  .دنناسرب  سلاجم  نیا  رد  ناگدننک  تکرـش  عمـس  هب  دنناجنگب و  دوخ  تانایب  رد 

ًانایحا رگا  مینزب و  فرح  مینک و  یظاّفل  رادقم 
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نیا رگا  .دزادرپیم  نیعمتسم  ِنامیا  فیعضت  هب  هکلب  دنکیمن ، دایز  ار  اهنامیا  طقف  هن  هک  دشاب  یتسس  بلطم  مینکیم ، رکذ  مه  یبلطم 
.میا هدیسرن  رظن  دروم  دصاقم  دیاوف و  هب  روکذم  تاسلج  زا  ام  دش ، روط 

دزادرپیم یبلطم  لقن  هب  سلجم  کی  رد  يا  هدـنیوگ  ًاضعب  ینعی  دوشیم ؛ هدـید  يدراوم  نینچ  یهاگ  هک  منک  ضرع  دـیاب  هنافّـسأتم 
لها رـصبتسم و  عمتـسم  کی  نهذ  رد  ریثأت  ظاحل  زا  مه  تسا و  تسـس  یلقن  ای  یلقع  كردم  هیاپ ي  لالدتـسا و  ظاحل  زا  مه  هک 
اهنآ ندوب  غورد  بذـک و  رب  یلیلد  هک  تسا  هدـش  هتـشون  بلاطم  یـضعب  باـتک ، کـی  رد  ًـالثم  .تسا  رگناریو  لالدتـسا ، قطنم و 
عقاو فالخ  تسین  مّلـسم  ولو  دـینک - نایب  ار  بلاـطم  نآ  امـش  رگا  .دـشاب  غورد  تسا  نکمم  دـشاب ، تسار  تسا  نکمم  میرادـن ؛

ار اهنهذ  بالقنا  هللادمحب ، و  تسا -  یبالقنا  ای  هدنمزر و  ای  لّصحم  ای  وجشناد  ِناوج  هک  نات ، عمتسم  يارب  اهنآ  ندینش  اب  و  دشاب -
ار بلاطم  نآ  دـیابن  دـیآ ، یم  دوجو  هب  هدـقع  لاکـشا و  دوشیم و  داجیا  هلئـسم  لاؤس و  نید ، هب  تبـسن  تسا -  هدرک  حـتفنم  زاب و 

نیا بلغا  هکنیا  هب  دسر  هچ  دینک ؛ لقن  دـیابن  تسا ، فارحنا  یهارمگ و  بجوم  نوچ  .تشاد  مه  تسرد  دنـس  رگا  یتح  دـییوگب ؛
.درادن مه  یتسرد  دنس  اهباتک ، یضعب  رد  جردنم  بلاطم 

زا هدـنیوگ  .داتفا  قافّتا  نالف  هک  مدوب ، اج  نالف  رفـس ، نالف  رد  نم  هک  دونـش  یم  نیا  رب  ینبم  ار  یبلطم  يرگید ، نابز  زا  رفن  کـی 
تسد هب  باتک  نیا  دسیونیم و  یباتک  رد  دنکیم و  رواب  ار  نآ  مه  هدنونـش  .دیوگیم  ار  یبلطم  نانچ  كردم ، نودب  ای  كردم  يور 

هاگآ رایشوه و  رصبتسم و  ياهنهذ  يارب  گرزب ، عمجم  کی  رد  دناوتیمن  هک  ار  بلطم  نآ  دیاب  ارچ  امـش  نم و  .دسریم  امـش  نم و 
هثداح ي زا  مهم  ِشخب  کی  دـنک !؟ وگزاـب  دـناوخب و  دـیاب  ناـسنا  دنتـشون ، اـج  ره  ار  یبلطم  ره  رگم  مینک !؟ وگزاـب  دوش ، هیجوت 

ضرعم رد  اهنیا  هک  تسا  نیا  ام  زورما  هعماج ي  رد  یگنهرف 
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رگم .دنزادرپیم  ههبـش  ياقلا  هب  امـش  نم و  ِرکف  ِنیرکنم  هن ؛ مه  نانمـشد  .دـننکیم  اقلا  ههبـش  نانمـشد  ینعی  .دـنریگیم  رارق  تاهبش 
ره هب  تفگ ؟ روط  نیا  دوشیم  رگم  دنکن ؟ اقلا  يا  ههبش  چیه  و  دنزن ، فرح  دوش ، لال  درادن ، لوبق  ار  ام  رکف  سکره  تفگ  دوشیم 

امـش هک  یبلطم  هک  تسا  نیا  مهم  .دـننکیم  تسرد  تاهبـش  دـنزادرپیم و  دـیدرت  داـجیا  هب  دـننکارپیم ، بلطم  دـننزیم ، فرح  لاـح 
.دنکن دایز  ار  نآ  دشاب و  ههبش  هدننک ي  فرطرب  دییوگیم ،

زاب عمتـسم  نهذ  زا  یهرگ  طقف  هن  هک  دـننزیم  یفرح  دـنوریم و  ربنم  يـالاب  هب  مهم ، ّتیلوئـسم  نیا  هب  هّجوت  نودـب  دارفا ، زا  یـضعب 
رفن جنپ  ناوج ، رفن  هد  هک  میدز  یفرح  ربنم  يالاب  رد  ام  داتفا و  یقافّتا  نینچ  رگا  .دیازفا  یم  وا  نهذ  هب  مه  ییاه  هرگ  هک  دـنکیمن ،

، میتخانـشن ار  وا  مه  ام  تفر و  تساخرب و  ام  ینارنخـس  ياپ  زا  دعب  دش و  دـیدرت  راچد  نید  رما  رد  ناوج ، رفن  کی  یتح  ای  ناوج ،
.تسا لکشم  هّیضق  تشذگ ؟ دهاوخ  ام  زا  ادخ  ایآ  تسا ؟ ناربج  لباق  ًالصا  ایآ  درک ؟ ناربج  دوشیم  هنوگچ  ًادعب 

ربمغیپ نادناخ  یلع و  نب  نیـسح  هب  تبـسن  ار  هفطاع  . 1 دـشاب : هتـشاد  دوجو  دـیاب  یگژیو  هس  نیا  مّرحم ، هام  يرادازع  سلاجم  رد 
ِدید دـیاب  اروشاع ، هثداح ي  هب  تبـسن  . 2 دزاس ؛) رت  مکحتـسم  دـیاب  ار  یفطاع  دـنویپ  هطبار و  هقلُع و   ) دـنک رتشیب  مالـسلا ،  مهیلع 

.دنک یمک -  وحن  هب  ولو  نامیا -  داجیا  مه  تفرعم و  داجیا  مه  نید ، فراعم  هب  تبسن  . 3 دهدب ؛ عمتسم  هب  یحضاو  نشور و 

کی رگا  امـش  .هن  دـنزادرپب ؛ تاعوضوم  همه ي  هب  دنـشاب و  تاّیـصوصخ  نیا  همه ي  زا  رادروخرب  دـیاب  اـهربنم  همه ي  مییوگیمن 
ردقنآ ار  ثیدح  کی  تاقوا  یـضعب  اهیربنم ، یخرب  .دنکیم  تیافک  دـینک ، انعم  ار  نامه  لقن و  ار  ربتعم  یباتک  زا  حیحـص  ِثیدـح 

تسرد دوخ  عمتسم  يارب  ار  حیحص  ِثیدح  کی  امش  رگا  .دوریم  نیب  زا  شا  یلصا  يانعم  هک  دنهدیم  گرب  خاش و 
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کی هب  عجار  ربتعم ، ریسفت  کی  يور  زا  امش  یتقو  .دشاب  هتـشاد  میهاوخیم ، ام  هک  ار  هچنآ  زا  یّمهم  ِشخب  تسا  نکمم  دینک ، انعم 
.تسا لصاح  دوصقم  دییامن ، نایب  عمتسم  يارب  دیزادرپب و  نآ  حیقنت  هب  دینک ، هعلاطم  رکف و  نآرق ، هیآ ي 

روآ هیرگ  عمتـسم  يارب  دـیناوخب ، ور  زا  دـینک و  زاب  ار   (1)« یمق ثّدـحم   » موحرم ِمومهملا » سَفَن   » باتک تبیـصم ، رکذ  يارب  رگا 
مینک يراک  ییارآ ، سلجم  يارب  نامدوخ ، لایخ  هب  اـم  هک  دراد  یموزل  هچ  .دروآ  یم  دوجوهب  ار  ناـشوج  ِفطاوع  ناـمه  تسا و 

.دنامب رود  شا  یعقاو  هفسلف ي  زا  ازع  سلجم  لصا  هک 

يرادازع سلاجم  زا  تبقارم  ترورض 

تیب لها  رکف  یّلجت  مالسا و  یّلجت  مالـسا ، زورب  مالـسا ، روهظ  نارود  هک  نارود  نیا  رد  هدرکان ، يادخ  هکنیا  زا  مسرتیم  ًاعقاو  نم 
کیدزن نید  ادـخ و  هب  ار  مدرم  اـهنآ ، هب  نتخادرپ  هک  تساـهراک  یخرب  .میهد  ماـجنا  ار  ناـم  هفیظو  میناوـتن  تسا ، مالـسلا  مهیلع 

.دنکیم

یتّنـس يرادازع  دندومرف  ماما  هکنیا  .دوشیم  نید  هب  مدرم  رتشیب  بّرقت  ثعاب  هک  تسا  یتّنـس  ياهیرادازع  نیمه  اهراک ، نآ  زا  یکی 
بکاوم ندز و  هنیس  رس و  هب  ندرک ، هیرگ  ندناوخ ، هضور  نتـسشن ، يرادازع  سلاجم  رد  .تسا  بیرقت  نیمه  رطاخ  هب   (2)، دینکب

دـنکیم و شوجرپ  ربـمغیپ ، نادـناخ  هب  تبـسن  ار  یمومع  فطاوع  هک  تسا  يروما  زا  نتخادـنا ، هار  هب  يرادازع  ياـه  هتـسد  ازع و 
.دنادرگیمرب نید  زا  ار  یناسک  اهنآ ، هب  نتخادرپ  هک  تسه  مه  اهراک  یخرب  لباقم ، رد  .تسا  بوخ  رایسب 

تـسا هدش  هدید  مّرحم  هام  يرادازع  مسارم  اب  طابترا  رد  اهراک  یخرب  ریخا ، لاس  راهچ  هس  نیا  رد  میوگب  هک  مفّـسأتم  یلیخ  هدـنب 
دننکیم و باب  ار  ییاهراک  .دنا  هدرک  جیورت  ام  هعماج ي  رد  ار  نآ  طلغ ، هب  ییاهتسد  هک 
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ساّنلا ماوع  هقبط ي  نیب  ماّیالا  میدق  رد  لاثم ، ناونع  هب  .دیآ  یم  دوجو  هب  لاؤس  شیارب  دشاب ، نآ  ِرظان  سک  ره  هک  دـنهدیم  جاور 
نیا دـندرک و  عنم  ار  نآ  املع  ناگرزب و  یتّدـم  زا  سپ  هتبلا  دـندزیم ! لفق  ناشدوخ  ندـب  هب  يرادازع ، ياهزور  رد  هک  دوب  لومعم 
ندب هب  روشک ، نیا  رانک  هشوگ و  رد  دارفا  یضعب  هک  مدینش  دنا و  هدرک  مسر  نیا  جیورت  هب  عورش  ًادّدجم  زاب  اما  داتفارب ؛ طلغ  ِمسر 

؟! دنهدیم ماجنا  دارفا  یضعب  هک  تسا  یطلغ  ِراک  هچ  نیا  دننزیم ! لفق  ناشدوخ 

مـسا ینالف  هک  دوب  نیا  قح  : » تفگ دنهاوخ  يا  هّدع  منادیم  .تسا  فالخ  ياهراک  زا  مه  ندز  همق  .تسا  روط  نیمه  زین  ندز  همق 
نیا لباقم  رد  دوشیمن  هن ؛ دننزب !» دیراذگب  دننزیم ؛ يا  هّدع  دیتشاد ؟ راک  هچ  ندز  همق  هب  امـش  : » تفگ دـنهاوخ  دروآ ؛» یمن  ار  همق 

، دننکیم مه  زونه  دندرک و  جیورت  ار  ندز  همق  گنج ، زا  دعب  ِریخا  لاس  جنپ  راهچ  یط  هک  يا  هنوگ  هب  رگا  .درک  توکس  طلغ  ِراک 
هک تسا  یطلغ  راک  .دنداتـسیا  یم  هّیـضق  نیا  لباقم  رد  ناشیا  ًاعطق  دـندرکیم ، جـیورت  هیلع  هللا  ناوضرماما  كرابم  تایح  نامز  رد 

، تکرح نیا  ياجک  دوشب !؟ هچ  هک  دـننکیم  ار  راـک  نیا  .دـنزیرب  نوخ  دـننزب و  ناـشدوخ  رـس  هب  دـنریگب و  تسد  هب  همق  يا  هّدـع 
شیپ ناشیارب  یتبیصم  هک  یناسک  دیا ، هدید  اهراب  امـش  .تسا  يرادازع  هناشن ي  یعون  هب  ندز  رـس  رب  تسد  هتبلا  تسا !؟ يرادازع 
رطاخ هب  يدرف  هک  دیا  هدید  اجک  لاح  هب  ات  امش  اما  .تسا  یلومعم  ِيرادازع  هناشن ي  نیا  .دنبوکیم  دوخ  هنیس ي  رس و  رب  دیآ ، یم 

يرادازع راک ، نیا  ياجک  دنک !؟ يراج  نوخ  دوخ  ِرـس  زا  دـبوکب و  دوخ  زغم  رب  ریـشمش  اب  شنازیزع ، نیرتزیزع  ِتبیـصم  درکیور 
.تسین یـضار  نآ  ماـجنا  زا  مه  ادـخ  کـشالب ، تسین و  نید  هب  طوبرم  هک  تسا  يروـما  زا  تسا ؛ یلعج  یتّنـس  ندز ، همق  تسا !؟

«. تسا فالخ  طلغ و  راک ، نیا   » دنیوگب دنتسناوتیمن  دوب و  هتسب  ناشتسد  فَلَس  ياملع 
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ِّبُحم هعماج ي  ینعی  رترب ، ِیمالسا  هعماج ي  داحآ  هک  مینک  يراک  دیابن  تسا ؛ مالسا  هولج ي  زور  مالـسا و  ّتیمکاح  زور  زورما 
هیلع نینمؤملاریما  ماـن  هب  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ماـن  هب  هادفانحاورارـصع ، ّیلو  سّدـقم  ماـن  هب  هک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها 

ًاتقیقح نم  .دنوش  یفرعم  قطنم  یب  ِیفارخ  ياهمدآ  هورگ  کی  ناونع  هب  ملاع ، ناناملـسمریغ  ناناملـسم و  رظن  رد  دنرختفم ، مالـسلا 
نامزیزع مدرم  عالّطا  هب  تسا ، تعدـب  کی  فالخ و  کـی  ًاـعطق  هک  ار  ندز -  همق  بلطم -  نیا  مناوتیمن  مدـید  مدرک ، رکف  هچره 

.ما یـضاران  وا  زا  ًابلق  نم  دنزب ، همق  دهاوخب  هک  دنک  انعم  نیا  هب  رهاظت  یـسک  رگا  .متـسین  یـضار  هدنب  .دـننکن  ار  راک  نیا  .مناسرن 
هب تردابم  یمومع  راظنا  زا  رود  دندشیم و  عمج  مه  ِرود  رفن  دنچ  رانک ، هشوگ و  رد  دوب  تقو  کی  .منکیم  ضرع  ًاّدـج  نم  ار  نیا 
هک ارچ  تشادن ؛ راک  ناشلمع  ِدب  بوخ و  هب  مه  یسک  .دوبن  تسه -  زورما  هک  انعم  نیا  هب  رهاظت -  ناشراک ، دندرکیم و  ینز  همق 
ای مق  اـی  نارهت  ياـهنابایخ  زا  یناـبایخ  رد  ناـهگان  رفن  رازه  دـنچ  هک  تساـنب  تقو  کـی  اـما  .دـشیم  ماـجنا  يدودـحم  هریاد ي  رد 

فالخ ًاعطق  راک  نیا  .دننک  دراو  هبرض  ناشدوخ  رس  رب  ریـشمش  همق و  اب  دنوش و  رهاظ  ناسارخ  ياهرهـش  ای  ناجیابرذآ و  ياهرهش 
ار فالخ  بیجع و  ياهتعدب  نیا  اجک  زا  ییاه و  هقیلس  مادک  منادیمن  نم  .تسین  یضار  انعم  نیا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .تسا 

!؟ دننکیم ام  یبالقنا  هعماج ي  یمالسا و  عماوج  دراو 

روبق دنهاوخیم  یتقو  هک  بیترت  نیدـب  دـنا ! هدرک  تسرد  ترایز  باب  رد  مه  رگید  سونامان  بیرغ و  بیجع و  تعدـب  کی  ًاریخا 
مرح هب  ار  دوـخ  زیخ  هنیـس  دـنباوخیم و  نـیمز  يور  دـنوشیم ، دراو  هـک  نحـص  ِرد  زا  دـننک ، تراـیز  ار  مالـسلا  مـهیلع  هّـمئا  رّهطم 

! دنناسریم

نب یسوم  مالـسلا ،  هیلع  قداص  ماما  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  رّهطم  روبق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رّهطم  ربق  هک  دینادیم  امش 
همه ي ار  مالسلا  مهیلع  هّمئا  هّیقب ي  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  مالسلا ،  هیلع  رفعج 
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مهیلع هّمئا  زا  رفن  کی  هک  دـیا  هدینـش  زگره  ایآ  .دـندرکیم  ترایز  ناریا ، قارع و  هنیدـم و  رد  گرزب ، ياهقف  املع و  ًاـضیا  مدرم ،
نسحتسم راک ، نیا  رگا  دنناسرب !؟ مرح  هب  زیخ  هنیس  روط  هب  نحص ، ِرد  زا  ار  دوخ  دننک ، ترایز  دنتساوخیم  یتقو  املع ، ای  مالسلا و 

.دندرکن اما  دندرکیم ، تردابم  شماجنا  هب  ام  ناگرزب  دومنیم ، بوخ  لوبقم و  دوب و  بحتسم  و 

نـشور قیمع و  يوق و  دهتجم  گرزب و  ملاع  نآ  هیلع ، یلاعت  هللا  ناوضریدرجورب  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  هک  دش  لقن  یتح 
یعینـشت هعیـش  هیلع  مینکیم و  هدجـس  دننک  لایخ  نانمـشد  ادابم  ات  درکیم ، عنم  دـشاب ، بحتـسم  دـیاش  هکنیا  اب  ار  یـسوب  هبتع  رکف ،

دنزادنا یم  نیمز  هب  ار  دوخ  دنوشیم ، مالسلا  هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  یلع  رّهطم  نحـص  دراو  يا  هّدع  یتقو  زورما ، اما  .دننکن  تسرد 
ًالصا .تسا  طلغ  راکنیا  هن ؛ تسا ؟ یتسرد  راک  نیا  ایآ  دنناسرب ! مرح  هب  ار  دوخ  ات  دنیامیپیم  زیخ  هنیس  روط  هب  ار  هار  رتم  تسیود  و 

.تسا ترایز  نید و  هب  تناها 

نشور ار  اهنهذ  دییوگب و  مدرم  هب  ار  اهنیا  دشاب !؟ نمشد  راک  مه  نیا  دنکن  دهدیم ؟ جاور  مدرم  نیب  ار  ییاهتعدب  نینچ  یـسک  هچ 
.دینک

.يوق يریسفت  دراد ؛ مالسا  زا  هعیش  هک  تسا  يریسفت  مالسا ، شخب  نیرت  یقطنم  تسا و  یقطنم  مالسا ، .تسا  یقطنم  نید ،

نات قطنم  امـش   » دیوگب اهنآ  هب  تسناوتیمن  یـسک  دندیـشخردیم و  یکانبات  دیـشروخ  لثم  دوخ ، نامز  رد  کی  ره  هعیـش ، نیمّلکتم 
مهیلع هّمئا  زا  دعب  هچ  »(2) ؛ مکح نب  ماشه   » »(1) و قاط نمؤم   » لثم مالسلا ،  مهیلع  هّمئا  نامز  زا  هچ  نیمّلکتم ، نیا  تسا .» فیعض 

ناوارف  (5) «، یّلح هماّلع ي   » موحرم لثم  دعب ، ياهنامز  رد  هچ  (4) و  ؛» دیفم خیش   » »(3) و تخبون ینب   » لثم مالسلا ، 

350 ص :

ص 134. ج 1 ، هعیشلا ، نایعأ  ص 207 ؛ تسرهفلا ، - . 1
ص 42. ج 1 ، هعیشلا ، نایعأ  صص 258-259 ؛ تسرهفلا ، - . 2

صص 135-134. ج 1 ، هعیشلا ، نایعأ  - . 3
ص 136. ج 1 ، هعیشلا ، نایعأ  صص 238-239 ؛ تسرهفلا ، - . 4

صص 397-396. ج 5 ، هعیشلا ، نایعأ  - . 5

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 427 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_350_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_350_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_350_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_350_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_350_5
http://www.ghaemiyeh.com


! تسا هدش  هتشون  یی  يوق  ِیلالدتسا  بتک  هچ  هعیش ، هب  طوبرم  ثحابم  هرابرد ي  دینیبب  امـش  .میلالدتـسا  قطنم و  لها  ام  .دنا  هدوب 
مکحتسم همرآ و  نوتب  لالدتسا ، اپاترس  ام ، نامز  رد   (2)« ینیما هماّلع ي   » موحرم ِریدغلا »  » زین »(1) و  نیّدلا فرش   » موحرم ياهباتک 

دراو ار  اهنیا  ارچ  تسا !؟ هفارخلابء » یـش  هبـشأ   » هکلب درادـن ، لالدتـسا  طقف  هن  هک  یتاعوضوم  بلاطم و  ای  تسا ، نیا  عّیـشت  .تسا 
.دنشاب شهّجوتم  دیاب  هدیقع  نارادزرم  ینید ، فراعم  نید و  ملاع  رد  هک  تسا  یگرزب  رطخ  نیا  دننکیم ؟

زورما ار  فرح  نیا  ینالف  دوب  بوخ  : » تفگ دنهاوخ  يزوسلد  يور  زا  ًانئمطم  دنونـشب ، ار  فرح  نیا  یتقو  يا  هّدـع  مدرک : ضرع 
دیاب مه  نایاقآ  هتبلا  .تسا  نارگید  زا  رتشیب  متّیلوئـسم  هدنب  .منزب  ار  فرح  نیا  دیاب  نم  .مدزیم  ار  فرح  نیا  یتسیاب  نم  هن ؛ دزیمن !»

اب درکیم ، هدهاشم  يا  هتکن  رد  یفارحنا  اجره  هک  دوب  ینکش  طخ  راوگرزب ، ماما  .دییوگب  دیاب  مه  نایاقآ  امـش  .دننزب  ار  فرح  نیا 
جاور نیا  هب  ای  دوبیم  راوگرزب  نآ  ناـمز  رد  اـهفالخ  اهتعدـب و  نیا  رگا  .دومرفیم  ناـیب  يا ، هظحـالم  چـیه  نودـب  تردـق و  لاـمک 
دروم عوضوم  هب  ینالف  ارچ  هک  دـش  دـنهاوخ  يّذاتم  دـنا ، هتـسب  لد  لئاسم  نیا  هب  هک  مه  يا  هّدـع  هتبلا  .تفگیم  کشالب  دیـسریم ،

یـضرغ یب  قداص و  نمؤم و  نامدرم  بلغا ، هتبلا ، مه  اـهنآ  .دومن  داـی  نآ  زا  نحل  نیا  اـب  درک و  یتّبحم  یب  روط  نیا  اـم  هقـالع ي 
هتـشاد هدهعرب  دـیاب  دـیتسه ، هک  اجره  شخب و  ره  رد  املع ، نّویناحور و  نایاقآ  هک  یگرزب  هفیظو ي  .دـننکیم  هابتـشا  اما  دنتـسه ،

نآ ششوج  لحم  دشاب ؛ تفرعم  أشنم  دیاب  هک  تسا  یسلجم  مالسلا ،  هیلع  نیسح  يازع  سلجم  .دش  ضرع  هک  تساهنامه  دیـشاب ،
.دشاب میدرک ، ضرع  هک  یگژیو  هس 

اب شالت و  اب  تعاجش ، اب  تردق ، اب  تسا ، راگدرورپ  ياضر  بجوم  هک  ار  هچنآ  درادب  ّقفوم  ار  امش  لاعتم ، دنوادخ  هک  میراودیما 
، دهج ّدج و 
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.دیناسرب ماجنا  هب  ار  ناتدوخ  هفیظو ي  هللاءاش  نإ  دینک و  نایب  يریگ و  یپ 

یمومع راظنا  رد  هعیش  تسیاشان  هرهچ ي  ینز ؛ همق  - 1373-3-27

هک منیب  یم  بناـجنیا  .تسا  يزوسلد  يور  زا  مالـسلا  مهیلع  تیـالو  تّوـبن و  نادـناخ  قشاـع  نّیدـتم و  مدرم  هب  بناـجنیا  ضیارع 
عقاو یناهج  ياهتواضق  رد  افج  دروم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادـبعابا  ترـضح  نادیهـش  رالاس  هب  مدرم  ّتبحم  صـالخا و  هنوگچ 

، هنالهاج لامعا  یـضعب  رطاخ  هب  مالـسلا ،  مهیلع  تیب  لها  يالاو  ماـقم  هب  داـقتعا  رد  ناـنآ  هناـنیب ي  نشور  كرد  هنوگچ  دوشیم ؛
ناگشوگرگج رب  يرادازع  هنوگچ  هک  منیب  یم  تسا ؛ رود  یسب  ناشراوگرزب  هّمئا ي  هعیش و  تحاس  زا  هک  دوشیم  يروما  رب  لمح 

ضعب هک  منیب  یم  دریگیم ؛ رارق  رامعتـسا  ناطیـش  ياـه  یچتاـغیلبت  بّصعتم و  نانمـشد  ءوس  غیلبت  دروم  مالـسلا  مهیلع  رهطا  يارهز 
هب هللاابذایعلا  ار  عّیشت  مالـسا و  مه  هلیـسو  نادب  هک  دهدیم  ضرغم  نمـشد  تسد  هب  هناهب  درادن ، مه  ینید  هشیر ي  چیه  هک  یلامعا 

راکـشآ دوخ  تاغیلبت  رد  یمالـسا  يروهمج  سّدقم  ماظن  هب  تبـسن  ار  دوخ  توادع  ضغب و  مه  دننک و  یفرعم  هفارخ  نییآ  ناونع 
ایآ دنکیم ، نینوخ  ار  دوخ  لاسدرخ  ناکدوک  یتح  دوخ و  يور  رس و  همق  اب  اروشاع  زور  رد  هک  یصلخم  بحم و  هعیش ي  .دنزاس 

مالسا و ندرک  یفرعم  دب  یپ  رد  وگدب ، نابز  نارازه  وج و  بیع  مشچ  نارازه  هک  يراگزور  رد  دوخ  لمع  نیا  اب  هک  تسا  یضار 
ناوج رازه  اه  هد  نوخ  لمع ، نیا  هب  رهاظت  اب  هک  تسا  یـضار  ایآ  دـهدب ؟ رارق  دوخ  ینمـشد  کسمتـسم  ار  وا  لـمع  تسا ، عّیـشت 

؟ دزاس عیاض  تسا ، هدش  هتخیر  نیمز  رب  یمالسا  يروهمج  ماظن  عّیشت و  مالسا و  هب  نداد  وربآ  يارب  هک  ار  قشاع  تفص  یجیسب 

ایآ .تسا  زیاج  درادن ، ِهب  ینَتعُم  ررض  راک  نیا  رگا  هک  تسین  نیا  زا  شیب  تسا ، هدش  لقن  مهیلع  هللااهمحرفَلَس  عجارم  لوق  زا  هچنآ 
هعیش ندرک  کبس 
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هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  مولظم  نادناخ  هب  نایعیـش  قشع  ّتبحم و  ندرک  شودـخم  ایآ  تسین ؟ ِهب  ین  -َ تعُم ررـض  نایناهج  راکفا  رد 
نیا زا  ررض  مادک  تسین ؟ ررض  نداد ، هولج  دب  ار  مالـسلا  هیلع  نادیهـش  رالاس  هب  نانآ  رـصح  دح و  یب  یگتفیـش  صوصخب  هلآ و 

؟ تسا رتالاب 

یمسج ررض  طقف  تسا ، تمرح  كالم  هک  يررض  تفرگیم ، ماجنا  هتـسبرد  ياه  هناخ  رد  يدارفنا  یلمع  تروص  هب  ندز  همق  رگا 
ناناوج مشچ  لباقم  رد  هکلب  ناگناگیب ، نانمشد و  ياهمـشچ  اهنیبرود و  لباقم  رد  داهـشالا و  سوؤر  یلع  راک  نیا  یتقو  یلو  دوب ،

تاّرـضم هکلب  تسین ، يدرف  یمـسج و  ررـض  طقف  دـشاب ، تمرح  رایعم  دـیاب  هک  يررـض  رگید  تقو  نآ  دریگیم ، ماـجنا  ناـمدوخ 
تسا هدننکش  گرزب و  رایسب  ررض  نیا  زورما  .دشاب  هّجوت  دروم  دیاب  زین  دراد  راکورس  هعیـش  مالـسا و  يوربآ  اب  هک  یغیلبت  گرزب 

هدز همق  صالخا  قشع و  يور  زا  هتشذگ  ياهلاس  رد  هک  یناسک  هتبلا  تسا ؛ عونمم  مارح و  رهاظت ، اب  هارمه  ینلع و  ندز  همق  اذل  و 
.هللاءاش نإ  دنا  یهلا  باوث  بجوتسم  ناشتّین  رطاخهب  دنروجأم و  دنا ،

تکرـش نآ  رد  دوخ  مه  اـملع  نینّیدـتم و  دـنا و  هدرکیم  يرادازع  راـصعا  نورق و  لوط  رد  هک  فراـعتم  وحن  هب  دـیاب  نوـنکا  یلو 
لاح و ياراد  هک  يرادازع  بکاوم  تاج و  هتـسد  يزادنا  هار  یناوخ و  هضور  سلاجم  لیکـشت  ینعی  دننک ؛ يرادازع  دنا ، هتـسجیم 

نیماضم ياراد  زغمرپ و  اه  یناوخ  هضور  اهرعـش و  اه و  هحون  هک  دـننک  یعـس  .تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ّتبحم  روش  نزح و 
.دشاب گرزب  ياملع  ای  مالسلا  مهیلع  هّمئا  زا  هربتعم  هدراو ي  راثآ  هب  یکّتم  حیحص و 

يرادازع بکوم  يرادازع و  تّیّمها  - 1373-3-29

انعمرپ و هوکشاب و  رایسب  يرادازع  تکرح  کی  هک  مرتحم  نایاقآ  زا  نم 
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لوبق مرتحم  ناـیاقآ  امـش  زا  ار  تکرح  نیا  دـنوادخ  .منکیم  رّکـشت  یلیخ  دـنداد ، ماـجنا  تساـهزور ، نیا  زاـین  هک  هچنآ  اـب  قبطنم 
.دیامرف

زین يرادازع  ِلـصا  .تسا  یّمهم  رایـسب  راـک  نتفرگ ، دوـخ  هب  ازع  تئیه  رهـش و  عراوـش  اـهنابایخ و  رد  تکرح  يرادازع و  بکوـم 
هدیدنـسپ بوخ و  شا  همه  هک  دـنزادرپیم  يرادازع  هب  یفلتخم  عاونا  هب  اـی  دـننکیم ، ینز  هنیـس  فـلتخم ، تاـئیه  هتبلا  .تسا  نیمه 

.تسا نایاقآ  يارب  یبسانم  نیتم و  شور  رایسب  مه  نیا  .تسا 

تکرح نیا  دراد و  روجأم  ار  امش  لاعتم  دنوادخ  .دوب  یبوخ  رایسب  راکتبا  .میرّکـشتم  یلیخ  دیداد ، ماجنا  هک  یتکرح  نیا  رطاخ  هب 
قشمرس دوش ، ماجنا  یحیحـص  ملاس و  لکـش  هب  مالـسلاوهالّصلا  هیلع  هللادبع  یبا  ترـضح  يرادازع  دنهاوخیم  هک  یناسک  يارب  ار 

.دهد رارق 

مالسلا مهیلع  هّمئا  يزوریپ  نییبت  - 1373-5-3

رگا دـندروخ !؟ تسکـش  رگم  دـندش ؟ بولغم  رگم  دـندنارذگ ، هجنکـش  رجز و  یماـکان و  اـب  همه  نیا  ار  یگدـنز  هک  اـم  هّمئا ي 
: دیوگیم ادخ  هکنیا  .دوب  غورد  ادخ  ياه  هدعو  هک  دندوب  هدروخ  تسکش 

(1) ؛» نیِقَّتُْملا َعَم  َهللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  «َو 

مـسق همه  نیا  اب  مه  نآ  تسا ؛ هتفگ  فالخ  هللااب  ذایعلا  رگم  تسا ،» نیقّتم  اب  ادخ  انامه  : » دیوگیم دیکأت  اب  دنکیم و  دیکأت  همه  نیا 
ادخ یتقو  تساوخیمن ! َهللا » َّنَأ   » دیکأت هغیـص ي  هللااب ، ذایعلا  تساوخیمن ! اوُمَلْعا » َو  ، » دوب یتسـس  بلطم  هدرکان  يادخ  رگا  هیآ !؟ و 

 ، مالسلا مهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  رفعج و  نب  یسوم  قداص و  ماما  نیـسح و  ماما  هک  دوشیم  رگم  نیِقَّتُْملا ،» َعَم  َهللا  َّنَأ  : » دیوگیم
اهنآ ندروخن  تسکش  .دندروخن  تسکش  اهنآ  تسین ! نیقّتملا  عم  ادخ  هک  دنروخب  تسکش  رگا  دنروخب !؟ تسکش 
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رمع اهنآ  هب  ادخ  دنتشادیم ، تسود  ار  ایند  یگدنز  رگا  .تشادن  یـشزرا  ناشیارب  ایند  یگدنز  نوچ  دندش ؛ هتـشک  هک  تسا  نیا  هب 
.دندش مه  زوریپ  دش و  هدنز  هک  دوش ، هدنز  ناشفده  فرح و  دنتساوخیم  اهنآ  .دنتساوخیمن  ناشدوخ  .دادیم  هلاس  رازه 

ینیسح ناشخرد  ياه  هقراب  یبهذم ؛ ياهتئیه  - 1373-5-12

هراشا

نیا اب  .تسا  هتفرگ  سنُا  اهنآ  هب  مدرم  ياـهلد  اهمـشچ و  تسا و  هّرمزور  يّداـع و  یبلطم  اـم  مدرم  يارب  یبهذـم  ياـهتئیه  عوضوم 
زا یکی  سلاجم ، نیا  يرازگرب  موادت  دوشیم  هّجوتم  دنک ، یـسررب  ار  عوضوم  نیا  نیب ، تقیقح  قیقد و  یهاگن  اب  یـسک  رگا  همه ،

.تسا یهلا  میظع  تضهن  نآ  هیراج ي  تانسح  تاکرب و  زا  ام و  ناملسم  هعماج ي  ياضف  رد  ینیسح  ناشخرد  ياه  هقراب 

ّتنس نیا  هک  دینیب  یم  دینک ، یسررب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  يارجام  يارب  ار  ناهج  نایعیش  ناریا و  مدرم  يرادازع  قباوس  رگا 
هتسناوتن نانمشد  .تسا  هتشاد  دوجو  یعامتجا  نوگانوگ  طیارـش  همه ي  رد  تانآ و  تالاح و  مامت  رد  ینونک ، لکـش  هب  يرادازع 

هب هچ  يرادازع -  ناـیرج  نیا  ریثأـت  ناـمیا و  قمع  هدـنهد ي  ناـشن  نیا  دـننک و  بلـس  نایعیـش  زا  ار  یهلا  ینید و  تداـع  نیا  دـنا 
.تسا ناناملسم  هدیقع ي  نامیا و  رد  مدرم و  ياهلد  رد  یبهذم -  كّرحتم  ياهتئیه  تروص  هب  هچ  يرادازع و  سلاجم  تروص 

یبهذم ياهتئیه  ناوارف  تّیفرظ  هب  هّجوت  مامتها و 

، دندوب عّیشت  مسارم  مالسا و  دض  هک  لّوا  يولهپ  ِدادبتـسا  يدایا  یناخاضر ، قانتخا  نارود  رد  .تسا  دایز  رایـسب  اهتئیه  نیا  ّتیفرظ 
ار مدرم  دندرکیم و  لابند  ار  نآ  نیرت  کچوک  ولو  مدرم ، ياهتکرح  همه ي 

355 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 432 

http://www.ghaemiyeh.com


زین حبـص  ناذا  زا  شیپ  اه و  هناخ  لخاد  رد  یناوخ  هضور  مسارم  بقارم  یتح  اهنآ  .دـندادیم  رارق  هجنکـش  راشف و  یتخـس و  تحت 
ناوخ هضور  نیا  هک  دنتـسنادیم  دنکیم ، تکرح  ییاج  هب  ییاج  زا  حبـص  ناذا  زا  لبق  هک  دندید  یم  ار  یناوخ  هضور  رگا  دـندوب و 
ًانایحا دندرکیم و  بیقعت  ار  وا  اذل  .دناوخب  هیثرم  هک  دوریم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ِقشاع  ناملسم  کی  هناخ ي  يوتسپ  تولخ و  هب 

.دندربیم نادنز  هب 

ام يارب  دندرکیم ، یگدنز  اهنامز  نآ  رد  هک  یناسک  .دنامن  فّقوتم  یبهذم  ياهتئیه  راک  ِدنور  مه  طیارش  نیا  رد  یتح  همه ، نیا  اب 
هّداج زا  رود  اهنابایب ، رد  دنتفریم و  نوریب  اهرهـش  زا  مدرم  زور ، ود  نیا  یـشاوح  ماّیا  اروشاع و  اعوسات و  ياهزور  رد  هک  دـنا  هتفگ 

يرادازع دـنتخادنا و  یم  هار  ینز  هنیـس  ياـه  هتـسد  یناـخاضر ، سیلپ  ِسرتسد  زا  رود  ياهاتـسور  رد  اـه و  هناریو  رد  یهاـگ  اـه ،
یبهذـم ياهتئیه  نآ ، هلیـسو ي  هب  هک  تسا  یی  ینتـسسگان  میظع و  داقتعا  ّتبحم و  هقلُع ي  هچ  تسا ؟! ینامیا  هچ  نیا  .دـندرکیم 

؟! دنوشیم تیاده 

یمالسا بالقنا  رد  یبهذم  ياهتئیه  زراب  مهم و  شقن 

مهدزاود رد  تضهن ، يربـهر  ّتیناـحور و  ماـقم  زا  عاـفد  يارب  رگید  ياهناتـسرهش  زا  یـضعب  نارهت و  مدرم  یتـقو  رگید ، يوس  زا 
نیدب .تفرگ  لکش  يرادازع  ینز و  هنیس  ياهتئیه  بلاق  رد  ضارتعا  نیا  مه  زاب  دندرک ، ضارتعا  لاس 42 -  دادرخ  هدزناپ  مّرحم - 

رب ضارتعا  زا  دوب  ترابع  اهنآ  هحون ي  اما  دندرک ؛ يرادازع  دندز و  ریجنز  هنیـس و  دندمآ و  نارهت  ياهنابایخ  هب  مدرم  هک  تروص 
هدرک تشادزاب  ریگتسد و  لاس 42  دادرخ  هدزناپ  رد  ار  ناشراوگرزب  ماما  ربهر و  هک  يولهپ  دـساف  روتاـتکید و  دبتـسم و  تموکح 

.دوب

یلع نب  نیـسح  يارجام  لصا  درادـن ؛ بّجعت  مه  عوضوم  نیا  دـننکیم و  ادـیپ  یبالقنا  ّتیهام  یبهذـم  ياهتئیه  نینچ ، یعطاقم  رد 
ییارجام مالسلا  هیلع 
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.دنک تکرح  فده  نامه  اب  تهج و  نیمه  رد  تساجب ، تضهن  نآ  راثآ  زا  هچنآ  دیاب  تسا و  یبالقنا 

رد مدرم  اریز  تسا ؛ هدوـب  یبهذـم  ياـهتئیه  نیمه  نوـهرم  يداـیز  نازیم  هب  بـالقنا  يزوریپ  مه ، تضهن  رخآ  لاـس  رد  کـش  یب 
هدرتسگ ي ضارتعا  راهظا  يارب  يا  هلیـسو  هب  ار  یبهذـم  ياهتئیه  روشک ، رـسارس  رد  لاـس ، نآ  مّرحم  ههد ي  لاس 57 و  ياروشاع 

ياهتئیه ّتیفرظ  هک  دـش  نشور  سپ  .دـندش  یمالـسا  ماظن  راتـساوخ  دـندرک و  لیدـبت  ماـما  زا  تیاـمح  دـساف و  میژر  نآ  هب  دوخ 
راک یناخاضر  سیلپ  مشچ  زا  رود  اهنابایب و  اه و  هلوغیب  رد  کچوک  ياـهتّیعمج  قاـنتخا ، نارود  رد  .تسا  دـح  نیا  هب  اـت  یبهذـم 

لاس 57 و رد  یناـهج  ياـهنویزیولت  نیبرود  هاـگن  ریز  اـیند و  مدرم  همه ي  دـید  ضرعم  رد  دـنور  نیا  دـعب  دـنداد و  همادا  ار  دوخ 
.دش ناریا  ّتلم  تساوخ  لیم و  هدنهد ي  ناشن  عوضوم ، نیا  درک و  ادیپ  همادا  نآ  زا  دعب  ياهلاس 

یبهذم ياهتئیه  تّیّمها  تمظع و 

ماما نارای  هب  یگتسبلد  قشع و  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیسح  هب  قشع  ربمغیپ ، نادناخ  هب  ّتبحم  قشع و  اهتئیه ! نیا  دنا  میظع  ردقچ 
یکچوک لئاسم  اهنیا  تسا و  یبهذـم  ياـهتئیه  نیا  حور  اروشاـع ، هثداـح ي  هب  تبـسن  دـیدش  یگتخوسلد  مالـسلا و  هیلع  نیـسح 

.تسین روط  نیا  .دوبن  دوبن ، رگا  دوب و  دوب ، رگا  هک  تسا  يزیچ  یبهذم ، ياهتئیه  دوجو  هک  دنک  لایخ  یسک  ادابم  .تسین 

نایم مکحتـسم  ياهدـنویپ  هلمج  زا  .دـنربمغیپ  نادـناخ  هب  ام  گرزب  ّتلم  قوش  نامیا و  ظفح  ناکرا  یبهذـم  ياهتئیه  تقیقح ، رد 
.دنیامنیم دیدجت  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هرطاخ ي  دننکیم و  لقتنم  زورما  هب  ار  هّیحور  نآ  دنا و  ینیـسح  ياروشاع  زور  زورما و 

ار هعماج  ياضف  ات  دننکیم  يرایسب  شالت  ربمغیپ ، نادناخ  نانمشد  نآرق و  مالسا و  نانمشد  لاس ، لوط  رد 

357 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 434 

http://www.ghaemiyeh.com


هچوک اهنابایخ و  رد  ینیسح  ياه  بکوم  نداتفا  هار  دوشیم ، اروشاع  ماّیا  مّرحم و  ههد ي  یتقو  اما  دننک ؛ لیدبت  ینیدریغ  ییاضف  هب 
دهدیم وشتـسش  ار  هعماج  طیحم  دنکیم ، كاپ  ار  اضف  دیوشیم ، ار  اهتفاثک  اهیدیلپ و  هک  تسا  یناراب  لثم  مدرم ، یگدنز  طیحم  اه و 

.دربیم نیب  زا  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  نمشد  تسد  هب  اضف  طیحم و  رد  هک  ار  دساف  تانیقلت  نآ  همه ي  و 

یبهذم ياهتئیه  زا  یسانشردق 

هب یـساسا  مهم و  يراک  ار  اهتئیه  روما  هب  نتخادرپ  دیاب  .دینادب  ار  اهتئیه  نیا  ردـق  رایـسب  دـیاب  دـیتسه ، اهتئیه  نیا  لوئـسم  هک  امش 
هلئسم ي تیّدج  اب  دینادب و  یفطاع  يداقتعا و  گرزب  هفیظو ي  کی  ّتبحم و  هدیقع و  زا  یشان  يا  هفیظو  ار  نآ  دیروآ و  باسح 

ردق دیاب  مه  مدرم  .دیهد  ماجنا  داد ، ماجنا  اهتئیه  نیا  ندش  رتهب  يارب  ناوتیم  هک  يراک  ره  عقاو  رد  .دینک  لابند  ار  یبهذم  ياهتئیه 
نیا هارمه  طابترا ، عون  کی  اـب  یـسک  ره  هک  دـینیب  یم  .دـنا  یبهذـم  ياـهتئیه  ياـضعا  یعیبط  روط  هب  مدرم  .دـننادب  ار  اـهتئیه  نیا 

کـشا دـنکیم ، اشامت  ار  اهنآ  يرادازع  دزادرپیم ، يرادازع  هب  اهنآ  اب  دـنکیم ، تکرـش  اـهتئیه  رد  دـتفا ، یم  هار  يرادازع  ياـهبکوم 
ياهریـشمش مامت  هک  نینچ ، يا  هلیـسو  ایند  ياج  چـیه  رد  .تسا  میظع  رایـسب  هثداح ، نیا  .دـبای  یم  ازع  تبیـصم و  لاـح  دزیریم و 

.دنرادن تساسران ، نآ  ربارب  رد  ناشتاغیلبت  همه ي  دنُک و  نآ  لباقم  رد  نانمشد 

یبهذم ياهتئیه  يدوبان  رد  نانمشد  ماکان  شالت 

.تسا ناخاضر  نامز  هب  طوبرم  عوضوم  نیا  .تسناوتن  اما  دربب ، نیب  زا  ار  نآ  ات  درک  يرایسب  شالت  نمشد 

رد يولهپ ، مود  ِتوغاط  تنطلـس  نارود  رد  هک  مدوب  هدید  هدنب  .دننک  فرحنم  ار  نایرج  نیا  ات  دـندرک  يرایـسب  شالت  نآ  زا  دـعب 
دیاش ات  دندرپسیم  دساف  دارفا  تسد  هب  ار  یبهذم  ياهتئیه  روشک ، رانک  هشوگ و 
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ياـهتئیه يرادازع ، ياـهتئیه  .دـندنام  یبهذـم  ياـهتئیه  یبهذـم ، ياـهتئیه  .دنتـسناوتن  اـما  دـنزادنیب ؛ مدرم  مشچ  زا  ار  ناـیرج  نـیا 
اما دندش ، دوبان  اهنآ  .دندرک  یلاخ  ار  نادیم  یتّدم  زا  دـعب  دـندوب ، یتئیه  رد  یحابـص  دـنچ  مه  یبابان  دارفا  رگا  .دـندنام  يرادازع 

ینیـسح ياوه  لاح و  زا  ار  اهتئیه  نیا  دـنناوتب  هکلب  دـندرک  يرایـسب  شالت  .دـندنام  تسا ، قح  هملک ي  همزال ي  هک  نانچ  اهتئیه ،
.دنتسناوتن اما  دننک ، جراخ 

مالسلا هیلع  هللادبعابا  يرادمچرپ  تلزنم 

هبترم نیا  .تسامش  تسد  رد  ینیسح  يازع  مَلَع  .دینادب  ینیـسح  نارادملع  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  زیزع  ناردارب  امـش  هب  هدنب  ضرع 
رگید ترـضح  نآ  دوب ، هدش  مامت  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تضهن  رگا  .تسا  سّدـقم  یماقم  گرزب و  رایـسب  يا 

هادـفانحاورا و مظعألا -  هللااهّیقب  ترـضح  شموصعم  دـنزرف  ماـیق  اـت  ینیـسح  تضهن  هک  تسا  نیا  ضرف  اـما  .تساوخیمن  رادـملع 
هتـشذگ نامز  هچره  .تسین  یندـش  مامت  هک  تضهن  .تسا  رارقرب  هیلع - مارکالاو  مالّـسلاو  هّیحتلا  فـالآ  هجرف و  یلاـعت  هللا  لّـجع 

، تهاقف يایند  .دراد  يرادـملع  تضهن ، نیا  زا  یـشخب  ره  .تسا  هدـش  رتراکـشآ  نآ  قامعا  رت و  هدرتسگ  ینیـسح ، تضهن  تسا ،
تسا و ینیـسح  تضهن  زا  رگید  یـشخب  تفرعم ، ّتیونعم و  يایند  .دنگرزب  عجارم  شنارادملع  تسا و  ینیـسح  تضهن  زا  یـشخب 

بالقنا تضهن و  دنکیم و  تکرح  مالسا  تمس  هب  هک  مدرم ، یگدنز  میظع  هنحص ي  .دنتفرعم  لها  گرزب و  ناکلاس  شنارادملع 
.دراد ار  دوخ  هب  صوصخم  نارادمچرپ  نارادملع و  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تضهن  زا  یـشخب  یمالـسا ، تموکح  و 

ینیـسح يازع  هماقا ي  هک  دنتـسه  یناسک  شنارادمچرپ  تسا و  تضهن  نآ  زا  یـشخب  مه  مدرم  نیب  رد  تضهن  نیا  گنهرف  ياقب 
نآ ار  راک  نیا  دینادب و  ردق  ار  مَلَع  نیا  یتسیاب  .دیتسه  مالسلا  هیلع  نیسح  رادملع  امش  .دیتسه  امش  انامه  نارادمچرپ  نیا  .دننکیم 

هک نانچ 
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.دیهد ماجنا  تسوا ، هتسیاش ي 

رد مدرم  دندرک ؟! افیا  مدرم  يارب  قیاقح  ندرک  نشور  رد  ار  یگرزب  شقن  هچ  امـش  ِیبهذم  ياهتئیه  نیمه  لاس 57  رد  هک  دیدید 
ار قیاقح  هک  دوب  زور  نآ  ِیبالقنا  یـسایس و  هدـننک ي  لیلحت  نیرتهب  اهنآ  يارب  يرادازع ، ياهتئیه  همغن ي  دـنتفریم و  هار  اهنابایخ 

.تسا نینچ  مه  زورما  دوب و  نینچ  مه ، گنج  نارود  رد  .دوب  روط  نیمه  زین  لاس 42  .درکیم  نایب 

یبهذم ياهتئیه  رد  مالسا  زور  لئاسم  غیلبت 

هچ ایند  رد  دیلپ  ثیبخ و  ياه  تسینویهـص  هک  دـیتسه  دـهاش  زورما  .تسوربور  ینانمـشد  هچ  اب  مالـسا  يایند  زورما  هک  دـینیب  یم 
ور هبور  یمالسا  تضهن  مالسا و  اب  هنوگچ  یناهج ، روتاتکید  ردلق و  ناونع  هب  اکیرما  زورما  هک  دینیب  یم  .دنوشیم  بکترم  یلامعا 

هنیک مالـسا  زا  ردقچ  دـنا ، هدروخ  یلیـس  نآرق  مالـسا و  زا  هک  لیلد  نیا  هب  یناهج ، ياهتوغاط  زورما  هک  دـینیب  یم  .تسا  فرط  و 
مالـسا و فراـعم  مالـسا و  ماـکحا  هب  تبـسن  ملاـع  ياـج  همه  رد  ناملـسم  ياـهتّلم  فطاوع  روطچ  هک  دـینیب  یم  یفرط  زا  .دـنراد 

.تسا هدش  هتخیگنارب  یمالسا  تموکح 

روط نآ  زورما  اما  دندنازوسیمن ، لد  مالـسا  يارب  دندرکیمن و  یمادقا  تکرح و  هک  دندوب  ناملـسم  ياهتّلم  زا  یـضعب  هتـشذگ ، رد 
هب تبـسن  تسین -  مه  نایعیـش  صوصخم  هعیـش ؛ ریغ  هچ  هعیـش و  هچ  دنتـسه -  هک  ایند  ياج  ره  رد  ناملـسم  ياهتّلم  زورما  .تسین 

دهاش امـش  دـننکیم و  يدـنم  هقـالع  یگتـسبلد و  ساـسحا  یمالـسا -  ناریا  ینعی  مالـسالاهّبق -  نیا  رد  مالـسا  هتـشارفارب ي  مچرپ 
، ناملسم ّتلم  یمالسا و  ناریا  ایند ، رد  هللادمحب  .دیتسه  نانمشد  لیم  مغر  یلع  ایند ، رد  مالسا  هملک ي  نوزفازور  ذوفن  اهتفرشیپ و 

غیلبت دنلب  يادص  اب  دنناوتیم  امـش  ِیبهذم  ياهتئیه  ار  تاعوضوم  لئاسم و  نیا  .دوشیم  مه  نیا  زا  رتزیزع  هدـش و  رتزیزع  زور  هبزور 
.دننک
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تافارخ اب  یگدولآ  زا  یبهذم  ياهتئیه  تظافح 

لقتنم رگید  لسن  هب  یلـسن  زا  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  ّتبحم و  دناوتیم  هک  تسا  يا  هلیـسو  ینیـسح ، نارادازع  ِینز  هنیس 
ندرک هدولآ  موش ، فده  نیا  قّقحت  يارب  اهنآ  ياههار  زا  یکی  .دنریگب  امـش  تسد  زا  ار  یبهذم  مسارم  نیا  دـیابن  نانمـشد  .دـنک 

اب مدرم و  امـش  يرایـشوه  اب  لاـسما  دوب ، نمـشد  تسد  رد  يا  هناـهب  هک  فدـه  نیا  زا  یّمهم  شخب  .تسا  تاـفارخ  اـب  مسارم  نیا 
ياـهتئیه يرادازع  ياـهبکوم  .دوـب  ینز  همق  هلئـسم ي  نآ  تفر و  نیب  زا  یّلکب  اـم  ینیـسح  قاّـشع  نمؤـم و  ناـناوج  قـیمع  ناـمیا 
يرادازع دـنتفا ، یم  هار  اهنابایخ  رد  تبیـصم  مالعا  ناونع  هب  هک  تساـهنرق  یلومعم ، ياـهیرادازع  ياـهبکوم  نیمه  ینعی  ینیـسح ؛

هک ییاج  ره  رد  ام و  روشک  ياج  همه  رد  ار  ینیسح  تضهن  هک  تسا  یمیظع  يوگدنلب  نامه  نیا  .دننزیم  هنیس  رـس و  هب  دننکیم و 
نآ قنور  هب  زور  هبزور  دـیاب  دـشخب و  یم  قنور  دنتـسه ، تیب  لها  نیّبحم  نایعیـش و  صوصخب  مالـسلا ،  مهیلع  تیب  لـها  ناـیلاوم 
هیلع یلع  نب  نیـسح  .دننادب  ار  میظع  هیامرـس ي  نیا  ردق  مه  یبهذـم  ياهتئیه  ِدوخ  .دـننادب  ار  اهتئیه  ردـق  دـیاب  مدرم  .دوش  هفاضا 

ینامیا و تکرح  نیا  نابیتشپ  هللاءاش  نإ  دوخ ، دنلب  حور  اب  اروشاع ، ِماقم  یلاع  يادهش  راوگرزب و  نآ  باحصا  نادناخ و  مالسلا و 
.دنتسه امش  یفطاع  یمالسا و 

تسب نب  رد  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ندشن  راتفرگ  - 1373-6-8

نّیدت يریگ  لکـش  زاغآ  زا  .تسا  هدـش  هّجوت  هیکت و  اوقت  هب  مالـسا -  لصا  زا  شیب  یتح  زیچ -  همه  زا  شیب  تایاور ، نآرق و  رد 
.تسا اوقت  دوشیم ، نومنهر  قـح  نید  قـح و  نخـس  یهلا و  نخـس  شریذـپ  تمـس  هب  ار  ناـسنا  هک  يرما  نآ ، ياـهناسنا  هعماـج و 

: دیامرفیم نآرق  دروم  رد  دنوادخ  نیاربانب ،
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(1) «. نیِقَّتُْمِلل ًيدُه  »

...یهلا نیزاوم  قیقد  تیاعر  زا  تسا  ترابع  نّیدتم ، ناسنا  يارب  اوقت  .تسا  تیاده  ام  يارب  نآرق  میشاب ، هتشاد  اوقت  رگا 

ام هب  ار  اوقت  راثآ  زا  یخرب  نآرق  رد  لاعتم  يادخ  اهیتخـس ، نیا  ندش  ناسآ  يارب  اذل  دراد ، دوجو  ییاهیتخـس  هار ، نیا  كولـس  رد 
سک ره   (2) «، َهللا ِقَّتَی  ْنَم  َو  : » دـیامرفیم ...دراد  ینیریـش  هرمث ي  راک ، نایاپ  رد  اهیتخـس  نیا  لّـمحت  مینادـب  اـت  تسا ، هدرک  یفّرعم 

نب راتفرگ  ینعی  دنکیم ؛ داجیا  یشیاشگ  وا  يارب  دنوادخ   (3) «، ًاجَرْخَم َُهل  ْلَعْجَی   » هک تسا  نیا  شتّیصاخ  دنک ، هشیپ  ار  یهلا  ياوقت 
.دوشیمن تسب 

...دراد ناسنا  هک  تسا  یفده  اب  بسانتم  تسب ، نب  زا  جورخ  شیاشگ و  نآ  هک  تسا  یهیدب  هتبلا  درادن ؛ انثتسا  رما ، نیا 

ارچ دوش ؟ دیهش  دیاب  اهناسنا -  نیرت  یقّتم  نآ  مالسلا -  هیلع  نیـسح  ماما  ارچ  هک  دوش  حرطم  لاؤس  نیا  تسا  نکمم  هنیمز  نیا  رد 
؟ دشن زاب  ترضح  نآ  يارب  یهار  البرک  تسب  نب  زا 

هیلع نیسح  ماما  فده  .دشن  راتفرگ  تسب  نب  رد  شفده ، بسانت  هب  درک و  هشیپ  اوقت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  نیا  خساپ 
همه ي هب  هک  دوب  نیا  ترـضح  نآ  فدـه  دوش ؛ مامت  شتلاسر  دریگ و  تسد  هب  ار  تموکح  دورب ، ـالبرک  هب  هک  دوبن  نیا  مالـسلا 

طیارـش اب  تسا ، رطخ  رد  نید  هک  ییاج  درک ؛ دیاب  راک  هچ  ساّسح  ّتیعقوم  کی  رد  هک  دهدب  سرد  مالـسا  خیرات  هژیوب  خـیرات و 
يارب تداهش  .دوبن  ترضح  نآ  فده  ندشن ، دیهش  .دش  ّقفوم  هک  دوب ، نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  فده  .درک  دیاب  هچ  دوجوم 

.تسه هدوب و  یگرزب  زوف  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  لاثما 

یمزاول مه  رما  نیا  دوب ، تداهش  زا  رارف  مالسلا ،  هیلع  ادهّشلادّیس  فده  رگا 
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قیرط زا  یـشیاشگ  .دـشیم  مهارف  شیارب  شیاشگ  کش  یب  درکیم ، لـمع  دوب -  راـک  نآ  ياوقت  هک  مزاول -  نآ  هب  رگا  هک  تشاد 
هک ار  يرماوا  طیارـش و  رگا  دیـشاب ، هک  یهار  ره  رد  .تسا  نکمم  دـنک ، قدـص  نآ  رد  یهلا  ياوقت  هک  یحیحـص  قیرط  یعرش و 

.دیوشیمن راتفرگ  تسب  نب  رد  دینک ، تیاعر  هدرک ، نّیعم  امش  فده  هار و  يارب  لاعتم  يادخ 

اروشاع ياهتربع  نییبت  - 1373-10-15

نآ راوگرزب ، نیا  دـیوگیم : ام  هب  هک  تسا  نآ  سرد  .تسا  تربع  کی  سرد ، کی  زا  يادـج  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  يارجاـم 
اب یلیخ  هک  هداد  ّتیرـشب  همه ي  هب  یگرزب  سرد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  .مینک  لـمع  هنوـگ  نآ  دـیاب  مه  اـم  درک ، لـمع  روـط 

.تسا تربع  نآ  دراد و  دوجو  يرگید  زیچ  سرد ، زا  ریغ  اما  .تسا  ظوفحم  دوخ  ياج  رد  تمظع و 

همه نآ  مدرم ، مشچ  ِولج  هک  یکدوک  نامه  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیسح  دش  روطچ  دنیبب  دنک و  هاگن  ناسنا  هک  تسا  نآ  تربع ،
، تشهب ناناوج  رورس   (1) ؛» هَّنَْجلا ِلْهَأ  ِباَبَش  ُدِّیَس  : » دوب هدومرف  وا  هرابرد ي  ربمغیپ  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  لیلجت  دروم 

نب نیسح  تّما ، نیا  هک  دش  روطچ  دش !؟ هتشک  عیجف  ِعضو  نآ  اب   (2)  ، هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نامز  زا  نرق  مین  تشذگ  زا  دعب 
(3) و دشیم راوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  شود  رب  وا  هک  دندوب  هدید  هک  یلـسن  نامه  زا  یناسک  مشچ  ِولج  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 

!؟ دنتشک عیجف  عضو  نآ  اب  دندوب ، هدینش  وا  هرابرد ي  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نابز  زا  ار  اهفرح  نیا 

ِنارتخد لثم  ار  ربمغیپ  نارتخد  هک  دوب  یخوش  رگم  .تسا  تربع  نیا ،
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ص298. ج43 ، راونألاراحب ، ص177 ؛ قودص ، یلامألا ، ص119 ؛ ج 2 ، يدع ، نب  هللادبع  لماکلا ، - . 1
ص 259. لاوطلا ، رابخألا  - . 2

.61-60 صص ج 37 ، راونألاراحب ، 228-229 ؛ صص ج 13 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  ص 374 ؛ ج 2 ، رابخألا ، حرش  - . 3
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مالـسلا اهیلع  بنیز  لثم  یـسک  هب  (1) و  دننادرگب رازاب  هچوک و  مدرم  مشچ  ِولج  دـنروایب  یمالـسا ، ریغ  هدـش ي  حـتف  ياـهنیمزرس 
يراک هزیر  قامعا و  هب  هاگن  نیا  .تسا  رتالاب  سرد  زا  تسا و  تربع  نامه  نیا  دیـسر ؟ اجنیا  هب  راک  هک  دش  روطچ  دننک !؟ تناها 

.تسا ثداوح  خیرات و  ياه 

مسا مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز  نایرج ، نیمه  رد  هک  منک  ضرع  مهاوخیم  تعجر ،»  » ای دادترا »  » ای عاجترا »  » ثحب تبـسانم  هب  لاح 
: دومرف هفوک  رد  درک و  هراشا  يرامیب  نیمه  هب  ینعی  دروآ ؛ ار  عاجترا »  » هّیضق ي

(2) ؛» ًاثاْکنَأ ٍهَُّوق  ِدَْعب  ْنِم  اَهلْزَغ  ْتَضَقَن  ِیتَّلا  ِلَثَمَک  ْمُُکلَثَم  اَمَّنِإ  »

زاب ار  اهخن  نیا  دایز ، تمحز  اب  دننیـشن  یم  دعب  دننکیم و  لیدبت  خن  هب  تمحز  اب  ار  يا  هبنپ  ای  یمـشپ  هک  دـیتسه  یناسک  لثم  امش 
! دننکیم لیدبت  مشپ  ای  هبنپ  هب  زاب  دننکیم و 

 ، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمغیپ  تّما  رد  ینعی  .درک  هراشا  انعم  نیا  هب  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  تشگرب و  عاجترا و  ینعی  نیا 
ربمغیپ مرگ  سَفَن  نآ  اب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نامز  تشذگ  زا  دعب  .یـسوم  تّما  رد  هک  دراد  دوجو  رطخ  نیا  هزادنا  نامه 

مامت هراـبرد ي  دوب -  لـصّتم  یهلا  یحو  هب  هک  یناـسنا  نیا  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ناـمز  رد  تسین ! یخوش  ثداوح  نیا  - 
الاح دیدرگیم ؛ لزان  ماهبا ، یب  نشور و  حیرص و  یهلا ، یحو  دشیم و  لزان  نآرق  هیآ ي  داتفا ، یم  قافّتا  هک  یتشرد  زیر و  ِثداوح 

قافّتا خیرات  رد  یندشن  شومارف  روآدرد و  عیجف ، ِتعجر  نانچ  نآ  تشاد ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  یگدـنزاس  نآ  زا  دـعب 
.تسا دادترا »  » ای عاجترا »  » ای تعجر »  » بورکیم بورکیم ، نیا  سپ  دتفا ! یم 

فدـه و عمج و  هب  ندیـشیدنا  نتخادرپ و  زا  شیب  دوخ  هب  نتخادرپ  يزودـنا ؛ لام  لام و  هب  نتخادرپ  تاوهـش ؛ اـیند و  هب  نتخادرپ 
عون کی  مه  نیا  هک  یلخاد  تافالتخا  يرادا و  یـسنج ، یلام ، ياهداسف  زا  ّمعا  یقالخا -  داسف  هب  ندـش  راچد  ادـخ ؛ نید  ادـخ و 

 - تسا كانرطخ  رایسب  داسف 

364 ص :

.108-107 صص راونألاراحب ج45 ، 84-85 ؛ صص فوهللا ، صص 120و127 ؛ ج5 ، حوتفلا ، - . 1
ص109. ج45 ، راونألاراحب ، 29-30 ؛ صص ج2 ، جاجتحإلا ، ص121 ؛ ج5 ، حوتفلا ، - . 2
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مالسا و بالقنا و  ینامرآ  خاک  هک  دنتـسه  یلماوع  تسا ؛ حرطم  برغ  يایند  رد  هک  نانچ  نآ  عورـشمان ، طلغ و  ياه  یبلط  هاج  و 
.تسا نآ  رظتنم  نمشد  هک  تشگرب ، تعجر و  نامه  ینعی  نیا  دننکیم و  ناریو  ار  یتقیقح  ره 

ره .تسا  ندش  دساف  لباق  یناسنا ، ره  : » دنیوگیم .تسا  ریذپ  بیسآ  ناسنا ، هک  دنا  هدیمهف  هبرجت  رثا  رب  نمشد ، ياهداهن  نمـشد و 
؛ ار نیا  اهنآ  .درک  دساف  ناوتیمن  ار  نیقّتم   (1) «. نیقَّتُْملا َّالِإ  : » انثتـسا کی  اب  دنیوگیم ؛ تسار  هتبلا  .درک » شدساف  ناوتیم  دشاب ، سک 

مـشچ ِولج  رد  عورـشمان  قرط  زا  ار  ایند  ياهییابیز  ناوتیم  درک و  دساف  ناوتیم  ار  اهناسنا  هلب ؛ .دنمهف  یمن  رگید  ار  اوقت  يانعم  ینعی 
اما .دـننک  ینابرق  يّدام  ياه  هولج  لباقم  رد  دـنزیرب و  رود  ار  اهـشزرا  همه ي  هک  يروط  دُرب ؛ ار  ناشیاهلد  دروآ و  رد  هژر  هب  اهنآ 
مه ماظن  ظفح  رد  دنکیم ، رثا  مه  تسایـس  رد  دنکیم ، رثا  مه  ایند  رد  دـنکیم ، رثا  مه  تمایق  رد  اوقت  نیقَّتُْملا .» َّالِإ  : » دـشابن اوقت  رگا 

.دنکیم رثا  مه  گنج  رد  دنکیم ، رثا 

ینیسح مزع  راثیا و  اب  یهلا  ریدقت  دنویپ  اروشاع ؛ - 1373-10-19

رطاـخ هب  اـهزور  زا  یـضعب  یلو  دـنناسکی ، یتـیگ  نیا  رد  یعیبـط  عـضو  ظاـحل  زا  مه  اـهزور  همه ي  .دـنرذگیم  یپرد  یپ  اـهزور 
زور دوشیم  زور  کی  .دننکیم  ادیپ  یصاخ  عضو  دوشیم ، هدز  مقر  ناسنا  هدارا ي  اب  مه  تاریدقت  نآ  زا  يرایـسب  هک  یهلا  تاریدقت 

.دنربیم مهس  هرهب و  زور  نآ  ياهیراکادف  ضیف  زا  ّتیرشب ، همه ي  خیرات و  همه ي  هک  اروشاع 

تاقبط ناگدیـشک و  متـس  هشیمه  عقاو ، رد  .تسا  شزرااب  یلیخ  تسا ، هدیدن  دوس  نآ  زا  يرگمتـس  چیه  هک  اروشاع  مان  هب  يزور 
زا مولظم ،

365 ص :

.67، فرخز - . 1
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صخـش هدارا ي  زا  گرزب ، يراکادف  نآ  میظع و  هثداح ي  نآ  نوچ  دش ؟ نینچ  ارچ  اما  .دنا  هتفرگ  هرهب  دوس و  اروشاع  هرطاخ ي 
.دندیشخب تمظع  نآ  هب  دندرک و  اروشاع  اهنآ  ار  اروشاع  .درک  شوارت  وا  نارای  ناهارمه و  موصعم و  سّدقم  رّهطم و 

یّقرتم يا  هعماج  ییالو ؛ هعماج ي  - 1374-2-28

.تسا یلاع  موهفم  کی  مالسا  رد  تیالو  .تسا  شخب  تاجن  یّقرتم و  موهفم  کی  ریدغ 

*

ِتکرح لّوا  زا  .تسا  هداد  ناشن  داـعبا  همه ي  رد  ار  دوخ  تاریثأـت  زورما ، اـت  هتـشذگ  زا  تیـالو ، هللادـمحب ، مه ، اـم  هعماـج ي  رد 
يزوریپ هب  ار  بـالقنا  نیا  تیـالو ، ياـه  هخاـش  زا  دادمتـسا  اـب  هیلع ، یلاـعت  هللا  ناوضرراوگرزب  ماـما  .دوـب  هنوـگ  نیمه  یبـالقنا ،

داـهج هّیحور ي  اـهنآ ، هب  ندـش  هیبـش  يارب  شـشوک  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  هب  تـّبحم  ـالبرک ، اروشاـع و  عوـضوم  .دـندناسر 
هب ار  بالقنا  نیا  دنتـسناوت  هلیـسو  نیا  هب  ماما  .تسا  تیالو  هب  طوبرم  فراعم  تاّیـصوصخ و  وزج  داـهج ، نیا  رب  ربص  هناـمولظم و 
یم رادروخرب  دوشیم و  باریـس  مه  تیالو  زا  هک  تسا  یمالـسا  ماظن  یماـظن  هتبلا  .دـنهد  لیکـشت  ار  ماـظن  نیا  دـنناسرب و  يزوریپ 

تاّیـصوصخ زا  .دوشیمن » هعیـش  ریغ  لماش  تسا و  هعیـش  صوصخم  یعیـش و  بـالقنا  کـی  نیا ،  » هک دـننکن  غیلبت  اهنمـشد  .ددرگ 
زا دـنداد ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  یـسرد  تکرب  هب  ام  .دـنک  یم  زاب  یمالـسا  میهافم  هب  ار  مشچ  هک  تسا  نیا  تیالو ، طـیحم 

ِتلاح نیا  .تسا  روط  نیمه  هللادمحب ، مه  زورما  .دنتیب  لها  ناوریپ  نایعیش ، .میدرک  ار  هدافتـسا  رثکاّدح  ینآرق ، یمالـسا و  میهافم 
اپورا ناگدیدمتس  نیطسلف ، مدرم  نیمورحم ، نیمولظم و  هب  تبسن  ناتسود ، هب  تبسن  ام  مدرم  نایم  رد  هک  يدیدش  ّتبحم  هفطاع و 

.تسا یتیالو  یعیش و  هّیحور ي  ًاساسا  تسه ، ایند  رگید  ياهشخب  نیمولظم  و 

366 ص :
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.دراذگیم ریثأت  ام  مدرم  یگدنز  ياضف  هّیحور و  رد  اروشاع ، مّرحم و  نیا  اه ، ندرک  تبیصم  رکذ  اه ، نتسشن  مه  رود  اهکـشا ، نیا 
راب یعیش  ّدض  هکلب  یعیش ، ریغ  هن  ار  ناشمدرم  اهتموکح ، یضعب  هنافّسأتم  یعیش -  ّدض  عماوج  زا  یضعب  ِیحور  یب  یکـشخ و  نآ 

.تسا فّطعت  هفطاع و  لها  هّیحور ، اب  لاح ، اب  فطعنم ، يا  هعماج  ام ، هعماج ي  .تسین  ام  هعماج ي  رد  هللادمحب ، دنروآ -  یم 

البرک هنومن ي  زا  دـنا ؛ یگداتـسیا  نیا  يوگلا  اـم ، هّمئا ي  نوچ  .تسا  تیـالو  تاّیـصوصخ  زا  مه ، نمـشد  لـباقم  رد  یگداتـسیا 
فالآ هیلعاضّرلا  یـسوم  نب  یلع  ات  دندیـسر ، تداهـش  هب  دندرک و  تمواقم  طیارـش  نیرت  تخـس  رد  هک  ییاه  هدازماما  ات  دـیریگب 
لّمحت ار  نادنز  ياهلاس  هک  مالّسلاوهالّصلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ات  تفر ، نمشد  گنج  هب  یهلا  تسایـس  کی  اب  هک  ءانّثلاوهیّحتلا ،

، ادخ يارب  جنر  لّمحت  ماسقا  عاونا و   (2) .دندرک لّمحت  ار  دیعبت  جنر  زارد  نایلاس  هک  مالـسلا  مهیلع  اضّرلاءانبا  هّمئا ي  ات   (1)، درک
.دـنتفرگ دای  ار  اهنیا  ام  مدرم  بُخ ؛ .دراد  دوجو  لاس ، هاجنپو  تسیود  نیا  لوط  رد  رخآ و  اـت  لّوا  زا  مالـسلا ،  مهیلع  هّمئا  ناـیم  رد 

.دنکیم زوریپ  ار  اهنآ  مه  یگداتسیا  نیمه  دنتسیا و  یم  مدرم  هک  دینیب  یم  اذل ، .تسا  سرد  اهنیا 

رترب عّونتم و  ياه  هویش  اب  اروشاع  نییبت  - 1374-3-1

يرگید زیچ  ام  ياه  هتفگ  زج  ماما ، زا  هک  اـهنآ  روطچ ؟ اـم  نادازون  روطچ ؟ اـم  ياـه  هّچب  اـما  میا ؛ هدرک  سمل  ار  ماـما  اـم ، اـمش و 
ای تسا ؟ هدوب  یک  ماما  نیبب  نک ، شوگ  ویدار  ياهـشرازگ  هب  مییوگب  دناوخب ؟ ار  يا  هحفـص  رازه  ًالثم  باتک  نآ  ایآ ] ، ] دـننادیمن

میناسرب و وا  هب  ار  ماما  دیاب  هن ؛

367 ص :

ص 228. ج 48 ، راونألاراحب ، ص 88 ؛ ج 9 ، مظتنملا ، ص 96 ؛ ج 2 ، اضرلارابخأ ، نویع  - . 1
ص 487؛ ج 3 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقاـنم  ص 56 ؛ صص 265-266 و ج 12 ، ج 3 ، دادغب ، خـیرات  ص 297 ؛ ج 2 ، داـشرإلا ، - . 2

صص 2 و 197. ج 50 ، راونألاراحب ،
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هئارا هیـشاح  نودـب  ار  ماما  هب  عجار  بلاطم  ّمها  لماش  هحفـص ، جـنپ  هحفـص ، هد  هاتوک ، نتم  کی  دـیاب  مینک ؟ لـصو  ماـما  هب  ار  وا 
يوق و بوخ ، ياهفرح  ردقچ  روط  نیمه  تسا ، يدامتم  ياهلاس  ام  .دوش  هیهت  اروشاع  هب  عجار  يا  هوزج  نینچ  روط ، نیمه  .دیهد 

هتـشاد ینارنخـس  کی  هاگآ ، ِرّکفتم  هدنیوگ ي  نالف  يزور  ات  دـننامب  رظتنم  دـیاب  همه  الاح  رگم  اما  .مینزیم  اروشاع  هب  عجار  زغمُرپ 
! دوشیمن هک  يروط  نیا  .تسیچ  اروشاع  دیمهفب  دیورب  الاح  نایاقآ ! مییوگب  دشاب ؛

ار اروشاع  دیاب  تغل ، رازهدص  دوجو  اب  .درک  فیرعت  ار  اروشاع  دیاب  نایب ، رازهدص  اب  .داد  ناشن  ار  اروشاع  دیاب  هولج ، رازهدـص  اب 
.تسیچ اروشاع  هک  دننادب  ات  تخادنا  اهناسنا  ناهذا  ظفحم  نورد  هب  دناجنگ و  هملک  کی  رد 

هنیس اهگرزب  یتقو  ینز ، هنیـس  تاسلج  رد  دینیب  یم  .دراد  ار  اروشاع » ساسحا  ، » ام ّتلم  .تسا  ساسحا »  » و تفرعم »  » کی اروشاع ،
یلیخ زیچ  اروشاع  ساسحا  نیا  .دنزیم  هنیـس  ددنبیم ، شرمک  هب  ًالثم  ار  شنهاریپ  دوشیم ، دنلب  مه  هلاس  تشه  تفه ، هّچب ي  دننزیم ،

.دریگیمن ار  شیاج  مه  یییفاب  هفسلف  هفسلف و  چیه  تسا و  یبوخ 

ضرف اضردـمحم -  يرادازع  سلجم  تمدـخ  رد  اروشاـع  ساـسحا  دـشابن ، نآ  رگا  هک  میراد  مه  ییاروشاـع » تـفرعم   » کـی اـما 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماـما  هضور ي  تفریم  اضردـمحم  ِناوـخ  هضور  دریگیم ! رارق  شدوـخ -  هـب  هتـسباو  زکرم  نـالف  رد  دـییامرفب 

نیسح ماما  هب  ار  اهنآ  مه  هّرذ  کی  اهراک ، نیا  درکیم ! هیرگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  وا ، سلجم  رد  مه  شعمتـسم  دناوخیم و 
.تسا هنوگ  نیا  دشابن ، تفرعم  یتقو  .درکیمن  کیدزن  مالسلا  هیلع 

تفرعم کی  هب  ار  اهنآ  مدرم ، يرکف  یفطاع و  ینهذ ، ياه  هنیمز  زا  هدافتـسا  اب  هک  تسا  هدوب  نیا  نیحلـصم  ناگرزب و  راک  همه ي 
راک هک  يا  هرود  نآ  رد  یبهذم  یبالقنا و  ِرکفنشور  گرزب  راک  .دننک  لصّتم  حیحص 
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.دوشیم میظع  ِتکرح  نیا  شا  هجیتن  دعب  هک  دنک ؛ تفج  هفطاع »  » اب ار  تفرعم »  » هک تسا  هدوب  نیمه  هدرکیم ،

یفّرعم اه ، سانـش  اروشاع  نیرترکف  شوخ  ناگدنـسیون و  نیرتاناوت  اـهنایب ، نیرت  نیریـش  اـهنابز ، نیرتهب  زا  هدافتـسا  اـب  ار  اروشاـع 
گرزب رنه  کی  نیا  .دیمهف  ار  نآ  دوشب  هک  دیـسیونب  يا  هحفـص  جـنپ  باتک  کی  يا ، هحفـص  دـصناپ  باتک  کی  ياج  هب  .دـینک 

.تسا

اروشاع رامش  یب  تاکرب  - 1374-3-3

هراشا

هدافتسا میا و  هدینش  همه  تسا و  هدش  يدنمـشزرا  تادافا  اهتبحـص و  میظع ، هدیدپ ي  نیا  راثآ  اروشاع و  مّرحم و  باب  رد  هچرگا 
دیـشروخ  » هب ار  نآ  دوشیم  هک  رّونم -  دیـشروخ  نیا  لاوز  یب  هرهچ ي  هک  دوشیم  ساسحا  درذـگیم ، ناـمز  هچره  نکل  میا ؛ هدرک 

 - دش هتخورفارب  شنارای  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هلیـسو ي  هب  هک  درک  ریبعت  هنابیرغ » هنامولظم و  داهج  دیـشروخ  «، » تداهش
.دوشیم مولعم  رتشیب  اروشاع  تاکرب  ددرگیم و  راکشآ  رتشیب 

هک دندرک  ساسحا  يا  هّدع  اهزور ، نامه  زا  .دـش  مولعم  جـیردتب  نآ  یناینب  تاریثأت  داتفا ، قافّتا  هثداح  نیا  هک  یلّوا  زور  نامه  زا 
شیپ مالّـسلاوهالّصلا  مهیلعنـسحلا  ینب  مشاه و  ینب  ینـالوط  تازراـبم  ياـیاضق   (1) .دـمآ شیپ  نیباّوت »  » يارجام .دـنراد  یفیاـظو 

مالسا ملاع  فارطا  همه ي  رد  يرجه ، مود  نرق  طساوا  رد  .تساخ  اپ  هب  هّیما  ینب  هیلع  ساّبع  ینب  تضهن  دعب ،  (2) .دمآ

369 ص :

صص 185-158. ج 4 ، لماکلا ، صص 363-374 ؛ ج 6 ، فارشألا ، باسنأ  - . 1
باسنأ صـص 186-187 ؛ ج 2 ، هسایــسلا ، هماـمإلا و  صـص 471-472 ؛ ج 2 ، یبوـقعیلا ، خـیرات  ص 311 ؛ هـفیلخ ، خــیرات  - . 2

-294 صص ج3 ، بهذلا ، جورم  ص319 ؛ ج 3 ، رابخألا ، حرـش  ص123 ؛ ج7 ، يربطلا ، خـیرات  136-137 ؛ صص ج 3 ، فارشألا ،
ءدـبلا و صـص 118-119 ؛ ج 4 ، ممـألا ، براـجت  و 480-481 ؛ صـص 138-129 نییبلاطلا ، لـتاقم  صـص 68-69 ؛ ج4 ، و   296
صص 163و 238- صص 302-307 و ج 7 ، ج 6 ، لماکلا ، ص 50 ؛ ص 213 و ج 12 ، ج 7 ، مظتنملا ، ص 110 ؛ ج 6 ، خیراتلا ،

.239-237 صص يرخفلا ، 240 ؛
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ربکتسم ملاظ ، تموکح  هلازا ي  يارب  ار  هنیمز  یتاعُد ، نداتسرف  اب  هریغ ، و  ناسارخ -  ناریا -  قرش  ناریا و  رد  صوصخب  زور ، نآ 
عورش مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  مان  اب  دیسر ، يزوریپ  هب  هرخالاب  هک  مه  نایـساّبع  تضهن  یتح  دندرک ؛ مهارف  يوما  تسرپداژن  و 

(1) .دش

یلع نب  نیسح  نوخ  زا  دنتفریم ، مالسا  ملاع  فارطا  هب  یتقو  ساّبع ، ینب  تاعُد  هک  درک  دیهاوخ  هدهاشم  دینک ، هاگن  ار  خیرات  رگا 
ات دنتفرگیم ، هیام  مالـسلا  امهیلع  ارهز  همطاف ي  هشوگرگج ي  ربمغیپ و  دـنزرف  نوخ  ماقتنا  راوگرزب و  نآ  تداهـش  مالـسلا و  هیلع 

سابل ناونع  هب  دوب ، ساّبع  ینب  راعـش  هک  یهایـس  سابل  یتح  .دندرکیم  لوبق  مه  مدرم  .دنزادنیب  هار  هب  ار  ناشدوخ  تاغیلبت  دنناوتب 
، اهنآ یمسر  سابل  هراومه   (2)، ساّبع ینب  هلاسدصناپ ي  تموکح  نامز  رد  مه  اهدعب  دش و  باختنا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يازع 

داوّسلا اذه  : » دنتفگیم اهنآ  .دش  هدافتسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرادازع  تبـسانم  هب  راب  نیلّوا  يارب  هایـس ، سابل  .دوب  هایـس  سابل 
هتبلا .دـنتخادنا  هار  هب  ار  لّوحت  نآ  دـندرک و  عورـش  هنوگ  نیا  .تسا  ربـمغیپ  هّیرذ ي  يازع  ساـبل  نیا  ینعی   (3) ؛» دمحم لآ  دادح 

.دندرب شیپ  ار  هّیما  ینب  راک  هلابند ي  مه  اهنآ  دوخ  دندش و  فرحنم 

رضاح رصع  رد  اروشاع  ریثأت 

؛ دوب رتالاب  اهنیا  همه ي  زا  داتفا ، قافّتا  ام  نامز  رد  هچنآ  .تسا  هدوب  روط  نیمه  زین  نامز  لوط  رد  .تسا  ییاروشاـع  تاریثأـت  اـهنیا 
یللملا نیب  ِتاّررقم  نوناق و  ملظ ، نوناق و  فالخ  تلادع ، هک  يرصع  رد  ملاع ؛ رساترس  رب  داحلا  رفک و  ملظ ، ّطلست  رصع  رد  ینعی 

مکاح ایند  رب  ار  يدیدج  ماظن  دنهاوخیم  دننکیم و  ییوگروز  اهتردقربا  دـینیب  یم  امـش  هکنیا  .دیـسر  تموکح  هب  قح  تسا ، هدـش 
ماظن نامه  هتبلا  هک  دننک - 

370 ص :

ص 86. ج 3 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  صص 59-73 ؛ ج 6 ، خیراتلا ، ءدبلا و  - . 1
ص 663. ج 3 ، نودلخنبا ، خیرات  - . 2

ص 61. ج 42 ، راونألاراحب ، ص 86 ؛ ج 3 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  - . 3
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، دوشیم ضیعبت  یـشک و  قح  ملظ ، ایند  رد  هچنآ  ره  يارب  .تسا  ملظ  هطلـس ي  نامه  نیا ، دوب -  اهتردقربا  ّتیمکاح  ماظن  مه  یلبق 
هک تسا  نیا  ملظ ، هرطیس ي  عون  نیرتدب  .دنراذگیم  لیبق  نیا  زا  و  یناسنا » ياهشزرا  زا  عافد  «، » رـشب قوقح   » لثم ینوناق  ياهمـسا 

هتفاکـش و تملظ  باجح  اروشاع ، تکرب  هب  ناهگان  ینامز ، نینچ  رد  .دوش  ّطلـسم  ایند  رب  قح ، مسا  هب  قحاـن  و  لدـع ، مسا  هب  ملظ 
رد دننک ، يوزنم  ار  نآ  دندرکیم  یعس  اهتسد  همه ي  هک  مالسا  .دیـسر  تموکح  تردق و  هب  قح ، .دش  راکـشآ  تقیقح  دیـشروخ 

یمالـسا يروهمج  تموکح  لکـش  رد  ار  بان  نیتسار و  ِمالـسا  روضح  هک  دش  روبجم  ایند  درک و  حرطم  ار  شدوخ  هصرع ، طسو 
هدزناپ هثداح ي  زا  لاـس  هس  ود ، یـس و  تشذـگ  زا  دـعب  لاـسما  .دوب  اروشاـع  تکرب  هب  مه  دادرخ  هدزناـپ  تضهن  عورـش  .دریذـپب 

.تسا هدش  نراقم  نامزمه و  مّرحم  اب  دادرخ  هرابود  لّوا ، لاس  نآ  لثم  دادرخ ،

هللا ناوضرام  راوگرزب  ماما  دوب ، فداصم  مّرحم  مهدزاود  اب  يرمق - هسوداتـشه  یـسمش –  ودولهچ  لاـس  رد  هک  دادرخ  هدزناـپ  رد 
ِداد قح و  مایپ  دنتـسناوت  مّرحم ، اروشاع و  يارجام  زا  نکمم  لکـش  نیرتهب  هب  يرادرب  هرهب  اب  ییاروشاع و  هصرع ي  رد  هیلع  یلاعت 

، نارهت رد  دادرخ ، هدزناپ  يارجام  رد  مه  ام  يادهـش  نیلّوا  .دننک  لّوحتم  ار  مدرم  دنناسرب و  مدرم  شوگ  هب  ار  دوخ  ِلد  زا  هدـمآرب 
رد .دنتفرگ  رارق  اروشاع  ِنمشد  ِمجاهت  ضرعم  رد  دندمآ و  هک  دندوب  ینیسح  ياه  نز  هنیس  نیمه  رگید ، ياهاج  یضعب  نیمارو و 

ماـما ار  ماـن  نیا  .دوشیم  زوریپ  ریـشمش  رب  نوـخ  نآ ، رد  هک  ار  یهاـم  زور و  نآ  يارجاـم  دـیدرک  هدـهاشم  مه  تفهوهاـجنپ  لاـس 
زا يوریپ  هب  ناریا  مدرم  ینعی  دش ؛ مه  روط  نیمه  .دـندرک  حرطم  لاصحتـسا و  يریگ ، هصالخ  مّرحم ، يایاضق  همه ي  زا  راوگرزب 

نیسح ماما  يارجام  رد  عوضوم  نیا  .دش  زوریپ  ریشمش  رب  نوخ  هجیتن  رد  دنتفرگ و  ار  اروشاع  سرد  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
.تسا یبیجع  زیچ  مالسلا  هیلع 
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اروشاع زا  يریگ  هرهب  موزل 

هب ار  اروشاع  يارجام  دـنهاوخیم  هک  دنتـسه  یناـسک  زورما  .میتسه  یخیراـت  تقیقح  نیا  ِثراو  رادـتناما و  امـش ، اـم و  ـالاح  بُخ ؛
هچ هنیمز  نیا  رد  ام  .دنونـشب  اهنیا  لاثما  تاغّلبم و  نیغّلبم ، نّویناحور ، املع ، نابز  زا  هعقاو ؛ حرـش  کی  هرطاخ و  سرد ، کی  ناونع 

.میسریم غیلبت  ّمهم  یلیخ  هّیضق ي  هب  اجنیا  رد  درک ؟ میهاوخ 

ار اروشاع  يارجام  دنا  هتسناوت  ناناوخ ، هضور  ناحاّدم و  ظاّعو ، نیغّلبم ، هّیملع ، ياه  هزوح  يالـضف  ناوج ، بالط  نیا  يزور  رگا 
تاملظ هدرپ ي  یهلا ، هدنُرب ي  غیت  نیا  اب  دنریگ و  راکهب  رـشب  همه ي  یگدـنز  ياضف  رب  مکاح  مکارتم  تاملظ  هیلع  يا  هبرح  لثم 

 - تسا هداتفا  قافّتا  ام  نامز  رد  تقیقح  نیا  دننک -  راکشآ  حضاو و  مالسا ، ّتیمکاح  لکش  هب  ار  تقیقح  دیشروخ  دنفاکشب و  ار 
ّدـشا  » تاملظ ریگ و  همه  تخـس ، هرود ي  نآ  رد  نمـشد  تاغیلبت  هک  مه  هچره  ینامز -  رـصع و  ره  رد  هک  دوب  عّقوتم  دـیابن  ارچ 
تـسد رد  ار  يولو  يولع و  راقفلاوذ  قح و  ریـشمش  یلطاب ، ره  هیلع  دـنناوتب  نید ، ياـملع  ناگدـنیوگ و  نیغّلبم ، دـشاب -  ًاـمکارت »

!؟ دننک هدافتسا  نآ  زا  دنریگ و 

رد .تسا  هتفرگ  ارف  ار  ّتیرشب  نهذ  ياضف  همه ي  نمشد ، تاغیلبت  زورما  هک  تسا  تسرد  مینادب !؟ دعبتسم  ار  يزیچ  نینچ  ام  ارچ 
هک تسا  تسرد  .دوشیم  جرخ  عّیشت ، صوصخب  مالـسا ، هرهچ ي  شیوشت  يارب  ینالک  لاوما  هک  تسا  تسرد  .تسین  یّکـش  نیا ،
یم یمالـسا  تموکح  مالـسا و  هیلع  ّتیلاّعف  هب  فّظوم  ار  دوخ  دراد ، اهروشک  اهتّلم و  یگدـنز  رد  یعورـشمان  عفاـنم  هک  سک  ره 

اب تیّدـض  نآ  هدرک و  قافّتا  رما  کی  رد  تاناکما ، همه ي  زا  هدافتـسا  اب  شتّتـشت ، قّرفت و  همه ي  اب  رفک ، هک  تسا  تسرد  .دـنیب 
ایآ اما  تسرد ، همه  اهنیا  .تسا  هدیناشک  نادیم  هب  هدروآ و  بان  مالسا  گنج  هب  مه  ار  فَّرحم  مالسا  یتح  تسا و  بان  مالسا 
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اروشاع و تقیقح  مایپ و  حور ، تکرب  هب  دولآ ، تثابخ  هنامصخ و  تاغیلبت  نیا  لباقم  رد  دناوتیمن  بان  مالسا  ههبج ي  قح و  حانج 
هار .دراد  مزال  يراکادف  تّمه و  .تسا  نکمم  اما  دراد ، یتخس  دناوتن !؟ ارچ  دنک !؟ رارکت  رگید  رابکی  ار  هزجعم  نامه  مّرحم ، مایپ 

.تسا نیا  امش  ام و  ّتیلوئسم  .تسین  تسب  نب  تسا ؛ زاب 

اروشاع گنهرف  هنشت ي  ایند ؛

هک تسا  یناسک  فرح  هکلب  تسین ؛ یمالـسا  بّصعتم  صخـش  کی  ای  یناحور  کی  فرح  نیا  .تسا  تقیقح  هنـشت ي  ایند  زورما 
يایند زورما  هک  دـنیوگیم  اهنآ  .دـنا  هتـشاد  رظن  نسح  نآ ، هب  تبـسن  یتح  هلدابم و  دـمآ ، تفر و  طابترا ، یبرغ  گنهرف  اـب  اـهلاس 

دییامرفب ضرف  ای  لفاغ ، یماع و  تعاـمج  نـالف  هچ ؟ ینعی  ساّـسح » حوطـس   » .تسا مالـسا  هنـشت ي  شـساّسح ، حوطـس  رد  برغ 
ياهـشخب ناـیوگروز -  نازودـنارز و  ناراد ، هیامرـس  نادرمتلود ، ماّـکح ، لـثم  تسا -  حرطم  تّدـشب  ناـشعفانم  هک  ییاـهتعامج 

نارکفنـشور و نادـجو ، اب  ياـهناسنا  نیرّکفتم ، نادنمـشناد ، .دـنا  یبرغ  عماوج  برغ و  گـنهرف  هرکیپ ي  ساـسحا  رید  تخرک و 
.دنتسه یبرغ  عماوج  هرکیپ ي  ساّسح  ياهشخب  ناناوج ،

.دهد تاجن  یگدنز  یعقاو  يراوشد  نارازه  زا  ار  اهنآ  هک  دنتسه  یگدنز  زا  یسرد  بتکم و  هنشت ي  زورما  ساّسح ، ياهشخب  نیا 
مدع لزلزت و  یگدرسفا ، ییاهنت ، یحور ، ینماان  ساسحا  یعقاو ؛ لکشم  .تسین  یعقاو  تالکشم  یگدنز ، تالکـشم  نیا  زا  یلیخ 
راداو یشکدوخ  هب  ار  رفن  کی  ترهـش ، تورث و  جوا  رد  هک  تسا  رـشب  یعقاو  تالکـشم  اهنیا  .تسا  یحور  هنیکـس ي  نانیمطا و 

؟ تسیچ شدرد  ارچ !؟ بُخ  دنکیم ؛ یـشکدوخ  اما  تسا ، یگدنز  زا  يرادرب  هرهب  معّنت و  تاناکما  ياراد  رادلوپ و  ناوج ، .دـنکیم 
هک يدرد  تسا ؟ رت  تخس  مه  یسنج  ذیاذل  ینامسج و  عّتمت  ِتاناکما  نتشادن  یلوپ و  یب  زا  هک  تسا  درد  مادک 

373 ص :
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مدـع یحور ، ياکّتا  هطقن ي  مدـع  شمارآ ، مدـع  نانیمطا ، مدـع  تسا ؛ هتفرگ  ار  یبرغ  نّدـمت  ایند و  يّدام  عماوج  ناـبیرگ  زورما 
.تسا راسکنا  تبرغ و  ساسحا  اهناسنا ، نیب  لصاوت  سنُا و 

تلاح نیا  زا  ار  اهنآ  دیایب و  یتاجن  تسد  هک  دـنراظتنا  مشچ  دـننکیم ، ساسحا  رتشیب  ار  اهدرد  نیا  هک  یعماوج  ساّسح  ياهـشخب 
ار مالسا  دنرادن و  یهاگآ  اهنآ  زا  يا  هّدع  هتبلا  .تسا  هدش  هتخود  مالسا  هب  اهمـشچ  تسه ، یهاگآ  هک  ییاهاجنآ  رد  .دهد  تاجن 
زا یکی  .دننکیم  هیکت  مالـسا  يور  ًاصّخـشم  دنـسانشیم ، ار  مالـسا  هک  یناسک  .دنراد  ار  مالـسا  هب  شیارگ  هنیمز ي  اما  دنـسانشیمن ،

هرهچ يوجتسج  رد  برغ  زورما   » هک تسا -  هتفر  ادخ  تمحر  هب  صخش  نآ  مدینـش  هدنب  دوب -  هتفگ  ام  ِدوخ  یناریا  نادنمـشیدنا 
«. تساردصاّلم يراصنا و  خیش  لثم  ییاه 

، اهـشزرا قیاقح و  نیا  راّخز  عبنم  .دنکیم  بذج  ار  یبرغ  نیرّکفتم  یبرغ و  ياه  هرهچ  زورما  اهنآ ، ياهـشزرا  تایّونعم و  یگدنز ،
ار فراعم  نیا  میهاوخیم  الاح  ام  .تسناد  دیاب  ار  اهنیا  ردق  .تسا  ییاروشاع  تفرعم  فراعم ، نیا  جوا  هّلق و  رد  یمالـسا و  فراعم 

.میهد رارق  ایند  مدرم  مشچ  لباقم  رد 

فیرحت اب  هلباقم 

هحفص زا  ار  زیمآ  فیرحت  تکرح  کی  دندرک و  تباجا  ار  ام  تساوخرد  هتـشذگ  لاس  رد  هک  يداحآ  دارفا و  همه ي  زا  رکـشت  اب 
هیلع یلع  نب  نیـسح  هب  نینمؤـم  نم ؛ نازیزع  .منک  هیکت  هّیـضق  نیمه  يور  رب  مهاوـخیم  زاـب  دـندومن ، فذـح  اروشاـع  يرادازع  ي 

دیراذـگن .دـننکن  شوشغم  ار  وا  هرهچ ي  فیرحت ، اب  هکنآ  طرـش  هب  دـهد ؛ تاجن  ار  اـیند  دـناوتیم  یلع  نب  نیـسح  زورما  مالـسلا ! 
اب دـنک ؛ فرحنم  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  رّونم  كرابم و  هرهچ ي  زا  ار  اهلد  اهمـشچ و  طلغ ، زیمآ و  فیرحت  ياـهراک  میهاـفم و 

.دینک هلباقم  فیرحت 

374 ص :
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یتّنس یناوخ  هضور  یناوخ و  هعقاو  هب  هیصوت 

، ربنم رد  دیاب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  يارجام  اروشاع و  هکنیا ، یکی  منک : ضرع  ار  بلطم  ود  هصالخ ، روط  هب  مهاوخیم  هدنب 
، دش روط  نیا  اروشاع  بش  هکنیا ، ینعی  .یناوخ  هعقاو  قیرط  زا  هکلب  ییارگ ، ّتنس  يارب  هن  اما  دوش ؛ یناوخ  هضور  یتّنـس  لکـش  هب 
هثداح ي اما  دوریم ؛ نیب  زا  رورم  هب  گرزب ، هثداح ي  کـی  دـینیبب  امـش  .دـش  روط  نیا  اروشاـع  حبـص  دـش ، روط  نیا  اروشاـع  زور 
، درک عادو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  دمآ  يروط  نیا  سک  نالف  .تسا  هدنام  یقاب  شتاّیئزج  اب  اهندناوخ ، نیمه  تکرب  هب  اروشاع ،

.درک يراج  نابز  رب  ار  تاملک  نیا  دش و  دیهش  يروط  نیا  دیگنج ، يروط  نیا  نادیم ، هب  تفر  يروط  نیا 

ياهزیچ هن  اهنیا - لاثما  (2) و  دیفم ِداشرا »  » (1) و سوواط نبا  ِفوهل »  » دودح رد  ًالثم  دشاب ؛ نقتم  دیاب  نکمم  ّدح  ات  یناوخ ، هعقاو 
.دوش یناوخ  هضور  یناوخ و  هعقاو  يدروآرد -  نم 

ینیسح سلاجم  رد  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  مایق  فادها  نییبت 

، هدنزومآ ياه  ینارنخـس  لالخ  رد  ینز و  هنیـس  هحون ، ندناوخ  تبیـصم ، ياهرعـش  یحاّدـم ، ینارنخـس ، یناوخ ، هضور  لالخ  رد 
: هک تسه  راوگرزب  نآ  دوخ  تاملک  رد  هک  یفده  نامه  ینعی  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  فده  ارجام و 

لصفرس کی  نیا  .دوش  نایب   (3)« يِّدَج ِهَّمُأ  ِیف  ِحالْصِْإلا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  اَمَّنِإ  ًاِملاَظال َو  ًادِسْفُمال َو  ًارَِطبال َو  ًارِـشَأ َو  ْجُرْخَأَْمل  یِّنَأ  «َو 
: لیبق زا  یتارابع  .تسا 

ًاثِکاَن ِهللا  ِمُرُِحل  ًالِحَتْسُم  ًاِرئاَج  ًاناَْطلُس  يَأَر  ْنَم  لاَق : ِهللا  َلوُسَر  َّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  »

375 ص :

ص 389. ج 18 ، هعیرذلا ، - . 1
صص 510-509. ج 1 ، هعیرذلا ، - . 2

داجیا روظنم  هب  نم  هک  تسین  نیا  زج  مدـشن و  جراخ  هنیدـم  زا  ندومن  ملظ  ندرک و  داسف  توادـع و  یـشکرس و  يارب  نم  و  - . » 3
ص 329. ج 44 ، راونألاراحب ، .مدش » جراخ  مدج  تما  نایم  رد  شزاس  حلص و 
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(1)« هَلَخْدَم ُهَلِخُْدی  ْنَأ  ِهللا  یَلَع  ًاّقَح  َناَک  ٍلْوَقال  ٍلْعِِفب َو  ِهیلَع  ْرِّیَُغی  ْمَلَف...ِهللاِدْهَِعل 

(2) «، اَنَعَم ْلَحْرَْیلَف  ُهَسْفَن  ِهللاِءاَِقل  یَلَع  ًانِّطَُوم  ُهَتَجْهُم  اَنِیف  ًالِذَاب   َ ناَک ْنَم   » و

َکِّبَر یلِإ  ٌحِداک  َکَّنِإ   » ِفدـه رـشب و  شنیرفآ  فدـه  .تسادـخ  اب  تاقالم  هللاءاقل و  ثحب  .دـنا  لصفرـس  سرد و  کـی  مادـکره 
رب تسا و  هللاءاقل  رد  نّطوم  یـسک  رگا  .دـنک  تاقالم   (4)« هِیقـالُمَف  » هک تسا  نیمه  اـهتمحز -  اهـشالت و  نیا  همه ي  - (3)« ًاحْدَک

ایند و هب  دوشیمن  تسشن ؛ هناخ  يوت  دوشیمن  .دتفیب  هار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  دیاب  اَنَعَم ،» ْلَحْرَْیلَف  ، » تسا هدرک  سفن  نیطوت  هللاءاقل 
سفن بیذهت  اب  ام ، سفن  زا  نورد و  زا  نداتفا ، هار  نیا  .میتفیب  هار  دیاب  .دش  لفاغ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هار  زا  دیبسچ و  ایند  تاعّتمت 

.دشکیم ناهج  هعماج و  حطس  هب  دوشیم و  عورش 

.تسا ینیسح  تضهن  ياه  يدنب  عمج  اه و  يریگ  هصالخ  اهنیا  .تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياهفده  اهنیا  .دوش  نایب  دیاب  اهنیا 

ملظ تاملظ  هرطیس ي  ریز  رد  ایند  همه ي  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زور  کی  هک  تسا  نیا  ینیسح  تضهن  يدنب  عمج 
مایق دوب -  یناملظ  هایـس و  نامز  نیمز و  اضف ، دـنک -  نایب  ار  تقیقح  تشادـن  تأرج  سک  چـیه  دوب و  موکحم  هدیـشوپ و  روج  و 

.درک

! نم نازیزع  .دماین  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  رفعج  نب  هللادبع  دماین ؛ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  ساّبع  نبا  دینیبب ؛ دینک ، هاگن  امش 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یتّیعضو ، نینچ  رد  دوب ؟ یعضو  هچ  رد  ایند  هک  دهدیمن  ناشن  نیا  تسیچ ؟ نیا ، يانعم 

376 ص :

و درامـشیم ، لالح  ار  ادـخ  مارح  هک  دـنیبب  ار  يرگمتـس  ناطلـس  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  مدرم ! يا  - . » 1
تـسا راوازـس  دیاین ، رب  عاضوا  رییغت  ددص  رد  شراتفگ  لمع و  اب  هاگنآ  دنکیمن ... ،) راتفر  تلادع  هب  و   ) دنکـش یم  ار  ادـخ  نامیپ 

ص 304. ج 4 ، يربطلا ، خیرات  .دربیم » ار  رگمتس  ناطلس  نآ  هک  دربب  خزود  زا  ییاج  نامه  هب  ار  وا  دنوادخ  هک 
« .دـنک تکرح  ام  اـب  تسا ، ادـخ  اـب  تاـقالم  هداـمآ ي  دـنک و  راـثن  ار  شیوخ  نوخ  ماـیق ، نیا  هار  رد  تسا  رـضاح  سک  ره  - . » 2

ص 367. ج44 ، راونألاراحب ، ص 86 ؛ رطاخلا ، هیبنت  رظانلا و  ههزن  ك.ر : زین  ص 38 ؛ فوهللا ،
.6، قاقشنا .يوریم » تراگدرورپ  يوس  هب  جنر  شالت و  اب  وت  ناسنا ! يا  - . » 3

.نامه .درک » یهاوخ  تاقالم  ار  وا  و  - . » 4
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.دوب اهنت  کت و 

ضرف تسا !؟ نیا  زا  ریغ  رگم  .داتـسیا  یم  ترـضح  نآ  مه  دـندنامیمن  رگا  اما  دـندنام ؛ ترـضح  نآ  رب  رود و  يرفن  هد  دـنچ  هتبلا 
ربکا یلع  مالـسلا و  هیلع  لضفلاوبا  .دـنتفریم  همه   (1) «، دـیورب متـشادرب ؛ ار  متعیب  نم   » هک دومرف  ترـضح  یتقو  اروشاع ، بش  مینک 

؟ دیگنج یم  داتسیا و  یم  ای  تشگیمرب ، ترضح  دشیم ؟ هچ  اروشاع  زور  .دنامیم  اهنت  ترضح  دنتفریم و  مه  مالسلا  هیلع 

، صخش نآ  .مدرگیمنرب » مهار  زا  دنشاب ، نم  لباقم  رد  ایند  همه ي  منامب و  اهنت  نم  رگا  : » تفگ هک  دش  ادیپ  رفن  کی  ام ، نامز  رد 
کی دـیدید ، .میراد  همه  بُخ  هک  ار  ناـبز  هـقلقل ي   (2)« ِْهیَلَع َهللا  اوُدَـهاع  ام  اُوقَدَـص   » .تفگ تسار  درک و  لمع  هک  دوب  اـم  ماـما 
روهظ هنیمز ي  عیرس و  حالص ، تمس  هب  ایند  تکرح  میشاب ، ییاروشاع  ام  همه ي  رگا  بُخ ؛ درک ؟ هچ  ییاروشاع  ینیسح و  ناسنا 

نایب مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  فدـه  هک  دـینکن  شومارف  .دوش  نایب  مدرم  يارب  دافم  نیا  دـیاب  .دـش  دـهاوخ  مهارف  قح ، ِقلطم  ّیلو 
مزال اهنیا  .دنک  حیرـشت  ار  ایند  ای  روشک  تسایـس  ای  دـناوخب ، ضرف  هب  مه  یی  یقالخا  ثیدـح  کی  ناسنا  تسا  نکمم  الاح  .دوش 

موتکم و دوش و  نییبت  اروشاع  يارجام  ًانمض  ًًالقتسم و  ًاحیولت ، ًاحیرصت ، هک  دوش  تبحص  يروط  ًامتح  نخـس ، لالخ  رد  اما  تسا ،
.دوب لّوا  بلطم  نیا  .دنامن  یفخم 

فراعم قیاقح و  نایب  يارب  یتصرف  مّرحم ؛

هدنز ار  مالسا  شداهج ، تکرب  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  دوخ  هک  روط  نامه  دوش و  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  هکنیا  مود  بلطم 
هزیگنا ي هب  امش  مه  زورما  تسا -  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مایق  نوخ و  هدش ي  دازآ  هدش و  هدنز  تقیقح  رد  مالـسا ، درک - 
؛ دـیناوخب مدرم  يارب  ار  هغالبلا  جـهن  دـینک ؛ یفّرعم  ار  ثیدـح  نآرق و  دـینک ؛ نایب  ار  یمالـسا  قیاقح  راوگرزب ، نآ  ربنم  مان و  دای ،

زورما هک  ار  یکرابم  تقیقح  نیمه  هلمج  زا  یمالسا ، قیاقح 
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وزج نیا  .دـینک  ناـیب  مدرم  يارب  تسا ، هدرک  ادـیپ  دّـسجت  یمالـسا  يروهمج  يوبن  يولو و  يولع ، ماـظن  ینعی  قح ، تموـکح  رد 
موب زرم و  نیا  رد  زورما  هک  مالـسا  ّتیمکاـح  زا  درک و  نییبت  ار  مالـسا  دوشیم  هک  دـننکن  لاـیخ  .تسا  یمالـسا  فراـعم  نیرتـالاب 

.تسا نازیزع  امش  هب  ام  هیصوت ي  نیا  .تشاذگ  هنع  ٌلوفغم  ار  نآ  دنام و  لفاغ  تسا ، هدش  دّسجتم 

اروشاع مایق  زا  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  فده  - 1374-3-19

هراشا

زا ام  یگدنز  همه ي  هک  تسا  یبیجع  زیچ  .میوگب  نخس  ینیـسح  تضهن  هرابرد ي  هک  مدرک  ّتین  اروشاع  زور  تبـسانم  هب  زورما 
لاح نیع  رد  اما  تسا ، هدش  هدز  فرح  دایز  مه  راوگرزب  نیا  تضهن  هرابرد ي  .رکش  ار  ادخ  تسا ؛ زیربل  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دای 
نیا هراـبرد ي  اـهفرح  یلیخ  زونه  .تسا  هدرتـسگ  هعلاـطم  قیقحت و  ثحب و  رکف و  نادـیم  دـشیدنا ، یم  هراـب  نیا  رد  هچره  ناـسنا 

.مییوگب مه  يارب  مینک و  رکف  نآ  هرابرد ي  دیاب  ام  هک  دراد  دوجو  ریظن  یب  بیجع و  میظع و  هثداح ي 

مالسلا هیلع  هللادبع  یبا  ترـضح  ههام ي  دنچ  تکرح  رد  دناوتیم  ناسنا  تفگ  دوشب  دیاش  دیریگب ، رظن  رد  قیقد  ار  هثداح  نیا  رگا 
زا شیب  دیـشون ، تداهـش  ياراوگ  تبرـش  البرک  رد  هک  يزور  نآ  ات  دمآ ، هکم  فرط  هب  دش و  جراخ  هنیدـم  زا  هک  يزور  نآ  زا  ، 

، راوگرزب نآ  هراشا ي  ره  تسا  نکمم  .تسه  سرد  اهرازه  تفگ  دوشیم  سرد ؛ اهرازه  میوگب  متساوخن  .درامشب  مهم  سرد  دص 
دوشیم نآ  زا  میهد ، رارق  هّقادـم  دروم  ار  اهراک  نیا  میهاوخب  ام  رگا  ینعی  سرد ، دـص  زا  شیب  میوگیم  هکنیا  اما  دـشاب ؛ سرد  کی 

هرادا ي دوخ و  تیبرت  يارب  روشک ، کی  خیرات و  کی  يارب  تّما ، کی  يارب  مادـک  ره  هک  دروآ  تسد  هب  لصفرـس  ناونع و  دـص 
.تسا سرد  ادخ ، هب  برق  هعماج و 
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ایبنا و .دشخردیم  هنوگ  نیا  ملاع ، نیـسّدقم  نایم  رد  يدیـشروخ  لثم  ایند  رد  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب 
.دشخردیم دیشروخ  لثم  راوگرزب  نیا  دنشاب ، ناگ  راتس  هام و  لثم  اهنآرگا  دیریگب ! رظن  رد  ار  نیحلاص  ادهش و  هّمئا و  ایلوا و 

زورما نم  هک  دراد  دوجو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  تکرح و  رد  یلـصا  سرد  کی  رانک ؛ هب  هراشا  دروم  ِسرد  دـص  نآ  اـما  و 
.تسا سرد  نیا  درک ؟ مایق  ارچ  .تسا  نتم  نیا  تسا و  هیشاح  اهنآ  همه ي  .منک  ضرع  امش  هب  ار  نآ  درک  مهاوخ  یعس 

اب هک  دیورب  يا  هشوگ  هب  تسه ؛ هعیـش  همه  نآ  نمی ، رد  دیمرتحم و  هکم  هنیدـم و  رد  امـش  دـنتفگیم : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب 
غیلبت تدابع و  دینک ، یگدنز  نایعیش ؛ همه  نیا  دیرم ، همه  نیا  دشاب ! هتشادن  يراک  امش  اب  مه  دیزی   (1)، دیشاب هتشادن  يراک  دیزی 

؟ تسیچ هّیضق  دیدرک ؟ مایق  ارچ  دینک !

یلیخ هنیمز ، نیا  رد  ًافاصنا  ارچ ، تسا ؛ هتفگن  ار  بلطم  نیا  یسک  مییوگیمن  .تسا  یلصا  سرد  نآ  نیا  .تسا  یلصا  لاؤس  نآ  نیا 
تـشادرب کی  نامدوخ  رظن  هب  مینکیم ، ضرع  زورما  ام  هک  مه  ار  یبلطم  نیا  لاح  .دندز  دایز  مه  فرح  دـندرک ، شالت  راک و  مه 

.تسا هّیضق  نیا  رد  يا  هزات  دید  و 

مایق فده  هرابرد ي  هّیرظن  ود  دقن 

نیا .دـهد  لیکـشت  تموکح  کی  دوخ ، دـنزب و  رانک  ار  دـیزی  دـساف  تموکح  تساوخ  ترـضح  هک  دـنیوگب  نینچ  دـنراد  تسود 
تـسا نیا  فرح ، نیا  زا  دوصقم  رگا  .تسا  طلغ  میوگیمن  تسا ؛ تسرد  همین  فرح ، نیا  .دوب  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  مایق  ِفده 

، رگید دـشن  دـیوگب  دـسرب ، هجیتـن  هب  ناـسنا  دوشیمن  دـنیبب  رگا  هک  وحن  نیا  هب  درک ؛ ماـیق  تموکح  لیکـشت  يارب  راوگرزب  نآ  هک 
.تسا طلغ  نیا  میدرگرب ؛
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نیا ِندـش  لامتحا  دـید  ات  تسا ؛ یندـش  راک ، نیا  دـنیبب  هک  دوریم  شیپ  اجنآ  ات  دـنکیم ، تکرح  تموکح  دـصق  هب  هک  یـسک  هلب ؛
تـسا زیاج  اجنآ  ات  تسا ، تموکح  لیکـشت  فدـه ، رگا  .ددرگرب  هک  تسا  نیا  شا  هفیظو  درادـن ، دوجو  ییالقع  لامتحا  ای  راک ،

لیکـشت مایق ، نیا  زا  ترـضح  فدـه  دـیوگیم  هک  یـسک  نآ  رگا  .تشگرب  دـیاب  تفر ، دوشن  هک  اجنآ  تفر ؛ دوشب  هک  دورب  ناسنا 
.دهدیمن ناشن  ار  نیا  ماما ، تکرح  عومجم  هکنیا  يارب  تسین ؛ تسرد  نیا  تسا ، نیا  شدارم  تسا ، يولع  هّقَح ي  تموکح 

دمآ ًالصا  هکلب  دهد ؛ لیکـشت  تموکح  دناوتیمن  هک  تسنادیم  ترـضح  تسیچ ؛ تموکح  اقآ ، هن  دوشیم : هتفگ  لباقم  هطقن ي  رد 
نایب ار  نیا  مه  يا  هنارعاش  يابیز  تاریبعت  اب  یـضعب  دوب ! عیاش  یلیخ  اـهنابز  ِرـس  رب  یتّدـم  مه  فرح  نیا  دوش ! دیهـش  هتـشک و  اـت 
هکنیا يارب  درک  مایق  ترـضح  ًالـصا  هک  فرح  نیا  .دـنا  هدومرف  ار  نیا  مه  ام  گرزب  ياملع  زا  یـضعب  مدـید  نم  یتح  دـندرکیم ؛

! مینکب يراک  ندش ، دیهش  اب  میورب  سپ  درک ، يراک  دوشیمن  ندنام  اب  نوچ  تفگ.تسا : هدوبن  يدیدج  فرح  دوش ، دیهش 

.میرادن يزیچ  نینچ  ام  .زادنیب  ندش  هتشک  ماک  هب  ار  تدوخ  ورب  هک  میرادن  یمالسا  كرادم  دانسا و  رد  ام  مه  ار  فرح  نیا 

هب ناسنا  هک  تسا  نیا  شیانعم  مینیب ، یم  ناشن  نآ  زا  نآرق  تایآ  تاـیاور و  رد  میـسانشیم و  سّدـقم  عرـش  رد  اـم  هک  ار  یتداـهش 
یمالـسا حیحـص  ِتداهـش  نآ  نیا ، .دـهدب  مه  نتـشک  هب  نت  هار ، نآ  رد  دورب و  تسا ، حـجار  ای  بجاو  هک  یـسّدقم  فدـه  لابند 

ار ملاظ  ياپ  نم  نوخ   » هک ینینچ  هنارعاش ي  ریبعت  کی  ای  موش » هتـشک  مورب  نم   » هکنیا يارب  دتفیب  هار  ًالـصا  مدآ ، هکنیا  اما  .تسا 
تقیقح زا  یشخب  مه  نیا  رد  .تسا  تمظع  نآ  هب  هثداح ي  نادب  طوبرم  هک  تسین  يزیچ  نآ  اهنیا  دنزب ،» نیمز  هب  ار  وا  دنازغلب و 
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.تسین نیا  ترضح  فده  اما  تسه ؛

هن و  دوب ، تموکح  لیکـشت  شفدـه  تموکح و  لیکـشت  يارب  درک  ماـیق  ترـضح  هک  مییوـگب  میناوـتیم  هن  هصـالخ ، روـط  هب  سپ 
هدـمع ي هک  لّوا -  هبطخ ي  رد  منکیم  یعـس  نم  هک  تـسا  يرگید  زیچ  .درک  ماـیق  ندـش  دیهـش  يارب  ترـضح  مییوـگب  میناوـتیم 

.منک نایب  ار  نیا  هللاءاش  نإ  تسا -  هّیضق  نیمه  لّوا ، هبطخ ي  رد  زورما ، مه  نم  تبحص 

اروشاع مایق  فده  ياههّیرظن  رد  هجیتن  فده و  نایم  طلخ 

طلَخ هجیتن ، فده و  نایم  دوب ،» تداهـش  فده ،  » ای دوب » تموکح  فدـه ،  » دـنا هتفگ  هک  یناسک  دـسریم : روط  نیا  مرظن  هب  هدـنب 
ار یتکرح  رگید ، فده  نآ  هب  ندیـسر  اهتنم  تشاد ؛ يرگید  فده  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  .دوبن  اهنیا  فده ، ریخن ؛ .دنا  هدرک 

«. تداهش  » ای تموکح » : » تشاد ار  هجیتن  ود  زا  یکی  تکرح ، نیا  هک  دیبلط  یم 

درک هدامآ  ار  تداهش  تامّدقم  مه  درکیم ، درک و  هدامآ  ار  تموکح  تامّدقم  مه  تشاد ؛ یگدامآ  مه  ود  ره  يارب  ترـضح  هتبلا 
فده مادک  چیه  اما  تشادن ، يداریا  دوب و  تسرد  دشیم ، مه  مادـکره  نآ ؛ يارب  مه  درکیم ، سفن  نیطوت  نیا  يارب  مه  درکیم ؛ و 

.تسا يرگید  زیچ  فده ، .دوب  هجیتن  ود  هکلب  دوبن ،

مایق فده  هرابرد ي  حیحص  هّیرظن ي 

فده میهاوخب  رگا  .مهدیم  حیـضوت  يرادقم  دعب  منکیم ، ضرع  هلمج  کی  رد  هصالخ  روط  هب  ار  فده  نآ  لّوا  تسیچ ؟ فدـه 
زا میظع  بجاو  کی  نداد  ماجنا  زا  دوب  ترابع  راوگرزب  نآ  فده  هک  مییوگب  روط  نیا  دیاب  مینک ، نایب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ماجنا هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دوخ  یتح  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  زا  لـبق  سک  چـیه  ار  میظع  بجاو  نآ  هک  نید  تاـبجاو 
هیلع یبتجم  نسح  ماـما  هن  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  هن  دوب ، هداد  ماـجنا  ار  بجاو  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هن  .دوب  هدادـن 

مالسلا
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مهم و یلیخ  بجاو ، نیا  هکنیا  دوجو  اـب  .دراد  یّمهم  ياـج  مالـسا ، یلمع  یـشزرا و  يرکف و  ماـظن  یّلک  ياـنب  رد  هک  دوب  یبجاو 
ماما .دوب  هدـشن  لمع  ارچ  هک  منکیم  ضرع  .دوب  هدـشن  لمع  بجاو  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نامز  ات  تسا ، یـساسا  رایـسب 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هکنیا  لثم  .دـشاب  خـیرات  همه ي  يارب  یـسرد  ات  درکیم ، لمع  ار  بجاو  نیا  دـیاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  ای  .درواین  ار  شمکح  طقف  دش و  مالسا  خیرات  همه ي  يارب  یسرد  تموکح  لیکشت  داد ؛ لیکشت  تموکح 
هلیـسو ي هب  دیاب  مه  بجاو  نیا  .دش  دبا  ات  رـشب  خیرات  نیملـسم و  خیرات  همه ي  يارب  یـسرد  نیا  درک و  هللا  لیبس  یف  داهج  هلآ ، 

.دشاب خیرات  لوط  يارب  ناناملسم و  يارب  یلمع  یسرد  ات  تفرگیم  ماجنا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.دمآ شیپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نامز  رد  بجاو ، نیا  ماجنا  هنیمز ي  نوچ  دنکب ؟ ار  راک  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ارچ  الاح 
نیمه دمآ ، یم  شیپ  مالـسلا  هیلع  یقّنلا  یلع  ماما  نامز  رد  ًالثم  دـمآ ؛ یمن  شیپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نامز  رد  هنیمز  نیا  رگا 

رد رگا  .دشیم  مالسلا  هیلع  یقّنلا  یلع  ماما  مالسا ، خیرات  میظع  حبذ  میظع و  هثداح ي  درکیم و  مالـسلا  هیلع  یقّنلا  یلع  ماما  ار  راک 
رد .دـندرکیم  لمع  ناراوگرزب  نآ  دـمآ ، یم  شیپ  مه  مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  نامز  رد  ای  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نامز 
ات مالـسلا  مهیلع  هّمئا  روضح  لوط  مامت  رد  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  دعب  دـماین ؛ شیپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  لبق  نامز 

! دماین شیپ  تبیغ ، نارود 

، بجاو نیا  ماجنا  یعیبط  روط  هب  تقو  نآ  .تسیچ  بجاو  نیا  مهدیم  حرـش  الاح  هک  بجاو ، نیا  ماجنا  زا  دش  ترابع  فده ، سپ 
: دسریم هجیتن  ود  زا  یکی  هب 

تردق هب  ترضح  رگا  .دوب  رضاح  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ًالهـس ، ًالها و  دسریم ؛ تموکح  تردق و  هب  هک  تسا  نیا  شا  هجیتن  ای 
.درکیم هرادا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نامز  لثم  ار  هعماج  تفرگیم و  مکحم  ار  تردق  دیسریم ، مه 

382 ص :
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.دوب رضاح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مه  نآ  يارب  دسریم ؛ تداهش  هب  دسریمن ، تموکح  هب  بجاو ، نیا  ماجنا  مه  تقو  کی 

مه ار  یتداهـش  نانچ  نآ  ِنیگنـس  راب  دنناوتب  هک  دوب  هدیرفآ  يروط  ار  راوگرزب  هّمئا ي  رگید  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  دنوادخ ،
لاح .تسا  يرگید  میظع  ناتـساد  البرک ، بئاصم  ناتـساد  هتبلا  .دندرک  مه  لّمحت  دننک و  لّمحت  دـمآ ، یم  شیپ  رما  نیا  يارب  هک 

.مهد حیضوت  ار  هّیضق  یکدنا 

یعامتجا يدرف و  یمالسا ، ماکحا 

ربمغیپ هک  ار  یماـکحا  نیا  .دروآ  یم  ماـکحا  هعومجم  کـی  دـیآ ، یم  هک  یتقو  يربـمغیپ  ره  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ 
تسا و یعامتجا  یـضعب  دـنک ؛ حالـصا  ار  شدوخ  ناـسنا  هک  تسا  نیا  يارب  تسا و  يدرف  یـضعب  دروآ ، یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ماظن نآ  هب  هک  تسا  یماکحا  هعومجم ي  .درادـب  اپ  هب  ار  رـشب  تاـعامتجا  دـنک و  هرادا  داـبآ و  ار  رـشب  ياـیند  هک  تسا  نیا  يارب 
.دنیوگیم یمالسا 

ماـکحا جـح ، تاـقافنا ، تاـکز ، هزور ، دروآ ، ار  زاـمن  دـش ؛ لزاـن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  ِسّدـقم  بلق  رب  مالـسا  بُخ ؛
رد مدرم  فیاظو  مدرم و  مکاح و  طباور  یمالـسا ، داصتقا  تموکح ، لیکـشت  هللا ، لـیبس  یف  داـهج  یـصخش ، تاـطابترا  هداوناـخ ،

نایب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  مه  ار  همه  درک ؛ هضرع  ّتیرشب  رب  ار  هعومجم  نیا  همه ي  مالـسا ، .دروآ  ار  تموکح  لباقم 
.دومرف

(1) ؛» ِِهب ْمُُکتْرَمَأ  ُْهنَع َو  ْمُُکْتیَهَن  ْدَق  َّالِإ َو  ِراَّنلا  َنِم  ْمُکُدِعاَُبی  ِهَّنَْجلا َو  َنِم  ْمُُکبِّرَُقی  ْیَش ٍء  ْنِم  اَم  »

نایب دـناسرب ، تداعـس  هب  ار  یناسنا  هعماج ي  کی  ناسنا و  دـناوتیم  هک  ار  ییاهزیچ  نآ  همه ي  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
هعماج ي یمالـسا و  تموکح  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نامز  رد  بُخ ؛ .درک  هدایپ  لمع و  ار  اـهنآ  هکلب  ناـیب ، طـقف  هن  دومرف ؛

اپرب و یمالسا  داهج  دش ، هدایپ  یمالسا  داصتقا  دش ، لیکشت  یمالسا 

383 ص :

« .مدرک ناترما  نادـب  نات و  یهن  نآ  زا  هکنیا  رگم  دـنادرگ ؛ رود  منهج  زا  دـنک و  کیدزن  تشهب  هب  ار  امـش  هک  يزیچ  تسین  - . » 1
ص 129. ج 8 ، یفوکلا ، هبیش  یبأ  نبا  فنصملا ، ص 96 ؛ ج67 ، راونألاراحب ، فالتخا : یمک  اب  ص278 . ج1 ، نساحملا ،
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یلص مرکا  ّیبن  طخ ، نیا  رد  راطق  نیا  ربهار  ماظن و  نیا  سدنهم  .دش  یمالسا  ماظن  کی  روشک و  کی  دش ؛ هتفرگ  یمالـسا  تاکز 
.دنیشن یم  وا  ياج  هب  هک  تسا  یسک  نآ  هلآ و  هیلع و  هللا 

هار نیا  زا  تهج و  نیا  رد  طخ و  نیا  يور  رب  طخ ، نیا  زا  یمالسا  درف  یمالسا و  هعماج ي  دیاب  .تسا  صّخـشم  نشور و  مه  طخ 
ملظ دنوشیم ، نوگ  هتشرف  حلاص و  اهناسنا  دنسریم ، لامک  هب  اهناسنا  تقو  نآ  دریگ ، ماجنا  مه  یتکرح  نینچ  رگا  هک  دنک ، تکرح 
ادخ لماک  هدنب ي  دسریم و  لماک  یتخبشوخ  هب  رشب  دوریم ؛ نیب  زا  لهج  رقف و  فالتخا ، داسف ، يدب ، دوریم ؛ نیب  زا  مدرم  نایم  رد 

.دوشیم

يا هشوگ  رد  اجک ؟ رد  .درک  هدایپ  رشب  زور  نآ  هعماج ي  رد  دروآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ّیبن  هلیسو ي  هب  ار  ماظن  نیا  مالسا 
.داد هعسوت  رگید  رهش  دنچ  هکم و  هب  مه  دعب  دوب و  هنیدم  شمسا  هک 

یمالسا هعماج ي  یّلک  فارحنا  ماگنه  فیلکت ؛ نییبت  ترورض 

هتخادـنا هار  هب  طخ  نیا  يور  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  ار  يراطق  نیا  رگا  هکنیا : نآ  دـنامیم و  یقاب  اجنیا  رد  یلاؤس 
فارحنا نیا  رگا  دش ؛ فرحنم  یمالسا  هعماج ي  رگا  تسیچ ؟ فیلکت  درک ، جراخ  طخ  زا  ار  نآ  دمآ و  يا  هثداح  ای  یتسد  تسا ،

؟ تسیچ فیلکت  دوب ، مالسا  فراعم  مالسا و  ّلک  فارحنا  فوخ  هک  دیسر  ییاج  هب 

نیب زا  یمالـسا  ماـکحا  اـما  دـیآ -  یم  شیپ  يزیچ  نینچ  اـهتقو  یلیخ  دـنوشیم -  دـساف  مدرم  تقو  کـی  .مـیراد  فارحنا  عوـن  ود 
زا دـنوشیم ! دـساف  مه  نید  ناگدـنیوگ  اـملع و  دـنوشیم ، دـساف  مه  اـهتموکح  دـنوشیم ، دـساف  هک  مدرم  تقو  کـی  نکیل  دوریمن ؛

فورعم ار  رکنم  بوخ ، ار  اهدب  دب ، ار  اهبوخ  دننکیم ؛ فیرحت  ار  قیاقح  نآرق و  .دوشیمن  رداص  حیحص  نید  ًالصا  دساف ، ياهمدآ 
رگید تمس  هب  هجرد  داتشهودص  تسا ، هدیشک  تمس  نیا  هب  ًالثم -  مالسا -  هک  ار  یّطخ  دننکیم ! رکنم  ار  فورعم  و 

384 ص :
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؟ تسیچ فیلکت  دش ، راچد  يزیچ  نینچ  هب  یمالسا  ماظن  هعماج و  رگا  دننکیم ! ضوع 

: تسا هدومرف  مه  نآرق  تسیچ ؛ فیلکت  هک  دوب  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هتبلا 

؛ رخآ ات   (1)« هَنوُّبُِحی ْمُهُّبُِحی َو  ٍمْوَِقب  ُهللا  ِیتْأَی  َفْوَسَف  ِِهنیِد  ْنَع  ْمُْکنِم  َّدَتْرَی  ْنَم  »

هیلع نیـسح  ماما  .منکیم  لـقن  ناـتیارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  لوق  زا  هک  یتیاور  نیمه  رگید و  ناوارف  تاـیاور  داـیز و  تاـیآ  و 
یلص ربمغیپ  ایآ  اما  دوب ؛ هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  .دناوخ  مدرم  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تیاور  نیا  مالـسلا ، 
هدـش فرحنم  هعماج  هک  تسا  لـمع  لـباق  یتقو  یهلا  مکح  نیا  نوچ  هن ؛ دـنک ؟ لـمع  یهلا  مکح  نیا  هب  تسناوتیم  هلآ  هیلع و  هللا 

هک دیآ  یم  شیپ  يّدح  هب  فارحنا  هک  یعماوج  رد  .دراد  اجنیا  رد  یمکح  ادخ  .درک  يراک  دیاب  دـش ، فرحنم  هعماج  رگا  .دـشاب 
.دراذگیمن فیلکت  یب  يا  هّیضق  چیه  رد  ار  ناسنا  ادخ  .دراد  یفیلکت  ادخ  تسا ، مالسا  لصا  فارحنا  رطخ 

هب دناوتیمن  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  اما  دنا -  هتفگ  ثیدح  نآرق و  تسا -  هدومرف  ار  فیلکت  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
.دشاب هدش  فرحنم  هعماج  هک  درک  لمع  دوشیم  یتقو  نآ  ار  فیلکت  نیا  نوچ  دناوتیمن ؟ ارچ  .دنک  لمع  فیلکت  نیا 

ماما نامز  رد  .تسا  هدـشن  فرحنم  لکـش  نآ  هب  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامز  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نامز  رد  هعماج 
هب زونه  اما  تسا ، هدمآ  دـیدپ  فارحنا  نآ  ياه  هناشن  زا  یلیخ  هچرگا   (2)، تسا تموکح  سأر  رد  هیواعم  هک  مالـسلا  هیلع  نسح 

.دشاب هتشاد  دوجو  مالسا  یّلک  لیدبت  فوخ  هک  تسا  هدیسرن  يّدح  نآ 

 - دریگ ماجنا  راک  نیا  هک  دوبن  یتصرف  تقو ، نآ  رد  اـما  دـمآ ؛ شیپ  مه  یتّیعـضو  نینچ  ناـمز ، زا  يا  ههرب  رد  تفگ  دوشب  دـیاش 
شتّیّمها تسا ، یمالسا  ماکحا  هعومجم ي  وزج  هک  یمکح  نیا  دوبن -  یبسانم  ّتیعقوم 

385 ص :

دراد و تسود  ار  اهنآ  هک  دروآ  یم  ار  یتّیعمج  دنوادخ  دناسریمن ) ینایز  ادـخ  هب   ) ددرگ زاب  دوخ  نییآ  زا  امـش  زا  سک  ره  - . » 1
.54، هدئام .دنراد » تسود  ار  وا  زین )  ) نانآ

ص157. ج44 ، راونألاراحب ، 191-192 ؛ صص ج3 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  ص218 ؛ لاوطلا ، رابخألا  - . 2
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دـش و دـساف  بارخ و  جراخ و  طخ ، زا  جـیردتب  هعماج  رگا  .هعماـج  هرادا ي  ینعی  تموکح ، نوچ  تسین ؛ رتمک  تموکح  دوخ  زا 
ار بـالقنا -  مکح  نآ  رگا  بـالقنا ، زورما ، ریبعت  هب  اـی  تاـیح -  دـیدجت  عضو و  رییغت  مکح  نآ  اـم  رگا  دـش ؛ لیدـبت  ادـخ  مکح 

؟ دروخیم يدرد  هچ  هب  تموکح  نیا  میشاب ، هتشادن 

رتـمک تموکح  ِمکح  دوخ  ّتیّمها  زا  تسا ، یلـصا  ّطـخ  هب  فرحنم  هعماـج ي  ندـنادرگرب  هب  طوبرم  هک  یمکح  نآ  ّتیّمها  سپ 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  شتّیّمها  تفگ  دوشب  دـیاش  تسا ؛ رتشیب  راّفک  اـب  داـهج  زا  شتّیّمها  هک  تفگ  دوشب  دـیاش  .تسین 
رتشیب جح  زا  یهلا و  گرزب  تادابع  زا  مکح  نیا  ّتیّمها  تفگ  دوشب  دـیاش  یتح  تسا ؛ رتشیب  یمالـسا  هعماج ي  کی  رد  یلومعم 

، تسا ندرم  هب  فرشُم  هکنآ  زا  دعب  تسا ؛ مالـسا  ندش  هدنز  هدننک ي  نیمـضت  مکح ، نیا  تقیقح  رد  هکنیا  رطاخ  هب  ارچ ؟ .تسا 
.تسا هتفر  نیب  زا  هدرم و  ای 

هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  نانیشناج  زا  یکی  دروایب ؟ اجهب  ار  فیلکت  نیا  دیاب  یسک  هچ  دهد ؟ ماجنا  ار  مکح  نیا  دیاب  یـسک  هچ  بُخ ؛
يادخ نوچ  دـشاب ؛ بسانم  ّتیعقوم  هکنیا  طرـش  هب  هتبلا  .تسا  هدـمآ  دوجو  هب  فارحنا ، نآ  هک  دوش  عقاو  ینامز  رد  یتقو  هلآ ،  و 

یمن رثا  درادن و  يا  هدـیاف  دـننکب ، يراکره  دـشابن ، بسانم  ّتیعقوم  رگا  .تسا  هدرکن  فیلکت  درادـن ، هدـیاف  هک  يزیچ  هب  لاعتم ،
.دشاب بسانم  ّتیعقوم  دیاب  .دشخب 

نیا دارم  تسین ؛ بساـنم  ّتیعقوـم  سپ  دراد ، رطخ  نوـچ  مییوـگب  هکنیا  هن  دراد ؛ يرگید  ياـنعم  مه  ندوـب  بساـنم  ّتیعقوـم  هتبلا 
مدرم هب  مایپ  غالبا  ینعی  دوشیم ؛ ّبترتم  نآ  رب  يا  هجیتن  درک ، هک  ار  راک  نیا  دنادب  ناسنا  ینعی  دشاب ؛ بسانم  ّتیعقوم  دـیاب  .تسین 

.دادیم ماجنا  رفن  کی  دیاب  هک  تسا  یفیلکت  نآ  نیا ، .دنام  دنهاوخن  هابتشا  رد  دیمهف و  دنهاوخ  مدرم  دش ، دهاوخ 
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دیزی میژر  رد  مایق  تصرف  يدادترا و  فارحنا 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  سپ  .تسا  هدش  ادیپ  تصرف  نآ  مه  هدمآ ، دوجو  هب  فارحنا  نآ  مه  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  نامز  رد 
ار مالـسا  رهاوظ  یتح  هک  تسا  هدیـسر  تموکح  هب  یـسک  هیواعم  زا  دعب  هکنیا  يارب  تسا ؛ هدش  ادیپ  فارحنا  اریز  دنک ، مایق  دـیاب 

نآرق هیلع  ؛(1)  دهدیم ماجنا  حـضاو  ار  یـسنج  ياهداسف  تاضّرعت و  دـنکیم ؛ فالخ  ياهراک  رمَخ و  برُـش  دـنکیمن ! تیاعر  مه 
سیئر شمـسا  نوـچ  اـهتنم  تسا ! مالـسا  اـب  فلاـخم  ًاـنلع  (2) و  دیوـگیم نـید  دّر  رب  نآرق و  فـالخرب  رعــش  ًاـنلع  دـنزیم ؛ فرح 

.دزادنارب ار  مالسا  مسا  دهاوخیمن  تساهناملسم ،

شوارت هدیدنگ  بآ  ّبترم  نآ  زا  هک  يا  همـشچ  لثم  دوخ ، لمع  اب  هکلب  تسین ؛ مالـسا  هب  زوسلد  دـنم و  هقالع  مالـسا ، هب  لماع  وا 
دهاوـخ رپ  ار  یمالـسا  هعماـج ي  همه ي  دزیریم و  هدـیدنگ  بآ  وا  دوـجو  زا  دـنکیم ، رپ  ار  هنماد  همه ي  دزیریم و  نوریب  دـنکیم و 

 - دـنامیمن اـج  ناـمه  رد  دـنک ، شوارت  وا  زا  هچنآ  تسا و  هّلق  سأر  رد  مکاـح  نوـچ  رگید ، تسا  هنوـگ  نـیا  دـساف ، مکاـح  درک !
! دریگیم ارف  ار  هّلق  همه ي  دزیریم و  هکلب  يداع -  مدرم  فالخرب 

داسف دراد ، هعماج  رد  يرتالاب  ّتیعقوم  هک  سک  ره  تسا ، رتالاب  هک  سک  ره  هتبلا  .دـنراد  ار  ناشدوخ  ياج  مادـکره  يداع ، مدرم 
رد هک  یسک  نآ  اما  دشاب ؛ ناشرب  رود و  يا  هّدع  يارب  ای  ناشدوخ  يارب  تسا  نکمم  يداع ، ياهمدآ  داسف  .تسا  رتشیب  شررـض  و 

دزیریم و وا  حالص  دش ، حلاص  رگا  هک  نانچمه  دنکیم ؛ رپ  ار  اضف  همه ي  دزیریم و  وا  داسف  دش ، دساف  رگا  تسا ، هتفرگ  رارق  سأر 
فارحنا نیا  زا  ربمغیپ ! هفیلخ ي  تسا ! هدش  نیملسم  هفیلخ ي  هیواعم ، زا  دعب  داسف ، نآ  اب  یسک  نینچ  .دریگیم  ارف  ار  هنماد  همه ي 

!؟ رتالاب
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سأر رد  هک  یـسک  تسا  نکمم  رگم  .تسه  هک  رطخ  ارچ ؛ تسین ؟ رطخ  ینعی  هچ ؟ ینعی  تسا  هدامآ  هنیمز  .تسا  هدامآ  مه  هنیمز 
نییاپ تردق  تخت  زا  ار  وا  یهاوخیم  امـش  .رگید  تسا  گنج  دنیرفاین ؟ رطخ  اهنآ  يارب  ضراعم ، ياهناسنا  لباقم  رد  تسا ، تردق 

.تسه رطخ  سپ  .دنزیم  هبرض  امش  هب  مه  وا  هک  تسا  یهیدب  دنک ! اشامت  دنیشنب  وا  یشکب و 

هب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مایپ  تسا  نکمم  هک  تسا  يروط  یمالـسا  هعماج ي  ياضف  ینعی  تسا ؛ بسانم  ّتیعقوم  مییوگیم  هکنیا 
وا مایپ  دنک ، مایق  تساوخیم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هیواعم ، نامز  رد  رگا  .دـسرب  خـیرات  لوط  رد  نامز و  نامه  رد  اهناسنا  شوگ 
قح نخس  ّتیناّقح  دنتـسناوتیمن  مدرم  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  اهتـسایس  .تسا  هیواعم  نامز  رد  تموکح  عضو  رطاخ  هب  نیا  .دشیم  نفد 

؛ درکن یمایق  یمادـقا و  يراک ، تفگن ؛ يزیچ  یلو   (1)، دوب ماما  هیواعم ، تفالخ  نامز  رد  لاس  هد  راوگرزب ، نیمه  اذـل  .دنونـشب  ار 
هکنیا هن  دوبن ؛ بسانم  ّتیعقوم  نوچ  درکن ؛ مایق  مه  ناشیا  .دوب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  مه  شلبق  .دوبن  بسانم  اجنآ  ّتیعقوم  نوچ 

.دندوبن راک  نیا  لها  مالسلا ،  هیلع  نسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

یلع ماما  نیسح و  ماما  .دنرادن  یقرف  مالسلا  امهیلع  داجس  ماما  نیسح و  ماما  .دنرادن  یقرف  مالسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما 
رتالاب شماقم  تسا ، هدرک  ار  تدهاجم  نیا  راوگرزب ، نیا  هک  یتقو  هتبلا  .دنرادن  یقرف  مالـسلا  مهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  یقّنلا و 
نیمه دمآ ، یم  شیپ  هک  مه  ناراوگرزب  نآ  زا  کی  ره  يارب  .دنناسکی  تماما  ماقم  ظاحل  زا  اهنیا  اما  دـندرکن ؛ هک  تسا  یناسک  زا 

.دندیسریم ماقم  نیمه  هب  دندرکیم و  ار  راک 

مه ّتیعقوم  .دـهد  ماـجنا  ار  فیلکت  نآ  دـیاب  سپ  .تسا  هتفرگ  رارق  یفارحنا  نینچ  لـباقم  رد  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  بُخ ؛
.درادن دوجو  يرذع  رگید  سپ  تسا ؛ بسانم 
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ملاع و فراع ، ياهمدآ  سانـش ، نید  همه  دـندوبن ، یماع  هک  اهنیا  ساّبع -  نب  هللادـبع  هّیفنح و  نبدـمحم  رفعج و  نب  هللا  دـبع  اذـل 
فیلکت هار  رـس  رد  يرطخ  یتقو  دنیوگب  دنتـساوخیم   (1)« دیورن دراد ، رطخ  اقآ !  » هک دـنتفگیم  ترـضح  هب  یتقو  دـندوب - مهفزیچ 

.دوش هتشادرب  رطخ  اب  هک  تسین  یفیلکت  فیلکت ، نیا  هک  دندیمهف  یمن  اهنآ  .تسا  هتشادرب  فیلکت ، تسا ،

هتـشادن رطخ  دنک و  مایق  رهاظ -  بسح  هب  ردتقم -  نانچ  نآ  یتردـق  هیلع  ناسنا ، تسا  نکمم  ایآ  .دراد  رطخ  هشیمه  فیلکت ، نیا 
: دنتفگیم مه  ماما  هب  .داد  ماجنا  راوگرزب  ماما  هک  یفیلکت  نامه  .دراد  رطخ  هشیمه  فیلکت ، نیا  دوشیم !؟ يزیچ  نینچ  رگم  دشاب !؟

ناسنا يولهپ ، میژر  یتّینما  هاگتسد  هک  تسنادیمن  ماما  دراد !؟ رطخ  تسنادیمن  ماما  .دراد » رطخ  دیا ، هداتفارد  هاش  اب  هک  امـش  اقآ ! »
!؟ تسنادیمن ار  اهنیا  ماما  دنکیم !؟ دیعبت  دشکیم و  ار  ناسنا  ناتسود  دنکیم ، هجنکش  دشکیم ، دریگیم ، ار 

هب اجنآ  اهتنم  تفرگ ؛ ماجنا  ام  ماما  نامز  رد  مه  شکچوک  هخـسن ي  تفرگ ، ماجنا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ناـمز  رد  هک  يراـک 
ماما فده  اب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  فده  .دنکیمن  یقرف  تسا ؛ نامه  نیا  .تموکح  هجیتن ي  هب  اجنیا  دیـسر ، تداهـش  هجیتن ي 

.تسا هعیش  فراعم  زا  یمیظع  شخب  ینیسح ، فراعم  .تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  فراعم  ساسا  بلطم  نیا  .دوب  یکی  ام  راوگرزب 
ّطخ هب  یمالـسا  هعماج ي  ندنادرگزاب  زا  دش  ترابع  فدـه ، سپ  .تسا  مالـسا  ياه  هیاپ  زا  یکی  دوخ  تسا و  یّمهم  هیاپ ي  نیا 

.حیحص

هنیمز و هدرک و  فرحنم  ار  نیملسم  یناسک ، ِتنایخ  دادبتسا و  ملظ و  تلاهج و  تسا و  هدش  یضوع  هار ، هک  یتقو  نآ  ینامز ؟ هچ 
طیارش یهاگ  .تسا  یفلتخم  تاقوا  خیرات ، نارود  هتبلا  .تسا  هدامآ  مه  طیارش 
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فده .درک  ار  راک  نامه  ماما  .دوب  هدامآ  مه  ام  نامز  دوب ، هدامآ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نامز  .تسین  هدامآ  یهاگ  تسا و  هدامآ 
مالسا و هکنیا  يارب  دنک ، مایق  لطاب  زکرم  تموکح و  هیلع  دهاوخیم  دتفا و  یم  هار  فده  نیا  لابند  هب  ناسنا  یتقو  اهتنم  .دوب  یکی 

لکش کی  نیا  دسریم ؛ تموکح  هب  درک ، مایق  یتقو  هک  تسا  تقو  کی  دنادرگرب ، دوخ  حیحص  زکرم  هب  ار  یمالسا  ماظن  هعماج و 
نیا رد  ایآ  .دسریم  تداهـش  هب  دسریمن ؛ تموکح  هب  مایق ، نیا  هک  تسا  تقو  کی  دش -  روط  نیا  هللادمحب  ام  نامز  رد  تسا -  نآ 
يا هدیاف  مایق  رگید  دـسرب ، تداهـش  هب  هک  یتروص  نیا  رد  ایآ  .تسا  بجاو  دـسرب ، مه  تداهـش  هب  ارچ ؛ تسین ؟ بجاو  تروص ،

 - تموکح هب  هچ  دسرب ، تداهـش  هب  هچ  دراد -  هدیاف  تروص  ود  ره  رد  تکرح ، نیا  مایق و  نیا  .دنکیمن  یقرف  چیه  ارچ ؛ درادـن ؟
.دراد هدیاف  عون  کی  مادکره ، اهتنم 

نآ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اهتنم  .داد  ماجنا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دوب  يراک  نآ  نیا ، .درک  تکرح  دـیاب  داد ؛ ماـجنا  دـیاب 
هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  نامز  رد  وا -  زا  لبق  نوچ  دوب ؛ هدشن  ماجنا  وا  زا  لبق  .داد  ماجنا  ار  تکرح  نیا  راب  نیلّوا  يارب  هک  دوب  یـسک 

هنیمز ي دوـب ، یفارحنا  يدراوـم  رد  مه  رگا  اـی  دوـب ، هدـماین  دوـجو  هب  یفارحنا  هنیمز و  نینچ  مالـسلا -  هیلع  نینمؤـملاریما  هلآ و  و 
ِلصا نیا  مالسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  تضهن  باب  رد  .تشاد  دوجو  ود  ره  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  نامز  .دوبن  یـضتقم  بسانم و 

.تسا هّیضق 

دیدجت زا  ترابع  هک  ار  یگرزب  بجاو  نآ  ات  درک  مایق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مییوگب : مینک ، يدـنب  عمج  روط  نیا  میناوتیم  سپ 
.دهد ماجنا  تسا ، یمالسا  هعماج ي  رد  گرزب  تافارحنا  لباقم  رد  مایق  ای  یمالسا ، هعماج ي  ماظن و  يانب 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ِگرزب  قادصم  کی  شدوخ  هکلب  تسا ؛ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قیرط  زا  مایق و  قیرط  زا  نیا 
هتبلا .تسا 
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؛ دسریم تداهش  هجیتن ي  هب  مه  یهاگ  دوب ؛ هدامآ  نیا  يارب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دسریم ؛ تموکح  هجیتن ي  هب  یهاگ  راک ، نیا 
.دوب هدامآ  مه  نیا  يارب 

ناـیم رد  نم  .میروآ  یم  تسد  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دوـخ  تاـملک  زا  ار  نیا  مینکیم ؟ ضرع  ار  بلطم  نیا  لـیلد  هچ  هب  اـم 
نایب ار  انعم  نیمه  همه ، هک  تساهنیا -  زا  شیب  هتبلا  ما -  هدرک  باختنا  ار  ترابع  دنچ  مالـسلا ،  هیلع  هللادبع  یبا  ترـضح  تاملک 

.دنکیم

نوعلم دیزی  لاثما  تّیمکاح  هرابرد ي  مالسلا  هیلع  ماما  مالک 

تعیب دیزی  اب  دیاب  امش  تسا و  هتفر  ایند  زا  هیواعم  تفگ : درک و  راضحا  ار  ترضح  هنیدم ، مکاح  دیلو  هک  یبش  نآ  هنیدم ، رد  لّوا 
هفیلخ دـیاب  ام  مینیبب  مینک  رکف  میورب   (1) ؛» ِهَْعیَْبلاَو هَفالِْخلِاب  ُّقَحَأ  اَنُّیَأ  َنوُرُْظنَت  ُرُْظنَن َو  ، » حبـص ات  دشاب  دومرف : وا  هب  ترـضح  دـینک !

وت مالـسلا !  هیلع  هللادبعاباای  تفگ : دید  هنیدم  ياه  هچوک  رد  ار  ترـضح  زور ، نآ  يادرف  ناورم  دوش ! هفیلخ  دیاب  دـیزی  ای  میوش ،
! زادنین تمحز  هب  ار  تدوخ  هدن ؛ نتشک  هب  ار  تدوخ  نک ؛ تعیب  ایب  ینکیمن ؟ تعیب  هفیلخ  اب  ارچ  یهدیم ! نتشک  هب  ار  تدوخ 

: دومرف ار  هلمج  نیا  وا ، باوج  رد  ترضح 

(2) ؛» دیِزَی ِْلثِم  ٍعاَِرب  ُهَّمُْألا  ِتَِیُلب  ْدَق  ْذِإ  ُمالَّسلا  ِمالْسِْإلا  یَلَع  َنوُعِجار َو  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  ِهِلل َو  اَّنِإ  »

لثم یمکاح  هب  مالـسا  دیایب و  راک  رـس  رب  دیزی  لثم  یمکاح  هک  یتقو  نآ  تفگ ؛ دوردب  درک و  یظفاحادـخ  مالـسا ، اب  دـیاب  رگید 
! ددرگ التبم  دیزی ،

اما دوب ؛ لّمحت  لباق  دوب ، هچره  لاح  هب  ات  هک  دیامرفب  دهاوخیم  ترـضح  .دشاب  دـیزی  لثم  سکره  تسین ؛ دـیزی  صخـش  هّیـضق ي 
نالا

391 ص :

صص 14-13. ج 5 ، حوتفلا ، فالتخا : یمک  اب  ص 325 . ج 44 ، راونألاراحب ، صص 13-14 ؛ نازحألا ، ریثم  - . 1
ص326. ج44 ، راونألاراحب ، ص 18 ؛ فوهللا ، 16-17 ؛ صص ج5 ، حوتفلا ، - . 2
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يّدج رطخ  فارحنا ، رطخ  هکنیا  هب  .دش  دهاوخ  دوبان  دیزی ، لثم  یسک  تموکح  اب  تسا و  نایم  رد  یمالسا  ماظن  نید و  لصا  ياپ 
.تسا مالسا  ِلصا  يارب  رطخ  زا  ترابع  هلئسم ، .دنکیم  هراشا  تسا ،

هّیفنح نبدمحم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تّیصو  رد  فیلکت  نایب 

هّیفنح نبدمحم  اب  ییاهتبحـص   (2)، هکم زا  جورخ  ماـگنه  مه   (1)، هنیدـم زا  جورخ  ماگنه  مه  مالـسلا ،  هیلع  هللادـبع  یبا  ترـضح 
هک مه  هّجحیذ  هاـم  رد  .دوـش  جراـخ  هکم  زا  تساوـخیم  هک  یماـگنه  هب  تسا  طوـبرم  ّتیـصو ، نیا  هک  دـسریم  نم  رظن  هب  .تشاد 

ناوـنع هب  ار  يزیچ  هّیفنح ، نبدـمحم  شردارب  هـب  ترـضح   (3) .تشاد ترـضح  اب  ییاهتبحـص  دوب ، هدـمآ  هکم  هب  هّیفنح  نبدـمحم 
.داد تشون و  ّتیصو 

: دسریم اجنیا  هب  هچ ، هچ و  ادخ و  ّتینادحو  هب  تداهش  زا  دعب  اجنآ 

(4) ؛» اِملاَظ ًادِسْفُم َو ال  ًارَِطب َو ال  ًارِشَأ َو ال  ْجُرْخَأ  َْمل  یِّنَأ  «َو 

هـشوگ نآ  هشوگ و  نیا  هک  یناسک  لثم  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دـننک  غیلبت  اه  یچتاـغیلبت  دـننکن و  هابتـشا  یناـسک  ینعی 
گنج هزرابم و  نادیم  دراو  داسف -  ملظ و  شیع و  يارب  ییامندوخ ، يارب  دنریگب -  گنچ  هب  ار  تردق  هکنیا  يارب  دـننکیم  جورخ 

؛ تسین لیبق  نیا  زا  ام  راک  دوشیم !

یبجاو نامه  نیا  .منک  حالـصا  مهاوخیم  تسا ؛ حالـصا  نیمه  راک ، نیا  ناونع   (5)« يِّدَج ِهَُّما  ِیف  ِحاَلْـصِْإلا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  اَمَّنِإ  «َو 
.دوب هتفرگن  ماجنا  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  زا  لبق  هک  تسا 

نیا هب  حیرـصت  ًاـبیرقت  درک ؛ رکذ  ار  نیا  هماـن ، ّتیـصو  نیا  رد  ترـضح  .ماـیق  ینعی  جورخ ، تـسا ؛ جورخ  قـیرط  زا  حالـصا ، نـیا 
ینعی تسانعم ؛

392 ص :

.330-329 صص ج44 ، راونألاراحب ، 34-35 ؛ صص ج2 ، داشرإلا ، ص253 ؛ ج4 ، يربطلا ، خیرات  - . 1
ص 364. ج 44 ، راونألاراحب ، صص 39-40 ؛ فوهللا ، - . 2

ص 451. هسماخ 1 ، يربکلا ، تاقبطلا  - . 3
ص 329. ج 44 ، راونألاراحب ، .مدشن » جراخ  هنیدم  زا  ندومن  ملظ  ندرک و  داسف  توادع و  یشکرس و  يارب  نم  و  - . » 4

.نامه .مدش » جراخ  مدج  تما  نایم  رد  حالصا  داجیا  روظنم  هب  نم  هک  تسین  نیا  زج  و  - . » 5
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نیا يارب  هن  میـسرب ، تموکح  هب  دـیاب  ًامتح  هک  تسا  نیا  يارب  هن  تسا ، حالـصا  يارب  مه  ام  مایق  نیا  مینک و  مایق  میهاوخیم  ًـالّوا ،
يروط طیارش  تقو  کی  .تسین  یکچوک  راک  حالـصا ، هتبلا  .مینک  حالـصا  میهاوخیم  هن ، میوش ؛ دیهـش  میورب  دیاب  ًامتح  هک  تسا 

 - دوشیمن دنکب -  ار  راک  نیا  دـناوتیمن  تقو  کی  دریگیم ؛ تسد  هب  ار  تردـق  مامز  شدوخ  دـسریم و  تموکح  هب  ناسنا  هک  تسا 
.تسا حالصا  يارب  ِمایق  ود  ره  لاح ، نیع  رد  .دوشیم  دیهش 

: دیامرفیم دعب 

(1) «. يِّدَج ِهَریِِسب  َریِسَأ  رَْکنُْملا َو  ِنَع  یَْهنَأ  ِفوُْرعَْملِاب َو  َُرمآ  ْنَأ  ُدیِرُأ  »

.رگید نایب  کی  مه  نیا  .تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قادصم  حالصا ، نیا 

گرزب یفیلکت  هب  هراشا  هفوک و  هرصب و  ياسؤر  هب  مالسلا  هیلع  ماما  همان ي 

ياسؤر هب  ترـضح  همان ي  رد  .تسا  هفوک  ياسؤر  هب  یکی  هرـصب و  ياـسؤر  هب  یکی  هک  تسا  هتـشون  هماـن  ود  هکم ، رد  ترـضح 
: تسا هدمآ  روط  نیا  هرصب ،

ْنِإ ْتَِییْحُأ َو  ْدَق  َهَعِْدبلا  َّنِإ  ْتَتیِمُأْدَـق َو  َهَنُّسلا  َّنِإَف  هِِّیبَن  ِهَّنُـس  ِهللا َو  ِباَتِک  َیلِإ  مُکوُعْدَأ  اَنَأَو  ِباَتِْکلا  اَذَِـهب  مُْکَیلِإ  ِیلوُسَر  ُْتثََعب  ْدَـق  «َو 
(2) ؛» داَشَّرلا َلِیبَس  ْمُکِدْهَأ  يِْرمَأ  اوُعیُِطت  ِیلوَق َو  اوُعَمْسَت 

نم لاـبند  رگا  دـنا ! هدرک  هدـنز  ار  تعدـب  دـنا و  هدـناریم  ار  ّتنـس  اریز  منک ، اـیحا  ار  ّتنـس  مربب و  نیب  زا  ار  تعدـب  مهاوخیم  نم 
يایحا هک  مهد  ماجنا  ار  گرزب  فیلکت  نامه  مهاوخیم  ینعی  تسا ؛ نم  اب  تسار  هار  دیدمآ ،

393 ص :

« .میاـمن راـتفر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  مّدـج  هریـس ي  قباـطم  میاـمن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مراد  رظن  رد  - . » 1
.نامه

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّتنس  ادخ و  باتک  هب  ار  امش  مدرک و  هناور  امش  يوس  هب  همان  نیا  اب  ار  شیوخ  هداتـسرف ي  کنیا  - . » 2
هار هب  ار  امش  دینک ، تعاطا  ارم  روتسد  دیونـشب و  ارم  راتفگ  رگا  .دنا  هدرک  ایحا  ار  تعدب  هدناریم و  ار  ّتنـس  هک  منکیم ، توعد  وا 

ص266. ج 4 ، يربطلا ، خیرات  .منکیم » تیاده  داشر 
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.تسا یمالسا  ماظن  ربمغیپ و  ّتنس  يایحا  مالسا و 

: دومرف هفوک  لها  هب  همان  رد  دعب 

(1) «. ُمالَّسلا ِهللا َو  ِتاَذ  یَلَع  ُهَسْفَن  ُِسباَْحلا  ِّقَْحلا  ِنیِِدب  ُِنئاَّدلا  ِطْسِْقلِاب  ُِمئاَْقلا  ِباَتِْکلِاب  ُمِکاَْحلا  َّالِإ  ُماَمِْإلا  اَم  يِرْمَعَلَف  »

؛ تساهنیا ادخ و  زا  يرود  داسف و  تنایخ و  روجف و  قسف و  لها  هک  دشاب  یـسک  دـناوتیمن  یمالـسا  هعماج ي  سیئر  اوشیپ و  ماما و 
هکلب دناوخب ، زامن  طقف  تولخ  قاتا  رد  شدوخ  هکنیا  هن  دنک ، لمع  هعماج  رد  ینعی  دنک ؛ لمع  ادخ  باتک  هب  هک  دشاب  یـسک  دیاب 
نییآ ینعی  ِّقَْحلا ؛» ِنیِِدب  ُِنئاَّدلا  » .دهد رارق  هعماج  نوناق  ار  قح  دنک و  لدع  طسق و  هب  ذخا  دنک ، هدـنز  هعماج  رد  ار  باتک  هب  لمع 

نیا هلمج  نیا  يانعم  ًارهاظ  ِهللا ؛» ِتاَذ  یَلَع  ُهَسْفَن  ُِسباَْحلا   » .دراذـگب راـنک  ار  لـطاب  دـهد و  رارق  قح  ار  هعماـج  تارّرقم  نوناـق و  و 
.مالّسلاو دوشن ؛ يّدام  یناطیش و  ياه  هبذاج  ریسا  دنک و  ظفح  یتّیفیک  ره  هب  یهلا  میقتسم  ّطخ  رد  ار  شدوخ  هک  تسا 

، لزانم زا  مادک  ره  رد  هار  نیب  رد  ترـضح  نآ  .دـش  جراخ  هکم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دـنکیم  صّخـشم  ار  فدـه  نیاربانب ،
.دراد فلتخم  ياهنحل  اب  یتبحص 

ّرح رکشل  ربارب  مالسلا  هیلع  ماما  هبطخ ي  رد  مایق  هزیگنا ي  نایب 

 - دوریم ترـضح  رانک  رد  مه  وا  دوریم ، ترـضح  تسا -  ترـضح  رانک  رد  مه  دیزی  نبّرح  هک  یلاح  رد  هضیب ،»  » مان هب  یلزنم  رد 
هب باطخ  داتـسیا و  ترـضح  تحارتسا ، یکدنا  زا  دعب  ای  دننک ، تحارتسا  هکنیا  زا  لبق  دیاش  .دندمآ  دورف  دندیـسر و  لزنم  نیا  هب 

: دومرف هنوگ  نیا  نمشد ، رکشل 

ًاثِکاَن ِهللا  ِمُرُِحل  ًالِحَتْسُم  ًاِرئاَج  ًاناَْطلُس  يَأَر  ْنَم  لاَق : هللا  َلوُسَر  َّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  »

394 ص :

دوخ سفن  دشاب و  ادخ  نییآ  هب  نیدتم  رگداد و  دنک و  مکح  نآرق  هب  هک  تسا  یـسک  طقف  ماما  هک  مدوخ  ناج  هب  دنگوس  و  - . » 1
ص 173؛ نیظعاولا ، هضور  .مالـسلاو » دراد ) زاب  ادـخ  ياـضر  يارب  ار  دوخ  سفن  ياوه  اـی   ) دـنک باـسح  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  ار 

ص 262. ج 4 ، يربطلا ، خیرات  فالتخا : یمک  اب  صص 335-334 . ج 44 ، راونألاراحب ،

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
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ُهَلِخْدـُی ْنَأ  ِهللا  یَلَع  ًاّقَح  َناَک  ٍلْوَقـال  ٍلـْعِِفب َو  ِهیلَع  ْرِّیَُغی  ْمَلَف  ِناَوْدـُْعلا  ِْمثِإـْلِاب َو  ِهللا  ِداَـبِع  ِیف  ُلَـمْعَی  ِهللا  ِلوُسَر  ِهَّنُِـسل  ًاـِفلاَُخم  ِهللاِدـْهَِعل 
(1) ؛» هَلَخْدَم

مارح ار  ادـخ  لالح  درامـشیم ، لالح  ار  ادـخ  مارح  دـنکیم ، ملظ  هک  تسا  راک  ِرـس  رب  هعماـج  رد  یمکاـح  دـنیبب  یـسک  رگا  ینعی 
اب ینمشد و  اب  هانگ ، اب  مدرم ، نایم  رد  ینعی  دنکیمن ؛ راداو  لمع  هب  ار  نارگید  دنکیمن و  لمع  دنزیم ، رانک  ار  یهلا  مکح  درامشیم ،

هیلع لمع ، نابز و  اب  و  ٍلْوَقال » ٍلْعِِفب َو  ِهیلَع  ْرِّیَُغی  ْمَلَف   - » دوب دیزی  شلماک  قادصم  هک  رئاج ، ملاظ  دـساف  ِمکاح  دـنکیم -  لمع  ملظ 
نامه هب  مه  ار  لمع  یب  ِتوافت  یب  تکاس  نیا  تمایق ، رد  لاعتم  يادـخ  هَلَخْدَـم ،» ُهَلِخْدـُی  ْنَأ  ِهللا  یَلَع  ًاّقَح  َناَـک  ، » دـنکن مادـقا  وا 

.دریگیم رارق  حانج  کی  رد  فص و  کی  رد  وا  اب  ینعی  تسا ؛ هدرک  راچد  ار  ملاظ  نآ  هک  دنکیم  راچد  یتشونرس 

، تسا هدومرف  ار  بلطم  نیا  مکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  میدرک  ضرع  هکنیا  .تسا  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ار  نیا 
هچ دیاب  دش ، فرحنم  یمالسا  ماظن  رگا  هک  دوب  هدرک  صّخشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  سپ  .تسا  نآ  ياه  هنومن  زا  یکی  نیا 

.دنکیم دانتسا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  شیامرف  نیمه  هب  مه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .درک  راک 

هک یناـمز  رد  هتبلا  تفرگ -  رارق  یطیارـش  نینچ  رد  ناـسنا  رگا  .دـش  ٍلْوَقـال » ٍلـْعِِفب َو  ِهیلَع  ْرِّیَُغی  ، » فـیلکت دـش ؟ هچ  فـیلکت  سپ 
، دنامب هدنز  دوش ، هتـشک  دسرب ؛ دهاوخیم  اجک  ره  هب  .دنک  مادـقا  مایق و  لمع ، نیا  لباقم  رد  تسا  بجاو  دـشاب -  بسانم  ّتیعقوم 

یلص ربمغیپ  هک  تسا  یفیلکت  نیا  .دنک  مادقا  مایق و  دیاب  ّتیعضو  نیا  لباقم  رد  یناملـسم  ره  .دوشن  ای  دوش ، قفوم  رهاظ  بسح  هب 
.تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دعب 

(2) ؛» ْریَغ ْنِم  ُّقَحَأ  اَنَأ  «َو 

؛ منکب ار  مادقا  نیا  مایق و  نیا  هکنیا  هب  مرت  هتسیاش  ناناملسم  همه ي  زا  نم 
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نیسح تسا  یهیدب  تسا ، هدرک  بجاو  ناناملسم  کت  کت  رب  ار  مادقا  نیمه  ینعی  رییغت ، نیا  ربمغیپ ، رگا  .مربمغیپ  رـسپ  نم  نوچ 
هب نم  دـنک و  مادـقا  هک  تسا  رت  بساـنم  رت و  بجاو  نارگید  زا  ربمغیپ ، تمکح  ملع و  ثراو  ربمغیپ ، رـسپ  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نب 

.دنکیم نایب  ار  دوخ  مایق  ّتلع  ماما ، سپ  .مدرک  مادقا  هک  تسا  نیا  رطاخ 

بیذع لزنم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  مالک 

: دومرف ترضح  .تسه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  يرگید  نایب   (1)، دندش قحلم  ترضح  هب  رفن  راهچ  هک  بیذع »  » لزنم رد 

(2) «. اَنْرَفَظ ْمَأ  اَْنلَتَق  اَِنب  ُهللا  َداَرَأ  اَم  ًاْریَخ  َنوُکَی  ْنَأ  وُجْرََأل  یِّنِإ  هللاَو  اَمَأ  »

دیاب تسا ؛ فیلکت  فیلکت ، .دنکیمن  یتوافت  دنوشب ، هتشک  هچ  دنـسرب ، يزوریپ  هب  هچ  دنکیمن ؛ یقرف  میتفگ  هکنیا  هناشن ي  مه  نیا 
هتـشک هچ  تساـم ؛ ریخ  تسا ، هتفرگ  رظن  رد  اـم  يارب  هک  يزیچ  نآ  لاـعتم ، يادـخ  هک  تسا  نیا  مدـیما  نم  دوـمرف : .دریگب  ماـجنا 

.میهدیم ماجنا  ار  نام  فیلکت  میراد  ام  دنکیمن ؛ یقرف  میسرب ، يزوریپ  هب  هچ  میوشب ،

فیلکت نایب  یسایس و  یعامتجا و  تّیعضو  ِنییبت 

: دومرف البرک  نیمزرس  هب  دورو  زا  دعب  لّوا  هبطخ ي  رد 

: دومرف دعب  ...َنْوَرَتْدَق ،» اَم  ِْرمَألا  َنِم  اَِنب  َلََزن  ْدَق  »

.هبطخ نیا  رخآ  ات   (3)« ًاَّقُِحم ِهِّبَر  ِءاَِقل  ِیف  ُنِمْؤُْملا  َبَغْرَِیل  ْهنَع  یَهاَنَُتی  َلِطاَْبلا ال  َیلِإ  ِهب َو  ُلَمُْعی  ِّقَْحلا ال  َیلِإ  َنْوَرَت  الَأ  »

هب هّجوتم  خـیرات ، لوط  رد  بجاو  نیا  .درک  مایق  بجاو  کی  ماجنا  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سپ  .منک  يدـنب  عمج  هصـالخ ،
.تسا ناناملسم  کیاکی 
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اب صص 192 . ج 44 ، راونألاراحب ، ص 48 ؛ فوهللا ، .دبای » قایتشا  تداهـش )  ) شیادخ ياقل  هب  دیاب  نمؤم  عضو ، نیا  اب  ددرگیمن ؟
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هک تسا  نآ  میب  هدـش و  یناینب  داسف  کی  راـچد  یمالـسا  هعماـج ي  ماـظن  هک  دـندید  تقو  ره  هکنیا  زا  تسا  تراـبع  بجاو ، نیا 
.دنک مایق  دیاب  یناملسم  ره  دبای ، رییغت  یمالسا  ماکحا  یّلکب 

رازآ ّتیذا و  ای  ندشن ، هتشک  ندنام ، هدنز  طیارش ؛ وزج  .دیـشخب  دهاوخ  رثا  مایق ، نیا  دنادب  هک  یتقو  نآ  بسانم ؛ طیارـش  رد  هتبلا 
همه يارب  یسرد  ات  داد  ماجنا  ار  بجاو  نیا  ًالمع  درک و  مایق  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اذل  تسین ؛ طیارـش  وزج  اهنیا  .تسین  ندیدن 

.دشاب

رد مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  نامز  زا  دعب  هتبلا  دنکب ؛ ار  راک  نیا  بسانم ، طیارش  رد  خیرات و  لوط  رد  یـسکره  تسا  نکمم  بُخ ؛
ّمهم ياـهراک  نوچ  دـماین ؛ شیپ  روطچ  هک  دراد  لـیلحت  نیا  دوـخ  .دـماین  شیپ  یطیارـش  نینچ  رگید  هّمئا ي  زا  کـی  چـیه  ناـمز 

قّقحم ًالصا  تبیغ ، نامز  لّوا  روضح و  نارود  رخآ  ات  یمالسا ، هعماج ي  رد  یطیارش  نینچ  تفرگیم و  ماجنا  دیاب  هک  دوب  يرگید 
.دیآ یم  شیپ  دایز  یمالسا ، ياهروشک  رد  طیارش  هنوگ  نیا  زا  خیرات ، لوط  رد  هتبلا  .دشن 

ار ناش  فیلکت  دـنهد ، ماجنا  رگا  .دـنهد  ماجنا  دـیاب  ناناملـسم  تسه و  هنیمز  هک  تسا  ییاهاج  مالـسا  ياـیند  رد  دـیاش  مه  زورما 
تکرح مایق و  رییغت و  نیا  یتقو  .دنروخیم  تسکـش  رفن  ود  یکی ، هرخالاب  .دـنا  هدرک  نیمـضت  میمعت و  ار  مالـسا  دـنا و  هداد  ماجنا 

؛ دوبن دـلب  ار  راک  نیا  هار و  نیا  سک  چـیه  .تفر  دـهاوخ  نیب  زا  هدـش و  نک  هشیر  فارحنا ، داسف و  ًانئمطم  دوش ، رارکت  یحالـصا 
هک مه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دوب ؛ هتفرگن  ماجنا  هک  مه  لّوا  يافلخ  نامز  دوب ، هدشن  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نامز  نوچ 

.دوب هدادن  ماجنا  ار  نآ  دوب ، موصعم 

ناـمز رد  مه  ار  مالـسا  تقیقح ، رد  داد و  مالـسا  خـیرات  همه ي  هب  یگرزب  سرد  یلمع ، ظاـحل  زا  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  اذـل 
.درک همیب  يرگید  نامز  ره  رد  مه  شدوخ و 

397 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 474 

http://www.ghaemiyeh.com


راک هچ  دیاب  امش  هک  دیوگیم  دوخ  لمع  هویـش و  اب  تسا و  هدنز  اجنآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دشاب ، لیبق  نآ  زا  يداسف  اجره 
يولج ار  یلمع  سرد  نیا  البرک  دای  نوچ  دشاب ؛ هدنز  البرک  دای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  دای  دیاب  اذل  تسا ؛ نیا  فیلکت  .دـینک 

.دراذگیم مشچ 

رد .دوشب  دیاب  تسین ؛ هدش  هتخانـش  دشاب ، هدش  هتخانـش  دیاب  هک  نانچ  نآ  اروشاع ، سرد  رگید ، یمالـسا  ياهروشک  رد  هنافّـسأتم 
.دنتسنادیم ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مایق  دنتخانـشیم و  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ام  روشک  رد  مدرم  .دوب  هدش  هتخانـش  ام  روشک 

تقیقح .دندرکن  بّجعت  مدرم   (1)، دوشیم زوریپ  ریشمش  رب  نوخ  هک  تسا  یهام  مّرحم ، هک  دومرف  ماما  یتقو  اذل  دوب ؛ ینیسح  حور 
.دیدرگ زوریپ  ریشمش  رب  نوخ  دش ؛ نیمه  مه 

 - بـالقنا زا  لـبق  هتبلا  مدرک -  ضرع  یتّیعمج  يارب  تاـسلج  زا  يا  هسلج  رد  ار  بلطم  نیمه  شیپ ، ياـهلاس  رد  تقو  کـی  هدـنب 
رکذ يوـنثم  رد  يوـلوم  هک  یطوـط  ناـمه  ناتـساد  زا  تسا  تراـبع  لاـثم  نآ  مـتفگ ؛ هـسلج  نآ  رد  ار  نآ  دـمآ ، مـنهذ  هـب  یلاـثم 

(2) .دنکیم

اب دورب ؛ دـنه  رفـس  هب  تساوخیم  ینامز  .تسا  قیاقح  نایب  يارب  اهلَثَم  نیا  تسا و  لَثَم  هتبلا  تشاد ؛ هناخ  رد  یطوط  کـی  رفن  کـی 
یطوط .تسوت  نیمزرـس  دـنه  موریم و  دـنه  هب  نم  تفگ : .دومن  عادو  مه  یطوط  نآ  اـب  درک ، یظفاحادـخ  هک  دوـخ  لاـیع  لـها و 

اهنآ يارب  ارم  ِلاح  .تسام  لزنم  رد  امش  زا  یکی  وگب  اجنآ  .دنیاجنآ  رد  نم  ناتـسود  اه و  شیوخ  موق و  ورب ، هطقن  نالف  هب  تفگ :
.مهاوخیمن وت  زا  يرگید  زیچ  .تسام  هناخ ي  رد  سفق و  رد  هک  وگب  نک و  نایب 

: تفگ درک ، ادص  ار  اهنآ  .دنا  هتـسشن  ناتخرد  يور  يدایز  ياهیطوط  هلب ، دید  .دیـسر  هطقن  نآ  هب  درک و  یط  ار  شرفـس  تفر ، وا 
رد امش  زا  رفن  کی  مراد ؛ امش  يارب  یماغیپ  نم  بوخ ! وگنخس و  زیزع و  ياهیطوط  يا 

398 ص :

ص 75. ج 5 ، ماما ، هفیحص ي  - . 1
.1848 تیب 1547 - صص 91-76 ، لّوا ، رتفد  يونعم ، يونثم  - . 2
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امـش هب  وا  .دراد  بسانم  ياذغ  بوخ و  یلیخ  یگدـنز  اما  دربیم ، رـسهب  سفق  رد  .تسا  بوخ  یلیخ  مه  شعـضو  تسام ، هناخ ي 
.تسا هدناسر  مالس 

يور دـندز و  لاب  لاب  همه  دـندوب ، هتـسشن  ناتخرد  ياه  هخاش  يور  هک  اهیطوط  نآ  دـید  تقو  کی  دز ، ار  فرح  نیا  رجات  نآ  اـت 
ات هد  ات ، جـنپ  ًالثم  ناویح -  همه  نیا  هک  مدز  یفرح  نم  ارچ  تفگ  دـش و  فّسأتم  یلیخ  دـنا ! هدرم  دـید  تفر ؛ ولج  .دـنداتفا  نیمز 

.دنکب تسناوتیمن  يراک  دوب و  هتشذگ  اما  دنداد ! تسد  زا  ار  ناشناج  فرح ، نیا  ندینش  اب  یطوط - 

؟ دـنداد یباوج  هچ  تفگ : .مدـناسر  ار  وت  ماغیپ  تفگ : .تفر  یطوط  سفق  غارـس  دیـسر ، شدوخ  هناخ ي  هب  یتقو  .تشگرب  رجاـت 
! دندرم دنداتفا و  نیمز  يور  دندز ، رپرپ  ناتخرد  يالاب  زا  همه  دندینش ، نم  زا  ار  وت  ماغیپ  ات  تفگ :

فّسأتم و یلیخ  دُرم ! داتفا و  سفق  فک  دز و  رپرپ  سفق  رد  مه  یطوط  دـید  تقو  کـی  دـمآ ، نوریب  رجاـت  ناـبز  زا  فرح  نیا  اـت 
باترپ ماب  تشپ  يور  ار  نآ  تفرگ و  ار  شیاپ  .دراد  شهگن  دـشیمن  رگید ؛ دوب  هدرم  یطوط  .درک  زاـب  ار  سفق  رد  .دـش  تحاراـن 

یلیخ زیزع ، تسود  رجات و  وت  زا  تفگ : تسـشن ! راوید  يالاب  تشاذـگ و  ندز  لاب  يانب  اوه  طسو  زا  یطوط  درک ، باترپ  ات  .درک 
هب اهیطوط  نآ  هک  دوب  یسرد  نیا  مدز و  ندُرم  هب  ار  مدوخ  مدوب ؛ هدرُمن  نم  .يدرک  مهارف  ارم  يدازآ  هلیسو ي  تدوخ  وت  منونمم ؛

تاجن ات  منکب  دیاب  راک  هچ  هک  دنیوگب  نم  هب  ینابز  هچ  اب  .ماینادـنز  ریـسا و  سفق ، رد  اجنیا  نم  هک  دـندیمهف  اهنآ  دـنداد ! دای  نم 
متفرگ وت  زا  ار  اهنآ  ماغیپ  نم  يوش -! هدنز  ات  ریمب  مبای - ! تاجن  ات  منکب ، ار  راک  نیا  دیاب  هک  دـنداد  ناشن  نم  هب  ًالمع  منک ؟ ادـیپ 

نآ زا  نم  .دیسر  نم  هب  هقطنم  نآ  زا  یناکم ، هلصاف ي  اب  هک  دوب  یلمع  یسرد  نیا  و 

399 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 476 

http://www.ghaemiyeh.com


.مدرک هدافتسا  سرد 

هیلع نیـسح  ماما  نم ! نازیزع  متفگ : دندینـشیم ، ار  فرح  نیا  هک  ینارهاوخ  ناردارب و  هب  شیپ -  لاس  دنچو  تسیب  زور -  نآ  هدنب 
مه مالـسا  تسا ؛ یگدنز  عون  نامه  یگدنز ، تسا ؛ طیارـش  نامه  طیارـش ، تسیچ ؟ امـش  فیلکت  هک  دیوگب  ینابز  هچ  هب  مالـسلا 
هیلع نیسح  ماما  زا  مه  فرح  هملک  کی  رگا  .داد  ناشن  ًالمع  اهلـسن  همه ي  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بُخ ؛ .تسا  مالـسا  نامه 

.تسیچ نام  فیلکت  هک  میدیمهف  یم  دیاب  ام  دشیمن ، لقن  مالسلا 

دـننکیم و تموکح  وا  رب  نید  نانمـشد  هک  یتّلم  تسا ، نارـس  داـسف  راـچد  هک  یتّلم  تسا ، دـنب  رد  هک  یتّلم  تسا ، ریـسا  هک  یتـّلم 
 - موصعم ماما  ربمغیپ - رـسپ  نوچ  تسیچ ؛ شفیلکت  هک  دمهفب  نامز  لوط  زا  دیاب  دنا ، هتفرگ  تسد  رد  ار  وا  تشونرـس  یگدـنز و 

.درک راک  هچ  دیاب  یطیارش  نینچ  رد  هک  داد  ناشن 

؛ دـسرب دـنک و  روبع  خـیرات  زا  ماغیپ  نیا  دوبن  نکمم  تفریمن ، شدوخ  تفگیم و  نابز  دـص  اـب  ار  بلطم  نیا  رگا  .دـشیمن  ناـبز  اـب 
؛ دشاب لمع  دیاب  .دننکیم  لیوأت  هیجوت و  هنوگرازه  دنکیمن ؛ روبع  خیرات  زا  نتفگ ، نابز  هب  ندرک و  تحیـصن  طقف  .تشادـن  ناکما 

! داد ماجنا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  زوسناج  تمظع و  نینچ  اب  یی  يراکادف  تخس ، نینچ  یلمع  گرزب ، نینچ  یلمع  مه  نآ 

غارس يرشب  عیاجف  زا  هک  یثداوح  مامت  رد  مییوگب  هک  دراد  اج  تسام ، مشچ  لباقم  رد  اروشاع  زور  هنحـص ي  زا  هک  هچنآ  ًاتقیقح 
: دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  روط  نامه  درادن ؛ يریظن  تساتمه و  یب  کت و  زونه  میراد ،

(1) ؛» هللاِْدبَعَابَأ اَی  َکِمْوَیَک  َمْوَیال  »

.تسین وت  هثداح ي  لثم  البرک و  لثم  وت ، ياروشاع  زور  لثم  وت ، زور  لثم  يزور  چیه 
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مالسلا هیلع  ربکا  یلع  تبیصم  رکذ 

ثداوح همه ي  .تسا  تبیـصم  رکذ  البرک  ياج  همه  .منک  تبیـصم  رکذ  هملک  دـنچ  هک  ملیام  هدـنب  تساروشاع و  زور  مه  زورما 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبحص  دش ، البرک  دراو  هک  یتعاس  زا  دیریگب ؛ امش  هک  ار  یشخب  ره  .تسا  كاندرد  روآ و  هیرگ  اروشاع 

اهنیا همه ي   (1)، نازیزع اب  ناردارب ، اـب  رهاوخ ، اـب  ندرک  تبحـص  وا ، نداد  گرم  ربخ  وا ، ندـناوخ  رعـش  وا ، هبطخ ي  وا ، فرح  ، 
.منکیم ضرع  الاح  ار  اهنآ  زا  يا  هشوگ  نم  دسرب ! اروشاع  رصع  رهظ و  اروشاع و  زور  بش و  هب  ات  تسا ؛ تبیصم 

ات مناوخب ، ناتیارب  ار  سوواط  نبا  ِفوهل »  » باـتک نتم  مهاوخیم  هدـنب  ـالاح  دـیناوخب ؛ هضور  نتم ، يور  زا  هک  مییوگیم  همه  هب  اـم 
 – مینارورپب دـیاب  دـناوخب ؛ تسا ، هتـشون  باتک  رد  هک  ار  ناـمه  دوشیمن  مدآ  دـنیوگیم  یـضعب  .تسا  هنوگچ  ینتم  یهـضور  مینیبب 

.میناوخیم يا  هملک  دنچ  باتک ، يور  زا  الاح  ام  اما  درادن ؛ یلاکشا  مه  نآ  یهاگ  بُخ ؛ میزاسب - 

ای اهنآ  همه ي   (3) .دـننید ملع و  لها  همه  وا  هداوناخ ي  ؛(2)  تسا يرجه  مشش  نرق  رد  هعیـش  گرزب  ياملع  زا  سوواط ، نب  یلع 
(5) سوواط نبرفعج  نب  یسوم  نبدمحا  (4) و  سوواط نبرفعج  نب  یسوم  نب  یلع  ردارب -  ود  نیا  صوصخب  دنبوخ ؛ اهنآ  زا  یلیخ 

نبرفعج نب  یـسوم  نب  یلع  دّیـس  زا  فوهل »  » فورعم باـتک  .دـنگرزب  تاـُقث  گرزب و  نیّفلؤم  گرزب ، ياـملع  زا  ردارب  ود  نیا  - 
نم .تسا  مهم  نقتُم و  سب  زا  دوشیم ؛ هدناوخ  تیاور -  لثم  باتک -  نیا  تارابع  نیع  ام  ياهیربنم  تاریبعت  رد   (6) .تسا سوواط 

.مناوخیم نیا  يور  زا 
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یسک دندیـسر و  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  همه ي  هک  یتقو  ینعی  هتیب ؛» لهَأ  يوس  هعم  قبی  مل  اّملف  : » دیوگیم
؛» ًاهجو ساّنلا  حبـصأ  نم  ناک  و   » .دـش جراخ  هاگ  همیخ  زا  ربکا  یلع  نیـسحلا ؛» نب  یلع  جرخ  ، » دـنامن یقاـب  وا  هداوناـخ ي  زا  ریغ 

مورب نم  ات  هدـب  هزاجا  نونکا  ردـپ ! تفگ : دـمآ و  ردـپ  شیپ  لاتقلا ؛» یف  هاـبأ  نذأتـساف   » .دوب ناـناوج  نیرتاـبیز  زا  یکی  ربکا  یلع 
! داد هزاجا  وا  هب  درکن و  یتمواقم  چیه  هل ؛» نذأف   » .منک تنابرق  ار  مناج  مگنجب و 

! تسوا دوخ  رگج  هراپ ي  نت و  هراپ ي  نیا  تسیاب ؛ ورن ، دیوگب  وا  هب  ماما  هک  تسین  هدازرهاوخ  هدازردارب و  باحـصا و  رگید  نیا 
نیسح لیعامـسا  نیا  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  قافنا  نیا  .دهد  هزاجا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیاب  دورب ، دهاوخیم  هک  لاح 

هیلإ رظن  ّمث  ، » داتفا هار  نادیم  فرط  هب  ربکا  یلع  هک  نیمه  اما  .دورب  هک  داد  هزاجا  هل ؛» نذأف   » .دوریم نادیم  هب  هک  تسا  مالسلا  هیلع 
: لاق ّمث  یکب ، هنیع و  یخرأ  و   » .تخادنا ربکا  یلع  تماق  ّدق و  هب  يدیمون  يور  زا  یهاگن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هنم ؛» سیآ  هرظن 
هب ار  یناوج  َِکلوُسَِرب ؛» ًاقِْطنَم  ًاْقلُخ َو  ًاْقلَخ َو  ِساَّنلا  ُهَبْـشَأ  ٌمالُغ  مِْهَیلِإ  َزََرب  ْدَـقَف   » .شاب دـهاش  تدوخ  ایادـخ ! تفگ : ْدَهْـشا ؛» َّمُهَّللا 

، ندز فرح  رد  مه  هرهچ ، رد  مه  دوب ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  رت  هیبش  مدرم ، همه ي  زا  هک  مداتـسرف  گرم  ماک  هب  گنج و 
! تهج همه  زا  قالخا ؛ رد  مه 

هللا یلـص  ربمغیپ  هب  مه  شندز  فرح  هفایق و  تسا ؛ رت  هیبش  همه  زا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  مه  شقالخا  یناوج ! هچ  هب ، هب 
یناوج نینچ  هب  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  دینیبب  امش  .تسا  رت  هیبش  همه  زا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ندز  فرح  هب  هلآ و  هیلع و 
یتهابش نانچ  مه  نآ  تهابش ، رطاخ  هب  تسوا ؛ رـسپ  هکنیا  رطاخ  هب  طقف  هن  دزرو ؛ یم  قشع  ناوج ، نیا  هب  تسا ! دنم  هقالع  ردقچ 

هقالع یلیخ  رسپ ، نیا  هب  .تسا  هدش  گرزب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  لغب  رد  هک  ینیسح  مه  نآ  هلآ !  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب 
.تفر هرخالاب  .تسا  تخس  شیارب  یلیخ  گنج ، نادیم  هب  رسپ  نیا  نتفر  دراد و 
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: تفگ تشگرب و  شردـپ  دزن  دـعب  .دـیگنج  هناعاجـش  تفر و  گـنج  نادـیم  هب  ناوـج  نیا  هک  دـنکیم  لـقن  سوواـط  نـبا  موـحرم 
نادیم فرط  هب  تشگرب و  .داد  وا  هب  ار  باوج  نآ  مه  ترـضح  .هدـب  نم  هب  يراد ، یبآ  رگا  دـشکیم ؛ ارم  دراد  یگنـشت  ناجردـپ !

یلإ عجرف   » .دـش یهاوخ  باریـس  تّدـج  تسد  هب  هک  دیـشک  دـهاوخن  یلوط  گـنجب ؛ ورب  دومرف : وا  هب  باوـج  رد  ترـضح  .تفر 
.تشگرب گنج  نادیم  فرط  هب  ربکا  یلع  لاّّزنلا ؛» فقوم 

دهاوخب سلجم  ندرک  مرگ  ًالثم  نتفرگ و  هیرگ  يارب  هک  تسین  روط  نیا  تسا ؛ يا  هقث  مدآ  .تسا  سوواط  نبا  باتک ، نیا  ّفلؤم 
تیاهن رد  درک ؛ ار  گنج  نیرتگرزب  ربکا ، یلع  لاتقلا ؛» مظعأ  لتاق  و  : » دـیوگیم .تسا  ینقتُم  تاراـبع  شتاراـبع ، هن ، دـنزب ؛ یفرح 
ترضح نآ  نمشد ، دارفا  زا  یکی  هللا ؛» هنعل  يدبعلا  هّرم  نبذقنم  هامرف  ، » دیگنج يرادقم  هکنآ  زا  دعب  .دیگنج  تماهـش  تعاجش و 

.تخادنا نیمز  هب  بسا  يور  زا  ار  وا  سپ  هعرصف ؛»  » .تفرگ فده  يریت  اب  ار 

تـسا ربمغیپ  مّدج  نیا  َمالَّسلا ؛» َُکئِْرُقی  يِّدَج  اَذَه  ! » ظفاحادخ ردپ ، دش : دـنلب  ناوج  يادـص  ُمالَّسلا ؛» یَّنِم  َْکیَلَع  ْهاََتبَأ  اَی  يدانف : »
.وش دراو  ام  رب  ایب ، دوز  مالسلا !  هیلع  نیسح  مدنزرف  دیوگیم : اَْنیَلَع ؛» َموُدَْقلا  ِلِّجَع  ََکل  ُلوُقَی  َو   » .دناسریم مالس  وت  هب  هک 

نوریب شندـب  زا  ناج  دیـشک و  يدایرف  ای  یهآ  دـعب  تامف ؛» ًهقهـش  قهـش  ّمث   » .درک يراج  نابز  رب  ار  هملک  کـی  نیمه  ربکا ، یلع 
.تفر

نیمز يور  شناوج  هک  ییاجنآ  دمآ ؛ گنج  نادیم  فرط  هب  دینـش ، ار  دنزرف  يادـص  ات  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نیـسحلا ؛» ءاجف  »
ربـکا یلع  تروص  يور  ار  شتروص  هّدـخ ؛» یلع  هّدـخ  عضو  و   » .دیـسر دوخ  ناوـج  رـس  يـالاب  هیلع ؛» فـقو  یّتـح   » .تسا هداـتفا 
تاملک نیا  تشاذگ و  ربکا  یلع  تروص  يور  ار  شتروص  ترـضح ، ِهللا ؛» یَلَع  ْمُهَأَرْجَأ  اَم  َكُولَتَق  ًامْوَق  ُهللا  َلَتَق  لاق : و   » .تشاذگ

 ... تشک ار  وت  هک  ار  یموق  دشکب  دنوادخ  تفگ : ار 
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: يدانت  » .دش جراخ  اه  همیخ  زا  مالـسلا  اهیلع  بنیز  هک  میدید  تقو  کی  دیوگیم : يوار  یلع ؛» تنب  بنیز  تجرخ  و  يواّرلا : لاق  »
رکیپ يور  ار  شدوخ  دمآ و  هیلع ؛» ّتبکأف  تئاج  و  !«. » نم هدازردارب ي  يا  نم ؛ زیزع  يا  : » دش دنلب  شیادص  ْهاَخَأ ؛» َْنباَی  ْهاَبِیبَح  اَی 

، تفرگ ار  شرهاوخ  يوزاب  دمآ ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ءاسنلا ؛» یلإ  اهّدر  اهذخأف و  نیـسحلا  ءاجف   » .تخادنا ربکا  یلع  ناج  یب 
.داتسرف اهنز  شیپ  درک و  دنلب  ربکا  یلع  دسج  يور  زا  ار  وا 

، میناوخب ار  تارابع  نیا  میهاوخب  رگا  هک  دنکیم  لقن  ار  هّیضق  نیا  هلابند ي   (1) «. لجّرلا دعب  مهنم  لجّرلا  جرخی  هتیب  لهأ  لعج  ّمث  »
! دوشیم بآ  تاملک ، نیا  ندینش  زا  ناسنا  لد  ًاعقاو 

 - تسا سوواط  نبا  هلمج ي  نیا  رد  هچنآ  هیلع ،» ّتبکأف  : » دـیوگیم هکنیا  .دیـسر  منهذ  هب  یبلطم  سوواط ، نبا  تراـبع  نیا  زا  نم 
؛ تخادنا ربکا  یلع  ندب  يور  ار  شدوخ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دیوگیمن  هدرک -  لقن  یحیحـص  رابخا  تایاور و  زا  ًامتح  هک 

یلع ندـب  يور  یبات  یب  يور  زا  ار  شدوخ  هکنآ  اما  .تشاذـگ  شناوج  تروص  يور  ار  شتروص  طقف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
.تسا مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز  ترضح  تخادنا ، ربکا 

رسپ ود  هک  یتقو  ، (2) مشاه ینب  هلیقع ي  نیا  تاداس ، هّمع ي  نیا  راوگرزب ، بنیز  نیا  هک  مدیدن  یلتقم  چیه  باتک و  چیه  رد  نم 
؛ دـشاب هداد  ناشن  یلمعلا  سکع   (4) «، دـمحم  » یکی و  نوع »  » یکی  (3)، دـندش دیهـش  البرک  رد  مه  شدوخ  ربکا  یلع  ود  شدوخ ،

ناردام نیا  دیـسر  مرظن  هب  دـشاب ! هتخادـنا  اهنآ  ندـب  يور  ار  شدوخ  ای  دـشاب ، هدرک  يدـنلب  هیرگ ي  دـشاب ، هدیـشک  يدایرف  ًالثم 
کی ردام  مدید -  ار  يردام  رتمک  ای  مدیدن ، هدنب  دـننکیم ! هدایپ  لمع و  ار  مالـسلا  اهیلع  بنیز  هخـسن ي  ًاتقیقح  ام ، نامز  يادـهش 

ردام دیهش ، ود  ردام  دیهش ،

404 ص :

صص 68-67. فوهللا ، - . 1
ص 16. يدقنلا ، يربکلا ، بنیز  ص 95 ؛ نییبلاطلا ، لتاقم  - . 2

ص 34. ج45 ، راونألاراحب ، صص 30-31 ؛ ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  صص 111-112 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، - . 3
ص 176. ج 69 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  ص 340 ؛ ج 8 ، يربکلا ، تاقبطلا  - . 4
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! دنک ساسحا  زجع  فعض و  وا  رد  دنیب ، یم  ار  وا  ناسنا  یتقو  هک  دیهش -  هس 

رسپ ود  .تسام  يادهش  ناردام  راتفر  یلصا  هخسن ي  مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز  دنیب  یم  ناسنا  هک  دنتـسه  ینانز  ریـش  ًاعقاو  ناردام 
دروم زا  ریغ  رگید -  ياج  ود  اما  دادن ؛ ناشن  یلمعلا  سکع  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  دندش ، دیهـش  دمحم -  نوع و  شناوج - 
رایتخا یب  دـمآ و  ربکا  یلع  رـس  يالاب  هک  تساج  نیمه  یکی  تخادـنا ؛ دیهـش  دـسج  يور  ار  شدوخ  هک  دراد  شدوخ -  نارـسپ 

هیلع نیـسح  شردارب  ندـب  يور  ار  شدوخ  هک  یتقو  نآ  تساروشاـع ؛ رـصع  مه  یکی  تخادـنا ، ربـکا  یلع  ندـب  يور  ار  شدوخ 
: دش دنلب  شیادص  تخادنا و  مالسلا 

(1) ؛» ِءاَمِِّدب ٌلَّمَُرم  ٌْنیَسُح  اَذَه  ...ْهاَدَّمَُحم ! اَی  »

ّالإ هوقال  لوحال و  دندرک ! لّمحت  ار  ییاهتبیـصم  هچ  تسوت ! نت  هراپ ي  نیا  تسوت ، زیزع  نیا  تسوت ، نیـسح  نیا  ادخ ! ربمغیپ  يا 
.میظعلا ّیلعلا  هللااب 

ینیسح یفادها  یمالسا ؛ ماظن  فادها  - 1374-7-25

.مدرم هب  تمدخ  زا  تسا  ترابع  روشک  هرادا ي  راک  رد  ام  ِیلصا  بلطم 

(2) «. ٍناَْطلُس ِیف  ًاُسفاَنَت  اَّنِم  َناَک  اَم  ْنُکَی  َْمل  ُهَّنَأ  »

ترابع درد  نآ  دناشک و  نادیم  نیا  هب  ار  ام  يدرد  .میدماین  یـشورفرخف  لوپ و  تردق و  لابند  هب  میدش ، نادـیم  نیا  دراو  یتقو  ام 
.دوب مدرم  نیا  ّتیمولظم  شقیداصم  زا  یکی  هک  قح  ّتیمولظم  زا  دوب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تّیصخش  مان و  رد  یتفگش   - 1374-10-5

هراشا

ظاحل زا  یتقو  .تسا  یبیجع  مان  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیسح  مان  نم ! نازیزع 

405 ص :

ص 78. فوهللا ، - . 1
ص 80. ج 97 ، راونألاراحب ، ص 239 ؛ لوقعلا ، فحت  - . 2
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هب ابرهک  سیطانغم و  لثم  ار  اهلد  هک  تسا  نیا  تفرعم ، اب  ِنیملسم  نیب  رد  ماما  نآ  مسا  ّتیصوصخ  دینیب  یم  دینکیم ، هاگن  یفطاع 
هیلع نیـسح  ماما  هب  تفرعم  زا  تقیقح ، رد  دـنرادن و  ار  تلاـح  نیا  هک  دنتـسه  یناـسک  نیملـسم  نیب  رد  هتبلا  .دـنکیم  بذـج  دوخ 

دنتسه يرایسب  اهنآ  نایم  رد  اما  دنوشیمن ؛ بوسحم  هداوناخ  نیا  ِنایعیش  وزج  هک  دنتـسه  مه  یناسک  یفرط  زا  .دنا  هرهب  یب  مالـسلا 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مان  رد  لاعتم ، يادخ  .دنکیم  بلقنم  ار  ناشلد  دزاسیم و  يراج  ار  ناش  کشا  مالسلا ،  هیلع  نیسح  مسا  هک 

مکاح يونعم  تلاح  کـی  هعیـش ، ياـهتّلم  رگید  ناریا و  ّتلم  اـم  ناـج  لد و  رب  دوش ، هدروآ  وا  مسا  یتقو  هک  تسا  هداد  رارق  يرثا 
(1) .تسا سّدقم  دوجو  تاذ و  نآ  یفطاع  يانعم  نآ  نیا  .دوشیم 

مالّـسلاو و هالّـصلا  فـالآ  هلآ  یلعو  هـیلعمرکا  ّیبـن  هناـخ ي  رد  .تـسا  هدوـب  روـط  نـیمه  تریـصب ، باحـصا  نـیب  رد  مـه  لّوا  زا 
یم راثآ  رابخا و  خـیرات و  تایاور و  زا  ناسنا  هک  يروط  نآ  مه -  ناراوگرزب  نیا  یگدـنز  طـیحم  رد  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما 

.تسا هنوگ  نیمه  مه  زورما  .تسا  هدوب  ندیزرو  قشع  ّتبحم و  دروم  هتشاد و  یتّیصوصخ  زیزع ، دوجو  نیا  دمهف -

نیرتزیزع .تسا  هنوگ  نیمه  تسا ، ردـقلا  میظع  ياّمـسم  نآ  هب  هراشا  هک  فیرـش  مسا  نیا  راوگرزب و  نآ  زین ، فراـعم  هبنج ي  زا 
هک ار   (2) هفرع زور  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياعد  نیمه  .تسا  راوگرزب  نیا  تاملک  رد  یتفرعم ، بلاطم  نیرت  یقار  فراعم و 
زا یـضعب  یتح  .تسا  یتفرعم  روش  قشع و  اویـش و  ياـه  همغن  زا  رپ   (3)، تیب لها  روبز  لثم  ًاتقیقح  دید  دـیهاوخ  دـینک ، هاگن  امش 

نتم ِنایب  حیضوت و  حرـش و   (4)، رـسپ نیا  ياعد  هک  ایوگ  دنکیم ، هسیاقم  دنیب و  یم  ناسنا  هک  ار  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ياهاعد 
هفرع و فیرش  بیجع و  ياعد  .عرف  نیا  تسا و  لصا  نآ  ینعی  تسا ؛ ردپ  ياعد 

406 ص :

صص 216-215. تارایزلا ، لماک  - . 1
صص 227-216. ج 95 ، راونألاراحب ، صص 74-87 ؛ ج 2 ، لامعألا ، لابقإ  - . 2

ص 18. ج 15 ، هعیرذلا ، - . 3
ياعد 47. هلماکلا ، هّیداّجسلا  هفیحصلا  - . 4
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فراعم زا  يراّخز  رحب  دراد و  یبیجع  حور  انعم و  اروشاع ، ریغ  رد  شیاه  هبطخ  اروشاع و  شوح  لوح و  رد  راوگرزب  نیا  تاملک 
.تسا ریظنمک  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  راثآ  رد  هک  تسا  یتوکلم  قیاقح  قیقر و  یلاع و 

خیرات يانعم  هب  هتبلا  .تسا  خـیرات  باتک  کی  یخیرات و  عطقم  کی  ّتیـصخش ، ّتیـصوصخ و  ماـن و  نیا  مه ، یخیراـت  هبنج ي  زا 
.تسا یخیرات  قیاقح  سرد  خیرات و  نییبت  ریسفت و  يانعم  هب  هکلب  تسین ، عقوام  هرازگ ي  هداس و 

اروشاع ياهتربع 

ییاهسرد زا  ریغ  هثداح ، نیا  زا  ام  هک  متفگ  مدرک و  ییاهتبحص  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارجام  ياهتربع  هرابرد ي  تقو  کی  نم 
يا هثداح  هچ  هک  دنیوگیم  ام  هب  اهتربع »  » یلو مینکب ؛ دیاب  هچ  هک  دنیوگیم  ام  هب  اهـسرد »  » .میریگیم زین  ییاهتربع  میزومآ ، یم  هک 

.دتفیب قافّتا  تسا  نکمم  يا  هعقاو  هچ  هداتفا و  قافّتا 

رد هک  يا  هعماج  مه  نآ  یمالـسا ؛ هعماج ي  خـیرات و  رد  دـنک  رکف  ناسنا  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  يارجاـم  تربع 
تردق نآ  اب   (1) لاس هد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نیا  دراد و  رارق  یلومعم -  رشب  کی  هن  ادخ -  ربمایپ  لثم  یـصخش  نآ ، سأر 

هعماج رد  دوب ، رادروخرب  نآ  زا  هک  یلاثم  یب  اهتنا و  یب  تمکح  اب  یهلا و  یحو  لازیال  سونایقا  هب  لاصّتا  اـب  يرـشب و  رّوصت  قوف 
تسا و هتـشاد  ناـیرج  هعماـج  نیمه  رب  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  تموکح  يا ، هلـصاف  رد  زاـب  دـعب  تسا و  هدرک  تموکح 

دبلاک دراو  یبورکیم  هچ  هداتفا و  قافّتا  يا  هثداـح  هچ  دـنا ؛ هتفرگ  رارق  میظع  تموکح  نیا  هاـگیاپ  تبون  هب   (3)، هفوک (2) و  هنیدم
امهیلع نینمؤملاریما  تداهش  زا  لاس  تسیب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تافو  زا  نرق  مین  تشذگ  زا  دعب  هک  تسا  هدش  هعماج  نیا 

هعماج و نیمه  رد  مالسلا ، 

407 ص :

ص 69. ج 19 ، راونألاراحب ، ص 439 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، ص 131 ؛ ج 2 ، يربکلا ، تاقبطلا  - . 1
.نامه - . 2

صص 3-4 و 12-10. نیفص ، هعقو  - . 3
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!؟ دنناسریم تداهش  هب  عضو  نآ  اب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  لثم  یسک  مدرم ، نیمه  نیب 

یلص مرکا  ربمایپ  هک  یکدوک  ناشن ؛ مان و  یب  رسپ  کی  هن  مه  نآ  دهد ؟ خر  تسا  نکمم  يا  هعقاو  نینچ  روطچ  داتفا و  یقافّتا  هچ 
ربمایپ هک  دوب  يرـسپ  وا   (1) .درکیم تبحـص  مدرم  يارب  تفریم و  ربـنم  يور  وا  اـب  تفرگیم ، دوـخ  شوـغآ  رد  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا 

: دومرف شا  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(2) «. ٍْنیَسُح ْنِم  اَنَأ  یِّنِم َو  ٌْنیَسُح  »

زا یکی  مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  تموکح  نامز  رد  هک  يرسپ  نآ  .تسا  هدوب  مکحتسم  هنوگ  نیا  رـسپ ، ردپ و  نیا  نیب  هطبار ي 
هک دسرب  ییاج  هب  هعماج  نآ  راک  تقو ، نآ  .دیشخردیم  يدیشروخ  لثم  تسایـس  رد  (3) و  دوب حلص  گنج و  رد  تموکح  ناکرا 

همه نآ  (4) و  هنیدـم رد  سرد  هقلح ي  نآ  اب  تّزع و  رخاف و  ّتیـصخش  اوقت و  لمع و  نآ  اـب  ربماـیپ ، دـنزرف  زراـب و  ناـسنا  نیمه 
دننک و هرصاحم  عیجف  ّتیعضو  نآ  اب  ار  مالـسا  يایند  فلتخم  طاقن  رد  نایعیـش  همه  نآ  دنمتدارا و  دنم و  هقالع  نارای  باحـصا و 
نز و مه  دعب  دنشکیم و  ار   (6) ههام شش  كدوک  یتح  شنادرم و  همه ي  هکلب  شدوخ ، طقف  هن  دنـشکب و  (5) و  دنراد هگن  هنشت 

نآ نیا  دوب ؟ هداتفا  یقافّتا  هچ  تسیچ و  هّیضق   (7) .دننادرگب رهش  هب  رهش  دننک و  ریسا  یگنج  يارسا  لثم  ار  اهنیا  هّچب ي 

408 ص :

ص300. ج43 ، راونألاراحب ، ص156 ؛ ج3 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  ص1190 ؛ ج2 ، هجام ، نبا  ننس  - . 1
ص425؛ ج 1 ، يرولا ، مـالعإ  ص 515 ؛ ج 7 ، یفوـکلا ، هبیـش  یبأ  نبا  فنـصملا ، .منیـسح » زا  نـم  تـسا و  نـم  زا  نیـسح  - . » 2

صص 271-270. ج43 ؛ راونألاراحب ،
، یلامألا 39-40 ؛ صص ج3 ، حوتفلا ، و 249 ؛ صـص 115-114  نیفـص ، هعقو  یخیرات ) عبانم  رد  روکذـم  دـهاوش  زا  یخرب  - . ) 3

ص 266. ج44 ، راونألاراحب ، ص374 ؛ ج2 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  ص187 ؛ ج14 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  ص425 ؛ قودص ،
ص 412. ، 1 هسماخ يربکلا ، تاقبطلا  - . 4

صص 315 و ج 44 ، راونألاراحب ، صص 246-247 ؛ ج 3 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقاـنم  صـص 251-252 و 255 ؛ لاوطلا ، رابخألا  - . 5
.380

ص 417. ج 1 ، نیطبسلا ، یلاعم  - . 6
107 و 124. صص ج45 ، راونألاراحب ، 84 و 99-100 ؛ صص فوهللا ، 120و127 ؛ صص ج5 ، حوتفلا ، - . 7
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.تسا تربع 

ار ردـقلا  میظع  ماما  هعماج ، سأر  رد  اجنیا و  رد  ام  .دـیبایرد  ار  ود  نآ  توافت  ات  دـینک ، هسیاقم  هعماج  نآ  اب  ار  اـم  هعماـج ي  اـمش 
هب یمیظع  يورین  نینچ  کی  اجک ؟ ربمایپ  اجک ، ام  ماـما  اـما  دوب ؛ رت  هتـسجرب  رتگرزب و  اـم  ناـمز  ياـهناسنا  زا  کـشالب  هک  میتشاد 

ربمایپ تسد  ِبرـض  لاس  اه  هد  ات  راوگرزب ، نآ  تافو  زا  دعب  هک  دـش  هدـنکارپ  هعماج  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هلیـسو ي 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  سفن  زا  تفرگ ، ماجنا  هک  یتاحوتف  نیا  دینکن  لایخ  امـش  .دربیم  شیپ  ار  هعماج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نیاربانب ، .دُرب  شیپ  دُربیم و  شیپ  ار  یمالسا  هعماج ي  هک  دوب  راوگرزب  نآ  تسد  برض  نیا  دوب ؛ عطقنم 

.دیسر اجنیا  هب  عضو  ات  دراد ، تشاد و  روضح  ام  هعماج ي  هعماج و  نآ  تاحوتف  رد  هلآ  و 

یقافّتا هچ  دینیبب  دینک ، هاگن  تقد  اب  دـیریگب و  يّدـج  ار  خـیرات  هک  میوگیم  نارگید  بالط و  نیلّـصحم و  ناناوج و  هب  هشیمه  نم 
: تسا هداتفا 

(1) «. ْتَلَخ ْدَق  ٌهَّمُأ  َْکِلت  »

لیلحت اجنیا  رد  ار  اهنآ  مهاوخیمن  نم  الاح  هک  تسا  هتکن  دنچ  رد  هّیضق  ساسا  .تسا  نآرق  شزومآ  سرد و  ناگتشذگ ، زا  تربع 
هملک ي هملک  يور  دننیـشنب و  قیقحت  لها  دارفا  هک  تسا  قیقدت  ثحب و  لفاحم  باب  مه  يرادقم  متفگ و  ار  يرادـقم  .منک  نایب  و 

.دننک ّتقد  اهفرح ، نیا 

ِّتیـساّسح ینید و  تریغ  اـشحف ، داـسف و  یبلطاـیند و  جاور  هک  دوـب  نیا  دـش ، يا  هّیـضق  نینچ  یلـصا  لـماع  هـک  یلئاـسم  زا  یکی 
ّتلع کی  مینکیم ، هیکت  اهزیچ  نیا  رکنم و  زا  یهن  هزرابم و  اشحف و  داسف و  هلئـسم ي  يور  اـم  هکنیا  .تفرگ  ار  یناـمیا  ّتیلوئـسم 

.دنکیم ریدخت  ار  هعماج  هک  تسا  نیا  شا  هدمع 

ناناوخزاوآ ناناد و  یقیسوم  نیرتهب  زکرم  هب  یتّدم  كدنا  زا  دعب  دوب ، یمالسا  تموکح  لیکشت  هاگیاپ  نیلّوا  هک  يا  هنیدم  نامه 
نیرت فورعم  و 

409 ص :

،134و141. هرقب .دنتشذگرد » هک  دندوب  یتّما  اهنآ  - . » 1
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هدنزاون ناوخ و  هزاوآ  هنیدـم  زا  دـننک ، ربخ  ار  نایّنغم  نیرتهب  دنتـساوخیم  ماش  رابرد  رد  یتقو  هک  ییاج  ات  ؛(1)  دش لیدبت  ناّصاقر 
(2)! دندروآ یم 

ارهز همطاف ي  هشوگرگج ي  تداهـش  ِشوح  لوح و  نامه  رد  هکلب  تفرگن ؛ ماجنا  دعب  لاس  تسیود  ای  دص  زا  سپ  تراسج ، نیا 
داسف و زکرم  هنیدـم  نیاربانب ، داتفا ! قافّتا  هیواعم  نامز  رد  نآ ، زا  لبق  یتح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مشچ  رون  مالـسلا و  اهیلع 

! دندش اشحف  داسف و  راچد  زین  مشاه  ینب  تیب  هب  هتسباو  ناناوج  زا  یضعب  یتح  (3) و  اه هداز  گرزب  اه و  هدازاقآ  دش و  اشحف 

، هّیلب نیا  .دننک  جیورت  ار  يزیچ  هچ  دـنراذگب و  يزیچ  هچ  يور  تشگنا  دـننکب و  راک  هچ  دنتـسنادیم  مه  دـساف  تموکح  ناگرزب 
ّتیّمها ّتیوـنعم و  اوـقت و  نید و  هب  کّـسمت  .دـندش  ـالتبم  اـهداسف  هنوـگ  نیا  هب  مـه  رگید  ياـهاج  دوـبن ؛ مـه  هنیدـم  صوـصخم 

نیمه هب  دیـشاب ، داسف  بادنگ  لیـس  بظاوم  هک  مینکیم  دـیکأت  شرافـس و  همه  نیا  .دوشیم  مولعم  اجنیا  ینمادـکاپ ، يراکزیهرپ و 
.تسا هدرک  ظفح  ار  بـالقنا  نیا  ّتیونعم  تسادـق و  لاـعتم ، يادـخ  هللادـمحب  زورما ، .دوب  داـسف  جوم  بظاوم  دـیاب  .تسا  رطاـخ 

ار يوق  ياـهناسنا  تخـس و  ياـهلد  تسا و  یکاـنرطخ  زیچ  اـیند ، ینیریـش  شیع و  روـیز و  دـینادب  اـما  دـنرهاط ؛ كاـپ و  ناـناوج ،
(4) .تسا نیمه  دندومرف ، هک  يربکا  داهج  .درک  یگداتسیا  اه ، هسوسو  نیا  لباقم  رد  دیاب  .دنازرلیم 

دشن لمع  نآ  هب  هک  یّمهم  لصا  ندشن ؛ هتسخ 

ناوریپ هک  دوب  نیا  دنکیم ، هدهاشم  ار  انعم  نیا  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  یگدـنز  رد  ناسنا  دـیناسر و  اجنآ  هب  ار  عضو  هک  يرگید  لماع 
يایند تشونرس  زا  دندشیم ، بوسحم  عّیشت  تیالو و  يانب  ِیعقاو  ساسا  نآ  ياهنوتس  هک  قح 

410 ص :

ص 67. ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 29 ؛ ج 7 ، دیرفلا ، دقعلا  - . 1
صص 35-36 و ج 9، ص 531 و ج 7 ، ، 474-473 صص ص215 و ج4 ، ج3 ، یناغألا ، 200-201 ؛ صص ج5 ، دیرفلا ، دقعلا  - . 2
ج 4، برألا ، هیاـهن  ص 266 ؛ ج 69 ، و  صص 458-457  ج 56 ، قشمد ، هنیدم  خـیرات  صص 74-75 ؛ ج 21 ، و  صص 94-92 

ص299.
صص 399-397. قّمنملا ، - . 3

ص 182. ج 19 ، راونألاراحب ، ص 553 ؛ قودص ، یلامألا ، - . 4
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تّدـم کی  دارفا  یـضعب  .دـندادیمن  ّتیّمها  مالـسا  ياـیند  تشونرـس  هب  دـندش و  هّجوت  یب  نآ  هب  تبـسن  دـندرک و  ضارعا  مالـسا 
دیزی هیلع  اهنیا  هک  دیزی  نامز  رد  هنیدم  هب  موجه  هّیـضق ي  لثم  دندرک ؛ يریگتخـس  ماّکح  هک  دنداد  ناشن  روش  سّمحت و  يرادقم 

(1) .درک ناش  ماع  لتق  داتسرف و  ار  یملاظ  مدآ  مه  وا  دنتخادنا ، هار  هب  ییادص  رس و 

هکلب دندوبن ؛ مه  هنیدم  لها  همه ي  هتبلا ، .دندرک  شومارف  ار  لئاسم  دنتشاذگ و  رانک  دندیـسوب و  یّلکب  ار  زیچ  همه  مه  هورگ  نیا 
یهدنامزاس هن  تدحو و  هن  ینعی  دش ؛ لمع  یمالـسا  میلاعت  سکع  تسرد  .دنتـشاد  فالتخا  ناشدوخ  نیب  رد  هک  دـندوب  يا  هّدـع 

اهنیا تخات و  هنامحر  یب  نمـشد ، هک  دـش  نآ  هجیتن  نیاربانب ، .دنتـشاد  یلماک  طابترا  لاصّتا و  رگیدـکی  اب  اهورین  هن  دوب و  تسرد 
.تسا یّمهم  هتکن ي  هتکن ، نیا  .دنتسشن  بقع  لّوا ، مدق  رد  مه 

لطاب هب  قح  حانج  هک  نانچمه  .تسا  یهیدـب  دـننز ، یم  هبرـض  رگیدـکی  هب  دـننکیم و  هزرابم  مه  اب  هک  لطاب  قح و  حانج  ود  راک 
ود نیا  زا  یکی  هک  دوشیم  مولعم  تشونرـس  یتقو  دـنکیم و  ادـیپ  لدابت  اه  هبرـض  نیا  .دـنزیم  هبرـض  قح  هب  مه  لطاب  دـنزیم ، هبرض 

.تسا هدرک  لوبق  ار  تسکش  وا  دش ، هتسخ  رتدوز  هک  ره  دوش و  هتسخ  حانج 

دش و رارکت  اهنیا  هلیـسو ي  هب  هک  دوب  ینید  ياهـشزرا  لیاضف و  دـیحوت و  هملک ي  رخآ ، ات  لّوا  زا  ایبنا  فراعم  موادـت  زار  همه ي 
همه ي ًابیرقت  هک  یلاح  رد  دـینیب ؛ یم  ار  ایبنا  فراعم  دـینک ، هاگن  هک  نآ  ياـج  ره  هب  تسا و  هتفرگ  ار  اـیند  فراـعم ، نیمه  زورما 

(3) میرم نب  یسیع  (2) و  دندرک رجز  همه  نآ  ار  یسوم  .دندرک  عمق  علق و  يدودعم -  دادعت  زج  هب  ار -  ایبنا 

411 ص :

صص 193-192. ج 38 ، راونألاراحب ، صص 85-88 ؛ ج 2 ، ممألا ، براجت  - . 1
69؛ بازحأ ، ،110 ؛ دوه 129 و 134-135 و 138و 148-150 ؛ فارعأ ، 22-24 ؛ هدئام ، و 108 ؛ و 71-67  و 61   55 هرقب ، - . 2

.5، فص
.338-336 صص ج 14 ، راونألاراحب ، ص 225 ؛ همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ص 41 ؛ لاوطلا ، رابخألا  - . 3
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.تسا یقاب  زورما  ات  ناشفراعم  اما  دنداد ؛ رارق  راشف  بیقعت و  دروم  روط  نآ  ار 

ایبنا همه ي  .دورن  لطاب  فاصم  هب  يرگید  هک  دشن  ثعاب  اهنآ ، زا  یکی  تسکش  دنتفرن و  رد  نادیم  زا  ایبنا  هک  تسا  نیا  یلصا  زار 
هک يا  هعومجم  نیا  راک  هجیتن ي  لاح ، نیع  رد  .دندروخ  هبرـض  ناشنانمـشد  فرط  زا  دوخ ، تایح  نامز  رد  یمک - دادعت  رگم  - 

، دندیشک هجنکـش  نادنمتردق  زا  همه  نآ  دندش و   (4) هّرا هدنز  هدنز  ای  دـنتفر و   (3) نادنز ای  دـندش و   (2) هدنازوس ای   (1) هتشک ای 
مهیلع ایبنا  فراعم  هک  دینیب  یم  دیورب ، امش  هک  ایند  ياج  ره  تسا و  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  فراعم  مچرپ  ریز  ایند  زورما  هک  تسا  نیا 

تامیلعت رطاخ  هب  حلص و ...  تلادع و  لثم  مالـسلا ،  مهیلع  ابیز  ياهمان  همه  نیا  بوخ و  تاّیقالخا  همه ي  تسا و  حرطم  مالـسلا 
.تسا نتفرن  رد  نادیم  زا  ندشن و  هتسخ  اهنیا ، همه ي  زار  .تسایبنا 

هب تشادن ؛ دوجو  لصا  نیا  تسا ، هدش  ینیرفآ  هعجاف  ردقنیا  هک  مالـسا  خـیرات  زا  شخب  نآ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  نارود  رد 
؛ دندرکیم یلاخ  ار  نادیم  دندشیم و  هتسخ  دوز  دندرکیم و  تسکش  ساسحا  دوز  دنتشادن و  طابترا  دنویپ و  مه  اب  اهنآ  هکنیا  رطاخ 

.دمآ یم  ولج  مه  نمشد  هجیتن  رد 

یبلط تداهش  گنهرف   - 1375-2-26

هب مه  تداهش ، موهفم  انعم و  مهف  مالّسلاوهالّصلا و  هیلعنیسح  ماما  اب  طابترا 

412 ص :

.155 ءاسن ، 112 و 181 و 183 ؛ نارمعلآ ، - . 1
.69-68 ءایبنأ ، - . 2

صص 365-364. ج 14 ، راونألاراحب ، ص 41 ؛ ج 8 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  صص 224-225 ؛ يدنوار ، ءایبنألا ، صصق  - . 3
ص 179. ج 14 ، راونألاراحب ، ص 80 ؛ ج 1 ، عیارشلا ، للع  صص 430-431 ؛ ج 1 ، يربطلا ، خیرات  - . 4
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اهنامرآ يارب  هک  تسناد  دیمهف و  ار  تداهـش  يانعم  رگا  ّتلم ، کی  .دنکیم  کمک  ناسنا  يونعم  یگدـنز  هب  مه  يّدام و  یگدـنز 
شیارب یعنام  رگید  گرم  اریز  دـنک ؛ یگدـنز  لالقتـسا  اـب  هغدـغد و  یب  دـناوتیم  تقو  نآ  درک ، ادـف  ناـج  تفر و  دوشیم  هنوگچ 
ییاهتّلم زا  یـضعب  اهتلود و  زا  یـضعب  اهروشک ، زا  یـضعب  لثم  دناسرت و  دهاوخ  گرم  زا  ار  وا  نمـشد  دـشاب ، نیا  زج  رگا  .تسین 

.دنهدیم ناشن  سفن  فعض  نانمشد ، لباقم  رد  هک  دش  دهاوخ 

اروشاع تضهن  ماودت  هرس ؛  سدق  ینیمخ  ماما  تضهن  - 1375-3-2

هراشا

، نیا يور  .مینیبب  اروشاع  تضهن  موادت  رد  ار  وا  تضهن  مینک و  هدـهاشم  اروشاع  وترپ  رد  ار  ماما  ام  هک  تسا  یّمهم  یلیخ  عوضوم 
.دوش هیکت  دیاب  ًاعقاو 

اروشاع هثداح ي  رد  نوگانوگ  ياه  هبنج 

هک تسا ، هدـش  عمتجم  نآ  رد  رگیدـکی  اب  مئالتمان  ًابلاغ  ِبناج  دـنچ  دوشیم  هّجوتم  دـنکیم ، هاگن  اروشاع  يارجاـم  هب  ناـسنا  یتقو 
لها ًالصا  یسک  رگا  ینعی  دوشیم ؛ هدید  نشور  ِیسایس  ِرصنع  کی  اروشاع ، تکرح  رد  ًاعقاو  .تسا  یسایس  هلئـسم ي  اهنآ  زا  یکی 
نیرت ناشخرد  زا  ار  نآ  دـنک ، هاگن  اروشاع  هثداح ي  هب  خـیرات  هچیرد ي  زا  دزادرپب و  خـیرات  هب  طقف  دـشابن و  مالـسا  لـها  نید و 
تـسا دساف  ماظن  کی  رتهب ، ریبعت  هب  ای  دساف ، تموکح  کی  دینک ! هّجوت  .تفای  دهاوخ  یـسایس  لئاسم  هنیمز ي  رد  خیرات  ثداوح 
دهدیم هار  نیا  رد  ار  دوخ  ناج  تحار  یلیخ  دنمورین ، رصنع  نیا  دوشیم و  هدناوخارف  هزرابم  هب  دنمورین  رصنع  کی  هلیسو ي  هب  هک 

ملاع رد  .تسا  یمیظع  هثداح ي  مهم و  یلیخ  عوضوم  یـسایس ، تهج  زا  نیا ، .دنکیم  یـشالتم  لک  هب  ار  ماظن  نآ  لاح ، نیع  رد  و 
نادیم هب  مامت ، تردق  تعاجش و  اب  ینارادمتسایس  هک  تسا  یهیدب  مه  تسایس 

413 ص :
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.دنورب دساف  راّبج و  ياهماظن  يدروامه 

زا دوشیمن -  هدیمهف  فلتخم  داعبا  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  راک  ّتیّمها  دوشن ، هدـیمهف  هتکن  نیا  رگا  نم  رظن  هب  زور -  نآ  ِماظن 
یب مه  لمع  تّدش  يریگتخـس و  رد  هتـشادن و  مک  چیه  دوب ، شدوخ  نورد  رد  هک  هچنآ  هب  تبـسن  یعمج  رطاخ  رارقتـسا و  ظاحل 
لاس هس  رد  دندیشکیم ، دایرف  وا  هیلع  دندرکیم و  دنلبرس  هیواعم  نامز  رد  هک  یناسک  دینیب  یم  امش  لیلد ، نیمه  هب  .تسا  هدوب  ریظن 

میظع تکرح  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یلّوا  لاس  صوصخب ، دندوب و  هدرب  ورف  دوخ  كال  رد  رـس  دیزی ، شدنزرف   (1) تموکح
رایسب يرادمتسایس  شدوخ  تشاد ، هیواعم  هک  یمیظع  ِیـسایس  تردق  نآ  اب  ارچ  دمآ ! یمن  رد  اهنآ  زا  سَفَن  درک ، عورـش  ار  دوخ 

هب یناسک   (2)، تشاد همادا  ناسارخ -  ياهتنا  ات  ینعی  هنایم -  يایـسآ  ياصقا  ات  اپورا  زا  ًابیرقت  شَورملق  عیـسو  هنماد ي  دوب و  يوق 
نیدشار يافلخ  نامز  هتشذگ -  راودا  رد  هک  یناسک  ارچ  دننک !؟ مادقا  وا  هیلع  دنزیخرب و  هزرابم  هب  يو  اب  هک  دندادیم  تأرج  دوخ 

طیارـش رطاـخ  هب  هک  یناـسک  زین  دـندشیم و  یفّرعم  یـسایس  مارآاـن  رـصانع  ناوـنع  هب  مالـسلا -  هیلع  نینمؤـملاریما  ناـمز  هژیوـب  و 
توکس دیزی  دهع  رد  دندوب ، رادروخرب  يا  هداعلا  قوف  تازایتما  زا  مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما  دهع  زج  هب  يدهع  رد  یگداوناخ - 

!؟ دندرک

زا مه  ریبز  نب  هللادبع  لثم  یسک  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  هّیـضق ي  زا  دعب  هچرگا  .تسا  یهّجوت  لّمأت و  لباق  رایـسب  هدیدپ ي  نیا 
زا سپ  همه  نیا  اـما  ؛(4)  دنتـشاد ار  وا  يدوبان  دصق  دـنتفر ، دـیزی  رادـید  هب  هک  ییاه  یندـم  هورگ  ای   (3)، درک دنلب  رـس  يا  هشوگ 

دندش بوکرس  ًاتیاهن  اما  دنداد ، دوخ  هب  یناکت  هچرگا  اهنآ  .دوب  دروآرد ، هزرل  هب  ار  دیزی  تموکح  ناینب  هک  ینیسح  تضهن 

414 ص :

صص 384-383. ج 4 ، يربطلا ، خیرات  - . 1
ص 176. مالسا ، خیرات  سلطا  - . 2

ص 356. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 148 ؛ راضنلا ، بوذ  ص 140 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، - . 3
ص 368. ج 4 ، يربطلا ، خیرات  صص 319-320 ؛ ج 5 ، فارشألا ، باسنأ  - . 4
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نانچ هّرَح ، هّیـضق ي  رد  .دـمآ  شیپ  هّرَح »  » هّیـضق ي هک  دـینادیم  البرک  هثداح ي  زا  سپ   (2) موس (1) و  مود لاس  دـنتفر ! نیب  زا  و 
اراخب خلب و  ییوگ  هک  دندرک ، نیدشار  يافلخ  ياه  هناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هناخ ي  مالسا -  زکرم  هنیدم -  هب  يا  هلمح 

وا راک  عورـش  رد  صوصخب  دیزی -  نارود  تواسق  قانتخا و  ناقفخ ،  (3)! دندرک هلمح  هنیدم  هب  هنوگ  نیا  دننکیم ! حتف  ِدـیدجت  ار 
ًالصا نارگید ، نارگید و  ریبز و  نب  هللادبع  نیمه  ِدوخ  رفعج ، نب  هللادبع  ساّبع ، نب  هللادبع  دینیب  یم  اذل  .تسا  فیصوت  لباق  ریغ  - 

نآ اب  رادتقا و  نآ  اب  رارقتسا ، نآ  اب  یماظن  دوش -  هدیمهف  دیاب  طیارـش  نیا  هک  یطیارـش -  نینچ  رد  .دنروخب  ناکت  دنتـسین  رـضاح 
دوخ لباقم  رد  ار  رفن  کی  طقف  دـنکیم و  زاب  مشچ  ناهگان  تسا ، هدرکن  دـنلب  رـس  سک  چـیه  مه  شطاقن  اصقا  رد  هک  یگدرتسگ 
هیلع نیـسح  ماما  تضهن  هّیـضق ي  رد  یـسایس  يارجام  نامه  نیا ، .دـبلط  یم  هزرابم  هب  ار  ماـظن  همه ي  تعاجـش ، اـب  هک  دـنیب  یم 

.تسا مالسلا 

يارجام دـص  اب  دـشاب ؛ روط  نیا  دـیاب  مه  ًاعقاو  .دـینک  مأوت  ّتیّمها  نیمه  هب  رگید  يارجام  دـص  اب  ار  ارجاـم  نیا  امـش  لاـح  بُخ ؛
 - دـنکیمن تلاخد  يرگید  لـماع  چـیه  هک  ندوب ؛ ادـخ  ناـمرف  وحم  صـالخا ، يداو  رد  دیجنـسب -  اـجنیا  ار  صـالخا  ینعی  رگید !

ًالـصا دینیبب  دینک و  لابند  يراج ، لئاسم  هنیمز ي  رد  طقف  هن  یمالـسا و  لئاسم  هنیمز ي  رد  ار  تاّیعقاو  حیرـشت  فیـصوت و  تردق 
هلئسم ي دوخ  نیا ، تسا !؟ هدش  هتفگ  یهاتوک  نیا  هب  يا  ههرب  رد  مالسا ، هب  عجار  یناینب  ِبلاطم  همه  نیا  دوهع ، زا  دهع  مادک  رد 

.تسا يا  هناگادج 

نآ اب  يا  هلئـسم  رد  فطاوع ، ّتیمکاح  .تسا  يریگیپ  روخرد  هک  دـینک  هظحالم  اروشاـع  هنحـص ي  رد  ار  یناـسنا  كاـپ  فطاوع 
رد بُخ ؛ ّتیّدج !

415 ص :

صص 251-250. ج 2 ، یبوقعیلا ، خیرات  - . 1
ص126. ج 18 ، راونألاراحب ، ص 96 ؛ ج 1 ، يرولا ، مالعإ  ص 332 ؛ ج 5 ، فارشألا ، باسنأ  - . 2

صص 260-259. صاوخلا ، هرکذت  صص 156-160 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، - . 3
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ار شنازابرس  همه ي  مالسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  اما  دیازفیب ، دوخ  هاپـس  هب  زابرـس  کی  ولو  دنکیم  یعـس  یناسنا  ره  نینچ ، ییایاضق 
: دنکیمن يروآ  عمج  رکشل  ًالصا  مه  لّوا  زا   (1) .دنورب هک  دنکیم  صخرم 

؛» ُهَسْفَن ِهللاِءاِقل  یلَع  ًانِّطَُوم  ُهَتَجْهُم َو  ًالِذَاب  اَنِیف  َناک  ْنَم  «َو 

ام اب  ددنبب و  رفـس  راب   (2) ؛» انَعَم ْلَحْرَْیلَف  ، » درادن رظن  رد  يرگید  زیچ  ندش  هتـشک  زا  ریغ  سک  ره  دوش ، هتـشک  دـهاوخیم  سک  ره 
.دیایب

دوجو مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارجام  رد  يرایـسب  بیجع  رـصانع  اه و  هتکن  هتبلا  .تسا  يا  هزات  دیدج و  رـصنع  دوخ ، نیا  دینیبب !
تاـقافّتا دـندیرفآ و  هک  ییاهیتفگـش  اـب  تسا ؛ دـنزرف -  رهاوخ و  زا  ّمعا  راوگرزب - نآ  هداوناـخ ي  يارجاـم  نآ ، تیاـهن  هک  دراد 

.تسا هداعلا  قوف  يا  هّیضق  هّیضق ، .داتفا  هک  یبیجع 

یلیخ ّـالاو  میا ؛ هدرک  تداـع  نآ  هب  اـم  هک  تسا  يا  هتکن  نیا  .دوـشیمن  هنهک  خـیرات  رد  درذـگیم ، مه  هچره  هیـضق  نـیا  زا  بُـخ ؛
هاگن هک  مه  نامدوخ  ياهنامز  نیمه  رد  امش  .تسا  هدرک  ادیپ  يرتشیب  شرتسگ  زور  هبزور  هّیضق  نیا  نامز ، لوط  رد  .دراد  ّتیّمها 

، دنا هدینـش  راب  دص  هک  یمدرم  لاس  ره  .دوشیم  هتفگ  هّیـضق  نیا  داعبا  لاس  ره  .دینکیم  هدـهاشم  حوضوب  ار  هّیـضق  شرتسگ  دـینک ،
.دوشیم رتشیب  اه  هبذاج  لاس  ره  .دوشیم  بلقنم  اهلد  زاب  لاس  ره  .دنونشیم  ًادّدجم 

.دننادیم ناشدوخ  زا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اهیناریا  ناریا ، رد  دینک : هاگن  امش  .دسانشیمن  ّتیّلم  هک  تسا  نیا  رد  هّیـضق  یگژیو 
اهیدـنه و ناتـسودنه ، ناتـسکاپ و  ياهروشک  رد  .دـننادیم  ناـشدوخ  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  اـهبرع  یبرع ، ياـهروشک  رد 

.دننادیم ناشدوخ  زا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اهیناتسکاپ ،

416 ص :

.393-392 صص ج44 ، راونألاراحب ، 57-58 ؛ صص ج4 ، لماکلا ، ص220 ؛ قودص ، یلامألا ، - . 1
« .دـنک تکرح  اـم  اـب  تسا ، ادـخ  اـب  تاـقالم  هداـمآ ي  و  دـنک ، راـثن  شیوـخ  نوـخ  ماـیق  نیا  هار  رد  تسا  رـضاح  سک  ره  - . » 2

ص 38. فوهللا ، ص 86 ؛ رطاخلا ، هیبنت  رظانلا و  ههزن  ك.ر : زین  ص367 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ،
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تفرعم نیا  تسا -  يرگید  ثحب  تسین ، رکف  نیا  هک  ییاـجنآ  دراد -  دوـجو  رکف  نیا  هـک  ییاـج  ره  رد  يزلاـم و  يزنودـنا و  رد 
.تسا یمیظع  ِینرقارف  یتّیلمارف و  يارجام  اروشاع ، يارجام  .دننادیم  ناشدوخ  زا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  همه  .دراد  دوجو 

ناشیا .دنتـسیرگن  ناریا  یهّیـضق  هب  ینیـسح  يدـید  اب  دـندرک و  لصو  ارجام  نیا  هب  ار  دوخ  يارجام  لّوا ، زا  هیلع ، هللا  ناوضر  ماما 
دقتعم ناشیا  هتبلا  دـش ؟ دـهاوخ  هچ  دـهدن ، باوج  يدـحا  اما  دـنیآرد ، تکرح  هب  دـننک و  مایق  رگا  هک  دنتـشاذگ  نیا  رب  ار  ضرف 

سک چیه  زور ، نآ  ات  هک  دندرک  فشک  ار  یتقیقح  هک  تسا  ماما  تاّیـصوصخ  زا  یکی  مه  نیا  .داد  دـنهاوخ  باوج  مدرم  دـندوب 
مه ناشدوخ  .دـندومیپیم  ار  هار  ییاهنت  هب  دـشیمن ، ماـما  هارمه  مه  سک  چـیه  رگا  همه ، نیا  اـب  .دوب  هدرکن  مادـقا  نآ  فشک  يارب 
رب ار  تضهن  راب  ییاهنت ، هب  ات  دندوب  هدامآ  ناشیا  هک  دنادیم  دسانـش ، یم  ار  ماما  تعیبط  سک  ره  .دـندرک  هراشا  هتکن  نیا  هب  اهراب 

.دنشکب شود 

ار هدافتـسا  نیرتـشیب  مّرحم ، هاـم  يرادازع  مسارم  زا  دـنداد و  ار  دوخ  ماـیپ  نیرتـمهم  اروشاـع ، هّیـضق ي  رد  هیلع ، هللا  ناوـضر  ماـما 
مدرم يارب  عقاو  رد  دهـشم -  ياملع  زا  یتعامج  يارب  ار  ناشیا  ماغیپ  هک  مدوب  یناسک  هلمج  زا  هدـنب  لاس 42 ، يارجام  رد  .دندرک 

، مایپ کی  دوب و  املع  همه ي  هب  طوبرم  مایپ  ود  .دوش  هداد  دهشم  ياملع  هب  ات  دندوب  هداد  مایپ  هس  ناشیا  .مدرب  رهش  نآ  هب  دهشم - 
یناحور ود  نآ  ندید  هب  نم  .دشیم  لیوحت  ناشدوخ  هب  یتسیاب  طقف  هک  دوب  دهشم  زور  نآ  هتسجرب ي  نّویناحور  زا  نت  ود  یهژیو 

هب تضهن  نداد  طبر  مّرحم و  ههد ي  رد  تکرح  هب  عجار  مایپ ، نآ  .مداد  ناشلیوحت  ار  ماـیپ  یـصوصخ ، ياهتبحـص  زا  سپ  متفر و 
هزرابم رد  هکنیا  اب  .دوب  حضاو  نیا ، .دنرادن  هّیـضق  زا  ییالاو  كرد  ینیب و  نشور  نایاقآ ، نآ  هک  مدیمهف  یم  .دوب  اروشاع  مّرحم و 

زا هک  فیرظ ، قیقد و  كرد  نیا  رد  اما  دوبن ، یهاتوک  هزرابم ، رد  ینعی  دندوب ؛ میهس  کیرش و  رفن  ود  نآ  مه 
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هّیـضیف هسردم ي  هحون ي  اهنز  هنیـس  مّرحم ، مهن  زور  زا  و  دنیوگب ، ار  هّیـضیف  هسردم ي  يارجام  ربنم ، رب  اهیربنم  مّرحم ، متفه  زور 
نایاقآ نآ  زا  یکی  هک  یخـساپ  و  مایپ ، نیا  .دوب  مّرحم  مهن  متفه و  روِحم  لوح  ود ، نآ  هب  ماما  ماـیپ  .دنتـشادن  یمهـس  دـنناوخب ، ار 
ینیـسح ًاعقاو  بیجع و  مایپ  نآ  مّرحم و  ثداوح  ندمآ  شیپ  مّرحم و  يارجام  مه ، لاس  نآ  جوا  .یلیـصفت  دراد و  ییاهارجام  داد ،

.دوب

لثم ام  ماما  هک  مییوگب  میهاوخیمن  ام  .دوب  ینیـسح  رـصانع  زا  هدش  يرادرب  هترگ  رـصانع  نامه  ماما ، ّتیـصخش  رد  دوجوم  رـصانع 
نیا رد  رصانع ، نامه  هدش ي  يرادرب  هترگ  اما  دندوب ؛ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  وریپ  هعیش و  ام ، ماما  .دندوب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

رصنع و  هار ، زا  ندرکن  یّطخت  تماقتسا و  رصنع  ّتبحم ، هفطاع و  رصنع  صالخا ، رصنع  نییبت ، رـصنع  .تشاد  دوجو  مه  راوگرزب 
نیا رد  ام  .دوب  ماما  دوجو  رد  همه  دراد و  دوجو  اروشاع  تضهن  رد  هک  تسا  يرصانع  میظع ، هاگتسد  کی  هیلع  هزرابم  تعاجش و 
نیا تشاد ، دهاوخ  نامیارب  لّوا  هجرد ي  رد  هک  يا  هجیتن  تقو  نآ  دش ، نینچ  رگا  .مینک  هدـهاشم  ار  تضهن  يارجام  دـیاب  عاعش ،

! تسا نیا  مهم  .درک  میهاوخن  مگ  تضهن ، نیا  رد  ار  نامهار  هک  تسا 

ِتعیبط ایآ  تسا ؟ یتعیبط  هنوگچ  تکرح ، ِتعیبط  .تسا  تکرح  نیا  ِتعیبط  دهد ، ناشن  ام  هب  ار  هار  دیاب  هک  يرگنشور  ِلماع  نآ 
تضهن و تاـنّیب  زا  تضهن ، نوـتم  زا  تضهن ، ثداوـح  زا  ماـما ، تاـنایب  زا  اـم  رگا  .دراد  ییاـنعم  نیا  ِدوـخ  بُـخ ؛ تـسا ؟ ینیـسح 
تسا و ینیـسح  تکرح  کی  تکرح ، نیا  هک  میدـیمهف  میتفایرد و  نآ -  تاهباشتم  زا  هن  بالقنا -  تایآ  تاـمکحم  زا  بـالقنا ،
همه ي اب  صالخا و  همه ي  اب  دوجو ، همه ي  اـب  ار  فدـه  نیا  دـیاب  دـنک ، ظاـحل  ار  یفدـه  ناـسنا  هک  تسا  نیا  رب  ینبم  یتکرح 

.میتفیب هار  نآ  تمس  هب  مینک و  يریگهر  نکمم ، ِشالت 

هب تسین ؛ ندرک  هابتشا  يانعم  هب  ندرک ، تکرح  فده  کی  تمس  هب  هتبلا 
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دوخ ياج  هب  تسا و  مولعم  اهنیا  .تسین  ندرک  يوردنت  یـسایس و  ِندروخ  بیرف  يانعم  هب  تسین ؛ ندرک  لمع  هنامیکحریغ  يانعم 
.دوش شومارف  هظحل  کی  دیابن  فده  نآ  اما  ظوفحم !

دیزی اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دییامرفب  ضرف  .دنک  ادیپ  رییغت  دیابن  اهـشزرا  دوش ؛ ضوع  دیابن  فده  مینک ؛ مگ  ار  هار  دـیابن 
اب دـشاب -  تموکح  سأر  رد  دـیزی » لـثم   » یـسک یتـقو  .دـشاب  تموکح  سأر  رد  دـناوتیمن  دـیزی »  » نیا دومرفیم : درکیم و  هلباـقم 

نیا شیانعم  ُمالَّسلا » ِمالْـسِْإلا  یَلَع  َو  ! » یظفاحادـخ مالـسا ، اـب  ینعی   (1) ؛» ُمالَّسلا ِمالْـسِْإلا  یَلَع   - » میرادـن يراک  مه  دـیزی  صخش 
مالسا دهاوخیم  دیوگب ، دهاوخیمن  مالسا » ظفاحادخ   » مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسادیپ  بُخ ؛ مالـسا »! ظفاحادخ   » ینعی تسا ؛

.دزیخرب هلباقم  هب  دیزی  اب  دیاب  سپ  دنک ، ظفح  ار 

، مینک هلباقم  میتساوخیم  : » مییوگب درک ، يریگتخس  یلیخ  نوچ  مینادب ؛ کیدزن  ود و  هجرد  فده  ار  دیزی  اب  هلباقم  رگا  لاح  بُخ ؛
نیا تسا !؟ تسرد  نیا  ایآ  مینکیم !» هلباقم  مور  روتارپما  اب  میوریم  ضوع  رد  مینکیمن و  هلباقم  دیزی  اب  درک ، يریگتخـس  نوچ  یلو 

.دنکیمن يراک  نینچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسا !؟ فده  ظفح  تسا !؟ هار  ظفح 

تداهـش يارب  ای  مه ، البرک  فرط  هب  دوشیم  .تسین  یفرح  .دورب  البرک  فرط  هب  دندنبب ، هفوک  فرط  هب  ار  هار  هچنانچ  تسا  نکمم 
یناعم هب  هّجوتم  ریغ  ِیخیرات  ِیلیلحت  ِدید  اب  مینک  ضرف  ای  تسا -  هدز  مقر  ریدـقت  تسد  هتـشون و  یهلا  ياضق  هک  نانچمه  دورب - 
دشاب دیاب  نیا  دوش ؛» رو  هلمح  هفوک  هب  تشپ  زا  زاب  دنک و  ییاوق  دیدجت  هک  البرک  فرط  دوریم  : » مییوگب .دنک  تکرح  نیماضم  و 

نیا زا  ریغ  دـناوتیمن  تسا و  نیا  فدـه  .تسا  هار  ود  نیا  زا  یکی  هفوک ؛ دورب  دـیاب  ای  ماـش ، دورب  دـیاب  اـی  .هفوک  دورب  دـیاب  رگید !
.دشاب

419 ص :
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ینیسح كولـس  زرط  نیا  رد  ار  همه  مینکیم ، هاگن  هک  ناش  تایح  ياهارجام  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  هّمئا ي  همان ي  یگدنز  هب 
.دسریم انعم  نیا  هب  دشاب ، هدرک  ریِس  نانآ  یگدنز  ِخیرات  رد  هک  یسک  .مینیب  یم 

رساترس هب  .منک  یبجو  هب  بجو  هلصوح ِي  اب  ِقیقد  ریـس  ناراوگرزب  نآ  یگدنز  رد  يدامتم ، ییاهلاس  هک  متـشاد  ار  قیفوت  نیا  نم 
نامه رد  همه  .دشاب  هدرک  لودع  ینیـسح  ّطخ  زا  هک  دینیب  یمن  ار  ماما  کی  اج ، کی  دـینک ، هاگن  هک  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  یگدـنز 

حرط يریگتهج و  تکرح ، اما  دراد ؛ توافت  مه  اب  اهکیتکات -  فورعم : لوق  هب  تکرح -  ياه  هویـش  اـهتنم  دـننکیم ؛ تکرح  طـخ 
.دنکیمن ادیپ  رییغت  یکدنا  یّلک ،

ینیسح یتضهن  یمالسا ؛ بالقنا 

عـضو ینوـنک و  عـضو  هب  يوـترپ  فرگـش ، راـک  نآ  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  تسا ، ینیـسح  راـک  ماـما ، راـک  هک  میدرک  لوـبق  رگا 
تسیچ و هار  هک  دمهف  یم  ورهر  هاگ  نآ  .دنکیم  فرطرب  ار  اهتریح  ًالصا  دناشوپیم و  ار  ام  تریح  تاظحل  .دزادنا  یم  ام  یهشیمه 

.دوشیم مکاح  هملک  تسرد  يانعم  هب  یمالسا ، یتموکح  ینعی  .درک  دیاب  راک  هچ 

هب تسام ، ندوب  یمالـسا  ام ، اب  شا  ینمـشد  ّتلع  ًاساسا  هک  ینمـشد  اب  مییاـیب  ییاـج  دوشیمن  تسا ، ینیـسح  ِتکرح  تکرح ، رگا 
؟ دوشیم رگم  مینیشنب ! هرکاذم 

بوخ ياهراک  وزج  دراد -  دوجو  ایند  رد  زورما  هک  یفلتخم  تاریبعت  گولاید -  هرکاذم ، راوح ، .تسا  یبوخ  راک  یلیخ  هرکاذم ،
مالسا رد  هک  تسا  يروما  وزج  مصخ ، اب  نتفگ  نخس  ور  رد  ور  هرواحم و  هلئسم ي  ًاساسا  .تساهراک  نیا  لها  مالسا  ًالصا  .تسا 

: دراد دوجو 

(1)« ِهللاِاب اَّنَمآ  اُولُوق  »

: هلمج زا  .تسا  هدمآ  یتایآ  نآرق  ياج  دنچ  رد  باتک ، لها  اراصن و  اب  هرواحم  صوصخ  رد 

420 ص :
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(1)« ْمُکَْنَیب انَْنَیب َو  ٌءاوَس  ٍهَِملَک  َیلِإ  اَْولاعَت  »

ام یمالسا  راثآ  نآرق ، زج  هب  .تسا  هرکاذم  هرواحم و  لها  مالـسا   (2) .تسا هرواحم  هب  عجار  هک  میراد  یتایآ  نآرق ، رد  اج  دـنچ 
نهآ ّطـخ  میهاوـخیم  هک  تسا  تقو  کـی  زیچ !؟ هچ  رـس  رب  هرواـحم  هرکاذـم و  اـما  .تسا  ینیماـضم  تاـکن و  نـینچ  زا  وـلمم  زین 

: مییوگیم ام  ربب ! هبوچدرز  تسرفب ، لفلف  امـش  دـیوگیم  وا  .مینک  عورـش  يروشک  اب  یکرتشم  یناـگرزاب  راـک  اـی  میـشکب  یکرتشم 
اب نایرج ، کی  اب  رفن ، کی  اب  میهاوخیم  هک  تسا  تقو  کـی  اـما  .درادـن  مه  یلاکـشا  .تمیق  نآ  شا  هبوچدرز  تمیق ، نیا  شلفلف 

عجار میهاوخیم  .تموکح  ِنالک  ثحب  ینعی  یسایس ، ثحب  .مینک  یـسایس  ثحب  مصخ ، کی  اب  ای  لباقم  فرط  کی  اب  بطق ، کی 
: نآرق لوق  هب  دربیم ؟ جنر  ام  ّتیدوجوم  زا  ارچ  وا  بُخ ؛ .مینک  ثحب  مه  اب  نامدوخ  ّتیدوجوم  لصا  هب 

(3)« .ِدیِمَْحلا ِزیِزَْعلا  ِهللاِاب  اُونِمُْؤی  ْنَا  ّالِإ  ْمُْهنِم  اوُمَقَن  ام  «َو 

لکش اب  یمالسا ، رّکفت  تسا ؛ یمالسا  رّکفت  نیمه ، .تسا  مالـسا  لصا  نیمه ، دریگب ؟ ماقتنا  دهاوخیم  دنکیم و  تمقن  ام  زا  ارچ  وا 
.حیحص

ناسنا و قوقح  ياعّدا  .رگید  ياهزیچ  رس  رب  هن  دنراد ، اوعد  یمالسا  هعماج ي  تایح  یلصا  طوطخ  رس  رب  ام  اب  رابکتـسا ، اکیرما و 
ِثحب تسا ؛ لیئارـسا  ِثحب  تسین ! اـهفرح  نیا  ِثـحب  .دـننادیم  مـه  ناـشدوخ  .تـسا  تـفم  فرح  اـهنیا ، فرط  زا  نـالف ، منادـیمن 

.تساهنیا ِثحب  .تسا  ّتیناحور  روضح  دوجو و  ِثحب  تسا ؛ مالسا  ِثحب  تسا ؛ هنایمرواخ 

لمع اب  ینمشد  .تسا  یمالسا  هقف  روضح  اب  ینمشد  .تسا  هللا  ماکحا  روضح  اب  ینمشد  .تسا  یعقاو  یمالسا  تموکح  اب  ینمشد ،
رگم .تسا  نیا  هلئسم ، .تسا  نیا  ساسا ، .تسا  هعماج  حطس  رد  نآرق  هب  ندش 

421 ص :

.64، نارمع لآ  .تسا » ناسکی  امش  ام و  نایم  هک  ینخس  يوس  هب  دییایب  - . » 1
15و19 و59 و68 و77. هدئام ، ،171 ؛ ءاسن ،64-65 و70-71 و 98-99 ؛ نارمع لآ  - . 2

.8 جورب ، .دندوب » هدروآ  نامیا  دیمح  زیزع و  دنوادخ  هب  هکنیا  زج  دنتشادن ؛ نانمؤم  رب  يداریا  چیه  اهنآ  - . » 3
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لوق هب  نینچ ، یطیارـش  هنیمز و  رد  بُخ ؛ دـننکیم !؟ اوعد  ام  اب  ارچ  میمهفن  هک  دوریم  هالک  نامرـس  نآ ، نیا و  اب  اوعد  هّیـضق ي  ِرس 
دـصق هب  هثحاـبم ، میونـشب !؟ هچ  مییوگب و  هچ  مینک !؟ گولاـید  يزیچ  هچ  رـس  رب  یـسک و  هچ  اـب  مینک !؟ گولاـید  میورب  یـضعب ،

.دنـسرب كرتشم  هطقن ي  کی  هب  هک  تسا  نیا  يارب  دـننکیم ، تکرح  لباقتم  ّطخ  ود  زا  هک  رفن  ود  رخآ  دـشاب !؟ اـجک  هب  ندیـسر 
ناریا ِیمالسا  تموکح  دنهاوخیمن  اهنآ  هک  تسا  نیا  هّیـضق  تسیچ ؟ ام  مهافت  هطقن ي  تسیچ ؟ هّیـضق  نیا  رد  ام  كرتشم  هطقن ي 

!؟ تسا مهافت  لباق  نیا  بُخ ؛ دشابن »! دییوگیم  هک  دینکیم  طلغ  امش  : » مییوگیم مه  ام  .دشابن  هک  تسا  نیا  اهنآ  ياعّدا  .دشاب 

؛ تسا تضهن  ياشمم  فالخ  هب  یشمرن -  ره  یشور و  ره  یـِشنَم ، ره  دنک -  تسـس  ار  رکف  نیا  یکدنا  هک  لخاد ، رد  یتکرح  ره 
، نآ دـعاوق  هک  تسا  یهار  .تسا  ییاروشاع  ینیـسح و  هار  هار ، نوچ  ارچ ؟ .تسا  هار  فالخ  هب  تسام ؛ بالقنا  تعیبط  فالخ  هب 

.دندرک رکف  بناوج  همه ي  رد  هیلع ، هللا  ناوضرماما  .تسا  هدش  هتشاذگ  هدش و  هدایپ  هدش ، نایب  روط  نیا 

.تسا مالّسلاوهالّصلا  هیلعنیسح  ماما  يارجام  ام و  يارجام  دنویپ  .تساروشاع  ماما و  دنویپ  نیا ،

هرس سدق  ینیمخ  ماما  مایق  يوگلا  اروشاع ؛ تضهن  - 1375-3-14

هراشا

هک يدارفا  منکیم  شهاوخ  .تسا  سرد  لـماح  اـم  يارب  هک  منک  ضرع  مهاوخیم  ار  یبـلطم  ناـمراوگرزب ، ماـما  تضهن  هراـبرد ي 
.دنفاکشب رتشیب  ار  نآ  دننک و  لّمأت  هلئسم  نیا  يور  دنگرزب ، لئاسم  رد  لّمأت  یسایس و  درخ  هشیدنا و  ياراد  رکف و  ِبحاص 

هچرگ .تسا  ینیـسح  تکرح  زا  هدـش  يرادربوگلا  ًابیرقت ، دراد و  ینیـسح  تضهن  اب  يدایز  ياهتهباشم  ماـما ، تکرح  هک  دـینادیم 
 - تکرح نآ 
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، دیدرگ یهتنم  ماما  يزوریپ  هب  تکرح  نیا  دش و  شنارای  ترضح و  نآ  تداهش  هب  یهتنم  مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  تکرح  ینعی 
تاـئاضتقا .دوـب  مکاـح  تکرح  ود  ره  رب  یّلک  حرط  کـی  نومـضم و  کـی  رکف ، عوـن  کـی  اریز  .دـنکیمن  داـجیا  یقراـف  نیا  یلو 

.دش ام  راوگرزب  ماما  تموکح  تکرح ، نیا  تشونرس  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  تکرح ، نآ  تشونرـس  اذل  دوب ؛ توافتم 
.تسا یحضاو  نشور و  رما  یّلک ، روط  هب  نیا 

مایق ود  ره  یگژیو  تماقتسا ؛

ياـنعم تماقتـسا و  هملک ي  اـب  .تسا  تماقتـسا »  » عوضوم دراد ، دوجو  يزراـب  روط  هب  تکرح  ود  ره  رد  هک  ییاـهیگژیو  هلمج  زا 
.تسا مهم  یلیخ  نوچ  دوش ؛ دروخرب  ارذگ  يروبع و  دیابن  نآ ،

هدادـن زورب  ار  دوخ  تالکـشم ، زونه  .داتـسیا  تموکح  نآ  هک  تسا  تروص  نیا  هب  تماقتـسا  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  دروم  رد 
ندشن میلست  دش ؛ عورش  اجنیا  زا  هزرابم  .دوشن  وا  هنارئاج ي  تموکح  دیزی و  میلست  تفرگ  میمصت  ترضح  نآ  یتّدم  زا  سپ  .دوب 

.دوب ّتین  نیا  اب  دومرف ، تکرح  هک  هنیدم  زا  ماما  .درکیم  فرحنم  یّلکب  ار  نید  هار  هک  يدساف  ّتیمکاح  لباقم  رد 

لباـقم رد  تکرح  ضارتعا و  یلـصا ، رهوج  ّـالاو  درک ؛ هارمه  ماـیق  اـب  ار  دوخ  ّتین   (1)، دراد روای  درک  ساـسحا  هکم  رد  هک  دـعب 
.دوبن لوبق  لّمحت و  لباق  ینیسح ، نیزاوم  قبط  هک  دوب  یتموکح 

زا جورخ  يریزگان  .دومن  خر  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  دش  یتالکشم  اب  هجاوم  تکرح ، نآ  لباقم  رد  ادتبا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
دراو مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  صخش  رب  البرک  هثداح ي  رد  هک  يراشف  البرک و  رد  يریگرد  دعب   (2)، هکم
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.دوب تالکشم  نیا  هلمج ي  زا  دمآ ، یم 

دیاب ار  یفیلکت  بجاو و  راک  ناسنا ، .تسا  یعرـش  ياهرذـع  دـنکیم ، دـس  ار  ناسنا  ِولج  گرزب ، ياـهراک  رد  هک  یلماوع  زا  یکی 
ساسحا دش -  دنهاوخ  هتشک  يدایز  هّدع ي  دییامرفب  ضرف  تسا -  یگرزب  لاکـشا  مزلتـسم  راک  نیا  ماجنا  یتقو  یلو  دهد ، ماجنا 

ناسنا ره  تسناوتیم  هک  یعرش  ياهرذع  هنوگ  نیا  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لباقم  رد  دینیبب  امـش  .درادن  فیلکت  رگید  هک  دنکیم 
.دومنیم خر  يرگید ، زا  سپ  یکی  دوب ! ردقچ  دنک ، فرصنم  هار  همادا ي  زا  ار  ینیبرهاظ 

رذـع رگید  : » دومرفیم مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتسیاب  اجنیا  ًاـضرف   (1) .دـمآ شیپ  ملـسم  ندـش  هتـشک  هفوک و  مدرم  ضارعا  لّوا 
مدرم تسین ؛ ریذـپ  ناکما  لاوحا  عاضوا و  نیا  رد  ًارهاظ  یلو  مینکن ، تعیب  دـیزی  اب  میتساوخیم  .دـش  طـقاس  فیلکت  تسا و  یعرش 

«. مینکیم تعیب  يراچان  رابجا و  يور  زا  اذل  تسا ! طقاس  فیلکت  سپ  دننکیمن ؛ لّمحت  مه 

هباثم ي هب  هلئسم ، کی  اب  ههجاوم  رد  تسناوتیم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اجنیا  .تساروشاع  عوقو  البرک و  هثداح ي  مود ، هلحرم ي 
، سپ .دنرادن  تقاط  نازوس ، يارحـص  نیا  رد  هّچب  نز و  : » دیوگب دـنک ، لح  دـهاوخیم  اهقطنم  نیا  اب  ار  گرزب  ثداوح  هک  یناسنا 

هلمح اروشاع  زور  رد  هکنآ  زا  دعب  ای  .دریذپب  دوب ، هدرکن  لوبق  تقو  نآ  ات  هک  ار  يزیچ  دوش و  میلـست  ینعی  .دش » هتـشادرب  فیلکت 
دوخ رتشیب  تالکشم ، ینعی   - (2) دندیسر تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحصا  زا  يدایز  هّدع ي  دیدرگ و  زاغآ  نمـشد  ي 
دوخ هاگ  نآ  .درب » شیپ  ناوتیمن  درک و  هزرابم  دوشیمن  هک  دش  مولعم  رگید  نونکا  : » دـیوگب تسناوتیم  راوگرزب  نآ  داد -  ناشن  ار 

زا دعب  دش و  دهاوخ  دیهش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دش  مولعم  هک  ماگنه  نآ  ای  .دشکب  بقع  ار 
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(1) دنام دـنهاوخ  اهنت  مرحمان ، نادرم  تسد  رد  نابایب و  رد  مالـسلا -  مهیلع  ربمغیپ  مرح  نینمؤملاریما و  مرح  هللا -  لآ  وا ، تداهش 
هدـش هتـشادرب  فیلکت  رگید  : » دـیامرفب تسناوتیم  دـنمتریغ ، ناسنا  کی  ناونع  هب  دـیآ -  یم  شیپ  سومان  هلئـسم ي  رگید  اجنیا  - 
مهیلع نینمؤملاریما  نارتـخد  ربـمغیپ و  نادـناخ  ناـنز  میوش ، هتـشک  میهد و  همادا  ار  هار  نیا  رگا  دوـشیم ؟ هچ  ناـنز  فـیلکت  .تسا 

فرـش و زا  زیچ  چـیه  هک  ییاپورـس  یب  نادرم  نانمـشد -  تسد  هب  مالـسا ، ملاع  نانز  نیرترهاط  ّبیط و  نیرت و  هزیکاـپ  مالـسلا و 
«. دش هتشادرب  فیلکت  سپ ، .داتفا  دنهاوخ  دنمهف -  یمن  سومان 

هیلع نیـسح  ماـما  رگا  هک  دوـش  ّتقد  هاگدـید  نیا  زا  ـالبرک  هعقاو ي  رد  هک  تسا  یمهم  بلطم  نارهاوـخ ! ناردارب و  دـینک  هّجوـت 
، ناکدوک یگنشت  نانز ، تراسا  مالسلا ،  هیلع  رغصا  یلع  تداهش  لثم  يراوشد  خلت و  رایـسب  ِثداوح  لباقم  رد  تساوخیم  مالـسلا 
دـنک و هاگن  یلومعم  ِعّرـشتم  کی  ِدـید  اب  تساـصحا ، لـباق  ـالبرک  رد  هک  يرگید  ناوارف  ثداوح  ناـناوج و  همه ي  ندـش  هتـشک 

دیزی اب  لاح  .میرادن  فیلکت  رگید  : » دیوگب دنک و  ینیشن  بقع  تسناوتیم  مدق  هب  مدق  دراپسب ، یشومارف  هب  ار  دوخ  تلاسر  تمظع 
نآ تماقتـسا  رگناشن  نیا  .درکن  نینچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اما  تاروذحملا .» حیُبت  تارورـضلا  « ؟! تسیچ هراچ  .مینکیم  تعیب 

.تسا ترضح 

ات تسا  رت  ناسآ  گرزب ، ناسنا  يارب  تالکـشم  لّمحت  .تسین  تالکـشم  لّمحت  يانعم  هب  اج  همه  تماقتـسا ، نیا ! ینعی  تماقتـسا 
رظن هب  تحلـصم  فالخ  تسا  نکمم  هداس -  یلقع  نیزاوم  یفرع ، نیزاوم  یعرـش ، نیزاوم  نیزاوم -  بسح  رب  هک  یلئاسم  لّمحت 

.تسا تالکشم  ریاس  زا  رت  لکشم  اهنیا ، لّمحت  .دیآ 

یعنام هچ  موش ! هجنکـش  : » دیوگیم يوق  ناسنا  بُخ ؛ .يوش » هجنکـش  تسا  نکمم  ورن ؛ ار  هار  نیا  : » دـنیوگیم یـسک  هب  تقو  کی 
هار دراد ؟

425 ص :
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کی اـما  دراد »؟ ّتیّمها  هچ  موش ! هتـشک  بُخ ؛ : » دـیوگیم گرزب  ناـسنا  .يوش » هتـشک  تسا  نکمم  ورن ! : » دـنیوگیم اـی  .موریم » ار 
رطاخ هب  مدرم ، زا  یهورگ  هک  تسا  نکمم  ورن ؛ : » دنیوگیم .تسین  ندیشک  ّتیمورحم  ندش و  هجنکش  ندش و  هتشک  تبحص  تقو 

، ناکدوک نادرم و  نانز و  زا  يرایسب  تسا  نکمم  ورن ؛  » .تسا نیب  رد  نارگید  ناج  ياپ  رگید  اجنیا  دنوش .» هتـشک  وت  تکرح  نیا 
.دزرلیم ناشیاپ  تسین ، مهم  ناشیارب  ندش  هتشک  هک  یناسک  رگید  اجنیا  .دنشکب » یتخس  وت ، نتفر  شیپ  رطاخ  هب 

سفن تردق  ًایناث ، دـهدیم ؛ ماجنا  یگرزب  راک  هچ  دـمهفب  دـشاب و  هتـشاد  تریـصب  العا  ّدـح  رد  ًالّوا ، هک  دزرلیمن  شیاپ  یـسک  نآ 
لثم البرک  هثداح ي  اذل  .داد  ناشن  البرک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ار  ّتیـصوصخ  ود  نیا  .دریگن  سفن  ِفعـض  دـشاب و  هتـشاد 

.دیشخرد دهاوخ  مه  رهّدلادبا  ات  دشخردیم و  مه  زونه  دیشخرد ؛ خیرات  كرات  رب  يدیشروخ 

ار بالقنا  ماما ، ّتیصوصخ  نیا  اذل ، .دش  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ور  هلابند  لماک  روط  هب   (1) ّتیصوصخ نیا  رد  ام  راوگرزب  ماما 
رهظم هک  ار  شهار  يزوریپ  مه  شرکف و  يزوریپ  مه  درک ؛ نیمـضت  مه  ار  شدوخ  نتفر  زا  دـعب  ِيزوریپ  ًایناث ، .دـناسر  يزوریپ  هب 

نیا بسک  .تسا  ماما  هار  هب  مالـسا و  هب  اـهتّلم  شیارگ  ملاـع ، حطـس  رد  شرت  عیـسو  رهظم  مدرم و  امـش  میظع  عاـمتجا  نیمه  نآ ،
.دوب وا  تماقتسا  رطاخ  هب  اهیزوریپ ،

426 ص :

.ییاروشاع تماقتسا  ّتیصوصخ  - . 1
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دوبن ناج  تبحص  اجنیا  .درک » دنهاوخ  لیطعت  ار  مق  هّیملع ي  هزوح ي  دیهد ، همادا  ار  تضهن  نیا  امـش  رگا  : » دنتفگ ماما  هب  يزور 
امـش مادقا  نیا  اب   » دنیوگب یتقو  اما  دنرذگب ؛ ناشناج  زا  دنرـضاح  ناسک  یلیخ  .درادن » ّتیّمها  دنریگب ، ارم  ناج  : » دـیوگب ماما  هک 

.تفر شیپ  درکن و  ضوع  ار  هار  دیزرلن ؛ ماما  اما  .دزرلیم  همه  ياپ  دوش » لیطعت  مق  هّیملع ي  هزوح ي  تسا  نکمم 

کیرحت دـنناروشب و  امـش  هیلع  ار  عجارَم  گرزب و  ياملع  یهمه  تسا  نکمم  دـیهد ، همادا  ار  هار  نیا  رگا  : » دـنتفگ ماما  هب  يزور 
هطقن هب  ات  داد  همادا  ار  هار  دیزرلن و  ماما  ياپ  اما  دزرلیم ؛ اجنیا  ناسک ، یلیخ  ياپ  .دـیآ  شیپ  مالـسا  ملاع  رد  فالتخا  ینعی  دـننک ؛»
باوج .دینکیم  قیوشت  يولهپ  میژر  لباقم  رد  یگداتسیا  هب  ار  ناریا  ّتلم  امـش  : » دش هتفگ  ماما  هب  اهراب  .دیـسر  بالقنا  يزوریپ  ي 
.دنداد رارق  ار  ناناوج  ياهنوخ  ار ، اهنوخ  هیلع ، هللا  ناوضرماما  لباقم  رد  ینعی  دهدیم »؟ یسک  هچ  دزیریم ، نیمز  رب  هک  ار  ییاهنوخ 

 - ماما ینعی  ناـشیا -  هک  دادرخ  هدزناـپ  رد  : » تفگ .تفگ  ار  بلطم  نیا  هدـنب  دوخ  هب  ای 43 ، لاس 42  رد  گرزب ، ياـملع  زا  یکی 
زرط نیا  داد »؟ دـهاوخ  یـسک  هچ  ار  اهنیا  باوج  .دـندوب  ام  ناناوج  نیرتهب  هک  دـندش  هتـشک  ناسک  یلیخ  دـندرک ، ار  تکرح  نیا 

.دیزرو تماقتسا  ماما ، اما  .دنک  فرصنم  تکرح  همادا ي  زا  ار  یـسک  ره  دوب  نکمم  دروآ و  یم  راشف  اهرکف  زرط  نیا  .دوب  اهرکف 
.دشیم هدید  اهاجنیا  رد  دوب ، مکاح  وا  رب  هک  یتریصب  تمظع  وا و  حور  تمظع 

نانمـشد هـک  ییاـهفرح  نآ  زا  هـملک  کـی  .تـشگنرب  شهار  راعـش و  فرح و  زا  درکن و  ینیــشن  بـقع  دـیزرو ؛ تماقتــسا  ماـما 
هیلع نیـسح  ماما  ياه  یگداتـسیا  هیبش  .تسا  ینیـسح  ِتماقتـسا  نیا ، .دشن  يراج  وا  نابز  رب  دوش ، يراج  ماما  نابز  رب  دنتـساوخیم 

.تسا زورما  ياهبلاق  رد  سایقم و  رد  مالسلا 

رطاخ هب  وا  هک  داتفین  قافتا  هظحل  کی  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هیلع ، یلاعت  هللا  ناوضرماما  كرابم  تایح  یهلاـس  هد  رمع  ماـمت  رد 
.ینیسح هّیحور ي  زا  يرادروخرب  نامه  ینعی  نیا ، .دوش  دیدرت  راچد  داعبا ، زا  يدُعب  ره  رد  نمشد ، دیدهت  راب  ینیگنس 

تسا یگرزب  رایسب  تمعن  نیا ، .دناسرت  دوشیمن  ار  ماما  هک  دندرک  هبرجت  دندیمهف و  لاس ، هد  نیا  لوط  رد  بالقنا  نانمشد  همه ي 
جراخ نادیم  زا  دیدهت  سرت و  اب  ماما ، نوچ  يرصنع  دنک  ساسحا  نمشد  هک 
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زا ار  درم  نیا  هک  دـندیمهف  .دـندیمهف  ار  هتکن  نیا  ایند ، رد  همه  هک  درک  يراک  دوخ ، ناشخرد  ّتیـصخش  شنم و  اب  ماما ، .دوشیمن 
اذـل .درک  فرـصنم  دوخ  هار  زا  ار  وا  دوشیمن  مه  یلمع  ياهدـیدهت  اب  راشف و  اب  درک ؛ دوشیمن  دـیدهت  درک ؛ جراـخ  دوشیمن  نادـیم 

.دنهد قیبطت  بالقنا  اب  ار  ناشدوخ  دندش  روبجم 

: هکنیا لّوا  تسا -  ندرک  رکف  شرتسگ و  لباق  يدنب ، عمج  نیا  هتبلا  تسا -  فرح  ود  تسام ، ثحب  يدـنب  عمج  لصاح  هک  هچنآ 
 . مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  تماقتـسا  زا  تسا  تراـبع  اروشاـع ، تضهن  ناـشن  ّطـخ  هکلب  اروشاـع و  تضهن  نشور  طوطخ  زا  یکی 

دوخ یگدـنز  رد  شِنَم و  رد  تضهن ، رد  ار  ینیـسح  ناشن  ّطـخ  نیمه  هیلع ، یلاـعت  هللا  ناوضراـم  راوگرزب  ماـما  هکنیا : مود  فرح 
نمشد هب  نوچ  .دنک  فرصنم  راشف  زا  دیدهت و  زا  ار  نمـشد  تسناوت  دنک ؛ همیب  ار  یمالـسا  يروهمج  تسناوت  اذل  درک و  باختنا 

اب هک  تسین  یـسک  نایرج و  ربهر ، نیا  تکرح و  نیا  درادن و  يرثا  هلمح ، درادن ؛ يرثا  دیدهت ، درادن ؛ يرثا  راشف ، هک  درک  میهفت 
.مدرک ضرع  هک  تسا  یبلاطم  يدنب  عمج  فرح ، ود  نیا  .ددرگرب  دوریم  هک  یهار  زا  اهفرح ، نیا 

اروشاع ياهتربع  یناوخزاب  - 1375-3-20

هراشا

(1) .دیریگب سرد  خیرات  هتـشذگ ي  زا  دینک و  هاگن  دـیوگیم : ام  هب  نآرق  .دزادـنا  یم  رکف  هب  ار  ام  هک  تسا  نآرق  رد  غیلب  يا  هتکن 
اهفرح نیا  زا  هک  ما  هدینش  .دشاب » قشمرس  دناوتیمن  زورما  يارب  هتشذگ ،  » هک دننک  یفاب  هفسلف  دننیـشنب و  یـضعب  تسا  نکمم  لاح 

يراک .دننک  حرطم  ار  یلئاسم  یفسلف ، ياه  هویش  اب  دنهاوخیم  ناشدوخ ، لایخ  هب  دننکیم ! رابنا  فرب  هتبلا  دننزیم و 
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.دنکیم توعد  خیرات  زا  نتفرگ  تربع  هب  ار  ام   (1)، تسا قِّدصم  قداص  هک  نآرق  .میرادن  اهنآ  راک  هب 

تربع نآ  زا  میهاوخب  رگا  هک  تسه  يزیچ  خیرات  رد  نوچ  مدرک ؛ ضرع  نالا  هک  یی  ینارگن  نیمه  ینعی  خیرات ، زا  نتفرگ  تربع 
؟ تسا هداتفا  یقافّتا  هچ  رگم  هغدغد ؟ هچ ، يارب  ارچ و  .تسا  هدنیآ  هب  طوبرم  هغدغد ، نیا  .میشاب  هتشاد  هغدغد  دیاب  میریگب ،

دعب لاس  هاجنپ  ارچ  هک  دنک  رکف  مالـسا  ّتلم  دراد  اج  مدرک : ضرع  تقو  کی  نم  .تسا  مالـسا  ردـص  رد  تسا ، هداتفا  هک  یقافّتا 
، ناـشریما ناـشریزو ، زا  ناملـسم -  مدرم  هک  دیـسر  ییاـج  هـب  یمالـسا  روـشک  راـک   (2)  ، هـلآ هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  تاـفو  زا 
اب ار  ربمغیپ  هشوگرگج ي  دندش و  عمج  البرک  هفوک و  رد  ناش -  شابوا  رماجا و  ناش و  يراق  ناش ، یضاق  ناش ، ملاع  ناشرادرس ،

لاس هس  ود  هدـنب  ار  هّیـضق  نیا  دـش ؟ نینچ  ارچ  هک  دور  ورف  رکف  هب  دـیاب  ناسنا  بُخ ؛ دندیـشک !؟ نوخ  كاخ و  هب  عیجف  عضو  نآ 
 - هریغ تعاجـش و  سرد  لثم  اروشاع - » ياهـسرد   » هتبلا .مدرک  حرطم  اروشاع » ياهتربع   » ناونع اـب  ینارنخـس ، ود  یکی  رد  شیپ ،
مرح مدرم ، مشچ  ولج  هک  دسرب  ییاج  هب  راک  .ما  هتفگ  ًالبق  نم  ار  نیا  .تساروشاع  ياهتربع  رتمهم ، اروشاع  ياهسرد  زا  .تسادج 

(3)! دننزب یجراخ »  » تمهت اهنآ  هب  دنروایب و  رازاب  هچوک و  هب  ار  ربمغیپ 

.تفریمن راک  هب  زورما  يانعم  هب  یجراخ  حالطـصا  نامز ، نآ  .دـنا  هدـمآ  جراخ  ِروشک  زا  اـهنیا  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  یجراـخ » »
مایق جورخ و  لداع  ماما  هیلع  یسک  رگا  هکنیا  هب  ینتعم  تسا  یگنهرف  مالـسا ، رد  .هدننک  جورخ  ینعی  جراوخ ؛ وزج  ینعی  یجراخ 

ینعی یجراخ  سپ  .دریگیم  رارق  نینمؤم  ياهورین  نینمؤم و  لوسر و  ادخ و  نعل  دروم  دنک ،

429 ص :
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.دمآ یم  ناشدب  اه ، هدننک  جورخ  ینعی  اهیجراخ ، زا  زور  نآ  ناملسم  مدرم  همه ي  اذل  دنکیم ؛ جورخ  لداع  ماما  هیلع  هک  یسک 

، دهدیم ّتیّمها  مدرم  ِنوخ  هب  ردقنیا  هک  یمالـسا   (1) .تسا رده  شنوخ  دنک ، مایق  جورخ و  لداع ، ماما  هیلع  هک  یـسک  مالـسا  رد 
رسپ ارهز و  همطاف ي  رسپ  ربمغیپ ، رسپ  هک  دندوب  یناسک  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  ماگنه  هب  .دراد  يدروخرب  نینچ  اجنیا ، رد 

؟! هیواعم نب  دیزی  تسیک ؟ لداع  ماما   (2)! دندرک یفّرعم  لداع  ماما  رب  هدننک  جورخ  ناونع  هب  ار  نینمؤملاریما 

شلد هچره  ملاـظ ، تموکح  هاگتـسد  بُخ ؛ .دـندش  ّقفوم  هدـننک ، جورخ  ناوـنع  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  یفّرعم  رد  هّدـع  نآ 
هّیـضق ِياج  نیمه  دنکیم ، هغدغد  راچد  ار  هدنب  هچنآ  دـننامب !؟ تکاس  ارچ  مدرم  دـننک !؟ رواب  دـیاب  ارچ  مدرم  دـیوگیم ؛ دـهاوخیم 

تایآ یمالـسا و  ماکحا  تاّیئزج  هب  تبـسن  ردقنآ  هک  یمالـسا  تّما  هک  دـش  هچ  دیـسر !؟ اجنیا  هب  راک  هک  دـش  هچ  میوگیم  تسا ؛
نآ هب  يا  هعجاف  ناهگان  هک  دـش  يراگنا  لهـس  تلفغ و  راـچد  تروص  نیا  هب  یحـضاو ، هّیـضق ي  نینچ  رد  تشاد ، ّتقد  شنآرق 

صرق مالسلا  امهیلع  نینمؤملاریما  ربمغیپ و  نامز  هعماج ي  زا  ام  رگم  .دنکیم  نارگن  ار  ناسنا  نینچ ، ییاهدادخر  داد !؟ خر  تمظع 
؟ دوشن هنوگ  نآ  هک  مینک  هچ  میرت !؟ مکحم  رت و 

یفاک و هتبلا  هک  تسا  هدش  ناونع  یلئاسم  .تسا  هدادن  یعماج  باوج  یـسک  دـش »؟ نینچ  هک  دـش  هچ   » میتفگ هک  یلاؤس  هب  بُخ ؛
هب ار  بلطم  هتشررس ي  هاگنآ  .منک  تبحص  هّیضق  لصا  هرابرد ي  رـصتخم ، هاتوک و  زورما  مراد  دصق  لیلد ، نیمه  هب  .تسین  یفاو 

، دنا هشیدنا  هعلاطم و  لها  هک  ین  اسک  .دینک  رکف  نآ  هرابرد ي  ناتدوخ  ات  مراپسیم  امش  نهذ  ِتسد 

430 ص :
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ص19. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 18 ؛ ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  صص 444-445 ؛ ، 1 هسماخ يربکلا ، تاقبطلا  - . 2
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يولج ناوتیم  یتادـیهمت  هچ  اب  هک  دنـشاب  نیا  لابند  دـنا ، لمع  راک و  لها  هک  یناـسک  دـننک و  هعلاـطم  قیقحت و  هّیـضق  نیا  لاـبند 
؟ تفرگ ار  ییایاضق  نینچ  رارکت 

ام یمالسا  هعماج ي  رگید ، لاس  جنپ  ای  رگید  لاس  هد  رگید ، لاس  هاجنپ  تسا  نکمم  میریگن ، ار  هّیضق  يولج  امش  نم و  زورما  رگا 
ینیما نابهگن  دنیبب ؛ ار  قامعا  ات  يزیت  نامشچ  هکنیا  رگم  .دوب  هدیسر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نامز  رد  هک  دسرب  ییاج  هب  شراک 

هتبلا تقو ، نآ  .دنـشاب  تکرح  نیا  هناوتـشپ ي  یمکحم  ياه  هدارا  دننک و  تیادـه  ار  راک  يرکف  بحاص  مدرم  دـهد ؛ ناشن  ار  هار 
ّتیعضو نامه  زاب  میدرک ، اهر  رگا  ّالاو  دنک ؛ ذوفن  نآ  رد  تسناوت  دهاوخن  یسک  هک  دوب  دهاوخ  یمکحتسم  ِژد  مکحم و  ِزیرکاخ 

.تفر دهاوخ  رده  همه  اهنوخ  نیا  تقو ، نآ  دیآ ؛ یم  شیپ 

هب مالـسا ، نارادرـس  هّیقب ي  هزمح و  نینمؤملاریما و  تسدهب  هک  ردب  گنج  ِنیلوتقم  هداون ي  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  دهع ، نآ  رد 
بل و هب  نارزیخ  ِبوچ  اب  داهن و  دوخ  لباقم  رد  ار  ربمغیپ  نامه  هشوگرگج ي  ِرس  دز ، ربمغیپ  ياج  رب  هیکت   (1)، دندوب هتفر  كرد 

: تفگ دز و  شنادند 

(2) ؛» لسألا عقو  نم  جرزخلا  عزج  * اودهش ٍردبب  یخایشأ  تیل  »

نآرق هک  تساجنیا  .تسا  نیا  هّیـضق ، میدرک ! راک  هچ  ناشیاه  هدنـشک  اب  هک  دننیبب  دـنزیخرب و  ردـب  گنج  رد  ام  ياه  هتـشک  ینعی 
: دیوگیم هک  تساجنیا   (3) «! دیریگب تربع  : » دیوگیم

(4) ؛» ...ِضْرَْألا ِیف  اوُریِس  ُْلق  »

431 ص :

هتفر كرد  هب  مالسا ، نارادرس  هیقب ي  هزمح و  نینمؤملاریما و  تسد  هب  ردب  گنج  رد  دیزی  نادناخ  زا  هک  يدارفا  هلمج ي  زا  - . 1
نب هبیـش  و  هیواعم ) ردارب   ) نایفـسوبا نب  هلظنح  هیواعم ،) ییاد   ) هبتع نبدیلو  هیواعم ،) گرزبردپ   ) هعیبر نب  هبتع  زا : دنترابع  دندوب ،

صص ج 1 ، رابخألا ، حرـش  ص 152 ؛ ج 1 ، فارـشألا ، باسنأ  صـص 147-148 ؛ ج 1 ، يزاـغملا ، هیواـعم :) رداـم  يومع   ) هعیبر
ص 91. ج 33 ، راونألاراحب ، 263-264 ؛

ص 133. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 105 ؛ فوهللا ، ص 129 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، - . 2
.2 رشح ، - . 3

.42، مور 69 ؛ لمن ، 11 ؛ ماعنأ ، - . 4
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.دیراد رذحرب  ار  ناتدوخ  هاگ  نآ  تسا ؛ هداتفا  یقافّتا  هچ  دینیبب  دینک و  ریس  خیرات  نیمزرس  رد 

لابند دوش و  نییبت  رکف  رظن و  يأر و  بحاص  دارفا  هلیـسو ي  هب  هللاءاـش  نإ  روشک ، ینونک  گـنهرف  رد  اـنعم  نیا  هکنیا  يارب  هدـنب ،
.منکیم نایب  راصتخا  هب  ار  یتاکن  ددرگ ،

هعماج ّصاوخ  ماوع و 

میـسقت مسق  ود  هب  مدرم  هاگدـید ، کی  زا  يروشک ، رهـش و  هعماج و  ره  رد  دـینک ، هاگن  هک  يرـشب  تعامج  هب  نم ! نازیزع  دـینیبب 
: دنوشیم

دنسانش یم  ار  یهار  دننکیم ؛ راک  يریگ  میمصت  یهاگآ و  یگدیمهف و  يور  زا  دوخ ، رکف  يانبم  رب  هک  دنتـسه  یناسک  مِسق ، کی 
.میراذگیم صاوخ »  » ار ناش  مسا  هک  دنیاهنیا  مِسق  کی  .دنرادیمرب  ماگ  میرادن -  راک  شدب  بوخ و  هب  هک  هار -  نآ  رد  و 

، دـنمهفب دـنهاوخیمن  عـقاو  رد  .تسا  حیحـص  یتـکرح  هچ  تسرد و  یهار  هچ  دـننادب  دـنهاوخیمن  هک  دنتـسه  یناـسک  رگید ، مِسق 
تکرح هب  ّوج  نآ  لابند  دننکیم و  هاگن  ّوج  یگنوگچ  هب  .دناّوَج  عبات  رگید ، يریبعت  هب  .دننک  كرد  دنزادرپب و  لیلحت  هب  دنجنـسب ،

.میراذگیم ماوع »  » ار مدرم  زا  مسق  نیا  مسا  .دنیآ  یم  رد 

مه اب  ود  نیا  ات  میوگب ، ماوع  صاوخ و  باب  رد  يا  هتکن  ات  دینک  ّتقد  نونکا  .درک  میـسقت  ماوع  صاوخ و  هب  دوشیم  ار  هعماج  سپ 
.دنوشن هابتشا 

یب ياهمدآ  داوساب ، دارفا  رانک  صاوخ ، نیب  رد  اریز  تسا ، یفنم  باوج ، دنتـسه ؟ یّـصاخ  رـشق  ایآ  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  صاوخ » »
يریگ و میمـصت  يور  زا  دـنکیم ، راک  هچ  دـمهف  یم  ینعی  تسا ؛ صاوخ  وزج  اما  تسا ، داوس  یب  یـسک  یهاگ  .دنتـسه  مه  داوس 
هب تبـسن  لاح ، ره  هب  .تسا  هدیـشوپن  یناحور  سابل  درادن و  كردـم  هتفرن ، هسردـم  هدـناوخن ، سرد  ولو  دـنکیم ؛ لمع  صیخـشت 

.تسا رادروخرب  مهف  زا  ایاضق 
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یکی هک  میتشاد  انـشآ  رفن  دنچ  راوج ، مه  ياهرهـش  زا  یکی  رد  .مدوب  دیعبت  رهـشناریا  رد  هدنب  بالقنا ، يزوریپ  زا  شیپ  نارود  رد 
هب رهاظ ، بسح  هب  .دـندوبن  هملک  صاخ  يانعم  هب  تفرعم ، گنهرف و  لها  هرخالاب ، تشاد و  دازآ  لغـش  یکی  دوب ، هدـننار  اـهنآ  زا 

يایاضق زا  دـندمآ و  یم  رهـشناریا  هب  ام  ندـید  يارب  ّبترم  اهنآ  .دـندوب  صاوخ »  » وزج لاـح  نیا  اـب  دـشیم ؛ قـالطا  یماـع »  » اـهنآ
! دـینکیم هظحالم  .دوب  ماوع »  » وزج اـهتنم  دوب ؛ یبوخ  مدآ  مه  ناشرهـش  یناـحور  .دـنتفگیم  ناشرهـش  یناـحور  اـب  دوخ  تارکاذـم 

مـسا یتقو  ارچ  : » تفگیم یناـحور  نآ  ًـالثم  ماوع !»  » وزج مرتـحم  زاـمن  شیپ  یناـحور و  یلو  صاوخ ،»  » وزج یـسرپمک  هدـننار ي 
باوج وا  هب  هدننار  .دیمهف  یمن  دـیتسرفیم »!؟ تاولـص  هس  دـیآ ، یم  هک  اقآ »  » مسا یلو  دـیتسرفیم ، تاولـص  کی  دـیآ ، یم  ربمغیپ 

کی هک  تاولص ، هس  اهنت  هن  ام  دوش ؛ زوریپ  بالقنا  دوش ؛ قئاف  اج  همه  رب  مالسا  میشاب ؛ هتـشادن  يا  هزرابم  رگید  هک  يزور  : » دادیم
! دیمهف یمن  یناحور  دیمهف ، یم  هدننار  تسا »! هزرابم  تاولص ، هس  نیا  زورما  میتسرفیمن ! مه  تاولص 

نز تسا  نکمم  دـشاب ، درم  تسا  نکمم  .تسین  یـصاخ  ِسابل  بحاص  شیانعم  مییوگیم ، هک  صاوخ  دـینادب  اـت  مدز  لاـثم  ار  نیا 
؛ دشاب ریقف  تسا  نکمم  دشاب ، دنمتورث  تسا  نکمم  دشاب ؛ هدرکن  لیـصحت  تسا  نکمم  دشاب ، هدرک  لیـصحت  تسا  نکمم  دـشاب ؛

توغاط ِیتلود  ياه  هاگتـسد  نیفلاخم  وزج  تسا  نکمم  دـنکیم ، تمدـخ  یتلود  ياه  هاگتـسد  رد  هک  دـشاب  یناـسنا  تسا  نکمم 
ماـجنا یلمع  یتـقو  هک  یناـسک  ینعی  درک ) میهاوخ  میـسقت  زاـب  مه  ار  صاوخ   - ) شدـب بوخ و  زا  مییوگیم -  هک  صاوخ  .دـشاب 

لمع دـنریگیم و  میمـصت  دـنمهف و  یم  .تسا  لیلحت  رکف و  يور  زا  دـننکیم ، باـختنا  یهار  دـننکیم و  یی  يریگ  عضوم  دـنهدیم ،
.دنّصاوخ اهنیا  .دننکیم 

هب ّوج  یتقو  هک  یناسک  ینعی  ماوع  .تسا  ماوع  مه  شلباقم  هطقن ي 
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هدنز  » دیوگیم دنکیم ، هاگن  مه  نیا  داب !» هدنز   » دنیوگیم مدرم  تقو  کی  .دنرادن  یلیلحت  دـنوریم و  شلابند  مه  اهنآ  دوریم ، یتمس 
کی دـیآ ؛ یم  اجنیا  تسا ، روط  نیا  ّوج  تقو  کی  داب !» هدرم   » دـیوگیم دـنکیم ، هاگن  داب !» هدرم   » دـنیوگیم مدرم  تقو  کـی  داـب !»
ماما يومعرسپ  : » دنیوگیم دوشیم ؛ هفوک  دراو  ملسم »  » ترضح دییامرفب -  ضرف  تقو -  کی  دوریم ! اجنآ  تسا ، روط  نآ  وج  تقو 

«، هچ هچ و  دـننک و  جورخ  دـنهاوخیم  دـننک ، مایق  دـنهاوخیم  اـهنیا  .میورب  .دـندمآ  مشاـه  ینب  نادـناخ  دـمآ ، مالـسلا  هیلع  نیـسح 
ياسؤر دعب ، تعاس  شـش  جنپ ،  (1)! ملـسم اب  هدننک  تعیب  رازه  هدجه  دـنوشیم  ملـسم ؛ ترـضح  رب  رود و  دوریم  دوشیم ، کیرحت 

اهنیا دنروآ »! یم  رد  ار  ناتردپ  دینکیم !؟ عافد  یـسک  هچ  زا  دیگنج !؟ یم  یـسک  هچ  اب  دینکیم !؟ راک  هچ  : » دنیوگیم مدرم  هب  لیابق 
ات دنریگیم  ار  هعوط »  » هناخ ي رود  دایز  نبا  نازابرـس  هک  دـعب   (2) .دندرگیم رب  ناشیاه  هناخ  هب  دـننکیم و  یلاخ  ار  ملـسم  رب  رود و 

رکف و يور  زا  دــننکیم ، هـچره   (3)! دـنگنج یم  ملـسم  هیلع  دـنیآ و  یم  نوریب  ناشیاه  هناـخ  زا  اـهنیمه  دـننک ، ریگتـسد  ار  ملـسم 
یّـصاوخ هعماج ، ره  رد  نیاربانب ، .دـنماوع  اـهنیا  .دـننکیم  تکرح  درک ، باـجیا  ّوج  هک  روطره  .تسین  تسرد  لـیلحت  صیخـشت و 

.میورب صاوخ »  » غارس رانک و  میراذگب  ار  ماوع »  » ًالعف .یماوع  میراد و 

لطاب قح و  ههبج ي  ود  رد  صاوخ 

.لطاب ههبج ي  ِّصاوخ  قح و  ههبج ي  ِّصاوخ  دنا : ههبج  ود  ًاعبط  صاوخ » »

دنا و هتخانـش  ار  قح  .تسا  ههبج  مادک  اب  قح  دنا  هدیمهف  .دننکیم  راک  قح  ههبج ي  يارب  دنتفرعم و  گنهرف و  رکف و  لها  يا  هّدع 
ساسارب

434 ص :

.336-335 صص ج44 ، راونألاراحب ، ص173 ؛ نیظعاولا ، هضور  458-459 ؛ صص ، 1 هسماخ يربکلا ، تاقبطلا  - . 1
صص 350-348. ج 44 ، راونألاراحب ، صص 52-54 ؛ ج 2 ، داشرإلا ، صص 275-277 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  - . 2

ص352. ج44 ، راونألاراحب ، 57-59 ؛ صص ج2 ، داشرإلا ، 279-280 ؛ صص ج4 ، يربطلا ، خیرات  - . 3
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.دنا هتسد  کی  اهنیا  .دننکیم  تکرح  راک و  نآ ، يارب  دوخ ، صیخشت 

باحـصا يا  هّدع   » هک مییوگب  روط  نیا  دیاب  میدرگرب ، مالـسا  ردص  هب  زاب  رگا  .دنا  ّقح  ّدـض  قح و  لباقم  هطقن ي  مه  هتـسد  کی 
هّیما ینب  رادفرط  هیواعم و  باحـصا  مه  رگید  يا  هّدع  دنا ؛ مشاه  ینب  رادـفرط  دنتـسه و  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نینمؤملاریما و 
ِهورگ ود  هب  هعماج ، کی  ِّصاوخ  سپ  .دنّصاوخ  وزج  مه  اهنآ  .دندوب  گنرز  لقاع و  رکفاب ، دارفا  مه ، هّیما  ینب  نارادفرط  نیب  .دنا »
عّقوت تسا  یهیدب  دیراد ؟ عّقوت  هچ  لطاب  رادفرط  ّصاوخ  زا  امـش  .دنوشیم  میـسقت  لطاب » رادفرط  ِّصاوخ   » و قح » رادـفرط  ِّصاوخ  »
هکنیا .دیگنج  دیاب  لطاب  رادفرط  ّصاوخ  اب  .دیگنجب  اهنآ  اب  دیاب  اذل  دننک ؛ يزیر  همانرب  امش  هیلع  قح و  هیلع  دننیـشنب  هک  تسا  نیا 

.درادن دیدرت 

هدرپس بلطم ، هتشررس ي  مییوگیم  هکنیا  دییاجک ؟ دینیبب  دینک و  باسح  ناتدوخ  شیپ  منکیم ، تبحـص  امـش  يارب  هک  روط  نیمه 
: رگید يا  هنحص  رد  ام ، لاح  حرش  ینعی  خیرات  .مینکن  هابتشا  هّصق  اب  ار  خیرات  ینعی  نهذ ؛ تسد  هب 

ناربلد ّرس  هک  دشاب  نآ  رت  شوخ 

(1) نارگید ثیدح  رد  دیآ  هتفگ 

مینک و هاگن  دیاب  ناممادکره  مییوگیم ، ار  خیرات  حرش  ام  رگا  سپ  .میتسه  اجنیا  زورما  هک  ییاهنیمه  ینعی  امش ؛ نم و  ینعی  خیرات 
لمع هنوگچ  زور  نآ  دوب ، هتفرگ  رارق  تمـسق  نیا  رد  ام  لثم  هک  یـسک  مینیبب  دعب  .میا  هتفرگ  رارق  ناتـساد  ِتمـسق  مادک  رد  مینیبب 

.مینکن لمع  روط  نآ  میشاب  بظاوم  دروخ ؟ هبرض  هک  درک 

ههبج ي دینکیم ، صّخشم  ار  یضرف  نمشد  ههبج ي  ًالثم  اجنآ  رد  .دیا  هدرک  تکرش  کیتکات  شزومآ  سالک  رد  امش  دینک  ضرف 
ِيدوخ

435 ص :

تیب 136. ص 7 ، لّوا ، رتفد  يونعم ، يونثم  - . 1
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نالف يدوخ ، هشقن ي  حاّرط  هک  دـینیب  یم  دـیوشیم و  يدوخ  ههبج ي  طلغ  کـیتکات  هّجوتم  دـعب  .دـینکیم  صّخـشم  مه  ار  یـضرف 
کیتکات ًالثم  ای  .دیوش  هابتـشا  نآ  بکترم  دیابن  دـینک ، یحاّرط  کیتکات  دـیهاوخیم  هک  یتقو  رد  رگید  امـش  .تسا  هدرک  ار  هابتـشا 

یم .دـنا  هدرک  ار  هابتـشا  نالف  يدوخ ، ههبج ي  رد  هداس ، زابرـس  ای  دـصاق و  ای  یچپوت  ای  یچ  میـسیب  اـی  هدـنامرف  اـما  هدوب ، تسرد 
.تسا هنوگ  نیا  خیرات ، .دینک  رارکت  ار  هابتشا  نآ  دیابن  امش  هک  دیمهف 

.دنرادن يریگ  میمـصت  تردق  دنماوع و  وزج  هّدع  کی  .دینک  ادیپ  منکیم ، نییبت  مالـسا  ردص  زا  هک  يا  هنحـص  رد  ار  ناتدوخ  امش 
مالسلا و هیلع  نینمؤملاریما  ماما  لثم  ینایاوشیپ  هک  دنتفرگ  رارق  نامز  زا  یعطقم  رد  ًافداصت  رگا  دوخ ، یعلاط  شوخ  هب  هتـسب  ماوع ،

تمـس هب  نابوخ ، تسد  ِبرـض  هب  دـندربیم ، تشهب  تمـس  هب  ار  هعماج  دـندوب و  راک  رـس  رب  هیلع ، یلاعت  هللا  ناوضرام  لحار  ماـما 
: هک دنتفرگ  رارق  یعطقم  رد  دوبن و  رای  اهنآ  اب  تخب  رگا  اما  .دش  دنهاوخ  هدنار  تشهب 

(1)« ِراَّنلا َیلَإ  َنوُعْدَی  ًهَِّمئََأ  ْمُهاَْنلَعَج  «َو 

(2)« ِراَرَْقلا َْسِئب  اهَنْوَلْصَی َو  َمَّنَهَج  ِراوَْبلاَراَد *  ْمُهَمْوَق  اوُّلَحَأ  ًاْرفُک َو  ِهللااَهَمِْعن  اُولََّدب  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْملَأ   » ای و 

.تفر دنهاوخ  خزود  تمس  هب 

ماوع هورگ  رد  نتفرگ  رارق  زا  زیهرپ 

تالیـصحت بسک  یپ  رد  ًامتح  هک  تسین  انعم  نیدب  نتفرگن ، رارق  ماوع »  » وزج .دـیریگن  رارق  ماوع »  » وزج دیـشاب  بظاوم  دـیاب  سپ 
اـسب يا  .دـنماوع  وزج  اما  دـنا ، هدرک  مه  هیلاع  تالیـصحت  هک  یناسک  اسب  يا  .تسین  نیا  ماوع »  » يانعم هک  متفگ  هن ! دیـشاب ؛ هیلاع 

ینید تالیصحت  هک  یناسک 

436 ص :

.41، صصق .دننکیم » توعد  خزود )  ) شتآ هب  هک  میداد  رارق  ینایاوشیپ  ار  ناینوعرف ]  ] نانآ و  - . » 1
، یتسین يارـس  *) دندناشک یتسین  يارـس  هب  ار  دوخ  موق  دـندرک و  لیدـبت  نارفک  هب  ار  ادـخ  تمعن  هک  ار  یناسک  يدـیدن  ایآ  - . » 2

.29  - 28 میهاربإ ، .تسا » یهاگرارق  دب  دنوشیم و  دراو  نآ  شتآ  رد  اهنآ  هک  تسا  مّنهج  نامه )
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دیاب .تسامـش  نم و  دوخ  تسد  ندوب ، ماوع  .دنماوع  وزج  اما  دنا ، ینغ  ای  ریقف  هک  یناسک  اسب  يا  .دـنماوع  وزج  اما  دـنا ، هدرک  مه 
راـک تریـصب  يور  زا  هک  سک  ره  .دـشاب  تریـصب  يور  زا  مینکیم  يراـک  ره  ینعی  میدـنویپن ؛ هگرَج  نـیا  هـب  هـک  میـشاب  بظاوـم 

: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هرابرد ي  نآرق  دینیب  یم  اذل  .تسا  ماوع  دنکیمن ،

(1) ؛» ِینَعَبَّتا ِنَم  اَنَأ َو  ٍهَریَِصب  یلَع  ِهللا  َیلِإ  اوُعْدَأ  »

.میوریم شیپ  میزادرپیم و  توعد  هب  مینکیم ، لمع  تریصب  اب  مناوریپ  نم و  ینعی 

تردق دیـشوکب  .دینک  جراخ  هورگ  نآ  زا  ار  ناتدوخ  تعرـسب  دـیماوع ، هورگ  وزج  رگا  .هن  ای  دـیماوع  هورگ  وزج  دـینیبب  لّوا  سپ 
.دیبای تسد  تفرعم  هب  دیهد و  صیخشت  دینک ؛ ادیپ  لیلحت 

قح رادفرط  ّصاوخ  ّمهم  هفیظو ي 

بوسحم لـطاب  رادـفرط  ّصاوخ  هلمج ي  زا  اـی  میّقح ، رادـفرط  ّصاوخ  وزج  مینیبـب  دـیاب  صاوـخ ، هورگ  رد  .صاوـخ  هورگ  اـما  و 
هب اریز  تسین ؛ يدـیدرت  نیا  رد  دـنا و  ّقح  رادـفرط  ّصاوخ  وزج  ام ، هعماج ي  ّصاوخ  .تسا  نشور  ام  يارب  هّیـضق  اـجنیا  .میوشیم 

ّصاوخ زا  رادروـخرب  یمالـسا  يروـهمج  زورما  .دـننکیم  توـعد  یمالـسا  ياهـشزرا  هب  ادـخ و  هار  هب  ترتـع ، هب  ّتنـس ، هب  نآرق ،
قح رادـفرط  ّصاوخ  غارـس  هب  .میرادـن  يراک  اهنآ  هب  ًالعف  تسادـج و  ناـشباسح  لـطاب ، رادـفرط  ّصاوخ  سپ  .تسا  قح  رادـفرط 

.میوریم

هلباقم رد  هک  دنتسه  یناسک  عون  کی  .دنا  عون  ود  قح ، رادفرط  ّصاوخ  نم ! نازیزع  .تسا  دعب  هب  اجنیا  زا  هّیـضق ، يراوشد  همه ي 
زا همه  میدرک ، رکذ  هک  ییاهنیا  .دـنراد  رارق  بوخ  ياهعاتم  همه ي  مان و  تحار ، تّذـل ، لوپ ، توهـش ، ماـقم ، یگدـنز ، اـیند ، اـب 

؛ تسا یگدنز  ياهییابیز  وزج  شا  همه  .تسا  بوخ  ياهعاتم 

437 ص :

.108، فسوی .مینکیم » توعد  ادخ  يوس  هب  ار  مدرم  همه ي  لماک ، تریصب  اب  و  مناوریپ ، نم و  - . » 1
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(1) «. اَْینُّدلا ِهایَْحلا  ُعاتَم  »

: دیامرفیم هک  نآرق  رد  .تسا  يویند  یگدنز  ياه  هرهب  اهنیا  هرهب .»  » ینعی عاتم ،» »

«، اَْینُّدلا ِهایَْحلا  ُعاتَم  »

هرهب اهعاتم و  نیا  لباقم  رد  رگا  اهتنم  .تسا  هدـیرفآ  امـش  يارب  ادـخ  تسا و  عاتم  .هن  تسا ؛ دـب  عاتم ، نیا  هک  تسین  نیا  شیاـنعم 
، دـیرادرب تسد  دـیتسناوتن  دـمآ ، نایم  هب  تخـس  فیلکت  ياپ  یتقو  هک  دـیدش  بوذـجم  ردـقنآ  هتـساوخان  يادـخ  یگدـنز ، ياه 

یتحارب اهعاتم  نآ  زا  دـیناوتیم  دـیآ ، یم  شیپ  تخـس  ناحتما  ياپ  هک  اجنآ  يویند ، ياهعاتم  زا  ندرب  هرهب  نمـض  رگا  تسـالیواو !
.تسا باسح  تقو  نآ  دیرادرب ، تسد 

قاـفّتا بسح  رب  .دراد  مزـال  هعلاـطم  ّتقد و  لـئاسم ، نیا  .دـنوشیم  میـسقت  مسق  ود  هب  مه  قح  رادـفرط  ّصاوخ  یتـح  هک  دـینیب  یم 
.تخادرپ رکف  ّتقد و  هعلاطم و  هب  دیاب  درک ؛ همیب  ار  بالقنا  ماظن و  هعماج ، دوشیمن 

قح رادفرط  ّصاوخ  زاس  تشونرس  ریثأت 

، دنرادرب تسد  يویند  عاتم  زا  موزل  تروص  رد  دـنناوتیم  هک  یناسک  ینعی  قح ؛ رادـفرط  ّصاوخ  بوخ  عون  نآ  يا ، هعماج  رد  رگا 
ًانئمطم دش و  دهاوخن  التبم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارود  هعماج ي  تشونرس  هب  یمالـسا  هعماج ي  تقو  چیه  دنـشاب ، ّتیرثکا  رد 
سانـش قح  هک  نانآ  ایند ؛ عاتم  هب  ناگدرپس  لد  قح -  رادـفرط  ّصاوخ  رگید  عون  دـش و  سکعهب  هّیـضق  رگا  اما  .تسا  همیب  دـبا  ات 

! تسا اتبیصماو  دندوب ، ّتیرثکا  رد  دزرلیم -  ناشیاپ  ایند  عاتم  لباقم  لاح  نیع  رد  یلو  دنا ،

.ناج ینعی  ّتیلوئسم و  تسپ و  ینعی  ترهش ، مسا و  ینعی  ماقم ، ینعی  توهش ، ینعی  هناخ ، ینعی  لوپ ، ینعی  هچ ؟ ینعی  ایند »  » ًالـصا
ای دتفا ، یم  رطخ  هب  ناشناج  نوچ  دنیوگن ، دنیوگب ، قح  دـیاب  هک  اجنآ  دـننک و  كرت  ار  ادـخ  هار  ناشناج ، ظفح  يارب  یناسک  رگا 

ناشلغش يارب  ای  ناشماقم  يارب 

438 ص :

.14 نارمع ، لآ  - . 1
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خلـسم هب  اه  یلع  نب  نیـسح  تقو  نآ  دننک ، اهر  ار  ادخ  هار  ناشناتـسود ، ناکیدزن و  هداوناخ و  دالوا ، هب  ّتبحم  ای  ناشلوپ  يارب  ای 
يروشک رب   (1) هام رازه  هّیما ، ینب  دنیآ و  یم  راک  رـس  رب  اهدیزی  تقو ، نآ  .دش  دـنهاوخ  هدیـشک  هاگلتق  هب  تفر و  دـنهاوخ  البرک 

! دش دهاوخ  لیدبت  تنطلس »  » هب تماما »  » درک و دنهاوخ  تموکح  دوب ، هدروآ  دوجوهب  ربمغیپ  هک 

نامیا و يور  زا  مدرم  اما  دراد ، تردـق  هک  یناسنا  تسا ؛ ماما  هعماج ، سأر  رد  ینعی  تسا ؛ تماـما  هعماـج ي  یمالـسا ، هعماـج ي 
مدرم دـناریم ؛ مکح  مدرم  رب  هبلغ ي  رهق و  اب  هک  تسا  یـسک  هاشداپ  ناطلـس و  اما  .تسا  ناـنآ  ياوشیپ  دـننکیم و  ّتیعبت  وا  زا  لد ،

رهق اب  لاح ، نیع  رد  دزرَیب -  ناشنت  هب  ناشرـس  هک  یمدرم  هتبلا  دنرادن -  داقتعا  وا  هب  مدرم  دنرادن ؛ شلوبق  مدرم  دنرادن ؛ شتـسود 
! لاس دون  ینعی  هام -  رازه  دندرک و  لیدبت  یهاشداپ  تنطلـس و  هب  مالـسا  رد  ار  تماما  هّیما ، ینب  .دنکیم  تموکح  مدرم  رب  هبلغ ، و 

هیلع بالقنا  زا  دـعب  هک  دوب  نانچ  دـندرک ، يراذـگ  هیاپ  هّیما  ینب  هک  یجک  يانب  .دنتـشاد  ّتیمکاـح  یمالـسا ، گرزب  تلود  رد  - 
.تفرگ رارق  ساّبع  ینب  رایتخا  رد  طلغ  راتخاس  نامه  اب   (2)، ناش طوقس  نانآ و 

تموکح مالـسا  يایند  رب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نانیـشناج  افلخ و  ناونع  هب   (3)، نرق شـش  تدم  هب  دندمآ ، هک  ساّبع  ینب 
(5) و تثابخ اشحف و  داسف و  (4) و  رمخ برُش  لها  نادناخ ، نیا  ِناهاشداپ »  » رتهب ریبعت  هب  ای  افلخ »  » .دندرک

439 ص :

ص 234. ج 3 ، بهذلا ، جورم  - . 1
ص 354. ج 9 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  - . 2

صص 322-321. يرخفلا ، - . 3
هلص ص 164 ؛ ص386 و ج 8 ، ج 6 ، يربطلا ، خیرات  صص 391-392 و 400 ؛ ج 10 ، یناغألا ، یخیرات ) دـهاوش  زا  یخرب  - . ) 4

صص 480-479 ج 10 ، مالسإلا ، خیرات  ص 278 ؛ ج 4 ، ممألا ، براجت  ص 267 ؛ ج 4 ، بهذلا ، جورم  ص 129 ؛ يربطلا ، خیرات 
صص 299 و 325-324. یطویسلل ، ءافلخلا ، خیرات  ص302 ؛ و ج 36 ،

ج 10، مالسإلا ، خیرات  279 ؛  صص 273 و 278 -  صص 327-330 و ج 16 ، ج 10 ، یناغألا ، یخیرات ) دـهاوش  زا  یخرب  - . ) 5
صص 291-292 و 295. یطویسلل ، ءافلخلا ، خیرات  ص 480 ؛
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.دندوب ملاع -  ِنیطالس  هّیقب ي  لثم  رگید - روجف  قسف و  رازه  (1) و  يرگیفارشا يزودنا و  تورث 

يراچان و يور  زا  رتمک  ادتقا ، نآ  (2) و  دندرکیم ادتقا  ناشتماما  هب  زین  مدرم  دندناوخیم و  زامن  مدرم  يارب  دنتفریم ، دجـسم  هب  اهنآ 
.دندوب هدرک  بارخ  ار  مدرم  ِداقتعا  اریز  دوب ؛ طلغ  هابتشا و  تاداقتعا  رطاخ  هب  رتشیب 

ناشدوخ يایند  طـقف  هک  دـنهدیم  ّتیهاـم  رییغت  ناـنچ  هعماـج  کـی  رد  ناـش ، عطاـق  ّتیرثکا  اـی  قح ، ِرادـفرط  ِّصاوخ  یتقو  يرآ !
ندش و روفنم  سرت  زا  تسپ ، ماقم و  فذح  سرت  زا  لام ، لیلقت  لیلحت و  سرت  زا  ناج ، سرت  زا  یتقو  دنکیم ؛ ادیپ  ّتیّمها  ناشیارب 
دـننکیمن و يرادـفرط  قح  زا  دنتـسیا و  یمن  لطاب  لباقم  رد  دـننک و  لوبق  ار  لطاب  ّتیمکاح  دـنوشیم  رـضاح  ندـنام ، اهنت  سرت  زا 

.دوشیم زاغآ  عضو  نآ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تداهـش  اب  هعجاف  مالـسا  ناهج  رد  هاگ  نآ  دنزادنا ؛ یمن  رطخ  هب  ار  ناشناج 
! دسریم زورما  ات  مالسا  يایند  رد  نیطالس  هلسلس ي  هب  مه  شرخآ  ساّبع و  ینب  هب  دعب  و  یناورم »  » هخاش ي هّیما و  ینب  هب  تموکح 

دینک و هاگن  دراد ، رارق  نآ  رد  یبّنلاهنیدم  ادخ و  هناخ ي  هک  ینیمزرـس  یمالـسا و  فلتخم  ياهروشک  هب  مالـسا و  يایند  هب  زورما 
.دینک سایق  نیمزرس  نآ  اب  زین  ار  اهنیمزرس  هّیقب ي  دنتموکح ! تردق و  سأر  رد  يراُّجف  قاُّسف و  هچ  دینیبب 

: دییوگیم اروشاع  ترایز  رد  امش  اذل 

(3) «. ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  َّقَح  َمَلَظ  ٍِملاظ  َلَّوَا  ْنَْعلا  َّمُهللَا  »

440 ص :

ص 323 و ج 5، ج 4 ، ممألا ، براجت  ص 367-374 ؛ نادلبلا ، ص 440 ؛ ج 7 ، يربطلا ، خیرات  یخیرات ) دـهاوش  زا  یخرب  - . ) 1
ج مالسإلا ، خیرات  صص 117-118 و 124 ؛ ءابنإلا ، ص 309 ؛ ص 7 و ج 13 ، ص 224و ج12 ، ج 9 ، مظتنملا ، صص 323-326 ؛

ص 68. ص222 و ج 11 ، ج 10 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ص 21 ؛ ص 321 و ج 22 ، ، 20
ج مظتنملا ، صص 232 و 390 و 489 ؛ ج 7 ، يربطلا ، خیرات  ص 264 ؛ ج 4 ، فارـشألا ، باسنأ  یخیرات ) دهاوش  زا  یخرب  - . ) 2
ص 40 و ج ج 10 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ص 41 ؛ ص 16 و ج 21 ، ج 13 ، مالسإلا ، خیرات  ص 165 ؛ صص 355-356 و ج 16 ، ، 11

ص 232. ، 13
ص 293. ج 98 ، راونألاراحب ، ص 331 ؛ تارایزلا ، لماک  - . 3
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.تسا نیمه  مه  قح  هک  مینکیم  تنعل  ار  لّوا  تشخ  ناگدنراذگ  لّوا ، هجرد ي  رد 

اروشاع زیگنا  تربع  هثداح ي  صاوخ و 

.میوریم خیرات  غارس  هب  میدش ، کیدزن  اروشاع  زیگنا  تربع  هثداح ي  لیلحت  هب  یکدنا  هک  نونکا 

هلئـسم ي هب  .دش  عورـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  لاس  تشه  تفه ، ًادودـح  قح ، رادـفرط  ّصاوخ  شزغل  نارود 
زا رتمک  ایاضق ، .مزادرپب  نآ  هب  مهاوخیم  هک  تسا  یکانرطخ  رایـسب  نایرج  زا  ادـج  تفالخ ، هلئـسم ي  .مرادـن  راک  ًالـصا  تفـالخ 

.دش عورش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  ههد  کی 

، دندوب هدرک  تکرش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نامز  ياهگنج  رد  هک  یناسک  نارای و  هباحـص و  زا  معا  مالـسا ، ناراد  هقباس  ادتبا 
.دندش رادروخرب  تازایتما  زا 

تسین تسرد  نیریاس  اب  اهنآ  يواست  هک  دوب  هدش  ناونع  نینچ   (1) .دوب تازایتما  نآ  زا  یکی  لاملا ، تیب  زا  رتشیب  یلام  يدنم  هرهب 
.دوب لّوا  ِتشخ  نیا ،  (2)! تسناد ناسکی  نارگید  اب  ار  اهنآ  ناوتیمن  و 

.دشخب یم  يرتشیب  تعرـس  ار  يدعب  مدق  یمدق ، ره  سپـس  دوشیم و  زاغآ  یمک  هطقن ي  زا  هنوگ  نیا  فارحنا ، هب  رجنم  ياهتکرح 
هک دـش  يا  هنوگ  هب  ّتیعـضو  موس ، هفیلخ ي  نارود  رد  .دیـسر  نامثع  نارود  طـساوا  هب  اـت  دـش ، عورـش  هطقن  نیمه  زا  تاـفارحنا 

ینعی دینکیم ! هّجوت  دندشیم ! بوسحم  دوخ  نامز  ناراد  هیامرس  نیرتگرزب  وزج  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هباحص ي  ناگتسجرب 
نیا  - (6) هریغ »(5) و  صاّقو یبا  نبدعـس   » (4) «، ریبز  » (3) «، هحلط  - » تسا فورعم  ناشیاهمـسا  هک  ماـقم  یلاـع  هباحـص ي  نیمه 

ناگرزب

441 ص :

صص 195-194. ج 4 ، مظتنملا ، صص 108-110 ؛ ج 3 ، يربطلا ، خیرات  - . 1
.نامه - . 2

ص 770. ج 2 ، باعیتسإلا ، صص 165-167 ؛ ج 3 ، يربکلا ، تاقبطلا  - . 3
.429-428 صص ج 18 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  صص 332-333 ؛ ج 2 ، بهذلا ، جورم  - . 4

ص 333. ج 2 ، بهذلا ، جورم  ص 110 ؛ ج 3 ، يربکلا ، تاقبطلا  - . 5
ص 86؛ ج 5 ، خیراتلا ، ءدـبلا و  ص 333 ؛ ج 2 ، بهذـلا ، جورم  ص 321 ؛ ج 12 ، فارـشألا ، باسنأ  ص 5 ؛ ج 2 ، لـلعلا ، - . 6

ص 74. ج 5 ، مظتنملا ،
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مالسا ناراد  هیامرـس  لّوا  فیدر  رد   (1)، دنتـشاد دـُحا »  » و نینُح »  » و ردـب »  » رد تاراختفا  هقباس ي  روطق  باتک  کی  مادـک  ره  هک 
دندروآرد و شمش  تروص  هب  ادتبا  دننک ، میسقت  هثرو  نیب  دنتساوخ  ار  وا  زا  هدنام  ياهالط  دُرم و  یتقو  اهنآ  زا  یکی  .دنتفرگ  رارق 

ًاتدعاق ار  الط  دننک ! میسقت  کچوک  تاعطق  هب  ربت  اب  هک  مزیه ، لثم  ؛(2)  دنتشاذگ ار  اهنآ  ندرک  درخ  تسکش و  يانب  ربت ، اب  سپس 
هک تسین  یلئاسم  تسا و  هدش  طبض  خیرات  رد  اهنیا  دنتسکش ! یم  ربت  اب  ار  نآ  هک  هدوب ، الط  ردقچ  دنیبب  .دنشکیم  لاقثم  ِگنـس  اب 
زا هک  يرانید  مهرد و  رادقم  .دنا  هدیشوک  نآ  طبض  تبث و  رد  همه  هک  تسا  یقیاقح  دنا ؛ هتـشون  دوخ  ياهباتک  رد  هعیـش  مییوگب 

.دوب راو  هناسفا  دنامیم ، اجب  اهنیا 

ماـقم يا  هّدـع  نوـچ  ترـضح ، نآ  نارود  رد  ینعی  دروآ ؛ دوـجوهب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  نارود  لـئاسم  ّتیعـضو ، نـیمه 
تشذـگیم و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تلحر  زا  لاس  جنپوتـسیب   (3) .دـنداتفا رد  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  درک ، ادـیپ  ّتیّمها  ناشیارب 

جنپوتسیب رگا  .دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  سَفَن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سَفَن  .دوب  هدش  عورـش  تاهابتـشا  اهاطخ و  زا  یلیخ 
: هک دش  هجاوم  يا  هعماج  اب  اما  .تشادن  یلکشم  هعماج  نآ  نتخاس  يارب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دوب ، هداتفین  هلصاف  لاس 

(4)« ًالَخَد ِهللا  َنیِد  ًالَوَخ َو  ِهللاَداَبِع  ًالَوُد َو  ِهللا  َلاَم  اُولَعَج  »

یتقو مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  يا  هعماج  .دوب  هتفرگ  رارق  يرادایند  عاعّـشلا  تحت  اهـشزرا  نآ  رد  هک  تسا  يا  هعماـج 
داهج هب  ار  مدرم  دهاوخیم 

442 ص :

رد ریبز  روضح  . ) ص 369 ج3 ، كردتسملا ، ص 120 ؛ ج 10 ، فارـشألا ، باـسنأ  نینح ) دـُحا و  گـنج  رد  هحلط  روضح  - . ) 1
روضح . ) ص 513 ج 2 ، باعیتسإلا ، ص 365 ؛ ج 1 ، فارشألا ،  باسنأ  ص 77 ؛ ج 3 ، يربکلا ، تاقبطلا  نینح ) دُحا و  ردب ، گنج 

ص 333. ج 3 ، مظتنملا ، صص 104-105 ؛ ج 3 ، يربکلا ، تاقبطلا  نینح ) دُحا و  ردب ، گنج  رد  صاقو  یبا 
ص 38. ج 10 ، فارشألا ، باسنأ  ص 101 ؛ ج 3 ، يربکلا ، تاقبطلا  - . 2

ص 6. ج 32 ، راونألاراحب ، صص 119-123 ؛ لمجلا ، صص 218و221 ؛ ،ج 2 ، فارشألا باسنأ  - . 3
، فراعملا بیرقت  .دنهدیم » رارق  شیوخ  دمآرد  ار  وا  نید  دوخ و  هدنب ي  ار  ادـخ  ناگدـنب  دوخ و  هخرچ ي  ار  دـنوادخ  لام  - . » 4

ص 177. ج 31 ، راونألاراحب ، ص56 ؛ ج 3 ، دیدحلا ، یبأ  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  ص270 ؛
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دنتخانش یم  ار  قح  هک  یناسک  ینعی  قح ، رادفرط  ّصاوخ  وا -  نارود  ّصاوخ   (1)! دراد شیارب  رسدرد  تالکشم و  همه  نآ  دربب ،
هک دش  نیا  هجیتن  دندادیم ! حیجرت  ترخآ  رب  ار  ایند  هک  دندوب  یناسک  ناشرثکا  - 

اهگنج نیا  رد  ًامئاد  ار  دوخ  تموکح   (3) هام هن  لاس و  راهچ  رمع  ؛(2)  تخادنا هار  هب  گنج  هس  رابجإلاب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
(4) .دیسر تداهش  هب  ثیبخ  ياهمدآ  نآ  زا  یکی  تسد  هب  مه  تبقاع  دنارذگ و 

: دیناوخیم ثراو  ترایز  رد  امش  .تسا  شزرا  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوخ  ردق  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نوخ 

(5) ؛» هِراَث َْنبا  ِهللاَراَث َو  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  »

يارب ریبعت ، نیا  .تسا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  وا  ردپ  نوخ  بحاص  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ِنوخ  بحاص  لاعتم ، يادخ  ینعی 
بحاص شردپ  دوشیم ، هتـشک  هک  یـسک   (6) .دراد یبحاـص  دوشیم ، هتخیر  نیمز  رب  هک  ینوـخ  ره  .تسا  هدـماین  رگید  سک  چـیه 

(7) .دیوگیم راث »  » برع ار  مد  ّقح  ّتیکلام  یهاوخنوخ و  .تسا  نوخ  بحاص  شردارب  تسا ؛ نوخ  بحاص  شدـنزرف  تسا ؛ نوخ 
.تسادخ دوخ  هب  ّقلعتم  شراوگرزب ، ردپ  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  نوخ  ّقح  ینعی  تسادخ ؛ ِنآ  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ِراث » »

هعماـج ي زور  نآ  ّتیعـضو  رطاـخ  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .تسا  راـگدرورپ  سّدـقم  تاذ  دوـخ  رفن ، ود  نیا  نوـخ  بحاـص 
.دیسر تداهش  هب  یمالسا 

ماود هاـم  شـش  زا  شیب  تسناوتن  ترـضح  نآ  هک  دوب  ّتیعـضو  ناـمه  رد  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هب  تماـما  تبون  دـعب 
شیاهنت ِياهنت  ؛(8)  دروایب

443 ص :

صص 165-164. لاوطلا ، رابخألا  94-102 ؛ صص نیفص ، هعقو  - . 1
ص 469. ج 42 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  ص 552 ؛ ج 2 ، نینمؤملاریما ، مامإلا  بقانم  - . 2
ص 200. ج42 ، راونألاراحب ، ص 396 ؛ بقانملا ، ص 117 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  - . 3

ص 199. ج42 ، راونألاراحب ، ص 9 ؛ ج 1 ، داشرإلا ، ص 17 ؛ ربحملا ، - . 4
ص 199. ج98 ، راونألاراحب ، ص 720 ؛ دجهتملا ، حابصم  .ادخ » نوخ  دنزرف  ادخ و  نوخ  يا  وت  رب  مالس  - . » 5

ص 153. ج 34 ، راونألاراحب ، ص 278 ؛ هنزاوملا ، رایعملا و  هبطخ ي 105 ؛ هغالبلا ، جهن  - . 6
ص 97. ج 4 ، برعلا ، ناسل  ص 603 ؛ ج 2 ، حاحصلا ، - . 7

.61-60 صص ج 44 ، راونألاراحب ، ص 386 ؛ بقانملا ، ص 260 ؛ فارشإلا ، هیبنتلا و  - . 8
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هب دگنجب و  هیواعم  اب  دوخ  ِنارای  باحـصا و  دودعم  هّدـع ي  نامه  اب  رگا  هک  تسنادـیم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  .دنتـشاذگ 
ار وا  نوخ  لابند  هک  تشاذـگ  دـهاوخن  دوب ، مکاـح  یمالـسا  هعماـج ي  ّصاوخ  رب  هک  يداـیز  ِیقـالخا  طاـطحنا  دـسرب ، تداـهش 

ماما : » تفگ دنهاوخ  مدرم  لاس ، ودیکی  تشذگ  زا  دعب  درک و  دهاوخ  فّرـصت  ار  همه  هیواعم ، ياهیگنرز  لوپ و  تاغیلبت ، دنریگب !
اریز تخادنین ، تداهش  نادیم  هب  ار  دوخ  تخاس و  اهیتخس  همه ي  اب  اذل  درک .» ملع  دق  هیواعم  لباقم  رد  هدوهیب  مالسلا  هیلع  نسح 

.دش دهاوخ  رده  شنوخ  تسنادیم 

كرد بوخ  ّتقد ، تمکح و  انعم و  لـها  ار  هتکن  نیا  تسا ! نینچ  هک  ًاّـقح  تسا ! ندـنام  هدـنز  زا  رت  ناـسآ  ندـش  دیهـش  یهاـگ 
ياقل هب  ندش و  دیهش  ندش و  هتـشک  زا  رت  لکـشم  بتارم  هب  طیحم ، کی  رد  ندرک  شالت  نتـسیز و  ندنام و  هدنز  یهاگ  .دننکیم 

دندوب و میلـست  صاوخ  .تسا  هدوب  نینچ  نامز  نآ  عضو  .درک  باختنا  ار  لکـشم  نیا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  .تسا  نتـسویپ  ادخ 
.دننک یتکرح  دندشیمن  رضاح 

هب شنوخ  دشیم ، هتـشک  دیزی  اب  گنج  رد  هک  یـسک  رگید ، يریبعت  هب  .دش  ریذپ  ناکما  وا  اب  ندـیگنج  دـمآ ، راک  ِرـس  رب  هک  دـیزی 
هنوگ هب  دیزی  نارود  عضو  .درک  مایق  لیلد  نیمه  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دشیمن  لاماپ  تشاد ، دیزی  هک  یبارخ  ّتیعـضو  لیلد 
دیهـش  » ِباـختنا ود  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  نارود  فـالخ  هب  نیا ، .دیـسریم  رظن  هب  نکمم  ِباـختنا  اـهنت  ماـیق ، هک  دوب  يا 

ماما ار  رت  تخـس  باختنا  اذل  .دوب  ندش  هتـشک  زا  شیب  شتمحز  رثا و  باوث و  ندنام ، هدنز  تشاد و  دوجو  ندنام » هدنز   » و ندش »
هدـنز .تشادـن  دوجو  رتشیب  باختنا  کی  .دوبن  هنوگ  نادـب  عضو  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  نامز  رد  اـما  .درک  مالـسلا  هیلع  نسح 

هدیـسر دیـسریم ، تموکح  هب  مایق  نآ  رثا  رد  رگا  لاح  .درکیم  مایق  یتسیاب  اذل  تشادـن و  ینعم  ندرکن  مایق  تشادـن ؛ ینعم  ندـنام 
هار یتسیاب  .دوب  هدش  دشیم ، مه  هتشک  دوب ؛
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ماما یتقو  .دشاب  نینچ  دـیاب  تکرح  تسا ، نانچ  ّتیعـضو  هک  یتقو  دـشاب  مولعم  ات  دـیبوکیم  هار  ِرـس  رب  ار  مچرپ  دادـیم و  ناشن  ار 
کمک وا  هب  دندماین و  شدزن  هب  صاوخ  زا  يرایسب  تشاد ، یمالسا  هعماج ي  رد  هک  یتمظع  نآ  اب  درک ، مایق  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

تشونرس رب  یتحار  هب  ار  ناشدوخ  يایند  دنرضاح  هک  یّصاوخ  هلیـسو ي  هب  هزادنا  هچ  ات  هعماج ، کی  رد  ّتیعـضو  دینیبب  .دندرکن 
! دوشیم بارخ  دنهد ، حیجرت  هدنیآ  ياهنرق  رد  مالسا  يایند 

یبش نآ  زا  لبق  بش  کی  هک  مدروخرب  هتکن  نیا  هب  مدرکیم ؛ هاگن  هنیدم  زا  يو  تکرح  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  يایاضق  هب 
نیسح ماما  اما  دنتشاد ، ّتیعـضو  کی  عقاو ، رد  ود  ره   (1) .دوب هدمآ  نوریب  ریبز  نب  هللادبع  دوش ، جراخ  هنیدـم  زا  ترـضح  نآ  هک 

! اجک ربیز  نب  هللادبع  اجک ، مالسلا  هیلع 

تأرج هنیدم ، تقو  مکاح  دیلو »  » هک دوب  رادروخرب  یتبالص  نانچ  زا  شا  هبطاخم  هلباقم و  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  نتفگ  نخس 
، دوـب اـجبان  شداـقتنا  نوـچ  دروآ ، ناـبز  رب  ترـضح  نآ  زا  داـقتنا  رد  هملک  کـی  ناورم » ! » دـنزب فرح  یتشردـهب  يو  اـب  درکیمن 
هب ار  ریبز  نب  هللادـبع  هناـخ ي  ناورم ، نیمه  لاـثما  تقو  نآ   (2) .دنیشنب شیاج  رـس  دش  روبجم  هک  دز  وا  هب  يرـشت  نانچ  ترـضح 

تناها وا  هب  .میاین » هفالخلاراد  هب  ًالعف  دیهدب ، هزاجا  رگا   » هک داتـسرف  اهنآ  دزن  مایپ  نیا  اب  ار  شردارب  هللادبع ، .دندروآرد  هرـصاحم 
دندرک يدیدهت  نانچ  مینکیم ! اه  هچ  میناسریم و  تلتق  هب  ییاین ، نوریب  تا  هناخ  زا  رگا  میروآ ! یم  رد  ار  تردپ  دنتفگ : دـندرک و 
ردقنآ .میآ » یم  هفالخلاراد  هب  ادرف  مدوخ  متـسرفب ؛ ار  مردارب  ًالعف  دیهدب  هزاجا  سپ  : » تفگ داتفا و  سامتلا  هب  ریبز  نب  هللادـبع  هک 

(3)« .دیهدب تلهم  وا  هب  ار  بشما  : » تفگ دش و  هطساو  یکی  هک  درک  سامتلا  رارصا و 
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تأرج یسک  .تشاد  قرف  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  شتّیعضو  ردقنیا  دوب ، ذوفن  اب  سانـشرس و  یتّیـصخش  هکنیا  اب  ریبز ، نب  هللادبع 
دیسر و وا  هب  سک  ره  هکم ، رد  هچ  هار و  نیب  رد  هچ  دمآ ، نوریب  هک  مه  هنیدم  زا  .دنک  تبحـص  یتشردهب  ترـضح  نآ  اب  درکیمن 

یلاخ یمع و   » و دـندرگ » تنابرق  مرداـم  ردـپ و   » و مدرگ ) تناـبرق  « ) كادـف تلعج   » ترـضح نآ  هب  شباـطخ  دـش ، تبحـص  مه 
هعماج رد  وا  ّتیصخش   (1) .دوب هنوگ  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  یمومع  دروخرب  .دوب  دندرگ ) تنابرق  ما  ییاد  ومع و  « ) كادف

! هللا لوسر  نبای  : » درک ضرع  دمآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  هکم  رد  عیطم » نب  هللادبع   » .دوب هتسجرب  زاتمم و  نینچ  یمالسا ، ي 
دنهاوخ یگدرب  هب  ار  ام  دنتموکح ، ياراد  هک  یناسک  وت  زا  دعب  يوش ، هتـشک  ینک و  مایق  وت  رگا   (2) ؛» كدعب ّنقرتسنل  تکله  نئل 

.دنوریم ار  ناشدوخ  يداع  ِهار  هک  تسوت  تبیه  زا  وت و  سرت  زا  وت ، مارتحا  هب  زورما  .درب 

رفعج نب  هللادبع  دنکیم ؛ عوضخ  شلباقم  رد  ساّبع  نبا  یتح  هک  تسا  نینچ  صاوخ  نیب  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ماقم  تمظع 
رد قح ، لها  ّصاوخ  همه ي  ناگرزب و  .دنکیم  عوضخ   (3)، دیآ یمن  ششوخ  ترضح  زا  هکنآ  اب  ریبز ، نب  هللادبع  دنکیم ؛ عوضخ 

دنتـسین و هّیما  ینب  فرط  دنتـسین ، تموکح  فرط  هک  دـنا ؛ ّقح  ههبج ي  ّصاوخ  وا ، هب  ناعـضاخ  .دـنا  عضاخ  وا  ماقم  تمظع  ربارب 
لّوا هفیلخ ي  ار  وا  دـنراد و  لوبق  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  دنتـسه  يداـیز  نایعیـش  یتح  اـهنآ  نیب  رد  .دنتـسین  لـطاب  فرط 

یتحار ناش ، یتمالـس  ناشناج ، تسانب  دننیب  یم  دنوشیم و  هجاوم  مکاح  هاگتـسد  ِلمع  تّدش  اب  هک  یتقو  اهنیا  همه ي  اما  .دننادیم 
.دننکیم ور  فرط  نآ  هب  مه  مدرم  ِّماوع  دندز ، سپ  هک  اهنیا  دننزیم ! سپ  دتفیب ، رطخ  هب  ناشلوپ  ناشماقم و  ناش ،
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هفوک ّصاوخ  راتفر  هب  یهاگن 

همه دینیب  یم  دینکیم ، هاگن  دندرک ، توعد  ار  وا  دنتـشون و  همان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  هفوک  زا  هک  یناسک  یماسا  هب  یتقو 
نیجروخ نیدنچ  دیاش  همان و  هحفص  اهدص  .تسا  دایز  اه  همان  دادعت  .دنا  هعماج  ناگتسجرب  ناگدبز و  زا  صاوخ و  هقبط ي  وزج 

ياه ّتیصخش  نایعا و  ناگرزب و  ار  اه  همان  همه ي   (1) .دش هداتسرف  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  هفوک  زا  همان ، گرزب  هتسب ي  ای 
ّصاوخ نیا  زا  دوشیم  مولعم  دـینک ، هاگن  هک  ار  اه  همان  نحل  نومـضم و  اهتنم  .دنتـشون  صاوخ  نامه  راد و  ناـشن  ماـن و  هتـسجرب و 

دنرـضاح هک  دنتـسه  یناسک  اهمادک  دننک و  ناشیایند  ینابرق  ار  ناشنید  دنرـضاح  هک  دنتـسه  يا  هتـسد  وزج  اهمادک  قح ، رادفرط 
ایند ینابرق  ار  ناشنید  دنرـضاح  هک  یناسک  هّدـع ي  هک  دـیمهف  دوشیم  مه  اه  همان  ِکـیکفت  زا  .دـننک  ناـشنید  یناـبرق  ار  ناـشیایند 

.تسا رتشیب  دننک ،

ملسم اب  شدنورهش   (3) رازه هدـجه  هک  يا  هفوک  نامه  زا  (2) و  دسریم تداهـش  هب  لیقع  نب  ملـسم  هک  دوشیم  نآ  هفوک  رد  هجیتن 
تکرح ینعی  دـنوریم ! البرک  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  گـنج  يارب   (6)، رتشیب ای   (5) رفن رازه  یـس   (4)، تسیب دندرک ، تعیب 

.دروآ یم  ار  ماوع  تکرح  دوخ ، لابند  هب  صاوخ 

؟ هن ای  دوشیم  نشور  ام  يارب  تسرد  دریگیم ، ار  دنمشوه  ياهناسنا  نابیرگ  هشیمه  يارب  هک  تقیقح  نیا  تمظع  منادیمن 

نآ دنتشون و  همان  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  .دیا  هدینش  دبال  ار  هفوک  يارجام 
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ص 819. ج 2 ، هّمئألا ، هفرعم  یف  همهملا  لوصفلا  - . 4

ص 192. بلاطلا ، هدمع  - . 5
ص 248. ج 3 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  - . 6
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هک داد  ربخ  رگا  .متسرفیم  اجنآ  هب  ار  ملسم  دیـشیدنا : دوخ  اب   (1) .درک مازعا  هفوک  هب  ار  لیقع  نب  ملسم  ماگ ، نیتسخن  رد  ترـضح 
همان دش و  دراو  هعیش  ناگرزب  لزنم  هب  هفوک ، هب  دورو  ضحم  هب  لیقع  نب  ملـسم  .موشیم  هفوک  یهار  زین  دوخ  تسا ، دعاسم  عاضوا 

(2) .دندرک تدارا  راهظا  همه  دندمآ و  مدرم  هورگ  هورگ  .دناوخ  ار  ترضح  ي 

گنج دشاب ، هتشادن  گنج  ِرس  نم  اب  یـسک  ات  : » تفگ .دوب  میالم  فیعـض و  يدرف  هک  تشاد  مان  ریـشب » نب  نامُعن   » هفوک رادنامرف 
.دندرک تعیب  ترضح  اب  شیپ  زا  شیب  دندید ، یم  زاب  ار  نادیم  مارآ و  ار  ّوج  هک  مدرم  .درکن  هلباقم  ملسم  اب  اذل   (3)« .منکیمن

درف یـشاب ، هتـشاد  ار  هفوک  یهاوخیم  رگا   » هک دنتـشون  همان  دـیزی  هب  هّیما -  ینب  نارادـفرط  لـطاب -  ههبج ي  ّصاوخ  زا  نت  هس  ود ،
« .دنک تمواقم  لیقع  نب  ملسم  لباقم  رد  دناوتیمن  ریشب  نب  نامعن  نوچ  تسرفب ؛ تموکح  يارب  ار  يا  هتسیاش 

تحت زین  ار  هفوک  تمـس - » ظفح  اب  ، » زورما لوق  هب  هرـصب -  رب  هوالع  هک  داد  مکح  ار  هرـصب ، رادنامرف  دایز ، نب  هللادیبع  مه  دیزی 
صاوخ شقن  مه  هفوـک  هب  وا  ندـمآ  هّیـضق ي  رد   ) (4) .تخات هرـسکی  هفوک  ات  هرـصب  زا  دایز  نب  هللادـیبع  .دروآرد  دوخ  تموکح 

( .درک مهاوخ  لقن  ناتیارب  ار  نآ  زا  یشخب  تسه ، یلاجم  مدید  رگا  هک  دوشیم ، مولعم 

دندید ات  دندوبن -  لیلحت  هب  رداق  هک  یماوع  نامه  زا  هفوک -  یلومعم  مدرم   (5) .دوب بش  هک  دیسر  هفوک  هزاورد ي  هب  یماگنه  وا 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دندرک  رّوصت  دش ، رهش  دراو  هرهچ  رب  باقن  تازیهجت و  بسا و  اب  يدرف 
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لیلحت لها  هک  یمدآ  .تسا  نینچ  یماع ، درف  یگژیو  دنکفا ! نینط  اضف  رد   (1)« هللا لوسر  نباب  ابحرم   » دایرف دندیود و  ولج  تسا ؛
طلغ رّوصت  دنـشاب ، هدز  وا  اب  فرح  هملک  کی  هکنآ  یب  دش ؛ دراو  تازیهجت  بسا و  اب  يدرف  دـندید  .دوشیمن  قیقحت  رظتنم  تسین ،

دندرک و مالـس  وا  هب  دندروآرب ! نیـسح » ماما  نیـسح ، ماما   » دایرف همه  تسا ،» مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  وا  : » تفگ یکی  ات  .دندرک 
هرامالاراد هب  ار  دوخ  درکن و  اهنآ  هب  ییانتعا  مه  هللادیبع  .دوش  راکـشآ  تقیقح  ات  دننک  ربص  هکنآ  یب  دنتـشاد ؛ یمارگ  ار  شمدقم 

.تشاذگ ارجا  هب  ار  لیقع  نب  ملسم  اب  هزرابم  حرط  اج  نامه  زا  دناسر و 

، تهج نیدب   (2) .دهد رارق  هجنکـش  دیدهت و  دروم  راشف  ّدشا  اب  ار  لیقع  نب  ملـسم  نارادـفرط  هک  دوب  نیا  زا  ترابع  وا  راک  ساسا 
هب ضارتعا  رد  مدرم  زا  یهورگ  یتـقو   (3) .تخادرپ وا  متـش  برـض و  هب  دناشک و  هرامالاراد  هب  هلیح  ردـغ و  اب  ار  هورع » نب  یناه  »
هب ِّصاوخ  شقن  مه ، عـطقم  نیا  رد   (4) .درک قّرفتم  ار  اهنآ  گنرین ، غورد و  هب  لّسوت  اب  دـندرک ، هرـصاحم  ار  هرامالاراد  وا  راـتفر 

.دوشیم راکشآ  دنتسناد ، حّجرم  نآ  رب  ار  ناشیایند  اما  دنداد ، صیخشت  دنتخانش و  ار  قح  هک  قح  رادفرط  حالطصا 

ییوگ هک  تسا  هدـمآ  ریثأ » نبا   » خـیرات رد  .دـمآرد  تکرح  هب  يدایز  ّتیعمج  اـب  هیلع  هللا  مالـس  ملـسم  ترـضح  رگید ، فرط  زا 
ریـشمش دندوب و  هداتـسیا  وا  تماقا  لحم  رودارود  رفن  رازه  راهچ  طقف  هّدع  نیا  زا  .دندوب  هدمآ  درگ  ملـسم  فارطا  رفن  رازه  هدجه 

(6) .تسا هّجحلا  يذ  متشه  زور  هب  طوبرم  عیاقو ، نیا   (5) .دندادیم راعش  لیقع  نب  ملسم  عفن  هب  تسد ، هب 
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صص 348-347. ج 44 ، راونألاراحب ، 50-51 ؛ صص ج 2 ، داشرإلا ، صص 274-275 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  - . 4
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نیب رد  مه  صاوخ  .دـنناسرتب  ار  اهنآ  اـت  درک  مدرم  ياـه  هتـسد  دراو  ار  صاوخ  زا  يا  هّدـع  هک  دوب  نیا  درک ، داـیز  نبا  هک  يراـک 
ناتیاه هناخ  هب  دیـشاب ، ناما  رد  دـیهاوخیم  رگا  دـیگنج !؟ یم  ارچ  دـیراد !؟ گـنج  رـس  یـسک  هچ  اـب  : » دـنتفگیم دنتـشگیم و  مدرم 

هب ترضح  نآ  هک  دندنکارپ  ملسم  درگ  زا  دندناسرت و  ار  مدرم  نانچ  .دنراد » هنایزات  ریـشمش و  لوپ و  دنا ؛ هّیما  ینب  اهنیا  .دیدرگرب 
(1)! سک چیه  تشادن ؛ هارمه  ار  سک  چیه  اشع  زامن  تقو 

نم تماما  هب  ار  ناشیاشع  زاـمن  دـنیایب و  دجـسم  هب  دـیاب  همه   » هک درک  یمومع  نـالعا  تفر و  هفوک  دجـسم  هب  داـیز  نبا  هاـگ  نآ 
(2) .دندوب هداتسیا  اشع  زامن  هب  دایز  نبا  رس  تشپ  هک  دش  یتّیعمج  زا  ولمم  هفوک  دجسم  دسیونیم : خیرات  دنناوخب »!

هچ لثم  .دندرک  لمع  يدب  ِتیاهن  رد  ناش  یـضعب  دنرّـصقم و  قح  رادفرط  ِّصاوخ  منیب  یم  منکیم ، هاگن  هک  هدـنب  دـش ؟ نینچ  ارچ 
زا عاضوا  هک  دیمهف  یم  تسیک ؛ اب  قح  دیمهف  یم  هک  دوب  یسک  دوبن ! هّیما  ینب  وزج  هک  یضاق  حیرش  یضاق .» حیرـش  » لثم یـسک ؟

.تسا رارق  هچ 

هب ار  دایز  نب  هللادیبع  رـصق  فارطا  وا  هلیبق ي  دارفا  نازابرـس و  دندنکفا ، نادـنز  هب  حورجم  يور  رـس و  اب  ار  هورع » نب  یناه   » یتقو
«. دیا هتشک  ار  یناه  امش  : » دنتفگیم اهنآ  .دیسرت  دایز  نبا  .دندروآرد  دوخ  لرتنک 

حورجم اما  هدنز ، هورع  نب  یناه  دید  حیرش  .هدب » ربخ  شمدرم  هب  تسا ، هدنز  یناه  رگا  نیبب  ورب  : » تفگ یضاق  حیرش  هب  دایز  نبا 
نم غارس  ارچ  دندش !؟ هچ  نم  موق  سپ  تسا !؟ یعـضو  هچ  نیا  ناناملـسم ! يا  : » دروآرب دایرف  داتفا ، حیرـش  هب  یناه  مشچ  ات  .تسا 

یناسک هب  ار  یناه  ياهفرح  متساوخیم  : » تفگ یـضاق  حیرـش  دنا »!؟ هدرم  رگم  دنهد !؟ تاجن  اجنیا  زا  ارم  دنیآ  یمن  ارچ  دندماین !؟
هتفرگ ار  هرامالاراد  ِرود  هک 
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ینعی هچ ؟ ینعی  مدرکن » تأرج   » (1) !« مدرکن تأرج  تشاد و  روضح  اجنآ  هللادیبع  سوساج  هک  سوسفا  اما  منک ، سکعنم  دـندوب ،
! نید رب  ایند  حیجرت  مییوگیم  ام  هک  نیمه 

حورجم اما  تسا ، هدنز  یناه  هک  تفگیم  مدرم  هب  حیرش  رگا  .دشیم  ضوع  خیرات  دادیم ، ماجنا  ار  راک  کی  نیمه  حیرش  رگا  دیاش 
ار یناه  دـنتخیریم و  اهنآ  دوب ، هتفرگن  تردـق  زونه  هللادـیبع  هکنیا  هب  هّجوت  اب  دـشکب ، ار  وا  دراد  دـصق  هللادـیبع  هداتفا و  نادـنز  رد 
؛ دنتفرگیم ار  هللادیبع  دندرکیم ، هرـصاحم  ار  هرامالاراد  دنتفای ، یم  هّیحور  دندرکیم ، ادیپ  تردق  مه  یناه  تاجن  اب  .دندادیم  تاجن 
! داتفا یمن  قافّتا  البرک  هعقاو ي  رگید  دشیم و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ِنآ  زا  هفوک  هاگ  نآ  .تفریم  دنداتـسرفیم  ای  دنتـشکیم و  ای 

لوط مه  هام  شش  رگا  ینیسح ، تموکح  .دیسریم  تموکح  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ینعی  داتفا ؛ یمن  قافّتا  البرک  هعقاو ي  رگا 
.دشکب لوط  دوب  نکمم  مه  رتشیب  هچرگ  تشاد ؛ يدایز  تاکرب  خیرات ، يارب  دیشکیم ،

صرح یبلطایند و  فعض و  سرت و  زا  یـشان  هک  اجبان  تکرح  کی  یهاگ  دهدیم و  تاجن  ار  خیرات  اجب ، تکرح  کی  تقو  کی 
، تسا ّتیعضو  نآ  رد  یناه  يدید  هک  یتقو  ارچ  یـضاق ! حیرـش  يا  .دناتلغیم  یهارمگ  هطرو ي  رد  ار  خیرات  تسا ، ندنام  هدنز  هب 

.تسا نیمه  نید ، رب  ایند  هدنهد ي  حیجرت  ّصاوخ  صقن  بیع و  يدادن !؟ قح  ِتداهش 

هدـنکارپ ملـسم  رود  زا  ار  مدرم  دـیورب و  تفگ  هفوک  لیابق  ياـسؤر  هب  داـیز  نب  هللادـیبع  هک  یتقو  میدرگرب ؛ هفوک  رهـش  لـخاد  هب 
هدماین ماش  زا  دندوبن و  يوما  ناش  همه  هک  لیابق  ياسؤر  دندرک !؟ تعاطا  ار  وا  رما  ارچ   (2)، مروآ یم  رد  ار  ناتردپ  هنرگو  دینک ،

هب هک  دوب  اهنآ  زا  یکی  یْعبر » نب  ْثَبَش   » .دندوب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  همان  ناگدنسیون  وزج  اهنآ  زا  یضعب  دندوب !

451 ص :
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مدرم دیورب  تفگ  هللادیبع  یتقو  هک  تسا  یناسک  وزج  ومه ،  (1) .درک توعد  هفوک  هب  ار  وا  تشون و  همان  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
(2)! تخادرپ هفوک  یلاها  ندناسرت  عیمطت و  دیدهت و  هب  تشاذگ و  شیپ  مدق  دینک ، قّرفتم  ملسم  رود  زا  ار 

ادـخ زا  دنـسرتب ، داـیز  نبا  زا  هکنیا  ياـج  هب  ساّـسح ، هـظحل ي  کـی  رد  یعبر  نـب  ثبـش  لاـثما  رگا  دـندرک !؟ يراـک  نـینچ  ارچ 
نیب دندیشک ؟ تسد  وا  زا  دندوب ، ملسم  رود  هک  ینمؤم  ّصاوخ  ارچ  دندش ؛ قّرفتم  ماوع  هک  مریگ  .دشیم  ضوع  خیرات  دندیـسرتیم ،

.دندرک هابتشا  اجنیا  اّما  دندش ، دیهش  البرک  رد  ًادعب  ناش  یضعب  هک  دندوب  یباسح  بوخ و  يدارفا  اهنیا 

.میروآ یمن  مه  ار  ناش  مسا  تسین و  یثحب  اهنآ  هرابرد ي  .دش  هداد  ناشهابتشا  هراّفک ي  دندش ، دیهـش  البرک  رد  هک  ییاهنآ  هتبلا 
(3) .دنوش نیباّوت  وزج  دندش  روبجم  دعب  هتبلا ، دندرکن و  ادـیپ  قیفوت  دـنورب ؛ دنتـسناوتن  .دـنتفرن  مه  البرک  هب  صاوخ ، زا  یناسک  اما 

تکرح یتقو  داتفا ، قافّتا  هعجاـف  یتقو  تفر ، تسد  زا  ربمغیپ  دـنزرف  یتقو  دـش ، هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  یتقو  هدـیاف ! هچ 
يادهـش هّدـع ي  ربارب  دـنچ  نیباّوـت ، هّدـع ي  خـیرات ، رد  هـک  تساذـل  هدـیاف ! هـچ  رگید  دـش ، زاـغآ  بیــشارس  تمــس  هـب  خـیرات 

هک يرثا  مرازه  کی  دنتشاذگ ، خیرات  رد  نیباّوت  هک  يرثا  اما  دندش ؛ هتشک  زین  نیباّوت  دندش ، هتـشک  البرک  يادهـش   (4) .تسالبرک
دنتفرگ میمصت  رید  دندادن ؛ ماجنا  دوخ  هظحل ي  رد  ار  راک  دندماین ؛ دوخ  تقو  رد  هکنیا  رطاخ  هب  تسین ! دنتـشاذگ  البرک  يادهش 

.دنداد صیخشت  رید  و 

اهنت تسا ، ماما  هدنیامن ي  دیتسنادیم  هکنیا  اب  ار  لیقع  نب  ملسم  ارچ 
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ماگنه ارچ  .میوگیم ) ار  صاوخ  مرادـن ؛ يراک  ماوع  هب   ) .دـیتشاد مه  شلوبق  دـیدوب ؛ هدرک  مه  تعیب  وا  اب  دوب و  هدـمآ  دـیتشاذگ ؟
، ًالثم دنتشاذگیمن و  اهنت  ار  ملسم  صاوخ ، رگا   (1) !؟ دربب هانپ  هعوط » هناخ ي« هب  ات  دیتشاذگ  اهنت  ار  ملسم  دش ، هک  بش  ِرس  رصع و 

عافد دنداتسیا و  یم  دندرکیم ، یهدنامرف  ّرقم  ار  ناش  یکی  هناخ ي  .دنتفرگیم  ار  ملـسم  روُد  رفن  دص  نآ  دیـسریم ، رفن  دص  هب  هّدع 
هلمح راب  نیدـنچ  دایز ، نبا  نازابرـس  .دیـشک  لوط  اـهتعاس  دـننک ، شریگتـسد  دنتـساوخ  یتقو  دوب ، هک  مه  اـهنت  ملـسم  .دـندرکیم 

ناشرود مدرم  زاب  دننک !؟ شریگتسد  دنتـسناوتیم  رگم  دندوب ، وا  اب  مدرم  رفن  دص  رگا   (2) .دز سپ  ار  همه  ییاهنت  هب  ملـسم  دندرک ؛
.دنتفرگن ار  ملسم  رود  هک  دندرک  یهاتوک  هلحرم  نیا  رد  صاوخ  سپ  .دندشیم  عمج 

خیرات تاجن  رد  صاوخ  شقن 

، مزال تقو  رد  صاوخ  صیخـشت  مزـال ، تقو  رد  صاوخ  يریگ  میمـصت  میـسریم ؛ صاوخ  هب  مینکیم ، تکرح  فرط  ره  زا  دـینیبب !
تاجن ار  اهـشزرا  خـیرات و  هک  تساهنیا  .مزـال  هظحل ي  رد  ادـخ  يارب  صاوخ  مادـقا  مزـال ، هظحل ي  رد  اـیند  زا  صاوخ  تشذـگ 

.درادن هدیاف  رگید  تشذگ ، تقو  دیدرک و  لّمأت  رگا  .داد  ماجنا  ار  مزال  تکرح  دیاب  مزال ، هظحل ي  رد  دنکیم ! ظفح  دهدیم و 

ِرـس رب  یماظن  تموکح  نارگید ، اکیرما و  کیرحت  اب  یلو  دوب ؛ هدـش  تاـباختنا  هدـنرب ي  روشک  نآ  یمالـسا  ههبج ي  ریازجلا ، رد 
ناشیارب مه  ماغیپ  هدنب ، زور -  نآ  رگا  .دوبن  رادروخرب  یتردق  زا  تفرگ ، لکـش  اجنآ  رد  یماظن  تموکح  هک  یلّوا  زور  .دمآ  راک 

هب ار  مدرم  یمالسا ، ههبج ي  نیلوئسم  یماظن ، تموکح  هّیلّوا ي  تاعاس  نآ  رد  و  مدوب -  هداتسرف 
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رب یمالسا  تموکح  ریازجلا  رد  زورما  هکنیا  هجیتن  .تفریم  نیب  زا  دنکب و  تسناوتیمن  يراک  یماظن  تردق  دندوب ، هدناشک  اهنابایخ 
ادیپ فعـض  يا  هّدع  دندیـسرت ؛ يا  هّدـع  .دـنتفرگن  دـنتفرگیم ؛ میمـصت  یتسیاب  شدوخ  تقو  رد  .دـندرکن  یمادـقا  اما  .دوب  راک  رس 

.دندرک عازن  مه  اب  تسایر ، بسک  رس  رب  يا  هّدع  دندرک و  لالتخا  يا  هّدع  دندرک ؛

(1)« .دیزیرب اهنابایخ  هب  : » دومرف مدرم  هب  ماما  .دش  مالعا  یماظن  تموکح  نارهت  رد  لاس 57 ، هام  نمهب  مکی  تسیب و  زور  رصع  رد 
یماظن تموکح  اب  رگا  ینعی  .دوب  راک  رـس  رب  تکلمم  نیا  رد  اضردـمحم  زورما  تفرگیمن ، یمیمـصت  نینچ  هظحل  نآ  رد  ماما  رگا 

دوبان ماعلتق و  ار  قطانم  هّیقب ي  یلاها  دعب  و  هافر »  » هسردم ي نانکاس  ماما و  لّوا  دندنامیم ، ناشیاه  هناخ  رد  مدرم  دـندشیم و  رهاظ 
.دش مامت  دنتـشک و  ار  رفن  نویلیم  کی  يزنودنا  رد  هک  نانچ  دشیم ؛ مامت  هّیـضق  دنتـشکیم و  نارهت  رد  ار  رفن  رازهدصناپ  .دندرکیم 

رد ماما ، اـما  دروخن ! ناـکت  بآ  زا  مه  بآ  تسا ! یمرتحم  دـنموربآ و  مه  یلیخ  ّتیـصخش  تسا و  راـک  رـس  رب  اـقآ  نآ  مه  زورما 
.تفرگ ار  مزال  ِمیمصت  مزال  هظحل ي 

یلع نب  نیـسح  رگید  دنکیم و  ادیپ  تاجن  خیرات  دننک ، لمع  تقو  ِتوف  نودب  عقومب و  دـنداد ، صیخـشت  هک  ار  يرما  صاوخ  رگا 
خیرات رد  اهالبرک  دندرک ؛ فالتخا  مه  اب  اما  دندیمهف  دـندیمهف ، رید  دـندیمهف ، دـب  صاوخ  رگا  .دـنوشیمن  هدـناشک  اهالبرک  هب  اه 

.دش دهاوخ  رارکت 

ام : » تفگ یکی  .دندادن  باوج  هعماج ، رد  رـشتنم  ِّصاوخ  هقبط ي  اما  دندوب ؛ یباسح  ياهمدآ  راک ، سأر  رد  دـینک ! هاگن  اهناغفا  هب 
؛ مینک یبساک  میورب  میورب ؛ نامراک  ِغارـس  دیراذگب  .دینک  نامیاهر  دش ، مامت  گنج  رگید  : » تفگ یکی  .میراد » راک  رگید  زورما 

؛ میتفر ههبج  نآ  هب  ههبج  نیا  زا  میتشگ و  اه  ههبج  رد  ام  یلو  دندرک ، عمج  فوُلا  فالآ و  همه  لاس ، دنچ 
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رارکت خـیرات  رد  اهالبرک  نامه  دـندرک ، لمع  هنوگ  نیا  رگا  بُخ ؛ رگید »! تسا  سب  .لامـش  یهاگ  بونج ، یهاگ  برغ ، یهاـگ 
! دش دهاوخ 

ادخ نارای  ترصن  یهلا ؛ هدعو ي  تّنس و 

يارب یسک  رگا  درادن ! درگرب  ورب ، .درک  دهاوخ  شترـصن  مه  وا  دنک ، ترـصن  ار  وا  یـسک  رگا  هک  تسا  هداد  هدعو  لاعتم  يادخ 
تکرح يا  هعومجم  یتقو  دـنهدیم ! يزوریپ  رفن  کی  ره  هب  هکنیا  هن  .دـش  دـهاوخ  شبیـصن  يزوریپ  دـنک ، تکرح  شـالت و  ادـخ 

.تسه مه  يزوریپ  اما  تسه ؛ اهجنر  تسه ، اهیتخس  تسه ، اهتداهش  هتبلا ، دنکیم ؛

(1)« ُهُرُْصنَی ْنَم  ُهللا  َّنَرُْصنََیلَو  »

يزوریپ اما  دنوشیم ، هتشک  دنشکیم و   (2) ؛» َنُولَتُْقی َنُوُلتْقَیَف َو  ! » هن دیآ ؛ یمن  یسک  غامد  زا  مه  نوخ  میهدیم ، ترصن  هک  دیامرفیمن 
هب میدیـسرت ، وربآ  لوپ و  ندش  ردـه  زا  میدیـسرت ، نامنوخ  ندـش  هتخیر  زا  هک  یتقو  .تسا  یهلا  ّتنـس  نیا  .دـنروآ  یم  تسد  هب 

ظفح رطاخ  هب  میدیـسرت ، نامدوخ  شیع  یتحار و  ندـش  صّقنم  رطاـخ  هب  میدیـسرت ، ناتـسود  رطاـخهب  میدیـسرت ، هداوناـخ  رطاـخ 
نیـسح ماما  نت  هد  رگید ! تسا  مولعم  میدرکن ؛ تکرح  راقع  عایـض و  شرتسگ  رطاخ  هب  میدرکن ، تکرح  ّتیعقوم  راک و  بسک و 

دیهـش مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هکنیا  امک  تفر ! دنهاوخ  نیب  زا  دش و  دنهاوخ  دیهـش  همه  دـنریگب ، رارق  هار  ِرـس  مه  مالـسلا  هیلع 
.دش دیهش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هکنیا  امک  دش ؛

سپ دـیتسه -  هتبلا  هک  دیّـصاوخ - وزج  رگا  دـیا ؟ هتـسد  مادـک  وزج  امـش  دـینیبب  نم ! نازیزع  صاوـخ ! هقبط ي  صاوـخ ! صاوـخ !
.تسا نیا  طقف  ام  ضرع  .دشاب  عمج  ناتساوح 

رد .دوب  لک  زا  يا  هصالخ  میدرک ، تبحص  نآ  هرابرد ي  هک  یبلطم  هتبلا 

455 ص :

.40، جح .دنک » - یم يرای  دنیامن ،) عافد  شنی  - يآ زا  و   ) -ن-د نک يرای  ار  وا  هک  یناسک  دنوادخ  و  - . » 1
.111 هبوت ، - . 2

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 532 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_455_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_455_2
http://www.ghaemiyeh.com


: دوش راک  بلطم  نیا  يور  دیاب  شخب  ود 

میارب یتـقو  تـالوقم ، نیا  هب  نـتخادرپ  يارب  هنافّـسأتم  .مدرکیم  مدوـخ  متـشاد ، تـقو  رگا  هـک  تـسا ، هّیـضق  یخیراـت  شخب  یکی 
هک دـننک  رکذ  دـنبایب و  تسا ، ناوارف  خـیرات  رد  هک  ار  ییاه  هنومن  دـندرگب و  دـیاب  نادراک  ِنادـنم  هقالع  تروص ، ره  هب  .دـنامیمن 

مدوخ و دوب و  لاجم  رگا  هتبلا  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  تسیچ ؟ صاوخ  نیا  مسا  دـندرکن ؟ دـندرکیم و  لمع  یتسیاـب  صاوخ  اـهاجک 
.تسه منهذ  رد  نوچ  منک ، تبحص  ناتیارب  شصاخشا  تاعوضوم و  نیمه  هنیمز ي  رد  یتعاس  دوب  نکمم  دیدشیمن ، هتسخ  امش 

رد هک  دوش  مولعم  دیاب  .نامز  ره  هکلب  ام ، نامز  طقف  هن  .تسا  نامز  ره  عضو  اب  قیبطت  دوش ، راک  نآ  يور  دـیاب  هک  يرگید  شخب 
هملک کی  دنوشن ،» ایند  ریسا   » میتفگ هکنیا  .دنـشاب  هدرک  لمع  ناش  هفیظو  هب  ات  دننک  لمع  دیاب  هنوگچ  صاوخ ، هقبط ي  نامز ، ره 

؟ تسیچ شیاهقادصم  اهلاثم و  دنوشن ؟ ایند  ریسا  هنوگچ  .تسا 

گرزب یفیلکت  یگداتسیا ؛

ماجنا یبوخ  راک  دهاوخب  ناشرفن  کی  رگا  میتفگ ، هک  یّصاوخ  نیمه  زا  .دراد  ینیفلاخم  هشیمه  ادخ ، هار  رد  تکرح  نم ! نازیزع 
، يراکیب وت  رگم  اقآ ! : » دنیوگب دنوش و  ادیپ  صاوخ  ِدوخ  زا  رگید  رفن  راهچ  تسا  نکمم  دـهد -  ماجنا  دـیاب  هک  ار  يراک  دـهد - 

.دنتفگیم مه  هزرابم  هرود ي  رد  هکنیا  امک  يوریم »!؟ ییاهراک  نینچ  لابند  ارچ  يرادن ، هّچب  نز و  رگم  يا ، هناوید  رگم 

هئطخت .داتـسیا  اه  - تمالم اهفرح و  لباقم  رد  دـیاب  هک  تسا  نیا  صاوخ ، ِتدـهاجم  مزاول  زا  یکی  .دتـسیاب  دـیاب  رفن  کی  نآ  اـما 
روجاروج ياهنمشد  .تسه  نمشد  دینک ، یتکرح  دینک ، یمادقا  دیهاوخب  ات...تسین  يا  هلئسم  دننزیم ؛ تمهت  دنیوگیم ، دب  دننکیم ،

نمشد دنتسود ، یضعب  .دنتسه 
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.دنهدیم رارق  لاؤس  دروم  اذل  .دنهدیمن  صیخشت  دنمهف و  یمن  اهتنم  دنتسه ؛ يدوخ  ههبج ي  زا  دنتسین ، مه 

مالسلا مهیلع  ادخ  يایلوا  نداد  رارق  وگلا  ترورض  - 1375-9-24

هراشا

نآ ات  هک  تسا  نیا  هللاءایلوا  ّتیـصوصخ  نیرتگرزب  نوچ  دـنهدیم ؛ رارق  وگلا  ار  هللاءایلوا  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهناسنا  نیرت  كریز 
هک دنتسه  یناسک  اهناسنا  نیرت  كریز  .دنوشن  دوخ  سفن  لیلذ  دنـشاب و  دوخ  سفن  ریما  دنناوتیم  هک  دنردتقم  يوق و  عاجـش و  دح 

رادـتقا و بسک  انعم  نطاب و  رد  ناشدوخ ، يارب  قیرط  نیا  زا  دـنهدیم و  رارق  وگلا  ار  ردـتقم  عاجـش و  ياـهناسنا  نیا  ناـگرزب ، نیا 
نیرتگرزب زا  یکی  مالسلا ،  هیلع  هللادبع  یبا  ترـضح  کشالب  هک  تسا  ییاهـصخاش  مه  ناگرزب  نیا  نایم  رد  زاب  .دننکیم  تمظع 

ناگرزب ایلوا و  حاورا  دوجو ، ملاوع  همه ي  هکلب  لباقان ، ریقح و  یکاخ  ياهناسنا  ام  طقف  هن  هک  تفگ  دیاب  ًاّقح  .تساهـصخاش  نیا 
رون تسین ، مه  انـشآ  نشور و  اـم  يارب  هک  دوجو ، يوت  رد  وت  ملاوع  ماـمت  رد  دـنیوا و  راونا  زا  يوترپ  جاـتحم  بّرقم ، ناگتـشرف  و 

رایسب راک  نیا  دهد ، رارق  دیـشروخ  نیا  وترپ  رد  ار  دوخ  ناسنا  رگا  .دشخردیم  دیـشروخ  لثم  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  كرابم 
.تسا يا  هتسجرب 

تسایس بیذهت و  رد  مالسلا  هیلع  ماما  شالت 

ار نآ  مییوگیم  وا  هب  دراد ، ار  یتمعن  یـسک  تقو  کی  یلو  روایب ؛ تسد  هب  ورب و  مییوگیم  وا  هب  درادن ، ار  یتمعن  یـسک  تقو  کی 
.دراد مزال  یطیارش  مه  نآ  ندش  يرادهگن  دوش و  يرادهگن  دیاب  دنامیمن ؛ دوخ  هبدوخ  اهزیچ  نیا  .هدب  شیازفا  نک و  ظفح 

همطاف ي مالسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دنزرف  دوب ، هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دنزرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دینک ؛ هظحالم 
ییاهشزرا اهنیا  همه ي  دوب -  هک  مالسلا  اهیلع  ارهز 
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تـشهب يونعم و  ياضف  تیبرت و  نآ  نماد و  نآ  هناـخ و  نآ  هتفاـی ي  شرورپ  دـشخب -  یم  یلاـعت  یلیخ  ار  ناـسنا  کـی  هک  تسا 
هلاس تفه  شش ، ناوجون  کی  ناشیا  تفر ، ایند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ّیبن  یتقو  .دشن  عناق  اهنیا  هب  اما  دوب ؛ هک  مه  یناحور 

مه نینمؤملاریما  نارود  رد   (1) .دوب هلاس  تفه  ششویس ، ناوج  کی  ناشیا  دیسر ، تداهش  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یتقو  .دوب 
ناـشخرد و يوق ، دوب و  هدروـخ  زرو  ّبترم  ردـپ ، نآ  تسد  ریز  دعتـسم ، هیاـم ي  نیا  دوـب ، راـک  شـالت و  شیاـمزآ و  نارود  هک 

.دوب هدش  كانبات 

تاقالم ار  ادخ  نیمه  اب  تسا و  بوخ  نیمه  تسا ؛ سب  رادقم  نیمه  هک  تفگ  دهاوخ  دـشاب ، ام  تّمه  لثم  ناسنا  کی  تّمه  رگا 
.تسین نیا  ینیسح  تّمه  .مینک 

میظع تکرح  نامه  ناشیا  دوب ، ماما  مالـسلا ،  هیلع  نسح  ماما  راوگرزب و  نآ  مومأم  ناشیا  هک  شردارب ، كراـبم  تاـیح  نارود  رد 
هجرد و اهنیا  همه ي  .تسا  ناـمز  ماـما  زا  قلطم  تعاـطا  ردارب و  راـنک  رد  فیاـظو  ماـجنا  تفرـشیپ و  روط  نیمه  زاـب  .داد  همادا  ار 

.تفرگ رارق  ردارب  تداهش  لباقم  رد  دعب  .دینک  باسح  ار  شیاه  هظحل  هظحل  .تسا  یلاعت 

ماگنه ات  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تداهـش  تقو  زا  .تسا  هدرک  ادـیپ  همادا  لاـس  هد  راوگرزب ، نیا  كراـبم  یگدـنز  مه  نآ  زا  دـعب 
زا لبق  لاس  هد  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دینیبب  امـش   (2) .تسا یکدنا  لاس و  هد  دودـح  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  تداهش 

.درکیم هچ  اروشاع 

هّیضق فرط  کی  یناحور ، يونعم و  تضایر  نآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  مرح  رد  فاکتعا  لّسوت و  نآ  عّرضت ، تدابع و  نآ 
يالب نیرتگرزب  زور ، نآ  رد  فیرحت  .تسا  فیرحت  اب  هزرابم  فراعم و  ملع و  رـشن  رد  راوگرزب  نآ  شالت  رگید ، فرط  زا  .تسا 

ریزارس یمالسا  هعماج ي  ناهذا  تمس  هب  بادنگ ، داسف و  زا  یبالیس  لثم  هک  دوب ، مالسا  يارب  يونعم 

458 ص :

.201-200 صص ج 44 ، راونألاراحب ، ص250 ؛ ج 2 ، همغلا ، فشک  7-8 ؛ صص همئألا ، خیرات  - . 1
ص 200. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 201 ؛ يربکلا ، هیادهلا  - . 2
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ّتیـصخش نیرتگرزب  دش  - یم شرافـس  زور  نآ  ناملـسم  ياه  - ّتلم اهروشک و  یمالـسا و  ياهرهـش  هب  هک  دوب  ینارود  .دوب  هدش 
تحت تسا ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  تماما و  نایرج  رادفرط  هکنیا  هب  دـش  - یم مهّتم  یـسک  رگا   (1)! دننک نعل  ار  مالسا 

.تفرگیم رارق  بیقعت 

(2) «. همهتلاب ذخألا  هنّظلاب و  لتقلا  »

نآ باـطخ  تاـشیامرف و  تاـملک و  .دـیرب  ار  فیرحت  ياـه  هدرپ  دـالوف  لـثم  داتـسیا و  هوک  لـثم  راوـگرزب  نیا  ینارود ، نینچ  رد 
نیا رد  ار  یمیظع  تکرح  هچ  ناشیا  دهدیم  ناشن  تسا ، هدـنام  خـیرات  رد  هک  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  ییاهزیچ  املع ، هب  راوگرزب 

.تسا هتشاد  هنیمز 

خیرات ياهباتک  رد  هیواعم  هب  همان ي  رد  هک  تسا  نآ  لکش  نیرتالاب  رد  فورعم  هب  رما  رکنم و  زا  یهن  هتشر ي  مه  يدعب  هتـشر ي 
منامگ هب  دـنا ؛ هدرک  لقن  یّنـس  نیخّروم  تسه ؛ منهذ  رد  هک  اجنآ  ات  ار  همان  نیا  ًاـقافّتا  تسین ، مه  هعیـش  لـقن  ؛(3)  تسا هدش  لقن 

یهن -ي و  ياذک همان ي  نآ  .دنا  هدرک  لقن  اهنآ  زا  دـنا ، هدرک  لقن  مه  رگا  ای  ما ؛ هدرکن  دروخرب  نم  ینعی  تسا ؛ هدرکن  لقن  هعیش 
فورعم و هب  رما  مه  نیا  هک  تسا ، دیزی  ندیـسر  تنطلـس  هب  زا  دعب  هک  تسا  هنیدم  زا  تکرح  ماگنه  ات  فورعم ، هب  رما  رکنم و  زا 

.تسا رکنم  زا  یهن 

(4) «. رَْکنُْملا ِنَع  یَْهنَأ  ِفوُْرعَْملِاب َو  َُرمآ  ْنَأ  ُدیِرُأ  »

هصرع ي هنحـص و  رد  مه  دـنکیم ؛ ار  میظع  تکرح  نآ  سفن -  بیذـهت  یـصخش -  یناسفن و  شالت  رد  مه  ناـسنا ، کـی  دـینیبب ؛
هک یگنهرف ،

459 ص :

صص 215-214. ج33 ، راونألاراحب ، صص 56-57 ؛ ج4 ، دیدحلا ، یبأ  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  صص 52-53 ؛ حاضیإلا ، - . 1
.69-68 صص راونألاراحب ج44 ، 17-18 ؛ صص ج2 ، جاجتحإلا ، 202-204 ؛ صص ج 1 ، هسایسلا ، همامإلا و  - . 2

صص 214-212. ج 44 ، راونألاراحب ، صص 20-21 ؛ ج 2 ، جاجتحإلا ، صص 120-122 ؛ ج 5 ، فارشألا ، باسنأ  - . 3
ص 329. ج 44 ، راونألاراحب ، - . 4
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فورعم هب  رما  هک  یـسایس  هصرع ي  رد  مه  و  تسا ؛ گرزب  ياهناسنا  درگاش و  تیبرت  یهلا و  ماکحا  هعاشا ي  فیرحت ، اب  هزراـبم 
لوغـشم هصرع  هس  رد  ناـسنا ، نیا  .تسا  یـسایس  هصرع ي  هب  طوـبرم  هک  ناـشیا ، میظع  تدـهاجم  مه  دـعب  .تسا  رکنم  زا  یهن  و 

.تسا تفرشیپ  يزاسدوخ و 

؛ دوب تفرشیپ  لاح  رد  مئاد  دیاب  .دش  فّقوتم  دیابن  يا  هظحل  تسالبرک -  زا  لبق  هب  طوبرم  اهنیا  تسوگلا -  ناسنا  نیا  نم ! نازیزع 
هلمح ندرک  فّقوتم  يارب  هار  نیرتهب  .دنک  هلمح  ات  تسا  فّقوت  رظتنم  نمشد  دنک ؛ ذوفن  هک  تسا  مرن  زیرکاخ  ِرظتنم  نمشد ، نوچ 

.تسا نمشد  هب  هلمح  امش  تفرشیپ  .تسامش  هلمح ي  وا ، شیارآ  ندز  مه  رب  نمشد و  ي 

لوط رد  نمـشد  نیا  .تسا  یتوغاط  یلهاج و  ّطحنم  گنهرف  یبرغ و  رابکتـسا  همه ي  دوخ ، یلاشوپ  يرهاظ و  تمظع  اـب  نمـشد 
.تسا هتخادـنا  گنچ  تسد و  یـسایس -  یناسنا و  یگنهرف ، يداصتقا ، عبانم  ملاع -  ذـفانم  همه ي  رب  تسا ؛ هدـمآ  دوجوهب  اـهنرق 

[ یلو  ] تسه مه ]  ] ییاعّدا مالـسا  هتبلا  .تسا  هدـش  ور  هبور  ییاعّدا –  مالـسا  هن  تسا -  یعقاو  مالـسا  هک  یّمهم  عنام  کی  اب  الاح 
(2)« ِهِلل ـَّالِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ   » »(1) و ًالیبَس َنینِمْؤُْملا  یَلَع  َنیِرفاْکِلل  ُهللا  َلَعْجَی  َْنل   » ِمالـسا .تسا  نآرق  ِمالـسا  یعقاو و  مالـسا  یعقاو ، ّدـس 

.تسا نیا  یلصا  عنام  .تسا 

.مینک هلباقم  نمشد  يرگ  هلیح  یـشک و  نخان  ینکفا و  هجنپ  اب  دیاب  .دزادنا  یم  هجنپ  نیا  رب  مئاد  .تسین  لفاغ  عنام ، نیا  زا  نمـشد 
يالوم اقآ و  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لثم  تسا ، همه  رب  مّدـقم  نیا  يزاسدوخ ، ههبج ي  رد  مه  تسا ؛ مزـال  شـالت  تکرح و 
عضاوم نایب  تسا ، مزال  هک  ییاج  رد  تسا و  یسایس  روضح  تکرح و  فورعم و  هب  رما  نآ  هک  یسایس ، ههبج ي  رد  مه  تسامش ؛

مه رابکتسا ؛ يایند  لباقم  رد  یسایس  نییبت  و 

460 ص :

.141، ءاسن .تسا » هدادن  یطّلست  نانمؤم  رب  ار  نارفاک  زگره  دنوادخ  - . » 1
،40 و 67. فسوی ،57 ؛ ماعنأ تسادخ »! ِنآ  زا  اهنت  نامرف ، مکح و  - . » 2
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یناسک همه ي  هفیظو ي  اهنیا  .گنهرف  رکف و  هعاشا ي  يرکف و  يزاـسدوخ  يزاـسدوخ ، يزاـسمدآ ، ینعی  یگنهرف ؛ ههبج ي  رد 
.دنا هنوگنیا  اهناملسم  هب  تبسن  همه  ام  ّتلم  هناتخبشوخ  .دننادیم  وگلا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  تسا 

اروشاع هثداح ي  يانعم  حور و 

نیسح ماما  دنهاوخیم  هک  یناسک  يارب  مه  نیا  زاب  .تسا  مهم  البرک  هلئسم ي  يرگید  تهج  زا  هک  میسریم  البرک  یهلئـسم  هب  لاح 
رتشیب یکدـنا  ای  زور  فصن  کی  زا  رتشیب  ًابیرقت  ـالبرک  يارجاـم  دـینیبب ! نم ! نازیزع  .تسا  سرد  دـنهد ، رارق  وگلا  ار  مالـسلا  هیلع 

ایند رد  دیهـش  همه  نیا   (3) .رتشیب (2) و  رتمک رفن  دنچ  ای   (1) رفن ودوداتفه  الاح  دنا ؛ هدش  دیهـش  مه  يدادعت  تسا ؛ هدیـشکن  لوط 
 - تسا رت  میظع  اهنیا  زا  زونه  تسا و  نیمه  مه  قح  تسا -  هدرک  ادیپ  تمظع  همه  نیا  دینیب  یم  امـش  هک  البرک  هلئـسم ي  .تسه 

یمجح نادـنچ  هّیـضق  مسج  .تسا  هّیـضق  نیا  حور  رطاـخ  هب  تسا ، هدرک  ذوفن  هتـشاذگ و  ریثأـت  رـشب  دوجو  قاـمعا  رد  هنوـگ  نیا 
نانمشد ، (4) دـش هتـشک  ههام  شـش  هّچب ي  کی  اجنآ  هک  یلاح  رد  دنا ؛ هدش  هتـشک  اج  همه  رد  کچوک  ياه  هّچب  هرخالاب  .درادن 

حور انعم و  ظاحل  زا  تسین ؛ حرطم  ینامسج  ظاحل  زا  اجنیا  رد  هّیـضق  .دنا  هتـشک  ار  هّچب  اهدص  دنا و  هدرک  ماعلتق  اهاج  یـضعب  رد 
.تسا مهم  یلیخ 

دص دنچ  ره  اهناسنا ، زا  یتعامج  اب  دوبن ؛ ور  هبور  رکـشل  کی  اب  ارجام ، نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  نیا  هّیـضق  حور 
مهم نیا  .دوب  ور  هبور  تاملظ  فارحنا و  یناهج  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دوبن ؛ فرط  شدوخ ، ربارب 

461 ص :

ص 44. ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  ص 205 ؛ ج 3 ، فارشألا ، باسنأ  - . 1
صص 155-154. ج 3 ، رابخألا ، حرش  - . 2

ج یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  رفن )  114 ( ؛ ص 61 ج 3 ، بهذـلا ، جورم  رفن )  87 ( ؛ ص 292 ج 4 ، يربطلا ، خـیرات  رفن )  145 - . ) 3
ص 4. ج 45 ، راونألاراحب ، رفن )  82 ( ؛ ص 85 فوهللا ، رفن )  78 ( ؛ ص 6 ، 2

ص 419. ج 1 ، نیطبسلا ، یلاعم  - . 4
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باـتک و رعـش ، روز ، رز و  لوـپ ، تشاد ؛ زیچ  همه  مه  ناـهج  نآ  هک  دوـب ، هجاوـم  ملظ  تملظ و  يورجک و  ناـهج  کـی  اـب  .تسا 
ياـیند نآ  یلاـشوپ  تمظع  لـباقم  رد  یلومعم ، قوـف  مدآ  یتـح  یلوـمعم ، مدآ  نت  .دوـب  زیگنا  تشحو  .تشاد  دـنوخآ  ثّدـحم و 
نادیم طسو  هنتکی  درکن و  دیدرت  فعض و  ساسحا  دیزرلن ، ایند  نیا  لباقم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لد  مدق و  .دیزرلیم  تملظ 

.تسا ِمایق هللا  هک  تسا  نیا  هّیضق  تمظع  .دمآ 

هیبشت و لباق  تثعب ، رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحم  ترضح  شرهطم  ّدج  راک  اب  البرک ، رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  راک 
نیـسح ماما  دـش ، هجاوم  ایند  کی  اب  هنت  کی  اجنآ ، رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  روط  نامه  .تسا  نیا  هّیـضق  .تسا  هسیاـقم 

هیلع نیسح  ماما  دمآ ؛ ولج  داتسیا و  دیـسرتن ، مه  راوگرزب  نآ  .دوب  هجاوم  ایند  کی  اب  هنت  کی  البرک ، يارجام  رد  مه  مالـسلا  هیلع 
.دمآ ولج  داتسیا و  دیسرتن ، مه  مالسلا 

ْنِم اَنَأ  یِّنِم َو  ُْنیَـسُح   » اجنیا اذـل  .دـنا  هّجوتم  تهج  کـی  هب  دنتـسه ؛ زکرملادـّحتم  هریاد ي  لـثم  ینیـسح ، تکرح  يوبن و  تکرح 
.تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  راک  تمظع  نیا  .دنکیم  ادیپ  انعم   (1)« ٍْنیَسُح

ارم اهنیا  دـیربب ؛ دـیریگب و  مه  ارم  ياه  هّچب  تسد  دـینامن ؛ اـجنیا  دـیورب و  دومرف « : هک  اروشاـع  بش  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
رفن هد  اب  ای  اهنت و  کت و  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  دنتفریم و  دندرکیم و  لوبق  اهنآ  دـینک  ضرف  .درکن  هک  یخوش   (2) «، دنهاوخیم
نیا ياج  هب  رگا  .تشاد  ار  تمظع  نیمه  زاب  ًانیع  هن ؛ دـشیم ؟ مک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  راک  تمظع  دـینکیم  لایخ  ایآ  دـنامیم ؛

اک ر تمظع  هن ، دـشیم ؟ مک  راک  تمظع  زاب  ایآ  دـنتفرگیم ، ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  فارطا  رفن  رازهود  وداتفه  رفن ، ودوداتفه 
هک یلاح  رد  درکن ؛ دیدرت  ساسحا  یعّدم ، ضّرعتم و  يایند  کی  ینیگنس  راشف و  لباقم  رد  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  هک  دوب  اجنیا 

یلومعم قوف  ياهمدآ  .دننکیم  دیدرت  ساسحا  یلومعم  ياهمدآ 

462 ص :
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ياه هدازاقآ  همه ي  و  تسا -  یگرزب  ّتیصخش  کی  هک  ساّبع -  نب  هللادبع  ما  هتفگ  اهراب  هکنیا  امک  .دننکیم  دیدرت  ساسحا  مه 
یضعب هباحـص و  ناگرزب  نادنزرف  رکب و  یبا  نب  نمحرلادبع  رمع ، نب  هللادبع  ریبز ، نب  هللادبع  .دندوب  تحاران  عضو  نآ  زا  شیرق ،

.دنا لیبق  نیا  زا  هباحص 

دندوب یناسک  نامه  دندوبن -  تریغاب  دینک  لایخ  هکنیا  هن  دندوب -  مه  یتریغاب  ياهمدآ  دندوب ؛ هباحـص  يدایز  هّدع ي  هنیدـم ، رد 
، دندرک ماعلتق  ار  همه  دندرب و  هلمح  هنیدـم  هب   (1) دعب لاس  هک  هنیدـم  هّرَح ي »  » هّیـضق ي رد  هبقُع ، نب  ملـسم  مجاهت  لباقم  رد  هک 

نادیم رد  دورو  تعاجـش  اما  دندوب ، عاجـش  نزریـشمش و  هن ، دـندوب ؛ وسرت  دـینکن  لایخ   (2) .دندرک هزرابم  دندیگنج و  دنداتـسیا ؛
ار یمود  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .تسا  رگید  هلئـسم ي  کی  ایند ، کی  اب  ندـش  هجاوم  تعاجـش  تسا و  هلئـسم  کی  گنج ،

.درک تکرح  یمود  نیا  يارب  تشاد ؛

، ام نامز  رد  راوگرزب  ماما  .دوب  ینیـسح  تکرح  کی  ام ، راوگرزب  ماما  تکرح  هک  ما  هدرک  دـیکأت  اـهراب  نم  هک  تسا  نیمه  يارب 
هنـشت البرک  يارحـص  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دنیوگب  یـضعب  الاح  .تشاد  دوخ  راک  رد  ار  ینیـسح  تکرح  زا  يا  هحـشر 

؛ تسین اهنیا  هّیـضق  صخاش  .دندش  عییـشت  دنتفر و  ایند  زا  دندرک ، یگدنز  تموکح و  تّزع ، نیا  اب  راوگرزب  ماما  یلو  دـش ، دـیهش 
.دراد دوخ  اب  مه  ار  اهزیچ  همه ي  هک  تسا  یلاشوپ  تمظع  کی  اب  ندش  هجاوم  هّیضق  صخاش 

نآلا نم ! نازیزع  .تشاد  كاچ  هنیـس  غّلبم و  جّورم و  نزریـشمش و  روز و  لوپ و  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  نمـشد  هک  متفگ  ًـالبق 
نامه نآلا  .دشیمن  دودحم  يرتم  دص  دنچ  نادیم  نآ  ياهزرم  هب  هک  البرک  .تسا  هدرتسگ  ایند  رخآ  ات  البرک  .تسا  نیا  امـش  عضو 

.تسا هجاوم  یمالسا  يروهمج  اب  زورما ، ملظ  رابکتسا و  يایند  همه ي  .تسا  زور 

463 ص :
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يروهمج مالـسا و  نمـشد  عضو  اما  .درک  لوبق  ار  نیا  دـیاب  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نامز  زا  رتهب  ًافاصنا  ًاّـقح و  زورما  هّتبلا 
کی اب  ناهگان  .تسا  هدرتسگ  اج  همه  رد  تسامش ، تشم  رد  رایتخا و  رد  هک  يا  هیامنارگ  رهوگ  نیا  قح و  نیا  نمشد  یمالسا و 

دنهاوخ بّجعت  ایند  مدرم  دوش ، حیرـشت  ایند  مدرم  يارب  رگا  هک  دـننکیم  مهّتم  يزیچ  هب  ار  یمالـسا  يروهمج  تساخرب ، تسـشن و 
(1)! دندرکیم مهّتم  ندناوخن  زامن  هب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  روط  نامه  درک !

هضراـعم ي رتمهم ، شخب  .تسا  یمالـسا  يروهمج  اـب  هضراـعم  کـچوک  شخب  اـه ، - تلود یگنهرف  یـسایس و  هضراـعم ي  هتبلا 
حور اهنیا ، لباقم  رد  یگداتـسیا  .تسا  تّدـم  دـنلب  قیمع و  هضراعم ي  کی  هک  تسا ، یمالـسا  يروهمج  ماـظن  اـب  برغ  یگنهرف 

يداهج و راک  رد  رابکتسا ، ههبج ي  رد  ام  نانمشد  ياه  ینیرفآ  هئطوت  مجاهت و  لباقم  رد  زورما  هک  یناسک  نآ  .دهاوخیم  ینیـسح 
 ، مالـسلا هیلع  یلع  نب  نیـسح  تـکرح  تـمظع  سپ  .دـننکیم  ار  مالـسلا  هـیلع  یلع  نـب  نیـسح  راـک  دـننکیم ، یگداتـسیا  یـسایس 

.تساجنیا

مّرحم هام  رد  رتهب  غیلبت  يارب  يرکفمه  موزل  - 1376-2-13

لئاسم هرابرد ي  دوش و  لیکـشت  یتاعامتجا  نآ ، رطاخ  هب  هک  تسه  ردـقنآ  دریگیم ، ماـجنا  هاـم  نیا  رد  هچنآ  مّرحم و  هاـم  ّتیّمها 
اه و یگنهامه  مّرحم ، هام  غیلبت  ِماّیا  زا  لبق  هک  تسا  بوخ  اجب و  یلیخ  هدنیآ ، رد  هللاءاش  نإ  .دریگ  تروص  وگتفگ  نآ ، هب  طوبرم 
، تسه مّرحم  هام  رد  هک  یّمهم  فیاـظو  غیلبت و  ّتیفیک  تاـعوضوم و  باـختنا  يارب  فلتخم ، تاـهج  رد  یناوارف  ياـه  يرکف  مه 

.دوش ماجنا 

غیلبت هّیضق ي  نیمه  زراب ، تهج  کی  تسا -  يریظن  یب  هنومن و  هّیضق ي  تهج  همه  زا  مالسا ، خیرات  رد  هک  مّرحم -  هّیضق ي  رد 
.تسا

464 ص :
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راوگرزب نآ  هداوناخ ي  باحصا و  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیسح  هتخیر ي  قحبان  رّهطم و  نوخ  تکرب  هب  هکنیا  يارب  تسا  یتصرف 
نیا .دنوش  هاگآ  انـشآ و  دش ، هتخیر  نآ  ساپ  هب  هرّهطم  ءامد  نیا  هک  ینید  نآ  قیاقح  هب  تبـسن  مدرم  اهنآ ، هنامولظم ي  هعقاو ي  و 

.تسناد ردق  ار  نآ  دیاب  تسالبرک و  هثداح ي  راگدنام  تاکرب  زا  یکی  مه 

مالسلا هیلع  هللادبعابا  نوخ  زا  تّیرشب  يدنم  هرهب  - 1376-2-17

هراشا

نوچ درب ؛ - یم هرهب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبع  یبا  ترضح  خیرات ، نادیهش  رورس  هتخیر ي  قحانب  نوخ  زا  زونه  ّتیرـشب ، خیرات 
.دندرب راکهب  نوخ  نیا  نتشاد  هگن  هدنز  يارب  ار  اهشور  نیرتاویش  نیرت و  هناّربدم  دندوب ، نوخ  نآ  ثراو  هک  یناسک 

مالسلا هیلع  داّجس  ماما  هلاس ي  لهچ  یس ، جنر  .تسین  رتمک  تداهش  دوخ  زا  دیهش ، نوخ  نتـشاد  هگن  هدنز  ِتمحز  جنر و  یهاگ 
مه نآ  زا  دعب  .دنرادب  هگن  ار  نوخ  نیا  دنتسناوت  ات  دندرب  جنر  .تسا  لیبق  نیا  زا  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  هلاس ي  نیدنچ  جنر  و 

...دندش لّمحتم  ار  جنر  نیا  تبیغ ، نارود  ات  مالسلا  مهیلع  هّمئا  همه ي 

دیهش مایپ  یهلا ؛ فادها  هار  رد  يراکادف 

فادها دصاقم و  دوش و  عقاو  دیفم  ادخ  هار  رد  ناتدوجو  دینک و  یـضار  ناتدوخ  زا  ار  ادخ  دیهاوخیم  رگا  تسا : نیا  دیهـش ]  ] مایپ
فیلکت دـیریگب ؛ هدـیدن  یهلا  فادـها  لباقم  رد  ار  ناتدوخ  دـیاب  دـنک ، ادـیپ  قّقحت  شنیرفآ  ملاع  هراـبرد ي  یهلا  یبوبر و  یلاـع 

زوریپ ادـخ  هملک ي  دـندرک ، ار  راک  نیا  نمؤم  ياهناسنا  زا  یهورگ  هک  ییاج  ره  .دوش  - یم هک  ییاـجنآ  اـت  تسین ، مه  قاـُطیالام 
.دش زوریپ  لطاب  هملک ي  درگرب ، ورب  نودب  دیزرل ، ناشیاپ  ادخ  نمؤم  ناگدنب  هک  مه  ییاج  ره  .دش 
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نآ جیاتن  صاوخ و  ندرک  یلاخ  هناش 

یلاخ هناش  نانمؤم  صاوخ و  ناگدـبز و  عطاـق  ّتیرثکا  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نارود  لـثم  دوبن ، تشذـگ  نیا  هک  ییاـجره 
راک رـس  لاس  دون  هّیما  ینب  تموکح  دـمآ ، راک  رـس  دـیزی  تموکح  دـش ، زوریپ  لطاب  هملک ي  دـنتفر ، بقع  دندیـسرت و  دـندرک و 

! دندیـشک هچ  مدرم  دشن ، ماجنا  تشذگ  نیا  هکنآ  رطاخ  هب   (2) .دنام دمآ و  راک  رس  نرق  شـش  جنپ ، ساّبع  ینب  تموکح   (1)، دمآ
! دندیشک هچ  نینمؤم  دندیشک ! هچ  یمالسا  عماوج 

ناشیا نادناخ  مالسلا و  هیلع  ماما  رکش  ربص و  - 1376-2-31

.تسا بئاصم  عاونا  هنحـص ي  ینیـسح ، ياروشاع  هنحـص ي  ِدوخ  .تسا  دایز  بئاصم  هتبلا  هنادنمتفارـش ، یگدـنز  کی  نایرج  رد 
هک داد ، رارق  گرزب  ياه  - تبیـصم زا  يا  هعومجم  روطچ  ار  ینیـسح  ياروشاع  هصرع ي  نیا  لاعتم ، يادخ  هک  تسا  بیجع  ًاعقاو 

نیا دنتسناوت  رکش ، ربص و  يراوگرزب و  تمارک و  اب  مالسلا ،  هیلع  نیـسحلا  هللادبع  یبا  ترـضح  اهنآ  سأر  رد  یگرزب و  ياهناسنا 
تّدش نآ  اب  اه  - تبیصم روط  نآ  مه  .تسا  ریظن  یب  رـشب  خیرات  هصرع ي  رد  هّیـضق ، فرط  ود  ره  .دننک  لّمحت  ار  گرزب  بئاصم 

، دش اه  - تبیصم نیا  لباقم  رد  هک  يربص  مه  درادن ؛ ریظن  ایند  رد  داتفا ، قافّتا  رـصع  ات  حبـص  کی  رد  مه  اب  همه  هک  عّونت  نآ  اب  و 
.درادن ریظن  خیرات  رد 

دراو شا  هداوناخ  رطاخ  هب  رفن  کی  رب  هک  یتاّملأت  راشف  نآ  یگنـشت ، نآ  تبرغ ، ساسحا  نآ  اه ، - ّتیمولظم نآ  اـه ، - تداهـش نآ 
نادنزرف هداوناخ و  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیسح  ینعی  دوجو ، ملاع  نازیزع  ِنیرتزیزع  نادقف  مه  دعب  هدنیآ ، زا  ینارگن  نآ  دوشیم ،

؛ تراسا مه  دعب  شباحصا و  و 

466 ص :
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نآ اما  تسا ؛ لّمحت  لباق  دـشاب ، فرـشاب  هک  یناسنا  تسد  رد  تراسا  نوچ  فرـشاب ؛ مدرم  هّدـع  کی  تسد  رد  تراسا  هن  مه  نآ 
همه نآ  زا  دعب  ار  یتراسا  نینچ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادناخ  .دندوب  شنمدد  دندوبن ، ناسنا  دندوبن ، یفرـشاب  ياهناسنا  اهناسنا ،
اهیلع بنیز  تسا ، تماما -  ماقم  مالسلا -  هیلع  داّجس  ماما  تسیک ؟ هدننک  لّمحت  .دندرک  لّمحت  اروشاع  رصع  ات  حبص  زا  تبیـصم 

تماما تیالو و  لثم  يونعم  یلاع  تاماقم  رهاظ ، بسح  هب  هک  دـنا  یناکدوک  نانز و  دـعب  تسا ، تماما -  ماقم  ِولت  یلات  مالـسلا - 
.درک راگدنام  ار  اروشاع  هثداح ي  هک  یگرزب  زار  نآ  تسا  نیا  .دندرک  لّمحت  اما  دنرادن ؛ مه 

ماوع صاوخ و  هب  هعماج  میسقت  - 1376-6-25

هراشا

نیا هب  تبسن  هک  یناسک  ینعی  ماوع  هکلب  تسین ؛ نادان  داوس و  یب  يانعم  هب  ماوع  مینک ، میـسقت  ماوع  صاوخ و  هب  ار  هعماج  ام  رگا 
نکمم .تسا  ماوع  يانعم  نیا ، .دنا  مزال  یهاگآ  دقاف  دـننکیمن و  ّتیلوئـسم  ساسحا  دـنرادن ، يا  هژیو  ّتیـساّسح  صاخ ، هلوقم ي 

، ام ثحب  دروم  هلوقم ي  نیا  رد  یتقو  اما  دنـشاب ، مه  هزیگنااـب  هاـگآ و  ملاـع و  ناـمدرم  يرگید ، هلوقم ي  رد  دوخ  ياـج  رد  تسا 
! دنتسه ماوع  اهنیا  دنشاب ، هتشادن  ار  مزال  شالت  هزیگنا و  یهاگآ ،

یناسک مه  لطاب  هنیمز ي  رد  ینعی  دـنا ؛ لطاب  رادـفرط  یـضعب  قح و  رادـفرط  یـضعب  صاوخ ، نیا  .تسا  لـباقم  هطقن ي  صاوخ ،
صاوخ زا  هّدع  کی  دروم  رد  ثحب  .دنتسین  لخاد  ام  ثحب  رد  اهنآ  مینکیمن ؛ ثحب  دراو  ار  اهنآ  ام  یلو  دنّصاوخ ، وزج  هک  دنتـسه 

.دنا ّقح  رادفرط  هک  تسا 

اروشاع قلخ  رد  قح  ّصاوخ  یهاتوک  شقن 

نانچ نآ  هرود  کی  رد  قح ، رادفرط  ّصاوخ  دیدید  امش  رگا  تقو  نآ 

467 ص :
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، دنداد جرخ  هب  ار  مزال  شالت  دندرک و  لمع  ناش  فیاظو  هب  دـنکیم ، مکح  اهنآ  تخانـش  تفرعم و  نامه  اهنآ و  نامیا  نید و  هک 
.داد دهاوخن  خر  ًاقلطم  هعجاف  نآ 

ماوع هعومجم ي  وزج  ِناسنا  نارازه  دـناو  -ت- یم دـنک ، لمع  شدوخ  هفیظو ي  هب  رگا  صاوخ ، هعومجم ي  وزج  ِناسنا  رفن  کی 
نب هللادیبع  نادنز  رد  هورع » نب  یناه   » دید هک  یتقو  نآ  رد  یـضاق » حیرـش   » رگا دـییامرفب  ضرف  .دـیامن  تیادـه  فرط  کی  هب  ار 

هک دعب  و  درک -  شدیدهت  هللادیبع  نوچ   - (1) دیسرت - یمن هللادیبع  زا  هدش ، گرم  هب  دیدهت  هدش و  حورجم  هدروخ و  کتک  دایز ،
، تسا مرتحم  تسا و  نم  شیپ  تسا و  ناما  رد  هورع  نب  یناه  دـیوگیم  امـش  هب  هکنیا  تفگیم  مدرم  هب  دـندروآ ، مدرم  يولج  ار  وا 

! داتفا یمن  قافّتا  البرک  هثداح ي  ًاعطق  دنشکب ؛ ار  وا  تسانب  دیوگیم ، غورد 

اب ّتیعمج  نآ  اجنآ  ینعی  دنک ؛ ضوع  ار  خیرات  ریسم  دناوت  - یم صاخ ، ناسنا  کی  ياجب  ِمیمصت  کی  هک  میوگب  مهاوخیم  ار  نیا 
؛ دهدب خر  مه  ییاهانثتسا  تقو  کی  تسا  نکمم  هتبلا  .دمهف  یم  خیرات  زا  ناسنا  هک  هچنآ  دعاوق و  قبط  دندرکیم ؛ مایق  وا  هتفگ ي 

اجنآ زا  تحار  دنتـسناوت  - یم دوب ؛ هتفرگن  تردق  زونه  راک ، يادتبا  رد  هللادـیبع  نوچ  .میوگیم  اهانثتـسا  نآ  هبـساحم ي  نودـب  نم 
یم مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تسد  قارع ، هفوک و  تموکح  دشیمن ، هتـشک  لیقع » نب  ملـسم  ، » دندرکیم شنوریب  رگا  .دننک  شنوریب 
اما دشیم ؛ دیهش  ینامز  یهلا ، ياضق  ریدقت و  قبط  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  هتبلا  .دادیمن  يور  عطقم  نیا  رد  البرک  هثداح ي  داتفا و 

هنوگ نیا  يریگ ، میمـصت  کی  یهاگ  ینعی  .داتفا  یمن  قافّتا  داتفا ، قافّتا  ـالبرک  رد  هک  يا  هثداـح  دوبن و  ارجاـم  نیا  رد  ناـمز  نآ 
.تسا

زا  (2)، هفیقس هّیضق ي  .دراد  دوجو  مالسا  ردص  رد  ناوارف  لیبق ، نیا  زا 

468 ص :

صص 275-274. ج 4 ، يربطلا ، خیرات  - . 1
باب 4. ج28 ، راونألاراحب ، صص 91-97 ؛ ج 1 ، جاجتحإلا ، صص 21-30 ؛ ج 2 ، هسایسلا ، همامإلا و  - . 2
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نسح ماما  هّیضق ي  رد  ینـشور  ياه  هنومن  .دنک  ضوع  ار  ریـسم  تسناوت  - یم هک  تسا  یعقوم  اجب و ب- ياه  يریگ  میمـصت  نیا 
(2)، روط نیمه  نیّفـص  رد  روط ، نیمه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هّیـضق ي  رد  .تسا  روط  نیمه  هک  تسه  مالسلا (1)  هیلع  یبتجم 

.تسا هّیضق  نامه  مه  نالا  .دسریم  مالسا  ردص  خیرات  البرک و  هب  ات  رگید ، ياهاج  رد 

مالسا ردص  ياهسرد  اهتربع و  یناوارف  - 1376-6-26

هراشا

ریگ و سرد  نیب و  تربع  مشچ  هب  رگا  .تسا  تربع  سرد و  زا  رپ  مالـسا ، لّوا  هلاس ي  هاجنپو  تسیود  ثداوح  تکرب  هب  ام  خیرات 
کی دـنک ، تکرح  دـندومیپ -  ناراوگرزب  نآ  هک  یهار  ناـمه  ادـخ -  هار  رد  دـهاوخیم  هک  یناـسنا  يارب  دوش ، هاـگن  زومآ  سرد 

.تسا سرد  هّیحور و  فراعم و  زا  یندشن  مامت  هنازخ ي 

يونعم ياه  - تردق بولغم  يّدام ، ياه  - تردق

هک یتقو  رد  شدوخ ، نامز  نیطالـس  نیرتردتقم  هب  مالـسلا (3)  اهیلع  ارهز  همطاف ي  نیمه  رتخد  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  دینیبب 
هنحص زا  ار  ام  تسناوت  یهاوخن  اما  نکب ؛ ینکب ، یناوت  - یم يراک  ره  : » دیوگیم تسا ، كاّفـس  ملاظ و  ناطلـس  نآ  تسد  رد  ریـسا 

نیا تسناوت ، - یم يّدام  رادتقا  رگا   (4)« .دورب ار  هار  نیا  دـناوتن  ّتیرـشب  ات  ینک ، كاپ  وحم و  ار  نام  - هار يربب و  نوریب  خـیرات  ي 
.درکیم ار  راک 

469 ص :

صص 49-45. ج 44 ، راونألاراحب ، صص 193-195 ؛ ج 3 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  ص 215 ؛ ج 2 ، یبوقعیلا ، خیرات  - . 1
صص 554-531. ج 32 ، راونألاراحب ، صص 363-367 ؛ ج 2 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  صص 34-39 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  - . 2

ص 74. ج 42 ، راونألاراحب ، ص 23 ؛ دیلاوملا ، جات  ص 14 ؛ ج 3 ، يربکلا ، تاقبطلا  - . 3
.135-133 صص ج45 ، راونألاراحب ، صص 34-37 ؛ ج 2 ، جاجتحإلا ، صص 21-23 ؛ ءاسنلا ، تاغالب  - . 4
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نافرع تّیونعم و  رهظم  مالسلا ؛  هیلع  هللادبعابا  - 1376-9-13

هراشا

ینافوط تداهـش و  داهج و  ههجو ي  نامه  ههجو ، کی  دراد : ههجو  ود  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  راوگرزب  ناـشخرد و  ّتیـصخش 
انـشآ نآ  اب  امـش  هک  دوب ؛ دـهاوخ  اپرب  دراد ، هک  یتاکرب  همه ي  اب  نافوط  نیا  مه  نانچ  - مه هتخادـنا و  هار  هب  خـیرات  رد  هک  تسا 
ياعد لثم  ام  .تسا  نایامن  یبیجع  لکش  هب   (1) هفرع ياعد  رد  صوصخب  هک  تسا  ینافرع  يونعم و  دعب  رگید ، دعب  کی  .دـیتسه 

رد دوخ  ندـید  یناف  رب  لاعتم ، ّقح  ترـضح  تیانع  لـیذ  هب  لّـسوت  بیجع و  مظن  زادـگ و  زوس و  هک  میراد  ار  ییاـعد  رتمک  هفرع 
.تسا یبیجع  یلیخ  ياعد  دشاب ؛ نآ  رد  یبوبر  سّدقم  تاذ  لباقم 

اعد ود  نیا  تقو  کی  نم  .تسا  راوگرزب  نیا  دـنزرف  زا  هک   (2)، تسه هّیداّجس  هفیحـص ي  رد  هفرع  زور  هب  طوبرم  يرگید  ياعد 
نیا نم  رظن  هب  رّرکم  .ار  هّیداّجس  هفیحص ي  ياعد  دعب  مدناوخیم ، ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياعد  لّوا  مدرکیم ؛ هسیاقم  مه  اب  ار 

لصا نآ  .تسا  حرش  نیا  تسا ؛ نتم  نآ  .تسا  هفرع  ياعد  حرـش  لثم  مالـسلا ،  هیلع  داّجـس  ترـضح  ياعد  هک  تسا  هدیـسر  روط 
.تسا عرف  نیا  تسا ؛

مالسا ناگرزب  دوخ -  نامز  ناگرزب  عمجم  رد  ترضح  هک  یباطخ  رد  ار  هّیحور  نیمه  نیع  امـش  .تسا  یبیجع  ياعد  هفرع ، ياعد 
تبث ثیدـح  بتک  رد  خـیرات و  رد  مه  نآ  هک  دـینکیم ؛ هدـهاشم   (3)، دـندرک داریا  ینم  رد  اهنیا -  لاـثما  نیعباـت و  ناگدـنامزاب  و 

.تسا

هظحل ي ات  لّوا  هظحل ي  زا  اما  تسا ، گنج  هسامح و  نادـیم  هکنیا  اب  مه  اجنیا  مینیب  یم  .میدرگیمرب  البرک  اروشاـع و  هّیـضق ي  هب 
لقن هک  يرخآ 

470 ص :

صص 227-216. ج 95 ، راونألاراحب ، صص 74-87 ؛ ج 2 ، لامعألا ، لابقإ  - . 1
ياعد 47. هلماکلا ، هّیداّجسلا  هفیحصلا  - . 2

صص 185-181. ج 33 ، راونألاراحب ، صص 320-323 ؛ سیق ، نب  میلس  باتک  - . 3
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: درک ضرع  تشاذگ و  البرک  مرگ  ياه  - كاخ يور  ار  شکرابم  تروص  ترضح  هک  تسا  هدش 

(1) «، كاَوِس ََهلِإ  ِّبَر ال  اَی  َِکئاَضَق  یَلَع  ًاْربَص  »

: دومرف هک  هکم  زا  جورخ  تقو  زا  .تسا  هارمه  لّسوت  دای و  عّرضت و  رکذ و  اب 

(2) «، اَنَعَم ْلَحْرَْیلَف  ُهَسْفَن  ِهللاِءاَِقل  یَلَع  ًانِّطَُوم  ُهَتَجْهُم َو  اَنِیف  ًالِذَاب  َناَک  ْنَم  »

هظحل َِکئاَضَق » یَلَع  ًاْربَص   » هاگلتق و لادوگ  ات  دوشیم ، عورـش  هفرع  ياعد  هّیحور ي  نامه  یهلا و  ياقل  هدـعو ي  لّسوت و  اعد و  اب 
.رخآ ي 

ياه هسامح  تسا و  هسامح  تسا ؛ ندش  هتشک  نتـشک و  تسا ؛ گنج  تسا ؛ ینافرع  يارجام  کی  مه  اروشاع  يارجام  دوخ  ینعی 
نافرع هک  دینیب  یم  دینکیم ، هاگن  یـسامح  هثداح ي  نیا  یلـصا  تفاب  هب  امـش  یتقو  اما  .تسا  یناشخرد  هداعلا  قوف  لصف  اروشاع ،

هب دـیاب  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ّتیـصخش  رگید  هجو  نآ  سپ ، .تسه  هفرع  ياـعد  حور  عّرـضت و  تسه ، ّتیوـنعم  تـسه ،
.دریگ رارق  هّجوت  دروم  جورع ، جوا و  نامه  اب  تداهش و  داهج و  هجو  نیا  تمظع 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تّیونعم  نافرع و  هدیرفآ ي  اروشاع ؛ تداهش  داهج و 

هللا و یف  ءانف  لّسوت و  ناـفرع و  ّتیونعم و  نیمه  هک  تفگ  ًاـعطاق  دوشب  دـیاش  .تساـجنیا  منک ، ضرع  مهاوخیم  هک  يا  هتکن  لاـح 
تمظعاـب و روط  نیا  مه  ار  اروشاـع  يارجاـم  هک  تسا  یبوـبر  سّدـقم  تاذ  هدارا ي  لـباقم  رد  دوـخ  ندـیدن  قوـشعم و  رد  وـحم 

تداهش داهج و  بناج  ینعی  لّوا -  ِبناج  نیا  رگید ، ترابع  هب  .تسا  هدرک  راگدنام  هوکشُرپ و 

471 ص :

ص 297. مّرقم ، نیسحلا ، لتقم  .تسین » ییادخ  وت  زا  ریغ  نم ! راگدرورپ  يا  وت ، ياضق  رب  منکیم  ییابیکش  - . » 1
« .دـنک تکرح  ام  اب  تسا ، ادـخ  اـب  تاـقالم  هداـمآ ي  و  دـنک ، راـثن  ار  شیوخ  نوخ  ماـیق ، نیا  هار  رد  تسا  رـضاح  سک  ره  - . » 2

ص367. ج44 ، راونألاراحب ، ص 86 ؛ رطاخلاهیبنت ، رظانلاههزن و  ك.ر : زین  ص 38 ؛ فوهللا ،
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.يونعم ینافرع و  حور  نامه  ینعی  تسا ؛ مود  ِبناج  نآ  قولخم  هدیرفآ و  - 

تداهش کی  اما  درادن -  مک  يزیچ  چیه  تسا ؛ تداهش  دنسریم -  مه  تداهـش  هب  دننکیم ، تدهاجم  دنوریم  دنا و  نمؤم  اه  یلیخ 
هقرغ راگدرورپ و  ّتبحم  رد  ادخ و  هار  رد  بات  یب  لعتـشم و  حور  کی  زا  نازوس ، ِلد  کی  زا  نامیا ، حور  زا  شیب  هک  تسه  مه 

رثا نیا ، .دشخب  یم  يرگید  لاح  نیا ، .دنکیم  ادیپ  يرگید  معط  یتدهاجم ، هنوگ  نیا  .دریگیم  همـشچرس  یهلا ، تافـص  تاذ و  رد 
.دراذگیم نیوکت  رد  يرگید 

ییاروشاع تّیونعم  هاگیّلجت  سّدقم ؛ عافد  نارود 

نم  (1) «، دیناوخب ار  ناناوج  نیا  همان ي  ّتیصو  : » دندومرف ماما  دیدید  امش  هکنیا  .میدرک  هدهاشم  گنج  رد  ام  ار  نیا  زا  یتاحـشر 
ّتیصو نآ  ماما ، دوخ  .دوبن  یلاخ  کشخ و  هیصوت ي  کی  نیا  هک  مدینـشن -  ماما  زا  يزیچ  دروم  نیا  رد  هتبلا  تسا -  نیا  مسدح 

هرهب یب  نآ  زا  مه  نارگید  هک  دنتساوخیم  دوب و  هتشاذگ  رثا  ناش  كرابم  بلق  رد  نیـشتآ  هلولگ ي  نآ  دندوب و  هدناوخ  ار  اه  همان 
سنُا يدودح  ات  اه  همان  ّتیـصو  نیا  اب  هللادمحب  زورما ، ات  نآ  زا  دـعب  گنج و  ياه  - لاس لوط  رد  مه  نم  دوخ  هکنیا  امک  دـننامن ؛

.تسا نافرع  حور  نامه  زا  یکاح  روطچ  اه ، همان  ّتیصو  نیا  زا  یضعب  هک  ما  هدید  مراد و  متشاد و 

ادیپ روضح  دنکیم ، تدابع  دشکیم ، تضایر  دـنکیم -  یط  لاس  لهچ  لاس ، یـس  لوط  رد  کلاس  کی  فراع و  کی  هک  ار  یهار 
فرظ رد  ناوج  کی  ار  ینالوط  هار  نیا  گرزب -  ياهراک  ردقچ  اهعّرـضت ، ردقچ  اه ، هیرگ  ردقچ  دریگیم ، ارف  دـیتاسا  زا  دـنکیم ،

نیا هک  يا  هظحل  نآ  زا  ینعی  تسا ؛ هدرک  یط  هدرک و  ادیپ  ههبج  رد  زور  تسیب  زور ، هدزناپ  زور ، هد 
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رد جـیردت  تلاح ب- نیا  هتفر و  ههبج  هب  یناوج -  ياـه  هساـمح  نآ  اـب  هارمه  ینید ، هزیگنا ي  اـب  ًاـعبط  يا -  هزیگنا  ره  اـب  ناوج 
دوخ همان ي  ّتیـصو  ای  تارطاخ و  وا  هدش و  لیدبت  دوخ  یتسه  همه ي  زا  قلطم  تشذـگ  يراکادـف و  رب  مزع  تلاح  کی  هب  ههبج 
هدش رت  عیرس  ریـس  نیا  رتکیدزن و  برق  نیا  رتروشُرپ و  هظحل  هب  هظحل  روط  نیمه  تلاح  نیا  تداهـش ، هظحل ي  ات  تسا ، هتـشون  ار 

لد رد  نیـشتآ  هلولگ ي  کی  لـثم  تسا ، هدـنام  وا  زا  يزیچ  رگا  رخآ ، تاـعاس  رخآ و  ياـه  هظحل  رخآ و  ياـهزور  نآ  اـت  تسا ؛
.دراذگیم رثا  ناسنا 

.دنکیم هدهاشم  حوضو  یلیخ ب- ار  یتّیصوصخ  نینچ  ناشیاه ، هتشون  رد  ناسنا  دندش ، دیهش  دنتشون و  تارطاخ  هک  یناناوج  نیا 
.تسا ّتیونعم  اروشاع ، هثداح ي  هناوتشپ ي  سپ  .تسا  ینیسح  حور  نامه  زا  يا  هحشر  نیا 

خیرات رد  راگدنام  نافوط  البرک ؛

نوگانوگ عطاقم  رد  هشیمه  دنا ، هدش  نآ  بولغم  دـنا و  هدیـسرت  نآ  زا  ملظ  ياه  - خاک هشیمه  هک  خـیرات  رد  راگدـنام  نافوط  نیا 
هثداح ي نیا  .ام  بالقنا  لثم  داد ؛ ماجنا  زور  نآ  رد  هک  يراـک  هیبش  تسا  هدرک  يراـک  هدرک ، دـنلب  رـس  تسرد  اـج  ره  یخیراـت ،

هدرب نیب  زا  ار  ملاظ  ياه  هلـسلس  ردـقچ  تسا ، هدـش  هدـید  خـیرات  رد  یناـمز  فلتخم  عطاـقم  رد  هظحل  هب  هظحل  شرثا  هک  گرزب ،
ار ییاهناسنا  ردق  و چ- تسا ؛ هداد  هّیحور  فعـضتسم  ياه  - ّتلم هب  ردقچ  تسا ؛ هدیـشخب  تّوق  ار  فیعـض  ياهناسنا  ردقچ  تسا ؛
، بالقنا يزوریپ  زا  شیپ  تسناوت  هثداح  نیا  راوگرزب ، ماما  تیارد  اب  مه  ام  نامز  رد  تسا ! هدرک  زّهجم  ادخ  هار  رد  تمواقم  يارب 

.دنک روهظ  هعماج  رد  راب  لّوا  ِنافوط  نامه  لثم  ناهگان 

مالسلا مهیلع  ماما  هس  زا  اهاعد  نیرت  فورعم 

منهذ رد  هک  ییاج  - نآ ات  مالسلا -  مهیلع  هّمئا  همه ي  زا  هچرگا  هک  تسا  نیا  بیجع 
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هس ره  هک  تسا ، ماما  هس  زا  اهاعد  نیرت  فورعم  نیرتشیب و  اما  تسا ، هدیسر  ام  هب  يا  هیعدا  تسا و  روثأم  ییاهاعد  ًابیرقت  تسه - 
(1) و لیمک ياعد  لـثم  ییاـهاعد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یکی  دـندوب : ناـشدوخ  رمع  ِتّدـم  ِگرزب  تازراـبم  ریگرد 
، تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  طوبرم  هیعدا ي  دعب  .تسا  ییاغوغ  َملاع و  کی  هک  تسا ، هدیـسر  راوگرزب  نآ  زا  رگید  ياهاعد 
دـنزرف و هک  تسا  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  مه  دـعب  .تسا  یبیجع  ياعد  ًاعقاو  اعد ، نیا   (2) .تساهنآ رهظم  هفرع  ياـعد  نیمه  هک 

رتزراب همه  زا  تازرابم  ياه  هنحـص  رد  ناشروضح  هک  یماما  هس  نیا  .تسا  دـیزی  متـس  خاک  لباقم  رد  زرابم  اروشاـع و  روآ  ماـیپ 
تاّیـصوصخ نیمه  امـش  تقو  نآ  .تسا  رتشیب  همه  زا  مه  اعد  لالخ  رد  ناش  سرد  تسا ؛ رت  - شیب همه  زا  مه  ناش  - ياعد تسا ،

.دینک هاگن  هّیداّجس  هفیحص ي  رد  ار  یقالخا 

.تسا یمیظع  رایـسب  باتک  دیوش ؛ سونأم  هّیداّجـس  هفیحـص ي  اب  دیناوتیم ، هک  اجنآ  ات  منکیم  هیـصوت  نازیزع  امـش  کیاکی  هب  نم 
اعد دیشاب ؛ سونأم  هّیداّجس  هفیحص ي  اب  .تسا  يونعم  ياه  همغن  زا  ُرپ  تسا ؛ روط  نیمه  ًاعقاو   (3)، دمحم لآ  روبز  دنا  هتفگ  هکنیا 

: دینک هظحالم  اجنآ  .تسا  یعامتجا  روما  سرد  مه  تسا ، سفّنلا  ملع  سرد  مه  تسا ، قالخا  سرد  مه  تسا ؛ سرد  و 

(4) ؛» ِهَوْهَّشلا ِحاَْحلِإ  ...ِبَضَْغلا َو  ِهَرْوَس  ِصْرِْحلا َو  ِناَجَیَه  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللأ  »

یفرعم ام  هب  اعد  نابز  رد  تسه ، ام  سفن  رد  هک  ار  يدـساف  ياه  هشیر  نیا  یقـالخا و  يونعم و  تاّیـصوصخ  نیا  یکی  یکی  ینعی 
.دنکیم
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ینیسح یگداتسیا  - 1376-10-8

مهم و رایـسب  موهفم  کی  تماقتـسا ، .تسین  روط  نیا  یلو  دوشیم ؛ یّقلت  مهمریغ  جیار و  هداتفا و  اپ  شیپ  یلیخ  یموهفم  تماقتـسا ،
.دنکیم رّوصت  دوخ  نهذ  رد  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  شیب  بتارم  هب  لمع ، رد  نآ  ّتیّمها  هک  دراد  یساّسح 

: میقتسم قیرط  رب  ندرشفاپ  ینعی  تماقتسا ،

(1) ؛» اقَدَغ ًءام  ْمُهاْنیَقْسََأل  ِهَقیرَّطلا  یَلَع  اُوماقَتْسا  َِول  ْنَأ  «َو 

طیارش ریثأت  تحت  دننکن و  ضوع  ار  ناشدوخ  هار  دنشاب و  يریگتهج  نیمه  رد  ینعی  دننک ؛ يراشفاپ  میقتـسم  طارـص  نامه  هب  رگا 
.دش دهاوخ  ّبترتم  يورخا ، باوث  يویند و  جیاتن  نآ  تقو  نآ  دنریگن ، رارق 

بطاخم ندـش و  هجاوم  فرـش  هکئالم ، لوزن  هَِکئالَْملا -  ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماقَتْـسا  َُّمث  ُهللا  اَنُّبَر  اُولاـق  َنیذَّلا  َّنِإ  : » دـیامرفیم نآرق  هکنیا 
هچ .دیشابن  نوزحم  دیسرتن ، دنیوگب : امش  هب  دنیایب و  هکئالم   (2)« اُونَزْحَتال اُوفاخَت َو  َّالَأ  یهلا -  ناگتشرف  هکئالم و  باطخ  هب  ندش 

.تماقتسا تروص  رد  دهدیم ؟ تسد  فرش  نیا  تقو 

نیب مدرک و  تبحـص  صوـصخب  یهّیـضق  نـیمه  هـب  عـجار  هـیلع ، هللااـهمحرماما  ياـهدرگلاس  زا  یکی  رد  ینارنخـس  کـی  رد  هدـنب 
یگداتـسیا «، » دـینک تماقتـسا   » دـیوگیم هملک  کی  مدآ  .مدومن  يا  هسیاقم  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  تماقتـسا  ماـما و  تماقتـسا 

یلیخ هلئـسم ي  لمع ، ماـقم  رد  یگداتـسیا  نکیل  .مینکیم  یگداتـسیا  هلب ؛ دـنیوگیم : دـننکیم و  هاـگن  ناـشدوخ  هب  مه  همه  دـینک ،»
.تسا یّمهم 
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.16، نج مینکیم »! ناشباریس  ناوارف  بآ  اب  دنزرو ، تماقتسا  نامیا )  ) هار رد  سنا ] ّنج و   ] اهنآ رگا  هکنیا  و  - . » 1
: هک دنوشیم  لزان  نانآ  رب  ناگتـشرف  دندرک ، تماقتـسا  سپـس  تسا ، هناگی  دنوادخ  ام  راگدرورپ  دنتفگ : هک  یناسک  نیقی  هب  - . » 2

.30، تلصف .دیشابن » نیگمغ  دیسرتن و 
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یگداتسیا گنج  رد  همه  بُخ ؛ درک ؟ یگداتسیا  گنج  رد  هک  دوب  نیا  ایآ  دوب ؟ زیچ  هچ  هب  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  یگداتـسیا 
دارفا همه  نیا  تسه ؛ ایند  رد  گنج  همه  نیا  .دـننکیم  یگداتـسیا  لطاب -  ياهمدآ  یتح  دـنوریم -  گـنج  هب  هک  یناـسک  .دـننکیم 

هک تماقتسا  رادقم  نیا  تسا ! تماقتـسا  هک  مه  نیا  دننیـشنیمن ؛ بقع  مدق  کی  ناشدوخ  ياهرگنـس  زا  دنوشیم و  هتـشک  دنوریم و 
.میورب ینیسح  هژیو ي  ياه  - تماقتسا ِغارس  دیاب  دنکیمن ! تسرد  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

ياه - مدآ اهنآ  .دندرکیم  هشدخ  ّبترم  فدـه ، نیا  رد  نارگید  اما  تشاد ؛ دوجو  نشور  یفدـه  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  رظن  زا 
! دندوب ساّبع -  نب  هللادبع  رفعج و  نب  هللادـبع  ریبز ، نب  هللادـبع  لثم  مالـسا -  يایند  کی  هجرد ي  ياه  هدازاقآ  دـندوبن ؛ یکچوک 

.دنراد شزرا  ردق  مالسا چ- يایند  رد  هک  دینیب  یم  دینک ، هاگن  ار  ناشمادک  ره  زورما  امش  هک  یناسک 

لیلد هچ  هب  اقآ ! دـنتفگ :  (1)! دندرک دراو  هشدخ  هشقانم و  فده  نیا  رـس  رب  دنتـسشنیم و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  یکییکی  اهنآ 
دنتـشاد دهاوش  ناشدوخ  هّیرظن ي  تابثا  يارب  مه  ردقنآ  دیتسیاب ؟ دیزی  لباقم  رد  دیورب و  دیاب  امـش  هک  تسا  يزور  نامه  زورما ،

! دادیم ناکت  ار  یسک  ره  هک 

دیایب ملاظ  درم  نآ  هکنیا  ایآ  دیوش ؟ هتشک  هکنیا  ای  تسا ، رتهب  نیا  ایآ  .دییوگب  ار  یهلا  ماکحا  دیشاب و  ربمغیپ  دنزرف  امش  دنتفگیم :
نییبت دینزب و  فرح  دیـشاب ، هدنز  هکنیا  ای  تسا ، رتهب  امـش  ياه  - فرح ندرک  ضوع  یناوخزجر و  هب  امـش  ربق  يور  رب  دـنک  انب  و 

! تسا نآ  زا  رتهب  هکنیا  .تفگ  دیهاوخ  فراعم  ردقچ  لاس  تسیب  نیا  رد  امش  دیریگب ، رمع  ادخ  زا  رگید  لاس  تسیب  رگا  دینک ؟

476 ص :

ج44، راونألاراحب ، ص38 ؛ ج4 ، لماکلا ، ص143 ؛ ج3 ، رابخألا ، حرـش  مالـسلا :  هیلع  هللادـبعابا  اب  ریبز  نب  هللادـبع  هشقانم ي  - . 1
، راونألاراحب 68-69 ؛ صص ج2 ، داشرإلا ، ص67 ؛ ج5 ، حوتفلا ، مالـسلا :  هیلع  هللادـبعابا  اـب  رفعج  نب  هللادـبع  هشقاـنم ي  ص364 .
ج3، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  243-244 ؛ صص لاوطلارابخألا ، مالـسلا :  هیلع  هللادبعابا  اب  ساّبع  نب  هللادبع  هشقانم ي  ص366 . ج44 ،

.365-364 صص ج44 ، راونألاراحب ، 240و245 ؛ صص
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! دنک صالخ  يا  هشدخ  نینچ  باّلق  زا  یلاکِشا و  نینچ  ریگ  زا  ار  شدوخ  مدآ ، هک  تسین  ناسآ  یلیخ  دینیبب ؛

عـضو نیا  دـیربیم ؟ اجک  ار  هّچب  نز و  نیا  یلو  دـینک ؛ یبلطزراـبم  ینادـیم  رد  هرخـالاب  دـیورب ؛ دـیورب ، دـیهاوخیم  ـالاح  دـنتفگیم :
؟ دیوریم هفوک  هب  ارچ  دیهدیم ؟ نتشک  هب  ار  مدرم  دیوریم و  ارچ  تسیچ ؟

؛ بُخ دنتفگ : .تسا  راوشد  ایاضق  دیمهف  هک  دیـسر  ییاجنآ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دـنازرلیم  ار  ناسنا  ياپ  اهنیا  همه ي  بُخ ؛
یبجوم هچ  دیتسین ! مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  رتالاب  هک  امـش  دینکب ؛ یتعیب  هرخالاب  الاح  .دینک  تعیب  دیزی  اب  دـیورب  دـیدرگرب ، اقآ 

!؟ دیزادنیب میظع  هکرعم ي  نیا  رد  ار  ناتدوخ  دیورب و  امش  هک  دراد 

زا و  تسه -  لالخ  نیا  رد  ییاهارجام  هک  البرک -  هب  ندیـسر  ات  هکم  زا  جورخ  زا  هکم ، هب  ندـمآ  اـت  هنیدـم  زا  جورخ  هظحل ي  زا 
يوس زا  یباسح ، ياهمدآ  يوس  زا  مه  نآ  اه -  ههبش  اه و  هشدخ  نیا  اب  ّبترم  روط  نیمه  اروشاع ، زور  ات  البرک  هب  دورو  هظحل ي 

نآ مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  تقو  نآ   (1)! تسا هجاوم  تسین -  هناگیب  یلیخ  مه  یـشزرا  لیاسو  زا  هک  یـشیدنا  تحلـصم  لقع 
یمیقتسم ّطخ  دنکیمن و  شومارف  ار  فده  ینعی  دزرو ؛ یم  تماقتسا  اهنیا  لباقم  رد  هک  تساهـشزرا  زا  یمّـسجت  نآ  تسا ، یـسک 

.دزاسیمن اهر  اهفرح  نیا  اب  دنسانش ، یمن  اهنیا  دسانش و  یم  شدوخ  هک  ار 

اجنآ هک  لاس 1342  نیدرورف  مود  هک -  دـینک  ضرف  زور -  زا  .مدرک  هسیاقم  هیلع ، هللا  ناوضرماـما  تکرح  تکرح و  نیا  نیب  نم 
تخس يور 

477 ص :

صص 228- لاوطلا ، رابخألا  صص 163و 165-166 ؛ ج 3 ، فارشألا ، باسنأ  صص 444-447 ؛ ، 1 هسماخ يربکلا ، تاقبطلا  - . 1
جورم ص 133 ؛ ج 5 ، دیرفلا ، دقعلا  صص 16-17 و70 و 99 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، صص 253 و 286-287 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  229 ؛

ص 459؛ ج 1 ، يرولا ، مـالعإ  و 76 ؛ صـص 72-71  ج 2 ، داـشرإلا ، ص 182 ؛ هماـمإلا ، لـئالد  صـص 56 و60 ؛ ج 3 ، بهذـلا ،
صص 201-202 و 216 ج 14 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  صص 271-273 ؛ ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  صص 330-331 ؛ بقاثلا ،
، نازحألا ریثم  ص 50 ؛ ج 4 ، لماکلا ، ص 248 ؛ ج 3 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  صص 253-254 ؛ ج 1 ، جئارخلا ، ص 127 ؛ و ج 65 ،
ص364. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 421 ؛ ج 6 ، لامکلا ، بیذهت  صص 19-20 و 22 ؛ فوهللا ، ص 227 ؛ صاوخلا ، هرکذت  ص 17 ؛
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رگید هک  نتفرگ ، رارق  ّتلم  کی  تموکح و  کی  سأر  رد  دعب و  لاس  هدزناپ  ات  هّیضیف -  هسردم ي  هّیـضق ي  دش –  هدید  هاگتـسد 
.تسین فرط  هشیش ي  هب  ِنتخادنا  گنس  هضراعم و  هزرابم و  هلئسم ي 

هّیضق نآ  گنج ، هّیضق ي  نآ  یـسوساج ، هنال ي  هّیـضق ي  نآ  اکیرما ، هّیـضق ي  نآ  دوب : هتفرگ  رارق  عضوم  نیا  رد  ماما  نامز ، نآ 
و میتشاد -  هضراعم  اکیرما  اب  همه  نیا  ام  يوروش ! هّیـضق ي  نآ  فلتخم و  ياهروشک  اب  نوگانوگ  يایاضق  نآ  گنج ، زور  ره  ي 
ار یبرغ » هن  یقرـش و  هن  هّیبرغـال ؛ هّیقرـشال و   » نیا يوروش ! تشم  رد  شدوخ  مه  قارع  هدوب ، اـم  شوگ  خـیب  مه  يوروـش  میراد -

.دوب مهم  رایسب  نتشاد ، هگن  مکحم 

ام الاح  دیراذگب  دییوگن ! یلو  دشاب ؛ مه  نات  - لد رد  الاح  دیرواین ! نابز  هب  ار  یقرـش » هن   » امـش یحابـص  دـنچ  يارب  اقآ ! دـنتفگیم :
حطـس کی  رد  گرزب -  کچوک و  مدرم -  همه ي  دراد ، هرادا  تسا ، روشک  کی  هرخالاب  مینک ! هظحالم  ار  یتحلـصم  هدرخ  کی 

! دینک تاعارم  ار  يزیچ  کی  دنرادن ؛ تفرعم  روط  کی  همه  دنتسین ،

.دشیم هتفگ  مه  ًاعقاو  ریخن ، دشیمن ؛ هتفگ  ماما  هب  اهنیا  دینک  لایخ  هکنیا  هن  .دوب  ماما  نهذ  ضرعم  رد  اهنیا  همه ي 

ّتلم اذل  داتسیا ؛ ماما  رس  تشپ  هلاس ، هد  هرود ي  نآ  رد  مه  ناریا  ّتلم  .دنامّسجم  شزرا  کی  زورما  دنداتـسیا ، هکنیا  رطاخ  هب  ماما 
لاس هد  نآ  مینک ، ریزارـس  ار  نامدوخ  یمّنهج  ره  هب  هتـساوخن  يادـخ  مینکب ؛ يراک  ره  الاح  ام  .تسا  شزرا  کی  زورما  مه  ناریا 

.دننک شبارخ  دنناوتیمن  تسا و  یقاب  نشور  راون  کی  تروص  هب 

هفرع ياعد  رد  یهلا  ياضق  هب  ندوب  یضار  تیفاع و  بلط  - 1376-11-1

دیاش موصعم -  زا  هک  دراد  تایاور  رد  .تسا  مهم  تیفاع ، يارب  اعد 

478 ص :
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یم دب  ار  تیفاع  اه  - یضعب  (1) .تیفاع يار  ب  دندومرف : مینک ؟ اعد  هچ  يارب  ام  دندرک : لاؤس  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  زا 
ناسنا ینعی  یبلط ، تیفاع  تسا ! بلط » تیفاع  مدآ   » سک نالف  تسا  فورعم  هک  تسا ؛ یبلط » تیفاع   » نامه دننکیم  لایخ  دنمهف ؛

رد تیفاع »  » .تسین نیا  اعد  رد  تیفاع »  » يانعم هن ، .دنک  یگدـنز  اجنآ  دریگب و  ار  یجنُک  دوش و  نادرگ  يور  تخـس ، ياهراک  زا 
ینعی دـنیوگیم ؛ یبلط » تیفاع   » نآ هب  فرع ، رد  هک  يزیچ  نآ  زا  تیفاع  دـب ، قالخا  زا  تیفاع  .تس  « الب  » لباقم رد  و  التبا »  » لباقم

زا تیفاع  نمـشد ، ّطلـست  زا  تیفاع  هانگ ، زا  تیفاع  نآ ، زا  تیفاع  .تسا  یتخبدب  کی  الب و  کی  شدوخ  نیا  .ندشن  اهنادیم  دراو 
: مییوگیم رخآ  هدجس ي  ياهاعد  رد  اذل  .تسا  تیفاع »  » اهنیا همه ي  یناسفن ! تاوهش  زا  تیفاع  نمشد و  ذوفن 

«. هرخالا اینّدلا و  هیفاع  هیفاعلا ، کلئسأ  هیفاعلا ، ّیلو  ای  »

: دراد هّیداّجس  یهفیحص  نیمه  رد  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  مه  ییاعد 

(2) «. هیفاعلا بلط  یف  هئاعد  »

.تسا بوخ  یلیخ  تیفاع ، .دهاوخیم  ادخ  زا  تیفاع  ًالصا 

رگا اراگدرورپ ! دیامرفیم : هفرع  ياعد  رد  یگتشذگدوخ ، زا  تعاجش و  یگدازآ و  رهظم  تمظع ، نآ  هب  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما 
.مهدیمن ّتیّمها  یگدنز  تالکشم  زا  یلکشم  چیه  هب  مهدیمن ، ّتیّمها  رگید  زیچ  چیه  هب  نم  یشاب ، یضار  نم  زا  وت 

« َكاَوِس ِیلَابُأ  الَف  َّیَلَع  َْتبِضَغ  ْنُکَت  َْمل  ْنِإَف  »

: دیامرفیم دعب 

(3)« ِیل ُعَسْوَأ  َکَتَِیفاَع  َّنَأ  َْریَغ  »

ار اه  - يراوشد اهالب و  اه و  - یتخس ینک و  نم  بیصن  ار  تتیفاع  رگا  اما 

479 ص :

ص 66. ج 3 ، طسوألا ، مجعملا  - . 1
ياعد 23. هلماکلا ، هّیداّجسلا  هفیحصلا  - . 2

ص 219. ج 95 ، راونألاراحب ، ص 79 ؛ ج 2 ، لامعألا ، لابقإ  - . 3
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.دهاوخیم ار  انعم  نیا  هب  تیفاع »  » مه مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ینعی  تسا ! رتهب  نم  يارب  يرواین ، شیپ  نم  يارب 

يارب نات ، هداوناخ  يارب  نات ، ّتلم  يارب  ناتدوخ ، يارب  دـیهاوخب ؛ لاـعتم  يادـخ  زا  ار  تیفاـع  .تسا  یبوخ  زیچ  تیفاـع ، نتـساوخ 
.دیهاوخب هللاءاش  نإ  مه  ار  تیاده  .دنک  کمک  امش  هب  لاعتم  يادخ  هللاءاش  نإ  ات  ناتردام ، ردپ و 

مالسلا هیلع  هللادبعابا  تماقتسا  -ن  یی - بت - 1376-12-14

.مدرک ثحب  ماما  تماقتسا  هرابرد ي  هیلع ، هللا  ناوضرماما  تافو  ياهدرگلاس  زا  یکی  رد  هدنب 

*

هتبلا .میدـیدن  ار  یـسک  رگید  ًاعقاو  راوگرزب ، نآ  لثم  ام  ینعی  دوب ؛ ییان  -ث- تسا ًافاصنا  ناسنا  کی  ام  نامز  رد  راوگرز  ماـما ب 
دیاش ما ؛ هدینـشن  هک  هدـنب  .میدینـشن  میدـیدن و  ار  یـسک  رگید  تاّیـصوصخ ، نآ  اب  ناشیا  لثم  اما  میدـید ، ار  يداـیز  ناـگرزب  اـم 

.دوب هار  رد  تماقتسا  نیمه  اهنآ  زا  یکی  هک  تشاد  یتاّیصوصخ  مدآ ، نیا  .دنشاب  هدینش  نارگید 

(1) «. ًاقَدَغ ًءام  ْمُهاْنیَقْسََأل  ِهَقیِرَّطلا  یَلَع  اُوماقَتْسا  َِول  ْنَأ  «َو 

مینیب یم  مینکب ، هک  ّتقد  یلو  دـیآ ؛ یم  مهف  لباق  ناسآ و  رظن  هب  .تسا  عنتمم  لهـس و  هک  تسا  ییاـنعم  مه  تماقتـسا  تماقتـسا !
ار ماما  تماقتـسا  نم  .تسا  مهم  یلیخ  لمع ، رد  شتیاعر  مه  تسا ، لکـشم  يردـق  شـصیخشت  مه  تسا ؛ يراوشد  یلیخ  ياـنعم 

میقتـسم هار  زا  دـنیوگب : هک  دـینک  ضرف  هچ ؟ ینعی  ماـما ، لـثم  یـسک  تماقتـسا  هک  دـننک  لاـیخ  یـضعب  تسا  نـکمم  مدز ؛ لاـثم 
ینشور نیا  هب  یناسآ و  نیا  هب  هک  ماما  تماقتسا  هلئسم ي  مدرگیمنرب ! میقتسم  هار  زا  نم  ریخن ؛ هک  دنکیم  تماقتـسا  ماما  .دیدرگرب 

هار زا  دنیوگب  یسک  ره  هب  هک  تسا  مولعم  .تسین 

480 ص :

.16، نج .مینکیم » ناشباریس  ناوارف  بآ  اب  دنزرو ، تماقتسا  نامیا )  ) هار رد  سنِإ ] ّنج و   ] اهنآ رگا  هکنیا  و  - . » 1
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هیبشت مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تماقتـسا  هب  ینارنخـس ، نآ  رد  ار  ماـما  ّمهم  تماقتـسا  نم  .مدرگیمن  رب  تفگ  دـهاوخ  درگرب ، قح 
يارب روط  نیا  ای  دننک ، ضرع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  دییامرفب  ضرف  .دوب  ساّسح  ياهزیچ  ِرس  اه و  هاگنزب  ِرس  تماقتسا  مدرک ؛

هتبلا دیگنجب ، دیزی  اب  دیهاوخیم  تسا ؛ بوخ  مه  یلیخ  هتبلا  دـینک ، تدـهاجم  ادـخ  هار  رد  دـیهاوخیم  امـش  هک : دوش  حرطم  ناشیا 
لفط کی  رغـصا ، یلع  هرخالاب  اما  بوخ ؛ رایـسب  دیراد ، یگدامآ  دیرـضاح ، دوش ، ادف  مه  نات  - ناج دیهاوخیم  تسا ؛ بوخ  یلیخ 
! نک تحار  ار  هّچب  نیا  وگب و  هملک  کی  دیآ !؟ یم  رد  روج  يرایعم  هچ  اب  دچیپب ، شدوخ  هب  یگنشت  زا  هنوگ  نیا  ههام ، شش 

ناـسنا کـی  تسا  نکمم  هک  دوـشیم  حرطم  هار  ِرـس  يا  هتکن  ناـهگان  ینعی  .دـیآ  یم  شیپ  روـط  نیا  تماقتـسا ، هلئـسم ي  دـینیبب ؛
.دوش دیدرت  راچد  گرزب ، ناسنا  کی  دنمشوه ،

 - دوب هتـشذگ  یهام  تفه  شـش ، ودو ، لـهچ  لاـس  دادرخ  هدزناـپ  زا  دـیاش  مدوب -  هدـش  دازآ  نادـنز  زا  ودو ، لـهچ  لاـس  رد  نم 
زا ییاـضران  هب  درک  اـنب  دـعب  درک و  تفطـالم  ّتبحم و  یلیخ  ناـشیا  .متفر  بوخ -  عجارم  زا  عـجارم -  ناـگرزب  زا  یکی  تمدـخ 
هک دوب  نیا  مه  ناشیا  لالدتسا  دنتفر »! نیب  زا  دادرخ ، هدزناپ  رد  ام  ناناوج  نیرتهب   » هک دوب  نیا  ناشیا  ياه  - فرح هلمج  زا  هثداح !

نید و یب  يا  هّدع  ناناوج  نیب  رد  .دنراک  لها  نوچ  دنرتهب ، ناناوج  ناوج ؛ ریغ  مه  هّدـع  کی  دـنناوج ، مدرم  هّدـع  کی  : » تفگیم
دادرخ هدزناپ  رد  هک  ییاهنآ  دنتسین ؛ مادقا  لها  يا  هّدع  دنا ، مادقا  لها  يا  هّدع  اه  نیداب  نیب  رد  .دنرتهب  اهنیداب  دنا ؛ نیداب  يا  هّدع 

نآ دینیبب ؛ دندش »! هتشک  اهنآ  همه ي  میراد ؟ اهنیا  زا  رفن  دنچ  تکلمم ، رد  مادقا ! لها  ِنیداب  ِناوج  دندوب ؟ اه  - مادک دندش ، هتشک 
رخآ ات  دیسوب و  مه  دعب  درک ، لّمحت  ار  هزرابم  اب  یهارمه  ای  هزرابم  راب  يرادقم  ناشِک  ناشِک  هثداح ، نآ  زا  دعب  لاس  ود  یکی  اقآ 
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! تشاذگ رانک 

، دیتسه یگداتـسیا  لها  دیگنج ، لها  امـش  ناجاقآ ! هک  دوش  هتفگ  راوگرزب  ماما  هب  ًالثم  .تسا  لیبق  نیا  زا  ناگرزب ، يارب  اهدـیدرت 
زا هّچب  ردقچ  تسا ؛ نمشد  یمئاد  نارابمب  ضرعم  رد  مالسالاّهب -  ق- نارهت –  رهـش  هرخالاب  اما  تسا ؛ يدب  رایـسب  مدآ  مه  ماّدص 

ار همانعطق  بوخ ، یلیخ  وگب  هملک  کی  نک ؛ سب  دوریم ! نیب  زا  ناشیاه  هناخ  ناسنا ، ردقچ  دنزرلیم ! هلماح  نز  ردقچ  دنوریم ! نیب 
رد ناگرزب  تماقتسا  هک  تسا  ییاهدیدرت  اهنیا  .تسا  ششو  تصش  جنپو و  تصش  لاس  هب  طوبرم  اه  هتفگ  عون  نیا  میدرک ! لوبق 

ظفح ار  میقتـسم  هار  درکن ؛ ای  درک  تماقتـسا  هک  دریگ  رارق  شیاتـس  دروم  دـناوتیم  ناسنا  کی  هک  تساجنیا  دوشیم و  مولعم  اـجنآ 
.درکن ای  درک 

یهلا ياه  - تمعن هفرع و  ياعد  - 1377-1-30

.دینک يرازگساپس  لاعتم  يادخ  زا  و  ءاصحا ، ار  یهلا  ياهتمعن  دِج  مشچ  هب  دیشاب و  یهلا  مَِعن  رکاش  یلیخ 

*

ادیپ قیفوت  مراودـیما  هک  دـینک -  هظحالم  هفرع  ياعد  رد  رگا  یتح  تسین ؛ نکمم  سک  چـیه  يارب  یهلا  ياه  - تمعن ياصحا  هتبلا 
نیماضم رد  دیناوخب و  ار  اعد  نیا  دینک  ادـیپ  قیفوت  هفرع ، كرابم  ياهزور  رد  لاس  ره  دیـشاب و  هدـناوخ  ار  اعد  نیا  دیـشاب و  هدرک 
رازگرکش مدوجو  همه ي  اب  مهاوخب  رگا  نم  : » دیامرفیم مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  اعد  نآ  لیاوا  رد  دینیب  یم  دییامن -  ّربدت  نآ 

!« متسین رداق  محراوج -  اضعا و  مامت  اب  میاپ ، متسد ، ممشچ ، اب  مناوختسا ، اب  متشوگ ، اب  متسوپ ، اب  مشاب -  وت  ياه  - تمعن زا  یکی 

 - هحفـص کی  ردق  هب  ًابیرقت  ار -  یتاّیئزج  خیرات ، رد  ّتیونعم  مالـسا و  ریظن  یب  ِراکادـف  زابرـس  نآ  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
دیوگب هکنیا  يارب  درامشیم ،
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ار تمعن  رکـش  هک  منک  ادـیپ  قیفوت  رگا  و  متـسین ؛ رداق  مروآ ، اجب  ار  وت  ياه  - تمعن زا  یکی  رکـش  مهاوخب  مدوجو  همه ي  اب  رگا 
(1)! تسوت يوس  زا  تمعن  کی  رکش ، رب  ِقیفوت  نیا  دوخ  مروآ ، اجب 

اروشاع ياه  - تربع - 1377-2-18

هراشا

ام تسا و  هدـش  هتفگ  نخـس  رایـسب  هنیمز ، نیا  رد  هچرگا  .منکیم  ضرع  اروشاع  يارجام  هراـبرد ي  یثحب  لّوا ، هبطخ ي  رد  زورما 
رت و هزاـت  داـعبا  دوـشیم ، یـسررب  هنادواـج  ّرثؤـم و  میظع و  هثداـح ي  نـیا  بناوـج  فارطا و  هـچره  اـما  مـیا ، هدرک  یـضیارع  مـه 

.دنابات - یم ام  یگدنز  رب  يرون  دوشیم و  راکشآ  هثداح  نآ  زا  يرت  - شیب ياه  - يرگنشور

: دراد دوجو  هدمع  ِثحب  هس  اروشاع ، هب  طوبرم  ثحابم  رد 

ینید و لیلحت  ینعی  درک ؛ مایق  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ارچ  هک  تسا ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  ياه  هزیگنا  للع و  ثحب  یکی 
هدرک یبوخ  ياه  - ثحب مه  ناگرزب  الـضف و  میا ؛ هدرک  ضرع  یـضیارع  ًالیـصفت  ًالبق  ام  هنیمز ، نیا  رد  .مایق  نیا  یـسایس  یملع و 

.میوشیمن ثحب  نآ  دراو  زورما  .دنا 

سرد .تسین  ینّیعم  نامز  صوصخم  تسا و  یگـشیمه  هنادواج و  هدـنز و  ثحب  کی  هک  تساروشاع  ياهـسرد  ثحب  مود ، ثحب 
ياهـسرد زا  یکی  .تسا  قـشع  تـّبحم و  سرد  ِماـیق هللا و  سرد  تاـساوم و  تعاجـش و  يراد و  نـید  يراکادـف و  سرد  اروشاـع ،

مالسلا هیلع  نیـسحلا  هللادبع  یبا  دنزرف  نامز و  نیـسح  رـس  تشپ  ناریا  ّتلم  امـش  هک  تسا  يریبک  میظع و  بالقنا  نیمه  اروشاع ،
.منکیمن یثحب  چیه  زورما  نم  مه  هنیمز  نیا  رد  .دوب  اروشاع  ياهسرد  زا  یکی  نیا ، دوخ  .دیداد  ماجنا 

، نیا زا  لبق  لاس  دنچ  هک  تساروشاع ، ياه  - تربع هرابرد ي  موس ، ثحب 

483 ص :
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تسا ینامز  صوصخم  اروشاع  ياه  - تربع ثحب  .دراد  مه  ییاه  - تربع اهسرد ، زا  ریغ  اروشاع  هک  میدرک  حرطم  ار  هلئسم  نیا  ام 
ام و نامز  ینعی  تسا ؛ نامز  نیا  هب  صوصخم  ثحب ، نیا  هدمع ي  مییوگب  هک  تسا  نیا  لقاّدح  دشاب ؛ هتـشاد  ّتیمکاح  مالـسا  هک 

.میریگب تربع  هک  ام ، روشک 

مالسا ردص  هعماج ي  رد  تّیلهاج  هب  تشگزاب  ییارچ 

نآ وا ، هب  مدرم  قشع  نآ  ناّشلا ، میظع  ربمایپ  ّتیروحم  هب  یمالـسا  هعماـج ي  دـش  روط  هک چ- میدرک  حرط  هنوگ  نیا  ار  هّیـضق  اـم 
مهاوخ ضرع  نآ  هرابرد ي  يرادـقم  ًادـعب  هک  یماکحا  نآ  ینید و  روش  هسامح و  اپاترـس  هعماـج ي  نآ  وا ، هب  مدرم  قیمع  ناـمیا 

هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  هب  کیدزن  ياه  هرود  هک  یناسک  نامه  زا  یـضعب  یتح  مدرم ، نامه  هتخادرپ ، هتخاس و  هعماج ي  نیمه  درک ؛
عیجف اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نیمه  دنزرف  دندش ، عمج  هک  دیـسر  اجنآ  هب  ناشراک  لاس  هاجنپ  زا  دعب  دندوب ، هدید  ار  هلآ  و 

!؟ دوش - یم هچ  رتشیب  نیا  زا  رس ؛ تشپ  هب  نتشگرب  درگ ، بقع  فارحنا ، دنتشک !؟ یعضو  نیرت 

: درک داریا  روحم  نیمه  رب  ًاساسا  ار  میظع  هبطخ ي  نآ  هفوک ، رازاب  رد  مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز 

؛» نوُْکبَتَأ ِرْدَْغلا  ِْلتَْخلا َو  َلْهَأ  اَی  ِهَفوُْکلا  َلْهَأ  اَی  »

دندید و ریسا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ِرتخد  دندرک و  هدهاشم  هزین  يور  رب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  كرابم  ِرـس  هک  یتقو  هفوک  مدرم 
!؟ دینکیم هیرگ  نوُْکبَتَأ ؛» : » دومرف .دندرک  هیرگ  هّجض و  هب  انب  دندرک ، سمل  کیدزن  زا  ار  هعجاف 

؛» هَّنَّرلا ِتَأَدَهال  ُهَْعمَّدلا َو  ِتَأَقَرالَف  »

.دشاب هتشادن  یمامت  نات  هیرگ 

: دومرف دعب 

ًالَخَد ْمُکَناْمیَأ  َنوُذِخَّتَتًاثاْکنَأ  ٍهَُّوق  ِدَْعب  ْنِم  اَهلْزَغ  ْتَضَقَن  ِیتَّلا  ِلَثَمَک  ْمُُکلَثَم  اَمَّنِإ  »
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(1)« مُکَْنَیب

زا دعب  دنکیم ؛ خن  لزغم  اب  ار  اه  هبنپ  ای  اهمـشپ  هک  دـیتسه  ینز  لثم  امـش  .درگ  بقع  ارقهق و  هب  تشگرب  تسا ؛ تشگرب  نامه  نیا 
ار دوخ  هتـشر ي  ياهخن  تقیقح  رد  امـش  ندومن ! هبنپ  ندرک و  زاب  ون  زا  ار  اهخن  دـنکیم  عورـش  هرابود  دـش ، هدامآ  اهخن  نیا  هکنآ 

.تسه رطخ  نیمه  ضرعم  رد  یمالسا  هعماج ي  ره  .تسا  تربع  نیا  .تسا  تشگرب  نامه  نیا  .دیدرک  هبنپ 

.دـشاب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نآ  نخـس  هب  لماع  دـناوتب  تّما  کی  هک  دوب  نیا  شگرزب  راـختفا  اـم ، گرزب  زیزع  ینیمخ  ماـما 
نآ دروآ و  دوجوهب  ار  هعماج  نآ  وا ، تسا ؟ هسیاقم  لباق  میظع  ّتیصخش  نآ  اب  رگم  موصعم ، ریغ  ربمایپ و  ریغ  ياهناسنا  ّتیصخش 

ياهتربع .هلب  دنریگن ، تربع  رگا  هن ؛ دنریگب ، تربع  رگا  دراد ؟ ار  تبقاع  نیمه  یمالـسا ، هعماج ي  ره  ایآ  .دمآ  شلابند  ماجنارس ،
.تساجنیا اروشاع 

لماک ثحب  هتبلا  .منک  تبحـص  عّسوت  اب  .مدرک  حرطم  ار  نآ  شیپ  لاس  دـنچ  هک  یعوضوم  هرابرد ي  يرادـقم  مهاوخیم  نم  لاـح 
يا هسلج  رد  منک ، ادـیپ  یقیفوت  مشاب و  هتـشاد  يرمع  رگا  هللاءاش  نا  تسا و  ینالوط  نوچ  تسین ؛ هعمج  زاـمن  ثحب  دروم ، نیا  رد 

منکب هلئـسم  نیا  هب  یلامجا  رذگ  کی  مهاوخیم  زورما  .درک  مهاوخ  ثحب  شتاّیـصوصخ  اب  لّصفم  ار  عوضوم  نیا  هعمج ، زامن  ریغ 
.منک ضرع  امش  هب  مزیرب و  هبطخ  کی  بلاق  رد  ار  باتک  کی  عقاو  رد  دهد ، قیفوت  ادخ  رگا  و 

يراتشک هرخالاب  اروشاع ، هثداح ي  هک  دیوگن  یسک  .میدرگب  شللع  لابند  ات  تسا ، گرزب  ردق  هک چ- دیمهف  دیاب  ار  هثداح  ًالّوا ،
دنچ دوب و 

485 ص :

هتـشر ي هک  دیتسه  ینز  نآ  ریظن  امـش  هک  تسین  نیا  زج  دـینکیم ...؟! هیرگ  ایآ  ییافو ! یب  هعدـخ و  لها  يا  هفوک ، لها  يا  - . » 1
بیرف رکم و  امـش  نایم  رد  امـش  ياهدنگوس  .دیامنیم  زاب  دنکیم و  هراپ  هراپ  دیامنیم ، مکحم  دـباتیم و  ار  نآ  هکنیا  زا  سپ  ار  دوخ 

ص121. ج5 ، حوتفلا ، فالتخا : یمک  اب  ص109 . ج45 ، راونألاراحب ، 86-87 ؛ صص فوهللا ، .تسا »
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: میناوخیم اروشاع  ترایز  رد  ام  همه ي  هک  روط  نامه  .دنتشک  ار  رفن 

(1) «، ُهَبیِصُْملا ِتَمُظَع  ِتَّلَج َو  ُهَّیِزَّرلا َو  ِتَمُظَع  ْدََقل  »

یب هدـنهد و  ناکت  یلیخ  هعجاف  تسا ؛ میظع  یلیخ  هثداح  نیا   (2) .گرزب رایسب  هثداح ي  ینعی  هّیزر  .تسا  گرزب  یلیخ  تبیـصم 
.تسا ریظن 

اروشاع تبیصم  تمظع  نییبت 

یبا ترـضح  یگدـنز  ياـه  هرود  زا  ار  هاـتوک  هرود ي  هس  نم  تسا ، میظع  ردـقچ  هثداـح  نیا  هک  دوش  موـلعم  يردـق  هکنیا  يارب 
سدح ناوتیم  ایآ  دسانشیم ، هرود  هس  نیا  رد  ناسنا  هک  یتّیصخش  نیا  دینیبب  امش  .منکیم  حرطم  ًالامجا  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبع 

همه ي وا و  عیجف ، ّتیعضو  نیا  اب  دننک و  هرصاحم  ار  وا  شّدج  تّما  زا  هّدع  کی  اروشاع  زور  رد  هک  دسرب  اجنآ  هب  شراک  هک  دز 
؟ دنریگب ریسا  ار  ناش  - نانز دننک و  ماع  لتق  ار  مالسلا  مهیلع  شتیب  لها  باحصا و  نارای و 

تـسیب نارود  ینعی  ترـضح ؛ نآ  یناوـج  نارود  مود ، .تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تاـیح  نارود  یکی  هرود ، هس  نـیا 
ات مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تداهـش  زا  دعب  هلاس  تسیب  ترتف  نارود  موس ، .تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تموکح  ات  هلاس  جنپو 

(3) .تسالبرک هثداح ي 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تایح  نارود  رد  مالسلا  هیلع  هللادبعابا 

ربمایپ یلگوس  هدـید ي  رون  كدوک  زا  تسا  ترابع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تاـیح  نارود  رد 
زور نآ  رد  ناملسم  مدرم  همه ي  هک  دراد  مالسلا  اهیلع  همطاف  مان  هب  يرتخد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هلآ .  هیلع و  هللا  یلص 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دننادیم 

؛» هَمِطاَف ِبَضَِغل  ُبَضْغََیل  َهللا  َّنِإ  »

.تسا هدرک  نیگمشخ  ار  ادخ  دنک ، نیگمشخ  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  یسک  رگا 

486 ص :

ص774. دجهتملا ، حابصم  .دشابیم » نارگ  امش  رب  هدراو  تبیصم  هدوب و  گرزب  امش  يازع  ًاقّقحم  - . » 1
صص 383-382. ج 7 ، نیعلا ، باتک  - . 2

ص 200. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 8 ؛ هّمئألا ، خیرات  - . 3
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(1) ؛» اَهاَضِِرل یَضْرَی  «َو 

.تسا هدرک  دونشخ  ار  ادخ  دنک ، دونشخ  ار  وا  یسک  رگا 

نیا وا  هب  عجار  ماع ، ـألم  رد  مدرم و  لـباقم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  تسا  هلزنملا  میظع  ردـق  رتخد چ- نیا  دـینیبب ،
.تسین يداع  يا  هلئسم  نیا  .دنزیم  فرح  هنوگ 

هجرد ي رد  تاراـختفا ، ظاـحل  زا  هک  تسا  هداد  یـسک  هب  یمالـسا  هعماـج ي  رد  ار  رتـخد  نیا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
عاجش همه  زا   (2)، رت هقباساب  همه  زا  رت ، نمؤم  همه  زا  فیرش ، عاجـش ، ناوج ، وا  مالـسلا .  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ینعی  تسالعا ؛

ولج ناوج  نیا  دننامیم ، رد  همه  هک  ییاج  ره  ددرگیم ؛ وا  ریـشمش  هب  مالـسا  هک  تسا  یـسک  تسا ؛ رـضاح  اهنادیم  همه ي  رد  رت و 
، يدـنواشیوخ رطاـخ  هب  هن  وا  ّتیبوبحم  هک  يزیزع  بوبحم  ِداـماد  نیا   (3) .دنکـشیم ار  اهتـسب  نب  دنکیم و  زاب  ار  اه  هرگ  دـیآ ، یم 
تسا و هدش  ّدلوتم  اهنیا  زا  یکدوک  .تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدید ي  رون  رـسمه  تسوا ، ّتیـصخش  تمظع  رطاخ  هب  هکلب 

.تسا مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  وا 

؛ تسا مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  عجار  مثحب  الاح  نم  اما  تسه ، مه  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هرابرد ي  اه  - فرح نیا  همه ي  هتبلا 
همه ي لد  بوبحم  یمالـسا و  هعماـج ي  مکاـح  مالـسا ، ياـیند  سیئر  هک  یـسک  هلآ ؛  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نازیزع  نیرتزیزع 

يور وا  .تسا  همه  ِبوبحم  نیا  ِلد  بوبحم  كدوـک ، نیا  هک  دـننادیم  همه   (4) .دربیم دجـسم  هب  دریگیم و  شوغآ  رد  ار  وا  مدرم ،
ربنم زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دـتفا  یم  نیمز  هب  دریگیم و  یعنام  هب  شیاپ  كدوک ، نیا  هک  تسا  ندـناوخ  هبطخ  لوغـشم  ربنم 

(5) .دنکیم شمارآ  دریگیم و  لغب  رد  ار  وا  دیآ ، یم  نییاپ 

487 ص :

ص401. ج22 ، ریبکلا ، مجعملا  فالتخا : یمک  اب  ص 19 . ج 43 ، راونألاراحب ، ص 303 ؛ رابخألا ، یناعم  - . 1
صص 92-91. ج 37 ، راونألاراحب ، صص 122-123 ؛ نیظعاولا ، هضور  - . 2

یبأ لآ  بقانم  صص 205-212 ؛ ج 4 ، هوبنلا ، لـئالد  صص 124-128 ؛ ج 1 ، داشرإلا ، صص 470-471 ؛ ج 2 ، يزاـغملا ، - . 3
صص 82-80. ج 21 ، راونألاراحب ، صص 324-326 ؛ ج 2 ، بلاط ،

صص 161-160. ج 14 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  ص 467 ؛ ج 6 ، دمحأ ، دنسم  - . 4
ص295. ج43 ، راونألاراحب ، ص 228 ؛ ج 6 ، روثنملا ، ردلا  ص226 ؛ ج3 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  - . 5
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.تسا نیا  هلئسم  دینیبب ؛

: دومرف هلاس  تفه  شش ، ِنیسح  ماما  نسح و  ماما  هرابرد ي  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(1) ؛» هَّنَْجلا ِلْهَأ  ِباَبَش  يَدِّیَس  »

لها ناناوج  رورس  دیامرف  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اما  دنتسین ؛ ناوج  دنا ، كدوک  زونه  هک  اهنیا  .دنتـشهب  ناناوج  رورـس  اهنیا 
، دنکیم مادقا  دنکیم ، لمع  دنکیم ، كرد  دـمهف ، یم  تسا ؛ ناوج  کی  ّدـح  رد  مه  یگلاس  تفه  شـش ، نارود  رد  ینعی  .دنتـشهب 

.دنزیم جوم  شدوجو  همه ي  رد  تفارش  دزرو و  یم  بدا 

، دیـسر دـهاوخ  لـتق  هب  یفّلخت  مرج و  هنوگ  چـیه  نودـب  ربماـیپ ، نیمه  تّما  تسد  هب  كدوک  نیا  هک  تفگیم  یـسک  زور  نآ  رگا 
؛ هچ ینعی  هک  دـندرک  بّجعت  همه  (2) و  درک هیرگ  دومرف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  نانچمه  دوب ؛ رواـب  لـباقریغ  مدرم  يارب 

!؟ دوشیم رگم 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تموکح  نایاپ  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تا  - فو زا  دعب  مالسلا  هیلع  هللاد  - بعابا

.تسا مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تموکح  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تافو  زا  دـعب  هلاس ي  جـنپو  تسیب  هرود ي  مود ، هرود ي 
همه دنکیم ، تلاخد  گرزب  ياهراک  رد   (3)، دیوجیم تکرش  اه  - گنج رد  .تسا  عاجش  ملاع و  هدنلاب ، ناوج ؛ مالسلا  هیلع  نیسح 
ناـیم رد  یتلیـضف ، ره  رد   (4) .ددرگیمرب وا  يوـس  هب  اـه  - مشچ همه ي  دـیآ ، یم  هک  ناگدنـشخب  ماـن  دنـسانشیم ؛ تمظع  هـب  ار  وا 
يافلخ .دـنا  لئاق  مارتحا  وا  يارب  همه  .دـشخردیم  يدیـشروخ  لثم  تسا ، هتفر  مالـسا  جوم  هک  ییاـجره  هکم ، هنیدـم و  ناناملـسم 

هب ار  شمان  دننکیم و  لیجبت  لیلجت و  میظعت و  وا ، لباقم  رد  دنا و  لئاق  مارتحا  شردارب  وا و  يارب  نامز ،

488 ص :

ص48. ج37 ، راونألاراحب ، ص312 ؛ یسوط ، یلامألا ، ص321 ؛ ج5 ، يذمرتلا ، ننس  - . 1
.251-250 صص ج44 ، راونألاراحب ، 129-132 ؛ صص ج2 ، داشرإلا ، 423-429 ؛ صص ، 1 هسماخ يربکلا ، تاقبطلا  - . 2

ص394. ج33 ، راونألاراحب ، ص 69 ؛ ج2 ، هباصإلا ، ص393 ؛ ج1 ، مالسإلا ، مئاعد  - . 3
ص263. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 128 ؛ ج 14 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  ص 7 ؛ ج 2 ، داشرإلا ، - . 4
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نیمه تسد  هب  ناوج ، نیمه  هک  تفگیم  یـسک  زور  نآ  رگا  .همه  شیپ  مرتـحم  نارود و  هنوـمن ي  ناوـج   (1) .دنروآ یم  تمظع 
.درکیمن رواب  سک  چیه  دش ، دهاوخ  هتشک  مدرم 

 ( مالسلا مهیلع  تیب  لها  تبرغ  هرود ي   ) مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تداهش  زا  دعب  مالسلا  هیلع  هللادبعابا 

نسح و ماما  مالسلا .  مهیلع  تیب  لها  تبرغ  هرود ي  ینعی  تسا ؛ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تداهـش  زا  دعب  هرود ي  موس ، هرود ي 
يونعم ماما  تروص  هب  تّدم ، نیا  زا  دعب   (3) لاس تسیب  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما   (2) .دنا هنیدم  رد  زاب  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما 
کّسمت لحم  همه ، ملع  لیصحت  دورو و  لحم  ناناملسم ، همه ي  مارتحا  دروم  ناناملـسم ، همه ي  گرزب  یتفم  ناناملـسم ، همه ي 

ّتیـصخش .تسا  هدرک  یگدنز  هنیدـم  رد  دـننکب ، یتدارا  راهظا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  دـنهاوخیم  هک  یناسک  همه ي  لّسوت  و 
، دسیونب یمکاح  ره  هب  یـسک  ره  رگا  هک  يا  همان  دـسیون ؛ یم  همان  هیواعم  هب  وا  .ملاع  لیـصا و  بیجن ، فیرـش ، گرزب ، بوبحم ،

(4) .دیوگیمن يزیچ  دنکیم و  لّمحت  دناوخیم ، دریگیم ، ار  همان  نیا  مامت  ِتمظعاب  هیواعم  .تسا  ندش  هتشک  شیازج 

مالسا هدننک ي  مّسجم  هک  بیجن ، ِزیزع  ِفیرـش  ِمرتحم  ِدرم  نیا  یکیدزن ، هدنیآ ي  رد  هک  تفگیم  یـسک  مه  تاقوا  نامه  رد  رگا 
رّوصت سک  چیه  عضو ، نآ  اب  مه  نآ  دوش ، هتشک  مالسا  نآرق و  تّما  نیمه  تسد  هب  تسا  نکمم  تسا ، هدننیب  ره  رظن  رد  نآرق  و 

.درکیمن مه 

يروابان رد  اروشاع  هثداح ي  عوقو 

، زیگنا تریح  بیجع و  هثداح ي  نیمه  یندرکنرواب ، هثداح ي  نیمه  اما 

489 ص :

هنیدم خیرات  ص 703 ؛ یسوط ، یلامألا ، صص 79-80 ؛ ج 3 ، رابخألا ، حرش  صص 393-395 ؛ ، 1 هسماخ يربکلا ، تاقبطلا  - . 1
صـص 65-66؛ ج 12 ، دـیدحلا ، یبأ  نـبا  هغـالبلا ، جـهن  حرـش  صـص 211-212 ؛ صاوخلا ، هرکذـت  ص 307 ؛ ج 30 ، قـشمد ،

ص 51. ج30 ، راونألاراحب ،
ص 19. ج 8 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ص 126 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  - . 2

ص201. ج44 ، راونألاراحب ، ص177 ؛ همامإلا ، لئالد  - . 3
.214-212 صص ج44 ، راونألاراحب ، 20-22 ؛ صص ج2 ، جاجتحإلا ، 153-155 ؛ صص ج3 ، فارشألا ، باسنأ  - . 4
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؟ هچ ینعی  نیا  .دندرکیم  مه  صالخا  ضرع  مالس و  دندمآ و  یم  شتمدخ  هب  هک  ییاهنامه  دندرک ؟ یناسک  هچ  .داتفا  قافّتا 

یمالـسا شرهاظ  .تسا  هدـش  یهت  مالـسا  تقیقح  ّتیونعم و  زا  لاس ، هاجنپ  نیا  لوط  رد  یمالـسا  هعماج ي  هک  تسا  نیا  شیانعم 
ناملـسم ناش  مسا  مه  مدرم  تسا ، رارقرب  تعامج  زامن  تسا ، رارقرب  اهزامن  .تساجنیا  رطخ  .تسا  هدـش  كوپ  شنطاـب  اـما  تسا ،

لوبق ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  مالـسا ، ملاـع  همه ي  رد  هک  میوگب  امـش  هب  نم  هتبلا  دـنا ! تیب  لـها  رادـفرط  مه  يا  هّدـع  تسا و 
یمومع مالـسا ، ملاع  همه ي  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ّبح  .درادـن  دـیدرت  نآ  رد  سک  چـیه  دـنراد و  لوبق  مه  زورما  دنتـشاد ؛

يدجـسم نآ  .دنرادیم  تسود  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دیورب ، مالـسا  يایند  ياج  ره  مه  نالا  .تسا  روط  نیمه  مه  نالا  تسا ؛
هلولو ي تسا ، مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  هب  بستنم  هرهاق  رد  هک  يرگید  دجسم  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  بستنم  هک 

.دنیوجیم لّسوت  دنسوبیم و  دننکیم ، ترایز  ار  ربق  دنوریم  مدرم  .تسا  ّتیعمج  راّوز و 

نیا هک  دـندروآ ، نم  يارب  تسه -  یلیخ  یمیدـق  ياهباتک  رد  نوچ  یمیدـق ؛ هن  دـیدج -  یباتک  نیا ، زا  لبق  لاس  ود  یکی ، نیمه 
باتک نیا  رد  هدرک و  قیقحت  زاجح  یلعف  ناگدنـسیون  زا  یکی  .تسا  هدـش  هتـشون  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  يانعم  هرابرد ي  باتک 

اه - فرح نیا  هک  نایعیـش  ام  الاح  مالـسلا .  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف ، یلع ، ینعی  مالـسلا ،  مهیلع  تیب  لها  هک  دـنکیم  تاـبثا 
مراد و ار  نآ  مه  نم  تسه ، مه  باتک  نیا  .تسا  هدرک  رشن  هتشون و  ار  نیا  هعیـشریغ  ناملـسم  ردارب  نآ  اما  تسا ؛ نام  - ناج وزج 

.تسا هدیدرگ  شخپ  هدش و  پاچ  نآ  زا  هخسن  نارازه  دبال 

، دش كوپ  یهت و  هعماج  یتقو  لاح  نیع  رد  اما  دـندوب ؛ مارتحا  تیاهن  رد  مه  زور  نآ  دـنمرتحم ؛ مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نیاربانب ،
.دتفا یم  قافّتا  نیا 

اروشاع تربع  زا  دوصقم 

هنوگ نآ  هعماج  مینک  راک  هچ  هک  تساجنیا  تربع  تساجک ؟ تربع  الاح 
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ار شرـصتخم  نم  هک  تسا  یلّـصفم  حورـشم و  ثحب  نآ  نیا ، .دیـسر  اجنیا  هب  هعماج  هک  دـش  هچ  اجنآ  هک  میمهفب  دـیاب  اـم  .دوشن 
.منک ضرع  مهاوخیم 

يوبن ماظن  رد  هدمع  یلصا و  طوطخ 

.دوب زیچ  دـنچ  نآ  یلـصا  طوطخ  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  یماظن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  منک : ضرع  همّدـقم  ناونع  هب  لّوا 
: متفای هدمع  ار  زیچ  راهچ  یلصا ، طوطخ  نیا  نایم  رد  نم 

هب تبـسن  تفرعم  هعماـج ، هب  تبـسن  تفرعم  ماـکحا ، هب  تبـسن  تفرعم  نید ، هب  تبـسن  تـفرعم  ماـهبا ؛ یب  فاّفـش و  تـفرعم  لّوا ،
هب هک  دوب  تفرعم  نیمه  .تعیبط  هب  تبـسن  تفرعم  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  تبـسن  تفرعم  ادخ ، هب  تبـسن  تفرعم  فیلکت ،

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  .دناسر  یملع  نّدمت  جوا  هب  يرجه  مراهچ  نرق  رد  ار  یمالـسا  هعماج ي  دـش و  یهتنم  يزودـنا  ملع  ملع و 
یماهبا هک  ییاجره  رد  .منک  ضرع  نالا  تسین  لاجم  هک  تسه  نآرق  زا  یبیجع  تایآ  هنیمز ، نیا  رد  .دـشاب  ماهبا  تشاذـگیمن  هلآ 

.دنک فرطرب  ار  ماهبا  ات  دشیم  لزان  هیآ  کی  دمآ ، یم  دوجو  هب 

یـصوصخ هن  یموـمع و  ياـهیرادروخرب  رد  تلادـع  تواـضق ، رد  تلادـع  .دوـب  ضاـمغا  یب  قـلطم و  تلادـع  مود ، یلـصا  ّطـخ 
رد تلادـع  یهلا ، دودـح  يارجا  رد  تلادـع  دوش ،) میـسقت  تلادـعاب  اـهنآ  نیب  دـیاب  تسا و  مدرم  همه ي  هب  ّقلعتم  هک  یتاـناکما  )

.تسا ملظ  تاواسم  یهاگ  .دوشن  هابتـشا  تسا ؛ تاواسم  زا  ریغ  تلادع ، هتبلا  .يریذپ  ّتیلو  - ئـسم یهد و  ّتیلو  - ئـسم بصانم و 
ربمایپ نامز  رد  .دوب  ضامغا  یب  قلطم و  لدع  نآ  .نداد  ار  وا  ّقح  یسک  ره  هب  نتـشاذگ و  دوخ  ياج  هب  ار  يزیچ  ره  ینعی  تلادع 

.دوبن جراخ  تلادع  بوچراچ  زا  یمالسا  هعماج ي  رد  سک  چیه  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص 

دیاب هک  زامن  رد  ّتیدوبع  يدرف ، لـمع  راـک و  رد  ادـخ  ّتیدوبع  ینعی  راـگدرورپ ؛ لـباقم  رد  کیرـش  یب  لـماک و  ّتیدوبع  موس ،
هتشاد تبرق  دصق 
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ّتیدوبع يانبم  رب  مدرم  نایم  یعامتجا  تابـسانم  مدرم و  یگدـنز  ماظن  تموکح ، ماظن  رد  هعماـج ، تخاـس  رد  ّتیدوبع  اـت  دـشاب ،
.دراد یناوارف  حرش  لیصفت و  مه  نیا  هک  ادخ ،

؛ مدرم هب  ادخ  قشع  ادخ ، هب  قشع  تسا ؛ یمالسا  هعماج ي  یلصا  تاّیصوصخ  زا  مه  نیا  .ناشوج  هفطاع ي  قشع و  مراهچ ،

(1)« هَنوُّبُِحی ْمُهُّبُِحی َو  »

(2)« نیِرِّهَطَتُْملا ُّبُِحی  َنِیباَّوَّتلا َو  ُّبُِحی  َهللا  َّنِإ  »

(3) «. هللا ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف  َهللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق  »

ّتبحم دـنزرف  هب  هک  تسا  بحتـسم  ؛(4)  یـسوبب ار  دـنزرف  تسا  بحتـسم  هک  دـنزرف ، هب  ّتبحم  رـسمه ، هب  ّتبحم  قـشع ، ّتبحم ،
ینک و ّتبحم  ناملـسم  ناردارب  هب  هک  تـسا  بحتـسم  ؛(6)  ینک ّتبحم  يزروـب و  قـشع  ترـسمه  هب  هک  تسا  بحتـسم  ؛(5)  ینک

 : مالسلا مهیلع  تیب  لها  هب  ّتبحم  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ّتبحم  ؛(7)  یشاب هتشاد  ّتبحم 

(8) «. َیبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  َّالِإ  »

یمالسا هعماج ي  لیکشت  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هلاس ي  هد  شالت 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  .دوـمن  اـنب  طوـطخ  نیا  ساـسا  رب  ار  هعماـج  درک و  میـسرت  ار  طوـطخ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
.دناشک روط  نیمه  لاس  هد  ار  تموکح 

شالت لاس  هد  نیا  ماـمت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  .تسین  یعفد  راـک  تسا ؛ یجیردـت  راـک  اـهناسنا  تیبرت  هک  تسادـیپ  هتبلا 
راوتسا و اه  هیاپ  نیا  هک  درکیم 
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لّوحتم دندمآ ، راب  تاّیـصوصخ  نیا  ّدض  رب  تسرد  هک  ار  یمدرم  دناوتب  هکنیا  يارب  لاس ، هد  نیا  اما  دـناودب ؛ هشیر  دوش و  مکحم 
.تسا یمک  یلیخ  نامز  دنک ،

، دـندرکیم یگدـنز  تلاـهج  تریح و  رد  دنتـشادن ، یتفرعم  مدرم  دوب ؛ دروم  راـهچ  نیا  سکع  شزیچ  همه  رد  یلهاـج ، هعماـج ي 
هک دوـب ، ضیعبت  شا  همه  دوـب ، ملظ  شا  هـمه  تشادـن ؛ دوـجو  مـه  یتلادـع  دوـب ، ناـیغط  دوـب ، توغاـط  دنتـشادن ؛ مـه  ّتیدوـبع 

کی ًاعقاو  هک  دراد ، ییاویـش  بیجع و  تانایب  ّتیلهاج ، نارود  ضیعبت  ملظ و  ریوصت  رد  هغالبلا  جهن  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
: تسا يرنه  ِولبات 

(1) «. اَِهفالْظَِأب ْمُْهتَئِطَو  اَِهفاَفْخَِأب َو  ْمُْهتَساَد  ٍنَِتف  ِیف  »

ار یکی  ام  هلیبق ي  زا  وت  دنتـشکیم -  مرج  نودب  هلیبق  نالف  زا  ار  یـسک   (2)، دـندرکیم كاخ  ریز  ار  دوخ  نارتخد  دوبن ، مه  ّتبحم 
یب قلطم ، يافج  دشاب ؛ ربخ  یب  ای  دشاب  هانگ  یب  دشابن ؛ ای  دـشاب  لتاق  الاح  میـشکب - ! ار  یکی  امـش  هلیبق ي  زا  دـیاب  مه  ام  یتشک ،

(3) .قلطم یگفطاع  یب  یتّبحم و  یب  قلطم ، یمحر 

دوشیمن اما  درک ؛ ناملـسم  ار  اهنآ  درک ، ناسنا  ار  اـهنآ  درک ، تیبرت  لاـس  هد  لوط  رد  دوشیم  دـندمآ ، راـب  ّوج  نآ  رد  هک  ار  یمدرم 
ار ریثأت  نیمه  مه  نارگید  رد  دوخ  هبون ي  هب  دـنناوتب  هک  داد  ذوفن  ناـنچ  نآ  صوصخ  ب- داد ؛ ذوفن  اـهنآ  ناـج  قاـمعا  رد  ار  نیا 

.دنراذگب

ار لاس  هد  نآ  هک  دندوب  یمدرم  دندوب ؛ هدـیدن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـندوب  یمدرم  .دـندشیم  ناملـسم  یپرد  یپ  مدرم 
.دندوب هدرکن  كرد 

.دریگیم لکش  اجنیا  رد  تسا ، دقتعم  نآ  هب  هعیش  هک  تیاصو »  » هلئسم ي نیا 
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لیبق زا  تیاصو ، نیا  هک  تسا  مولعم  ّالإو  تسا ، تیبرت  نآ  موادـت  يارب  تساجنیا ؛ شأشنمرـس  یهلا ، بصن  ینیـشناج و  تیاـصو ،
زا دعب  هک  تسا  نیا  هّیـضق  .دـنکیم  ّتیـصو  شدوخ  رـسپ  يارب  دریمیم ، یـسک  ره  هک  تسین ، تسا ، لومعم  ایند  رد  هک  ییاهتیاصو 

.میوش یمالک  ياهثحب  دراو  میهاوخیمن  الاح  .دنک  ادیپ  همادا  دیاب  وا  ياه  همانرب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

؛ تسا همه  هب  ّقلعتم  مه  ثحب  نیا  .دـینک  لـیلحت  امـش  ار  شرتـشیب  منک و  لـیلحت  ار  خـیرات  یمک  میوگب و  ار  خـیرات  مهاوخیم  نم 
، دننک هّجوت  ثحب  نیا  هب  دیاب  همه  .تسا  یمالـسا  قَِرف  همه ي  یّنـس و  هعیـش و  هب  ّقلعتم  ثحب ، نیا  .تسین  هعیـش  صوصخم  ًافرص 

.تسا مهم  همه  يارب  ثحب  نیا  نوچ 

یلصا شسرپ 

نیا هب  تلاح  نآ  زا  یمالـسا  هعماج ي  لاس ، هاجنپ  نیا  رد  هک  دش  هچ  هلآ .  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  دـعب  ياهارجام  اما  و 
.درک هاگن  اجنیا  رد  یتسیاب  مه  ار  خیرات  نتم  هک  تسا ، هّیضق  لصا  نیا  تشگرب ؟ تلاح 

یلص ربمایپ  تلحر  زا  دعب  ِلیاوا  رد  اذل  دوش ؛ بارخ  يدوزب  هک  دوبن  ییانب  دوب ، هتـشاذگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ییانب  هتبلا 
ِرکذ تسه ، یبوخ  ِتلادع  تسا ؛ شدوخ  ياجرس  تیاصو ، هلئسم ي  نامه  زا  ریغ  زیچ ، همه  دینکیم ، هاگن  امـش  هک  هلآ  هیلع و  هللا 

هک دنیب  یم  دـنک ، هاگن  لّوا  ياه  - لاس نآ  رد  یمالـسا  هعماج ي  یّلک  بیکرت  هب  یـسک  رگا  .تسه  یبوخ  ّتیدوبع  تسه ، یبوخ 
ربمایپ يزیر  هدولاش  يراذـگ و  هیاپ  نامه  رهاوظ ، اما  دـمآ ، یم  شیپ  ییاهزیچ  یهاگ  هتبلا  .تسا  هتفرن  ارقهق  هب  يزیچ  رهاّظلا  یلع 

فعض و فرط  هب  جیردت  یمالـسا ب- هعماج ي  درذگب ، هچره  .دنامیمن  یقاب  عضو  نیا  یلو  .دهدیم  ناشن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
.دوریم شیپ  ندش  یهت 

یهلا تمعن  يرادهگن  دمح و  هروس ي 

رد رّرکم  نم  هک  تسه  دمح  هکرابم ي  هروس ي  رد  يا  هتکن  دینیبب ،

494 ص :
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: دنکیم ضرع  ملاع  راگدرورپ  هب  ناسنا  هک  یتقو  .ما  هدرک  ضرع  ار  نآ  فلتخم  تاسلج 

؛» میِقَتْسُْملا َطارِّصلا  اَنِدْهِإ  »

: دنکیم انعم  ار  میقتسم  طارص  نیا  دعب  نک ، تیاده  میقتسم  طارص  تسار و  هار  هب  ار  ام 

؛» مِْهیَلَع َتْمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َطارِص  »

: تسا هداد  تمعن  مه  لیئارسا  ینب  هب  تسا ؛ هداد  تمعن  اه  یلیخ  هب  ادخ  .يداد  تمعن  اهنآ  هب  هک  یناسک  هار 

(1) «. مُْکیَلَع ُتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َِیتَمِْعن  اوُرُکْذا  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  اَی  »

: تسین ادهش  احلص و  ایبنا و  صوصخم  هک  یهلا  تمعن 

(2) «. نیِِحلاَّصلا ِءادَهُّشلا َو  َنیِقیِّدِّصلا َو  َنیِِّیبَّنلا َو  َنِم  ْمِْهیَلَع  ُهللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  َِکئلوُأَف  »

.دنا هدش  هداد  تمعن  مه  لیئارسا  ینب  اما  دنا ، هدش  هداد  تمعن  مه  اهنآ 

يادخ هک  دنراذگیمن  دندرک ، تفایرد  ار  یهلا  تمعن  یتقو  هک  یناسک  هّدـع  کی  دـنا : هنوگود  دـنا ، هدـش  هداد  تمعن  هک  یناسک 
تیاده ام  هب  ار  اهنیا  هار  ایادخ ! دـییوگیم : امـش  هک  دنتـسه  ییاهنامه  اهنیا  .دـنوش  هارمگ  دـنراذگیمن  دـنک و  بضغ  اهنآ  رب  لاعتم 

تـسا نیا  َنیِذَّلا ،»  » تفـص هک  تسا ؛ تفـص  مِْهیَلَع » َتْمَْعنَأ  َنیِذَّلا   » يارب شا ، یبدا  یملع و  ریبعت  اب  مِْهیَلَع ،» ِبوُضْغَْملا  ِْریَغ   » .نک
َو « ؛ دـنتفرگن رارق  بضغ  دروـم  رگید  اـما  دـنتفرگ ، رارق  تـمعن  دروـم  هـک  یناـسک  نآ  نیِّلاَّضلاـال ؛» ِمِْـهیَلَع َو  ِبوُـضْغَْملا  ِْریَغ   » هـک

.دندشن مه  هارمگ  نیِّلاَّضلاال ،»

رارق بضغ  دروم  اذل  .دندومن  بارخ  دندرک و  لیدبت  ار  ادخ  تمعن  اما  داد ، تمعن  اهنآ  هب  ادخ  هک  دنتـسه  یناسک  مه  هتـسد  کی 
لابند ای  دنتفرگ ؛

495 ص :

.40، هرقب .دیروآ » دای  هب  میتشاد ، ینازرا  امش  هب  هک  ار  ییاه  - تمعن لیئارسا ! نادنزرف  يا  - . » 1
، ءاسن .نیحلاص » ادهـش و  ناقیدص و  ناربمایپ و  زا  هدرک ؛ مامت  نانآ  رب  ار  دوخ  تمعن  ادخ ، هک  دوب  دـهاوخ  یناسک  نیـشنمه  - . » 2

.69
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، تسا قادـصم  نایب  نیا ، هک   (1)، دـن دوهی  دارم  ِمِْهیَلَع ،» ِبوُضْغَْملا   » هک دراد  ام  تایاور  رد  هتبلا  .دـندش  هارمگ  دـنداتفا ، هار  اـهنآ 
؛(2) دنتسه اراصن  نیِّلاض ،»  » .دندرک هزرابم  ًادماع  ًاملاع و  شنانیـشناج ، یـسوم و  ترـضح  اب  یـسیع ، ترـضح  نامز  ات  دوهی  نوچ 

.دندوب روط  نیا  ناش  ّتیرثکا  لقاال  ای  دندش ، هارمگ  لّوا  زا  هک  دوب  هنوگ  نیا  ّتیحیسم  عضو  .دندش  هارمگ  اراصن  نوچ 

یهارمگ یهلا و  بضغ  يوس  هب  یمالسا  هعماج ي 

هیلع نیـسح  ماما  هک  یتقو  اذل  تفریم ؛ نیِّلاَّضلا »  » و ِمِْهیَلَع » ِبوُضْغَْملا   » تمـس هب  تمعن ، نیا  .دندرک  ادیپ  تمعن  ناملـسم  مدرم  اما 
: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  دیسر ، تداهش  هب  مالسلا 

(3) ؛» ضْرَْألا ِلْهَأ  یَلَع  َیلاَعَت  ِهللا  ُبَضَغ  َّدَتْشا  ِْهیَلَع  ِهللا  ُتاَوَلَص  ُْنیَسُْحلا  َِلُتق  ْنَأ  اَّمَلَف  »

دروم هعماج ي  نیاربانب ، .رگید  تسا  موصعم  .دـش  دـیدش  مدرم  هرابرد ي  ادـخ  بضغ  دـش ، هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یتقو 
.دراد مزال  رظن  ّتقد  یلیخ  تسا ، تخس  یلیخ  تسا ، مهم  یلیخ  دید ؛ دیاب  ار  ریس  نیا  .دنکیم  ریس  بضغ  تمس  هب  یهلا  تمعن 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  هعماج ي  عاجترا  ِیخیرات  دهاوش 

ِبوُضْغَم  » دیاش دندش ، هارمگ  هک  یـصاوخ  الاح  .دندرک  ادـیپ  یعـضو  مادـک  ره  ماوع ، صاوخ و  .مروایب  لاثم  دـنچ  طقف  الاح  نم 
لقن ریثا » نبا   » خیرات زا  دعب ، هب  اجنیا  زا  نم  .تسا  لاثم  زا  ُرپ  خـیرات ، ياهباتک  رد  هتبلا  .دنـشاب  نیِّلاَض »  » دـیاش ماوع  دنـشاب ؛ مِْهیَلَع »
دروم ّتنـس ، لها  دوخ  رظن  رد  ناش  تیاور  هک  یتّنـس  لها  ناخّروم  كرادم  زا  یتح  منکیمن ؛ لقن  هعیـش  كرادـم  زا  چـیه  منکیم ؛

.منکیمن لقن  مه  هبیتق -  نبا  لثم  تسا -  دیدرت 

496 ص :

ص61. ج10 ، راونألاراحب ، 139-140 ؛ صص ج14 ، نابح ، نبا  حیحص  ص22 ؛ ج1 ، یشایعلا ، ریسفت  - . 1
.نامه - . 2

ص 114. ج 4 ، راونألاراحب ، ص 368 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، - . 3
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.مراذگیم رانک  ار  اهنآ  همه ي  نم  هک  دنکیم  لقن  یبیجع  ياهزیچ   (1) «، هسایّسلاو همامإلا   » باتک رد  يرونید » هبیتق ي  نبا  »

هتبلا .تسا  ینامثع  يوما و  ّتیبصع  ياراد  وا  باتک  هک  دنکیم  سح  درگنیم ،  (2) ریثا نبا  خیراتلا » یف  لماکلا   » باتک هب  مدآ  یتقو 
هرـصب و هفوک و  رـصم و  مدرم  ار  نامثع »  » بانج هک  راّدـلا » موی   » يایاضق رد  .تسا  هدرکیم  هظحالم  یتهج  هب  هک  مهدـیم  لاـمتحا 
(3) «. للعل : » منکیمن رکذ  ار  اهنآ  نم  هک  دوب  ییاهزیچ  هثداح  نیا  ّتلع  دیوگیم : فلتخم ، تایاور  لقن  زا  دعب  دنتشک ، هریغ  هنیدم و 

رتش نآ  راوس  ار  رذ  یبا  بانج  هیواعم  دیوگیم : دنکیم و  لقن  ار  رذ » یبا   » بانج هّیضق ي  یتقو  .میوگب  مهاوخیمن  هک  دراد  ییاهتّلع 
نم هک  تسا  هداتفا  قافّتا  ییاهزیچ  دسیونیم  دـش ، دـیعبت  هذـبر »  » هب مه  دـعب  داتـسرف و  هنیدـم  ات  ار  وا  روط  نآ  درک و  زاهج  نودـب 

.تسا هتـشاد  بّصعت  هکنیا  اـی  هتـشاد و  يروسناـسدوخ  اـم -  زورما  لوـق  هب  ًاـعقاو -  وا  هک  تسا  نیا  اـی  ـالاح   (4) .مسیونب مناوتیمن 
زا نم  هک  هچنآ  همه ي  .دراد  مه  ینامثع  يوما و  ياوه  ًـالامتحا  هک  تسا  يدرف  دراد ؛ عّیـشت  ياوه  هن  تسا و  هعیـش  هن  وا  هرخـالاب 

.تسا ریثا  نبا  زا  منکیم ، لقن  دعب  هب  الاح 

نآ همه ي  منیب  یم  منکیم ، هک  ّتقد  نم  دیـسر ؟ اجنیا  هب  راک  هک  دـندش  هنوگچ  لاس  هاجنپ  نیا  رد  صاوخ  .صاوخ  زا  لاثم  دـنچ 
.تسا خیرات  نیع  هک  منکیم  ضرع  ار  لاثم  دنچ  نیا  .ّتبحم  مه  تلادع ، مه  تفرعم ، مه  ّتیدوبع ، مه  دروخ : ناکت  زیچ  راهچ 

مالسا ردص  رد  يراد  هیامرس  دامن  هحلط ؛

زا دعب   (6) .دوب نامثع  شیوخ  موق و  (5) و  هّیما ینب  زا  یکی  صاع » نبدیعس  »

497 ص :

ص137. ج 4 ، مالعألا ، - . 1
ص 34. ج 1 ، تاعوبطملا ، مجعم  - . 2

ص 167. ج 3 ، لماکلا ، - . 3
صص 116-113. نامه ، - . 4

صص 622-621. ج 2 ، باعیتسإلا ، ص 433 ؛ ج 5 ، فارشألا ، باسنأ  - . 5
صص 22-21. ص 39 و ج 5 ، ج 3 ، يربکلا ، تاقبطلا  ك.ر : دندوب ) هدازومع  نامثع  صاع و  نب  دیعس  - . ) 6
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نتـشک يارجام  نامه  دـیدید ؛ مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  لایرـس  رد  ار  شملیف  امـش  هک  یـسک  ناـمه  طـیعم - » یبا  نب  هبقع  نبدـیلو  »
ام  » هک تفگ  يدرف  وا ، سلجم  رد  .دـنک  حالـصا  ار  وا  ياهراک  ات  دـمآ ، راک  يور  صاع » نبدیعـس   - » (1) وا روضح  رد  رگوداج 
هک دوب  هدرک  یتّبحم  یناسک  هب  ای  دوب ، هداد  یسک  هب  یلوپ  دبال  تسا ؟ هدنـشخب  داوج و  ردق  چ- هللادبع ،» نبهحلط  « ؛»؟ هحلط دوجأ 
رد جتـساشن »  » مان هب  گرزب  یلیخ  هعرزم ي  کی  ًاداوج .» نوکی  نأ  قیقحل  جتـساشنلا  لـثم  هل  نم  نإ  دیعـس : لاـقف   » .دوب هتـسناد  وا 

داـبآ و ياهنیمزرـس  هفوک ، یکیدزن  رد  دـشاب -  هملک  نیمه  زا  مه  ناـمدوخ  هتـساشن ي  نیمه  دـیاش  تسا -  هدوـب  هفوـک  یکیدزن 
هدوب هنیدـم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یباحـص  هحلط ، کلم  هفوک ، گرزب  هعرزم ي  نیا  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  يزیخلـصاح 

ار جتساشن  لثم  نم  رگا  هلثم - » یل  نأ  ول  هللاو  ! » دشاب هدنـشخب  مه  دیاب  دراد ، یکلم  نینچ  هک  یـسک  تفگ : صاع  نبدیعـس  .تسا 
داوج وا  دییوگیم  هک  تسین  يزیچ  مدروآ ؛ یم  دیدپ  امـش  یگدنز  رد  یمهم  شیاشگ   (2) «، ًادیغر اشیع  هب  هللا  مکشاعأل   - » متشاد

! تسا

دینک و هسیاقم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  دـعب  لیاوا  دـهز  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  دـهز  اب  ار  نیا  امـش  لاح 
زا دعب  الاح  .دندرکیم  هاگن  یمـشچ  هچ  اب  ایند  هب  دنتـشاد و  یییگدنز  هنوگچ  لاس ، دنچ  نآ  رد  هباحـص  ارما و  ناگرزب و  هک  دینیبب 

.تسا هدیسر  اجنیا  هب  عضو  لاس ، هدزناپ  هد ، تشذگ 

هرصب مکاح  يرعشا ، یسوموبا  زیگنا  تربع  تّیعضو 

داهج هب  دنتـساوخیم  مدرم   (3) .ّتیمکح فورعم  ياسوموبا  نیمه  دوب ؛ هرـصب  مکاح  يرعـشا » یـسوموبا   » باـنج يدـعب ، هنومن ي 
بـسا مدرم  زا  یلیخ  .تفگ  اهنخـس  يراکادـف ، داهج و  تلیـضف  رد  .درک  ضیرحت  داهج  هب  ار  مدرم  تفر و  ربنم  يـالاب  وا  دـنورب ،

دنوش راوس  هک  دنتشادن 

498 ص :

ص 160. ج 31 ، راونألاراحب ، ص 328 ؛ ج 3 ، يربطلا ، خیرات  - . 1
صص 138-137. لماکلا ، - . 2

صص 314-312. ج 33 ، راونألا ، راحب  صص 364-365 ؛ ج 2 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  499-501 ؛ صص نیفص ، هعقو  - . 3
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هدایپ ِداهج  تلیضف  هرابرد ي  مه  یغلابم  دنورب ، مه  اه  هدایپ  هکنیا  يارب  .تفریم  دشیم و  شدوخ  بسا  راوس  دیاب  یـسک  ره  دنورب ؛
هک دوب  مرگ  نخس  نیا  رد  شـسفن  ناهد و  ردقنآ  تسا ! نانچ  تسا ، نینچ  ردقچ  دراد ، تلیـضف  ردقچ  هدایپ  ِداهج  اقآ  هک  تفگ ؛

هلمح ناشیاهبسا  هب  مّهباود ؛» یلع  رفن  لمحف  ! » تسیچ بسا  میوریم ؛ هدایپ  مه  ام  دنتفگ  دنتـشاد ، مه  بسا  هک  ییاهنآ  زا  هّدع  کی 
نیا هب  ات  میگنجب  میورب  هدایپ  میهاوخیم  ام  دینکیم ؛ مورحم  يدایز  باوث  زا  ار  ام  اهبسا  امش  دیورب ؛ دنتفگ  دندنار و  ار  اهنآ  دندرک ،
نیا هک  یمکاح  مینیبب  مینکن ، هلجع  مینک ، ربص  دنتفگ  دندوب ؛ يرتشیب  لّمأت  لها  هدرخ  کی  هک  دـندوب  مه  يا  هّدـع  میـسرب ! اهباوث 

میمـصت دعب  هن ؛ ای  تسه ، شلوق  لثم  مه  لمع  رد  ایآ  مینیبب  دیآ ؟ یم  نوریب  هنوگچ  شدوخ  دز ، فرح  هدایپ  داهج  هرابرد ي  روط 
: دیوگیم وا  .تسا  ریثا  نبا  ترابع  نیع  نیا  .هراوس  ای  میورب  هدایپ  هک  میریگیم 

لهچ رب  راوس  تشاد ، دوخ  اب  هک  یتمیق  يایشا  ًالغب ؛» نیعبرأ  یلع  هرصق  نم  هلقث  جرخأ  ، » دش جراخ  شرصق  زا  یسوموبا  هک  یتقو 
! تفر داهج  نادیم  فرط  هب  درک و  جراخ  شدوخ  اب  رتسا 

زا امش  هک  دیـسر  ربخ  هفیلخ  زا  گنج ، نادیم  طسو  رد  هک  دیدید  تقو  کی  .تشادن  يرابتعا  مه  اهتموکح  دوبن و  کناب  زور  نآ 
اج ره  .دنهدیمن  شهار  درادرب ؛ رـصق  لخاد  زا  دیایب و  دناوتیمن  رگید  هک  ار  یتمیق  يایـشا  همه  نیا  .دیا  هدش  لزع  هرـصب  تموکح 

فرط هب  دروآ و  نوریب  رـصق  زا  شدوخ  اب  درک و  راوس  هک  دوب ، وا  یتمیق  يایـشا  رتسا ، لهچ  .دربب  شدوخ  اـب  تسا  روبجم  دوریم ،
انلمحا اولاق : و   » .دنتفرگ ار  یـسوموبا  بانج  بسا  مامز  دـندمآ و  دـندوب ، هدـش  هدایپ  هک  ییاهنآ  هنانعب ؛» اوقّلعتف  ! » درب داهج  نادـیم 

هداـیپ اـم  يربیم ؟ گـنج  نادـیم  هب  تدوخ  اـب  هک  تسیچ  اـهنیا  نک ! اـه  - يداـیز نیمه  راوس  مه  ار  اـم  لوضفلا ؛» اذـه  ضعب  یلع 
هنوگ نامه  انتبغر ؛» امک  یشملا  یف  بغرا  و   » .نک راوس  مه  ار  ام  میوریم ؛
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رس هب  دیـشک و  ار  شا  هنایزات  هطوسب ؛» موقلا  برـضف   » .ورب هار  هدایپ  وش و  هدایپ  يردق  مه  تدوخ  دیتفیب ، هار  هدایپ  یتفگ  ام  هب  هک 
هتبلا اـما  .دـندش  قّرفتم  هدـنکارپ و  شفارطا  زا  یـضمف ؛» هّتباد  اوکرتف  ! » دـینزیم فرح  يدوخیب  دـیورب ، تفگ  دز و  اـهنآ  تروص  و 

زا یکی  یـسوموبا  اما   (1) .درک لزع  ار  یـسوموبا  مه  وا  دندرک ؛ تیاکـش  دـندمآ و  نامثع  بانج  شیپ  هنیدـم  هب  دـندرکن ؛ لّمحت 
! تسوا عضو  نیا  ؛(2)  تسا ناگرزب  زا  یکی  صاوخ و  زا  یکی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا 

صاقو یبا  نب  دعس  یبلطایند 

رفن کی  .دوبن  مکاح  تسد  لاملا  تیب  تقو ، نآ  رد  .درک  ضرق  لاملا  تیب  زا  وا  .دش  هفوک  مکاح  صاّقو » یبا  نبدعس  : » موس لاثم 
باوج هفیلخ  ِدوخ  هب  میقتسم  وا  هک  دنتشاذگیم  ییاراد  سیئر  مه  ار  رفن  کی  دنتـشاذگیم ، مدرم  روما  هرادا ي  تموکح و  يارب  ار 

گرزب و یلیخ  هباحـص ي  زا  هـک   (3)« دوعـسم نب  هللادـبع  ، » لاملا تیب  سیئر  دوب ؛ صاّقو » یبا  نبدعـس  ، » مکاح هفوک ، رد  .دادـیم 
.دادـن درکن و  ادا  مه  دـعب  منادـیمن -  رانید ، رازه  دـنچ  الاح  درک -  ضرق  يرادـقم  لاـملا  تیب  زا  وا   (4) .دشیم بوسحم  ماقمیلاع 

انب دش ؛ فرح  ناش  نیب  .مرادن  تفگ : صاّقو » یبا  نبدعـس   » .هدـب ار  لاملا  تیب  لوپ  تفگ  درک ؛ هبلاطم  دـمآ  دوعـسم » نب  هللادـبع  »
.ندرک لاجنج  راج و  مه  اب  دندرک 

دـمآ و ولج   - (5) دوب يراوگرزب  یلیخ  درم  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  باحـصا  زا  هک  صاّقو - » یبا  نب  هبتع  نب  مشاـه   » باـنج
.دینک لح  يا  هنوگ  هب  ار  هّیضق  دیورب  دینکن ، لاجنج  دننکیم ؛ هاگن  امش  هب  مدرم  دیربمایپ ؛ باحصا  زا  ود  ره  امش  تسا ، دب  تفگ :
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صص 100-99. لماکلا ، - . 1
صص 15-14. ج 32 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  ص 79 ؛ ج 4 ، يربکلا ، تاقبطلا  - . 2

ص 334. ج 2 ، بهذلا ، جورم  ص 227 ؛ ج 11 ، فارشألا ، باسنأ  - . 3

صص 30-29. ج 5 ، مظتنملا ، صص 987-988 ؛ ج 3 ، باعیتسإلا ، - . 4
ص 300. ج 19 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  - . 5
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نیا دیورب  تفگ : دید و  ار  مدرم  زا  يا  هّدع  تفر  .تسا  ینیما  درم  لاح  ره  هب  وا  .دـمآ  نوریب  دـشن ، دـید  هک  دوعـسم » نب  هللادـبع  »
ار رگید  هّدع ي  کی  مه  وا  دنداد ؛ ربخ  دعس »  » هب تسا -  هدوب  لاوما  هک  دوشیم  مولعم  دیشکب -  نوریب  شا  هناخ  لخاد  زا  ار  لاوما 

.دیراذگن دیورب و  تفگ  داتسرف و 

یبا نبدعـس   » ـالاح .دـمآ  دوجو  هب  یگرزب  لاـجنج  دادـیمن ، ار  لاـملا  تیب  هب  شدوخ  ضرق  صاـّقو » یبا  نبدعـس   » هکنیا رطاـخ  هب 
.دیسر اجنیا  هب  شراک  لاس ، دنچ  زا  دعب  ؛(1)  تساهنآ زا  یکی  هرفن ، شش  ياروش  رد  تساروش ؛ باحصا  زا  صاّقو »

فـالتخا هفوک  مدرم  نیب  نآ ، رد  هک  دوـب  يا  هثداـح  لّوا  نیا   (2) ؛» هفوکلا لهأ  نیب  هب  عزن  ام  لّوأ  کلذ  ناـکف  : » دـیوگیم ریثا  نبا 
! دهدیم ناشن  يرایتخا  یب  دوخ  زا  تسا و  هتفر  شیپ  روط  نیا  یبلطایند  رد  صاوخ ، زا  یکی  هکنیا  رطاخ  هب  دش ؛

برغم سنوت و  میانغ  سمخ  دیرخ  مکح و  نب  ناورم 

نایماظن مدرم و  نیب  ار  میانغ  دـندرک و  حـتف  ار  برغم -  سنوت و  هقطنم ي  نیمه  ینعی  هیقیرفا -  دـنتفر ، ناناملـسم  رگید : يارجام 
هک ییاجنیا  رد  هتبلا  .تسا  هدوب  يدایز  سمخ  هک  دراد  ریثا  نبا  خیرات  رد  .دنتـسرفب  هنیدم  هب  دیاب  ار  میانغ  سمخ  .دندومن  میـسقت 

هداتـسرف هنیدم  هب  هک  هدوب  یلّـصفم  سمخ  دیوگیم ، ار  حتف  نیمه  ناتـساد  هک  يرگید  ياج  رد  اما  تسین ؛ نآ  دـنکیم ، لقن  ار  نیا 
(4)! دـنتخورف وا  هب  مرخیم ؛ مهرد  رازهدـصناپ  هب  ار  شا  همه  تفگ  دـمآ و  مکح » نب  ناورم  ، » دیـسر هنیدـم  هب  هـک  سمخ   (3) .دنا

داریا هفیلخ  هب  اهدـعب  هک  يدراوم  زا  یکی  .تشاد  شزرا  اـهنیا  زا  شیب  یلیخ  لاوما ، نآ  یلو  دوبن ؛ یمک  لوـپ  مهرد ، رازهدـصناپ 
؛ تسا نم  مِحَر  نیا  تفگیم : دروآ و  یم  رذع  هفیلخ  هتبلا  .دوب  هثداح  نیمه  دنتفرگیم ،

501 ص :

ص 331. ج 31 ، راونألاراحب ، ص 554 ؛ یسوط ، یلامألا ، ص 42 ؛ ج 1 ، هسایسلا ، همامإلا و  - . 1
ص 82. لماکلا ، - . 2

صص 91-90. نامه ، - . 3
ص 91. نامه ، - . 4
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رد صاوخ  نیارباـنب ،  (1)! منک کـمک  وا  هب  مهاوـخیم  تسین ، بوـخ  مه  شا  یگدـنز  عـضو  نوـچ  منکیم و  مِـحَر » هلـص ي   » نـم
.دندش قرغ  تاّیدام 

هفوک رب  هبقع  نبدیلو  بصن 

(2) ؛» هفوکلا یلع  طیعم  یبا  نب  هبقع  نبدیلولا  لمعتسإ  : » يدعب يارجام 

هفوک تموکح  هب  صاّقو » یبا  نبدعس   » زا دعب  دوب -  هفوک  مکاح  هک  شدیسانش  یم  امـش  زاب  هک  يدیلو  نامه  ار -  هبقع » نبدیلو  »
، مدآ نیا  رخآ  هچ ؟ ینعی  دـندرک ؛ بّجعت  همه  دـش ، دراو  هک  یتقو  .دوب (3)  هفیلخ  نادـنواشیوخ  زا  هّیما و  ینب  زا  مه  وا  .تشاذـگ 

! داسف هب  مه   (4)، دوب فورعم  تقامح  هب  مه  دیلو ، نوچ  دنهدب !؟ وا  هب  تموکح  هک  تسا  یمدآ 

« قساف  » ار وا  مسا  نآرق ،  (6) .تسوا هرابرد ي   (5)« اُونَّیَبَتَف ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ   » هفیرـش ي هیآ ي  هک  تسا  یـسک  نامه  دیلو ، نیا 
: هک دمآ  هیآ  دعب ، دنداتفا و  رطخ  رد  يا  هّدع  دروآ و  يربخ  نوچ  تسا ؛ هتشاذگ 

؛» اُونَّیَبَتَف ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  »

.دینکن شوگ  شفرح  هب  دیزادرپب ؛ قیقحت  هب  دیورب  دروآ ، يربخ  یقساف  رگا 

ار اه  - مدآ ییاج  هباـج  اهـشزرا و  اـهرایعم و  .تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـمز  هب  ّقلعتم  نیا ، .دوب  دـیلو »  » نیمه قساـف ، نآ 
زور ره  مدرم  مه  ار  نآرق  نامه  دوب و  هدـمآ  قساف »  » ماـن هب  نآرق  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـمز  رد  هک  یمدآ  نیا  دـینیبب !

! تسا هدش  مکاح  هفوک  رد  دندناوخیم ،

! دندرک بّجعت  ود  ره  دوعسم ،» نب  هللادبع   » مه و  صاّقو » یبا  نبدعس   » مه

502 ص :

ص 47. ج 3 ، يربکلا ، تاقبطلا  - . 1
ص 82. ج 3 ، لماکلا ، - . 2

ص 101. ج 6 ، يربکلا ، تاقبطلا  - . 3
ص 151. ج31 ، راونألاراحب ، ص 17 ؛ ج 3 ، دیدحلا ، یبأ  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  ص 601 ؛ ج 2 ، تاراغلا ، - . 4

.6 تارجح ، - . 5
.154-153 صص ج31 ، راونألاراحب ، ص343 ؛ ج9 ، نایبتلا ، 223-224 ؛ صص ج4 ، ریثک ، نبا  ریسفت  - . 6
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! هن ای  يدش  یحلاص  مدآ  میدمآ ، هنیدم  زا  ام  هکنیا  زا  دـعب  وت  منادـیمن  نم  تفگ : داتفا ، وا  هب  شمـشچ  یتقو  دوعـسم » نب  هللادـبع  »
هب ریما  ناونع  هب  ار  ییوت  لثم  هک  دندش  دساف  مدرم  يدشن ، حلاص  وت  ساّنلا ؛» دسف  مأ  اندعب  تحلـصأ  يردأ  ام  : » تسا نیا  شترابع 
مدآ هک  وت  كدعب ؛» انقمح  مأ  اندعب  تسک  أ  : » تفگ .يرگید  دُعب  زا  اهتنم  درک ؛ بّجعت  مه  صاّقو » یبا  نبدعس  ! » دنداتسرف يرهش 

!؟ يا هدرک  ادیپ  حیجرت  ام  رب  وت  هک  میا  هدش  قمحا  ردقنیا  ام  ای  يا ، هدش  یشوهاب  مدآ  الاح  يدوب ، یقمحا 

كریز ام  هن  نکی ؛» مل  کلذ  لک  «. » صاّقو یبا  نبدعس   » وشن تحاران  قاحـسإ ؛» ابأ  ای  نعزجتال  : » تفگ تشگرب  شباوج  رد  دیلو 
هب تیالو  تفالخ و  یهلا ، تموکح  لیدبت  تسا - ! یهاشداپ  هلئسم ي  هلئسم ، کلملا ؛» وه  اّمنإ  و  « ؛ يا هدش  قمحا  وت  هن  میا ، هدش 

؛ تسوا هب  ّقلعتم  ادرف  یکی  تسوا ، هب  ّقلعتم  زورما  یکی  نورخآ ؛» هاشعتی  موق و  هاّدغتی   - » تسا یبیجع  ناتـساد  شدوخ  یهاشداپ ،
شوگ یلیخ  وا  يارب  فرح  نیا   (1) .دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یباحص  هرخالاب  صاّقو ،» یبا  نبدعس   » .ددرگیم تسد  هب  تسد 

هب ار  تفـالخ  هّیـضق ي  امـش  هک  مینیب  یم  تفگ :  (2) ؛» ًاکلم اهومتلعج  مکارأ  دعـس : لاقف   » .تسا یهاـشداپ  هلئـسم ، هک  دوب  شارخ 
! دیا هدرک  لیدبت  یهاشداپ 

گرزب و صخش  ناملس ، هفیلخ ؟ ای  مهاشداپ  نم  وت ، رظن  هب  هفیلخ ؛»؟ مأ  انأ  کلمأ  : » تفگ ناملس  بانج  هب  رمع ، بانج  تقو  کی 
فرح نیا  وا  هب  تفالخ ، نامز  رد  رمع  اذـل  .دوب  مهم  یلیخ  وا  تواضق  رظن و  ؛(3)  دوب ماقم  یلاع  هباحص ي  زا  دوب ؛ يربتعم  رایـسب 
لاوما زا  وت  رگا  رثکأ ؛» وأ  ّلقأ  وأ  ًامهرد  نیملسملا  ضرأ  نم  تیبج  تنأ  نإ  : » تفگ باوج  رد  ناملـس  ناملـس ؛» هل  لاق   » .تفگ ار 

؛ يرادرب تدوخ  يارب  هکنیا  هن  هّقح ؛» ریغ  یف  هتعضو  و  ، » يرادرب مهرد  کی  زا  رتشیب  ای  مهرد ، کی  زا  رتمک  ای  مهرد ، کی  مدرم 
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هفیلخ رگید  دوب و  یهاوـخ  هاـشداپ  وـت  تروـص  نآ  رد  هفیلخ ،» ریغ  کـلم  تنأـف  ، » يراذـگب ار  نآ  تسین ، نآ  ّقـح  هک  ییاـج  رد 
هلئسم هلئسم ، .تسا  یبیجع  هظعوم ي  .درک  هیرگ  رمع   (1) ؛» رمع اکبف  : » هک دراد  ریثا » نبا   » تیاور رد  .درک  نایب  ار  رایعم  وا  .یتسین 

.تسا تفالخ  ي 

طقف تسا ، مدرم  داحآ  هب  تبـسن  هفطاع  اب  هارمه  تسا ، مدرم  اـب  یگتـسویپ  اـب  هارمه  ّتبحم ، اـب  هارمه  هک  یتموکح  ینعی  تیـالو ،
راک ره  اورنامرف ؛ مکاح و  ینعی  هاشداپ ، .درادـن  يراک  مدرم  هب  تسین و  نیا  شیانعم  یهاشداپ  اما  تسین ؛ ینارمکح  ییاورناـمرف و 

.دنکیم دهاوخب ، شدوخ 

تـسا نیدشار » يافلخ   » نامز هب  طوبرم  نیا  هتبلا  .دیـسر  اجنیا  هب  ناشراک  لاس ، دنچ  نیا  تّدـم  رد  صاوخ  .دوب  صاوخ  لام  اهنیا 
ربمایپ دایرف  دندوب ، هدرک  كرد  يدامتم  ياه  - لاس ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندادیم ، ّتیّمها  دندوب ، دّیقم  دندوب ، بظاوم  هک 

هک دعب  .دوب  رضاح  هعماج  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لثم  یـسک  دوب و  زادنا  نینط  هنیدم  رد  زونه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
.تسا صاوخ  زا  یکچوک  ياه  هنومن  نیا  .تشذگ  رایسب  اه  - فرح نیا  زا  هلئسم  دش ، لقتنم  ماش  هب  هّیضق 

هن دـنک ، وجو  تسج  اـم  ناملـسم  ناردارب  همه ي  دزن  رد  ربتعم  ِخـیراوت  هّیقب ي  رد  اـی  ریثا ،» نبا   » خـیرات نیمه  رد  یـسک  رگا  هتبلا 
.تسه لیبق  نیا  زا  هنومن  نارازه  هک  هنومن  اهدص 

دوهی ياملع  ِبطق  رابحألا ؛ بعک 

رد ینعی  .دوشیم  بارخ  مه  اهنهذ  تقو  نآ  دوشیم ؛ كوپ  هعماج  دشابن ، ادخ  ّتیدوبع  یتقو  دـشابن ، تلادـع  یتقو  هک  تسا  یعیبط 
یسک هعماج  نآ  رد  دسریم ، اهاجنیا  هب  ایند  ماطُح  هب  نتـسب  لد  ایند و  لام  هب  شیارگ  يزودنا و  تورث  هلئـسم ي  هک  يا  هعماج  نآ 

مه ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یناملسم  هزات  يدوهی  تسا ؛ رابحألا » بعک  ، » دیوگیم فراعم  مدرم  يارب  هک  مه 
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ناملسم رمع  نامز  تسا ؛ هدشن  ناملسم  مه  رکب  یبا  نامز  تسا ، هدشن  ناملسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  رد  وا  تسا ! هدیدن 
(1)! تفر ایند  زا  مه  نامثع  نامز  دش و 

ِملاـع ینعی  ربـح ، .تسا  ربـح  عـمج  راـبحا ، .تسا  تسرد  راـبحألا » بعک  « ؛ تسا طـلغ  هک  دـننکیم  ظّـفلت  راـبخألا » بعک   » یـضعب
سلجم رد  وا  ندز ! فرح  یمالسا  لئاسم  هب  عجار  درک  انب  دعب  دش ؛ ناملسم  دمآ  هک  دوب ، دوهی  ياملع  بطق  بعک ، نیا   (2) .دوهی

زا ام  يارب  يراد  الاح  وت  هک  تفگ  دش و  ینابـصع  رذ  یبا  هک  تفگ  يزیچ  دـش ؛ دراو  رذ  یبا  بانج  هک  دوب  هتـسشن  نامثع  بانج 
.میا هدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  نامدوخ  ار  ماکحا  نیا  ام   (3) !؟ ییوگیم نخس  یمالسا  ماکحا  مالسا و 

مکاح ییاهناسنا  رب  یتسود  لام  یبلطایند و  یتقو  دش ، كوپ  رهاوظ  یتقو  دش ، فیعض  اهـشزرا  یتقو  تفر ، تسد  زا  اهرایعم  یتقو 
میظع مچرپ  نآ  دندوب  هتسناوت  دندوب و  هدرک  يرپس  ایند  فراخز  هب  انتعا  یب  ار  ییاه  - لاس هدنارذگ و  تمظع  اب  ار  يرمع  هک  دش 

هک یـسک  دوشیم ؛ یمالـسا  یهلا و  فراعم  روما  راد  هتـشررس  یـسک  نینچ  مه ، فراعم  گنهرف و  ملاع  رد  تقو  نآ  دننک ، دنلب  ار 
رب ار  وا  فرح  دـنهاوخیم  یـضعب  تقو  نآ  تسا ؛ هتفگ  مالـسا  هک  هچنآ  هن  دـیوگیم ؛ دـمهفب ، شدوخ  هچره  تسا و  ناملـسم  هزات 

! دننک مّدقم  راد  هقباس  ناناملسم  فرح 

.دننکیم تکرح  اهنآ  لابند  دنتفر ، یتمَـس  هب  صاوخ  یتقو  دنّـصاوخ ، ور  هلابند  هک  مه  ماوع  تقو  نآ  .تسا  صاوخ  هب  طوبرم  نیا 
زا يرایـسب  فارحنا  بجوم  ناش  فارحنا  هک  تسا  نیا  دنزب ، رـس  اهنآ  زا  یفارحنا  رگا  هتـسجرب ، زاتمم و  ياهناسنا  هانگ  نیرتگرزب 

، دنیوگیم اهنابز  هک  هچنآ  فالخرب  اهراک  دندید  یتقو  تسکش ، اهدس  دندید  یتقو  .دوشیم  مدرم 
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.دننکیم تکرح  فرط  نآ  مه  اهنآ  ددرگیم ، راتفر  دوشیم ، لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هک  هچنآ  فالخرب  دراد و  نایرج 

بلطایند مدرم  تساوخرد  هب  راّمع  لزع 

نیب میریگیم ، حوتفم  ياهرهـش  زا  هک  یتایلام  تشون : همان  هنیدـم  رد  هفیلخ  هب  هرـصب  مکاح  مدرم : هّماع ي  زا  مه  ارجام  کی  اـما  و 
هک هفوک  مدرم  مینک ؟ هفاضا  رهش  ود  هک  دیهدیم  هزاجا  دنا ؛ هدش  دایز  مدرم  تسا ، مک  هرصب  رد  اما  مینکیم ؛ میـسقت  نامدوخ  مدرم 

؟ دوب هک  ناش  مکاح  .دـندمآ  ناش  مکاح  غارـس  تسا ، هتفرگ  هفیلخ  زا  ار  رهـش  ود  جارخ  شدوخ  مدرم  يارب  هرـصب  مکاح  دـندینش 
اما دنروخن -  ناکت  هک  یناسک  دـندوب -  مه  لیبق  نیا  زا  هتبلا  .دوب  هداتـسیا  راوتـسا  هوک ، لثم  هکنآ  یـشزرا ، درم  رـسای ؛» نب  راّمع  »
نیا نم  تفگ : راّمع  .ریگب  ام  يارب  وت  مه  رهش  ود  هاوخب و  روط  نیا  ام  يارب  مه  وت  دنتفگ : دندمآ و  رـسای  راّمع  شیپ  .دندوبن  دایز 

(1)! درک لزعار  وا  هفیلخ  هرخالاب  دنتشون ؛ همان  .ندرک  ییوگدب  ندرک و  هلمح  راّمع  هب  دندرک  انب  .منکیمن  ار  راک 

هک یتقو   (3) .دوب دارفا  نیمه  زا  یکی  دوعـسم » نب  هللادـبع   » دوخ دـیاش  .داتفا  قافّتا  مه  نارگید  (2) و  رذ یبا  يارب  ارجاـم  نیا  هیبش 
.تساجنیا تربع  .دوشیم  كوپ  اهشزرا  ظاحل  زا  هعماج  دوشن ، اه  هتشررس  نیا  تیاعر 

هزوح ي هک  یناسک  نآ  ینعی  اوقت  .نیا  ینعی  اوقت  .دوب  بقارم  دـیاب  دـمهف ؛ یم  رید  ار  یعاـمتجا  تـالّوحت  نیا  ناـسنا  نم ! نازیزع 
ناشدوخ صخـش  زا  ناش  ّتیمکاح  هزوح ي  هک  مه  یناسک  نآ  .دنـشاب  ناشدوخ  بظاوم  تسا ، ناشدوخ  صخـش  ناش  ّتیمکاح 

، دنسأر رد  هک  یناسک  نآ  .دنشاب  نارگید  بظاوم  مه  دنشاب ، ناشدوخ  بظاوم  مه  تسا ، رت  عیسو 
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تمس هب  ایند و  فراخز  هب  نتـسبلد  تمـس  هب  یبلطایند ، تمـس  هب  هک  دنـشاب  هعماج  ّلک  بظاوم  مه  دنـشاب ، ناشدوخ  بظاوم  مه 
.تسین هعماج  ندرکن  دابآ  شیانعم  نیا ، .دنورن  یهاوخدوخ 

*

.تسا هدرک  یگرزب  باوث  دهد ، ماجنا  یگرزب  ياهراک  دنک و  دنمتورث  ار  یمالسا  هعماج ي  دناوتب  سک  ره 

*

ندرک عمج  رکف  هب  لاملا ، تیب  ریغ  ای  لاـملا  تیب  زا  دـنک ؛ تکرح  دوخ  يارب  دـهاوخب ؛ دوخ  يارب  یـسک  هک  تسا  نآ  یبلطاـیند ،
.دوشن روط  نیا  هک  دنشاب  بقارم  دیاب  همه  ...تسا  دب  نیا  دتفیب ؛ دوخ  يارب 

اهشزرا زا  ندش  یهت  هجیتن ي  اروشاع ؛ رد  هعماج  يدودرم 

هتسوپ کی  طقف  هک  دسریم  يا  هطقن  هب  دوشیم و  تسد  یهت  اهـشزرا  زا  جیردت  روط ب- نیمه  هعماج  تقو  نآ  دشابن ، تبقارم  رگا 
ناحتما نیا  رد  هعماج  نیا  تقو  نآ  هللادبع -  یبا  مایق  ناحتما  دیآ -  یم  شیپ  گرزب  ناحتما  کی  ناهگان  .دنامیم  یقاب  يرهاظ  ي 

! دوشیم دودرم 

ير تموکح  بحاصت  يارب  دعس  نب  رمع  شالت 

لثم مه  ّتیمکاـح   (1) .دوـب هدـیافُرپ  ِگرزب  رایـسب  رهـش  کـی  تقو ، نآ  ير ، .میهدـب  میهاوـخیم  ار  ير  تموـکح  وـت  هب  دـنتفگ 
.دنشکیم تمحز  شا  همه  دنریگیم و  یقوقح  دنتسه ؛ يرادا  رومأم  کی  ام  نارادناتسا  زورما  .دوبن  زورما  يرادناتسا 

رادقم کی  دوب ؛ شرایتخا  رد  رهـش  نآ  دمآرد  عبانم  مامت  ینعی  دشیم ؛ يرهـش  مکاح  دمآ  یم  هک  یـسک  .دوبن  هنوگ  نیا  نامز  نآ 
ّتیّمها ناشیارب  یلیخ  اذل  دـنکب ، تسناوتیم  تساوخیم ، راک  ره  دوب ؛ شدوخ  رایتخا  رد  مه  شا  هّیقب  دتـسرفب ، زکرم  يارب  دـیاب  مه 

کی یشزرا ، مدآ  کی  اجنیا  .تسین  يربخ  ير  ّتیمکاح  زا  يورن ، مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  گنج  هب  رگا  دنتفگ : دعب  .تشاد 
؛ دنکیمن رکف  هظحل 
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مه مخا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  نم  دـیهدب ، نم  هب  مه  ار  اـیند  هـمه ي  تـسیچ ؟ ير  دـنربب ؛ ار  ير  يوـش  هدرم  دـیوگیم :
هب دیهاوخیم  هک  مشکب  ار  شنادنزرف  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیسح  مورب  نم  مشکیمن ؛ مه  رد  مه  هرهچ  ارهز ، زیزع  هب  نم  منکیمن ؛
زا رود  هعماـج ي  هعماـج ، هک  یتـقو  تسا ، یهتنورد  هک  یتـقو  اـما  تـسا ؛ روـط  نـیا  دـشاب ، یـشزرا  هـک  یمدآ  دـیهدب !؟ ير  نـم 

؛ دنکیم رکف  مه  بش  کی  رثکاّدح  الاح  دزغلیم ؛ اپ  تسد و  تسا ، هدش  فیعض  هعماج  رد  یلصا  طوطخ  نآ  هک  یتقو  تساهشزرا ،
ار میمـصت  نیا  مه  زاب  دوب ، هدرک  رکف  مه  لاس  کی  رگا  دـننک ! رکف  هک  دـنتفرگ  تلهم  حبـص  ات  بش  کـی  دـندرک ، تّدِـح  یلیخ 

يادخ هتبلا   (1)! مهاوخیم ار  ير  کلم  نم  هلب ، تفگ  هرخالاب  درک ، رکف  بش  کی  .تشادن  یـشزرا  شندرک  رکف  نیا ، .دوب  هتفرگ 
.دیآ یم  شیپ  البرک  هعجاف ي  نم ! نازیزع  تقو  نآ   (2) .دادن وا  هب  مه  ار  نامه  لاعتم 

یمالسا هعماج ي  رگناریو  طاطحنا  رب  مالسلا  هیلع  ماما  مایق 

هک مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  لثم  یـسک  .منکب  يا  هراشا  طقف  میوگب و  اروشاع  هثداح ي  لـیلحت  هب  عجار  هملک  کـی  اـجنیا  رد 
هک دـسرب  اجنآ  هب  ات  تفریم  طاطحنا  نیا  نوچ  دریگب ؛ ار  طاطحنا  نیا  يولج  هکنیا  يارب  دـنکیم ، مایق  تساهـشزرا ، مّسجت  شدوخ 
ناش تسد  رد  يزیچ  دننک ، یگدنز  ناملسم  دننک و  یگدنز  بوخ  دنتـساوخ  مه  یمدرم  تقو  کی  رگا  هک  دنامن ؛ یقاب  زیچ  چیه 
رارق طوقـس  بیـشارس  تعرـس  نیا  لباقم  رد  هنت  کی  دـنکیم و  تکرح  دـنکیم ، مایق  دتـسیا ، یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دـشابن 

ادف ار  شساّبع  ناج  ار و  شربکا  یلع  ناج  ار ، شرغـصا  یلع  ناج  ار ، شنازیزع  ناج  ار ، شدوخ  ناج  هنیمز ، نیا  رد  هتبلا  .دریگیم 
.دریگیم هجیتن  اما  دنکیم ؛

نیا هّیضق ، يور  نآ  .تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هدش ي  هدنز  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نید  ینعی   (3)« ٍْنیَسُح ْنِم  اَنأ  «و 
میظع و هثداح ي  هکس ، يور  نیا  دوب ؛
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ار البرک  يایاضق  دوشیمن  هناقـشاع ، مشچ  اب  قشع و  قطنم  اـب  زج  ًاـعقاو  هک  تساروشاـع  هناقـشاع ي  يارجاـم  روشُرپ و  هساـمح ي 
کی دودح  ای  زور ، فصن  بش و  کی  ًابیرقت  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  دیمهف  ات  درک ، هاگن  هناقشاع  مشچ  اب  دیاب  .دیمهف 

مه دبا  ات  هدنام و  یقاب  ایند  رد  هک  تساذل  تسا ! هدـیرفآ  یتمظع  هچ  هدرک و  هچ  اروشاع -  رـصع  ات  اعوسات  رـصع  زا  زور -  هنابش 
.دنتسناوتن اما  دنراپسب ، یشومارف  هب  ار  اروشاع  هثداح ي  هک  دندرک  شالت  یلیخ  .دنام  دهاوخ 

تبیصم رکذ 

نیا زا  هنحص  دنچ  منک و  تبیـصم  رکذ  هلمج  دنچ  کی  تسا ، فوهل »  » باتک هک  سوواط » نبا   » ِلتقم يور  زا  مهاوخیم  زورما  نم 
نب یلع  هک  سوواـط -  نبدّیـس  نیا  .تسا  يربـتعم  رایـسب  لـتقم  لـتقم ، نیا  هتبلا  .مناوـخب  نازیزع  امـش  يارب  ار  میظع  ياـه  هنحص 

رایـسب ياهقف  داتـسا  تسا ، همه  مارتحا  دروم  تسا ، ّقثوم  تسا ، قودـص  تسا ، گرزب  تسا ، فراع  تسا ، هیقف  دـشاب -  سوواـط 
(1) .تسا يا  هتسجرب  یلیخ  ّتیصخش  رعاش و  بیدا و  شدوخ  تسا ؛ یگرزب 

خیش  » (2)، دراد لتقم  امَن » نبا   » ناشداتـسا .تسا  يدایز  لتاقم  ناشیا  زا  لبق  هتبلا  .تشون  ار  زجوم  ربتعم و  رایـسب  لتقم  نیلّوا  ناشیا 
نآ همه ي  ًابیرقت  دـمآ ، فوهل  یتقو  اما  دـش ، هتـشون  ناشیا  زا  لـبق  يداـیز  ياـهلتقم  .دـنراد  مه  نارگید   (3)، دراد لتقم  یـسوط »

.تسا هدـش  باختنا  هصالخ  قیقد و  بوخ و  یلیخ  تارابع ، نوچ  تسا ؛ یبوخ  رایـسب  ِلتقم  نیا  .تفرگ  رارق  عاعّـشلا  تحت  لتاقم 
.مناوخیم ار  اهنیا  زا  هلمج  دنچ  الاح  نم 

مالسلا هیلع  نسحلا  نب  مساق  تداهش  هزرابم و 

تسا نسحلا » نب  مساق   » نتفر نادیم  هب  هّیضق ي  ایاضق ، نیا  زا  یکی 

509 ص :
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.تسا مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ِهاگتـسد  ِلاسمک  ناناوج  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  نسحلا  نب  مساق  .تسا  یبیجع  رایـسب  هنحـص ي  هک 
هیلع نیسح  ماما  هک  یتقو  اروشاع ، بش  رد  .تسا  هدوب  هدیسرن  فیلکت  غولب و  ّدح  هب  زونه   (1) ؛» ملحلا غلبی  مل   » هک تسا  یناوجون 

؛ دنورب هک  دندرکن  لوبق  باحصا  دیورب و  امش  تفگ  دش و  دنهاوخ  هتـشک  همه  داتفا و  دهاوخ  قافّتا  هثداح  نیا  هک  دومرف  مالـسلا 
؟ دیسر مهاوخ  تداهش  هب  نادیم  رد  مه  نم  ایآ  ناجومع ! درک : ضرع  هلاس  هدراهچ  هدزیس ، ناوجون  نیا 

هنوگچ وت  هقئاذ ي  رد  ندش  هتشک  مزیزع ! دومرف : ام - ریبعت  هب  دنک -  شیامزآ  ار  ناوجون  نیا  هک  تساوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
.تسا ربماـیپ  نادـناخ  رد  یـشزرا  يریگ  تهج  نآ  نیا ، دـینیبب ؛ .تـسا  رت  نیریـش  لـسع  زا   (2) ؛» لَـسَْعلا َنِم  یَلْحَأ  : » تفگ تـسا ؟

هدـش گرزب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شوغآ  رد  یکدوک  زا  ناوجون  نیا  .دـنا  هنوگنیا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ياـه  هدـش  تیبرت 
؛ تسا هدرک  گرزب  ار  ناوجون  نیا  ًابیرقت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هتفر و  ایند  زا  شردپ  هک  هدوب  هلاس  راهچ  هس ، ًابیرقت  ینعی  تسا ؛

.دمآ ومع  شیپ  ناوجون  نیا  دش ، هک  اروشاع  زور  الاح  .تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ِتیبرت  هب  ّیبرم 

.دندرکیم تبث  دنتـشون و  یم  ار  اهارجام  هک  دندوب  ینایوار  اجنآ  مالغ .» جرخ  و  يواّرلا : لاق  : » دـنکیم رکذ  هنوگ  نیا  لتقم  نیا  رد 
ناهگان میدرکیم ، هاگن  هک  روط  نیمه  دیوگیم : دـنکیم و  لقن  اهنآ  زا  یکی  لوق  زا  .دوشیم  لقن  اهنآ  لوق  زا  ایاضق  هک  دـنرفن  دـنچ 

هام هراپ ي  لثم  شا  هرهچ  رمق ؛» هّقـش  ههجو  نأک  : » دمآ نوریب  یناوجون  رـسپ  مالـسلا ،  هیلع  هللادبع  یبا  ياه  همیخ  فرط  زا  میدید 
.دش ندیگنج  لوغشم  دمآ و  لتاقی ؛» لعجف   » .دیشخردیم

نالف یسک  هچ  دز ، لّوا  یسک  هچ  دز ، ار  هبرض  مادک  یسک  هچ  تسا ؛ هدش  تبث  مه  البرک  هثداح ي  تاّیئزج  هک  دینادب  مه  ار  نیا 
ترضح هفیطق ي  ًالثم  هک  یسک  نآ  .تسا  هدش  رکذ  اهنیا  همه ي  دیدزد ؛ ار  زیچ 

510 ص :

ص 34. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 31 ؛ ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  - . 1
ص 204. يربکلا ، هیادهلا  - . 2

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 587 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_510_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_510_2
http://www.ghaemiyeh.com


ربمایپ نادناخ  ینعی  تسا ؛ مولعم  هدش و  تبث  تاّیئزج  نیاربانب ،  (1) «! هفیطقلا قرـس  : » دنتفگیم وا  هب  ًادعب  درب ، تراغ  هب  دیدزد و  ار 
.دوش مگ  خیرات  رد  هثداح  نیا  هک  دنتشاذگن  ناش  - ناتسود و 

يور تروص  اب  كرـسپ  ههجول ؛» مالغلا  عقوف   » .تفاکـش ار  ناوج  نیا  قرف  هبرـض ، هقلفف ؛» هسأر  یلع  ّيدزـألا  لیـضف  ْنبا  هبرـضف  »
- يابیز تاّیـصوصخ و  نیا  هب  رقّـصلا .» یّلجی  امک  نیـسحلا  یّلجف   » .ناجومع هک  دـش  دـنلب  شدایرف  ْهاَّمَع ؛» اَی  حاصو :  » .داتفا نیمز 

ناوجون نیا  رس  يالاب  ار  شدوخ  يراکـش ، ِزاب  لثم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دیوگیم  .يراکـش  ِزاب  ینعی  رقـص ، دینک ! ّتقد  ریبعت  ياهی 
لیـضف نبا  برـضف   » .درک هلمح  نیگمـشخ  ریـش  لثم  دیوگیم  .تسا  ندرک  هلمح  يانعم  هب  ّدش ، بضغأثیل .» هّدش  ّدـش  ّمث   » .دـناسر

هب ترـضح  اما  دنهد ، تاجن  ار  لتاق  نیا  ات  دندمآ  يا  هّدع  .تخادـنا  نیمز  هب  دز و  ریـشمش  کی  اب  ار  لتاق  نآ  هک  لّوا  فیّـسلاب ؛»
اهنآ ترضح  اما  دندیگنج ، دندمآ ، .داتفا  هار  هب  نسحلا » نب  مساق   » ندب ِرب  رود و  نامه  رد  یمیظع  گنج  .درک  هلمح  اهنآ  همه ي 
ورف راـبغ  درگ و  یتاـظحل  زا  دـعب  هربـغلا ؛» تلجنا  و  : » دـیوگیم يوار  .تـفرگارف  نادـیم  راـبغ  درگ و  ار  هطوـحم  ماـمت  .دز  سپ  ار 
هیلع یلع  نب  نیـسح  مدرک ، هاگن  نم  نیـسحلا ؛» تیأرف  : » دـنازوسیم یلیخ  ار  ناسنا  بلق  دـنکیم ، ریوصت  هک  ار  هرظنم  نیا  .تسـشن 

ترسح اب  دراد  تسا و  هداتسیا  ناوجون  نیا  رس  يالاب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالغلا ؛» سأر  یلع  ًامئاق   » .مدید اجنآ  رد  ار  مالـسلا 
ار اپ  تسا و  نداد  ناج  لاـح  رد  ینعی  دفاکـشیم ؛ ار  نیمز  شیاـهاپ  اـب  مه  ناوجون  نآ  هیلجرب ؛» صحفی  وه  و   » .دـنکیم هاـگن  وا  هب 

.دنشاب رود  ادخ  تمحر  زا  دندناسر ، لتق  هب  ار  وت  هک  یناسک   (2) ؛» َكُولَتَق ٍمْوَِقل  ًادُْعب  لوقی : نیسحلا  و   » .دهدیم ناکت 

تسا و ناوجون  نیا  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  قشع  هفطاع و  هدنهد ي  ناشن  تسا و  یبیجع  رایـسب  هرظنم ي  هک  هرظنم ، کی  نیا 
وا يراکادف  لاح ، نیع  رد 

511 ص :

ص 60. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 165 ؛ ج 3 ، رابخألا ، حرش  ص 346 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  - . 1
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راتفر هنوگ  نیا  مه  ناوجون  نیا  اـب  هک  یمدرم  نآ  ياـفج  ناوج و  نیا  یحور  تمظع  گـنج و  نادـیم  هب  ناوجون  نیا  نداتـسرف  و 
.دندرک

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  تداهش  هزرابم و 

ًاعقاو .تسا  بیجع  ارجامُرپ و  رایـسب  رظانم  نآ  زا  یکی  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  نتفر  نادیم  هرظنم ي  رگید ، هرظنم ي  کی 
ربـکا یلع  ناوج -  نیا  تهج  زا  تسا ؛ بیجع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دوـخ  تهج  زا  .تسا  بیجع  فرط  همه  زا  تسا ؛ بیجع 

.تسا بیجع  مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز  بانج  صوصخ  نانز و ب- تهج  زا  تسا ؛ بیجع  مالسلا -  هیلع 

ینعی ؛(2)  دنا هتشون  هلاسجنپوتـسیب  ات   (1) هلاـس هدـجه  ار  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  ًـالّوا ، .دـمآ  ردـپ  شیپ  ناوج  نیا  دـیوگیم : يوار 
زا ندیگنج  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نیـسحلا ؛» نب  یلع  جرخ  : » دیوگیم .لاس  جنپوتـسیب  رثکادح  لاس و  هدجه  لقادـح 
وزج ناوج ، نیا  ًاهجو ؛» ساّنلا  حبـصأ  نم  ناک  و  : » دـیوگیم يوار  اـجنیا  رد  زاـب  .دـش  جراـخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هاـگ  همیخ 

؛» هل نذأف   » .دـگنجب دورب  هک  تفرگ  هزاجا  ردـپ  زا  لاـتقلا ؛» یف  هاـبأ  نذأتـساف   » .عاجـش دیـشر ، اـبیز ، دوب ؛ ملاـع  ناـناوج  نیرتاـبیز 
ات درک ، سامتلا  يرادقم  دعب  دادیمن و  نذا  لّوا  ترضح  مالـسلا ،  هیلع  نسحلا  نب  مساق  دروم  رد  .داد  نذا  هظحالم  نودب  ترـضح 
هک دومرف  ترـضح  تساوخ ، نذا  ات  تسا ، شدوخ  دـنزرف  نوچ  دـمآ ، هک  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  اما  ؛(3)  داد نذا  ترضح 

هنیع یخرأو   » .تشگ دهاوخنرب  رگید  دوریم و  نادیم  هب  هک  درک  ناوج  نیا  هب  يا  هنادیمون  هاگن  هنم ؛» سیآ  هرظن  هیلإ  رظن  ّمث   » .ورب
.نتخیر کشا  هب  درک  انب  درک و  اهر  ار  شمشچ  یکب ؛» و 

یم دایز  ایاضق  رد  امـش  .یفطاع  ياه  هدـیدپ  ثداوح و  رد  نتخیر  کشا  تسا ؛ نیمه  مالـسا  يایند  یفطاع  تاّیـصوصخ  زا  یکی 
ترضح هک  دینیب 

512 ص :

ص42. ج45 ، راونألاراحب ، ص34 ؛ ج2 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  ص 114 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، - . 1
ص42. ج45 ، راونألاراحب ، ص257 ؛ ج3 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  ص87 ؛ نی ، -ي- بلاطلا لتاقم  - . 2

ص 34. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 31 ؛ ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  - . 3
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.دـهدیم دـشر  درف  رد  ار  هفطاـع  نیا  مالـسا  نوـچ  تسا ؛ هفطاـع  تّدـش  ناـمه  نیا  تسین ؛ عزج  هیرگ ي  هـیرگ ، نـیا  .درک  هـیرگ 
َزََرب ْدَقَف   » .شاب هاوگ  تدوخ  ایادخ ! ْدَهْـشا ؛» َّمُهَّللأ  : » دیا هدینـش  همه  هک  دومرف  ار  هلمج  نیا  دـعب  .ندرک  هیرگ  هب  درک  انب  ترـضح 

: هک تسا  هتفر  گنج  يارب  اهنیا  تمس  هب  یناوج  ٌمالُغ ؛» مِْهَیلِإ 

«. َِکلوُسَِرب ًاقِْطنَم  ًاْقلُخ َو  ًاْقلَخ َو  ِساَّنلا  ُهَبْشَأ  »

هللا یلص  ربمایپ  بوبحم  یکدوک ، نارود  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دینیبب ؛ .منک  ضرع  امـش  هب  نم  هک  تسه  اجنیا  رد  هتکن  کی 
ربمایپ هک  دوب  هلاس  تفه  شـش ، ترـضح  .تشادـیم  تسود  تیاـهن  یب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  مه  وا  دوخ  دوب ؛ هلآ  هیلع و 
تسا هدنام  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نهذ  رد  یلاوز  یب  هرطاخ ي  تروص  هب  ربمایپ ، هرهچ ي   (1) .تفر ایند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نیا یتقو  .دهدیم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  ار  ربکا  یلع  لاعتم ، يادخ  دعب  .تسه  وا  لد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  قشع  و 
؛ تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هرهچ ي  تسرد  هرهچ ، هک  دنیب  یم  ترـضح  دسریم ، غولب  ّدح  هب  ای  دوشیم ، گرزب  یمک  ناوج 

ادص دنزیم ، فرح  .تسا  هدش  هیبش  شدوخ  ّدـج  هب  نیا  الاح  دوب ، وا  قشاع  ردـقنیا  تشاد و  هقالع  وا  هب  ردـقنیا  هک  يا  هفایق  نامه 
نامه يراوگرزب ، نامه  تسا ؛ ربمایپ  قـالخا  هیبش  قـالخا ، تسا ؛ ربماـیپ  ندز  فرح  هیبش  ندز ، فرح  .تسا  ربماـیپ  يادـص  هیبش 

.فرش نامه  مرک و 

: دیامرفیم هنوگ  نیا  دعب 

؛» ِْهَیلِإ اَنْرَظَن  َکِِّیبَن  َیلِإ  اَنْقَتْشا  اَذِإ  اَّنُک  «َو 

.تفر نادـیم  هب  مه  ناوج  نیا  اما  .میدرکیم  هاگن  ناوج  نیا  هب  دـشیم ، گنت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  ناـم  لد  هک  تقو  ره 
هناعاجش رایسب  گنج  تفر و  نادیم  هب  ترضح  هک  دنکیم  لقن  دعب  یِمِحَر .» َْتعَطَق  اَمَک  َکَمِحَر  ُهللا  َعَطَق  ٍدْعَس  َْنباَی  لاق : حاصف و  »

رامورات ار  نمشد  دارفا  زا  يدایز  هّدع ي  درک و  يا 

513 ص :

ص200. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 393 ؛ لوؤسلا ، بلاطم  ص 133 ؛ ج 2 ، داشرإلا ، - . 1
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! مزیزع دـندومرف : وا  هب  ترـضح  درک ، شطع  راهظا  هک  یتقو  .تفر  نادـیم  فرط  هب  هرابود  .ما  هنـشت  تفگ  تشگرب و  دـعب  دومن ؛
ماما یتقو  .دـش  یهاوخ  باریـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تّدـج  تسد  زا  هک  دیـشک  دـهاوخن  یلوط  گنجب ؛ رگید  رادـقم  کی 

: درک ضرع  دش و  دنلب  شیادص  رخآ ، هظحل ي  نآ  رد  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  دومرف ، ربکا  یلع  هب  ار  هلمج  نیا  مالسلا  هیلع  نیـسح 
وت هب  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مّدج  نیا  ُمالَّسلا ؛» َُکئِْرُقی  يِّدَـج  اَذَـه   » .ظفاحادـخ مردـپ ! ُمالَّسلا ؛» یَّنِم  َْکیَلَع  اََتبَأ  اَی  »

.ام تمس  هب  ایب  دیوگیم   (1) ؛» اَْنیَلَع َموُدَْقلا  ِلِّجَع  ََکل  ُلوُقَی  َو   » .دتسرفیم مالس 

مه راوگرزب  نآ  تسا ؛ مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  باـنج  زور  هک  مه  زورما  و  تسا ، میظع  يارجاـم  نیا  ِبیجع  ياـه  هرظنم  اـهنیا 
راب نیا  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  تداهـش  هظحل ي  زا  هک  تسا  یـسک  نآ  مالـسلا ،  اهیلع  بنیز  ترـضح  .دراد  یبیجع  ياهارجام 
هار نیا  رد  تسا ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رتخد  هتـسیاش ي  هک  نانچ  نآ  رادتقا ، لامک  اب  هناعاجـش و  تفرگ و  شود  رب  ار  تناما 

ِیشخب تاجن  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  يارجام  .دنیامن  ظفح  ار  مدرم  نید  دننک و  هنادواج  ار  مالـسا  دنتـسناوت  اهنیا  .درک  تکرح 
اهیلع بنیز  شرهاوخ  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  .دوب  خـیرات  کی  ِیـشخب  تاجن  دوبن ؛ تّما  کـی  ِیـشخب  تاـجن  دوبن ، ّتلم  کـی 

.دنداد تاجن  ار  خیرات  تکرح ، نیا  اب  شناتسود  باحصا و  مالسلا و 

ینیمخ تماقتسا  رد  ینیسح  تماقتسا  حور  - 1377-2-28

نیسح ماما  تماقتـسا  نم ، روظنم  .مدرک  هیبشت  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تماقتـسا  هب  ار  ینیمخ  ماما  تماقتـسا  نم 
ماما رد  هک  تسین  یتماقتسا  نیا ، .تسین   (2)، دنیشنب شندب  هب  مخز  دنچ  داتفه و  ات  دنزب  ریشمش  هک  گنج ، نادیم  رد  مالـسلا  هیلع 

زابرس ره  بُخ ؛ .میرامشب  گرزب  مالسلا  هیلع  نیسح 

514 ص :

ص 67. فوهللا ، - . 1
ص57. ج45 ، راونألاراحب ، 676-677 ؛ صص یسوط ، یلامألا ، ص 346 ؛ ج4 ، يربطلا ، خیرات  - . 2
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.دنکیم لمع  روط  نیمه  مه  یعاجش 

هدیرد یگنشت  زا  مه   (1) رغصا یلع  لثم  یلفط  يولگ  تسانب  وا ، راک  اب  دنیب  یم  هک  تساجنآ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تماقتسا 
يرسور دنشکب ، ار  شرداچ  ریسا ، ناونع  هب  دنیایب  هک  دتفیب ، هفوک  طاولا  تسد  هب  مه  مالـسلا  اهیلع  بنیز  لثم  یّللجم  مناخ  دوش و 

: دـنیوگب دـیریگب ، رارق  یتّیعقوم  نینچ  رد  امـش  رگا  دـینیبب  دـینکب ؛ ار  شرکف  دنـشکب ! ار  شیالط  دـنبندرگ  ًانایحا  دنـشکب و  ار  شا 
دوخ زا  تماقتسا  رادقم  هچ  دوشیم »! مامت  یتمیق  هچ  هب  دینیبب  اما  .دینکب  دینکب ، هزرابم  دیهاوخیم  .دیتسه  عاجـش  امـش  بُخ ! یلیخ  »

؟ دیهدیم ناشن 

درک و میوقت  ار  نآ  تخانش و  ار  فده  یتقو  هک  تسا  نیا  ینیسح  تماقتسا  .دوشیم  مولعم  ینیـسح  تماقتـسا  يانعم  اج  نیمه  رد 
ساـن ِمارک  عاجـش و  میرک و  ياـهناسنا  یلوـمعم ، ياـهناسنا  ياـپ  هک  ییاـج  رد  داتـسیا ؛ نآ  يارب  دراد ، تمظع  ردـقچ  هک  دـیمهف 

رد اجنیا ، اما  مهدب ، ار  مناج  مدوب  رـضاح  هک  نم  هرخالاب  تفگیم : دوب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  ریغ  يرگید  سک  رگا  .دزرلیم 
!؟ متسیاب روطچ  .تسا  نایم  رد  ...و  لّلجم  ییوناب  ياپ  راوخریش ، هّچب ي  کی  ياپ  یگنشت ، نیا  اب  نابایب و  نیا 

هچ ياـپ  هب  دادرخ  هدزناـپ  ياـهنوخ  نآ  ینـالف ! : » تفگ نم  هب  ...هتـسجرب  گرزب و  ِعجارم  زا  یکی  دادرخ ، هدزناـپ  یهّیـضق  زا  دـعب 
یب فیعـض و  ياهمدآ  دـندماین ! نمـشد  ریت  ِولج  هک  یلاباال  ياهمدآ  دادرخ ، هدزناپ  رد  هک  دوب  نیا  ناشیا  لالدتـسا  تسا »؟ یـسک 
نیا دوب ؟ تحلـصم  نیا  ایآ  میداد ؛ نتـشک  هب  ار  تکلمم  نیا  ناناوج  نیرتهب  بُخ ؛ .دـندمآ  ام  ناـناوج  نیرتهب  دـندماین ! هک  ناـمیا 

چ- ماما ، دمهف  یم  مدآ  هک  تساجنیا  دـینیب ! یم   (2)« .دنزغلب نالیپ  دـش ، رایـسب  لِگ  وچ   » هک تسا  ییاج  نامه  نیا ، دوب ؟ تسرد 
ام ماما  نیب  قرف  هلب ؛  » متفگ ملد  رد  هدنب  تسا ! همه  زا  رتگرزب  ردق 

515 ص :

ص 257. ج 3 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  - . 1
تیاکح 17. مجنپ ، باب  ناتسلگ ، - . 2
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ار مدآ  ناتسود ، هک  اجنآ  تاظحل ، نیرت  ساّسح  رد  تاظحل ، نیرت  فیرظ  رد  ینعی  نیا ! ینعی  ماما ، تماقتسا  .تسا » نیمه  امـش  و 
! ندرک تماقتسا  تساهنت ، ِياهنت  دنکیم  ساسحا  ناسنا  هک  اجنآ  دننکیم و  اهر 

، نیا .دـندرک  نـالعا  ًاحیرـص  ماـما  ار  نیا   (1)« .داتـسیا دـهاوخ  دـشاب ، اـهنت  ینیمخ  دـشابن و  ناریا  ّتلم  همه ي  رگا  : » دـنتفگ ماـما 
همادا هار  نیا  میهاوخب  ام  رگا  .دنکیم  نمؤم  مه  ار  اهنامیا  مک  انتعا و  اب  مه  ار  اهانتعا  یب  دروآ ؛ یم  لابند  هب  مه  ار  مدرم  ِتماقتـسا 

.دوشیمن تماقتسا  نودب  دنک ، ادیپ 

مالسلا هیلع  هللادبعابا  هتسجرب ي  یگژیو  هس  - 1377-9-2

، تسا رادروخرب  نآ  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  مالـسا و  تکرب  هب  مالـسا  تّما  هک  یتّیـصوصخ  اهدـص  اه و  هد  لـالخ  رد 
.دنراد دوخ  مشچ  يولج  رد  یناشخرد  گرزب و  ياهوگلا  ام  مدرم  هک  تسا  نیا  مه  یکی 

ار وا  تسا ، هتـشاد  دوجو  تمظع  زا  يا  هحـشر  یتّیـصخش  رد  رگا  فلتخم ، ياهتّلم  دینیبب ؛ امـش  .تسا  مهم  یلیخ  وگلا  اهتّلم ، يارب 
هک یتمـس  نآ  هـب  ار  ناـشیاه  -ل- سن یموـمع  تـکرح  هـکنیا  يارب  دـننکیم ؛ هنادواـج  ار  وا  ماـن  دـننکیم ، گرزب  دـننکیم ، قـلطم 

اهنآ ریطاسا ، یّلم و  نوگانوگ  ياه  هناسفا  اهرعش و  اهناتساد و  رد  اما  دنرادن ؛ مه  یعقاو  ّتیصخش  یهاگ  .دنهدب  تهج  دنهاوخیم ،
رد نیا  .دنراد  جایتحا  گرزب  ياه  هنومن  ندید  هب  دوخ ، نایم  زا  اهتّلم  هک  تسا  هتفرگ  همشچرس  نیا  زا  همه  اهنیا  .دننکیم  حرطم  ار 

نیملـسم و ياوشیپ  مالـسلا ،  هیلع  هللادـبعابا  ترـضح  اـهنآ ، نیرتـگرزب  هلمج  زا  هک  تسه ، يریظن  یب  ناوارف و  تروـص  هب  مالـسا 
.تسا رشب  خیرات  ِگرزب  دیهش  ربمایپ و  دنزرف 

نیا زا  مادک  ره  هک  تسا  يداعبا  ياراد  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  دوجو  یگتسجرب 

516 ص :

ص 318. ج 20 ، ماما ، هفیحص ي  - . 1
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یگ -ت- سجرب نیا  همه ي  نایم  رد  ار  هتسجرب  تفص  هس  ود ، رگا  یلو  دراد ؛ لابند  هب  یناوارف  نییبت  حیـضوت و  ثحب و  مه  داعبا 
یهورگ و یـصخش و  عفانم  ندادن  تلاخد  ییادخ و  هفیظو ي  ندرک  تیاعر  ینعی  تسا ؛ صالخا »  » اهنآ زا  یکی  میروایب ، مسا  اه 

.راک رد  يّدام  ياه  هزیگنا 

روطچ .دش  دهاوخ  شوماخ  البرک  يارحـص  رد  هلعـش  نیا  هک  درکیم  مکح  رهاوظ  تسادـخ .» هب  دامتعا  ، » رگید هتـسجرب ي  تفص 
اما  (2)، دندیدیم دندمآ  یم  هفوک  زا  هک  یناگدننک  تحیصن  دیدیمن !؟ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اما   (1)، دیدیم رعاش  ِقدزرف »  » ار نیا 
یلع هک  درکیم  مکح  ادخ  هب  دامتعا  یلو  دوب ؛ نیمه  رهاوظ  دیمهف !؟ یمن  دـیدیمن و  دوب ، هللا  نیع  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 

ناسنا فده  ّتین و  هک  تسا  نیا  مه  هّیـضق  لصا  .دش  دهاوخ  بلاغ  وا  تسرد  نخـس  قح و  فرح  هک  دنک  نیقی  رهاوظ ، نیا  مغر 
...تسین مهم  هک  وا  دوخ  ِصخش  صالخااب ، ناسنا  يارب  درک ، ادیپ  قّقحت  فده  رگا  .دنک  ادیپ  قّقحت 

لاس هد  البرک ، هثداح ي  زا  لبق  رد  .درکن  هابتشا  عقوم »  » مهف رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .تسا  عقوم »  » نتخانـش موس ، ّتیـصوصخ 
هکنیا دّرجم  هب  اما  درکیمن ، ییالبرک  راک  دوب و  يرگید  ياهراک  لوغـشم  هنیدـم  رد  ترـضح  نآ   (3) .دوب وا  اب  ّتیلوئـسم  تماما و 
تـسد زا  ار  نآ  تخانـش و  ار  عقوم  دـیبسچ ؛ ار  نآ  تخانـش و  ار  تصرف  دـهد ، ماجنا  ار  مهم  راک  نآ  هک  داد  هزاـجا  وا  هب  تصرف 

.دادن

.دوب هنوگ  نیمه  زین  بالقنا  رد  تسا ؛ روط  نیمه  زین  راودا  مامت  رد  .تسا  هدننک  نییعت  ّتیصوصخ ، هس  نیا 

َو  - » دناسر عیفر  ماقم  هب  ار  وا  لاعتم  يادخ  ردقنیا  دینیب  یم  هک  مه  ام  ماما 

517 ص :

ص 374. ج 44 ، راونألاراحب ، صص 445-446 ؛ ج 1 ، يرولا ، مالعإ  ص 71 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، - . 1
ج 5، حوتفلا ، صص 306-307 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  248 ؛ صص 246 - لاوطلارابخألا ، ص 204 ؛ ج 11 ، فارشألا ، باسنأ  - . 2

ص314. ج44 ، راونألاراحب ، ص 30 ؛ نازحألا ، ریثم  صص 69-70 ؛
ص 201. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 201 ؛ يربکلا ، هیادهلا  - . 3
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هب دـننک ، وـحم  ار  وا  دنتـساوخیم  هـک  رابکتـسا  ّتیّداـم و  ياـیند  رـساترس  رد  لـماوع  هـمه ي  مـغر  یلع  و  - (1)« اِیلَع ًاناکَم  ُهاـنْعَفَر 
ار ّتیصوصخ  هس  نیا  هک  دوب  نیمه  ّتلع  دومن ، نادواج  راگدنام و  درک و  گرزب  ظفح و  ار  وا  دننک ، کچوک  دنهد و  یـشومارف 

: تشاد

؛ تساوخیمن يزیچ  دوخ  يارب  دوب و  صالخا  اب  ًالّوا ،

؛ تشاد دامتعا  مه  ادخ  ناگدنب  هب  درک ، دهاوخ  ادیپ  قّقحت  فده ، راک و  هک  تسنادیم  تشاد و  دامتعا  دوخ  يادخ  هب  ًایناث ،

.درک ار  مزال  تکرح  مزال و  هراشا ي  مزال ، تبحص  مزال ، مادقا  مزال ، هظحل ي  رد  دادن ؛ تسد  زا  ار  عقوم »  » نامز و ًاثلاث ،

( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  و  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هب  هللاراث  ریبعت  صاصتخا  - 1377-10-18

لماک تسرد و  لداعم  کی  ام  یـسراف ، رد  .تسا  هدـش  ریبعت  هللاراث »  » هب اهنآ  زا  هک  میراد  ار  رفن  ود  اـم  یمالـسا ، راـثآ  همه ي  رد 
نوخ نیا  بحاص  لوتقم  هداوناخ ي  دـسریم ، لتق  هب  ملظ  يور  زا  ياـهداوناخ  زا  یـسک  یتقو  .میرادـن  راـث »  » یبرع حالطـصا  يارب 

یـصقان اسران و  یلیخ  ریبعت  ادخ ، نوخ  دنیوگ  - یم هک  - نیا .دنک  یهاوخنوخ  دراد  قح  هداوناخ  نآ  دـنیوگیم و  راث »  » ار نیا  .تسا 
نیا ینعی  تسا ، هداوناخ  کـی  راـث »  » یـسک رگا   (2) .یهاوـخنوخ قـح  ینعی  راـث ،»  » .دـنامهف یمن  ار  دارم  تسرد  تسا و  راـث »  » زا

یـسک اهنیا و  نوخ  بحاص  هک  تسا  هدش  هدروآ  مسا  رفن  ود  زا  مالـسا  خیرات  رد  .دنک  یهاوخنوخ  وا  هرابرد ي  دراد  قح  هداوناخ 
هیلع نینمؤملاریما  شردـپ  مه  یکی  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یکی  رفن  ود  نیا  .تسادـخ  دراد ، ار  اهنیا  یهاوخنوخ  ّقح  هک 

شردپ  (3) «. هِراَث َْنبا  ِهللاَراَثاَی َو  « ؛  مالسلا

518 ص :

.57، میرم .میدناسر » ییالاو  ماقم  هب  ار  وا  ام  و  - . » 1
ص 97. ج 4 ، برعلا ، ناسل  - . 2

ص 360. ج 98 ، راونألاراحب ، ص 406 ؛ تارایزلا ، لماک  - . 3
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.تسادخ هب  ّقلعتم  شا  یهاوخنوخ  قح  مه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

هژیو یتصرف  مّرحم ؛ غیلبت  - 1378-1-23

هراشا

رورـس نادیهـش و  دّیـس  نوـخ  تکرب  هب  نیا  تـسا و  ییانثتـسا  گرزب و  رایـسب  تـصرف  کـی  مارحلا ، مّرحم  هاـم  رد  غـیلبت  تـصرف 
کی هتخیر ، قحانب  نوخ  نآ  رثا  .تسا  راوگرزب  نآ  هتخاب ي  كاپ  نارای  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ترـضح  َملاع ، ناگدازآ 

نید هیلاع ي  فادها  میدـقت  دراذـگ و  - یم صالخا  قبَط  رد  ار  دوخ  ناج  هک  یـسک  دیهـش -  نوچ  تسا ؛ خـیرات  رد  راگدـنام  رثا 
.تسا رادروخرب  قدص  افص و  زا  دنک -  - یم

صوصخب یصخش ، عفانم  ياپ  یتقو  دهد ، ناشن  قح  رادفرط  ار  دوخ  دناوتب  نایب  نابز و  رد  هک  مه  هچره  رگ ، هعدخ  رّوزم و  ِناسنا 
يراکادف نادیم  رد  مدق  هک  یـسک  نآ  .دنک  ادف  ار  اهنآ  تسین  رـضاح  دشکیم و  بقع  اپ  دـمآ ، نایم  هب  شنازیزع  دوخ و  ناج  ياپ 

هک تسا  هتفرگ  هدـهع  رب  لاعتم  يادـخ  ِدوخ  هللا ؛» یلع  ٌقح  : » دـهدیم ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  یتسه  هناصلخم  هناصلاخ و  دراذـگیم و 
.درادب هگن  شا  هدنز 

(1) ؛» ٌتاَْومَأ ِهللا  ِلِیبَس  ِیف  ُلَتُْقی  ْنَِمل  اُولوُقَتال  «َو 

(2) ؛» ًاتاْومَأ ِهللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَتال  «َو 

زگره اهنآ  مچرپ  اهنآ و  ياپ  ياج  اهنآ ، هناشن ي  هک  تسا  نیمه  اهنآ  ندنام  هدنز  دُعب  کی  .دننامیم  هدنز  ادخ  هار  ناگدش  هتـشک 
.دباوخیمن

تعیبط لاعتم  يادخ  اما  دوش ، گنر  مک  اهنآ  ياه  هناشن  وگروز ، ياهتردق  تلاخد  اب  فنع و  روز و  اب  یحابـص  دنچ  تسا  نکمم 
؛ تسا یبـیجع  ِزیچ  صـالخا ، .دـنامب  ناـصلخم  ناـحلاص و  ناـکاپ و  هار  هک  تسا  نیا  رب  یهلا  ّتنـس  تسا ؛ هداد  رارق  روـط  نیا  ار 

تکرب هب  هک  تساذل 

519 ص :

.154، هرقب دییوگن »! هدرم  دنوشیم ، هتشک  ادخ  هار  رد  هک  اهنآ  هب  و  - . » 1
.169، نارمعلآ دنناگدرم »! دندش ، هتشک  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  ربم  نامگ  زگره  ربمایپ )! يا  - . ») 2
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هتشر نیا  مه  نآ  زا  دعب  دنام ؛ یقاب  ملاع  رد  نید  شباحصا ، راوگرزب و  نآ  هتخیر ي  قحان  نوخ ب- مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیسح 
.درک ادیپ  همادا 

، ار اهاتسور  ار ، روشک  فارطا  ار ، مالـسا  ملاع  فارطا  دنتفر  عّقوت -  یب  اعّدا و  یب  ناشن و  مان و  یب  ياه  هبلط  نیمه  ینید -  ناغّلبم 
زکرم هک  ینازورف  دیـشروخ  نآ  زا  یغارچ  دنتفر ، اجره   (1) .دـندرک نشور  ار  اه  هناخ  لخاد  ار ، تالحم  ار ، اهدجـسم  ار ، اهرهش 

مالّسلاوهالّصلا هیلع  نیـسحلا  ادبعابا هللا  نازورف  دیـشروخ  زا  يا  هلعـش  دوخ  وا  و  ام ؛ راوگرزب  ماما  ینعی  دوب -  اهعاعـش  نیا  همه ي 
هدارا دتفا و  یم  تکرح  هب  اهنابز  اهمسج و  دش ، هاگآ  هک  اهناج  دش ، نشور  هک  اهلد  .دش  نارابرون  اج  همه  دندرک و  نشور  دوب - 

ار بطاخم  هک  تسا  نیا  نید  غّلبم  رنه  ینامز ، ره  رد  اهتنم  تسا ؛ هنوگ  نیمه  مه  ادرف  تسا ، روط  نیمه  مه  زورما  .دـنکیم  راک  اه 
.تخانش دیاب  ار  هنامز  زاین  نیاربانب ، .دنک  انشآ  تسوا ، زاین  هک  هچنآ  اب 

البرک مایق  فادها  رد  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  تاملک  حرش 

روظنم هب  هک  منکیم  ضرع  نازیزع  امش  هب  نم  دراد و  يا  هتکن  مادک  ره  هک  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبع  یبا  ِتاشیامرف  نیب  رد  نم 
سلجم بسانم  ار  هلمج  نیا  دوشب ، هدافتـسا  رثکاّدـح  دـیاب  راوگرزب  نیا  تاملک  زا  مدرم ، يارب  رگنـشور  اـیوگ و  ياـهراتفگ  ناـیب 

: دومرف ترضح  نآ  دنا ، هدرک  لقن  راوگرزب  نآ  زا  هک  هچنآربانب  هک  منیب  یم  نامدوخ 

(2) ؛» ماَطُْحلا ِلوُُضف  ْنِم  ًاساَِمْتلاال  ٍناَْطلُس َو  ِیف  ًاُسفاَنَت  اَّنِم  َناَک  اَم  ْنُکَیَْمل  ُهَّنَأ  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  َّمُهَّللأ  »

تردق يارب  هک  ینادیم  وت  میتفرگ ، مادقا  نیا  رب  هک  یمیمصت  نیا  میدرک ، ام  هک  یمایق  نیا  میدرک ، ام  هک  یتکرح  نیا  اراگدرورپ !
میتساوخن .دوش  عقاو  فده  دناوتیمن  ناسنا  کی  يارب  یبلط  تردق  .دوبن  یبلط 

520 ص :

.یمالسا بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  ماّیا  هب  هراشا  - . 1
صص 81-80. ج 97 ، راونألاراحب ، ص 239 ؛ لوقعلا ، فحت  - . 2
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زا یمکـش  میناسرب و  نامدوخ  ماک  هب  ار  یگدـنز  نیریـش  برچ و  هک  دوبن  مه  يویند  لانم  يارب  .میریگ  تسد  رد  ار  تردـق  مامز 
؟ دوب هچ  يارب  سپ  .دوبن  اهنیا  يارب  .مینزب  مه  هب  یتورث  مینک و  تسرد  يا  هریخذ  لام و  میروآرد ؛ ازع 

.تسا تهج  اهنیا  مالسا ، غیلبت  راودا  همه ي  رد  .دنکیم  میسرت  ار  ام  تهج  طخ و  هک  تسا  هدومرف  هلمج  دنچ  ناشیا 

نید ياه  - مچرپ نتشارفارب  مایق ؛ فده 

(1) ؛» َِکنیِد ْنِم  َِملاَعَْملا  َيُِرِنل  ْنَِکل  «َو 

نایم رد  ناطیش  هشیمه  .تسا  مهم  اه  - صخاش .میروایب  اهنآ  مشچ  هب  ار  اهصخاش  مینک و  هتشارفارب  مدرم  يارب  ار  نید  ياه  - مچرپ
ار راک  نیا  راذگب ،» رانک  ار  نید   » دیوگب دناوتب  رگا  .دهدیم  ناشن  یـضوع  ار  هار  دنکیم و  هدافتـسا  فیرحت  زا  نید ، لها  تاعامج 

ياه هناشن  هک  دنکیم  ار  راک  نیا  دشن ، نکمم  نآ  رگا  .دریگب  مدرم  زا  ار  ینید  نامیا  رـضم ، تاغیلبت  تاوهـش و  قیرط  زا  ات  دنکیم ،
ار یفرط  امنهار -  هناشن ي  نآ  ناشن -  گنـس  نآ  دـینیبب  دـینکیم ، تکرح  يا  هّداج  رد  امـش  هکنیا  لـثم  دراذـگب ؛ یـضوع  ار  نید 

.تسا هداد  ناشن  فرط  نآ  هب  ار  ریسم  هدرک و  ضوع  ار  نآ  هدمآ  ینئاخ  تسد  هک  یلاح  رد  دهدیم ؛ ناشن 

داسف ینک  هشیر  حالصا و  مایق ؛ فده 

: دهدیم رارق  نیا  ار  دوخ  لّوا  ِفده  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

(2) ؛» كِدِالب ِیف  َحاَلْصِْإلا  َرِهُْظن  َِکنیِد َو  ْنِم  َِملاَعَْملا  َيُِرِنل  »

داـسف .داـسف  ندرک  دوباـن  ینعی  هچ ؟ ینعی  حالـصا  .میروآ  دوجو  هب  حالـصا  مینک و  نک  هشیر  ار  داـسف  یمالـسا ، روشک  ناـیم  رد 
؟ تسیچ

ياه - فارحنا تسا ، داسف  ییوگروز  تسا ، داـسف  یگتـسباو  تسا ، داـسف  تناـیخ  تسا ، داـسف  يدزد  دراد : یماـسقا  عاونا و  داـسف 
داسف یقالخا 

521 ص :

.نامه - . 1
.نامه - . 2

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 598 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_521_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_521_2
http://www.ghaemiyeh.com


هقالع تسا ، داسف  نید  نانمـشد  هب  شیارگ  تسا ، داسف  اه  - يدوخ نیب  ياـه  -ي- نمـشد تسا ، داـسف  یلاـم  ياـه  - فارحنا تسا ،
.دیآ یم  دوجو  هب  نید  هیاس ي  رد  زیچ  همه  .تسا  داسف  ینید  ّدض  ياهزیچ  هب  نداد  ناشن 

ناگدید متس  نتفای  تّینما  مایق ؛ فده 

: دیامرفیم يدعب  تالمج  رد 

؛» كِداَبِع ْنِم  َنُومُولْظَْملا  َنَمْأَی  «َو 

هلمع ي هن  متـس ، ناحاّدم  هن  ناگـشیپ ، متـس  هن  نارگمتـس ، هن  تسا ، هعماج  نامولظم  روظنم ، .دـننک  ادـیپ  ّتینما  وت  مولظم  ناگدـنب 
هعماج و فعضتسم  نامدرم  هک  تسا  نیا  فده  .دنرادن  ییاج  هب  هار  دنرادن ؛ ییاپ  تسد و  هک  دنتـسه  ینامدرم  نومولظم ،» ! » متس
هک ینیمه  ییاضق ؛ ّتینما  یلام ، ّتینما  یت ، -يّ- ثیح ّتینما  دننک : ادیپ  ّتینما  ییاج -  ره  رد  یحطس و  ره  رد  فیعض -  ياهناسنا 
نآ رد  تیغاوط  هطلس ي  نامز  رد  هک  تساوخیم  ار  يزیچ  نآ  لباقم  هطقن ي  تسرد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .تسین  ایند  رد  زورما 
ادخ مولظم  ناگدنب  دننکیم ، هنوراو  ار  نید  ياه  - مچرپ تسا ؛ نیمه  دینیب  یم  دـینکیم ، هاگن  هک  ایند  حطـس  رد  مه  زورما  .دوب  زور 

...دوریم ورف  رتشیب  نامولظم  نوخ  هب  ناش  هجنپ  نارگمتس ، دننکیم و  رت  مولظم  ار 

هب یگدیـسر  ادخ ، نید  ّتیمکاح  زا  فده  ًالـصا  یی و  یمالـسا  تردـق  ره  زا  فدـه  یبالقنا ، ره  زا  فدـه  یمایق ، ره  زا  فدـه 
.تسا یهلا  ماکحا و س-ن-ن  ضیارف ، هب  لمع  و  نومولظم »  » عضو

یهلا ننس  ماکحا و  هب  لمع  مایق ؛ فده 

: دیامرفیم رخآ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

(1) «. َکِماَکْحَأ َِکتَّنُس َو  َکِِضئاَرَِفب َو  َلَمُْعی  «َو 

ماما تاملک  اب  یمالـسا و  فراعم  اب  ییانـشآ  كدنا  نودب  دیآ و  یمرد  يا  هشوگ  زا  اقآ  نالف  الاح  .تساهنیا  راوگرزب  نآ  فدـه 
هک دنکیم ، ییاسرف  ملق  ینیسح  مایق  فادها  هرابرد ي  یبرع ، تغل  کی  اب  یتح  مالسلا و  هیلع  نیسح 
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!؟ ییوگیم اجک  زا  تسا ! هدرک  مایق  فده  نالف  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

: تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالک  نیا 

؛» َکِماَکْحَأ َِکتَّنُس َو  َکِِضئاَرَِفب َو  َلَمُْعی  «َو 

ماکحا هب  مدرم  هکنیا  يارب  دنکیم ، ادـف  ار  شدوخ  نامز  ياهناسنا  نیرت  هزیکاپ  ناج  شدوخ و  ناج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ینعی 
يدازآ و نوچ  تسا ؛ نید  ماکحا  هب  لمع  رد  تلادـع ، نوچ  تسا ؛ نید  ماکحا  هب  لمع  رد  تداعـس ، نوچ  ارچ ؟ .دـننک  لمع  نید 
همه ي هک  تسا  نید  ماکحا  رتچ  ریز  دـننک !؟ ادـیپ  ار  يدازآ  دـنهاوخیم  اـجک  زا  .تسا  نید  ماـکحا  هب  لـمع  رد  ناـسنا ، یگدازآ 

.دوشیم هدروآرب  اهناسنا  ياه  هتساوخ 

یلصا ياهزاین  .تسا  هدرکن  یتوافت  چیه  یلـصا  ياهزاین  ظاحل  زا  لبق ، لاسرازه  هد  ِناسنا  اب  لبق ، لاس  رازه  ِناسنا  اب  زورما ، ِناسنا 
زا تسا ، نازیرگ  ضیعبت  زا  دهاوخیم ، تحار  یگدنز  دـهاوخیم ، تفرعم  دـهاوخیم ، يدازآ  دـهاوخیم ، ّتینما  هک : تسا  نیا  ناسنا 

نیا .دوش  نیمأت  تسا  نکمم  اهنیا  هیاس ي  ریز  اهنیا و  بوچراچ  رد  هک  تسا  ییاهزیچ  ینامز ، ردابتم  ياـهزاین  .تسا  نازیرگ  ملظ 
.ریغالو دوشیم  نیمأت  هک  تسادخ  نید  تکرب  هب  طقف  یلصا ، ياهزاین 

زیمآ تّبحم  غیلبت 

رکذ رکنم  زا  یهاـن  فورعم و  هب  رمآ  يارب  هک  ییاـهزیچ  هلمج  زا  هک  مدـید ، یثیدـح  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  صوـصخ  رد 
دیاب ناسنا  تسا -  لیبق  نیا  زا  مه  اهاج  بلاغ  هک  تسا -  قفر  ياج  هک  ییاـجنآ  .دوب   (1)« یَْهنَی اَمِیف  ٌقِیفَر  ُُرمْأَی  اَمِیف  ٌقِیفَر  ، » دنکیم

؛ تسا نیا  يارب  غیلبت  .دنک  نیزگیاج  دهدب و  اج  اهنهذ  رد  اهلد و  رد  ار  قیاقح  نآ  ّتبحم  اب  دناوتب  هکنیا  يارب  دنک ؛ لمع  قفر »  » اب
.تسا یمالسا  یهلا و  ماکحا  ندرک  هدنز  يارب 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  همیخ ي  غیلبت و  تصرف  زا  ینادردق 

رایسب ِزیچ  نیا  .دینادب  ردق  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  همیخ ي  ریز  هینیـسح و  دجـسم و  غیلبت  میظع  هاگیاپ  نیا  غیلبت و  ربنم  نیا  امش 
نید دـینک ؛ قـیوشت  نید  نتفرگارف  هب  ار  مدرم  دـینک ؛ نشور  ار  مدرم  نهذ  دـینک ؛ تیادـه  ار  مدرم  .تسا  یکراـبم  ّرثؤـم و  ذـفان و 

رد ار  یقالخا  تلیضف  نابز ، لمع و  اب  دینک ؛ انـشآ  یمالـسا  قالخا  تلیـضف و  هب  ار  اهنآ  دیهد ؛ میلعت  اهنآ  هب  ار  هتـساریپ  حیحص و 
یّمهم مهـس  راذنا  دینک -  راذنا  دیناسرتب ؛ یهلا  خزود  زا  ادخ ، رهق  زا  ادخ ، باذع  زا  دینک ؛ هظعوم  ار  مدرم  دـیروآ ؛ دوجو  هب  اهنآ 

اب ار  اهنآ  دـیهد ؛ تراشب  ار  نیلماع  نیـصلخم و  نیحلاـص و  نینمؤم و  دـیهد ؛ هدژم  یهلا  تمحر  هب  ار  اـهنآ  دوشن -  شومارف  دراد ؛
.دینک انشآ  روشک  یساسا  لئاسم  اب  مالسا و  ناهج  یساسا  لئاسم 

یهاگآ دش ؛ دهاوخ  نشور  اهلد  دینک ، نشور  اج  ره  رد  ار  لعشم  نیا  نازیزع ، امش  زا  کی  ره  هک  ینازورف  لعـشم  نآ  دوشیم  نیا 
.دش دهاوخ  قیمع  نامیا ، دمآ ؛ دهاوخ  دوجوهب  تکرح  دمآ ؛ دهاوخ  دوجو  هب 

مالسلا هیلع  ادهّشلادّیس  نیعبرا  رد  تبیصم  رکذ  - 1378-3-14

وا رازم  رسرب  فلتخم  ياهاج  زا  ام  ماما ، درگلاس  تبسانم  هب  .تسادهّـشلادّیس  نیعبرا  ادرف  .منک  تبیـصم  رکذ  مه  هلمج  کی  ملیام 
زا دعب  مه ، نیعبرا  زور  رد  .تسا  یبیجع  بسانت  نیعبرا  اب  ماما ، ربق  رـس  رب  ام  ندمآ  درگ  ندمآ و  عمج  نیا  بسانت  .میا  هدمآ  درگ 

.دندش عمج  دیهش  ِموصعم  ِماما  ربق  رس  رب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  نارئاز  نیلّوا  بیجع ، تداهش  نآ  خلت و  ياهزور  نآ 

باحـصا زا  مه  وا  هک  یفوع » دعـس  نبهّیطع   » یکی تسا و  يراصنا » هللادـبع  نبرباـج   » یکی دـندمآ ، زور  نآ  هک  یناـسک  هلمج  زا 
ردب گنج  باحصا  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هباحص ي  زا  هللادبع  نبرباج  .تسا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
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هتـشذگیم رتشیب - هکلب  وا -  نینـس  زا  لاس  داتفه  تصـش ، لقاّدح  دـیاش  تسا ؛ هدوب  یّنـسم  درم  رهاّظلا  یلع  مه  زور  نآ  ؛(1)  تسا
باحـصا زا  هّیطع »  » نکیل دشاب ؛ هتـشاد  نس  لاس  داتفه  زا  شیب  دیاب  تقو  نآ  رد  ًاتدعاق  دبال  سپ  هدوب ، ردـب  گنج  رد  رگا  .تسا 

یلع یفوع » دعـس  نبهّیطع   » مه مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ناـمز  اـت  نوچ  هدوب ؛ رت  ناوج  تقو  نآ  وا  .تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
(2) .تسا هدرک  یگدنز  رهاّظلا 

لـسغ میورب و  تارف  ّطـش  مد  لّوا  تفگ : درمریپ  نیا  اـما  میورب ، ربق  فرط  هب  میتـساوخ  میدیـسر ، اـجنآ  هب  یتـقو  دـیوگیم : هّیطع » »
هناخ ي دهاوخیم  هک  یسک  لثم  تخادنا ؛ شود  رب  مه  يا  هفیطق  دیچیپ و  رمک  هب  يا  هفیطق  سپس  درک ، لسغ  تارف  ّطش  رد  .مینک 
ات میتفر ، مه  اب  دـیوگیم  .تسا  هدوب  مه  انیبان  وا  ًارهاظ  .تفر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  فرط  هب  دـنک ، ترایز  فاوط و  ار  ادـخ 
هک درمریپ  نیا  .دـمآ  شوج  هب  شتاساسحا  تخانـش ، درک و  سمل  ار  ربق  هک  یتقو  .میدیـسر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  کـیدزن 
ای دز : ادص  هبترم  هس  دـنلب  يادـص  اب  دوب ، هدـید  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شوغآ  رد  اهراب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دـبال 

(3)! نیسح ای  نیسح ، ای  نیسح ،

فیلکت ریخأت  زا  زیهرپ  - 1378-6-8

قرف .داد  دهاوخن  ار  هجیتن  نآ  دنهد ، ماجنا  هک  رگید  تقو  ره  دنهدیمن ؛ ماجنا  تقو  هب  دـنهد ، ماجنا  دـیاب  هک  ار  يراک  اه  - یـضعب
مه اهنآ  نیب  ینامز  هلـصاف ي  دندش ؛ دیهـش  مه  نیباّوت  دندش ، دیهـش  مه  البرک  يادهـش  .تسا  نیمه  نیباّوت  البرک و  يادهـش  نیب 

یلیخ اهنآ  اب  ناش  ماقم  هن ؛ نیباّوت  يادهش  دنراد ، رارق  ّتیناسنا  شرع  رد  البرک  يادهش  اما   (4)، دوبن دایز  یلیخ 
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صص 211-209. ج 7 ، لاجرلا ، سوماق  - . 2

ص 130. ج 65 ، راونألاراحب ، ص 125 ؛ یفطصملا ، هراشب  ص 90 ؛ نیلفاغلا ، هیبنت  - . 3
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نآ يادـن  هب  نیباّوت  یلو  دـنداد ؛ خـساپ  دوخ  ِتقو  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  يادـن  هب  البرک  يادهـش  نوچ  ارچ ؟ .دراد  قرف 
.تسا نیا  شقرف  .دنداد  خساپ  تقو  نتشذگ  زا  دعب  ترضح ،

یمطاف رثوک  زا  يدیشروخ  مالسلا ؛  هیلع  یلع  نب  نیسح  - 1378-7-9

هوسا هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مّرکم  ربمایپ  نأشلا  میظع  ّتیصخشاب  رتخد  ملاع ، نانز  هدیـس ي  تدالو  زور  تسا ؛ یگرزب  زور  زورما ،
.تسا مالسا  خیرات  لوط  رد  نادرم  نانز و  ي 

هک هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالسا و  رگتتامش  نانمـشد  دنتفر ، ایند  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  هکم  رد  مرکا  ّیبن  نارـسپ  هک  یتقو 
: دنتفگ دندرک و  تتامش  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوب -  ییایند  لالج  هاج و  دنزرف و  تورث و  لام و  رد  رصحنم  ناشیاهـشزرا 

نیا لاعتم  يادـخ  دـش ! دـهاوخ  مامت  وت  دوجو  ياه  هناشن  راثآ و  زا  زیچ  همه  وت ، گرم  اـب  و  هلاـبند -  یب  ینعی  - (1) یتسه رتبا  وت 
نآ يارب  ار  یتقیقح  مه  دـهد ، یّلـست  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  بلق  مه  ات  درک ، لزاـن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  ار  هروس 

: دومرف اذل  دنک ؛ نشور  ناناملسم  يارب  راوگرزب و 

(2) ؛» َرثْوَْکلا َكاَْنیَطْعَأ  اَّنِإ  »

.هدنیازف ریثک و  میظع و  تقیقح  نآ  میدیشخب ؛ رثوک  وت  هب  ام 

سّدقم دوجو  رثوک ، قیداصم  نیرت  هتسجرب  زا  یکی  .تسا  نوگانوگ  ياهزیچ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ّیبن  يارب  رثوک  قادصم 
.داد رارق  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يّدام  يونعم و  هلاـبند ي  كراـبم ، دوجو  نیا  رد  لاـعتم  يادـخ  هک   (3) تسارهز همطاف ي 

فراعم بتکم و  دای و  مان و  ياقب  هیام ي  نانچ  نآ  دوج ، يذ  دوجو  نیا  تکرباب و  رتخد  نیا  رگتمالم ، نانمشد  رّوصت  فالخرب 

526 ص :

ص166. ج22 ، راونألاراحب ، ص 418 ؛ ج10 ، نایبتلا ، ص106 ؛ ج1 ، يربکلا ، تاقبطلا  - . 1
.1 رثوک ، - . 2

ص 17. ج 8 ، راونألاراحب ، ص 460 ؛ ج 10 ، نایبلا ، عمجم  - . 3
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ماما هدزای  وا  لسن  زا  الّوا ً، .تسا  هدشن  هدهاشم  يزیچ  نینچ  یتمظعاب ، هتسجرب و  دنزرف  چیه  زا  هک  دش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
فراعم دندرک ، نییبت  ار  نآرق  دندرک ، هدنز  ار  مالسا  دندینابات ؛ رشب  داحآ  ياهلد  رب  ار  یمالسا  فراعم  نازورف ، دیـشروخ  هدزای  و 

.دنتسب ار  اه  هدافتسا  ءوس  هار  دندودز و  مالسا  نماد  زا  ار  اه  - فیرحت دندینارتسگ ، ار 

: دومرف تیاور  قبط  ربمایپ  هک   (1)، تسا مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ماما ، هدزای  نیا  زا  یکی 

(2)« ٍْنیَسُح ْنِم  اَنَأ  »

(3) «. هاَجَّنلا ُهَنیِفَس  يدُهلا َو  ُحاَبْصِم  َْنیَسُْحلا  َّنِإ   » و

هرارذ زا  یکی  وا  تسا ، هدش  ّبترتم  مالسا  خیرات  رد  مایق  نآ  رب  تداهش و  نآ  رد  ّتیـصخش ، نآ  رد  هک  یتاکرب  راثآ و  همه  نآ  اب 
فراعم هک  تسا  مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  رگید  یکی  رقاب و  ماـما  نازورف ، ياهدیـشروخ  نیا  زا  یکی  .تسارهز  همطاـف ي  ياـه 

زا نادنم  هرهب  هطساواب ، ای  هطساو ، یب  ای  ّتنس ، لها  ِفورعم  هّمئا ي  هک  یعیش  فراعم  طقف  هن  .تساهنآ  تامحز  نوهرم  یمالـسا ،
(4) .دنتسه اهنآ  شناد  ضیف 

رازه نارازه  هکلب  نارازه ، زورما  دنکارپ و  یمالـسا  راطقا  مامت  رد  ار  ربمایپ  میظع  لسن  رت ، هدنـشخرد  زور  هبزور  هدنیازف  رثوک  نیا 
لعشم نارازه  هک  نانچ  - مه دنراوگرزب ؛ نآ  ینامسج  لسن  ياقب  رادومن  مالـسا ، يایند  همه ي  رد  هدش  هتخانـش  ِصّخـشم  نادناخ 

، رثوک نیا  .دنا  سّدقم  دوجو  نآ  بتکم و  نآ  يونعم  ياقب  رادومن  ایند  رد  تیاده 

527 ص :

صص 289-288. ج 36 ، راونألاراحب ، ص 258 ؛ همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - . 1
ص296. ج43 ، راونألاراحب ، ص157 ؛ ج1 ، یضترم ، دیس  یلامألا ، ص309 ؛ ج1 ، خیراتلا ، هفرعملا و  - . 2

ِیف ٍِّیلَع  َْنب  َْنیَـسُْحلا  َّنِإ  : »... تسا هدـمآ  هنوـگ  نیا  مدـقتم  ییاور  بتک  رد  تیاور  نـیا  ص198 . ج1 ، یحیرطلل ، بـختنملا ، - . 3
رد مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ماقم  هاََجن ؛» ُهَنیِفَـس  يًدُـه َو  ُحاَبْـصِم  ِهللا  ِشْرَع  ِنیِمَی  ْنَع  ٌبُوتْکََمل  ُهَّنِإَف  ِضْرَْألا  ِیف  ُْهنِم  ُرَبْکَأ  ِءاَمَّسلا 

.تاـجن یتشک  تیادـه و  غارچ  تسا : هدـش  هتـشون  نینچ  یهلا  شرع  تسار  فرط  رد  تسا و  نیمز  رد  وا  ماـقم  زا  رتـالاب  نامـسآ 
ص205. ج36 ، راونألاراحب ، ص62 ؛ ج2 ، اضرلارابخأ ، نویع 

صص 20-17. ج 1 ، دیدحلا ، یبأ  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - . 4
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.تمایق زور  ات  وا  رب  راگدرورپ  ناگدیرفآ  ناگتشرف و  ایلوا و  ایبنا و  همه ي  دورد  وا ، رب  ادخ  مالس  .تسارهز  همطاف ي 

مالسلا هیلع  هللادبعابا  يراگدنام  زار  يونعم ؛ لماوع  - 1378-8-22

هب دـیراد و  فیرـشت  سلجم  نیا  رد  هک  ینازیزع  امـش  هب  تسا ، هتفرگ  مان  رادـساپ » زور   » قح هک ب- ار  نابعـش  موس  زور  ادـتبا  رد 
نیز ترضح  ساّبعلا و  لضفلاابا  تدالو  زور  نینچ  - مه .منکیم  ضرع  کیربت  یمالسا  گرزب  نهیم  رساترس  رد  نارادساپ  همه ي 

.میوگیم کیربت  ّتلم  داحآ  همه ي  امش و  همه ي  هب  ار  مالسلاوهالصلاامهیلع  نیدباعلا 

خیرات رـساترس  زورما  يوحن  هب  مادک  ره  هک  یمیظع  ياه  ّتیـصخش  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  دنکیم و  بلج  ار  هّجوت  يا  هتکن  ًاتدعاق 
دنتسه یناسک  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  مالسلا ،  هیلع  داّجس  ماما  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دنا -  هدرک  نشور  ار  رـشب 

ناـناوج و همه ي  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  .دـندش  مضه  دوباـن و  یّلکب  يّداـم ، لـطاب  ناـمگ  هـب  ناـشدوخ ، نارود  رد  هـک 
تداهـش هب  لماک  تبرغ  رد  رویغ - باحـصا  ناناوج و  ناـکیدزن ، نادـنزرف ، ناردارب ، شا -  هداوناـخ  هتـسجرب ي  ياـه  ّتیـصخش 

هب یناسک  .دومن  ازع  هماقا ي  اهنآ  يارب  یـسک  هن  درک و  عی  - یـشت ار  اهنآ  یـسک  هن   (1) .دندش نفد  مه  لماک  تبرغ  رد  دندیـسر ؛
نب نیسح  تداهش  اب  هک  دندرکیم  لایخ  .دنزادنیب  هار  يریگ  ماقتنا  ِطاسب  تسا  نکمم  دننامب ، اهنیا  رگا  دندرکیم  رکف  لطاب ، نامگ 
لاح رد  ًارهاظ  هنیدم  رد  زور ، نآ  زا  دعب   (2) لاس راهچویس  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  .دش  مامت  راک  شناهارمه ، مالـسلا و  هیلع  یلع 

زا یکی  مه  مالـسلا  هیلع  ساّبعلا  لضفلاوبا  .تشادـن  دوجو  رهاظ  هب  ییوهایه  هن  يا و  هعومجم  هن  يرکـشل ، هن  .درک  یگدـنز  اوزنا 
(3) .تساروشاع زور  يادهش 

528 ص :

ص62. ج45 ، راونألاراحب ، ص114 ؛ ج2 ، داشرإلا ، ص 348 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  - . 1
ص 12. ج 46 ، راونألاراحب ، ص 137 ؛ ج 2 ، داشرإلا ، - . 2

صص 42-41. ج45 ، راونألاراحب ، ص 69-70 ؛ فوهللا ، ص 62 ؛ ج 3 ، بهذلا ، جورم  ك.ر : - . 3
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یم یلو  دـنتفر ، نیب  زا  دـندش و  مامت  اهنیا  هک  تسا  نیا  ًالومعم  دـننکیم ، تموکح  يّدام  قطنم  اب  هک  يّدام  ياهتردـق  لطاب  رّوصت 
ّتیباّذـج و تلـالج و  تـمظع و  رب  زور  هـبزور  دـندنام و  اـهنیا  دـندشن ؛ ماـمت  اـهنیا  .تـسین  روـط  نـیا  هّیــضق  ِتـّیعقاو  هـک  دـینیب 

نویلیم اهدـص  زورما  .دـنداد  شرتسگ  ار  ناشدوخ  دوجو  هریاد ي  دـندرک و  فّرـصت  هضبق و  ار  اـهلد  دـش ؛ هدوزفا  ناشیراذـگریثأت 
اهنیا .دنرادیم  یمارگ  ار  اهنآ  دای  دننکیم ؛ هدافتـسا  اهنیا  نخـس  زا  دنیوجیم ؛ كّربت  اهنیا  مان  هب  هعیـش ، ریغ  هعیـش و  زا  معا  ناملـسم ،

.راگدنام یقیقح و  يزوریپ  تسا ؛ خیرات  رد  يزوریپ 

؟ تسیچ اقب  نیا  لماع  تسیچ ؟ هّیضق  هک  تسا  نیا  دیآ ، یم  شیپ  ناسنا  نهذ  رد  هک  یلاؤس 

همه ي دـننام  اهتنم  تسا ؛ رـشب  یگدـنز  ِقیاـقح  نیرت  جـیار  نیرت و  حـضاو  لاـح  نیع  رد  نیرت و  یـساسا  زا  یکی  نیا  نم ، رظن  هب 
نیا هام ، نیا  دیشروخ ، نیا  .دنتسه  یّمهم  ياه  هدیدپ  ملاع ، ِقیاقح  همه ي  .دزیگنا  یمن  رب  ار  لفاغ  ياهناسنا  هّجوت  حضاو ، ِقیاقح 
کی يارب  ثداوح ، نیا  زا  مادک  ره  ندرک ؛ یگدنز  ندرم ، نتفر ، ندمآ ، ایند  نیا  نوگانوگ ، لوصف  ندمآ  نیا  زور ، بش و  ندمآ 

اهنآ زا  دـننکیم ، انتعا  اهنآ  هب  هک  دـنربدتم  دارفا  نیا  .دـننکیمن  هّجوت  اهنیا  هب  لـفاغ  دارفا  نکیل  تسا ، سرد  ّربدـت و  روخ  رد  ناـسنا 
.دنر -ب- یم مه  ار  شا  هرهب  دنیامن و  یم  هدافتسا 

لماوع هنوگود  اـم  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  هدوب  خـیرات  لوط  رد  هک  تسا  یحـضاو  قیاـقح  نیمه  زا  میتفگ ، هک  مه  یتـقیقح  نآ 
.تردق يونعم  لماوع  تردق ، يّدام  لماوع  میراد : تردق 

راب هب  يا  هجیتن  مه  رگا  .دـندرک  خـیرات  لوط  رد  نادـنمتردق  هک  ییاـهراک  ور و  روز و  لوپ و  نیمه  ینعی  تردـق ، يّداـم  لـماوع 
نآ زا  دعب  ردق  چ- دـندرک ؛ رمع  ردـقچ  ملاع  نادـنمتردق  نیا  دـینیبب  امـش  .تسا  یگدـنز  زا  یحابـص  دـنچ  هجیتن ي  تسا ، هدـمآ 

هاتوک و یلیخ  دنربب ! ار  نآ  هرمث ي  دنتسناوت  شالت ، همه  نآ  زا  دعب  اه و  يراک  یسایس  نآ  زا  دعب  اه و  - گنج

529 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 606 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسین يزیچ  چیه  عقاو  رد  هک  یلاس ، دنچ 

اب هارمه  یهلا  ینید و  ياهـشزرا  ّتیناّـقح ، یتسار و  ییاـسراپ ، یکاـپ و  ناـمیا ، ینعی  دـنتردق ؛ يونعم  لـماوع  مه  هتـسد  کـی  اـما 
.تدهاجم

؛ تسین نک  عّتمت  ربـب و  هرهب  دـنبب و  ریگب و  ياـنعم  هب  دوـشیم ، لـصاح  هار  نیا  زا  هک  یتردـق  .تسا  راگدـنام  تردـق  تردـق ، نیا 
راد لعشم  ناگرزب  دنا ؛ هدنز  زورما  ات  ایبنا  هکنیا  امک  دنام ؛ - یم تسا و  رشب  زاس  تشونرـس  تردق  تسا ؛ یخیرات  راگدنام  تردق 

.دنا هدنز  زونه  رشب  خیرات  رد  داد  لدع و 

هب دنام و  رشب  یگدنز  رد  دندرکیم ، تدهاجم  شالت و  نآ ، نتخادنا  اج  تابثا و  يارب  اهنآ  هک  یّطخ  نآ  ینعی  دنا ؟ هدنز  هچ  ینعی 
رـشب يارب  هک  ییاه  - يوکین اه و  - ییابیز تاریخ و  همه ي  زورما  .دـمآرد  رـشب  يارب  سرد  کی  راگدـنام و  موهفم  کـی  تروص 
اهنیا .تسا  ناهاوخریخ  ناحلـصم و  شالت  ناـمه  هلاـبند ي  اـیبنا و  میلاـعت  ناـمه  هلاـبند ي  اهـسرد و  ناـمه  زا  یـشان  دراد ، دوجو 

.دنامیم

دنچ هک  دوبن  نیا  يارب  شتدهاجم  اما  دیسر ، تداهش  هب  وا  دوخ  هچرگا  .تشاد  ار  تردق  يونعم  لماع  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما 
هک دوب  نیا  يارب  وا  تدهاجم  .دروخ  تسکش  سپ  دیـسر ، تداهـش  هب  هک  الاح  مییوگب  ام  ات  دنارذگب ، شوخ  یگدنز  رد  یحابص 

یلماوع اریز  دنک ؛ تیبثت  راگدنام و  رـشب  نایم  رد  ار  ناسنا  حالـص  تاجن و  ّطخ  نید و  ّطخ  ار ، هللا  ّتیمکاح  ّطخ  ار ، دـیحوت  طخ 
ار قیاقح  نیا  ام  یتقو  هک  دوب  عقوم  کی  .دینیب  یم  ار  نآ  هنومن ي  مه  زورما  امش  .دننک  كاپ  یّلکب  ار  طخ  نیا  هک  دندرکیم  یعس 

.تسا هدرک  ادیپ  قّقحت  ینهذ  ِقیاقح  نآ  همه ي  زورما  اما  دمآ ؛ یم  باسح  هب  تاّینهذ  میتفگیم ،

كاپ ایند  زا  ار  نید  ّتیمکاح  ّطخ  دنناوتب  هک  - نیا يارب  دـننکیم  جرخ  اه  - لوپ دـنراد و  رارـصا  ایند  ياهتردـق  زورما  هک  دـینیب  یم 
ملاع زا  یشخب  رد  .دننک 

530 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 607 

http://www.ghaemiyeh.com


، نیا .تسا  هدروآ  دوجو  هب  نادـنمتردق  لیم  مغر  یلع  ار  ینید  ياهـشزرا  ینید و  ّتیمکاح  هدرک و  مایق  یتّلم  تسا ؛ هداتفا  یقاـفّتا 
.دش رگید  ياهتّلم  يارب  ملاع  رد  یسرد 

يزور نآ  مه  .دنمهف  یمن  ار  نیا  يا  هّدع  هتبلا  .تسا  هدرتسگ  ام  روشک  رـساترس  رد  مدرم و  لد  رد  ام ، ناناوج  لد  رد  نامیا  زورما 
ربمایپ نامز  لثم  دوب -  تردق  رد  ّتیونعم  هک  يزور  نآ  مه  و  مالـسلا -  هیلع  داّجـس  ماما  نارود  لثم  دوب -  تبرغ  رد  ّتیونعم  هک 

زا تدـهاجم و  نیا  زا  شالت ، نیا  زا  فدـه  هک  دـننک  كرد  دنتـسناوتیمن  هک  دـندوب  یناسک  لاح  ود  ره  رد  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص 
؛ تسیچ يونعم  تکرح  نیا 

(1) «. ٍراَّبَج ٍرِّبَکَتُم  ِْبلَق  ِّلُک  یلَع  ُهللا  ُعَبْطَی  َِکلذَک  »

: دیامرفیم لیئارسا  ینب  هب  باطخ  نآرق  تایآ  زا  یکی  رد 

(2) «. ِهب ْمُکَءاج  اَّمِم  ٍّکَش  ِیف  ْ-ُت-ْم  لِز امَف  »

ینب دوخ  زا  هدـع  کی  دیـشخردیم ، دیـشروخ  لـثم  یفـسوی  ماـظن  رد  هرهچ و  رد  یهلا  ّقح  دوب و  تردـق  جوا  رد  هک  فسوی  یتح 
يربمایپ رگید  فسوی  زا  دـعب  هک  دـنتفگ  اـهنآ  تفر ، اـیند  زا  فسوی  ترـضح  هک  یتقو  .دـننک  كرد  ار  نآ  دنتـسناوتیمن  لیئارـسا 

: دیامرفیم دعب  .دنروط  نیا  هک  دنتسه  ییاهلد   (3)! دنام دهاوخن 

؛» ٍراَّبَج ٍرِّبَکَتُم  ِْبلَق  ِّلُک  یلَع  ُهللا  ُعَبْطَی  َِکلذَک  »

(4) «. باسِْحلا ِمْو  ُنِمُْؤیال ِب-َي- ٍرِّبَکَتُم  ِّلُک  ْنِم   » ای

تردق نآ  يریگتهج  .تسا  تردـق  نآ  يریگتهج  یـساسا ، هلئـسم ي  تسا ، تردـق  يونعم  لماوع  هب  یکّتم  هک  یتردـق  نآ  يارب 
تاجن يونعم ؛ يّدام و  بئاصم  زا  ناسنا  تاجن  ناسنا ؛ حالف  حالص و  تسیچ ؟
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یعمج ِتردـق  لاگنچ  زا  ناسنا  تاجن  اهناسنا ؛ ياهلد  نایم  هنالهاج  ياضغب  اه و  - ینمـشد زا  ناسنا  تاـجن  یتلادـع ؛ یب  زا  ناـسنا 
نارود رتشیب  رد  رـشب  .تسا  هدوب  نیا  هشیمه  رـشب  گرزب  يراـتفرگ  .دـنمهف  یمن  يرگید  زیچ  ّتینم  زج  هک  یتـسم  روک و  لـفاغ و 

، درادـن هتـشادن و  ّتیّمها  ناـشیارب  هک  يزیچ  دـنا و  هدوب  یهاوخدوخ  ّتینم و  ِتسم  هک  تسا  هدوب  ییاهتردـق  راـتفرگ  دوـخ ، رمع 
.تساهناسنا تشونرس 

تـسد رد  ار  ایند  لئاسم  مامت  دیاب  ناشدوخ -  ّتلم  ینعی  ام -  ّتلم  هک  دننزیم  نیا  زا  مد  هک  دنتـسه  یناسک  ایند  رد  دـینیب  یم  امش 
نارگرامعتـسا رامعتـسا ، نارود  رد  هک  تسا  یفرح  نیا  دنوشب ! دـندش ، ریقف  تخبدـب و  دوبان و  لامیاپ و  رگید  ياهتّلم  رگا  دریگ و 

نآ عفانم  روشک ، نآ  عفانم  تلود ، نآ  عفانم  .دـنکیم  يراج  نابز  رب  اکیرما ، حـضاو  روط  هب  رابکتـسا و  مه  زورما  دـندزیم ؛ ییاپورا 
وا ولو  ددرگ ؛ بوکرس  تسا ، هداتـسیا  عفانم  نآ  لباقم  رد  هک  یـسکره  دیاب  دوش ، دیدهت  عفانم  نآ  هک  ییاجنآ  تسا و  لصا  ّتلم 

اهروشک اه و  - ّتلم اهتلود و  رب  ار  یگدنز  ياضف  دـیبای ، یم  روضح  ایند  هطقن ي  نالف  رد  امـش  هک  یتقو  هرخالاب  دراد ! یعفانم  مه 
یحیجرت هچ  اهتلود  نآ  عفانم  رب  امش  عفانم  .دنتسیا  یم  امـش  عفانم  لباقم  رد  مه  اهنآ  دیزاسیم ؛ لامیاپ  ار  اهنآ  عفانم  دینکیم و  گنت 

! دنمهف یمن  ًالصا  ار  حضاو  قطنم  نیا  دراد !؟

هک تسا  لاـحم  دـنکیم ، شـالت  ادـخ  هار  رد  هک  يا  هعومجم  ّتلم و  نآ  .تسا  هداد  کـمک  ِلوق  لاـعتم  يادـخ  هک  مینادـب  ار  نیا 
لها  » هک هدوب  نیا  رطاخ  هب  تسا ، هدش  نینوخ  ياه  هبرجت  راچد  قح »  » ییاهاج خیرات ، لوط  رد  رگا  .دنکن  شتیامح  لاعتم  يادـخ 
اهنت ار  توعد  بحاص  تسا ، هتفریم  اهنآ  زا  راک  عّقوت  هک  یناسک  نآ  دندرکن ؛ يراکمه  یهارمه و  اهنآ  اب  مدرم  دندنام ؛ اهنت  قح »

مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  دنتشاذگیمن ، اهنت  ار  راوگرزب  نآ  زور ، نآ  ِّصاوخ  رگا  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  لثم  دنتـشاذگ ؛
اب
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ياهلد هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ّیبن  نامز  رد  هک  نانچمه  .دروخیم  تسکـش  دیزی  ًانئمطم  دـشیمن و  هجاوم  نینوخ  هبرجت ي  نیا 
ار تمظع  التعا و  ّولع و  نآ  دـندرک و  کمک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  تفریم ، راک  راظتنا  اهنآ  زا  هک  یناـسک  مدرم و  نمؤم ،

.دندیرفآ

اب مدرم  .میدـید  ار  قفوم  هبرجت ي  نیمه  لاـس ، تسیب  نیا  لوـط  رد  یلیمحت ، گـنج  نارود  رد  ناـمدوخ ، بـالقنا  يزوریپ  رد  اـم 
یمدرم نینچ  اب  یهلا  کمک  راگدرورپ ، لضف  هب  .دنامن  روای  یب  قح  توعد  دـندنامن و  اهنت  قح  لها  دـندرک ؛ يراکمه  نالوئـسم 

.دوب دهاوخ  هارمه  مه  هدنیآ  رد  تسا ، هدوب  هارمه  مه  تّدم  نیا  رد  تسا ؛ هارمه 

اهلد هبعک ي  ترایز  هب  نوزفازور  قایتشا  - 1378-8-23

- تقیقح اه ، - تلاصا دش ؛ نفد  اجنآ  رد  زیچ  همه  دـشیم  رّوصت  يزور  هک  يا  هطقن  نامه  .تساهلد  هبعک ي  یّلعُم ] يالبرک   ] اجنآ
ِمدرم ياهلد  روطچ  دینیبب  زورما  دش ، مامت  تفر و  نایم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ِبان  ِمالسا  ياه  هولج  همه ي  و  اهـشزرا ، اه ،

ناتـسودنه ناتـسبرع ، ناریا ، زا  .تسا  قشع  تروص  هب  هکلب  رواب ، نامیا و  تروص  هب  هن  نیا ، تسا ! هدرک  بذج  شدوخ  هب  ار  ایند 
- تلاصا دنناو  -ت- یمن تقو  چیه  يّدام ، ياه  - تسد هک  دوشیم  مولعم  سپ  .دـنوریم  اجنآ  هب  قایتشااب  ییاهناسنا  ملاع ، راطقا  زا  و 

یب یتّیمح و  یب  بوچ  دریگ ، ماجنا  ینامتک  افخا و  اهنآ  مشچ  يولج  دنـشاب و  هضرع  یب  فیعـض و  یمدرم ، رگا  .دننک  نفد  ار  اه 
هدافتـسا اـهتلاصا  نآ  زا  تسناوت  دـنهاوخ  هک  دزیگنا ، یمرب  ار  ییاـهناسنا  لاـعتم ، يادـخ  نکل  .دروخ  دـنهاوخ  ار  ناـشدوخ  یتّمه 

.دننک

؛ دش عیـسو  روط  نیمه  هریاد  نیا  دـنتفر ، ترایز  يارب  هورگ  هورگ  مدرم ، هک  ینامز  نآ  ات  داتفا ، قافّتا  البرک  هثداح ي  هک  یتقو  زا 
عضو فالخ  هب 
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یم دوجو  هب  شدوخ  طیحم  رد  هریاد  کـی  دـنکیم -  داـجیا  یجاوما  دـیزادنا ، یم  بآ  رد  ار  یگنـس  یتقو  امـش  هک  ملاـع ، یعیبط 
هچره ینعی  تسا ؛ هداتفا  قافّتا  نیا ، سکع  هثداح ، نیا  رد  .دوشیم  رت  - کـچوک روط  نیمه  هریاد  نیا  درذـگیم ، هچره  اـما  دروآ - 

.تسا هدش  رت  هدنشوج  رت و  هدنیاز  رتراگدنام ، رت ، نایامن  رتدنلب ، شجوم  هدش ، رت  عیسو  هریاد  نیا 

- لاس نیمه  رد  دننک ! لّمحت  دنتسین  رـضاح  دنتـسه ، اجنآ  هک  لّکوتم  بانج  ناگدنامزاب  زا  یتارـضح  .دراد  دوجو  عنام  مه ، زورما 
هلباقم دـنتفریم ، البرک  تمـس  هب  قارع  فلتخم  ياه  - شخب زا  نیعبرا »  » زور رد  هک  ییاه  - تعامج اب  راب  دـنچ  نونکات  ریخا ، ياـه 

.دوش شخپ  شربخ  دنراذگیمن  دنا ؛ هتشاد  ینینوخ  ياهشیامزآ  قارع ، نمؤم  رویغ و  ریاشع  .دنا  هدرک 

اه - قوش نیا  هک  دـشیم  هدـید  رتشیب  تقو  نآ  دوب ، زاـب  هار  رگا  .میتشاد  ار  شا  هنومن  کـی  مه ، نیا  زا  لـبق  لاـس  راـهچ  هس ، نیمه 
رخآ تسا ! قمعرپ  ردـقچ  تسا ، هدرتـسگ  ردـقچ  تسا ، ناوارف  ردـق  اـهلد چ- رد  ّتبحم  روش و  قشع و  ياـهنوناک  نیا  تساـجک ؛

راگدنام اما  دشکیم ؛ هلعش  دیراذگیم ، شتآ  يور  هک  یکـشخ  بوچ  لثم  اهتّبحم ، رتشیب  .تسا  هدنزوس  شتآ  کی  قشع ، ّتبحم و 
ورف درادن ؛ یشوماخ  ًالصا  دوشیم ؛ رت  - شیب شلاعتشا  زور  هبزور  تسا و  يونعم  ّتبحم  کی  ّتبحم ، نیا  اما  .تسا  یحطس  تسین ،

.دنراد ناشدوخ  ياهلد  رد  ار  هلعش  نیا  زا  يا  هّقرج  هک  یناسک  لاح  هب  شوخ  .تسا  يونعم  لماع  نامه  نیا  .درادن  نتسشن 

نمشد هبناج ي  همه  یحاّرط  اب  هلباقم  يارب  اروشاع  ياهتربع  - 1379-1-3

مرظن مدرک ، حرطم  ار  هسوداتفه  ودوداتفه و  ياه  لاس  لئاسم  اروشاع و  ياهتربع  هب  طوبرم  لئاسم  نآ  هک  ییاـهنامز  ناـمه  زا  نم 
يزیچ نینچ  هب 
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دنچ دوش ، هظحالم  هک  نالک  لکـش  هب  یحاّرط ، نیا  اه  - تنم دریگیم ؛ ماجنا  بالقنا ، اب  هلباقم  يارب  يا  هبناـج  همه  یحاّرط  هک  دوب 
تسا درم  نز و  روما  یـسنج و  روما  رد  یتالابم  یب  يرابودنب و  یب  لئاسم  يداو  هب  مدرم  ندناشک  نآ ، وزج  کی  دنکیم : ادیپ  وزج 
هتـسد داجیا  يدعب ، وزج  .تسا  مدرم  یبالقنا  یـسایس و  تاّیرورـض  رد  هشدخ  داجیا  رگید ، ّمهم  شخب  .تسا  یّمهم  هلئـسم ي  هک 

، دعب يداو  .دننک  جراخ  هنحـص  زا  ار  مدرم  میظع  لیخ  ات  دنـشوکیم  ینعی  تسا ؛ نوگانوگ  ياهراعـش  اه و  هیعاد  اب  نوگانوگ  ياه 
.تسا نشور  حضاو و  ماظن ، بالقنا و  ینابم  هب  اهنآ  يدنب  ياپ  هک  تسا  ییاه  هعومجم  ندرب  لاؤس  ریز 

البرک يایحا  هار  رد  مالسلا  مهیلع  هّمئا  تدهاجم  - 1379-1-4

زا یکی  هک  ار  البرک  يارجام  دـنتفرگ  میمـصت  ساّبع ، ینب  دـعب  هّیما و  ینب  یتاغیلبت  هاگتـسد  ینارود ، رد  هک  دـینیبب  خـیرات  رد  امش 
، نامدوخ ناـمز  رد  نـالا  اـم  دوشیم ! دوشیمن ؛ هک  دـینکن  لاـیخ  .تسا  هدوبن  دـنیوگب  ًالـصا  دـننک ؛ اـفخا  یّلکب  دوب ، هناـمز  فراـعم 

یم الاح  .میدرکیم  بّجعت  میدـیدیم ، ار  شهباشم  میدـناوخیم و  ار  مالـسا  ردـص  يایاضق  هک  یتقو  ًـالبق  هک  مینیب  یم  ار  ییاـهزیچ 
هشوگ رد  هک  یتیانج  لتق و  ناونع  هب  دراد ، هک  یتمظع  نآ  اب  البرک  يارجام  اب  دوشیم  .تسا  یندش  ًالماک  درادن و  یبّجعت  هن ؛ مینیب 

.دنتشاد هگن  هدنز  ار  نآ  ناشیارعُش ، هچ  ناشدوخ و  هچ  مالسلا ،  مهیلع  هّمئا  اما  درک ؛ دروخرب  تسا ، هداتفا  قافّتا  يا 

ار مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مّدج ، هضور ي  : » دندومرف وا  هب  ترـضح  .دیـسر  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدـخ  هب  یـسک  دـنیوگیم 
(1) «. ناوخب

؛ دننادب همه  ات  دنک ، لقن  ار  هّیضق  نیمه  تشگرب ، صخش  نیا  یتقو  دنهاوخیم  ترضح  دوبن ؟ ناوخ  هضور  رگم  تسیچ ؟ نیا  ّتلع 
ینعی
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مه ملاع  نیخّروم  همه ي  نالا  رگا  اذل  .دنتـشاد  هگن  هدنز  ار  فراعم  روط  نیا  دـینکیم ؟ ّتقد  .دـش  نشور  هشیمه  يارب  هک  یغارچ 
هدش تیبثت  خـیرات  رد  نوچ  ارچ ؟ .دـنربب  نیب  زا  ار  فراعم  نیا  دـنناوت  - یمن دـننک ، راک  مه  لاس  دـص  دـنهدب ، مه  تسد  هب  تسد 

.دشابن مزه  لباق  رگید  ات  دینک ، تیبثت  ار  بالقنا  ِزور  ِفراعم  هک  دشاب  نیا  نات  -ف- یلکت دیاب  مه  زورما  .تسا 

مّرحم تصرف  زا  مانتغا  - 1379-1-16

 - خـیرات رد  مّرحم  ریثأـت  تهجزا  مه  مّرحم ، ثداوح  تهج  زا  مه  دـینادیم ؛ یبوخ  ار ب- مّرحم  ّتیّمها  نارهاوخ ، ناردارب و  اـمش 
رب تسا ، هداد  رارق  ینید  تفرعم  نالماح  رایتخا  رد  مّرحم  هشیمه  هک  یتصرف  تهج  زا  مه  بالقنا -  خیرات  هچ  هتـشذگ ، خیرات  هچ 

نیا زا  هک  تسا  نیا  مهم  .دـننک  انـشآ  ینیـسح  يولع و  یمالـسا و  یهلا و  قیاقح  زا  یـشخب  اب  ار  ناشدوخ  نابطاخم  دـنناوتب  هکنیا 
.دوشیم جراخ  تفم  تصرف ، بحاص  تسد  زا  هک  تسه  اه  - تصرف زا  يرایسب  .دش  دهاوخ  هدافتسا  هنوگچ  تصرف 

*

نیا زا  هک  دنـشاب  رکف  هب  هک  تسا  نیا  روـشک ، رـساترس  رد  نید  ياـملع  ّتیناـحور و  یهعماـج  يارب  اـهراک  نیرت  بـجاو  زا  یکی 
.دننکب ار  هدافتسا  نیرتهب  اه  - تصرف

نآ جاتحم  نیا  .درک  مامت  ار  نآ  يروط  نیا  ِتبحـص  کی  رد  دوشب  هک  تسین  يزیچ  نیا  تسا ؟ هنوگچ  هدافتـسا  نیرتهب  نیا  لاـح 
، ار ناهج  طیارش  ار ، هعماج  طیارـش  ار ، ایاضق  فارطا  دنرامگب ؛ راک  نیا  رب  ار  یناسک  دننک و  رکف  دننیـشنب ، رکف  نابحاص  هک  تسا 

.دننک هبساحم  ار  اهنیا  تفگن ، دیاب  هک  ار  هچنآ  تفگ ، دیاب  هک  ار  هچنآ  تفگ ، دوشیم  هک  ار  هچنآ  ار ، نابطاخم  ار ، اهزاین 

؛ تسا یمومع  راکفا  مهم  .تسا  مدرم  اب  ندز  فرح  تصرف  مّرحم ،
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اهنآ ار  اـهراک  همه ي  روشک  نیا  رد  هک  تسا  یمدرم  میظع  هدوت ي  نیا  رواـب  تساوـخ و  هدارا و  مهم  تسا ؛ ناـناوج  راـکفا  مهم 
ار اه  - تلود دننکیم ؛ اهنآ  ار  یگدنزاس  ّتیلاّعف و  داصتقا و  دننکیم ؛ اهنآ  ار  گنج  دنهدیم ؛ ماجنا  اهنآ  ار  تاباختنا  .دـنهدیم  ماجنا 

.تسا رتمهم  زیچ  همه  زا  میظع ، هوبنا و  هدوت ي  نیا  رواب  لوبق و  نامیا و  مدرم ، تـالیامت  یمومع ، راـکفا  .دـننکیم  یناـبیتشپ  اـهنآ 
نیرتهب اب  هک  تسامـش  يارب  یتصرف  مّرحم ، .دریگب  ّتیناـحور  مالـسا و  بـالقنا و  زا  ار  نیا  هک  تسا  نیا  نمـشد  یتاـغیلبت  شـالت 

، یضرغ یب  یعمط ، یب  نداد  ناشن  اب  بوخ ، قالخا  اب  صوصخ  ب- هویش ؛ نیرتهب  بلطم ، نیرتهب  نخـس ، نیرتهب  شنیزگ  اب  نابز ،
نیا ار ، یمومع  لیامت  نیا  ار ، یمومع  راـکفا  نیا  دـیناوتب  ماـقم ، هاـج و  تافیرـشت و  هب  ییاـنتعا  یب  اـیند ، فراـخز  هب  یگدـیبسچن 

.دینک تیوقت  ظفح و  تسه ، ماظن  هب  ّتیناحور و  هب  نید و  هب  هّجوتم  هک  نانچ  - مه ار ، یمومع  ّتبحم 

نیعبرا ترایز  زا  یشخب  حرش  - 1379-1-26

هراشا

رایسب اهاعد ، اه و  - ترایز نیا  تالمج  زا  يرایسب  دننام  هک  تسا  هدش  رکذ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ِنیعبرا  ترایز  رد  هلمج  کی 
هک هلمج ، نیمه  نوماریپ  يردـق  لّوا  هبطخ ي  رد  ازع ، زور  اعوسات و  زور  تبـسانم  هب  زورما  .تسا  ّربدـت  لـّمأت و  روخ  رد  زغمُرپ و 

: تسا نیا  هلمج  نآ  .مینکیم  ضرع  یضیارع  تسا ، ینیسح  مایق  تهج  هب  رظان 

«. َکِیف ُهَتَجْهُم  َلََذب  «َو 

َو : » دنکیم ضرع  لاعتم  دنوادخ  هب  باطخ  تالمج  نیا  هدـنیوگ ي  هک  تساعد  نآ ، لّوا  ياه  هرقف  اهتنم  تسا ؛ نیعبرا  ترایز  نیا 
؛ داد وت  هار  رد  ار  دوخ  نوخ  ناج و  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیسح  ینعی  َکِیف ؛» ُهَتَجْهُم  َلََذب 
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زا یـشان  ِینادرگرـس  زا  ار  اـهنآ  (1) و  ؛» هلالَّضلا ِهَْریَح  َو  « ؛ دـهد تاجن  لهج  زا  ار  وت  ناگدـنب  اـت  َهلاَـهَْجلا ؛» َنِم  َكَداَـبِع  َذِْقنَتْـسَِیل  »
.دناهرب یهارمگ  تلالض و 

.تسا مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هدننک ، مایق  ِفرط  ینعی  هّیضق ؛ فرط  کی  نیا 

: دوشیم یفّرعم  يدعب  هرقف ي  رد  هّیضق ، رگید  فرط 

(2) ؛» یَنْدَْألا ِلَذْرَْألِاب  ُهَّظَح  َعَاب  اَْینُّدلا َو  ُْهتَّرَغ  ْنَم  ِْهیَلَع  َرَزاَوَت  ْدَق  «َو 

ياهاوه تاوهـش و  ییایند ، فراخز  يّدام ، ياـیند  لوغـشم و  دوخ  هب  ار  اـهنآ  یگدـنز ، بیرف  هک  دـندوب  یناـسک  لـباقم ، هطقن ي 
میظع شنیرفآ  رد  یناسنا  ره  يارب  لاعتم  يادخ  هک  ار  یمهس  یَنْدَْألا ؛» ِلَذْرَْألِاب  ُهَّظَح  َعَاب  َو  « ؛ دوب هدرک  ناشدوخ  یب  دوخ  زا  سفن ،

ییانتعا لباق  ریغ  زیچان و  تسپ و  ياهب  هب  ترخآ -  ایند و  یتخبشوخ  تداعـس و  زا  تسا  ترابع  مهـس  نیا  تسا -  هداد  رارق  دوخ 
.تسا ینیسح  تضهن  هصالخ ي  نیا ، .دندوب  هتخورف 

تـسرد مه  ود  ره  هک  تسا ، هظحالم  لباق  هاگن  ود  اب  عقاو  رد  ینیـسح  تضهن  هک  دـنکیم  ساـسحا  ناـسنا  ناـیب ، نیا  رد  هّقادـم  اـب 
.تسا تضهن  نیا  میظع  داعبا  هدنهد ي  ناشن  هاگن ، ود  عومجم  اما  تسا ؛

رگبوکرس ملاظ و  فرحنم و  دساف و  تموکح  کی  هیلع  تکرح  هک  تسا ، مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  يرهاظ  تکرح  هاگن ، کی 
تکرح نآ  و  دناسریم ، نآ  هب  ار  ناسنا  مود ، هاگن  هک  تسا  يرتگرزب  تکرح  هّیـضق ، نیا  نطاب  اما  تسا ؛ دیزی -  تموکح  ینعی  - 

.تسا ناسنا  ینوبز  لهج و  هیلع 

یب  (3) ِرمع هتوک  ِدیزی  اب  يو  یخیرات  هدرتسگ ي  هزرابم ي  اما  دنکیم ، هزرابم  دیزی  اب  هچرگا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تقیقح ، رد 
...دنکیم هزرابم  اهنیا  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .تسا  ناسنا  ّتلذ  ینوبز و  یهارمگ و  یتسپ و  لهج و  اب  هکلب  تسین ؛ شزرا 
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ینیسح تضهن  هصالخ ي 

ضیعبت لهج و  ملظ و  راچد  ّتیرشب ، دوشیم : روط  نیا  مینک ، هصالخ  يروطس  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارجام  میهاوخب  رگا 
زور نآ  مور  يروتارپما  رد  هچ  زور ، نآ  ناریا  رد  هچ  تسا -  نامز  نآ  يارسک  رصیق و  تموکح  هک  ایند ، گرزب  ياهتموکح  .دوب 

رتکچوک ياهتموکح  .دوب  داسف  تلاهج و  تموکح  قطنم و  یب  ریشمش  تموکح  یمدرمریغ و  تموکح  يرگیفارـشا و  تموکح  - 
.دوب هتفرگ  ارف  ار  ایند  یتّیلهاج  ًاعومجم  دندوب و  رتدب  اهنآ  زا  دوب ، برعلاهریزج  رد  هک  هچنآ  لثم  مه 

مالسا رون  ششخرد 

، یمدرم ياـسرف  ناوت  میظع و  تازراـبم  یهلا و  ددـم  اـب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  هلیـسو ي  هب  مالـسا  رون  ناـیم ، نیا  رد 
یتقو .دریگ  ارف  ار  اج  همه  نآ  عاعـش  دبای و  شرتسگ  جیرد  دعب ب-ت- دنک و  نشور  ار  برعلاهریزج  زا  هقطنم  کی  لّوا  تسناوت 

رد ّتیرـشب  همه ي  يوگلا  تسناو  -ت- یم هک  دوب  يّرقتـسم  تموکح  تموکح ، نیا  تفریم ، اـیند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
دوب انب  هک  هچنآ  ینعی  دشیم ؛ ضوع  خیرات  دیدرت  نودـب  درکیم ، ادـیپ  همادا  تهج  نامه  اب  تموکح  نآ  رگا  و  دـشاب ؛ خـیرات  لوط 
.دوب هدـمآ  هدـیدپ  نامز  نامه  رد  دـیآ ، دـیدپ  یلعف -  ّتیعـضو  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  نامز  رد  نآ -  زا  دـعب  اـهنرق  رد 

زا مه  رـشب  یگدنز  هک  تسا ، مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  نارود  يایند  ّتبحم ، تفرعم و  یتسار و  یکاپ و  تلادع و  زا  راشرـس  يایند 
دنادیم ادخ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  زا  دعب  نارود  هب  طوبرم  ملاع ، نیا  رد  ناسنا  یقیقح  یگدنز  .تسا  دعب  هب  اجنآ 

.دش دهاوخ  لیان  ییاهتمظع  هچ  هب  اجنآ  رد  رشب 

ّتیرـشب خیرات  دمآ و  یم  دیدپ  لّوا  ياه  هرود  نامه  رد  دشیم و  رّـسیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تموکح  همادا ي  رگا  نیاربانب ،
.دشن یلیالد  هب  راک  نیا  اما  داتفا ، یم  ولج  اه  - تّدم يرشب  راک  ماجرف  دشیم ، ضوع 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تموکح  یگژیو 

هقرفت كرش و  ياج  هب  تشاد ؛ لدع  رب  يانتبا  ملظ ، رب  يانتبا  ياج  هب  هک  دوب  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تموکح  ّتیـصوصخ 
هب دوب ؛ تفرعم  ملع و  رب  یکّتم  لهج ، ياج  هب  دوب ؛ راگدرورپ  سّدقم  تاذ  ّتیدوبع  رب  زکرمت  دیحوت و  رب  یکّتم  ناسنا ، يرکف  ي 

نطاـب رهاـظ و  زا  ِتموکح  کـی  ینعی  دوب ؛ ارادـم  قفر و  لاـصّتا و  طاـبترا و  ّتبحم و  رب  یکّتم  مه ، اـب  اـهناسنا  يزرو  هنیک  ياـج 
كّرحتم و طاشنُرپ ، لاّعف ، تریـصباب ، ملاع ، نمادکاپ ، اوقتاب ، یناسنا  دنکیم ، ادـیپ  شرورپ  یتموکح  نینچ  رد  هک  یناسنا  .هتـسارآ 

.تسا لامک  هب  ور 

یمالسا هعماج ي  رد  عاجترا  زورب 

ياج هب  .دوبن  یمالـسا  رگید  نطاب ، اما  دوب ؛ یمالـسا  مان  مان ، دـنام ؛ مالـسا  مسا  مسا ، .دـش  ضوع  ایاضق  لاـس ، هاـجنپ  تشذـگ  اـب 
دوجوهب یتاقبط  فاکـش  یگتـسدود و  ضیعبت و  يردارب ، يربارب و  ياج  هب  دـمآ ؛ راک  رـس  رب  ملظ  تموکح  زاـب  لدـع ، تموکح 

نیا زا  دـهاوخب  ناسنا  رگا  مییآ ، یم  نییاپ  فرط  هب  هچره  هلاس ، هاجنپ  هرود ي  نیا  رد  .دـش  مکاح  لـهج  تفرعم ، ياـج  هب  دـمآ ؛
نـشور هدنیوج  ناوج و  ياهنهذ  يارب  ار  اهنیا  دیاب  قیقحت  لها  هک  دراد  دوجو  هنومن  دهاش و  اهدص  دـنک ، ادـیپ  رتشیب  اه  - لصفرس

.دننک

، تماما .دـنا  مه  ّدـض  ود  نیا  .تسا  ضقانم  توافتم و  ریاغم و  تنطلـس ، ّتیهام  اب  تماما ، ّتیهام  دـش ! لیدـبت  تنطلـس  هب  تماـما 
نودـب بیرف ؛ تردـق و  روز و  اب  تموکح  ینعی  تنطلـس  اما  مدرم ، اب  يداـقتعا  یفطاـع و  دـنویپ  يونعم و  یحور و  ِییاوشیپ  ینعی 

.ینامیا یفطاع و  يونعم و  هقلع ي  هنوگ  چیه 

کی ینعی  تنطلـس  .تسا  ریخ  تهج  رد  تّما و  يارب  تّما ، ناـیم  رد  یتـکرح  تماـما ، .تسا  مه  لـباقم  هطقن ي  تـسرد  ود ، نـیا 
يارب يزودنا و  تورث  يارب  صاخ ؛ تاقبط  يارب  مدرم و  حلاصم  هیلع  هناردتقم  هطلس ي 
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.مکاح هورگ  ینارتوهش 

اب هن  دوب ، هدمآ  راک  رس  رب  هک  يدیزی  ینعی  یلّوا ؛ نآ  هن  تسا ، یمود  مینیب ، یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  نامز  رد  ام  هک  هچنآ 
هّرذ هن  تشاد ، ادـخ  هار  رد  داهج  هقباس ي  هن  تشاد ، ییاسراپ  ینمادـکاپ و  يراگزیهرپ و  هن  تشاد ، ملع  هن  تشاد ، طاـبترا  مدرم 
یلص ربمایپ  هب  شزیچ  چیه  .دوب  میکح  کی  راتفگ  وا  راتفگ  هن  نمؤم و  کی  راتفر  وا  راتفر  هن  تشاد ، داقتعا  مالسا  تاّیونعم  هب  يا 

(1) .تشادن تهابش  هلآ  هیلع و  هللا 

مالسلا هیلع  هللادبعابا  مایق 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  ياج  هب  دیاب  هک  تسا  یماما  نامه  وا  دوخ  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  لثم  یسک  يارب  یطیارش ، نینچ  رد 
.درک مایق  دمآ و  شیپ  یتصرف   (2)، دریگ رارق  هلآ  و 

يارب مایق  کی  نطاب ، رد  اما  تسا ؛ دیزی  یمدرم  ّدض  دـساف و  تموکح  هیلع  مایق  مایق ، نیا  مینک ، هاگن  هّیـضق  يرهاظ  لیلحت  هب  رگا 
تلاهج یتسپ و  ینوبز و  داسف و  زا  مدرم  هک  تسا  نیا  يارب  تسا ؛ تّزع  يارب  ناـمیا و  يارب  تفرعم و  يارب  یمالـسا و  ياهـشزرا 

.دننک ادیپ  تاجن 

مایق فده 

: تفگ نینچ  خیرات -  هب  مایپ  رد  عقاو  رد  و  هّیفنح –  نبدمحم  شردارب  هب  مایپ  رد  دش ، جراخ  هنیدم  زا  هک  ادتبا  اذل 

؛» ًاِملاَظال ًادِسْفُمال َو  ًارَِطبال َو  ًارِشَأ َو  ْجُرْخَأَْمل  یِّنَأ  »

؛ مدرکن مایق  ندوب  تردق  هنشت ي  تردق و  هب  لیم  يور  زا  یشورفرخف ، يور  زا  رورغ ، اب  ّربکت ، اب  نم 

(3) ؛» يِّدَج ِهَُّما  ِیف  ِحاَلْصِْإلا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  اَمَّنِإ  »
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، تکرح تسا ؛ یطلغ  تکرح  تکرح ، تسا ؛ هدـش  نوـگرگد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تّما  ناـیم  رد  عاـضوا  هک  منیب  یم  نـم 
مدرک مایق  .دوب  هدروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تساوخیم و  مالـسا  هک  تسا  یتهج  ّدـض  رد  تسا ؛ طاـطحنا  تمـس  هب  تکرح 

.منک هزرابم  اهنیا  اب  هکنیا  يارب 

تداهش ای  تموکح  مایق ؛ هجیتن ي 

هجیتن کی  .تسا  بوخ  هجیتن  ود  ره  اما  دروایب ؛ راـب  هب  هجیتن  ود  تسا  نکمم  دراد و  هجو  ود  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هزراـبم ي 
مدرم رـس  رب  روز  اب  هک  یناـسک  گـنچ  زا  ار  تردـق  دوش و  زوریپ  دـیزی  تموکح  رب  دـناوتب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  دوب  نیا 

، تفرگیم تروص  راک  نیا  رگا  .دزادنیب  دوخ  حیحص  ریسم  رد  ار  راک  دنک و  جراخ  دندرکیم ، هابت  ار  مدرم  تشونرـس  دندیبوکیم و 
.دشیم ضوع  خیرات  ریسم  زاب  هتبلا 

تقو نآ  دروایب ؛ تسد  هب  ار  یماظن  یسایس و  يزوریپ  نیا  یلیلد  ره  هب  دناوتن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دوب  نیا  رگید ، هجو  کی 
دهاوخن شومارف  ار  نآ  دـبا  ات  خـیرات  هک  ینابز  اب  ّتیمولظم ، اب  نوخ ، اب  هکلب  نابز ، اب  هن  رگید  اـجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

هیلع نیـسح  ماما  ار  راک  نیا  .دزادـنا و  یم  نایرج  هب  خـیرات  رد  عاـطقنا  لـباقریغ  موادـم و  ناـیرج  کـی  لـثم  ار  دوخ  فرح  درک ،
.درک مالسلا 

یم شیپ  لّوا  ّقش  دنداد ، ناشن  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  هک  دنتـشاد  نآ  زا  ریغ  يراتفر  رگا  دندزیم ، نامیا  زا  مد  هک  یناسک  هتبلا 
هک - نیا ثحب  هتبلا  دندرک ! یهاتوک  اما  دنک ؛ حالصا  نامز  نامه  رد  ار  ترخآ  ایند و  تسناوت  - یم مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دمآ و 

تحت نیا  زا  لبق  لاس  دـنچ  رد  هدـنب  هک  تسا  يراـب  - ترارم ینـالوط و  رایـسب  ياـه  - ثحب نآ  زا  دـندرک ، یهاـتوک  روطچ  ارچ و 
، دوب یناسک  هچ  ندرگ  هب  ریـصقت  هانگ و  دندرک ، یهاتوک  یناسک  هچ  ینعی  مدرک -  حرطم  يرادقم  ار  نآ  ماوع » صاوخ و   » ناونع

ًادّدجم ار  اهفرح  نآ  مهاوخیمن  نم  هک  دندرک -  یهاتوک  اجک  دندرک ، یهاتوک  روط  چ-
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رگید نیا  .دـیدرگ  لصاح  مود  دوصقم  اما  دـشن ؛ لصاح  لّوا  دوصقم  نارگید ، یهاتوک  رطاخ  هب  دـش و  یهاتوک  نیاربانب ، .میوگب 
ناج و نداد  تداهـش ، نادیم  هب  نتفر  تردـق  دریگب ؛ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  ار  نآ  دـناوت  - یمن یتردـق  چـیه  هک  تسا  يزیچ 

.دوشیم وحم  کچوک و  شلباقم  رد  دشاب ، هتشاد  نمشد  هک  یتمظع  ره  تسا ، میظع  سب  زا  هک  یگرزب  تشذگ  نآ  نازیزع ، نداد 

مالسلا هیلع  هللادبعابا  نوزفا  زور  ششخرد 

.دنکیم هطاحا  ار  ّتیرشب  دزادرپیم و  يرتشیب  ِیناشفارون  هب  مالسا  يایند  رد  زور  هبزور  ناشخرد ، دیشروخ  نیا  و 

هنوگ هب  عضو  زورما  .تسا  هدش  هتخانش  ایند  رد  امش ، مالسا و  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  شیپ ، نرق  هد  نرق و  جنپ  زا  شیب  زورما 
هیلع نیـسح  ماما  يارجام  دنروخیمرب و  مالـسا  خیرات  هب  یتقو  دـنا ، ضرغ  یب  هک  ییاهنآ  نارکف و  - نشور نارّکفتم و  هک  تسا  يا 

التعا و تّزع ، تلادع ، يدازآ ، میهافم  اما  دنروآ ، یمن  رد  رس  مالـسا  زا  هک  ییاهنآ  .دننکیم  عوضخ  ساسحا  دننیب ، یم  ار  مالـسلا 
تلادع رد  یهاوخ ، يدازآ  رد  اهنآ  ماما  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  دننکیم و  هاگن  دید  نیا  اب  دنمهف ، یم  ار  یناسنا  يالاو  ياهشزرا 

.تسا ناسنا  ینوبز  لهج و  اب  هزرابم  رد  اه و  - یتشز اه و  - يدب اب  هزرابم  رد  یبلط ،

تّیرشب زورما  تالکشم  هشیر ي  ینوبز ؛ لهج و 

رگا يداصتقا -  هبرض ي  هچ  یماظن و  هبرض ي  هچ  یسایس ، هبرض ي  هچ  تسا -  هدروخ  هبرض  ایند  رد  رشب  هک  ییاج  ره  مه  زورما 
هتـشاد تفرعم  دـیاب  هک  هچنآ  هب  ار  مزال  تفرعم  دـننادیمن و  ای  ینعی  .ینوبز  رد  اـی  تسا ، لـهج  رد  اـی  دـینک ، شواـک  ار  شا  هشیر 

! دنا هدش  تئاند  یتسپ و  هب  رـضاح  دنا و  هدـیرخ  ار  ینوبز  دـنا ؛ هتخورف  نازرا  ار  دوخ  اما  دـنراد ، تفرعم  هکنیا  ای  دـنرادن ؛ دنـشاب ،
: دنا هدومرف  هدش -  لقن  اهنآ  زا  هک  هچنآ  ربانب  مالسلا -  امهیلع  نینمؤملاریما  داّجس و  ماما 
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(1) ؛» اَِهب َّالِإ  اَهوُعِیبَتالَف  ُهَّنَْجلا  َّالِإ  ٌنَمَث  ْمُکِسُْفنَِأل  َْسَیل  »

هچره هب  .تسا  یهلا  ِتشهب  نآ  سب و  دراد و  اهب  کی  طقف  دوش ، هتخورف  وت  ّتیدوجوم  ّتیوه و  یتسه و  تساـنب  رگا  ناـسنا ! يا 
، دنهدب امش  هب  حور  ینوبز  ّتلذ و  یتسپ و  لوبق  ِتمیق  هب  مه  ار  ایند  همه ي  رگا  .تسا  هتفر  هالک  ترس  یشورفب ، تشهب  زا  رتمک 

.تسین زیاج 

هچ ملاع ، هچ  دـنا - هدرک  لوبق  ار  ینوبز  نیا  دـنا و  هدـش  روز  رز و  نابحاص  روز  رز و  میلـست  ایند ، فارطا  رد  هک  یناـسک  همه ي 
.دنتخورف ار  دوخ  دنتخانـشن و  ار  دوخ  شزرا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  رکف - - نشور هچ  یعامتجا و  یـسایس و  لاّعف  هچ  رادمتـسایس ،

؛ دنیـشنب تسایر  ای  تنطلـس  تخت  يور  ناسنا  هک  تسین  نیا  طقف  تّزع ، .دـنا  هتخورف  ار  ناـشدوخ  اـیند  نارادمتـسایس  زا  يرایـسب 
نوبز لاح  نیع  رد  اما  دیوگیم ، روز  دنکیم و  یشورفرخف  ّربکت  اب  مه  رفن  نارازه  هب  تسا ، هتسشن  تنطلـس  تخت  رب  رفن  کی  یهاگ 

يرخآ نیا  هب  ایند  زورما  ِیسایس  يارـسا  هتبلا  هک  تسا ، دوخ  ِیناسفن  تالیامت  ریـسا  تسا ؛ رگید  زکرم  کی  تردق و  کی  ریـسا  و 
.دریگب اهناسنا  زا  ار  ینوبز  نیا  تساوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنزکارم ...! ریسا  اهتردق و  ریسا  نوچ  دنسریمن ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تّزع  عضاوت و 

: اه هداز  فارشا  لثم  هن  تسشنیم ؛ ناگدنب  لثم  دروخیم و  اذغ  ناگدنب  لثم  مدرم  لباقم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(2) ؛» ْدبَْعلا َسُولُج  َسِلْجَی  ِْدبَْعلا َو  َلْکَأ  َلُکْأَی  هللا  ُلوُسَر  َناَک  »

مارتحا اهنآ  هب  دوب ؛ يا  هناعـضاوتم  راتفر  دوخ ، مدرم  اب  وا  راتفر  اـما   (3)، دوب هداز  فارشا  ياهلیماف  وزج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
.تخورفیمن دّنعت  رخف و  اهنآ  هب  درکیم ؛

544 ص :

13و303. صص ج75 ، راونألاراحب ، ص391 ؛ لوقعلا ، فحت  هملک ي 456 ؛ راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  - . 1
ص 225. ج 16 ، راونألاراحب ، ص 456 ؛ ج 2 ، نساحملا ، - . 2

ص344. ج 15 ، راونألاراحب ، ص 175 ؛ يربکلا ، هیادهلا  ص 64 ؛ ج 1 ، فارشألا ، باسنأ  - . 3
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.تسا تّزع  نیا  .تخادنا  یم  هزرل  شرمع -  رخآ  ياه  - لاس رد  ملاع -  زور  نآ  ناروتارپما  نت  رب  شکرابم  هاگن  هراشا و  اما 

نایم ار  ارادـم  قفر و  دـهدیم ؛ مدرم  هب  تفرعم  ملع و  دروآ ؛ یم  دوجو  هب  مدرم  يارب  ار  ییادـخ  تّزع  هک  یهاگتـسد  ینعی  تماـما 
نآ لباقم  هطقن ي  هنارئاج ، ياهتموکح  تنطلس و  اما  .دنکیم  ظفح  نمشد  لباقم  رد  ار  نیملسم  مالـسا و  تّهبا  دنکیم ؛ جیورت  اهنآ 

.تسا

رهاوظ تسین و  ناطلـس  ناش  مسا  .دـنا  هاـشداپ  عقاو  رد  اـما  تسین ، هاـشداپ  نارادـمامز  مسا  اـیند ، ياـهروشک  زا  يرایـسب  رد  زورما 
ره اب  زیمآ  ّتلذ  راتفر  مدرم و  اب  زیمآدـّنعت  راتفر  ینعی  تسا ؛ تنطلـس  نامه  نطاب ، رد  اما  تسا ، يراج  اهاجنآ  رد  مه  یـسارکومد 

دوخ هبون ي  هب  زاب  اهنآ  یـسایس  ياسؤر  ردـتقم ، گرزب و  روشک  کی  رد  هک  دـینیب  یم  امـش  یتح  دـشاب ! اهنآ  رـسالاب  هک  یتردـق 
دنروبجم .دنتـسه  یتسینویهـص  زکارم  ییایفام و  زکارم  یناهج ، ناهنپ  يا  هکبـش  زکارم  اه ، - یناپمک ناـبحاص  تسد  ریـسا  روهقم و 

ّتلذ و سأر ، رد  هک  یتـقو  .تسا  تنطلـس  نیا  .دـنجنرن  اـهنآ  هکنیا  يارب  دـننک ، يریگ  عضوم  دـننزب و  فرح  اـهنآ  لد  لـیم  قـبط 
.درک مایق  نیا  هیلع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .تشاد  دهاوخ  دوجو  ینوبز  ّتلذ و  مه  هندب  هدعاق و  رد  تشاد ، دوجو  ینوبز 

قلطم تّیدوبع  تّزع و  تّیونعم ، مالسلا ؛  هیلع  هللادبعابا  مایق 

ناـمه دیـسر ، تداهـش  هب  ـالبرک  رد  هک  ییادرف  لـثم  اـت  درک ، تکرح  هنیدـم  زا  هک  یلّوا  زا  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماـما  راـتفر  رد 
نیا مه  لـحارم  همه ي  رد  .تسا  سوسحم  ادـخ  لـباقم  رد  قلطم  میلـست  ّتیدوبع و  لاـح  نیعرد  يزارفارـس و  تّزع و  ّتیونعم و 
هفوک رد  میاوت و  ناصلخم  نایعیش و  ام  هک  دندروآ  وا  يارب  نومـضم  نیا  اب  همان  اهرازه  دیاش  همان و  اهدص  هک  زور  نآ  .تسا  روط 

ینارنخس هک  اجنآ  .دشن  رورغ  راچد   (1)، میتسه ترظتنم  قارع  رد  و 

545 ص :

ص صاوخلا ، هرکذت  صص 36-38 ؛ ج 2 ، داشرإلا ، صص 27-29 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، صص 261-262 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خـیرات  - . 1
صص 334-333. ج 44 ، راونألاراحب ، 215 ؛
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: دومرف درک و 

(1) «، هاَتَْفلا ِدیِج  یَلَع  ِهَدالِْقلا  َّطَخَم  َمَدآ  ِْدلُو  یَلَع  ُتْوَْملا  َّطُخ  »

.درکن هفوک  بصانم  میـسقت  هب  عیمطت  ار  شناتـسود  دـیدهت و  ار  شنانمـشد  .مینکیم  نینچ  ناـنچ و  تفگن  .درک  گرم  زا  تبحص 
زارد شفرط  هب  ار  اه  - تسد همه ي  هک  تسا  یتقو  نآ  عضاوت ، اب  هارمه  ّتیدوبع و  اـب  هارمه  تفرعم ، اـب  هارمه  هناناملـسم  تکرح 

.دننکیم تدارا  راهظا  وا  هب  تبسن  دنا و  هدرک 

دـش و هرـصاحم  شابوا  لذارا و  زا  ّتیعمج   (3) رازهیس طسوت   (2)، رفن دـص  زا  رتـمک  ِعمج  کـی  هارمه  ـالبرک  رد  هک  مه  زور  نآ 
درم نیا  رد  بارطـضا  يا  هّرذ  دندرک ، تراسا  هب  دیدهت  ار  شمرح  اه و  - نز دندرک ، دیدهت  ار  شنازیزع  دندرک ، دیدهت  ار  شناج 

.دشن هدهاشم  مالسا  زیزع  نیا  ادخ و  هدنب ي  نیا  ادخ و 

: دیوگیم تسا ، هدش  لقتنم  نهد  هب  نهد  اهباتک  رد  هدرک و  لقن  ار  اروشاع  زور  ثداوح  هک  يوار  نآ 

(4) «. ًاروثکم تیأر  ام  هللاوف  »

همه ي دورب و  نیب  زا  شتورث  دنوش ، دوبان  شناتـسود  دریمب ، شا  هّچب  دزیرب ؛ شرـس  رب  هودنا  مغ و  جاوما  هک  یـسک  ینعی  روثکم ،
رت و لد  مکحم  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  لثم  الب  هجوم ي  راهچ  رد  ار  سک  چیه  نم  دیوگیم : يوار  .دیایب  شفرط  هب  الب  جاوما 
هب ناسنا  تسایـس ، نادـیم  رد  یعاـمتجا ، ياهنادـیم  رد  اـه ، - گـنج نوگاـنوگ  ياهنادـیم  رد   (5) «. ًاشأج طبرأ  « ؛ مدـیدن رتراوتـسا 

ياه - مغ راچد  هک  یناسک  دنکیم ؛ دروخرب  ینوگانوگ  ياهمدآ 

546 ص :

فشک ص29 ؛ نازحألا ، ریثم  .تسا » نارتخد  ندرگ  رب  هک  روط  نامه  مدآ ، نادـنزرف  عیمج  ندرگ  رب  تسا  يا  هدـالق  گرم ، - . » 1
ص 366. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 239 ؛ ج ، همغلا ،

ص 4. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 95 ؛ ج 2 ، داشرإلا ، ص 101 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، - . 2
ص298. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 192 ؛ بلاطلا ، هدمع  ص 547 ؛ قودص ، یلامألا ، - . 3
ص50. ج45 ، راونألاراحب ، ص111 ؛ ج2 ، داشرإلا ، ص 345 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  - . 4

.نامه - . 5
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هرهچ مالسلا ؛  هیلع  یلع  نب  نیسح  لثم  تبیـصم ، همه  نیا  اب  يا  هماگنه  نینچ  رد  یـسک  مدیدن  زگره  دیوگیم : يوار  .دننوگانوگ 
.تسا یهلا  تّزع  نامه  نیا  .دشاب  هتشاد  ادخ  هب  لّکوتم  هدارا و  مزع و  زا  یکاح  مّمصم ، داش ، يا 

؛ دنک هزرابم  يا  هعماج  تموکح و  نانچ  يارب  دـیاب  هک  دـیمهف  رـشب  تشاذـگ و  خـیرات  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ار  نایرج  نیا 
دوجو هب  هک  دـننک  داهج  یعامتجا  نانچ  يارب  دـیاب  همه  .دـشابن  ضیعبت  ناسنا و  تراسا  تلاـهج و  یتسپ و  نآ  رد  هک  يا  هعماـج 

...تسا نکمم  دیآ و  یم  دیایب و 

اروشاع مایپ  رکذ و  يایحا 

ار تضهن  نیا  رگا  میرامشیم ، گرزب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مان  رگا  میرادیم ، هگن  هدنز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایپ  رگا 
دهاوخ کمک  ام  هب  هثداح  نیا  يروآدای  هک  تسا  نیا  يارب  میهنیم ، جرا  نآ  رب  مینادـیم و  خـیرات  لوط  رد  یناسنا  میظع  هثداـح ي 

اه - فدـه نآ  هب  ادـخ  فطل  هب  مینک و  بیقعت  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هراشا ي  تشگنا  میورب و  ولج  مینک و  تکرح  هک  درک 
خیرات رد  ار  البرک  هثداح ي  تسا و  هدرک  گرزب  ادخ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مان  .دیسر  دهاوخ  هللاءاش  نإ  ناریا  ّتلم  میسرب و 

رت میظع  یـسب  هثداح  نیا  .هن  مینکیم ؛ ار  راک  نیا  ام  هک  تسین  نیا  شیانعم  میراد ، هگن  گرزب  اـم  میوگیم  هکنیا  .تسا  هتـشاد  هگن 
.دربب نیب  زا  دنک و  گنر  مک  ار  نآ  دناوتب  ایند  نوگانوگ  ثداوح  هک  تسا  نآ  زا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  طسوت  نادناخ ، ندرب  هارمه  هب  هفسلف ي 

اب مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  .تسا  گرزب  میظع و  هثداح ي  نیمه  جوا  اروشاع ، زور  .تساروشاع  زور  ادرف  اعوسات و  زور  زورما 
هیلع یلع  نب  نیسح  ماما  اما  دراد ، مزال  زابرـس  دورب ، گنج  نادیم  هب  دهاوخیم  هک  یـسک  .دوب  هدماین  البرک  هب  گنج  گرب  زاس و 

هک دتفیب  قافّتا  يا  هثداح  دیاب  اجنیا  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  نیا   (1) .تسا هدروآ  دوخ  اب  مه  ار  دوخ  نادنزرف  نانز و  مالسلا 

547 ص :

ص 326. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 172 ؛ نیظعاولا ، هضور  ص 228 ؛ لاوطلا ، رابخألا  - . 1
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نیـسح ماما  .دوش  مولعم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  راک  تمظع  ات  دـنک ، هّجوتم  دوخ  هب  هراومه  خـیرات  لوط  رد  ار  اـهناسنا  فطاوع 
هفوک شابوا  لذارا و  وزج  يا  هّدع  دنا ، هدمآ  وا  گنج  هب  هک  یناسک  دنیب  یم  تسا ؛ لذر  تسپ و  نمـشد  هک  دـنادیم  مالـسلا  هیلع 

نز و رـس  رب  هک  دنادیم  ؛(1)  دننزب تسد  یگرزب  تیانج  نینچ  هب  دنا  هدـش  رـضاح  ریقح ، کچوک و  شاداپ  کی  لباقم  رد  هک  دـنا 
، ددرگیمنرب دوخ  هار  زا  دوشیمن ، میلست  لاح  نیع  رد  اما  تسین ؛ لفاغ  اهنیا  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دروآ  دنهاوخ  هچ  وا  دنزرف 

.تسا گرزب  ردقچ  راک  نیا  تسا ؛ مهم  ردقچ  هار  نیا  هک  تسادیپ  .دنکیم  يراشفاپ  هار  نیا  رد  تکرح  رب 

تبیصم رکذ 

اهزور نیا  .دیا  هدینش  دنا و  هدرک  تبیصم  رکذ  دیا ؛ هدوب  اجنیا  شیپ  یتعاس  زا  امـش  هتبلا  .منک  تبیـصم  رکذ  هلمج  دنچ  زورما  نم 
.تسا تبیصم  رکذ  لفاحم ، سلاجم و  همه ي  رد  مه 

هضور ساّبعلا  لضفلاابا  تداهش  هب  عجار  نایارس ، هحون  ناگدنیوگ و  زور ، نیا  رد  هک  تسا  نیا  رب  مسر  تساعوسات و  زور  زورما ،
هدزای هّچب ي  اـی   (2)، ههاـم شـش  كدوک  زا  ریغ  روآ -  مزر  نادرم  زا  دـیآ ، یم  تسد  هب  نئارق  عوـمجم  زا  هک  روـط  نآ  .دـنناوخب 

نیا (4) و  تسا هدیسر  تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  لبق  هک  تسا  یـسک  نیرخآ  مالـسلا  هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  - (3) هلاس
.تسا مالسلا -  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ياه  همیخ  ناگنشت  بل  يارب  بآ  ندروآ  ینعی  گرزب -  لمع  کی  هار  رد  زاب  مه  تداهش 

مالسلا هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  هب  عجار  مالسلا  مهیلع  هّمئا  زا  هک   (6) یتاملک (5) و  تارایز رد 

548 ص :

صص 60-59. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 228 ؛ صاوخلا ، هرکذت  صص 343-344 ؛ ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  - . 1
ص 417. ج 1 ، نیطبسلا ، یلاعم  - . 2
ص 294. مّرقم ، نیسحلا ، لتقم  - . 3

صص 110-109. ج2 ، داشرإلا ، 256-258 ؛ صص لاوطلا ، رابخألا  - . 4
صص 219-217. ج 98 ، راونألاراحب ، صص 440-442 ؛ تارایزلا ، لماک  - . 5

ص 356. بلاطلا ، هدمع  ص 89 ؛ هیولعلا ، هلسلسلارس  - . 6
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همه ي تساجک ؟ مالسلا  هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  تریصب  .افو  یکی  تریـصب ، یکی  تسا : هدش  دیکأت  هلمج  ود  يور  تسا ، هدیـسر 
.داد ناشن  رتشیب  ار  تریصب  وا  اما  دندوب ؛ تریصب  نابحاص  ینیسح ، نارای 

داهنـشیپ وا  هب  دندمآ  ینعی  دـهد ؛ تاجن  الب  نیا  زا  ار  دوخ  وا  هک  دـش  ادـیپ  یتصرف  هک  یتقو  يرـصع ، زورما  لثم  اعوسات ، زور  رد 
: تفگ .دومن  نامیـشپ  ار  نمـشد  هک  درک  يا  هنادرمناوج  دروخرب  نانچ  میهدیم ؛ ناما  ار  وت  ام  دـنتفگ  دـندرک و  همان  ناما  میلـست و 

(1)! امش همان ي  ناما  امش و  رب  فا  امش ! رب  ياو  موش !؟ ادج  مالسلا  هیلع  نیسح  زا  نم 

دـنورب و نادـیم  هب  وا  زا  لـبق  هک  داد  روتـسد  دـندوب ، وا  اـب  هک  مه  شناردارب  زا  رفن  هس  هب  هک  دوـب  نیا  وا  تریـصب  ِرگید  هنوـمن ي 
ردارب  ) ساّبعلا لـضفلاابا  دـندوب : رداـم  کـی  زا  ردارب  راـهچ  اـهنآ  هک  دـینادیم   (2) .دندیـسر تداهـش  هب  هکنیا  ات  دننک ؛ تدـهاجم 

رکف هب  دنک ؛ ینابرق  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  يارب  دوخ  مشچ  لباقم  رد  ار  شناردارب  ناسنا   (3) .نامثع هللادبع و  رفعج ، رتگرزب )
ریغـص نادـنزرف  یتسرپرـس  رکف  هب  دـشاب ؛ شوخ  لد  مردام  هکنیا  ات  دورب ، ناردارب  زا  یکی  دـیوگب  هک  دـشابن  مه  شرادـغاد  ردام 

.تسا تریصب  نامه  نیا  دنتسه ؛ هنیدم  رد  هک  دشابن  مه  شدوخ 

تارف و هعیرـش ي  رد  ندـش  دراو  هّیـضق ي  نیمه  رد  رت  - شیب اـج  همه  زا  مـه  مالـسلا  هـیلع  ساـّبعلا  لـضفلاابا  ترـضح  يراداـفو 
يارب ار  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  ترضح  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  اهناهد  همه ي  رد  یفورعم  لقن  هتبلا  .تسا  بآ  ندیشونن 

(4) .داتسرف بآ  ندروآ 

دیاش هک  دراد ، توافت  لقن  نیا  اب  یکدـنا  مدـید ، سوواـط  نبا  فوهل »  » دـیفم و داـشرا »  » لـثم ربتعم ، ياـهلقن  رد  نم  هک  هچنآ  اـما 
ّتیّمها

549 ص :

ص391. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 89 ؛ ج ، داشرإلا ، ص 315 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  - . 1
ص 38. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 109 ؛ ج 2 ، داشرإلا ، ص 257 ؛ لاوطلا ، رابخألا  - . 2

ص74. ج 42 ؛ راونألاراحب ، ص125 ؛ ج2 ، داشرإلا ، ص13 ؛ ج3 ، يربکلا ، تاقبطلا  - . 3
ص 41. ج 45 ، راونألاراحب ، صص 305-306 ؛ ج 2 ، یحیرطلل ، بختنملا ، - . 4
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اه هّچب  نیا  رب  ردقنآ  رخآ ، تعاس  تاظحل و  نآ  رد  هک  تسا  هدش  لقن  روط  نیا  ربتعم  ياهباتک  نیا  رد  .دـنکیم  رتشیب  مه  ار  هثداح 
مه اب  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  دوخ  هک  دروآ  راشف  یگنشت  مرح  لها  رب  ریغص و  نارتخد  نیا  رب  ناکدوک ، و 

درک و تکرح  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  اب  مه  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوخ  تفرن ؛ اهنت  مالـسلا  هیلع  لضفلاابا   (1) .دنتفر بآ  بلط  هب 
عاجش ردارب  ود  نیا  .دنروایب  یبآ  دنناوتب  هکلب  دنتفر ، دوب -  هقطنم  رد  هک  تارف  رهن  زا  يا  هبعـش  تارف -  هعیرـش ي  نامه  فرط  هب 

(2) یگلاس تصـش  هب  کیدزن  نس  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یکی  .دندیگنج  گنج  نادـیم  رد  مه  تشپ  هب  تشپ  هجنپ ، يوق  و 
لضفلاابا  (3) شا هلاس  دـنچو  یـس  ناوج  ردارب  مه  يرگید  .تسا  ریظن  یب  ناروآ  مان  وزج  تعاجـش  تردـق و  ظاحل  زا  اـما  تسا ،

تشپ هب  تشپ  یهاگ  مه ، شود  هب  شود  ردارب ، ود  نیا  .دنا  هتخانـش  ار  وا  همه  هک  یتاّیـصوصخ  نآ  اب  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  ساّبعلا 
.دنروایب یبآ  دنناوتب  هکلب  دنناسرب ، تارف  بآ  هب  ار  ناشدوخ  هکنیا  يارب  دنفاکشیم ؛ ار  رکشل  فص  نمشد ، يایرد  طسو  رد  مه ،

هتخادنا هلصاف  ساّبع  شردارب  وا و  نیب  نمشد  دنکیم  ساسحا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناهگان  هک  تسا  تخس  ِگنج  نیا  يانثا  رد 
.دناسریم بآ  بل  هب  ار  شدوخ  هدش و  رتکیدزن  بآ  هب  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  هک  تسا  صیب  صیح و  نیمه  رد  .تسا 

کی هک  دـهدیم  قح  دوخ  هب  یناـسنا  ره  اـجنیا  رد  .دربب  اـه  همیخ  يارب  هک  دـنکیم  رپ  ار  بآ  کـشم  وا  دـننکیم ، لـقن  هک  روط  نآ 
مالـسلا هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  .داد  ناشن  ار  شیوخ  يرادافو  اجنیا  رد  وا  اما  دـناسرب ، شدوخ  هنـشت ي  ياـه  - بل هب  مه  بآ  تشم 

 ، مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هنشت ي  ياهبل  دای  هب  نیسحلا ؛» شطع  رکذف  ، » داتفا بآ  هب  شمشچ  ات  تشادرب ، ار  بآ  هک  یتقو 

550 ص :

ص 50. ج 45 ، راونألاراحب ، صص 69-70 ؛ فوهللا ، - . 1
ص 90. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 98 ؛ ج 3 ، ریبکلا ، مجعملا  ص 8 ؛ هّمئالا ، خیرات  - . 2

ص 89. هیولعلا ، هلسلسلارس  ص 395 ؛ ج 1 ، يرولا ، مالعإ  - . 3
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هک دماین  شلد  داتفا و  مالـسلا  هیلع  رغـصا  یلع  كانـشطع  هیرگ ي  دای  هب  دیاش  ناکدوک ، نارتخد و  شطعلا  ياهدایرف  دای  هب  دیاش 
هیلع نیـسح  ماما  دهدیم و  خر  ثداوح  نآ  هک  تسا  ندـمآ  نوریب  نیا  رد  .دـمآ  نوریب  تخیر و  بآ  يور  ار  بآ  .دـشونب  ار  بآ 

(1) «. ِینْکِرْدَأ : » دز دایرف  رکشل  طسو  زا  هک  دونش  یم  ار  ردارب  يادص  ناهگان  مالسلا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مالک  رد  نآ  يانعم  حالصا و  راعش  مود - هبطخ ي 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  هلمج  ود  حالصا ، هنیمز ي  رد 

(2) «. يِّدَج ِهَُّما  ِیف  ِحاَلْصِْإلا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  »

: دیامرفیم مه  رگید  ياج  کی  .دروآ  دوجو  هب  حالصا  دهاوخیم  تسا و  تاحالصا  لابند  وا 

(3) ؛» َكِدِالب ِیف  َحاَلْصِْإلا  َرِهُْظن  َِکنیِد َو  ْنِم  َِملاَعَْملا  َيُِرِنل  »

.تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ِراعش  نیا  .دیایب  دوجو  هب  یمالسا  روشک  مالسا و  ّتلم  نایم  رد  حالصا  میهاوخیم 

حیحـص هطقن ي  کـی  هب  يدـساف ، هطقن ي  ره  ییاـسران و  هطقن ي  ره  یبارخ ، هطقن ي  ره  هک  تسا  نیا  حالـصا  تسیچ ؟ حالـصا 
رارق حالصا »  » لباقم رد  ار  بالقنا » ، » ایند یسایس  تاحالطصا  رد  هچرگا  .تسا  گرزب  حالصا  کی  شدوخ  بالقنا ، .دوش  لیدبت 

نیرتگرزب بالقنا ، دوخ  .منکیم  حرطم  ار  یمالسا  حالطـصا  اب  حالـصا  نم  .منزب  فرح  مهاوخیمن  حالطـصا  نآ  اب  نم  اما  دنهدیم ،
.تسا حالصا 

551 ص :

.42-41 صص ج 45 ، راونألاراحب ، ص 307 ؛ ج 2 ، یحیرطلل ، بختنملا ، - . 1
ص329. ج 44 ، راونألاراحب ، .مدش » جراخ  مّدج  تّما  نایم  رد  شزاس  حلص و  داجیا  روظنم  هب  نم  - . » 2

ص 81. ج 97 ؛ راونألاراحب ، ص 239 ؛ لوقعلا ، فحت  - . 3
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خیرات لوط  رد  رشب  یلصا  ياهیدنب  ههبج  تابث  - 1379-2-1

هراشا

دومناو تسین –  هدافتـسا  لباق  خـیرات  زا  هجو  چـیه  هب  هک  ییانثتـسا -  ثداوح  کی  ار  ام  راگزور  ثداوح  دـننکیم  یعـس  يا  هّدـع 
رـشب و یگدـنز  یلـصا  ياه  هیاپ  اما  دوشیم ؛ ضوع  یگدـنز  ياهـشور  دوشیم ، ضوع  یگدـنز  ياه  - گنر .تسا  طلغ  نیا  .دـننک 

.دنکیمن ادیپ  يرییغت  رشب ، یلصا  ياه  يدنب  ههبج 

مالسا هب  هبرض  نیرتگرزب  تنطلس ؛ هب  تماما  لیدبت 

لیدبت تنطلس  هب  تماما  زا  یمالسا  تموکح  هک  دوب  نیا  دش ، دراو  مالسا  رب  هک  يا  هبرض  نیرتمهم  نیرتگرزب و  مالـسا ، ردص  رد 
هیلعیبتجم نسح  ماما  هتبلا   (1)! دش لیدـبت  ماش  تنطلـس  هب  مالـسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تموکح  نسح و  ماما  تموکح  .دـش 

ناـج هب  ار  لـیمحت  نیا  دـش  روبجم  دوـب ، مالـسا  لـصا  ظـفح  هک  رتـگرزب ، تحلـصم  کـی  رطاـخ  هب  زور  نآ  ءاـنثلاوهیّحتلا  فـالآ 
نابلطایند رایتخا  رد  دش و  جراخ  شدوخ  ِینید  زکرم  زا  تموکح  یتقو  .دنتفرگ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  ار  تموکح   (2) .دریذپب

هک تسین  يا  هثداح  البرک  هثداح ي  تقو  نآ  .دیآ  یم  شیپ  البرک  هثداح ي  مه  دعب  هک  تسا  یهیدـب  دـش ، هتـشاذگ  نارادایند  و 
تماما هک  نآ -  یلصا  روحم  تسد  زا  یمالسا  تموکح  هکنآ  زا  دعب  لاس  تسیب  .دوشیم  ریذپان  بانتجا  تفرگ ؛ ار  شیولج  دوشب 

هشقن ي هلمح و  ساسا  .دش  هدیـشک  نوخ  كاخ و  هب  عیجف  عضو  نآ  اب  البرک  رد  ربمایپ  دنزرف  ِنیـسح  ماما   (3)، دش هتفرگ  تسا - 
راک همه  هک  تسا  عمج  شرطاخ  دعب  دنک ؛ جراخ  نید -  روحم  تماما ، روحم  یلصا -  روحم  زا  ار  تموکح  هک  تسا  نیا  نمـشد 

! درک دهاوخ 

552 ص :

، راونألاراحب ص 247 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ص 459 ؛ ج 6 ، یئاسن ، يربکلا ، ننسلا  صص 24 و 47 ؛ ج 5 ، فارشألا ، باسنأ  - . 1
صص 542-541. ج 31 ،

ص62. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 420 ؛ ج 1 ، جاجتحإلا ، ص 43 ؛ ج 3 ، فارشألا ، باسنأ  - . 2
ص 1418. ج 3 ، باعیتسإلا ، صص 239-240 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  - . 3
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ارو - شاع زا  سپ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  درکلمع  - 1379-2-11

هراشا

.دربب نیب  زا  ار  نآ  تساوخیم  لماوع  همه ي  هک  دوب ، البرک  هثداح ي  ِنتـشاد  هگن  هدـنز  لّوا ، هجرد ي  رد  دـندرک ، ماما  هک  يراک 
زورما دندرکیمن ، تّمه  ناشیا  رگا  .تسا  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  تکرب  هب  میروآ ، یم  ار  البرک  نیـسح و  ماما  مان  ام  زورما  هکنیا 

.تشاد هگن  هدنز  ار  هثداح  نیا  راوگرزب ، نآ  .دوب  خیرات  رد  هدش  مامت  هنهک ي  يارجام  کی  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  يارجام 

.دوب هدیـشاپ  مه  زا  یّلکب  البرک ، هّیـضق ي  زا  دعب  هعیـش  نوچ  دوب ؛ عّیـشت  يارب  هدعاق -  کی  هیاپ -  کی  ندـیچ  مود ، هجرد ي  رد 
عّیـشت زا  لد ، رد  ناشیاه  یلیخ  دندوب ، هعیـش  هک  مه  ییاهنآ  .دـندوب  هدـش  دوخ  یب  دوخ ، زا  وسرت ، فیعـض و  لاح ، هنایم  ياهمدآ 

دنک و تسرد  يرکف  يداقتعا و  مکحتسم  هدعاق ي  کی  تسناوت  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  .دندنام  دودعم  هّدع  کی  دندرک و  هبوت 
.دنک عمج  جیردت  ار ب- فراعم  نیا 

اروشاع زا  سپ  مدرم  دادترا 

«- هسمخ  » ای  (2) «، هعبرأ  » ای (1)« هَثالَث َّالِإ  ِْنیَـسُْحلا  َدَْعب  ُساَّنلا  َّدَـتْرِإ   » هک ما  هدـناوخ  فلتخم  ياهاج  رد  رّرکم  هدـنب ، هک  یتیاور  نآ 
مدرم البرک ، هثداح ي  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  زا  دـعب  هک  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  لاـم   - (3) دروآ یم  مسا  ار  رفن  جـنپ 

هثداح ي کی  یتقو  ینعی  دنتـشگرب ! سرت  رثا  رب  دـندوب ، مه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هناخ ي  ِرد  یتح  هک  ییاهنآ  ینعی  دنتـشگرب ؛
ادج زکرم  نآ  زا  جیردت  همه ب- بلط ، تصرف  ای  دّدرم و  ياهمدآ  طّسوتم ، فیعض و  ياهمدآ  دیآ ، یم  شیپ  یسایس  ای  یعامتجا 

: دننامیم صاخ  هّدع ي  کی  دنوشیم و 

(4) «. نُوناَّیَّدلا َّلَق  »

553 ص :

ص 144. ج 46 ، راونألاراحب ، ص 64 ؛ صاصتخإلا ، - . 1
ص 220. ج 71 ، راونألاراحب ، ص 338 ؛ ج 1 ، لاجرلا ، هفرعم  رایتخإ  - . 2

ص 284. ج 7 ، راونألاراحب ، ص 104 ؛ دهزلا ، باتک  - . 3
ص195. ج44 ؛ راونألاراحب ، ص 87 ؛ رطاخلا ، هیبنت  رظانلا و  ههزن  صص 6-7 ؛ هیدجسعلا ، هفحتلا  - . 4
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.دنتشگرب مه  اهطسوتم  .دندنام  اهطسوتم  دندش ؛ دیهـش  نیباّوت »  » يارجام رد  دعب  البرک و  رد  ادتبا  ناشاهنیرتهب ، صاخ ، هّدع ي  نیا 
نب ریبج   » نینچ - مه تسا ؛ لـیوط » مأ  نب  ییحی   » یکی تسا ؛ یلباـکلا » دـلاخوبأ   » نیمه اـهنآ ، زا  یکی  هک  دـندنام  ییاتدـنچ  طـقف 

هّدع ي نیمه  هلیـسو ي  هب  ار  فراعم  نیا  ترـضح ، تقو  نآ  .دندنام  مکحم  صرق و  هک  دنتـسه  یناسک  زا  رفن  دـنچ  اهنیا  معطم .»
.دنداد هعسوت  هتسهآ  هتسهآ  كدنا ،

: دنیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دعب 

«. اوُُرثَک اوُقَِحل َو  َساَّنلا  َّنِإ  َُّمث  »

ینعی .تسا  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  ِراک  نیا ، .درک  ادیپ  شرتسگ  عّیـشت ، هریاد ي  ؛(1)  دندش دایز  یه  دندیدرگ و  قحلم  مدرم  دـعب 
ًالثم دـیایب ، دـهاوخب  الاح  هک  میتشادـن  مه  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رگید  اـم  دوبن ، ترـضح  هلاس ي(2)  دـنچو  یـس  تامحز  رگا 

ار نآ  دـندمآ و  نارگید  درک ؛ مکحم  رگید  راب  کی  عقاو  رد  ار  هیاپ  راوگرزب ، نآ  .دـنک  ناـیب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  فراـعم 
.تسا مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  راک  نیا ، .دنداد  هعسوت  ًالثم  ای  دندرب ، الاب  دندرک ، شریثکت 

یمالسا تموکح  لیکشت  يارب  مالسلا  مهیلع  هّمئا  يرای  رد  صاوخ  یهاتوک   - 1379-3-13

: دیامرفیم هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  یتیاور 

(3) ؛» نیِْعبَّسلا ِیف  َْرمَْألا  اَذَه  َتَّقَو  »

نیسح ماما  تداهـش  زا  دعب  لاس  هد  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تداهـش  زا  لاس  یـس  هلـصاف ي  اب  هک  هدوب  نیا  یهلا  تاریدقت  رد 
.ددرگرب مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تسد  هب  تموکح  رما  مالسلا ،  هیلع 

554 ص :

ص 144. ج 46 ، راونألاراحب ، ص 64 ؛ صاصتخإلا ، - . 1
ص 152. ج 46 ؛ راونألاراحب ، ص 201 ؛ نیظعاولا ، هضور  ص 468 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، - . 2

یلاعت يادخ  مشخ  دش ، هتشک  هیلع  هللا  تاولـصنیسح  نوچ  تشاذگ ، تقو  داتفه  رد  ار  رما  نیا  یلاعت  كرابت و  يادخ  انامه  - . » 3
ص 114. ج 4 ؛ راونألاراحب ، ص 368 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، .تخادنا » ریخأت  هب  لهچودص  ات  ار  نآ  تشگ ، تخس  نیمز  لها  رب 
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.دنـشاب هدرک  مهارف  ناـشدوخ  میمـصت  اـب  هدارا و  اـب  ار  شتامّدـقم  مدرم ، یتقو  دوشیم ؟ لـصاح  یِک  یگرزب ، نیا  هب  هجیتـن  اـهتنم ،
نسح ماما  هدهع ي  هب  هک  يراک  .تفرگن  ماجنا  دوب ، مدرم  هدهع ي  هب  هک  يراک  درادن ! یـشیوخ  موق و  یـسک  اب  هک  لاعتم  يادخ 
هللادبع رفعج و  نب  هللادبع  زا  دوب -  صاوخ  هدهع ي  هب  هک  يراک  اما  دنداد ؛ ماجنا  اهنآ  دوب ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا و  هیلع 

نامز رد  دـندیگنج ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  هارمه  دـندمآ و  البرک  هب  دـعب  هک  ییاهنامه  یتح  .دـشن  ماجنا  هّیقب -  ات  ساـّبع  نب 
هک دندرکیم  مامت  ار  هّیـضق  دیاب  دـشیمن ؛ روط  نآ  ملـسم  ّالاو  دـندرک ، یهاتوک  دـندرکن ؛ دـندرکیم ، دـیاب  هک  يراک  ملـسم ، بانج 

.دیآ شیپ  البرک  هثداح ي  هک  دش  بجوم  اه ، - ندرکن نیا  بُخ ؛ .دندرکن 

: دیامرفیم ترضح  دعب 

(1) ؛» هَئاِم َنیَِعبْرَأ َو  َیلِإ  ُهَرَّخَأَف  ِضْرَْألا  ِلْهَأ  یَلَع  َیلاَعَت  ِهللا  ُبَضَغ  َّدَتْشا  ِْهیَلَع  ِهللا  ُتاَوَلَص  ُْنیَسُْحلا  َِلُتق  ْنَأ  اَّمَلَف  »

راک مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  دندوب ، تردـق  رـس  رب  ساّبع  ینب  هک  تسا  ییاه  - لاس .داتفا  بقع  لاس  داتفه  ینعی...داتفا  بقع  ینعی 
.درک ایحا  ار  هعیش  درک ، عمج  ار  مدرم  درک ، ار  شدوخ  شالت  درک ، ار  شدوخ 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  يرگید ، تیاور  رد 

(3) .هسمخ وأ   (2)« هَثالَث َّالِإ  ِْنیَسُْحلا  َدَْعب  ُساَّنلا  َّدَتْرِإ  »

نیا زا  ینعی  .دندش  رفاک  هکنیا  هن  دادترا ؛ .دندرک  ادیپ  دادترا  همه  هّیقب  سک ، نالف  سک و  نالف  زج  هب  هک  دروآ  یم  مسا  ترضح 
: دیامرفیم مالسلا ،  هیلع  قداص  ماما  .درک  شالت  مالسلا  هیلع  داّجس  ترضح  دعب ، .دیدرت و  بعر و  سرت ، اب  دنتشگرب ؛ هار 

(4) ؛» اوُُرثَک اوُقَِحل َو  َساَّنلا  َّنِإ  َُّمث  »

555 ص :

.نامه - . 1
ص 144. ج 46 ، راونألاراحب ، ص 64 ؛ صاصتخإلا ، - . 2
ص 284. ج 7 ، راونألاراحب ، ص 104 ؛ دهزلا ، باتک  - . 3

.نامه - . 4
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.دش مکحم  يداقتعا ، ياه  هیاپ  مالسلا ،  هیلع  رقاب  ماما  نامز  تقو  نآ  .دندش  دایز  مک  مک  دندمآ و  مدرم 

فرح مزال  ماگنه  رد  تسیابیم  هک  یّـصاوخ  دـندمآ ، یم  نادـیم  هب  یتسیاب  هک  یناسک  یلو  دـندرکن ؛ یهاتوک  مالـسلا  مهیلع  هّمئا 
تموکح ساّبع  ینب  اذل  .دندماین  دننک ، داجیا  لّکـشت  مزال  ماگنه  رد  دننک ، رکف  مزال  ماگنه  رد  دننک ، مادقا  مزال  ماگنه  رد  دننزب ،

.تخادنا بقع  لاعتم ، يادخ  تقو  نآ   (1)« ُمتْعَذَأَف : » دندرک اشفا  اهنآ  میتفگ ؛ نامّصاوخ  هب  ام  : » دیامرفیم دعب  .دنتفرگ  تسد  هب  ار 

مالسلا مهیلع  نینسح  دنبوزاب  ثیدح  تسرد  لیوأت  - 1379-7-19

.مدید قودص » لاصخ   » رد ار  یثیدح 

*

: دیوگیم .دراد  ییالاو  نایب 

(2) ؛» لِیئَْربَج ِحاَنَج  ِبَغَز  ْنِم  اَمُهُوْشَح  ِناَذیِْوعَت  ِْنیَسُْحلا  ِنَسَْحلا َو  یَلَع  َناَک  »

هاگن نیمه  اب  ار  نیا  مدآ  تقو  کی  .دوب  لیئربج  ِرَپ  ياه  همرن  اهنآ  لـخاد  هک  دنتـشاد  دـنبوزاب  ود  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح  نسح و 
لثم هتفریم -  هدـمآ و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هناخ ي  هب  هک  لیئربج -  هک  دوشیم  رّوصت  روط  نیا  اـیوگ  دـنیب ؛ یم  هناـیماع 

دندرکیم و عمج  ار  اهرَپ  دوشن ، فارـسا  اهنیا  ًالثم  هکنیا  يارب  مه  ترـضح  تسا ؛ هتخیریم  شرَپ  ياه  همرن  هدزیم و  رپ  اوه  ياهغرم 
! دندرکیم تسرد  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  يارب  دنبوزاب  ود 

رگم ناتدوخ  امـش  .دـنکیم  انعم  يرگید  روط  دـیراذگب ، تسا ، قوذ  لها  هک  یمدآ  لباقم  رد  ار  نخـس  نیا  امـش  رگا  هک  یلاح  رد 
تـسد سپ  تسوا ؛ نیتسآ  رد  ادـخ  تسد  هک  دـییوگیمن  رگم  تساجک ؟ لاب  ود  نآ  دـنکیم ؛ زاورپ  لاب  ود  اب  ناـسنا  هک  دـییوگیمن 

رگم تساجک ؟ ادخ 

556 ص :

ص 105. ج 52 ، راونألاراحب ، صص 303-304 ؛ هبیغلا ، باتک  - . 1
ص 263. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 67 ؛ لاصخلا ، - . 2
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تـسد نیا  دریگیم ، رارق  وت  تسد  يور  ناگدـننک  تعیب  تسد  ینکیم و  تعیب  وـت  هک  یتـقو  - (1)« ْمِهیِْدیَأ َقْوَف  ِهللا  ُدَی  : » دـییوگیمن
مه نیا  .می  - يوگیم دایز  دوخ  یگدنز  رد  ام  اه  - فرح هنوگ  نیا  زا  تساجک ؟ ادخ  تسد  سپ  تسوت -  تسد  يور  هک  تسادخ 

اب هک  دنتسه  یناسک  اهنیا  .تسا  لیئربج  رَپ  عون  زا  ناشدنبوزاب  مالسلا  امهیلع  نیـسحو  نسح  دیوگب  دهاوخ  - یم .تسا  نابز  نامه 
ریس مه  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  دنکیم ، ریـس  لیئربج  هک  روط  نامه  ار  بیغ  ملاع  یهانتیال  ملاوع  دننکیم ؛ زاورپ  لیئربج  رَپ 

.دننکیم

هتـشاد هنوؤم  هب  یجایتحا  نادنچ  دمهفب ، تسرد  ار  نآ  دهاوخب  رگا  ناسنا  هک  تسین  يزیچ  .تسا  حضاو  رایـسب  نخـس  نیا  يانعم 
یم بوخ  امش  ار   (2)« يَوَتْسا ِشْرَْعلا  یَلَع  ُنَمْحَّرلا   » هک نانچمه  دیمهف ؛ یم  بوخ  امش  ار  ْمِهیِْدیَأ » َقْوَف  ِهللا  ُدَی   » هک نانچمه  دشاب ؛

یـسرک يور  لاعتم  يادخ  ینعی  يَوَتْـسا ؛» ِشْرَْعلا  یَلَع  ُنَمْحَّرلا  : » دـیوگیم دوشیم و  ادـیپ  ایند  فرط  نآ  رد  رگید  رفن  کی  .دـیمهف 
نایم هب  دوشیم و  دنلب  یـسرک  يور  زا  مه  هبنـشراهچ  ياه  - بش ای  هعمج  ياه  - بش ًالثم  هک  دنکیم  مه  هفاضا  دـعب  هدرک و  سولج 
نامه مه  ار  نایب  نیا  دینکیم ؛ هئطخت  ار  نایب  نآ  قطنم و  نآ  امش  روطچ  دوش ! علّطم  مدرم  لاح  زا  ات  دنکیم  يریـس  دیآ و  یم  مدرم 

رانک هدیزغل و  جیردت  ب- دنمـشوه ، ياهمدآ  ّتینهذ  يالاو  هبترم ي  نآ  زا  ثیدح  هک  تسا  لیلد  کی  نیا  .درک  هئطخت  دیاب  روط 
.تسا هتفر 

رادساپ زور  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تدالو  زور  بسانت  - 1379-8-9

نیا نآ  دراد و  یتبسانم  يرادساپ  ّتیوه  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تدالو  زور 

557 ص :

.10، حتف .تساهنآ » تسد  يالاب  ادخ  تسد  - . » 1
.5 هط ، - . 2
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، تقیقح هار  رد  ار  دوخ  دوجو  همه ي  هصالخ  دوخ و  تّمه  دوخ ، يورین  دوخ ، شـالت  هک  دـهاوخیم  دـیوگیم و  رادـساپ  هک  تسا 
بلط هدایز  اهوگروز و  اب  هلباقم  هار  رد  متـس ، ملظ و  اب  هزرابم  هار  رد  ادـخ ، نید  هماقا ي  هار  رد  یگدازآ ، هار  رد  تلادـع ، هار  رد 

.تسا نیا  رادساپ  نأش  .دنک  فرصم  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هار  رد  هصالخ  ایند و  ناّربکتم  اه و 

یخیرات گنهرف  کی  يرگراثیا ؛ - 1379-8-24

هراشا

رد ام  ّتلم  هک  ار  يزیزع  ياهراگدای  ملاع  ياهتّلم  زا  يرایسب  دیاش  .تسا  یخیرات  گنهرف  کی  يرگراثیا ، هلئـسم ي  ام  ّتلم  يارب 
نیرت عاجش  اه ، نیرت  قداص  اهنیرتهب ، لّوا ، زور  زا  .دنشاب  هتـشادن  ناشدوخ  خیرات  رد  دراد ، دای  هب  يراکادف  راثیا و  زا  دوخ  خیرات 
لاعتم يادخ  هک  دندوب  يرفن  دنچ  نامه  ادخ  ناگدنب  نیرتزیزع  .دنتفرگ  رارق  يرگراثیا  مّدقم  فوفـص  رد  اه ، نیرت  هتـسجرب  اه و 

(1): دنکیم دای  راثیا  هب  اهنآ  زا  نآرق  رد 

(2) «. هَصاصَخ ْمِِهب  َناک  َْول  ْمِهِسُْفنَأ َو  یلَع  َنوُِرثُْؤی  «َو 

فیرـش نیرتزیزع ، اـهنارود ، همه ي  رد  نارود و  نآ  رد   - (3) ربمغیپ نامشچ  رون  مالـسلا -  مهیلع  نیـسح  نسح و  زیزع و  يارهز 
هب زاین  هک  يزور  تساهنآ ، دوجو  هب  ملاع  یتسه  ماوق  هک  یناسک  نیمه  نازیزع ، نیمه  اـما  دـنا ؛ هدوب  اـهناسنا  نیرت  ینارون  نیرت و 

- ناج دنامب ، مالـسا  ات  دوب  اهنآ  ناج  هب  زاین  هک  مه  زور  نآ   (4) .دـنداد نارگید  هب  ار  دوخ  تایح  هیام ي  دوخ و  نان  دوب ، اهنآ  نان 
ناوج مادک  رتالاب ؟ نیملاع ، ءاسن  هدّیس ي  زا  گرزب ، نز  مادک  ناوج ، رتخد  مادک  یسک ، هچ  .دندرک  میدقت  غیرد  یب  ار  ناش 

558 ص :

ص 59. ج 36 ، راونألاراحب ، صص 430-431 ؛ ج 9 ، نایبلا ، عمجم  صص 331-332 ؛ ج 2 ، لیزنتلا ، دهاوش  - . 1
.9، رشح .دنشاب » دنمزاین  رایسب  ناشدوخ  دنچ  ره  دنرادیم ؛ مّدقم  دوخ  رب  ار  اهنآ  و  - . » 2

ص 246. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 142 ؛ تارایزلا ، لماک  ص 176 ؛ قودص ، یلامألا ، - . 3
ص 28. ج 41 ، راونألاراحب ، ص 185 ؛ یسوط ، یلامألا ، صص 331-332 ؛ ج 2 ، لیزنتلا ، دهاوش  - . 4
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- يراکادف نیا  رگا  تسیچ ؟ يارب  خـیرات  لوط  رد  ناش  هرهچ  ییابیز  نیا  تّزع و  نیا  یگرزب ، نیا  رترب ؟ تشهب ، ناناوج  رورـس  زا 
هدنز ایند  رد  تلیضف  مادک  دنتفاتـش ، یمن  يراکادف  نادیم  هب  رگید  ياهناسنا  همه ي  زا  رتدوز  ایلوا  ایبنا و  مّدقم  فص  رگا  دوبن ، اه 

؟ دنامیم

مشچ رد  رگا  زورما  تسا ؛ هدنام  هدنز  یناسنا  ياهشزرا  يرشب ، تفرعم  حوطـس  نیرت  یلاع  نیرت و  یقار  رد  رگا  زورما  نم ! نازیزع 
رارق اهی  - يابیز تسرهف  هطقن ي  نیرتالاب  رد  يرشب  یلاع  تاّیقلخ  تافـص و  رگا  تسابیز و  تماقتـسا  تلادع و  ایند ، مدرم  یهمه 
رارق تقیقح  قـح و  يارب  هزراـبم  ِمّدـقم  فوفـص  رد  ار  ناـشدوخ  اـهنیرترب  اـهنیرتهب و  هک  تسا  تقیقح  نیمه  رطاـخ  هب  نیا  دراد ،

.دنداد

رتشیب یمک  زج  یگدنز ، زور  دنچ  نیا  زا  هک  یناسک  راذگب  .دننک  بّجعت  دننیب ، یمن  ار  يّدام  ياهییابیز  زج  هک  ییاهمـشچ  راذگب 
، دندش يراکادف  هب  رـضاح  تقیقح  ّقح و  هولج  هار  رد  هک  ار  یناسک  دنا ، هدیمهفن  چیه  ندرک  یگدـنز  رت  شوخ  یمک  ندروخ و 

.دننکیم مه  شنزرس  هک  دننک  شنزرس 

قح ندنام  هدنز  يارب  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ندش  ادف 

بّجعت يرایسب  داتفا ، هار  هب  رطخ  نادیم  يوس  هب  تفرگ و  ار  دوخ  نازیزع  نیرتزیزع  تسد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هک  زور  نآ 
گرزب راک  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رگا  هک  دنتسنادیمن  اهنآ  اما  ؛(1)  دندرک عنم  ار  وا  يرایسب  دندرک ، تمالم  يرایسب  دندرک ،

.دنامب قح  ات  دش  ادف  وا  .دنام  دهاوخن  هدنز  ایند  رد  قح  دنکن ، ار 

559 ص :

صص 228-229؛ لاوطلا ، رابخألا  صص 163-166 ؛ ج 3 ، فارشألا ، باسنأ  صص 444-447 ؛ هسماخ 1 ، يربکلا ، تاقبطلا  - . 1
جورم ص 133 ؛ ج 5 ، دیرفلا ، دـقعلا  و 99 ؛ صص 16-17 و70  ج 5 ، حوـتفلا ، و 286-287 ؛ صص 253  ج 4 ، يربطلا ، خـیرات 

ص 459؛ ج 1 ، يرولا ، مالعإ  صص 68-72 و 76 ؛ ج 2 ، داشرإلا ، ص 182 ؛ همامإلا ، لئالد  56 و60 ؛ - 55 صص ج 3 ، بهذلا ،
صص 201-202 و 216 ج 14 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  صص 271-273 ؛ ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  صص 330-331 ؛ بقاثلا ،
، نازحألا ریثم  ص 50 ؛ ج 4 ، لماکلا ، ص248 ؛ ج 3 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  صص 253-254 ؛ ج 1 ، جئارخلا ، ص 127 ؛ و ج 65 ،

ص 364. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 421 ؛ ج 6 ، لامکلا ، بیذهت  صص 19-22 ؛ فوهللا ، ص 227 ؛ صاوخلا ، هرکذت  ص 17 ؛
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مالسلا مهیلع  هّمئا  زاس  ناسنا  ياهاعد  - 1379-10-27

سک ره  هک  دیریذپب  منکیم : ضرع  ّتیعطاق  اب  ًاعقاو  نازیزع  امش  هب  نم  .تسا  فراعم  زا  ُرپ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هفرع ي  ياعد 
هک یمدآ  نآ  اب  دسرب ، شرخآ  هب  ات  دـنکیم  ندـناوخ  هب  عورـش  ار  اعد  نیا  هک  یتقو  زا  دـناوخب ، شیانعم  هب  هّجوت  اب  ار  هفرع  ياعد 

.دنکیم توافت  یّلکب  دشاب –  هدناوخ  ار  اعد  نیا  راب  هد  ًالبق  ولو  دوب -  اعد  ندناوخ  زا  لبق 

ترضح رهاظ ، بسح  هب  هک  ییاهاعد  نیمه  رد  .تسا  یگدنز  سرد  اهاعد  نیا  .تسا  روط  نیمه  زین  هّیداّجس  هفیحـص ي  ياهاعد 
نیا .دوشیم  هدیمهف  زورما  يایند  رد  رادمتـسایس  مدآ  کی  یـسایس  شنم  دنا ، هدناوخ  دنا و  هدرک  هیرگ  دـنا ، هتـسشن  جـک  ندرگ  اب 

دناوت - یم اه  هنیمز  همه ي  رد  یمدآ  نینچ  هک  ار -  ورـشیپ  لاّعف  ِّيوق  ّتیـصخش  اب  يالاو  ناـسنا  کـی  مزـال  ّتیوه  ناـمه  اـهاعد ،
.دشخب یم  ناسنا  هب  زیچ -  همه  رد  گنج ، رد  تعنص ، رد  تسایس ، رد  ملع ، رد  دورب ؛ شیپ 

مالسلا هیلع  هللادبعابا  دروم  رد  باستحا  ربص و  - 1379-12-23

: دندرک هچ  ترضح  هک  دیناوخیم  یهاگ  مالسلا ،  مهیلع  هّمئا  رگید  ای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هب  عجار 

(1) «. َْتبَسَتْحا َتْرَبَص َو  »

(2) «. ًاباَِستْحا ًاْربَص َو  : » دنیوگیم اجکی 

ماجنا وت  يارب  نم  ایادخ ! : » دیتفگ دـیتشاذگ ؛ يادـخ  ياپ  ینعی  باستحا ،»  » .دـیدرک باستحا  دـیدرک و  ربص  .نیمه  ینعی  باستحا 
« .مهد یم 

560 ص :

ص 265. ج 97 ، راونألاراحب ، ص 745 ؛ دجهتملا ، حابصم  - . 1
ص 204. يربکلا ، هیادهلا  - . 2
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مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  سرد  هضرع ي  یگتسیاب  - 1380-2-19

هراشا

صالخا و .تسین  تبثم  دـصرددص  تواضق  نیا  منک ، یلماک  تواضق  روشک  ّلک  رد  يرادازع  سلاجم  هرابرد ي  مهاوخب  رگا  نم 
اهیرادازع زا  یـضعب  تسا ؛ زاتمم  رایـسب  بلاج و  اهینارنخـس ، اهربنم و  زا  یـضعب  .درادـن  فرح  ياـج  مدرم  ناـمیا  اـفو و  تدارا و 

هک ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  سرد  سلاجم ، نیمه  تکرب  هب  ات  مینک  تّمه  دـیاب  ام  .تسین  یناـگمه  اـهنیا  اـما  تسا ؛ بوخ 
هیلع لضفلاابا  مالسلا و  هیلع  ربکا  یلع  مالسلا و  اهیلع  يربک  بنیز  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ام ، یگدنز  ياضف  رد  زورما  هللادمحب 
نام هعماج  یمومع  راکفا  رب  تردـق ، تّوق و  همه ي  اـب   (1) «، ٌءایْحَأ َْلب  : » دنا هدنز  اهـسردم  نیا  دنراد و  روضح  نارگید  مالـسلا و 

مه تسا ، ناوخ  هحون  هدهع ي  هب  مه  تسامـش ، هدهع ي  هب  مه  تسا ، نم  هدـهع ي  هب  مه  هک  تسا  يراک  نآ  نیا ، .مینک  هضرع 
.تسا نز  هنیس  هدهع ي  هب  مه  تسا و  نارنخس  هدهع ي  هب 

ییانثتسا يرنه  زا  عّیشت  يرادروخرب 

راگدنام ًایناث ، دشخب و  مّسجت  روط  نیا  ًالّوا ، ار  نآ  هتـسناوتن  یبهذم  چیه  دنرادن و  ار  نآ  اج  چـیه  هک  میراد  ییانثتـسا  رنه  کی  ام 
- يرادازع .دنوش  رت  هدنز  مه  زور  هبزور  دنروآ و  دوجو  هب  خیرات  رد  ار  جاّوم  نایرج  نیا  دنچیپب و  مه  رد  هفطاع  نامیا و  هک  دنک 
تسا و شیپ  زا  شیب  ندـش  هدـنز  نامه  نیا  تسا ؛ رتروشُرپ  رتهب و  رایـسب  هدـنب  یناوج  نارود  ياه  - يرادازع زا  امـش  ِزورما  ياـه 

.دوش زیررس  مه  شتاکرب  دیاب  یلو  دسریم ؛ شناضیف  روط  نیمه 

اروشاع تکرح  تخانش  یگتسیاب 

رد دوشیم ؟ هتخانش  اجک  .دوش  هتخانش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارجام  دیاب 

561 ص :

.169 نارمع ، لآ  154 ؛ هرقب ، .دنا » هدنز  نانآ  هکلب  - . » 1
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رگا .دوبن  خـیرات  زا  هعطق  نآ  هّیـضق ي  طقف  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماـما  هّیـضق ي  اـما  تسا ؛ نآ  زا  شخب  کـی  نیا  يرآ ؛ خـیرات ؟
.تسین نامز  نآ  هب  طوبرم  طقف  نیاربانب ، .تشادن  رارکت  ادصورس و  ارجام و  ردقنیا  دوب ، خیرات  زا  هعطق  نامه  هب  طوبرم 

هک هچنآ  زا  يزیچ  اج  ره  ینعی  تسا ؛ نیدامن  نم  لمع  هک  دومرف  البرک  زا  لبق  البرک و  رد  شدوخ  مه  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما 
هـضرع مروآ ، یم  رازاـب  هب  نم  هک  یـسنج  نیا  زا  يزیچ  دـیاب  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  شا ، همه  هن  ولو  تسا ، تردـق  سأر  رد  زورما 

ریت میقتـسم  جاـمآ  هک  یناـسک  نآ  مه  و  دـندیزرو ؛ دـیکأت  نآ  رب  دـندرک و  هدـنز  هنوگ  نیا  ار  ارجاـم  وا  زا  دـعب  هّمئا ي  مه  دوش ؛
سکع مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تکرح  لباقم  رد  رگمتس - ملاظ و  ياهتموکح  ینعی  دندوب -  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یندشاناطخ 

نآ هدنهد ي  ناشن  نیا  .نآ  زا  دعب  لاس  دصیـس  لاس ، هاجنپودص  لاس ، دـص  هکلب  اروشاع ، يارجام  رد  هن  هتبلا  دـنداد ؛ ناشن  لمعلا 
.تسا یندشن  مامت  جاّوم و  لاّیس و  ارجام ، نیا  هک  تسا 

ادیپ اجک  يدیزی  ّتیوه  هدنهد ي  لیکـشت  رـصانع  دـید  دـیاب  ینامز  ره  رد  تسین ؛ خـیرات  رد  طقف  اروشاع  هّیـضق ي  ندـیمهف  سپ 
.دهاوخیم تخانش  تفرعم و  سپ  .دروآ  نادیم  هب  ار  ینیسح  ّتیوه  هدنهد ي  لیکشت  رصانع  دیاب  شلباقم  رد  هاگ  نآ  دوشیم ؛

نییبت ناـشرگید ، مهم  فیاـظو  هتبلا  .تسا  هلئـسم  نیا  نییبت  اـه ، - يرادازع اـه و  هسلج  اـه و  - تئیه ياـهراک  نیرتمهم  هلمج ي  زا 
هّمئا ریاس  روط  نیمه  و  مالـسلا -  هیلع  نیـسح  ماما  .دش  نآ  يادـف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  یفراعم  نامه  نید و  نآرق و 

.دهد ناشن  ار  اهزیچ  نیا  یتسیاب  سلاجم  نیا  .دنامب  هدنز  فراعم  نآ  ات  دندرک  ادف  ار  ناشدوخ  مالسلا -  مهیلع 

یم دنکیم ، شوگ  هچره  اما  دنیـشنیم ؛ هسلج  رخآ  ات  لّوا  زا  تعاس  ود  عمتـسم  هک  يا  هسلج  نآ  اب  دـینک  هسیاقم  ار  هّیـضق  نیا  امش 
يزیچ دنیب 

562 ص :
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نیا مه  هسلج  حور  دـیاب  تسین ؛ یفاک  هسلج  گنر  بآ و  نیاربانب  تسا ، هنوگ  نیا  سلاجم  زا  یـضعب  .دـماین  شریگ  هسلج  نیا  زا 
؟ دوشیم لصاح  هنوگچ  نیا  .دشاب  هتشاد  ار  انعم 

نآ ياه  هتسیاب  ینیسح و  سلاجم  ربنم 

امش تئیه  رد  لاس  هس  ًالثم  یـسک  رگا  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  ینعی  دشاب ؛ هدنزاس  امـش  تاسلج  ياه  - ینارنخـس اهربنم و  هکنیا  لّوا 
زاس مدآ  دیاب  ربنم  .دوش  جراخ  تامولعم  اب  هاگآ و  هدیمهف و  دورن ؛ نوریب  هسلج  نیا  زا  ماوع  تّدم ، نیا  زا  دعب  دنکیم ، دمآو  تفر 

ار نارنخـس  امـش  نوچ  میوگب ، دـیاب  مه  امـش  هب  اـما  میوگیم ؛ میوگب و  اـه  - يربـنم هب  دـیاب  ار  هتکن  نیا  نم  هتبلا  .دـشاب  زاـسرکف  و 
اما دنکیم ؛ نیـسحت  ًاعقاو  مدآ  هک  دنوشیم  توعد  یبوخ  نانارنخـس  هللادمحلا  .ما  هدـید  ار  امـش  سلاجم  یهاگ  نم  .دـینکیم  باختنا 

سالک کی  لثم  هریغ ، یگتفه و  بواـنتم  تاـسلج  رد  اـی  ههد و  رخآ  اـت  ههد  لّوا  زا  دـیاب  نارنخـس  .دوش  ریگ  همه  دـیاب  راـک  نیا 
.دندنسپیمن دیوگن  دنک و  لابند  ار  یّطخ  سرد ،

نآ ياه  هتسیاب  ییارس و  هحون  یناوخ و  هضور 

زا یـضعب  دیاش  .دنک  ُرپ  یهاگآ -  تفرعم و  ینیـسح -  هدـنز ي  لئاسم  زا  ار  اضف  دـیاب  مه  ینز  هنیـس  هحون و  هضور و  هکنیا  مود 
نیمه دش ، لصّتم  بالقنا  يزوریپ  هب  هک  توغاط  نارود  رخآ  لبقام  رخآ و  مّرحم  هک  دشابن  ناتدای  مه  یـضعب  دـشاب و  ناتدای  امش 

نآ نم  .دوب  توغاط  ماظن  هّجوتم  دـندرب ، - یم فلتخم  ياهرهـش  هب  ار  نآ  راون  یهاگ  دـندناوخیم و  هک  ییاه  هحون  ینعی  دوب ؛ روط 
هنوگ نآ  دیاب  يرادازع  .دـینک  شوگ  ار  اهراون  نآ  امـش  .دـندروآ  میارب  ناجنـسفر  زاریـش و  زا  ار  اهراون  نیا  هک  مدوب  دـیعبت  نامز 

، تسین راکرـس  رب  توغاط  ماظن  هللادمحلا  زورما  .دوب  هّجوتم  دوب ، راک  ِرـس  رب  هک  یتوغاط  ماظن  هب  سلاجم  نآ  اهزور ، نآ  رد  .دشاب 
ندرک دنلب  يارب  يرگید  ياه  - ملَع نتفگ و  يارب  يرگید  ياه  - فرح اما 

563 ص :
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.دراد دوجو 

، ضیعبت اب  هزرابم  یناهج ، رابکتـسا  اب  هزرابم  داسف ، اب  هزرابم  تلادـع ، تساهنآ -  لابند  یمالـسا  ماظن  زورما  هک  یمیهاـفم  همه ي 
اه ینز  هنیس  رد  دیاب  اهنیا  .تسا  ینیسح  مه  شا  همه  تسام و  ینید  یساسا  میهافم  ینیزگ -  هتـسیاش  يرالاس و  هتـسیاش  هب  هّجوت 

.دیایب

کی هثداـح ، نآ  .دراد  دوجو  هثداـح  نآ  رد  رـصانع ، نیا  همه ي  نوچ  هتبلا ؛ دزاـسیم ؟ هلاـن  هیرگ و  هضور و  هحوـن و  اـب  اـهنیا  اـیآ 
اروشاع زور  هحفص ي  رد  ار  اهنآ  دننک و  هیزجت  تسرد  ار  رصانع  لاّعف  ياهنهذ  .تسا  هرصنع  نیدنچ  ژایلآ  کی  بیجع و  بیکرت 

«. مالـسا ناگدنمزر  تئیه   » دوشیم نیا  هاگ  نآ  دـنیامن ؛ حرطم  دـننک و  ادـیپ  راوگرزب  نآ  تاملک  رد  مّرحم و  ماّیا  اروشاع و  بش  و 
هار رد  زورما  نیمه  ِناگدـنمزر  تئیه  هکلب  تسین ؛ یلیمحت  گـنج  نارود  ناگدـنمزر  تئیه  طـقف  اـنعم ، نیا  هب  ناگدـنمزر  تئیه 

.تسا مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 

مالسا زا  مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز  يرادساپ  - 1380-5-3

ترضح .تسا  هدرک   (2) يراتسرپ (1) و  تسارح البرک  رد  يرامیب  ماما  زا  هک  تسین  نیا  طقف  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  شالت 
ترـضح .تساج  - نآ وا  گرزب  يراتـسرپ  درک ؛ يراتـسرپ  نیملـسم  زور  نآ  یهعماج  مالـسا و  یّلک  حور  زا  مالـسلا  اـهیلع  بنیز 

حور زا  تسناوت  یگداتـسیا ، نیا  اب  داتـسیا و  هنت  کی  تواسق ، یتفـص و  ناویح  یفاصنا ، یب  ملظ ، يدـب ، ایند  کی  لباقم  رد  بنیز 
- یقد میناوت  - یم درک ، ظفح  ار  مالسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  می  - يوگ - یم هک  نانچ  - مه .دنک  يراتسرپ  تسارح و  مالـسا  یّلک 

ترضح هک  مینک  اعّدا  ًاق 

564 ص :
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.تسا یلصا  لماع  کی  زار و  زمر و  کی  یگداتسیا ، نیا  .درک  ظفح  ار  مالسا  دوخ ، یگداتسیا  اب  مه  مالسلا  اهیلع  بنیز 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ّرمتسم  یسایس و  هزرابم ي  - 1380-6-30

هک يا  هزرابم  دندوب ؛ هزرابم  لاح  رد  مئاد  ناراوگرزب ، نیا  هک  دیشاب  هتـشاد  هّجوت  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  یگدنز  رد  هتکن  نیا  هب  دیاب 
.درکیم هظحـالم  ار  نید  رهاوظ  مه  وا  دوب ؛ نید  یعّدـم  دوب ، هتـسشن  تموکح  دنـسم  رد  هک  مه  یـسک  اریز  دوب ، یـسایس  شحور 

لوبق ار  ماما  رظن  ًاحیرـص  هک  دیا  هدینـش  نومأم »  » دروم رد  هک  ییایاضق  لثم  تفریذـپیم ؛ مه  ار  ماما  ِینید  ِرظن  تاقوا ، یهاگ  یتح ،
تیبلها اب  هضراـعم  هزراـبم و  نیا  دـشیم  بجوم  هک  يزیچ  .دـننک  لوبق  مه  ار  یهقف  رظن  یهاـگ  هک  دنتـشادن  ییاـبِا  ینعی   (1) .درک
ترضح میماما .» ام  : » دنتفگیم .دنتسنادیم  ماما »  » ار ناشدوخ  مالسلا ،  مهیلع  تیبلها  هک  دوب  نیا  دشاب ، هتـشاد  دوجو  مالـسلا  مهیلع 
شدوخ هب  ات  درمـشرب ، کـی  هب  کـی  ار  همه  »(2) و  ُماـمِْالا َناـک  ِهللا  َلوُسَر  َّنِإ  : » دومرف دوب ، هتفر  هک  ینِم  رد  مالـسلا ،  هیلع  قداـص 

اوشیپ ماما و  ار  دوخ  دوب و  هدش  مکاح  هک  یسک  نوچ  دوب ؛ نیمه  ماّکح ، هیلع  هزرابم  نیرتگرزب  ًالصا  مماما .» نم  : » دومرف دیـسر و 
، تموـکح يارب  ار  دوـجوم  نیا  تسین و  وا  رد  تسه و  ترـضح  رد  تسا ، مزـال  ماـما  رد  هک  ینئارق  دـهاوش و  دـیدیم  تسنادـیم ،

.دندوب هداتسیا  هوک  لثم  مه  مالسلا  مهیلع  هّمئا  دندیگنج و  یم  هزرابم  ِحور  نیا  اب  ماّکح ، .تسا  یعّدم  نوچ  درمشیم ؛ كانرطخ 

دوخ ياج  دندرکیم ، جیورت  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  هک  یتاّیقالخا  تاّیقلُخ و  یهقف و  ماکحا  فراعم ، هزرابم ، نیا  رد  هک  تسا  یهیدـب 
تیبرت .دراد  ار 

565 ص :

ص ج 10 ، راونألاراحب ، صص 320-321و341-342و353 ؛ قودص ، دیحوتلا ، صص 263-264 ؛ ج 1 ، اضرلا ، راـبخأ  نویع  - . 1
.359-351
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هک دـیریگب  رظن  رد  ار  یمارم  امـش  .تشادـهگن  اـهنیا  ار  هعیــش  .دـش  رت  هدرتـسگ  زور  هـبزور  یعیــش ، تاـطابترا  رتـشیب و  ِدرگاـش 
ایند نآلا  دینیبب  امـش  یلو  دورب ؛ نیب  زا  یّلکب  دیاب  دنامن ؛ نآ  زیچ  چیه  دیاب  ًالـصا  تسا ! هدش  تموکح  نآ  هیلع  لاس  هاجنپوتـسیود 

! تسا هدیسر  اجک  هب  هعیش  تسا و  ربخ  هچ 

یهاگ .دراد  همادا  صّخـشم  یفده  هب  ور  هک  تسا  یهار  .دنداد  تسد  زا  ار  ناشناج  مه  هزرابم  نیمه  يارب  دندرکیم و  هزرابم  اهنیا 
، تشاذگ ار  هیاپ  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  ناراوگرزب ، نیا  .تسا  یکی  فده  اما  دوریم ؛ فرط  نیا  زا  یکی  ددرگیمرب ، یکی 

: نیسح ماما  تداهش  زا  دعب  نوچ  دندوب ؛ رتقّفوم 

(1) ؛» ٌهَثالَث َّالِِإ  ِْنیَسُْحلا  َدَْعب  ُساَّنلا  َّدَتْرِإ  »

هتفرگ هضبق  ریز  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  ار  مالـسا  يایند  مامت  دـینک ! هاگن  امـش  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  نامز  رد  اما  .دـنامن  سک  چـیه 
.دندروآ هعیش  هب  ور  دننک ؛ راک  هچ  دنتسنادیمن  دندنامرد ، مه  ساّبع » ینب   » یتح دندوب ؛

اب قح   » هک دنیوگب  دنروایب و  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  مان  اه  هبطخ  رد  هک  داد  روتسد  تشون و  يا  همان  ساّبع  ینب  يافلخ  زا  یکی 
راک هچ  : » تفگ دناسر و  هفیلخ  هب  تعرـسب  ار  دوخ  رابرد ، ریزو  دنا : هتـشون  .تسا  هدـش  تبث  خـیرات  رد  همان  نیا  تسا .» تیب  لها 

تیبلها راعش  اب  يا  هّدع  رگید ، ياهاج  ناتسربط و  ياه  هوک  رد  نآلا  : » تفگ تسین »! تیبلها  اب  قح  » دیوگب درکن  تأرج  ینکیم »!؟
هک دید  هفیلخ  دنتفا .» یم  وت  ِدوخ  ِناج  هب  دننکیم و  ادـیپ  يرکـشل  تقو  نآ  دوش ، شخپ  اجهمه  وت  فرح  نیا  رگا  .دـنا  هدرک  مایق 

رب اهنیا  ینعی   (2) «. دینکن شخپ  ار  همانشخب  : » تفگ دیوگیم ، تسار 

566 ص :

ص 144. ج 46 ، راونألاراحب ، ص 64 ؛ صاصتخإلا ، - . 1
ج 33، راونألاراحب ، صص 171-180 ؛ ج 15 ، دیدحلا ، یبأ  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  صص 182-190 ؛ ج 8 ، يربطلا ، خـیرات  - . 2

صص 213-204.
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.دشیم ناش  یبلق  داقتعا  عنام  تنطلس ، نیمه  ایند و  تموکح و  ّبُح  دندرکیم ، ادیپ  رگا  مه  هدیقع  .دندیسرتیم  ناشتموکح 

تماقتسا دادترا و  يانعم  - 1380-10-22

هراشا

َّالإ  » اـی  (1)« ٌهَثـالَث ـَّالِِإ  ِْنیـَـسُْحلا  َدـَْعب  ُساَّنلا  َّدَـتْرِإ   » ّـالاو تـسا ، دادـترا  زا  يا  هـلحرم  نآ ، هـک  دراد  یهقف  ياـنعم  کـی  دادـترا ،» »
، دنیوگیم الاح  هک  یگدیرب »  » نیمه .دندیرب  رگید ؛ دنتـشگرب  ینعی  دشن ؛ دترم  یـسک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  دعب   (2)« هَسْمَْخلا

لباقم هطقن ي  ینعی  تسا ؛ هار  کـی  زا  نتـشگرب  ینعی  دوشیم ؛ مه  نیا  لـماش  معا ، ياـنعم  هب  دادـترا  .تسا  دادـترا »  » ياـنعم کـی 
: تماقتسا

(3) «. َکَعَم َباَت  ْنَم  َتِْرمُأ َو  امَک  ْمِقَتْساَف  »

نآ رابتعا  البرک و  هثداح ي  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  راتفر  ياهکالم  سدح 

رد ار  تاکالم  دناوتن  مدآ  هک  تسین  ضحم  هّید ي  - ّبعت ماکحا  نآ  وزج  یگبلط ) نابز  هب  الاح   ) مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هّیـضق ي 
نامدوخ ار  تاکالم  ام  هک  تساهزیچ  نیا  تالماعم و  باوبا  دننام  تسین ؟ ربتعم  ارچ  دنزب ، سدح  مه  رگا  ای  دنزب  مه  سدـح  اهنآ 

مادـک دـنهدیم ؟ ماجنا  طاـنم » حـیقنت   » ردـقچ تاـموکح ، تاسایـس و  تـالماعم ، فلتخم  ِباوبا  نیا  رد  ناـیاقآ  .میمهف  یم  تحار 
.دننکیم طانم  حیقنت  رایسب  مه  دعب  دننکیم و  ادیپ  مه  نیقی  ًاعطق  دنمهف و  یم  ار  یطانم  دراد ؟ دوجو  تیاور 

567 ص :

ص 144. ج 46 ؛ راونألاراحب ، ص 64 ؛ صاصتخإلا ، - . 1
ص 220 ج 71 ، راونألاراحب ، ص332 ؛ ج 1 ، لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  - . 2

!(« دننک تماقتسا  دیاب  ) دنا هدمآ  ادخ  يوس  هب  وت  اب  هک  یناسک  نینچمه  نک و  تماقتسا  يا ، هتفای  نامرف  هک  هنوگ  نامه  سپ  - . » 3
.112، دوه

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 644 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_567_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_567_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_567_3
http://www.ghaemiyeh.com


دادترا تیاور  موهفم  - 1380-10-29

: دنا هتفگ  ماظع  يایبنا  دروم  رد  .هار  کی  زا  نتشگرب  ینعی  دادترا 

(1) ؛» َتِْرمُأ امَک  ْمِقَتْساَف  »

: يولوم لوق  هب  .درگنرب  هار  نیا  زا  ینعی 

دومنیم توعد  لاس  دصهن  حون 

دوزفیم شموق  راکنا  مد  هب  مد 

؟ دیشک سپاو  نانع  نتفگ  زا  چیه 

؟(2) دیزخ یشوماخ  ِراغ  ردنا  چیه 

: میناوخیم تایاور  رد  ام  هکنیا  .تسا  دادترا  نامه  ندز ، سپاو 

(3) ؛» هَثالَث َّالِإ  ِْنیَسُْحلا  َدَْعب  ُساَّنلا  َّدَتْرإ  »

رطخ یب  مرگ و  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هار  زا  نایعیـش  ینعی  دندشن ؛ نید -  یب  يانعم  هب  دترم -  اروشاع ، هعقاو ي  زا  دعب  مدرم 
، دننامب دنتـسناوتن  همه  دش و  تّدش  دش ، تخـس  دش ، رطخ  نوچ  دنتـشگرب ؛ دنتفریم ، هنادازآ  همه  دوب و  میقتـسم  هار  ررـض و  یب  و 

(6) .رفن تفه  تایاور  یضعب  رد   (5)، رفن جنپ  تایاور  یضعب  رد   (4)، رفن هس  تایاور  یضعب  رد  یمک ؛ هّدع ي  رگم 

.دندش دایز  جیردتب  ًادعب  (7) ؛» اوُُرثَک اوُقَِحل َو  َساَّنلا  َّنِإ  َُّمث  »

568 ص :

.112، دوه .نک » تماقتسا  يا ، هتفای  نامرف  هک  هنوگ  نامه  سپ  - . » 1
تیب 11-10. ص 1043 ، مشش ، رتفد  يونعم ، يونثم  - . 2
ص 144. ج 46 ، راونألاراحب ، ص 64 ؛ صاصتخإلا ، - . 3

.نامه - . 4
ص 284. ج 7 ؛ راونألاراحب ، 104 ؛ دهزلا ، باتک  - . 5

صص 339-338. ج 1 ، لاجرلا ، هفرعم  رایتخإ  - . 6
ص 144. ج 46 ؛ راونألاراحب ، ص 64 ؛ صاصتخإلا ، - . 7
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خیرات هسامح ي  نیرتگرزب  البرک ؛ مایق  - 1380-12-21

هن .خـیرات  ریظن  یب  هرطاخ ي  کی  تشادـگرزب  تهج  زا  یکی  تسا : مامتها  دروم  تهج  ود  زا  مّرحم  .میراد  شیپ  رد  ار  مّرحم  هام 
امـش رگا  .قح  لها  ناسنا و  ياهیگتـسجرب  زورب  هسامح و  رد  ریظن  یب  هکلب  تسه -  هتبلا  هک  هودنا -  مغ و  تبیـصم و  رد  ریظن  یب 
مایق ام  .تسا  ریظن  یب  تاّیصوصخ ، نیا  اب  مایق ، تکرح و  نآ  هک  دید  دیهاوخ  دینک ، هظحالم  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ّتیعـضو 

.تسا ریظن  یب  تاّیصوصخ ، نیا  اب  مایق  نیا  اما  میا ، هتشاد  یلیخ 

هب .دوبن  نکمم  مه  يرکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  چـیه  دوب ؛ شیازفا  هب  ور  زور  هبزور  مامت ، تحاقو  تواسق و  اب  لـطاب  هطلس ي 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ضرعم  رد  دـندرکیم  یعـس  رکنملا  نع  نیهان  فورعملاب و  نیرمآ  هک  دوب  دایز  بعر  ياـضف  يردـق 
ینعی .دننکن  ادیپ  ههجاوم  تفالخ  هاگتسد  اب  دندرکیم  یعس  ریبز ،» نب  هللادبع   » دننام خاتسگ  روسج و  رایسب  دارفا  یتح  .دنریگن  رارق 

هیلع و هللا  مالسنینمؤملاریما  داماد  هدازردارب و  هک  رفعج » نب  هللادبع   » دننام یسک  یتح  .تسا  هدوب  تخس  رایسب  ّتیعـضو ، طیارش و 
رّوصتم يزیچ  نیا  زا  ریغ  ًالـصا  نوچ  دوش ؛ کیدزن  تفـالخ  هاگتـسد  هب  درکیم  یعـس   (1)، تسا مالـسلا  اهیلع  بنیز  بانج  رهوش 
رایتخا ینیـشن  هشوگ  يریگ و  هرانک  هعماج  زا  دوب و  هتفرگ  دوخ  هب  اوزنا  تلاح  مه  سابع » نب  هللادبع   » دننام یـسک  نینچمه ، .دوبن 

.درک

ناناوج و  شیرق »  » و مشاه » -ي  نب  » گرزب ناگدازاقآ  -ت-ه و  سجرب ياه  ّتیـصخش  ایوگ و  قطاـن و  ياـهنابز  هک  یناـسک  ینعی 
هچ دنیایب ؛ نادیم  طسو  هب  دندرکیمن  تأرج  دوب ، ناشرـس  تشپ  تاراختفا  زا  يا  هچخیرات  مادک  ره  دـندوب و  مالـسا  ردـص  رادـمان 

رد طقف  هن  .يّداع  مدرم  هب  دسر 

569 ص :

ص 694. ج 2 ، تاراغلا ، صص 5-6 ؛ هسماخ 2 ، يربکلا ، تاقبطلا  - . 1
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هسیاقم دنتشادن ، مه  ار  ّتیزکرم  نآ  هک  رگید ، ياهاج  هّیقب ي  اب  هنیدم  عضو  امش  تقو  نآ  .دوب  روط  نیا  مه  هنیدم  رد  یتح  ماش ،
.تسا بیرغ  بیجع و  ِقانتخا  نآ  طیارش ، نیا  .دینک 

: یبلط تردق  دصق  هب  هن  دوب ، هطلس  نیا  نتسکش  مه  رد  يارب  نامز ، نآ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مایق  تکرح و 

(1) «. ًاِملاَظ ًادِسْفُم َو ال  ًارَِطب َو ال  ًارِشَأ َو ال  ْجُرْخَأ  َْمل  یِّنَأ  »

هدوبن نیا  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  اما  دـننک ، هضبق  ار  تردـق  هکنیا  ات  دنـشکیم  دـننزیم و  دـننکیم ، جورخ  مایق و  يدارفا 
.تسا هدوب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  هکلب  تسا ،

ترـضح نآ  يارب  هک  یعیجف  عضو  نآ  اـب  هکنیا  رگید  دوش و  زوریپ  هکنیا  یکی  درک : ینیب  شیپ  ناوتیم  تبقاـع  ود  راـک ، نیا  يارب 
، یطیارـش نینچ  رد  .دنتـشادن  يا  هظحالم  چیه  اهنآ  هک  تسا  مولعم  بُخ ؛ .دوش  هتـشک  تماما -  ملع  نودـب  ولو  دوب -  رّوصت  لباق 
زا لقن  هب   ) درک يراصن  اب  هلهابم »  » زور رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دـنکیم  ار  يراـک  ناـمه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

ار شیوخ  يدوجوم  همه ي  اه و  هیامرس  نیرتزیزع  مالسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما   (2) .دروآ نادیم  هب  ار  شسفنا  ءاسن و  دالوا ، نآرق :)
.تسا مهم  رایسب  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  ِربص  نیا  .درک  ربص  دعب  دروآ و  نادیم  هب  مایق هللا  تقیقح و  زا  عافد  يارب 

570 ص :

ص 329. ج 44 ، راونألاراحب ، .مدشن » جراخ  هنیدم  زا  ندومن  ملظ  ندرک و  داسف  توادع و  یشکرس و  يارب  نم  - . » 1
َُّمث ْمُکَـسُْفنَأ  انَـسُْفنَأ َو  ْمُکَءاِسن َو  انَءاِسن َو  ْمُکَءاْنبَأ َو  انَءاْنبَأ َو  ُعْدـَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدـَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَـح  ْنَمَف  - . » 2

، دنزیخرب زیتس  هب  نآ  رد  وت  اب  یناسک  زاب ) ، ) هدیـسر وت  هب  هک  یـشناد  ملع و  زا  دـعب  هاگره  نِیبِذاْکلا ؛» یَلَع  ِهللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن 
؛ ار دوخ  نانز  مه  امـش  مییامن ، توعد  ار  شیوخ  نانز  ام  ار ؛ دوخ  نادنزرف  مه  امـش  مینک ، توعد  ار  دوخ  نادنزرف  ام  دـییایب  وگب :

لآ .میهد  رارق  ناـیوگغورد  رب  ار  ادـخ  تنعل  مینک و  هلهاـبم  هاـگ  نآ  دوخ ؛ سوـفن  زا  مه  امـش  مینک ، توـعد  دوـخ  سوـفن  زا  اـم 
.61، نارمع

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 647 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_570_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_570_2
http://www.ghaemiyeh.com


ینعی ربص »  » میمهف یمن  ام  .تسین  لاجم  نونکا  ما و  هدرک  یلّـصفم  تبحـص  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  ِربص  دروم  رد  راب  کی  نم 
، ـالقع هّجوم ، ياـهمدآ  هتـسجرب ، ياـه  ّتیـصخش  نیثّدـحم ، ناـگرزب ، زا  .تسیچ  هک  دـیمهف  ناوـتیم  ربـص  ياـج  رد  ار  ربـص  .هچ 

هدیاف هک  دیهدیم  ماجنا  ار  یلمع  دوخ ، ِراک  نیا  اب  امش  اقآ ! : » دنتفگیم نیسح  ماما  هب  دندمآ و  یم  رّرکم  نازوسلد ، همین  نازوسلد و 
نامه زا   (1) .دندزیم اهفرح  نیا  زا  دینکیم »! لیلذ  ار  قح  لها  راک ، نیا  اب  .دـینکیم  دراو  تراسخ  ربمغیپ  نادـناخ  دوخ و  هب  .درادـن 
ناشیا لباقم  رد  یقالخا  ِنوگانوگ  ِعناوم  نیا  دندیمهف ، یضعب  دنک و  تکرح  هکم  زا  تشاد  دصق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  ادتبا 

.مدرک ضرع  هک  يربص  نامه  درک ؛ ربص  ثداوح  نیا  لباقم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اما  .اروشاع  بش  ات  دش ، عورش 

روط نیا  دنوریم ؛ نیب  زا  اهناوج  نیا  اقآ ! : » دنتفگ ماما  هب  ردـقنآ  تضهن ، هرود ي  رد  .درک  ربص  روط  نیمه  مه  هیلع  هللا  ناوضرماما 
یمیظع رایسب  راک  هنایشان ، ياه  یهاوخریخ  نیا  لباقم  رد  ندرک  ربص  .درک  ربص  ناشیا  اما  دوشیم »! بارخ  تکلمم  دنوشیم ؛ هتشک 

.تسا

ياهراشف لباقم  رد  ندرک  ربص  .تسین  ینامـسج  بئاصم  اـهراشف و  لـباقم  رد  ربص ، همه ي  .دـهاوخیم  تردـق  یلیخ  ندرک ، ربص 
هیلع نیـسح  ماـما  هک  تسا  یلیمج  میظع و  ربـص  نآ  دـشر ، نشور و  نَّیب و  ِهار  ندرکن  اـهر  ییوج و  تحلـصم  یبـلط و  تحلـصم 
هعطق هعطق  ار  شتیب  لـها  ناتـسود و  زا  یکی  یکی  ندـب  هک  عـیجف  عـضو  نآ  لـباقم  رد  اروشاـع ، زور  مه  دـعب  .داد  ماـجنا  مالـسلا 
مهیلع تیب  لها  باحصا و  زا  رفن  ره  .هن  دنوش ؛ هتـشک  يا  هّدع  دتفیب و  بمب  کی  ًالثم  هک  دوبن  روط  نیا  .درک  ربص  هرابود  دندرک ،

، دنتفریم هک  مالسلا 

571 ص :

، قودص یلامألا ، صص 56 ؛ ج 3 ، بهذـلا ، جورم  صـص 228-229 ؛ لاوطلا ، رابخألا  ص 163 ؛ ج 3 ، فارـشألا ، باـسنأ  - . 1
ص ج 1 ، يرولا ، مـالعإ  صص 208و210-211 ؛ ج 14 ، قشمد ، هنیدم  خـیرات  صص 34-35 ؛ ج 2 ، داـشرإلا ، صص 218-219 ؛

ص 375. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 37 ؛ ج 4 ، لماکلا ، صص 253-254 ؛ ج 1 ، حئارجلا ، جئارخلا و  446 ؛
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.درک ربص  اهنآ  کت  کت  يارب  ناشیا  دندرک و  ادج  ار  ترضح  نآ  كرابم  ندب  زا  يا  هعطق  ای  وضع  کی  هک  دوب  نیا  لثم 

رد تساوخیم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  ییاهشزرا  نآ  ینعی  دش ؛ مولعم  مه  شا  هجیتن  دیشون ؛ یکی  یکی  ار  ربص  ياه  هعرج  نیا 
، رتمهم رتدودحم و  هریاد ي  رد  .دنام  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ثیدـح  یمالـسا و  ياهـشزرا  مالـسا ، مان  نآرق ، دـنامب -  ایند 

.تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  هک  دنام  عّیشت 

هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  لاس  تصش  هاجنپ ، نآ  لوط  رد  هک  نانچمه  درکیمن ، ار  راک  نیا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رگا 
، دـنناسرب لتق  هب  دـنبایب و  ار  ترـضح  نآ  هشوگرگج ي  دـنناوتب  هک  دوب  هدیـسر  اـجنآ  هب  دوب و  هتفاـی  رییغت  مالـسا  روط  نآ  هلآ ،  و 

هیلع نیـسح  ماما  دـننام  مالـسا ، يایند  رد  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  سپ  .درکیم  قرف  یلیخ  عاـضوا 
قرف یلیخ  عاضوا  .دندرک  ریسا  دنتشک و  ًاحیرص  ًانلع و  ار  ربمغیپ  ياه  هشوگرگج  نادنزرف و  مالسلا ،  اهیلع  يربک  بنیز  مالـسلا ، 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  .تفریم  نیب  زا  مالسا  یکدنا  هلصاف ي  هب  درکیمن ، ار  راک  نآ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رگا  الاح  .دوب  هدرک 
هسامح ي نیرتگرزب  اهنت  هن  نیا ، .تشاد  هگن  دوخ  نوخ  اب  ار  هدز  نافوط  همیخ ي  نیا  هک  دش  یمیظع  خیم  نآ  هباثم ي  هب  عقاو  رد 

ناونع هب  نآ  زا  هشیمه  دـیاب  تشاد و  هگن  هدـنز  درک و  ظفح  دـیاب  ار  نیا  .تسا  خـیرات  هسامح ي  نیرتگرزب  هکلب  مالـسا ، خـیرات 
.دوش هدافتسا  نیملسم  خیرات  رد  اشگ  هرگ  رما  کی 

لخاد نوـنکا  .تـسا  ینیـسح  سرد  نیطـسلف ، هلئـسم ي  رد  اـشگ  هرگ  رما  زورما  .تـسا  لـیبق  نـیمه  زا  نیطـسلف  هلئــسم ي  زورما ،
هار ینعی  دـنا ؛ هـتفرگ  شیپ  رد  هـک  تـسا  یهار  نـیمه  دـهد ، تاـجن  ار  مدرم  نـیا  دـناوتیم  هـک  يزیچ  اـهنت  نیطـسلف ، ياـهنیمزرس 

تسا و هدرک  ار  راک  نیا  يدایز  دودـح  ات  نونکا  هک  روط  نامه  .دـنک  لِگ  رد  اپ  ار  یتسینویهـص  میژر  دـناوتیم  هضافتنا  هضافتنا .» »
تایانج ینیطسلف و  تادهاجم  دای و  مان ، مّرحم ، ماّیا  رد  .درادن  دوجو  يرگید  هار  چیه  تسا و  هار  اهنت  نیا  دبای ، همادا  رگا 
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.تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تکرح  تهج  رد  راک  نیا  .دینک  هدنز  ار  ریخا  ياهزور  نیا  رد  یتسینویهص  میژر  بیجع 

هاگآاب تسا ، یناسر  یهاگآ  ربنم  تقیقح  رد  ناتیارب  مّرحم  دـیراد و  راک  رـس و  مّرحم  اب  هک  یناسک  همه ي  زیزع و  ناتـسود  اـمش 
.دییوگب مدرم  يارب  ار  تایانج  نیا  .دوش  عیاض  نات  ینیطسلف  ناردارب  ّقح  ینامز ، ّمهم  تصرف  نیا  رد  هک  دیراذگن  مدرم ، ندرک 

مالسلا هیلع  هللادبعابا  یگداتسیا  ییابیکش و  - 1380-12-23

همادا ي رب  یگداتـسیا  تماقتـسا و  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربص  هیبش  هیلع  هللا  همحرماما  ربص  مدرک ، ضرع  تقو  کی  هدنب 
.ندزن بقع  نداد و  همادا  ار  دوخ  راک  هار و  کی 

ربص نآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رگا  ًاـعقاو  .تسا  هدرک  همیب  زورما  اـت  خـیرات  لوط  رد  ار  مالـسا  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماـما  ربص 
مه مالـسا  مان  زا  یتح  نرق ، کی  تشذـگ  اب  کشالب  دـندرکیمن ، اروشاع  هثداح ي  تامّدـقم  البرک و  لیُبق  البرک و  رد  ار  یخیرات 
هک تسین  نیا  طقف  ربص ، .دوبن  یناسآ  ِربص  نیا  دـندرک ؛ هدـنز  ار  نید  ربص ، تکرب  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اـما  .دـنامیمن  يرثا 

هلحرم نیا  هتبلا  دنک -  یگداتسیا  ناسنا  دنشُکب و  ای  دننک  هجنکش  ناسنا  يولج  ار  ناسنا  نادنزرف  ای  دنزادنیب  هجنکـش  ریز  ار  ناسنا 
رظن رد  تسا  نکمم  رهاّظلا  یلع  هک  یتاراـهظا  اـه و  هسوسو  اـب  ار  ناـسنا  هک  تسا  نیا  رتمهم  نیا  زا  اـما  تسا -  ربص  زا  یّمهم  ي 

؟ دیوریم اجک  امش  اقآ ! دندرکیم : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  هک  يراک  نامه  دنرادب ؛ زاب  هار  نیا  همادا ي  زا  دیایب ، یقطنم  یـضعب 
هب ار  اهنآ  تسد  دینکیم ؛ يرج  ار  نمـشد  دیهدیم ؛ رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  دوخ  هداوناخ ي  دیهدیم ؛ رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  دوخ 

یقالخا روذحم  نیا  لباقم  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تساوخ  دیسر ، سک  ره  .دینکیم  زاب  دوخ  نوخ 
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هب ات  دینکیم  راداو  ار  اهنیا  دینکیم و  رت  ّطلسم  ار  نمشد  دیزادنا و  یم  رطخ  هب  ار  يا  هّدع  ناج  دوخ ، مادقا  نیا  اب  امش  هک  دهد  رارق 
(1) .دنیالایب تسد  امش  نوخ 

؛ موش هتـشک  ات  موریم  نم  دـیوگب  مدآ  هک  تسین  حـضاو  نشور و  گنج  کی  نیا  .تسا  روآدـیدرت  مهم و  یلیخ  هطقن ي  کی  نیا 
رگا امـش  اقآ ! هک  دـننک  حرطم  ای  دـشاب  حرطم  انعم  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  دوب  نکمم  .تسه  شلاـبند  ریذاـحم  نیا  هن ،
رسپ امش  .دیـشاب  أجلم  دینامب و  هدنز  دیاب  امـش  دنروآ ؛ یم  رد  ار  همه  ردپ  دننکیم و  ماعلتق  هفوک  رد  ار  امـش  ِنایعیـش  دیوش ، هتـشک 

.دینک ظفح  ار  يا  هّدع  ناج  دوخ ، تایح  ظفح  اب  دیربمغیپ ؛

ریگتـسد ار  ماما  هک  دادرخ  هدزناپ  یهعقاو  زا  دـعب  منکیمن ، شومارف  هدـنب  .دـش  رارکت  انعم  نیمه  ًانیع  هیلع  هللا  ناوضرماـما  دروم  رد 
راک نیا  ایآ  تفگ : نم  هب  هتسجرب  ياه  ّتیصخش  زا  فورعم و  ناگرزب  زا  یکی  داتفا ، قافّتا  نینوخ  میظع و  هثداح ي  نآ  دندرک و 
نیب رد  .دـنانینّیدتم  ناـش  نیرتـهب  اـهنیا ، نیب  رد  .دـندساف  ًاـبلاغ  هک  دراد  دوـجو  ناوـج  همه  نیا  تکلمم ، نـیا  رد  تـسا !؟ تـسرد 

نمشد کَچ  مد  ار  اه  - نیرتهب تکرح ، نیا  اب  ینالف  .دنیآ  یم  نابایخ  هب  ایاضق  نیا  رد  هک  دنتسه  یناسک  ناش  نیرتهب  مه  نینّیدتم 
لزلزتم ِقطنم  نیا  لباقم  رد  دیآ و  قئاف  قطنم  نیا  رب  دـناوتب  هک  یـسک  تسا ؛ قطنم  کی  نیا  دـش ! هتخیر  نیمز  رب  ناش  - نوخ داد و 

.تشاد ار  نآ  ماما  هک  تسا  ینیسح  ماما  ربص  نیا  .تسا  هدرک  یمیظع  ربص  دنک ، ربص  هدننک 

دوجوهب ار  تمظع  نیا  هک  دوب  ربص  نیمه  .داتـسیا  ماما  دـش و  رارکت  ربص  نیا  روشک ، نوگانوگ  يایاضق  رد  گنج و  هّیـضق ي  رد 
.درک اپ  رس  ار  همیخ  نیا  دروآ و 
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یتوغاط ياهتردق  بوکرس  لدع و  هماقا ي  هاگیّلجت  اروشاع ؛ - 1380-12-27

هراشا

، ندرک رازگرب  نتفگ و  اب  هک  تسین  يا  هثداـح  مّرحم ، هثداـح ي  و  دراد ؛ یناـسنا  يونعم و  یخیراـت و  ّتیّمها  اـم  يارب  مّرحم  ماـّیا 
هلئسم ي هب  یهاتوک  تخادرپ  مضیارع ، زاغآ  رد  هدنب  .تسا  مزال  هشیمه  تسا و  یگـشیمه  تسا ، يروآدای  رکذ و  .دوش  يرارکت 

.منکیم مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مایق 

زا هک  یناهانگ  .تسا  هداد  ناشن  يرادـتموکح  هصرع ي  رد  ار  دوخ  ییاوقت  یب  يراکهنگ و  اطخ و  نیرتشیب  خـیرات ، لوط  رد  رـشب 
لباق يداـع  یلومعم و  دارفا  ِگرزب  رایـسب  ناـهانگ  اـب  تسا ، هدز  رـس  مدرم  تشونرـس  رب  ِناطّلـسم  نارادـمامز و  ناـمکاح و  يوس 

هـصرع زا  رتمک  یلیخ  قطنم  هصرع ، نیا  رد  .تسا  هدرب  هرهب  تمکح  قالخا و  درخ و  زا  رتمک  رـشب  هصرع ، نیا  رد  .تسین  هسیاـقم 
.تسا هدوب  مکاح  يرشب  یگدنز  رگید  ياه 

کی مدرم  یهاـگ  رـشب -  دارفا  داـحآ  دـنا ، هتخادرپ  ار  یگدولآ  هاـنگ  داـسف و  یقطنم و  یب  يدرخ و  یب  نیا  تراـسخ  هک  یناـسک 
هب يرشب ، عماوج  لّوحت  اب  دعب  دندوب ، يدرف  دادبتسا  لکـش  هب  زاغآ  رد  اهتموکح  نیا  .دندوب  دّدعتم -  عماوج  مدرم  یهاگ  هعماج و 

.دندمآرد هتفای  نامزاس  یعمج و  دادبتسا  تروص 

ایبنا راک  نیرتمهم  توغاط ؛ اب  هلباقم 

: دندرک عیاض  ار  ادخ  ياه  - تمعن هک  تسا  یناسک  تیغاوط و  اب  هلباقم  یهلا ، ماظع  يایبنا  راک  نیرتمهم  اذل 

(1) «. لْسَّنلا َثْرَْحلا َو  َِکلُْهی  اهِیف َو  َدِسُْفِیل  ِضْرَْألا  ِیف  یعَس  یَّلَوَت  اذِإ  «َو 

.دننک ریگ  ناهج  ار  داسف  ات  دندرک  یعس  دنکیم ؛ دای  هدنهد  ناکت  تاریبعت  نیا  اب  دساف ، ياه  - تموکح نیا  زا  نآرق ، هیآ ي 

اهَنْوَلْصَی َمَّنَهَج  راوَْبلا * َراد  ْمُهَمْوَق  اوُّلَحَأ  ًاْرفُک َو  ِهللا  َتَمِْعن  اُولََّدب  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْملَأ  »
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اـه و - تـعارز دـننکیم و  شــشوک  نـیمز  رد  داـسف  هار  رد  دـنوشیم ،) جراـخ  وـت  دزن  زا  و   ) دـننادرگیمرب يور  هـک  یماـگنه  - . » 1
.205، هرقب .دنزاس » - یم دوبان  ار  نایاپراهچ 
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(1) ؛» رارَْقلا َْسِئب  َو 

مّنهج رد  دـندش ، - یم رادروخرب  مَِعن  نیا  زا  دـیاب  هک  ار  اهناسنا  دـندرک و  لیدـبت  نارفک  هب  ار  یعیبط  یناسنا و  یهلا و  ياه  - تمعن
.دندرک بابک  دندنازوس و  دندروآ ، دوجوهب  دوخ  نارفک  زا  هک  ینازوس 

لدج گنج و  هب  جایتحا  دنتـشادن ، دروخرب  خیرات  نارگنایغط  ملاع و  تیغاوط  اب  ایبنا  رگا  .دـندرک  ییارآ  فص  اهنیا  لباقم  رد  ایبنا 
: دیوگیم نآرق  هکنیا  .دوبن 

(2) ؛» ٌرِیثَک َنوُّیِّبِر  ُهَعَم  َلَتاق  ٍِّیبَن  ْنِم  ْنِّیَأَک  «َو 

، ایبنا گنج  فرط  دوب ؟ یناسک  هچ  اب  گنج  نیا  دندز ، تسد  گنج  لاتق و  هب  تسرپادخ ، نانمؤم  اب  هارمه  هک  یناربمایپ  رایسب  هچ 
.دندرک دوبان  تخبدب و  ار  ّتیرشب  هک  دندوب  خیرات  رگنایغط  رگناریو و  ياهتردق  دساف ، ياهتموکح  نیمه 

: تسا هدش  یفّرعم  لدع  هماقا ي  اه ، - تلاسر اه و  - تّوبن گرزب  فده  کی  نآرق ، رد  اذل  دنناسنا ؛ ناگدنهد  تاجن  ایبنا ،

(3)« طْسِْقلِاب ُساَّنلا  َموُقَِیل  َنازیِْملا  َباتِْکلا َو  ُمُهَعَم  اْنلَْزنَأ  ِتانِّیَْبلِاب َو  انَلُسُر  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  »

ملظ و ياهدامن  ینعی  دوش ؛ مکاح  عماوج  نایم  رد  لدـع  طسق و  هک  تسا  هدوب  نیا  يارب  لسر  لاسرا  یهلا و  ياهباتک  لازنا  ًالـصا 
.دزیخرب نایم  زا  داسف  ییوگروز و 

مالسلا هیلع  هللادبعابا  مایق  هفسلف ي 

: دومرف .دوب  یتکرح  نینچ  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  تکرح 

(4) «. يِّدَج ِهَُّما  ِیف  ِحاَلْصِْإلا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  اَمَّنِإ  »

576 ص :

يارس *) دندناشک يدوبان  یتسین و  يارـس  هب  ار  دوخ  موق  و  دندرک ، لیدبت  نارفک  هب  ار  ادخ  تمعن  هک  ار  یناسک  يدیدن  ایآ  - . » 1
.29-28، میهاربإ .تسا » یهاگرارق  دب  دنوشیم و  دراو  نآ  شتآ  رد  اهنآ  هک  تسا  منهج  نامه ) يدوبان ، یتسین و 

.146 نارمع ، لآ  - . 2
( هنالداع نیناوق  لطاب و  زا  ّقح  ییاسانـش   ) نازیم و  ینامـسآ )  ) باتک اهنآ  اب  و  میداتـسرف ، نشور  لیالد  اب  ار  دوخ  نالوسر  ام  - . » 3

.25، دیدح .دننک » تلادع  هب  مایق  مدرم  ات  میدرک ، لزان 
ص 329. ج 44 ، راونألاراحب ، .مدش » جراخ  مّدج  تّما  نایم  رد  شزاس  حلص و  داجیا  روظنم  هب  نم  هک  تسین  نیا  زج  - . » 4

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
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: دومرف نینچمه 

ٍلْعِِفب ِهیلَع  ْرِّیَُغیْمَلَف  ِناَوْدُْعلا  ِْمثِْإلِاب َو  ِهللا  ِداَبِع  ِیف  ُلَمْعَی  ِهللا  ِلوُسَر  ِهَّنُِسل  ًاِفلاَُخم  ِهللاِدْهَِعل  ًاثِکاَن  ِهللا  ِمُرُِحل  ًالِحَتْسُم  ًاِرئاَج  ًاناَْطلُس  يَأَر  ْنَم  »
(1) ؛» هَلَخْدَم ُهَلِخُْدی  ْنَأ  ِهللا  یَلَع  ًاّقَح  َناَک  ٍلْوَقال  َو 

يارب نم  دومرف : .تسا  تشونرـس  مه  وا  اب  لاعتم  يادخ  دزن  رد  دنیـشنب ، توافت  یب  دـنیبب و  ار  ملظ  داسف و  نوناک  یـسک  رگا  ینعی 
ماما دنک ؛ تموکح  دورب و  هک  دوب  نیا  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  قارع  مدرم  توعد  .مدرکن  تکرح  نعرفت  یـشکندرگ و 

هب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دوبن ؛ تموکح  رکف  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسین  نینچ  ینعی  .دنداد  خساپ  توعد  نیمه  هب  مه 
.نوخ نداد  تداهش و  اب  هچ  تموکح و  نتفرگ  اب  هچ  دوب ؛ یتوغاط  ياهتردق  ندرک  بوکرس  رکف 

مالسا رس  رب  هچ  وا ، نوکـس  نیا  وا ، توکـس  نیا  وا ، ياضما  نیا  دنکن ؛ ار  تکرح  نیا  رگا  هک  تسنادیم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
.دروآ دهاوخ 

نادرم و رگا  دوریم ، ولج  دریگیم و  شیپ  نایغط  هار  دراد و  راـیتخا  رد  ار  هعماـج  کـی  اـی  عماوج و  تاـناکما  همه ي  یتردـق  یتقو 
ملظ ینعی  دـنا ؛ هدرک  اضما  ار  وا  راک  لمع ، نیا  اب  دـننکن ، هئطخت  ار  وا  تکرح  دـننکن و  دوجو  راهظا  وا  لباقم  رد  قح  ناراد  هیعاد 

.دنشاب هتساوخ  ناشدوخ  هکنیا  نودب  دسریم ، قح  لها  ياضما  هب 

ماما .دـندش  بکترم  مالـسا  ردـص  گرزب  نارادمدرـس  نادـنزرف  مشاه و  ینب  ناـگدازاقآ  ناـگرزب و  زور  نآ  هک  دوب  یهاـنگ  نیا 
.درک مایق  اذل  تفاتیمنرب ، ار  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح 

اهنادجو رگرادیب  مالسا و  هدننک ي  هدنز  مالسلا ؛  هیلع  نیسح  ماما  مایق 

هب اروشاع  هثداح ي  زا  سپ  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  هکنآ  زا  دعب  تسا  هدش  لقن 

577 ص :

(، دنکیمن راتفر  تلادع  هب  و   ) دنکش یم  ار  ادخ  نامیپ  و  درامشیم ، لالح  ار  ادخ  مارح  هک  دنیبب  ار  يرگمتس  ناطلس  سک  ره  - . » 1
لمع اب  هاگنآ  دنکیم ، لمع  زواجت  هانگ و  هب  ادخ  ناگدنب  نایم  رد  و  دزرو ، یم  تفلاخم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ّتنس  اب  و 

ار رگمتس  ناطلـس  نآ  هک  دربب  خزود  زا  ییاج  نامه  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  راوازـس  دیاین ، رب  عاضوا  رییغت  ددص  رد  شراتفگ  و 
ص 304. ج 4 ، يربطلا ، خیرات  .دربیم »
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هدش هلـصاف  هام  تشه  تفه ، تشگرب ؛ هرابود  (2) و  تفر نوریب  هنیدـم  زا  ناوراک  نیا  هک  یتقو  نآ  زا  دـیاش   - (1) تشگرب هنیدم 
رد ناوراک  نیا  تفگیم ؛ مه  تسار   (3)! دش هچ  دیتفر ، دیدید  هللا ! لوسر  نبای  درک : ضرع  دـمآ و  ناشیا  تمدـخ  رفن  کی  دوب - 

هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  لد  ِزیزع  ربمغیپ و  دنزرف  تیب ، لها  ناشخرد  دیشروخ  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  دوب  هتفر  یلاح 
 - نارگید ساـّبع و  نینمؤملاریما -  نادـنزرف  دوب ؛ هتفر  يزارفارـس  تّزع و  اـب  نینمؤملاریما  رتـخد  دوب ؛ اـهنآ  ناـیم  سأر و  رد  هلآ ، 
الاح ؛(4)  دندوب هتفر  ناوراک  نیا  اب  همه  مشاه ، ینب  رادمان  هدـبز و  هتـسجرب و  ناناوج  نسح ، ماما  نادـنزرف  نیـسح ، ماما  نادـنزرف 
هدید غاد  جـنر و  هدیـشک ، تراسا  اهنز  تسه ؛ ناوراک  نیا  رد  مالـسلا -  هیلع  داّجـس  ماما  درم -  کی  طقف  هتـشگرب و  ناوراک  نیا 

.دوبن ناوراک  نیا  نایم  رد  راوخریش  كدوک  یتح  دوبن ، ربکا  یلع  دوبن ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنا ؛

- یم هدـنز  اه  - مسج دـنتفریمن ، رگا  هلب ، دـشیم ! هچ  میتفریمن ، رگا  نک  رکف  دومرف : صخـش  نآ  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما 
مان یتح  دشیم و  موکحم  خـیرات  لوط  رد  قطنم  درخ و  دـشیم ؛ لامیاپ  اهنادـجو  دـشیم ؛ بوذ  حور  دـشیم ؛ دوبان  تقیقح  اما  دـنام ،

.دنامیمن مه  مالسا 

اهلد شخبامرگ  هلعش ي  اهنت  هزرابم ؛ هب  نامیا 

رد دوب  نکمم  دـندرک ، عورـش  ار  تکرح  نیا  هک  یناسک  .دوب  هار  نیا  رد  یمالـسا  ماظن  یمالـسا و  بالقنا  تکرح  اـم ، نارود  رد 
مه انعم  نیا  اهنآ  نهذ  رد  ًالماک  اما  دـنهد ؛ لیکـشت  ار  دوخ  رظن  دروم  ِماظن  تموکح و  دـنناوتب  يزور  کی  هک  درذـگب  ناش  نهذ 

رس هب  یماکان  یتخس و  هزرابم و  رد  ار  ناشرمع  مامت  ای  دنوش  دیهش  هار  نیا  رد  تسا  نکمم  هک  تشاد  دوجو 

578 ص :

.335-334 صص ج 98 ، راونألاراحب ، ص 219 ؛ هیوقلا ، ددعلا  ص 100 ؛ ج 3 ، لامعألا ، لابقإ  - . 1
ص 326. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 435 ؛ ج 1 ، يرولا ، مالعإ  صص 21-22 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، - . 2

ص 177. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 677 ؛ یسوط ، یلامألا ، - . 3
ص 326. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 435 ؛ ج 1 ، يرولا ، مالعإ  ص 228 ؛ لاوطلا ، رابخألا  - . 4
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هایـس تخـس و  ياهلاس  دعب  لاـس 41 و42 و  رد  مالـسلا .  هیلع  نیـسح  ماـما  تکرح  لـثم  تسرد  تشاد ؛ دوـجو  هار  ود  ره  .دـنربب 
هزرابم هب  نامیا  هلعـش ي  درکیم ، راداو  تکرح  هب  ار  اهنآ  تشادـیم و  هگن  مرگ  ار  اهلد  هک  يا  هلعـش  اهنت  اهنادـنز ، نیا  رد  قاـنتخا 
یناکم ینامز و  طیارـش  دراد ؛ فرط  ود  اهتنم  دوب ؛ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هار  نامه  هار ، نیا  .تموکح  هب  ندیـسر  ِقشع  هن  دوب ؛

نیا نودـب  هار  مه  تقو  کـی  دوشیم ؛ هتـشارفارب  شمچرپ  یمالـسا  تموکح  دـیآ ، یم  دوـجوهب  تاـناکما  تقو  کـی  .تسا  ّریغتم 
.میا هتشاد  دایز  خیرات  لوط  رد  لیبق  نیا  زا  .دوشیم  مامت  تداهش  اب  تسا و  تاناکما 

رد مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  ینارود  نآ  زا  بتارم  هب  یناسنا ، طباور  هنامز و  تشاذگ ، مدـق  هار  نیا  رد  ماما  هک  ینارود  نآ  رد 
تاطابترا هدش ، کیدزن  اه  هار  .دوشیم  رت  هدـیچیپ  نانچ  - مه اه  - ناسنا طباور  مه  زورما  و  دوب ؛ رت  هدـیچیپ  تشاذـگ ، مدـق  هار  نیا 

یناسک زورما  .تسا  هدش  رت  مکارتم  هثداح  کی  يارب  نوگانوگ  لماوع  تسا ؛ هدش  رت  هدیچیپ  رتراوشد و  اه  هطبار  اما  هدـش ، ناسآ 
ار داسف  نایغط و  ینعی  دننک ؛ ایند  همه ي  هب  هّجوتم  ار  ناشدوخ  تّمه  دنناوتیم  دـنراد ، رارق  هیواعم  نبدـیزی  زور  نآ  هاگیاج  رد  هک 

ایند رد  نایغط  نیا  هنافّـسأتم  تسا و  یلمع  کیدزن ، ِتاطابترا  اب  زورما  هک  تسا  يراک  نیا  .دنهد  قوس  ّتیرـشب  همه ي  تمـس  هب 
مدرم رایتخا  رد  ار  تعرـس  تلوهـس و  هک  ردق  نامه  يرـشب ، هدیچیپ ي  شناد  هتفرـشیپ و  يروانف  .تسا  هدرک  دـشر  دراد و  دوجو 
زورما .تسا  هداد  رارق  كاپان  ياه  هزیگنا  رایتخا  رد  ار  تعرـس  تلوهـس و  تاـناکما و  رتشیب ، هزادـنا و  ناـمه  هب  هتـشاذگ ، يداـع 

دنناوتیم دنهد ؛ رارق  يرشب  ياهتورث  همه ي  رب  ّتیرشب و  همه ي  ناهج ، رب  هطلس  ار  ناشدوخ  فده  دنناوتیم  ایند  یتوغاط  ياهتردق 
گرزب ياهنایغط  يدراوم  رد  هنافّـسأتم  و  دنهد ؛ رارق  درادیم ، زاب  هار  نیا  زا  ار  اهنآ  هک  یعناوم  همه ي  ندیبوک  ار  ناشدوخ  فده 

.تسا نیگنس  یلیخ  هفیظو  زورما  .دوشیم  هدهاشم  ایند  رد  تسا ، یثیبخ  دیلپ و  فادها  نینچ  کی  رگناشن  هک 

579 ص :
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راختفا تّزع و  رهظم  مالسلا ؛  هیلع  نیسح  ماما  - 1381-1-1

يارب .تسا  نراقم  یخیرات  گرزب  هسامح ي  نآ  هرطاخ ي  دـیدجت  ینیـسح و  ياروشاع  ياهزور  اب  ون ، لاس  راهب و  زاـغآ  لاـسما 
، درادن دوجو  هناکدوک  يداش  نشج و  يانعم  هب  ِدیع  هچرگا  تسا ، مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  قشاع  دنمتدارا و  هک  ام  زیزع  ّتلم 

رادومن نیتسار و  تّزع  رهظم  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  اریز  دراد ؛ دوجو  تسا ، راختفا  تّزع و  زا  یشان  هک  یی  يونعم  تجهب  اما 
.توکلم ملاع  ناراگتسر  يارب  مه  ملاع و  يّدام  هاگتسد  رد  ریسا  ِمدرم  ام  مشچ  رد  مه  تسا ؛ یقیقح  راختفا  لماک 

*

: دومرف هک  دوب  وا  دوب و  تّزع  رهظم  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 

(1) «. هَّلِّذلا اَّنِم  َتاَْهیَه  »

ینیسح راختفا  تّزع و  - 1381-1-9

هراشا

.تسا مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  یندـشن  شومارف  میظع و  تضهن  روآدای  ناـمز ، .تسا  ساّـسح  رایـسب  ناـکم ، مه  ناـمز و  مه 
.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  هزات ي  ِغاد  ياهزور  تسا ؛ ترضح  نآ  تداهش  مجنپ  زور  زورما 

ياهزور نآ  اب  اهزور  نیا  .دوب  رـشب  خیرات  ِنارود  ِثداوح  نیرتگرزب  زا  یکی  دهاش  مالـسا  ردـص  خـیرات  ییاهزور ، نینچ  لثم  رد 
روالد هتـشذگ و  ناج  زا  ِناناوج  ام ، نامز  ِناییاروشاع  هک  تسا  ههوکود  ناگداپ  مه  ناکم  .تسا  فداصم  زاـس  خـیرات  ساّـسح و 

هنانمؤم هنادرم و  میمـصت  مزع و  اوه ، لاح و  نیمه  رد  دـندرک و  عامتجا  اج  نیمه  رد  سّدـقم ، عافد  يدامتم  ياه  - لاس ّیط  رد  ام ،
، اهیراکادف دهاش  نیمزرس ، ناگداپ و  نیا  .دندروآرد  لمع  هلحرم ي  هب  روشک  نیا  زا  عافد  رب  ار  دوخ  ي 

580 ص :

ص 219. ج 14 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  فالتخا : یمک  اب  ص 83 . ج 45 ، راونألاراحب ، ص 39 ؛ نازحألا ، ریثم  - . 1
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.تسا هدرک  زورب  راکادف  یجیسب و  نمؤم  ناناوج  زا  هک  تسا  یتوارط  افص و  جاوما  زا  لامالام  ياه  هّیحور  اهنامیا و  اهصالخا ،

لاس لوط  رد  ام  راتفر  هب  دـناو  -ت- یم هک  تسا  یمان  ناونع و  نیا  .دـش  هتخانـش  ینیـسح » راـختفا  تّزع و   » لاـس ناونع  هب  لاـسما 
.دهدب تهج 

ینیسح راختفا  تّزع و  دعُب  هس 

تکرح هک  یسک  نآ  تسیچ ؟ هب  راختفا  راختفا ، نیا  تسا ؟ یتّزع  هنوگچ  تّزع  نیا  .تسا  ینیسح » راختفا  تّزع و   » لاس لاس ، نیا 
میظع تضهن  نیا  هاگدید ، هس  اب  دُعب و  هس  زا  .تسا  یتّزع  هنوگچ  تّزع ، نیا  هک  دنادیم  دسانـشب ، ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 

هریخ ار  مشچ  همه  زا  شیب  هک  هچنآ  دـُعب ، هس  ره  رد  .درک  هاـگن  دوشیم  تسا ، هدـش  راگدـنام  روـط  نیا  خـیرات  رد  هک  ار  ینیـسح 
.تسا راختفا  يدنلبرس و  تّزع و  ساسحا  دنکیم ،

کی .درک  نینچ  وا  یحالصا  یبالقنا و  تکرح  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  ردتقم  ِلطاب  لباقم  رد  قح  هزرابم ي  دُعب ، کی 
دراد دوجو  يا  هزرابم  هصرع ي  تضهن ، نیا  رد  .تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تضهن  رد  قالخا  ّتیونعم و  مّسجت  رگید ، دُعب 

.تساهناسنا نطاـب  سفن و  نآ ، تسا و  لـطاب  قح و  ینلع  هزراـبم ي  یبـالقنا و  تکرح  یـسایس و  یعاـمتجا و  هبنج ي  زا  ریغ  هک 
زاب دنلب  ياه  - ماگ نتشادرب  زا  ار  وا  ناسنا ، دوجو  رد  یناسفن  ياهاوه  اه و  - توهش اه ، - تراقح اه ، - عمط اه ، - فعض هک  ییاجنآ 
نب نیسح  رس  تشپ  راکادف  نمؤم و  نانز  نادرم و  هک  ییاجنآ  .رتراوشد  رایسب  یگنج  مه  نآ  تسا ؛ گنج  هنحص ي  کی  درادیم ،

؛ دـتفا یم  اهنآ  مشچ  زا  هفیظو  ساسحا  ِلباقم  رد  اـیند ، ياـهییابیز  اـه و  - تّذـل اـه ، - یفاـم اـیند و  دـنتفا ؛ یم  هار  مالـسلا  هیلع  یلع 
تسه ام  تایاور  رد  هک  یلهج  دونج  لقع و  دونج  نامه  یناطیش -  دونج  رب  ناش ، نطاب  رد  رولبتم  مّسجم و  ِّتیونعم  هک  ییاهناسنا 

الاو هنومن ، ناسنا  هّدع  کی  ناونع  هب  درک و  ادیپ  هبلغ  - 
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ياهلد ِنوخ  اهمغ و  اه ، هّصغ  اهتبیـصم ، عیاجف ، تسا ؛ جیار  مدرم  نیب  رد  رتشیب  هک  موس  دُعب  .دندش  راگدنام  خـیرات  رد  گرزب ، و 
دُعب هس  ره  دیاب  دنا ، لّمأت  رکف و  رظن و  لها  هک  یناسک  .تسه  راختفا  تّزع و  مه  زاب  موس ، هنحص ي  نیمه  رد  نکیل  تساروشاع ؛

.دننک لابند  ار 

توغاط اب  هزرابم  رد  ینیسح  راختفا  تّزع و  رولبت 

نیسح ِلباقم  هطقن ي  .دوب  راختفا  تّزع و  رهظم  تخادنا ، هار  هب  یبالقنا  تکرح  کی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  لّوا  ِدُعب  نآ  رد 
: هک دوب  يا  هراکدب  دساف  ِملاظ  تموکح  نآ  دوب ؟ یسک  هچ  مالسلا  هیلع  یلع  نب 

(1) «. ِناَوْدُْعلا ِْمثِْإلِاب َو  ِهللاِداَبِع  ِیف  ُلَمْعَی  »

یهاوخدوخ ّربکت ، رورغ ، ناودع ، متس ، اب  اهناسنا  ادخ و  ناگدنب  اب  دوب ، وا  تردق  ریز  هک  يا  هعماج  رد  هک  دوب  نیا  یلـصا  رادومن 
قوقح تیاعر  ّتیونعم و  دوبن ، حرطم  ناشیارب  هک  يزیچ  .دوب  تموکح  نآ  هدـمع ي  ّتیـصوصخ  نیا  درکیم ؛ راتفر  یتسرپدوخ  و 

، تسا هتشاد  دوجو  ایند  رد  فلتخم  ياهنارود  رد  مالـسا و  زا  لبق  هک  یتوغاط  تموکح  نامه  هب  ار  یمالـسا  تموکح  .دوب  اهناسنا 
هدیا هعماج ي  نآ  ياهشخب  نیرت  هتسجرب  تسا ؛ تموکح  یمالسا ، ماظن  هصیصخ ي  نیرتزراب  هک  یتروص  رد  .دندوب  هدرک  لیدبت 

تنطلـس هب  ار  تماما  زور ، نآ  ناگرزب  ریبعت  هب  .تسا  مکاح  راتفر  تموکح و  عون  لکـش و  دهد ، بیترت  دهاوخیم  مالـسا  هک  یلآ 
.دندوب هدرک  لیدبت 

ار هّیقب  رفن  کـی  دـن ، - تکرح رد  ـالاو  فدـه  تمـس و  کـی  هب  همه  هک  يا  هلفاـق  رد  .اـیند  نید و  هلفاـق ي  ییاوشیپ  ینعی  تماـما 
قیوشت هار  همادا ي  هب  ار  وا  دوش ، هتـسخ  یـسک  رگا  دـنادرگیمرب ؛ دریگیم و  ار  وا  تسد  دوـش ، مگ  یـسک  رگا  دـنکیم و  ییاـمنهار 

حالطصا رد  نیا  .دناسریم  همه  هب  يّدام  يونعم و  کمک  ددنب و  - یم ار  وا  ياپ  دوش ، حورجم  شیاپ  یسک  رگا  دنکیم ؛

582 ص :

ص 382. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 304 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  .دنکیم » لمع  زواجت  هانگ و  هب  ادخ  ناگدنب  نایم  رد  - . » 1
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کی طقف  یثوروم ، یهاشداپ  يانعم  هب  ِتنطلـس  .تسا  نیا  لباقم  هطقن ي  تنطلـس ، تسا و  تیاده -  ماما  ماما -  شمـسا  یمالـسا 
رب ییوگروز  ّطلـست و  ناـش  نطاـب  اـما  تسین ، ناطلـس  ناـش  مسا  هک  دنتـسه  اـیند  رد  نیطالـس  یـضعب  اذـل  .تسا  تنطلـس  زا  ِعوـن 
روز رگید  ياـهتّلم  هب  اـی  دوخ  ّتلم  هب  یتـقو  دـشاب -  دـهاوخیم  هچره  وا  مسا  خـیرات -  زا  يا  هرود  ره  رد  سک و  ره  .تساـهناسنا 

زورما دـنا و  هدوب  ربکتـسم  ياه  - تلود اـهنامز ، همه ي  رد  هک  یتلود -  کـی  روهمج  سیئر  هک  - نیا .تسا  تنطلـس  نیا  دـیوگب ،
نابیتشپ ياه  - یناپمک دوخ و  عفانم  یقوقح ، یملع و  یقالخا ، قاقحتسا  چیه  نودب  هک  دهدب  قح  دوخ  هب  تساکیرما -  نآ ، رهظم 

دشاب ناطلس  شمسا  الاح  تسا ؛ تنطلس  نیا  دنک ، نّیعم  فیلکت  ایند  ياهتّلم  يارب  دهد و  حیجرت  ناسنا  اه  - نویلیم عفانم  رب  ار  دوخ 
: دندوب هدرک  لیدبت  يزیچ  نینچ  هب  ار  یمالسا  تماما  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  نارود  رد  دشابن ! ای 

«. ِناَوْدُْعلا ِْمثِْإلِاب َو  ِهللاِداَبِع  ِیف  ُلَمْعَی  »

.درکیم هزرابم  یتّیعضو  نینچ  لباقم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.دوب وا -  زا  لبق  هچ  دیزی و  نامز  رد  هچ  لطاب -  قح و  نیب  زرم  ندرک  صّخشم  تیاده و  يرگنشور ، ندرک ، نایب  وا  هزرابم ي 

نیا هک  تشاد  عّقوت  تلالـض ، یهارمگ و  ملظ و  ياوشیپ  نآ  هک  دوب  نیا  دش ، هفاضا  دـمآ و  شیپ  دـیزی  نامز  رد  هچنآ  اه  -ت- نم
- نیا ياج  هب  دنک  روبجم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تساوخیم  .نیا  ینعی  تعیب »  » ؛(1) دنک اضما  ار  وا  تموکح  ياپ  تیاده ، ماما 
اضما و ار  ملاظ  نآ  تموکح  دیایب  دیامن ، حیرـشت  نانآ  يارب  ار  ملاظ  تموکح  نآ  یهارمگ  دیامرف و  تیاده  داشرا و  ار  مدرم  هک 

! دنکب مه  دییأت 

دوب نکمم  دـشیمن ، دـیزی  تموکح  يوس  زا  يا  هناهلبا  اج و  یب  عّقوت  نینچ  رگا  .دـش  عورـش  اجنیا  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما 

583 ص :

ص 324. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 16 ؛ فوهللا ، ص 14 ؛ ج 4 ، لماکلا ، - . 1
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قیاقح درکیم و  تیاده  داشرا و  ار  مدرم  تشارفا ؛ یمرب  ار  تیادـه  مچرپ  دوخ ، زا  دـعب  ِراوگرزب  همئا ي  هیواعم و  نامز  نوچ  - مه
هک درک  عّقوت  تشاذگ و  رتالاب  مدـق  کی  یناسنا ، تاّیونعم  لیاضف و  همه ي  زا  يرود  ّربکت و  تلاهج و  رثا  رب  وا  اهتنم  .تفگیم  ار 

نیسح ماما  .دنک  تعیب  ینعی  دنک ؛ اضما  ار  یتوغاط  تنطلس  هب  یمالسا  تماما  لیدبت  همان ي  هیس  نیا  ياپ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
: دومرف مالسلا  هیلع 

(1) ؛» ُهَْلثِم ُِعیاَُبی  ِیْلثِم ال  »

دناوتیمن قح  مچرپ  دنامب ؛ یقاب  قح  مچرپ  ناونع  هب  دبا  ات  دیاب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .دنکیمن  ییاضما  نینچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دوب  نیا  .دریذپب  لطاب  گنر  دریگ و  رارق  لطاب  فص  رد 

(2) «. هَّلِّذلا اَّنِم  َتاَْهیَه  »

یلص ربمغیپ  هک  یهار  نآ  تّزع  تماما و  تّزع  نید ، تّزع  قح ، تّزع  ینعی  دوب ؛ تّزع  تکرح  مالسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  تکرح 
نیا .دوب  مه  تاهابم  رخف و  هیاـم ي  سپ  داتـسیا ، نوچ  دوب و  تّزع  رهظم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  .دوب  هدرک  هئارا  هلآ  هیلع و  هللا 
یمن فرح  نآ  ياپ  اـما  تسا ، هتفگ  ار  دوصقم  هدز و  ار  فرح  دـنزیم ، ار  یفرح  یـسک  تقو  کـی  .تسا  ینیـسح  راـختفا  تّزع و 

ناش - فرح ياپ  هک  تسا  یتعامج  ّتلم و  ناسنا ، نآ  هب  ّقلعتم  راختفا  .دنک  راختفا  دناوتیمن  رگید  نیا  دنکیم ؛ ینیشن  بقع  دتسیا و 
مکحم ار  مچرپ  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .دناباوخب  دربب و  نیب  زا  اهنافوط  دنا ، هدرک  دنلب  اهنآ  هک  ار  یمچرپ  دنراذگن  دنتـسیاب و 

.تسا نیا  یبالقنا  تکرح  کی  دُعب  رد  راختفا  تّزع و  .داتسیا  شفیرش  مرح  ِتراسا  نازیزع و  ِتداهش  ياپ  ات  تشاد و  هگن 

مالسلا هیلع  ماما  يونعم  يزوریپ  رد  راختفا  تّزع و  رولبت 

نیا رب  ار  وا  هعجارم و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  اـه  یلیخ  هک  ما  هتفگ  ار  نیا  اـهراب  .تسا  روط  نیمه  مه  ّتیونعم  رولبت  دـُعب  رد 
تمالم یگداتسیا 

584 ص :

ص 14. ج 5 ، حوتفلا ، فالتخا : یمک  اب  ص 325 . ج 44 ، راونألاراحب ، ص 17 ؛ فوهللا ، - . 1
ص 219. ج14 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  فالتخا : یمک  اب  ص 83 . ج 45 ، راونألاراحب ، ص 59 ؛ فوهللا ، - . 2
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رب يرـشب  ياهفعـض  دندیمهف و  یم  دب  اما  دندوب ، مالـسا  ناگرزب  وزج  یـضعب  دندوبن ؛ مه  یکچوک  ای  دب و  نامدرم  اهنآ  .دندرکیم 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  اما  دننک ، اه  - فعض نامه  بولغم  مه  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دنتـساوخیم  اذل  .دوب  هدش  بلاغ  اهنآ 

.دندش زوریپ  ینورد  يونعم و  هزرابم ي  نیا  رد  دندوب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  هک  یناسک  کیاکی  دـشن و  بولغم  درک و  ربص 
یگدـنز يرهاـظ  تاّذـل  زا  هک  یناوج  نآ  ؛(1)  داتـسرف نادـیم  نیا  فرط  هب  يدونـشخ  راـختفا و  اـب  ار  دوخ  ناوـج  هک  يرداـم  نآ 

نارود یتحار  زا  هک  هجسوع » نب  ملسم   » و رهاظم » نب  بیبح   » لثم ینادرمریپ  درک ؛ هزرابم  داهج و  نادیم  میلـست  ار  دوخ  تشذگ و 
نانمـشد ناـیم  رد  هک  یعاجـش  رادرـس  نآ  دـندرک ؛ لّـمحت  ار  یتخـس  دنتـشذگ و  ناـشدوخ  هناـخ ي  مرن  مرگ و  رتـسب  يدرمریپ و 

رد همه  ؛(2)  تسویپ مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هب  درک و  رظن  فرص  هاگیاج  نآ  زا  و  یحایر - » دیزی  نب  ّرُح   - » تشاد یهاگیاج 
.دندش زوریپ  يونعم  ینطاب و  هزرابم ي  نیا 

دونج لقع و  دونج  نایم  ییارآ  فص  رد  دـندش و  زوریپ  یقـالخا  لـیاذر  لـیاضف و  نیب  يونعم  هزراـبم ي  رد  هک  یناـسک  زور  نآ 
نآ رد  تماقتسا  رب  اهنآ  رارصا  يرادیاپ و  اما  دندوبن ؛ شیب  یکدنا  هّدع ي  دنهد ، هبلغ  لهج  دونج  رب  ار  لقع  دونج  دنتسناوت  لهج ،

دوجو رد  اهنآ  رگا  .دنتفر  ار  هار  نامه  دنتفرگارف و  ار  سرد  نآ  ناسنا  رازه  نارازه  خیرات ، لوط  رد  هک  دش  بجوم  فرـش ، نادیم 
.دندرک يرایبآ  ار  تخرد  نآ  اما  دشیم ؛ کشخ  خیرات  رد  تلیضف  تخرد  دندرکیمن ، زوریپ  تلیذر  رب  ار  تلیضف  ناشدوخ 

اروشاع راب  تبیصم  ياه  هنحص  رد  راختفا  تّزع و  رولبت 

مه اجنآ  دوشیم ؛ هدـهاشم  تّزع  ياه  هناشن  زاب  مه  اجنآ  تساروشاع ، ياه  ینیرفآ  هعجاف  هنحـص ي  هک  مه  موس  هنحـص ي  نآ  رد 
يدنلبرس و

585 ص :

ص 27. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 25 ؛ ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  - . 1
صص 11-10. ج45 ، راونألاراحب ، 223-224 ؛ صص قودص ، یلامألا ، 324-325 ؛ صص ج4 ، يربطلا ، خیرات  - . 2
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کـچوک و نـالفط  ناـکدوک ، مشاـه ، ینب  ناـناوج  زا  کـی  ره  تداهـش  هچرگا  تسا ؛ تداهـش  تبیـصم و  هچرگا  .تـسا  راـختفا 
کی لماح  مادکره  اما  تسا ؛ گرزب  غاد  تبیصم و  کی  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبع  یبا  ترضح  فارطا  رد  لاس  نهک  باحـصا 

.تسه مه  راختفا  تّزع و  هرهوج ي 

هتسجرب و مشاه  ینب  ناناوج  نیب  رد  هک  یناوج  مالـسلا ؛  هیلع  نیـسح  ماما  دنزرف  ربکا ، یلع  تسیک ؟ البرک  رد  راکادف  ِناوج  رهظم 
یلع نب  نیـسح  تیالو  تماما و  ّقح  هب  ِتفرعم  هک  یناوج  تشاد ؛ مه  اب  ار  ینطاب  يرهاظ و  ياه  -ي- يابیز هک  یناوج  دوب ؛ هنومن 

ار دوخ  یناوج  طاشن و  ورین و  تشاد و  هارمه  نمـشد  تواقـش  اب  هلباقم  يارب  یگدامآ  يراکادـف و  تعاجـش و  اـب  ار  مالـسلا  هیلع 
رد تفر و  نمشد  ِنادیم  هب  هتسجرب  هداعلا و  قوف  ناوج  نیا  .دراد  شزرا  یلیخ  نیا  .درک  فرـص  دوخ  يالاو  نامرآ  فده و  يارب 

تبیصم نینچ  نیا   (1) .تشگرب اه  همیخ  هب  شا  هتشغآ  نوخ  هب  دسج  دندوب ، وا  لاح  نارگن  هک  ینانز  نامـشچ  ردپ و  مشچ  لباقم 
، تّزع مّسجت  ناملـسم ؛ کی  يارب  هزرابم ، يارب  ندش  هدامآ  نادیم و  تمـس  هب  وا  تکرح  نیمه  اما  تسین ، یکچوک  زیچ  ییازع  و 

: دیامرفیم دنوادخ  هک  تسا  نیا  .تسا  تاهابم  راختفا و  يراوگرزب ،

(2) «. نِینِمْؤُْمِلل ِِهلوُسَِرل َو  ُهَّزِْعلا َو  ِهِلل  «َو 

مچرپ ینعی  داد ؛ ناـشن  ار  يونعم  تّزع  گـنج ، نادـیم  هب  ناوج  نیا  نداتـسرف  اـب  دوخ  هبوـن ي  هب  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
هب ولو  درادیم ؛ هگن  مکحم  تسا ، یتوغاط  ِتنطلـس  یمالـسا و  ِتماما  نیب  زرم  هدننک ي  نشور  هک  ار  مالـسا  ّتیمکاح  يدنلبرس و 

.دشاب شزیزع  ناوج  ناج  تمیق 

هب نتفر  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  باحـصا و  زا  مادک  ره  هک  تسا -  هدش  رارکت  مه  اهراب  اهزور ، نیا  رد  دیا -  هدینش 
هزرابم گنج و  نادیم 

586 ص :

.44-42 صص ج45 ، راونألاراحب ، 106-107 ؛ صص ج2 ، داشرإلا ، ص115 ؛ نییبلاطلا ، لتاقم  - . 1
.8، نوقفانم .تسا » نانمؤم  وا و  لوسر  ادخ و  صوصخم  تّزع  هک  یلاح  رد  - . » 2
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ًالصا هک  تفگ  - یم یضعب  هب  ؛(2)  درک - یم تعنامم  ار  اه  - یضعب .داد  - یمن هزاجا  تعرـس  ماما ب-  (1)، دنتساوخیم هزاجا  ندرک 
بوبحم و ناوج  ربکا -  یلع  اما  .درک  - یم راتفر  نینچ  دوخ ، باحـصا  مشاـه و  ینب  ناـناوج  اـب  وا   (3) .دیورب دـیدرگرب و  البرک  زا 

تفر - عم دوش  - یم اج  - نیا  (4) .داد هزاجا  وا  هب  درکن و  گنرد  مه  هظحل  کی  ماما  تساوخ ، نادیم  هزاجا ي  هک  شزیزع -  دـنزرف 
.دیمهف ار  ردپ  ماقم  تمظع  رسپ و 

نینمؤملاریما و نادنزرف  مشاه -  ینب  زا  یـسک  دندادیمن  هزاجا  مینکیم و  امـش  نابرق  ار  نامناج  دـنتفگیم  دـندوب ، باحـصا  یتقو  ات 
زا دعب  رگا  میوش ؛ - یم هتـشک  میور و  - یم ام  لّوا  دن  - تفگ - یم .دنورب  گنج  نادیم  هب  مالـسلا -  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما 
هک یـسک  لّوا  دیـسر ، مشاه  ینب  تداهـش  يزاـبناج و  هب  تبون  هک  یتقو   (5) .دیورب نادیم  هب  تقو  نآ  دـیتساوخ ، ام  ندـش  هتـشک 

ماما هب  همه  زا  ماما و  رـسپ  اقآ و  رـسپ  ربکا ، یلع  وا  تسا ؛ سانـش  ّتیلوئـسم  ناوج  نیمه  دنک ، - یم نادـیم  يارب  هزاجا  تساوخرد 
.تسا رت  هتسیاش  همه  زا  يراکادف  يارب  سپ  تسا ، رتکیدزن 

میـسقت یناسفن  تاوهـش  يداصتقا و  دوس  يّدام ، عفانم  اـیند ، هک  تسین  ییاـج  اـج  - نیا تسا ؛ یمالـسا  تماـما  رهظم  کـی  مه  نیا 
ناوج نیا  ِتفرعم  نیا  .تسا  ربکا  یلع  نیسحلا ، نب  یلع  دوشیم ، بلطواد  هک  یـسک  لّوا  تسا ؛ یتخـس  تدهاجم و  اج  - نیا دننک ؛

وا هک  - نـیا دّرجم  هـب  دـهدیم و  ناـشن  راـک  نـیا  لـباقم  رد  ار  شا  یحور  تـمظع  مـه  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  دـنایامن و  یم  ار 
ياهسرد نامه  تسا ؛ سرد  ام  يارب  اهنیا  .دورب (6)  نادیم  هب  هک  دهدیم  هزاجا  مه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنک ، - یم تساوخرد 

587 ص :

ص 15. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 29 ؛ ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  - . 1
ص27. ج45 ، راونألاراحب ، ص31 ؛ ج2 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  ص326 ؛ ج4 ، يربطلا ، خیرات  - . 2

.23-22 صص ج45 ، راونألاراحب ، ص47 ؛ نازحألا ، ریثم  ص468 ؛ ، 1 هسماخ يربکلا ، تاقبطلا  - . 3
ص 67. فوهللا ، - . 4

صص 226-227 و 257. مّرقم ، نیسحلا ، لتقم  - . 5
ص 67. فوهللا ، - . 6
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.تسا دنمزاین  اهنآ  هب  ّتیرشب  ادرف ، زورما و  هک  ییاهزیچ  نامه  خیرات ؛ راگدنام 

هک یتقو  ات  تسا ؛ رت  كانرطخ  دـشاب ، رتـالاب  شا  ییارجا  ِتردـق  هچره  تسا ، مکاـح  وا  رب  ناـسنا  ياـه  یهاوخدوخ  هک  یتقو  اـت 
رتکانرطخ و تسا ، رتشیب  شتردـق  هچره  دـهاوخیم ، دوخ  يارب  ار  زیچ  همه  ناسنا  یتقو  ات  تسا و  بلاغ  ناسنا  رب  یناسفن  ياـهاوه 

.دینیب یم  ایند  رد  ار  شیاه  هنومن  .تسا  رت  هدنرد  رت و  عبس 

لحارم نیا  زا  یـضعب  رد  لقاال  دنـشاب  هتـسناوت  هک  دنور  الاب  تردـق  نابدرن  زا  دـهدیم  هزاجا  یناسک  هب  هک  تسا  نیمه  مالـسا  رنه 
- سوه اهاوه و  نیا  زا  يرایـسب  زا  ندش  جراخ  دراذگیم ، اهت  -ّ یلوئـسم يارب  مالـسا  هک  یطرـش  .دنـشاب  هدـش  لوبق  هداد و  ناحتما 
؛ مینک لرتنک  ار  دوخ  لمع  مشچ و  رکف ، نابز ، تسد ، همه  زا  شیب  میشاب ؛ دوخ  بقارم  همه  زا  شیب  یتسیاب  نالو  - ئسم ام  .تساه 

ّتیرـشب يارب  شرطخ  دـشاب ، رتشیب  وا  تردـق  هچره  دـش ، مکاح  یناـسنا  رب  ییاوقت  یب  یتقو  .تسا  مزـال  اـم  رد  اوقت  همه  زا  شیب 
تسا مهم  شیارب  اهتّلم  قوقح  هن  اهناسنا و  ناج  هن  هک  دشاب  یصخش  تسد  رد  متا  بمب  همکت ي  ندرـشف  رایتخا  یتقو  .تسا  رتشیب 
زورما هک  یناسک  نیا  .تسا  كانرطخ  ّتیرشب  يارب  دوشیم ، بوسحم  شزرا  زایتما و  کی  وا  يارب  یناسفن  تاوهش  زا  بانتجا  هن  و 

- فّسأتم هک  دنشاب ، ّطلسم  هتشاد و  هبلغ  دوخ  تاساسحا  سفن و  رب  دیاب  دنرادروخرب ، رابگرم  يا  -ه- حالس متا و  يورین  زا  ایند  رد 
.تسا نیمه  مه  مالسا  اب  نادنمتردق  ینمشد  ّتلع  دنکیم و  غیلبت  ار  لئاسم  نیا  مالسا  .تسین  روط  نیا  هنا 

زورون دیع  مّرحم و  نراقت  - 1381-1-16

هراشا

مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  هب  هک  یمارتحا  رطاخ  هب  نامزیزع  مدرم  زا  منادیم  مزال 
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ماّیا زا  شیپ  یتّدـم  زا  دوب ، نامزمه  اروشاع  ماّیا  اب  ون  لاـس  ماـّیا  هک  لاـسما  .منک  رّکـشت  هنامیمـص  دـنداد ، ناـشن  ناـبز  لـمع و  رد 
زا ار  اـم  نمؤـم  عاجـش و  ّتلم  ار ، اـم  مدرم  هک  تسا  نیا  ناـشرکف  همه ي  هک  يزکارم  رد  نمـشد ، ِیغیلبت  ياههاگتـسد  نیدرورف ،

.دـننک گنرمک  مدرم  مشچ  رد  ار  اروشاع  مّرحم و  ات  دـنتخادنا  راک  هب  ار  ناش  شالت  همه ي  دـننک ، فرـصنم  دوخ  یقیقح  عضاوم 
راب کی  دنداد ، ناشن  اروشاع  مسارم  رد  لاسما  هک  یبیجع  تشادـگرزب  يرادازع و  مسارم  سلاجم و  رد  دوخ  روضح  اب  مدرم  نکل 

.تسا هدرک  باختنا  ار  دوخ  هار  یهاگآ ، تفرعم و  يور  زا  ناریا  ّتلم  هک  دندرک  تباث  همه  هب  رگید 

رتروشرپ و رگید  ياـه  - لاـس زا  رگا  يرادازع ، مسارم  سلاـجم و  دـش ، شرازگ  هدـنب  هب  فـلتخم  طاـقن  زا  هک  يروـط  نآ  لاـسما ،
رارق اـنتعا  دروـم  ار  لاـس  لّوا  نیدرورف و  راـهب ، زاـغآ  مدرم ، هک  تسین  نیا  شیاـنعم  نیا  .دوـبن  مه  رت  توـلخ  دوـبن ، رت  تیعمجرپ 

رد هک  تسا  یمسارم  مه  اروشاع  دوخ  .دوب  ییاروشاع  ام  لاس  لّوا  لاسما  تشاد ؛ نت  هب  ازع  تخر  ام  زورون  لاسما  ریخ ، دنهدیمن ؛
تـسا یمـسارم  تسین ؛ یلاخ  کشخ و  مسارم  کی  اروشاع  .دروآ  یم  دوجو  هب  هشیدنا  رّکفت و  شیور و  كّرحت و  روش و  اهناسنا 

مالّـسلاوهالّصلا هیلع  ادهّـشلادّیس  هب  طوبرم  مسارم  زا  مدرم  .تسه  یهدـتفرعم  یـشخب و  یهاـگآ  فدـه ، هماـنرب ، رکف ، نآ  رد  هک 
...دندرک ینادردق 

اروشاع رهظ  رد  زامن  هماقا ي 

هتسجرب هطقن ي  کی  دوخ  يرادازع ، ینز و  هنیس  مسارم  نایم  رد  اروشاع و  رهظ  رد  زامن  هب  نداد  ّتیّمها  هک  منک  هفاضا  مه  ار  نیا 
یم بورغ  کیدزن  هب  ناشزامن  دننکیم و  ار  اروشاع  زور  ِینز  هنیـس  نام ، مدرم  ناناوج و  میدیدیم  هکنیا  زا  هشیمه  ام  .دوب  رگید  ي 

يرازگ ساپـس  ياج  اذل  دنداد ، ناشن  اروشاع  مسارم  يال  هبال  رد  ار  یهلا  دای  ادخ و  رکذ  زامن و  ّتیّمها  مدرم ، .میدربیم  جنر  دتفا ،
.دراد رّکشت  و 

589 ص :
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خیرات رد  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  يونعم  ششوج  يزوریپ و  - 1381-7-17

ار اه  - مسج اه  هرز  دندیـشوپ ! ناشیاه  هرز  يور  ار  ناشیاه  - لد تسالبرک : باحـصا  هراـبرد ي   (1) ؛» عورّدلا یلع  بولقلا  اوسبل  »
.درادیم هگن  ار  اه  هرز  اه و  - مسج اه ، - لد اما  درادیم ، هگن 

زا رگا  تدهاجم  نیا  .ادخ  يارب  كاپ  صلاخ و  تدهاجم  رهظم  ینعی  تسا ؛ مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تدالو  زور  رادساپ ، زور 
خیرات دروآ و  دوجو  هب  ار  یمالسا  تموکح  هک  دوشیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ّیبن  تدهاجم  لثم  دش ، هداد  باوج  مدرم  يوس 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  هک  دوشیم  اروشاع  هعقاو ي  دـننام  دوشن ، هجاوم  نمؤم  ياهلد  یهارمه  کمک و  اب  رگا  اما  درک ؛ ضوع  ار 
.دسریم تداهش  هب 

یمتح ّتیقّفوم  خیرات ، لوط  رد  اما  دنک ، ادیپ  يرهاظ  ّتیقّفوم  دناو  -ت- یمن لعفلاب  .دنکیم  تیاده  ار  خیرات  وا ، ِيونعم  شـشوج 
.دنا هتشاد  ار  نیا  خیرات ، لوط  رد  یهلا  نایامنهار  رشب و  نایامنهار  همه ي  اه و  - تّوبن همه ي  هک  روط  نامه  تسوا ؛ هب  ّقلعتم 

تسا و يونعم  ياه  - تلیـضف تلادع و  مچرپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مان  نرق ، هدراهچ  هدزیـس ، تشذگ  اب  دینیب  یم  امـش  اذل 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ّیبن  تضهن  هیبش  ثیح ، نیا  زا  هک  بالقنا -  نیا  .دروآ  دوجو  هب  ار  بالقنا  نیا  تسا  هتـسناوت  مان  نیمه 

مچرپ تسناوت  دنتـشاذگن -  اهنت  ار  ماما  دـندرک و  یهارمه  نآ  اب  اهناسنا  اهورین و  اهناج و  اـهلد و  دیـسر و  ّتیقّفوم  هب  ینعی  تسا ؛
.دش مالسا  تایح  دیدجت  رهظم  تفرگ و  ماهلا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  زا  ار  نیا  .دنک  اپ  ِرس  ار  تّزع  تکوش و 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف ي  ناماد  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  - 1381-7-18

هراشا

دودح مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  درک ، ترجه  هنیدم  هب  هکم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  یتقو 

590 ص :

.نامه - . 1
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اه - گنج نیا  همه ي  رد  .دش  عورـش  نوگانوگ  ياه  - گنج تازرابم و  مه  لّوا  نامه  زا   (1) .تشاد نس  لاس  راهچ  هس ، تسیب و 
هک گنج  .تشاد  شود  رب  ار  اهراب  نیرتشیب  هصـالخ  ؛(3)  دوب یلـصا  نامرهق  ای  دوب  رادولج  ای   (2) دوب رادـمچرپ  ای  ناوج ، نیا  مه 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تموکح  لاس  هد  تّدم  رد  .تسا  ضیرم  هّچب  تسا ، حبص  تسا ، درس  تسا ، مرگ  اوه  دسانشیمن ؛ نامز 
ياه - گنج ات  رت ، - شی ای ب- هدیشک  لوط  هام  کی  ًالثم  هک  یگنج  زا   - (4) داتفا قافّتا  کچوک  گرزب و  گنج  داتفه  ًابیرقت  هک 

مه تیرومأم  هب  اه ، - گنج نیا  رب  هوـالع   (5) .تشاد تکرـش  اهنآ  مامت  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دروم ، کی  زج  هزور -  دنچ 
نمی هب  یتّدم  تواضق ، يارب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  نمی  هب  تیرومأم  لثم  دـشیم ؛ هداتـسرف 
نوخ یمخز و  ندـب  اب  ای  تسا ، گنج  رد  ای  شرهوش  هکنیا  اب  دوب  هجاوم  مئاد  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف ي  نیارباـنب ،  (6) .داتسرف

ّتیرومأم رفـس  رد  ای  تسا و  هنیدـم  لخاد  ّمهم  ياهراک  لوغـشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رانک  رد  ای  هتـشگرب ، گـنج  زا  دولآ 
.تسا

زا یناـبرهم و  تیاـهن  اـب  لوغـشم ، ًاـمئاد  راـکُرپ و  رهوـش  نیا  اـب  راوـشد و  طیارـش  عاـضوا و  نیا  اـب  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف ي 
یکی هک  درک ، گرزب  دوخ  ینامسآ  تیبرت  میلعت و  ناماد  رد  ار  هّچب  راهچ  درک و  راتفر  یگتشذگدوخ 

591 ص :

صص 8-7. ج 35 ، راونألاراحب ، ص 6 ؛ ج 1 ، داشرإلا ، ص 41 ؛ نییبلاطلا ، لتاقم  - . 1
ص 8. ج40 ، راونألاراحب ، صص 321-322 ؛ ج 1 ، رابخألا ، حرش  ص 16 ؛ ج 3 ، يربکلا ، تاقبطلا  - . 2

بقانم صص 56 و 62 ؛ ج 2 ، یبوقعیلا ، خیرات  صص 455-456 ؛ ج 2 ، ماشه ، نبا  هّیوبنلا ، هریـسلا  یخیرات ) دهاوش  زا  یخرب  - . ) 3
، داشرإلا صص 318-321 ؛ ج 8 ، یفاکلا ، صـص 53-55 ؛ یئاسن ، نینمؤملاریمأ ، صئاصخ  ص 491 ؛ ج 1 ، نینمؤملاریمألا ، مامإلا 
ص 361 و ج 2 ، صص 359 - ج1 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقاـنم  ص 77 ؛ ج 42 ، قشمد ، هنیدم  خـیرات  و 92-93 ؛ صص 72-68  ج1 ،

صص 262-261. ج 20 ، راونألاراحب ، 80 ؛
ص 186. ج19 ، راونألاراحب ، ص161 ؛ ج1 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  1027-1028 ؛ صص ج4 ، ماشه ، نبا  هّیوبنلا ، هریسلا  - . 4

ص 247. هیوقلا ، ددعلا  ص 1097 ؛ ج 3 ، باعیتسإلا ، - . 5
.178-177 صص ج40 ، راونألاراحب ، 293-294 ؛ صص قودص ، یلامألا ، 101-102 ؛ صص ج 2 ، فارشألا ، باسنأ  - . 6
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رتدنلب و رت ، هتسجرب  ار  يراختفا  یگدازآ و  مچرپ  چیه  رشب ، خیرات  همه ي  رد  زورما  هک  تسا ، مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  اهنآ  زا 
لاس منامگ  و  مراد -  داـقتعا  نم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .تسا  نیا   (1) لُّعبتلا ُنسُح  يانعم  سپ  .دینکیمن  هدهاشم  وا  زا  رترادومن 

رجا و رد  امـش  نارـسمه  صوصخ  نارداـم و ب- هک  منکیم -  ضرع  اـهدرم  امـش  هب  دـیکأت ، يور  زا  مه  ـالاح  متفگ ؛ مه  هتـشذگ 
تصش یهاگ  دنا ، کیرـش  دصرد  هاجنپ  یهاگ  دنا ؛ هدرک  هک  تسا  یی  يراکمه  عون  هب  هتـسب  رگید  نیا  .دنا  کیرـش  امـش  باوث 

.دنا کیرش  دصرد  داتفه  مه  یهاگ  دصرد و 

نآ نییبت  مالسلا و  هیلع  هللادبعابا  ندادرارق  وگلا  ترورض 

ماما رگم  میوش ؟ دیهـش  میورب  همه  نـالا  ینعی  دـنیوگب : یـضعب  تسا  نکمم  .دـیهد  رارق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ار  دوخ  يوگلا 
؛ دیسر تداهش  هب   (2) یگلاس تفهوهاجنپ  نس  رد  هبترم  کی  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دش ؟ دیهش  تفر  ّبترم  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

ماما ِیناوجون  هرود ي  .تسا  سرد  مه  شا  همه  هدرک ؛ یگدنز  فلتخم  ياه  هرود  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش ، زا  لبق  اما 
هک ار -  ناشیا  ندیـسر  لامک  هب  هرود ي  ناـناوج و  يارب  ار  ترـضح  نآ  ِیناوج  هرود ي  ناـناوجون ، يارب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
 - مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  يارجامُرپ  تفالخ  ياهرـسدرد  ِلّمحت  دیـسر و  تفالخ  هب  شراوگرزب  ردپ  هک  دوب  یتاقوا  نامه  ًاقافّتا 
اج همه  رد  نیاربانب ، .مینادب  وگلا  دنراد ، راک  رس و  الاب  حوطـس  رد  یمالـسا  تموکح  کی  ناوارف  ياهرـسدرد  اب  هک  یناسک  يارب 

نامه تسالبرک ؛ زور  نیـسح  ماـما  ناـمه  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماـما  اـج  همه  رد  تسا ؛ نیـسح  ماـما  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماـما 
نامه لاح  نیع  رد  خسار ؛ مزع  دنلب و  تّمه  نامه  دوجو ، ياپ  ات  رـس  ّتینارون  نامه  حور ، تراهط  نامه  تمظع ، نامه  تداشر ،

نارسپ و مه  نارتخد و  مه  ناناوج -  ناناوجون و  .تسا  هارمه  وا  اب  فطاوع ، زا  لامالام  يایرد 

592 ص :

.وکین يرادرهوش  - . 1
ص201. ج 44 ، راونألا ، راحب  ص 397 ؛ ج1 ، باعیتسإلا ، ص 463 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، - . 2
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رارق دوخ  يوگلا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  طاشن  تمالـس و  تقادص و  تراهط و  فلتخم -  ياه  هرود  رد  صاخـشا  هّیقب ي 
.دنهد

یمالسا ماظن  رد  تلادع  اوقت و  شقن  - 1382-9-26

رب مدرم ، تساوخ  يأر و  رب  هوالع  مالسا  رد  یسایس  ماظن  .ّتیعورشم  هیاپ ي  همه ي  هن  دنا ، ّتیعورشم  نکر  کی  مدرم  مالـسا  رد 
زا دوش ، - یم باختنا  تموکح  يارب  هک  یـسک  رگا  .تسا  راوتـسا  دوش ، - یم هدیمان  تلادع  اوقت و  هک  مه  يرگید  ِیـساسا  هیاپ ي 

؛ تسا یعورـشمان  تموکح  تموکح ، نیا  مالـسا  رظن  زا  دـننک ، قاـفّتا  وا  رب  هک  مه  مدرم  همه ي  دوبن ، رادروخرب  تلادـع  اوـقت و 
توعد هفوک  هب  تسا ، مالـسا  خـیرات  راگدـنام  ياهدنـس  ِوزج  هک  يا  همان  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  یتقو  .چـیه  هک  ّتیرثکا 

: دنسیونیم روط  نیا  دندرک ،

(1) ؛» طْسِْقلِاب ...ُمِکاَْحلا  َّالِإ  ُماَمِْإلا  اَم  يِرْمَعَلَف  »

تلادـع طسق و  هب  مکح  دـشاب ؛ طسق  هب  ِلماع  هکنآ  رگم  تسین ، یمالـسا  هعماج ي  رد  تموکح  یمالـسا و  هعماـج ي  رد  مکاـح 
عوضوم نیا  .تسا  عورـشمان  هدرک ، باختنا  ار  وا  هک  سک  ره  هدرک و  بصن  ار  وا  هک  سک  ره  درکن ، تلادـع  هب  مکح  رگا  .دـنک 

يربهر فیلکت  هتبلا  .تسین  یمالـسا  يروهمج  ماظن  رد  يربهر  صوصخم  طقف  دـنک و  - یم قدـص  تموکح  ياه  هدر  همه ي  رد 
[ .تسا رتنیگنس   ] تسا مزال  يربهر  رد  هک  ییاوقت  تلادع و  تسا و  رت  نیگنس 

البرک فجن و  رد  خلت  عیاقو  - 1383-2-27

ار نآ  یتسیاب  نم  تسا و  یسرد  هثحابم ي  زا  رت  مزال  هک  يا  هلئسم  زورما 

593 ص :

.335-332 صص ج44 ، راونألاراحب ، 20-21 ؛ صص ج4 ، لماکلا ، 242 ؛ - 241 صص ج3 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  - . 1
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رد هعیـش  ناملـسم و  کی  هک  تسین  ییایاضق  تسا و  مهم  رایـسب  هک  تسالبرک  فجن و  ریخا  يایاضق  منک ، ضرع  نایاقآ  تمدخ 
ًاعقاو ینعی  تسا ؛ بلقنم  ملاح  مئاد  روط  هب  ًابیرقت  دمآ ، شیپ  ایاضق  نیا  هک  لبق  زور  ود  زا  مدوخ  هدنب  .دریگب  مارآ  دـناوتب  نآ  لابق 

يراوشد رایـسب  هثداح ي  دـنا ، هدروآ  شیپ  بلقلا  ّیـسق  درخ و  یب  ياه  - ییاکیرما نیا  اهنیا ، هک  ار  يا  هثداح  هک  منکیم  ساـسحا 
.دنمهف یمن  دنهدیم و  ماجنا  دنراد  ار  یگرزب  راک  تسا ؛ ناشدوخ  يارب 

نیا يارب  ناراوگرزب و  نیا  يارب  اهناملـسم  همه ي  تسین و  هعیـش  هب  ّقلعتم  طـقف  مالـسلا  اـمهیلع  نینمؤملاریما  نیـسح و  ماـما  نوچ 
کنات و البرک و  هاگ  همیخ  رد  دنیایب  هک  تسین  لوبق  لباق  لّمحت و  لباق  نمؤم  ِناملسم  يارب  دنا ، لئاق  شزرا  مارتحا و  رّهطم  دقارم 

يایاضق ایاضق ، نیا  .دننزب  هلولگ  اب  ار  نآ  دننک و  تناها  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رّهطم  دبنگ  هب  ای  دـنروایب ، حلـسم  يورین  پوت و 
.تسا یّمهم  رایسب 

.دنا هدرک  مأوت  ییاورپ  یب  یخاتـسگ و  تحاقو و  اب  ار  تقامح  عقاو  رد  دنا و  هدنارذگ  دح  زا  ار  راک  اهییاکیرما  هک  دـسریم  رظن  هب 
نم ...تسا  یّمهم  رایـسب  عوضوم  تسین ؛ یکچوک  عوضوم  دنتـسه ، اهنآ  هب  هتـسبلد ي  مدرم  هک  هچنآ  مدرم و  تاسّدقم  هب  ضّرعت 

هّیقب ي رد  هچ  قارع ، فـلتخم  ياهرهـش  رد  هچ  ناـمدوخ ، روـشک  رد  هچ  هعیـش -  مدرم  صوـصخ  ب- ناملـسم ، مدرم  هک  مّنئمطم 
.تسشن دنهاوخن  تکاس  اهییاکیرما  یخاتسگ  ضّرعت و  نیا  لباقم  رد  ملاع -  طاقن 

طلغ نتشاذگ  مدرم  رـس  رب  ییاکیرما  مکاح  دوب ، طلغ  مدرم  اب  ناشراتفر  دوب ، طلغ  ناش  ِندنام  دوب ، طلغ  قارع  هب  اهییاکیرما  دورو 
ًانئمطم هک  دـننادب  تسا و  طلغ  ردـنا  طلغ  دـندرک ، ًاریخا  هک  ییاهراک  نیا  .دوب  طـلغ  فجن  ـالبرک و  تمـس  هب  ناـش  ِندـمآ  دوب و 

يایند رد  .دنام  دهاوخن  تکاس  اهنیا  لباقم  رد  هعیش  يایند  صوصخ  مالسا و ب- يایند 
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ياهلد قامعا  رد  هک  تسا  یی  ینارون  ياه  هرهچ  امهیلع  هللا  مالـسادهّشلادّیس  رّهطم  هرهچ ي  نینمؤملاریما ، رّهطم  هرهچ ي  مالـسا ،
ایلوا و ناگرزب و  احلص و  نفد  لحم  هک  مالـسلا » يداو   » رانک رد  دنوش و  فجن  البرک و  رهـش  دراو  دنیایب  تقو  نآ  دراد ؛ اج  مدرم 

.دنناسرب لتق  هب  ار  البرک  فجن و  هانگ  یب  مدرم  زا  رفن  اه  هد  دننک و  ادیپ  یماظن  روضح  تسایصوا ،

همه ي رظن  زا  ناریا و  ّتلم  رظن  زا  مالـسا ، يایند  رظن  زا  تیانج  نیا  تساه و  - تیانج نیرتگرزب  دـنهدیم ، ماجنا  اـهنیا  هک  یتیاـنج 
.دنهد همادا  ار  هار  نیا  تسناوت  دنهاوخن  اهییاکیرما  هک  تسا  مّلسم  تسا و  موکحم  ناهج  نایعیش 

مالسلا هیلع  هللادبعابا  هرطاخ ي  دای و  نتشاد  هگن  هدنز  ترورض  - 1383-4-16

یم هکنیا  .دننکیم  تلفغ  هتکن  نیا  زا  اه  یضعب  تسا ؛ هعماج  تکرح  روتوم  نیا ، تسین ؛ یندش  هنهک  يرگراثیا ، دیهش و  هلئسم ي 
رثا رب  تسا ، هناساپـسان  یفنم و  هاگن  نآ  هک  دـنزادنا  یم  تداهـش  راثیا و  هب  یهاگن  دوخ ، تاـکرح  ملق و  نخـس ، اـب  یـضعب  دـینیب 

ّتیّمها ياراد  روشک  ّتلم و  هعماج و  کـی  يارب  ردـقچ  نارگراـثیا  نادیهـش و  تمرح  زا  يرادـساپ  دـنمهف  یمن  تساـهنآ ؛ تلفغ 
رب هک  یتّیلو  - ئسم نیرتگرزب  اما  دش ؛ هتخیر  نیمز  رب  تبرغ  رد  البرک  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  رّهطم  نوخ  دینیبب  امش  .تسا 

يور ار  ماـیپ  نیا  هک  دوب  نیا  لّوا  هظحل ي  ناـمه  زا  تفرگ ، رارق  مالـسلا  اـهیلع  يربک  بنیز  مالـسلا و  هیلع  داّجـس  ماـما  هدـهع ي 
نید یقیقح و  نید  يایحا  يارب  تکرح  نیا  .دننک  لقتنم  نوگانوگ ، ياهلکـش  هب  ار  نآ  مالـسا ، يایند  رـساترس  هب  دنریگب و  تسد 
رجا هتبلا  .دوب  مزال  يرورض و  رما  کی  دش ، دیهش  نآ  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یفده  نآ  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح 

رد ار  وا  دنتسناو  - تیم دوب ؛ ظوفحم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  یهلا 
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 - (1) دندرک یگدنز  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  وا ، زا  دعب  لاس  یس  رمع -  رخآ  ات  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  ارچ  اما  دنراذگب ؛ توکس 
دای هب  ار  نآ  دندرک ، حرطم  ار  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  تداهش  مالسلا و  هیلع  نیـسح  نوخ  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  مان  یتبـسانم  ره  رد 
ینب هک  یلاح  رد  دوب ؛ هّیما  ینب  زا  نتفرگ  ماقتنا  يارب  راک  نیا  دـننکیم  لاـیخ  یـضعب  دوب ؟ هچ  يارب  شـالت  نیا  ؟(2)  دندروآ مدرم 

تبیصم دهدیم  روتسد  بیبش  نب  ناّیر  هب  ارچ   (3)، تسا سابع  ینب  ندمآ  زا  دعب  هک  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  .دنتفر  نیب  زا  اهدعب  هّیما 
يارب راک  نیا  .دندوب  هدـش  رامورات  دـندوبن ؛ هّیما  ینب  هک  تقو  نآ  ؟(4)  دیناوخب ناتدوخ  نایم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  همان ي 

یمالـسا ياـه  - فدـه يوـس  هب  مالـسا  تّما  میظع  تکرح  مچرپ  مَلَع و  وا  نوـخ  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هار  هک  تسا  نیا 
.تسا هدرک  تیاده  مه  زورما  ات  هدنام و  اپ  رس  رب  مه  زورما  ات  دنامب ؛ اپ  رس  دیاب  مچرپ  نیا  تسا ؛

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تّبحم  رهوگ  لّسوت و  - 1383-5-17

هراشا

همه ي نایم  هک  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف ي  صوصخب  مالـسلا ،  مهیلع  تیب  لها  ّتبحم  رهوگ  نیا  .دراد  تمیق  یلیخ  اـه  - لّـسوت
.دراد شزرا  یلیخ  تسا ، زیزع  تمظع ، اب  نادناخ  نیا 

*

يولج وگلا  مئاد  اهناسنا  ندرک  هارمگ  يارب  ایند  یتاـغیلبت  ياـه  هاگتـسد  زورما  .میراد  جاـیتحا  وگلا  نیا  هب  زورما  اـم  زیزع ! ناردارب 
ياهلسن مشچ 
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هیلع نیـسح  ماما  تداهـش  زا  دـعب  ناشیا  یگدـنز  هرود ي  ورنیا  زا  تسا ، یفالتخا  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماـما  تداهـش  خـیرات  - . ) 1
، فارشألا باسنأ  ص 242 ؛ ج 1 ، ریغصلا ، خیراتلا  .تسا ) هدش  رکذ  لاس  39 و40  ، 38 ، 34 ، 33 ، 32 ، 31 ق.ه ؛ مّرحم 61 رد  مالسلا 
ص 158؛ ج 9 ، دیهمتلا ، ص 137 ؛ ج 2 ، داشرإلا ، ص 204 ؛ قودـص ، یلامألا ، ص63 ؛ ج5 ، تاقثلا ، صص 237-238 ؛ ج 10 ،

صص 154-151. ج 46 ، راونألاراحب ، ص 414 ؛ ج 41 ، قشمد ، هنیدم  خیرات 
صص 110-108. ج 46 ، راونألاراحب ، صص 213-214 ؛ تارایزلا ، لماک  - . 2
صص 4-3. ج 49 ، راونألاراحب ، صص 28-29 ؛ ج 2 ، اضرلارابخأ ، نویع  - . 3

صص 286-285. ج 44 ، راونألاراحب ، صص 268-269 ؛ ج 2 ، اضرلارابخأ ، نویع  - . 4
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یم هدنـسیون  دنروآ ، یم  هشیپرنه  دنتـسین ؛ رادرب  تسد  اما  تسا ، ّقفومان  هبذاج و  مک  اهوگلا  هتبلا  .دنروآ  یم  ایند  همه ي  رد  رـشب 
شیامن ّبترم  دـنروآ و  یم  ار  اـنعم  یب  چوپ و  ياـه  - لـکیه دـنروآ ، یم  نطاـب  نودـب  ِرهاـظ  شوخ  يوهاـیهرپ  ياـهمدآ  دـنروآ ،

اه - لوپ راک ، نیا  يارب  اهنآ  .دنـشکب  یهار  هب  دـنهدب و  تکرح  یتمـس  هب  ار  اهناسنا  اهوگلا ، نیا  هلیـسو ي  هب  دـنناوتب  اـت  دـنهدیم ،
هکنیا اب  .تسا  راد  تهج  شبلغا  دینادیم ، دیونـشیم و  دینیب و  یم  هک  تسد  نیا  زا  ییاهزیچ  يدوویلاه و  ياه  - ملیف دننکیم و  جرخ 

...تسا سکعهب  ناشدوخ  راتفر  دشاب ، یسایس  يریگتهج  تسایس و  زا  غراف  یتسیاب  رنه  دنیوگیم 

زا دـنروآ ، یم  اهنآ  هک  هچنآ  اب  هلباقم ي  رد  دـنناوتب  هک  يا  هنومن  وگلا و  تسا و  یلاخ  ناش  تسد  مه  اه  - ّتلم يزاـسوگلا ، يارب 
.میوشب نز  هلئـسم ي  يداو  دراو  میهاوخب  الاح  رگا  میراد ؛ یگرزب  نانز  ام  .تسا  ُرپ  نام  تسد  ام  .دنرادن  دـنهدب ، ناشن  ناشدوخ 

.تسا مالـسلا  اهیلع  يربک  هقیدـص ي  ارهز ، همطاف ي  اه ، - تمظع نیا  هّلق ي  جوا و  هک  دنتـسه  مالـسا  خـیرات  رد  یتمظعاـب  ناـنز 
شوهاـب و رّکفتم و  ياـهناسنا  يارب  روآ  تفگـش  ياـهارجام  ناـشیاهارجام  مه  مالـسلا  اـمهیلع  هنیکـس  ترـضح  بنیز و  ترـضح 

.تسا رکفلها  دنمدرخ و 

: دنا هتفگ  ار  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما 

(1) «. هَّنَْجلا ِلْهَأ  ِباَبَش  ْيَدِّیَس  »

؛ دنا هتفگ  اهنآ  هب  بابش » يدّیس   » اما دنا ، هدیسر  مه  تلوهک  يریپ و  نینس  هب  راوگرزب  ود  نیا  دندوبن و  ناوج  هشیمه  اهنیا  هکنیا  اب 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دوخ  یناوج  .دـشاب  ایند  ياهناوج  مشچ  لباقم  رد  هشیمه  وگلا  کی  ناونع  هب  دـیاب  اهنیا  یناوج  ینعی 

.تسا روج  نیمه  مه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یناوج 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ناحاّدم  هب  هیصوت 

يارب ام  هک  تسین  روج  نیا  .دـیراد  هفیظو  یلیخ  هنیمز  نیا  رد  اهامـش  هک  تسا  نیا  رکاذ  حاّدـم و  زیزع  ناردارب  امـش  اب  نم  فرح 
تمظع
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، هن یمالک ؛ ای  رثن و  رعـش ، هب  میوشب  لّسوتم  مینک و  نایب  ار  تمظع  نیا  روج  هچ  هک  میـشاب  هدـنامرد  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف ي 
هشوگ ي الاح  دشخب و  یم  دوس  ملاع  تادوجوم  همه ي  هب  ناشخرد ، إلألتم و  دیـشروخ  نیا  .میراد  جایتحا  تمظع  نآ  هب  ام  هکلب 

رتالاب یلیخ  هک  دیشروخ  نآ  .مینک  هدافتـسا  میناو  - تیم يروج  هچ  نیا  زا  مینیبب  دیاب  ام  تسا ؛ هداتفا  ام  هناخ ي  لخاد  مه  شباتفآ 
هب ام  نهذ  تسه و  هچ  مینادـیمن  مه  تسرد  هک  دیـشروخ -  نیا  فیـصوت  هب  عجار  مینیـشنب و  يدامتم  ياه  - تعاس ام  الاح  تسا ؛

دشر ار  نام  مسج  مینک ، مرگ  ار  نام  - ندب ات  مینیشنب ، باتفآ  نیا  ریز  میورن  اما  میناوخب ؛ مییوگب ، رعـش  مینزب ، فرح  دسریمن -  نآ 
.تسالاب یلیخ  اهراوگرزب  نیا  راوگرزب و  نیا  نأش  .تسین  هنالقاع  هکنیا  مینک ؛ نیمأت  تیوقت و  ار  نامدوخ  تایح  میهدب و 

دنرب - یم جنر  تفرعم  مادک  ألخ  زا  امش  هعماج ي  و  ناتاهرسپ -  هچ  ناتاهرتخد ، هچ  امـش -  ناوج  لسن  زورما  -د  ین -ي- بب امش 
اهیلع ارهز  همطاف ي  دوجو  رد  ار  یقالخا  رصنع  نآ  دنرب ؟ - یم جنر  یقالخا  هدنزاس ي  رـصنع  مادک  دوبمک  زا  دننیب ؛ یم  بیـسآ  و 
نایب اقلا و  ار  نآ  تسه -  رنه  نابز  هک  رعـش -  ناـبز  هب  دـینک و  ادـیپ  سّدـقم  ياـهدوجو  نیا  راوگرزب و  نآ  لـیاضف  رد  مالـسلا و 
نیا یگدنز  زا  ار  نآ  میراد ، جایتحا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  سرد  مادـک  هب  نام  یعامتجا  یـسایس و  یگدـنز  رد  ام  دـینیبب  .دـینک 

 - نتفگ حدم  فرـص  ّالاو  تسا ، مهم  مزال و  اهنیا  دینک ؛ نایب  رعـش  نابز  اب  دینک و  جارختـسا  صوصخب  راوگرزب  نیا  ناراوگرزب و 
دوخ یهاگ  هن  دش و  هچ  حدـم  نیا  لوصحم  هک  دـمهف  یم  تسرد  هدنونـش  هن  هک  تسا  یمهبم  ظافلا  هاگ  مه  حدـم  نآ  ظافلا  هک 

هب اما  تسا ،» دوخ  حاّدم  دیـشروخ ، حدام   » .تسام لامک  تدارا ، راهظا  نیا  مینکب و  تدارا  راهظا  دیاب  ام  .تسین  یفاک  هدنیوگ - !
.میریگب دوشیم  اهراوگرزب  نیا  زا  یسرد  هچ  زورما  مینیبب  دیاب  ام  .مینک  افتکا  دیابن  نیا 
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، دـنراد هـفیظو  مـه  روـشک  يامنیـس  ناگدـننادرگ  دراد ، هـفیظو  مـه  زاـس  مـلیف  دراد ، هـفیظو  مـه  دـنمرنه  دراد ، هـفیظو  مـه  غـّلبم 
میوگب مهاوخیم  نم  دراد ؛ هفیظو  مه  تعامج  حاّدم  دنراد ، هفیظو  مه  اه  - يربنم دـنراد ، هفیظو  مه  روشک  نویزیولت  ناگدـننادرگ 
ناردارب هب  نم  هیـصوت ي  نیا  دـینک ؛ یبایزاب  تسام ، همه ي  شود  رب  هک  ینیگنـس  فیاظو  نیا  رانک  رد  ار  ناتدوخ  هفیظو ي  امش 

.مراذگیم نایم  رد  اهنآ  اب  منکیم و  تساوخرد  اهنآ  زا  هشیمه  هک  تسا  مزیزع 

دنک و مایق  تسناوت  ینیسح ، حور  تکرب  هب  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  نوخ و  تکرب  هب  ام  ّتلم  هک  میتسه  يروشک  ام  زورما 
لمع اب  هّیحور و  هغبِـص و  اب  یمدرم  تموکح  کی  دروایبرد و  وناز  هب  ار  وخ  تشز  ِرادرک  تشز  ِثیبخ  ِدساف  يدادبتـسا  ماظن  کی 

نإ هک  تسا  یمالـسا  ًاتبـسن  تسا ؛ یمالـسا  ًالماک  نام  لمع  هک  میوگب  مناوتیمن  اما  تسا ؛ یمالـسا  اـم  هّیحور ي  یمالـسا -  ًاتبـسن 
.دروایب راک  رس  ار  دوش -  یمالسا  رتشیب  دیاب  زور  هبزور  هللاءاش 

*

رد ار  يّدام  يونعم و  تّوق  تردق و  رصانع  دننک و  صالخ  شدوخ  ياه  - فعض اهـصقن و  زا  ار  ماظن  نیا  دنراد  هفیظو  همه  زورما 
.دنروایب دوجوهب  رت  - شیب نآ  رد  دننک و  تیوقت  نآ 

امیـس ادص و  داشرا و  ترازو  هزوح و  هاگـشناد و  نید و  ملع و  شزومآ و  رنه و  نآ  رد  هک  تسا  یعیـسو  ههبج ي  غیلبت ، ههبج ي 
ههبج رد  سّدقم  عافد  گنج و  هرود ي  رد  هک  ییاهردارب  نیا  حاّدم -  تعامج  هب  عیسو ، ههبج ي  نیا  زا  تمسق  کی  هک  دنتـسه ،
نیا ار  میظع  شخب  نیا  هک  تسا  نیا  دـننام  نآ  تسا و  هدـش  هدرپس  دـننکیم -  ریوصت  ار  هدـنب  فرح  ناـش  نهذ  رد  بوخ  دـندوب ،

نارگید ات  مییایبرب ، هدهع  زا  بوخ  ار  نیا  دیاب  ام  دـنا ؛ هدرپس  ام  ندرگ  هب  ار  نآ  زا  يا  هکت  دراد و  هدـهع  هب  هاگرارق  نیا  ای  رکـشل 
، دننک هّجوت  عوضوم  نیا  هب  حاّدم  ناردارب  دیاب  .يزوریپ  دوشب  شعومجم  دـنا ، هدـمآرب  هدـهع  زا  ناشدوخ  ياه  - شخب رد  هک  مه 

ام ّالاو 
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میهاـفم نیا  همه ي  میناوتیم  میهدـب ، جرخ  هب  هقیلـس  تّمه و  رادـقم  کـی  رگا  یناوخ ، هیثرم  یناوخ و  تبیـصم  یناوخ ، هحوـن  رد 
رد دـناو  - تیم عوضوم  نیا  .دـشاب  يرهاوظ  طـقف  درک و  یلاـخ  كوپ و  چوپ و  ار  اـهنیا  همه ي  دوـشیم  هتبلا  میناـجنگب و  ار  یلاـع 
هک - نیا نودب  دزیرب ، یکـشا  هرطق ي  دزوسب و  یلد  طقف  هک  يروط  دـشاب ؛ تبیـصم  حدـم و  رد  ینز و  هنیـس  رد  هحون ، رد  هضور ،

شبلاطم هک  تسا  نیا  حاّدـم  هعماـج ي  گرزب  ّتیلو  - ئـسم هفیظو و  .وحن  نیمه  هب  مه  نشج  زور  رد  دوش ؛ هدرب  يا  هرهب  كدـنا 
اب بلاـطم  دـیاب  .نشج  ازع و  رد  مه  حـیادم و  تبیـصم و  رد  مه  دـنک ؛ هرادا  ار  نیا  تسرد  هویـش ي  هـب  دـشاب و  اوـتحمُرپ  زغمُرپ و 

.دیایب فلتخم  ياه  - بلاق رد  فلتخم و  ياه  - لکش

نمشد یگدنامرد  ناشن  مالسلا ؛  هیلع  نیسح  ماما  ربق  هب  مجاهت  - 1383-5-30

هراشا

هب دینیب  یم  امـش  هک  مه  نالا  .تسا  روط  نیمه  مه  نالا   (1) .درک بارخ  ّتینابصع  يور  زا  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  لکوتم ،
نآ نم  .دنا  هدـنامرد  قارع ، هل ي  - ئـسم هعیـش و  هل ي  - ئـسم رد  اه  - ییاکیرما نیا  .تسا  لاصیتسا  يور  زا  دـننکیم ، هلمح  فجن 

...دنا هدرک  ریگ  دوشن - ! رخ  هب  تراسج  ات  مدرواین ، رخ  مسا  لِگ -  يوت  وناز  ات  ًاعقاو  متفگ ، زور 

مولظم هبلغ ي 

ترضح تافو  زور  ات  هلآ (2)  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مّرکم  ّیبن  تلحر  زور  زا  تماما -  لاس  هاجنپوتـسیود  نیا  لوط  رد  ام  همئا ي 
مولظم دندش ، هتشک  دندیشک ، رجز  یلیخ  تسا -  لاس  هاجنپو  تسیود   (3)  ، مالسلا هیلع  يرکسع 
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اه - مولظم نیا  اما  تسا ؛ هدرک  هّجوتم  دوخ  هب  ار  فطاوع  اـهلد و  ناـش  ّتیمولظم  مینک ؛ هیرگ  ناـشیارب  دراد  مه  اـج  دـندش و  عقاو 
.نامز لوط  رد  عومجم و  رد  مه  دندرک ، هبلغ  یعطقم  مه  دندرک ؛ هبلغ 

گرزب يراختفا  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  هب  باستنا  - 1383-6-28

هراشا

کیربت هاپس  نالو  - ئسم زیزع و  ناردارب  امش  کیاکی  هب  ار  رادساپ  يانعمُرپ  رایسب  زور  مالسلا و  هیلع  ادهّشلادّیس  ترـضح  تدالو 
.منکیم ضرع 

- بسن ياه  - باستنا .تسا  یگرزب  راختفا  دراد ، رایتخا  باستنا  نیا  رد  هک  یناسنا  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  باـستنا  سفن 
ّتیـصخش هب  راختفا  نیا  تسا ، هدرکن  یباختنا  چـیه  تبـسن  نیا  هدـنراد ي  نوچ  نکیل  تسا ، راختفا  مه  رایتخا  زا  جراـخ  ت-ي و 

تبـسن صخـش  نیا  ّتیوه  هب  نآ ، يایازم  دهد ، رارق  یفـص  هگرج و  رد  ار  دوخ  باختنا ، اب  یـسک  یتقو  اما  ددرگیمنرب ؛ وا  یناسنا 
هیلع یلع  نب  نیسح  هب  باستنا  يرادساپ و  هلئسم ي  .تبـسن  يارب  طقف  هن  تسوا ، دوخ  يارب  تسه ، رگا  يراختفا  دوش و  - یم هداد 

.تسا لیبق  نیا  زا  نارادساپ ، عمج  رد  مالسلا 

ینیسح راختفا  رصنع  تشاد  هگن  ترورض 

نآ رارمتسا  هب  هتسباو  اه  - باستنا اهراختفا و  هنوگ  نیا  هک  دینادیم  دیراد ، فیرـشت  هک  يزیزع  نارهاوخ  زیزع و  ناردارب  امـش  هتبلا 
تاّیصوصخ دشاب ، هتشاد  باستنا  هاگودرا  نآ  هب  دشاب و  هتشاد  روضح  یهاگودرا  رد  یـسک  رگا  ینعی  تسا ؛ راختفا  رـصنع  هیام و 

اذـل دـشاب ؛ مزتلم  دـنب و  ياپ  هاگودرا  نیا  رد  روضح  طیارـش  هب  صخـش  نیا  هک  تسا  صخـش  نیا  هب  قحلم  یتقو  اـت  هاـگودرا  نآ 
فقاوم رد  دـندوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  باکر  رد  هک  يدّدـعتم  دارفا  ياـه  ندزریـشمش  مالـسا و  ردـص  ياـه  - تدـهاجم

، دندش جراخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  یقیقح  باستنا  هاگودرا  زا  یتقو  دندوب ، هدز  ریشمش  تخس 
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هدـشن دوخ  لـبقام  زا  عطقنم  هک  تسا  ربتعم  یتقو  اـت  هقباـس  نآ  تبـسن ، هنـالداع ي  يوزارت  رد  تواـضق و  رد  .دروخن  ناـشدرد  هب 
.میشاب هتشاد  رظن  رد  هشیمه  دیاب  ام  ار  نیا  دشاب ؛

نآ دـیاب  اـم  .تـسا  گرزب  باـختنا  کـی  نـیا  تـسا و  مالـسلا  هـیلع  ادهّـشلادّیس  هـب  باـستنا  نارادـساپ ، هعوـمجم ي  رد  روـضح 
مالـسلا هیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  بستنم  رادـساپ ، دوشیم  بجوـم  تسا و  نآ  هب  هتـسباو ي  ًاـتقیقح  راـختفا ، نیا  هک  ار  یتاّیـصوصخ 

ياه - شزرا .دنامیمن  راختفا  نیا  میتشادن ، هگن  رگا  دـنامیم ؛ ام  يارب  راختفا  نیا  میتشاد ، هگن  رگا  .میراد  هگن  نامدوخ  يارب  دـشاب ،
اهنآ هک  تساه  - ّتیوه قیاقح و  تسین ؛ اهشزرا  نآ  هدننک ي  نییعت  اه  - مان اه و  - مسا دنوش ؛ - یمن اج  هباج  اه  - مان اب  الاو  يونعم و 

.تشاد هّجوت  ًامئاد  یتسیاب  هتکن  نیا  هب  دشخب ؛ یم  قّقحت  ار 

يونعم تردق  ظفح  ورگ  رد  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  هب  یگتسباو 

رب هاپس  هک  یتاّیحور  نآ  ظفح  اب  رگم  دوشیمن ، لصاح  يونعم  تردق  نیا  دیراد و  هگن  شدوخ  يونعم  تردق  نامه  اب  دیاب  ار  هاپس 
دوب و دهاوخ  یعقاو  یگتسباو  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیسح  هاگودرا  هب  یگتسباو  نیا  هک  تسا  تقو  نآ  دمآ ؛ دوجوهب  اهنآ  ساسا 

ّالإو دوب ؛ دـهاوخ  رتزیگنا  راختفا  رت و  یقیقح  راوگرزب ، نآ  نادـنزرف  باستنا  زا  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  هب  امـش  باستنا  شزرا و 
، دندیشک مه  ریشمش  اهنآ  يور  رب  یهاگ  یتح  دنتخانشن و  ار  اهنآ  ّقح  اما  دندوب ، مه  اهراوگرزب  نآ  یقیقح  دالوا  هک  دندوب  یلیخ 

(1) .دندرک تکرح  اهنآ  هار  فالخ  رد  ای 

نامیا یتسس  اه و  - شزغل هجیتن ي  اروشاع ؛ هثداح ي   - 1383-8-20

باختنا نامیا  باب  رد  هغالبلا  جهن  فلتخم  ياهاج  زا  هلمج  دنچ  نم 
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.منکیم ضرع  هک  ما  هدرک 

*

: دنیامرفیم ترضح 

(1) ؛» جاَرِّسلا ُرَْونَأ  ِجاَْهنِْملا  ُجَْلبَأ  ٌلِیبَس  »

نینمؤملاریما ترابع  نیا  رد  نامیا  زا  دارم  .تسا  غارچ  نیرت  هدـنزورف  نامیا ، .تسا  نشور  ًالماک  نآ  ریـسم  هک  تسا  یهار  نامیا ،
هب ار  مدرم  نایدا ، هک  ینامیا  نیمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ازج و  زور  ادخ و  هب  نامیا  ینعی  تسا ؛ ینید  نامیا  مالـسلا ،  هیلع 
لد يزیچ  هب  ناسنا  اـت  .تسا  ناـسنا  تکرح  لـمع و  هیاـپ ي  ناـمیا  نوچ  تسا ؛ مولعم  ناـمیا  قلطم  ّتیّمها  هتبلا  .دـنناوخیم  ارف  نآ 
هب هدیورگ ي  اما  تسا ، ملاع  یتقیقح  هب  یهاگ  ناسنا  .دراد  قرف  ملع  اب  نامیا  .دنکیمن  تکرح  نآ  هار  رد  دشابن ، هدیورگ  هدرپس و 

نامیا هتبلا  .تسا  مزال  ملع  نیا  رب  هفاضا ي  يزیچ  تسین ؛ یفاک  ندوب  قدـص  هب  ملاع  ندوب و  اناد  طقف  ناـمیا ، رد  ینعی  تسین ؛ نآ 
یم هکنیا  امک  تسین ؛ یفاک  نامیا  يارب  مه  ییاهنت  هب  ملع  اما  درادن -  انعم  دـیدرت  کش و  اب  نامیا  تسین -  نکمم  مه  ملع  نودـب 

: دیامرفیم نوعرف  يایاضق  یسوم و  هرابرد ي  نآرق  دینیب 

(2) ؛»  ًاُّولُع ًاْملُظ َو  ْمُهُسُْفنَأ  اْهتَنَْقیَتْسا  اِهب َو  اوُدَحَج  «َو 

یسوم هکنآ  زا  دعب  اما  تسا ؛ تقیقح  دیوگیم و  تسار  وا  دندیمهف  ینوعرف  ألم  درک ، حرطم  ار  شدوخ  توعد  یـسوم  یتقو  ینعی 
 - تساهنآ راک  لیبق  زا  مه  یـسوم  راک  دشیم  رّوصت  هک  نارگوداج -  نارحاس و  هکنآ  زا  دعب  داد و  ناشن  ار  بیجع  هزجعم ي  نیا 

ار گرم  دندروآ و  نامیا  یسوم  هب  دندرک و  هدجس  نوعرف  دیدهت  دوجو  اب  تسین و  اهنآ  راک  عون  زا  نیا  دندرک  فارتعا  ناشدوخ 
: دندرک راکنا  ار  تقیقح  نیا  لاح  نیع  رد  اما  دیوگیم ؛ تقیقح  یسوم  هک  دش  نشور  اهنآ  يارب   (3)، دندش اریذپ 

«. ْمُهُسُْفنَأ اْهتَنَْقیَتْسا  اِهب َو  اوُدَحَج  «َو 

603 ص :
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.73-65 هط ، - . 3
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ياهاوه رابکتسا و  هکنیا  رطاخ  هب  ًاُّولُع ؛» ًاْملُظ َو   » اریز ارچ ؟ .دندرک  راکنا  لاح  نیع  رد  اما  دیوگیم ، تسار  یسوم  هک  دنتشاد  نیقی 
.ندش یتقیقح  میلست  تسا ؛ میلست  یعون  ندیورگ ، نامیا و  .دنوش  میلست  تشاذگیمن  دننکب ، دنتـساوخیم  هک  یملظ  ناش و  یناسفن 
لباقم رد  دینیب  یم  اذل  .دتـسیا  یم  نآ  لباقم  رد  دـنکیمن و  تقیقح  نیا  میلـست  ار  دوخ  ِلد  اما  دـمهف ، یم  ار  تقیقح  ناسنا  یهاگ 
یهاگ ناسنا  .ندـناشوپ  ینعی  دـنروآ ؛ یم  رفک  نامیا ، لباقم  رد  دـنروآ ؛ یمن  لهج  نامیا ، لباقم  رد  اما  تسا ؛ کش  لهج و  ملع ،

رـس ندیورگ ، ندرپس ، لد  ینعی  تسا ؛ نامیا  ندناشوپ ، لباقم  هطقن ي  .دـنکیم  ناهنپ  دـناشوپیم و  ار  نآ  اما  دراد ، لوبق  ار  یتقیقح 
نآ هب  رگا  دیرادنپیم ، تقیقح  ار  نآ  امش  هک  يزیچ  ره  .ندش  میلـست  نآ  لباقم  رد  نتفریذپ و  دوجو  همه ي  اب  ار  تقیقح  ندرپس ،

.امش لمع  هیاپ ي  دوشیم  نیا  دیدروآ ، نامیا 

؛ تسین يرادـم  تب  تب و  هب  نامیا  لطاب و  ءیـش  کی  هب  نامیا  تسا ؛ ینید  ناـمیا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دارم  اـجنیا  رد  میتفگ 
: دیامرفیم .تسا  تمایق  هب  نامیا  قیاقح و  هب  نامیا  اه و  - تّوبن هب  نامیا  هل و  کیرشال  يادخ  هب  نامیا 

؛» جاَْهنِْملا ُجَْلبَأ  ٌلِیبَس  »

یب دـیدرت و  یب  نشور و  ار  هار  دوش ، نادـیم  نیا  دراو  دوخ  ِترطف  لقع و  اـب  یـسک  رگا  .تسا  نشور  رایـسب  هار ، نیا  ریـسم  ینعی 
: تسا نیا  شا  هلابند  دعب  .تسا  جاَرِّسلا » ُرَْونَأ  « ؛ دنیب یم  ههبش 

؛» تاَِحلاَّصلا یَلَع  ُّلَدَتُْسی  ِناَمیِْإلِابَف  »

هلـصافالب دـعب  .دـنکیم  تلالد  حـلاص  لمع  هب  دـناشکیم و  ار  ناسنا  هک  تسا  نامیا  .دـسریم  حـلاص  لامعا  هب  ناـسنا  ناـمیا ، هار  زا 
: دیامرفیم

(1) ؛» ناَمیِْإلا یَلَع  ُّلَدَتُْسی  ِتاَِحلاَّصلِاب  «َو 

ّرثأت ریثأت و  کی  ینعی  دنکیم ؛ تلالد  نامیا  هب  ار  ناسنا  مه  حلاص  لمع 

604 ص :
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.دراد دوجو  لباقتم 

هار زا  دیاب  ار  حلاص  لمع  هکنیا  امک  مینک ؛ تیوقت  حلاص  لمع  اب  ار  دوخ  نامیا  دـیاب  ام  .تسا  یّمهم  یلیخ  هتکن ي  نیا  نم  رظن  هب 
.میسانشب نامیا 

نیا لوط  رد  اهناملـسم  همه ي  هوکـش ي  نیرفن و  راچد  هک  يرفن  هاجنپ  نآ  .دـینک  هّجوت  داتفا ، دـحا  گنج  رد  هک  یقاـفتا  هب  اـمش 
، دندوب هدرک  تکرش  ردب  گنج  رد  اهنآ  زا  یلیخ  دندوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  باحصا  دندوب ، ناملـسم  دندش ، نرق  هدراهچ 
هب ار  نادیم  دـندرک ؛ اهر  ار  هندرگ  تمینغ ، يروآ  عمج  رطاخ  هب  ینعی  دـندش ؛ تفآ  نآ  راچد  اه  - نیمه اما  دـندوبن ، يدـب  نامدرم 
رب ادهّـشلادّیس  هزمح  نوخ  لثم  ینوخ  ؛(1)  دوش هتخیر  نیمز  رب  كاپ  ياهنوخ  زا  يدایز  رادقم  هک  دـندش  بجوم  دـنداد و  نمـشد 
هب دـش ؛ لزلزت  راچد  یمالـسا  ياپون  ماظن  مالـسا و  تموکح  (3) و  دروـخ مخز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ   (2)، دش هتخیر  نیمز 

: دیامرفیم رفن  هاجنپ  نیا  هرابرد ي  نآرق  .رفن  هاجنپ  نیا  یهاتوک  رطاخ 

(4) ؛» اُوبَسَک ام  ِضْعَِبب  ُناْطیَّشلا  ُمُهَّلَزَتْسا  اَمَّنِإ  ِناعْمَْجلا  یَقَْتلا  َمْوَی  ْمُْکنِم  اْوَّلَوَت  َنیِذَّلا  َّنِإ  »

ياهشزغل دوخ  هبون ي  هب  یشزغل  ره  .دندوب  هدرک  نیا  زا  لبق  هک  دوب  ییاهشزغل  تاهابتشا و  هجیتن ي  دندرک ، اهنیا  هک  يراک  ینعی 
ام يدـعب  لمع  رد  ار  شدوخ  ءوس  ریثأت  نامیا ، یتسـس  دـنکیم و  تسـس  ار  نامیا  هیاپ ي  ینعی  دـنکیم ؛ لیمحت  ناسنا  رب  ار  يرگید 

.دراذگیم ریثأت  سوسحمان -  ولو  ام -  نامیا  يور  شزغل  نیا  مینکیم ، ادیپ  شزغل  ام  یتقو  .دراذگیم 

«. اُوبَسَک ام  ِضْعَِبب  ُناْطیَّشلا  ُمُهَّلَزَتْسا  اَمَّنِإ  »

605 ص :

صص 26-25. ج20 ، راونألاراحب ، ص 166 ؛ ج 1 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  صص 192-193 ؛ ج 2 ، يربطلا ، خیرات  - . 1
ص55. ج20 ، راونألاراحب ، ص83 ؛ ج1 ، داشرإلا ، 285-286 ؛ صص ج 1 ، يزاغملا ، - . 2

ص26. ج20 ، راونألاراحب ، 277-278 ؛ صص ج1 ، رابخألا ، حرش  ص319 ؛ ج1 ، فارشألا ، باسنأ  - . 3
زا یـضعب  رثا  رب  ار  اهنآ  ناطیـش  دـندرک ، رارف  دـحا ،) گنج  رد   ) رگیدـکی اب  ّتیعمج  ود  ندـش  ور  هبور  زور  رد  هک  یناسک  - . » 4

.155، نارمعلآ .تخادنا » شزغل  هب  دندوب ، هدش  بکترم  هک  یناهانگ 
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هّجوتم مه  ناسنا  دوخ  هکنیا  نودـب  دراذـگیم ، یفنم  ریثأت  وا  نامیا  رد  اطخ  نیا  دـعب  دـهدیم ، ماجنا  رفن  کی  ًـالبق  ار  ییاـطخ  راـک 
.دوشیمن هّجوتم  ار  دوخ  لاح  رییغت  نکیل  دوریم ، یلاح  هب  یلاح  زا  ناسنا  هک  اه  - تقو زا  یلیخ  لثم  دوش ؛

ناسنا هک  درادن  مه  ینامسج  سوسحم  راثآ  یتح  نوچ  دنکیمن ؛ سح  ناسنا  ار  نامیا  ندش  مک  ینعی  تسا ؛ روط  نیا  نامیا  لّوحت 
.تشاذگ رثا  نامیا  رد  هابتشا ، شزغل و  نآ  سپ  .دنک  كرد  دمهفب و 

ار شدوخ  ام  ِنامیا  دوبمک  دـیآ ، یم  شیپ  یناحتما  داهج و  نادـیم  یتقو  ًالثم  دراذـگیم ؛ رثا  اـم  يدـعب  لـمع  رد  ناـمیا ، ندوب  مک 
رد یتقو  میهد ، ماجنا  یگرزب  راک  مینکب و  یتکرح  مینزب ، یتسَج  میا  هتـسناوت  ییاج  رد  رفاو  ناـمیا  کـی  اـب  هک  اـم  .دـهدیم  ناـشن 

يرتم ود  يوج  زا  هتـسناوتیم  یناوج  رد  یـسک  هکنیا  لثم  تسرد  دزرلیم ؛ ناماپ  تسد و  مینیب  یم  میریگیم ، رارق  راک  ناـمه  لـباقم 
گنج تسکـش  شا  هجیتن  لمع ، يور  نامیا  نامیا و  يور  لمع  یفنم  رثا  .دناو  - تیمن دـسریم ، يوج  نامه  هب  یتقو  نالا  اما  درپب ،

یلص ربمغیپ  ترجه  زا  دعب  لاس  تصش  هک  دوشیم  نیا  شا  هجیتن  دوشیم ؛ رگید  نوگانوگ  ياه  تفر  بقع  شا  هجیتن  دوشیم ؛ دُحا 
ماما ینعی  تسا ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ِناسنا  نیرتزیزع  هک  وا -  هون ي  ترضح ، نآ  تافو  زا  دعب  لاس  هاجنپ  هلآ و  هیلع و  هللا 

.دسریم تداهش  هب  عیجف  عضو  نآ  اب  دریگیم و  رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نیـشناج  تموکح  لباقم  رد  مالـسلا -  هیلع  نیـسح 
.تسا سرد  زا  رتارف  تسا ؛ خیرات  ياهتربع  اهنیا  متفگ  تقو  کی  نم 

ریذپان تسکش  تّلم  - 1383-8-24

بوـلغم زگره  تسادـخ ، هب  یکّتم  تدـهاجم و  رازبا  هب  زّهجم  هک  یتـّلم  دراد و  ار  تداهـش  تدـهاجم و  دراد ، ار  مّرحم  هک  یتـّلم 
.دش دهاوخن 
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يرادازع ياه  هتسیاب  - 1383-12-27

هک تسین  یّکـش  .تسام  دوخ  هب  هّجوتم  يدایز  دودح  ات  تسا و  یّمهم  رایـسب  بلطم  دندرک ، هراشا  هک  مه  اه  - يرادازع هلئـسم ي 
هب مه  یطلغ  فرح  چیه  میدرکیم  ضرف  رگا  نکیل  دوشیم ؛ هتفگ  یفارخ  طلغ و  یعقاو و  ریغ  ياهفرح  اه  - يرادازع رد  يدراوم  رد 

نامیا هک  یفرح  ای  دوش ، هتفگ  تسرد  ِكردـم  کی  هب  دانتـسا  نودـب  تسـس و  یلو  حیحـص  فرح  یتقو  اما  دوشن ، ناـیب  اـنعم  نآ 
کی .میراد  هلئـسم  روشک  رد  همه  نیا  ام  زورما  .تسا  رـضم  مه  نیا  دوش ، هتفگ  دجنگن ، نابطاخم  رواب  رد  دـنک و  لزلزتم  ار  مدرم 

، ربنم نیا  زا  .یبهذـم  تاجتـسد  اه و  ینز  هنیـس  اه و  هینیـسح  ینیـسح و  تاـسلج  نیمه  زا  تسا  تراـبع  مهم  رایـسب  ِیتاـغیلبت  ربنم 
فورـصم نوهوم  ای  موهوم  ياهزیچ  هب  ار  نیا  ام  رگا  اما  درک ؛ نایب  دوشیم  ار  بلاطم  نیرت  مزال  نیرت و  يروف  فراعم و  نیرتـالاو 

.تسام یگشیمه  فرح  تسین ؛ مه  زورما  فرح  تسا ؛ یتسرد  فرح  فرح ، .تسین  تحلصم  هجو  چیه  هب  مینک ،

، بیع نیا  هب  یناـسک  هک  میا  هدـید  يدراوم  رد  میا و  هدینـش  .دوش  هّجوت  نآ  هب  دـیاب  هک  دراد  دوجو  اـجنیا  رد  هتکن  کـی  اـهت  - نم
مه لمع  ماقم  رد  دنک ؛ كرد  ار  انعم  نیا  درادن  ششک  یـضعب  ياهنهذ  ًاعبط  .دنا  هدرک  نایب  ار  نآ  هدرک و  هّجوت  رطخ  نیا  هب  هکلب 

زکارم زا  ّتیناحور و  لد  زا  يا  هطقن  زا  ناهگان  اما  تسا ؛ يراذگرثا  لباق  نیا  تسین ؛ مهم  یلیخ  نیا  دـنا ؛ هدرک  تداع  راک  نیا  هب 
راوشد ندز  رـشت  ندرک و  هیجوت  ندرک ، نایب  ّالاو  دـینک ؛ جالع  ار  نیا  هدـش ؛ دـنلب  طلغ  ِراک  نآ  زا  يدـییأت  يادـن  ّتیناـحور  ربتعم 

نایب ار  نآ  یهاـگآ  رکف و  - نشور ِیناـحور  لو و  - ئـسم دوشیم و  هتفگ  يزکرم  رد  یّقح  بلطم  یتقو  هک  دـشابن  روط  نیا  .تسین 
ریز مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرادازع  لصا  هک  هسوسو  نیا  اب  ای  مّهوت ، نیا  اب  ناهگان  دنکیم ،
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فالخ کی  ینز  همق  ام ، رظن  هب  .دش  روط  نیمه  ینز  همق  هّیـضق ي  رد  میدید  ام  هکنیا  امک  دوش ؛ تسرد  ینایرج  دـش ، هدرب  لاؤس 
تهج رد  یناسک  رانک  هشوگ و  زا  میدید  دعب  اما  دندرک ؛ تیامح  مه  یناگرزب  میدرک و  مالعا  ام  ار  نیا  تسه ؛ دوب و  یعطق  عرش 

نیا يارب  ییاهاج  رد  ارچ  تسین ؛ هک  بجاو  دـشابن ، مه  مارح  دـشاب و  هتـشادن  مه  لاکـشا  ینز  همق  رگا  دـننکیم ! لمع  نیا  سکع 
؟ دراد دوجو  هزیگنا  یفارخ  ًاضعب  ياهزیچ 

جیار گنهرف  رد  زورما ، تاطابترا  رد  زورما ، يایند  رد  هک  تسه  رادـقم  نیا  لقاال  درادـن ، ضحم  ِیفارخ  هبنج ي  هک  مه  ییاـهنآ 
لمعلا سکع  تسا ، جـیار  ام  نارـسپ  نارتخد و  ناناوج و  نیب  اـم و  ياـه  هناـخ  لـخاد  رد  زورما  هک  یتاـینالقع  رد  زورما ، یناـهج 
لقاّدح مییوگب ؛ ار  اهنیا  دیاب  ام  ددنسپن ، هچ  ددنسپب ، ایند  هچ  مییوگب  ام  هک  تسین  عرـش  تانّیب  زا  اهنیا  .درک  دهاوخ  داجیا  بسانمان 

.تسا هیف  ٌكوکشم  ياهزیچ  اهنیا 

یگشیمه يوگلا  مالسلا ؛  اهیلع  يربک  بنیز  - 1384-3-25

، تسا مالسا  هتسجرب ي  يوناب  نیا  ّتیصخش  هب  ّقلعتم  مالسلا ،  اهیلع  يربک  بنیز  ترـضح  تدالو  زورلاس  تبـسانم  هب  اهزور  نیا 
.دهدیم رارق  ناملسم  درم  ناملسم و  نز  لباقم  رد  يا  هدنز  هشیمه  يوگلا  هک 

مالـسلا اهیلع  يربک  بنیز  .تسین  راوگرزب  نآ  ِيراتـسرپ  يراسگمغ و  دُعب  رد  رـصحنم  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  ّتیـصخش  هتبلا 
هداد رارق  ایند  مدرم  مشچ  لباقم  رد  ار  نآ  نانز ، تیبرت  يارب  مالـسا  هک  ییوگلا  ینعی  تسا ؛ ناملـسم  نز  زا  لـماک  هنومن ي  کـی 

.تسا

ره هک  تسا  هتـسجرب  ناسنا  کی  الاو و  تفرعم  ياراد  ریبخ و  اناد و  تسا ؛ يدُعب  دنچ  ّتیـصخش  ياراد  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز 
عوضخ ساسحا  وا  تفرعم  یحور و  ییاناد و  ِتمظع  لباقم  رد  دوشیم ، هجاوم  راوگرزب  نآ  اب  سک 
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مالـسا زا  هک  يریثأت  دهد -  رارق  همه  مشچ  لباقم  رد  ار  نآ  دناوت  - یم یمالـسا  نز  ّتیـصخش  هک  يدـُعب  نیرتمهم  دـیاش  .دـنکیم 
یتمظع هِعِس و  نانچ  نآ  یهلا ، تمظع  تمحر و  هب  ندرپس  لد  نامیا و  تکرب  هب  یمالـسا  نز  ّتیـصخش  .تسا  دُعب  نیا  هتفریذپ - 
رتزراب همه  زا  دُعب  نیا  مالـسلا ،  اهیلع  يربک  بنیز  یگدنز  رد  .دوشیم  زیچان  ریقح و  وا ، لباقم  رد  گرزب  ثداوح  هک  دنکیم  ادـیپ 
يرهاظ تمـشح  هوکـش و  .دنک  درُخ  ار  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  دـناو  -ت- یمن اروشاع  زور  لثم  يا  هثداح  .تسا  رت  هتـسجرب  و 
مالـسلا اهیلع  يربک  بنیز  .دنک  ریقحت  ار  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  دناوتیمن  دایز  نب  هللادیبع  دیزی و  لثم  يراّبج  رگمتـس  هاگتـسد 
یناراّبج خاک  رد  و  تسوا -  ياه  -ت- نحم نوناک  هک  البرک -  رد  و  تسوا -  تمظع  اب  ّتیـصخش  رارقتـسا  ّلحم  هک  هنیدم -  رد 

ریقحت وا  لباقم  رد  رگید  ياه  ّتیـصخش  دـنکیم و  ظفح  دوخ  اب  ار  يونعم  هوکـش  تمظع و  نامه  داـیز ، نب  هللادـیبع  دـیزی و  لـثم 
.دنوشیم ریقحت  هتسب ، تسد  ریسا و  ِنز  نیا  لباقم  رد  دوخ -  نامز  رگمتس  نارورغم  نیا  دایز -  نب  هللادیبع  دیزی و  .دنوش  - یم

نابز و  نمؤم ، ناسنا  کی  بلق  تناتم  رارقتسا و  تمظع و  اب  تسا  هدرک  هارمه  ار  هنانز  هفطاع ي  روش  مالـسلا ،  اهیلع  يربک  بنیز 
ار نارـضاح  ناگدنونـش و  دوار و  -ت- یم نوریب  وا  لد  نابز و  زا  هک  یتفرعم  لالز  و  هللا ، لیبس  یف  دـهاجم  کی  نشور  حـیرص و 
؛ نیا ینعی  هنانز ، تمظع  .دـنکیم  کچوک  ریقح و  وا  لباقم  رد  ار  يرهاظ  نیغورد  ناـگرزب  شا ، هناـنز  تمظع  .دـنک  - یم توهبم 

تناـتم اـب  هارمه  داد ؛ غارـس  ار  زیگناروش  یهفطاـع  نیا  ناوـتیمن  يدرم  چـیه  رد  هک  یناـسنا ، هفطاـع ي  روـش و  زا  یطوـلخم  ینعی 
مدق هناعاجش  هتخادگ ، ياه  - شتآ يور  دنکیم و  مضه  دوخ  رد  ار  ریطخ  گرزب و  ثداوح  همه ي  هک  حور  يراوتسا  ّتیصخش و 
ماما ینعی  دوخ -  نامز  ماما  لاح ، نیع  رد  دشخب ؛ یم  یهاگآ  ار  مدرم  دـهدیم و  سرد  لاح ، نیع  رد  دـنک ؛ - یم روبع  دراذـگیم و 

کی دننام  ار  مالسلا -  هیلع  داّجس 
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هثداـح ي نآ  هداد ي  تسد  زا  ردـپ  ياـه  هّچب  ردارب و  ناـکدوک  اـب  لاـح ، نیع  رد  ؛(1)  دـشخب یم  یّلـست  شمارآ و  نابرهم  ردام 
يربک بنیز  نیاربانب ، .دـنکیم  داجیا  یّلـست  شمارآ و  ّتینما و  اهنآ  يارب  یمکحتـسم  ّدـس  لثم  دـیدش ، نافوط  نآ  نایم  رد  میظع ،

.دهدیم قوس  فرط  نیا  هب  ار  نز  مالسا ، .دوب  هبناج  همه  ّتیصخش  کی  مالسلا  اهیلع 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ناحاّدم  هب  هیصوت  - 1384-5-5

زیزع ناردارب  امـش  .دشاب  نیا  دیاب  شا  هجیتن  مالـسلا ،  اهیلع  ارهز  همطاف ي  زا  دیجمت  .میـشاب  ادـخ  ّتیدوبع  لابند  دـیاب  امـش  نم و 
مالـسلا مهیلع  يدـه  همئا ي  ربمغیپ و  رتخد  هحیدـم ي  رطعم  ینارون و  جاوما  امـش  هرجنح ي  نابز و  زا  هک  دـیتسه  یناسک  حاّدـم ،

.تسا شزرا  یلیخ  نیا  دنیشنیم ؛ نات  نابطاخم  لد  رد  دوشیم و  عطاس 

*

، دنهدیم ناشن  هقالع  دننکیم ، لابقتـسا  مدرم  دینیب  یم  .تسا  یبوخ  لابقا  ناحاّدم ، ياون  هب  اهناوج  مدرم و  لابقا  هللادمحب  مه  زورما 
.دوشیم ریطخ  ساّسح و  هفیظو  دش ، ساّسح  یتقو  ّتیعقوم  .تسا  ّتیعقوم  کی  نیا  دنهدیم ؛ لوپ  دننکیم ، تبحص  دننکیم ، عامتجا 

.منکیم ضرع  ار  نآ  زا  لبق  هیآ  دنچ  نم  تسا و  مهم  یلیخ  هک  دندرک  توالت  ار  یتایآ  نامزیزع  يراق  هسلج ، لّوا 

؛» ْنیَفْعِض ُباذَْعلا  اََهل  ْفَعاَُضی  ٍهَنِّیَبُم  ٍهَشِحاِفب  َّنُْکنِم  ِتْأَی  ْنَم  ِِّیبَّنلا  َءاَِسن  اَی  »

هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  نز  ارچ ؟ .تسا  ربارب  ود  شباذع  دنک ، هانگ  امش  زا  هک  ره  تسا ) هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نانز  هب  باطخ  )
.تسا ربارب  ود  شباذع  درک ، هانگ  رگا  تسا ، ربمغیپ  نز  نوچ  هلآ  و 

610 ص :

صص 61-55. ج 28 ، راونألاراحب ، 448 ؛ صص 444 - تارایزلا ، لماک  - . 1
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(1) ؛» ًاریِسَی ِهللا  یَلَع  َِکلذ  َناک  «َو 

(2) «. ْنیَتَّرَم اهَرْجَأ  اِهتُْؤن  ًاِحلاص  ْلَمْعَت  ِِهلوُسَر َو  ِهِلل َو  َّنُْکنِم  ُْتنْقَی  ْنَم  «َو 

ِمدرم ربارب  ود  دیداد ، ماجنا  حـلاص  لمع  رگا  دـیدرک ، بوخ  راک  رگا  دـیدرک ، تدابع  رگا  تسا ؛ روط  نیمه  مه  هّیـضق  فرط  نآ 
تداـبع ربارب  ود  شتداـبع  دراد ؛ رجا  نارگید  زاـمن  ربارب  ود  یلوـمعم  روـط  هـب  ربـمغیپ  نز  زاـمن  ینعی  .میهدـیم  رجا  امـش  هـب  رگید 

نیا هک  يا  هیآ  دـعب ، .دراد  هاـنگ  نارگید  تبیغ  ربارب  ود  شتبیغ  دـنکب ، ار  یـسک  تبیغ  هدرکن  يادـخ  مـه  رگا  دراد ؛ رجا  نارگید 
: دوشیم عورش  اجنیا  زا  دندناوخ ، يراق 

؛» ُنت - ْیَق - َّتا ِنِإ  ِءاسِّنلا  َنِم  ٍدَحَأَک  َُّنتَْسل  ِِّیبَّنلا  َءاِسن  اَی  »

: دیامرفیم شا  هلابند  دعب  تقو  نآ  .دیراد  زایتما  رگید  ياهنز  هّیقب ي  زا  دیتسین ؛ اهنز  رگید  لثم  دینک ، هشیپ  اوقت  رگا  امش 

(3) «. افوُْرعَم ًالْوَق  َْنُلق  ٌضَرَم َو  ِِهْبلَق  ِیف  يِذَّلا  َعَمْطَیَف  ِلْوَْقلِاب  َنْعَضْخَت  الَف  »

هللا یلص  ربمغیپ  هب  باستنا  ربمغیپ ، ياهنز  ّتیصوصخ  دنرادن ؛ -ي  ّتیصوصخ ربمغیپ  ياهنز  اما  .تسا  ربمغیپ  ياهنز  هب  باطخ  نیا 
ام رد  ّتیـصوصخ  نیمه  میـشاب ، هتـشاد  هعماج  رد  يزاتمم  ریطخ و  ّتیعقوم  رتشیب و  باستنا  مادک  ره  امـش  نم و  .تسا  هلآ  هیلع و 

ماجنا ییاطخ  ام  رگا  .رتشیب  امـش  زا  نم  میراد و  قرف  مدرم  رگید  اـب  اـما  منکیمن -  اـعّدا  ار  نیا  ربارب -  ود  میوگیمن  هتبلا  .تسه  مه 
تلالـض و يداو  هب  ار  یـسک  هدرکن  يادـخ  ام  رگا  .تسا  رت  تخـس  رت و  نیگنـس  تسین ؛ يّداع  ِمدرم  ياطخ  لثم  ام  ياطخ  میهد ،

توافت يرگید  ِهباشم  لمع  اب  میتخادنا ، یهارمگ 

611 ص :

ادخ يارب  نیا  دوب و  دهاوخ  نادنچود  وا  باذع  دوش ، بکترم  یشحاف  راکـشآ و  هانگ  امـش  زا  مادک  ره  ربمایپ ! نارـسمه  يا  - . » 1
.30، بازحا .تسا » ناسآ 

« .تخاس میهاوخ  نادـنچود  ار  وا  شاداپ  دـهد ، ماجنا  حـلاص  لمع  دـنک و  عوضخ  شربمایپ  ادـخ و  يارب  امـش  زا  سک  ره  و  - . » 2
.31، نامه

نخـس زیگنا  سوه  يا  هنوگ  هب  سپ  دـینک ، هشیپ  اوقت  رگا  دـیتسین ، یلومعم  نانآ  زا  یکی  نوچمه  امـش  ربماـیپ ! نارـسمه  يا  - . » 3
.32، نامه دییوگب »! هتسیاش  نخس  و  دننک ، عمط  امش  رد  نالدرامیب  هک  دییوگن 

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 688 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_611_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_611_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_611_3
http://www.ghaemiyeh.com


؛ ناوارف لابقا  بوخ ، نوبیرت  زاتمم ، ّتیعقوم  گنـشق ، گنهآ  شوخ ، يادـص  .دـنیوگیم  هچ  دـنناوخیم و  هچ  دـننادب  اهحاّدـم  .دراد 
دوجو روشک  نیا  رد  ناوج  همه  نیا  .دـنا  هدرک  اّفـصم  ناشدوخ  ِلد  يافـص  اب  ار  ام  روشک  هعماج و  هللادـمحب  اهناوج  هک  مه  زورما 

 - دیناوخیم هک  نانچ  نآ  دیناوخیم و  هچنآ  يور  هشیمه  نم  هکنیا  دیهدب ؟ مدرم  هب  دیهاوخیم  هچ  امش  .تسامـش  هّجوتم  همه  دراد ؛
.تسا ّتیساّسح  نیا  رطاخ  هب  منکیم ، دیکأت  نوگانوگ -  دارفا  اب  اهحاّدم و  هسلج ي  رد 

، تسانعم یب  ياهدیجمت  اهحدم و  زا  هدافتسا ي  مدرک ، ادیپ  عالطا  یحاّدم  تاسلج  ناگدنناوخ  زا  یضعب  رد  هدنب  هک  يرگید  زیچ 
نآ يوربا  مشچ و  زا  دـننک  اـنب  دوشیم ؛ تبحـص  مالـسلا  هیلع  لـضفلاابا  ترـضح  هب  عجار  دـینک  ضرف  .تسا  رـضم  مه  یهاـگ  هک 
هب مالـسلا  هیلع  لـضفلاابا  شزرا  رگم  تسا ؟ مک  اـیند  رد  گنـشق  مشچ  رگم  مشب ! تمـشچ  نوبرق  ًـالثم  ندرک ؛ فـیرعت  راوـگرزب 

!؟ هدوب هنوگچ  شمشچ  دینادیم  دیا و  هدید  ار  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  رگم  امش  ًالصا  هدوب !؟ شگنشق  ياه  - مشچ

ِفوسلیف کی  هک  تسا  یفراعم  ام  یعیش  فراعم  .تسالتعا  جوا  رد  هعیـش  فراعم  .دروآ  یم  نییاپ  ار  ام  ینید  فراعم  حطـس  اهنیا 
وناز ود  دروآ  یم  ار  نبرُک  يرناه  لثم  برغ ، ِیفـسلف  فراعم  اب  يانـشآ  هدـشگرزب ي  یبرغ و  میهافم  اب  هتفای ي  شرورپ  برغ  رد 

رد ار  هعیش  فراعم  دوشیم  .اپورا  رد  نآ  فراعم  هعیش و  جّورم  دوشیم  دنکیم و  عضاخ  ار  وا  ؛(1)  دناشنیم ییابطابط  هماّلع ي  يولج 
یخوش دیابن  فراعم  نیا  اب  ام  .اه  - فوسلیف نیرتالاب  حوطس  ات  دیریگب  یماع  طسوتم و  نهذ  حوطس  زا  درک ؛ هضرع  حوطس  همه ي 

تماقتـسا ربص و  هب  تسا ؛ شنامز  ماما  هب  وا  تفرعم  صالخا و  يراکادـف و  داهج و  هب  مالـسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاابا  شزرا  .مینک 
(2)، بآ بل  رب  یگنشت و  نیع  رد  تسوا  ندروخن  بآ  هب  تسوا ؛
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.دشاب هتشاد  دوجو  یعنام  چیه  ًافرع  ًاعرش و  هکنیا  نودب 

عاـفد دـنکب ، ار  شرّوـصت  ناـسنا  تسا  نکمم  هک  یطیارـش  نیرت  تخـس  رد  قـح  میرح  زا  هک  تسا  نیا  هب  ـالبرک  يادهـش  شزرا 
یلیخ ماقم  هتبلا  هک  دوشب -  مه  هتشُک  گنج  ترارح  رد  ًانایحا  دورب و  هبولغم  گرزب و  گنج  کی  رد  تسا  رـضاح  ناسنا  .دندرک 
هتشاد يا  هتسجرب  يادهش  هللادمحب  مه  ام  نامز  رد  دندودعم ؛ هللا  لیبس  یف  نادهاجم  ادهش و  دنتسین ، رضاح  مه  همه  تسا ، ییالاو 

، یگنشت نآ  اب  راشف ، نآ  اب  تبرغ ، نآ  اب  البرک ، هنحص ي  رد  ندش  دیهش  اب  گنج ، نادیم  نآ  رد  يروط  نیا  ِندش  دیهش  اما  میا - 
ار مناج  نادـیم  نیا  رد  مرـضاح  نم  دـیوگیم  تاقوا  یلیخ  ناسنا  .دراد  توافت  یلیخ  ناسنا ، ناـسک  رازآ  ّتیذا و  هب  دـیدهت  نآ  اـب 

یهاـگ ناـسنا  .ناـسنا  يارب  هناـهب  کـی  دوشیم  نیا  دریمیم ؛ ییوراد  یب  زا  اـی  یگنـسرگ  زا  دراد  ما  هّچب  منک ، راـک  هچ  اـما  مهدـب ،
نیا رد  ناسنا  .دـنکیم  شناج  زا  رتشیب  ار  شراوخریـش  هّچب ي  هظحالم ي  دـنکیم ؛ شناـج  زا  رتشیب  ار  شدوخ  سوماـن  هظحـالم ي 

ضرعم رد  مه  اهنیا  همه ي  دشاب ، مه  شـسومان  دـشاب ، مه  شردام  دـشاب ، مه  شنز  دـشاب ، مه  شراوخریـش  هّچب ي  دورب ، نادـیم 
يوزاب ای  شدیشر  دق  رد  هن  تساهنیا ، رد  نوُج  شزرا  رهاظم ، نب  بیبح  شزرا  لضفلاابا ، شزرا  دزرلن ؛ شیاپ  دنریگب و  رارق  رطخ 
شزرا يونعم  رایعم  رد  هک  اهنیا  دنتـسه ؛ یلیخ  هک  مادـنا  ییابیز  ياهراکـشزرو  تسه ؛ اـیند  رد  یلیخ  هک  دیـشر  دـق  .شا  هدـیچیپ 

.تسین

لامج هب  مه  يا  هراشا  یتیب  لـهچ  یـس ، هدیـصق ي  کـی  رد  يرعاـش  تقو  کـی  ـالاح  دوشیم ! مه  هیکت  اـهریبعت  نیا  يور  یهاـگ 
شا همه  ام  هکنیا  اما  مینک ؛ يریگ  تخس  میهد و  جرخ  هب  یکشخ  یلیخ  دیابن  ام  تسا ؛ یفرح  کی  نآ  دنکیم ، لضفلاابا  ترـضح 

رد دراد ؛ مه  ررـض  يدراوم  رد  دشن ؛ حدم  هکنیا  مینک ، هیکت  ناراوگرزب  نیا  رامُخ  مشچ  یملق و  ینیب  ینامک و  يوربا  يور  مییایب 
.تسین بوخ  راک  نیا  ییاهاضف 
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مّرحم هام  رد  حاّدم  ناردارب  زا  یضعب  مدید  لاسما  .دنامب  یلاخ  فراعم  زا  امـش  يا  هقیقد  تسیب  ای  يا  هقیقد  هد  ِربنم  دیراذگب  دیابن 
تحیصن هب  دیهدب  صاصتخا  یلصف  لّوا ، رد  ًامتح  یحاّدم  ربنم  رد  .دندوب  هدرک  تیاعر  ار  هتکن  نیا  هللادمحب  هّیمطاف ، ههد ي  رد  و 

.هدـش مک  اه  - مسر نآ  رادـقم  کی  نالا  تسا ؛ هدوب  يروط  نیا  میدـق  زا  یحاّدـم  مسر  ًالـصا  .رعـش  يابیز  نابز  هب  فراعم  نایب  ای 
نایب مدرم  هب  باطخ  ابیز  ظافلا  اب  قالخا ، تحیـصن و  رد  طقف  رتشیب - رتمک ، رعـش -  تیب  هد  کی  هدیـصق ، کی  ربنم  لّوا  رد  حاّدم 

ام ِیتعاس  کی  ربنم  کی  زا  حاّدـم  کی  رعـش  یهاـگ  هک  متفگ  تقو  کـی  نم  .دراذـگیم  مه  رثا  دـندیمهف و  یم  مه  مدرم  درکیم ؛
.دوب دهاوخ  يروط  نیا  دوش ، ارجا  باختنا و  بوخ  رگا  .تسا  یهاگ  تسین ؛ یگشیمه  هتبلا  .تسا  رتشیب  شرثا 

؛ دـنمهف یمن  مدرم  مینک ، باختنا  يرعـش  گرزب  يارعـش  بوخ و  ياهرعـش  زا  رگا  ام  تفگیم : حاّدـم  ناردارب  زا  یکی  تقو  کـی 
، دینزب فرح  مدرم  اب  رعـش  نابز  اب  یتقو  .مرادن  لوبق  ار  نیا  نم  تسین ؛ يروط  نیا  .مینک  هدافتـسا  اهرعـش  نیا  زا  میروبجم  نیاربانب 

مدرم لد  رد  دنک ، هبطاخم  اقلا و  مدرم  هب  هملک  هملک  ار  نیا  تسناوت  دوخ  یحاّدم  رنه  اب  حاّدم  یتقو  دشاب ، مه  هدیچیپ  رعـش  هچره 
باختنا یفداصت  ار  راعـشا  نیا  زا  تیب  دنچ  تقو  کی  نم  .دینک  هاگن  بئاص  ناوید  هب  امـش  .میراد  يدایز  تاّیلزغ  ام  .دراذگیم  رثا 

اهلد رد  هک  دراد  يدیفم  بوخ و  رایسب  ياه  - لزغ بئاص  ناوید  .دینک  راک  اهنیا  يور  متفگ  حاّدم  ياهردارب  زا  یـضعب  هب  مدرک و 
هرابرد ي دوب -  هدمآ  اهرعـش  رد  هللادـمحب  مه  زورما  هک  ارعـش -  زا  یـضعب  .دـنراد  راعـشا  هنوگ  نیا  زا  مه  نارگید  .دراذـگیم  رثا 

.دنتشاد ییابیز  بوخ و  یلیخ  تانایب  مالسلا  مهیلع  همئا  داهج  قافنا و  عّرضت و  داهج و  عوضخ و  تدابع و 

ار رنه  یمومع  ّتیصاخ  نامه  يرنه ، رعش  بوخ و  رعـش  .تسا  راذگرثا  نوچ  دینک ، باختنا  بوخ  حطـس  يرنه ، ظاحل  زا  ار  رعش 
ّتیصاخ .دراد 
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هّجوت عمتـسم  هکنیا  نودب  ًابلاغ  دـشاب و  هتـشاد  هّجوت  دراوم  زا  یلیخ  رد  یتح  هدـنیوگ  دوخ  هکنیا  نودـب  هک  تسا  نیا  رنه  یمومع 
 - تسا رنه  همه  اهنیا  هک  بوخ -  ياه  - گنهآ شوخ و  يادص  رنه ، عاونا  هّیقب ي  یـشاقن ، رعـش ، ریثأت  .دراذگیم  رثا  دشاب ، هتـشاد 
نیا دشخب ؛ یم  وا  رد  ار  رثا  نآ  دشاب ، هّجوتم  بطاخم  هکنیا  نودـب  ینعی  دـیآ ؛ یم  دوجوهب  رعـشیال  ثیح  نم  بطاخم ، نهذ  يور 

.نآرق ینعی  درک ؛ باختنا  ار  نایب  نیرت  حیصف  فراعم ، نیرت  یلاع  نایب  يارب  لاعتم  يادخ  دینیبب  امش  .تسا  يراذگرثا  عون  نیرتهب 
حیـصف بلاق  رد  ار  نیا  ادخ  هن ، اما  دیوگب ؛ یلومعم  نایب  اب  ار  یمالـسا  فراعم  نآرق و  یلومعم ، ياهفرح  لثم  لاعتم  يادخ  دـشیم 

هک شیانعم  دیروایب ؛ ار  نآ  ِيرنه  تخاس  ظفل و  لثم  دـیناوت  - یمن دـیوگیم  مه  نآرق  دوخ  هک  هتخیر ، يرنه  نایب  نیرتابیز  نیرت و 
.تسا مولعم 

نایب زا  هن ، اما  دـنزب ؛ فرح  یلومعم  دـشیم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .تسا  ییابیز  تیآ  دـینک ؛ هاـگن  هغـالبلا  جـهن  ياـه  هبطخ  هب 
.دنکیم هدافتسا  يرنه 

(1) «. ِمالَْکلا ُءاَرَمَُأل  اَّنِإ  «َو 

نیرتاویش نیرتهب و  هب  ار  نایب  ینعی  نخـس ، ریما  .دنا  هدوب  نخـس  ریما  مه  ًاعقاو  مینخـس ؛ ناریما  ام  هک  دنا  هتفگ  اهراوگرزب  نیا  دوخ 
.بوخ میهافم  میرادن -  مه  مک  هللادمحلا  هک  بوخ -  رعاش  بوخ ، رعش  دینک ؛ باختنا  هجو 

یتوغاط هدنناوخ ي  نالف  ًالثم  .دوشیم  هدافتـسا  بسانمان  ياه  - گنهآ زا  يدراوم  رد  ما  هدینـش  نم  .تسا  گنهآ  مه  رخآ  هتکن ي 
ماما قاّشع  يارب  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  سلجم  رد  مییایب  ام  الاح  هدـناوخ ؛ یگنهآ  اب  ار  يدـنرچ  ِیقـشع  رعـش  یتوغاطریغ  اـی 

ناتدوخ .تسا  دب  یلیخ  نیا  ندناوخ ؛ ار  نآ  مینک  انب  میزیرب و  گنهآ  نیا  رد  ار  تفرعم  يالاو  تایآ  مالسلا ،  هیلع  نیسح 
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دنناوت - یم هک  دنتسه  یناسک  نایرج ، نیا  هب  نادنم  هقالع  عمج  رد  ًانیقی  .دراد  دوجو  رنه  همه  نیا  قوذ و  همه  نیا  .دیزاسب  گنهآ 
...يداش گنهآ  ازع ، گنهآ  دنزاسب ؛ یحاّدم  صوصخم  ِبوخ  ياه  - گنهآ

لابقا دنتـسه ؛ یلیخ  هللادمحب  ناوج  ناحاّدم  زورما  .تسا  يراذـگرثا  راک و  نادـیم  تسا ؛ یعیـسو  نادـیم  امـش  نادـیم  لاح ، ره  هب 
شلوصحم تاریثأت و  دوش ، یناشفارذب  بوخ  رگا  .تسا  یناشفارذـب  لباق  دعتـسم و  رایـسب  عرزم ، نیا  .تسا  دایز  یلیخ  مه  اهناوج 

گنهآ بوخ ، رعـش  .دـنک  هدافتـسا  یمالـسا  ماظن  مینک ، هدافتـسا  دـینک ، هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  .دوب  دـهاوخ  شزرااب  هداـعلا  قوف 
.دوب دهاوخ  هداعلا  قوف  ییانثتسا و  زیچ  کی  نیا  .بوخ  يادص  بوخ ، يارجا  بوخ ، نومضم  بوخ ،

ینیسح سلاجم  رد  رکف  هفطاع و  رصنع  - 1384-6-3

هراشا

ینز هنیس  هتـسد ي  يرادازع و  سلجم  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ّتیـصخش  روحم  رب  يرکف  یفطاع و  عمجت  دامن  تئیه ،
رکف فطاوع و  رب  ناشراک  یهیاپ  دنوشیم و  عمج  مه  رود  یهورگ  هک  تسا  نیا  دارم  .دنراذگب  دنهاوخیم ، هچره  ار  شمسا  تسا ؛
عقاو رد  تسین و  شخبرثا  دـشاب ، اهنت  فطاوع  رگا  .تسین  مه  هفطاع  یب  کشخ  یهـشیدنا  تسین ، اهنت  فطاوع  تسا ؛ ود -  ره  - 

یباداش .تشاد  دـهاوخن  یگدرتسگ  ذوفن و  يراگدـنام و  دـشاب ، هفطاع  یب  کشخ و  رکف ، هشیدـنا و  رگا  .دراذـگیمن  رثا  یگدـنز 
؛ یندـشن کشخ  یهمـشچرس  کی  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  سّدـقم  دوجو  مه  روحم  .تسا  فطاوع  اـب  نآ  یگتخیمآ  هب  رکف 

.ود ره  رکف ، هفطاع و  زا  دسرب ؛ نآ  قمع  هب  دناوت  - یمن زگره  ناسنا  هک  ییایرد 

هنارکفنشور ياهفرح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تضهن  یهرابرد  هک  تساه  - لاس نآلا 
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نارّکفتم نارکفنـشور و  ریخا  لاس  اه  هد  رد  اما  دـشیمن ، هیکت  اهزیچ  نیا  يور  یلیخ  اـه  - میدـق .دوشیم  حرطم  دراد  ون  ياـهرکف  و 
یـسک هچ  .دـندرک  نایب  بوخ  ياـه  - لـیلحت بوخ و  ياـه  - فرح ینیـسح  تضهن  اروشاـع و  هلئـسم ي  هب  عجار  یبهذـم  ینید و 

هاگن هچره  دریگب ؟ ناسنا  مشچ  يولج  لماک  روط  هب  ار  ناشخرد  هحفـص ي  نآ  دشاب  هتـسناوت  اه  - فرح نیا  هک  دنک  اعّدا  دناوتیم 
یهنهپ نآ  عیسو و  هصرع ي  نآ  کچوک ، ياهمشچ  نیا  اب  دوشیمن   (1) «. ییامنن کچوک  یهنییآ  رد  یگرزب و  وت   » مینیبیم مینکیم ،
يرتشی داعبا ب- درذگیم ، نامز  مه  هچره  .دـنیب  یم  ار  شرگید  هشوگ ي  کی  دـعب  دـنیبیم ، ار  هشوگ  کی  ناسنا  .دـید  ار  نارکیب 

.دوشیم نشور 

خیرات لوط  رد  مالسا  ظفح  مایق ؛ فده 

همشچرس نیا  زا  دیاب  یهلا  يراج  رثوک  ادخ و  نید  ینعی  .دوب   (2)« ْنیَسُح ْنِم  اَنَأ  یِّنِم و  ُْنیَسُح   » شفده دوب ؟ هچ  هثداح  نیا  فده 
.دنامب خیرات  لوط  رد  دوش و  ناور 

هتبلا .دنک  نییعت  ار  خیرات  ریسم  دراذگب و  ار  شدوخ  رثا  تسناوت  دیدش  هلزلز ي  ناکت و  نیا  .دوبن  مالسا  دوبن ، ینیسح  تضهن  رگا 
: شتّدم هاتوک  راثآ  .تشاد  تّدمدنلب  راثآ  کی  تشاد ؛ تّدم  هاتوک  راثآ  کی  هثداح  نیا  رگید ، ثداوح  همه ي  لثم 

(3) ؛» هَثالَث َّالِإ  ِْنیَسُْحلا  َدَْعب  ُساَّنلا  َّدَتْرِإ  »

.لزلزت دـیدرت و  بعر و  زا  دـش  رپ  ناشیاهلد  دـندرکیم ، تکرح  هار  نیا  رد  هک  يدارفا  هک  دوب  دایز  ردـقنآ  اهیتخـس  اـه و  - تّدـش
(4) «. هَسْمَخ َّالِإ   » دراد تایاور  زا  یضعب  هَثالَث ،» َّالِإ   » دراد تایاور  زا  یضعب 

617 ص :

لزغ 509. يدعس ، تایلزغ  - . 1
ص261. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 177 ؛ ج 3 ، كردتسملا ، صص 116-117 ؛ تارایزلا ، لماک  - . 2

ص 144. ج 46 ، راونألاراحب ، ص 64 ؛ صاصتخإلا ، - . 3
ص 220. ج 71 ، راونألاراحب ، ص 332 ؛ ج 1 ، لاجرلا ، هفرعم  رایتخإ  - . 4
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(1) ؛» هَّلِذ ْمُهُقَهْرَت  ْمُهُراْصبَأ  ًهَعِشاخ  »

: هک تسا  نیا  تّدمدنلب  راثآ  نکیل   (2) .دوب هدنام  هریخ  اهمشچ 

(3) «. اوُُرثَک اوُقَِحل َو  َساَّنلا  َّنِإ  َُّمث  »

رس ار  مدرم  دندرتسگ ؛ عیسو  هنهپ ي  نیا  رد  ار  ادخ  نید  هیاپ ، نیا  رب  دندمآ و  هللا  مالـس  مهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  داّجـس ، ماما 
داّجـس ماما  قداص و  ماما  نیـسح و  ماـما  هک  مه  یناـسک  یتح  .دـندرک  هدـنز  ار  ادـخ  نید  دـندروآ و  یهلا  يونعم  تمعن  هرفس ي 
نامتفگ ادخ و  نید  نامتفگ  اما  يا ؛ هیواز  اب  اهتنم  دندرک ؛ ادیپ  شیارگ  لیامت و  ینید  تکرح  هب  دنتـشادن ، لوبق  ار  مالـسلا  مهیلع 

...دننک راک  دنتسناوت  ساسا  نآ  رب  مالسلا  مهیلع  همئا  درک و  هدنز  یمالسا  یهعماج  رد  هثداح  نیا  ار  نآرق 

( مالسلا هیلع  ) ادهّشلادّیس رب  يرادازع  ندوب  راد  تهج  موزل 

ناـسنا الـصا  مقفاوم ؛ ندرک -  هلاـن  نتخیر و  کـشا  ینیـسح -  روش  اـب  هدـنب  هک  میوگیم  مه  زاـب  ما و  هتفگ  ار  هتکن  نیا  رّرکم  نم 
.دشخب یمن  رثا  امـش  نم و  یگدنز  رد  دوبن ، رادتهج  رگا  .دشاب  رادتهج  دیاب  اما  دـنکن ؛ ار  راک  نیا  دوشب و  اضف  نآ  دراو  دـناوتیمن 

ماما هک  یتهج  فالخ  تسرد  دـعب  هظحل  کی  اما  می ؛ - يرگیم نوخ  نام  - لد زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دای  هب  می  - نیـشنیم اجنیا 
یمادـقا ادـخ ، ياضر  فالخرب  مینزیم  یفرح  مینکیم ؛ تکرح  درک ، لّمحت  ار  اـه  - یتخـس همه  نیا  نآ ، يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

مالـسا نمـشد  هب  مالـسا ؛ ّدض  تهج  رد  مالـسا و  هار  فالخرب  میوریم  یهار  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ّتنـس  فالخرب  مینکیم 
.مینکیم کمک  نامز  رمش  هب  مینکیم ، کمک  نامز  دیزی  هب  مینکیم ، کمک 

.دینک تیاعر  اه  - تئیه رد  دیاب  ار  نیا  .دیآ  یمرد  بآ  زا  نیا  دوبن ، فطاوع  رس  تشپ  رکف  یتقو 

618 ص :

43؛ ملق ، .هتفرگارف » ار  ناشدوجو  يراوخ  ّتلذ و  و  هداتفا ، ریز  هب  يراسمرش ) تّدش  زا   ) ناشیاهمشچ هک  تسا  یلاح  رد  نیا  - . » 1
.44 جراعم ،

.97 ءایبنأ ، - . 2
ص144. ج 46 ، راونألاراحب ، ص 64 ؛ صاصتخإلا ، - . 3
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یهلا فراعم  نایب  رد  ناقتا  ترورض  - 1384-6-17

هراشا

، یهلا فراـعم  ناـیب  رد  تسین ؛ هضور  ثحب  طـقف  منکیم  ضرع  نم  .دوـشیم  ناـیب  تسـس  بلاـطم  هضور  باـب  رد  هک   (1) دندومرف
هک یتـفرعم  میهدـیم ، ماـما  هب  هک  یتبـسن  مینکیم ، لـقن  هک  یناتـساد  مینکیم ، لـقن  هک  یثیدـح  مالـسلا ،  مهیلع  تیب  لـها  فراـعم 

ِیئزج هلئـسم ي  کی  رـس  هقف  رد  همه  نیا  ام ، ياملع  .مینک  تیاعر  ار  ناقتا  دـیاب  ام  اـهنیا  همه ي  رد  میـشاب ؛ نآ  دـنبیاپ  میهاوخیم 
لوبق دروم  يوار  نیا  دننکیم ، لوبق  در و  دننکیم ، ثحب  دنهدیم ، ّتیّمها  دننکیم ، هیکت  يوار  نالف  تقاثو  هب  ّتیّمها ، مک  ِکچوک 

دنـس رگا  هک  تسا ؛ یتسرد  دنـس  دنـس ، نیا  دنیوگب  دنروایب ، رد  دننک و  حـیقنت  ار  تیاور  دنـس  هرخالاب  هکنیا  يارب  تسین ؛ ای  تسا 
باب رد  ای  تراهط  باـب  رد  هس  هجرد ي  ِیعرف  مکح  کـی  میدرک ، داـمتعا  رگا  اـت  درک ؛ داـمتعا  دوشب  تیاور  نیا  هب  دوب ، یتسرد 

.دیایب تسد  هب  يدابع  ماکحا  هّیقب ي 

، یتیاور ره  هب  یثیدح ، ره  هب  یفطاع ؛ يرکف و  ياه  - یگتسبلد باب  رد  فراعم و  باب  رد  روطچ  میهدیم ؛ ّتیّمها  همه  نیا  ام  اجنآ 
.تسین لوبق  لباق  نیا ، مینک ؟ دامتعا  يا  هتفگ  ره  هب  یفرح و  ره  هب 

کی نیا  تسا ؛ مزال  میهدب ، مدرم  هب  يرکف  كاروخ  ناونع  هب  میهاوخیم  هچنآ  ِتادنتـسم  رد  ناقتا  نایب و  رد  ناقتا  لقن ، رد  ناقتا 
تسشن و کی  اب  تسا ؛ لکشم  رایسب  راک  نیا  مدرک  ضرع  تسین ؛ مه  یناسآ  راک  درک ؛ يرکف  دیاب  نیا  يارب  .تسا  یساسا  طرش 

یناحور يالـضف  یناـحور و  ناـگبخن  زا  يّدـج  هدارا ي  تّمه و  کـی  دوشیمن ؛ تسرد  داـهن  کـی  لیکـشت  رکذـت و  تساـخرب و 
.دننکن كاب  ددرگیمرب ، ناسنا  هب  لباقم  رد  هچنآ  زا  دننک و  لابند  دنشاب و  دنبیاپ  دنزروب ، رارصا  عوضوم  نیا  رب  هک  دهاوخیم 

هفطاع رانک  رد  فراعم  قیمعت  ترورض 

تسا ّیغلا » نّیب   » هک يرما  ینز -  همق  هب  عجار  اجنیا  شیپ  لاس  دنچ  ام 

619 ص :

.یمتاخ دمحا  دّیس  ياقآ  بانج  لوق  زا  ینیما  ياقآ  بانج  - . 1
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هـشوگ زا  میدید  تقو  کی  دنتفریذپ ؛ مه  يدایز  ِمدرم  دندرک و  لوبق  دندرک ، تباجن  دندرک ، تبحـص  یناگرزب  میتفگ ؛ یبلاطم  - 
ام هک  تسا  نیا  يَدُْهلا » ُحاَبْصِم  ِهاَجَّنلا َو  ُهَنیِفَس   » يانعم دیفلاخم ! مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  امـش  اقآ  هک  دش  دنلب  ادص  رـس و  ییاه 

!؟ میهد ماجنا  تسا ، نّیب  مّلسم و  مارح  مه  يوناث  ناونع  هب  تسا و  لاکشا  لحم  ًاعرش  کشالب  هک  ار  یلمع 

نیا .دـینیب  یم  مالـسا  هب  ار  اهناوج  شیارگ  .دوش  دـنم  هقـالع  رت  - شیب مالـسا  هب  اـم  ناوج  لـسن  اـت  مینکب  ار  اهیرگنـشور  نیا  دـیاب 
رگا ام  .ددرگرب  دیایب و  تسا  نکمم  هک  تسا  یجوم  لثم  اما  تسا ؛ دنمشزرا  رایـسب  شیارگ ، نیا  .تسا  یفطاع  شیارگ  شیارگ ،
ياعد نیمه  .میراد  عبنم  همه  نیا  ام  .مینک  مکحم  ار  اهناوج  يرکف  ياه  هیاپ  دیاب  دشاب ، هتشاد  رارمتسا  نانچمه  جوم  نیا  میهاوخب 

.دنمهف یمن  ار  شیانعم  اما  دنناوخیم ؛ ام  ياهناوج  ار  اهنیا   (2)، هفرع زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياعد  ای  (1) و  هزمحوبا

(3) «. ُُهقْوَش َْکنِم  ِهِینُْدی  ًاْبلَق  ِیل  ْبَه  یَِهلِإ  »

هفیحـص ي هّینابعـش و  تاجانم  لـثم  ییاـهاعد  رد  قیمع  ياـهفرح  نیا  زا  یناـبم و  هنوگ  نیا  زا  اـه و  - تاـجانم هنوگ  نیا  زا  ردـقچ 
هفطاع و هقالع و  اب  دـنمهفب و  اـت  مینک ، نشور  نی و  - یبت ناـیب و  اـهناوج  يارب  ار  اـهنیا  اـم  تسه  جاـیتحا  هک  دراد  دوجو  هّیداّـجس 

.دنناوخب دنراد ، هک  یقوش 

اروشاع زا  سپ  مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز  - 1384-6-31

بنیز ترـضح  مادـقا  تکرح و  رگا  .تسا  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  رنه ، تایبدا و  اـب  ثداوح  ظـفح  ياـنب  راذـگناینب  نم  رظن  هب 
، دندوبیمن نارگید -  مالسلا و  هیلع  داّجس  ترضح  مالسلا -  مهیلع  تیب  لها  هّیقب ي  مه  راوگرزب  نآ  زا  دعب  دوبیمن و  مالسلا  اهیلع 

620 ص :

صص 93-82. ج 95 ؛ راونألاراحب ، صص 582-598 ؛ دجهتملا ، حابصم  - . 1
صص 227-216. ج 95 ، راونألاراحب ، صص 74-87 ؛ ج 2 ، لامعألا ، لابقإ  - . 2

ص 98. ج 91 ، راونألاراحب ، ص 298 ؛ ج 3 ، لامعألا ، لابقإ  - . 3
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ياهتّنـس همه ي  اما  دوش ؛ راگدنام  خیرات  رد  ثداوح  هنوگ  نیا  هک  تسا  نیا  یهلا  ّتنـس  هلب ، .دنامیمن  خیرات  رد  اروشاع  هثداح ي 
باحصا ّرِس ، باحصا  هک  تسا  نیا  خیرات ، رد  قیاقح  نیا  ياقب  راک  زاس و  .تسا  ینّیعم  ياهراک  زاس و  ِقیرط  زا  شدرکلمع  یهلا 

...دنراذگب نارگید  رایتخا  رد  ار  نیا  دندش ، عّلطم  قیاقد  نیا  زا  هک  یناسک  نانادزار و  درد ،

ظاحل زا   (2)، ماش رهـش  (1) و  هفوک رهـش  رد  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  هبطخ ي  هکنیا  امک  تسا ؛ یلـصا  طرـش  مه  يرنه  نایب 
ای فلاخم  کی  .دریگب  هدـیدان  ار  نیا  دـناوتیمن  سکچیه  ًالـصا  هک  تسا  يروط  تسا ؛ يرنه  نایب  تیآ  ناـیب ، ّتیباّذـج  ییاـبیز و 
هب رنه  ریثأت  .دـنکیم  ار  شدوخ  راک  نایب  نیا  یهاوخن  یهاوخ  يزیت ، غیت  هدـنُرب و  ریت  لثم  دونـشیم ، ار  ناـیب  نیا  یتقو  نمـشد  کـی 

اهیلع بنیز  ترـضح  .تشاذگ  دهاوخ  ار  رثا  نیا  دهاوخن ، ای  دهاوخب  وا  .درادـن  یگتـسباو  تسا ، رنه  بطاخم  هک  یـسک  تساوخ 
مه امش  .دندرک  ار  اهراک  نیا   (3)، ماش دجسم  روآتفگش  غیلب و  اسر و  نایب  رد  ماش و  هبطخ ي  رد  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  مالـسلا و 

.دینکیم ار  راک  نیا  دیراد 

مالسلا امهیلع  نیسح  ماما  نینمؤملاریما و  باستحا  ربص و  - 1384-7-29

ربص و و   » .دزن رـس  ترـضح  نآ  زا  يا  هلان  هآ و  چـیه  دـمآ ، دورف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  كرابم  قرف  رب  ریـشمش  تبرـض  یتقو 
ِهللاِاب ِهللا و  ِمِْسب  الئاق :  » .دنداتفا نیمز  يور  تروص  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ههجو ؛» یلع  عقو  و   » .دندرک ربص  ترـضح  بستحا ؛»

مالسلا هیلع  هللادبعابا  ترضح  لثم  تسرد   (4) ؛» هللا ِلوُسَر  ِهَِّلم  یلَع  و 

621 ص :

.166-164 صص ج 45 ، راونألاراحب ، صص 29-31 ؛ ج 2 ، جاجتحإلا ، صص 121-122 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، - . 1
.135-133 صص ج 45 ، راونألاراحب ، صص 34-37 ؛ ج 2 ، جاجتحإلا ، صص 20-23 ؛ ءاسنلا ، تاغالب  - . 2

.139-137 صص ج45 ، راونألاراحب ، ص305 ؛ ج3 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  133 ؛ - 132 صص ج5 ، حوتفلا ، - . 3
ص 281. ج 42 ، راونألاراحب ، - . 4
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ِلوُسَر ِهَِّلم  یلَع  ِهللا و  ِلِیبَس  ِیف  ِهللاِاب و  ِهللا و  ِمِْسب  : » دندرک ضرع  هک  تسا  هدش  لقن  دـنداتفا ، نیمز  يور  هاگلتق  لادوگ  رد  یتقو  هک 
(1) «. هللا

فارحنا ربارب  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یگداتسیا   - 1384-9-7

لیدبت نید -  ياه  هیاپ  رب  ینتبم  تموکح  ینعی  تفالخ -  نآ ، رد  هک  دینیب  یم  ار  یعطقم  دینکیم ، هاگن  مالسا  خیرات  هب  امـش  یتقو 
نامه رد  ربمغیپ  گرزب  هباحـص ي  زا  یـضعب  هتبلا  .تسا  مالـسا  خیرات  كانرطخ  رایـسب  عطاقم  زا  یکی  هک  تنطلـس ، هب  تسا  هدش 

شلماوع للع و  دمآ و  شیپ  ارچ  .دمآ  شیپ  اما  ؛(2)  دنتشادیم رذحرب  دیایب ، شیپ  هثداح  نیا  هکنیا  زا  ار  یمالسا  هعماج ي  تاقوا ،
.داتفا قافّتا  هثداح  نیا  یلو  تسین ، نم  ثحب  دروم  ًالعف  اهنیا  دندوب ؟ یناسک  هچ  دوب و  هچ 

ّتیناسنا ناسنا و  حالص  تداعـس و  تهج  رد  یمالـسا و  ینید و  ياهـشزرا  ساسا  رب  هک  يا  هعماج  هک  دوب  نیا  قافّتا  نیا  هجیتن ي 
حالـص و دوارتن ، اوقت  هعماج ، کی  تموکح  زکرم  عبنم و  زا  یتقو  .داد  رییغت  یـشحاف  تروص  هب  ار  شدوخ  ریـسم  دوب ، هدمآ  دیدپ 

یتسرپ توهش  ییارگ ، هّدام  يرگیفارشا ، یبلطایند ، هعماج ؛ هّلق ي  سأر  زا  سکع ، هب  هکلب  دوشن ، ریزارـس  تیاده  تفرعم و  نید و 
رد قافّتا  نیا  دمآ و  دهاوخ  الاو  لیـصا و  ياهـشزرا  رـس  رب  هچ  يا ، هعماج  نینچ  کی  رد  هک  تسا  مولعم  دنک ، زورب  دوش و  رداص 

، یطیارـش نینچ  رد  .دـمآ  شیپ  مالـسا  ردـص  خـیرات  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مّرکم   ّ یبن تافو  زا  دـعب  اـهلاس  ههرب ، کـی 
؟ دنراد يا  هفیظو  هچ  قداص ، نانمؤم  نازوسلد و 

622 ص :

ص 53. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 39 ؛ ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  فالتخا : یمک  اب  و  ص 32 ؛ ج 2 ، نیطبسلا ، یلاعم  - . 1
ص 237. ج 62 ، راونألاراحب ، ص481 ؛ ج 4 ، كردتسملا ، صص 216-217 ؛ ج 2 ، یبوقعیلا ، خیرات  ص 131 ؛ هفیلخ ، خیرات  - . 2
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ملع زا  اهنآ  هب  لاعتم  يادـخ  اریز  دنتـسه ؛ مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  دـنراد ، هفیظو  همه  زا  شیب  هک  یناسک  نآ  همه ، سأر  رد 
هداد رارق  هدنوش  تیاده  هدننک و  تیاده  موصعم و  ملاع و  ار  اهنآ  تسا ؛ هداد  يرفاو  بیـصن  دوخ ، تیاده  زا  دوخ ، حور  زا  دوخ ،

ِیگداتـسیا اب  یتّدـم  اهنآ  .دنتـسیاب  بیجع  فارحنا  نیا  لباقم  رد  هک  دنتـسناد  ناشدوخ  هفیظو ي  نارود ، نیا  رد  اـم  هّمئا ي  .تسا 
.دندرک ار  دوخ  راک  تشاذگ -  ار  دوخ  رثا  هک  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نارود  لثم  یـسایس -  حـضاو  يورایور و 

رد نآ ، زا  دـعب  تخورفارب و  یمالـسا  هعماج ي  رد  یفارحنا  هدـمآدیدپ ي  هزات  ّتیعـضو  هب  ار  یقیمع  ِضارتعا  هلعـش ي  راـک ، نآ 
دوخ هفیظو ي  مالـسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا ي  .درک  ادـیپ  همادا  یجنرُرپ  هدـیچیپ و  رایـسب  يراوشد  اب  راـک  نیا  يدـعب ، هّمئا ي  نارود 

نآ يانب  هک  دننک  یعـس  مه  دـنیامن و  قیمع  مکحتـسم و  هعماج ، ّتینهذ  رد  ار  یمالـسا  رّکفت  اهـشزرا و  هیاپ ي  مه  هک  دنتـسنادیم 
هّمئا .دنروایب  دوجو  هب  یحیحـص  یقیقح و  يانب  کی  دننک و  ناریو  مدهنم و  ار  هتـسشن  تّوبن  ياج  رب  قحانب  هدمآ و  دیدپ  تنطلس 

؛ دش دهاوخ  اهباتک  هک  تسا  زیر  ینالوط و  رایسب  ثحب  کی  عوضوم  منکیم ، ضرع  هچنآ  .دندرکیم  ار  راک  ود  نیا  مالسلا ،  مهیلع 
.تسا رود  زا  ِیلامجا  ریوصت  کی  نیا ،

رمتسم نایرج  گنهرف و  اروشاع ؛ - 1384-11-5

هراشا

هثداـح ي کـی  اروشاـع  هک  تسا  نیا  تسا -  روـطق  باـتک  کـی  زا  رطـس  کـی  هتبلا  منکیم -  ضرع  هک  هچنآ  اروشاـع ، باـب  رد 
هللادبع یبا  ترضح  .دوب  مالسا  تّما  يارب  یمئاد  قشمرـس  کی  رمتـسم و  نایرج  کی  گنهرف ، کی  اروشاع  دوبن ؛ فرـص  ِیخیرات 

يارب ار  قشمرس  کی  دوب ، ینشور  ًالماک  یقطنم  ینالقع و  هیجوت  ياراد  دوخ  نامز  رد  هک  تکرح ، نیا  اب  مالسلا  هیلع 

623 ص :
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.تشاذگ تشون و  یمالسا  تّما 

هفطاع هسامح و  قطنم و  هموظنم ي  اروشاع ؛

یبا ترـضح  تکرح  رد  رـصنع  هس  .تسا  قیمع  رایـسب  هدـیچیپ و  بّکرم و  ِزیچ  کی  تسین ؛ مه  ندـش  دیهـش  طـقف  قشمرـس ، نیا 
.هفطاع رصنع  و  تّزع ، هسامح و  رصنع  لقع ، قطنم و  رصنع  دراد : دوجو  مالسلا  هیلع  هللادبع 

اروشاع مایق  رد  لقع  قطنم و  رصنع 

ات هنیدم  رد  روضح  ماگنه  زا  تکرح ، نیا  عورش  زا  لبق  تسا ؛ یّلجتم  راوگرزب  نآ  تانایب  رد  تکرح ، نیا  رد  لقع  قطنم و  رصنع 
هک تسا  نیا  مه  قطنم  نیا  هصالخ ي  .تسا  مکحتسم  قطنم  کی  هدننک ي  نایب  ینارون ، تانایب  نیا  هلمج ي  هلمج ، .تداهش  زور 
ای لحارم ، نیرت  یلاع  رد  دشاب  هتشاد  رطخ  مادقا  نیا  تسا ؛ مادقا » ، » ناملـسم هفیظو ي  دوب ، بسانتم  تشاد و  دوجو  طیارـش  یتقو 

نارتخد نادنزرف و  رهاوخ ، رسمه ، دوخ -  کیدزن  سیماون  نازیزع و  دوخ و  ناج  ناسنا  هک  تسا  نآ  نیرتالاب ، ِرطخ  .دشاب  هتشادن 
ام يارب  هدش ، رارکت  سب  زا  هک  تسا  ییاهزیچ  اهنیا  .دهد  رارق  تراسا  ضرعم  رد  دربب و  نادیم  هب  دراذگب و  صالخا  قبط  رد  ار  - 

، دشاب هتـشاد  دوجو  مه  دح  نیا  رد  رطخ  رگا  یتح  نیاربانب ، .تسا  هدنهد  ناکت  تاملک ، نیا  زا  کی  ره  هک  یلاح  رد  هدش ؛ يّداع 
يراک هظحالم  دریگب ؛ ار  ناسنا  يولج  دیابن  ایند  دنک و  مادقا  دیاب  ناسنا  دراد ، دوجو  رطخ  نیا  اب  ِبسانتم  مادقا  يارب  طیارش  یتقو 

.دنک تکرح  دیاب  ناسنا  دوش ؛ ناسنا  هار  عنام  دیابن  ینامسج ، تیفاع  تحار و  تّذل و  دوش ؛ ناسنا  عنام  دیابن  يراک ، هظفاحم  و 

.تسین اج  رب  وا  مالسا  نامیا و  ناکرا  درکن ، تکرح  رگا 

ِْمثِإـْلِاب َو ِهللا  ِداَـبِع  ِیف  ُلَـمْعَی  ِهللا  ِلوُسَر  ِهَّنُِـسل  ًاـِفلاَُخم  ِهللاِدـْهَِعل  ًاـثِکاَن  ِهللا  ِمُرُِحل  ًالِحَتْـسُم  ًاِرئاَـج  ًاناَْطلُـس  يَأَر  ْنَم  لاَـق : هللا  َلوُسَر  َّنَأ  »
ٍلْوَقال ٍلْعِِفب َو  ِهیلَع  ْرِّیَُغی  ْمَلَف  ِناَوْدُْعلا 
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(1) «. هَلَخْدَم ُهَلِخُْدی  ْنَأ  ِهللا  یَلَع  ًاّقَح  َناَک 

هللا یلع  ٌقح  دیوشن ، دراو  لعف  لوق و  اب  عیزف ، هثداح ي  نیا  لباقم  رد  امـش  رگا  تسا ، رطخ  رد  نید  ساسا  یتقو  .تسا  نیا  قطنم ،
ور هبور  نآ  اب  ار  ملاظ -  نآ  ربکتـسم و  نآ  لباقم -  فرط  نآ  هک  یتّیعـضو  نامه  اب  ار  دـهعت  یب  ّتیلوئـسم و  یب  ناـسنا  هک  تسا 
رد هار و  فلتخم  ياهـشخب  رد  هنیدـم و  هکم و  رد  نوگانوگ  تاـنایب  لـالخ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  .دـنک  هجاوم  دـنکیم ،

ار راک  نیا  ِتبقاع  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  .تسا  هدومرف  نایب  ار  نآ  هدرک و  نییبت  ار  هفیظو  نیا   (2)، هّیفنح نبدمحم  هب  ّتیصو 
تسب و ار  شمشچ  تسا -  سّدقم  تردق ، نآ  فده  هتبلا  هک  تردق -  هب  ندیـسر  يارب  ترـضح  هک  درک  رّوصت  دیابن  تسنادیم ؛

مه هار  نیا  تبقاع  ریخن ، .دناشکب  اجنیا  هب  ار  ام  هنارکفنـشور ، هاگن  کی  هک  درادن  یموزل  چـیه  هن ، درک ؛ تکرح  تردـق  نآ  يارب 
ّتیّمها ردقنآ  هلئسم ، اما  دوب ؛ حضاو  سدح و  لباق  تماما  ینیب  نشور  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  قیقد  تابـساحم  بسح  رب 

قبط رد  ار  دوخ  ناج  دـیاب  دریگیم ، رارق  هلئـسم  نیا  لباقم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ناج  ِتسافن  اب  یـصخش  یتقو  هک  دراد 
روط نیا  طقف  تسا و  هدش  مه  لمع  سرد  نیا  تسا و  سرد  تمایق  زور  ات  اهناملـسم  يارب  نیا  دربب ؛ نادـیم  هب  دراذـگب و  صالخا 

خیرات یناشیپ  رد  یهلا  گنر  اب  نیا  هن ، دوشب ؛ كاـپ  مه  دـعب  هک  دنـسیونب ، هایـس  هتخت  يور  نداد  قشمرـس  يارب  یـسرد  هک  هدوبن 
.زورما ات  تفرگ ، خساپ  داد و  ادن  دش و  تبث  مالسا 

نآ درک و  هدافتسا  ءاشمَم  نیا  زا  ام  راوگرزب  ِماما  لاس 42 ، مّرحم  رد 

625 ص :

و درامـشیم ، لالح  ار  ادـخ  مارح  هک  دـنیبب  ار  يرگمتـس  ناطلـس  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  مدرم ! يا  - . » 1
نایم رد  و  دزرو ، یم  تفلاخم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ّتنـس  اب  و  دنکیمن ،) راتفر  تلادـع  هب  و   ) دنکـش یم  ار  ادـخ  نامیپ 

وا دنوادخ  هک  تسا  راوازـس  دیاین ، رب  عاضوا  رییغت  ددص  رد  شراتفگ  لمع و  اب  هاگنآ  دنکیم ، لمع  زواجت  هانگ و  هب  ادخ  ناگدـنب 
ص 304. ج 4 ، يربطلا ، خیرات  .دربیم » ار  رگمتس  ناطلس  نآ  هک  دربب  خزود  زا  ییاج  نامه  هب  ار 

صص 330-329. ج 44 ، راونألاراحب ، - . 2
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نوخ : » تفگ تفرگ و  ماهلا  هثداح  نیمه  زا  زاب  ام  زیزع  ماما  مه  لاس 1357  مّرحم  رد  .دمآ  دوجو  هب  دادرخ  هدزناپ  میظع  هثداح ي 
؛ تسام دوخ  نامز  ِلام  نیا ، .دـمآ  دـیدپ  یمالـسا -  بالقنا  ینعی  ریظن -  یب  یخیراـت  هثداـح ي  نآ  »(1) و  تسا زوریپ  ریـشمش  رب 

نیمه دـیاب  مه  هدـنیآ  رد  تسا و  هدوب  رفظ  حـتف و  ِمچرپ  اهتّلم  يارب  مچرپ  نیا  مه  خـیرات  لوط  رد  یلو  تسام ؛ دوخ  مشچ  يولج 
هاگن کـی  ِفرـص  نیارباـنب ، .تسه  نآ  رد  لالدتـسا  تسا و  ینـالقع  هک  قطنم »  » شخب نیا  .دوب  دـهاوخ  روط  نیمه  دـشاب و  روط 

.تسین رداق  هلئسم  نیا  بناوج  لیلحت  رب  دنکیمن و  ریسفت  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تکرح  یفطاع ،

اروشاع مایق  رد  تّزع  هسامح و  رصنع 

: نوچ دریگب ، ماجنا  یمالسا  تّزع  اب  دیاب  دریگب ، ماجنا  دیاب  هک  یتدهاجم  نیا  ینعی  تسا ؛ هسامح  مود ، رصنع 

(2) «. َنِینِمْؤُْمِلل ِِهلوُسَِرل َو  ُهَّزِْعلا َو  ِهِلل  «َو 

هک ار  هرهچ  ّتیمولظم ، جوا  رد  .دـنک  تظافح  مالـسا  دوخ و  تّزع  زا  یتسیاـب  مه  تدـهاجم  نیا  تکرح و  نیمه  ِهار  رد  ناملـسم 
، دینک هاگن  نامدوخ  رصاعم  خیرات  ِنوگانوگ  ِیماظن  یسایس ، تازرابم  هب  رگا  .تسا  دنمتّزع  یسامح و  هرهچ ي  کی  ینکیم ، هاگن 

لیلذ ار  ناشدوخ  تاقوا  یهاگ  هک  دـینیب  یم  دـنا ، هدرک  مادـقا  یمـسج  يورایور  گنج  هب  دـنا و  هتفرگ  گـنفت  هک  ییاـهنآ  یتح 
تلهم ار  بش  کـی  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  مه  ییاـج  ناـمه  درادـن ؛ دوـجو  هلئـسم  نیا  اروشاـع ، قـطنم  رد  اـما  دـندرک !

تّزع و عـضوم  زا  دـنکیم -  راصنتـسا   - (4)« رِـصاَن ْنِم  ْلَه  : » دـیوگیم هک  مه  ییاج  ناـمه  دریگیم ؛ تلهم  هنادـنمتّزع   (3)، دریگیم
هار نیب  رد  هک  ییاجنآ  تسا ؛ رادتقا 

626 ص :

ص 75. ج 5 ، ماما ، هفیحص ي  - . 1
.8، نوقفانم .تسا » نانمؤم  وا و  لوسر  ادخ و  صوصخم  تّزع  هک  یلاح  رد  - . » 2

صص 392-391. ج 44 ، راونألاراحب ، صص 90-91 ؛ ج 2 ، داشرإلا ، صص 315-317 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  - . 3
ج 2 ص 379. یحیرطلل ، بختنملا ، - . 4
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فعض و عضوم  زا   (1)، دریگیم يرای  اهنآ  زا  یضعب  زا  دنزیم و  فرح  اهنآ  اب  دنکیم و  دروخرب  نوگانوگ  ياهمدآ  اب  هفوک  ات  هنیدم 
همانرب ي رد  ییاروشاع  ناورهر  هک  یتادـهاجم  همه ي  رد  رـصنع  نیا  .تسا  رگید  هتـسجرب ي  رـصنع  کی  مه  نیا  تسین ؛ یناوتان 

يراکادف ياج  هک  ییاجنآ  هچ  یغیلبت ، هچ  یـسایس ، هچ  زیمآ -  تدهاجم  ياهمادقا  همه ي  .دوش  هدـید  دـیابن  دـنناجنگ ، یم  دوخ 
...دشاب تّزع  عضوم  زا  دیاب  تسا -  یناج 

اروشاع مایق  رد  هفطاع  رصنع 

داجیا يا  هدـننک  نییعت  شقن  کـی  هفطاـع  هثداـح ، رارمتـسا  همادا و  رد  مه  هثداـح و  دوخ  رد  مه  ینعی  تسا ؛ هفطاـع  موس ، رـصنع 
کشخ و اروشاع ، هثداح ي  .دوش  ادیپ  رگید  ياهنایرج  اب  یعیـش  نایرج  ییاروشاع و  نایرج  نیب  يزرم  دش  ثعاب  هک  تسا ، هدرک 

اذل تسا ؛ یمیظع  تردق  هفطاع ، تردق  .تسا  هارمه  هیرگ  مّحرت و  ّتبحم و  قشع و  اب  هفطاع  نآ  رد  هکلب  تسین ، یلالدتسا  ًافرص 
یقطنم  (4) ماش (3) و  هفوک رد  مالـسلا  اـهیلع  يربک  بنیز   (2) .ندرک حیرـشت  ار  هثداح  ندـنایرگ و  نتـسیرگ ، هب  دـننکیم  رما  ار  ام 

يوما تموـکح  قرف  رب  تبالـص  تّزع و  نآ  اـب   (5)، ماش ربنم  يور  رب  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  دـناوخیم ؛ هیثرم  اـما  دـنزیم ، فرح 
رد .دوشب  هجوتم  فطاوع  ات  دـشاب ، هتـشاد  همادا  دـبا  ات  دـیاب  دراد و  همادا  زورما  اـت  یناوخ  هیثرم  نیا  .دـناوخیم  هیثرم  اـما  دـبوکیم ،

.دیمهف ناوتیمن  اهاضف  نیا  زا  جراخ  رد  هک  دیمهف ، ار  قیاقح  زا  یلیخ  ناوتیم  هک  تسا  ّتبحم  قشع و  ياضف  رد  یفطاع و  ياضف 

627 ص :

هضور صص 259-260 ؛ لامعألا ، باوث  صص 298-299 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  صص 174-175 ؛ ج 3 ، فارـشألا ، باسنأ  - . 1
صص 315 و 372-371. ج 44 ، راونألاراحب ، ص178 ؛ نیظعاولا ،

صص 211-201. تارایزلا ، لماک  - . 2
، نازحألا ریثم  صـص 321-323 ؛ دیفم ، یلامألا ، صص 121-122 ؛ ج 5 ، حوـتفلا ، صص 349-350 ؛ ج 4 ، يربـطلا ، خـیرات  - . 3

صص 108-110 و 116-115. ج 45 ، راونألاراحب ، صص 70-71 ؛
صص 135-132. ج 45 ، راونألاراحب ، صص 34-37 ؛ ج 2 ، جاجتحإلا ، صص 21-23 ؛ ءاسنلا ، تاغالب  - . 4

صص 139-137. ج 45 ، راونألاراحب ، صص 76-78 ؛ ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  صص 132-133 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، - . 5
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تسا و فرح  باتک  کی  هک  تسا  هادفانحاورایلع  نب  نیسح  ییاروشاع  تکرح  هدنهد ي  لیکشت  ِیلصا  رصنع  هس  رصنع ، هس  نیا 
.دراد یناوارف  ياهسرد  ام  يارب  هشوگ  کی  نیمه  اما  تسا ؛ ینیسح  ياروشاع  لئاسم  زا  يا  هشوگ 

، تسا هدیشخب  نید  ناغّلبم  هب  راوگرزب  نیا  ِدای  ار  گرزب  تصرف  نیا  .مینکیم  غیلبت  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مان  ریز  ناغّلبم ، ام 
فرِص مه  دشاب ؛ هتـشاد  شقن  ام  غیلبت  رد  دیاب  رـصنع  هس  نآ  زا  کی  ره  .دنهدب  ماجنا  فلتخم  حوطـس  رد  ار  نید  غیلبت  دنناوتب  هک 
ندرک کچوک  تسا ، هتفهن  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  يارجام  رد  هک  لقع  قطنم و  هبنج ي  ندرک  شومارف  هفطاع و  هب  نتخادرپ 

؛ تساهبنارگ رهاوج  کی  نتـسکش  میظع و  هثداح ي  نیا  ندرک  صقان  تّزع ، هساـمح و  هبنج ي  ندرک  شومارف  مه  تسا ؛ هثداـح 
.میشاب بقارم  حاّدم -  يربنم و  ناوخ ، هضور  همه -  دیاب  ار  هلئسم  نیا 

گرزب ياهنادیم  هب  هناعاجش  دورو  مادقا و  سرد  اروشاع ؛ - 1384-11-18

نآ اـب  هـبرجت  نآ  .گرزب  ياهنادـیم  رد  ندــش  دراو  تارطخ و  زا  ندیــسارهن  مادــقا و  ِسرد  تـسا ؛ سرد  مـه  اروشاـع  يارجاـم 
؛ دیآ یمنرب  دمآ و  یمنرب  يرگید  هدهع ي  زا  دمآ ؛ یمرب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هدهع ي  زا  يراوشد ، نآ  اب  تاّیـصوصخ و 

.میهدب ماجنا  میناوتیم  امش  نم و  هک  تسه  ینوگانوگ  ياهشقن  دایز و  ياهراک  عیفر ، دنلب و  هّلق ي  نآ  هنماد ي  رد  نکیل 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  فراعم  نایب  عنام  مدرم ؛ رب  مکاح  بعر  - 1384-12-5

هراشا

امش هک  يا  هتکن  نیا  تسا -  مهم  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  یگدنز  رد  هک  يزیچ 

628 ص :
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مالـسلا امهیلع  نسح  ماما  نیـسح و  ماما  دـینیبب ، هک  تسا  نیا  يزاـسرداک -  ینعی  دـیتشذگ ؛ دـیدرک و  نآ  هب  يا  هراـشا  کـی  مه 
، دندوب مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  دندوب ، مرتحم  دندرکیم ، یگدنز  هنیدم  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تداهـش  زا  دعب  لاس  تسیب 

نیا لقاّدـح  دـندوب و  ربمغیپ  نادـنزرف  .دوبن  فـالتخا  دروم  هکنیا  ینعی  دنتـسنادیم ؛ ار  نیا  همه  (1) و  دندوب ریهطت  هیآ ي  لومـشم 
ای یسک  هک  تسین  نکمم  .دندرکیم  هعجارم  مّلسم  اهنیا  هب  مه  مدرم  .تسین  رتمک  هکنیا  زا  دنشاب ؛ نیعبات  ای  یباحـص  وزج  هک  تسا 

تـساجک .دننکن  هعجارم  اهنیا  هب  ناش  نید  ناش و  ماکحا  ناش ، فراعم  يارب  مدرم  دشاب و  هنیدم  رد  ربمغیپ  دـنزرف  مه  نآ  یملاع ،
مک ردـقنیا  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  زا  تاـیاور  رگید ، باوبا  هّیقب ي  رد  اـم ، هقف  رد  ارچ  تیاور !؟ نیا 

.دندادیمن باوج  اهنیا  مییوگب  دوشیم  هن  دندرکیمن ؛ لاؤس  مییوگب  دوشیم  هن  تسا !؟ هدش  هچ  تایاور  نیا  .تسا 

، هدش رداص  اهراوگرزب  نیا  زا  هک  اهنیا  یهمه  تسایس و  تحیصن و  قالخا و  فراعم و  هقف و  لماش  تایاور ، یهعومجم  کی  نیا 
شدعب هک  هچره  دوب و  هدنز  دیزی  دوخ  هچره  البرک ، هثداح ي  زا  دعب  هک  تسا  نیا  شتّلع  نیا  .درادن  دوجو  تسین و  ام  رایتخا  رد 

مهیلع تیب  لها  زا  هک  دندادیمن  هزاجا  الـصا  هک  دوب  مکاح  مدرم  رب  یباعرا  نانچ  نآ  کلملادبع ؛ نامز  ات   (2)، دمآ راک  رس  ناورم 
نسح ماما  زا  اما  دوب ؛ هدنام  لّوا  تاملک  رد  اهنیا  بطخ و  دندوب ، هفوک  رد  نوچ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دننک  لقن  يزیچ  مالسلا 
تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  اذل  .دنکب  لقن  یتیاور  هدرکیمن  تأرج  یسک  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا و  هیلع 

: هک

(3) ؛» هَثالَث َّالِإ  ِْنیَسُْحلا  َدَْعب  ُساَّنلا  َّدَتْرِإ  »

629 ص :

صص ج 8 ، یبلعثلا ، ریسفت  ص559 ؛ قودص ، یلامألا ، صص 193-194 ؛ ج 2 ، یمقلا ، ریسفت  ص 292 ؛ ج 6 ، دمحا ، دنـسم  - . 1
.ریهطتلا هیآ  سماخلا ، بابلا  ج 35 ، راونألاراحب ، 36-39 ؛

صص 261-259. ج 57 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  ص 278 ؛ ج 6 ، فارشألا ، باسنأ  - . 2
ص144. ج 46 ، راونألاراحب ، ص 338 ؛ ج 1 ، لاجرلا ، هفرعم  رایتخإ  ص 64 ؛ صاصتخإلا ، - . 3
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.تسه اهاج  یلیخ  تیاور ، نیا  .لیوطلا  ّما  نب  ییحی  معطم و  نب  ریبج  یلباک ، دلاخوبا  زا : دنترابع  مه  هثالث  نآ 

هار ینعی  دنتـشگرب ؛ دنتفریم ، دنتـشاد  هک  یهار  نآ  زا  ینعی  دندش ؛ جراخ  نید  زا  ای  دندش  دترم  هک  تسین  نیا  شاینعم  دـترا »  » نیا
هتشگرب و هار  نآ  زا  لکهب  مدرم  .مالـسا  هب  هجوت  هار  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  هب  هضافتـسا  هار  مالـسلا ،  مهیلع  تیب  لها  هب  هجوت 

.يرگید ملاع  کی  رد  دندوب  هتفر 

ینید فراعم  رشن  زاس  هنیمز  بعر و  ياضف  هدننز ي  مهرب  مالسلا ؛  هیلع  داّجس  ماما 

هک ییاهلقن  نیمه   (1)، اه ندرک  هیرگ  نیا  .دنکشب  ار  بعر  ياضف  نیا  جیردتب  تّدم ، نیا  رد  هدرکیم  یعس  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 
ار تاساسحا  فطاوع و  هک  تسا  نیا  يارب  شاهمه  اهنیا  دندرک ؛ نایب  ار  شایرادقم  کی  مه  اقآ  هک  تسه  اهباتک  رد  دـش و  هتفگ 

: هک دراد  تیاور  نامه  رد  اذل  .دننک  عمج  ار  دارفا  جیردتب  دننکشب و  ار  بعر  ياضف  نآ  دننادرگرب و  فرط  نیا  هب 

(2) ؛» اوُُرثَک اوُقَِحل َو  َساَّنلا  َّنِإ  َُّمث  »

ترـضح تداهـش  خیرات  هک  جنپودون ، لاس  ات  هدیـشک ، لوط  لاس  راهچو  یـس  یـس ، .دـندش  قحلم  روط  نیمه  مدرم  جـیردتب  دـعب 
نیسح ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  كرابم  مسا  اهتنم  دیایب -  شیاج  رس  يدودح  ات  بلطم  نیا  هک   - (3) تسا مالسلا  هیلع  داّجس 

هیلع رقاب  ترـضح  دننکیم  لقن  الثم  هک  دینیب  یم  یهاگ  اذل  .تسا  مک  یلیخ  تردـنب و  ای  تسین  رگید  تایاور  نیا  رد  مالـسلا  هیلع 
.دننک ایحا  ار  تیاور  هلسلس ي  نیا  دنتساوخیم  اهتنم  دننک ؛ لقن  میقتسم  دنتسناوتیم  ...شردپ  زا  وا  شردپ و  زا  وا  دیوگیم : مالسلا 

مینیبیم ام  رگا  ینعی  تسا ؛ مهم  مالّسلاوهالّصلا  هیلعداّجس  ماما  یگدنز  رد  نیا 

630 ص :

ص 149. ج45 ، راونألاراحب ، ص 386 ؛ ج 41 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  صص 273 و 518-519 ؛ لاصخلا ، - . 1
ص144. ج 46 ، راونألاراحب ، ص 338 ؛ ج 1 ، لاجرلا ، هفرعم  رایتخإ  ص 64 ؛ صاصتخإلا ، - . 2

ص12. ج 46 ، راونألاراحب ، ص 416 ؛ ج 41 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  ص 468 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، - . 3
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رد یمالـسا  ماکحا  مالـسا و  فراعم  هب  هجوت  ثحب و  ملع و  ياضف  کی  مالـسلا ،  هیلع  قداص  ماما  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماـما  ناـمز 
سرد ياضف  هنیمز و  راوگرزب ، نآ  ینعی  دراد ؛ ّقلعت  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  نامز  هب  نیا  هدش ، ادیپ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم 

هلاس ي دنچ  یس و  نارود  رنه  نیا  نیاربانب ، .مالسلاوهالصلا  هیلع  قداص  ماما  دعب  دندرک و  مهارف  ار  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ثحب  و 
اعقاو هک  دنمهفب  دننادب و  يا  هدرخ  کی  مدرم  ات  دوش  هتفگ  دیاب  هتکن  نیا  نم ، رظن  هب  .تسا  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  كرابم  تایح 

.تسا هدرک  هدنز  هدرک و  ایحا  هتشاد ، هگن  ناشیا  هتشاد ، دوجو  هک  یعضو  نآ  اب  ار  مالسا  تسا ! هدرک  هچ  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 

ینیسح تّبحم  ياه  همشچ  ششوج  نیلّوا  نیعبرا ؛ - 1385-1-1

يراج هشیمه  ّطش  هک  ینیسح ، ّتبحم  ناشوج  همشچ ي  ياهـششوج  نیلّوا  .دش  هتفکـش  نیعبرا  رد  ییاروشاع  ياه  هفوکـش  نیلّوا 
نیعبرا رد  ار  اهلد  نیلّوا  ینیـسح ، هبذاجُرپ ي  سیطانغم  .دـمآ  دـیدپ  نیعبرا  رد  تسا ، هتخادـنا  هار  هب  اهنرق  نیا  لوط  رد  ار  تراـیز 
تکرح زاغآرس   (2)، نیعبرا زور  رد  مالسلا (1)  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هب  هّیطع  هللادبع و  نبرباج  نتفر  .درک  بذج  دوخ  يوسهب 

مان و تسا و  هدـش  رتروشُرپ  رت و  هبذاجُرپ  رت ، هوکـشُرپ  تکرح ؛ نیا  یپرد  یپ  هتـسویپ و  زورما ، ات  اهنرق  لوط  رد  هک  دوب  یتکربُرپ 
.تسا هدرک  رت  هدنز  ایند  رد  زور  هبزور  ار  اروشاع  دای 

ینیسح ییابر  لد  زاغآ  نیعبرا ؛ - 1385-1-1

 ، مالـسلا هیلع  یلع  نب  نیـسح  مان  اب  تفرگ و  ینیـسح  گنر  ام ، ِون  لاس  زاغآ  دیع و  ینیـسح ، نیعبرا  اب  زورون  دیع  نراقت  اب  لاسما 
دّیس ناهج و  ناگدازآ  رورس 

631 ص :

.131-130 صص ج65 ، راونألاراحب ، 190-191 ؛ صص ج2 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  - . 1
ص 195. ج 95 ، راونألاراحب ، ص 46 ؛ هعیشلا ، راسم  - . 2
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ای دـشاب  تسرد   - (1) دنا هدرک  تیاور  یـضعب  هک  ـالبرک -  هب  نیعبرا  زور  رد  ربـمغیپ  نادـناخ  ندـمآ  هچ  .تفاـی  قنور  نادـیهش ،
یـضعب ار  وا  مان  هک  نیعبات -  ناگرزب  زا  یکی  هارمه  هب  يراصنا  هللادـبع  نبرباج  هک  تسین  يدـیدرت  نیا  رد  ًارهاـظ  دـشابن ، تسرد 

ار هار  نیا   - (4) هدوب نکاس  هفوک  رد  هک  تسا  نیعبات  ناـگرزب  زا  یکی  لاـح  ره  هب  دـنا ؛ هتفگ   (3) اطع یـضعب  دنا ، هتفگ   (2) هّیطع
.دندش رضاح  البرک  دیهش  رازم  رس  رب   (5) زور نیا  رد  دندرک و  یط 

نامه نیا ، .دشکیم  البرک  هب  دـنکیم و  دـنلب  هنیدـم  زا  ار  هللادـبع  نبرباج  .تسا  نیعبرا  زور  رد  ینیـسح ، سیطانغم  هبذاج ي  عورش 
مالـسلا مهیلع  تیب  لها  هب  تفرعم  هک  یناسک  .تسامـش  نم و  لد  رد  يدامتم ، ياهنرق  تشذـگ  اـب  مه  زورما  هک  تسا  یـسیطانغم 

دقرم هب  ینیـسح و  تبرت  هب  قشع  .تسا  هدـش  عورـش  زور  نآ  زا  نیا  .تسا  هدـنز  ناشلد  رد  هشیمه  ـالبرک  هب  روش  قشع و  دـنراد ،
 . مالسلا هیلع  ادهّشلادّیس  نادیهش ؛ رورس 

نبرباج مالسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  تدالو  زا  لبق  ینعی  ؛(6)  تسا ردب  باحـصا  زا  تسا ؛ لّوا  ردص  نیدهاجم  وزج  هللادبع  نبرباج 
نب نیـسح  يامن  وشن و  تدالو و  یکدوک ، .تسا  هدرک  داـهج  وا  راـنک  رد  هدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تمدـخ  رد  هللادـبع 

 ، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  دوب  هدید  اهراب  متح  روط  هب  هللادـبع  نبرباج  .تسا  هدـید  دوخ  مشچ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دیسوبیم ، ار  وا  تروص  دیسوبیم ، ار  وا  ياهمشچ  تفرگیم ، شوغآ  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 
هب هللادـبع  نبرباج  دایز  لامتحا  هب  ار  اهنیا  دادـیم ؛ بآ  وا  هب  تشاذـگیم و  اذـغ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ناـهد  رد  دوخ  تسد 

دشاب هدینش  شدوخ  شوگ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  متح  روط  هب  هللادبع  نبرباج  .دوب  هدید  دوخ  مشچ 

632 ص :

.336-335 صص ج98 ، راونألاراحب ، ص422 ؛ هیلاخلا ، نورقلا  نع  هیقابلا  راثآلا  - . 1
صص 131-130. ج 65 ، راونألاراحب ، صص 124-126 ؛ یفطصملا ، هراشب  - . 2

ص 329. ج 98 ، راونألاراحب ، - . 3
ص 237. ج 4 ، مالعألا ، صص 209-211 ؛ ج 7 ، لاجرلا ، سوماق  - . 4

صص 335-334. ج 98 ، راونألاراحب ، ص 219 ؛ هیوقلا ، ددعلا  - . 5
صص 208-205. حرش  ج 1 ، لاجرلا ، هفرعم  رایتخإ  ص 207 ؛ ج 2 ، ریبکلا ، خیراتلا  - . 6
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ّتیعقوم هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  دعب  مه  اهدعب   (1) .دنتشهب لها  ناناوج  رورس  مالسلا  هیلع  نیسح  مالـسلا و  هیلع  نسح  هک 
رد هچ  مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  نامز  رد  هچ  افلخ ، نامز  رد  هچ  مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  ّتیـصخش  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما 

.تسا يراصنا  هللادبع  نبرباج  مشچ  يولج  همه  اهنیا  هفوک -  رد  هچ  هنیدم و 

اب ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هشوگرگج ي  .دنا  هدناسر  تداهـش  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  تسا  هدینـش  رباج  الاح 
هللادبع نبرباج  هک : دنکیم  تیاور  هّیطع  .تسا  هدش  هارمه  وا  اب  هّیطع  هفوک ، زا  تسا ؛ هداتفا  هار  هنیدم  زا  .دنا  هدرک  دیهش  هنـشت  بل 
نیسح ماما  ربق  تمس  هب  مارتحا  اب  هتسهآ ، ياهماگ  اب  دعب  دیشوپ و  زیمت  دیفس و  هماج ي  درک ، لسغ  اجنآ  دمآ ، تارف  طش  رانک  هب 

.دش هناور  مالسلا  هیلع 

؛» ربکأ هللا  ربکأ ، هللا  ربکأ ، هللا  : » تفگ دنلب  يادص  اب  هبترم  هس  دیسر ، ربق  هب  یتقو  دیوگیم : تسا ؛ روط  نیا  مدید  نم  هک  یتیاور  نآ 
هب ّتیمولظم  اب  روط  نیا  نارگنایغط ، ِتاوهش  رگتراغ  تسد  ار ، ارهز  ربمغیپ و  هشوگرگج ي  نآ  روطچ  هک  دنیب  یم  هک  یتقو  ینعی 

، تفر لاح  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  يور  هللادبع  نبرباج  هودـنا ، ترثک  زا  دـیوگیم : دـعب  .دـیوگیم  ریبکت  هدـناسر ، تداهش 
هیلع نیـسح  ماما  اـب  درک  عورـش  دـمآ ، شوه  هب  یتقو  دـیوگیم  تیاور  نیا  رد  اـما  تسا ، هتـشذگ  هچ  مینادـیمن  .داـتفا  درک و  شغ 

: ندرک تبحص  مالسلا 

(2) ؛» هللا هوفص  ای  مکیلع  مالسلا  هللا  لآ  ای  مکیلع  مالسلا  »

! دیهش نیسح  يا  مولظم ! نیسح  يا 

«. دیهـشلا نیـسحلا  یلع  مالّـسلا  هللادـبعابا ، ای  کیلع  مالّـسلا  : » مینکیم ضرع  نامدوجو  قامعا  زا  ون ، لاس  نیا  لّوا  رد  زورما  مه  ام 
تداهش نآ  رگا  .دیشخب  هزات  ناج  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نید  داد و  قنور  ار  مالـسا  وت ، یگداتـسیا  وت و  داهج  وت ، تداهش 

.دنامیمن یقاب  يزیچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نید  زا  دوبن ،

633 ص :

ص119. ج27 ؛ راونألاراحب ، ص76 ؛ ج3 ، رابخألا ، حرش  ص39 ؛ ج3 ، ریبکلا ، مجعملا  - . 1
ص 329. ج 98 ، راونألاراحب ، - . 2
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یلو میرود ، هچرگ  مه  ام  .تسا  رّهطم  ربق  نآ  هشوگ و  شش  حیرض  نآ  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  قاتـشم  مه  ام  ياهلد  زورما 
هیلع نیـسح  دای  هک  مینکیم  دهع  میا و  هدرک  دـهع  نامدوخ  اب  ام  .مییوگیم  نخـس  وا  قشع  هب  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دای  هب 

روشک همه ي  ام ، ّتلم  همه ي  .مینکن  ادج  نامدوخ  یگدنز  زا  زگره  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هار  مالسلا و  هیلع  نیسح  مان  مالـسلا ، 
مالـسلا هیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  تبـسن  یـساسحا  نینچ  کی  ناهج ، رـساترس  رد  ناگدازآ  همه ي  هکلب  ملاع و  نایعیـش  همه ي  ام ،

.دنراد

نیطسلف تّلم  هب  هیصوت  - 1385-1-25

دراو امـش  رب  هزور  ره  ياهیتخـس  هتخیر و  قحانب  ياهنوخ  هک  ار  دوخ  هاکناج  ياـهدرد  اـهجنر و  دـینک ؛ داـمتعا  یهلا  هدـعو ي  هب 
شراوخریش كدوک  هک  يا  هظحل  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ملاع ، نادیهش  رورس  نوچمه  دیسیونب و  ادخ  باسح  هب  دزاسیم ،

: دییوگب دندرک ، دیهش  دولآرهز  ریت  اب  ششوغآ  رد  ار 

(1) «. ِهللا ِْنیَِعب  ُهَّنَأ  ِیب  َلََزن  اَم  َّیَلَع  َنَّوَه  »

.تسا هدرک  نیمضت  ار  رباص  نادهاجم  نانمؤم و  ییاهن  يزوریپ  دنوادخ  هک  دینادب  و 

(2) «. مِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ِِهتاِملَِکل َو  َلِّدَبُم  ًالْدَع ال  ًاقْدِص َو  َکِّبَر  ُهَِملَک  ْتَّمَت  «َو 

مالسلا هیلع  هللادبعابا  مایق  فده  - 1385-3-14

: میناوخیم مه  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  نیعبرا  ترایز  رد 

634 ص :

ص 46. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 69 ؛ فوهللا ، .تسا » لّمحت  لباق  میارب  دنیب ، یم  ادخ  ارم  تبیصم  نیا  نوچ  - . » 1
هدنونش وا  دزاس و  نوگرگد  ار  وا  تاملک  دناوت  - یمن سک  چیه  .دیـسر  مامت  ّدح  هب  لدع ، قدص و  اب  وت ، راگدرورپ  مالک  و  - . » 2

.115، ماعنأ .تساناد » ي 
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(1) ؛» َهلالَّضلا ِهَْریَح  َِهلاَهَْجلا َو  َنِم  َكَداَبِع  َذِْقنَتْسَِیل  »

هب ار  اهنآ  دـنک ؛ ملاـع  ار  اـهنآ  دـنک و  فرطرب  اـهناسنا  یگدـنز  قفا  زا  ار  تلفغ  لـهج و  ياـهربا  هک  تسا  نیا  يارب  ینیـسح  ماـیق 
رد میرادرب ؛ مدـق  یهلا  ياهت  -ّ نس يایحا  تهج  رد  هک  تسا  نیا  شیانعم  عقاو  رد  لاعتم  يادـخ  ترـصن  .دـناسرب  یقیقح  تیادـه 

هریت یتخبدـب و  لماوع  هعومجم ي  زا  ناسنا  تاجن  يارب  میراذـگب ؛ رثا  اه  - ترطف ندرک  رادـیب  رد  میراذـگب ؛ رثا  هعماـج  تعیبط و 
.ادخ نید  يارب  تسام  ترصن  نیا ، .مینک  شالت  يزور 

هفرع ياعد  زا  ینافرع  سرد  - 1385-3-29

کی رکـش ، نآ  دوخ  منک ، رکـش  ار  وت  ياه  - تمعن زا  مادک  ره  رگا  نم  هک  دنکیم  ضرع  هفرع  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
اج هب  مناوت  - یمن ار  وت  تمعن  کی  رکـش  هک  مهدیم  یهاوگ  مدوجو  همه ي  اب  منامب ، هدنز  رهد  رخآ  ات  رگا  نم  سپ  تسا ؛ تمعن 

رکـش ار  نآ  دیاب  تسا و  رگید  تمعن  کی  ما ، هدرک  ادیپ  رکـش  قیفوت  هکنیا  دوخ  منک ، رکـش  ار  تمعن  نآ  هک  نیمه  نوچ  مروایب ؛
(2) .دبا ات  دنکیم  ادیپ  لسلست  روط  نیمه  منک و 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف ي  ترضح  زیمآ  زاجعا  لسن  - 1386-4-14

ءاسن هدیـس ي  هک  دـسریم  یماقم  هب  دوخ  هاتوک  رمع  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف ي  ینعی  تسا ؛ مالـسا  هزجعم ي  کی  دوخ  نیا ،
نیا تسا ، ییورین  هچ  نیا  تسا ، یلماع  هچ  نیا  .تسا  رترب  خـیرات  لوط  سیّدـق  گرزب و  ناـنز  همه ي  زا  ینعی  ؛(3)  تسا نیملاع 

هک تسا  ینورد  قیمع  هدننک ي  لّوحتم  تردق  هچ 

635 ص :

ص 331. ج 98 ، راونألاراحب ، ص 788 ؛ دجهتملا ، حابصم  - . 1
ص 218. ج 95 ، راونألاراحب ، ص 77 ؛ ج 2 ، لامعألا ، لابقإ  - . 2

ص206. ج14 ، راونألاراحب ، ص156 ؛ ج 3 ، كردتسملا ، ص 107 ؛ رابخألا ، یناعم  - . 3
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، نیا دوخ  دزاسب ؟ يونعم  جورع  تسادـق و  ّتیدوبع و  تفرعم و  سونایقا  نینچ  کی  دـناوتیم  هاتوک ، تّدـم  نیا  رد  ناـسنا  کـی  زا 
.تسا مالسا  هزجعم ي 

راثآ رد  رگا  مالـسلا (1)  اهیلع  ارهز  همطاـف ي  اـب  رثوک  هروس ي  قیبطت  هک  تسا  راوگرزب  نیا  كراـبم  لـسن  رگید ، هبنج ي  کـی 
يدـه هّمئا ي  کیاکی  رب  ربمغیپ ، نادـناخ  رب  تاکرب  همه  نیا  تسا ؛ تسرد  یقادـصم  قیبطت  کی  دـشاب -  هدـماین  مه  اـم  یثیدـح 

؛ هتـساخرب كاپ  ياـه  هرجنح  نیا  زا  هک  يورخا  ییاـیند و  یعاـمتجا و  يدرف و  زاونلد  ياـه  همغن  زا  تسا  ُرپ  ملاـع  مالـسلا .  مهیلع 
تسا ییاغوغ  هچ  دینیبب  مالسلا .  مهیلع  هّمئا  زا  مادک  ره  داّجس ؛ ماما  قداص ، ماما  یبتجم ، نسح  ماما  يربک ، بنیز  یلع ، نب  نیسح 
لـسن نیا  اهنآ ! فراـعم  اـهنآ و  ياهـسرد  ناراوگرزب و  نیا  تاـملک  زا  تیادـه ؛ هارگرزب  رد  ّتیونعم ، ملاـع  رد  تفرعم ، ملاـع  رد 

.تسا مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف ي 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ّمتا  قیداصم  - 1386-10-12

، دوخ ياج  رد  تامدـخ  نیا  مینک ، هبعـش  هبعـش  ار  راوگرزب  ماـما  تامدـخ  همه ي  رگا  دـینیبب  .تسا  يرگن  عیـسو  رگید ، یهلئـسم 
هب ار ، یناـهج  لـئاسم  ِرد  هک  دوب  نیا  گرزب ، درم  نیا  تامدـخ  نیرتگرزب  زا  یکی  نم  رظن  هب  اـما  دراد ؛ کـی  هجرد ي  ياهـشزرا 

ظاـحل زا  هدـنام ي  بقع  ياـه  هبلط  نآ  زا  مه  یلیخ  میدوب ؛ مه  یناوـج  هبلط ي  میدوـب ؛ مق  اـم  .درک  زاـب  هّیملع  ياـه  هزوـح  يور 
موهفم اـم  يارب  الـصا  هعماـج  یمومع  لـئاسم  روشک ، لـئاسم  دوش ، عورـش  راوگرزب  ماـما  تضهن  هکنیا  زا  لـبق  اـما  میدوبن ؛ يرکف 

هب رما  دـهاوخب  رگا  تسیچ ، روشک  هدـمع ي  لئاسم  دـنادیمن  یتقو  تسدربز ، ياناوت  عاجـش  دـنم  هقـالع  یناـحور  کـی  .تشادـن 
هک تسا  نیا  زج  دنکیم ؟ فورعم  هب  رما  یچ  هب  عجار  دنک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و 

636 ص :

ص 17. ج 8 ، راونألاراحب ، ص 856 ؛ ج 3 ، عماجلا ، عماوج  - . 1
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رداچ ریز  زا  هک  ینز  يوم  یهـشوگ  هب  ای  رگید ، درم  نالف  یهدیـشارت  شیر  هب  ای  درم  نـالف  تسد  يـالط  هقلح ي  هب  تسا  روبجم 
روج نیا  ام  نید  نایاوشیپ  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یلاح  رد  دوش ؟ فقوتم  شرکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تسادیپ ،

.دنا هدرکن  انعم  ام  يارب 

(1) «. رَْکنُْملا ِنَع  یَْهنَأ  ِفوُْرعَْملِاب َو  َُرمآ  ْنَأ  ُدیِرُأ  يِّدَج  ِهَّمُأ  ِیف  ِحالْصِْإلا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  اَمَّنِإ  »

قادـصم فورعم ، هب  رما  .تساهنیا  رکنم  فورعم و  داعبا  .تسرکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  جورخ 
زا یهن  شلمکا  ّمتا و  قادـصم  رکنم ، زا  یهن  .تسا  یمالـسا  تموکح  کی  یمالـسا ، هعماج ي  کـی  داـجیا  هب  رما  شلمکا ، ّمتا و 

تارکنم نآ  غارـس  دورب  دـنکن ، یهن  ار  رکنم  نیا  دّـهعتم ، نّیدـتم ، ياّلم  کـی  روطچ  .تسا  یتوغاـط  هعماـج ي  کـی  دوجو  رکنم 
لئاسم ِرد  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  زج  نیا  درادن ؟ یتوغاط  تموکح  زور  کی  یهدسفم  ردق  هب  ياهدسفم  شنویلیم  کی  هک  یئزج 

.درک زاب  ار  رد  نیا  ماما  دشابن ؟ زاب  ناسنا  يور  هب  یناهج 

خیرات لّوحت  اروشاع و  - 1386-10-19

هراشا

ار خیرات  دوبن ؛ رتشیب  زور  همین  کی  اروشاع  .دنتـسه  اهتّلم  خیرات  تفرـشیپ  لماوع  عقاو  رد  یخیرات ، گرزب  ثداوح  ياه  هظحل  نیا 
هک دـتفا  یم  قافّتا  ّتلم  کی  یگدـنز  لوط  رد  اجب  هنامیکح و  قیمع و  يردـق  هب  یهاـگ  هثداـح ، کـی  .درک  لّوحتم  داد و  ناـکت 

...دنامیم یقاب  یلاوتم  ياه  - نرق يارب  یهاگ  يدامتم ، ياه  - لاس يارب  نآ  تاریثأت 

يرادازع هفسلف ي 

همه ي اب  هعیش  ار  اروشاع  .تسا  یخیرات  عطاقم  نیمه  زا  یکی  مّرحم ،

637 ص :

یهن فورعم و  هب  رما  مراد  رظن  رد  نم  مدش ؛ جراخ  مّدج  تّما  نایم  رد  شزاس  حلص و  داجیا  روظنم  هب  نم  هک  تسین  نیا  زج  - . » 1
ص 329. ج 44 ، راونألاراحب ، .میامن » رکنم  زا 
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هیلع نیسح  ماما  مان  مالسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  دای  يدامتم ، ياه  - نرق يدامتم ، ياه  - لاس لوط  رد  دینیبب  امـش  .دنتـشاد  هگن  دوجو 
هب ِنمؤم  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  وریپ  مدرم  نیب  زا  زگره  مالسلا ؛  هیلع  نیسح  ماما  يازع  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  مالسلا ، 

هدینش ار  هار  نتسب  لّکوتم و  هّیضق ي  امـش  الاح  .دش  شالت  یلیخ  دنچره  دندرکن ؛ اهر  ار  نیا  دشن ؛ جراخ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 
.تسا هدوب  يراداوراچ  ياه  - تفلاخم يراداوراچ ، ياهراک  نآ  اهنیا   (1) .دیا

یلو دنداد ، ماجنا  يا  هبرجت  لکش  هب  یتاساسحا ، لکش  هب  یملع ، ًارهاظ  ياه  - لکش هب  نامز  لوط  رد  يدایز  رایسب  ياه  - تفلاخم
.دراد هگن  دیاب  تسا و  هتشاد  هگن  هعیش 

يارب تـسین ، کـشا  متاـم و  يارب  کـشا  متاــم و  نـیا  دــیهدیم ؟ جاور  مدرم  نـیب  رد  ار  کــشا  هـیرگ و  متاــم و  ارچ  دــنیوگیم :
هک تسا  ییاهزیچ  نیرتزیزع  دراد ، دوجو  اه  نتخیر  کشا  اه ، ندز  هنیس  رس و  رب  اه ، - يرادازع نیا  رـس  تشپ  هچنآ  .تساهـشزرا 
هک دنراد ، هگن  دـنهاوخیم  ار  اهنیا  .تسا  یهلا  ِيونعم  ياهـشزرا  نامه  وا  دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  تسا  نکمم  ّتیرـشب  هنیجنگ ي  رد 

.تساهنآ نتشاد  هگن  هدنز  تساهنآ ؛ ِدای  .دوب  اهشزرا  نیا  رهظم  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 

زا دوخ ، يارب  دهدب  رارق  وگلا  ار  نآ  درادب و  هگن  هدنز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دای  ار و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مان  رگا  مالـسا  ّتلم  و 
همه لیذ ، ات  ردص  زا  یمالسا  يروهمج  ماظن  رد  یمالسا ، بالقنا  رد  ام  هک  تساذل  .درک  دهاوخ  روبع  تالکـشم  عناوم و  همه ي 

نیمه اروشاع و  هلئسم ي  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هلئـسم ي  يور  رب  ام -  راوگرزب  ماما  صخـش  ناگرزب ، نیلو ، - ئـسم مدرم ، - 
کیدزن ار  اهلد  دراد ؛ مه  یقیقح  هبنج ي  دراد ، نیداـمن  هبنج ي  اـه  - يرادازع نیا  .دراد  اـج  دـندرک و  هیکت  یمدرم ، ياـهیرادازع 

.دنکیم نشور  ار  فراعم  دنکیم ،

638 ص :

ص397. ج45 ، راونألاراحب ، ص167 ؛ ج72 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  ص53 ؛ ج2 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  - . 1
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يزاب تسیابن  نآ  اب  تسا ؛ زیزع  تقیقح  کی  نیا  هک  دنشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  همه  ناگدنیارـس ؛ ناحاّدم ، ظاّعو ، ناگدنیوگ ، هتبلا 
، دنکب لصو  نآ  هب  ار  يا  هفارخ  دـنکب ، هفاضا  نآ  هب  يزیچ  کی  یـسک  ره  .داد  رارق  دـیابن  هچیزاب  ار  اروشاع  يارجام  قیاقح  درک ؛

یتقو کی  .تسین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  يرادفرط  اهنیا  دشاب ؛ دیابن  اهنیا  دهدب ، ماجنا  يرادازع  مان  هب  ار  لوقعم  ریغ  ياهراک 
ماما يرادازع  نیا  اقآ ! هک  دـش  دـنلب  ناشیادـص  رانک  هشوگ و  يا  هّدـع  کی  میتفگ ، ار  یبلطم  همق ، تارهاظت  هلئـسم ي  هب  عجار  ام 
عیاض اب  تفلاخم  تسین ؛ يرادازع  اب  تفلاخم  نیا ، مالسلا !  هیلع  نیسح  ماما  يرادازع  اب  دوشن  تفلاخم  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  نیـسح 

.درک عیاض  دیابن  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرادازع  .تسا  يرادازع  ندرک 

، تهج نیا  رد  تکرح  تهج ، نیا  رد  رعـش  تسا ؛ ینیـسح  قیاقح  ینعی  ینید ، قیاـقح  ناـیب  لـحم  ینیـسح ؛ سلجم  ینیـسح ، ربنم 
لثم اهناتسرهش  زا  یضعب  رد  ام  ینز  هنیس  تاجتـسد  لاس 57 ، مّرحم  نآ  رد  دیدید  امـش  .دشاب  دـیاب  تهج  نیا  رد  هحیدـم  هحون و 
ياه هحون  رد  ار  زور  قیاقح  دندزیم و  هنیس  روشک ؛ همه ي  هب  درک  ادیپ  شرتسگ  مه  دعب  دش و  عورش  رگید  ياهاج  زاریش و  دزی و 

.تسه مه  تسرد  هک  اروشاع ، يارجام  هب  اهنیا  نداد  لاصتا  نداد و  طابترا  اب  دندرکیم ؛ نایب  ناشدوخ 

دینادب نومضم -  نیا  هب  بیرق  هللاو -  هک : دیـشکیم  دایرف  داشرا  هینیـسح ي  نیا  رد  بالقنا ، زا  لبق  اه  - لاس يرّهطم  دیهـش  موحرم 
ار رمش  ام  .تسا  نیمه  مه  هّیـضق  عقاو   (1) .تسوا دروآ -  یم  ار  تسینویهـص )  ) لیئارـسا زور  نآ  ِریزو  تسخن  مسا  زورما -  رمش ،

يارب مینکیم ، تنعل  ار  هللادـیبع  دـیزی و  ام  مینکب ؛ ایند  رد  ار  ندرک  لمع  يرمـش  ندـش و  رمـش  هشیر ي  هکنیا  يارب  مینکیم ، تنعل 
، يدیزی ّتیمکاح  توغاط ، ّتیمکاح  اب  هکنیا 

639 ص :

ص 273. ج 1 ، ینیسح ، هسامح ي  - . 1
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ینیب هک  دوب  نیا  يارب  شمایق  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  .مینک  هلباقم  ایند  رد  نینمؤم  هب  ِملظ  ّتیمکاح  شون ، شیع و  ّتیمکاـح 
هیلع نیـسح  ماما  مه  ار  راک  نیمه  و  دـنک ؛ دوبان  دـلامب و  كاـخ  هب  ار  یهلا  یناـسنا و  یمالـسا و  ياهـشزرا  هیلع  ياـه  - ّتیمکاـح

اهدیزی اهرمش و  ّدض  سلاجم  هطلس ، ّدض  سلاجم  ملظ ، ّدض  سلاجم  ینعی  ینیسح ؛ سلاجم  ام ، سلاجم  .درک  دوخ  مایق  اب  مالـسلا 
رپ ایند  زورما  و  تسا ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارجام  رارمتسا  نیا  .تسا  نیا  شیانعم  رـضاح ، نامز  دوجوم ؛ نامز  ياهدایز  نبا  و 
اب دننکیم ، هچ  نوگانوگ  ياهروشک  رد  دننکیم ، هچ  قارع  رد  دننکیم ، هچ  نیطسلف  رد  دننکیم ؛ هچ  دینیبب  امش  .تسا  روج  ملظ و  زا 

هیلع یلع  نب  نیـسح  تکرح  میظع  داعبا  .دـننکیم  هچ  اهروشک  یّلم  ياه  - تورث اـب  دـننکیم ، هچ  ارقف  اـب  دـننکیم ، هچ  اـیند  ياـهتّلم 
.دوشیم عیسو  نادیم  نیا  همه ي  لماش  مالسلا 

تضهن شخب  يدازآ  ربهر  .دراد  سرد  ملاع  رارحا  يارب  هکلب  اهناملسم ، يارب  طقف  هن  هعیش ، يارب  طقف  هن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
؛ دوب ودنه  هک  یلاح  رد  متفرگ ؛ دای  وا  زا  نم  تفگ  دروآ ؛ ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  مسا  لبق  لاس  داتفه  لاس ، تصش  رد  دنه 

نینچ کی  ِراد  هنیجنگ  امش  .تسا  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارجام  .تسا  روط  نیمه  مه  نیملـسم  نیب  رد  .دوبن  ناملـسم  ًالـصا 
.دنک هدافتسا  درب و  هرهب  وا  زا  دناو  - تیم ّتیرشب  همه ي  هک  دیتسه  یتمیق  يذ  رهاوج 

ندرک مکحم  يزاس ، هاگآ  ناـیب ، نی ، -ي- بت شرتسگ  دـشاب : دـیاب  وحن  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  يرادازع  رد  يریگتهج 
یتواـفت و یب  تلاـح  ندرک ، داـیز  مدرم  رد  ار  ینید  تریغ  تعاجـش و  حور  نداد ، شرتسگ  مدرم  رد  ار  نّیدـت  حور  مدرم ، ناـمیا 

اذل .ام  نامز  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرادازع  تشادگرزب  ینیـسح و  مایق  يانعم  تساهنیا  نتفرگ ؛ مدرم  زا  ار  یلاح  یب  رکس و 
.دوب دهاوخ  هدنز  مه  هشیمه  تسا ، هدنز 

همه ي تاساسحا  فطاوع و  يور  رب  راذگریثأت  مه  نآ  یفطاع  هبنج ي 
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اه - لاس نیا  لوط  رد  اهراب  هدنب  .دنکیم  نشور  دـنکیم ؛ هاگآ  ار  تریـصب  رکف و  نابحاص  نآ ، يونعم  یقمع و  هبنج ي  .تسا  مدرم 
: دومرف هک  ما  هدرک  ضرع  ار  مالّسلاو  هالّصلا  هیلعنینمؤملاریما  هلمج ي  نیا 

(1) ؛» ِْربَّصلا ِرَصَْبلا َو  ُلْهَأ  ّالِإ  َمَلَْعلا  اَذَه  ُلِمْحَیال  «َو 

دنلب دنریگب و  تسد  رب  دنناو  - تیم دنا ، ّتیصوصخ  ود  نیا  ياراد  هک  یناسک  نآ  ار  دیحوت -  مالـسا ، ّتیناسنا ، مچرپ  مچرپ -  نیا 
.تسا تماقتسا  تریصب و  رهظم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .تماقتسا  تریصب و  ربّصلاو ؛» رصبلا  « ؛ دنراد هگن 

اهنآ نایم  رد  يا  هتـسیاش  ربهر  هک  يزور  نآ  اه ، - نرق تشذگ  زا  دعب  دـنداد و  ناشن  ار  نیمه  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناوریپ 
رد ام  .تسا  یمیظع  ناتـساد  تسا ؛ یمیظع  يارجام  کی  یمالـسا  میظع  بالقنا  .دندروآ  دوجو  هب  ار  میظع  تکرح  نیا  دش ، ادیپ 

نیا زا  نوریب  زورما  هک  یناسک  خیرات و  ِناگدـنیآ  تسین ؛ نشور  یلیخ  ام  يارب  هثداح  نیا  میظع  داعبا  میا ، هتفرگ  رارق  هّیـضق  طسو 
تسایس تردق و  تورث و  لوپ و  همه ي  هک  ییایند  رد  .دننیب  یم  ار  تکرح  نیا  تمظع  داعبا و  ام  زا  رتشیب  اهنآ  دنتـسه ، هعومجم 
ساّسح هطقن ي  ملاع -  ساّسح  هطقن ي  کـی  رد  ناـهگان  تسا ، ینید  یناـسنا و  ياهـشزرا  ّدـض  تهج  رد  زیچ  همه  زیچ و  همه  و 

رـس ار  یناسنا  ياهـشزرا  اهـشزرا و  مچرپ  نتفرگ  تسد  هب  يارب  دنک  مایق  یتّلم  کی  دنک ، دـنلب  رـس  یماظن  کی  ملاع -  ییایفارغج 
گرزب و دـننک ؛ هلمح  وا  هب  فرط  همه  زا  دـعب  .تسا  نـیا  اـم  ناـمز  هزجعم ي  تـسا ؛ هزجعم  دـهدب ؛ دـیحوت  يادـن  دریگب ، تـسد 

يرایسب هکلب  دروخن ، تسکش  طقف  هن  وا  لاح  نیع  رد  و  وا ، رـس  دنزیرب  ناش  - ناوت همه ي  اب  اه  هچتوغاط  اه و  - توغاط کچوک ،
، هزرابم نیا  رد  .ار  رابکتـسا  ِتفر  بقع  ياه  هناشن  دینیب  یم  دیراد  امـش  زورما  هک  دـنارب ، بقع  ار  اهنآ  دـهدب ؛ تسکـش  ار  اهنآ  زا 

.دش زوریپ  ناریا  ّتلم 
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مالسلا امهیلع  يربک  بنیز  داّجس و  ماما  يوس  زا  اروشاع  هثداح ي  ظفح  - 1386-11-28

لاس نمهب  هنوتـسیب  .دش  دهاوخن  كاپ  ناریا  ّتلم  هظفاح ي  زا  ناجیابرذآ  مدرم  هنارایـشوه ي  هناشنمدازآ ي  تدـهاجم  هرطاخ ي 
.تساه هرطاخ  نیا  زا  یکی   1356

یت - كرح هک  تسا  نیا  هلئـسم  مینک ، ریوصت  ار  هلئـسم  هلمج  ود  رد  میهاوخب  دـندیدن ، ار  زور  نآ  هک  يزیزع  ياـهناوج  يارب  رگا 
یکّتم راّدغ و  كاب و  یب  میژر  درک ؛ دنلب  رس  مق  مدرم  مق و  هّیملع ي  هزوح ي  زا  ینعی  هطقن ، کی  زا  راّدغ ، میژر  اب  ههجاوم ي  رد 

هک يا  هطقن  نآ  .دـش  مامت  هّیـضق  دـندرک  لاـیخ  همه  .دـش  سبح  اـه  هنیـس  رد  اـه  - سفن درک ؛ بوکرـس  ار  نآ  تّدـشب  اـکیرما  هب 
زیربـت و زا  دوـب  تراـبع  درک ، دـنیارف  کـی  ناـیرج و  کـی  هب  لیدـبت  ار  هثداـح  کـی  دوـش و  متخ  اـجنیا  هب  هّیـضق  نـیا  تشاذـگن 

مق رد  هثداح  نیا  دنتـشاذگن  نایرج ؛ کی  هب  دـندرک  لیدـبت  ار  هثداح  کی  زیربت ، شوهاب  عاجـش و  رویغ و  مدرم  ینعی  ناجیابرذآ ؛
اهیلع يربـک  بنیز  مالـسلا و  هیلع  نیدـباعلا  نیز  باـنج  راـک  لـثم  مالـسا ، ردـص  ثداوح  هب  مینک  هیبـشت  میهاوخب  رگا  .دوش  نفد 

امش .دوش  شومارف  دوش و  نفد  البرک  يارحص  رد  هثداح  نیا  هکنیا  زا  ندش  عنام  نتشاذگن و  اروشاع و  هثداح ي  ظفح  رد  مالـسلا 
.دهدیم ناشن  ار  هثداح  ّتیّمها  نیا ، .صخاش  دش  مچرپ  نیا  دیتشاد و  هگن  تسد  رد  ار  نیا  تردق  اب  دیدرک و  مچرپ  کی  ار  نیا 

نانمشد يروابان  رد  اروشاع  جوم  شرتسگ  - 1387-2-13

زا هک  یفیعـض  جوم  لـثم  دـنوشیم ، شومارف  ثداوـح  زا  یـضعب  .دـنکیم  رترود  ناـسنا  زا  هظحل  هب  هظحل  ار  ثداوـح  ناـمز ، رذـگ 
، درذگیم هچ  ره  اما  تسه ، یجوم  دیآ -  یم  دوجو  هب  یبآ  رختسا  رد  گنس  کی  نتخادنا 
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سکع هطقن ي  ثداوح  زا  یـضعب  نکل  تسین -  جوم  نآ  زا  يربخ  رگید  هک  درذـگیمن  يا  هقیقد  دوشیم و  رتفیعـض  هظحل  هب  هظحل 
.تساروشاع هثداح ي  نآ ، هنومن ي  کی  .دنکیم  رت  هتسجرب  هکلب  دنکیمن ، گنر  مک  فیعض و  ار  اهنآ  نامز ، رذگ  دنا و 

شناکیدزن و نارای و  ربمغیپ و  هشوگرگج ي  داـهج  تمظع  هثداـح ، نآ  تمظع  .داـتفا  قاـفّتا  هچ  دـیمهفن  یـسک  اروشاـع  زور  رد 
مه دـندوب  اـجنآ  هک  یناـسک  رثکا  .دوبن  نشور  یـسک  رب  ربمغیپ  ناگدـید  رون  نادـنزرف و  ندـش  هتـشک  هعجاـف ي  تمظع  نینچمه 
هچ دندیمهفن  هک  دـندوب  هناگیب  دوخ  زا  ردـقنآ  لفاغ و  ردـقنآ  تسم و  ردـقنآ  دـندوب ، نمـشد  ههبج ي  رد  هک  ییاهنآ  .دـندیمهفن 
یم قافّتا  دراد  هچ  ّتیناسنا  ملاع  رد  دـنمهف  یمن  ّتیناویح ، ناتـسم  بضغ و  توهـش و  رورغ و  ناتـسم  َملاع ، ناتـسم  .داتفا  یقاـفّتا 

.دتفا

یقافّتا هچ  دندیمهف  بوخ  مولظم  ياهرتخد  اهنز و  نآ  دیمهف ، بوخ  مالـسلا  اهیلع  هنیکـس  دـیمهف ، بوخ  مالـسلا  اهیلع  بنیز  هلب ؛
، ماش رد  دـعب  هتفه  دـنچ  هفوک ، رد  مهدزاود  زور  میتفر -  رتولج  اروشاع  زور  زا  هک  يزور  ره  اما  .تساروشاع  زور  لام  نیا  داـتفا ؛

ناشن ار  شدوخ  ّتیّمها  تمظع و  قرب ، تعرـس  هب  هثداح  نیا  مالـسا -  يایند  همه ي  رد  دعب  یکدـنا  هنیدـم و  رد  دـعب  هتفه  دـنچ 
دوباـن داـتفارب و  نیمز  يور  زا  دوب ، هثداـح  نیا  لـماع  هک  ینوعرف  ِرگناـیغط  نآ  هک  دوب  هتـشذگن  هثداـح  نیا  زا  لاـس  ود  زونه  .داد 

هد دنچ  ؛(3)  دندمآ راک  رس  هّیما  ینب  زا  يرگید  هداوناخ ي   (2) .دندش دوبان  هداوناخ  نآ  هک  دوب  هتشذگن  شیب  یلاس  دنچ  (1) و  دش
کیدزن مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  هب  زور  هبزور  مالسا  يایند   (4) .دندش دوبان  لحمضم و  مه  هداوناخ  نآ  هک  تشذگن  یلاس 

.دنک راوتسا  خیرات  لوط  رد  ار  مالسا  بتکم  یمالسا و  هدیقع ي  ياه  هیاپ  تسناوت  هثداح  نیا  و  دش ، رت  قاتشم  رت و  هتسب  لد  رت ،
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ام شوگ  هب  مالسا  زا  یمان  طقف  دیاش  میتشادی و  - من يربخ  نادنچ  مه  مالـسا  لوصا  ینابم و  زا  زورما  ام  دوبن ، البرک  هثداح ي  رگا 
رت يوق  زور  هبزور  هکلب  دشن ؛ فیعض  دشن ، گنر  مک  دشن ، کچوک  طقف  هن  گرزب ، هثداح ي  نیا  سّدقم و  نوخ  نیا  .دروخی  م-

.تسا هتسجرب  هنومن ي  کی  نیا  دش ؛ رتراذگرثا  رت و  هتسجرب  و 

خیرات دیهش  نیرتگرزب  مالسلا ؛  هیلع  هللادبعابا  - 1387-10-19

هراشا

هسامح ي هدنروآدیدپ ي  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  هللادـبعابا  ترـضح   (1)، ّتیرشب خیرات  دیهـش  نیرتگرزب  تداهـش  تیلـست  ًالّوا ،
تبـسانم هب  هک  زیزع  نارهاوخ  ناردارب و  امـش  هب  دمآ  شوخ  ًایناث ، خـیرات ؛ لوط  رد  مالـسا  تّما  هدـننکرادیب ي  یندـشن و  شومارف 
.دیداد لیکشت  ار  ّتیمیمص  زا  رپ  افص و  اب  سلجم  نیا  دیدروآ و  فیرشت  رهش  نآ  زا  مق ، رایشوه  رادیب و  مدرم  يرادیب  درگلاس 

يد مهدزون  رد  مق  يرادیب 

هک ناریا –  ّتلم  زا  یـشخب  هک  تساجنآ  زا  هثداح  نیا  ّتیّمها  .تسین  ارذگ  ِیخیرات  هثداح ي  کی  ًافرـص  يد ، مهدزون  هلئـسم ي 
ات دمآ ، اهنآ  کمک  هب  مدرم  نیا  يرایـشوه  يرادـیب و  ّسح  .دـندرک  سح  نآ  عوقو  زا  شیپ  ار  يا  هثداح  دـندوب -  مق  زیزع  مدرم 

راـبرد رودزم  کـی  مـلق  هـب  هماـنزور و  کـی  رد  راوـگرزب  ماـما  هـب  تناـها  هّیــضق ي  .دـننک  عورــش  روـشک  رد  ار  یمیظع  ناـیرج 
نیا یناهنپ  شخب  هّیـضق و  نیا  قمع  تشادـن ؛ یتّیّمها  نادـنچ  زور  نآ  ِنیبرهاـظ  رگن و  یحطـس  مدرم  زا  یلیخ  رظن  زا   (2)، توغاط

ناشن نآ  لباقم  رد  مه  یلمعلا  سکع  ًاعبط  دنکن ، ساسحا  ناسنا  ار  يا  هئطوت  یتقو  .دندرکیمن  كرد  دندرکیمن ؛ ساسحا  ار  هئطوت 
.دهدیمن

644 ص :

ص 238. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 148 ؛ تارایزلا ، لماک  - . 1
.قلطم يدیشر  دمحا  ملق  هب  ، 17/10/1356 تاعالطا ، همانزور ي  - . 2
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هک تسا  يا  هثداح  نیا  زا  شخب  نیرتمهم  نیا  .دـندیمهف  ار  هثداح  ّتیّمها  دـندرک ؛ كرد  دـندرک ؛ ساسحا  مق ، ناـناوج  مق ، مدرم 
، دیدمآ یمن  اهنابایخ  هب  دیدرکیمن ، ادیپ  دیدرک ، ادیپ  زور  نآ  هک  ار  یکرد  نآ  اه  یمق  امـش  رگا  .داتفا  قافّتا  ام  بالقنا  خیرات  رد 

ناـیرج دوبن  مولعم  دـیدروآ ، یمن  دوـجو  هب  توغاـط  هاگتـسد  يارب  ار  ریظن  یب  ییاوـسر  نآ  دـیدادیمن و  دیهـش  دـیدرکیمن ، عاـفد 
زیچ کی  عورش  هطقن ي  و  تسا ، مهم  یلیخ  عورـش  هطقن ي  .دنک  ادیپ  همادا  دتفیب و  قافّتا  داتفا ، قافّتا  هک  یلکـش  نیا  هب  تازرابم 

ناهنپ اـه  - مشچ زا  تسا ؛ هدیـشوپ  نآ  داـعبا  زا  يرایـسب  هک  تسا  يا  هثداـح  ندرک  كرد  ندرک و  مهف  زا  یـشان  تسین ، یفداـصت 
هئطوت دراد ؛ دوب ، هدمآ  شیپ  هک  يا  هّیضق  زا  ار  حیحص  كرد  نیا  هک  داد  ناشن  تشاد و  مق  يد  هدزون  هثداح ي  ار  رنه  نیا  .تسا 

ییاهزیچ هچ  ، (1) تـسا هدش  جرد  همانزور  رد  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضرماما  هیلع  هک  يا  هلاقم  نیا  رـس  تشپ  هک  دنادیم  دمهف ؛ یم  ار 
یناسنا و ّمش  .تسا  نیمه  سرد  مه  زورما  .دش  لمعلا  سکع  هب  راداو  دـیمهف ، ار  هئطوت  نوچ  .دـتفا  یم  قافّتا  دـتفیب و  قافّتا  دـیاب 

.دهدب ناشن  لمعلا  سکع  و  دتفا ، یم  دراد  یقافّتا  هچ  هک  دمهفب  دنک و  ساسحا  نآ  عوقو  زا  لبق  ار  ثداوح  دیاب  ّتلم  کی  قیمع 

تسا هتشاد  هگن  باوخ  رد  هشیمه  ار  اه  - ّتلم تسرد ، ِیسایس  ّمش  كرد و  نیا  نتشادن  مینکیم ، هاگن  یتقو  مالسا ، خیرات  لوط  رد 
نوصم ناما و  رد  اهنآ  لمعلا  سکع  زا  دنروایب و  اه  - ّتلم رس  رب  دنهاوخیم ، هک  يراک  ره  هک  تسا  هداد  ناکما  اهتّلم  نانمشد  هب  و 

.دننامب

ریگارف بیجع و  تلفغ 

ینعی ترجه -  هثداح ي  زا  دعب  هلاس ي  تصش  رخاوا  نارود  ِناناملسم  زا  يرایسب  .دینک  هاگن  البرک  هثداح ي  هب  امـش  هاگن ، نیا  اب 
هلاس ي هاجنپ 

645 ص :

دمحا  » راعتـسم ياضما  اـب  باـجح  فشک  زورلاـس  رد  هک  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماـما  هب  تبـسن  زیمآ  نیهوت  هلاـقم ي  هب  هراـشا  - . 1
میژر هیلع  مدرم  تازرابم  نتفرگ  باتش  بالقنا و  لعشم  ندش  نشور  بجوم  دیدرگ و  رشتنم  هام 56  يد  هدفه  رد  قلطم » يدیشر 

.دش يولهپ 
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سکع دنتـشادن ، لیلحت  نوچ  .دنتـشادن  یتسرد  لیلحت  تشذگیم ، هک  یثداوح  زا  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  مّرکم  ّیبن  تلحر  زا  دعب 
یم دوجو  هب  یمالـسا  تّما  ریـسم  رد  هک  یفارحنا  ره  دنتـساوخیم ، يراک  ره  هک  یناسک  يولج  دوب  زاب  نادیم ، اذل  .دنتـشادن  لمعلا 

زا کی  چیه  هک  یناوج  اوسر -  ِماندب  ِرجاف  ِقساف  درف  کی  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  .دندرکیم  دـشابن ؛ ناشرادولج  یـسک  دـندروآ ،
هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  ریسم  سکع  هطقن ي  درادن و  دوجو  وا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تفالخ  یمالـسا و  ّتیمکاح  طیارش 
هب زورما  هثداح  نیا  ردقچ  دـینیبب  هلآ !  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نیـشناج  یمالـسا و  تّما  ربهر  دوشب  تسا -  رهاظ  وا  لامعا  رد  هلآ 

رطخ ساـسحا  صاوـخ  .دـماین  بیجع  دـندوب ، نارود  نآ  رد  هـک  یمدرم  رظن  هـب  هثداـح  نـیا  زور  نآ  دـیآ ؟ یم  بـیجع  امـش  رظن 
سکع هک  دادـن  هزاجا  ناش ، یتحار  ناش ، تیفاع  ناـش ، یـصخش  عفاـنم  دـندرکیم ، رطخ  ساـسحا  دـیاش  هک  مه  یـضعب  دـندرکن ؛

.دنهدب ناشن  یلمعلا 

یمومع حالص  هب  قالخا ، تمالـس  هب  تلادع ، هب  یگزیکاپ ، هب  دیحوت ، هب  ار  مدرم  ات  دروآ  ار  مالـسا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
شیاپ ات  رس  تسا ، داسف  شیاپ  ات  رـس  هک  دنیـشنیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ياج  هب  یـسک  زورما  .دهدب  قوس  يرـشب  هعماج ي 

هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  تلحر  زا  دعب  لاس  هاجنپ  هلصاف ي  اب   (2) .درادن يداقتعا  ادخ  ّتینادحو  ادخ و  دوجو  لصا  هب   (1)، تسا قسف 
، مدرم نآ  زا  يرایـسب  رظن  هب  زور  نآ  دـیآ ؛ یم  بیجع  یلیخ  زورما  امـش  رظن  هب  نیا  راک ! رـس  دـیآ  یم  یـسک  نینچ  کـی  هلآ ،  و 

.دنریگب تعیب  مدرم  زا  هک  مالـسا  يایند  فارطا  رد  دنتـشاذگ  ار  دادش  ظالغ و  نیرومأم  دـش و  هفیلخ  دـیزی  بجع ! .دـماین  بیجع 
تعیب نارادمتـسایس  دـندرک ، تعیب  ناگبخن  دـندرک ، تعیب  داّهز  دـندرک ، تعیب  اـملع  دـندرک ؛ تعیب  دـنتفر  هتـسد  هتـسد  مه  مدرم 

(3) .دندرک

646 ص :

صص 68-67. ج 3 ، بهذلا ، جورم  صص 286-288 ؛ ج 5 ، فارشألا ، باسنأ  - . 1
صص 235 و261-260. صاوخلا ، هرکذت  ص 34 ؛ ج 2 ، جاجتحإلا ، - . 2

، يربطلا خیرات  ص227 ؛ لاوطلا ، رابخألا  ص144 ؛ ص276و ج5 ، ج3 ، فارشألا ، باسنأ  ص197 ؛ ج1 ، هسایـسلا ، همامإلا و  - . 3
ص17. ج 4 ، لماکلا ، ص 70 ؛ ج 3 ، بهذلا ، جورم  صص 117-119 ؛ ج 5 ، دیرفلا ، دقعلا  ص225 ؛ ج4 ،
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مایق فده 

؟ درک دیاب  راک  هچ  دننکیمن ، مامـشتسا  كرد و  ار  رطخ  هک  تسا  مکاح  مالـسا  يایند  رب  تلفغ  ردـقنیا  هک  یتّیعقوم  نینچ  کی  رد 
 - تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مرکم  ربمغیپ  رییغت  یب  هخسن ي  تسا ، مالـسا  رهظم  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  لثم  یـسک 

، زور نآ  طقف  هن  ار -  مالـسا  يایند  هک  دنک  يراک  دیاب  وا  دنکب ؟ دیاب  راک  هچ  طیارـش  نیا  رد   - (1)« نیِسُح ْنِم  اَنَأ  یِّنِم َو  ُنیِسُح  »
الاح .دش  عورـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  اب  ناکت  نیا  .دهدب  ناکت  دنک ؛ هاگآ  دنک ؛ رادیب  نآ -  زا  دعب  ياهنرق  لوط  رد  هکلب 
.دوب راک  ياه  هناهب  راک و  رهاوظ  اهنیا  هفوک ، هب  درک  تکرح  هفوک و  رد  تموکح  يارب  دش  توعد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هکنیا 
ماجنا ار  تکرح  نیا  دـیاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .درکیم  ادـیپ  قّقحت  مایق  نیا  دـشیمن ، مه  توعد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رگا 
يدعب ياهنرق  ياهناملسم  همه ي  هب  ار  هخسن  .تسیچ  ناملـسم  يارب  یطیارـش  نینچ  کی  رد  راک  روتـسد  هک  دهدب  ناشن  ات  دادیم ،
تدوخ هدب ، روتسد   » یفارح و یظافل و  هخـسن ي  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هخـسن ي  اهتنم  تشون ؛ يا  هخـسن  کی  .داد  ناشن 

.تسا نیا  هار  هک  داد  ناشن  درک و  تکرح  شدوخ  وا  .دوب  یلمع  هخسن ي  دوبن ؛ نیشنب »

مدرم رب  نیملاظ  دش ، هتـشاذگ  رانک  مالـسا  هک  دیدید  امـش  هک  یتقو  نآ  هک  دـنکیم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  لوق  زا  ناشیا 
مایق دتسیان و  عضو  نیا  لباقم  رد  هک  یسک  نآ  دننکیم ؛ راتفر  مدرم  اب  روجف  قسف و  اب  دنهدیم ، رییغت  ار  ادخ  نید  دننکیم ، تموکح 

: دنکن

(2) ؛» هَلَخْدَم ُهَلِخُْدی  ْنَأ  ِهللا  یَلَع  ًاَّقَح  َناَک  »

هخسن نیا ، .درک  دهاوخ  راتفر  تسا ، هللا » تامرح  ّلحتـسم   » هک یـسک  نامه  لثم  مه  توافت  یب  تکاس و  مدآ  نیا  اب  لاعتم  يادخ 
مایق .تسا 

647 ص :

ص261. ج43 ، راونألاراحب ، 116-117 ؛ صص تارایزلا ، لماک  ص515 ؛ ج7 ، یفوکلا ، هبیش  یبأ  نبا  فنصملا ، - . 1
ص 304. ج 4 ، يربطلا ، خیرات  - . 2

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 724 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_647_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_647_2
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

مایق يارب  يراکادف 

هب دوش ، ینابرق  رگا  تسا ، ملاع  ياهناج  نیرترب  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياهب  نارگ  كرابم و  رّهطم و  ناـج  ماـیق ، نیا  هار  رد 
هیلع نیسح  ماما  يارب  دوش ، نابرق  رگا  دندوب ، نیـسح  ماما  باحـصا  هک  نامدرم  ِنیرتهب  ناج  .تسین  يدایز  ياهب  نیـسح ، ماما  رظن 
ریسا ناگناگیب  تسد  رد  هک  مالسلا  اهیلع  بنیز  لثم  یتّیصخش  ربمغیپ ، مرح  هللا ، لآ  تراسا  .دوشیمن  بوسحم  ینارگ  ياهب  مالسلا 

تراسا نیا   - (1) دننکیم ریسا  ار  هّچب  نز و  نیا  اهنآ  دوش ، هتشک  نابایب  نیا  رد  یتقو  تسنادیم  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  دوشب - 
هظحالم دیاب  میزادرپیم ، ام  هک  ییاهب  .دوبن  نیگنس  دوصقم  نیا  يارب  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  رظن  هب  نیگنس  ياهب  نیا  نتخادرپ  و 

دص یهاگ  .دیآ  یم  تسد  هب  هعماج  يارب  یمالسا و  تّما  يارب  نیملسم ، يارب  مالـسا ، يارب  تخادرپ ؛ نیا  اب  هک  يزیچ  نآ  اب  دوش 
.میریگیم شلباقم  رد  هچ  دید  دیاب  .هدرکن  فارسا  دنک ، جرخ  رگا  درایلیم  دص  یهاگ  هدرک ؛ فارسا  دنک ، جرخ  ناسنا  ناموت 

 - نیب یحطس  رگنرهاظ و  ياهمدآ  يا  هّدع  کی  .درک  لمع  هخسن  نیا  هب  ام  راوگرزب  ماما  .دوب  هخسن  نیا  هب  لمع  یمالـسا  بالقنا 
نادـیم يوت  ار  اهناوج  نیا  ناشیا  هک  دـنتفگیم  تقو  ناـمه  میتخانـشیم -  ار  اـهنیا  اـم  دـندوبن ؛ يدـب  ناـمدرم  بوخ ، ياـهمدآ  هتبلا 

نیا ناج  هک  دـنادیمن  ماما  هک  دـندرکیم  لایخ  .دوشیم  هتخیر  ناش  - نوخ دـنوشیم ؛ هداد  نتـشک  هب  اـم  ياـهناوج  نیرتهب  دـندروآ و 
گنج رد  هلب ، بُخ  .دشیمن  تسرد  یهبساحم  هکنیا  زا  دوب  یشان  نیا  .تخوس  - یم وا  يارب  ناش  - لد .دریگیم  رارق  رطخ  رد  اهناوج 
لباقم رد  اما  تسا ؛ یگرزب  ياهب  نیا  .دـندش  رادـغاد  هداوناخ  همه  نیا  میداد ، زابناج  همه  نیا  میداد ، دیهـش  همه  نیا  ام  یلیمحت ،

نآ لباقم  رد  ار  یمالسا  ناریا  ّتیوه  مالسا ، مچرپ  .روشک  لالقتسا  لباقم  رد  هچ ؟

648 ص :

ص 364. ج 44 ، راونألاراحب ، ص40 ؛ فوهللا ، - . 1

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 725 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15036/AKS BARNAMEH/#content_note_648_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دوب نمـشد  ههبج ي  ِولج  زابرـس  نآ  ماّدص ، .دوبن  ماّدـص  نافوط  دـندوب ، هدرک  تسرد  هک  ینافوط  نآ  .میدرک  ظفح  میظع  نافوط 
، دندوبن هئطوت  نیا  دراو  مه  لّوا  زا  مینک  ضرف  رگا  .دندوب  هتفرگ  رارق  رابکتـسا  رفک و  يایند  هاگتـسد و  همه ي  ماّدـص ، رـس  تشپ 
عجترم و ياهروشک  دمآ ، وتان  دمآ ، زور  نآ  ِيوروش  دـمآ ، اکیرما  .ماّدـص  رـس  تشپ  دـندمآ  همه  دوب ؛ نشور  حـضاو و  همادا  رد 

.دندرک تاغیلبت  دنداد ، هشقن  دنداد ، تاعالّطا  دنداد ، لوپ  دندمآ ؛ رابکتسا  هب  هتسباو ي 

تـسد هقطنم ي  کـی  دـچیپب ؛ مه  رد  یّلکب  ار  نمؤم  ناریا  عاجـش ، دیـشر و  ناریا  گرزب ، ناریا  اـت  دوـب  هدـمآ  میظع  ههبج ي  نیا 
تشم و رد  مه  دعب  هجرد ي  رد  دنک و  ماّدص  لثم  یکچوک  تسپ و  رـصنع  ِبولغم  لّوا ، هجرد ي  رد  ار  رابکتـسا  يارب  هدـناشن ي 

تسرد ّتلم  نیا  يارب  لکشم  همه  نیا  دندروآ و  ام  روشک  رـس  رب  لاس  تسیود  لوط  رد  هک  ار  یتبیـصم  .دراد  هگن  اکیرما  لاگنچ 
ياهناج هتبلا  .داتـسیا  راوگرزب  ماـما  داتـسیا ، اـم  ّتلم  .دـنهدب  همادا  رگید  لاـس  تسیود  رگید ، لاـس  دـص  ار  تبیـصم  نیا  دـندرک ،

.دوبن درواتسد  نآ  لباقم  رد  یفازگ  ياهب  نیا  اما  میدرک ؛ ادف  ار  یبوبحم  ياهناوج  میداد ، ار  یگرزب  نادیهش  میداد ، ار  يزیزع 

البرک مایپ  هعسوت ي  زاغآ و  نیعبرا ؛ - 1387-11-28

هراشا

کی ـالبرک ، هثداـح ي  رد  نیعبرا  .تسا  ینیعبرا  هثداـح ي  کـی  مه  زیربـت  نمهب  هنو  تسیب  هثداـح ي  تـسا و  نـیعبرا  زور  زورما 
ریظن یب  يراکادـف  و  داتفا ، قاـفّتا  گرزب  هعجاـف ي  نآ  تفرگ ، ماـجنا  ـالبرک  هّیـضق ي  هکنآ  زا  دـعب  .دوب  زاـغآ  کـی  دوب ، عورش 

رـشتنم دیاب  ار  مایپ  اه  - تراسا هثداح ي  دش ؛ عقاو  دودـحم  طیحم  نآ  رد  شا  هداوناخ  نارای و  باحـصا و  مالـسلا و  هیلع  هللادـبعابا 
ياه ییوگ  تقیقح  اه و  - يرگاشفا اه و  هبطخ  درکیم و 
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تهج فده و  هثداح و  رکف و  دیاب  تردـق  رپ  هناسر ي  کی  لثم  مالـسلاوهالّصلا  هیلعداّجـس  ماما  مالـسلا و  اهیلع  بنیز  ترـضح 
.درک درکیم و  رشتنم  یعیسو  هدودحم ي  رد  ار  يریگ 

اروشاع زا  سپ  يدیزی  قانتخا  هجیتن ي  رابگرم ؛ توکس 

ناشدوخ ِلمع  رد  دنا ، هدیمهف  هک  ار  یقیاقح  هک  دننکیمن  ادیپ  ار  نیا  تأرج  تصرف و  مدرم  هک  تسا  نیا  قانتخا  طیحم  ّتیـصاخ 
، دـندیمهف دـش و  جراخ  وا  تسد  زا  مدرم  مهف  رگا  دـنمهفب و  مدرم  دراذـگیمن  دبتـسم  ملاـظ و  هاگتـسد  ًـالّوا ، نوچ  دـنهدب ؛ ناـشن 

ماما ای  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  نابز  زا  اـه  یلیخ  هار ، نیب  رد  ماـش ، رد  هفوک ، رد  .دـننک  لـمع  دـنا ، هدـیمهف  هچنآ  هب  دراذـگیمن 
هک تشاد  ار  نیا  ییاناوت  یک  درکیم ، تأرج  یک  یلو  دندیمهف ، ار  اهزیچ  یلیخ  ارسا ، عضو  ندید  زا  ای  مالسلاوهالّصلا  هیلعداّجس 

يولگ رد  يا  هدـقع  کی  لثم  دـهد ؟ زورب  تسا ، هدـیمهف  هک  ار  هچنآ  قانتخا ، دادبتـسا و  رابکتـسا و  ملظ و  هاگتـسد  نآ  لباقم  رد 
.دوب یقاب  نینمؤم 

البرک ششوج  نیلّوا  قانتخا و  ياضف  تسکش  نیعبرا ؛

.داتفا قافّتا  البرک  رد  نیعبرا  زور  رد  ششوج  نیلّوا  دروخ ؛ ار  رتِشن  نیلّوا  نیعبرا  زور  هدقع ، نیا 

دراو نیعبرا  رد  هّیقب  مالـسلا و  اهیلع  بنیز  بانج  ینعی  ارـسا ، ناوراک  یتقو  هک  دـنا  هتـشون  ناگرزب -  و  سوواط -  نبدّیـس  موحرم 
هّدع مشاه ، ینب  زا  يا  هّدع  مشاه » ینب  نم  هعامج  ، » دـندوبن یفوع  هّیطع ي  يراصنا و  هللادـبع  نبرباج  طقف  اجنآ  رد  دـندش ، البرک 
نیا دیاش   (1) .دندمآ مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز  لابقتـسا  هب  دندوب و  هدش  عمج  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  تبرت  درگ  رب  نارای  زا  يا 
دوب نیمه  رطاـخ  هب   - (2) ماش زا  تعجارم  رد  البرک -  هب  میورب  هک  درک  رارـصا  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  هک  مه  ییالو  ِتساـیس 

تسا نکمم  روطچ  هک  دندرک  داعبتسا  یضعب  الاح  .دوش  لصاح  اجنآ  رد  انعمرپ ، اما  کچوک  عامتجا  نیا  هک 
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نکمم هن ، هک  دـننکیم  تابثا   (2)، دراد یلّصفم  هتشون ي  کی  یـضاق  هللا  تیآ  دیهـش  موحرم   (1) .دنشاب هدیـسر  البرک  هب  نیعبرا  ات 
.دشاب هداتفا  قافّتا  نیا  هک  تسا 

مهیلع تیب  لها  هعومجم ي  مالـسلا و  اهیلع  يربک  بنیز  یتقو  هک  تسا  نیا  تسه ، امدـق  ناگرزب و  تاـملک  رد  هچنآ  لاـح  ره  هب 
هناشن و نیا  .دنتـشاد  روضح  اجنآ  رد  مشاه  ینب  زا  یلاجر  هللادـبع و  نبرباـج  باـنج  یفوع و  هیطع ي  دـندش ، ـالبرک  دراو  مالـسلا 
زا .مدرم  هب  نداد  تأرج  رکف و  نیا  شرتسگ  ینعی  درکیم ؛ ادیپ  قّقحت  دـیاب  اه  - تداهـش اب  هک  تسا  یفدـه  نآ  قّقحت  زا  يا  هنومن 

یهاتوک هلـصاف ي  اب  دـعب  اما   (3)، دـش بوکرـس  نی  - باّوت يارجام  هچ  رگا  دـمآ ؛ دوجو  هب  نی  - باّوت يارجاـم  هک  دوب  اـج  نیمه 
ثیبخ ملاظ و  هّیما ي  ینب  نامدود  ندش  هدـیچیپ  مه  رد  هجیتن ي  (4) و  داتفا قافّتا  هفوک  ناروالد  نآ  هّیقب ي  راتخم و  مایق  يارجاـم 

.دش زاب  هار  درک ؛ ادیپ  همادا  هزرابم  اما  ؛(5)  دندمآ اه  یناورم  هلسلس ي  وا  زا  دعب  هتبلا  .دش  نیمه  رثا  رب 

رد مه  يرگاـشفا  نآ  ياـه  - فدـه قّـقحت  تسه ، مه  لـمع  تسه ، مه  يرگاـشفا  نیعبرا  رد  ینعی  تسا ؛ نیعبرا  ّتیـصوصخ  نیا 
.دراد دوجو  نیعبرا 

نمهب هنوتـسیب  هثداح ي  رگا  ما ؛ هتفگ  ار  نیا  زیربت  زیزع  مدرم  هب  مه  هتـشذگ  رد  نم  .داتفا  قافّتا  زیربت  ِنیعبرا  رد  هّیـضق  نیمه  نیع 
دوب نکمم  دشیمن ، هتـشاد  هگن  هدـنز  يراکادـف  اب  روط  نآ  اه  يزیربت  هلیـسو ي  هب  مق  يادهـش  دای  ینعی  دـمآ ، یمن  شیپ  زیربت  رد 

قافّتا هک  یلکش  نیا  اب  گرزب  هثداح ي  نیا  هک  تشاد  لامتحا  رایسب  .دنک  یط  ار  يرگید  ریسم  هزرابم ، نایرج 
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ياهنوخ يارجام  .دوب  هدـننک  نییعت  هثداح ي  کی  نمهب ، هنوتـسیب  رد  زیربت  مدرم  ماـیق  زیربت و  هّیـضق ي  ینعی  دـتفین ؛ قاـفّتا  داـتفا ،
ياهناج دـندرک ؛ هنیزه  هار  نیا  رد  مدرم  ًاعبط  .درک  ایحا  هدـنز و  زیربت  يارجام  ار ، مق  تکرح  هزیگنا ي  لصا  مق و  رد  هدـش  هتخیر 

يارب اذل  .دوب  روشک  ّلک  يرادیب  دنتفرگ ، هک  يا  هجیتن  نکیل  دـندرک ؛ جرخ  ار  همه  ناشدوخ ، ّتینما  ناشدوخ ، شیاسآ  ناشدوخ ،
ار تکرح  شرتسگ  نیا  .دـش  هتفرگ  نیعبرا  نیدـنچ  مه  نمهب  هنوتـسیب  رد  زیربت  يادهـش  نیعبرا  يارب  دـش ، هتفرگ  نیعبرا  کـی  مق 

.تسا نیا  حیحص  تکرح  ّتیصاخ  .دهدیم  ناشن 

البرک ضرا  ّلک  اروشاع و  موی  ّلک  - 1388-1-26

، رـشب یگدـنز  رد  يراج  ثداوح  اما  درذـگیم ، نامز  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  البرک » ضرا  ّلک  اروشاـع و  موی  ّلـک  : » دـنتفگ هکنیا 
رد بسانم ، هظحل ي  رد  یتسردب ، ار  شقن  نآ  رگا  هک  دـنراد  یـشقن  اهناسنا  يا  هرود  ره  رد  .تسا  هدروخن  تسد  شنیرفآ  قیاقح 

.دش دهاوخ  هدرتسگ  ّتیناسنا  درک ، دنهاوخ  دشر  اهتّلم  دیسر ، دهاوخ  ناماس  هب  زیچ  همه  دننک ، افیا  دوخ  نامز 

ناناملسم همه ي  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  قّلعت  - 1388-2-23

يربـهر و زا  شحوطـس ؛ همه ي  رد  یمالـسا  يروـهمج  لـبق -  هاـم  دـنچ  هزور ي  ود  تسیب و  گـنج  نـیا  رد  هّزغ -  هّیـضق ي  رد 
ِینیطـسلف ناردارب  تمدـخ  رد  همه  هریغ ، هاپـس و  کمک و  لوپ و  تارهاـظت و  مدرم و  نوگاـنوگ و  نیلوئـسم  يروهمج و  تساـیر 

شیپ دنوریم  مئاد  دنکیم ؛ لثم  ریثکت  دراد  یسوریو  هک  میدید  تقو  کی  اهفرح ، نیا  هحوبحب ي  رد  .دنتفرگ  رارق  ناملسم  مولظم و 
، املع زا  یضعب  ناگرزب ، زا  یضعب 
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 . مالسلا مهیلع  تیب  لها  نمشد  ینعی  یبصان  دنا ! یبصان  هّزغ  لها  دینکیم ؛ کمک  یک  هب  دیراد  امـش  اقآ ! هک  نیمرتحم ، زا  یـضعب 
ِمیجر ناطیش  رب  ادخ  تنعل  ادخ ، رب  هانپ  میتفگ  .دنا  یبصان  اهنیا  دنیوگیم  اقآ ، هک  ماغـسپ  ماغیپ و  میدید  دندرک ! رواب  مه  هّدع  کی 

!؟ دـنا یبصان  اهنیا  روطچ  تسه ، نیـسحلا » مامالا   » دجـسم تسه ، بلاط » یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ماـمالا   » دجـسم هّزغ  رد  .ثیبخ 
...دندرک مادقا  روج  نیا  دندز ، فرح  روج  نیا  یبصان !؟ اما  دنا ؛ یّنس  هلب ،

هچ .دنمالسا  يایند  همه ي  لام  هن ، دنا ؛ هعیـش  هب  ّقلعتم  صوصخم و  مالـسلا  مهیلع  ربمغیپ  تیب  لها  هک  دنک  لایخ  دیابن  سک  چیه 
ِلهَأ ِبابَش  ادِّیَس   » مالـسلا امهیلع  نینـسح  هک  تسا  یـسک  هچ  دشاب ؟ هتـشادن  لوبق  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف ي  هک  تسا  یـسک 

بجاو ماما و  ار  وا  یکی  الاح  دشاب ؟ هتـشادن  لوبق  ار  هعیـش  راوگرزب  هّمئا ي  هک  تسا  یـسک  هچ  دشاب ؟ هتـشادن  لوبق  ار   (1)« هَّنَْجلا
هنیداهن ار  اهنیا  دیاب  دیمهف ، ار  اهنیا  دیاب  تسا ، یقیاقح  اهنیا  .دنراد  ناش  لوبق  اما  دنادیمن ؛ یکی  دنادیم ، هعاّطلا  ضورفم  هعاطالا و 

.درک

هعماج رد  تریصب  داجیا  ترورض  - 1388-5-21

.دـنروایب دوجو  هب  نارگید  رد  ناشدوخ ، رد  طقف  هن  ار  تریـصب  نیا  هک  تسا  نیا  مه  صاوخ  ناگبخن و  شقن  .تسا  مهم  تریـصب 
کی .دنتـسین  تفتلم  ًالـصا  دنمهف ؛ یمن  دنا ؛ یتریـصب  یب  راچد  مه  ناشدوخ  ناگبخن  زا  یـضعب  هنافّـساتم  هک  دـنیب  یم  یهاگ  مدآ 

، دنتسه مه  هبخن  .يوحن  هب  تسا  یمالـسا  يروهمج  يانب  يدوبان  شتّمه  هک  يا  ههبج  عفن  هب  دننارپیم ؛ نمـشد  عفن  هب  وهکی  یفرح 
یتریصب یب  نیا  .رگید  تسا  یتریصب  یب  .رگید  تسا  نیا  اما  دنرادن ؛ مه  يدب  ّتین  دنتسین ، مه  يدب  ياهمدآ  دنتـسه ، مه  صاوخ 

، بوخ راثآ  ندناوخ  اب  اهناوج  امش  صوصخب  ار 

653 ص :

ص73. ج37 ، راونألاراحب ، ص312 ؛ یسوط ، یلامألا ، ص 82 ؛ ج 3 ، دمحا ، دنسم  - . 1
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نم ار  نیا  هن ، .دـینک  لوبق  امـش  تفگ ، هچره  هک  يدـیلقت -  يوگتفگ  هن  هتخپ ، داـمتعا و  دروم  ياـهناسنا  اـب  وـگتفگ  اـب  لـّمأت ، اـب 
یبا ترضح  یتح  و  دننک ؛ عناق  ار  ناسنا  نهذ  دننک ؛ عناق  ار  مدآ  لالدتسا ، اب  دنناوتیم  هک  دنتـسه  یناسک  .دیربب  نیب  زا  مهاوخیمن - 
ماما هب  طوبرم  ماّیا  نوچ  الاح  .درک  هدافتـسا  تضهن  همادا ي  رد  تضهن و  عورـش  رد  رازبا  نیا  زا  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبع 

: میشاب هدرک  ضرع  ار  هلمج  نیا  تسا ، مالسلا  هیلع  نیسح 

هب .تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  داهج  زا  شخب  کی  نآ  تخانـش ؛ دـیابن  اروشاع  زور  ِگنج  هب  طقف  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
ناگبخن هب  باطخ  املع ، هب  باطخ  تافرع ، ینم و  نامه  رد  نوگانوگ  لئاسم  حیضوت  وا ، رکنم  زا  یهن  وا ، فورعم  هب  رما  وا ، نییبت 

البرک هصرع ي  دوخ  رد  مه  البرک ، تمس  هب  هار  رد  مه  دعب  تسا -  طبض  تبث و  اهباتک  رد  هک   (1) دراد یبیجع  تانایب  ترضح  - 
نادیم الاح   (2) .دندرکیم تبحـص  دـنتفریم ، دـندوب ، نییبت  لها  ترـضح  البرک  هصرع ي  ِدوخ  رد  .تخانـش  دـیاب  البرک ، نادـیم  و 

هکلب دننکب ، تبحـص  اهنآ  اب  دنورب  هک  دندرکیم  هدافتـسا  راوگرزب  نیا  یتصرف  ره  زا  اما  دنزیرب ، ار  مه  ِنوخ  دنرظتنم  تسا ، گنج 
رادیب مه  رخآ  دـندوب و  هدز  باوخ  هب  ار  ناشدوخ  یـضعب  ؛(3)  دندش رادیب  دندوب ، باوخ  یـضعب  هتبلا  .دننک  رادیب  ار  اهنآ  دـنناوتب 

.تسا نکمم  ریغ  تاقوا  یهاگ  تسا ، لکشم  اهنآ  ندرک  رادیب  دننزیم ، باوخ  هب  ار  ناشدوخ  هک  ییاهنآ  .دندشن 

البرک رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یلمع  هلهابم ي  - 1388-9-22

هراشا

رصانع نیرتزیزع  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مّرکم  ربمایپ  هک  تسا  يزور  هلهابم ، زور 

654 ص :

صص 81-79. ج 97 ، راونألاراحب ، صص 237-239 ؛ لوقعلا ، فحت  - . 1
هنیدم خیرات  صص 97-98 ؛ ج 2 ، داـشرإلا ، 223 ؛ صـص 222 - قودص ، یلامألا ، صص 322-323 ؛ ج 4 ، يربـطلا ، خـیرات  - . 2

صص 8-11و83. ج 45 ، راونألاراحب ، صص 218-219 ؛ ج 14 ، قشمد ،
صص 11-10. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 339 ؛ ج 5 ، مظتنملا ، صص 224-223 ، قودص ، یلامألا ، - . 3
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اـنَءاِسن َو َو  « ؛ تسه نآ  رد  مُکَـسُْفنَأ » انَـسُْفنَأ َو  َو  : » تسا نیا  هلهاـبم  باـب  رد  مـهم  هـتکن ي  .دروآ  یم  هنحـص  هـب  ار  دوـخ  یناـسنا 
يارب دروآ  یم  هنحـص  هب  دـنکیم و  باـختنا  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  ار  اـهناسنا  نـیرتزیزع  تـسه ؛ نآ  رد   (1)« مُکَءاِسن

هک تسا  هتـشادن  هقباس  چیه  .دریگب  رارق  همه  دید  ضرعم  رد  رگنـشور  صخاش  لطاب و  قح و  نیب  زیام  دیاب  نآ  رد  هک  يا  هّجاحم 
هیلع نینمؤملاریما  دوخ و  رتخد  دوخ و  نادـنزرف  دوخ ، نازیزع  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تقیقح ، نایب  نید و  غیلبت  هار  رد 

.تسا لکش  نیا  هب  هلهابم  زور  ندوب  ییانثتسا  نادیم ؛ طسو  دروایب  دریگب و  تسه -  دوخ   (3) نیشناج ردارب و  هک  ار -  مالسلا (2) 
دیوگیم هک  هیعاد  نیا  اب  نادـیم  هب  دروآ  یم  تسا ؛ مهم  ردـقچ  تقیقح ، غـالبا  تقیقح ، ناـیب  هک  تسا  نیا  هدـنهد ي  ناـشن  ینعی 

.یهلا باذع  اب  دوشب  نک  هشیر  میدوب ، قح  فالخ  رب  مادک  ره  دنامب ، میدوب ، قح  رب  مادک  ره  مینک ؛ هلهابم  مییایب 

يرگنشور تقیقح ، نایب  يارب  مه  مالّسلا  هالّصلا و  هیلع  نیسح  ماما  ینعی  یلمع ؛ لکش  هب  تسا  هداتفا  قافّتا  مّرحم  رد  هّیـضق  نیمه 
روج هچ  هثداح  تسنادیم  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .نادیم  طسو  دروآ  یم  درادیمرب  ار  دوخ  نازیزع  نیرتزیزع  خیرات ، لوط  رد 

(4) .دروآ ار  دوخ  زیزع  ناردارب  دروآ ، ار  دوخ  نادـنزرف  دروآ ، ار  دوخ  نارـسمه  دروآ ، ار  مالـسلا  اهیلع  بنیز  دـش ؛ دـهاوخ  مامت 
ار غیلبت  هلئـسم ي  داعبا  اضف ؛ ندرک  نشور  مایپ ، ندناسر  هملک ؛ یقیقح  يانعم  هب  غیلبت  تسا ؛ نید  غیلبت  هلئـسم ي  هلئـسم ، مه  اجنیا 

:[ دومرف  ] هبطخ نآ  رد  .تسا  مهم  ردقچ  هک  دیمهف  دوشیم  يروج  نیا 

655 ص :

لآ .دوخ » سوفن  زا  مه  امـش  مینک ، توعد  دوخ  سوفن  زا  اـم  ار ؛ دوخ  ناـنز  مه  امـش  مییاـمن ، توـعد  ار  شیوـخ  ناـنز  اـم  - . » 1
.61، نارمع

.346-345 صص ج 21 ، راونألاراحب ، ص 293 ؛ ج 2 ، لماکلا ، صص 88-89 ؛ یفوکلا ، تارف  ریسفت  - . 2
ص 320. ج 23 ، راونألاراحب ، صص 42-43 ؛ ج 42 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  صص 678-679 ؛ قودص ، یلامألا ، - . 3

ص 326. ج 44 ، راونألاراحب ، ص435 ؛ ج 1 ، يرولا ، مالعإ  ص 228 ؛ لاوطلا ، رابخألا  ص 451 ؛ هسماخ 1 ، يربکلا ، تاقبطلا  - . 4
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(1) ؛» هَلَخْدَم ُهَلِخُْدی  ْنَا  ِهللا  یَلَع  ًاقَح  َناک  ٍلوَقال  ٍلْعِِفب َو  ِْهیَلَع  ْرِّیَُغی  ْمَلَف  ...ِهللادْهَِعل  ًاثِکاَن  ِهللا ، ِمُرُِحل  ًالِحَتْسُم  ًاِرئاج  ًاناْطلُس  يأَر  ْنَم  »

نیـسح ماما  .درک و  يرگنـشور  دمآ  لوق  اب  ای  لعف  اب  ای  دیاب  دنکیم ، بارخ  دنکیم ، هدولآ  لکـش  نیا  هب  ار  اضف  دراد  وا  یتقو  ینعی 
نادـنزرف دوخ ، نازیزع  دوـخ ، نارـسمه  دوـخ ، تـالایع  نیگنـس ؛ هنیزه ي  نیا  اـب  مه  نآ  دـهدیم ، ماـجنا  ار  راـک  نیا  مالـسلا  هیلع 

...نادیم طسو  دیآ  یم  درادیمرب  ار  اهنیا  مالسلا ،  اهیلع  يربک  بنیز  مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما 

مّرحم تصرف 

ندرک غیلبت  يارب  تصرف  نیرتـهب  نیا  .دریگیم  ماـجنا  مّرحم  يرادازع  تبـسانم  هب  هک  تسا  مّرحم  هاـم  تاـغیلبت  نیمه  هنوـمن ، کـی 
ملاـعم يزاـس ، صخاـش  زیاـم ، دوشب ؛ داـجیا  صخاـش  دـش ؛ ضرع  هک  یبلطم  ناـمه  يارب  درک  هدافتـسا  دـیاب  تصرف  نیا  زا  .تسا 

، تسا پچ  فرط  ای  تسا  تسار  فرط  تساجک ، زا  اج  نالف  ِهار  دهدب  ناشن  هک  دـشابن  ییولبات  یهارود  رـس  هچنانچ  رگا  .قیرّطلا 
ار هراشا  تشگنا  درک ، نّیعم  دیاب  صخاش  .دش  دهاوخ  هارمگ  دشاب ، یهار  دنچ  رگا  .داتفا  دهاوخ  اطخ  هب  هدنور ، هدننکریـس و  نیا 
، تسا يزاس  هنتف  رب  تقیقح  نانمـشد  راک  ساسا  هک  ییایند  رد  .دنوشن  هارمگ  دـنناوتب  ات  داد  رارق  همه  مشچ  لباقم  حـضاو  یتسیاب 

نیا دـننک و  رت  هتـسجرب  دـنناو ، -ت- یم هچره  ار ، ییامنهار  ار ، تریـصب  هک  دـشاب  نیا  رب  تسیاب  تقیقح  نارادـفرط  راـک  ساـسا 
، دنمهفب مدرم  هک  دـنهدب ، رارق  مدرم  مشچ  لباقم  رد  رت  نشور  رت ، حـضاو  رتشیب ، ار  قیرّطلا  ملاعم  نیا  ار ، اهزیام  نیا  ار ، اهـصخاش 

...دنوشن هارمگ  دنهدب و  صیخشت 

حیحص یتّنس  یناوخ ؛ هضور 

امـش دنیوگب  تسا  نکمم  الاح  یـضعب  هک  منکب  ضرع  تسه -  شیپ  رد  الاح  هک  مّرحم -  نارود  رد  غیلبت  دروم  رد  نم  مه  ار  نیا 
دیهاوخیم

656 ص :

ص 304. ج 4 ، يربطلا ، خیرات  - . 1
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؟ تسیچ اهنیا  يراز و  هیرگ و  یناوخ و  هضور  رگید  دینک ، نایب  دیورب  بخ ، یلیخ  دینکب ، نایب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تضهن 
ییاطخ رکف  یلیخ  نیا  .دوب  نیا  مه  ناش  - فدـه دـندرک ، ار  راک  نیا  دـندرک ، ار  راک  نیا  ترـضح  هک  دـینک  نایب  دینیـشنب  دـیورب 

دنویپ دنمـشزرا  رایـسب  هناوتـشپ ي  یفطاع ، دـنویپ  نیا  نید ، يایلوا  ادـخ ، يایلوا  هب  تبـسن  هفطاع ي  نیا  .تسا  یطلغ  هاـگن  تسا ،
.تسا مهم  یلیخ  یفطاع ، دنویپ  نیا  .درک  تکرح  هار  نیا  رد  دوشیم  تخس  یلیخ  هناوتـشپ ، نیا  نودب  .تسا  یلمع  دنویپ  يرکف و 
یقیمع رایسب  فرح  دوبن ؛ تداع  يور  زا  فرح  کی  نیا   (1)، یتّنس کبس  هب  يرادازع  دندومرف  هیلع  هللا  ناوضرلحار  ماما  هک  ینیا 

.تسا هنارگن  فرژ  تسا ؛

: تسا تیالو  ریبعت  ریبعت ، کی  دراد : دوجو  ریبعت  هس  یهلا  يایلوا  هب  تبسن  نآرق  رد  دینیبب 

(2) ؛» نوُعِکار ْمُه  َهاکَّزلا َو  َنُوتُْؤی  َهالَّصلا َو  َنوُمیُقی  َنیذَّلا  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُُهلوُسَر َو  ُهللا َو  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  »

تعاـطا ثحب  ثحب ، کـی  .تسا  تیـالو  هعومجمریز ي  رد  لـخاد  اـهنیا  تفرعم ، طاـبترا ، دـنویپ ، هک  تسا  مولعم  تیـالو ؛ ثحب 
: تسا

(3) ؛» مُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیطَأ  َهللا َو  اوُعیطَأ  »

یموس ثحب  کی  اما  .درک  يوریپ  درک ، تعاـطا  دـیاب  لـمع  نادـیم  رد  .تسا  لـمع  رد  نیا  .رمـالا  یلوا  تعاـطا  لوسر و  تعاـطا 
: تسا تّدوم  ثحب  نآ ، دراد و  دوجو 

(4) «. یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأال  ُْلق  »

657 ص :

صص 331-330. ج 15 ، ماما ، یهفیحص  - . 1
، عوکر لاح  رد  دنرادیم و  اپرب  زامن  هک  اهنامه  دنا ؛ هدروآ  نامیا  هک  اهنآ  وا و  ربمایپ  تسادخ و  اهنت  امـش ، ّیلو  تسرپرـس و  - . » 2

.55، هدئام .دنهدیم » تاکز 
.59، ءاسن ...ار » ربمایپ ] يایصوا   ] رمالااولوا ادخ و  ربمایپ  دینک  تعاطا  ار و  ادخ  دینک  تعاطا  - . »... 3

.23، يروش متیب »...] لها   ] مناکیدزن نتشاد  تسود  زج  منکیمن ، تساوخرد  متلاسر  رب  امش  زا  یشاداپ  چیه  نم  وگب  - . »... 4
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.تسا هناوتشپ  تّدوم ، نیا  تسیچ ؟ يارب  تّدوم  دینکب ؛ اهنیا  زا  مه  تعاطا  دیشاب ، هتشاد  ار  اهنیا  ِتیالو  رگید ؟ تسیچ  تّدوم  نیا 
نیمه هک  دمآ  يا  هّدـع  کی  رـس  رب  لّوا  ياهنارود  رد  هک  دـمآ  دـهاوخ  یمالـسا  تّما  رـس  رب  ییالب  نامه  دـشابن ، تّدوم  نیا  رگا 

نیا اـب  تّدوم ، نیا  .تسا  مهم  یلیخ  تّدوم  ثحب  .دـش  هتـشاذگ  راـنک  مه  تیـالو  تعاـطا و  جـیردتب  دنتـشاذگ ، راـنک  ار  تّدوـم 
اهنیا بقانم  يارجام  تسا ؛ یفطاع  طابترا  داجیا  روج  کی  نتفگ ، ار  اهنیا  ياه  - تبیصم يارجام  دوشیم ؛ لصاح  یفطاع  تاطابترا 

.تسا یفطاع  دنویپ  رگید  روج  کی  نتفگ ، ار  اهنیا  لیاضف  و 

اهنیا دوـشیم ، هک  اروشاـع  ثداوـح  حیرـشت  نیا  دوـشیم ، هک  یییراز  هیرگ و  نیا  دریگیم ، ماـجنا  هک  ییاـه  - يرادازع نیا  نیارباـنب ،
ات اهنیا  تسا ؛ مزال  اهنیا  هن ، .تسین » مزال  رگید  اهنیا  اقآ !  » دـنیوگب دـنیاین  يرکفنـشور  عضوم  زا  هّدـع  کی  .تسا  یمزال  ياـهزیچ 

میتفگ هک  ندز  همق  لثم  میا ؛ هتفگ  هک  دراد  دوجو  يدب  ياه  - لکـش کی  هتبلا  .دـننکیم  مدرم  هک  ییاهراک  نیمه  تسا ؛ مزال  رخآ 
نیمه اـما  .تسا  تیب  لـها  ناتـسود  هیلع  نانمـشد  ناـبز  ندـش  زارد  هیاـم ي  نیا ، دریگب ؛ ماـجنا  راـک  نیا  دـیابن  تسا ، عوـنمم  نیا 
راعـش دـننکیم ، تـّبحم  راـهظا  دـننکیم ، دـنلب  مَـلَع  دـنزادنا ، یم  هار  ینز  هنیـس  تاـج  هتـسد  دـننکیم ؛ مدرم  هـک  یفراـعتم  يرادازع 

ّتیّمها نیا ، .تسا  یبوخ  ياهزیچ  یلیخ  اهنیا  دنکیم ؛ رتشیب  زور  هبزور  ار  یفطاع  طابترا  اهنیا  دننکیم ؛ هیرگ  دنناوخیم ، دنـسیونیم ،
.غیلبت

نامز زاین  تخانش  اروشاع و  - 1388-10-29

.دنتسین سانش  هظحل  اما  دنتسین ؛ مه  ّتبحم  یب  قوش و  یب  دنتسین ، نامیا  یب  تسا : نیا  اه  هعومجم  دارفا و  زا  یخرب  لکشم 

رد یناسک  دییامرفب  ضرف  .تسناد  دیاب  ار  زاین  تخانش ؛ دیاب  ار  هظحل 
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دراو رترید  هام  دنچ  اما  دنتـشاد ، مه  ّتبحم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  دوب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  نامیا  زا  رپ  ناشاهلد  هفوک 
اهنآ هک  دوبن  يراک  نآ  دننکب ، دـیاب  هک  يراک  اما  دـنروجأم ؛ مه  ادـخ  شیپ  دندیـسر ، تداهـش  هب  مه  ناش  همه  ؛(1)  دندش نادیم 

زا دـعب  یتّدـم  رد  نیباّوت  هک  يراک  رگا  .دـندادن  ماـجنا  ار  راـک  نآ  ناـمز ، رد  دنتخانـشن ؛ ار  اروشاـع  دنتخانـشن ؛ ار  هظحل  دـندرک ؛
يرگید روج  ثداوح ، دوب  نکمم  دشیم ؛ ضوع  عاضوا  دندادیم ، ماجنا  هفوک  هب  ملسم  بانج  دورو  ماگنه  رد  دنداد ، ماجنا  اروشاع 

.تسا یّمهم  زیچ  یلیخ  زاین ، هظحل ي  رد  راک  ماجنا  اه و  هظحل  ییاسانش  .دنکب  تکرح 

مالسلا اهیلع  يربک  بنیز  ههد ي  رفص ؛ رخآ  ههد ي  - 1388-11-19

اهزور نیا  مالـسا ، ردص  خـیرات  هب  مینک  یهاگن  رگا  .تسا  نیعبرا  زا  دـعب  ياهزور  تسا ؛ رفـص  رخآ  ههد ي  ياهزور  اهزور ، نیا 
ینعی دوب ؛ سنج  نیمه  زا  ِراک  کی  درک ، مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  هک  مه  يراک  نآ  .تسا  مالـسلا  اـهیلع  يربک  بنیز  ياـهزور 

هرهچ ي رد  نید  یهلا  يونعم و  دوجو  زاربا  کـی  اـه ؛ - تمحز اـهت و  - نحم اـهرطخ و  ِلد  رد  لاـعتم ، يادـخ  يارب  ًاـضحم  يراـک 
أـشنم زورما  ات  هک  ار  يدنمجرا  رایـسب  هتـشذگ ي  خیرات  فورح  میمهفب  مینادب و  تسا  بوخ  مالـسلا .  اهیلع  يربک  بنیز  مّمـصم 

، البرک تمس  هب  تکرح  رد  مه  مالسلا ،  اهیلع  بنیز  .دوب  دهاوخ  مه  ایند  رخآ  ات  هللاءاش  نإ  و  تسا ، هدش  یتفرعم  يرکف و  تاکرب 
تداهـش زا  دـعب  هثداح ي  رد  مه  اهت ؛ - نحم نآ  اه و  - یتخـس نآ  اروشاع ، زور  هثداح ي  رد  مه  مالـسلا ؛  هیلع  نیـسح  ماما  هارمه 

ناـنچ نآ  یهلا  ّیلو  کـی  ناونع  هب  نز ، كدوـک و  هدـنام ي  اـج  هب  هعوـمجم ي  نیا  یهانپرـس  یب  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
دوشیمن ار  وا  ریظن  هک  دیشخرد 
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مالـسلا اهیلع  بنیز  تراسا  نارود  رد  یپرد ، یپ  ثداوح  رد  مه  دعب  .درک  ادیپ  نیا  يارب  يریظن  دوشیمن  خیرات  لوط  رد  درک ؛ ادیپ 
یمالـسا و تکرح  يارب  تسا  يرگید  زاغآرـس  کی  عورـش  تسا و  ثداوح  نآ  نایاپ  زور  هک  اهزور  نیا  ات  ماـش ، رد  هفوک ، رد  ، 

دزن رد  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  گرزب ، تدـهاجم  نیمه  رطاخ  يارب  .یمالـسا  هعماـج ي  ندرب  شیپ  یمالـسا و  رّکفت  تفرـشیپ 
.تسین فیصوت  لباق  ام  يارب  هک  تسا  هتفای  یماقم  کی  لاعتم  دنوادخ 

هنومن ي ناونع  هب  دـنزیم ؛ لاثم  ار  نز  ود  لاعتم  يادـخ  نامیا ، لماک  هنومن ي  کی  ناونع  هب  میرک ، نآرق  رد  دـینک  هظحـالم  اـمش 
: دنز - یم لاثم  ار  نز  ود  مه  رفک 

(1) ؛» ْنیَِحلاص انِدابِع  ْنِم  ِْنیَْدبَع  َتْحَت  اتَناک  ٍطُول  َتَأَْرما  ٍحُون َو  َتَأَْرما  اوُرَفَک  َنیذَِّلل  ًالَثَم  ُهللا  َبَرَض  »

یم لاـثم  ناـنز  زا  دروآ ؛ یمن  لاـثم  نادرم  زا  هنومن ، ناونع  هب  ینعی  .دـنرفک  هنومن ي  هک  یناـنز  هب  تسا  طوبرم  لاـثم ، ود  نیا  هک 
.نامیا باب  رد  مه  رفک ، باب  رد  مه  دروآ ؛

(2) ؛» نْوَعِْرف َتَأَْرما  اُونَمآ  َنیذَِّلل  ًالَثَم  ُهللا  َبَرَض  «َو 

؛ يربک میرم  ترضح  مه  یکی  دروآ ، یم  لاثم  نامیا  لماک  هنومن ي  ناونع  هب  ار  نوعرف  نز  یکی 

(3) «. َنارْمِع َتَْنبا  َمَیْرَم  «َو 

.دهدیم ناشن  ار  مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز  ماقم  تمظع  نوعرف ، رـسمه  نیب  مالـسلا و  اهیلع  يربک  بنیز  نیب  هاتوک  هسیاقم ي  کی 
.ایند رخآ  ات  نامز  لوط  رد  نز  درم و  يارب  تسا ؛ هدش  هتخانش  نامیا  هنومن ي  نوعرف  نز  میرک ، نآرق  رد 
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، درکیم هضرع  یـسوم  هک  دوب  هدش  یتیادـه  نآ  هتـسبلد ي  دوب و  هدروآ  نامیا  یـسوم  هب  هک  ار  نوعرف  نز  دـینک  هسیاقم  تقو  نآ 
(1)، تفر ایند  زا  تاـیاور -  خـیراوت و  لـقن  قبط  مه -  هجنکـش  ناـمه  اـب  هک  تفرگ ، رارق  ینوعرف  هجنکـش ي  راـشف  ریز  رد  یتقو 

: دروآ ناغف  هب  ار  وا  وا ، ینامسج  هجنکش ي 

(2) ؛» ِهلَمَع َنْوَعِْرف َو  ْنِم  ینَِّجن  ِهَّنَْجلا َو  ِیف  ًاْتی  َكَْدنِع َب- یل  ِْنبا  ِّبَر  َْتلاق  ْذِإ  »

هک تساوخیم  درکیم ؛ گرم  بلط  عقاو ، رد  .نک  انب  يا  هناخ  تشهب  رد  نم  يارب  اراگدرورپ ! هک  درک  تساوخرد  لاعتم  يادـخ  زا 
.دورب ایند  زا 

؛» ِهلَمَع َنْوَعِْرف َو  ْنِم  ینَِّجن  «َو 

هجنکش شلکشم ، نوعرف -  رسمه  هیـسآ -  بانج  هک  یلاح  رد  .هدب  تاجن  نوعرف  هدننک ي  هارمگ  لمع  نوعرف و  تسد  زا  ار  نم 
ناکیدزن زا  يدایز  دادعت  دنزرف ، ود  ردارب ، دنچ  مالسلا ،  اهیلع  بنیز  ترضح  لثم  دوب ؛ ینامـسج  جنر  درد و  شجنر ، درد و  شا ،

بنیز يارب  هک  یحور  ياه  - جـنر نیا  .دـندوب  هتفرن  هاـگنابرق  هب  شدوخ  مشچ  لـباقم  رد  دوب و  هدادـن  تسد  زا  ار  ناـگدازردارب  و 
همه نیا  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  اروشاع  زور  رد  .دوب  هدماین  شیپ  نوعرف -  رـسمه  هیـسآ -  بانج  يارب  اهنیا  دمآ ، شیپ  يربک 

ار - (3) ادهّـشلادّیس مالـسلا -  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دنا ؛ هدش  دیهـش  دنا و  هتفر  هاگنابرق  هب  هک  دید  دوخ  مشچ  لباقم  رد  ار  نازیزع 
همه نآ  تداهـش ، زا  دعب  .دید  ار  ناردارب  ِرگید  دـید ، ار  شدوخ  نادـنزرف  دـید ، ار  مساق  دـید ، ار  ربکا  یلع  دـید ، ار  ساّبع  دـید ،
رگم ار  اهت  -ب- یـصم نیا  تمظع  .ار  نانز  ار ، ناکدوک  ظفح  ّتیلوئـسم  ار ، مارتحا  کته  ار ، نمـشد  مجاـهت  دـید ؛ ار  اـهت  - نحم

نیا همه ي  لباقم  رد  اما  ینامسج ؟ بئاصم  اب  درک  هسیاقم  دوشیم 
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ص 185. ج 1 ، لماکلا ، ص 64 ؛ ج 10 ، نایبلا ، عمجم  - . 1
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اروشاع زور  رد  .هدـب  تاجن  ار  نم  اراگدرورپ ! تفگن  ینّجن ؛» ّبر  : » درکن ضرع  ملاع  راگدرورپ  هب  مالـسلا  اهیلع  بنیز  بئاـصم ،
راگدرورپ تمـس  هب  لد  مشچ ؛ لباقم  رد  تسد ، لـباقم  رد  شردارب  هراـپ ي  هراـپ  ندـب  .نک  لوبق  اـم  زا  اراـگدرورپ ! درک : ضرع 
: دیامرفیم يدید ؟ هنوگچ  هک  دوشیم  لاؤس  وا  زا  یتقو   (1) .نک لوبق  ام  زا  ار  ینابرق  نیا  اراگدرورپ ! دنکیم : ضرع  ملاع ،

(2) «. الیِمَج ّالإ  ُتیأَر  ام  »

رد تسوا ، هار  رد  نوچ  تسوا ، يارب  نوچ  تسادخ ، يوس  زا  نوچ  تسابیز ؛ مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز  مشچ  رد  تبیصم  همه  نیا 
.تسوا هملک ي  يالعا  هار 

زا میرک  نآرق  هک  یماقم  نآ  اب  تسا  توافتم  ردقچ  تقیقح ، قح و  هب  تبـسن  یگدادلد  نینچ  يربص ، نینچ  ماقم  ماقم ، نیا  دینیبب 
اهیلع بنیز  مان  اذل  .تسا  روج  نیا  ادخ  يارب  راک  .دهدیم  ناشن  ار  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ماقم  تمظع  نیا ، .دنکیم  لقن  هیـسآ  بانج 

.تسا راگدنام  ایند  رد  تسوگلا و  زورما  مالسلا  اهیلع  بنیز  راک  مالسلا و 

زا تسا  هتفرگ  ورین  ددم و  تسا ، هدش  یکّتم  ادخ ، ناگدنب  هلیـسو ي  هب  هار  نیا  ندومیپ  همادا ي  ادخ ، هار  ياقب  مالـسا ، نید  ياقب 
نآ یگداتسیا ، نآ  میظع ، ربص  نآ  ینعی  .درک  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  هک  يراک  درک و  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  يراک 
نیا همه ي  .تسا  جـیار  ياهـشزرا  اـیند ، رد  ینید  ياهـشزرا  دـینیب  یم  امـش  زورما  هک  دـش  بجوم  تالکـشم ، بئاـصم و  لّـمحت 
نید ار  اهنیا  تسا ؛ هتساخرب  نید  زا  هک  تسا  ییاهشزرا  تسا ، يرشب  نادجو  اب  قبطنم  نوگانوگ ، بتاکم  رد  هک  یناسنا  ياهشزرا 

.تسا نیا  شتّیصاخ  ادخ  يارب  راک  .تسا  هداد  میلعت 

.درک ادیپ  ماود  درک ، ادیپ  یقیقح  يونعم و  رادتقا  تابث و  دش ؛ راگدنام  بالقنا  اذل  دوب ؛ بالقنا  راک  راک ، نیمه  سنج  زا 
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اروشاع اب  یمالسا  بالقنا  تهابش  - 1388-11-28

- لاس ّتیعمج  زا  دننکیم ، ادـیپ  روضح  اهنابایخ  رد  یمالـسا  بالقنا  تدالو  لاس  نیمکیویـس  رد  هک  یتّیعمج  نمهب ، مودوتـسیب  رد 
؛ تسا هدـش  رت  يوق  تسا ، هدـش  رت  گـنرُرپ  هکلب  تسا ، هدـشن  گـنرمک  تسا ، هدـشن  مک  طـقف  هن  تسا ؛ -ر  تشی لـبق ب- ياـه 

هچره اما  دنکیم ؛ داجیا  یجوم  کی  دیزادنیب ، بآ  لخاد  ار  یگنس  کی  امش  .دراد  دوجو  ملاع  تعیبط  رد  هک  يزیچ  نآ  فالخرب 
شوماخ ار  یعامتجا  جاوما  نامز ، تشذگ  .دوشیم  مامت  ات  دوشیم ، رت  سوسحمان  رتمک و  رتکچوک ، جوم  نیا  هظحل  هظحل  درذگیم ،

.البرک هثداح ي  لثم  دنکیم ؟ رت  هتـسجرب  زور  هبزور  هکلب  دنکیمن ، شوماخ  ار  نآ  نامز  تشذگ  هک  تسا  یتقیقح  هچ  نیا  .دنکیم 
، دنسریم تداهش  هب  شنارای  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نانمـشد ، زا  ُرپ  ناتـسود و  روضح  نودب  یلاخ و  نابایب  نآ  رد  زور  نآ 
، زور هد  فرظ  رد  دیاب  هک  يا  هثداح  نامه  اه ، - نرق تشذگ  زا  دعب  زورما  .مامت  دـنرب و  - یم ار  اهنآ  دـنوشیم و  ریـسا  شا  هداوناخ 
رد هعیـش  اـه  - نوـیلیم نـیب  رد  طـقف  هـن  تـسا ؛ هتــسجرب  ردـقچ  دـینیبب  دـشیمن ، نآ  زا  يداـی  دـنام و  - یمن نآ  زا  يرثا  زور  هدزناـپ 

اهلد دبات ؛ - یم يدیشروخ  لثم  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  مان  ناناملسم ، ریغ  نیب  رد  هکلب  ناناملـسم ، نیب  رد  فلتخم ، ياهروشک 
نـشور ار  يرتشیب  قیاقح  تسا ، هتـشذگ  نامز  هچره  بـالقنا  نیا  .تسا  يروج  نیا  بـالقنا  .دـنکیم  ییاـمنهار  دـنکیم ، نشور  ار 

.تسا هدرک 

ریشمش رب  نوخ  يزوریپ  لماع  مالسلا ؛  اهیلع  بنیز  - 1389-2-1

هراشا

.دراد یگرزب  يانعم  مه  نیا  دناهداد ؛ رارق  ربارب  مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز  ترضح  تدالو  اب  ار  راتسرپ  زور  یمالـسا  يروهمج  رد 
کی مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز 
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هتفگ هکنیا  .دـهدیم  ناـشن  خـیرات  لـئاسم  نیرتـمهم  زا  یکی  رد  ار  نز  کـی  روضح  تمظع  هک  تسا  خـیرات  هتـسجرب ي  هنومن ي 
اهیلع بنیز  ترضح  يزوریپ ، نیا  لماع  دش -  زوریپ  ًاعقاو  هک  دش -  زوریپ  ریشمش  رب  نوخ  البرک ، هثداح ي  رد  اروشاع ، رد  دوشیم 

؛ دیسر نایاپ  هب  اروشاع  هصرع ي  رد  قح  ياهورین  يرهاظ  تسکـش  اب  یماظن  هثداح ي  .دش  مامت  البرک  رد  نوخ  ّالإو  دوب ؛ مالـسلا 
بنیز شنم  زا  دوب  ترابع  دوش ، یمئاد  ِیعطق  يزوریپ  کی  هب  لیدـبت  يرهاظ ، ِیماظن  تسکـش  نیا  دـش  بجوم  هک  يزیچ  نآ  اـما 

.تسا یّمهم  زیچ  یلیخ  نیا  تفرگ ؛ هدهع  رب  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  هک  یشقن  مالسلا ؛  اهیلع  يربک 

يدّدعتم دراوم  رد  مه  نآرق  .دراد  رارق  یخیرات  ّمهم  ثداوح  نتم  رد  نز  تسین ؛ خـیرات  هیـشاح ي  رد  نز  هک  داد  ناشن  هثداح  نیا 
سوملم هدـنز و  هثداح ي  کی  تسین ؛ هتـشذگ  مما  هب  طوبرم  تسا ، کیدزن  خـیرات  هب  طوبرم  نیا  نکیل  تسا ؛ قطاـن  هتکن  نیا  هب 

رهاظ هصرع  رد  يا  هدنـشخرد  هدـننک و  هریخ  تمظع  کـی  اـب  هک  دـنکیم  هدـهاشم  ار  مالـسلا  اـهیلع  يربک  بنیز  ناـسنا  هک  تسا 
رب تسا و  هدرک  عمق  علق و  ار  دوخ  نیفلاخم  تسا و  هدش  زوریپ  یماظن  رازراک  رد  رهاظ  بسح  هب  هک  ینمشد  دنکیم  يراک  دوشیم ؛
وا یناشیپ  هب  ار  يدـبا  گنن  غاد  دوش ؛ لیلذ  ریقحت و  دوخ ، تساـیر  خاـک  رد  دوخ ، تردـق  ّرقم  رد  تسا ، هدز  هیکت  يزوریپ  تخت 
هک داد  ناشن  مالـسلا  اهیلع  بنیز  .تسا  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  ِراک  نیا  تسکـش ؛ کی  هب  دنکیم  لیدبت  ار  وا  يزوریپ  دـنزیم و 

.گرزب داهج  کی  هب  هنادهاجم ، تّزع  هب  درک  لیدبت  ار  هنانز  فافع  بجح و  ناوتیم 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  یخیرات  هبطخ ي  تمظع 

ناشن ار  يربک  بنیز  تکرح  تمظع  تسام ، سرتسد  رد  زورما  تسا و  هدـنام  یقاب  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  تاـنایب  زا  هک  هچنآ 
، تسین یلومعم  ندز  فرح  کی  هفوک  رازاب  رد  مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز  یندشن  شومارف  هبطخ ي  .دهدیم 
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نیرتابیز اب  هک  تسا  هرود  نآ  رد  یمالـسا  هعماج ي  عضو  زا  میظع  لیلحت  کی  تسین ؛ گرزب  ّتیـصخش  کی  یلومعم  رظن  راهظا 
يوق ّتیـصخش  نیا  ردقچ  دینیبب ؛ ار  ّتیـصخش  تّوق  .تسا  هدـش  نایب  طیارـش  نآ  رد  میهافم  نیرت  ینغ  نیرت و  قیمع  اب  تاملک و 
هدرب نیب  زا  اهنیا  نادـنزرف و  ناناوج و  نازیزع و  همه  نیا  اب  ار  وا  ربهر  ار ، وا  ماـما  ار ، وا  ردارب  ناـبایب ، کـی  رد  لـبق  زور  ود  .تسا 
هدمآ مدرم  تراسا ، رتش  يور  مدرم ، مشچ  لباقم  رد  دنا  هدروآ  دنا ، هدرک  ریـسا  ار  ناکدوک  نانز و  هرفن ي  هد  دنچ  عمج  نیا  دـنا ،

دیـشروخ نیا  ناهگان  ینارحب ، طیارـش  نینچ  کی  رد  دننکیم ؛ هیرگ  مه  یـضعب  دـننکیم ، هلهله  یـضعب  دـننکیم ، اشامت  دـنراد  دـنا 
دوخ تّما  لباقم  رد  تفالخ  ربنم  يور  رب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شردپ  هک  درب  - یم راکهب  ار  ینحل  نامه  دنکیم ؛ عولط  تمظع 

: انعم نومضم و  يدنلب  نامه  اب  تغالب ، تحاصف و  نامه  اب  تاملک ، روج  نامه  اب  دنز ؛ - یم فرح  روج  نامه  دربیم ؛ راک  هب 

؛» ْلتَْخلا َلْهَأ  اَی  ِهَفوُْکلا  َلْهَأ  اَی  »

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  مالـسا و  ور  هلابند  هک  دـیدرک  مه  رواب  ناتدوخ  دـیاش  دـیدرک ! رهاـظت  هک  یناـسک  يا  اـهرگ ، هعدـخ  يا 
.دیداد ناشن  يروک  روج  نیا  هنتف  رد  دیدروآ ، مک  روج  نیا  ناحتما  رد  اما  دیتسه ؛

؛» ِءاَدْعَْألا ُزْمَغ  ِءاَمِْإلا َو  ُقَلَم  ُبِذَْکلا َو  ُفَنَّشلا َو  ُبْجُْعلا َو  ُفَلَّصلا َو  َّالِإ  ْمُکِیف  ْلَه  »

نانچ - مه دـیدرک  لایخ  دـیراد ، نامیا  دـیدرک  لایخ  دـیدش ، رورغم  ناتدوخ  هب  .دوبن  ناسکی  نات  - لد اب  نات  - نابز ناـتراتفر ، اـمش 
هدهع زا  دیتسناوتن  .دوبن  نیا  هّیضق  عقاو  هک  یلاح  رد  دیتسه ؛ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  وریپ  نانچ  - مه دیدرک  لایخ  دیتسه ، یبالقنا 

.دیهد تاجن  ار  ناتدوخ  دیتسناوتن  دی ، - يای - برب هنتف  اب  هلباقم ي  ي 

(1) ؛» اثاْکنَأ ٍهَُّوق  ِدَْعب  ْنِم  اَهلْزَغ  ْتَضَقَن  ِیتَّلا  ِلَثَمَک  ْمُُکلَثَم  »
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هبنپ ای  مشپ  نامه  هب  دنکیم  لیدبت  دنکیم ، زاب  هرابود  ار  اه  - خن دعب  دنکیم ، خن  هب  لیدبت  دسیریم ، ار  مشپ  هک  دیدُش  یـسک  نآ  لثم 
لطاب ار  ناتدوخ  هتشذگ ي  ار ، ناتدوخ  ياه  هدرک  لطاب ، قح و  ندادن  صیخشت  اب  اضف ، نتخانـشن  اب  یتریـصب ، یب  اب  .هدیـسیرن  ي 

.فلاخم ياهداب  لباقم  رد  تمواقم  یب  نطاب  كوپ ، نطاب  نطاب ، اما  يرگیبالقنا ؛ ياعّدا  زا  رپ  ناهد  ناـمیا ، رهاـظ  رهاـظ ، .دـیدرک 
.تسا یسانش  بیسآ  نیا ،

عمتسم هّدع  کی  هک  دوبن  روج  نیا  .درکیم  تبحـص  هنوگ  نیا  راوشد ، طیارـش  نآ  رد  مه  نآ  اسر ، تاملک  نیا  اب  يوق ، نایب  نیا  اب 
کی هن ، دناوخب ؛ هبطخ  اهنیا  يارب  یبیطخ  کی  لثم  مه  وا  دنشاب ، هداد  ارف  شوگ  دنشاب ، هتسشن  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  يولج 
ملسم هک  ییاهنامه  دنتشاد ؛ روضح  لاحلا  فلتخم  مدرم  مه  هّدع  کی  دنا ؛ هتفرگ  ار  ناشرب  رود و  نمـشد  ناراد  هزین  نمـشد ، هّدع 

هک يزور  نآ  هک  ییاهنامه  دـندرک ، فّلخت  دنتـشون و  همان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  هک  ییاهنامه  دـنداد ، دایز  نبا  تسد  هب  ار 
هک دندوب  یناسک  مه  هّدع  کی  هفوک -  رازاب  يوت  دندوب  اهنیا  دـندش -  یفخم  ناشیاه  هناخ  يوت  دـنداتفا ، یم  رد  دایز  نبا  اب  دـیاب 

مالسلا اهیلع  يربک  بنیز  ترضح  .دننکیم  هیرگ  دننیب ، یم  ار  نینمؤملاریما  رتخد  دننکیم ، هاگن  مه  الاح  دنداد ، ناشن  سفن  فعض 
رگید نز ، نیا  تسا ؛ خـیرات  نز  وا  .دـنزیم  فرح  مکحم  روج  نیا  اـما  تسا ، هجاوم  داـمتعا  لـباق  ریغ  نوگمهاـن و  هّدـع ي  نیا  اـب 

نیا .دـهدیم  ناشن  راوشد  طیارـش  رد  ار  شدوخ  روج  نیا  نمؤم ، هنانز ي  رهوج  نیا  .تسناد  هفیعـض  ار  نز  دوشیمن  .تسین  هفیعض 
بیـسآ ار  يوـلع  بـالقنا  يوـبن و  بـالقنا  .ملاـع  گرزب  ناـنز  ملاـع و  گرزب  نادرم  همه ي  يارب  وـگلا  تسوـگلا ؛ هک  تسا  نز 

هک دش  نیا  هجیتن  دینک ؛ لمع  نات  هفیظو  هب  دیتسناوتن  دیهدب ؛ صیخـشت  ار  قح  هنتف ، رد  دیتسناوتن  اهامـش  دیوگیم  دـنکیم ؛ یـسانش 
.دیمهف دوش  - یم اجنیا  ار  مالسلا  اهیلع  بنیز  تمظع  .تفر  هزین  يور  رب  شرس  ربمغیپ  هشوگرگج ي 
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نز تّیصخش  هرابرد ي  مالسا  قطنم 

تمظع .دینک  ادیپ  ار  ناتدوخ  شقن  تسام : نانز  هب  رادـشه  نیا  تسا ؛ مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  تدالو  زورلاس  راتـسرپ ، زور 
.تسا روج  نیا  ام  ناملسم  نز  .دینک  كرد  هنانمؤم ، هناناملسم و  تّزع  اب  هنانز  فافع  ایح و  بجح و  نتخیمآ  رد  ار  ندوب  نز 

، تسا نز  سنج  ریقحت  اـب  هارمه  هک  یفارحنا  طـلغ و  ياـه  - شور رد  ار  نز  ّتیـصخش  ار ، نز  زورب  دنتـساوخ  برغ  دـساف  ياـیند 
دـش نیا  .دـشاب  زاون  مشچ  نادرم  يارب  یتسیاـب  دـهدب ، ناـشن  ار  شدوخ  ّتیـصخش  هکنیا  يارب  نز  دـننک : ورف  اـیند  نهذ  هب  روزهب 

نز میظعت  نیا  .دـیایب  ناشـشوخ  اهدرم  ات  دـنک  يرگ  هولج  دراذـگب ، رانک  ار  فافع  باجح و  یتسیاـب  نز !؟ کـی  يارب  ّتیـصخش 
زا لیلجت  ناونع  هب  ار  نیا  یتسینویهـص ، ياه  - تسد ریثأت  تحت  ربخ ، یب  اـجهمه  زا  هناوید ي  ِتسم  ِبرغ  نیا  نز ؟ ریقحت  اـی  تسا 

.دندرک رواب  مه  هّدع  کی  درک ؛ ملَع  نز 

؛ تسین نز  کی  يارب  يراختفا  نیا  دنک ؛ بلج  شدوخ  هب  ار  نانارـسوه  سوه  ار ، اهدرم  مشچ  دـناوتب  هک  تسین  نیا  هب  نز  تمظع 
نز ّتلبج  رد  ادـخ  هک  ار  هنانز  فافع  ایح و  بجح و  دـناوتب  هک  تسا  نآ  نز  تمظع  .تسا  نز  ریقحت  نیا  تسین ؛ نز  لـیلجت  نیا 
ياج رد  ار  تفاطل  نآ  هفیظو ؛ فیلکت و  ساسحا  اب  دزیمایب  ار  نیا  هنانمؤم ؛ تّزع  اب  دزیمایب  ار  نیا  دـنک ؛ ظـفح  تسا ، هداـهن  هعیدو 

هزیمآ ي نیا  تساهنز ؛ لام  طقف  فیرظ  بیکرت  نیا  .دربب  راکهب  دوخ  ياج  رد  مه  ار  نامیا  یگدنُرب  يزیت و  نآ  دربب ، راکهب  دوخ 
هنومن ناونع  هب  نآرق  رد  اذل  تسا ؛ هداد  نز  هب  لاعتم  يادخ  هک  تسا  يزایتما  نیا  تساهنز ؛ صوصخم  یگدنُرب ، تفاطل و  فیرظ 

: دنز - یم لاثم  ار  نز  ود  درم -  نز و  رشب ؛ همه ي  نامیا  هنومن ي  نانز ، نامیا  هنومن ي  هن  نامیا -  ي 

(1)« نْوَعِْرف َتَأَْرما  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ًالَثَم  ُهللا  َبَرَض  «َو 

667 ص :

.11، میرحت .تسا » هدز  لَث  نوعرف َم- رسمه  هب  نانمؤم ، يارب  دنوادخ  و  - . » 1
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(1) ؛» َنارْمِع َتَْنبا  َمَیْرَم  َو   » و

.دهدیم ناشن  ار  مالسا  قطنم  هک  تسا  ییاه  هناشن  اه و  هراشا  اهنیا  .تسا  میرم  ترضح  مه  یمود  تسا ، نوعرف  نز  یکی 

یبنیز یبالقنا  یمالسا ؛ بالقنا 

دوخ رد  مه  دـندرک ؛ افیا  بالقنا  نیا  رد  ار  اه  - شقن نیرت  هتـسجرب  زا  یکی  نانز  بالقنا ، لّوا  زا  .تسا  یبنیز  بالقنا  اـم  بـالقنا 
شقن زا  نارــسمه ، شقن  نارداـم ، شقن  سّدـقم ، عاـفد  لاـس  تـشه  گرزب  رایــسب  هثداـح ي  رد  مـه  بـالقنا ، گرزب  هثداـح ي 

، ار شدوخ  زیزع  ار ، شدوخ  ناوج  هک  يرداـم  .دوبن  رتمک  ًاـنیقی  دوبن ، رت  بلط  لّـمحت  رت و  كاـندرد  رت و  نیگنـس  رگا  نادـهاجم 
وا الاح  هدناسر ، رمث  هب  ار  وا  هناردام  ّتبحم  نآ  اب  هداد ، شرورپ  رتشیب - رتمک ، لاس -  تسیب  لاس ، هدجه  ار ، شدوخ  لگ  هتسد ي 

ناوج نیا  دوخ  نتفر  اـجک ، نیا  .هن  اـی  تشگ  دـهاوخرب  مه  وا  دـسج  یتـح  تسین  مولعم  هک  دتـسرفیم ، گـنج  نادـیم  فرط  هب  ار 
نیا راک  .دوریم  دـنکیم و  تکرح  يرگیبالقنا ، هّیحور ي  ناـمیا و  اـب  هارمه  یناوج ، ناـجیه  روش و  اـب  ناوج ، نیا  بُخ ، هک  اـجک ؟

نم هّچب ي  هک  دـنکیم  راختفا  دـننادرگیمرب ، ار  وا  دـسج  هک  مه  دـعب  .تسین  رتکچوک  دـشابن ، رتگرزب  رگا  ناوج  نآ  راک  زا  رداـم ،
! ناردارب نارهاوخ ، نم ، نازیزع  .دوب  اـم  بـالقنا  رد  نوگ  بنیز  تکرح  هناـنز ، تکرح  نیا ، تسا ؟ یمک  زیچ  اـهنیا  .هدـش  دـیهش 
رد ندـش  بوذـجم  ّتیونعم ، هب  نداد  لد  هب  تساهزیچ ؛ نیا  هب  بـالقنا  نیا  تمظع  تردـق و  .تفر  شیپ  يروج  نیا  اـم  بـالقنا 

.یهلا فطل  لباقم 

نمشد اب  فاصم  رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  تّیونعم  یّلجت 

: دیامرفیم دنک ، تتامش  هدمآ ، شیپ  شیارب  هک  هچنآ  هب  ار  مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز  دهاوخیم  نمشد  هک  یتقو 

668 ص :

.12، میرحت .نارمع » رتخد  میرم  هب  نینچمه  و  - . » 1
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(1) ؛» الیِمَج َّالِإ  ُْتیَأَر  اَم  »

هب دندش ، هعطق  هعطق  شمـشچ  لباقم  رد  اهنیا  شنارای ، نیرت  کیدزن  شنازیزع ، شنادنزرف ، شناردارب ، .مدیدن  يزیچ  ییابیز ، زج 
یی ییابیز  روج  هچ  نیا  ابیز ! لیمج ، دـیوگیم  تسا ؛ هتفر  هزین  يالاب  ناشیاهرـس  تسا ، هتخیر  ناـش  - نوخ دـندیپت ، نوخ  كاـخ و 

شبـش زامن  مهدزای ، بش  رد  یتح  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  هک  تسا  هدـش  لـقن  هک  هچنآ  اـب  دـینک  هارمه  ار  ییاـبیز  نیا  تسا ؟
، دشن تسس  لاعتم  يادخ  اب  شا  هطبار  لاعتم ، يادخ  هب  شا  یگتسبلد  شا ، هللا  یلا  عاطقنا  تراسا ، نارود  لوط  رد   (2) .دشن كرت 

.دش رت  -ش- یب هکلب  دشن ، مک 

مالسلا اهیلع  يربک  بنیز  تمظع 

یـسانش بیـسآ  ار  يولع  بالقنا  يوبن و  بالقنا  .ملاـع  گرزب  ناـنز  ملاـع و  گرزب  نادرم  همه ي  يارب  وگلا  .تسوگلا  نز ، نیا 
هک دـش  نیا  هجیتـن  دـینک ؛ لـمع  ناـت  هفیظو  هـب  دـیتسناوتن  دـیهدب ؛ صیخـشت  ار  قـح  هـنتف ، رد  دـیتسناوتن  اهامـش  دـیوگیم  دـنکیم ؛

.دیمهف دوشیم  اجنیا  ار  مالسلا  اهیلع  بنیز  تمظع   (3) .تفر هزین  يور  رب  شرس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هشوگرگج ي 

رگ هزجعم  هزیگنا ي  - 1389-4-23

تـسا يراک  ادخ ، يارب  تسا  يراک  میهدیم ؛ ماجنا  میراد  هک  يراک  میهدـب ، ماجنا  میهاوخیم  هک  يراک  مینادـیم  امـش  نم و  یتقو 
نیـسحت ار  ام  نارگید  دنمهفن ، نارگید  رگا  و  دنیب ، یم  ار  نیا  ادخ  و  مدرم ، دوس  هب  مدرم و  يارب  تسا  يراک  یمالـسا ، ماظن  يارب 

ام يارب  دنیوگن ، نیرفآ  دننکن ،

669 ص :

ص 116. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 94 ؛ فوهللا ، ص 122 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، - . 1
ص 58. يدقنلا ، يربکلا ، بنیز  - . 2

ص 225. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 60 ؛ نازحألا ، ریثم  ص 245 ؛ ج 2 ، یبوقعیلا ، خیرات  ص 483 ؛ ، 1 هسماخ يربکلا ، تاقبطلا  - . 3
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: دومرف اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .دهدیم  شاداپ  دنادیم و  ردق  دنیب و  یم  لاعتم  يادخ  اما  دننزن ؛ فک 

(1) ؛» َهللاأ ِنیَِعب  ُهَّنَأ  »

.تسادخ رظن  ریز  نم  راک  هک  منیب  یم 

سّدقم دوجو  مالـسا و  خیرات  مالـسا و  .دنامیمن و  راکیب  رگید  زگره  ناسنا  نآ ، دوجو  اب  هک  يا  هزیگنا  نآ  دوشیم  نیا  دید ، نیا  اب 
فادـها و عفن  هب  نآ  زا  يرادرب  هرهب  هزیگنا و  نیا  دوجو  عقاوم  تخانـش  هزیگنا و  نیا  تیوـقت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  اـیبنالامتاخ 

تساغوغ صوصخ  نیا  رد  دنیب  یم  دنکیم ، هاگن  ار  مالسا  خیرات  هک  یتقو  ناسنا  .دندرک  ییاغوغ  اهنامرآ ،

قح تلود  رد  یگدنز  تمعن  رکش  هب  مامتها  - 1389-7-14

تـصرف نیا  دینک ؛ ادیپ  شرورپ  یمالـسا  ینید و  طیحم  رد  هداد  قیفوت  اهامـش  هب  لاعتم  يادخ  هک  دیتسه  ییاهناوج  هللادـمحب  امش 
دـنکیم و ضرع  لاـعتم  يادـخ  هب  هفرع  ياـعد  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  هیبـش  نیا  تـسا ؛ یبوـخ  یلیخ 
هلصاف ي هتبلا   (2) .يدروآ دوجو  هب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تلود  مالـسا - تلود  رد  ارم  هک  منکیم  رکُـش  ار  وت  نم  دیوگیم :

اهناوج امـش  يارب  تسا ، یقیفوت  اـم  يارب  نیا  .می  - تهج نآ  رد  اـما  تسا ؛ نامـسآ  اـت  نیمز  هلـصاف ي  تسا ؛ داـیز  یلیخ  وا  اـب  اـم 
.تسا یقیفوت 

تریصب هناشن ي  يد ؛ مهن  - 1389-7-27

مـسارم رد  ناوج  همه  نیا  اـم  روشک  رد  یِک  .تسا  هدـش  رتشیب  يونعم  ياهـشزرا  ینید و  لـئاسم  هب  ناـش  يدـنبیاپ  مدرم  دـینیب  یم 
تکرش يونعم 

670 ص :

ص 46. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 69 ؛ فوهللا ، - . 1
ص 217. ج 95 ، راونألاراحب ، صص 74-75 ؛ ج 2 ، لامعألا ، لابقإ  - . 2
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لئاـسم هنیمز ي  رد  مدرم  ینیب  نشور  نیا  مـیظع ، تاـعامتجا  نـیا  رطف ؟ دـیع  زور  رد  ناـضمر ، هاـم  يداـبع  مـسارم  رد  دـندرکیم ؛
ماما هب  تبـسن  هدش ، کیرحت  هّدـع  کی  هلیـسو ي  هب  لاس 88  ياروشاع  زور  رد  هک  یتناها  زا  دـعب  .تسا  هتـشادن  هقباـس  یـسایس ،

ار ناشدوخ  حیرص  عضوم  دندمآ و  اهنابایخ  يوت  يد  مهن  زور  رد  مدرم  هک  دشن  هلصاف  زور  ود  تفرگ ، ماجنا  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
زور هبزور  هکلب  دناشنب ، بقع  ینید  تاساسحا  زا  ار  مدرم  هتسناوتن  طقف  هن  نمـشد ، تاغیلبت  نمـشد و  ياهتـسد  .دندرک  زاربا  ینلع 

.تسا هدش  رت  قیمع  تفرعم  نیا  رتدنت و  تاساسحا  نیا 

مالسلا هیلع  هللادبعابا  ّرمتسم  تکرب  لوزن  - 1389-10-19

بلج ار  یهلا  تمحر  نوگانوگ ، مسارم  رد  ناشروضح  اب  ناـش ، ینارون  ياـهلد  اـب  ناـشکاپ ، ياـهلد  اـب  اـم  ياـهناوج  هناتخبـشوخ 
رد مدرم  هیلعهللامالسادهّشلادّیس ، یلع ، نب  نیـسح  دای  تکرب  هب  .دوب  يد  مهن  نیمه  یهلا ، تمحر  بلج  دراوم  زا  یکی  و  دننکیم ؛

.دندرک عمج  ار  نارگ  هنتف  طاسب  دندمآ و  هنحص 

یهلا ياهناحتما  - 1389-10-19

لوبق یتّلم  کی  -ي ، ّتیعمج کی  یـسک ، کی  یناحتما ، کی  رد  یتقو  .دـهدیم  هرمن  کی  دـنکیم ، هک  یناحتما  ره  لاـعتم  يادـخ 
هک روطنیمه  .تسا  يروجنیا  یهلا  ياهناحتما  .دروآ  یم  الاب  ار  اهنیا  هک  تسا  نیا  هرمن  دهدیم ؛ هرمن  اهنیا  هب  لاعتم  يادـخ  دـندش ،

لّزنت و زا  تسا  ترابع  يدودرم  نآ  دـهدیم و  يدودرم  هرمن ي  لاعتم  يادـخ  میزابب ، ار  ناحتما  مینک و  لـمع  دـب  ناـحتما  رد  رگا 
 - دوشیم رتدب  دوب ، هک  ینآ  زا  ناسنا  طاطحنا - 

671 ص :
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.دربیم الاب  ار  اهتّلم  تسا ؛ روجنیمه  مه  یلوبق  رد 

(1) .دندیشک نوخ  هب  تدابع  بارحم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دندروخ ؛ تسکـش  یناحتما  کی  رد  مدرم  يا  هرود  کی  رد 
هب دـیحوت ، ّتیونعم و  تلادـع و  همّـسجم ي  نآ  لثم  یـسک  هک  دـسرب  اجنآ  هب  يا  هعماج  عضو  دـیاب  ارچ  .دوب  يدـب  ناحتما  بُخ ،

، دـنداد ار  ناحتما  نیا  یتقو  .دـنداد  مدرم  هک  دوب  يدـب  ناحتما  هدـنهد ي  ناشن  نیا  دوش ؟ هدیـشک  نوخ  هب   (2) ساّنلا یقشا  تسد 
! دنتشک اهنآ  مشچ  يولج  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هک  دیسر  اجنآ  هب  ناشراک  دروآ ؛ نییاپ  ار  اهنیا  ادخ  اذل  دندش ؛ دودرم 

.دربیم الاب  ار  امش  ادخ  دیهدب ، بوخ  ِناحتما  یتقو 

ییارس هحیدم  رد  هفرع  هناقشاع ي  ياعد  نیماضم  زا  هدافتسا  - 1390-3-25

هراشا

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هفرع ي  ياعد  .دیروایب  رعش  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  هفرع ي  ياعد  نیماضم  دیناوتیم  ناحاّدم ]  ] امش
زور ياعد  متفهولهچ ، ياعد  هّیداّجس ، هفیحص ي  رد  دنراد -  اعد  هفرع  زور  يارب  مه  مالسلا  هیلع  داّجـس  ترـضح  .تسا  هناقـشاع 
رگید زیچ  کی  تسا ، هناقـشاع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياعد  اـما  تسا ؛ ینومـضمُرپ  زغمُرپ و  ياـعد  رایـسب  مه  نآ  تسا -  هفرع 
کی هعومجم ، کی  هدیـصق ، کی  دیناوتیم  اعد  نیا  هرقف ي  کی  زا  دینک ، ّتقد  دینک ، ادـیپ  سنا  دـیوشب ، انـشآ  هچنانچ  رگا  .تسا 

.دیروایب رد  بآ  زا  گنشق  یلیخ  ِلزغ  کی  هعطق ،

البرک تبیصم  نایب  رد  ییاه  هیصوت 

نیا دـناوتیم  هک  یباّذـج  مهم و  ياهـشخب  زا  یکی  هـک  دیـسریم  مرظن  هـب  مالّـسلاوهالّصلاهیلعلضفلاابا  ترـضح  تبیـصم  هراـبرد ي 
ِْکیَو ّینِوُعْدَتال   » نامه تسا ؛ مالسلا  هیلع  لضفلاابا  ترضح  ردام  ِلاح  نابز  نامه  دنک ، نایب  ار  تبیصم 

672 ص :

ص 281. ج 42 ، راونألاراحب ، ص 365 ؛ یسوط ، یلامألا ، ص 278 ؛ ج 4 ، حوتفلا ، - . 1
ص 237. ج 42 ، راونألاراحب ، ص 429 ؛ ج 2 ، رابخألا ، حرش  ص 25 ؛ ج 3 ، يربکلا ، تاقبطلا  - . 2
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مه يرعـش  همجرت ي  اهنیا  هت  - بلا .تسا  رعـش  اـت  ود  نیا  بخ ،  (2) .تسا بوسنم  ناشیا  هب  هک  يرگید  رعـش  نآ  اـی   (1) «، نِینَْبلاَّمُأ
ار شناوج  راهچ  ربق  تروص  تسا ؛ يردام  تسا : هصرع  کی  نیا  دوخ  اما  تسین ؛ يوق  یلیخ  تسین ، یبلاج  یلیخ  همجرت ي  هدش ،

ندز رـس  وت  نتخیر و  کشا  شا  همه   (3) .دنیرفآ یم  هسامح  دنکیم و  ییارـس  هحون  دشکیم و  عیقب  رد  دندش ، دیهـش  البرک  رد  هک 
.تساهناوج نیا  هب  راختفا  تسا ، ینیرفآ  هسامح  هکلب  درادن -  مه  یلاکشا  تسه ، نتخیر  کشا  هتبلا  تسین -  مه 

زا یـضعب  فیـصوت  ای  .درک  هدافتـسا  دـیاب  یلیخ  تبیـصم  يارب  اـه  هصرع  هنوگ  نیا  زا  هک  تسا ، یبوخ  یلیخ  هصرع ي  کـی  نیا 
هب مالسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  ترـضح  نتفر  تاظحل  هک  هتفگ ، یناماس  ناّمع  هک  هچنآ  هیبش  هلمج  زا  البرک ، نانامرهق  یحور  تالاح 

بنیز ترضح  هک  دنناوخیم -  اه  ناوخ  هضور  هتبلا  منادیمن ؛ نم  دراد ، ّتیعقاو  ردقچ  الاح   - (4) دنکیم ریوصت  ار  نادیم  هصرع ي 
(5) .تفرگ ماجنا  راوگرزب  ود  نیا  نیب  ییوگتفگ  دنتفرگ و  ار  هار  ولج ، دندمآ  مالسلا  اهیلع 

( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  دوجو  رد  نید  زا  يرادساپ  يانعم  دّسجت  - 1390-4-13

هراشا

تهج زغمرپ و  راکتبا  کی  مالـسلا ،  هیلع  ادهّـشلادّیس  دوعـسم  دالیم  اب  دنهدب  طابترا  ار  رادـساپ  مان  هب  يزور  هک  بلاج  راکتبا  نیا 
هاپس هیعاد ي  اریز  درک ؛ رکشت  دندرک ، انعم  نیا  هب  هّجوتم  ار  ام  هدیـسر و  اهنآ  نهذ  هب  رکف  نیا  لّوا  هک  یناسک  زا  دیاب  .تسا  یهد 

میهاوخ ضرع  يرصتخم  الاح  هک  یمالسا ، بالقنا  زا  يرادساپ  تسا ؛ یگرزب  هیعاد ي  نارادساپ ،

673 ص :

ص 348. مّرقم ، ساّبعلا ، ناوخم » نارسپ  ردام  رگید  ارم  - . » 1
349 -. صص 348 نامه ، - . 2

ص 40. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 56 ؛ نییبلاطلا ، لتاقم  - . 3
صص 88-76. رارسا ، هنیجنگ ي  - . 4

ص 76. نامه ، - . 5
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هیلع ادهّـشلادّیس  سّدـقم  دوجو  رد  نکمم ، لیاسو  اهرازبا و  همه ي  اـب  نآ ، داـعبا  همه ي  اـب  يرادـساپ -  ياـنعم  اـنعم -  نیا  .درک 
هد نارود  راتفر  رد  تکرح  نیا  ُِرپ  هناخ ي  هک  انعم  نیا  هب  هکلب  دننکب ، دنتساوخن  ای  دندرکن  نارگید  هکنیا  هن  تسا ؛ دّسجتم  مالسلا 

هدافتـسا اه  هار  نآ  زا  ربمغیپ  دـنزرف  دوشیم  هک  ییاه  هار  مامت  .تسا  هدرک  ادـیپ  قّقحت  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  تماما  هلاس ي(1) 
مالسلا هیلع  ادهّشلادّیس  یگدنز  رد  تساهنآ -  نیتسار  ناوریپ  وا و  ردپ  وا و  ّدج  ثاریم  هک  مالسا -  میظع  ثاریم  ظفح  يارب  دنک ،
صاوخ نیمه  صاخ -  رـصانع  ياهنادجو  ندرک  ساّسح  ندرک و  رادـیب  زا  یتاغیلبت ، كّرحت  زا  راذـنِا ، نییبت و  زا  تسا ؛ سوسحم 

لباقم رد  یگداتسیا  مه  دعب  .تسا  مالسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  یگدنز  لوط  رد  همه  اهنیا  ینِم ، هبطخ ي  نآ  رد  مینکیم -  ریبعت  ام  هک 
اهنیا هن ، دوب ؛ عالطا  یب  تکرح  نیا  تشونرس  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هکنیا  هن  ناج ؛ اب  تدهاجم  دصق  اب  گرزب  فارحنا  کی 

؛ دـجنگ یم  نامنهذ  رد  اهام  هک  تسا  ییاهفرح  نیا  زا  رتالاب  ماما ، عیـسو  یهاگآ  ماما و  ملع  ماما و  تفرعم  هلئـسم ي  .دـندوب  ماـما 
ادیپ يا  هّدع  کی  یتقو  مه  دـعب  دـبلط ، یم  يرای  هب  ار  مدرم  دوشیمن ، میلـست  دتـسیا ، یم  لمعلاروتـسد  کی  میـسرت  يانعم  هب  هکلب 

ترضح  (2)، دنراذگب مدق  هار  نیا  رد  راوگرزب  نآ  رانک  رد  دنرـضاح  هک  دننکیم  راهظا  و  دنـشاب -  هفوک  لها  نامه  هک  دنوشیم - 
.دوشیمن نامیشپ  هار  هنایم ي  رد  مه  دعب  دوریم ؛ اهنآ  فرط  هب  دنکیم و  تباجا  ار  اهنآ  تساوخرد 

رد هکنیا  .دربب  نایاپ  هب  ار  راک  نیا  هکنیا  يارب  تسا  هدوب  مزاج  مزاع و  ترـضح  دـنیب  یم  دـنکیم ، هاگن  ناـسنا  هک  ار  ماـما  تاـنایب 
هک سرد ، کی  دوشیم  نیا  دتـسیا ، یم  مالّـسلاوهالّصلاهیلع  نیـسح  ماما  زور ، نآ  كانرطخ  هداعلا  قوف  یفارحنا  تکرح  اب  هلباـقم 

؛ دندرک رارکت  ار  نیمه  مه  راوگرزب  نآ  دوخ 

674 ص :

ص 200. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 20 ؛ همئألا ، دیلاوم  خیرات  - . 1
ج راونألا ، راحب  ص 283 ؛ ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  صص 27-28 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، ص 224 ؛ ج 3 ، فارـشألا ، باسنأ  - . 2
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: دندرک دنتسم  مالسا  روتسد  هب  ار  ناشدوخ  راک  ینعی 

ِْمثِإـْلِاب َو ِهللا  ِداَـبِع  ِیف  ُلَـمْعَی  هللا  ِلوُسَر  ِهَّنُِـسل  ًاـِفلاَُخم  ِهللاِدـْهَِعل  ًاـثِکاَن  ِهللا  ِمُرُِحل  ًالِحَتْـسُم  ًاِرئاَـج  ًاناَْطلُـس  يَأَر  ْنَم  لاَـق : ِهللا  َلوُسَر  َّنِإ  »
(1)« هَلَخْدَم ُهَلِخُْدی  ْنَأ  ِهللا  یَلَع  ًاّقَح  َناَک  ٍلْوَقال  ٍلْعِِفب َو  ِهیلَع  ْرِّیَُغیْمَلَف  ِناَوْدُْعلا 

هّداج رد  دیاب  منک ، تفلاخم  زاربا  یتسیاب  مهدیم ، ماجنا  مراد  هک  يراک  تسا ، نیا  ما  هفیظو  نم  ینعی  دندرک ؛ نایب  ار  نیا  ترضح 
مه زاب  دوب ، تداهش  رگا  رتهب ؛ هچ  دوب ، يزوریپ  تشونرس  رگا  دوشب ؛ دش ، هچره  تشونرس  مراذگب ؛ مدق  یگداتسیا  تفلاخم و  ي 

.دندرک تکرح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يروج  نیا  ینعی  .رتهب  هچ 

اهشزرا مالسا و  ظفح  نماض  مالسلا ،  هیلع  ماما  تکرح 

رد اهـشزرا  هک  دـش  بجوم  تکرح ، نیمه  درک ؛ ظفح  ار  مالـسا  تکرح ، نیمه  .درک  ظفح  مه  ار  مالـسا  و  لماک ، راثیا  دـش  نیا 
میظع عیاجف  نآ  دشیمن ؛ هتخیر  شنوخ  درکیمن ، مادقا  درکیمن ، تکرح  تفریذپیمن ، ار  رطخ  نیا  رگا  .دننامب  دنوشب ، رادـیاپ  هعماج 

هک يا  هثداح  نیا  .دنامیمن  خـیرات  رد  هعقاو  نیا  دـمآ ؛ یمن  شیپ  ربمغیپ  نادـناخ  نادـنزرف  نینمؤملاریما و  رتخد  ربمغیپ ، مرح  يارب 
درکیم و داجیا  كوش  خـیرات ، هعماج و  نهذ  رد  فارحنا  نآ  ِتمظع  ناـمه  هب  دـیاب  دریگب ، ار  میظع  فارحنا  نآ  يولج  تسناوتیم 

.تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يراکادف  نیا  .درک 

ییانثتسا هداعلا و  قراخ  یمادقا  مالسلا ؛  هیلع  نیسح  ماما  مایق 

نآ داعبا  ینعی  تسا ؛ يا  هداعلا  قوف  راک  کی  دندرک ، مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  يراک  .تسا  ناسآ  اهنیا  ِنتفگ  مه  نابز  هب  هتبلا 
ار شیاه  يراک  هزیر  ار ، شبناوج  ام  .تسا  رتالاب  یلیخ  مینکیم ، هبساحم  زورما  ام  هک  هچنآ  زا 

675 ص :

ار ادخ  نامیپ  و  درامشیم ، لالح  ار  ادخ  مارح  هک  دنیبب  ار  يرگمتس  ناطلـس  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  - . » 1
هب ادخ  ناگدنب  نایم  رد  و  دزرو ، یم  تفلاخم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ّتنـس  اب  و  دنکیمن ،) راتفر  تلادع  هب  و   ) دنکـش یم 

نامه هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  راوازـس  دـیاینرب ، عاضوا  رییغت  ددـص  رد  شراتفگ  لمع و  اب  هاگ  نآ  دـنکیم ، لمع  زواجت  هاـنگ و 
ص 304. ج 4 ، يربطلا ، خیرات  .دربیم » ار  رگمتس  ناطلس  نآ  هک  دربب  خزود  زا  ییاج 
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رب هک  دوبن  نیا  طقف  شربص  .مدرک  حیرـشت  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربص  یتبحـص ، کی  رد  راب  کی  نم  .میریگیم  هدـیدن  ًابلاغ 
بحاص دارفا  نارگید ، هک  تسا  نیا  رت  تخـس  ِربص  .تسا  ناسآ  ِربص  اهنیا  دـنک ؛ ربص  ناراـی  ندـش  هتـشک  رب  دـنک ، ربص  یگنـشت 

یک .دننک  دـیدرت  داجیا  یه  .تسا  كانرطخ  راک  نیا  تسا ، طلغ  راک  نیا  دـینکن ، اقآ  دـنیوگب  یه  مرتحم  دارفا  هاگآ ، دارفا  ذوفن ،
هدازاقآ ایند ؛ زور  نآ  گرزب  هتـسجرب ي  ياه  ّتیـصخش  نیا  ساّبع ؛ نب  هللادبع  ریبز ، نب  هللادبع  رفعج ، نب  هللادـبع  لثم  يدارفا  اه ؟

اب دشابن ، وا  رد  تابث  نآ  هدارا و  نآ  مزع و  نآ  هچنانچ  رگا  دـشاب ، هک  ره   (1) .ار راک  نیا  نکن  دنیوگب  یه  اهنیا  مالـسا ، ّمهم  ياه 
، دنکیم تکرح  يروج  نآ  دراد  هک  مه  ایند  دنیوگیم ، يروج  نیا  دنراد  هک  اهنیا  مرادن ؛ یفیلکت  رگید  نم  هک  دنکیم  رکف  شدوخ 

.میرذگب مییوگب و 

رد مدـق  دزرلن و  شلد  دتـسیاب و  اه  ندرک  تسرد  یعرـش  هار  اه ، ینکفادـیدرت  اه ، هسوسو  عقاو  رد  تاراهظا ، نیا  لباقم  رد  هکنآ 
دندرک هّبشت  تهج  نیا  رد  ام  راوگرزب  ماما  .دروایب و  دوج  هب  ار  میظع  لّوحت  نیا  دناوتیم  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  دراذگب ، هار  نیا 
.تسا لّصفم  شحرش  میوشب ؛ هلوقم  نیا  دراو  میهاوخیمن  الاح  متفگ و  یتقو  کی  نم  هک  نادیهش ، رالاس  دّیس و  هب  دندرک  ءافتقا  و 

.تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ِيرادساپ  نیا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ریسم  ور  هلابند  هاپس ؛

یلیخ تسا و  كرابم  بخ  یلیخ  مراذـگیم ؛ مدـق  هار  نیا  رد  نم  هک  دـیوگب  دـهاوخیم  تفاطل  اب  يراذـگ ، مان  نیا  اب  عقاو  رد  هاپس 
نالف دوب ، هابتـشا  نیا  اج  نالف  دنیوگب  دـنیایب  جنـس  هتکن  نیب و  هتکن  وج و  بیع  ياهمدآ  دوشیم  .دراد  مه  اج  تسا ، مهم  گرزب و 
دوشیم یقوقح  یقیقح و  ياه  ّتیـصخش  اهمدآ و  اهدـحاو و  اهنایرج و  همه ي  رب  .درک  راتفر  يروج  نیا  سک  نالف  دوب ، طلغ  اـج 

هب هنافصنم  رگا  اما  تفرگ ؛ داریا 

676 ص :

لئالد صص 54-56 ؛ ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 262 ؛ ج 2 ، نینمؤملاریما ، مامإلا  بقانم  ص 447 ؛ ، 1 هسماخ يربکلا ، تاقبطلا  - . 1
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رد هاپـس  ًافاصنا  ًاّقح و  هدرک ؛ لمع  شدوخ  لوق  هب  هاپـس  ًافاصنا  مینیب  یم  زورما ، ات  لّوا  زور  زا  مینک ، هاگن  نارادـساپ  هاپـس  تکرح 
.دنامیم ظوفحم  یعمج  ّتیوه  نآ  اما  دنوریم ؛ دنیآ و  یم  اهمدآ  .تسا  هداتسیا  هار  نیا 

هّجحیذ لّوا  ههد ي  تّیّمها  - 1390-8-11

: دیامرفیم نآرق  رد 

(1) «. ٍتامُوْلعَم ٍماَّیَأ  یف  ِهللا  َمْسا  اوُرُکْذَی  «َو 

(2) .تسا هّجحیذ  لّوا  زور  هد  نیمه  تسا ، هداد  روتـسد  ماّیا  نیا  رد  رکذ  هب  لاعتم  يادـخ  هک  تامولعم » ماّیا   » هک دراد  ثیدـح  رد 
هک هفرع ، زور  رد  زوس  روش و  قشع و  رـسارس  ياعد  .تسا  هّجوت  رافغتـسا و  اعد و  زور  هک  دراد ، دوجو  هفرع  زور  زور ، هد  نیا  رد 

قشع و ییادیـش و  هّیحور ي  نآ  هدـنهد ي  ناشن   (3)، تسا هدومرف  ءاشنا  تافرع  مسارم  رد  مالسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  ادهّـشلادّیس ،
.دینادب ردق  ار  ماّیا  نیا  .دنشاب  هتشاد  دیاب  یماّیا  نینچ  کی  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ  هک  تسا  يروش 

اروشاع ّمهم  تاّیصوصخ  زا  یخرب  - 1390-9-6

وریپ هک  دراد  راختفا  جیـسب  .اروشاع  مّرحم و  ّتیوه  اب  جیـسب  تقیقح  ّتیوه و  نایم  تسه  یبسانت  .تسا  مّرحم  لّوا  اب  نراقم  زورما 
یلع نب  نیـسح  اروشاع و  هلئـسم ي  ملاع ، همه ي  خـیرات ، همه ي  .تسا  راثیا  يراکادـف و  جوا  اروشاع ، هتبلا  .تساروشاـع  بتکم 

رد ادخ و  هار  رد  راثیا  يراکادف ، دنا ؛ هتخانش  ّتیصوصخ  نیا  اب  ار  وا  رادافو  باحصا  مالسلا و  هیلع 

677 ص :

.28 جح ، - . 1
ص 309. ج 96 ، راونألاراحب ، ص 447 ؛ ج 5 ، ماکحألا ، بیذهت  ص 7 ؛ ج 2 ، يراخبلا ، حیحص  - . 2

ص 214. ج 95 ، راونألاراحب ، ص 74 ؛ ج 2 ، لامعألا ، لابقإ  - . 3
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نیمه اروشاـع ، ّتیـصوصخ  نیرتناـیامن  نیرت و  هتـسجرب  هلب ، .تسین  نیا  طـقف  اروشاـع  هلئـسم ي  نـکیل  یهلا ؛ فادـها  قّـقحت  هار 
.دراد دوجو  مه  يرگید  قیاقح  اروشاع ، يارجام  رد  یلو  تسا ؛ تداهش  يراکادف و 

.دش هدیـشاپ  تریـصب  رذب  تساروشاع -  هثداح ي  تاّیـصوصخ  زا  یکی  نیا  دش -  هدیـشاپ  تفرعم  رذب  هنیدم ، زا  تکرح  زاغآ  زا 
اهنآ تالکـشم  زا  هرِگ  درک ؛ دـهاوخن  حالـصا  ار  اـهنآ  راـک  نوگاـنوگ ، قیاـقح  دنـشابن ، رادروخرب  تریـصب  زا  یتّما  یمدرم ، رگا 
ّمهم تاّیـصوصخ  زا  یخیراـت ، هدـنیازف ي  تکرح  کـی  رذـب  ندیـشاپ  یـسانش ، عقوم  صـالخا ، نیارباـنب ؛ .دـش  دـهاوخن  هدوـشگ 

.تساروشاع

شیازفا و هب  ور  نانچمه  هک  دـش ، عورـش  خـیرات  رد  ینایرج  کی  اروشاع  رهظ  زا  عقاو  رد  دـشن ؛ مامت  اروشاع  رهظ  رد  طقف  ارجاـم 
همه ي قلخ ، تاجن  يارب  قح و  هملک ي  يالعا  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دوب  دـهاوخ  نیمه  مه  نیا  زا  دـعب  .تسا  شرتسگ 
دـنیبب و دـناوتیم  اروشاع  يارجام  رد  یّلک  روط  هب  ناسنا  هک  تسا  یتاّیـصوصخ  زا  یخرب  نیا  .دروآ  نادـیم  هب  ار  دوخ  ياـه  هتـشاد 

.دهدب ناشن 
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http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

700 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 777 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

701 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 778 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

702 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 779 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

703 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 780 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

704 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 781 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

705 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 782 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

706 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 783 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

707 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 784 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

708 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 785 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

709 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 786 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

710 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 787 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

711 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 788 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

712 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 789 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

713 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 790 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

714 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 791 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

715 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 792 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

716 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 793 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

717 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 794 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

718 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 795 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

719 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 796 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

720 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 797 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

721 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 798 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

722 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 799 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

723 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 800 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

724 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 801 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

725 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 802 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

726 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 803 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

727 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 804 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

728 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 805 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

729 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 806 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

730 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 807 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

731 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 808 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

732 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 809 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

733 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 810 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

734 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 811 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

735 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 812 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

736 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 813 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

737 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 814 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

738 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 815 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

739 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 816 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

740 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 817 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

741 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 818 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

742 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 819 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

743 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 820 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

744 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 821 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

745 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 822 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

746 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 823 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

747 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 824 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

748 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 825 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

749 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 826 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

750 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 827 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

751 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 828 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

752 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 829 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

753 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 830 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

754 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 831 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

755 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 832 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

756 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 833 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

757 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 834 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

758 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 835 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

759 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 836 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

760 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 837 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

761 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 838 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

762 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 839 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

763 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 840 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

764 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 841 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

765 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 842 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

766 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 843 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

767 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 844 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

768 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 845 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

769 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 846 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

770 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 847 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

771 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 848 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

772 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 849 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

773 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 850 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

774 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 851 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

775 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 852 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

776 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 853 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

777 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 854 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

778 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 855 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

779 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 856 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

780 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 857 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

781 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 858 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

782 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 859 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

783 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 860 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

784 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 861 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

785 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 862 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

786 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 863 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

787 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 864 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

788 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 865 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

789 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 866 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

790 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 867 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

791 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 868 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

792 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 869 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

793 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 870 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

794 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 871 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

795 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 872 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

796 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 873 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

797 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 874 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

798 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 875 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

799 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 876 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

800 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 877 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

801 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 878 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

802 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 879 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

803 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 880 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

804 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 881 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

805 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 882 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

806 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 883 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

807 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 884 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

808 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 885 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

809 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 886 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

810 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 887 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

811 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 888 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

812 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 889 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

813 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 890 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

814 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 891 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

815 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 892 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

816 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 893 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

817 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 894 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

818 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 895 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

819 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 896 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

820 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 897 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

821 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 898 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

822 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 899 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

823 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 900 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

824 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 901 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

825 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 902 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

826 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 903 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

827 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 904 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

828 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 905 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

829 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 906 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

830 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 907 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

831 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 908 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

832 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 909 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

833 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 910 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

834 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 911 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

835 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 912 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

836 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 913 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

837 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 914 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

838 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 915 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

839 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 916 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

840 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 917 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

841 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 918 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

842 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 919 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

843 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 920 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

844 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 921 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

845 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 922 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

846 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 923 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

847 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 924 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

848 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 925 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

849 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 926 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

850 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 927 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

851 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 928 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

852 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 929 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

853 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 930 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

854 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 931 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

855 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 932 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

856 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 933 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

857 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 934 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

858 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 935 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

859 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 936 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

860 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 937 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

861 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 938 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

862 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 939 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

863 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 940 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

864 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 941 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

865 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 942 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

866 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 943 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

867 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 944 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

868 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 945 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

869 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 946 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

870 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 947 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

871 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 948 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

872 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 949 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

873 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 950 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

874 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 951 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

875 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 952 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

876 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 953 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

877 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 954 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

878 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 955 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

879 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 956 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

880 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 957 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

881 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 958 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

882 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 959 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

883 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 960 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

884 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 961 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

885 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 962 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

886 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 963 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

887 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 964 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

888 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 965 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

889 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 966 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

890 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 967 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

891 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 968 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

892 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 969 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

893 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 970 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

894 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 971 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

895 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 972 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

896 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 973 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

897 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 974 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

898 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 975 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

899 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 976 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

900 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 977 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

901 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 978 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

902 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 979 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

903 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 980 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

904 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 981 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

905 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 982 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

906 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 983 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

907 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 984 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

908 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 985 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

909 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 986 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

910 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 987 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

911 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 988 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

912 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 989 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

913 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 990 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

914 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 991 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

915 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 992 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

916 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 993 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

917 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 994 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

918 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 995 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

919 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 996 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

920 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 997 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

921 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 998 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

922 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 999 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

923 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1000 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

924 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1001 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

925 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1002 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

926 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1003 

http://www.ghaemiyeh.com


یظفل هیامن ي 

ریوصت

927 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1004 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

928 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1005 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

929 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1006 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

930 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1007 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

931 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1008 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

932 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1009 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

933 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1010 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

934 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1011 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

935 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1012 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

936 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1013 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

937 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1014 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

938 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1015 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

939 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1016 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

940 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1017 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

941 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1018 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

942 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1019 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

943 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1020 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

944 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1021 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

945 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1022 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

946 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1023 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

947 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1024 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

948 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1025 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

949 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1026 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

950 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1027 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

951 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1028 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

952 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1029 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

953 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1030 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

954 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1031 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

955 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1032 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

956 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1033 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

957 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1034 

http://www.ghaemiyeh.com


958 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1035 

http://www.ghaemiyeh.com


تایآ هیامن ي 

ریوصت

959 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1036 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

960 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1037 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

961 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1038 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

962 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1039 

http://www.ghaemiyeh.com


تایاور هیامن ي 

ریوصت

963 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1040 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

964 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1041 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

965 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1042 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

966 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1043 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

967 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1044 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

968 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1045 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

969 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1046 

http://www.ghaemiyeh.com


970 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1047 

http://www.ghaemiyeh.com


تارایز هیعدا و  هیامن ي 

ریوصت

971 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1048 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

972 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1049 

http://www.ghaemiyeh.com


ناگرزب تاملک  هیامن ي 

ریوصت

973 ص :

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگرب  اروشاع  هثداح ي  داعبا  للع و  فاصم : رد  باتفآ 
یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم  يا (  هنماخ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1075ناهفصا   هحفص 1050 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

974 ص :
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