




لوا 1438 ه ق) همین  ناضمر -  كرابم  هام  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) یمالسا بالقنا  ات  اروشاع  زا  یبالقنا  رکفت  نخس 15 : دهش 

: هدنسیون

دجاسم روما  هب  یگدیسر  زکرم  يدربراک  ياهشهوژپ  هورگ 

: یپاچ رشان 

دجاسم روما  هب  یگدیسر  زکرم  ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  رتفد 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

لوا 1438 ه ق) همین  ناضمر -  كرابم  هام  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) یمالسا بالقنا  ات  اروشاع  زا  یبالقنا  رکفت  : 15 نخس 14دهش 

باتک 14تاصخشم 

14هراشا

18تسرهف

20همدقم

لوا 24لصف 

 ( يدیزی ذوفن  و  مالسلا ) هیلع   ) ینیسح بالقنا  اب  ییانشآ   ) مرحم لوا  24بش 

24هراشا

هزیگنا 26داجیا 

اوتحم 28نتم و 

يدیزی ذوفن  و  مالسلا ) هیلع   ) ینیسح بالقنا  اب  ییانشآ  تاکرب  31راثآ و 

دوخ تیوقت  يزاس و  هدامآ  . 131

اج هب  ماگنه و  هب  مادقا  . 234

هضور 36زیرگ و 

( ( مالسلا هیلع   ) ینیسح بالقنا  ياه  هنیمز  اه و  هشیر   ) مرحم مود  41بش 

41هراشا

هزیگنا 43داجیا 

اوتحم 46نتم و 

؟ تشذگ هچ  هفیقس  48رد 

هفیقس يا 49گنهرف 

تیانج زاسرتسب  دیزی  50هیواعم و 

هضور 52زیرگ و 

( ( مالسلا هیلع   ) ینیسح بالقنا  رد  رئاعش  اهدامن و   ) مرحم موس  57بش 
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57هراشا

هزیگنا 59داجیا 

اوتحم 60نتم و 

60هراشا

رداچ ياضاقت  لوا : 61شرازگ 

نامرحمان زا  دوخ  نتشاد  ناهنپ  مود : 62شرازگ 

دعس نب  لهس  زا  هنیکس  ترضح  ياضاقت  موس : 63شرازگ 

مرح لها  زا  ششوپ  بلس  هب  ضارتعا  مراهچ : 65شرازگ 

هکس کی  يور  ود  تریغ  67باجح و 

67هراشا

اه همیخ  فارطا  رد  قدنخ  ندنک  67فلا )

اه همیخ  ییاپرب  هوحن  68ب )

هاگلتق رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  نانخس  69ج )

هضور 70زیرگ و 

 ( ییاروشاع بالقنا  یبالقنا ، هبوت   ) مرحم مراهچ  75بش 

75هراشا

هزیگنا 77داجیا 

اوتحم 79نتم و 

ییاروشاع بالقنا  83هبوت و 

هضور 86زیرگ و 

 ( یبالقنا لسن  تیبرت  تیمها   ) مرحم مجنپ  94بش 

94هراشا

هزیگنا 96داجیا 

اوتحم 97نتم و 

97هراشا

( مالسلا اهیلع   ) بنیز ترضح  100فلا )
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( مالسلا اهیلع   ) نینبلا ما  ترضح  101ب )

( مالسلا اهیلع   ) بابر ترضح  102ج )

ورمع ردام  103د )

103هراشا

یبالقنا لسن  تیبرت  104راثآ 

104هراشا

هعماج رد  قالخا  تیوقت  . 1104

تیالو میرح  زا  عافد  . 2106

( ( مالسلا هیلع   ) ینیسح بالقنا  ياهدرواتسد  راثآ و   ) مرحم مشش  110بش 

110هراشا

هزیگنا 112داجیا 

اوتحم 113نتم و 

113هراشا

نانآ هب  تبسن  یمومع  ترفن  نتفرگ  جوا  هیما و  ینب  ییاوسر  114فلا )

یبلط تداهش  تنس  يایحا  116ب )

تلفغ باوخ  زا  هفوک  صاوخ  ندومن  رادیب  118ج )

118هراشا

نیباوت 119مایق 

هرح 119هعقاو 

راتخم 120مایق 

یمالسا ياه  تما  زا  یخرب  رد  يزیتسرابکتسا  هیحور  يایحا  121د )

هضور 122زیرگ و 

( ( مالسلا هیلع   ) ینیسح بالقنا  ياه  هصخاش   ) مرحم متفه  129بش 

129هراشا

هزیگنا 131داجیا 

اوتحم 133نتم و 
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( مالسلا هیلع   ) ینیسح بالقنا  ياه  133هصخاش 

ندوب ینالقع  دنمفده و  .1133

يروحم قالخا  . 2138

نتشاد ییادخ  گنر  . 3141

هضور 142زیرگ و 

( ناناوج رد  نمشد  ذوفن  ياهرطخ   ) متشه 147بش 

147هراشا

هزیگنا 149داجیا 

اوتحم 151نتم و 

نمشد ذوفن  151ياهرطخ 

يداقتعا ياهرطخ  . 1151

یقالخا ياهرطخ  . 2154

یعامتجا ياهرطخ  . 3158

يداصتقا ياهرطخ  . 4160

یسایس ياهرطخ  . 5162

هضور 164زیرگ و 

( نویبالقنا رد  ذوفن  يارب  نانمشد  فادها   ) مرحم مهن  169بش 

169هراشا

هزیگنا 171داجیا 

اوتحم 172نتم و 

ذوفن زا  نمشد  یلصا  174فده 

ذوفن زا  نمشد  فادها  177ریاس 

رثؤم دارفا  رکفت  هاگن و  رییغت  177فلا )

177هراشا

دعس رمع  . 1178

يدنک ثراح  نبا  حیرش  . 2178
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یمالسا رهاظم  بیرخت  179ب )

179هراشا

( مالسلا هیلع   ) ناماما هاگیاج  نأش و  بیرخت  يارب  شالت  . 1179

هبعک بیرخت  هب  مادقا  . 2180

صاوخ نیب  رد  ههبش  داجیا  181ج )

181هراشا

( مالسلا هیلع   ) لضفلابا ترضح  کبس  هب  ذوفن  اب  183هلباقم 

: 183تریصب

: ایند هب  قلعت  183مدع 

يریذپ تیالو  تیالو و  هب  184قشع 

هضور 184زیرگ و 

( ( مالسلا هیلع   ) ینیسح بالقنا  فیعضت  يارب  نمشد  ذوفن  ياهرازبا   ) مرحم مهد  189بش 

189هراشا

هزیگنا 191داجیا 

اوتحم 192نتم و 

نمشد ذوفن  ياهرازبا  اه و  194تسایس 

194هراشا

هرکاذم . 1194

194هراشا

صاوخ 196دیرخ 

196هراشا

لیابق ياسور  196فلا )

نافیرع افرع و  197ب )

ماوع 198دیدهت 

عیمطت میرحت و  . 2199

هضور 202زیرگ و 
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( نمشد ذوفن  هب  تبسن  یتوافت  یب  بقاوع  اهدمایپ و   ) مرحم مهدزای  207بش 

207هراشا

هزیگنا 209داجیا 

اوتحم 210نتم و 

210هراشا

اه شزرا  ندش  لامیاپ  . 1212

نید دارفا و  فارحنا  . 2213

یمالسا تیمکاح  فیعضت  . 3215

یعقاو نویبالقنا  رورت  تداهش و  . 4218

: دیامرف یم  نمشد  هلیح  رکم و  هرابرد  ترضح  220نآ 

هضور 220زیرگ و 

( بالقنا نانمشد  ذوفن  اب  هلباقم  ياهراکهار   ) مرحم مهدزاود  225بش 

225هراشا

هزیگنا 227داجیا 

اوتحم 229نتم و 

229هراشا

نامیا تردق  هب  یمالسا  تما  زیهجت  . 1230

یمالسا یگدنز  يوگلا  یفرعم  . 2234

هضور 239زیرگ و 

( يدیزی نانمشد  ذوفن  اب  هلباقم  رد  مالسلا ) هیلع   ) ینیسح ناوناب  شقن   ) مرحم مهدزیس  243بش 

243هراشا

هزیگنا 245داجیا 

اوتحم 247نتم و 

ذوفن اب  هلباقم  یتیریدم  250يوگلا 

250هراشا

ناتسود ياه  لد  یشخب  یلست  250فلا )
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نانمشد شنزرس  ریقحت و  252ب )

252هراشا

« هناجرم رسپ   » ار وا  دایز ، نبا  خاک  رد  مالسلا ) اهیلع   ) بنیز ترضح  هناجرم :» رسپ  . » 1252

« هثیبخ ءاقلط   » یترابع رد  و  اقلط » دنزرف   » ار دیزی  مالسلا ) اهیلع   ) بنیز ترضح  اقَلُط :» دنزرف  . » 2252

مدرم تاساسحا  کیرحت  253ج )

253هراشا

«: ینارنخس هباطخ و  . » 1253

«: يراوگوس يرادازع و  سلاجم  ییاپرب  ناغف و  هیرگ و  . » 2254

هضور 255زیرگ و 

مود 259لصف 

( ییاروشاع نانز  يریذپ  تیالو   ) 1 ییاروشاع 259ناوناب 

259هراشا

هزیگنا 261داجیا 

اوتحم 263نتم و 

يریذپ تیالو  263بتارم 

لاعتم دنوادخ  زا  يریذپ  تیالو  . 1263

( هلا هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ زا  يریذپ  تیالو  . 2264

( مالسلا مهیلع  ) تیب لها  زا  يریذپ  تیالو  . 3264

264هراشا

تیالو زا  عافد  و  مالسلا ) اهیلع  ) اربک 265بنیز 

البرک ناوناب  رگید  يریذپ  266تیالو 

رهوش زا  يریذپ  تیالو  تعاطا و  . 4268

هضور 270زیرگ و 

( اروشاع یبالقنا  ناوناب  تماقتسا  ربص و   ) 2 ییاروشاع 275ناوناب 

275هراشا

هزیگنا 277داجیا 
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اوتحم 279نتم و 

279هراشا

هلمر . 1282

( مالسلا اهیلع  ) اربک بنیز  . 2283

هضور 288زیرگ و 

 ( نآ هب  رما  فافع و  باجح و   ) 3 ییاروشاع 294ناوناب 

294هراشا

هزیگنا 296داجیا 

اوتحم 298نتم و 

باجح هب  301رما 

باجح هب  رما  تیمها  305شزرا و 

باجح هب  رما  رد  بولطم  ياه  306شور 

هضور 309زیرگ و 

( مالسلا هیلع  رصع  ماما  يرایمه  یهارمه و   ) 4 ییاروشاع 312ناوناب 

312هراشا

هزیگنا 314داجیا 

اوتحم 315نتم و 

( مالسلا هیلع  ) ینیسح بالقنا  رد  نانز  317یهارمه 

317هراشا

رصع ماما  نید و  زا  تیامح  ینابیتشپ و  اب  یهارمه  . 1317

نویبالقنا عمج  هب  نتسویپ  يارب  نادرم  بیغرت  قیوشت و  اب  یهارمه  . 2319

نامز یلو  ماما و  زا  يوریپ  تعاطا و  اب  یهارمه  . 3320

( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  نالتاق  ندرک  موکحم  یمجاهت و  تامادقا  اب  یهارمه  . 4322

هضور 324زیرگ و 

( یبالقنا تریصب   ) 5 ییاروشاع 330ناوناب 

330هراشا
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هزیگنا 332داجیا 

اوتحم 333نتم و 

333هراشا

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  رصع  رد  ریصب  نانز  334فلا )

( مالسلا اهیلع  ) هجیدخ ترضح  . 1334

( مالسلا اهیلع  ) ارهز ترضح  .2334

نانز ریاس  . 3335

اروشاع رصع  رد  ریصب  نانز  337ب )

337هراشا

بابر ترضح  . 1338

( مالسلا اهیلع  ) موثلک ما  بنیز و  ترضح  . 2339

هدانج نب  ورْمَع  ُّما  . 3341

ام رصع  رد  ریصب  نانز  342ج )

هضور 343زیرگ و 

زکرم 346هرابرد 
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لوا همین  ناضمر -  كرابم  هام  هژیو  ینارنخـس  شیف  هنومن   ) یمالـسا بالقنا  ات  اروشاع  زا  یبـالقنا  رکفت  : 15 نخس دهش 
1438 ه ق)

باتک تاصخشم 

ناضمر كرابم  هام  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) یمالـسا بالقنا  ات  اروشاع  زا  یبالقنا  رکفت  : 15 نخس دهش  روآدیدپ : مان  ناونع و 
دجاسم روما  هب  یگدیسر  زکرم  ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  رتفد  لوا 1438 ه ق / ) همین  - 

هامرهم 1395 ه ش دجاسم  روما  هب  یگدیسر  زکرم  ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  رتفد  رشن : تاصخشم 

:327 ص يرهاظ تاصخشم 

یسراف نابز :

تریصب عوضوم :

ینیسح ییاروشاع -  بالقنا  عوضوم :

ییاروشاع نانز  عوضوم :

فافع باجح و  عوضوم :

1 ص :

هراشا

هام هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) یمالسا بالقنا  ات  اروشاع  زا  یبالقنا  رکفت  : 15 نخس دهش 
لوا 1438 ه ق) همین  ناضمر -  كرابم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

2 ص :

هام هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) یمالسا بالقنا  ات  اروشاع  زا  یبالقنا  رکفت  : 15 نخس دهش 
لوا 1438 ه ق) همین  ناضمر -  كرابم 
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15 نخس دهش 

یمالسا بالقنا  ات  اروشاع  زا  یبالقنا  رکفت 

لوا 1438 ه ق) همین  ناضمر -  كرابم  هام  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن  )

3 ص :

هام هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) یمالسا بالقنا  ات  اروشاع  زا  یبالقنا  رکفت  : 15 نخس دهش 
لوا 1438 ه ق) همین  ناضمر -  كرابم 
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ناضمر كرابم  هام  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) یمالسا بالقنا  ات  اروشاع  زا  یبالقنا  رکفت   : 15 نخس دهش  روآدیدپ : مان  ناونع و 
دجاسم روما  هب  یگدیسر  زکرم  ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  رتفد  لوا 1438 ه ق / ) همین  - 

هامرهم 1395 ه ش دجاسم  روما  هب  یگدیسر  زکرم  ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  رتفد  رشن : تاصخشم 

:327 ص يرهاظ تاصخشم 

یسراف نابز :

تریصب عوضوم :

ینیسح ییاروشاع -  بالقنا  عوضوم :

ییاروشاع نانز  عوضوم :

فافع باجح و  عوضوم :

4 ص :

هام هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) یمالسا بالقنا  ات  اروشاع  زا  یبالقنا  رکفت  : 15 نخس دهش 
لوا 1438 ه ق) همین  ناضمر -  كرابم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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تسرهف

ریوصت

5 ص :

هام هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) یمالسا بالقنا  ات  اروشاع  زا  یبالقنا  رکفت  : 15 نخس دهش 
لوا 1438 ه ق) همین  ناضمر -  كرابم 
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ریوصت

6 ص :

هام هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) یمالسا بالقنا  ات  اروشاع  زا  یبالقنا  رکفت  : 15 نخس دهش 
لوا 1438 ه ق) همین  ناضمر -  كرابم 
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همدقم

، نآ هتـشاگنب  حول  رد  ات  نیب ، تربع  مشچ  دـهاوخ و  یم  اونـش  شوگ  ایوگو ، قطاـن  يا  هسردـم  تسا  یگرزب  سب  هسردـم  خـیرات 
.دونشب اه  هثداح  نآ  يایوگ  ِناتساد  رد  دناوخب و  اهارجام 

دنم نوناق  لیلد  هب  یلو  دنیآ  یم  دیدپ  ننـس  نیا  فلتخم  ياه  نامز  رد  هکنآاب  تسا ، يرـشب  یگدنز  رد  موادتم  ياه  تنـس  خیرات 
یگنوگچ ثداوـح و  هراـبرد  نتفرگ  میمـصت  ندرک و  ینیب  شیپ  نتخودـنا ، تربـع  لـباق  تهج  نیمه  هب  دـنرارکت و  لـباق  ندوـب ،

.نآ نایرج 

نایرج کی  زاغآرـس  ًاساسا  هتخاس و  رثأتم  ار  مالـسا  خـیرات  یمالـسا و  عماوج  اهنت  هن  هک  یخیراـت  ياهدادـیور  ثداوح و  هلمجزا 
نیمزرـس و کی  مان  اهنت  اروشاع  البرک و  .تسالبرک  بالقنا  اروشاع و  خیرات  تسا ، هدرکدوخ  رادماو  ار  تیرـشب  هدـش و  یخیرات 

هژیو هب  یمالـسا ، تما  نایم  رد  يژولوئدـیا  نامرآ و  گنهرف ، کی  هکلب  تسین ، خـیرات  تاحفـص  يال  هبال  رد  هثداحرپ  زور  کـی 
همئا ناوریپ 

7 ص :
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.دور یم  رامش  هب  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها 

گنهرف نیا  تسا و  متس  هطلس ي  راگزور  رد  تزعاب  گرم  هنادنمتفارش و  نتـسیز  تمواقم و  يرادیاپ ، گنهرف  اروشاع ، گنهرف 
.دراد نایرج  يرشب  هبیط  هناهاگآ و  تایح  نایرش  رد  نوخ  دننامه 

يراب تاذ  هب  مئاق  یتسه  ماود  ءاقب و  هک  نانچمه  دـشاب ، تهج  نیازا  زین  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هب  تبـسن  هللاراـث » » ریبعت دـیاش 
بالقنا حور  ندیمد  ییاروشاع و  گنهرف  نایرج  دنمزاین  زین  ییادـخ  راتفر  قالخا و  یهلا و  تیمکاح  جـیورت  ماود و  تسا ، یلاعت 

هدرک و یسأت  ماما  دوجو  هب  ینیرفآ  گنهرف  نیا  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  نارای  هک  هنوگ  نامه  .تسا  يرشب  داحآ  رد  ینیسح 
تشذگ 14 زا  دـعب  یبالقنا ، مالـسا  زا  لیـصا  یتئارق  ناونع  هب  اروشاع  بالقنا  هک  تسور  نیمه  زا  .دـنا  هدرک  لولح  وا  ناتـسآ  رد 

قلاـخ نانخـس  تاـملک و  ددرگ ، یم  وگزاـب  نآ  فادـها  دوش ، یم  يروآداـی  نیـشیپ  لاـس  زا  رتاـغوغ  رپ  رتروشرپ و  لاـسره  نرق ،
نآ رب  خـیرات  رذـگرد  هک  ییاه  فیرحت  اه و  تفلاخم  همه  مغریلع  دوش و  یم  یناوخزاـب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  اروشاـع 
ایند ناملاظ  ربارب  رد  دحتم  هدرـشف و  یفـص  داجیا  يارب  ار  نامولظم  همه  دشخب و  یم  روعـش  دنیرفآ و  یم  روش  تسا ، هدش  لیمحت 

( هرـس سدق  ) ینیمخ ماما  ینیـسح ، حلاص  فلخ  يربهر  هب  ناریا  مدرم  یمالـسا  بالقنا  رـصاعم ، هرود  رد  هک  اجنآ  ات  دناوخ  یمارف 
.دوب تئارق  نیا  ینیع  دومن  دامن و 

.دراد دنوادخ  اب  راوتسا  يدهع  دیواج و  یقاثیم  البرک  تضهن  نوچمه  تسا و  اروشاع  هعقاو  دادتما  رد  يا  هعقاو  یمالسا  بالقنا 

8 ص :
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رد یهلا  تکرح  نیا  هکلب  تسا ، هتفریذـپ  نایاپ  هک  تسناد  خـیرات  زا  یعطقم  رد  يا  هثداح  اـی  دادـیور و  نوچمه  ار  نآ  ناوت  یمن 
یمالـسا و بالقنا  هب  نانآ  یگتـسب  لد  نامولظم و  يراودـیما  نآ ، ندوب  هدـنز  لـیلد  .دراد  همادا  دور و  یم  شیپ  هب  راـگزور  رتسب 

نیب نارگمتـس  یناطیـش و  ياهورین  ینمـشد  رارمتـسا  يراگدـنام ، نیا  رگید  ناشن  تسا و  زورما  هب  ات  نآ  ياهراعـش  ندوب  راداـنعم 
.تسا یهلا  بالقنا  نیا  اب  یللملا 

اه و نوعرف  اهدورمن و  ياه  هرعن  كاوژپ  نامه  میتسه  دـهاش  نآ  يداـیا  متـس و  نانیـشن  خاـک  ياـه  یـشک  هدـبرع  زا  زورما  هچنآ 
، هدـش رپس  ياه  هنیـس  نینطرپ و  ياهدایرف  هدروخ ، هرگ  ياـه  تشم  هدرـشف ، ياـه  مدـق  لـباقم  رد  تسا و  خـیرات  رد  اهدـیزی و ... 

.تسا يرشب  خیرات  لوط  رد  مالسلا ) مهیلع   ) نیسح دمحم و  یسوم و  میهاربا و  ياه  تمواقم  نامجرت 

مامت ییاروشاع  ياه  بالقنا  دریذپ ، یمن  نایاپ  اروشاع  هک  داد  ناشن  ناهج ، ناملسم  مدرم  يرادیب  تضهن  ناریا و  یمالسا  بالقنا 
روهظ نآرق  مالـسا و  یقیقح  رادساپ  دـسرارف و  عولط  زور  ماجنارـس  ات  دزات  یم  شیپ  هب  ددرگ و  یم  رارکت  زورره  هکلب  دوش  یمن 
ِرْکِّذلا ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََقل  َو   » تیآ دروآرد و  زازتها  هب  ار   (1)« ًاقوهز ناک  لطابلا  نا  لطابلا  قهز  قحلاءاج و   » تیار دنک و 

.دشخب ققحت  ار   (2)« َنوُِحلاَّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَْألا  َّنَأ 

ربنم شیف  بلاق  رد  هک  تسا  ینیسح  میظع  بالقنا  ياه  سرد  بان و  فراعم  زا  يا  هعومجم  تسامش ، يور  شیپ  نونکا  هچنآ 
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ناگتخیهرف هاگن  رد  رثا ، نیا  میراودیما  .تسا  هدش  هدید  كرادت  اوتحم  دیلوت  نیمأت و  هرادا  تمه  هب  تاعامج و  مرتحم  همئا  يارب 
دجاسم روما  هب  یگدیسر  زکرم  رد  دوخ  نامداخ  زا  ار  شیوخ  دنمـشزرا  تارظن  تاداهنـشیپ و  دتفا و  لوبقم  تاعامج  همئا  هژیو  هب 

.دنیامرفن غیرد 

دجاسم روما  هب  یگدیسر  زکرم 

یعامتجا یگنهرف –  تنواعم 
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لوا لصف 

 ( يدیزی ذوفن  و  مالسلا ) هیلع   ) ینیسح بالقنا  اب  ییانشآ   ) مرحم لوا  بش 

هراشا
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هزیگنا داجیا 

(1) هزیگنا داجیا 

ِْدنِع ْنِم  ِّقَْحلِاب  َءاَج  ُُهلوُسَر  ُهُْدبَع َو  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َُهل َو  َکیِرَش  َال  ُهَدْحَو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْشَی  َْنیَسُْحلا  َّنَأ  میِحَّرلا ...  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »
ًادِسْفُم َال  ًارَِطب َو  َال  ًارِشَأ َو  ْجُرْخَأ  َْمل  یِّنَأ  ِرُوبُْقلا َو  ِیف  ْنَم  ُثَْعبَی  َهَّللا  َّنَأ  اهِیف َو  َْبیَر  ٌهَِیتآ ال  َهَعاَّسلا  َّنَأ  ٌّقَح َو  َراَّنلا  َهَّنَْجلا َو  َّنَأ  ِّقَْحلا َو 
ترضح .درادن  یکیرش  تسا و  یکی  ادخ  دهد : یم  تداهـش  نیـسح  (2) ؛ يِّدَـج ِهَّمُأ  ِیف  ِحاَلْـصِْإلا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  اَمَّنِإ  ًاِملاَظ َو  َال  َو 
تماـیق دنتـسه ، قح  رب  منهج  تشهب و  .دروآ  قح  فرط  زا  ار  قح  هک  دـشاب  یم  ادـخ  لوسر  دـبع و  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دّـمحم

يداـش و رـس  زا  نم  درک ، دـهاوخ  هتخیگنارب  دـشاب ، روـبق  رد  هک  ار  یـسک  ره  اـناوت  يادـخ  تسین ، نآ  رد  یکـش  دـمآ و  دـهاوخ 
عاضوا نتخاس  نوگرگد  حالـصا و  يارب  هکلب  مدزن ، ماـیق  نیا  هب  تسد  يرگمتـس  داـسف و  داـجیا  يارب  زین  يراـکهبت و  یتسمرس و 

« .مدرک مایق  مّدج  تّما 

ص:13
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دنک و بلقنم  ار  يا  هدع  ادتبا ، نامه  رد  تسناوت  هک  درک  زاغآ  ار  یبالقنا  نامز ، نآ  ساسح  طیارش  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما 
دـنتفرگ و سرد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  بالقنا  زا  هار  هنایم  رد  زین  يا  هدـع  دـهد ، رارق  مالـسلا ) هیلع   ) ینیـسح نویبـالقنا  ءزج 
، بالقنا نیا  شخب  حور  میـسن  زا  ترـضح ، فیرـش  رمع  رخآ  تاظحل  رد  هک  دندوب  مه  يدارفا  دندش ؛ ییاروشاع  رکـشل  اب  هارمه 

لیخ هب  تیاهن  رد  دنسیونب و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  یبالقنا  نارای  هرمز  رد  ار  دوخ  مسا  دنتـسناوت  دندش و  نوگرگد  بلقنم و 
.دنتسه هتسد  نیا  زا  ثرح » نب  دعس   » شردارب و  ثرح » نب  فوتحلاوبا   » .دنتسویپ البرک  يادهش 

هب مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  اب  گنج  يارب  دعـس  نبرمع  اـب  ـالبرک  هعقاو  يادـتبا  رد  هدوبن و  هقباـس  شوخ  دـنچ  ره  ردارب  ود  نیا 
دندیشون تداهش  تبرش  ماما  نارای  هک  یماگنه  اروشاع  رهظ  زادعب  اما  دندوب ؛ ممصم  ندیگنج  رب  دعس  نبا  هاپـس  رد  هدمآ و  البرک 

بلقنم ناهگان  دندینش ، ار  لوسر  لآ  ناکدوک  نانز و  هیرگ  يادص  و  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ِینُرُْـصنَی » ٍرِـصاَن  نِم  لَه   » يادن و 
: دنتفگ هدش و 

« .درک تعاطا  دیابن  دنک ، دنوادخ  ینامرفان  هک  یسک  زا  تسا و  دنوادخ  هژیو  مکح  ُهاصَع ؛ ْنَِمل  َهَعاط  ِهِّلل َو ال  ّالإ  َمْکُح  «ال 

وا دج  تعافش  يوزرآ  ام  .تسا  هلا ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  رتخد  دنزرف  نیـسح  : » دنتفگ ینورد ، بالقنا  نیا  زا  دعب  ود  نآ 
رد اـهنت  درادـن و  يرواـی  راـی و  تسا و  لاـح  نیا  رد  ترـضح  نآ  هک  یلاـح  رد  میگنجب  يو  اـب  هنوگچ  میراد ، تماـیق  زور  رد  ار 

!« دبلط یم  کمک  البرک  يارحص 

جراخ فالغ  زا  ار  دوخ  ياهریشمش  یبالقنا ، ردارب  ود  نیا  سپس 

ص:14
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رد دندومن و  حورجم  یمخز و  ار  يریثک  عمج  هتشک و  ار  يدایز  دادعت  هدرک و  هلمح  دعس  نبا  رکـشل  هیما و  ینب  هاپـس  هب  هدومن و 
(1) .دندیسر تداهش  هب  ناکم  کی  رد  ردارب  ود  نیا  تیاهن 

اوتحم نتم و 

هیزجت و هعلاطم و  : » دسیون یم  توریب ) يزلام و  ياه  هاگـشناد  یمالـسا  تاعلاطم  هتـشر  داتـسا   ) يرفعجدـمحم نیـسح  دیـس  رتکد 
بالقنا داجیا  هشقن  زاغآ  نامه  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح هک  دهد  یم  ناشن  ار  تقیقح  نیا  لک  روط  هب  البرک  ثداوح  قیقد  لیلحت 

نیا زا  ًالماک  يو  هک  دهد  یم  ناشن  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح رادرک  لامعا و  مامت  .دیـشک  یم  ار  ناناملـسم  یبهذم  نادجو  رد  لماک 
مالـسا مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح هشیدنا  رد  .تسا ...  یتقوم  هشیمه  یماظن  تاناکما  تردـق و  قیرط  زا  يزوریپ  هک  دوب  هاگآ  تقیقح 

زاین نیاربانب  .تشاد  یبرع  هنهک  لمعلا  سکع  لباقم  رد  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم لمع  نوچمه  يا  هرابود  تیلاعف  هب  مربُم  زاین 
(2)« .دروخ یم  مشچ  هب  تخس  یناکت  هب 

دندرک و زاغآ  شیافواب  نارای  و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  هک  دوب  یبالقنا  تکرح  کی  البرک  هثداح  دنک ، یم  تابثا  نیشیپ  تاکن 
( .درادن ار  يزورما  ياه  بالقنا  ياه  هصخاش  زا  یخرب  دنچ  ره   ) .دنک یم  یناشفارون  زین  زورما  ات  نآ  نازورف  هعشا 

زا نانآ  ندومن  فرصنم  نویبالقنا و  نایم  رد  ذوفن »  » نآ دش و  عورـش  نایدیزی  هیحان  زا  مه  یتکرح  کی  بالقنا ، نیا  لباقم  رد  اما 
اب یهارمه  زا  ار  نایفوک  دنتسناوت  لاثم  ناونع  هب  هدوب و  قفوم  يدودح  ات  دوخ  موش  فده  نیا  رد  نایدیزی  .دوب  ماما  اب  یهارمه 

15 ص :

ص319. ج2 ، هعیشلا ، نایعا  و  ص28 ؛ ج5 ، لاجرلا ، سوماق  - . 1
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.دننک فرصنم  مالسلا ) هیلع   ) ینیسح بالقنا 

خیـش موحرم  .دـندرک  مالعا  ار  ماما  اب  دوخ  تعیب  یهارمه و  دنتـشون و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هب  يددـعتم  ياه  هماـن  ناـیفوک 
هکم هب  هفوک  زا  يددعتم  ياه  کیپ  اهزور  نآ  رد   (1) .تسا هدرک  نایب  رازه  ار 12000  اه  همان  دادعت  لامآلا  یهتنم  رد  یمق  سابع 

.تشاد هارمه  دوخ  اب  همان  دنچ  کیپ  کی  هاگ  دنا  هتشون  هکنانچ  تفر و  یم 

هیلع  ) نیسح ماما  هدنیامن  ناونع  هب  تسا ، نیزم  ناشیا  دای  مان و  هب  مرحم  لوا  بش  هک  لیقع  نب  ملسم  ترـضح  اه ، همان  نیا  زا  دعب 
هب عورـش  نآ  زا  سپ  .درک  تماـقا  دوب ، نایعیـش  مارتـحا  دروم  هک  یفقث  هدـیبع  یبا  نب  راـتخم  لزنم  رد  دـش و  هفوـک  دراو  مالـسلا )

لوسر ّتنس  ادخ و  باتک  هب  توعد  : » دوب نینچ  مالسلا ) هیلع   ) ینیسح بالقنا  هب  نتسویپ  يارب  وا  تعیب  طیارش  .درک  تعیب  نتفرگ 
هیلع  ) تیب لها  يرای  نیملـسم ، نایم  لاملا  تیب  هنالداع  میـسقت  نیمورحم ، هب  کمک  نیفعـضتسم ، زا  عاـفد  نیملاـظ ، اـب  داـهج  هللا ،
نخس فالخ  رب  لمع  زا  زیهرپ  و  دنگنجب ، وا  اب  اه  نآ  هک  یسک  اب  گنج  دننک و  حلص  وا  اب  تیب  لها  هک  یسک  اب  حلـص  مالـسلا ،)

(2) (.« مالسلا هیلع   ) تیب لها  لعف  و 

یم رب  رد  ار  ناـمز  نآ  یگدـنز  زا  يددـعتم  ياـه  هبنج  هک  یبـالقنا  .دراد  یبـالقنا  تکرح  کـی  زا  تیاـکح  تعیب ، نیا  ياوـتحم 
.تفرگ

هیلع  ) نیـسح بالقنا  زا  دندرک و  تعیب  وا  اب  رفن  رازه  دودح 18  لاس 60 ، لاوش  مجنپ  ینعی  ملـسم ، دورو  زا  سپ  زور  جـنپ  یس و 
ملسم  (3) .دنتـشاد روضح  زین  هعیـش  ریغ  مدرم  زا  يرایـسب  نایعیـش ، رب  هوالع  دارفا ، نیا  نایم  رد  هک  دندومن  تیامح  مالعا  مالـسلا )

، نایفوک یهارمه  مالعا  نمض  هفوک ، عاضوا  یسررب  زا  سپ 

16 ص :

ص 566. ج1 ، لامآلا ، یهتنم  - . 1
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هام هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) یمالسا بالقنا  ات  اروشاع  زا  یبالقنا  رکفت  : 15 نخس دهش 
لوا 1438 ه ق) همین  ناضمر -  كرابم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 349ناهفصا   هحفص 29 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15947/AKS BARNAMEH/#content_note_16_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15947/AKS BARNAMEH/#content_note_16_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15947/AKS BARNAMEH/#content_note_16_3
http://www.ghaemiyeh.com


.دوش هفوک  مزاع  ات  تساوخ  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  زا 

دـش و هفوک  دراو  هدیـشوپ  تروص  رـس و  اب  لّدـبم و  سابل  رد  هرـصب ، مدرم  زا  رفن  دـصناپ  هارمه  هب  دایز  نبا  ماـگنه ، نیمه  رد  اـما 
فارطا زا  نایفوک  هکنیا  ات  .دـیامن  هارمه  دوخ  اب  ار  نانآ  دـننک و  ذوفن  یفوک ، ناگدرکرـس  ناگرزب و  رد  فلتخم  قرط  زا  تسناوت 

.دندرک دیهش  مامت  تیمولظم  اب  تیاهن  رد  اهنت و  ار  ماما  ریفس  دندش و  هدنکارپ  ملسم 

نیرتمهم اما  .درک  هدافتـسا  نایفوک  رد  ذوفن  يارب  و ...  ماوع » دـیدهت  «، » صاوخ ندـیرخ   » نوچمه يددـعتم  ياـهرازبا  زا  داـیز  نبا 
هب داد ، رییغت  ار  شنارای  و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هرابرد  اه  نآ  رواب  داـقتعا و  داـیز  نبا  ینعی  دوب ، يرکف » ذوفن  ، » وا ذوفن  هویش 

دایز نبا  تموکح  و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  تموکح  نایم  دنتـسناد و  یم  یجراخ  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  هک  يا  هنوگ 
.دنتسناد یم  قح  رب  ار  نایدیزی  تموکح  اسب  هچ  دندوبن و  لئاق  یتوافت 

ادخ و يرای  هب  هتبلا  هک  دـنریگب  ام  زا  ار  يرگ  یبالقنا  هیحور  دـنهد و  رییغت  ار  ام  تیوه  ات  دنتـسه  نیا  لابند  هب  يا  هدـع  مه  زورما 
تـسددوخ موش  فدـه  نیا  هب  دـنناوت  یمن  زگره  نانمـشد  ناریا ، مدرم  يرایـشه  اب  و  یلاعلا ) هلظدـم   ) يربهر مظعم  ماقم  ینیب  زیت 

.دنبای

.دومن يزیر  هیاپ  ار  دوخ  تکرح  زین  يدیزی  ذوفن  رگید  فرط  زا  دش و  زاغآ  مالسلا ) هیلع   ) ینیسح بالقنا  فرط ، کی  رد  سپ 

دنتسه رضاح  هک  یناسک  طقف  دومرفن  درک و  زاغآ  ار  یبالقنا  شدج ، تما  حالصا  فده  اب  مایق ، نیا  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما 
« مدج تما   » دومرف هکلب  دنشاب ؛ یم  نم  کیدزن  ناگتسب  ای  دنتسه و  نم  رصع  مه  هک  یناسک  و 
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؟ هن ای  میتسه  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  دج  تما  ءزج  ام  ایآ  . 1

؟ هن ای  میدرگ  دنم  هرهب  بالقنا  نیا  رون  عاعش  زا  میناوت  یم  ام  ایآ  . 2

؟ تسا مادک  مالسلا ) هیلع   ) ینیسح بالقنا  يریگ  لکش  لماوع  اه و  هشیر  . 3

؟ دراد دوجو  مالسلا ) هیلع   ) ینیسح بالقنا  رد  ییاه  هولج  اهدامن و  هچ  . 4

؟ دراد هارمه  هب  ام  يارب  ییاه  مایپ  هچ  هدش و  عورش  اجک  زا  البرک  یبالقنا  لسن  تیبرت  . 5

؟ تسا هتشاد  یپ  رد  ار  یتاکرب  راثآ و  هچ  مالسلا ) هیلع   ) ینیسح بالقنا  . 6

؟ تسا هدرک  یم  دیدهت  ار  نویبالقنا  بالقنا و  نیا  یتارطخ  هچ  . 7

؟ دندرک یم  هدافتسا  یتاناکما  اهرازبا و  هچ  زا  نویبالقنا  رد  ذوفن  يارب  نایدیزی  . 8

 ... و

میراودیما .دوش  یم  حرطم  يدیزی  ذوفن  و  مالـسلا ) هیلع   ) ینیـسح بالقنا  هرابرد  هک  تسا  ییاه  شـسرپ  زا  یخرب  قوف  ياه  لاؤس 
هب مرحم  يرادازع  صاوخ  ءزج  دنراد ، روضح  لوا  هسلج  رد  هک  يدارفا  اما  میهد ؛ هئارا  اه  نآ  هب  يا  هدننک  عناق  ياه  خـساپ  میناوتب 
هب یتاکرب  راثآ و  هچ  يدیزی  ذوفن  و  مالسلا ) هیلع   ) ینیسح بالقنا  اب  ندش  انشآ  دننادب  تسا ، راوازس  ور ، نیا  زا  دنیآ ، یم  باسح 

؟ دوش یم  وربور  ییاه  يراتفرگ  تالکشم و  هچ  اب  دوشن ، انشآ  نایدیزی  ذوفن  ياه  هار  بالقنا و  نیا  اب  یسک  رگا  دراد ؟ هارمه 

يدیزی ذوفن  و  مالسلا ) هیلع   ) ینیسح بالقنا  اب  ییانشآ  تاکرب  راثآ و 

دوخ تیوقت  يزاس و  هدامآ  . 1

تیوقت يزاس و  هدامآ  مالسلا ) هیلع   ) ینیسح بالقنا  اب  ییانشآ  لوا  درواتسد 
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.تسا نایدیزی  اب  هزرابم  نویبالقنا و  اب  یهارمه  يارب  دوخ 

( مالـسلا هیلع   ) نیـسح ماما  هک  دـش  يا  هنوگ  هب  طیارـش  يرجه  و 61  لاـس 60  رد  .دوـش  یم  رارکت  خـیرات  هک  تسا  نیا  تـقیقح 
( هرـس سدق   ) ینیمخ ماما  نوچمه  يدرمدازآ  دـمآ و  دوجو  هب  نامز  نیمه  هب  هیبش  یطیارـش  زین  ام  رـصع  رد  .درک  زاغآ  ار  یبالقنا 

زین نونکا  هرـس ) سدق   ) ینیمخ ماما  بالقنا  .دندرک  ملع  ار  شبالقنا  مچرپ  تیامح و  ناشیا  زا  ناریا  یبالقنا  مدرم  دومن و  بالقنا 
ینعی .دوش  متخ  جـع )  ) نامز ماما  یناهج  بـالقنا  هب  هکنیا  اـت  دراد  همادا  رگید  ياـه  نیمزرـس  رد  ییاـیفارغج  ياـهزرم  زا  روبع  اـب 
رارکت خیرات  سپ  .تسا  مالسلا ) هیلع   ) ینیسح بالقنا  زا  هتفرگوگلا  مالسلا ) هیلع   ) يودهم بالقنا  و  هرـس ) سدق   ) ینیمخ بالقنا 

.مینک تبث  نویبالقنا  هرمز  رد  ار  دوخ  مان  هدامآ و  يودهم  ییاهن  بالقنا  يارب  ار  دوخ  دیاب  ام  دوش و  یم 

؛ یعاـمتجا یقـالخا ؛ يداـقتعا ، ياـه  هنیمز  رد  دـیاب  هکلب  تسین ؛ یتاحیلـست  یماـظن و  هبنج  طـقف  تیوقت ، يزاـس و  هداـمآ  زا  دارم 
؛ یبالقنا دنمـشناد  یملع  ياه  هنیمز  رد  یبالقنا ؛ دنمرنه  رنه ، هنیمز  رد  دیاب  .میهد  دـشر  ار  دوخ  يداصتقا و ...  یگنهرف ؛ یـسایس ؛

 ... یبالقنا و نارجات  يراجت ، هنیمز  رد  یبالقنا ؛ ناملعم  دـیتاسا و  یـشزومآ ، هنیمز  رد  یبـالقنا ؛ نیلؤسم  یتیریدـم ، ياـه  هنیمز  رد 
.میئامن مهارف  جع )  ) يدهم ماما  یناهج  بالقنا  يارب  ار  هنیمز  میبای و  تسد  هرس ) سدق   ) ینیمخ بالقنا  فادها  هب  ات  میشاب  هتشاد 

.دنشاب یم  باکر  هب  اپ  هدامآ و  یبالقنا ، ناسنا   313 دنتسه ، ترضح  هژیو  رای  هک  يرفن   313

نینچ جع )  ) يدهم ترضح  باحصا  هرابرد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا 

19 ص :
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: هدش تیاور 

ینادرم اه  نآ  (1) ؛ اَهُولاَزََأل ِلاَبِْجلا  یَلَع  اُولَمَح  َْول  ِرَجَْحلا  َنِم  ُّدَـشَأ  ِهَّللا  ِتاَذ  ِیف  ٌّکَش  اَُهبوُشَی  اـَل  ِدـیِدَْحلا  َُربُز  ْمَُهبُوُلق  َّنَأَـک  ٌلاَـجِر  »
هرخـص و زا  ادـخ ، هب  ناشداقتعا  رد  درادـن ، هار  اه  نآ  رد  يدـیدرت  هنوگچیه  تسا ، نهآ  ياه  هراپ  دـننام  ناـشیاه  لد  هک  دنتـسه 

« .دننکرب ياج  زا  ار  نآ  دندرگ  رو  هلمح  هوک  هب  رگا  .دنرت و  مکحم  گنس 

دوخ ناج  اب  اهدربن  رد  دندرگ و  یم  ماما  رود  هب  راو  هناورپ  : » دـیامرف یم  ینالوط  تیاور  نیمه  همادا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
یم هدـید  ینادرم  نانآ  نایم  رد  .دـنزاس  یم  یلمع  دـشاب ، یم  ناـشیا  رظن  دروم  هک  ار  هچنآ  دـننک و  یم  تیاـمح  تظاـفح و  وا  زا 

اه بش  زین  دنرب و  یم  رـس  هب  زاین ) زار و  تدابع و   ) همزمز رد  ار  بش  لسع  روبنز  نوچمه  دننام و  یم  رادـیب  ار  اه  بش  هک  دـنوش 
(2)« .دنناسر یم  زور  هب  ینابهگن  عافد و  رد  ار 

همه زا  یبالقنا ، ناناوج  نیا  دور ؛ یم  مرح  عفادـم  ناناوج  يور  ناسنا  نهذ  هاگآدوخان  مینک ، یم  رورم  ار  تایاور  نیا  هک  یناـمز 
.دننک عافد  مالـسلا ) هیلع   ) تیب لها  ياه  مرح  زا  ات  هدرک  ترجاهم  دوخ ، ياهرواب  ینید و  ياه  شزرا  هار  رد  هتـشذگ و  دوخ  زیچ 
یعون یبالقنا و  تکرح  کی  اه  نیا  تکرح  اما  دنـسر ؛ یمن  جـع )  ) يدـهم ترـضح  صاـخ  ناراـی  ياـپ  درگ  هب  اـه  نیا  دـنچ  ره 

.تسا ترضح  يرای  يارب  یگدامآ 

تـساوخ یم  دـیزی  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  نامز  رد  هکنانچمه  هداتفا ، قافتا  البرک  نوچمه  يا  هثداح  مه  ام  نامز  رد  نیارباـنب 
مسا هب  دنراد  اهزور  نیا  يا  هدع  دهد ، ناشن  مالسا  زا  هنوراو  يا  هرهچ 

20 ص :

ص 308. ج 52 ، راونألا ،» راحب  - . » 1
.نامه - . 2
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ندب زا  رس  هللا » الا  هلا  ال   » راعش اب  دننک ؛ یم  تراغ  ار  اه  نآ  لاوما  دنزیر ، یم  بمب  هانگ  یب  مدرم  رـس  ربکا » هللا   » راعـش اب  مالـسا و 
يا هدـیقع  هک  یـسک  ره  شلاوما  سومان و  ناج و  نوخ و  مالـسا ، مسا  هب  يا  هدـع  دـننک ؛ یم  ادـج  هاـنگ  یب  ناـناوجون  ناـناوج و 

! دنرامش یم  لالح  ار  دشاب  هتشاد  اه  نآ  فالخرب 

اب مه  هزورما  سپ  تسا ! هتخاس  هارمه  دوخ  اب  ار  يا  هدع  هدرک و  ذوفن  ناملسم  مدرم  زا  يا  هدع  نایم  رد  تارکفت  نیا  هزورما  يرآ 
بالقنا مایق و  تساوخ  یم  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  زورما  رگا  ینعی  .میراد  راک  رس و  يدیزی ، و  مالسلا ) هیلع   ) ینیسح نایرج  ود 

نیا نایدـیزی  ربارب  رد  هدرک و  زاغآ  ار  یمود  بالقنا  یمالـسا ، رگید  قطاـنم  قارع و  ماـش و  نیمز  رـس  زا  دـهد ، لیکـشت  ار  ـالبرک 
.تفرگ یم  عضوم  نامز ،

هب مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  یبالقنا  رکفت  اب  دـیاب  زین  هزورما  دنداتـسیا ، نایدـیزی  ربارب  رد  نویبالقنا  البرک ، نامز  رد  هک  نانچمه 
مظعم ماقم  ياه  ینارنخـس  رد  یهاتوک  يوجو  تسج  اب  .درک  عافد  ینید  یمالـسا و  ياه  شزرا  زا  تخادرپ و  تافارحنا  اب  هزراـبم 

سلجم «، » داتـسیا دـیاب  ماـظن  لـخاد  یبـالقناریغ  ناـیرج  لـباقم  رد  «، » ما یبـالقنا  نم   » نوچمه یتاراـبع  یلاـعلا ،) هلظدـم   ) يربهر
يرود یبالقنا و  ياه  تکرح  رارمتـسا  رب  اه  نآ  یگمه  هک  تفای  ناوت  یم  ار  لیبق  نیا  زا  یتالمج  و  دنامب » یبالقنا  دیاب  ناگربخ 

.دراد دیکأت  يراک  هظفاحم  زا 

اج هب  ماگنه و  هب  مادقا  . 2

یهارمه يدیزی ، ذوفن  و  مالسلا ) هیلع   ) ینیسح بالقنا  اب  ییانشآ  رثا  نیمود 
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.تسا نویبالقنا  اب  اج  هب  عقوم و  هب  یگنهامه  و 

هژیو ریفـس  وا  .تسا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  یلع و  ماـما  نارادتـسود  زا  یکی  امـش  نـم و  نوـچمه  ییاـط  يدـع  رـسپ  حاـمرط 
فیصوت لکیه  يوق  تماق و  دنلب  ناسلا ؛ حیصف  رونخس ؛ يدرف  ناونع  اب  ار  وا  ناخروم  .دوب  هیواعم  دزن  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما

نخـس وا  اب  ات  داتـسرف  هیواعم  دزن  هب  دوخ  هژیو  ریفـس  ناونع  هب  ار  حامرط  شتیالو  نامز  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما   (1) .دنا هدرک 
.دراد تیاکح  شیوق  نامیا  يرونخس و  تردق  زا  تیرومأم ، نیا  رد  وا  هناعاجش  يوگتفگ  .دیوگب 

زا هراوس  رفن  رازه  راهچ  دیـسر ، تاناجهلا » ُبیَذُع   » لزنم هب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هک  هاگنآ  یخیرات  عبانم  زا  یخرب  ساسا  رب 
قفتم امـش  هیلع  هفوک  مدرم  هک  اجنآ  زا  تفگ : ماما  هب  يو  .دوب  يدـع  نب  حامرط  نانآ  يامنهار  هک  دـندمآ  ماـما  يراـی  يارب  هفوک 
ماما هک  اجنآ  زا  اما  دریگب ؛ یبسانم  میمصت  تصرف  رس  ات  دییایب  اجا )  ) ناتسهوک هب  نم  هارمه  هکلب  دیورن ؛ هفوک  تمس  هب  دنا ، هدش 

.تفریذپن ار  حامرط  داهنشیپ  تسناد ، یم  يرگید  زیچ  ار  دوخ  هفیظو  دوب و  هتسب  مدرم  اب  يدهع 

داهن شیپ  اپ  دوخ  حامرط  دسانش ؟ یم  یلصا )  ) هداج زا  ریغ  هب  یهار  یسک  ایآ  دیسرپ : شنارای  زا  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  سپس 
هب ناوراک  شیپاشیپ  دناوخ ، یم  مالسلا ) هیلع   ) تیب لها  تبقنم  رد  يراعشا  هک  یلاح  رد  تفرگ و  هدهع  رب  ار  ناوراک  ییامنهار  و 

ًاروف هدناسر و  شا  هداوناخ  هب  دراد  هارمه  هک  ار  يا  هقوذآ  داد  هدـعو  درک و  یظفاح  ادـخ  ماما  زا  هار ، نداد  ناشن  زا  سپ  .داتفا  هار 
.درک تعجارم  اج  نامه  زا  دینش و  ار  ماما  تداهش  ربخ  تشگزاب  زا  سپ  درک و  رید  يرادقم  وا  اما  ددرگرب ؛ ماما  يرای  يارب 
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ماما .مدرگزاب  عیرـس  ات  مداد  لوق  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هب  یظفاحادخ ، زا  سپ  هک  هدش  لقن  حامرط  دوخ  زا  يربط  خـیرات  رد 
« .نک باتش  سپ  يراد ، یمیمصت  نینچ  رگا  : » دومرف نم  هب  لاح  نآ  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح

زا مدرک و  تیصو  مدیسر ، هناخ  هب  هک  هاگنآ  ور ، نیا  زا  .دراد  زاین  روای  رای و  هب  وا  هک  متسناد  نخـس  نیا  زا  نم  دیوگ : یم  حامرط 
ربخ ردب ، نب  هعامـس  مدیـسر ، تاناجهلا  ُبیَذٌـع  هب  هک  یماگنه  اما  .متفر  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هلفاق  لابند  هب  هبلعث  ینب  ریـسم 

(1) .متشگزاب یتحاران  اب  نم  داد و  نم  هب  ار  شنارای  و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  تداهش 

ماما رادتـسود  هعیـش و  هچ  رگا  وا  مالـسلا .) هیلع   ) نیـسح ماما  رـصع  نامدرم  ياوه  لاح و  زا  تسا  ینـشور  هنومن  حامرط  تیاکح 
( مالسلا هیلع   ) ینیسح بالقنا  اب  دیاب  ام  .دنام  اج  البرک  هلفاق  زا  یکدنا  ریخات  اجبان و  میمـصت  رثا  رب  اما  دوب ؛ مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح

.مینک یبالقنا  مادقا  عقوم ، هب  میریگب و  میمصت  عقوم  هب  میناوتب  ات  میشاب  انشآ 

ینانچنآ رثا  اه  نآ  ماگنهبان  مادقا  دـننک و  یم  توکـس  دـننک ، یبالقنا  مادـقا  دـیاب  هک  یعقاوم  رد  دارفا  زا  یخرب  مه  ام  بالقنا  رد 
.تسا مزال  اج  هب  ماگنه و  هب  مادقا  نیاربانب  .درادن 

هضور زیرگ و 

یهار ناشنامز  ماما  روتسد  هب  رفن  ود  هارمه  ملسم  .تسا  مالسلا ) هیلع   ) ملسم ترضح  مالسلا ) هیلع   ) ینیسح بالقنا  ریفس  نیلوا  اما 
رد .دندش  یگنشت  یبآ و  یب  راچد  دندرک و  مگ  ار  هار  نابایب ، رد  هک  دندوب  راپسهر  هفوک  يوس  هب  ههار  یب  زا  اه  نآ  .دندش  هفوک 

دزن ار  یکیپ  نآ  زا  دعب  تفای و  تاجن  وا  دوخ  دنتشذگرد و  ملسم  هارمه  ود  هعقاو  نیا 
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وا هک  تساوخ  ناشیا  زا  هتفرگ ، دب  لاف  هب  ار  دماشیپ  نیا  هکنیا  هب  هراشا  اب  داد و  حرش  ار  هعقاو  داتسرف و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما 
(1) .داد هار  همادا  هب  روتسد  ماما  اما  دنک ؛ فرصنم  هار  همادا  زا  ار 

تعیب دایز  دادـعت  تشون و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هب  يا  همان  لیقع  نب  ملـسم  دـندرک و  تعیب  وا  اـب  ناـیفوک  زا  يداـیز  دادـعت 
(2) .دومن توعد  هفوک  هب  ار  ماما  درک و  دییات  ار  ناگدننک 

راوـید هب  نینوـخ  یناـشیپ  اـب  ملـسم  هک  تسا  يا  هظحل  نآ  ینامیـشپ  نیا  جوا  دـش و  نامیـشپ  توـعد  نـیا  زا  يدوز  هـب  ملـسم  اـما 
نوخ زا  ماج  دشونب ، نآ  زا  تساوخ  راب  ره  دندروآ ، بآ  ملسم  يارب  هبترم  هس  ات  دنتـشون  لتاقم  زا  یخرب  .دوب  هدز  هیکت  هرامالاراد 

تـسا نینچ  یهلا  ریدقت  دیاش  دومرف : تخیر و  ماج  رد  يو  نیـشیپ  كرابم  ياه  نادند  موس  راب  هک  نیا  ات  دش  نیگنر  ملـسم  ناهد 
(3) .موش دیهش  هنشت  بل  اب  نم  هک 

ماما نک  يراک  ادخ ! يا  .دوش  فرـصنم  هفوک  هب  ندمآ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  شاک  يا  درک : یم  زورآ  مادـم  لاح  نآ  رد 
.دیاین هفوک  يوس  هب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح

هیلع  ) نیسح بات  یب  .دیوگ  یم  برای ) برای   ) بارطضا رپ  یلد  نینوخ و  رس  اب  مالسلا ) هیلع   ) ملـسم ترـضح  برای ! برای  برای 
!... دنکن هارمه  دوخ  اب  ار  شرغصا  یلع  مالسلا ) هیلع   ) نیسح دنک  ادخ  .تسا  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  هیقر  رارقیب  .تسا  مالسلا )

يوزرآ هک  وت  تشاد ، هضرع  تفر  ولج  یملـس  سابع  نب  هللا  دیبع  .دنک  یم  هیرگ  دنلب  يادص  اب  ملـسم  ترـضح  دـندید  هراب  کی 
؟ ینک یم  هیرگ  ارچ  سپ  لاح  یتشاد ، تداهش 
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یمن تسود  دنچ  ره  متسین ، راوگوس  مرادن و  میب  مدوخ  نتشک  زا  منک و  یمن  هیرگ  دوخ  ناج  رب  نم  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : ملـسم 
هدروآ يور  نیمزرـس  نیا  هب  هک  میرگ  یم  منادـنواشیوخ  يارب  یلو  دوـش ، فـلت  مرمع  ندز  مه  رب  مشچ  کـی  هزادـنا  هب  هک  مراد 

(1)« .دنا

اه همان  يور  هب  منوخ  اب  شاک 

این هفوک  نیسح  ای  متشون  یم 

تسا گنرین  زا  رپ  بوشآ و  رپ  رهش  کی  هفوک 

تسا گنس  اب  طقف  موق  نیا  يراد  نامهیم 

تسا ریوزت  ناشتنس  تسا ، يرگ  هلیح  ناشمسر 

تسا ریشمش  ناشکدوک  فک  هب  تلتق  رهب 

تسین همهاو  ایر  گنرین و  مدرم  لد  هب 

تسین مالسلا ) اهیلع   ) همطاف همزمز  یسک  چیه  بل  هب 

وت هدرمژپ  رفولین  لگ  نیدنچ  ریغ 

وت هدروخ  مسق  مصخ  نیسح  دنتسه  همه 

دنرس هریخ  رگ و  هنتف  همه  هک  موق  نیا  مسرت 

دنربب يریسا  هب  ار  تا  هدز  مغ  رهاوخ 

دنربن رپ  مرح  ناغرم  هک ز  نک  يا  هراچ 

دنربن رغصا  رس  هنیکس  نامشچ  شیپ 

دوشن یلین  وت  ياه  لگ  خر  نک  يا  هراچ 

دوشن یلیس  هدز  تبیصم  لافطا  مهس 
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هراشا
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هزیگنا داجیا 

(1) هزیگنا داجیا 

هب يرادـقم  دـیاب  میـسانشب ، رتهب  ار  وا  نیا  يارب  .تسا  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا هللادـبعابا  راکادـف  ناراـی  زا  یکی  رَْزِین ، یبَا  نب  رـصَن 
زا ار  نآرق  تایآ  یشاجن  هک  ینامز  .تفریذپ  ار  مالسا  نارجاهم  هک  تسا  هشبح  هاشداپ  یـشاجن  دنزرف  رزین  یبا  .میدرگرب  هتـشذگ 

.درک عافد  ناناملسم  زا  شیرق ، یمسر  ناگدنیامن  ربارب  رد  درب و  یپ  ناناملسم  نآرق و  تیناقح  هب  دینش ، رجاهم  ناناملسم  نابز 

مالسا هب  یتدم  زا  دعب  رزینوبا  .دوش  انشآ  مالـسا  اب  ات  داتـسرف  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تمدخ  هب  ار  رزینوبا »  » شدنزرف یـشاجن 
سپ دنیوگ : یم  .تفرگ  رارق  هلا ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  هجوت  تیبرت و  تحت  نآ  زا  سپ  دش و  ناملـسم  داد و  ناشن  تبغر 

: تفگ وا  یلو  دنربب ، هشبح  هب  یهاشداپ  بصن  يارب  ار  رزین ) یبا   ) وا هدنامزاب  اهنت  ات  دندمآ  هنیدم  هب  هشبح  مدرم  یشاجن ، گرم  زا 
.تسا رترب  هشبح  امش و  یهاشداپ  رمع  کی  زا  میارب  ندوب  هللا  لوسر  تمدخ  رد  تعاس  کی 
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یم رزینوبا  .دنامب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  تمدـخ  رد  ات  تفای  راختفا  رزینوبا  هلا ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تلحر  زا  دـعب 
هب رود  زا  یـسک  لاح  نآ  رد  مدوب ، يزرواشک  لوغـشم  دشاب ،) یم  یلعف  عیقب  تشپ  هک  يا  هقطنم  « ) هَِغبیَُغب  » هقطنم رد  يزور  دیوگ 
هب نم  يراد ؟ ییاذغ  ایآ  .ما  هنـسرگ  یلیخ  رزینوبا  دومرف : ترـضح  نآ  .تسا  نینمؤملاریما  الوم  مدید  دش  هک  کیدزن  .دـمآ  میوس 

مدوب و هتخپ  رتش  هیپ  رد  هک  دوب  ودک  يرادقم  نم  یکاروخ  اهنت  .متشادن  ناشیا  زا  ییاریذپ  يارب  يزیچ  اریز  .مدش  هدنمرـش  تدش 
.مزیرب رود  ار  نآ  متساوخ  یم  هک  دوب  هدنام  یقاب  نآ  زا  یمک  رادقم  هدرک و  هدافتسا  ار  نآ  زا  یتمسق 

ناشیا دزن  ار  اذغ  رادقم  نآ  یگدنمرش  اب  .دیروایب  تسه  هچ  ره  دندومرف : ترـضح  .مرادن  امـش  نأش  روخ  رد  يزیچ  مدرک : ضرع 
هک هدرک  داجیا  نم  رب  ار  یقح  اذغ  نیا  دومرف : سپس  .دش  دنلب  دروخ و  همقل  هس  دوخ ، یگشیمه  مسر  ساسا  رب  ترضح  .متشاذگ 

كاخ ترـضح  ياه  سابل  مامت  مدید  یتدـم  زا  سپ  .دومن  ندـنک  هب  عورـش  تشادرب و  ار  گنلک  هاگنآ  .منک  ادا  ار  قح  نآ  دـیاب 
.دیشوج یم  نیمز  زا  رتش ، ندرگ  يانهپ  هب  نآ  بآ  هک  دوب  یبآ  هاچ  ناشیا  شالت  لصاح  هدش و  قرع  سیخ  دولآ و 

لاـم بآ  نیا  رزینوبا  : » دومرف دـناوخ و  زاـمن  تعکر  ود  تفگ و  ساپـس  ار  ادـخ  بآ ، ندـش  يراـج  هاـچ و  رفح  زا  سپ  ترـضح 
.رزینوبا هقطنم  هب  دش  فورعم  هقطنم  نیا  اهدعب  .تسامش »

( مالسلا هیلع   ) یلع هک  اجنآ  زا  درک ، شرافس  شدنزرف  هب  رزینوبا  .تشاذگ  رـصن  ار  شمـسا  دش و  دنزرف  کی  بحاص  ًادعب  رزینوبا 
همشچ کی 
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: هتخوماین ادخ  رگم  تفگ : ردپ  هب  باطخ  رصن  .شخبب  هداوناخ  نیا  هب  يا  همشچ  زین  وت  هدیشخب ، ام  هب 

.منک هیده  مالسلا ) هیلع   ) نیسح هب  همشچ  هد  دیاب  نم  هدیشخب ، ام  هب  همشچ  کی  ناشیا  رگا   (1)« اَِهلاثما ُرْشَع  ُهَلَف  ِهنَسَحلاب  َءاَج  ْنَم  »
.تسین وا  ياه  تبحم  تشادساپ  نیا  مشخبب ، وا  هب  مه  همشچ  دص  نم  رگا  هتبلا 

ات دهد  یم  رارق  مالسلا ) هیلع   ) هللادبعابا رپس  ار  دوخ  اروشاع ، زور  دیآ و  یم  البرک  هب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  اب  رزین  یبا  نبرصن 
: دیوگ یم  دتفا و  یم  نیمز  هب  هللادبعابا  رانک  .دشوج  یم  شندب  زا  نوخ  همشچ  هد  دروخ ، یم  وا  ندب  هب  هک  ییاهریت  رثا  رب  هکنیا 

« .مداد ماجنا  بوخ  ار  ما  هفیظو  ایآ  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  َهللا ؛ لوُسَر  نباَی  ُتیَفَو  «َا 

: دومرف ماما 

(2) .يدیسر تشهب  هب  نم  زا  شیپ  وت  هلب  هنَجلا .» ِیف  یِمامَا  َتنا  مَعَن  »

تابرـض زا  اما  تفگ ؛ نخـس  دـش ، يراج  رزین  یبا  نب  رـصن  ندـب  رب  هک  ینوخ  ياه  همـشچ  زا  دوش  یمن  يراکادـف  نیا  لـیلحت  رد 
یبا ییادـف  رای  نیا  نیبج  قرع  زا  دوش  یمن  .تفگن  نخـس  دز  یم  هاچ  هت  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  لـبق  لاـس  هاـجنپ  هک  یگنلک 

یتبحص هاچ  نآ  هت  رد  نانمؤمریما  نیبج  قرع  زا  درک و  تبحص  رازراک  رد  هللادبع 
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نینموملاریما گنلک  تابرض  رد  هشیر  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هار  رد  هدش  يراج  ياه  همـشچ  نیا  هک  تسا  نیا  تقیقح  .درکن 
(، مالسلا هیلع   ) هللادبع یبا  رضحم  رد  بالقنا  نیا  .هدروخ  هرگ  يراکادف  نآ  هب  يراکادف  نیا  هشیر  .دراد  هاچ  هت  رد  مالـسلا ) هیلع  )

.دراد هَِغبیَُغب »  » رد هشیر 

اوتحم نتم و 

یم لصو  يرت  نهک  ياه  هشیر  هب  ار  ناسنا  هک  دیآ  یم  تسد  هب  ییاه  خن  رس  تاقافتا  ثداوح و  زا  يرایـسب  یـسررب  لیلحت و  رد 
رد یملظ  یهاگ  دراد و  هشیر  يراکادف  رد  يراکادـف  یهاگ  هتبلا  .دراد  دوجو  ود  نآ  نایم  يرایـسب  ینامز  هلـصاف  یهاگ  هک  دـنک 
ات دـش  يا  هنیمز  دروخ و  مقر  اروشاع  رد  هک  یملظ  اما  دوشیم ، هئارا  تبثم  ياه  نایرج  رد  يراذـگ  ریثات  زا  يا  هنومن  .رگید  یملظ 

هـشیر لابند  هب  دـیاب  هک  تسا  نایرج  کی  هکلب  هثداح ، کی  هن  قافتا و  کی  هن  دـنک ، زاغآ  ار  یبالقنا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما 
هثداح زا  هدـمآ  تسد  هب  ياه  خنرـس  .دروخ  یم  بآ  هثیبخ  همـشچ  مادـک  زا  هرجـش  نیا  هک  دروآ  تسد  هب  دـیاب  .تشگ  نآ  ياـه 

یم لصتم  هلا ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ نادناخ  زا  تفالخ  بصغ  نایرج  هفیقـس و  رد  هلاس  هاجنپ  نهک  ياه  هشیر  هب  ار  ام  اروشاع ،
لالز همـشچرس  زا  ار  هعماج  جیردت ، هب  دمآ ، شیپ  ربمایپ  ینیـشناج  يربهر و  هلأسم  رد  هک  یفارحنا  نایرج  دهد ، یم  ناشن  دـنک و 

نیملسم و تشونرس  رب  هطلـس  اب  دنتفای و  تردق  مک  مک  هلا ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ مالـسا و  نیرید  نانمـشد  درک و  رود  بتکم 
.دندیشخب قّقحت  ار  دوخ  موش  تاّین  فادها و  تموکح ،
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تبسن هدرک و  یبای  هشیر  ار  اروشاع  هعقاو  نکمم  لکش  نیرتهب  هب  هرس ) سدق   ) یناپمک همالع  هب  فورعم  یناهفـصا  ققحم  موحرم 
همـشچرس رتدنلب و  ياه  قفا  ندید  هب  ار  ام  هداد و  رادـشه  يرجه ، مرحم 61  مهد  زور  رد  اهنت  هعقاو  نیا  ندـید  يرهاظ و  هاـگن  هب 

.دنک یم  توعد  دروخ ، یم  بآ  نآ  زا  هثیبخ  هرجش  نیا  هک  یلصا 

: تسا هدومن  يرگنشور  نینچ  شیابیز ، رایسب  رعش  رد  یناپمک  همالع 

هلَمرَح ُهامَر  ِْذا  هامَر  امف 

هل َدَّهَم  نَم  ُهامَر  امَنا  و 

هثداح نیا  زاس  هنیمز  هک  یـسک  هکلب  .تخادنا  یم  ریت  هک  دوبن  هلمرح  نیا  تخادـنا ، ریت  البرک  رد  هیلع ) هللا  ُهنعل   ) هلمرح هک  هاگنآ 
هب دـمآرد و  تکرح  هب  رگید  یملاظ  تصـش  برـض  اب  رگید و  ینامک  زا  شیپ و  اـه  لاـس  هلمرح ، ریت  ینعی  .درک  يزادـناریت  دوب ،

.تسشن فده  هب  يرجه  اروشاع 61  مهد  دیدرون و  رد  ار  البرک  هداج  لاس   50 ریت ، نیا  .تشگ  یم  دوخ  فده  لابند 

« دمحم قح  َملظ  ٍملاظ  َلوا   » تسد هب  شنامک  هک  دمآ  هفیقس  يوس  زا  يریت  هفیلخلا » ِدَی  یلَع  هُسوَق  هفیقسلا و  بناج  نِم  یتَا  ٌمهَـس  »
! دوب

.دومن يواکاو  درک و  لح  ار ، خیرات  هنوگ  هلداعم  هنحص  نیا  دوش  یمن  نیا  زا  رتهب  ًاتقیقح 

هعیش مالسا و  خیرات  ریسم  دمآ و  یمن  شیپ  تسا ، اروشاع  رد  نآ  جوا  هک  يدعب  ياه  تیانج  زگره  دوبن ، هفیقس  موش  همـشچ  رگا 
هب
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.دروخ یم  مقر  يرگید  هنوگ 

: مالک کی  رد  و 

! دندیرب ردیح  زا  هک  ییاه  نامه 

! دندیرب رس  ار  یلع  نبا  نیسح 

؟ تشذگ هچ  هفیقس  رد 

شموصعم نادـنزرف  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع الوم  فرحنم و  دوب ، هدرک  نیعم  اه  ناسنا  يارب  نانم  دـنوادخ  هک  ار  يریـسم  هفیقـس  رد 
هیلع  ) تیب لها  كاپ  بتکم  رد  مدرم  هک  دش  نیا  هجیتن  دندرک ! یفرعم  نانآ  ياج  هب  ار  دوخ  دندومن و  نیشن  هناخ  ار  مالسلا ) هیلع  )

.دش زاب  ناشیا  رب  دنسپان  تشز و  ياهراک  همه  ماجنا  باب  دندشن و  تیبرت  مالسلا )

یم دوخ  تسین و  مالـسلا ) هیلع   ) موصعم ماما  هب  يزاین  تموکح ، هرادا  يارب  دـندرک ، روصت  مدرم  هک  دـش  عورـش  اجنآ  زا  لکـشم 
! دنندز رانک  ار  دوب  نیمز  يور  رب  دنوادخ  مات  هفیلخ  هک  یلماک  ناسنا  عقاو  رد  دننک ! هرادا  ار  هعماج  دنناوت 

هعماج رد  ار  یعامتجا  مظن  طقف  دـهاوخ  یم  هک  دنتـسناد  يدام  رما  کی  طقف  ار  تموکح  هرادا  هک  تفرگ  تاشن  اـجنآ  زا  لکـشم 
ار تسا  نیمز  رد  یهلا  ماکحا  يرجم  هک  مالسلا ) هیلع   ) موصعم ماما  یسارکومد ، مسا  هب  یعامتجا ، مظن  يارقرب  يارب  دنک و  رارقرب 

.دنندز رانک 

.دندناسر تداهش  هب  نکمم  هجو  نیرتدب  هب  ار  ادخ  هفیلخ  اروشاع  زور  رد  هک  دش  نیا  يا  هفیقس  رکفت  هجیتن 
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دوب یلو »  » اب مدرم  نامیپ  رگا 

دوب یلع  لآ  اب  دنویپ  رگا 

تفر یم  دای  زا  یبن  نامرف  هن 

تفر یم  داب  رب  شتمحز  جنر و  هن 

یناوج رد  دش  یم  هتشک  ارهز  هن 

یناگدنز نیا  زا  هتسخ  دش  یم  هن 

دوب یبتجم  بیصن  لد  نوخ  هن 

دوب البرک  رد  اه  هلال  رپرپ  هن 

يا هفیقس  گنهرف 

صخـش نآ  هچ  لاح  دنک ، لمع  گنهرف  نآ  هب  دریذـپب و  ار  نآ  ناسنا  و  دـشاب ، هفیقـس  سنج  زا  هک  یگنهرف  عون  ره  مینادـب  دـیاب 
لها هفیقـس  لها  .تسا  هتـشاذگ  هفیقـس  لها  ياپ  اج  دـشاب ، نید  رظن  زا  دارفا  نیرت  هجوم  يرهاظ  رظن  زا  اـی  صاخـشا و  نیرترفاـک 

اب نآ  تیمکاح  هک  ینید  .تیالو  یب  نید  نید ؟ مادک  اما  دندز ؛ یم  مد  نید  زا  زین  تیمکح  لامعا  زا  سپ  هدوب و  ینالوط  تادابع 
! دشابن موصعم  نیشناج  موصعم و 

؟ تسا تیالو  زج  يزیچ  نید ، نطاب  رگم 

ار دوخ  دنهدب و  مالـسا  هب  ار  ناشتـسد  هکنیا  ياج  هب  تسین ، یفاک  روما  يارب  مالـسا  رظن  دندید  یم  اجره  يا ، هفیقـس  گنهرف  رد 
.دنداد یم  حیجرت  مالسا  رب  ار  دوخ  رظن  دنشکب ، الاب 

ریت اب  دور و  یم  خلسم  هب  ملاع  يونعم  ماقم  نیرتالاب  لماک و  ناسنا  مالسلا ،) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  هک  تسا  گنهرف  نیا  رد  يرآ ،
هبعش هس 
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ار مالـسلا ) هیلع  ) سابعلا لضفلاوبا  تسد  ود  دـننک و  یم  هکت  هکت  ار  وا  ربکا  یلع  ندـب  هراپ و  هراپ  ار  شا  ههام  شـش  لفط  يولگ 
.دنناسر یم  تداهش  هب  هجو  نیرت  عیجف  اب  ار  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  يافواب  نارای  ادج و 

تیانج زاسرتسب  دیزی  هیواعم و 

ناگدـیزگرب هدـناشن  تسد  دـیزی  هیواعم و  تسا و  مالـسلا ) هیلع   ) تیب لـها  هب  تیاـنج  ملظ و  همـشچرس  هفیقـس ، ياروش  نیارباـنب 
.دوب اه  نآ  لمعلاروتسد  نامه  ناشلمعلا  روتسد  دندوب و  هفیقس  ياروش 

هاگتـسد هتبلا  دندوب ، یبوخ  بسانم و  رایـسب  ياهرتسب  هثیبخ ، تخرد  هب  همـشچرس  نآ  دولآ  رهز  بآ  ندناسر  يارب  دیزی  هیواعم و 
.اه نادرگراک  نایفارطا و  رظن  زا  مه  دراد ، توافت  الماک  دیزی  تموکح  اب  يزکرم  رظن  زا  مه  هیواعم ، تموکح 

، ماخ ناوج  کی  دیزی  اما  تسا ، يرادکُلم  کُلم و  راک  رد  یناوارف  قباوس  ياراد  هبرجت و  اب  رادمتسایس ، بیرف ، ماوع  يدرم  هیواعم 
.دهاوخ یم  شبارش  رعش و  قوشعم و  یَم و  يارب  مه  ار  تموکح  تسایر و  هک  تسا  ینارذگشوخ  هبرجت و  یب 

هدش و هتخپ  الماک  هتـشذگ ، یـسایس  ياه  ناروک  رد  هک  دندوب  راد  هشیر  هقباس و  اب  یمدرم  صاع ، نب  ورمع  دننام  هیواعم  نایفارطا 
نیمه هب  دندرک و  یم  هدافتـسا  يا  هشقن  ره  زا  دوخ  يایند  يرادهگن  يارب  دنتـشادن و  هیواعم  دوخ  زا  یمک  تسد  نانآ  زا  يرایـسب 

ات دوش  مهارف  مزال  رتسب  ات  دندنام  رظتنم  دندزن و  بالقنا  مایق و  هب  تسد  دیزی  ندـمآ  راک  يور  ات  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  لیلد 
هبیط هرجش  شنارای  دوخ و  كاپ  نوخ  ندرک  يراج  اب  بسانم  طیارش  رد 
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.تسا يا  هفیقس  گنهرف  رکفت و  عون  نیا  زا  يریگولج  يارب  البرک  رد  اهراثیا  یناشفناج و  همه  .دناشنب  رمث  هب  ار  مالسا 

؟ میدرک یم  هچ  میدوب ، نامز  نآ  رد  ام  رگا  تسا : نیا  لاؤس  نیرتمهم  اما 

، دوخ قح  رب  یلو  زا  هدوب و  گنهرف  نآ  نیعبات  ءزج  هزورما  زین  ام  تسا ، نکمم  تسا ؟ هدوب  نامز  نآ  رد  طقف  هفیقـس  رگم  باوج :
ریز ار  یهلا  ینید و  ياه  شزرا  مینک و  یچیپرس  وا  زا  دشاب ، ام  عفانم  فلاخم  یلو ، نامرف  اجک  ره  ای  میشاب ! هتشادن  ضحم  تعاطا 

! میراذگب اپ 

يدایز يا  هدع  دش و  هتخپ  هفیقس  رد  هک  یـشآ  نامه  هک  دنتـسین  نیا  لابند  هب  يا  هدع  ایآ  درادن ؟ دوجو  هزورما  يرکفت  نینچ  ایآ 
؟ دننک مومسم  هیقف  تیالو  هب  تبسن  ار  اهرکف  دنزپب و  ام  يارب  مه  زورما  درک  مومسم  ار 

دیکأت دندومرف و  حرطم  ینید  تیمکاح  رد  نآ  ندوب  یلقن  یلقع و  يانبم  رب  ار  هیقف  تیالو  لصا  هرس ) سدق  ) ینیمخ ماما  ترـضح 
«. .دسرن تکلمم  هب  یبیسآ  ات  دیشاب  هیقف  تیالو  نابیتشپ  : » دندرک

هب نافعـضتسم  ناناملـسم و  قوقح  زا  عافد  یمالـسا و  ماـظن  هرادا  رد  ار  دوخ  تلاـصا  راوگرزب ، ماـما  نارود  رد  هیقف  تیـالو  لـصا 
تابثا هب  يربهر  مظعم  ماقم  تکربرپ  يربهر  نارود  رد  ار  دوخ  رارمتـسا  ماکحتـسا و  مالـسا ، یقرتم  لصا  نیا  داد و  ناشن  ینـشور 

هب اروشاع  گنهرف  زا  يزومآ  سرد  مدرم و  تریـصب  اب  لصا  نیا  فذـح  رد  هیقف  تیـالو  ناـفلاخم  قفوماـن  ياـه  شـالت  دـناسر و 
.تسا هدروخ  گنس 
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هضور زیرگ و 

البرک هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا هللا  دبع  یبا  ناوراک  مرحم  هام  مود  زور  نآ ، ناراکردنا  تسد  هفیقـس و  زا  هدمآرب  گنهرف  اما 
.دنناسرب تداهش  هب  ار  نازیزع  نیا  ات  دندومن  مهارف  نایدیزی  يارب  ار  یبسانم  رتسب  دندناشک و 

هرانک ریـسم  زا  تارف ، هرانک  میدمآ  نینمؤملاریما  اب  هتـشون : يوار  نابز  زا  هباحـصلا  هفرعم  یف  هباغلا  دـُسا  باتک  رد  يرزج  ریثا  نبا 
: دومرف درک و  هراشا  يا  هطقن  هب  تسد  اب  .میتفرگ  ار  شرود  ام  داتسیا و  تفرگ و 

اجنیا .دـنوش  یم  هدایپ  بکرم  زا  اجنیا  .تساجنیا  اه  نآ  نارتش  هاگباوخ  مِِهئامِد ؛ ُقارَهُم  مِهباـکِر و  ُخاـنُم  و  مهلِحاوِر ، ُعضوم  اذـه  »
« .دزیر یم  نیمز  هب  ناشکرابم  ياه  نوخ 

نآ يادف  مردپ  (1) ؛ ُهللا الإ  ءامَّسلا  یف  الو  ِضرألا  یف  هل  َرـصان  نَم ال  یبأب  : » تفگ مه  یکانزوس  هلمج  کی  اـهتنا  رد  ترـضح  نآ 
« .درادن ادخ  زج  يروای  نامسآ  رد  هن  نیمز و  رد  هن  هک  یسک 

هک یناکم  هب  دیـسر  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ناوراـک  هک  هاـگنآ  .دـش  ققحم  یناـمز  هچ  نینمؤملاریما  ینیب  شیپ  نیا  دـیناد  یم 
.دراد یمن  رب  مدق  زا  مدق  هللادبع  یبا  بسا  دندید  هرابکی 

ٍءاََلب ٍبْرَک َو  ُعِضْوَم  اَذَـه  َلاَق  َُّمث  ِءاَلَْبلا  ِبْرَْکلا َو  َنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  َلاَقَف  ُءاََلبْرَک  َلیِقَف  ِضْرَأـْلا  ِهِذَـه  ُمْسا  اَـم  َلاَـق  اَهَلَـصَو  اَّمَلَف  »
نیسح ماما  دندیسر ، البرک  هب  یتقو  (2) ؛ هَّللا ُلوُسَر  يِّدَج  ِینَثَّدَح  اَذَِهب  اَنِرُوُبق  ُّلَحَم  اَنُه  اَِنئاَمِد َو  ُکَفْسَم  اَِنلاَحِر َو  ُّطَحَم  اَنُهاَه  اُولِْزنا 

: دیسرپ مالسلا ) هیلع  )
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الب هودنا و  لحم  اجنیا  : » دومرف سپس  .الب  هودنا و  زا  وت  هب  مرب  یم  هانپ  نم  ایادخ  دومرف : .البرک  دش : هتفگ  تسیچ »؟ نیمز  نیا  مان  »
ياهربق لحم  ام و  نوخ  نتخیر  لحم  ام و  ندش  هدایپ  ياج  اج  نیمه  ادخ  هب  دـنگوس  دـییآ ، دورف  اج  نیمه  رد  .دـییآ » دورف  تسا ،

نینچ نم  هب  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  مّدج  .دنوش  یم  هدرب  يریـسا  هب  نم  تیب  لها  اج  نیمه  رد  ادخ  هب  دنگوس  .تسا  ام 
« .تسا هداد  ربخ 

ما هدروآ  ناغمرا  نم  البرک  نیمز  يا 

ما هدروآ  نابز  نیریش  رغصا  کچوک  ّرُد 

ام ياوأم  نیرخآ  البرک  نیمز  يا 

ام لابقتسا  رهب  اشگب  تسد 

مرورپ مغ  رهاوخ  نیا  البرک  نیمز  يا 

مرغصا هراوخریش  نیا  البرک  نیمز  يا 

رارکت ار  ماما  ود  نآ  تالمج  يوحن  کـی  هب  نیمزرـس  نیمه  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما رتخد  هک  دیـسر  مه  يزور  کـی  اـما 
.درک

« .ندرک هیرگ  نیـسح  ماما  رب  درک  عورـش  َْنیَـسُْحلا ؛ ُبُدـْنَت  ، » هاگلتق رانک  دـمآ  مالـسلا ) اهیلع   ) بنیز هک  يزور  نامه  زور ؟ مادـک 
ِْنیَْنثِْإلا ِمْوَی  ِیف  ُهُرَکْسَع  یَحْـضَأ  ْنَم  ِیبَأب  : » دیـشک دایرف  هتـسکش  یلد  اب  درد و  زا  رپ  يادص  اب  ٍبِیئَک ؛ ٍْبلَق  ٍنیِزَح َو  ٍتْوَِصب  يِداَُنت  »

رحن رانک  هک  ییاقآ  نآ  يادف  مردپ  یَـضَم ؛ یَّتَح  ُناَشْطَْعلا  ِیبَِأب  « » .دندرک تراغ  ار  شیاه  همیخ  هک  یـسک  نآ  يادف  هب  مردپ  ًابْهَن ؛
رس هنشت  بل  اب  بآ 
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« .دیکچ یم  شفیرش  نساحم  زا  نوخ  هک  ییاقآ  نآ  يادف  مردپ  ِءاَمِّدلِاب ؛ ُرُطْقَت  ُُهتَْبیَش  ْنَم  ِیبَِأب  « » ندرک ادج  شندب  زا 

ِهَماَمِْعلا َو ُبُولْـسَم  اَفَْقلا  َنِم  ِْسأَّرلا  ُزوُزْجَم  ٌْنیَـسُح  اَذَـه  هادَـج  اَو  هاَدـمُحم  اَو  : » دیـشک دایرف  درک ، ضوع  ار  مالک  نحل  هرابکی  اـما 
(1)« ءاَدِّرلا
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ص 133. نامه ، - . 1
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( ( مالسلا هیلع   ) ینیسح بالقنا  رد  رئاعش  اهدامن و   ) مرحم موس  بش 

هراشا
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هزیگنا داجیا 

(1) هزیگنا داجیا 

روخارف هب  کی  ره  هک  میوش  یم  هجوتم  مینک ، یم  یـسررب  ار  یبهذـم  فلتخم  شیارگ  اـب  گرزب  ناـیدا  لـلم و  ماوقا و  هک  هاـگنآ 
ناـمه ینید ، گـنهرف  رد  اـهدامن  نیا  .دـنا  هدرک  یفرعم  باـختنا و  دوخ  يارب  ار  ییاـه  لبمـس  اـهدامن و  شیوخ ، میلاـعت  بادآ و 

.دنتسه یبهذم » رئاعش  »

هب ینعی  تسا ؛ یناعم » یعادـت  تردـق   » اـه یگژیو  نیا  زا  یکی  دنـشاب : یم  یـساسا  مهم و  یگژیو  ود  ياراد  اـه  لبمـس  اـهدامن و 
روهظ و اب  دوش و  یم  يراج  شا  هشیدـنا  رد  دامن  نآ  ياوتحم  مایپ و  هلـصافالب  دـتفا ، یم  دامن  نآ  هب  شمـشچ  يدرف  هکنیا  ضحم 
بتکم و ور ، نیا  زا  .دـسر  یم  هتفرگ ، لکـش  نآ  ساسا  رب  داـمن  هک  یگنهرف  اـی  ندـمت و  هب  ینید ، رئاعـش  اـهدامن و  ندـش  ادـیوه 

.دشاب رت  ییوق  نآ  رد  یناعم  یعادت  تلاح  هک  تسا  رتراذگریثأت  رادیاپ و  یبهذم 

رئاعـش و بادآ ، هریاد  هچ  ره  تسا و  ینورد  يرـس و  يرما  زا  یکاـح  هک  تـسا  اـه » نآ  ندوـب  زار  زمر و  رپ   » اـهدامن مود  یگژیو 
لاعفا

45 ص :

.یماهبا شور  - . 1
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هفسلف تمکح و  هب  نآ  زا  ینید  تاریبعت  هب  هک  تسا  نآ  ینورد  لکش  ندوب  قیمع  یگدرتسگ و  زا  ناشن  دشاب ، عیـسو  یگنهرف  رد 
هدـنراد رب  رد  دریذـپ و  یم  ماـجنا  نیداـمن  تروص  هب  یعرـش  تاداـبع  لاـمعا و  هفـسلف ، تمکح و  نیا  ساـسا  رب  دوش و  یم  ریبعت 

.دنک یم  زیامتم  نیریاس  زا  ار  نآ  هک  دوش  یم  يا  هدیا  موهفم و 

ای بتکم  نآ  ییاسانـش  يارب  يا  همانـسانش  تقیقح  رد  دـنراد و  گنهرف  کی  جـیورت  مایپ و  لاقتنا  رد  یناوارف  ریثأت  اهدامن  نیاربانب 
بالقنا رئاعـش  اهدامن و  تسا ، هتـسیاش  گنهرف ، جـیورت  مایپ و  لاقتنا  رد  اهدامن  راثآ  تیمها و  هب  هجوت  اـب  لاـح  .دنتـسه  گـنهرف 

هک هتشاد  دوجو  مالسلا ) هیلع   ) ینیـسح بالقنا  رد  ییاهدامن  هچ  مینیبب  ات  دریگ  رارق  لیلحت  یـسرربدروم و  مالـسلا ) هیلع   ) ینیـسح
؟ تسا هدش  خرس  نایرج  نیا  يرادیاپ  ببس 

؟ تسا هتفرگ  لکش  ام  نهذ  رد  مالسلا ) هیلع   ) ینیسح خرس  بالقنا  زا  زار  زمر و  رپ  رئاعش  مادک 

؟ دننک یم  دروخرب  اهدامن  نیا  اب  هنوگچ  مالسلا ،) هیلع   ) ینیسح بالقنا  نانمشد 

اوتحم نتم و 

هراشا

خرـس مایق  تیناـقح  تیمولظم و  زا  یکاـح  هک  دراد  دوجو  یفلتخم  رئاعـش  اـهدامن و  مالـسلا ) هیلع   ) ینیـسح بـالقنا  رد  کـش  یب 
طیارش نیرت  تخس  رد  یتح  ناوناب  يارب  یمالسا  لماک  شـشوپ  هب  يدنبیاپ  اهدامن ، نیرت  مهم  زا  اما  تسا ؛ مالـسلا ) هیلع   ) ینیـسح

تمکح ندوب  زار  زمر و  رپ  زا  یکاح  دنلب و  یناعم  یعادت  ببس  تماقتسا  نیا  .تسا 
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بالقنا ناوناب  يارب  یمالـسا  لماک  شـشوپ  هب  يدـنبیاپ  زا  یکاح  ـالبرک  هعقاو  یخیراـت ، عباـنم  ساـسا  رب  .تسا  یمالـسا  شـشوپ 
: دوش یم  هراشا  اه  شرازگ  نیا  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  .تسا  طیارش  نیرت  تخس  رد  یتح  مالسلا ) هیلع   ) ینیسح

رداچ ياضاقت  لوا : شرازگ 

: دنتشاد یتساوخرد  نینچ  دعس  رمع  زا  البرک  يارحص  رد  مالسلا ) هیلع   ) ینیسح نانز  هک  دنک  یم  لقن  دیفم  خیش 

اب ار  دوخ  ات  دوش  هدنادرگزاب  هدش  هتفرگ  نانآ  زا  هچنآ  دنتساوخ  وا  زا  نانز  (1) ؛ ِهب َنْرَّتَسَتَِیل  َّنُْهنِم  َذِخُأ  اَم  َعِجْرَتْسَِیل  ُهَوْسِّنلا  ُْهَتلَأَس  «َو 
ياضاقت راب  نیا  دنادرگنزاب ، ار  اهرداچ  یسک  دشن و  زاسراک  دعسرمع  روتـسد  تشادن و  يرثا  هتـساوخ  نآ  نوچ  اما  دنناشوپب » نآ 

لها يارـسا  دعـس  رمع  هک  داتفا  قافتا  ینامز  مود  تساوخرد  نیا  دندرک و  زاربا  وا  زا  ریغ  یـصخش  هب  رگید و  يا  هنوگ  هب  ار  دوخ 
، دوب فرشم  نانآ  رب  هداتسیا و  یماب  رب  هک  یفوک  نانز  زا  یکی  .دندرک  عامتجا  ارـسا  ياشامت  يارب  هفوک  لها  .درب  هفوک  هب  ار  مرح 

»؟ دیتسه ارسا  نیمادک  زا  اهامش  ُنْتنَأ ؛؟ يَراَسُْألا  ِّيَأ  ْنِم  : » دیسرپ

: دنداد باوج 

تـشاد هک  يا  هچراپ  يرـسور و  هعنقم ، رداچ ، هچ  ره  دـمآ و  نییاپ  ماب  زا  نز  میتسه » دـمحم  لآ  يارـسا  ام  ٍدَّمَُحم ؛ يَراَـسُأ  ُنَْحن  »
(2) .دندیناشوپ ار  دوخ  نانآ  داد و  نانآ  هب  درک و  عمج 
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لوبق ار  امرخ  نان و  دـندوب ، هنـسرگ  هکنآ  اب  ارـسا  ناوراک  ارچ  هک  تسا  نیا  دوش  یم  حرطم  اجنیا  رد  هک  یلمأت  لـباق  مهم و  لاؤس 
ناوت یم  یتح  تسا و  دایز  رایـسب  شتیمها  باجح  هک  دننامهفب  دنهاوخ  یمن  ایآ  دندرک ؟ لوبق  ار  اه  هعنقم  رداچ و  یلو  دـندرکن ؛

!؟ درک ظفح  مرحمان  دید  زا  ار  دوخ  نآ  اب  درک و  لوبق  ار  نارگید  ياه  هّیطع 

ایآ دشاب ؟ مالـسلا ) هیلع   ) ینیـسح بالقنا  رد  دنلب  یناعم  یعادت  اب  يدامن  دـناوت  یمن  ایح  بجح و  هب  ییاروشاع  نانز  يدـنبیاپ  ایآ 
!؟ دنک یمن  توعد  هلیسو  ره  اب  تیعقوم و  ره  لاح و  ره  رد  باجح  تیاعر  هب  ار  ام  نانز  اه  نیا 

تیرح و ناربمایپ  هک  هنوگ  بنیز  ییاروشاع و  ناـنز  تسا و  ناملـسم  نز  يدـنمجرا  تمارک و  هناـشن  باـجح  هک  تسا  حـضاورپ 
.دنراد یم  مدقم  زیچ  همه  رب  ار  دوخ  تیصخش  تمارک و  ظفح  دنتسه ، هدوب و  تفع  تمصع و  تایآ  یگدازآ و 

نامرحمان زا  دوخ  نتشاد  ناهنپ  مود : شرازگ 

ناکم هب  یناکم  زا  ارـسا  لقنو  لمح  ماگنه  رد  .دندرک  هناور  ماش  يوس  هب  ار  نانآ  دـندنام ، هفوک  رد  ارـسا  هک  يزور  دـنچ  زا  سپ 
نیا دنداد و  یم  لاقتنا  باجح ، لماک  ظفح  ناکما  رظن  زا  نانآ  تمرح  تشادساپ  نودب  هاگ  رافک و  يارـسا  دننامه  ار  نانآ  رگید ،

یششوک چیه  زا  باجح  ظفح  يارب  نانآ  تخیگنارب و  ار  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ترـضح  و  مالـسلا ) هیلع   ) تیب لها  ضارتعا  راک ،
ماما میرادـن ، غارـس  چـیه  هک  یلاح  رد  دـنا ، هدـش  یم  لسوتم  زین  اـّنمت  شهاوخ و  هب  دوب  مزـال  رگا  یتح  دـندرک و  یمن  راذـگورف 

يدام روما  يارب  مرح  لها  ای  مالسلا ) هیلع   ) نیسح
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، نان ياضاقت  نمـشد  زا  تراسا  زا  سپ  مرح  لها  هک  دیبای  یمن  يدروم  چیه  زاب  دنـشاب و  هدرک  سامتلا  ای  هدـش  لسوتم  نمـشد  هب 
نتـشاد هگن  رود  باجح و  شـشوپ و  ظفح  رب  ناوناب  رارـصا  ماش ، ثداوح  رد  تقد  یلو  دنـشاب ، هتـشاد  ار  يدام  روما  ریاـس  بآ و 

.دنک یم  نشور  نایچاشامت  راظنا  زا  ار  دوخ 

یتساوخرد وت  زا  تفگ : دش و  کیدزن  رمـش  هب  موثلک  ما  دندش ، کیدزن  قشمد  هب  ارـسا  یتقو   » هک دـنک  یم  لقن  سوواط  نب  دـیس 
نآ نایچاشامت  هک  يا  هزاورد  زا  ینک ، دراو  رهـش  هب  ار  اـم  یتساوخ  هک  یماـگنه  تفگ : تسیچ ؟ تتـساوخرد  تفگ : رمـش  .مراد 
رد سب  زا  ام  اریز  دـننک ، رود  ام  زا  دـنربب و  نوریب  اه  هواـجک  نیب  زا  ار  اهرـس  نک ، داهنـشیپ  نارومأـم  هب  نک و  دراو  دنـشاب ، رتمک 

ار اهرس  داد  روتـسد  دوب ، یغای  ملاظ و  سب  زا  رمـش  یلو  .میتشگ  لیلذ  راوخ و  میدش  عقاو  دید  دروم  یعـضو  نینچ  یتلاح و  نینچ 
(1)« .داد روبع  نایچاشامت  نیب  زا  لاح  نآ  اب  ار  نانآ  دنهد و  رارق  اه  هواجک  نیب  رد  اه  هزین  رب 

وحم ددص  رد  زین  ذوفن  همانرب  اب  نانمـشد  .دوش  یم  نشور  نانآ  نافلاخم  دحزا  شیب  هنیک  رفک و  تثابخ و  يدیلپ ، ثداوح ، نیا  زا 
ياضاقت اب  هک  تسور  نیا  زا  .دنهد  ناشن  خوسنم  شزرا و  یب  ار  یعرـش  شـشوپ  باجح و  دندرک  یم  شالت  دندوب و  مالـسا  راثآ 

.دندرک یم  تفلاخم  موثلک  ما 

دعس نب  لهس  زا  هنیکس  ترضح  ياضاقت  موس : شرازگ 

رگیدکی هب  دنداش و  مدرم  مدید  .مدیسر  ماش  هب  سدقملا ، تیب  ریسم  رد  هک  دنک  یم  لقن  دعس  نب  لهس  زا  بقانم  بحاص 
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ار یـسک  تسین ، نایماش  دـیع  يداش و  مایا  نونکا  متفگ : دوخ  شیپ  .دنلوغـشم  یبوک  ياپ  ینز و  فد  هب  نانز  .دـنهد  یم  تراـشب 
.تسا هدـش  هیدـه  ماش  هب  قارع  زا  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح رـس  نیا  دـنتفگ : مدرک ...  لاؤس  ینامداش  نیا  تلع  زا  مدـید و 

.دننک یم  يداش  نینچ  مدرم  دنروآ و  یم  ار  مالسلا ) هیلع   ) نیسح رس  ابجع ! متفگ :

تشپ ناهگان  تسا و  هلا ) هیلع و  هللا  یلص   ) هّللا لوسر  رس  هیبش  رایسب  هک  تسا  يرـس  شا  هزین  رب  هک  مدید  ار  يراوس  بسا  ناهگان 
وت كرتـخد ، يا  : » مدرک ضرع  مدـش و  کـیدزن  ناـنآ  رفن  نـیلوا  هـب  .دـنراوس  زاـهج  نودـب  نارتـش  رب  هـک  مدـید  ار  یناـنز  وا  رس 

.منیسح رتخد  هنیکس  نم  تفگ  یتسیک »؟

.ما هدینش  ار  شنخس  ما و  هدید  ار  وت  ّدج  .متسه  دعس  نب  لهس  نم  يراد ؟ یتجاح  متفگ :

هب ناشمشچ  دنوش و  نآ  ياشامت  لوغشم  مدرم  ات  دربب  رتولج  ار  رـس  وگب  تسا  وا  تسد  هب  رـس  نیا  هک  یـسک  هب  دعـس ! يا  تفگ :
يروآرب رگا  هک  مراد  يا  هتساوخ  متفگ  متفر و  رس  بحاص  دزن  دیوگ : یم  لهس  .دتفین  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هّللا لوسر  تیب  لها 

قبط نم  داد و  ماـجنا  وا  ربـب ، رتولج  هواـجک  زا  ار  رـس  نیا  متفگ : تسیچ ؟ تا  هتـساوخ  تفگ : .داد  مهاوخ  وـت  هب  راـنید  دـصراهچ 
(1) .مداد وا  هب  رانید  دصراهچ  ما  هدعو 

دصشش رازه و  زا  شیب  رانید  دصراهچ  نیاربانب  تسا ؛ مرگ  زا 25/4  رتشیب  لاقثم  ره  تسا و  لاقثم  کی  لداعم  ًابیرقت  الط  رانید  ره 
( هلا هیلع و  هللا  یلـص   ) هّللا لوسر  تیب  لها  نانز  زا  یـضعب  اهنت  ات  دشخب  یم  ار  الط  رادقم  نیا  یـسک  هکنیا  دش و  دهاوخ  الط  مرگ 

دید ضرعم  رد  رتمک 
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.دزاس یم  نشور  یبوخ  هب  ار  باجح  ظفح  تیمها  دنریگ ، رارق  نامرحمان 

مرح لها  زا  ششوپ  بلس  هب  ضارتعا  مراهچ : شرازگ 

يزوریپ تاراختفا و  نایب  هب  ّربکت  اب  وا  .دندرب  دیزی  سلجم  هب  ار  نانآ  دـندرک و  ماش  دراو  ار  مالـسلا ) هیلع   ) تیب لها  يارـسا  یتقو 
زا یـشان  ار  دـیزی  يرگ  ازهتـسا  نآرق ، زا  یتایآ  نایب  اب  تساخ و  اپ  هب  مالـسلا ) اهیلع   ) بنیز ترـضح  هاـگنآ  .تخادرپ  دوخ  ياـه 

.تسناد یهلا  باذع  هب  شندش  راتفرگ  ماجنارس  وا و  ناهانگ  ندش  نوزفا  يارب  ار  وا  هب  دنوادخ  نداد  تلهم  یهلا و  تایآ  بیذکت 
: دندومرف سپس 

َّنُهَهوُجُو َْتیَْدبَأ  َّنُهَرُوتُس َو  َتْکَتَه  ْدَق  اَیاَبَـس  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِتاََنب  َُکقْوَس  َكَءاَمِإ َو  َكَِرئاَرَح َو  َكُریِدْخَت  ِءاَقَلُّطلا  َْنبا  اَی  ِلْدَْعلا  َنِم  «َأ 
هدرپ و تشپ  رد  ار  دوخ  ناکزینک  نانز و  وت  هک  تسا  لدع  نیا  ایآ  هدش ! دازآ  نادنزرف  يا  (1) ؛ دََلب َیلِإ  ٍدََلب  ْنِم  ُءاَدْعَْألا  َّنِِهب  وُدْحَت 

اهنآ تمرح  هدرپ  یناشک ، يوس  نآ  يوس و  نیدب  ریسا  ناونع  هب  ار  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هّللا لوسر  نارتخد  يراد و  هاگن  باجح 
»!؟ دنرب يرهش  هب  يرهش  زا  ار  اهنآ  نانمشد  یئاشگب و  ار  نانآ  يور  يردب 

رگید نانز  وا و  دنا و  هدیـشوپ  دـیزی  نانز  هک  تسا  نیا  هدـش  هدرزآ  تخـس  نآ  زا  مالـسلا ) اهیلع   ) بنیز ترـضح  هک  یمهم  هتکن 
، دنا هنـسرگ  ناریـسا  ریـس و  وت  نانز  ای  دنخوک  رد  ناریـسا  خاک و  رد  وت  نانز  دیوگ ، یمن  تهج  نیمه  هب  دنرادن و  لماک  شـشوپ 

ششوپ هک  تشاد  هجوت  دیاب  نیا ، رب  هوالع  .دنک  یم  رارصا  باجح  رب  اهنت  اهنت و  هکلب 
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.دندرک یم  عزف  عزج و  دنداد و  یم  جرخ  هب  تیساسح  نآ  هب  تبسن  نینچ  نیا  ترضح  نآ  اما  هدشن ، هتشادرب  لماک  روط  هب 

فافع باـجح و  هب  تبـسن  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  نادـناخ  هک  تسا  یتیمها  نداد  ناـشن  مه  اـه  شرازگ  نیا  لـقن  زا  فدـه 
هتشادن و هاگن  ار  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ترتع  تمرح  میرح  نایدیزی  اریز  تسا ؛ نمـشد  نتخاس  اوسر  مه  دنتـشاد و  شیوخ 

! دندوب هداد  رارق  مدرم  ياشامت  ضرعم  رد  ار  مالسلا ) هیلع   ) ینیسح نارتخد  نانز و 

هب يرهـش  زا  یلزنم و  هب  یلزنم  زا  هدز و  تبیـصم  رادـغاد و  دـندوب و  نمـشد  تسدریز  هکنآ  اـب  ییاروشاـع  نارتخد  ناـنز و  يرآ ،
ياه ینارنخـس  زین  لاح  ناـمه  رد  دنتـشاد و  تبقارم  فاـفع  باـجح و  ظـفح  هب  تبـسن  تقد ، تیاـهن  اـب  دـندش ، یم  دراو  يرهش 

طیارـش همه  نارود و  همه  رد  ناوناب  يارب  یـسرد  نیا  .دندنام  یمن  زاب  ادهـش  فادها  زا  عافد  نییبت و  تلاسر و  ماجنا  هنارگاشفا و 
تمرح کته  رد  يدیزی  ذوفن  همانرب  رگید  یفرط  زا  .دنزومایب  دـنناوت  یم  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  بالقنا  زا  ام  ناوناب  هک  تسا 

.دراد شدوخ  صاخ  لکش  ینامز  ره  رد  ذوفن  نیا  هک  تسا  لمأت  لباق  یباجح  یب  جیورت  ناوناب و 

دوخ یباجحدب  اب  يا  هدع  ایآ  لاح  تسا ، ناریا  رد  یباجحدب  جـیورت  لابند  هب  مرن  گنج  قیرط  زا  نمـشد  زین  ناریا  بالقنا  زا  دـعب 
رد یخساپ  هچ  تشاد ؟ میهاوخ  باجح  يادهـش  ربارب  رد  یباوج  هچ  ام  دننک ؟ یمن  کمک  ذوفن  هژورپ  رد  نمـشد  لزاپ  لیمکت  هب 

میهاوخ دنا ، هدرک  ظفح  ار  یمالسا  دامن  رئاعـش و  نیا  تراسا ، طیارـش  نیرت  تخـس  رد  هک  مالـسلا ) هیلع   ) ینیـسح مرح  لها  ربارب 
؟ داد
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هکس کی  يور  ود  تریغ  باجح و 

هراشا

زا دوش  یمن  .درواین  نایم  هب  یتبحـص  تریغ  زا  درک و  تبحـص  باجح  زا  دوش  یمن  دنتـسه ، هکـس  کی  يور  ود  تریغ  باجح و 
زا دراد  اج  مییوگ ، یم  یمالک  یئاروشاع  نانز  باـجح  زا  رگا  .تفگن  ینخـس  وا  رـسمه  باـجح  زا  درک و  تبحـص  يدرم  تریغ 

ماما تیب  لها  هتـسویپ  مشاه  ینب  ناـناوج  دـندوب و  شیوخ  راـگزور  نادـنمتریغ  مشاـه ، ینب  .مییوگب  مه  یئاروشاـع  نادرم  تریغ 
، مشاه ینب  رمق  هژیو  هب  ناناوج  نیا  تسارح  اب  زین  اه  بش  .دـندرک  یم  تظفاحم  ـالبرک  هب  رفـس  لوط  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح
تیب و لها  تینما  ظفح  رد  اروشاع ، یتریغ  نادرم  رگید  و  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  .دندیباوخ  یم  ساره  یب  هدوسآ و  مرح  نانز 

: مینک یم  هراشا  نآ  هب  هک  دندیشیدنا  يریبادت  نانز  هب  نانمشد  ضرعت  زا  يریگولج 

اه همیخ  فارطا  رد  قدنخ  ندنک  فلا )

رد دننک و  رفح  یقدنخ  اه  همیخ  فارطا  رد  دننک و  کیدزن  مه  هب  ار  اه  همیخ  اهرداچ و  ات  داد  روتـسد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما 
اه نآ  اب  فرط  کی  زا  اهنت  نمـشد ، دنزاس و  لعتـشم  ار  اه  قدنخ  گنج ، عورـش  ماگنه  ات  دـنزیرب  ِین  مزیه و  كاشاخ ، نآ  نورد 

کیتکات نداد  ناشن  رب  هوالع  مک ، تارفن  دادعت  اب  ینارحب  عضو  نآ  رد  كاشاخ  عضو  ای  قدنخ و  رفح  هلئـسم  لاح  ره  هب  .دگنجب 
(1) .تسا شیوخ  تیب  لها  زا  تیامح  رد  ناشیا  تقد  هناشن  مالسلا ،) هیلع   ) هّللادبعابا ترضح  یماظن  ياه 
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اه همیخ  ییاپرب  هوحن  ب )

زا ناشن  اه  نآ  نداد  رارق  یلاله  هرخالاب  اه و  نآ  ياه  باـنط  نتخاـس  وتردوت  مه و  هب  کـیدزن  تروص  هب  اـه  همیخ  نتخاـس  اـپرب 
.تسا مالسلا ) هیلع   ) ینیسح تریغ 

اروشاع بش  رد  قدنخ ، ياه  مزیه  ندز  شتآ  روتـسد  رب  هوالع  دـندشن و  لفاغ  اه  همیخ  تینما  ظفح  زا  يا  هظحل  ياروشاع  نادرم 
.دوش در  اه  همیخ  يال  هبال  زا  دناوتن  نمشد  ات  دننک  کیدزن  مه  هب  ار  اه  همیخ  دنتفای  تیرومأم 

هب بنیز  ما  همع  مدوب و  هتسشن  اروشاع  بش  رد  : » دنک یم  لقن  نینچ  مالسلا ) هیلع   ) داجس ترـضح  لوق  زا  ار  هثداح  نیا  دیفم  خیش 
مردپ درک و  یم  حالـصا  ار  مردپ  ریـشمش  وا  دنتفر و  يرانک  هب  دوب  رذوبا  مالغ  ًالبق  هک  ْنَیْوُج  مردـپ و  .دوب  لوغـشم  نم  يراتـسرپ 
هتشک ایند و  ییافو  یب  زا  راعشا   ] متفایرد ار  مردپ  دارم  نم  ات  درک  یم  رارکت  دناوخ و  یم  ار  ِلیلَخ »...  ْنِم  ََکل  ٍُّفا  ُرْهَد  ای   » راعـشا
هماج تکرح  لاح  رد  .دیرپ  اج  زا  داتفا و  هیرگ  هب  دینـش و  زین  ما  همع  .تسا  هدـش  لزان  الب  هک  متـسناد  و  داد ] یم  ربخ  دارفا  ندـش 

: دومرف درک و  وا  هب  یهاگن  ترضح  .تشاذگ  هبدن  هیرگ و  هب  رس  تفاتـش و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح دزن  هب  دیـشک ، یم  نیمز  هب  شا 
 ... دیشاپ و بآ  بنیز  تروص  رب  ترضح  سپس  دش ...  کشا  زا  رپ  مردپ  ياه  مشچ  و  دیابرن » ار  وت  يرابدرب  ناطیـش  رهاوخ ، يا  »

رد ار  اه  بانط  دـننک و  کیدزن  مه  هب  ار  اه  همیخ  ات  داد  روتـسد  نانآ  هب  تفر و  باحـصا  دزن  هب  شرهاوخ  دزن  زا  ترـضح  هاـگنآ 
تشپ اه  همیخ  هک  یلاح  رد  دنوش ؛ هجاوم  فرط  کی  زا  نمشد  اب  دنوش و  عقاو  اهرداچ  نیب  ناشدوخ  دننک و  لخاد  رگیدکی 
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(1) .دیآ یم  نانآ  يوس  هب  نمشد  هک  یفرط  زا  رگم  دشاب ، هدرک  هطاحا  ار  نانآ  دوش و  عقاو  ناشتسار  پچ و  بناج  ناشرس و 

، هدـش یم  اه  همیخ  هب  نمـشد  زواجت  زا  عنام  هک  قدـنخ  رب  هوـالع  اریز  تسا ؛ هدوب  قیقد  رایـسب  یماـظن ، کـیتکات  هک  تسا  نشور 
دنا و هداد  رارق  یلاله  مین  ار  نادیم  هدودحم  دنک و  روبع  اه  نآ  نیب  زا  دناوتن  نمـشد  ات  هدـش  یم  عقاو  وتردوت  اهرداچ  ياه  بانط 
دـنزگ و هنوگره  زا  اه  همیخ  وس ، کی  زا  نمـشد  اب  ندـش  هجاوم  رب  هوالع  دـنا و  هدـش  عقاو  لاله  مین  نآ  هناـهد  رد  زین  ناـشدوخ 

.دنام یم  ناما  رد  زواجت 

هاگلتق رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  نانخس  ج )

زا دمآ  یم  ولج  سک  ره  .دندش  رو  هلمح  مالسلا ) هیلع   ) هّللادبعابا ترضح  يوس  هب  ناگمه  ماوقا ، باحـصا و  ندش  دیهـش  زا  سپ 
و تسا » برع  درم  نیرتعاجـش  دـنزرف  نیا  .تسا  ّیلع  دـنزرف  درم  نیا  : » دز دایرف  دعـس  رمع  هکنیا  اـت  دروخ  یم  تسکـش  ترـضح 
( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  ماگنه  نیا  رد  .دنتخادنا  هلـصاف  اه  همیخ  وا و  نیب  دندرک و  هلمح  ترـضح  هب  فرط  ره  زا  ات  داد  روتـسد 

: دومرف دیشک و  دایرف 

ْمُِکباَسْحَأ َیلِإ  اوُعِجْرا  ْمُکاَْینُد َو  ِیف  ًاراَرْحَأ  اُونوُکَف  َداَعَْملا  َنُوفاَخَت  َال  ُْمْتنُک  ٌنیِد َو  ْمَُکل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  َناَیْفُس  ِیبَأ  ِلآ  َهَعیِـش  اَی  ْمُکَْحیَو  »
اوُعَْنماَف ٌحاَنُج  َّنِْهیَلَع  َْسَیل  ُءاَسِّنلا  یِّنُوِلتاَُقت َو  ْمُُکِلتاَقُأ َو  يِذَّلا  اَنَأ  ُلُوقَأ  َلاَق  َهَمِطاَف  َْنبا  اَـی  ُلوُقَت  اَـم  َلاَـقَف  ٌرْمِـش  ُهاَداَـنَف  ًاـباَرْعَأ  ُْمْتنُک  ْذِإ 

، دیرادن یساره  داعم  زا  دیرادن و  نید  رگا  نایفس ! یبا  لآ  ناوریپ  يا  امش  رب  ياو  (2) ؛ ًاّیَح ُْتمُد  اَم  یِمَرَِحل  ِضُّرَعَّتلا  ِنَع  ْمُکَتُاتُع 
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ییوگ یم  هچ  هک  دروآرب  ادـن  رمـش  .دـیتسه  برع  امـش  نوچ  دـینک ، هاگن  دوخ  تفارـش  بسح و  هب  دیـشاب و  درمدازآ  ناتیایند  رد 
دوخ نارگ  نایغط  ما  هدنز  نم  ات  .دنرادن  یهانگ  نانز  نم ، اب  امش  مگنج و  یم  امش  اب  نم  میوگ  یم  دومرف : ترضح  همطاف ؟ دنزرف 

« .دیرادزاب نم  تیب  لها  مرح و  زا  ار 

ات زین  نانآ  عفادم  اهنت  تسین و  شتیب  لها  يارب  یعفادم  چیه  رگید  يا  هظحل  ات  دـناد  یم  هکنیا  اب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  يرآ ،
ار نانآ  یبرع  تفارـش  دـنوش و  عقاو  نمـشد  موجه  دروم  شتیب  لها  دـنیبب  تسین ، رـضاح  زاب  یلو  دـیآ ، یمرد  اپ  زا  رگید  تاظحل 
زا عافد  تریغ و  ّتیمح ، سرد  ترـضح  لمع  نیا  ایآ  .درادزاب  نانز  هب  ضرعت  زا  ار  نانآ  هلیـسو  نیدب  دـیاش  ات  دـنک  یم  دزـشوگ 

؟ دننک شالت  نارگید  يّدعت  زا  هداوناخ  ظفح  يارب  دیابن  ترضح  نارادتسود  ایآ  تسین ؟ ناهج  نادرم  مامت  يارب  هداوناخ  مامت 

هضور زیرگ و 

يارب نارای ، باحـصا و  ندش  هتـشک  ییاهنت و  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) هّللادبعابا ترـضح  هدش  لقن  بلاط ، یبا  لآ  بقانم  باتک  رد 
داتسیا و هعیرش  رانک  هک  نیمه  .دناسر  بآ  هب  ار  دوخ  تفاکـش و  ار  نمـشد  فص  .تفر  تارف  يوس  هب  اوقدیدجت ، یگنـشت و  عفر 

: دز دایرف  دعسرمع  نایرکشل  زا  یکی  درک ، زارد  بآ  يوس  هب  ار  دوخ  تسد 

(1)؛ ٌهَِملاَس ُهَْمیَْخلا  اَذِإَف  ْمُهَفَشَکَف  ِمْوَْقلا  یَلَع  َلَمَح  ِهِدَی َو  ْنِم  َءاَْملا  َضَفَنَف  َُکتَمْرُح  ْتَِکتُه  ْدَق  ِءاَْملا َو  ِبْرُِشب  ُذَّذَلَتَت  ِهَّللا ! ِْدبَع  َابَأ  اَی  »
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ترـضح دنا !؟ هدش  عقاو  ضرعت  دروم  وت  تیب  لها  هک  یلاح  رد  يرب ، یم  تذل  هدش و  دـنم  هرهب  بآ  ندیـشون  زا  ایآ  نیـسح ! يا 
عقاو موجه  دروم  تسا و  ملاس  اه  همیخ  دـید  دـیناسر ، همیخ  هب  ار  دوخ  دـیرد و  ار  نانآ  فص  درک ، هلمح  موق  رب  تخیر و  ار  بآ 

« .تسا هدشن 

لمع نیا  یلو  دور ، اـه  همیخ  غارـس  هب  سپـس  دـماشایب و  بآ  دـنک و  گـنرد  هظحل  کـی  تسناوت  یم  ترـضح  هک  تسا  تسرد 
هک يروط  هب  تسا  ناگناگیب  ضرعت  زا  شیوخ  میرح  ظفح  هب  ترـضح  مامتها  جوا  رگناـشن  تعرـس ) اـب  نتـشگرب  بآ و  نتخیر  )

نیا زا  زین  نمـشد  هکنیا  رت  مهم  دـنک و  یم  هولج  تیمها  مک  شرظن  رد  هدـیناسر ، نآ  هب  ار  دوخ  ناوارف  جـنر  اب  هک  یبآ  ندـیماشآ 
.تسا هدش  هلمح  اه  همیخ  هب  دنک ، یم  عیاش  غورد  هب  دنک و  یم  هدافتساءوس  نآ  زا  تسا و  هاگآ  ماما  هیحور 

زین ییاروشاع  لاسدرخ  نارتخد  یتح  دندوب و  مرح  لها  نارتخد  نانز و  يارب  بسانم  ششوپ  رکف  هب  البرک  رد  ناینیسح  همه  يرآ ،
دش شوه  یب  يریسا  زا  دعب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  کچوک  رتخد  هدش  لقن  .درک  یم  فیلکت  ساسحا  باجح  هلئسم  هب  تبـسن 

.مناشوپب ار  مدوخ  نآ  اب  هک  تسه  يزیچ  ناج  همع  هک  دوب  نیا  تشاد  هک  یتساوخرد  نیلوا  دمآ ، شوه  هب  هک  هاگنآ  و 

.مدید ار  وا  نالا  تساجک ؟ مردپ  دنز  یم  ادص  دش و  رادیب  باوخ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هلاس  هس  رتخد  مه  یبش  همین  کی 
زیزع رتخد  .دشن  مارآ  دندرک  شزاون  ردق  ره  اما  دنتفرگ ؛ ار  شرود  هبارخ  لها 

57 ص :
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هدش هزات  اه  تبیصم  ایوگ  .دش  دنلب  همه  زا  نویش  يادص  .درادن  اباب  رتخد  نیا  اما  تسا ؛ ردپ  شرادیرخ  دنک  يزان  رگا  تسا ، ردپ 
.دنتشاذگ هیقر  يولج  دندرک و  دراو  ار  یقبط  دش  ینارون  هبارخ  دندید  هبترم  کی  .دندز  یم  تروص  رس و  رب  و 

.داتفا اباب  هدیرب  رس  هب  شمشچ  هللا ! ای  .دز  رانک  ار  هچراپ  کچوک  ياه  تسد  اب  .دراد  رارق  نآ  يور  يا  هچراپ 

.درک يردام  نیسح  يارب  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  نوچمه  تفرگ و  نماد  هب  ار  رس  دز و  يا  هلان  هللادبعابا ، هنادزان 

.ندرک لد  درد  هب  درک  عورش  هراب  کی 

مدش رازاب  یهار  دوخ  ۀمع  اب  هک  ات  اباب !

مدش رایغا  ةدنخ  تمحرم  دروم 

مدش راتفرگ  وت  بارش  مزب  رد  هک  ات 

مدش رادملع  هب  لّسوتم  هناصلاخ 

دندروآ نم  رس  زور  هب  هچ  میوگن  نم 

دندرب يدیرخ  وت  میارب  هک  ار  يرداچ 

.دـنک یم  شومارف  ار  شدوخ  ياه  درد  همه  شزیزع  رادـید  رد  هک  يردام  دـننام  هکلب  هن ! هدـش ، دوبک  مندـب  .دـندز  ار  نم  تفگن 
َکَبَـضَخ يذَّلاذ  نَم  هاتبا  ای  « »؟ هدرکادج ندب  زا  ار  وت  رـس  یـسک  هچ  مردـپ  يا  (1) ؟ کیَدـیِِرَو َعَطَق  يِذَّلاَذ  نَم  هاََتبا  اَی  : » دز ادـص 

بل رب  ار  اه  بل  دـندید  .درک  یم  هیرگ  دینابـسچ و  هنیـس  هب  ار  رـس  درک »؟ نیگنر  تنوخ  هب  ار  تنـساحم  یـسک  هچ  (2) ؟ َکئامِِدب
.داتفا نیمز  هب  دز و  يا  هلان  تشاذگ  اباب  ياه 

58 ص :

.یحیرط بختنم  مومهملا ، سفن  - . 1
.یئاهب لماک  زا  لقن  هب  لامآلا  یهتنم  - . 2
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 ( ییاروشاع بالقنا  یبالقنا ، هبوت   ) مرحم مراهچ  بش 

هراشا
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هزیگنا داجیا 

(1) هزیگنا داجیا 

متـسد هک  یلاح  رد  مور  یم  ایند  زا  : » دیامرف یم  شلاحترا  عقوم  رد  هرـس ) سدق   ) يراسناوخ دمحا  دیـس  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم 
بوخ شا  هنادرم  زیچ  همه  نم  هدـیقع  هب  .تسا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  رب  هیرگ  نآ  مراودـیما و  زیچ  کی  هب  یلو  تسا ، یلاـخ 

(2)« .تسا رتشیب  شفطل  شندوب  هنانز  هک  هیرگ ، الا  تسا 

دوخ راثیا  ياپ  هنادرم  تسا ، یلام  اـی  یناـج  راـثیا  رگا  دـنک ، مادـقا  هنادرم  تسا ، هتـسیاش  دـنز  یم  یمادـقا  هب  تسد  هک  ناـسنا  ره 
.دنامب دوخ  بالقنا  ياپ  هنادرم  دنک ، یم  بالقنا  رگا  دنک و  یگداتسیا 

خیرات نامه  دـنا و  هدرک  یگداتـسیا  دوخ  هدـیقع  داهج و  تکرح ، رب  خـسار  يداقتعا  اب  هک  دـنا  هدوب  يدایز  دارفا  خـیرات  لوط  رد 
هب دـنا ! هدـنامن  یقاـب  درم  ناـمز ، لوط  رد  اـما  هتـشاد ، هنادرم  یتکرح  ادـتبا  رد  هک  دـنا  هدوب  مه  يرگید  داـیز  دارفا  هک  تسا  هاوگ 

تـسا نکمم  لاح  .دـنا  هدومن  هبوت  بالقنا ، زا  هک  مه  یهورگ  دـنا و  هتـشاد  یبالقنا » هبوت   » هک دـنا  دوب ه  دارفا  زا  یهورگ  يریبعت 
.ینوریب بالقنا  ای  دشاب و  ینورد  بالقنا 

63 ص :

.ناتساد ماهبا و  زا  یقیفلت  - . 1
ص368. ج1 ، بالطلا ، بادآ  - . 2

هام هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) یمالسا بالقنا  ات  اروشاع  زا  یبالقنا  رکفت  : 15 نخس دهش 
لوا 1438 ه ق) همین  ناضمر -  كرابم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 349ناهفصا   هحفص 77 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15947/AKS BARNAMEH/#content_note_63_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15947/AKS BARNAMEH/#content_note_63_2
http://www.ghaemiyeh.com


موس هورگ  نیا  .دنا  هدوب  هتسد  ود  نیا  زا  ریغ  هک  میوش  یم  انشآ  یناسک  اب  مینک ، یم  هعلاطم  ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا  خیرات  یتقو 
یبالقنا ياپ  هنادرم  هتشاذگن و  مک  بالقنا  ریسم  رد  دنا ، هدش  هارمه  بالقنا  اب  یتقو  اما  دنا ؛ هدوبن  یبالقنا  ًالصا  هک  دنتسه  يدارفا 

.تسا هدش  فورعم  ناریا » بالقنا  ِّرُح   » هب هک  تسا  دارفا  نیا  زا  یکی  ماغرض » خرهاش   » .دنا هداتسیا  دوخ  يرگ 

هناخ دنـس  شیدازآ ، يارب  هدـش و  یم  زاب  لـحم ، يرتنـالک  هب  شیاـپ  هبترم ، کـی  يا  هتفه  لقادـح  هک  هدوب  يا  هچب  رـسپ  خرهاـش 
هدش شا  هنمؤم  ریپ و  ردام  نیرفن  راوازـس  شیاجبان  ياهراتفر  اب  هک  هدوب  یـسک  وا  .دـنام  یم  ورگ  وا  ياه  يزاب  تال  تباب  شردـپ 

، اهزور نآ  هک  ییاعد  دـنک ؛ یم  جـع )  ) نامز ماـما  يزابرـس  يریخ و  هب  تبقاـع  ياـعد  وا  يارب  نیرفن ، ياـج  هب  شرداـم  اـما  دوب ،
.دراد یم  او  هدنخ  هب  ار  لیماف  نایفارطا و 

هکنیا دوجو  اب  وا  .دوبن  زامن  لها  نانچنآ  اه ، هام  رگید  رد  اما  دـناوخ ؛ یم  زامن  تفرگ و  یم  هزور  ار  ناضمر  هاـم  لاـسره  خرهاـش 
ار شمادعا  مکح  یناتـسداد  بالقنا ، زا  دعب  تشاد ، یهایـس  هدـنورپ  هک  سب  زا  اما  دوب ، هدـش  یبالقنا  تفه  هاجنپ و  نمهب  زا  لبق 

.دیدرگ وغل  شمادعا  مکح  شا ، ینامیشپ  هبوت و  تابثا  زا  دعب  بالقنا  زا  لبق  هتبلا  .دوب  هدرک  دییأت 

نیقفانم اب  هزرابم  برغ و  ياه  ههبج  رد  یفلتخم  ياه  تایلمع  یهدنامرف  سدـقم ، عافد  نارود  رد  شا ، یعقاو  هبوت  زا  دـعب  خرهاش 
.تفرگ هدهع  رب  ار  نادابآ  هقطنم  رد  یلیمحت  گنج  ناتسلگ و  نالیگ و  ناتسدرک و  رد 

64 ص :

هام هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) یمالسا بالقنا  ات  اروشاع  زا  یبالقنا  رکفت  : 15 نخس دهش 
لوا 1438 ه ق) همین  ناضمر -  كرابم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 349ناهفصا   هحفص 78 

http://www.ghaemiyeh.com


تیانع اما  دوب ؛ يزوریپ  هلحم  نارهت و  قرش  تال  هدنُگ  يزور  هک  تسوا  یناگدنز  حرـش   (1)« یمالسا بالقنا  رح  خرهاش ،  » باتک
یگدـنز تیاکح  درک ، نامیـشپ  دوخ  نیگنن  هتـشذگ  زا  ار  خرهاش  ترـضح ، نآ  بالقنا  يادـن  و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هژیو 

.درب یم  یحایر  دیزی  نبا  رح  البرک ، باّوت  يوس  هب  ار  یمدآ  نهذ  هاگآدوخان  ماغرض  خرهاش 

اوتحم نتم و 

هب .داتـسیا  دوخ  هبوت  ياپ  هنادرم  هک  یـسک  نامه  .تسا  یبالقنا  يرگ  هبوت  تشادـساپ  تشادـگرزب و  بش  مرحم ، هام  مراهچ  بش 
تفرعم و لوصا  هجیتـن  رد  هک  تسا  ینورد  یبـالقنا  هبوت ، هکارچ  تسا ؛ هبوت  يرگ  یبـالقنا  بـالقنا و  رد  لوا  مدـق  دـسر  یم  رظن 

تـسپ ياه  سوه  هیلع  تسا  یمایق  تقیقح  رد  دنادرگ و  یم  یهلا  هاگرد  هب  ار  لد  يور  دوش و  یم  رادیدپ  یمدآ  بلق  رد  يرادیب 
.دنادرگ یم  زاتمم  تاناویح  تادامج و  ریاس  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  ییاه  یگژیو  زا  یکی  هبوت  دوخ ،

تایآ رد  هدش و  دای  هدنـشخب » رایـسب  ، » راّفغ راب  و 5  هدنزرمآرایـسب » ، » روفغ فاصوا : اب  ار  دوخ  راـب   91 نآرق ، رد  لاعتم  دـنوادخ 
نایم هب  نآ  شریذپ  هبوت و  زا  نخـس  راب  زا 80  شیب  دنا و  هدش  توعد  ادـخ  هاگرد  زا  شزرمآ  بلط  رافغتـسا و  هب  مدرم  يرایـسب ،

: دنتسه لیذ  حرش  هب  تایآ  نیا  زا  یخرب  .تسا  هدمآ 

متس دوخ  هب  ای  دهد ، ماجنا  يدب  راک  هک  یسک  : (2) ًامیحَر ًاروُفَغ  َهَّللا  ِدِجَی  َهَّللا  ِرِفْغَتْسَی  َُّمث  ُهَسْفَن  ِْملْظَی  ْوَأ  ًاءوُس  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  . » 1

65 ص :

.يداه میهاربا  دیهش  یگنهرف  هورگ  شـشوک  هب  .ماغرـض  خرهاش  دیهـش  تارطاخ  همانیگدنز و  یمالـسا ؛ بالقنا  رح  خرهاش  - . 1
ص 150. ، 1389 ناینیما ، .مهدزیس  پاچ 

.110/ ءاسن - . 2
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« .تفای دهاوخ  نابرهم  هدنزرمآ و  ار  دنوادخ  دیامن ، شزرمآ  بلط  دنوادخ  زا  سپس  دنک ،

يا وگب  (1) ؛ ُمیحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیمَج  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِهَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ْمِهِسُْفنَأ ال  یلَع  اُوفَرْسَأ  َنیذَّلا  َيِدابِع  ای  ُْلق  . » 2
رایـسب وا  دزرمآ و  یم  ار  ناهانگ  همه  ادخ  هک  دیوشن  دیمون  دنوادخ  تمحر  زا  دیا ، هدرک  متـس  فارـسا و  دوخ  رب  هک  نم  ناگدنب 

« .تسا نابرهم  هدنشخب و 

ندوب میحر  روفغ و  «، » ناهانگ همه  شزرمآ  «، » ادخ تمحر  «، » دیوشن دیماان  «، » نم ناگدنب  : » دـننام هدـمآ  هیآ  نیا  رد  هک  یتاریبعت 
ناگدـنب « ؛» يدابع  » هب ریبعت  دـنک و  یم  یهلا  تمحر  یگدرتسگ  هبوت و  شریذـپ  رافغتـسا و  هنماد  تعـسو  زا  تیاـکح  همه  ادـخ ؛»

ناگدنب ار  نانآ  هک  تسا  نابرهم  نانچنآ  اه  نآ  هب  دنوادخ  دنتـسه و  ادـخ  ناگدـنب  دـب ، بوخ و  زا  همه  هک  تسا  نآ  رگنایب  نم ،»
.تسا هدرتسگ  عیسو و  رایسب  شزرمآ ، هب  دیما  زادنا  مشچ  نیاربانب  .تسا  هدناوخ  شدوخ 

« .دینک صلاخ  یقیقح و  هبوت  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  (2) ؛ ًاحوُصَن ًَهبْوَت  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوت  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  . » 3

ٍبنَذ یف  ُعِجْرَیال  َُّمث  ُبئاَّتلا  َبُوتَی  ْنَا  : » دومرف ترـضح  نآ  تسیچ ؟ حوصن  هبوت  دـش : لاؤس  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربماـیپ  زا 
هک نانچنآ  دـنکن ، هانگ  هب  تشگزاب  هجو  چـیه  هب  هدـننک  هبوت  صخـش  هک  تسا  نآ  حوصن  هبوت  (3) ؛ عْرَّـضلا َیِلا  َنَبَّْللا  ُدوُعَیال  امَک 

« .ددرگ یمن  رب  ناتسپ  هب  زگره  ریش 

، دنوادخ يوس  هب  ریس  لحارم  زا  هلحرم  نیلوا  تشاد  هجوت  دیاب 

66 ص :

.53/ رمز - . 1
.8/ میرحت - . 2
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: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  .دوش  یم  سوفن  یکاپ  اه و  لد  ندش  هدنز  ببس  هک  تسا  هبوت 

.دیوش یم  ار  ناهانگ  راثآ  دنک و  یم  كاپ  ار  اه  لد  هبوت  (1) ؛ َبونُّذلا ُلِسغَتو  َبولُقلا  ُرِّهُطت  ُهبّوَتلا  »

.دوش یم  دنوادخ  هب  برقت  سفن و  یکاپ  ببس  هک  تسا  یبالقنا  هبوت  و  دشاب ، یبالقنا  هبوت  دیاب  هتبلا 

: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح 

، دـهد یم  ماـجنا  ار  نآ  هک  یلاـح  رد  دـیبلط ، یم  شزرمآ  هاـنگ  زا  هک  یـسک  هِّبَِرب (2) ؛ ِئِزْهَتْـسُْملاَک  ُُهلَعْفَی  ٍْبنَذ َو  ْنـِم  ُرِفْغَتْـسُْملا  »
« .دنک هرخسم  ار  شیوخ  راگدرورپ  هک  تسا  یسک  دننامه 

: رعاش لوق  هب 

هانگ قوش  زا  رپ  لد  فک ، رب  هحبُس  بل ، رب  هبوت 

ام رافغتسا  دیآ ز  یم  هدنخ  ار  تیصعم 

هدرک و رذـگ  ینورد  ياه  شهاوخ  و  اه ، سوه  لام ، نوخ ، دوجو ، دوخ ، زیرکاخ  زا  دـیاب  دـنک ، یبالقنا  هبوت  دـهاوخب  يدرف  رگا 
شا هبوت  ياپ  یبالقنا  هنادرم و  دیاب  يریبعت ، هب  .دهد  خر  اه  سوه  هیلع  ینورد  بالقنا  ات  دشاب  هتـشذگ  ياه  هانگ  ناربج  ددص  رد 

.دنکن رارف  ینورد  بالقنا  نادیم  زا  دتسیاب و 

داقتعا و اهرواب و  رد  لّوحت  ینوگرگد و  دنمزاین  ندش ، یبالقنا 

67 ص :

ص195. ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  - . 1
ص 504. ج2 ، یفاکلا ، - . 2
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.تسادخ هب  نامیا 

ییاروشاع عورش  هطقن  نیا  .دوخ  روما  همه  رد  ادخ  ندرک  مکاح  ندرک و  شومارف  ار  دوخ  نآ ، زا  دعب  یسانشدوخ و  ینعی  بالقنا 
.تسا هتفرگ  رارق  شنامز  ماما  رانک  رد  هدش و  ینیسح  دشابن ، البرک  رد  زگره  یسک  رگا  یّتح  تسا ، ندش 

: هلمج زا  دراد  یلیالد  هدش ، ربکا » داهج   » هب ریبعت  سفن » اب  داهج   » زا ینید  عبانم  رد  هک  نیا 

دوجو ربکا » داهج   » نادـیم رد  اما  دوش ؛ یم  رازراک  نادـیم  دراو  هدز و  یماظن  مادـقا  هب  تسد  یهاگ  نمـشد  رغـصا  داـهج  رد  لوا :
.تسا یگشیمه  سوه  يوه و 

کی هن  دـناوخ ، یم  زجر  ام  لباقم  رد  هکنآ  ربکا  داهج  رد  اما  تسادـج ؛ نمـشد  زا  تسود  درمان و  زا  درم  گنج ، نادـیم  رد  مود :
ناوت یم  ار  یجراـخ  نمـشد  .دـنوش  یمن  نمـشد  نیا  هجوتم  اـه  ناـسنا  رتـشیب  دراد و  رارق  دوخ »  » ینعی وا  زا  رتوـلج  هکلب  تسود ؛

.تسا رت  کلهم  یفخم  نمشد  هبرض  یلو  تخانش ،

: دراد يراثآ  هناقداص  یعقاو و  هبوت 

اب تمایق  رد  رـشحم  هصرع  ندش  نشور  تمایق ، زور  ییاوسر  يراوخ و  زا  ندنام  ظوفحم  تشهب ، هب  ندش  دراو  ناهانگ ، ندیـشخب 
ُّبُِحی َهَّللا  َّنِإ  : » دومرف ناحبـس  يادـخ  هک  نانچ  ندـش ، عقاو  ادـخ  بوبحم  (1) و  تمایق رد  حالف  يراگتـسر و  ناگدـننک ، هبوت  رون 

 ... و دراد » تسود  ار  ناکاپ  ناگدننک و  هبوت  ادخ  (2) ؛ َنیِرِّهَطَتُْملا ُّبُِحیَو  َنِیباَّّوَتلا 

تسا هبوت  زا  لبق  اوقت 

68 ص :

ص 431. ج 2 ، یفاکلا ، - . 1
.222/ هرقب - . 2
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رادرک و راتفر  رد  نآ  تیوقت  یعامتجا و  يدرف و  یگدـنز  رد  اوقت  نتـشاد  .تسا  هانگ  زا  يریگـشیپ  هبوت  زا  رتهب  هک  دـنامن  هتفگان 
دـنک و یم  توعد  زین  یعاـمتجا  ياوقت  هب  يدرف ، ياوقت  رب  هوـالع  مالـسا  .دزاـس  راومه  ار  تداعـس  هب  ناـسنا  هار  دـناوت  یم  رکفت 

یعامتجا ياوقت  زا  یئزج  یـسایس  ياوقت  .مینک  شـالت  مالـسا  یعاـمتجا  ياـه  شزرا  فادـها و  قّقحت  هار  رد  هک  تسا  نیا  روظنم 
.دیامن زیهرپ  دنک ، هدافتسا  نآ  زا  دناوت  یم  ینوریب  نمشد  هک  ییاه  هاگشزغل  زا  ناسنا  هک  تسا  ینعم  نیدب  تسا و 

رارکت ناوارف  ماظن  زوسلد  نالؤسم  رگید  و  هللا ) هظفح   ) يربهر مظعم  ماـقم  طـسوت  یـسایس » ياوقت   » حالطـصا ریخا  ياـه  لاـس  رد 
.تسا هعماج  رد  نآ  تاکرب  راثآ و  اوقت و  عون  نیا  تیمها  لیلد  هب  نیا  تسا و  هدش 

ییاروشاع بالقنا  هبوت و 

نیسح ماما  تیاده  هطساو  هب  زین  يدایز  دارفا  هدش و  تیاده  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  رون  هطـساو  هب  یناوارف  دارفا  خیرات  لوط  رد 
هک تسا  تهج  نیمه  زا  .دنا  هدش  فرشم  مالسا  نیبم  نید  هب  مالسلا ) هیلع  )

تیاده و غارچ  نیسح  تسا : هدش  هتشون  شرع  تسار  فرط  رد  (1) ؛ هاََجن ُهَنیِفَس  ٍداَه َو  ٌحاَبْصِم  ِهَّللا  ِشْرَع  ِنیِمَی  یَلَع  ٌبُوتْکََمل  ُهَّنِإ  »
« .تسا تاجن  یتشک 

هانپ رد  دش  هراشا  ناشیا  یگدـنز  هب  نخـس  يادـتبا  هک  ماغرـض »  » و بیط »  » موحرم كرت ،» لوسر   » لاثما ناریا  یمالـسا  بالقنا  رد 
.دندش تیاده  هضور ، سلاجم  و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما 

69 ص :

ص400. يرولا ، مالعإ  - . 1
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یف لوسرلا  ءانبا   » باتک هعلاطم  اب  هک  دنتـسه  رـصم  رهزالا  ياملع  زا  نت  ود   (2)« بوقعی نیسح  دمحا   » »(1)و سیفنلا مسار  دمحا  »
.دنا هدش  فرشم  عیشت  بهذم  هب  دلاخ  دمحم  دلاخ  هتشون  ءالبرک »

ادـف مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هار  رد  ار  دوخ  ناج  دـندنام و  دوخ  هبوت  ياپ  هنادرم  هک  دـندوب  ینادرم  مه  دعـسرمع  رگـشل  رد  اما 
: دندرک

هک نآ  زا  شیپ  دوب و  كاب  یب  عاجش و  فیرش و  نادرم  زا  يدنک » ءاثعـشلاوبا   » هب فورعم  رجاهم »)  ) رـصاحم نب  دایز  نب  دیزی  . » 1
نب کلام   » هک یماگنه  .تسویپ  شناوراک  هب  تفاتش و  ماما  يوس  هب  هفوک  زا  دنک ، دروخرب  رح  هاپس  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما 
وت تفگ «: يو  هب  داـیز  نب  دـیزی  دـنک ، يریگولج  مالـسلا  هیلع  ماـما  تکرح  زا  هک  دروآ  ماـیپ  رح  يارب  داـیز ، نبا  هداتـسرف  رـسن ،»

؟ یتسه رسن  نب  کلام 

« هلب تفگ «:

»؟ يا هدروآ  هک  تسا  یمایپ  هچ  نیا  .دیرگب  تیازع  رد  تردام  تفگ «: دایز  نب  دیزی 

«. مدومن افو  متعیب  هب  مدرک و  تعاطا  مدوخ  ياوشیپ  زا  نم  تفگ «: کلام 

خزود شتآ  گنن و  كاله و  بجوم  تیارب  تیاوشیپ  زا  تعاطا  يدرک و  ینامرفان  ار  تراگدرورپ  وت  .ریخ  :» تفگ داـیز  نب  دـیزی 
دننک یم  توعد  خزود  شتآ  هب  هک  میداد  رارق  ینایاوشیپ  ار  نانآ  و  تسا «: هدومرف  یلاعت  يادخ  هک  يا  هدینـشن  رگم  دش ! دـهاوخ 

(3) !« دش دنهاوخن  يرای  تمایق  زور  و 

.دش هدنامرد  باوج  زا  کلام 

نآ زا  سپ  درک و  یم  هزرابم  هراوس  ادتبا  دایز  نب  دیزی  زین  اروشاع  زور 

70 ص :

ترتخا اذامل   » باتک زین  و  البرک » یف  لوسرلا  ءانبا   » نوچ ییاه  باتک  ندـناوخ  اـب  یلو  دوب ، بهذـم  ینـس  ادـتبا  مسار  دـمحا  - . 1
.تسا هروصنم  هاگشناد  داتسا  نینچمه  يو  .تفریذپ  ار  هعیش  بهذم  یکاطنا  نیما  همالع  زا  هعیشلا » بهذم 

ناهج هب  مشچ  بهذم  یعفاش  يا  هداوناخ  رد  ندرا  روشک  شرج  رهـش  رد  ق  لاس 1358 ه .  رد  بوقعی » نیسح  دمحا   » داتسا - . 2
همادا هب  هیلاع  لحارم  اـت  ناـنبل  هیروس و  رـصم ، ياـهروشک  رد  سپـس  زاـغآ و  شهاـگداز  رد  ار  دوخ  ییادـتبا  تالیـصحت  .دوشگ 

.درک تیلاعف  هعمج » تماما   » نینچمه و  تلاکو » «، » يرادرهش ماقم   » نوچمه ینوگانوگ  لغاشم  رد  تخادرپ و  لیصحت 
41 صصق / هروس  - . 3
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داـیز نب  دـیزی  هک  اـجنآ  زا  .درک  اـهر  نمـشد  يوس  هب  ریت  دـص  دز و  وناز  مالـسلا  هیلع  ماـما  لـباقم  رد  دـندرک ، یپ  ار  وا  بسا  هک 
.دومن باترپ  دعس  نبا  هاپس  يوس  هب  ریت  دص  دوب ، يرهام  زادناریت 

شـشاداپ ار  تشهب  ناشنب و  فده  هب  ار  شریت  ایادـخ ، ( ؛ (1) َهَّنَْجلا َُهباَوث  ْلَعْجاَو  ُهَتَْیمَر  ْدِّدَـس  َّمُهّللا  : » درک اعد  نینچ  وا  قح  رد  ماـما 
فوفـص هب  ریـشمش  اب  سپـس  .تفر  اطخ  هب  ریت  جنپ  اهنت  میاهریت  همه  نآ  زا  تفگ : تساخرب و  اهریت  ندش  مامت  زا  سپ  وا  .هد  رارق 

(2) .دمآ لیان  تداهش  ضیف  هب  هکنآ  ات  دز  یم  ریشمش  هناعاجش  وا  تخات  نمشد 

«. تسشن فده  هب  همه  ریت  زج 5  تفگ «: تساخرب و  دش ، مامت  دیزی  ياهریت  هک  یماگنه 

نم ایادخ  .هشیب  ریش  زا  رت  عاجش  رجاهم ، دنزرف  دیزی  منم  تفگ «: یم  دناوخ و  زجر  درب و  هلمح  نمـشد  هاپـس  هب  ریـشمش  اب  هاگ  نآ 
«. مرازیب رود و  دعس  نبا  زا  ما و  نیسح  روای 

.تسا (3) هدش  رکذ  هسدقم  هیحان  ترایز  رد  يو  مان  .دیسر  تداهش  هب  ات  درک  گنج  هتسویپ  و 

تداهش تبرش  ماما  نارای  هک  یماگنه  اروشاع  رهظ  زا  دعب  .دندوب  جراوخ  زا  ود  ره  ثراح » نب  فوتحلاوبا   » و ثراح » نب  دعس  . » 2
؛» ُهاصَع ْنَِمل  َهَعاط  الَو  ِهِّلل  ّالا  َمْکُح  ال  : » دنتفگ دندش و  بلقنم  ناهگان  دندینـش ، ار  لوسر  لآ  ناکدوک  نانز و  يادـص  دندیـشون و 

ربمایپ رتخد  رسپ  نیـسح  نیا  : » دنتفگ سپـس  درک .) تعاطا  دیابن  دنک ، دنوادخ  ینامرفان  هک  یـسک  زا  تسا و  دنوادخ  هژیو  مکح  )
اب هنوگچ  سپ  میراد  تمایق  زور  ار  شدج  تعافش  دیما  ام  تسا و 

71 ص :

، قودـص خیـش  یلامالا ، ص 355 ؛ ج 7 ، يربـط ، خـیرات  ص 272 ؛ ج 17 ، ینارحب ، ملاوـــع  ص30 ؛ ج 45 ، راونـــالاراحب ، - . 1
ص 22. ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  30 ؛ سلجم

ص 73. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 102 و  نیعلاراصبإ ، 30 ؛ سلجم قودص ، یلاما  ص340 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  - . 2
ص 102 نیعلا ، راصبا  - . 3
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(1) .دندیسر » تداهش  هب  ات  دندرک  هزرابم  ردقنآ  دندرب و  هلمح  هفوک  هاپس  هب  فرح  نیا  نتفگ  اب  نانآ  .میگنجب » وا 

رد يزابرس  راختفا  دعب ، یتدم  اما  دوب ، دعس  رمع  هاپس  هدنامرف  ادتبا  هک  تسا  يدارفا  نیرتروهشم  زا  یکی  یحایر » دیزی  نبا  رح  . » 3
(2) .دیسر تداهش  هب  ماقم  نیمه  رد  دروآ و  تسد  هب  ار  ءادهشلادیس  ترضح  باکر 

هضور زیرگ و 

دوب هتسب  وا  یناشیپ  رب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  هک  یلامتسد  تفاکش و  ار  وا  ربق  ّرح ، تداهش  زا  دعب  اه  نرق  يوفص  لیعامسا  هاش 
دندش روبجم  هکنیا  ات  دماین ، دنب  نوخ  دنتـسب  هک  يا  هچراپ  ره  اب  تشگ ، يراج  هنهک  مخز  لحم  زا  هزات  نوخ  ناهگان  درک ، زاب  ار 

(3) .دندنبب مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  راگدای  لامتسد  نامه  اب 

.تسا یقاب  دوخ  هبوت  رب  هداتسیا و  دوخ  فرح  ياپ  دبا  ات  دنک  یم  هبوت  یبالقنا  درم ، کی  یتقو  هک  تسا  هناشن  کی  نیا 

باریـس ار  نانآ  ياه  بسا  یتح  ار و  شناهارمه  وا و  داد  روتـسد  ترـضح  دش ، وربور  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  اب  رح  هک  هاگنآ 
زامن مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  سپـس  .داد  بآ  رح  هلمج ، زا  اـه  نآ  زا  يا  هّدـع  هب  شیوخ ، كراـبم  ناتـسد  اـب  زین  دوخ  دـننک و 

ماگ نیلّوا  تشگ ، مهارف  وا  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح تبحم  ذوفن  هنیمز  مارآ ، مارآ  .درک  ادتقا  ترضح  هب  رُح  دومن و  اپ  رب  تعامج 
، یناـشکب گـنج  هب  ار  راـک  یهد و  همادا  شیوخ  هار  هب  یهاوخب  رگا  : » درک ضرع  يزوسلد  يور  زا  رح  هک  دوب  نیا  تبحم  ذوـفن 

« يوش یم  هتشک 

72 ص :

ص 94. نیعلاراصبا ، ص240 و  مّرقم ، نیسحلا  لتقم  هب : دوش  عوجر  ص 319 ؛ ج 2 ، هعیشلا ، نایعا  - . 1
نب سالُح  «، » یمیمت کلام  نب  نیوُج  : » دـندش لئان  هبوت  ماـقم  هب  ـالبرک  رد  زین  يرگید  هذـع  قوف  هدـش  ناـیب  دارفا  رب  هوـالع  - . 2
یلو دوب ، هدمآ  البرک  هب  دعس  نبا  هاپس  اب  ادتبا  هک  هفوک ، رد  ترضح  نآ  ياهورین  هدنامرف  نانمؤمریما و  باحصا  زا  یبسار ،» ورمع 
هعیبض نب  ورمع  «، » یبسارلا ورمع  نب  نامعن  » .دروآ تسد  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هاپـس  یهارمه  قیفوت  یبالقنا  هبوت  زا  دعب 

«. دمآ نوریب  دعس  رمع  هاپس  هارمه  هفوک  زا  هک  هفوک ، ریلد  ناراکراوس  زا  هعیشم ،») )
ص 85. ملاوعلا ، لتقم  - . 3
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یگنج چیه  رد  مسق  ادخ  هب  تفگ : وا  هب  سوا  نب  رجاهم  نک ، هدامآ  هدـب و  بآ  ار  مبـسا  هک  دومرف : سیق » نب  هّرق   » شمالغ هب  رح 
یم یفّرعم  ار  وت  تسیک ؟ هفوک  درم  نیرت  عاجـش  هک  دـنتفگ  یم  نم  هب  رگا  يزرلب و  دوخرب  هنوـگنیا  هک  مدوـب  هدـیدن  نینچ  ار  وـت 

خرود و  ...نیـسح ) يراـی   ) تشهب نیب  ار  دوـخ  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : رُح  منیب ؟ یم  وـت  رد  هک  تسا  یـسرت  هچ  نـیا  سپ  مدرک ،
هچ رگا  مهد ، یمن  يرترب  نیـسح ) قشع  و   ) تشهب رب  ار  زیچ  چیه  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  و  منیب ، یم  ریخم  ...و ) دـیزی  زا  يرادـفرط  )

(1)« .دننازوسب ارم  موش و  هراپ  هراپ 

: درک یم  همزمز  نینچ  دوخ  اب  دش و  راوس  شیوخ  بسا  رب  تفرگ و  تسد  رد  يدیفس  مچرپ  رح  سپس 

هب ریذپب ، ارم  هبوت  وت  سپ  مدرک ، هبوت  نم  ایادخ ! (2) ؛ کِِّیبَن ِْتِنب  ِدَالْوَأ  َِکئاَِیلْوَأ َو  َبُوُلق  ُْتبَعْرَأ  ْدَقَف  َّیَلَع  ُْبتَف  ُْتبَنَأ  َْکَیلِإ  َّمُهَّللا  »
روـط نیمه  مدـناسرت و  یماـظن ) يورین  هار و  ندرک  دودـسم  اـب   ) ار تناتـسود  نم  مدرک و  اـطخ  هک  منک  یم  فارتـعا  نـم  یتـسار 

« .ار تربمغیپ  رتخد  نادنزرف 

نم هبوت  ایآ  منک ، هبوت  ما  هدـمآ  درک : ضرع  داتفا ، ترـضح  نآ  ياپ  يور  دـناسر و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح شبوبحم  هب  ار  شدوخ 
؟ هن ای  دوش  یم  هتفریذپ 

: دنز یم  دایرف  دوجو  مامت  اب  ایوگ  هدش و  رو  هلعش  وا  نورد  رد  ّتبحم  هک  تخاس  هّجوتم  ار  مالسلا ) هیلع   ) نیسح

73 ص :

ص 438. مالسلا ،) هیلع   ) نیسحلا مامالا  تاملک  هعوسوم  - . 1
ص 103. فوفطلا ، یلتق  یلع  فوهلا  - . 2
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: دندومرف ماما  .متسه  دیزی  نب  رح  نم  درک : ضرع 

، ترخآ ایند و  رد  وت  دیمان ، رح  تردام  هک  نانچ  يدرم  دازآ  يّرح و  وت  (1) ؛ هَرِخْآلا اَْینُّدلا َو  ِیف  ًاّرُح  َکُّمُأ  َْکتَّمَس  اَمَک  ُّرُْحلا  َْتنَأ  »
« يّرح

! هللادبع ابا  ای 

یتفرگ هار  نایم  زا  ار  هدشمگ  راوس 

یتفرگ هاگن  کی  هب  ار  تدوخ  دیص  هداس  هچ 

ییوا زا  رت  نابرهم  هن ! یحون ، یتشک  هیبش 

یتفرگ هانپ  رد  وت  مه  ار  هدش  دب  ِّرح  هک 

دوب رگا  وت  زج  هک  ارم  يدرشف  هنیس  هب  نانچ 

یتفرگ هابتشا  متفگ  یم  همطاف ! نیسح 

مریگب ریت  هاپس و  اب  ار  وت  هک  مدمآ  نم 

یتفرگ هاپس  یب  وت  یهاگن  ریت  هب  ارم 

ار ما  هدز  خی  تسد  هک  بآ  موشن  ارچ  وگب 

یتفرگ هاگ  همیخ  هب  هدیسرن  يدیود و 

تنابل هب  يا  هدناشن  یمرگ  مّسبت  نانچ 

یتفرگ هآ  لاجم  منارگن  لد  زا  هک 

تدیفس لامتسد  هب  ات  مرس  مخز  دیسر 

(2) یتفرگ هایس  تروص  نیا  زا  مه  ار  مرش  وت 

.دیامن نیـسح  يادـف  ار  شیوخ  ناج  دور و  نادـیم  يوس  هب  ات  تساوخ  هزاجا  اج  نامه  زا  هک  دـنا  هتـشون  لتاقم  نابحاص  زا  یخرب 
: دومرف ترضح 

(3)« نیئاپ ایب  لزنِا ؛ »
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74 ص :

ص100. ج4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  ص 104 و  نامه ، - . 1
.نافارص مساق  - . 2

ص11. ج2 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  - . 3
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: دومرف ترضح  دور  نادیم  هب  هک  درک  رارصا  یلو 

وت يارب  هچنآ  رد  دـهد  رارق  شتمحر  دروم  ار  وت  دـنوادخ  هدـب ، ماـجنا  یهاوخ ) یم  هچره   ) ؛(1) َکل اََدب  اَم  ُهَّللا  َکُمَحْرَی  ْعَنْـصاَف  »
(.« يا هتفرگ  میمصت  و   ) هدش رهاظ 

زا رفن  لهچ  هک  يّدـح  هب  دـیگنج  هنادرم  هناعاجـش و  نانچنآ  دـیزرل ، یم  هک  يّرح  نامه  .درک  تکرح  نادـیم  يوس  هب  رح  هاـگنآ 
.دیسر تداهش  هب  دوخ  ماجنارس  و  دروآرد ، اپ  زا  ار  نمشد  یگنج  نادرم 

.دوب نمشد  صالخ  رجنخ  رظتنم  رگید  داتفا ، یم  نیمز  هب  نانمشد  هوبنا  نایم  قمر  یب  هنـشت و  بل  یتقو  البرک ، يادهـش  زا  کی  ره 
.دنزاس ادج  مندب  زا  رس  دننک و  هرسکی  ار  مراک  هک  دنا  هدمآ  تفگ : یم  دوخ  اب  دز ، یم  شرس  هب  تسد  یسک  رگا 

شنامـشچ .تسا  نابرهم  یلیخ  .تسین  ملظ  تسد  تسد ، نیا  هن ، اما  ...هک ؛ دنا  هدمآ  تفگ : دوخ  اب  .دش  هدیـشک  رح  رـس  هب  یتسد 
.تسب شرس  هب  یلامتـسد  تفرگ و  نماد  هب  ار  رح  رـس  .دید  شرـس  يالاب  ار  شیالوم  دوش ! یمن  شرواب  دنیب ؟ یم  هچ  .درک  زاب  ار 

هک متـسناد  یم  ناج ! اقآ  تفگ : یم  لاح  نابز  اب  اجک ؟! مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  نماد  اـجک و  نم  .دـش  یمن  شرواـب  زونه  رح 
! يریگب تنماد  هب  ار  مرس  ییایب و  متشادن ، عقوت  رگید  یلو  مدوب ، هدینش  .ییاقآ  یلیخ 

بل مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  دوخ  یتقو  یلو  تسب ؛ رح  رس  هب  لامتسد  دش و  رضاح  رح  رس  يالاب  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  اجنیا 
هاگلتق يدوگ  دراو  تسد  هب  رجنخ  رمش  هکنیا  زج  شرس ، يالاب  دیایب  دوبن  یسک  داتفا ، نیمز  هب  نانمشد  هوبنا  نایم  قمر  یب  هنشت و 

 ... دش

75 ص :

ص117. ج10 ، راونالاراحب ، - . 1
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 ( یبالقنا لسن  تیبرت  تیمها   ) مرحم مجنپ  بش 

هراشا
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هزیگنا داجیا 

(1) هزیگنا داجیا 

نیا .دراد  مان  البرک  هداتفا ، قافتا  هک  يدادیور  نیرت  میظع  نیرت و  گرزب  .تسا  هدید  دوخ  هب  ار  يرایـسب  ياهدادیور  هنامز ، رتسب 
ره هتـسشن و  اـشامت  هب  ار  یتـیگ  ماـمت  ینازورف  دیـشروخ  نوچمه  شراـثآ ، هکلب  تسین ، قارع  روشک  ياـهزرم  هب  روصحم  ناـیرج 

.دزومآ یم  نآ  زا  یسرد  هتسج و  هرهب  نآ  زا  شیوخ  يدوجو  تیفرظ  هزادنا  هب  دریگ ، رارق  بات  ملاع  دیشروخ  نیا  وترپ  رد  یـسک 
.دنا هتخومآ  نآ  زا  حالصا  سرد  ناحلصم  یگدازآ و  سرد  ناگدازآ  تداهش و  سرد  نابلط  تداهش  زین  خیرات  لوط  رد 

نایب هعقاو  نیا  هرابرد  يرایسب  بلاطم  ناملسمریغ  ناملسم و  نادنمشناد  هدش و  هتخادرپ  هعقاو  نیا  هب  یفلتخم  يایاوز  زا  دنچره  اما 
.دوش راکشآ  نامز ، رورم  هب  ناهنپ  يایاوز  نیا  دور  یم  دیما  تسا و  رایسب  نآ  هتخانشان  يایاوز  اّما  دنا ؛ هدرک 

روضح قح  ههبج  رد  البرک و  بالقنا  رد  هک  یناسک  .تسا  تیبرت  یسانشناور و  رظنم  زا  لمأت  میظع ، هعقاو  نیا  يایاوز  زا  یکی 

81 ص :

.لاؤس ماهبا و  شور  زا  یقیفلت  - . 1
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دوخ ِنامز  ِماما  تیالو  ماقم  قلطم  میلـست  نمـشد ، يوس  زا  ناوارف  تادـیدهت  دوجو  اـب  هک  دـندوب  هدـش  تیبرت  ناـنچ  نآ  دنتـشاد ،
.دـندرک رپس  هنیـس  مالـسا ، زا  عافد  رد  هنادـهاجم  هدرپس و  تسد  فک  هب  ار  ناشناج  وا  ياه  نامرآ  ماما و  زا  عافد  هار  رد  دـندوب و 

: دیوگ یم  دوخ  ماما  هب  باطخ  مالسلا ،) هیلع   ) مساق نوچ  نوچمه  یناوجون 

! امش ناج  نابرق  هب  مناج  امش و  حور  يادف  محور  (1) ؛ ءاقِولا کِسْفَِنل  یِسْفَن    َ ءاَدِْفلا و َکِحوُِرل  یُحوُر  »

: دناوخ ار  زجر  نیا  دایز  نبا  هاپس  اب  ییورایور  ماگنه  رد  يو  .دوب  یهاوخ  يدازآ  يدازآ و  گنهاشیپ  لیقع  نب  ملسم 

هک ما  هدروخ  دنگوس  یلو  منیب ، یم  يدنیاشوخان  زیچ  ار  گرم  دنچره  (2) ؛ ارُْکن ًاْئیَش  َتْوَْملا  ُْتیَأَر  ْنِإ  ًاّرُح َو  اَّلِإ  ُلَْتقُأ  َال  ُتْمَْسقَأ  »
« .موشن هتشک  یگدازآ  اب  زج 

.دناوخ یم  دربن  ماگنه  اروشاع  زور  رد  لیقع  نب  ملسم  رسپ  هللادبع ، زین  ار  زجر  نیمه 

: هک تسا  اه  لاؤس  نیا  ياج  لاح 

؟ تسا هدش  عورش  اجک  زا  ناییاروشاع  یبالقنا  لسن  تیبرت 

؟ دنا هدوب  لیخد  لسن  نیا  تیبرت  رد  یناسک  هچ 

؟ تسا يزورما  ياه  یگدنز  يارب  یمایپ  هچ  لماح  تیبرت  عون  نیا 

اوتحم نتم و 

هراشا

اب هک  تسا  یناردام  نماد  هتفای  تیبرت  اروشاع ، یبالقنا  لسن 
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تیبرت هانپ  رد  اریز  دنا ؛ هدومن  هدامآ  یهلا  ياه  نامرآ  نید و  زا  ینابـساپ  يارب  ار  يا  هتـسیاش  نازابرـس  نینچ  یهلا  دودـح  تیاعر 
.تسا ینید  تافص  نتشاد  نامه  ندوب ، یبالقنا  دریذپ و  یم  تروص  یبالقنا  تیبرت  ینید ،

شزرا رـصانع و  ریثأت  تحت  ردام  هک  ییاهراتفر  یتح  .دنور  یم  رامـش  هب  ناکدوک  تیبرت  رد  لماع  نیرترثؤم  ناردام  کش  نودـب 
نماد : » دومرف هرـس ) سدق   ) ینیمخ ماما  .دراذگ  یم  رثا  وا  كدوک  رد  دـهد ، یم  زورب  دوخ  زا  نینج  لمح  نامز  رد  یگنهرف ، ياه 

، دنتـسین ملعم  ریثأت  تحت  دنتـسه ، ردام  ریثأت  تحت  هک  ردـق  نآ  اه ) هچب   ... ) .دوش تسرد  دـیاب  نآ  زا  ناسنا  هک  تسا  ینماد  رداـم 
دیهد یم  لیوحت  یتقو  ات  دینکب  یناسنا  تیبرت  و ]  ] یمالسا تیبرت  ناتنماد  رد  ار  ناتیاه  هچب  تهج  نیا  زا  .دنتسین  داتـسا  ریثأت  تحت 

(1)« دیهدب لیوحت  حیحص  هچب  کی  ناتسبد ، هب  ار  هچب  نیا  امش 

دننک تیبرت  دب  ار  اه  هچب  هک  دنـشاب  یناردام  هتـساوخن ، يادـخ  رگا  دنتـسه و  تاریخ  أدـبم  اهردام  : » دـیامرف یم  رگید  ياج  رد  و 
تیبرت دب  تسا  نکمم  دهدب و  تاجن  ار  تما  کی  هچب  نآ  دـنک و  تیبرت  بوخ  ار  هچب  کی  تسا  نکمم  ردام  کی  .دنّرـش  أدـبم 

(2)« .دوشب تما  کی  تکاله  بجوم  هچب  نآ  دنک و 

هدرک و هدافتـسا  ردام  ریـش  زا  اهنت  هن  دنزرف ، هک  تسا  نیا  دنا  هدرک  دـیکأت  ردام  ریـش  اب  هطبار  رد  ناسانـشناور  هک  یبلاطم  زا  یکی 
لاقتنا شدـنزرف  هب  وا  ياه  شزاون  فطاوع و  اه ، تبحم  اب  هارمه  ردام ، تیـصخش  تایـصوصخ  هکلب  دوش ، یم  ومن  دـشر و  ثعاب 

: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  .دنک  یم  کمک  وا  یناور  دشر  هب  دبای و  یم 
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« .تسوکین تثارو  ناشن  وکن ، يوخ  قاَرْعَْألا (1) ؛ ِمَرَک  ُناَهُْرب  ِقاَلْخَْألا  ُنْسُح  »

رطاخ هب  هدش ، نایب  یگدنز  شخب  نیا  يارب  یقیقد  ياهرایعم  هدش و  دیکأت  هتسیاش  رسمه  باختنا  هب  هزادنا  نیا  مالسا  نید  رد  رگا 
.تسا هداوناخ  نادنزرف و  رد  ردام  دحزا  شیب  ریثأت 

هچ نسح  ربکا ! هللا  دومرف : یم  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هک  درک  یم  هلمح  نمـشد  هب  نانچ  گنج  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما 
لمج گـنج  رد  .دوـب  هیفنح  دـمحم  وا  ماـن  هک  تشاد  ردارب  کـی  يرگید  رداـم  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماـما  اـما  دراد ؛ یتعاـجش 

.ربب ار  مچرپ  تفگ : وا  هب  داد و  دـمحم  شرـسپ  هب  ار  دوخ  هاپـس  مچرپ  درک و  مظنم  ار  رکـشل  فوفـص  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما
اهریت هک  ینیب  یمن  ایآ  نینمؤملاریما ! يا  تفگ : وا  ربب ! ار  مچرپ  دومرف : هرابود  ترـضح  نآ  درک و  گنرد  یهاتوک  تدـم  دـمحم 

گر کی  ردام  زا  وت  ینعی   ) .تسا هتـشاذگ  رثا  وت  رب  تردام  هشیر  لصا و  دومرف : دز و  وا  هنیـس  هب  ترـضح  دراب ؟ یم  ناراـب  لـثم 
(2)« .دروآرد زازتها  هب  ار  نآ  تفرگ و  دوخ  تسد  اب  ار  مچرپ  سپس  يراد ) سرت 

تداهـش زا  سپ  .داد  رارق  هجوـتدروم  ار  عوـضوم  نـیا  شیوـخ ، يدرف  یناگدـنز  یلمع و  هریـس  رد  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع ترـضح 
طاقن ناتسبرع و  هریزج  هبش  لیابق  فیاوط و  دوب و  برع  باسنا  هب  ناهاگآ  زا  هک  لیقع ، شردارب  زا  مالسلا ،) اهیلع   ) ارهز ترضح 

يدـنزرف هکنیا  ات  دـشاب  هدـمآ  ایند  هب  ناروالد  زا  هک  دـنک  ادـیپ  يرـسمه  يو  يارب  هک  تساوخ  تخانـش ، یم  یبوخ  هب  ار  رواـجم 
، قیقحت زا  سپ  لیقع  .دروآ  ایند  هب  عاجش 
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برع ناروالد  زا  نز  نیا  ياه  ییاد  ناردـپ و  درک : ناشن  رطاخ  دومن و  یفرعم  شردارب  هب  ار  هعیبر  نب  دـلاخ  نب  مازح  رتخد  همطاف 
هک نانچ  نآ  دـنا ؛ هدرک  لقن  اه  يدرمدار  يریلد و  تعاجـش و  دربن ، ماگنه  رد  ناـنآ  زا  ناـخّروم  هدوب و  مالـسا  زا  دـعب  لـبق و  رد 

دوشن و تفای  شناردـپ  زا  رت  نامرهق  رت و  عاجـش  برع  نایم  رد  .دـنا  هدروآ  یم  دورف  میلـست  رـس  ناشربارب  رد  نانآ  نامز  نامکاح 
رادـملع سابع  نوچمه  ریلد  عاجـش و  ینادـنزرف  ردام  نیا  زا  دوب  نینچ  .دوب  يرـسمه  نینچ  زین  مالـسلا ) هیلع   ) ناـنمؤمریما دوصقم 

.دمآ ایند  هب  مالسلا ) هیلع  )

نیـسح ماما  رانک  رد  روضح  تقایل  هک  ینادـنزرف  دـننک ، تیبرت  اوقت  اب  نامیا و  اب  ینادـنزرف  دـنناوت  یم  ایحاب  اسراپ و  ناردام  يرآ 
رایـسب نز  دـنچ  یتیبرت  شقن  البرک  رد  .دـنیامن  تظفاحم  مالـسلا ) هیلع   ) تیب لها  میرح  زا  ناج  ياپ  اـت  هتـشاد و  ار  مالـسلا ) هیلع  )

ار صخاش  ناوناب  نیا  زا  یخرب  ینیرفآ  شقن  زا  ییاه  هشوگ  اجنیا  رد  .تسا  هدش  تبث  اه  نآ  زا  یبیجع  ياه  هنحص  هدوب و  يدیلک 
: مینک یم  رورم 

( مالسلا اهیلع   ) بنیز ترضح  فلا )

زا ار  دوخ  ياذـغ  هتفای و  تیبرت  ءاسک  باحـصا  نت  جـنپ  طـسوت  هک  تسا  ییـالبرک  نارداـم  زا  یکی  مالـسلا ) اـهیلع   ) يربک بنیز 
.تسا هدومن  لوانت  مالسلا ) اهیلع   ) هیضرم يارهز  نوچمه  يردام  رهطم  دوجو 

شوپ نفک  شیوخ  ناتـسد  اب  ار  نوع ؛ دـمحم و  شدـنزرف  ود  ات  هدومن  هداـمآ  ار  مالـسلا ) اـهیلع   ) يربک بنیز  هک  تسا  تیبرت  نیا 
ترضح نآ  عانتما  اب  رگا  هک  داد  میلعت  دوخ  نادنزرف  هب  مالسلا ،) اهیلع   ) يربک بنیز  .دنک  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح هار  هیدف  هدومن و 

یتح مولظم  نآ  هکنیا  امک  دیدش -  هجاوم 
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نتفر نادـیم  هزاـجا  اـت  دـیهد  مسق  مالـسلا ) اـهیلع   ) همطاـف شرداـم  هب  ار  دوـخ  یئاد  تـشاد -  یم  رذـح  رب  لاـتق  زا  ار  هایـس  مـالغ 
(1) .دیریگب

( مالسلا اهیلع   ) نینبلا ما  ترضح  ب )

دنمجرا و ناوناب  زا  وا  .دوب  وکین  ياه  تلصخ  ياراد  نامیا و  اب  رایـسب  .تشاد  مان  همطاف  تیالو ، هناخ  رد  روضح  زا  شیپ  نینبلا  ما 
تافص يدنمدرخ و  شرسمه  رد  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هک  اجنآ  زا  .تسا  مالسلا ) هیلع   ) تیب لها  هاگیاج  هب  تبسن  تفرعم  اب 

.دیشوک بلق  میمص  زا  شمارتحا  میرکت و  رد  درک ، هدهاشم  وکین 

رب ار  ربمایپ  رتخد  نادـنزرف  نینبلا  ما  .دـنک  رپ  تشهب  ناناوج  نارورـس  يارب  ار  ردام  یلاـخ  ياـج  هک  دوب  نیا  نینبلا  ما  شـالت  ماـمت 
هکلب یفطاع ، يا  هفیظو  اهنت  هن  ار  راتفر  نیا  دومن و  یم  نانآ  راثن  ار  دوخ  هفطاع  تبحم و  هدمع  تشاد و  یم  مدـقم  دوخ  ناکدوک 

.درک ادا  ناوت  ّدح  رد  ار  ناشقح  تسب و  ناشتمدخ  هب  رمک  یتمظع ، نینچ  كرد  اب  يو  .درمش  یم  ینید  يا  هضیرف 

«، سابعلا لضفلاوبا  ترضح  مشاه  ینب  رمق  : » مان هب  دوب  رسپ  راهچ  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع ترـضح  اب  نینبلا  ما  كرتشم  یگدنز  هرمث 
همان ترایز  رد  .درک  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  يادف  ار  دنزرف  راهچ  ره  يردام ، نینچ  حیحص  تیبرت  نامثع »  » و رفعج » «، » هّللادبع »

نامرآ هار  رد  اه  نآ  ندرک  ینابرق  تنادنزرف و  يادها  اب  وت  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  شلوسر  ادـخ و  : » میناوخ یم  نینبلا  ما  ترـضح 
، اه یتخس  رد  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  ماما  روای  رای و  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  يدومن ؛ داهج  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ياه 

؛ يا هدوب  اه  تبیصم  تالکشم و 
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؛ يدمآرب ناشیا  تناما  يادا  و  مالسلا ) اهیلع   ) رهطا يارهز  نادنزرف  يراد  هگن  یتسرپرـس و  هدهع  زا  یبوخ  هب  هک  مهد  یم  یهاوگ 
!« تدیهش نادنزرف  رب  وت و  رب  مالس  يرادروخرب ؛ ییالاب  تلزنم  ماقم و  زا  دنوادخ  دزن  رد  وت 

( مالسلا اهیلع   ) بابر ترضح  ج )

روهـشم تحاصف  هب  شمالک  هک  تسا  یناردام  زا  یکی  بابر  .دوب  ماش  نکاس  راصنا  زا  سوا » نب  يدع   » هملاع هلقاع و  رتخد  بابر 
: دیوگ یم  بابر  هرابرد  روهشم  خروم  یبلک  ماشه  .دوب  هدش  روهشم  يرعاش  هب  شنابز  و 

لقع ییابیز و  بدا ، رد  اه  نآ  نیرترب  زا  ناـنز و  نیرتهب  زا  باـبر  (1) ؛ ًالقَع ًالاَمَج َو  َابدأ َو  نُهلَـضفأ  ِءاِسنلا َو  ِرایِخ  نِم  ُباـَبُرلا  «َو 
« .دوب

هرابرد ترـضح  نآ  هک  ییاج  ات  تفرگ  رارق  ناـشیا  هقـالع  هجوت و  دروم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  اـب  جاودزا  زا  سپ  باـبر 
: تسا هدورس  رعش  تیب  ود  مالسلا ) اهیلع   ) هنیکس شرتخد ، و  مالسلا ) اهیلع   ) بابر

نم مسق  وت  ناج  هب  (2) ؛ ُباتِع اهیف  یمئَِالل  َْسَیل  یلاح َو  َّلُج  ُلُدـْبَا  امهِّبُحا َو  ُبابرلا  ُهنیکـس و  اهب  ُّلُحَت  اراد  ُّبِحُاـَل  ینِّنِا  كُرْمََعل  »
لذـب و نانآ  يارب  ار  دوخ  لام  رتشیب  مراد و  تسود  ار  ناـشیا  نم  .دنـشاب  نآ  رد  باـبر  هنیکـس و  هک  مراد  تسود  ار  يا  هناـخ  نآ 

« .دهد رارق  باتع  دروم  ارم  دناوت  یمن  یسک  مینک و  یم  ششخب 

رد وا  .تشاد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  هب  يرفاو  هقالع  زین  بابر  ترضح 

87 ص :

ص 178. ج 3 ، مالسلا ،) هیلع   ) راهطألا همئألا  لئاضف  یف  رابخألا  حرش  - . 1
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تداهش زا  دعب  درک و  میدقت  ینیسح  ناتـسآ  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) رغـصا یلع  شدنزرف  دوب و  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هارمه  البرک  رفس 
دماین نوریب  همیخ  زا  دنوش ، رثأتم  بابر  ترضح  ندید  اب  مالسلا ) هیلع   ) هللادبعابا ترـضح  ادابم  هکنآ  يارب  شا ، ههام  شـش  دنزرف 

(1) .داد ناشن  ار  شیوخ  يوکین  ربص  و 

ورمع ردام  د )

هراشا

تداهش هب  اروشاع  رازراک  رد  وا  رسمه  .دش  رفـسمه  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ناوراک  اب  شرـسپ  رـسمه و  هارمه  هب  ورمع ، ردام 
اب تشادرب و  ار  اه  همیخ  زا  یکی  نوتس  شرسپ ، تداهش  زا  سپ  ورمع ، ردام  .دش  نادیم  یهار  ردام  قیوشت  اب  زین ، وا  رـسپ  دیـسر و 

رغال مرکیپ  هدیمخ و  مدق  هک  متسه  فیعض  ینزریپ  نم  : » دناوخ زجر  نینچ  داتسرف و  خزود  هب  ار  نایمارح  موق  رارشا  زا  رفن  ود  نآ 
امش هب  یتخس  هبرض  دنمتزع ، مالسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح  زیزع  نادنزرف  يرای  رد  نارفاک ! هورگ  يا  یلو  تسا ، هدش  هدیـسوپ  و 

(2)« .منز یم 

ماما تداهـش  زا  سپ  وا  .دومرف  ریخ  ياعد  وا  قح  رد  دنادرگزاب و  اه  همیخ  هب  ار  وا  اهزجر ، نیا  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما 
.دش ریسا  ناتفص  گرگ  تسد  هب  ناکدوک ، نانز و  یقاب  اب  هارمه  مالسلا ) هیلع   ) نیسح

هک یناردام  دندرک ، مادقا  ناشنادنزرف  یبالقنا  نادنزرف  تیبرت  تهج  رد  راو  بنیز  هک  دندوب  یناردام  مه  یلیمحت  گنج  نامز  رد 
هدوبن نامیشپ  ناشنادنزرف  تداهش  تباب  زا  يا  هرذ  دندومن و  ناریا  یمالسا  بالقنا  میدقت  ار  دوخ  دنزرف  راهچ  نانآ  زا  یخرب  یتح 

.دندرپس كاخ  هب  ار  ناشدیهش  نادنزرف  شیوخ ، ناتسد  اب  یتح  هک  دنتشاد  يوق  نامیا  نانچ  ناوناب  نیا  زا  یخرب  .دنتسین  و 

88 ص :
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یبالقنا لسن  تیبرت  راثآ 

هراشا

»؟ دراد هعماج  رد  يراثآ  هچ  یبالقنا ، لسن  تیبرت  : » تسا نیا  دوش  یم  حرطم  هک  يرگید  لاؤس 

مالـسا و عفاـنم  هب  هک  یلـسن  تسا ، ییـالو  نمؤم و  یبـالقنا ، لـسن  تیبرت  هتـشاد ، دوجو  یمالـسا  عماوج  رد  هراومه  هک  یترورض 
دارفا هک  تسا  یتیبرت  نینچ  .دوش  رـضاح  نادیم  رد  دهاجم  یبالقنا و  هراومه  دریگب ، رارق  هک  یعطقم  ره  رد  دـشیدنیب و  ناناملـسم 
نینچ .دـشاب  یم  جـع )  ) يدـهم روهظ  رـصع  زاس  هنیمز  تیاهن  رد  دزاس و  یم  هدامآ  نوریب  نورد و  ياه  توغاط  اب  هزرابم  يارب  ار 

: دوش یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  یناوارف  راثآ  هعماج ، رد  یتیبرت 

هعماج رد  قالخا  تیوقت  . 1

اه ناسنا  تیناسنا  هتسباو و  يونعم  یقالخا و  تینما  هب  رشب  تداعس  هکارچ  .تسا  لئاسم  نیرت  يرورض  زا  هعماج ، رد  قالخا  دوجو 
.تلیضف رپ  کین و  یگدنز  يارب  تسا  ییانبم  قالخا  ور  نیا  زا  .دبای  یم  انعم  قالخا  اب 

یتروص چـیه  رد  دنتـسین  رـضاح  دـننک و  یم  تیاعر  ار  قالخا  ینید ، ياه  هزومآ  ساسا  رب  دـنا ، هدـش  یبالقنا  تیبرت  هک  یناـسک 
قالخا هب  يدنبیاپ  اب  نآ  تاروما  ددرگ ، لیکشت  یبالقنا  دارفا  نینچ  اب  هک  يا  هعماج  .دنراذگب  اپ  ریز  ار  ینید  ياه  نامرآ  لوصا و 

، قالط نوچمه  یعامتجا  ياه  بیسآ  یعماوج  نینچ  رد  .دوش  یم  هعماج  نیا  ياضف  رد  شمارآ  تینما و  ببس  نیمه  هدش و  هرادا 
.تسا مک  رایسب  فنع و ...  هب  زواجت  یتفع ، یب 
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روتـسد ساسا  رب  یـصخش  نینچ  .دـنک  توکـس  دـناوت  یمن  هعماج  تافارحنا  اب  ههجاوم  رد  تسا ، هدـش  یبـالقنا  تیبرت  هک  یـسک 
اب وا  .دـسرت  یمن  یـسک  زا  دـناد و  یم  دوـخ  یعرـش  هفیظو  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما  مالـسلا ،) هیلع   ) تـیب لـها  دـنوادخ و 

نیا تایاور  زا  یـضعب  نومـضم  .تسا  یبالقنا  ياه  ناسنا  هیحور  هیحور ، نیا  .دـنز  یم  ار  دوخ  فرح  تسایـس  نودـب  تحارص و 
ناقساف ینیب  رکنم  زا  یهن  اب  دنـشاب و  یم  کین  راک  نامیا و  هعـسوت  هعماج و  دشر  لابند  هب  فورعم  هبرما  اب  هک  یناسک  : » هک تسا 

هلیسو هب  یهلا  فادها  دنتسه و  نیمز  رد  ربمایپ  ادخ و  نیشناج  هفیلخ و  دننک  یم  يریگولج  هعماج  طوقـس  زا  هدیلام و  كاخ  هب  ار 
(1)« .دنک یم  ادیپ  ققحت  هعماج  رد  اه  نآ 

سکع هیـضق  نیا  هب  تبـسن  تحارـص  اب  يزوسلد و  اب  هکلب  دـنک ، یمن  روبع  هعماج  تافارحنا  راـنک  زا  یگداـس  هب  یبـالقنا  ناـسنا 
.دزاس یم  مهارف  ار  یعامتجا  تافارحنا  ندش  هدیپچرب  هنیمز  دوخ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما  اب  هداد و  ناشن  لمعلا 

يا هملک  کی  تاملپید  .میوگ  یم  هناقداص  حیرص و  ار  فرح  ما ، یبالقنا  نم  متسین ، تاملپید  نم  : » دیامرف یم  يربهر  مظعم  ماقم 
نامدوخ فرح  مزاج  عطاق و  ام  مینز ؛ یم  ار  نامدوخ  فرح  هناقداص  حیرـص و  ام  .دـنک  یم  هدارا  ار  يرگید  يانعم  دـیوگ ، یم  ار 

(2)« .مینز یم  ار 

يادـف ار  قالخا  دـشن  رـضاح  ینآ  هک  تسناد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا هللادـبع  ابا  نینزان  دوجو  رد  ناوت  یم  ار  یبالقنا  زراـب  هنومن 
هنحص هب  شدج  تما  حالصا  يارب  دیامن و  دوخ  يرگ  بالقنا  تردق و 

90 ص :

ُهَفِیلَخ َوُهَف  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یَهَن  ِفوُْرعَْملِاب َو  َرَمَأ  ْنَم  َلاَق : ِِّیبَّنلا ص  ِنَع  . ) ص 179 ج 12 ، لئاسملا ، طبنتسم  لئاسولا و  كردتسم  - . 1
( ِهلوُسَر ُهَفِیلَخ  ِضْرَْألا َو  ِیف  ِهَّللا 

نمهب 1391.  19 یلاعلا ،) هلظدم   ) يربهر مظعم  ماقم  تانایب  - . 2
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.داهن مدق  البرک  رازراک 

روشک نآ  رد  یقالخا  لوصا  دـنک ، تیبرت  یبالقنا  لسن  مالـسلا ،) هیلع   ) نیـسح ماما  زا  نتفرگ  قشمرـس  اـب  يروشک  ره  مه  هزورما 
.درادن ییاج  عماج  نآ  رد  یهابت  فارحنا و  تسا و  مکاح 

تیالو میرح  زا  عافد  . 2

تیالو هار  رد  دنتـشاد  سفن  ات  هک  دـندوب  نویبالقنا  اـهنت  خـیرات  لوط  رد  .تسا  تیـالو  میرح  زا  عاـفد  یبـالقنا ، تیبرت  رثا  نیمود 
( مالـسلا هیلع   ) تیب لها  یناگدـنز  و  مالـسلا ) هیلع   ) مرکا ربماـیپ  تاـیح  لوط  رد  ناوت  یم  ار  نویبـالقنا  نیا  ياـه  هنومن  .دنداتـسیا 

.تسا مالسلا ») هیلع   ) نسحلا نب  هللادبع   » اه نآ  زا  یکی  .دنتسه  دایز  البرک  رد  نویبالقنا  نیا  .دومن  هدهاشم 

مامت اب  اـما  تشاد ؛ یمک  نس  وا  دـنچ  ره  .تسا  ـالبرک  هنحـص  رد  یبـالقنا  ناوجون  زا  يا  هنومن  مالـسلا ) هیلع   ) نسحلا نب  هللادـبع 
.دیامن عافد  تیالو  میرح  زا  ات  داتسیا  نمشد  ربارب  رد  تردق 

نآ ندب  هب  دندوب و  هدرک  هرصاحم  ار  ترضح  رفک ، هاپس  هک  یلاح  رد  مالسلا ،) هیلع   ) هللادبعابا فیرـش  تایح  تاظحل  نیرخآ  رد 
هدش بلاغ  شندب  رب  فعض  دنک ، تحارتسا  یکدنا  ات  داتـسیا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  دندومن ، دراو  مخز  ود  داتفه و  ترـضح 

ات درک  دنلب  ار  شنماد  دروخ ، شیناشیپ  رب  دمآ و  یگنـس  نمـشد  يوس  زا  هاگان  ماگنه  نیا  رد  تشادن ، گنج  تردـق  رگید  دوب و 
.تفرگ رارق  دولآرهز  هبعش  هس  ریت  فده  وا  بلق  هاگان  دنک ، كاپ  ار  یناشیپ  نوخ 

هب ار  شرس  سپس  هَّللا » ِلوُسَر  ِهَِّلم  یَلَع  ِهَّللِاب َو  ِهَّللا َو  ِمِْسب  : » دومرف
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: درک ضرع  درک و  دنلب  نامسآ  فرط 

رد هک  دنشک  یم  ار  يدرم  نانیا  یناد  یم  وت  ایادخ  ُهریَغ ؛ ِّیبَن  ِتِنب  نبِا  ضرالا  ِهجَو  یلَع  َسَیل  ًالُجَر  َنُوُلتقَی  مُّهنَا  ُمَلعَت  َّکنِا  َمُهّللا  »
« .تسین هلا ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ رتخد  رسپ  وا  زج  نیمز ، رسارس 

رد داتـسیا ، اج  نامه  دنک ، گنج  تسناوتن  رگید  دش ، يراج  نادوان  نوچمه  نوخ  دروآ ، نوریب  تشپ  زا  ار  ریت  نآ  تسد  اب  سپس 
دمآ و نوریب  ناوناب  همیخ  زا  دوب ، غلابان  يا  هچب  تشادن و ] رتشیب  لاس  هدزای  هک  ( ] مالـسلا هیلع   ) نسح نب  هّللا  دبع  هاگان  تقو ، نیا 

.داتسیا ومع  رانک  رد  دیناسر و  شیومع  هب  ار  دوخ  ناود  ناود 

متسه تییاوه  نم  ومع  يا 

متسه تییادف  رغصا  دعب 

نم مرادن  مک  وت  ِیلع  زا 

نم مراپس  ناج  وت  تسد  يور 

مدید نانمشد  نیب  ار  وت  ات 

مدیزرل همع  تسد  رد  تسد 

نم مدینش  ار  وت  يادص  ات 

نم مدیود  هتفگ و  نسح  ای 

یتسشنب ياپز  هک  تمدید 

یتسه يا  هدنرد  گرگ  دیص 

يداتفا كاخ  يور  تمدید 

يداتفا كاچ  هنیس  هنشت و 

يراک منک  وت  رهب  زا  دیاب 

يراج هدش  وت  ياضعا  نوخ ز 
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ار وا  ات  دش  جراخ  همیخ  زا  مالـسلا ) اهیلع   ) بنیز راد ، هگن  ار  وا  مرهاوخ ، : » دز ادص  دید  ار  وا  هک  یتقو  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما 
« .موشن ادج  میومع  زا  ادخ  هب  دنگوس  یِّمَع ؛ ُقِراَفُأ  َال  ِهَّللا  َو  : » تفگ درک و  يراددوخ  تّدش  هب  وا  دـنادرگرب ، همیخ  هب  درادـهگن و 
، دروآ دورف  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  فرط  هب  ار  شریـشمش  لهاک - نب  هلمرح  یلوق  هب  و  بعک - نب  رحب  مان  هب  نانمـشد  زا  یکی 
، ملاظ نآ  یـشک »؟ یم  ار  میومع  اـیآ  كاـپان  نز  دـنزرف  يا  وت  رب  ياو  یّمَع ؛ ُلـُتقَت  هَثیبَخلا أ  َنب  اَـی  َکَـلیَو  : » تفگ وا  هب  هَّللا  دـبع 
، دش نازیوآ  هدیرب و  شتسد  داد ، رارق  ریـشمش  رپس  ار  شتـسد  هّللا  دبع  دروآ ، دورف  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  يوس  هب  ار  ریـشمش 

هنیـس هب  ار  هّللا  دبع  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  .ناج ]» ردام  يا  هاّما ، ای  : » تفگ رگید  لقن  هب  و  « ] .ناج ومع  يا  هاّمع ! ای  : » دز ادـص 
، نک تداعس  ریخ و  ياضاقت  ادخ  هاگرد  زا  نآ  هلیـسو  هب  نک و  ربص  تبیـصم  نیا  ربارب  رد  هداز ! ردارب  يا  : » دومرف دینابـسچ و  شا 

.دنک یم  قحلم  تا  هتسیاش  ناردپ  دزن  هب  ار  وت  دنوادخ  هک 

شوـغآ رد  وا  درک و  ادـج  ندـب  زا  وا  رـس  ریت ، نآ  داد ، رارق  ریت  فدـه  ار  وا  يوـلگ  داـب ) وا  رب  ادـخ  تنعل   ) هلمرح ماـگنه  نیا  رد 
(1) .درپس ناج  مالسلا ) هیلع   ) نیسح شیومع 

نیا رد  .تسا  هتفرگ  رارق  مالـسلا ) هیلع   ) داوج ماما  دورد  مالـس و  دروم  هدش و  دای  دیهـش  كدوک  نیا  زا  هسدـقم  هیحان  ترایز  رد 
.تسا هدش  نعل  يدسا  لهاک  نب  هلمرح  وا  لتاق  رب  سپس  و  یکزلا » یلع  نب  نسحلا  نب  هللادبع  یلع  مالّسلا  : » هدمآ ترایز 
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( ( مالسلا هیلع   ) ینیسح بالقنا  ياهدرواتسد  راثآ و   ) مرحم مشش  بش 

هراشا
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هزیگنا داجیا 

(1) هزیگنا داجیا 

هب ار  دوخ  متـس  ملظ و  هداس ، مدرم  تلفغ  زا  هدافتـساءوس  اـب  دنتـسناوت  ناـقفانم  هلا ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  تلحر  زا  سپ 
هب ار  مالـسا  دیاقع  ماکحا و  دـنهد و  شیازفا  دوب ، هتـسشن  راب  هب  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هفقو  یب  شالت  اب  هک  یمالـسا  هعماج 
ملظ رب  زورب  زور  تردق ، نتفرگ  تسد  هب  تیالو و  ندرک  نیـشن  هناخ  اب  .دـنروآ  تسد  هب  يرتشیب  عفانم  ات  دـننک  ریـسفت  دوخ  دوس 

هیلع و هللا  یلـص   ) ربمایپ مسا  هب  مدرم  نیب  رد  یناوارف  یفارحنا  تایاور  .داد  خر  نایوما  ناـمز  رد  دادبتـسا  نیا  جوا  دـندوزفا و  دوخ 
تاغیلبت اب  زین  مدرم  .دـندومن  وحم  ار  ناراوگرزب  نآ  یعقاو  ياه  تیاور  دـندز و  رانک  ار  مالـسلا ) هیلع   ) تیب لها  هداد و  جاور  هلا )

.دنداد یمن  ناشن  یتکرح  دوخ  زا  دنتفرگ و  وخ  یمالسا ، هعماج  رد  هدشداجیا  تافارحنا  اب  مک  مک  ناوارف ،

.تشاد یحارج  هب  زاین  هلا ،) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا راوگرزب  ربمایپ  ینارون  بتکم  ءایحا  طیارش ، نینچ  رد 

: دومرف دومن و  زاغآ  ار  دوخ  ییاروشاع  بالقنا  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ور ، نیا  زا 
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لمع قح  هب  هک  دـینیب  یمن  ایآ  (1) ؛ ًاّقُِحم ِهِّبَر  ِءاَِقل  ِیف  ُنِمْؤُْملا  ِبَغْرَِیل  ُْهنَع  یَهاَنَُتی  َال  ِلِطاَْبلا  َیلِإ  ِِهب َو  ُلَـمُْعی  اـَل  ِّقَْحلا  َیلِإ  َنْوَرَت  اـَل  «َأ 
« .دهدب حیجرت  یگدنز  نینچ  رب  ار  شراگدرورپ  ءاقل  دیاب  نمؤم  یطیارش  نینچ  رد  تسین ؛ نادرگ  يور  لطاب  زا  یسک  دوش و  یمن 

هب مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا هللادبعابا  نیمز ، يور  ناسنا  نیرتهب  هکنیا  هلمج  زا  تشاد ، مالـسا  يارب  ییالاب  رایـسب  هنیزه  یحارج  نیا 
.دندش هدرب  تراسا  هب  مالسلا ) هیلع   ) تیب لها  دندیسر و  تداهش  هب  ترضح  نآ  يافواب  نارای  زا  يدایز  يدادعت  هارمه 

؟ دنک مامت  ار  هیضق  حلص  اب  شردارب  نوچمه  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  هک  دوبن  رتهب  ایآ  دیآ : یم  نهذ  هب  اه  لاؤس  نیا  لاح 

؟ تفای تسد  ییاهدرواتسد  هچ  هب  دش ، متخ  شتداهش  اب  هک  یبالقنا  مادقا  نیا  زا  دعب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما 

اوتحم نتم و 

هراشا

، هدرک رورم  ار  بالقنا  نیا  فادها  دیاب  ادتبا  میوش ، انشآ  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  بالقنا  ياهدرواتـسد  راثآ و  اب  میهاوخب  رگا 
.میهد قیبطت  فادها  نآ  اب  ار  هلصاح  دراوم  سپس 

: دندرک مالعا  هنوگ  نیا  ار  دوخ  یبالقنا  مایق  زا  فده  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا هللادبعابا  ترضح 

ْنَأ ُدیرُأ  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص   ) يّدَج ِهَّمُأ  یف  ِحالْـصِالا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  امَّنِإ  اًِملاظ َو  اًدِسْفُم َو ال  اًرََطب َو ال  اًرِـشَأ َو ال  ْجُرْخَأ  َْمل  ّینِإ  »
َُرمآ

98 ص :

ص79. يرهف ، همجرت  فوفطلا ، یلتق  یلع  فوهللا  - . 1

هام هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) یمالسا بالقنا  ات  اروشاع  زا  یبالقنا  رکفت  : 15 نخس دهش 
لوا 1438 ه ق) همین  ناضمر -  كرابم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 349ناهفصا   هحفص 113 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15947/AKS BARNAMEH/#content_note_98_1
http://www.ghaemiyeh.com


ای ینارذـگ و  شوخ  یهاوـخدوخ و  يور  زا  نم  (1) ؛ بلاطیبَأ ِْنب  ِیلَع  یبَأ  يّدَـج َو  ِهَریـِسب  َریـسَأ  ِرَْکنُملا َو  ِنَع  یْهنَأ  ِفوْرعَْملِاب َو 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هبرما  مهاوخ  یم  دشاب ، یم  مدـج  تّما  رد  حالـصا  يارب  نم  مایق  هکلب  مدرکن ؛ مایق  يرگمتـس  داسف و  يارب 

« .میامن لمع  مالسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  مردپ  مدج و  شور  هریس و  هب  منک و 

: زا دنترابع  هدشداجیا ، یمالسا  عماوج  رد  نآ ، فادها  هب  هجوت  اب  هک  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  بالقنا  راثآ  زا  یخرب  اما 

نانآ هب  تبسن  یمومع  ترفن  نتفرگ  جوا  هیما و  ینب  ییاوسر  فلا )

و مالسلا ) هیلع   ) هللادبعابا نتـشک  اب  درک  یم  رکف  دوب و  هدش  رورغم  لاحـشوخ و  رایـسب  ادتبا  رد  دیزی  دنچره  اروشاع ، هعقاو  زا  دعب 
هدناکشخ ار  مالسا  هشیر  هدرک و  دراو  مالـسا  هب  ار  هبرـض  نیرت  گرزب  مالـسلا ،) هیلع   ) تیب لها  ریقحت  نینچمه  شنارای و  نیرتهب 

نایرج زا  سپ  اریز  درک ؛ دراو  هیما  ینب  هب  ار  هبرض  نیرت  گرزب  هک  دوب  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  تداهـش  نیا  عقاو  رد  اما  تسا ؛
.دش داجیا  هیما  ینب  نارس  هب  تبسن  یمومع  ترفن  دندش و  اوسر  فلتخم  قرط  هب  هیما  ینب  اروشاع ،

ناکدوک و تیذا  مالـسلا ،) هیلع   ) تیب لها  ندرک  ریـسا  دـننام  يرگید  تایانج  دوخ ، گرزب  تیانج  زج  هب  رفک ، هاپـس  هک  اجنآ  زا 
لد هب  ترفن  تنارگتیانج  راتفر  نیا  زا  تدش  هب  مدرم  دندادرارق ، شیوخ  راک  هحولرس  ار  دیدهت  ریقحت و  نانآ و  زا  یـضعب  نتـشک 

.دنتفرگ
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لاوما درک و  توعد  قشمد  هب  ار  وا  دایز ، نب  هللادـیبع  یتمدـخ  شوخ  ساپ  هب  اروشاـع  هثداـح  زا  سپ  دـیزی  : » دـنیوگ یم  ناـخروم 
يارـس مرح  هب  ار  وا  و  هجرد ) هبتر و  عیفرت   ) درب الاب  ار  وا  ماقم  دـیناشن و  دوخ  دزن  ار  وا  دیـشخب و  وا  هب  یگرزب  ياه  هفحت  ناوارف و 

، عیرـس شخرچ  کی  اب  دـیزی  تفرگ ، جوا  یمومع  راکفا  راشف  هک  اجنآ  زا  اما  داد ؛ رارق  نانآ  میدـن  درب و  شیوخ  نانز  دزن  دوخ و 
(1)« .دنکفا هللادیبع  ندرگ  هب  ار  تیلوئسم  درک و  هئربت  ار  دوخ 

وا مادـقا  زا  تفر و  الاب  وا  دزن  دایز  نبا  تیعقوم  دـندرب ، دـیزی  دزن  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح رـس  هک  یماگنه  دـسیون : یم  ریثا » نبا  »
نعل و وا  هب  هدش و  نیگمشخ  وا  هب  تبسن  مدرم  هک  دیسر  شرازگ  يو  هب  هک  دیشکن  یلوط  یلو  داد ، هزیاج  يو  هب  دش و  لاحشوخ 

لزنم هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح شاک ! يا  تفگ : یم  دش و  نامیـشپ  نیـسح  نتـشک  زا  وا  شرازگ ، نیا  زا  دعب  .دنیوگ  یم  ازـسان 
یم راذـگاو  يو  هب  ار  رایتخا  وا ، اب  نیـسح  تبارق  تمرح  تیاعر  و  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  رطاخ  هب  مدروآ و  یم  دوخ 

، درک راک  نیا  هب  روبجم  ار  نیسح  وا  دنک ! تنعل  ار  دایز ) نبا   ) هناجرم رـسپ  ادخ  .دش  یم  متموکح  فعـض  بجوم  دنچ  ره  مدرک ،
هدرکن تقفاوم  وا  داهنشیپ  اب  هناجرم  رسپ  یلو  دورب ، يزرم  قطانم  زا  یکی  هب  دهدب ، هزاجا  دوب  هتساوخ  يو  زا  نیـسح  هک  یلاح  رد 
کنیا .دناشفا  اه  نآ  ياه  لد  رد  ارم  ینمـشد  مخت  هداد و  رارق  ناناملـسم  ترفن  ضغب و  دروم  ارم  راک  نیا  اب  دناسر و  لتق  هب  ار  وا 

ادخ درک ! تسرد  نم  يارب  هناجرم  رسپ  هک  دوب  يراتفرگ  هچ  نیا  .تسا  هدش  نمـشد  نم  اب  نیـسح  لتق  رطاخ  هب  سکان  سک و  ره 
(2) !« دزاس شیوخ  بضغ  راتفرگ  تنعل و  ار  وا 
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درک و دروخرب  ربکت  رورغ و  تنوشخ  اب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ناگدنامزاب  نانز و  ناکدوک و  اب  تسخن  دیزی  هکنآ  اب  نینچمه 
تفطالم شمرن و  يانب  نانآ ، اب  یمک  هلـصاف  هب  یمومع ، راکفا  راشف  ریز  اما  دـنهد ؛ ياج  يا  هبورخم  هناخ  رد  ار  نانآ  داد  روتـسد 

ار امـش  دیتسه  لیام  رگا  تفگ : دـیزی  دوخ  دـندروآ و  ار  يایادـه  ارـسا  يارب  وا  روتـسد  هب  داد و  رییغت  ار  ناشتنوکـس  لحم  داهن و 
(1)« .دندرکن لوبق  زگره  نانآ  اما  منک ؛ هنیدم  هناور 

دایز نبا  ماک  رد  ار  يزوریپ  تذل  مالسلا ،) هیلع   ) یلع نب  نیسح  رهاوخ  بنیز ، دسیون : یم  يرصم  فورعم  هدنـسیون  یطاشلا ، تنب 
راتخم و مایق  نوچمه  اروشاع  زا  سپ  یـسایس  ثداوح  همه  رد  .تخیر  رهز  تارطق  نانآ  يزوریپ  ماج  رد  درک و  بارخ  هیما  ینب  و 

شقن البرک  ناـمرهق  بنیز  عیـشت ، بهذـم  ندـناود  هشیر  نایـسابع و  تموکح  ییاـپرب  ناـیوما و  تلود  طوقـس  ریبز و  نب  هللادـبع 
(2) .تشاد هدننازیگنارب 

اوسر تبقاع  دشاب ، هتشاد  ینمشد  بتکم  نیا  اب  ای  دنک و  یمارتحا  یب  مالسلا ) هیلع   ) تیب لها  بتکم  هب  تبسن  یسک  مه  زورما  رگا 
دندرک و هلمح  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  نارادازع  هب  هنتف 88  رد  هک  یناـسک  .ددرگ  یم  لـیلذ  راوـخ و  مدرم  دزن  رد  دوـش و  یم 

.دنتسه دارفا  نیا  زا  یخرب  دندرب ، ار  دوخ  يوربآ 

یبلط تداهش  تنس  يایحا  ب )

یم نینمؤملاریما  ار  دوخ  درک و  یم  تموکح  ناناملسم  رب  مالسا  مان  هب  تسشن و  یم  هلا ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  ربنم  رب  دیزی 
اب هچنآ  ره  وا  .دناوخ 

101 ص :

ص 302. یئاهب ، لماک  - . 1
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مدرم سیماون  دناسر و  لتق  هب  ار  یهانگ  یب  دارفا  .دوب  هداد  رارق  تموکح  يارب  يرازبا  ار  دوب  هدـمآ  تسد  هب  يراکادـف  تمحز و 
.دوب هدرک  شمارآ  شیاسآ و  بلس  مدرم  زا  درک و  یم  يراد  تموکح  يزاب  گس  ینارذگ و  شوخ  اب  دومن و  تمرح  کته  ار 

دناوت یم  هن  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  طیارـش  نیا  رد  .تفرگ  جوا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  ناـمز  رد  هناـملاظ  تموـکح  نیا 
هیلع  ) نیـسح ماما  هک  دوب  اجنیا  .دوب  هتفرگ  هناـشن  ار  نید  لـصا  دـیزی ، نینچ  هکارچ  دـنک ؛ یهارمه  دـناوت  یم  هن  دـیامن و  توکس 

ناراد و نید  مامت  هب  تداهش ، تبرش  ندیشون  اب  درک و  ایحا  مدرم  نیب  رد  ار  تداهش  گنهرف  دوخ ، نانخس  اب  وس  کی  زا  مالـسلا )
.درک هیده  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  ناج  داتسیا و  دیاب  یناملاظ  نینچ  ربارب  رد  هک  تخومآ  مالسا  ناقشاع 

طسوت نرق  دودـح 14  زا  دـعب  زورما  درک ، زاـغآ  يرجه  لوا  نرق  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  هک  يا  هناـبلط  تداهـش  تـکرح 
اهنت دندقتعم  هدش و  عمج  یمالسا  ياهروشک  رد  یبالقنا  ناناوج  زا  يا  هدع  تسا و  هتفای  همادا  مالسلا ) اهیلع   ) یبنیز مرح  ناعفادم 

.تسا ناملاظ  ربارب  رد  اه  نوخ  ندش  هتخیر  ات  یگداتسیا  مالسا ، تما  تاجن  هار 

هتشاد اروشاع  رد  مالسلا ) هیلع   ) هللادبعابا تداهش  سرد  هب  تبسن  یتارظن  راهظا  ناهج ، نارکفتم  یتح  نارگشهوژپ و  ناگدنـسیون ،
: تسا لمأت  لباق  هک  دنا 

: دنتفگ یم  اه  نآ  درک ، یم  قیوشت  يزیر  نوخ  هب  رومأم  و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح لتق  هب  ار  مدرم  دیزی ، یتقو  یحیسم : قادرج  جرج 
یم زاب  میوش ، هتـشک  راب  داـتفه  رگا  میتسه و  وت  اـب  اـم  دـنتفگ : وا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح راـصنا  اـما  یهد ؟ یم  اـم  هب  یغلبم  هچ 

مینک گنج  تباکر  رد  میهاوخ 
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(1) .میوش هتشک  و 

مدرم و سومان  فرش و  ظفح  يارب  نیـسح  هک  دوش  یم  هتفگ  نیـسح  يرادازع  سلاجم  رد  ییاکیرما : هدنـسیون  يربک  ود  سیروم 
هویـش مه  ام  دییایب  سپ  .تفرن  دیزی  ییوجارجام  رامعتـسا و  راب  ریز  تشذگ و  دنزرف  لام و  ناج و  زا  مالـسا ، هبترم  ماقم و  یگرزب 

(2) .میهد حیجرت  تلذ  اب  یگدنز  رب  ار  تزعاب  گرم  میبای و  یصالخ  نارگرامعتسا  یتسدریز  زا  میهد و  رارق  قشمرس  ار  وا 

رـصع رد  هنومن  يارب  .تسا  هدرک  داجیا  خـیرات  رد  ار  يرکفت  نینچ  شنارای  و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  یبلط  تداهـش  نیارباـنب 
ملظ و اب  هلباقم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ترـضح  زا  یـسأت  اب  هک  درب  مان  يا  هنابلط  تداهـش  ياه  شبنج  زا  ناوت  یم  رـضاح 

.دنشاب یم  دراوم  نیا  زا  يا  هنومن  هتفرگ  لکش  ناریا  روشک  رد  هک  یمالسا  ياه  شبنج  .تسا  هدش  داجیا  روج 

مالسا ناییادف  شبنج  یناشاک ؛ هللا  هیآ  شبنج  زیربت ؛ رد  ینابایخ  مایق  لگنج ؛ رادرس  شبنج  تیطورشم ؛ شبنج  وکابنت ؛ شبنج  لثم 
(. هرس سدق   ) ینیمخ ماما  شبنج  و 

تلفغ باوخ  زا  هفوک  صاوخ  ندومن  رادیب  ج )

هراشا

تلفغ باوخ  زا  اروشاع ، زا  سپ  اما  .دنیامن  افیا  ار  دوخ  نیگنس  تلاسر  دنتسناوتن  هدنام و  بقع  البرک  هلفاق  زا  ناملـسم  زا  يا  هدع 
هک دش  ثعاب  هفوک  نایعیش  عقوم  هب  ندرکن  مادقا  توکس و  دنچ  ره  .دنیامن  ناربج  ار  دوخ  هابتشا  ات  دنتفرگ  میمـصت  دندش و  رادیب 

یخرب اما  دشاب ، هتشادن  ینادنچ  هجیتن  اروشاع  زا  سپ  ياه  تکرح 

103 ص :

هرامش 23. يد 1381 ، رذآ و  ناوج : دوعوم  هلجم  - . 1
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زا سپ  هک  ییاه  مایق  زا  یخرب  .تفرگ  ار  هدش  هتخیر  ياه  نوخ  ماقتنا  درک و  داش  ار  مالـسلا ) هیلع   ) تیب لها  لد  اه  بالقنا  نآ  زا 
: زا دنترابع  تفرگ ، لکش  صاوخ  ندش  رادیب  رثا  رب  اروشاع 

نیباوت مایق 

زا اما  دنداد ؛ لیکـشت  ار  نیباوت  مایق  دندرک و  هبوت  ییازخ ، درُـص  نب  نامیلـس  يربهر  هب  صاوخ  زا  يا  هدع  اروشاع ، نایرج  زا  سپ 
ات دش  ثعاب  رما  نیمه  دندوب و  هرهب  یب  لمع  میمـصت و  رد  تابث  رادتقا و  یـسانش ، نامز  تعاجـش ، یـسایس ، تریـصب  زا  هک  اجنآ 

.دنشاب قفومان  زین  هابتشا  نآ  ناربج  يارب  دش  بجوم  نانچمه  دنوش ، هابتشا  دیدرت و  راچد  البرک  رد  دوخ  عقوم  هب  روضح  هرابرد 

هرح هعقاو 

، دنار نوریب  رهش  زا  ار  هیما  ینب  نادناخ  دومن و  مایق  يوما  هاگتسد  هیلع  هک  يرهش  نیلوا  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  تداهـش  زا  سپ 
ناوتب دیاش  .دوب  هدش  يزیر  هیاپ  مالـسا  يدوبان  يارب  ًاساسا  هک  دوب  هیما  ینب  تموکح  ندرب  نیب  زا  هنیدم ، مدرم  فدـه  .دوب  هنیدـم 

زا دـعب  هک  مالـسلا ) اهیلع   ) اربک بنیز  .دوب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  تداهـش  دـش ، بالقنا  نیا  ثعاب  هک  یلماع  اـهنت  تفگ 
کیرحت دیزی  تموکح  دض  رب  ار  مدرم  تشاد و  يرثؤم  شقن  بالقنا  نیا  ندروآ  دوجو  هب  رد  زین  دوب ، هتـشگزاب  هنیدم  هب  تراسا 

.دومن

ار دیزی  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  دنتخادرپ و  تروشم  هب  دندش و  عمج  مه  رود  هنیدم  نارس  هک  دوب  بیترت  نیدب  هثداح  نیا  عوقو 
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زا ار  اه  نآ  يدایا  رصانع و  دیزی و  رادنامرف  هدومن و  تعیب  تضهن ، ربهر  ناونع  هب  يراصنا  هلظنح  نب  هللادبع  اب  علخ و  تموکح  زا 
تعیب يراصنا  هلظنح  نب  هللادـبع  اب  دـندومن و  نوریب  رهـش  زا  ار  يوما  رـصانع  مامت  دـندرک و  مه  ار  راـک  نیمه  .دـننک  جارخا  رهش 

.دندومن

.درک اجنآ  مزاع  هنیدم ، مدرم  بوکرس  تهج  هب  هبقع و  نب  ملسم  یهدنامرف  هب  ار  یهاپس  تفای ، عالطا  ارجام  زا  هکنآ  زا  سپ  دیزی 
فارطا رد  یقدنخ  دیزی ، هاپس  زا  يریگولج  تهج  هنیدم  یبالقنا  مدرم  .دروآرد  هرصاحم  هب  ار  رهـش  تنوشخ ، تیاهن  اب  مه  ملـسم 

يو و .داـتفا  هبقع  نب  ملـسم  تسد  هب  هنیدـم  درک و  طوقـس  هنیدـم  رهـش  دنتـشادن ، يوـق  یعاـفد  هینب  نوـچ  اـما  دـندرک ، رفح  رهش 
قافتا يرجه  لاس 63  رد  هعقاو  نیا  .دندرمـش  حابم  ار  مدرم  سومان  لام و  ناج و  زور  هس  دندرک و  ماع  لتق  ار  مدرم  شناهدـنامرف 

(1) .تسا روهشم  هرح  هعقاو  هب  داتفا و 

راتخم مایق 

نیباوت مایق  اب  يدازآ ، زا  سپ  .دـشاب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هارمه  هب  تسناوتن  دوب و  نادـنز  رد  البرک  نایرج  رد  یفقث  راـتخم 
کلام دنزرف  میهاربا  يراکمه  اب  راتخم  لاس 66 ، رد  .دنناد  یمن  ار  تسایـس  مایق و  شور  نانآ  تسناد  یم  وا  اریز  درکن ؛ يراکمه 

.دنناسرب دوخ  لمع  يازـس  هب  ار  البرک  ناگدرکرـس  نیرت  یلـصا  و  مالـسلا ) هیلع   ) هللادبعابا نالتاق  دندش  قفوم  دـندرک و  مایق  رتشا 
نب میکح  نشوجلا ، يذ  نبرمش  شرسپ ، دعـس و  نبرمع  هلمج : زا  دنا  هتفگ  رفن  ار 3000  راتخم  مایق  رد  ناگدش  هتـشک  رامآ  یخرب 

نبذقنم یلوخ ، کلام ، نبدایز  لیفط ،

105 ص :
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 ...( نانس و دیسا ، نب  هللادبع  هرم ،

یمالسا ياه  تما  زا  یخرب  رد  يزیتسرابکتسا  هیحور  يایحا  د )

تکرح و تاذ  رد  هیحور  نیا  .تـسا  یگدازآ  يزیتـس و  مـلظ  مالـسلا ،) هـیلع   ) ینیـسح بـتکم  ياـه  سرد نـیرت  هتـسجرب زا  یکی 
.تسناد اروشاع  مایپ  نیا  راکشآ  یلجت  ناوت  یم  ار  هلذلا » انم  تاهیه   » راعش هک  هتشاد  رارق  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  بالقنا 

هاوخ يدازآ  زیتس و  ملظ  ياه  تضهن  شخب  ماهلا  هراومه  شا ، يزیتس ملظ  یهاوخ و  مالسا تیهام  هب  هجوت  اب  راگدنام  بالقنا  نیا 
.تسا هدوب  ناهج 

رد هرـس ) سدـق   ) ینیمخ ماما  .تسا  اروشاع  مایق  زا  هتفرگ  ماهلا  ياه  بالقنا  زا  یکی  هرـس ) سدـق   ) ینیمخ ماما  تضهن  بـالقنا و 
(1)« .تساروشاع زا  ییوترپ  ناریا ، یمالسا  بالقنا  : » تسا هدرک  هراشا  مهم  نیا  هب  يرابرهگ  مالک 

رب ینتبم  هعیـش  یبالقنا  يژولوئدـیا  دـیاب  ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا  رب  راذـگریثأت  كرحم  یگنهرف  لماع  نیرت  یلـصا  بیترت  نیدـب 
گنهرف و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  تضهن  رادماو  دوخ  داعبا  همه  رد  یمالـسا  بالقنا  ماما و  تضهن  .تسناد  ییاروشاع  گنهرف 

.تسا اروشاع 

رد هک  یتموکح  .تسا  هدوب  لدع  تموکح  ییاپرب  عاجش ، يربهر  زا  تیامح  متس و  ملظ و  هیلع  مایق  زا  ناریا  مدرم  هزیگنا  فده و 
هزیگنا فادها و  نامه  یلاعتم ، الاو و  فادها  نیا  .دروآ  هیده  مدرم  يارب  ار  لالقتسا  يدازآ و  دوش و  تیاعر  یمالـسا  ماکحا  نآ 

رد ار  شنارای  نیرتهب  دوخ و  ناج  دش  رضاح  هک  دوب  مالسلا ) هیلع   ) ینیسح مایق 
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هام هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) یمالسا بالقنا  ات  اروشاع  زا  یبالقنا  رکفت  : 15 نخس دهش 
لوا 1438 ه ق) همین  ناضمر -  كرابم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 349ناهفصا   هحفص 121 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15947/AKS BARNAMEH/#content_note_106_1
http://www.ghaemiyeh.com


: دیامرف یم  یمالسا  بالقنا  ياه  هزیگنا  فادها و  رب  اروشاع  ریثأت  هرابرد  هرس ) سدق   ) لحار ماما  .دراذگب  صالخا  قبط 

(1)« درک دیاب  هچ  رئاج  تموکح  لباقم  رد  متس  ملظ و  لباقم  رد  هک  تخومآ  همه  هب  مالسلا ) هیلع   ) ادهشلادیس ترضح  »

هضور زیرگ و 

نب مساق  لتاق  دندش ، هتشک  البرک  رد  هک  یناملاظ  هلمج  زا  .دندیسر  تکاله  هب  البرک  هنحـص  رد  نالتاق  نانمـشد و  زا  يدادعت  اما 
.دوب مالسلا ) هیلع   ) نسحلا

هاپس ِلاس  مک  ناناوج  زا  یکی  مالسلا ) هیلع   ) نسحلا نب  مساق  .تسا  یبیجع  رایـسب  هنحـص  نسحلا » نب  مساق   » نتفر نادیم  هب  هیـضق 
ماـما هک  یتقو  اروشاـع ، بش  رد  .دوب » هدیـسرن  فیلکت  غولب و  ّدـح  هب  زونه  ُملُْحلا ؛ ُِغْلبَی  َْمل   » هک تسا  یناوجون  .تسا  نیـسح  ماـما 
لوبق باحـصا  دـیورب و  امـش  تفگ  دـش و  دـنهاوخ  هتـشک  همه  داتفا و  دـهاوخ  قافّتا  هثداح  نیا  هک  دومرف  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح

»؟ دیـسر مهاوخ  تداهـش  هب  نادـیم  رد  مه  نم  ایآ  ناج ! ومع  : » درک ضرع  هلاس  هدراهچ  هدزیـس ، ناوجون  نیا  دـنورب ، هک  دـندرکن 
وت هقئاذ  رد  ندـش  هتـشک  مزیزع ! : » دومرف اـم -  ریبـعت  هب  دـنک -  شیاـمزآ  ار  ناوجون  نیا  هک  تساوـخ  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما 

.تسا رت  نیریش  لسع  زا  لسعلا ؛» نم  یلحا  : » تفگ تسا »؟ هنوگچ 

رد یکدوک  زا  ناوجون  نیا  .دنا  هنوگ  نیا  تیب  لها  ياه  هدش  تیبرت  .تسا  ربمایپ  نادناخ  رد  یشزرا  يریگ  تهج  نآ  نیا ، دینیبب ؛
راهچ هس ، ًابیرقت  ینعی  تسا ؛ هدش  گرزب  نیسح  ماما  شوغآ 
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یبرغ 25/7/1361. یقرش و  ناجیابرذآ  نویناحور  املع و  عمج  رد  مرحم  هناتسآ  رد  هرس ) سدق   ) ینیمخ ماما  تانایب  - . 1
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الاح .تسا  نیـسح  ماما  ِتیبرت  هب  ّیبرم  تسا ؛ هدرک  گرزب  ار  ناوجون  نیا  ًابیرقت  نیـسح  ماما  هتفر و  ایند  زا  شردـپ  هک  هدوب  هلاـس 
نایوار زا  یکی  (1) ؛ ٌماَلُغ َجَرَخ  َو  يِواَّرلا : َلاَق  : » دننک یم  رکذ  هنوگ  نیا  لتاقم  .دـمآ  ومع  شیپ  ناوجون  نیا  دـش ، هک  اروشاع  زور 

: دیوگ یم 

؛ رَمَق ُهَّقِش  ُهَهْجَو  َّنَأَک  : » دمآ نوریب  یناوجون  رسپ  هَّللادبع ، یبا  ياه  همیخ  فرط  زا  میدید  ناهگان  میدرک ، یم  هاگن  هک  روط  نیمه  »
« .دش ندیگنج  لوغشم  دمآ و  ِلتاَُقی ؛ َلَعَجَف   » .دیشخرد یم  هام  هراپ  لثم  شا  هرهچ 

نالف یـسک  هچ  دز ، لّوا  یـسک  هچ  دز ، ار  هبرـض  مادک  یـسک  هچ  تسا ؛ هدش  تبث  مه  البرک  هثداح  تایئزج  هک  دینادب  مه  ار  نیا 
: دنتفگ یم  وا  هب  ًادـعب  درب ، تراغ  هب  دـیدزد و  ار  ترـضح  هفیطق  ًالثم  هک  یـسک  نآ  .تسا  هدـش  رکذ  اه  نیا  همه  دـیدزد ؛ ار  زیچ 

خیرات رد  هثداح  نیا  هک  دنتـشاذگن  ناشناتـسود  ربمایپ و  نادناخ  ینعی  تسا ؛ مولعم  هدش و  تبث  تایئزج  نیاربانب ، هفیطقلا !» قرـس  »
.دوش مگ 

نیمز يور  تروص  اب  كرسپ  هِهْجَِول ؛ ُماَلُْغلا  َعَقَوَف   » .تفاکش ار  ناوج  نیا  قرف  هبرض ، هَقَلَفَف ؛ ِهِسْأَر  یَلَع  ُيِدْزَْألا  ٍْلیَُـضف  ُْنبا  َُهبَرَـضَف  »
ياه ییابیز  تایـصوصخ و  نیا  هب  ْرقَّصلا » یِّلَُجی  اَمَک  ُْنیَـسُْحلا ع  یَّلَجَف   » .ناجومع هک  دـش  دـنلب  شدایرف  ْهاَّمَع ؛ اَی  َحاَـص  َو   » .داـتفا

ناوجون نیا  رس  يالاب  ار  شدوخ  يراکش ، ِزاب  نوچمه  مالسلا ) هیلع   ) نیسح دیوگ  یم  .يراکش  ِزاب  ینعی  رقـص ، دینک ! ّتقد  ریبعت 
.درک هلمح  نیگمشخ  ریش  لثم  دیوگ  یم  .تسا  ندرک  هلمح  يانعم  هب  ّدش ، َبَضْغَأ » ٍْثَیل  َهَّدَش  َّدَش  َُّمث   » .دناسر
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تاجن ار  لتاق  نیا  ات  دـندمآ  يا  هّدـع  .تخادـنا  نیمز  هب  دز و  ریـشمش  کی  اـب  ار  لـتاق  نآ  هک  لّوا  ْفیَّسلاـِب ؛ ٍْلیَُـضف  َْنبا  َبَرَـضَف  »
.درک هلمح  اه  نآ  همه  هب  ترضح  اما  دنهد ؛

مامت .دز  سپ  ار  اه  نآ  ترـضح  اما  دـندیگنج ؛ دـندمآ  .داـتفا  هار  هب  نسحلا ،» نب  مساـق   » ندـب ِرب  رود و  ناـمه  رد  یمیظع  گـنج 
ار هرظنم  نیا  .تسـشن  ورف  رابغ  درگ و  یتاظحل  زا  دعب  هَْربُْغلا ؛ ِتَلَْجنا  َو  : » دیوگ یم  يوار  .تفرگارف  نادـیم  رابغ  درگ و  ار  هطوحم 

هیلع  ) یلع نب  نیـسح  مدرک ، هاـگن  نم  مالـسلا :) هیلع   ) نیـسحلا تیأرف  : » دـنازوس یم  یلیخ  ار  ناـسنا  بـلق  دـنک ، یم  ریوـصت  هـک 
یم هاگن  وا  هب  ترسح  اب  دراد  تسا و  هداتسیا  ناوجون  نیا  رس  يالاب  نیسح  ماما  ماَلُْغلا ؛ ِْسأَر  یَلَع  ًاِمئاَق   » .مدید اجنآ  رد  ار  مالسلا )
یم ناکت  ار  اپ  تسا و  نداد  ناج  لاـح  رد  ینعی  .دفاکـش » یم  ار  نیمز  شیاـه  اـپ  اـب  مه  ناوجون  نآ  ْهیَلْجِِرب ؛ ُصَْحفَی  َوُه  و   » .دـنک

.دهد

« .دنشاب رود  ادخ  تمحر  زا  دندناسر ، لتق  هب  ار  وت  هک  یناسک  كُولَتَق ؛ ٍمْوَِقل  ًادُْعب  ُلوُقَی  ُْنیَسُْحلا ع  «َو 

لاح نیع  رد  و  تسا ، ناوجون  نیا  هب  نیـسح  ماـما  قشع  هفطاـع و  هدـنهد  ناـشن  تسا و  یبیجع  رایـسب  هرظنم  هک  هرظنم ، کـی  نیا 
مه ناوـجون  نیا  اـب  هک  یمدرم  نآ  ياـفج  ناوـج و  نیا  یحور  تمظع  گـنج و  نادـیم  هب  ناوـجون  نـیا  نداتـسرف  وا و  يراکادـف 

(1) .دندرک راتفر  هنوگنیا 
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يدش الب  برک و  کچوک  راوس  بکرم 

يدش یفطصم  يدش و  یلع  يدش ، ارهز 

تفرگ يا  هسوب  تبل  لعل  لسع ز  یتقو 

يدش یبتجم  نسح  هراوس  اهنت 

يرشحم هک  سب  زا  یتسه و  زیزع  سب  زا 

يدش اعد  يربک  بنیز  تونق  نیب 

تفرگ ارف  ار  مرح  هّصغ  تسکش و  اه  لد 

يدش ادج  تیومع  رانک  زا  هک  یتقو 

دیشک ار  وت  ياپ  ترسح  باکر  دنب 

يدش الب  تشد  هنایم  یهار  ات 

دش دیفس  تیومع  يوم  هناد  هب  هناد 

يدش ات  هک  یتقو  يداتف و  نیمز  یتقو 

يدروخ و هزین  رَدقچ  هکرعم  نیب  رد 

يدش امن  خن  يدش  هصالخ  يدش  رپرپ 

دز و نیمز  رب  ار  وت  مسج  راد  هزین  کی 

يدش اهتنا  یب  هتشک  لعن  ریز  رب 

دش و رسدرد  ردقچ  ترکیپ  عییشت 

يدش اج  وت  يریصح  هّکت  نایم  رخآ 

دش رورم  هرابود  هچوک  تارطاخ  نآ 

(1) يدش اج  هباج  ودع  ياپ  ریز  هب  یتقو 
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( ( مالسلا هیلع   ) ینیسح بالقنا  ياه  هصخاش   ) مرحم متفه  بش 

هراشا
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هزیگنا داجیا 

(1) هزیگنا داجیا 

یئاج ات  دوبن  رادرب  تسد  ناشیا  رازآ  تیذا و  زا  درک و  یم  رایسب  ینمشد  بلاطوبا  لآ  اب  هک  دوب  یسابع  يافلخ  نیرتدب  زا  لکوتم 
.دش مه  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ربق  هجوتم  وا  تثابخ  هک 

دـسا ینب  هک  يا  هزات  يایروب  تفاکـش و  ار  رهطم  ربق  دش و  رومام  لکوتم  فرط  زا  يدوهی  نوعلم  جزید »  » هک هدش  تبث  خـیرات  رد 
هب ار  ربق  هک  تشون  همان  لکوتم  هب  وا  نکیل  تشاد ؛ رارق  نآ  يور  رب  رهطم  دسج  یقاب و  زونه  هک  دید  ار  دندوب ، هدروآ  نفد  ماگنه 

.تسین اجنیا  رد  يدسج  الصا  مدیدن و  يزیچ  اما  مدومن ، شبن  امش  روتسد 

ینانابهگن دنتسب و  بآ  دندز و  مخش  ار  ربق  فارطا  زا  بیرج  تسیود  ات  تفرگ  راک  هب  ار  نایدوهی  زا  یهورگ  لکوتم  رما  هب  جزید 
(2)! دنهد هجنکش  دنریگب و  ار  دنیآ  یم  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ربق  ترایز  دصق  هب  هک  يدارفا  ات  تشامگ  ربق  فارطا  رد 

نامکاح نیطالس و  يوس  زا  يددعتم  ياه  شالت  خیرات  لوط  رد 
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.یناتساد شور  - . 1
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تـسا شا  یبالقنا  نارای  و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ربق  هک  اروشاع  بالقنا  يرهاظ  ياهدامن  راثآ و  یتح  ات  هتفرگ  تروص  ملاظ 
.تسا تانایرج  نیا  زا  یکی  قوف  ناتساد  دننک ، كاپ  اه  نهذ  زا  ار  اه  نآ  رطاخ  دای و  دنربب و  نیب  زا  ار 

: اه شالت  نیا  هلمج  زا  دراد ، دوجو  بالقنا  نیا  ندرک  شوماخ  يارب  يریگمـشچ  ياه  شالت  مالـسا  نانمـشد  يوس  زا  مه  هزورما 
نیا هدش و  هدرتسگ  عیـشت  عویـش  هریاد  نامز  نیا  رد  هک  هژیو  هب  .تسا  يزاجم  ياهاضف  رد  یمومع ، ناهذا  شیوشت  ههبـش و  ياقلا 

هب هداتفا و  ندز  اپ  تسد و  هب  ییاکیرمآ  مالـسا  نایرج  هعیـش و  نانمـشد  .تسا  هدرک  ادـیپ  رادـفرط  ناهج  فلتخم  قطانم  رد  رکفت 
گنرمک ار  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  دای  يرادازع و  دـنربب و  لاؤس  ریز  ار  اروشاع  بالقنا  ات  دـننز  یم  گنچ  يدـیلپ  ياـه  هبرح 
.تسناوت دنهاوخن  هتسناوتن و  الاح  ات  ادخ  تساوخ  هب  اما  دنریگب ؛ ناهج  رد  ار  نآ  تارکفت  عیشت و  دشر  يولج  تیاهن  رد  دنزاس و 

بالقنا 1917 ؛)  ) هیـسور بالقنا  1789 ؛)  ) هـسنارف بـالقنا  نوـچمه  يرگید  ریگارف  فورعم و  ياـه  بـالقنا  زا  ارچ  امـش  رظن  هـب 
لاس دودـح 1370  زا  شیب  هک  یبالقنا  یلو  هدـنامن ، یقاـب  يرثا  دـنا ، هداـتفا  قاـفتا  ریخا  نرق  ود  یکی  یط  رد  هک  ( 1962  ) ریازجلا

؟ تسا ایوپ  هدنز و  نانچمه  هداد ، يور  شیپ 

رد و  ددرگ ؟ یم  يددعتم  دارفا  يرایـشوه  يرادـیب و  ببـس  هلاس  ره  مایق  نیا  تسا و  یقاب  هراومه  مایق  نیا  يراذـگریثات  هبنج  ارچ 
؟ تسیچ اروشاع  بالقنا  يراگدنام  زار  هاتوک ، مالک  کی 
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اوتحم نتم و 

زا یکی  اما  .تسا  هدـش  هئارا  یفلتخم  ياه  هیرظن  شخب ، يدازآ  ياه  بالقنا  ریاـس  هب  تبـسن  بـالقنا  نیا  يراگدـنام  زار  هراـبرد 
بالقنا نیا  رد  طقف  هک  تسا  ییاه  هصخاـش  یگژیو و  ببـس  هب  اروشاـع  بـالقنا  يراگدـنام  هک  تسا  نیا  اـه  هاگدـید  نیرتقیقد 

ار مالـسلا ) هیلع   ) ینیـسح بالقنا  هک  تسا  اه  هصخاش  نیا  .درادـن  دوجو  هدربمان  ياه  بالقنا  زا  کـی  چـیه  رد  دوش و  یم  تفاـی 
.میوش انشآ  رتشیب  شیاه  یگژیو  اه و  هصخاش  اب  دیاب  مینادب ، ار  بالقنا  نیا  يراگدنام  زار  میهاوخب  رگا  نیاربانب  .دنک  یم  زیامتم 

( مالسلا هیلع   ) ینیسح بالقنا  ياه  هصخاش 

ندوب ینالقع  دنمفده و  .1

دوب و تفالخ » تماما و  زا  فارحنا  ، » لوا فارحنا  .داد  خر  مالسا  ناهج  رد  فارحنا  ود  هلا ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ تلحر  زا  دعب 
نیا ربارب  رد  اه  يولع  و  مالسلا ) هیلع   ) تیب لها  .دوب  یمالسا » ياه  شزرا  رییغت  ، » داد ناشن  ار  دوخ  نامز  رورم  هب  هک  مود  فارحنا 

هب هکنیا  یکی  دوب : يریگ  لکش  لاح  رد  دیدج  فارحنا  ود  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  رـصع  رد  اما  دندرک ؛ یگداتـسیا  تافارحنا 
تفالخ ، » مود فارحنا  یثوروم ، یهاشداپ  نامه  ینعی  دـش ؛» یم  انب  يدـهع  تیالو  ساسارب  مالـسا  یـسایس  ناـمزاس   » ناـمز رورم 

.تشاد ترهش  قسف  هب  هک  یمدآ  دوب » دیزی  لثم  یسک 

دنبیاپ یمالسا  لوصا  هب  درک و  یمن  مه  ار  رهاظ  تاعارم  یتح  وا  یلو  دندرک ؛ یم  ار  رهاظ  تاعارم  لقادح  دیزی  زا  لبق  نامکاح 
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مه وا  اریز  دریگب ، مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  زا  ار  تعیب  نیلوا  هک  دراد  رارصا  دوش ، یم  هفیلخ  دیزی  یتقو  یطیارش ، نینچ  رد  .دوبن 
هاگتسد يارب  هک  دراد  دوجو  یتاکن  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  همان  حلص  رد  مه  دسانش و  یم  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هاگیاج 

( مالسلا هیلع   ) یلع نب  نیـسح  زا  هک  تشون  همان  نایفـس » یبا  نب  هبقع  نبدیلو   » هنیدم یلاو  هب  دیزی  اذل  تسا ؛ زیمآ  هرطاخم  تفالخ 
، درکن تعیب  رگا  دریگب و  تعیب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  زا  بش  ناـمه  اـت  درک  کـیرحت  ار  دـیلو  نوـعلم ، ناورم  .دریگب  تعیب 

(1) .دنزب ار  شندرگ  اجنامه 

: دومرف دیلو  هب  باطخ  تفریذپن و  ماما  اما  دنتفر ؛ مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  دزن  تعیب  يارب  بش  نامه 

ٌقِـساف ٌلُجَر  ُدـیزَی  َو  َمَتَخ ، اِنب  ُهّللا َو  َحَـتَف  اِنب  ِهَمْحَّرلا َو  ُّلَحَم  ِهَِکیالَْملا َو  ُفَلَتُْخم  َِهلاسِّرلا َو  ُنِدـْعَم  ِهَُّوبَّنلا َو  ِْتَیب  ُلْهَا  ّانِا  ُریمَـالا ! اَـهُّیَا  »
هاگیاج تلاسر و  ندعم  تّوبن و  نادـناخ  زا  ام  ریما ! يا  (2) ؛ ِِهْلثِِمل ُِعیاُبی  یْلثِمَو ال  ِقْسِْفلِاب ، ٌِنْلعُم  ِهَمَّرَحملا  ِسْفَّنلا  ُِلتاق  رْمَخ  ُبِراـش 

هک یلاح  رد  .درب  نایاپ  ام  اب  درک و  زاغآ  ام  اب  ار ) مالـسا   ) دـنوادخ .میـشاب  یم  یهلا  تمحر  لوزن  ّلحم  ناگتـشرف و  دـمآ  تفر و 
یصخش زگره  نیاربانب ، .دوش  یم  روجف  قسف و  بکترم  اراکشآ  هک  یـسک  ناهانگ و  یب  لتاق  راسگ ، یَم  قساف ، تسا  يدرم  دیزی 

!« درک دهاوخن  تعیب  يو  دننامه  يدرم  اب  نم ، دننام 

: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  هک  تسا  سلجم  نیا  رد 

هحتاف دیاب  دوشب ، دیزی  لثم  يرادـمامز  راتفرگ  یمالـسا  تّما  هک  ینامز  َدـیزَی ؛ َْلثِم  ٍعاِرب  ُهَّمُالا  ِتَِیُلب  ْدَـق  ِْذا  ُمالَّسلَا  ِمالْـسِالا  یَلَع  «َو 
!« دناوخ ار  مالسا 
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رد .دش  هکم  هناور  درک و  زاغآ  ریبدت  تیارد و  اب  ار  دوخ  بالقنا  زا  يرگید  هنحـص  نایرج ، نیا  زا  دعب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما 
فادها يرـس  کی  ییادتبا و  فادـها  يرـس  کی  ییالو ) ینطاب و  ملع  هن  و   ) دوخ یناسنا  يرهاظ و  ملع  ساسا  رب  ماما  بالقنا  نیا 
فارحنا ود  ياپ  رب  دـییات  رهُم  ماما ، تعیب  اب  اریز  دـنکن ، تعیب  دـیزی  اـب  هک  دوب  نیا  ماـما  ییادـتبا  فدـه  .تفرگ  رظن  رد  ار  ییاـهن 

.تداهش یتح  دوش  یهتنم  يا  هجیتن  ره  هب  هکنیا  ولو  درک  یم  تعیب  دیابن  ماما  سپ  .دروخ  یم  دیدج 

دنادرگرب دوخ  ياج  رس  ار  یمالسا  ياه  شزرا  رییغت  تفالخ و  فارحنا  ینعی  فارحنا ، ود  نآ  هک  تسا  نیا  مه  ماما  ییاهن  فده 
.دیامن حالصا  و 

نیـسح ماما  باکر  رد  هک  مه  يدارفا  هکلب  تفرگ ؛ لکـش  قطنم  ساسا  رب  ینالقع و  شبـالقنا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  اـهنت  هن 
.دندش هارمه  بالقنا  نیا  اب  لقعت  رکفت و  ساسا  رب  فده و  اب  زین  نانآ  دندیشون ، تداهش  تبرش  دندیگنج و  مالسلا ) هیلع  )

وت زا  تا  هداوناخ  هدرک و  ریسا  ار  تدنزرف  ملید  هاپس  هک  دروآ  ربخ  یمرضخ » ورمع  نبرُشب   » يارب یکیپ  اروشاع  بش  رد  هدش  لقن 
.ینک هیهت  يا  هیدف  ناترسپ  يدازآ  يارب  ات  يدرگرب  هفوک  هب  هک  دنا  هتساوخ 

هک مرادـن  تسود  .دـهد  شاداپ  اه  يراتفرگ  نیا  ربارب  رد  وا  نم و  هب  دـنوادخ  هک  مراودـیما  : » تشاد راـهظا  ربخ  نیا  ندینـش  اـب  وا 
« .مشاب هدنز  نم  دشاب و  ریسا  مدنزرف 

هک یماما  دیسر ، ماما  شوگ  هب  یمرضخ  ورمع  نبرشب  نخس  نیا 
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: دومرف رشب  هب  ور  نیا  زا  .دوب  هاگآ  ریسا  رسپ  نآ  ناگتسب  ردام و  لد  زوس  زا 

تمحر دروم  ار  وت  دنوادخ  ِکنبإ ؛ َءادـِف  َکیطُعا  انأ  َِکْنبا و  ِكاَکَف  ِیف  ْلَمْعاَف  ِیتَْعَیب  ْنِم  ٍّلِح  ِیف  َْتنَأ  ْفِرَْـصنا َو  ُهَّللا َأ  َکَمِحَر  »
نم نک ، مادقا  تدنزرف  يدازآ  رد  متشادرب ، وت  زا  ار  دوخ  تعیب  .شاب  رطاخ  هدوسآ  نم  ِتعیب  تهج  زا  ورب ، درگرب و  وت  .دهد  رارق 

« .مشخب یم  وت  هب  ییاهزیچ  وا  يدازآ  تدنزرف و  هیدف  ردق  هب 

هکنیا ات  تشذگ  وا  رب  يریگ  سفن  تخـس و  قیاقد  تسا ، هاگآ  اه  لد  نورد  زا  هک  دـهد  باوج  یماما  هب  دـیاب  رـُشب  هظحل  نیا  رد 
: تفگ لاح  نامه  رد  دز و  هقلح  شنامشچ  رد  کشا 

ار وت  ربخ  سپـس  موش و  ادج  وت  زا  نم  تسا  لاحم  (1) ؛ ًادبأ اذه  ِهللا  ْنُکَی و  ال  كِرَبَخ ، نَع  َنابْکُرلا  َلَئـسأ  ُمث  َکَقراُفا  ْنأ  َتاهیَه  »
یمن ادـج  وت  زا  نم  تسین و  یندـش  راـک  نیا  زگره  دـنگوس  دـنوادخ  هب  مریگب ! دـننک ، یم  روبع  هک  ییاـه  هلفاـق  ناراوسرتش و  زا 

« .موش

رب اهنت  رگا  وا  .تسا  نیگنـس  وا  يارب  هزادـنا  هچ  شنامز  ماما  قارف  زوس  داد  ناشن  درک و  هضرع  هناـقداص  تشاد  لد  رد  هچنآ  رـُشب 
هب میمـصت  لقعت ، رکفت و  زا  دـعب  وا  یلو  تفر ؛ یم  ـالبرک  زا  شرـسپ  يدازآ  يارب  تسیاـب  یم  درک ، یم  مادـقا  شـساسحا  ساـسا 

.دومن میدقت  ار  شناج  هار  نیا  رد  تفرگ و  شنامز  ماما  یهارمه  ندنام و 

رکفت و لابند  هب  هدرک و  یم  لابند  ار  ینالقع  فده  یقطنم و  ریس  کی  هدوب و  همانرب  اب  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  بالقنا  نیاربانب 
لکش لقعت 
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یم خر  رکفت  قطنم و  نودب  دوب و  یساسحا  بالقنا  کی  اهنت  رگا  .دوبن  هنایوجارجام  یـساسحا و  مایق  بالقنا و  کی  اهنت  هتفرگ و 
تخیر و یمن  کشا  نآ  يادهـش  بالقنا و  نیا  يارب  یـسک  رگید  دـش و  یم  كاپ  اه  نهذ  زا  یهاتوک  تدـم  زا  دـعب  انئمطم  داد ،

.درک یمن  اپرب  يرادازع  سلجم 

بزح زا  یناسک  لباقم ، فرط  رد  میتسه ؛ يرجه  نرق 15  رد  هک  نالا  ات  دندرک  مایق  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هک  ییادتبا  زا  هتبلا 
دندرک یم  اقلا  دنهد و  هولج  یساسحا  لوقعمریغ و  تکرح  کی  ار  مالسلا ) هیلع   ) هللادبع ابا  مایق  دندرک  یم  شالت  هک  دندوب  يوما 

.تسا هدش  نادیم  نیا  دراو  ساسحا  ریثات  تحت  همانرب و  نودب  ترضح  هک 

یتاهبش هک  دنراد  شالت  دننک ؛ یم  هدهاشم  ار  مالـسا  ناهج  رد  اروشاع  مایق  ياه  هبذاج  نوچ  مالـسا ، هعیـش و  نانمـشد  مه  نونکا 
و اروشاع » «، » تیالو تماما و   » يداینب لصا  هس  هانپ  رد  هعیـش  هک  دنناد  یم  اه  نآ  دـنهد ؛ شرتسگ  ار  نآ  دـنزاسب و  اروشاع  هرابرد 

يولج یعون  هب  ات  دربب  لاؤس  ریز  ار  اروشاع  بالقنا  فلتخم  ياه  لکـش  هب  دنهاوخ  یم  ساسا  نیمه  رب  دنک ، یم  ادیپ  انعم  راظتنا » »
یمن تسا ، هدرک  تبث  ار  بالقنا  نیا  ندوب  دنمفده  لوقعم و  خیرات ، هک  اجنآ  زا  اما  دریگب ؛ ناهج  رد  ار  نآ  تارکفت  عیشت و  دشر 

.دننزب اروشاع  هب  يا  همدص  دنناوت 

یفطاع ینالقع و  لاب  ود  زا  دیاب  دننک ، يرادازع  شمولظم  نارای  و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  يارب  دنهاوخ  یم  هک  مه  ینارادازع 
اریز ینیسح ؛ روعش  مه  دنشاب و  هتشاد  ینیسح  روش  مه  دنشاب ، رادروخرب 
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روش يارب  اهنت  هک  یناسک  اذل  دوش و  بالقنا  نیا  اب  رادازع  لماک  قیمع و  دنویپ  يرادازع و  ياقب  ببـس  دـناوت  یمن  ییاهنت  هب  روش 
، یعقاو رادازع  سپ  تسین ، اه  نآ  رد  ینیـسح  بالقنا  زا  يراثآ  رگید  دوش ، یم  مامت  مرحم  هکنیمه  دـنیآ ، یم  اه  يرادازع  نیا  هب 

ياه هزومآ  هب  تبسن  دوخ  تفرعم  روعش و  ندرب  الاب  يارب  مه  .یفطاع  یساسحا و  يوریپ  مه  دراد و  اروشاع  زا  ینالقع  يوریپ  مه 
.یساسحا یفطاع و  یهارمه  روش و  يارب  مه  دوش و  یم  يرادازع  دراو  نید ،

يروحم قالخا  . 2

: دندومن یفرعم  نینچ  ار  شیوخ  تثعب  فادها  زا  یکی  ینید ، توعد  يادتبا  نامه  زا  هلا ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 

مـشخب لماکت  ار  قالخا  مراکم  هک  تسا  هدیزگرب  تلاسر  هب  ارم  دنوادخ  تهج  نادـب  انامه  (1) ؛ قاَلْخَْألا َمِراَکَم  َمِّمَتُِأل  ُْتثُِعب  اَمَّنِإ  »
« .میارایب هنسح  قالخا  اب  ار  ناسنا  و 

انب یمالـسا  قالخا  روحم  رب  ار  شبالقنا  ناکرا  تسا ، يوبن  بالقنا  نامه  ور  هلاـبند  شبـالقنا  هک  مه  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما 
زومر زا  یکی  یگژیو  نیمه  .دـنز  یم  جوم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما یبالقنا  نارای  بالقنا و  نیا  رد  اهتنا  ات  ادـتبا  زا  هیحور  نیا  هداهن و 

.تسا مالسلا ) هیلع   ) ینیسح بالقنا  يراگدنام 

فرط دوخ و  تیناسنا  یتح  ساسح  عقاوم  رد  هدرک و  شومارف  ار  قالخا  مایق ، ریـسم  رد  هک  تسه  خیرات  رد  يرایـسب  ياه  بالقنا 
ياه

122 ص :

ص 382. ج 68 ، راونالاراحب ، - . 1
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زیگنا تفگش  رایسب  نانمشد  اب  یتح  البرک  بالقنا  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  یقالخا  ياهراتفر  اما  دنریگ ؛ یم  هدیدان  ار  لباقم 
.تسا لمأت  لباق  و 

بالقنا نیا  ریـسم  رد  نمـشد  اب  ییورایور  ياه  هنحـص  زا  یکی  یحایر  دـیزی  نبرح  اب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  یقالخا  دروخرب 
.تسا

رپ ار  اه  کشم  : » دنیامرف یم  ماما  دوش ، یم  هدید  رح  رگـشل  رود  زا  هک  هاگنآ  .دریگب  ار  ماما  يولج  ات  دـنک  یم  تکرح  رح  رگـشل 
زا رح  هاپس  هک  یماگنه  .دننک  یم  رپ  ار  اه  کشم  هدش و  جیـسب  مالـسا  رگـشل  .دنا » هنـشت  دنیآ و  یم  رود  هار  زا  اه  نیا  دینک ، بآ 

« .دینک باریس  ار  ناشیاه  بسا  مه  دیهدب و  بآ  ناشدوخ  هب  مه  : » دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) ماما دسر ، یم  هار 

.دـنیب یمن  ار  نم  یـسک  دنتـسه و  ندروخ  بآ  لوغـشم  همه  مدـید  مدیـسر ، ریخات  اب  یمک  نم  دـیوگ  یم  یبراحم : ناعط  نب  یلع 
تبآ ات  ناباوخب  ار  ترتش  : » دنتفگ يزاجح  هجهل  هب  دـمآ و  نم  غارـس  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  دوخ  هک  مدـش  هجوتم  ناهگان 
نیا ماما  .دوب  یقارع  ما  هجهل  نوچ  دیوگ ، یم  هچ  ترـضح  هک  مدیمهفن  نم  .مهدب » بآ  وت  هب  مناوت  یمن  تسا  دنلب  ترتش  .مهدـب 

هاگنآ .دنداد  نم  هب  ار  بآ  کشم  ماما  مدناباوخ ، ار  رتش  یتقو  ناباوخب » ار  ترتش  مردارب  رسپ  لَمَجلا ؛ خنِا  یِخَا  َنباَی  : » دندومرف راب 
ار شرس  دومرف : ماما  .تخیر  یم  کشم  رس  فارطا  زا  بآ  مدوب ؛ هتفرگن  تسد  رد  تسرد  ار  کشم  رس  مروخب ، بآ  متـساوخ  هک 

بآ نآ  زا  یتحار  هب  نم  ات  دـندناچیپ  ار  کشم  رـس  دـندمآ و  ترـضح  دوخ  هکنیا  ات  مدـشن  هجوتم  نم  زاـب  .دزیرن  بآ  اـت  ناـچیپب 
(1)« .مروخب

123 ص :

ص 78. ج 2 ، دابعلا ، یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرإلا  - . 1
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اما دوب ؛ هدرک  تباث  ار  دوخ  ینمـشد  هتـسب و  ماما  رب  ار  هار  هک  يرح  .دریذپ  یم  ار  رح  هبوت  هک  تسا  ماما  روحم  قالخا  هیحور  نیا 
البرک تالداعم  رح ، ندمآ  اب  اریز   ) درادـن يزاین  وا  هب  ماما  هکنیا  دوجو  اب  دـیآ ، یم  ماما  هاپـس  دزن  هب  ینامیـشپ  تلاح  اب  هک  هاگنآ 

! تشادن وا  هب  تبسن  ترفن  هنیک و  يا  هرذ  ماما  یلو  درک ،) یمن  يرییغت 

هنوگ چیه  نودب  وا ، یلبق  مادقا  یتسپ  يدب و  هب  هجوت  نودب  دندید ، ار  رح  رود  زا  یتقو  مالسلا ) هیلع   ) نیـسحلا هللادبع  ابا  ترـضح 
.دندیشخب دنتفریذپ و  ار  وا  یشنزرس ،

الاب ار  شرس  مدرک ، وفع  ار  وت  دندومرف : یم  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هچره  هدنکفارـس و  ریز و  هب  رـس  یگدنمرـش  تّدش  زا  رح ،
هک دومرف  دومن و  رافغتسا  شیارب  ماما  هاگنآ  .دنک  هاگن  ناشیا  يور  رد  دیشک  یم  تلاجخ  وا  اریز  .دروآ  یمن 

(1)« ِهَرِخْآلا اَْینُّدلا َو  ِیف  ًاّرُح  َکُّمُأ  َْکتَّمَس  اَمَک  ُّرُْحلا  َْتنَأ  »

.تسا هدرک  راگدنام  خیرات  لوط  رد  ار  البرک  مایق  هک  تسا  یناسنا  یقالخا و  ياهدروخرب  نیا 

یگداوناـخ و طـباور  رد  اـیآ  مینک ؟ یم  دروخرب  دوـخ  نارهاوـخ  ناردارب و  ناـگیاسمه و  اـب  هنوـگچ  ییاروشاـع  نارادازع  اـم  اـما 
؟ ار یقالخا  یب  ای  میهد  یم  رارق  هحولرس  ار  قالخا  دوخ  یعامتجا 

هتشاذگ و اپ  ریز  ار  تیناسنا  قالخا و  میریگ ، یم  هناشن  ار  وا  تیثیح  وربآ و  میوش ، ریگرد  يرگید  اب  هکنیمه  ام  زا  یخرب  هنافساتم 
! مینک یم  راکان  ار  درف  اه  تبیغ  اهدیدهت و  اه و  تمهت  اب 

يدربراک یلمع و  هریس  نیا  ردقچ  دوخ ، ناتسود  اب  دروخرب  ماگنه 

124 ص :

ص 104. فوفطلا ، یلتق  یلع  فوهللا  - . 1
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؟ میریگ یم  راک  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما 

؟ ریخ ای  دراد  يا  هطبار  اه  قالط  یگداوناخ و  ياه  يریگرد  اب  ام ، قالخا  ایآ 

نتشاد ییادخ  گنر  . 3

تسادخ دزن  هچنآ  اّما  دوش ، یم  یناف  تسامش  دزن  هچنآ  (1) ؛ ٍقاب ِهَّللا  َْدنِع  ام  ُدَْفنَی َو  ْمُکَْدنِع  ام  : » میرک نآرق  حیرص  صن  ساسا  رب 
یم ادـیپ  ییادـخ  گنر  اه  مدآ  ثداوح و  یتقو  .دـشاب  هتـشاد  یهلا  گنر  هک  يزیچ  رگم  دور ، یم  نیب  زا  اهزیچ  همه  .تسا » یقاب 

.دوش یم  راگدنام  دننک 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  .دراد  ادخ  گنر  ینعی  .تسا  نآ  ندوب  یهلا  هغبص  مالـسلا ) هیلع   ) ینیـسح بالقنا  ياه  هصخاش  زا  یکی 
.دراد یم  هگن  تیارب  ار  نامه  دنوادخ  يداد ، ار  يزیچ  ادخ  يارب  هک  ینامز  دنک و  یم  میدقت  ار  دوخ  زیچ  همه  دنوادخ  يارب 

البرک هثداح  رد  ماما  ياضاقت  اهنت  دیا  هدینش  هکنانچ  .دندمآ  نادیم  هب  یهلا  هغبص  اب  زین  ناشیا  مالـسلا ) هیلع   ) تیب لها  باحـصا و 
همزمز يادص  اروشاع  بش  رد  هک  هدش  هتفگ  میزادرپب و  ادخ  تدابع  هب  ات  دیهدب  تلهم  ام  هب  ار  بشما  هک  دوب  نیا  نمشد  هاپـس  زا 

(2) .دیسر یم  شوگ  هب  دوب و  دنلب  لسع  روبنز  يودنک  لثم  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  باحصا  تادابع 

همانرب اه و  يریگ  میمـصت  رد  ادـخ  يدونـشخ  نارگید ؟ ياضر  يارب  ای  میهد ، یم  ماجنا  ادـخ  ياـضر  يارب  ار  ناـمیاهراک  اـم  اـیآ 
ناتسود دنزرف و  رسمه و  تیاضر  یناسک  هچ  دراد ؟ یهاگیاج  هچ  ام  ياه  يزیر 

125 ص :

.96/ لحن - . 1
ص 394. ج 44 ، راونالاراحب ، - . 2
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؟ دنهد یم  حیجرت  ادخ  ياضر  رب  ار  ناگتسب  و 

ای مینک  یم  لیطعت  ار  راک  زامن  رطاخ  هب  ایآ  میهد ؟ یم  تیمها  تقو  لوا  زامن  هب  رادـقم  هچ  دوش ؟ یم  رازگرب  هنوگچ  اـم  تاداـبع 
؟...

هضور زیرگ و 

يا ههام  شش  دنزرف  تسا ، راگدنام  تمایق  ات  درک و  میدقت  اروشاع  بالقنا  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  اما 
.دش رپرپ  ردپ  تسد  يور  هک  تسا 

یلع ربدت ، رکفت و  ساسا  رب  همانرب و  اب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  دـنیوگ ، یم  ناهاگآان  نانمـشد و  زا  یـضعب  هک  هچنآ  فالخرب 
.دش هناور  نادیم  يوس  هب  تفرگ و  تسد  يور  ار  شرغصا 

ار دوخ  يدیلپ  تثابخ و  ای  دنداد  بآ  وا  هب  ایآ  لفِّطلا » اَذـه  اومَحراَف  « » .دـینک یمن  محر  نم  هب  هگا  ینومَحرَت ؛ َمل  نإ  ِموَق  ای  َلاقو  »
(1) .دندرک راکشآ 

دیما هب  تسادخ ، لوسر  شدج  تما  تاجن  لابند  هب  مه  شرغصا  یلع  هدیکشخ  نابل  نداد  ناشن  اب  یتح  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما 
.ددرگ تیاده  دناسرب و  شنامز  ماما  هب  ار  دوخ  یبآ ، هرطق  ندناسر  اب  دیایب و  محر  هب  شلد  نانمشد ، زا  یکی  هکنآ 

؟ ینک یم  هاگن  يراد  ارچ  هلمرح ، دز  ادص  بیجنان  دش ، رادیدپ  هنحص  نیا  ات 

انوَعَد ٍموَق  َنَیبو  انَنَیب  مُکحا  َّمُهّللا  ُلوقَیو : یکبَی  مالسلا  هیلع  ُنیَسُحلا  َلَعَجَف  ُهََحبَذَف ، بَعُش  ثالَث  ٍمهَِسب  مُهنِم  ٌلُجَر  ُهامَرَف  »

126 ص :

ص 57. ج 5 ، راحبلا ، هنیفس  - . 1
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یم مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح .درک  شحبذ  تخادـنا و  وا  يوس  هب  يا  هبعـش  هس  ریت  ناـنآ  زا  يدرم  لاـح  نیا  رد  (1) ؛ انولَتَقَف انورُصنَِیل 
« .ار ام  دنتشک  سپ  دننک ، نامیرای  ات  دندناوخ  ار  ام  هک  یموق  نیب  ام و  نیب  نک  مکح  ادخ ! يا  تفگ  یم  تسیرگ و 

: دوش یم  رت  تخس  رایسب  طیارش  دعب  هب  اجنیا  زا 

ٌنْوَه َلاق : َُّمث  «. » دیـشاپ نامـسآ  هب  ور  تخیر و  شتـسد  رد  ار  یلع  نوخ  ِءاَمَّسلا ؛ َوَْحن  ِمَّدـلِاب  یَمَر  اَتَأَلَْتما  اَّمَلَف  ِْهیَّفَِکب  َمَّدـلا  یَّقَلَت  َُّمث  »
یم مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  .متسه » ادخ  رضحم  رد  اریز  تسا ؛ ناسآ  نم  رب  غاد  نیا  لمحت  دومرف : (2) ؛ ِهللا ِْنیَِعب  ُهَّنَأ  یب  َلََزن  ام  َّیَلَع 

« .تخیرن نیمز  هب  نوخ  نیا  زا  هرطق  کی  (3) ؛ ِضْرَْألا َیلِإ  ٌهَرْطَق  ِمَّدلا  َِکلذ  ْنِم  ْطُقْسَی  ْمَلَف  : » دیامرف

، دیایب رغصا  یلع  مسا  نرق  دودح 15  زا  دعب  رگا  یتح  هکنانآ  ات  دنک  یم  راگدنام  ار  اه  هنحـص  نیا  هک  تساروشاع  ندوب  ییادـخ 
.دریگ یم  ار  اهولگ  هار  ضغب  دنز و  یم  هقلح  نامشچ  رد  کشا 

داد یم  ناج  هناقشاع  ردپ  تسد  يور  هب 

داد یم  نابغاب  تسد  شبل  غاب  یلگ ز 

یلو ریت  ناشن  دش  شیولگ  يدیپس 

داد یم  ناشن  وا  هب  ار  دوخ  هدنخ  هوکش 

شاک يا  دوب  راکش  لد  وا  يوربا  نامک 

داد یم  ناما  یمک  نمشد  شکرس  نامک 

127 ص :

ص 252. يزوج ، نیا  طبس  صاوخلا ، هرکذت  - . 1
ص 117. فوفطلا ، یلتقلا  یلع  فوهلا  - . 2

ص 46. ج45 ، راونالاراحب ، - . 3
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دنازرل ار  نیسح  نوتسراچ  مامت 

داد یم  ناکت  ناکت  ار  یلع  هک  يا  هبعش  هس 

دیشاپ نامسآ  هب  ار  ولگ  نوخ  یمک ز 

داد یم  نامسآ  لسغ  ولگ  نوخ  یمن ز 

اروشاع بورغ  خرس  هظحل  هظحل  هب 

داد یم  ناحتما  قشع  رذگ  رد  نیسح 

128 ص :

هام هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) یمالسا بالقنا  ات  اروشاع  زا  یبالقنا  رکفت  : 15 نخس دهش 
لوا 1438 ه ق) همین  ناضمر -  كرابم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 349ناهفصا   هحفص 144 

http://www.ghaemiyeh.com


129 ص :

هام هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) یمالسا بالقنا  ات  اروشاع  زا  یبالقنا  رکفت  : 15 نخس دهش 
لوا 1438 ه ق) همین  ناضمر -  كرابم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 349ناهفصا   هحفص 145 

http://www.ghaemiyeh.com


130 ص :

هام هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) یمالسا بالقنا  ات  اروشاع  زا  یبالقنا  رکفت  : 15 نخس دهش 
لوا 1438 ه ق) همین  ناضمر -  كرابم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 349ناهفصا   هحفص 146 

http://www.ghaemiyeh.com


( ناناوج رد  نمشد  ذوفن  ياهرطخ   ) متشه بش 

هراشا
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هزیگنا داجیا 

(1) هزیگنا داجیا 

دراو نانز  سفن  ریـصب  وبا  هک  مدوب  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  رـضحم  رد  يزور  هک  دنک  یم  تیاور  شردپ  زا  نامیلـس  نب  دمحم 
: تفگ ریـصب  وـبا  تسیچ »؟ زا  تندز  سفن  نیا  دـمحم  اـبا  يا  : » دـندومرف وا  هب  ترـضح  تفرگ ، رارق  دوـخ  ياـج  رد  نوـچ  دـش و 

یتروص رد  هدش  کیدزن  مگرم  هتـشگ و  کیراب  مناوختـسا  ما و  هدش  دنملاس  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دنزرف  يا  تنابرق  »
!« تسا هنوگچ  ترخآ  رد  معضو  مناد  یمن  هک 

»؟ ییوگ یم  نینچ  مه  وت  دمحم ! ابا  يا  : » دندومرف ماما 

« .مدرگ تنابرق  میوگن ؟ نینچ  ارچ  : » تفگ ریصبوبا 

»؟ دراد ایح  امش  ناریپ  زا  هتشاد و  یمارگ  ار  امش  ناناوج  یلاعت  يادخ  هک  یناد  یمن  رگم  دمحم ! ابا  يا  : » دندومرف ترضح 

»!؟ دنک ایح  ناریپ  زا  دراد و  یمارگ  ار  ناناوج  هنوگچ  تنابرق ، : » تفگ درمریپ 

: دندومرف ترضح 

133 ص :

.یماهبا شور  - . 1
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دنک و ناشباذع  هکنیا  زا  هتشاد  یمارگ  ار  ناناوج  دنوادخ  (1) ؛ مُهَبِساَُحی ْنَأ  ِلوُهُْکلا  َنِم  ِییْحَتْـسَی  ْمَُهبِّذَُعی َو  ْنَأ  َباَبَّشلا  ُهَّللا  ُمِرُْکی  »
« .دشکب باسح  اه  نآ  زا  هک  دنک  ایح  ناریپ  زا 

تخیگنارب و یناوج  رد  ار  ناربمایپ  مامت  ور  نیا  زا  دنک ، یم  مارتحا  هتـشاد و  تسود  ناشیناوج  ببـس  هب  ار  ناناوج  لاعتم  دـنوادخ 
کی هرهچ  رد  زین  جـع )  ) نامز ماما  دوش و  یم  هداد  ناشن  یناوج  تروص  هب  رـشحم  زور  رد  نآرق  داد و  رارق  ناوج  ار  تشهب  لـها 

.دش دنهاوخ  رهاظ  ناوج 

لباقریغ ینارسخ  هیام  نآ ، نداد  تسد  زا  تسا و  ناوارف  تیساسح  تیمها و  ياراد  ناسنا ، تایح  لوط  رد  یناوج  نارود  یفرط  زا 
هرابرد زین  یـسراپ  راعـشا  رد  تسا و  هتفرگ  رارق  مهیلع )  ) نیموصعم هجوت  دروم  يددـعتم  ياه  هبنج  زا  یناوج  .دوب  دـهاوخ  ناربج 

: دروخ یم  سوسفا  نینچ  تصرف  نیا  نداد  تسد  زا  يارب  مایخ  .دنا  هدورس  اهرعش  شنداد  تسد  زا  ترسح  نآ و  تیمها 

دش یط  یناوج  همان  هک  سوسفا 

دش يد  یناگدنز  راهب  هزات  نآ  و 

بابش دوب  وا  مان  هک  برط  غرم  نآ 

دش یک  دمآ  یک  هک  منادن  سوسفا 

نیرتشیب تفگ  ناوت  یم  دنتسه و  یناوارف  ياه  بیسآ  ضرعم  رد  دنراد ، رارق  دنمشزرا  تیمها و  اب  نارود  نیمه  رد  هک  يدارفا  اما 

134 ص :

ص 34. ج8 ، یفاکلا ، - . 1
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، ناناوج دوخ  يارب  نآ ، اب  هلباقم  ياـه  هار  اـه و  بیـسآ  نیا  ییاسانـش  ور ، نیا  زا  .دـسر  یم  دارفا  هب  یناوج  نارود  رد  اـه  بیـسآ 
.تسا ناناوج  رد  نانمشد  ذوفن  اه  بیسآ  نیا  زا  یکی  .تسا  يرورض  نیلوئسم  نیدلاو و 

ترـضح رد  نمـشد  ذوفن  نایرج  .تسا  ناناوج  ندیـشک  لاذـتبا  هب  رد  نانمـشد  ینکـشراک  ذوفن و  ياـیوگ  مالـسا  خـیرات  هعلاـطم 
اب هک  تسا  ناناوج  رد  ذوفن  ياه  هنومن  زا  یکی  تفرگ  لکـش  نداد  ناـما  هئطوت  اـب  هک  اروشاـع  بش  رد  مالـسلا ) هیلع   ) لـضفلاوبا

، یهابت فارحنا و  زا  ناناوج  ظفح  یناوج و  نارود  زا  رتهب  هچ  ره  يرادرب  هرهب  يارب  ور  نیا  زا  .دش  فرطرب  ترضح  ذفان  تریصب 
یم رظن  هب  يرورض  ناناوج  رد  نمشد  ذوفن  تارطخ  رازبا و  اه و  هار  تخانش  میراد و  نانمـشد  ياه  هشقن  زا  یهاگآ  رب  ناوارف  زاین 

.دسر

اوتحم نتم و 

تارطخ و زا  یخرب  تسا ، نیُزم  مالـسلا ) هیلع   ) ربـکا یلع  ترـضح  مشاـه ، ینب  ناوـج  ماـن  هب  هک  مرحم  متـشه  بـش  هـب  هجوـت  اـب 
نانمشد و  دراد ؟ لابند  هب  ار  ياهرطخ  هچ  ناناوج  رد  نمشد  ذوفن  مینیبب  ات  مینک  یم  یسررب  ار  ناناوج  رد  نمـشد  ذوفن  ياهدیدهت 

؟ دننک یم  ذوفن  ناناوج  رد  ییاه  هار  هچ  زا  دوخ ، دیلپ  فادها  هب  یبای  تسد  يارب 

نمشد ذوفن  ياهرطخ 

يداقتعا ياهرطخ  . 1

دیدهت ار  ام  ناناوج  هک  يرطخ  نیلوا  نمشد ، ذوفن  هژورپ  رد 
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یم تسـس  ار  وا  داقتعا  نامیا و  دریگ و  یم  هناشن  ار  ناوج  بان  ياهرواب  بلق و  هک  یتارطخ  تسا ، يداـقتعا  ياـهرطخ  دـنک ، یم 
راوآ قاتا  فقس  دور ، یم  لامتحا  هظحل  ره  هک  تسا  قاتا  کی  ياه  نوتس  یتسس  دننامه  هعماج ، کی  ناناوج  نامیا  یتسـس  .دنک 

.دزیر ورف  نآ  نانکاس  رس  رب  هدش و 

دناوت یم  هک  تسا  یتاکن  زا  راشرـس  يرماس  ناتـساد  .دـنا  هدوب  ناوج  تاداـقتعا  ندرک  تسـس  لاـبند  هب  ماـیالا  میدـق  زا  نانمـشد 
تیناقح ياه  هشیر  دوش و  یم  هدیوج  نآ  يداقتعا  ياه  هیاپ  نورد  زا  هراومه  هک  دشاب  یگنهرف  ندمت و  ره  يارب  يرایسب  ياهدنپ 

رکفت لیـصا  ياـهداینب  دـیاقع و  یمارآ ، هب  هدـنزخ  ياـه  شوم  نیا  .دریگ  یم  رارق  دـیدهت  دروم  اـمن  قح  ياـه  شوم  يوس  زا  نآ 
يداقتعا و ياهرواب  یـشاپورف  تیاهن  رد  هک  دنهد  یم  رارق  ار  ییاه  نیزگیاج  يزاس ، لدب  اب  نآ  ياج  هب  دـنوج و  یم  ار  یمالـسا 

.تشاد دهاوخ  هارمه  هب  ار  ینامیا 

یم دـندرک ، یم  هدافتـسا  ام  ینادان  نیا  زا  ییاه  يرماس  میتشاد و  یمن  نویزیولت  ویدار و  هب  تبـسن  یفاک  تاـعالطا  اـم  رگا  هزورما 
.دشاب زورما  يرماس  ینعی  هراوهام  ياه  بیسآ  هب  نامساوح  دیاب  ام  .دننک  یفرعم  ادخ  ناونع  هب  ار  دوخ  دنتسناوت 

رد نایوما  هب  صاعورمع  تمدخ  لوالا ، عیبر  مهدزاود  هبنشجنپ  زور  دادماب  تسا  نیفص  گنج  رد  يداقتعا  ذوفن  زا  يرگید  هنومن 
راکشآ هیواعم  هاپس  رد  تسکش  ياه  هناشن  هک  ینامز  گنج ، ياه  هظحل  نیرت  ساسح  رد  وا  .دش  نانآ  تایح  هیام  نیفـص ، گنج 

نآرق نتسب  اب  داد  روتسد  دز و  گرزب  یگنرین  هب  تسد  دوب  هتشگ 
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باتک قارع ! لها  يا  دـننزب : دایرف  نایهاپـس  همه  اه ، هزین  يور  رفن  هد  کمک  اب  قشمد  گرزب  نآرق  ندرک  لـمح  اـه و  هزین  رـس  رب 
( مالسلا هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  میوش )! میلست  نآرق  مکح  هب  میرادرب و  گنج  زا  تسد  فرط  ود   ) تسا مکاح  امش  ام و  نیب  ادخ 

ییانتعا نانیا  توعد  هب  تسا و  هدیـسر  ارف  يزوریپ  هظحل  هک  دینک  تماقتـسا  دـیهد و  همادا  گنج  هب  دومرف : شنایهاپـس  هب  باطخ 
لها هیواعم و  ناوارف ، ناریفـس  ددعتم و  ياه  همان  یط  مالـسلا ) هیلع   ) ماما گنج ، عورـش  زا  لبق  اریز  تسین ، شیب  یبیرف  هک  دـینکن 

ار نآرق  دندوب  هتفرگ  رارق  تسکـش  هناتـسآ  رد  هک  کنیا  دندوب و  هتفریذپن  نانآ  دوب و  هدرک  نآرق  مکح  شریذپ  هب  توعد  ار  ماش 
رازه رب 10  غلاب  اهنآ  دادعت  هک  قارع  هاپس  زا  يدایز  هورگ  درک و  ار  دوخ  راک  صاعورمع  گنرین  یلو  .دندوب  هدرک  دوخ  زیواتـسد 

هجوت و یب  اما  دندرک ؛ یهن  تیمکح  هرکاذم و  زا  ترـضح  هچ  ره  دندش و  هرکاذم  راتـساوخ  دنتـشادرب و  گنج  زا  تسد  دوب  رفن 
.دش هرکاذم  تخاب  درب  ببس  یسوموبا  یحول  هداس  هرکاذم و  رب  رارصا  هباحص و  دیدهت  یتح 

.دنزب هبرـض  ناملـسم  ناوجون  ناوج و  لسن  ياهرواب  تاداقتعا و  هب  فلتخم  ياهرازبا  زا  هدافتـسا  اب  ات  هدرک  شالت  هراومه  نمـشد 
ام هب  دـنا  هدرک  هلمح  هدوب ، نکمم  ناشیارب  هک  ییاهرازبا  همه  اب  نمـشد  : » دـنیامرف یم  هراب  نیا  رد  هللا ) هظفح   ) يربهر مظعم  ماقم 
هب اه  ناوج  بذج  روشک ، لخاد  رد  اه  ییاضران  تیوقت  ام ، یسایس  تاداقتعا  ندرک  تسس  ام ، ینید  تاداقتعا  ندرک  تسس  يارب 

(1)« .ناشدوخ دصاقم  يارب  فلتخم  حوطس  رد  راذگرثا  لاّعف و  ياه  ناوج  صوصخ 

137 ص :
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رد لزلزت  داجیا  اب  ات  دنـشاب  ذوفن  هژورپ  يارجا  رد  نمـشد  فده  هعماج  نیرت  مهم  دنناوت  یم  ناوجون  ناوج و  رـشق  ریـسافت ، نیا  اب 
کی رب  هطلـس  يارب  یـشکرکشل  هب  زاین  رگید  نمـشد  تروص  نیا  رد  دـناشنب  رمث  هب  ار  یبهذـم  تاداقتعا  رد  رییغت  ینید ، ياهرواب 
دارفا لاح  نیا  رد  تسا و  هدرک  هدامآ  ینید  دض  ياه  تسایـس  شریذپ  يارب  ار  دوخ  رظن  دروم  هعماج  حور  هکلب  درادـن ؛ ار  هعماج 

یتح دنوش و  یمن  لئاق  یتوافت  چیه  دیزی  تیالو  و  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا هللادبعابا  ترضح  تماما  تیالو و  نایم  یمالسا ، هعماج 
میرح تمرح  هک  تساجنیا  .دنشک  یم  ریشمش  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  هیلع  راختفا  اب  هتفرگ و  تسد  رد  ار  نایدیزی  رکـشل  مچرپ 
ماما ریفس  هفوک  مدرم  هک  تساجنیا  دننیـشن و  یم  اشامت  هب  طقف  يا  هدع  دوش و  یم  هتـسکش  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تیب  لها 

.دننک یم  تباقر  وا  نتشک  يارب  یتح  هدرک و  اهر  ار  دوخ 

رهز رب  يرهزداپ  دوب و  دهاوخ  زاسراک  رایسب  ذوفن  هژورپ  رد  نانمـشد  موش  ياه  هئطوت  اب  هلباقم  رد  ییازفا » تریـصب  ، » نایم نیا  رد 
ار نمشد  دناوت  یم  دوخ  اهنت  هن  دبای ، تسد  مزال  تریصب  هب  یسایس  یگنهرف و  یعامتجا ، لئاسم  لیلحت  رد  ناوج  رگا  .تسا  ذوفن 

.دیامن شالت  قطنم  شناد و  اب  نانمشد  ياه  هسیسد  يزاس  یثنخ  يارب  هکلب  دریگن ، رارق  وا  ههبج  رد  دسانشب و 

یقالخا ياهرطخ  . 2

ذوفن فادها  زا  یقالخا  داسف  يرابودنب و  یب  جیورت  دروم  نیا  رد  .تسا  یقالخا  ياهرطخ  نمشد ، ذوفن  ياهرطخ  زا  رگید  یکی 
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.تسا ناناوج  نیب  رد  نمشد 

یترابع هراب  نیا  رد  ریثک  نبا  .تسا  هدوب  التبم  یقالخا  داسف  نیا  هب  دیزی  دوخ  هتـشاد و  يدج  دومن  يدـیزی  هاگتـسد  رد  هئطوت  نیا 
نادرم و ندیزگرب  راکـش و  یقیـسوم و  بارـش و  ندیـشون  گنچ و  هب  وا  : » دنک یم  حیرـصت  راک  نیا  رد  دـیزی  راهتـشا  هب  هک  دراد 

یم رب  باوخ  زا  هک  حبـص  زور  ره  تشاد و  هقـالع  هنیزوب  سرخ و  چوـق و  نوـچمه  نز  خاـش  ناروناـج  گـس و  هدـنناوخ و  ناـنز 
(1)« .دوب تسم  تساوخ ،

دیشون بارش  اراکشآ  هک  دوب  درف  نیتسخن  هیواعم  نب  دیزی  : » دنا هدرمش  یقالخا  ياهداسف  ماگـشیپ  ار  دیزی  ناخروم  زا  یخرب  یتح 
هب ار  نافرتم  هک  يا  هنوگ  هب  ناگنیزوب  اب  ندـش  مرگرـس  نادَْرمَا و  ناوخ و  هزاوآ  نازینک  ندـیزگ  راکـش و  یقیـسوم و  هب  تبـسن  و 

(2)« .داد یم  ناشن  یگتفیش  دوخ  زا  سورخ ، گس و  نداد  گنج  دراد و  او  هدنخ 

زا یگنهرف و  ههبج  رد  دنتفرگ  میمصت  دنا ، هدش  هجاوم  تسکش  خلت  هبرجت  اب  یماظن  ياه  ههبج  رد  مالسا  نانمـشد  یتقو  زین  زورما 
هک اجنآ  ات  دندرک  هلمح  مالـسا  هب  نورد  زا  بیترت  نیدب  دـنوش و  لمع  دراو  ناناملـسم  ینید  تایقالخا  اه و  شزرا  هب  هلمح  قیرط 

.تسا هتشگ  رت  هنازومرم  رت و  هدیچیپ  هصرع  نیا  رد  اه  نآ  تامجاهت  زور  هب  زور 

، یگنهرف نوخیبش  یگنهرف ، مجاهت  نوچ : يریباعت  دـنا ؛ هدرب  راک  هب  دروم  نیا  رد  ار  یقیقد  ریباـعت  هللا ) هظفح   ) يربهر مظعم  ماـقم 
هب تیاهن  رد  مرن و  گنج  یگنهرف و  يوتان  یگنهرف ، يزادنارب 

139 ص :

ص 285. ج 2 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  - . 1
ص 24. ج 3 ، نیتسردملا ، ملاعم  - . 2
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هلئسم نیا  تارطخ  هب  ار  ناناوج  نایوجشناد و  مدرم ، رتشیب  هچره  ات  دنا  هدومرف  هراشا  اهراب  یسایس  يرکف و  یگنهرف ، ذوفن  هلئـسم 
.دنهد هجوت  نآ  اب  هلباقم  تیمها  و 

ناوج دـنک  یم  یعـس  ءاشحف –  داسف و  گنهرف  طلغ –  گنهرف  هعاشا  هار  زا  نمـشد  : » دـنیامرف یم  ناشنانخـس  زا  یکی  رد  ناـشیا 
یگنهرف نوخیبش  کی  تفگ  دیاب  هکلب  یگنهرف  مجاهت  کی  دنک ، یم  یگنهرف  ظاحل  زا  نمـشد  هک  يراک  .دریگب  ام  زا  ار  ام  ياه 

(1)« تسا یگنهرف  تراغ  ماع و  لتق  کی  و 

دـض ياه  شور  اه و  هار  زا  معا  یقالخا  داسف  .تسا  یقالخا  داسف  شرتسگ  قالخا ، بیرخت  يارب  یگنهرف  ياـهرازبا  نیرت  مهم  زا 
، یقالخا دـسافم  هلمج  زا  .ددرگ  ناناوج  دراو  هناگیب  گنهرف  زا  ای  هدـش و  هتفرگ  یلخاد  رـصانع  زا  تسا  نکمم  هک  تسا  یگنهرف 

لذـتبم ریواصت  تالجم و  يا ، هراوهام  ینویزیولت  ياه  هماـنرب  یئویدـیو ، ياـه  ملیف  .تسا  ناـناوج  نیب  رد  یـسنج  داـسف  شرتسگ 
رد ار  ام  هعماج  ناوج  رـشق  ات  دنراد  یعـس  یگمه  دریگ ، یم  تأشن  اهرازبا  نیا  زا  هک  یناور  تاغیلبت  سکول و  ياهالاک  گولاتاک 

.دنرب ورف  یسنج  داسف 

: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینموملا  ریما 

سفن یسک  ره  هدش و  نآ  کلام  دنک  حالصا  ار  دوخ  سفن  هک  یسک  ره  (2) ؛ اَهَکَلْهَأ ْدَقَف  ُهَسْفَن  َلَمْهَأ  ْنَم  اَهَکَلَم  ُهَسْفَن  َحَلْصَأ  ْنَم  »
« .تسا هتخاس  كاله  ار  نآ  دزاس  اهر  ار  دوخ 

140 ص :

.22/4/71 اروشاع ، نادرگ  ناهدنامرف  اب  رادید  رد  یلاعلا ) هلظدم   ) يربهر مظعم  ماقم  تانایب  - . 1
.579 ص : ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  - . 2
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یم رارق  طوقـس  ریـسم  رد  نییاپ و  يوس  هب  ار  یمدآ  هک  تهج  نآ  هب  تسا  یقالخا  داسف  ياه  هنومن  زا  یکی  سفن  ياوه  زا  يوریپ 
.دنا هدیمان  يوه  ار  نآ  دهد 

: دـهد یم  حرـش  هنوگ  نیا  ار  یمالـسا  سلدـنا  هصغ  رپ  هصق  نآرق » اـب  ییانـشآ   » باـتک رد  يرهطم  هللا  تیآ  موحرم  دیهـش  داتـسا 
رامثتـسا ار  نآ  دنهد و  رارق  دوخ  هطلـس  تحت  ار  يا  هعماج  دنهاوخ  یم  مکاح  ياه  تردق  هاگ  ره  هک  دهد  یم  ناشن  رـشب  خیرات  »

اه نآ  دننک و  یم  ایهم  مدرم  يارب  ار  ینار  توهش  تالیهست  روظنم  نیا  يارب  دننک و  دساف  ار  هعماج  حور  ات  دننک  یم  شالت  دننک ،
يارب ناملـسم  يایناپـسا  رد  هک  دوـب  يا  هعجاـف  فیثـک ، هویـش  نیا  زا  يزیگنا  تربـع  هنوـمن  .دـننک  یم  بیغرت  ینار  توهـش  هـب  ار 

.داتفا قافتا  ناناملسم 

ات دندش  لمع  دراو  ناملـسم  ناناوج  قالخا  هیحور و  ندرک  دساف  هار  زا  ناناملـسم ، گنچ  زا  ایناپـسا  ندرک  جراخ  يارب  نایحیـسم 
شیپ اجنآ  ات  راک  نیا  رد  دـنداد و  رارق  ناناملـسم  رایتخا  رد  تلوهـس  هب  ار  ینار  توهـش  بعل و  وهل و  لـیاسو  دنتـسناوت  هک  اـجنآ 

، ورین هدارا ، مزع ، دنتـسناوت  بیترت  نیا  هب  دـنتخاس و  هدولآ  ار  ناـنآ  دـنتفیرف و  زین  ار  یتـلود  تاـماقم  نارادرـس و  یتـح  هک  دـنتفر 
نز راوخ و  بارش  نار ،  توهش  فیعـض ، نوبز ، ییاه  مدآ  هب  ار  اه  نآ  دنرادرب  نایم  زا  ار  نیملـسم  حور  یکاپ  نامیا و  تعاجش ،

« .تسین يراوشد  راک  یمدرم  نینچ  رب  يزوریپ  هبلغ و  هک  تسا  حضاورپ  دننک و  لدبم  هراب 

141 ص :
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یعامتجا ياهرطخ  . 3

هیلع  ) یـسوم ترـضح  ناتـساد  رد  نآ  نایرج  هنومن  .تسا  یعامتجا  ياهرطخ  ناوج ، لسن  رد  نمـشد  ذوفن  تارطخ  زا  رگید  یکی 
نآ حتف  نارگمتس و  یبوکرس  زج  یهار  هیکاطنا  ّتلم  تاجن  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم ترـضح  هک  تسا  اروعاب  معلب  و  مالـسلا )

راپسهر هیکاطنا  يوس  هب  ار  هاپس  نآ  داد و  لیکشت  بلاک  عشوی و  یهدنامرف  هب  یهاپس  رما  نیا  يارجا  يارب  دید ، یمن  هموح  رهش و 
.درک

هرابرد ات  دنتـساوخ  وا  زا  هدش  عمج  تسناد  یم  ار  مظعا  مسا  هک  روعاب  معلب  دوخ  دباع  درگ  هیکاطنا  هدـش  لافغا  مدرم  زا  يا  هدـع 
تبثم باوج  یتسرپاوه  رثا  رب  دعب  یلو  درک ، در  ار  داهنشیپ  نیا  ادتبا  رد  معلب  دنک ، نیرفن  شهاپس  و  مالسلا ) هیلع   ) یسوم ترضح 

رد دورب و  دندوب  ادیپ  نآ  يالاب  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم ترـضح  هاپـس  هک  یهوک  رـس  هب  ات  دش  دوخ  غالا  رب  راوس  داد ، اه  نآ  هب 
دروآ و نابز  هب  ار  مظعا  مسا  ات  درک  رکف  هچ  ره  اجنآ  رد  یلو  دنک ، نیرفن  شهاپس  و  مالسلا ) هیلع   ) یسوم ترضح  دروم  رد  اجنآ 

.دماین شدای  هب  دنک  نیرفن 

هیلع  ) یسوم ترضح  هاپس  یبوکرـس  يارب  دوب ، هدش  هدروخرـس  نامیا  نید و  زا  یلک  روط  هب  دوب و  هدیـسرن  فده  هب  شریت  هک  وا 
یم هدافتسا  هار  نیمه  زا  نارگ  رامعتـسا  یتلم ، ره  تسکـش  يارب  هراومه  هک  درک  داهنـشیپ  هیکاطنا  مدرم  هب  ار  یبیجع  هار  مالـسلا )

.دوب نیا  داهنشیپ ، هار و  نآ  دننک ،

نارتخد و دـندرگ ، لمع  دراو  نارتخد  نانز و  زا  باجح  شـشوپ و  نتـشادرب  یـسنج و  فارحنا  ءاشحف و  هعاشا  هار  زا  هیکاطنا  درم 
ار اه  نآ  دنیارایب و  شیارآ  لیاسو  اب  ار  مادنا  شوخ  هرهچ و  ابیز  نانز 

142 ص :
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هاگ ره  هک  درک  شرافـس  دننک و  یم  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم ترـضح  هاپـس  دراو  شورف  دیرخ و  ناونع  هب  زاین  دروم  سانجا  هارمه 
.دنوشن وا  عنام  دنک  اه  نز  نارتخد و  نآ  اب  ءوس  دصق  تساوخ  مالسلا ) هیلع   ) یسوم ترضح  هاپس  نازابرس  زا  یسک 

رکیپ هب  هک  دوخ  دولآ  سوه  ياه  هاگن  اب  مالسلا ) هیلع   ) یـسوم ترـضح  هاپـس  هک  دیـشکن  یلوط  دنداد  ماجنا  ار  راک  نیمه  اه  نآ 
یسوم ترضح  هاپـس  زا  رفن  رازه  تسیب  دنا  هتـشون  هک  اجنآ  ات  دنتفرگ  رارق  یـسنج  فارحنا  هاگترپ  رد  مک  مک  دندرک  نانز  نایرع 

.(1) دندرک طوقس  ینیگنن  عضو  اب  دنداتفا و  هایس  كاخ  هب  مالسلا ) هیلع  )

لخاد رد  یتح  .تسا  نانآ  رد  ذوفن  لابند  هب  ناناوج  نیب  رد  هنادرم  هنانز و  ياه  ساـبل  لذـتبم  ياهدـم  دورو  اـب  نمـشد  زین  هزورما 
يانبم هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  .دنراد  تسد  لذتبم  ياه  سابل  عیزوت  دیلوت و  رد  یلخاد ، تاناکما  زا  هدافتـسا  اب  يا  هدـع  روشک 

.ددرگ یم  روشک  دراو  هک  تسا  یبرغ  ياه  سابل  لدم  زین  تالجم و  ناگدننکدیلوت ، هنوگ  نیا  راک 

هک تسا  اهدـم  نیا  ناگدـننک  جـیورت  صاخ  قالخا  ییارگدـم و  هیحور  داجیا  یعامتجا ، ياضف  رد  ذوفن  هژورپ  تامادـقا  رگید  زا 
.دنتسه ...و  یسنج  دازآ  طباور  يرارقرب  يزاب و  سنج  مه  هلمج  زا  یقالخا  دض  ياه  شزرا  هدننک  جیورت 

داسف و شرتسگ  اب  نمـشد  هک  تسا  یعامتجا  ذوفن  تارطخ  رگید  زا  یلکلا  تابورـشم  ردـخم و  دراوم  فرـصم  شرتسگ  عیزوت و 
.تسا هتشاد  يریگمشچ  شیازفا  ریخا  ياه  لاس  رد  هنافسأتم  هک  دشاب  یم  هعماج  ناوج  ياهورین  يرکف  یملع و  ناوت  ندرک  دوبان 

143 ص :

ص 48. مالسا : رد  نز  ششوپ  - . 1
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يداصتقا ياهرطخ  . 4

للع لـیلحت  رد  هراومه  ناسانـش  هعماـج  زا  یخرب  .تسا  يداـصتقا  ياـهرطخ  ناـناوج  نیب  رد  نمـشد  ذوـفن  تارطخ  زا  رگید  یکی 
یموق و ياه  ضیعبت  هک  دـنا  هدـیقع  نیا  رب  زین  رگید  یـضعب  دـنا و  لئاق  رقف  يداصتقا و  لماع  يارب  ییازـسب  رثا  هعماج ، تاـفارحنا 

لماوع ریثأت  یمالـسا  هاگدـید  زا  .تسا  يورجک  يوس  هب  شیارگ  يارب  یلماع  دوش ، یم  يراـک  مک  اـی  يراـکیب  ثعاـب  هک  يداژن 
ار شنامشچ  عمط  صرح و  هک  دعس  نب  رمع  نوچ  یسفنلا  فیعـض  دارفا  تسین ، راکنا  لباق  زگره  یعامتجا  تافارحنا  رب  يداصتقا 

: درک یم  فارتعا  رما  يادتبا  نامه  رد  دوب ، هدرک  روک 

ٌِفقاََول یِّنِإ  يِرْدَأ َو  اَم  ِهَّللا  َوَف 

ْنیَرَطَخ (1) یَلَع  يِْرمَأ  ِیف  ُرِّکَفُأ 

نیسح ماما  اب  ندیگنج  یکی   ) رطخ ود  رب  دنک  یم  هشیدنا  شیوخ  راک  رد  هدنام و  نادرگرس  نم  مناد و  یمن  دنگوس ، ادخ  هب  ینعی 
( یمالسا تما  نیب  رد  ندش  ماندب  يرگید  ير و  تراما  ندروآ  تسد  هب  يارب  مالسلا ) هیلع  )

نب نیـسح  اـب  سک  ره  ریرب ! يا  ییوگ  یم  تسار  : » تفگ درک ، یم  تحیـصن  ار  وا  هک  ریرب  باوج  رد  اروشاـع  زور  رد  دعـس  رمع 
کلم ریرب  يا  نکل  دشاب ، خزود  شتآ  رد  وا  ياج  دنادرگب ، ناشیا  زا  ار  ناشیا  قح  دنک و  گنج  وا  نادنزرف  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع

هدش یلوتسم  نم  رب  تواقش  ...تفگ  مناوتن  نآ  كرت  هک  تمعن  رپ  یتیالو  تسا و  گرزب  ير 

144 ص :

ص 98. ج 4 ، بوشآرهش ،) نبال   ) مالسلا مهیلع  بلاط  یبأ  لآ  بقانم  - . 1
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(1)« .منک هچ  اما  منک ؛ یم  دب  هک  مناد  یم  هتسارایب ، نم  مشچ  رد  ار  تلود  تمرح و  هاج و  تمعن و  و 

رکیپ رب  ندـناود  بسا  و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  تداهـش  زا  سپ  هـک  تـسا  سنا  نـب  نانـس  صاخـشا ، نـیا  زا  يرگید  هنوـمن 
: دوب وا  یبلطایند  زا  یکاح  هک  دناوخ  يرعش  داتسیا و  دعس  نب  رمع  همیخ  رب  شرهطم ،

بهذ هضف و  یباکر  رق  وأ 

(2) ابجحملا دیس  تلتق  انا 

.ما هتشک  ار  راد  هدرپ  ناطلس  نم  هک  نک  نیگنس  هرقن  الط و  زا  ار  مباکر  ینعی 

يداصتقا و ذوفن  لماع  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  دیآ  یمرب  یبوخ  هب  اروشاع  زور  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ینارنخـس  نیمود  زا 
: دندومرف هک  اجنآ  دنتشاد ، يرایسب  هجوت  نآ  تاریثأت 

زا امش  ياه  مکـش  هک  یعورـشم  ریغ  ياه  همقل  مارح و  ياهاذغ  رثا  رد  و  (3) ؛ مُِکبُوُلق یَلَع  َِعبُط  ِماَرَْحلا َو  َنِم  ْمُُکنوُُطب  ْتَِئُلم  ْدَـق   َ «و
« تسا هدز  رهم  امش  ياه  لد  رب  نینچ  نیا  ادخ  تسا ، هدش  هتشابنا  نآ 

ذوفن قیداصم  نیرت  مهم  زا  .دنک  زاب  ناریا  رد  هرابود  ار  دوخ  ذوفن  هار  يداصتقا ، لئاسم  قیرط  زا  تسا  ددـصرد  نمـشد  زین  هزورما 
کیژتارتسا ياهالاک  مامز  نتفرگ  رایتخا  رد  نمشد  يداصتقا 

145 ص :
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 ... جـنرب و نغور ، مدـنگ ، لثم  .دراد  یـساسا  ياهزاین  کی  دوخ  يراج  روما  قتفو  قتر  يارب  يداصتقا  ره  لاح  ره  هب  .تسا  روشک 
ناگتـسباو زا  هدافتـسا  اب  نمـشد  هک  دراد  دوجو  رطخ  نیا  نونکا  .دوش  یم  دای  اه  نآ  زا  یـساسا  ياهالاک  ناونع  تحت  ًاتدـمع  هک 

تسا هداد  ناشن  نمشد  .دنک  هدافتـسا  ذوفن  يارب  ارجم  نیا  زا  اه  هاگنزب  رد  دریگب و  دوخ  رتچ  ریز  ار  اهالاک  نیا  نیمأت  هخرچ  دوخ 
.دنک یمن  راذگورف  یمادقا  چیه  زا  زایندروم ، عطاقم  رد 

نینچمه تـسا  یناریا  یگدــنز  کبــس  رد  نآ  هدافتــسا  یناریا و  ریغ  يـالاک  جــیورت  نمــشد  يداـصتقا  ذوـفن  قیداـصم  رگید  زا 
ياه همانرب  اب  ریخا  ياه  لاس  رد  هک  يا  هکبـش  یباـیرازاب  زا  هدافتـسا  اـب  بش ، کـی  رد  ندـش  راد  لوپ  يارب  ناـناوج  يزادرپاـیؤر 

روشک زا  شور  نیا  اب  یناوارف  ياه  هیامرـس  درک و  التبم  ار  ناناوج  زا  يرایـسب  تفرگ و  لکـش  روشک  رد  تسیوک  لگ  تسیوک و 
.دش جراخ 

یسایس ياهرطخ  . 5

ْنَم : » دومرف هغالبلا  جهن  رد  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما .تسا  یـسایس  تارطخ  ناناوج  نیب  رد  نمـشد  ذوفن  تارطخ  زا  رگید  یکی 
رادـیب وا  هن  هدرب ؛ شباوخ  مه  لباقم  طـخ  زابرـس  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  درب ، ناـمباوخ  دربن  ههبج  رد  اـم  رگا   (1)« ْهنَع ْمَُنی  َْمل  َماـَن 

ماقم تسا ؛ یـسایس  یهاگ  تسین ؛ یماظن  هشیمه  رازراک  دربن ، نادـیم  رد  .دزاتب  اـم  رـس  رب  اـت  دربب  ناـمباوخ  اـم  تسا  رظتنم  تسا ؛
دـشن رگا  يریگ و  میمـصت  زکارم  رد  هک  تسا  نیا  مه  یـسایس  ذوفن  : » دـنیامرف یم  یـسایس  ذوفن  هرابرد  هللا ) هظفح   ) يربهر مظعم 

یتقو .دننکب  ذوفن  يزاس  میمصت 
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رد اه  میمصت  همه  تقو  نآ  تفرگ ، رارق  ربکتسم  نانمشد  ریثأت  تحت  روشک  کی  یتیریدم  ياه  هاگتـسد  یـسایس و  ياه  هاگتـسد 
(1)« .تفرگ دهاوخ  ماجنا  نیربکتسم  هدارا  لیم و  تساوخ و  قبط  رب  روشک  نیا 

مک یـسایس ، یگنهرف و  يرکف و  ذوفن  لـباقم  رد  اـّما  تسین ، یکچوک  زیچ  یتـینما  ذوـفن  : » دـنیامرف یم  رگید  یـشیامرف  رد  ناـشیا 
(2)« .تسا تیمها 

يزادنارب .درک  دـیدهت  يدـج  روط  هب  ار  روشک  هک  تسا  هنتف 88  نایرج  هب  طوبرم  ناناوج  نیب  رد  یـسایس  ذوفن  قیداـصم  زا  یکی 
لیدـعت و دربهار  هک  دومن  راداو  ار  روشک  نیا  یپرد ، یپ  ياه  یماکان  اما  تسا ، هدوب  ام  هیلع  اـکیرمآ  یلـصا  دربهار  هراومه  ماـظن 

یلصا دربهار  هب  تشگزاب  يارب  تصرف  دنک  روصت  اکیرمآ  ات  دش  ثعاب  هنتف 88  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دهد  حیجرت  ار  راتفر  رییغت 
تیامح هب  نارهت ، رد  تاباختنا 88  زا  سپ  ياه  بوشآ  ینابایخ و  ياه  یـشکودرا  زاغآ  اب  اذل  .تسا  هدیـسرارف  نآ  ققحت  ًانایحا  و 

يا همانعطق  ارف  ياه  میرحت  يوس  هب  نآ ، تامیمـصت  تینما و  ياروش  نتفرگ  هدیدان  اب  زین  ناییاپورا  یتح  دنتخادرپ و  نآ  زا  حیرص 
، يراذـگ هیامرـس  یتادراو ، یتارداص و  یماـظن ، مـالقا  میرحت  زا  يا  هعومجم  هک  دـندروآ  ور  تینما  ياروش  تامیمـصت  زا  یـشان 

.دریگ یم  رب  رد  ار  رگید  دراوم  یخرب  ینف و  ياه  يراکمه  لقنو ، لمح  ترفاسم ،

مالـسا و رفـص  مرحم و  هرابود  هک  دوب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  رکفت  اروشاـع و  یهد  تریـصب  هنتف  زا  شخب  تاـجن  لـماع  اـما 
یشخب تاجن  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  یتشک  تیصاخ  .درک  ظفح  ار  ناریا  یمالسا  بالقنا 

147 ص :

.1394/06/25 یمالسا : بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناهدنامرف  رادید  رد  تانایب  - . 1
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.دنا هدنام  ناما  رد  اه  بیسآ  تافآ و  زا  دندز  گنچ  نآ  هب  عماوج  دارفا و  یتقو  فلتخم  ياه  هرود  رد  هک  تسا  یعامتجا  يدرف و 

ماما يزیتس  ملظ  رکفت  اب  عماوج  زا  دادـعت  هچ  دـندرک ؟ هبوت  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هب  لسوت  اب  مرحم  رد  ناـناوج  زا  دادـعت  هچ 
؟ دندرک ادیپ  تاجن  ناملاظ  متس  قوی  زا  مالسلا ) هیلع   ) نیسح

هضور زیرگ و 

هیلع  ) ربکا یلع  هک  یماگنه  ـالبرک  رد  .تفاـی  همادا  ـالبرک  هعقاو  تاـظحل  نیرت  ساـسح  رد  یتح  ناـناوج  رد  نمـشد  ذوفن  هماـنرب 
ای تفگ : وا  هب  دنلب  يادص  اب  دعس  نبا  نایرکشل  زا  رفن  کی  دوب ، نایفسوبا  هدازرتخد  شردام  هک  اجنآ  زا  دش ، نادیم  دراو  مالسلا )
وت هب  میرـضاح  مینک ، تاـعارم  ار  محر  قح  میراد ، تسود  اـم  يراد و  يدـنواشیوخ  تبارق و  دـیزی  نینمؤملاریما  اـب  وت  نوچ  یلع !

.مییامن رظن  فرص  وت ، اب  گنج  زا  میهدب و  ناما 

نآ و رب  مدقم  هلا ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  اب  نم  يدنواشیوخ  تبارق و  دومرف : يو  خساپ  رد  مالسلا ) هیلع   ) ربکا یلع  ترضح 
: دومرف یم  شفرعم  ار  شفده  دوخ و  رعش ، نیا  اب  هلمح  نمض  رد  درک و  يدیدش  هلمح  نآ  زا  سپ  .تسا  تیاعر  رب  رت  هتسیاش 

یلع نب  نیسحلا  یلع  انا 

یبنلاب یلوا  تیبلا ! بر  نحن و 

یعدلا نبا  انیف  مکحی  ات هللا ال 

یبا نع  یماحا  فیسلاب  برضأ 

148 ص :
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يوتلی یتح  فسلاب  مکبرضا 

(1) یشرق یمشاه  مالغ  برض 

تموکح ام  رب  هیامورف  دنزرف  نیا  دیابن  مسق  ادخ  هب  میربمغیپ ، هب  یلوا  ام  هک  هبعک  يادخ  هب  دنگوس  یلع ، نب  نیسح  رسپ  یلع  منم 
، دیچیپب مهرد  هک  مروایب  دورف  امش  رب  نانچ  نآ  ار  ریشمش  نیا  منک و  یم  تیامح  مردپ ، زا  مزات و  یم  امش  رب  ریـشمش  نیا  اب  دنک ،

.تفر نادـیم  هب  هک  دوب  مشاـه  ینب  زا  رفن  نیتـسخن  مالـسلا ) هیلع   ) ربـکا یلع  ترـضح  یـشیرق  یمـشاه  ناوج  ندز  ریـشمش  دـننام 
نادـیم هزاجا  ناشیا  هب  ماما  تساوخ ، نذا  ناشدـنزرف  ات  اما  داد ؛ یمن  هزاـجا  ماـما  تساوخ ، یم  نادـیم  نذا  مشاـه  ینب  زا  یـسکره 
ناـمارخ یمک  یلو  ورب ، يورب  یهاوخ  یم  ناـج ! یلع  دز : ادـص  اـقآ  هدـمآ ، لـتاقم  رد  دـش  اـپ  رب  ییاـغوغ  ماـما  لد  رد  .داد  نتفر 

: تفگ درک و  وا  هب  هناسویأم  یهاگن  .تمنیبب  مناوتب  رتشیب  ات  ورب  نامارخ 

یلإ انقَتـسَا  اذإ  اّنُک  َِکلوسَِرب و  ًاقطنَم  ًاقلُخ و  ًاقلَخ و  ساَّنلا  ُهَبْـشَأ  َِکلوُسَر َو  ُْنبا  ُمِْهَیلِإ  َزََرب  ْدَقَف  ْمِْهیَلَع  ُدیِهَّشلا  َْتنَأ  ْنُک  َّمُهَّللا  َلاَقَف  »
نخـس لامک و  لاـمج و  رظن  زا  هک  تفر  یناوج  اـه  نآ  يوس  هب  هک  شاـب  دـهاش  موق  نیا  رب  تدوخ  ایادـخ ! (2) ؛ هیلإ انرَظَن  َکِّیبَن 

« .میتسیرگن یم  ربکا  یلع  هرهچ  هب  میدوب  وت  ربمایپ  رادید  قاتشم  هاگ  ره  ام  تسا و  وت  لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  نتفگ ،

، تشک ار  نمـشد  ناراوس  زا  درم  هدمآ 120  لتقم  رد  .درک  يردیح  یگنج  دـش و  نادـیم  دراو  مالـسلا ) هیلع   ) ربکا یلع  ترـضح 
ناشیا رب  یگنشت 

149 ص :

.311 ص : ج 2 ، مالسلا ،) هیلع  نیسحلا  لتقم   ) سلاجملا هنیز  سلاجملا و  هیلست  - . 1
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: تشگرب ردپ  دزن  تشگ و  هریچ 

ماما هتخادنا » تمحز  هب  ارم  هحلسا  ینیگنس  هتشک و  ارم  یگنـشت  تدش  ناج ! ردپ  (1) ؛ ینَدَهجأ ِدیدَحلا  ُلِقث  ِینَلَتَق  ُشَطَعلا  َۀبَا ! ای  »
زا دعب  هک  درک  دهاوخ  باریـس  ار  وت  ادخ  لوسر  يدوز  هب  .نک  ربص  ملد ! بوبحم  دندومرف : دندرک و  هیرگ  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح

« .دش یهاوخن  هنشت  زگره  نآ 

شدنزرف هدش  هعطق  هعطق  ندب  اب  ترـضح  هک  يا  هظحل  تشذـگ  هچ  دز ! ادـص  ار  شردـپ  هنابیرغ  ناوج  هک  يا  هظحل  نآ  زا  هآ  اما 
؟ دش وربور 

اباب مشچ  شیپ  تسا  تخس 

دریمب ناوج  نوخ  هب  هدیطلغ 

تسیریپ ياصع  ردپ  رهب  زا 

دریمب نآ  زا  شیپ  هک  ياو  يا 

زا مالسلا ) هیلع   ) مدآ سپ  نآ  زا  دش ، دنلب  شا  هلان  هحیص و  داتفا ، شرسپ  هتسکش  رس  هب  شمشچ  یتقو  مالسلا ) هیلع   ) مدآ ترضح 
لهچ دید  ار  شدنزرف  ینوخ  سابل  مالسلا ) هیلع   ) بوقعی ترـضح  .درک  یم  هیرگ  زور  هنابـش  لهچ  ات  زور  بش و  هدید ، رون  قارف 
یتقو هک  يردپ  نآ  يارب  دزوسب  اهرگج  اما  تسا ؛ هدنز  شدنزرف  تسناد  یم  هکنیا  اب  دش  دیفـس  شنامـشچ  هکنیا  ات  تسیرگ  لاس 

مه شدنب  مامت  تسا  نوخ  زا  رپ  شتروص  رس و  هک  نیا  رب  هوالع  دید  دیسر ،  شرسپ  رس  يالاب 

150 ص :
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.درادن ار  ندب  نتشادرب  ناوت  هک  هدش  هراپ  هراپ  ندب  نیا  يردق  هب  تسا  هدش  هعطق  هعطق 

دییایب مشاه  ینب  ناناوج 

دیناسر همیخ  رد  رب  ار  یلع 

مرادن تقاط  نم  هک  دناد  ادخ 

مناسر همیخ  رد  رب  ار  یلع 
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( نویبالقنا رد  ذوفن  يارب  نانمشد  فادها   ) مرحم مهن  بش 

هراشا
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هزیگنا داجیا 

(1) هزیگنا داجیا 

: دنا هدرک  ینیرفآ  شقن  توافتم ، تیصخش  هس  البرک  هثداح  رد 

دتسیا و یم  دوخ  بالقنا  ياپ  سفن ، نیرخآ  ات  دوش و  یمن  لطاب  فرح  میلست  یتمیق  چیه  هب  هک  مالـسلا ،) هیلع   ) نیـسح ماما  لوا :
، يرآ .دـهد  یمن  رد  نت  دـنهاوخ  یم  ناشیا  زا  لطاب  لـها  هک  هچنآ  هب  دـنک و  یم  میدـقت  هار  نیا  رد  ار  شنازیزع  شیوخ و  ناـج 

همادا نآ  هار  زین  نونکا  هدش  ببس  هداد و  لکش  ار  ناشیا  بالقنا  ياه  هیاپ  وربآ  نیمه  .هن  وربآ  زا  اما  دنرذگ ، یم  بآ  زا  ناینیسح 
.دبای

هللا یلص   ) ادخ ربمغیپ  هون  دتسیا و  یم  شفرح  ِرـس  .دنک  یمن  لمحت  ار  نافلاخم  دهاوخ و  یم  دوخ  میلـست  ار  همه  هک  يدیزی  مود :
کـش يا  هرذ  دوـخ  هار  رد  زین  وا  .دـسرب  دـهاوخ  یم  هک  يزیچ  هب  اـت  درخ  یم  ناـج  هب  ار  ییوربآ  یب  .درب  یم  رـس  ار  هلا ) هـیلع و 

.درادن

تـساوخ یم  ار  ایند  مه  .درب  یم  رـس  هب  دیدرت  رد  زونه  مّرحم  هام  متـشه  زور  ات  یخیرات  ياه  لقن  ساسا  رب  هک  يدعـس  ِرمع  موس :
مه دوب و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  زا  نتفرگ  تیاضر  لابند  هب  مه  .ترخآ  مه 

155 ص :
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تردـق زا  دوب  رـضاح  هن  .تساوخ  یم  مدرم  ِمارتحا  اب  هارمه  ار  ير  ِتاراـما  .دیـسر  یم  وا  هب  دـیزی  زا  هک  یعفاـنم  بذـج  لاـبند  هب 
ایند هن  یمانشوخ ! زا  هن  درب و  تردق  زا  یمهس  هن  دعس  ِرمع  تبقاع  اما  وربآ ! مه  تساوخ و  یم  بآ  مه  .یمانـشوخ  زا  هن  درذگب و 

.دیسرن تساوخ ، یم  هک  ییاهزیچ  زا  مادکچیه  هب  ترخآ و  هن  دراد و 

: میهد خساپ  ریز  لاؤس  دنچ  هب  دیاب  مینک ، يواکاو  رتشیب  ار  هیضق  نیا  میناوتب  هکنیا  يارب 

دارفا زا  نانآ  ارچ  و  دننک ؟ یم  باختنا  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  بالقنا  اب  هلباقم  يارب  ار  دعـسرمع  دایز ، نبا  هللادیبع  دیزی و  ارچ 
هنتف يارب  هک  یفادـها  دـناوت  یم  دعـس  رمع  اـهنت  هک  دنتـشاد  نیقی  هللادـیبع  يدزی و  ارچ  دـندرکن ؟ هدافتـسا  دوخ  ناـکیدزن  رگید و 

هزاورد نتسب  اب  یتح  يوحن  ره  هب  دوب و  هفوک  ناگرزب  هللادیبع  مغ  مه و  مامت  ارچ  الصا  و  دیامن ؟ ققحم  ار  دنتساد  رظن  رد  ناشیاه 
؟ دادن ار  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا هللادبع  ابا  رگشل  هب  ناگرزب  قاحلا  هزاجا  هفوک ، ياه 

اوتحم نتم و 

خیرات يازا  رد  هب  یتمدـق  لطاب ، قح و  نایم  يریگرد  يریبعت ، هب  و  هیما ، ینب  مالـسا  و  مالـسلا ) هیلع   ) تیب لها  مالـسا  نایم  گـنج 
هتشاد و رارق  فرط  کی  رد  مالسا  تما  نایم  رد  یلخاد  قافن  لطاب و  ههبج  دامن  ناونع  هب  هیما  ینب  مالـسا ، يادتبا  زا  .دراد  مالـسا ،

.رگید فرط  رد  قح ، ههبج  دامن  ناونع  هب  مالسلا ) هیلع   ) تیب لها 

: دنا هدومرف  صوصخ  نیا  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

ُهَّللا َقَدَص  اَْنُلق  ِهَّللا  ِیف  اَنیَداَعَت  ِنیَتَیب  ُلْهَأ  َنایْفُس  ِیبَأ  ُلآ  اَّنِإ َو  »
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ِینایْفُّسلا ِیلَع َو  َْنب  َنیَسُْحلا  َهیِواَعُم  ُْنب  ُدیِزی  َلَتاَق  ٍِبلاَط َو  ِیبَأ  َْنب  ِیلَع  ُهیِواَعُم  َلَتاَق  ِهَّللا َو  َلوُسَر  َنایْفُـس  ُوبَأ  َلَتاَق  ُهَّللا  َبَذک  اُولاَق  َو 
ار دـنوادخ  اـم  .میدرک  ینمـشد  رگیدـکی  اـب  دـنوادخ  تهج  هب  هک  میتسه  هداوناـخ  ود  نایفـسوبا ، نادـناخ  اـم و  (1) ؛ ِمئاَْقلا ُِلتاَقی 

هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  اب  هیواعم  دیگنج و  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ اب  نایفـسوبا  .دـندرک  شبیذـکت  اه  نآ  میدرک و  قیدـصت 
« .دیگنج دهاوخ  مالسلا ) هیلع   ) مئاق اب  زین  ینایفس  مالسلا .) هیلع   ) یلع نب  نیسح  اب  دیزی  و  مالسلا )

يدایز دارفا  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  تیاور  نیا  كرد  دیزی ، هیواعم و  تموکح  نامز  رد  هک  داد  یم  ناشن  رهاوظ  نئارق و 
هیواعم الثم  .دندوب  هدرک  نیعم  دوخ  تموکح  ریسم  يارب  ار  یمالسا  رهاظ  هب  ریس  کی  نایفـس  یبا  نادناخ  اریز  تسا ؛ هدوبن  نکمم 

يارب درک  یم  یعـس  تشادـنرب و  تسد  بیرف  يزاـسرهاظ و  زا  رمع  ناـیاپ  اـت  تشاد و  تسد  رد  ار  تموکح  یمالـسا  يرهاـظ  اـب 
نانمؤمریما هرهچ  ندومن  شودخم  يارب  یتح  هک  اجنآ  ات  دیامن  ایهم  یمالسا  لیالد  دوخ ، یمالسا  دض  ياه  تسایـس  تامیمـصت و 

.نید لصا  يزادنارب  يارب  ینید  ياهرازبا  زا  هدافتسا  ینعی  نیا  درک و  یم  هدافتسا  هلا ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ تایاور  لعج  زا 

هیلع  ) نانمؤمریما تفالخ  زکرم  هب  ار  یهارمگ  نیا  هنماد  سپـس  تشاد و  هگن  یهارمگ  رد  اه  لاس  ار  ماش  مدرم  شور ، نیمه  اـب  وا 
رگـشل یناسآ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  نایهاپـس  نایم  رد  ذوفن  اب  ترـضح  نآ  زا  سپ  هک  يوحن  هب  دناشک ! زین  مالـسلا )

.تخاس قرفتم  ار  ترضح  نآ  يرفن  رازه  هدزاود 
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ذوفن زا  نمشد  یلصا  فده 

تخادرپ و تفلاخم  هب  مالـسا  اب  ادتبا  نامه  زا  دیزی  .دش  زاغآ  يزیتس  مالـسا  دیدج  هژورپ  وا ، رکفت  عون  دیزی و  ندمآ  راک  يور  اب 
.داتفا قافتا  هیواعم  يزاس  هنیمز  اب  وا  مادقا  نیا  .دوبن  مالسا  رهاوظ  هب  دنبیاپ  رگید 

نیـسح ماما  نادند  بل و  رب  دوخ  یتسد  بوچ  اب  هک  یلاح  رد  دیزی  دنتخاس ، دیزی  سلجم  دراو  ار  البرک  نادیهـش  سّدـقم  ياهرس 
: دناوخ یم  ار  راعشا  نیا  دز ، یم  مالسلا ) هیلع  )

َالَف ِْکلُْملِاب  ُمِشاه  ْتَبَِعل 

ْلََزن ٌیْحَو  َءاج َو َال  ٌرَبَخ 

اوُدِهَش رْدَِبب  یِخایْشَا  َْتَیل 

(1) ْلَسَالا ِْعقَو  ْنِم  ُجَرْزَْخلا  َعَزَج 

شاک هدش ! لزان  ییحو  هن  دوب و  هدمآ  ادخ ) يوس  زا   ) يربخ هن  عقاو  رد  و  دندرک ، يزاب  تنطلـس  اب  ادـخ ) لوسر   ) مشاه نادـنزرف 
رد تسا ! هدمآ  يراز  هب  هزین  تابرض  زا  هنوگچ  جرزخ  هلیبق  هک  دندید  یم  زورما  دندوب ، هدش  هتشک  ردب  گنج  رد  هک  نم  ناگرزب 

دننامه میداد و  نانآ  هب  ار  ردب  يارجام  رفیک  زورما  دنکن ! درد  تتـسد  دیزی ! يا  دـنتفگ : یم  دـندز و  یم  دایرف  يداش  زا  لاح ، نآ 
! میدش ربارب  هجیتن  رد  میدرک و  هلماعم  نانآ  اب  ردب 

نانمؤم زا  یخرب  هنافساتم  اما  .دوب  مالسا  نید  لماک  يزادنارب  نآ  دومن و  صخشم  ار  دیزی  فده  نیرت  یلصا  قوف ، تارابع 
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.دندیشک ریشمش  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  هیلع  ناشیا ، هب  يراودیما  زا  دعب  دندروخ و  ار  يو  ياه  هلیح  بیرف 

: دهد یم  رادشه  ام  هب  نایحیسم  نایدوهی و  یتسود  هب  ندوب  شوخلد  هب  تبسن  میرک ، نآرق  زا  یتایآ 

يوریپ هکنآ  رگم  دش ، دنهاوخن  یـضار  وت  زا  يراصن  دوهی و  زگره  (1) ؛ مُهَتَِلم َِعبَتَت  یتَح  يراصَنلا  ُدوهَیلا َو ال  َکنع  یـضرَت  َنل  «َو 
« ینک اه  نآ  نییآ  زا 

تـساوخرد هلا ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربماـیپ  زا  يراـصن  دوهی و  تسا : هدروآ  نینچ  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  ناـیبلا  عـمجم  بحاـص 
.دننک يوریپ  وا  زا  هتفریذپ و  ار  مالـسا  نداد ، تلهم  هکراتم و  زا  دعب  هک  دـندرک  دومناو  نینچ  هدومن و  سب  شتآ  گنج و  هکراتم 

: دومرف هتخاس و  دیماان  نانآ  تقفاوم  زا  ار  شربمایپ  دنوادخ  ور  نیا  زا 

« ْمُهَتَِّلم َِعبَّتَت  یَّتَح  يراصَّنلا  َال  ُدوُهْیلا َو  ْکنَع  یضْرَت  َْنل  «َو 

نید رد  هدرک و  یضار  ار  نانآ  ات  تشاد  یم  لوذبم  ناوارف  ششوک  یعس و  هلا ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  دنا : هتفگ  مه  یخرب 
هک ار  یهلا  روتسد  هکلب  ربم ، راک  هب  ششوک  یعس و  هار  نیا  رد  هک  هدش  هداد  روتسد  ترضح  نآ  هب  رظن  نیا  زا  دنوش ، دراو  مالسا 

.هد رارق  لمع  دروم  تسا  نانآ  اب  گنج  هدهاجم و  زا  ترابع 

کی رد  طقف  ار  نانآ  يدونـشخ  دنوادخ  اریز  تسین ؛ نکمم  نانآ  ندرک  دونـشخ  لاح  چیه  رد  هکنیا  رب  دـنک  یم  تلالد  هلمج  نیا 
ای يدوهی و  هلا ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  هک  تسا  یتقو  نآ  دناد و  یم  یلمع  تروص 
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(1) .تسا وحن  نیمه  زین  نانآ  ندرک  دونشخ  سپ  تسا  عنتمم  ینعم  نیا  نوچ  دوش و  ینارصن 

یحیـسم ًارثکا  هک  اکیرمآ  اپورا و  ياه  تلود  ياه  شقن  هب  تبـسن  دیاب  هک  دهد  یم  رادـشه  ام  هب  نآرق  هباشم  ياه  هیآ  هیآ و  نیا 
.میشاب رایشوه  دنراد ، یم  رب  ماگ  نیطسلف  بصاغ  يدوهی  تلود  عفانم  ياتسار  رد  و  دنا ؛

هار غارچ  ار  هیآ  نیا  اهدتـس  داد و  نیا  رد  هراومه  دوش و  يریگیپ  يرایـشوه  اب  هارمه  دیاب  زین  ام  یملع  يراجت و  يداصتقا و  هطبار 
: میهد رارق  دوخ 

« .دومن دهاوخن  زاب  ّطلست  هار  نامیا  لها  هب  تبسن  نارفاک  يارب  هاگ  چیه  دنوادخ  (2) ؛ ًالیبَس َنینِمْؤُْملا  یَلَع  َنیِرفاْکِلل  ُهَّللا  َلَعْجی  َْنل  »

ذوفن نیا  دیاب  مه  ام  .دنـشاب  طلـسم  نینمؤم  نامیا و  لها  رب  نیملـسم ، ریغ  دهاوخ  یمن  ادخ  هک  تسا  نآ  رگنایب  ینآرق  ياهرادشه 
.میروایب دوجو  هب  نامدوخ  رد  ار  يریذپان 

دوهی و اب  نالا  یلو  دوب ؛ ربمایپ  اب  تموکح  مالـسا ، ردـص  رد  هک  توافت  کـی  اـب  تسا ، لاونم  نیدـب  عضو  مه  اـم  ینونک  هرود  رد 
نید و دیوشن و  اه  نآ  لثم  هک  یتقو  ات  دهد : یم  رکذـت  ام  هب  نآرق  هک  یلاح  رد  یناهج ) رابکتـسا  يریبعت  هب  اکیرمآ و و   ) يراصن

.دوش یمن  یضار  امش  زا  نمشد  دینزن ؛ رانک  ار  دوخ  ياه  تنس 

نامبیقعت رد  يوروش  اکیرما و  اه و  تسینویهص  میهاوخن ، هچ  میهاوخب و  هچ  ام  : » دنیامرف یم  ناریا  یمالسا  يروهمج  راذگناینب 

160 ص :

ص 18. ج 2 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  همجرت  - . 1
.41/ ءاسن - . 2
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يزوت هنیک  ترفن و  تسایس  لامعا  هب  ار  ام  نیضرغم ، یـضعب  .دنیامن  راد  هکل  ار  نام  یبتکم  تفارـش  ینید و  تیوه  ات  دوب  دنهاوخ 
: دـنیوگ یم  هناکدوک  ياه  ضارتعا  دروم و  یب  ياـه  يزوسلد  اـب  دـنهد و  یم  رارق  تتامـش  دروم  فیـصوت و  یناـهج  عماـجم  رد 

نیا هب ]  ] تسا بوخ  هچ  هک  تسا ! هداتفا  ناش  يدایا  قرـش و  برغ و  مشچ  زا  تسا و  هدـش  اـه  ینمـشد  ببـس  یمالـسا  يروهمج 
مارتحا اه  یقرش  اه و  یبرغ  دزن  ینامز  هچ  رد  ناریا ، تلم  ًاصوصخ  و  ناناملسم ، موس و  ناهج  ياه  تلم  هک  دوش  هداد  خساپ  لاؤس 

(1) !« دنا هدش  رابتعا  یب  زورما  هک  دنا  هتشاد  رابتعا  و 

ياه يریگرد  نآ  زا  یکی  .دـنا  هتـشاد  ییاه  يریگرد  مه  اب  فلتخم ، ياه  نادـیم  رد  لطاب  قح و  هراومه  خـیرات  لوط  رد  نیاربانب 
یَلَع َنیِرفاْکِلل  ُهَّللا  َلَعْجی  َْنل  : » هفیرـش هیآ  قبط  یلو  دـیماجنا ؛ قح  هورگ  تسکـش  هب  ًارهاظ  هچرگ  هک  تسا  البرک  هسامح  گرزب ،
یلو تسین ، یقاب  يرثا  اه  نآ  زا  دنشاب و  ییاهن  زوریپ  دنتسناوتن  دنداد ؛ جرخ  هب  هک  یتواسق  همه  نآ  اب  لطاب  هورگ  ًالیبَس » َنینِمْؤُْملا 

.دنک یم  ادیپ  یلجت  رتشیب  زور  هب  زور  شنارای ، نادیهش و  رالاس  دیس و  هار 

.تسا مالسا  نید  لصا  يزادنارب  نانمؤم ، رد  ذوفن  زا  نایدیزی  یلصا  فده  هک  مینک  یم  رارکت  مهزاب 

ذوفن زا  نمشد  فادها  ریاس 

رثؤم دارفا  رکفت  هاگن و  رییغت  فلا )

هراشا

دارفا هتشاد و  یصاخ  دومن  فده  نیا  البرک  رازراک  هنحص  رد 

161 ص :
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: زا دنترابع  اه  نآ  زا  یخرب  .دنا  هتفرگ  رارق  فده  نیا  دروم  يددعتم 

دعس رمع  . 1

باختنا تفرگ و  یم  راک  هب  ار  تسایـس  نیمه  زین  دـیزی  دوب ، ینید  ياه  يرازبا  هلیـسو  هب  نید  اب  دروخرب  هیواعم  ياـه  تسایـس  زا 
.داتفا قافتا  انبم  نیمه  رب  دعسرمع 

درک تکرش  قارع  حتف  رد  ردپ  هارمه  یناوجون  نس  رد  وا  .تسا  مالسا  ردص  نارادرس  زا  یکی  صاقو ، یبا  نبدعس  رسپ  دعـس  رمع 
زا دـعب  تفالخ  هرفن  شـش  ياروش  ياضعا  زا  دوب و  ناریا  هیلع  گنج  رادرـس  هدـش و  بوسحم  ناگرزب  زا  شردـپ  لاس 17ه ق .( )

.دش یم  بوسحم  رمع 

هدوب رادروخرب  نیملسم  نایم  رد  یبوخ  تیعقوم  زا  هک  تشگ  یم  یتیـصخش  لابند  هب  یکریز  اب  دایز  نب  ادیبع هللا  البرک ، هثداح  رد 
باختنا فده  نیا  يارب  ار  دعـس  رمع  رایـسب ، شـشوک  شالت و  زا  دعب  وا  .دشاب  دزنابز  وا  يالاب  بیرخت  تردـق  وا و  يراذـگرثا  و 

.تسا هتفرگ  تروص  مامت  تقد  اب  هناگآ و  دعس  رمع  باختنا  نیاربانب  .دومن 

يدنک ثراح  نبا  حیرش  . 2

تـصش تدم  دـش و  بوصنم  هفوک  تواضق  هب  رمع  نامز  رد  وا  .دوب  نایوما  هب  هتـسباو  هفوک و  فورعم  یـضاق  ثراح ، نب  حـیرش 
بیبح نوچمه : هفوک  ناگرزب  زا  نت  داتفه  تعیب  هب  طوبرم  البرک ، بالقنا  زاغآ  رد  حیرش  هلخادم  نیلوا  .تشاد  ار  لغـش  نیا  لاس 

هیلع  ) یلع لآ  يراداوه  رب  يو  نتفرگ  دهاش  حیرش و  روضح  رد  نارگید  دعس و  نبرمع  یفقث ، راتخم  ثعشا ، نبدمحم  رهاظم ، نب 
توعد و  مالسلا )

162 ص :
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دوخ ناگرزب ، نیا  رتشیب  ینکش  نامیپ  زا  رظن  فرـص  یلو   (1) .دوب وا  هب  هفوک  تموکح  ندرپس  يارب  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  زا 
هیلع  ) یلع لآ  اب  يرادافو  رب  دهعت  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  تفای و  روضح  هرامالاراد  رد  هفوک  هب  هللادـیبع  دورو  ضحم  هب  زین  حـیرش 

(2) .دیدرگ هللادیبع  هاگرد  نیرواشم  زا  یکی  تسویپ و  اه  نآ  نیفلاخم  هگرج  هب  مالسلا ،)

هک ارچ  .درک  لابقتسا  وا  زا  تشاد ، زاین  یضاق ، حیرش  نوچمه  یصاخشا  تیامح  هب  دوخ  دصاقم  هب  ندیـسر  تهج  هک  زین  هللادیبع 
(3) .دوب رادروخرب  يزاتمم  تیصخش  زا  حیرش  هفوک ، بآم  سدقم  مدرم  نایم  رد 

یمالسا رهاظم  بیرخت  ب )

هراشا

هداد خر  ریز  ياه  بلاق  رد  زین  فدـه  نیا  .تسا  هدوب  یمالـسا  رهاظم  بیرخت  ناناملـسم ، ناـیم  رد  ذوفن  زا  نایدـیزی  رگید  فدـه 
: تسا

( مالسلا هیلع   ) ناماما هاگیاج  نأش و  بیرخت  يارب  شالت  . 1

فراعم دورو  زا  دوش ، یم  هراشا  نادب  لیذ  رد  هک  ینیناوق  زا  یخرب  نیودت  اب  ادتبا  فده ، نیا  هب  یبای  تسد  يارب  دایز  نب  هللادیبع 
: درک يریگولج  دوخ  نیمزرس  هب  مالسلا ) هیلع   ) تیب لها 

هب نامثع  يدـیعبت  هک  رذوبا  هب  هیواعم  هزاـجا  مدـع  ( ؛ دوخ یتموکح  هزوح  هب  یمالـسا  دـالب  ریاـس  نیثدـحم  دـمآ  تفر و  زا  عنم  * 
هک دـش  یم  هجوتم  هیواعمو  دـمآ  یم  ماـش  هب  هک  یـسک  ره  زین  اهدـعب  .دوب  لـیلد  نیمه  هب  هقطنم ، نیا  رد  ندـنام  يارب  دوب ، قشمد 

(4)( .درک یم  نوریب  ماش  زا  ار  يو  دنک ، دساف  وا ، لوق  هب  ار ، ماش  مدرم  نهذ  تسا  نکمم  وا  راکفا 

164 ص :

ص2923-2922. ج7 ، هدنیاپ ، مساقلاوبا  همجرت  يربط ، خیرات  - . 1
ص2918. نامه ، - . 2

ص424. ج1 ، مالسلا ،) هیلع   ) ینیسح هسامح  - . 3
.360 صص 361 -  ج 2 ، حوتفلا ، - 4
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؛ ینالوط تدم  هب  ماش  زا  جراخ  رد  نایماش  تماقا  جورخ و  زا  يریگولج  * 

رما نیمه   ) ثیدـح ملع  ياج  هب  رگید  نونف  مولع و  جـیورت  ماش و  رد  مالـسلا ) هیلع   ) يوبن ثیداحا  لـقن  تباـتک و  زا  يریگولج  * 
(. دش یمالسا  بتک  هب  دوهی  یگتخاس  گنهرف  تایلیئارسا و  زا  يرایسب  دورو  أشنم 

هب ارـسا  ناوراک  اب  ماش  مدرم  دروخرب  .تسا  دوهـشم  ـالبرک  خـیرات  رد  زین  نآ  لـیلد  .تشاد  همادا  زین  دـیزی  تموکح  رد  ریـسم  نیا 
.دشاب یم  اعدم  نیا  دهاش  داتفا ، دیزی  سلجم  رد  هک  یتاقافتا  یجراخ و  دارفا  ناونع 

يا هتـسجرب  نایعیـش  زا  یکی  یعازخ » درـص  نب  نامیلـس   » .دوب هدرک  هنخر  زین  صاوخ  نایم  رد  یتح  تیالو  هب  تبـسن  تفرعم  مدع 
ماما هب  باطخ  يدـنت ؛ اب  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  نامز  رد  هک  تسا  یـسک  هدوب و  رادروخرب  ییـالاب  یعاـمتجا  نأـش  زا  هک  تسا 

؟ یتفریذپ ار  حلص  ارچ  دیوگ : یم  شنامز 

زا ار  دوخ  دور و  یمن  البرک  فرط  هب  هدرک و  هناهب  ار  هفوک  رد  هللادـیبع  طـسوت  هدـش  مـالعا  یماـظن  تموکح  نامیلـس ، نیمه  اـما 
.دزاس یم  مورحم  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  يرای 

هبعک بیرخت  هب  مادقا  . 2

(1) .دندرک بارخ  قینجنم  اب  ار  هبعک  هناخ  دیزی  روتسد  هب  لوالا  عیبر  هام  مّوس  زور  رد  يرجه و  لاس 64  رد 

رد ادـتبا  ریبز  نب  هللادـبع  نارای  ریمن و  نب  نیـصح  هاپـس  نایم  گنج  .تسویپ  عوقو  هب  دـیزی  تکاله  زا  لبق  زور  هدزاـی  هعجاـف  نیا 
نوریب

164 ص :

ص63. یهتنملا ، همتت  - . 1
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نب نیصح  هاپس  .دش  هدنهانپ  هکم  رهش  لخاد  هب  يو  ریبز  نب  هللادبع  دارفا  زا  يدایز  دادعت  ندش  هتـشک  زا  سپ  .دش  ماجنا  هکم  رهش 
دندز گنس  قینجنم ، اب  ار  هبعک  هناخ  هک  دوب  تدم  نیمه  یط  رد  دندروآ و  رد  دوخ  هرـصاحم  هب  ار  هکمرهـش  هام ، ود  زا  شیب  ریمن 

.دنتخورفا شتآ  ادخ  هناخ  رد  و 

صاوخ نیب  رد  ههبش  داجیا  ج )

هراشا

هب دنهد و  صیخـشت  لطاب  قح و  نایم  دنناوتن  ات  تسا  صاوخ  نایم  رد  ههبـش  داجیا  نویبالقنا ، نیب  رد  ذوفن  زا  نمـشد  رگید  فده 
.دنوش مورحم  تریصب  زا  یترابع 

ضیف زا  نوـچ  يأر ، نسح  هب  شترهـش  مغر  یلع  وا  .تسا  ـالبرک  بـالقنا  رد  شخب  نیا  قداـصم  زا  یکی  یلظنح » سیق  نـب  هرق  »
.ددنویپب قح  هب  هدیشک و  رانک  دعس  رمع  زا  ار  دوخ  تسناوتن  دوب ، مورحم  تریصب 

ناشن هک  تسا  تسد  رد  يدـهاوش  لاثم  ناونع  هب  تفای ، ناوت  یم  ار  صاوخ  نیب  رد  ینکفا  ههبـش  زا  ییاه  هنومن  مه  ام  بالقنا  رد 
ییاپورا ياه  هناخترافـس  یتینما  نیطبار  زا  یخرب  يروهمج ، تسایر  تاباختنا  هرود  نیمهد  شکاـشک  رد  لاس 88 و  رد  دهد ، یم 
ترافـس یـسایس  لوا  ریبد  دلیف » نیپ  سکلا   » هنیمز نیا  رد  .دـننک  ذوفن  صاخ  ياهادـیدناک  یتاباختنا  ياهداتـس  هب  ات  دـندش  قفوم 

مود ریبد  نرب » مات   » تشاد و ییاه  تاقالم  صاـخ  ياـهدزمان  یتاـباختنا  داتـس  ياـضعا  اـب  زین  بازحا و  ياـضعا  یخرب  اـب  سیلگنا 
زا نت  دنچ  یتاباختنا  داتس  هب  تسیروت  ششوپ  تحت  مه  ترافس 

165 ص :
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(1) .درک یم  دمآ  تفر و  يروهمج  تسایر  مهد  هرود  ياهدزمان 

بناجا ياه  تسد  تعرس  هب  ناریا  مدرم  هک  دوب  نیا  دنتـشاد ، مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  نامز  مدرم  اب  ام  نویبالقنا  هک  یتوافت  اما 
ياه نامرآ  زا  عافد  هب  شوجدوخ ، تکرح  کـی  اـب  هاـمید  مهن  رد  دـندش و  ناـشنامز  یلو  ناـمرف  هب  شوگ  دـنداد و  صخیـشت  ار 

.دنتخادرپ ناشبالقنا 

.درکن ادج  ناشنامز  ماما  زا  ار  نانآ  يا  هظحل  نایدیزی  ذوفن  هک  دندوب  يدارفا  مه  البرک  رد  هتبلا 

هدروآ همان  ناما  شناردارب  و  مالسلا ) هیلع   ) سابع يارب  نیعل  رمش  البرک  رد  .تسا  مالـسلا ) هیلع   ) سابع ترـضح  درفا  نیا  زا  یکی 
هتساوخ ربارب  رد  میلست  نآ  ياهب  دوبن و  ناگیار  هجو  چیه  هب  همان  ناما  نیا  یلو  .دهد  تاجن  گرم  زا  ار  اه  نآ  دوخ  معز  هب  ات  دوب 

: تفگ رمش  هب  باطخ  تشاد ، شیوخ  ماما  هب  هک  یخسار  داقتعا  نآ  اب  البرک  رادملع  .دوب  دیزی ، نوچ  یقساف  ناسنا  ياه 

َو اهیلع ) هللا  مالـس   ) َهَمِطاَف َْنب  َنیَـسُْحلا  اَنَدیَـس  اَناَخَأ َو  كُْرتَن  ْنَأ  اَنُُرمْأَت  ِهَّللا َأ  َّوُدَـع  اـی  کـِناَمَأ  ْنِم  ِِهب  َْتئِج  اَـم  َنُِعل  كاَدـی َو  ْتَّبَت  »
مرورس مردارب ، هک  یهاوخ  یم  ادخ ! نمشد  يا  .تا  همان  ناما  رب  تنعل  داب ! هدیرب  تتـسد  (2) ؛ اَنَعُّللا ِدَالْوَأ  ِءاَنَعُّللا َو  ِهَعاَط  ِیف  َلُخْدَن 

»؟ موش دراو  ناگدش  تنعل  دنزرف  ناگدش و  تنعل  تعاطا  رد  میوگب و  كرت  ار  مماما  و 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  هک  مه  هاگنآ  دنک و  یمن  مه  هاگن  رمش  هب  شیوخ ، رما  یلو  نذا  یب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  سابع  يرآ ،
ْنِإ ُهُوبیِجَأ َو  ، ) دشاب قساف  دنچره  دهدب ، ار  رمش  باوج  ات  دهد  یم  نذا  سابع  هب 

166 ص :

يد 1394.  7 يوسوم ، رواشم  اب  سیلگنا  رمتسم  طابترا  سیلگنا : ترافس  دنمراک  هدنهد  ناکت  فارتعا  مینست ، يرازگربخ  - . 1
ص 89. صنلا ، يرهف ، همجرت  فوفطلا ، یلتق  یلع  فوهللا  - . 2
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تیمح و تریغ ، نوناک  هک  مالـسلا ) هیلع   ) سابع ترـضح  دروآ ، یم  همان  ناما  البرک  رادملع  يارب  رمـش ، یتقو  )(1) و  ًاقِساَف َناَک 
: دیامرف یم  دنز و  یم  گناب  رمش  رب  تسا ، يرادافو 

یم نامرف  ار  ام  ادخ ! نمـشد  يا  وت  همان  ناما  وت و  رب  ادخ  تنعل  (2) ؛ َُهل َناَمَأ  َال  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُْنبا  اَُننِمُْؤت َو  َکَناَمَأ َأ  َنََعل  ُهَّللا َو  َکَـنََعل  »
ار ام  ایآ  میروآرد ، ناکاپان  نانوعلم و  تعاط  رد  رـس  میرادرب و  تسد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ناـمیالوم  ردارب و  يراـی  زا  هک  یهد 

»؟ تسین یناما  هلا ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دنزرف  يارب  یلو  یهد ، یم  ناما 

.ددرگ یم  زاب  شیوخ ، همیخ  هب  هنادیمان ، نمشد  هک  دیوگ ، یم  نخس  تیعطاق  اب  نانچ  یلع ، نب  سابع 

( مالسلا هیلع   ) لضفلابا ترضح  کبس  هب  ذوفن  اب  هلباقم 

: تریصب

: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) سابع شیومع  هرابرد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

« .دوب فرژ  تریصب  ياراد  سابع  ام  يومع  (3) ؛ هریِصَبلا ِذفاَن  ساَبَعلا  اَنّمَع  َناَک  »

: ایند هب  قلعت  مدع 

: میناوخ یم  خیرات  رد 

« .دوب نایامن ]  ] هدجس رثا  وا  نامشچ  نیب  و  یناشیپ ] رد  [ ؛ (4) دوُجُّسلا َُرثَأ  ِْهیَْنیَع  َْنَیب  »

167 ص :

.نامه - . 1
ص 237. يدهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  - . 2

ص 430. ج 7 ، هعیشلا ، نایعا  ص 176و  مومهملا ، سفن  - . 3
ص 122. هعیرذلا ، - . 4
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رد هک  ار  يدرم  نم  : » تفگ .دندیـسرپ  وا  زا  ار  تلع  .دوب  هدـش  هایـس  دوب ، مراد » ینب   » هفیاط زا  هک  سابع  لتاق  يور  هک  هدـش  لـقن 
(1)« .دوب سابع  شمان  هک  متشک  دوب  هدجس  رثا  وا  یناشیپ  طسو 

يریذپ تیالو  تیالو و  هب  قشع 

هضور زیرگ و 

: دسیون یم  خیرات  .دوب  وا  قشاع  شنامز  ماما  هک  دوب  تیالو  قشاع  ردق  نآ 

یلکیه زج  لضفلاابا  گرم ]  ] زا دعب  نیسح  ماما  زا  (2) ؛ هاَیَحلا مِزاَول  نَع  يرعُم  ًاَصِخاَش  ًالَکیَه  ّالإ  لضَفلا  ِیبا  َدَعب  نیَـسُحلا  قبَی  َمل  »
« .دنامن یقاب  یگدنز  تایح و  مزاول  زا  یلاخ  ناوختسا ] یتشم  [و 

رد .دندش  رو  هلمح  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ياه  همیخ  باحـصا و  رب  درک و  ادـیپ  تراسج  تأرج و  نمـشد  هک  دوب  وا  زا  سپ 
ره زا  نمشد   ] نادرم دش ، هتشک  سابع  هک  یماگنه  ؛(3)  نیَسُحلا ِباَحصَا  یلَع  ُلاَجِرلا  ِتعَفادت  ُساَّبعلا  َِلُتق  اَّمل  : » میناوخ یم  خیرات 

« .دندش رو  هلمح  نیسح  ماما  باحصا  رب  وس ]

دوب مارآ  اه  همیخ  يدوب  وت  ات 

دوب ماکان  البرک  رد  منمشد 

متشاد یهانپ  نم  يدوب  وت  ات 

متشاد یهاپس  وت  دوجو  اب 

168 ص :

ص 30. ج 2 ، ثداوحلاو ، عیاقولا  - . 1
ص 269. مرقم ، لتقم  - . 2

ص 124. هعیرذلا ، - . 3
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دشن تراغ  اه  همیخ  يدوب  وت  ات 

دشن ترای  ظفاح  سک  وت  دعب 

دوبن یلین  هرهچ  يدوب  وت  ات 

دوبن یلیس  هدامآ  اه  تسد 

دوب زاب  بنیز  تسد  يدوب  وت  ات 

دوب زاجعا  مرح  رهب  تندوب 

دش بآ  یب  هراپ و  تکشم  هک  ات 

دش باداش  تا  هنیک  رپ  نمشد 

زا دعب  دادن ، نتفر  نادیم  هزاجا  وا  هب  ردارب  اما  دورب ، نادیم  هب  تساوخ  یم  ربکا  یلع  تداهش  زا  دعب  مالسلا ) هیلع   ) سابع ترـضح 
.روایب ناکدوک  يارب  بآ  يرادقم  دومرف : دایز  رارصا 

: دشونب بآ  تساوخ  یم  دوب ، هنشت  زین  دوخ  دومن ، بآ  زا  رپ  ار  کشم  درک ، تکرح  تارف  يوس  هب  دیسوب و  ار  شنیسح  یناشیپ 

يور  ] ار بآ  سپ  داتفا ، ناکدوک ] و   ] ناهارمه نیـسح و  یگنـشت  داـی  هب  سپـس  (1) ؛ ءاَملا یَقرَف  ُهَعَم  نَم  ْنیَـسُْحلا َو  َشَطَع  َرَکَذَـف  »
« .تخیر بآ ]

ِینوُه ِْنیَسُْحلا  ِدَْعب  ْنِم  ُسْفَن  ای 

ِینوُکَت ْنَأ  ِْتنُک  ُهَدَْعبَو ال 

ِنُونَْملا ُدِراو  ٌْنیَسُح  اذه 

ِنیعَْملا َدِراب  َنیبَرْشَتَو 

ردـقچ یناد  یم  تسا ؛ نارگ  وت  رب  یگدـنز  ردـقچ  نیـسح  يدازآ ، ياوـشیپ  تداهـش  زا  سپ  هک  یناد  یم  ساـبع ! ناـج  يا  ناـه 
تسا كاندرد 

169 ص :

ص 258. خیراوتلا ، بختنم  ص 159 و  رمحالا ، تیربک  - . 1
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؟ ینک یگدنز  یشکب و  سفن  رات  هریت و  ياضف  نیا  رد  وا  زا  سپ  یهاوخب  وت  هک 

: دروآرب دایرف  هاگنآ 

« .تسا هنشت  نیسح  نم  ياقآ  هک  یلاح  رد  مشون ، یمن  بآ  مسق  ادخ  هب  (1) ؛ ًاَناَشطَع نیَسُحلا  يِدیَسَو  ءاَملا  ُقوُذا  هللاو ال  »

( هلا هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  هقالع  تدش  لثم  مالسلا ،) هیلع   ) لضفلاوبا بانج  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هقالع  تدش 
يدانَو : » دـش دـنلب  مشاه  ینب  رمق  يادـص  هکنیا  ات  تشاد  همادا  اروشاع  اـت  تدـش  نیا  دوب و  راـیط  رفعج  ءادهـشلا و  دیـس  هزمح  هب 

لها اما  .دـناسر  ردارب  نیلاب  هب  ار  دوخ  هللادـبع  یبا  .بایرد  ارم  ردارب  دز : دایرف  دـنلب  يادـص  اب  (2) ؛ یِخَأ ای  ینْکِرْدَأ  ِِهتْوَص : یلْعأـِب 
؟ یلاح هچ  اب  اما  ددرگ  یمرب  مرح  فرط  هب  نیسح  ماما  دندید  مرح 

: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ترضح  هک  هدش  تیاور 

«. دش مک  ما  هراچ  تسکش و  مرمک  نونکا  ِیتَلیِح ؛ ْتَّلَق  يِرْهَظ َو  َرَسَْکنا  َنْآلا  »

170 ص :

ص 97. فنخم ، یبا  لتقم  همجرت  ص 41 و  ج 45 ، راونالاراحب ، - . 1
ص 30 نیعلا ، راصبا  - . 2
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171 ص :
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( ( مالسلا هیلع   ) ینیسح بالقنا  فیعضت  يارب  نمشد  ذوفن  ياهرازبا   ) مرحم مهد  بش 

هراشا

173 ص :
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هزیگنا داجیا 

.دش یم  رارکت  مادم  اه  تلم  ياهاطخ  تاهابتشا و  اسب  هچ  اهتربع ، اهسرد و  نیا  دوبن  رگا  دراد و  يدایز  ياهتربع  اهـسرد و  خیرات 
زا ًابیرقت  هک  ییاهراعش  زا  یکی  .دریگ  یم  رارق  رظن  دم  ییاه  راعـش  اهاطخ  نآ  زا  ندنام  نوصم  اهتربع و  اهـسرد و  نآ  رکذت  يارب 

ياـه مسارم  بلغا  رد  هتفرگ و  رارق  ناریا  مدرم  هجوـتدروم  یناـگمه  تروـص  هب  سدـقم  عاـفد  نارود  عورـش  اـب  بـالقنا و  لـیاوا 
یم دـنامب » اهنت  یلع  میتسین  هفوک  لها  ام  : » راعـش دوش ، یم  يراـج  یناریا  درم  نز و  اـه  نویلیم  ناـبز  رب  روشک  یـسایس  یبهذـم و 
یم مالـسا  خیرات  ياه  تربع  اه و  سرد  زا  هتفرگرب  دنهد  یم  رـس  یمالـسا  ناریا  نامرهق  عاجـش و  تلم  زورما  هک  يراعـش  .دـشاب 

نازاب و گنرین  بیرف  يرادم ، تیالو  یـسانش و  تیعقوم  اب  يرایـشوه و  تریـصب و  اب  ام  هک  تسا  فیرظ  هتکن  نیا  يایوگ  دشاب و 
.تشاد میهاوخن  رب  دوخ  یلو  زا  تسد  دروخ و  میهاوخن  ار  دوخ  یهنامز  نازاب  هقح 

نید تاروتسد  هار  رد  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  میتسین » هفوک  لها  ام  »

175 ص :
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هتشاذگ و اهنت  ار  دوخ  یسایس  ینید و  ربهر  ات  میرادن  نآ  رد  شیاسآ  ایند و  لام  عمط  هک  میرادروخرب  یتماقتسا  نانچ  زا  تیالو  و 
.ددرگ لیمحت  نامیلو  رب  ار  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  حلص  خیرات  میوش  ثعاب 

تیامح میرحت ، عیمطت و  هرکاذـم و  باعرا ، اب  دـنناوتب  نمـشد  هک  میتسین  یهورگ  ام  هک  تسا  موهفم  نیا  هب  میتسین » هفوک  لها  ام  »
هب نوخ  هرطق  نیرخآ  ات  هک  میتسه  رهاظم ، نب  بیبح  نوچمه  ینایفوک  لیخ  رد  میناملس و  راید  زا  هکلب  دنک ؛ بلس  تیالو  زا  ار  ام 

؛ دوش رارکت  هرابود  البرک  خیرات  میراذگ  یمن  میزادرپ و  یم  نامیالوم  زا  تیامح 

دیابن سپ  .خیرات  لاس  دـصراهچ  رازه و  قمع  هب  یموهفم  اب  هاتوک ، تسا  يا  هلمج  دـنامب » اهنت  یلع  میتسین ، هفوک  لها  ام   » نیاربانب
.تشذگ نآ  رانک  زا  یناسآ  هب 

یمالسا و ماکحا  تایئزج  هب  تبسن  ردق  نآ  هک  یمالـسا  تّما  ارچ  دیـسر !؟ اجنیا  هب  هفوک  ارچ  دیآ : یم  نهذ  هب  اه  لاؤس  نیا  لاح 
ام داد ؟ خر  البرک  تمظع  هب  يا  هعجاف  دش و  يراگنا  لهس  تلفغ و  راچد  يراکـشآ ، هیـضق  نینچ  رد  تشاد ، ّتقد  شنآرق  تایآ 
رت مکحم  رت و  صرق  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤـملاریما ربـمغیپ و  ناـمز  هعماـج  زا  اـم ، ناـمز  مدرم  اـیآ  دوـشن ؟ هنوـگ  نآ  هک  مینک  هـچ 

!؟ دنتسه

اوتحم نتم و 

ياه کینکت  اهرازبا و  تخانـش و  ار  هفوک  مدرم  رد  ذوفن  يارب  نمـشد  ياهرازبا  دـیاب  هک  تسا  نیا  اه  لـح  هار  نیرترثؤم  زا  یکی 
درک هچ  نمشد  دید  دیاب  .درک  دصر  ار  صاوخ  رد  ذوفن  يارب  نمشد 
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ادـخ یلو  ربارب  رد  یتح  هدرکن و  يرای  ار  ناشیا  اـما  دـندرک ، توعد  ار  دوخ  ناـمز  ماـما  قوش  روش و  همه  نآ  اـب  هک  یناـیفوک  اـب 
؟ دندیشک ریشمش 

رد مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  تماقا  مایا  رد  نانآ ، يراگن  همان  .دنتـشون  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هب  يددـعتم  ياه  همان  نایفوک 
دای يراگن  همان  تضهن  هب  نآ  زا  ناوت  یم  هک  دیـسر  يدح  هب  دادـعت  تهج  زا  (1) و  دش زاغآ  لاس 60 ق ) ناضمر  هاـم  مهد   ) هکم

دادعت هکنیا  ات  دیـسر  یم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هب  همان  دصـشش  طّسوتم  روط  هب  زور  ره  رد  هک  دیـسر  يا  هلحرم  هب  تکرح  نیا  .درک 
(2) .دیسر همان  رازه  هدزاود  هب  اه  همان 

هک يا  هنوگ  هب  هتفرگ ، یم  رب  رد  ار  توافتم  رایـسب  ياه  شیارگ  اب  فلتخم  ياه  هورگ  هدوبن و  صاخ  فیط  کـی  زا  ناراـگن  هماـن 
رهاظم نب  بیبح  دادش و  نب  هعافر  يرازخ ، هبجن  نب  ّبیسم  یعازخ ، درص  نب  نامیلس  نوچمه  یـصاخ  نایعیـش  مان  اه  نآ  نایم  رد 

هتشک هنارکش  هب  يدجسم  اهدعب  هک   ) یعبر نب  ثبش  دننامه  هفوک ، رد  نکاس  يوما  بزح  زا  يدارفا  لباقم  هطقن  رد  .دش  یم  هدید 
، دوب دعـس  نب  رمع  هاپـس  نارادرـس  زا  هک  یلاح  رد  اروشاع  زور  رد  هک   ) رجبا نب  راّجح  درک ،) انب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ندش 

اروشاع زور  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هب  دوخ  همان  زین  وا   ) دیزی نب  ثراح  نب  دیزی  درک ،) راکنا  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هب  دوخ  همان 
هیلع  ) ماـما یـسرتسد  زا  يریگولج  روظنم  هب  راوس  دـصناپ  اـب  هارمه  تارف  هعیرـش  رومأـم   ) يدـیبز جاـجح  نب  ورمع  و  درک ) راـکنا 

( مالـسلا هیلع   ) ماما هب  دنتـشاگن و  نانیا  زین  ار  اه  همان  نیرتزیگناروش  ًاـقافتا  هک  دـش  یم  هدـید  اـه  نآ  تسرهف  رد  بآ ) هب  مالـسلا )
شرازگ
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(1) .دنداد ار  دّنجم ) دنج   ) هدامآ يرکشل 

هک دـنداد  یم  لیکـشت  یمدرم  هدوت  تسا - هدـشن  هدرب  اه  نآ  زا  یمان  خـیرات  رد  هک  ار - ناراگن  همان  تیرثکا  دـسر  یم  رظن  هب  اما 
رد هچرگ  نانیا  .دزو  یم  فرط  نآ  هب  داب  دندرک  یم  ساسحا  هک  دنتفر  یم  یتمس  نآ  هب  دندوب و  دوخ  يدام  عفانم  لابند  هب  ًاتدمع 

هرهب نانآ  زا  یبوخ  هب  دوخ ، ياهریبدـت  اب  دـناوت  یم  نمـشد ، هک  دـنا  میظع  یجوم  اـّما  دـنرادن ؛ ار  نارحب  يربهر  ناوت  اـه ، نارحب 
.دسرب دوخ  دصقم  هب  اه ، نآ  زا  نتفرگ  يراوس  اب  هتفرگ و 

نمشد ذوفن  ياهرازبا  اه و  تسایس 

هراشا

دروم ود  هب  تصرف  نیا  رد  .دشاب  یم  ددعتم  مالسلا ) هیلع   ) ینیسح بالقنا  نایفوک و  رد  هنخر  يارب  نمشد  ذوفن  رازبا  اه و  تسایس 
: درک میهاوخ  هراشا 

هرکاذم . 1

هراشا

هفوک لئاسم  زیر  نایرج  رد  ار  وا  دـنتفرگ و  ار  وا  رود  تعرـس  هب  يوما ، نارادـفرط  زین  لیابق و  فارـشا  هفوک ، هب  دایز  نبا  دورو  اـب 
تشگ علطم  یبوخ  هب  مایق  یگدرتسگ  نایفوک و  دزن  مالسلا ) هیلع   ) ماما تیبوبحم  زا  دوخ  دورو  زاغآ  نامه  رد  هَّللادیبع  .دنتـشاذگ 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  وا  هکنآ  لایخ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما رظتنم  مدرم  .دش  هفوک  دراو  هدیـشوپ  یتروص  هایـس و  يا  همامع  اب  و 
يارب ار  مدرم  اب  تبحـص  هرکاذم و  رتسب  هعدـخ  نیا  اب  دایز  نبا  .دـندروآ  لمع  هب  وا  زا  يروش  رپ  هدرتسگ و  رایـسب  لابقتـسا  تسا ،

تایبرجت رب  هیکت  اب  درک و  مهارف  دوخ 
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فیعـضت مدرم و  رد  ذوفن  يارب  ار  يرثؤم  ياهرازبا  هنالجاع و  ياه  تسایـس  شنارادـفرط ، کمک  اب  زین  هرـصب و  رد  دوخ  یـسایس 
.تفرگ شیپ  رد  مالسلا ) هیلع   ) ینیسح بالقنا 

کمک اب  هک  دوب  البرک  رد  نمـشد  ذوفن  ياهرازبا  زا  هکلب  دوبن ؛ مالـسلا ) هیلع   ) ینیـسح ياروشاع  سرد  لماعت  هرکاذـم و  نیاربانب 
.دنشکب ریشمش  ناشدوخ  ماما  هیلع  ات  دندیرخ  ار  مدرم  نآ ،

لد دنهد و  شوگ  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  نانخـس  دندوب  هدمآ  هک  یمدرم  داد و  باوج  یبوخ  هب  نمـشد  يارب  هرکاذم  رازبا 
.دش جراخ  ماین  زا  ماما  هیلع  ناشیاهریشمش  دوب ، ماما  اب  ناشیاه 

هب ندیـسر  لماعت و  يانعم  هب  هرکاذـم  هب  زگره  مالـسلا ،) هیلع   ) نیـسح ماما  هک  میوش  روآدای  مه  ار  هتکن  نیا  تسا  بساـنم  اـجنیا 
و مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  نیب  هک  يا  همان  هبتاکم و  رد  .دادن  نت  هیما ، ینب  عورشمان  هاگتسد  ملظ و  روج و  تموکح  اب  قفاوت  کی 
قارع و رب  ار  دایز  نوچ  یکاپان  دنزرف  هک  یتسین  يا  هیواعم  نامه  وت  ایآ  : » دیامرف یم  تحارص ، هب  ماما  دریگ ، یم  تروص  هیواعم ،

ياه هخاش  زارف  رب  ار  ناـشیا  دروآرد ، هساـک  زا  ار  ناـنآ  ياـه  مشچ  دـیامن ، عطق  ار  مدرم  ياـهاپ  تسد و  اـت  يدرک  طلـسم  هرـصب 
...دنزب راد  هب  امرخ  تخرد 

هفیلخ وـت  هک  منیب  یمن  نیا  زا  رت  گرزب  يا  هنتف  تما ، نیا  يارب  نم  اَْـهیَلَع ...  َکـِتَیَالَو  ْنِم  ِهَّمُأـْلا  ِهِذَـه  یَلَع  َمَظْعَأ  ًهَْنِتف  ُمَلْعَأ  اـَل  یِّنِإ 
، منک داهج  وت  اب  نم  رگا  مگنجب ؛ وت  اب  هک  منیب  یمن  نیا  زا  رتهب  دمحم  ترضح  تما  منید و  مدوخ و  يارب  ار  يرظن  نم  یشاب  نانآ 

كرت ار  وت  اب  داهج  رگا  منک و  یم  داهج  یلاعت  هّللا  یلا  ًهبرق 
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(1)« .دنک تیاده  ارم  هک  مهاوخب  وا  زا  هدرک و  ترفغم  بلط  مراگدرورپ  زا  هانگ  نیا  يارب  دیاب  منک ،

یه هللا   » هملک يالتعا  رس  هب  عازن  نیا  أشنم  هکلب  دوب ، دهاوخن  هدوبن و  هرکاذم  يانعم  هب  نایدیزی ، هیواعم و  اب  ماما  يریگرد  نیاربانب 
: دیامرف یم  صوصخ  نیا  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  .هرکاذم  لماعت و  هن  تسا و  هدوب  ایلعلا »

َْنب َِّیلَع  ُهَیِواَعُم  َلَتاَق  ِهَّللا َو  َلوُسَر  َناَیْفُس  ُوبَأ  َلَتاَق  ُهَّللا ، َبَذَک  اُولاَق  ُهَّللا َو  َقَدَص  اَْنُلق  ِهَّللا  ِیف  اَْنیَداَعَت  ِْنیَْتَیب  ُلْهَأ  َناَیْفُـس  ِیبَأ  ُلآ  اَّنِإ َو  »
هب هک  میتسه  هداوناخ  ود  نایفـسوبا ، نادـناخ  ام و  ِمئاَْقلا ؛ ُِلتاَُقی  ُِیناَـیْفُّسلا  ٍِّیلَع َو  َْنب  َْنیَـسُْحلا  َهَیِواَـعُم  ُْنب  ُدـیِزَی  َلَـتاَق  ٍِبلاَـط َو  ِیبَأ 

دیگنج و ربمایپ  اب  نایفـسوبا  .دندرک  شبیذکت  اه  نآ  میدرک و  قیدصت  ار  دنوادخ  ام  .میدرک  ینمـشد  رگیدـکی  اب  دـنوادخ  تهج 
(2)« .دیگنج دهاوخ  جع )  ) مئاق اب  زین  ینایفس  مالسلا .) هیلع   ) یلع نب  نیسح  اب  دیزی  و  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا نب  یلع  اب  هیواعم 

صاوخ دیرخ 

هراشا

.دیسر دوخ  فده  هب  ماوع » دیدهت   » و صاوخ » دیرخ   » اب درب و  هرهب  یبوخ  هب  هرکاذم  رازبا  زا  ینیسح  بالقنا  رد  ذوفن  يارب  نمشد 

: دندوب یناسک  هچ  صاوخ 

لیابق ياسور  فلا )

نیرت مهم  لیابق ، ياسؤر  فارشا و  مالسلا ،) هیلع   ) نیسح ماما  نامز  رد 
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هب هَّللادیبع  .تشاد  ار  دوخ  يرادیاپ  زونه  یگلیبق  ماظن  ماجـسنا و  اریز  دندوب ، یـسایس  ياهدادـخر  رد  یعامتجا  راذـگریثأت  يورین 
يورین تسناوت  یموجن  ياه  هدعو  نالک و  ياه  هوشر  اب  وا  .دنک  عمج  دوخ  رود  هب  ار  لیابق  ياسؤر  هنوگچ  هک  تسناد  یم  یبوخ 

هیلع  ) ماما هب  نینچ  نیا  نانآ ، تیعـضو  هرابرد  يذـئاع  هَّللادـبع  نبا  هک  نانچ  دـناشکب ، دوخ  تمـس  هب  ار  لیابق  ياـسؤر  فارـشا و 
، دنا هدرک  مدنگ  وج و  زا  رپ  ار  اه  نآ  ياه  لاوج  هدش و  تخادرپ  نالک  ياه  هوشر  هفوک  فارـشا  هب  : » دـهد یم  شرازگ  مالـسلا )

(1) !« دنا هتشگ  وت  هیلع  هچراپکی  اه  نآ  دنا و  هتشادرب  دوخ  يارب  ار  ناش  یهاوخریخ  هدش و  بحاصت  نانآ  یتسود 

نافیرع افرع و  ب )

یـسک هب  حالطـصا  رد  افرع »  » .دوب افرع »  » يورین درب ، هرهب  یبوخ  هب  زین  اـه  نآ  زا  هَّللادـیبع  هک  راذـگریثأت  یعاـمتجا  يورین  نیمود 
یماسا نآ  رد  هدرک و  هیهت  ییاهرتفد  هک  دوب  نآ  فیرع »  » یلـصا هفیظو  .تشاد  هدـهع  رب  ار  یهورگ  تیلوئـسم  هک : دـش  یم  هتفگ 

تبث و رتفد  نیا  رد  تعرـس  هب  زین  نیدـلوتم  هزات  یماسا  هک  ناـنچ  دـننک ، تبث  ار  ناشنادـنزرف  ناـنز و  اـب  هارمه  دوخ  رظن  ریز  دارفا 
.دندروآ یم  تسد  هب  دوخ  تیلوئسم  هدودحم  زا  لماک  تخانش  نانآ  بیترت  نیدب  .دش  یم  وحم  هتفر  ایند  زا  دارفا  یماسا 

زا سپ  وا  .دـمآرب  یعامتجا  يوق  يورین  نیا  زا  هدافتـسا  ددـص  رد  هناـکریز  هفوک ، هب  دوخ  دورو  زاـغآ  ناـمه  رد  داـیز  نب  هَّللادـبع 
ار افرع »  » هدمآ و رصق  هب  عماج ، دجسم  رد  دوخ  ینارنخس  نیلوا 
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نم يارب  دنتـسه ، امـش  تفارع  رد  هک  ار  دـیزی  ناـفلاخم  ناـبیرغ و  ماـن  دـیاب  امـش  : » تفگ نینچ  اـه  نآ  هب  باـطخ  درک و  راـضحا 
هب هک  یسک  .دیهد  شرازگ  نم  هب  دیاب  دنراد ، ینکارپ  فالتخا  رب  رظن  هک  نیکوکشم  جراوخ و  زا  ار  یـسک  ره  نینچمه  .دیـسیونب 

چیه دـیابن  دریگب و  هدـهع  هب  ار  دوخ  تفارع  تنامـض  دـیاب  دـنکن  یفرعم  یـسک  ره  اما  میرادـن  يراک  وا  اب  دـنک  لمع  روتـسد  نیا 
ره .تسا  لالح  ام  رب  وا  نوخ  لام و  هدـش و  جراخ  ام  هانپ  زا  دوشن ، نینچ  رگا  .دـنک  تفلاخم  ام  اـب  وا  تفارع  رد  یغاـی  فلاـخم و 

همه دـش و  دـهاوخ  نازیوآ  راد  هب  شا  هناخ  رد  رب  فیرع  نآ  دوش ، تفاـی  دـیزی  هیلع  نایـشروش  زا  یـسک  وا  تفارع  رد  هک  یفیرع 
(1)« .درک مهاوخ  مورحم  ءاطع  تخادرپ  زا  وا  تفارع  تحت  دارفا 

ماوع دیدهت 

، هفوک عماج  دجسم  رد  شا  ینارنخس  نیلوا  رد  دایز  نبا  دخرچ ، یم  دیعوو  هدعو  قیوشت ، دیدهت ، روحم  لوح  ًاتدمع  هرکاذم  رازبا 
: تفگ

دننامه نارادربنامرف  يارب  نم  (2) ؛ يدهَع َفلاَخ  يِرمَا َو  َكَرَت  نَم  یلَع  یفیَس  یِطوس و  ِّربلا و  َدلاَولاَک  مُکعیطُم  مکنِـسحُِمل و  َأنَاَف  »
« .تسا نانامرفان  يارب  ما  هنایزات  ریشمش و  نابرهم و  يردپ 

هب وا  يوس  زا  هک  دوب  ییاه  هبرح  زا  نایصاع  یبوکرس  يارب  هفوک ، هب  ماش  زا  هاپـس  نیا  تکرح  زا  ربخ  ماش و  هاپـس  ندیـشک  خر  هب 
نیرخآ هک  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  حلص  زا  سپ  هفوک  مدرم  .دش  هتفرگ  راک 
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ناوت دوخ  رد  هجو  چـیه  هب  هدرک و  میـسرت  دوخ  نهذ  رد  هچراپکی  هاپـس  نآ  زا  یناوارف  تّهبا  دوب  ماـش  هاپـس  اـب  اـه  نآ  ییوراـیور 
ناشیوخ يوس  هب  اه  نآ  هک  يا  هنوگ  هب  درک  تیارـس  زین  نانز  هعماج  ناـیم  هب  هک  دوب  دـیدهت  نیمه  .دـندید  یمن  ار  نآ  اـب  هلباـقم 

(1) .دندرک یم  ادج  هاپس  زا  ار  وا  هدمآ و  دندوب ) ملسم  هاپس  رد  هک  رهوش  ای  ردارب  نوچمه   ) دوخ

عیمطت میرحت و  . 2

ناملاظ و طسوت  مدرم  یگدنز  يداع  جاتحیام  میرحت  .تسا  عیمطت  میرحت و  عوضوم  نمشد ، هنخر  ذوفن و  ياهرازبا  زا  رگید  یکی 
هب مادـقا  دـش  یم  یهت  لالدتـسا ، قطنم و  زا  ناشتـسد  ناربکتم ، نادبتـسم و  هک  اجره  .دراد  خـیرات  رد  نیرید  یتمدـق  ناـیوگروز ،

.دندرک یم  هرمزور  ياه  يدنمزاین  یفرصم و  مالقا  زا  نانمؤم  ندومن  مورحم 

ياـه میرحت  لاـمعا  هب  میمـصت  مدرم ، ناـیم  رد  مالـسا  ذوفن  زا  نوزفازور  ساره  لـیلد  هب  هکم ، ناکرـشم  هک  دوب  تثعب  متفه  لاـس 
، شنارای و  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ندروآرد  ياپ  زا  ات  هک  دـندش  مسق  مه  مه  اب  نانآ  .دـندومن  نیملـسم  ربمایپ و  هیلع  نیگنس 

.دنرادنرب ینمشد  زا  تسد 

یتح .دنتشاد  رظن  قافتا  ناناملسم  میرحت  رب  رـصع ، نآ  نیربکتـسم  همه  ًابیرقت  دیـسر و  بیوصت  هب  اضما  دودـح 80  اب  همانعطق  نیا 
ار تمیق  درخب  يزیچ  تساوخ  دمحم  نایماح  زا  سک  ره  : » دندز یم  دایرف  هک  دوب  هتـشامگ  هکم  رد  ار  یـصاخشا  هریغم » نبدـیلو  »

(2)« .دیامن رظن  فرص  هلماعم  زا  هک  دیربب  الاب  ردق  نآ 
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هکم فارطا  رد  هک  بلاط » یبا  بعِـش   » مان هب  يا  هقطنم  رد  ناوارف ، تمحز  تقـشم و  اـب  ار  لاـس  هس  ناناملـسم ، هک  دـش  نآ  هجیتن 
.دننک يرپس  تشاد ، رارق 

يوس زا  هک  دوب  يدـقن  تخادرپ  رادـقم  اطع ،»  » .دوب تموکح  يوس  زا  هریج  اـطع و  تفاـیرد  مه  هفوک  مدرم  یلاـم  عبنم  نیرت  مهم 
دوب نغور و ...  وج و  مدنگ ، امرخ ، دننام  ياه  کمک  هریج »  » و دش ؛ یم  تخادرپ  مدرم  هب  طسق  دنچ  یط  ای  اجکی  هفوک ، تموکح 

.تفرگ یم  رارق  نانآ  رایتخا  رد  هنایهام  هک 

همادا تروص  رد  هریج  اطع و  عطق  میرحت و  هب  دیدهت  ملـسم ، نایفارطا  ندرک  هدـنکارپ  رد  دایز  نبا  ياهدرگـش  نیرت  قفوم  زا  یکی 
تسناوت میرحت  رازبا  نیمه  زا  هدافتـسا  اب  دایز  نبا   (1) .دوب نانآ  ندـش  هدـنکارپ  تروص  رد  هریج  اطع و  ندرک  نوزفا  هب  شروش و 

ریثأت زین  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  .دنک  گنج  دراو  ینیـسح  بالقنا  هیلع  ار  اه  نآ  دـنک و  ذوفن  هفوک  مدرم  زا  یمیظع  رکـشل  رد 
: دنیامرف یم  هدومن و  هراشا  ثحب  دروم  هتکن  نیمه  هب  هدرک و  كرد  یبوخ  هب  ار  رازبا  نیا 

، ْمُِکبُوُلق یلَع  ُهّللا  َعَبَطَف  ِمارَْحلا ، َنِم  ْمُُکنوُُطب  ْتَِئُلم  ِمارَْحلا َو  َنِم  ْمُُکتاـّیِطَع  َْتلَزَْخنا  ِدَـق  یلْوَِقل ، عِمَتْـسُم  ُْریَغ  يْرمِـال  صاـع  ْمُکُّلُک  «َو 
امش ياهاطع  هکارچ  دیهد ، یمن  ارف  شوگ  منانخس  هب  دینک و  یم  یچیپرس  نم  روتـسد  زا  امـش  َنوُعَمْـسَت ؛ الَأ  َنُوتِْـصنَت ، الَأ  ْمُُکْلیَو 
یمن تکاس  ایآ  امش ! رب  ياو  .تسا  هدز  رهُم  امش  ياه  لد  رب  دنوادخ  تسا و  هدشرپ  مارح  زا  ناتیاه  مکش  هدوب و  مارح  هار  زا  اهنت 

(2) .دیهد یمن  ارف  شوگ  منانخس  هب  ایآ  دیوش ؟
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نتفریذـپن تزع و  تمارک و  ظفح  امـش  هفیظو  میرحت  دـیدهت و  هیاس  رد  هک  تسا  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  مـالک  نیا  ماـیپ 
.نآ دافم  نتفریذپ  هرکاذم و  هب  نداد  نت  هن  تسا  یگداتسیا  تمواقم و  نمشد و  مارح  ياهاطع 

، سیلگنا اکیرمآ و  سابل  رد  رمـش  دیزی و  راب ، نیا  تسا و  هدش  رارکت  اه  میرحت  هصق  مه  زاب  لاس ، تشذگ 1400  زا  دعب  زورما  و 
.دنرادرب راختفا  ياه  هلق  تمس  هب  دوخ  باتشرپ  تکرح  زا  تسد  هکلب  ات  دنا  هداد  رارق  اه  میرحت  جامآ  ار  ناریا  یبالقنا  تلم 

سابع رمش ، یتقو  .دینک  لمع  هنوگ  سابع  دیاب  امـش  دننک ، یم  مهارف  میرحت  زا  دعب  هرکاذم  رتسب  امـش  يارب  نامز  ياهرمـش  یتقو 
مه هاگن  رمـش  هب  شیوخ ، رما  یلو  نذا  یب  لضفلاوبا  دروآ  یم  همان  ناما  البرک  رادملع  يارب  دـنهد و  یم  رارق  بطاخم  ار  یلع  نب 

((1) ًاقِـساَف َناَک  ْنِإ  ُهُوبیِجَأ َو   ) دـشاب قساف  دـنچره  هدـب  ار  شباوج  هک  دـنهد  یم  نذا  سابع  هب  نیـسح  ماما  هک  هاگنآ  دـنک و  یمن 
: دیامرف یم  دنز و  یم  گناب  رمش  رب  تسا ، يرادافو  تیمح و  تریغ ، نوناک  هک  مالسلا ) هیلع   ) سابع ترضح 

نمشد يا  وت  همان  ناما  وت و  رب  ادخ  تنعل  وت و  ناتسد  داب  هدیرب  (2) ؛ َُهل َناَمَأ  َال  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُْنبا  اَُننِمُْؤت َو  َکَناَمَأ َأ  َنََعل  ُهَّللا َو  َکَنََعل  »
ناکاپان نانوعلم و  تعاط  رد  رـس  میرادرب و  تسد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح نامیالوم  ردارب و  يرای  زا  هک  یهد  یم  نامرف  ار  ام  ادخ ،

»؟ تسین یناما  هلا ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دنزرف  يارب  یلو  یهد  یم  ناما  ار  ام  ایآ  میروآرد 
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هضور زیرگ و 

تسا و ندرکن  هاگن  یلو  نذا  یب  زا  تبحص  .تسین  لماعت  هرکاذم و  نمشد و  اب  ههقهق  ندز و  مدق  نداد و  تسد  زا  تبحص  اجنیا ،
.تریغ تیعطاق و 

هدیکشخ نابل  تسا و  بآ  میرحت  زا  تبحص  بآ ، میرحت  نتسکش  رد  لضفلاوبا  هدیرب  ناتسد  تسا و  بآ  میرحت  زا  تبحص  اجنیا 
(. مالسلا هیلع   ) هللادبع یبا  ههام  شش 

هب ار  مالـسلا ) هیلع   ) تیب لها  دندنازوس و  ار  اه  همیخ  دندیرب ؛ ار  اهرـس  هک  ینامز  اما  تسا  بآ  میرحت  نتـشادرب  زا  تبحـص  اجنیا 
.دنوش یمن  یضار  نیا  زا  رتمک  هب  اه  میرحت  وغل  يارب  خیرات ، ناتفص  دیزی  تسا ؛ خیرات  هرتسگ  هب  اروشاع  هصرع  دندرب ...  تراسا 

هیلع  ) نیـسح ماما  تداهـش  زا  لبق  زور  هس  .دوب  البرک  تخـس  ياه  نومزآ  زا  یکی  یگنـشت  شطع و  نومزآ  بآ و  میرحت  نومزآ 
راذگم زادنا و  هلصاف  بآ  نیسح و  نیب  : » هک دش  غالبا  دعس  نب  رمع  هب  دایز  نب  هَّللادیبع  زا  يروتـسد  مّرحم  متفه  زور  رد  مالـسلا )

« دنشونب نآ  زا  يا  هرطق  هک 

و مالسلا ) هیلع   ) ماما یـسرتسد  زا  يریگولج  روظنم  هب  تارف  هعیرـش  زا  تبقارم  رومأم  راوس ، دصناپ  اب  ار  جاجح  نب  ورمع  دعـس  نبا 
تقاط رایسب  ناکدوک  نانز و  رب  لمتـشم  ناوراک  نآ  اب  هژیو  هب  نازوس  نابایب  نآ  رد  یگنـشت  لمحت  شطع و  .درک  بآ  هب  شنارای 
هراشا نآ  هب  ناشیا  هبوت  و  مالـسلا ) هیلع   ) مدآ ترـضح  يارب  مه  نیما  لیئربج  هک  تسا  يا  هضور  نامه  شطع  هضور  دوب و  اـسرف 

: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) مدآ ترضح  هب  .دنک  یم 
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رای و ار  وا  دشاب و  اهنت  سک و  یب  هنشت و  هک  یتلاح  رد  دوش  یم  دیهش  ٌنیعُم ؛ َال  ٌرِـصاَن َو  َُهل  َسَیل  ًادیرَف ، ًادیحَو  ًابیرَغ  ًاناَشْطَع  لَتُقی  »
ٌدَحا ُهبُِجی  ْمَلَف  ناخُّدلاَک  ِءاَمَّسلا  َنَیب  ُهَنَیب َو  ُشَطَْعلا  لوُحَی  یّتَح  هارِـصان  َهَِّلق  اَو  ْهاَشَطَع  اَو  ُلوُقَی  َوُه  ُمَدآ َو  ای  ُهاَرَت  َْول  َو  « » .دشابن يروای 
نانچ شمشچ  یگنـشت  زا  هک  یهاگ  ات  هارِـصان ) َهَِّلق  اَو  ْهاَشَطَع  اَو  : ) دیوگ یم  هک  یتلاح  رد  ینیبب  ار  وا  رگا  مدآ ، يا  ِفویُّـسلاب ؛ ّاَلا 

« .ریشمش اب  الا  دهدن  باوج  ار  وا  یسک  چیه  دنیبب و  دناوتن  ار  نامسآ  هک  دوش  یم  کیرات 

زا سپ  .تسا  هدرک  هراشا  شطع  هلئـسم  هب  يدایز  دراوم  رد  دوب ، البرک  كانلوه  هنحـص  دهاش  دوخ  هک  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما 
ماما رّهطم  ندب  هک  یماگنه  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  هک  تسا  هدش  لقن  البرک  يادهش  رکیپ  نفد  یگنوگچ  نایب  رد  البرک ، هثداح 

: تشون ربق  يور  رب  شیوخ  تشگنا  اب  درک ، نفد  ار  مالسلا ) هیلع   ) نیسح

بیرغ هنـشت و  بل  اب  ار  وا  هک  تسا  یلع  نب  نیـسح  ربق  نیا  (1) ؛ ابیرَغ ًاناشْطَع  ُهُولَتَق  يِّذَلَا  ِبلاط  یبا  ِنب  ِِّیلَع  ِنب  ِْنیَـسُحلا  ُْربَق  اذه  »
« .دنتشک

یتقو .دمآ  ناوراک  لابقتسا  هب  يو  دیـسر ، هیفنح  دمحم  هب  تراسا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) تیب لها  تشگزاب  ربخ  هک  یماگنه  نینچمه ،
: دیامرف یم  ناشیا  دنک ، یم  لاؤس  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  زا  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  دروم  رد  هیفنح  دمحم 
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یم باریـس  ار  تاناویح  همه  هک  یلاح  رد  دنتـشک  هنـشت  بل  اب  ار  ام  ردـپ  ومع ! ٌناـّیَر ؛ ِتاـناویَحلا  ُّلُـک  ًاـناشطَع و  ُهُولَتَق  ُهاّـمَع ! اـی  »
(1)« .دندرک

اب هنامز ، دایز  نبا  زا  تیعبت  اب  اـه  يدوعـس  تفاـی ؛ تینیع  اـنم  نیمزرـس  رد  هتـشذگ  لاـس  شطع  هضور  لاـس  دودح 1400  زا  دـعب 
هللادبع یبا  رب  بشما  مه  نازیزع  نآ  دای  هب  دندرک  رارکت  ار  البرک  زا  يا  هشوگ  مارحلا ، هللا  تیب  جاجح  هب  بآ  ندناسر  زا  تعنامم 

: مینک هیرگ  میزیرب و  کشا 

دوش رس  هب  رخآ  بش  نیا  وت  اب  راذگب 

دوش رحس  بنیز  بشما  هک  رگا  ياو  يا 

میوش یم  کیدزن  هعقاو  حبص  هب  هچره 

دوش رتشیب  ما  هرهلد  وت  هصغ  زا 

تا یبیرغ  رب  مبل ، هنشت  نامهیم  يا 

دوش رگ  هحون  ات  هدمآ  هتسکش  ولهپ 

دشک یم  ریت  مرگج  یشک  یم  هآ  ات 

دوش رگج  نوخ  تا  یسک  یب  لاح  هب  رهاوخ 

هداتفا راک  زا  یبآ  یب  رطاخ  هب  هللادبع  یبا  ندب  وضع  راهچ  اج ، راهچ  اروشاع ، زور  رد  : (2) دیوگ یم  يرتشوش  رفعج  خیش  موحرم 
.تشادن هدیاف  دوب و  هتشذگ  راک  زا  راک  دنداد ، یم  مه  بآ  رگا  دیاش  یتح  هک  دوب 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  نامشچ  داتفا  راک  زا  شطع  زا  هک  ییاج  نیلوا 
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.دید یم  دود  ار  نامسآ  شنامشچ  شطع  تدش  زا  اروشاع ، زور  رد  ام  ّدج  دیامرف : یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  دوب ،

پوچ ود  دـننام  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ياه  بل  مدـید  دـیوگ  یم  ملـسم  نبدـیمح  ارچ ؟ یناد  یم  دوب ، اقآ  ياه  بل  وضع ، نیمود 
.دیآ یم  نوخ  نیسح  ياه  بل  زا  مدید  دروخ ، یم  مه  هب  هدش  کشخ 

زا اباب  دـید  ربکا  یلع  تشاذـگ ، یلع  ناهد  رد  نابز  تفرگ ، لغب  ار  ربکا  یلع  هک  ناـمز  ناـمه  دوب ، ترـضح  ناـبز  وضع ، نیموس 
.تسا رت  هنشت  وا  ِدوخ 

، مدرک هاگن  لادوگ  يالاب  زا  هدش ، مامت  گنج  لادوگ ، کیدزن  مدمآ  دیوگ ، یم  عفان  نب  لاله  هدوب ، نیسح  رگج  وضع  نیمراهچ 
زا مرگج  رگـشل  : » دیوگ یم  مدید  هنک ، یم  نیرفن  نیـسح  دـیاش  متفگ  متفر ، رت  کیدزن  دروخ ، یم  ناکت  نیـسح  ياه  بل  مدـید 

متفگ يور ، یم  اجک  تفگ  دیآ ، یم  نوریب  دراد  رمـش  مدید  مدروآ ، بآ  متفر  عیرـس  نوریب ، مدمآ  لادوگ  زا  دزوس » یم  یگنـشت 
 ... . مدرک شباریس  نم  شکن ، تمحز  تفگ  منک ، باریس  ار  همطاف  رسپ  مور  یم 
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( نمشد ذوفن  هب  تبسن  یتوافت  یب  بقاوع  اهدمایپ و   ) مرحم مهدزای  بش 

هراشا
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هزیگنا داجیا 

(1) هزیگنا داجیا 

لزلزت و داجیا  يارب  دنتفرگ  میمـصت  دوهی ، نادنمـشناد  زا  رفن  هدزاود  هلا ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  تثعب  نارود  رد 
ام دنیوگب : دندرگرب و  مالـسا  زا  زور  رخآ  رد  یلو  دننک ، نامیا  راهظا  هدمآ و  ترـضح  نآ  دزن  ناهاگحبـص  ناناملـسم ، رد  دیدرت 

هنارهام هشقن  نیا  اب  ات  دنتـشاد  دصق  نانآ  .درادن  تقباطم  تسا ، هدمآ  لیجنا  تاروت و  رد  هچنآ  اب  یلو  میدید ، ار  وا  نییآ  دمحم و 
اب دنتشاد ، یمن  رب  تسد  نآ  زا  ناگبخن  نادنمشناد و  دوب ، یبوخ  بتکم  مالـسا  رگا  هک  دننک  دومناو  هنوگ  نیا  دوخ  ناشیک  مه  هب 
اب لاعتم  دنوادخ  .دنتـشاد  یم  زاب  ندش  ناملـسم  زا  ار  نایدوهی  ریاس  مه  دـندروآ و  یم  دوجو  هب  دـیدرت  ناناملـسم  رد  مه  راک  نیا 

: تخاس المرب  ار  نانآ  موش  هشقن  ریز ، هیآ  لوزن 

لها زا  یعمج  (2) ؛ َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ُهَرِخآ  اوُرُفْکا  ِراهَّنلا َو  َهْجَو  اُونَمآ  َنیذَّلا  یَلَع  َلِْزنُأ  يذَّلِاب  اُونِمآ  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٌهَِفئاـط  َْتلاـق  «َو 
دیوش رفاک  زور ، نایاپ  رد  دیروایب و  نامیا  زور  زاغآ  رد  هدش ، لزان  نانمؤم  رب  هچنآ  هب  رهاظ ) رد  دیورب  : ») دنتفگ دوهی ) زا   ) باتک

193 ص :

.یناتساد شور  - . 1
.72/ نارمع لآ  - . 2

هام هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) یمالسا بالقنا  ات  اروشاع  زا  یبالقنا  رکفت  : 15 نخس دهش 
لوا 1438 ه ق) همین  ناضمر -  كرابم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 349ناهفصا   هحفص 209 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15947/AKS BARNAMEH/#content_note_193_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15947/AKS BARNAMEH/#content_note_193_2
http://www.ghaemiyeh.com


دنناد و یم  نیـشیپ  ینامـسآ  تاراشب  زا  هاگآ  باتک و  لها  ار ، امـش  اریز  ! ) دندرگزاب دوخ ) نییآ  زا   ) اه نآ  دیاش  دـیدرگ !) زاب  (و 
(.« دزاس لزلزتم  ار  اه  نآ  هک  تسا  یفاک  هئطوت  نیا 

سدقملا تیب  زا  هلبق  رییغت  نامرف  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  هاگنآ  تسا : هدمآ  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد 
زور نایاپ  رد  هچ  نادب  یلو  دـیروآ ، نامیا  هدوب  زور  زاغآ  رد  هچنآ  هب  دـنتفگ : دوهی  دـندرک ، غالبا  رهظ  زامن  ماگنه  رد  ار  هبعک  هب 

(1) .دنناوخب زامن  سدقملا  تیب  فرط  هب  دندرگزاب و  هلبق  نآ  زا  نانآ  ات  دیزرو  رفک  هلبق ) رییغت   ) هدمآ

.دنتـشاد ار  ناناملـسم  نتخاس  فرحنم  دصق  ذوفن  هدیـسوپ  بانط  هب  لسوت  اب  دوهی  ناملاع  نادنمـشناد و  زا  يا  هدـع  نایرج  نیا  رد 
هب لطاب  ندرک  نیزگیاج  اهرواب و  رییغت  تهج  رد  تسا و  یناهنپ  دورو  اب  هارمه  ًالومعم  هک  تسا  نانمشد  ياهرازبا  زا  یکی  ذوفن » »

.دوش یم  هدافتسا  نآ  زا  قح  ياج 

؟ تسا هدش  زاغآ  یسک  هچ  طسوت  ینامز و  هچ  زا  اه  ناسنا  رد  ذوفن  امش ، رظن  هب 

؟ دراد لابند  هب  اه  نآ  يارب  یبقاوع  دمایپ و  هچ  دنشاب ، هجوت  یب  نانمشد  ذوفن  هب  تبسن  يا  هعماج  ای  دارفا و  رگا 

اوتحم نتم و 

هراشا

رواب رییغت  اب  سیلبا  .دـنک  هارمگ  ار  ناسنا  هک  درک  دای  مسق  سیلبا  هک  یماگنه  .درک  ادـیپ  اـنعم  ناـسنا  تقلخ  ناـمز  زا  ذوفن  هلئـسم 
نیدب دیامن و  هدافتسا  هعونمم  تخرد  زا  ات  درک  عناق  ار  وا  مالسلا ،) هیلع   ) مدآ
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تـسود ناونع  هب  ار  دوخ  دـنک و  یم  ذوفن  ناسنا  نهذ  رد  ادـتبا  اهرواب ، رییغت  يارب  ناطیـش  .تخاس  راکـشآ  ار  دوخ  ینمـشد  ببس 
ببـس هتـسکش و  ار  ناسنا  یتظافح  هرادـج  هک  تسا  دامتعا  نیا  .دـیامن  دامتعا  وا  هب  هدرک و  رواـب  ار  وا  ناـسنا  اـت  دـنک  یم  یفرعم 

.دوش یم  ناسنا  رب  ناطیش  طلست 

دامتعا دـننک  یم  یعـس  لوا  هلحرم  رد  ناـنآ  .دریگ  یم  تروص  شور  نیمه  هب  زین  دارفا  اـه و  تموکح  عماوج و  رد  نانمـشد  ذوفن 
اهرواب رد  یناـهنپ  تروص  هب  دـننک ، نینچ  دـنناوتن  رگا  دـنیامن و  ءاـقلا  ار  شیوخ  دـصاقم  هاـگنآ  هدرک و  بلج  دوخ  هب  ار  نارگید 

.دوش یم  هتخانش  مرن » گنج   » مان اب  شور  نیا  .دننک  یم  ذوفن 

«. مدرم  » رد ذوفن  و  نالوئسم »  » رد ذوفن  .دنک  ذوفن  دناوت  یم  ریسم  ود  زا  نمشد  تموکح  کی  رد 

رکف و نتفرگ  رارق  نآ ، هجیتن  هک  تسا  تموکح  نآ  نالوئـسم  تابـساحم  نداد  رییغت  نالوئـسم ، رد  ذوفن  یحارط  زا  نمـشد  فده 
هکنآ نودـب  لوئـسم  درف  تسین و  نمـشد  میقتـسم  تلاخد  هب  يزاین  رگید  تلاح ، نیا  رد  تسا و  نمـشد  تشم  رد  نیلوئـسم  هدارا 

.دهاوخ یم  نمشد  هک  دریگ  یم  ار  یمیمصت  نامه  دنادب ، دوخ  یتح 

لالقتـسا يروابدوخ و  هیحور  فیعـضت  اه و  شزرا  اه و  نامرآ  تبـسن  مدرم  ياـهرواب  نداد  رارق  جاـمآ  مدرم ، رد  ذوفن  زا  فدـه 
.تسا نانآ  یبلط 

زا .تشاد  دهاوخ  یپ  رد  ار  يراوگان  رایسب  جیاتن  اهدمایپ و  نآ ، اب  هلباقم  مدع  نمشد و  دورو  هب  تبـسن  ییانتعا  یب  تروص  ره  رد 
: درک هراشا  ریز  دروم  دنچ  هب  ناوت  یم  نمشد  ذوفن  هب  تبسن  یتوافت  یب  ياهدمایپ  هلمج 
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اه شزرا  ندش  لامیاپ  . 1

نامرآ اه و  شزرا  مدرم ، ناهذا  راکفا و  رد  ذوفن  اب  دنتـسناوت  بلط ، تصرف  ِنایدـیزی  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  تیالو  نارود  رد 
ياه شزرا  هتشاذگ و  اپ  ریز  دوب ، هدرک  انب  ار  اه  نآ  یگتشذگ  ناج  زا  يراکادف و  اب  هلا ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالـسا ربمایپ  هک  ییاه 

.دنزاس نک  هشیر  یمالسا ، هعماج  زا  يدودح  ات  ار  یمالسا 

ياه شزرا  هب  رـصحنم  اهنت  تفرگ و  یمرب  رد  ار  یمالـسا  عماوج  زا  یفلتخم  داعبا  دـندرک ، لامیاپ  نامز  نایدـیزی  هک  ییاه  شزرا 
رد نیملسم  لاملا  تیب  فرص  يداصتقا  دعب  رد  یهلا ؛ نامکاح  تیالو  نوچمه  یشزرا  یسایس  دعب  رد  هکلب  دوبن ؛ یبهذم  يونعم و 

مالسا ربمایپ  تنس  هریس و  نتفر  نیب  زا  یگنهرف  دعب  رد  یعقاو و  نایعیش  ریقحت  یعامتجا  دعب  رد  يراوخ ؛ بارـش  ینارذگ و  شوخ 
.دندرک یم  لمع  عضاوم  نیمه  ساسا  رب  هتفرگ و  رارق  يدیزی  نارگ  ذوفن  راک  روتسد  رد  هلا ،) هیلع و  هللا  یلص  )

رد اروشاع  نینوخ  مایپ  .دـنادرگرب  هعماج  هب  ار  اه  شزرا  ات  دوب  يا  هراـبود  یحارج  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  بـالقنا  ور  نیا  زا 
یمایپ ياه  هبنج  .تشاد  یمایپ  هبنج  کی  یمایق و  هبنج  کی  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  یـضارتعا  تکرح  دش و  تبث  خیرات  هحفص 

ياهزرم مامت  زورما  دش و  عورش  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  و  مالـسلا ) اهیلع   ) يربک بنیز  ترـضح  ناشراوگرزب  رهاوخ  طسوت  نآ 
اب هدش و  باسح  هنادنمرنه و  ابیز و  مایق  نیا  ناناسر  مایپ  رگا  تسا و  هدیسر  ملاع  رارحا  شوگ  هب  هدیدرون و  رد  ار  ناهج  یگدازآ 

هعماج ندرکایهم  يارب  ار  تسا  ملظ  اب  هزرابم  تیرح و  تیناسنا ، نآ  لوصا  هک  ییاروشاع  گنهرف  نیا  دننک  لمع  تریصب 
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.درک دنهاوخ  ءایحا  يرشب  عماوج  يودهم 

ياـه شزرا  اـت  هداد  رییغت  ار  ناـنآ  ياـهرواب  مدرم ، نیلوئـسم و  رب  ذوفن  اـب  هک  دنتـسه  نیا  ددـصرد  هراومه  مه  اـم  زورما  نانمـشد 
نمـشد دراد ، دوجو  هعماج  رد  اه  شزرا  هک  ینامز  ات  .دننک  تموکح  ایند  همه  رب  دنناوتب  ات  دـننک  نک  هشیر  هعماج  رد  ار  یمالـسا 

ور نیا  زا  دنک ، یم  لیمحت  نانآ  رب  ار  يدایز  رایـسب  ياه  هنیزه  گنج ، اتدوک و  ماجنا  یفرط  زا  .دسرب  دوخ  فادـها  هب  دـناوت  یمن 
.دناسرب دوخ  دصقم  هب  ار  نانآ  دناوت  یم  نییاپ ، رایسب  هنیزه  اب  هک  دنیب  یم  ذوفن  ار  دوخ  موش  فادها  هب  ندیسر  هار  اهنت 

.دنتـسیاب نانمـشد  ربارب  رد  تردق  تبالـصاب و  نینمؤم  دوش  یم  ثعاب  هک  تسا  یمالـسا  ياه  شزرا  زا  یکی  تداهـش  داهج و  اما 
يزکرم يایسآ  هقطنم  رد  یمالسا  ياه  تموکح  یسرد  باتک  زا  ار  تداهش  داهج و  موهفم  ات  دنک  یم  ار  دوخ  شالت  مامت  نمشد 

.تسا هدوب  قفومان  دراوم  یخرب  رد  قفوم و  دراوم  یخرب  رد  هتبلا  .دیامن  فذح 

.دریگ یم  رارق  ناگناگیب  تسد  هچیزاب  هدش و  لامیاپ  اه  شزرا  نیا  میشاب ، توافت  یب  نانمشد  ذوفن  هب  تبسن  ام  رگا  نیاربانب 

نید دارفا و  فارحنا  . 2

نیرتهب مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  يدیلک  هلمج  نیا  .تسا  نید  زا  مدرم  فارحنا  نمـشد ، ذوفن  هب  تبـسن  یتوافت  یب  دمایپ  نیمود 
.تسا دمایپ  نیا  يارب  حیضوت 

(1)« َدیِزَی ِْلثِم  ٍعاَِرب  ُهَّمُْألا  ِتَِیُلب  ْدَق  ْذِإ  ُماَلَّسلا  ِماَلْسِْإلا  یَلَع  »
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هیلع و هللا  یلص   ) ادخ لوسر  نامز  ياه  تنس  زا  يرایسب  دیزی ، نوچمه  یلاباال  مکاح  دوجو  اب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  رـصع  رد 
نایم رد  یفارحنا  راـکفا  هتفاـی و  قنور  تاـفارخ  اـه و  تعدـب  دوب ، هدـش  نآ  نیزگیاـج  یفارحنا  دـیاقع  لاـمعا و  هتفاـی و  رییغت  هلا )

.دوب هتفای  جاور  ناناملسم 

یم میسرت  نینچ  ار  زور  نآ  هعماج  يراد  نید  عضو  دندومن ، نایب  البرک  هب  دورو  زا  دعب  هک  يا  هبطخ  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما 
: دننک

ِناگدنب مدرم  (1) ؛ َنُوناَّیَّدلا َّلَق  ِءاَلَْبلِاب  اوُصُِّحم  اَذِإَف  ْمُهُِـشیاَعَم  ْتَّرَد  اَم  ُهَنوُطوُحَی  ْمِِهتَنِْـسلَأ  یَلَع  ٌْقَعل  ُنیِّدـلا  اَْینُّدـلا َو  ُدـِیبَع  َساَّنلا  َّنِإ  »
، دوش نیمأت  نانآ  تشیعم  هک  دنتسه  رادنید  ینامز  نآ  ات  مدرم  .تسا  اه  نآ  نابز  رس  رب  يرادقم  یب  ءیش  نید  دنتـسه و  ایند  ریقح 

« .دوب دنهاوخ  كدنا  ناراد  نید  دنریگب ، رارق  شیامزآ  دروم  ءالب  هلیسو  هب  یتقو  اما 

البرک بالقنا  یهاگآ ، اب  ور  نیا  زا  .تسناد  یم  هیما  ینب  نامکاح  تسیاشان  راتفر  هجیتن  ار  تیعضو  نیا  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما 
.دومن زاغآ  ار 

دـنیامن و دوخ  بذـج  ار  مدرم  زا  يدادـعت  ناهذا ، رب  ذوفن  اب  دـنا  هتـسناوت  ام  روشک  رد  یفلتخم  ياه  هورگ  اه و  نایرج  مه  هزورما 
، شعاد ناتسرپ ، ناطیش  .دنوش  یم  تیوقت  مالسا ، نانمشد  فرط  زا  هک  ییاه  هورگ  .دننک  فرحنم  نامیا ، حیحص  ریسم  زا  ار  نانآ 

.دنتسه اه  هورگ  نآ  هلمج  زا  بذاک و ...  ياه  نافرع  تیئاهب و  شیاورد ،

تسار هار  زا  ار  نانآ  مدرم ، رب  ذوفن  اب  ات  دنا  هتفرگ  راک  هب  ناوت  مامت  اب  ار  دوخ  فرحنم  راکفا  تاداقتعا و  اه  هورگ  نیا  زا  کیره 
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ص 245. هلا ،) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا لآ  نع  لوقعلا  فحت  - . 1

هام هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) یمالسا بالقنا  ات  اروشاع  زا  یبالقنا  رکفت  : 15 نخس دهش 
لوا 1438 ه ق) همین  ناضمر -  كرابم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 349ناهفصا   هحفص 214 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15947/AKS BARNAMEH/#content_note_198_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دنا هدرک  فرحنم 

ینیمزریز و تروص  هب  هعماج  رد  هدش  يریگراک  هب  ياهدامن  دوخ و  فرحنم  راکفا  تاداقتعا و  اب  هک  ناتسرپ  ناطیـش  لاثم  روط  هب 
یگنهرف ياهداهن  یتیبرت ، نارازگراک  تسا  يرورض  ور  نیا  زا  .دنا  هدرک  لوغشم  دوخ  هب  ار  يدارفا  هدومن و  دشر  راکشآ  مه  هاگ 

.دننک مادقا  نانآ  يزاس  نمیا  يارب  ییاسانش و  ار  ریذپ  بیسآ  دارفا  مظنم ، يزیر  همانرب  اب  اه  هداوناخ  و 

نمشد ذوفن  ربارب  رد  ات  دندنبب  راک  هب  یمالسا  ياهرواب  تیوقت  تیبرت و  يارب  ار  دوخ  تمه  مامت  سرادم  نایبرم  اه و  هداوناخ  دیاب 
.دنیامن عافد  دوخ  نایک  زا  دنناوتب  تاهبش  قیرط  زا 

یمالسا تیمکاح  فیعضت  . 3

.تسا یمالسا  تموکح  فیعضت  نمشد ، ذوفن  هب  تبسن  یتوافت  یب  دمایپ  نیموس 

رد ناشیایصوا ، ناربمایپ و  رگید  نوچمه  هک  تسا  هلا ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  يایـصوا  زا  یکی  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما 
ادـخ و ياضر  بلج  يارب  هلیـسو  نیرتهب  تموکح  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هاگن  رد  اریز  دـندوب ؛ یمالـسا  تموکح  لکـشت  یپ 

هنیمز اهنت  هن  دتفیب ، نالهاان  تسد  هب  تموکح  نیا  رگا  تسوا و  ناگدـنب  یلاعت  دـشر و  تیادـه و  يزاس  هنیمز  يارب  لماع  نیرتهب 
تبسن دناوت  یمن  ماما  دوش و  یم  لصاح  كرش  رفک و  لهج و  ناطیـش و  تیمکاح  هنیمز  هکلب  دور ، یم  نیب  زا  ادخ  ناگدنب  یلاعت 

.دشاب هجوت  نودب  یفنم  تبثم و  ياهدمایپ  نیا  هب 
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ًارهاظ هک  ینارنخس  نیا  رد  دومن و  داریا  یلصفم  ینارنخس  ناملاع  ناگرزب و  نادمتعم و  عمج  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  يزور 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هبرما  مهم  هفیظو  هب  ار  ناـنآ  داد و  رارق  بطاـخم  ار  موـق  ناـگرزب  هدوـب ، جـح  ماـیا  رد  هیواـعم و  ناـمز  رد 

نالهاان تسد  هب  تسا  ناملاع  امـش  قح  هک  یتموکح  دیا ، هدرک  كرت  ار  هفیظو  نیا  امـش  نوچ  هک  درک  ناشنرطاخ  دش و  رکذـتم 
زا یهن  فورعم و  هبرما  كرت  يارب  تدش  هب  ار  اه  نآ  و  دنرادن ؛ تموکح  تیحالـص  هک  دـنا  هدـش  مکاح  امـش  رب  یناسک  هداتفا و 

: دومرف داد و  رس  هلان  يوما  تموکح  نالماع  نامکاح و  يرگمتس  زا  درک و  خیبوت  رکنم 

َرِهُْظن َِکنیِد َو  ْنِم  َِملاَعَْملا  َيُِرِنل  ْنَِکل  ِماَطُْحلا َو  ِلوُُضف  ْنِم  ًاساَِمْتلا  َال  ٍناَْطلُـس َو  ِیف  ًاُسفاَنَت  اَّنِم  َناَـک  اَـم  ْنُکَی  َْمل  ُهَّنَأ  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  َمُهَّللا  »
ام زا  هچنآ  یناد  یم  وت  ایادخ ، کِماَکْحَأ (1) ؛ َِکنَنُس َو  َکِِضئاَرَِفب َو  َلَمُْعی  َكِداَبِع َو  ْنِم  َنُومُولْظَْملا  َنَمْأَی  َكِداَِلب َو  ِیف  َحاَلْـصِْإلا 

میهاوخ یم  ام  نکل  تسا ، هدوبن  ایند  لانمو  لام  زا  يزیچ  ندروآ  تسد  هب  ای  ییاـیند  تنطلـس  يوس  هب  ییوج  تقبـس  يارب  هدزرس 
تاروتـسد و هب  دـنبای و  تینما  وت  مولظم  ناگدـنب  ات  مینک  راکـشآ  یمالـسا  دالب  رد  ار  حالـصا  مینایامنب و  ار  وت  نید  ياه  تمـالع 

« .دوش لمع  وت  بحتسم  بجاو و  ماکحا 

دارفا تسد  هب  تموـکح  رگا  هک  دـنادرگ  یم  موـلعم  دـنک و  یم  راکـشآ  ار  تموـکح  يا  هلیـسو  شزرا  یبوـخ  هب  ماـما  هلمج  نـیا 
مهم لـئاسم  نیا  دـشاب ، نارگمتـس  تسد  رد  رگا  دنتـسه و  هجوت  یب  مهم  لـئاسم  نیا  هب  تبـسن  لقادـح  دـشاب ، حـلاص  ریغ  يذوفن 

، ددرگ یم  لیطعت 
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هرادا یمالـسا  ياه  هزومآ  ياـنبم  رب  ار  هعماـج  تفرگ و  تسد  هب  ار  تموکح  دـیاب  یلاـعتم  فادـها  نیا  نتخاـس  ققحم  يارب  سپ 
.دومن

ادخ قلخ  هب  تمدخ  ادخ و  نید  يارجا  يارب  هلیـسو  نیرتهب  ار  تموکح  ماما  دوب و  يا  هلیـسو  هاگن  تموکح ، هب  ماما  هاگن  نیاربانب 
.دیامن شالت  نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  تسناد  یم  فظوم  ار  دوخ  تسناد و  یم 

هعماـج و نیب  رد  اـه  شزرا  اـهرواب و  فیعـضت  ثعاـب  نید ، نانمـشد  ذوفن  هک  دـنرواب  نیا  رب  نارگ  لـیلحت  ناـققحم و  مه  هزورما 
.دزاس یم  مهارف  ار  یسایس  ياه  ماظن  یشاپورف  يزاس و  دمآراکان  تابجوم  هدش و  اه  تموکح 

نرق رخاوا  رد  ناناملسم  .تسا  یگنهرف  هلاحتسا  قیرط  زا  نورد  زا  یـشاپورف  زا  يا  هنومن  سلدنا ، رد  یمالـسا  تیمکاح  یـشاپورف 
، دندش طلسم  هسنارف  قامعا  یتح  سلدنا و  رسارس  رب  ریظن  مک  یتعرس  اب  یبهذم ، روش  ینید و  ياه  هزیگنا  ریثأت  تحت  يرجه ، لوا 

يرایسب یبلط  هافر  یقالخا و  داسف  یگدزایند ، تردق ، بسک  يارب  ناملـسم  فلتخم  ياه  هورگ  نایم  تافالتخا  زورب  اب  رورم  هب  اما 
ياه فعـض  زا  يریگ  هرهب  اب  نمـشد  .دـش  مهارف  طاطحنا  يریذـپ و  بیـسآ  هنیمز  اه ، نآ  ناـگرزب  نارـس و  هژیو  هب  ناناملـسم ، زا 

هب قفوم  اشحف ، داسف و  شرتسگ  هب  کمک  مرن و  گنج  يزادـنا  هار  هب  اب  ادـتبا  تفاـی و  تردـق  جـیردت  هب  یمالـسا ، هعماـج  نورد 
تیاهنرد ناناملـسم و  تموکح  تردق و  راموط  تخـس ، گنج  اب  سپـس  .دش  نانآ  تیمکاح  يزاس  دـمآراکان  رادـتقا و  فیعـضت 

بالقنا ریخا ، لاس  دنچ  رد  .دیچیپ  مه  رد  ار  سلدنا  رد  نانآ  روضح 

201 ص :

هام هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) یمالسا بالقنا  ات  اروشاع  زا  یبالقنا  رکفت  : 15 نخس دهش 
لوا 1438 ه ق) همین  ناضمر -  كرابم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 349ناهفصا   هحفص 217 

http://www.ghaemiyeh.com


، مالـسا نانمـشد  ینابیتشپ  اب  بالقنا  نافلاخم  تفای و  ماود  یهاتوک  تدـم  اهنت  هک  یبالقنا  دـش و  نوگنرـس  هنوگ  نیمه  مه  رـصم 
.دندرک تازاجم  موکحم و  ار  نویبالقنا  نامه 

تسا نیا  يارب  دنیامن ، ظفح  مالسا  نانمشد  ربارب  رد  ار  دوخ  یگچراپکی  داحتا و  دنناوت  یمن  هقطنم  یمالسا  ياهروشک  زورما  رگا 
زا یخرب  دـهد و  بیرف  ار  مدرم  زا  یخرب  هتـسناوت  ناوارف  تاـغیلبت  اـب  هدرک و  هدافتـسا  ذوفن  شور  هلمج  زا  اوق  ماـمت  اـب  نمـشد  هک 

داجیا اب  يریفکت و  ینـس  ییاج  رد  دنا و  هدروآ  دوجو  هب  یـسیلگنا  هعیـش  ییاج  رد  ًالثم  دزاس و  هارمه  دوخ  اب  ار  ناملـسم  صاوخ 
.دنا هدومن  مهارف  ار  ینس  هعیش و  بهذم  ود  ناوریپ  نایم  يریگرد  هنیمز  فالتخا ،

یعقاو نویبالقنا  رورت  تداهش و  . 4

ار صخش  نآ  رد  تسا و  یکیزیف  رورت  یهاگ  .تسا  یعقاو  نویبالقنا  رورت  تداهـش و  نمـشد ، ذوفن  موش  ياهدمایپ  زا  رگید  یکی 
تداهـش هب  رورت  ذوفن و  عون  نیا  اب  ناریا  يا  هتـسه  نادنمـشناد  ( ؛ دنا هدش  دیهـش  هک  یناماما  لثم  دـننک ؛ یم  طقاس  تایح  همادا  زا 

( .دندیسر

هتشاد دوجو  رود  رایسب  ياه  نامز  زا  رورت  عون  نیا  .دنرب  یم  لاؤس  ریز  ار  يدرف  تیـصخش  ینعی  تسا ، یتیـصخش  رورت  یهاگ  اما 
هلاغزب یماش ، ياه  هچب  هب  وا  .دوب  هدیشک  موش  يا  هشقن  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  تیـصخش  بیرخت  تهج  هیواعم ، .تسا 

یم سنا  دوخ  ياه  هلاغزب  اب  یماـش  ياـه  هچب  هک  یناـمز  تسا و  هیواـعم  بناـج  زا  هلاـغزب  نیا  تفگ  یم  درک و  یم  هیدـه  هّرب  اـی 
رت گرزب  دنتفرگ و 
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هب ام  تسا و  یلع  بناج  زا  راک  نیا  دنتفگ  یم  دنتفرگ و  یم  اه  هچب  زا  دوب  هدـش  دنفـسوگ  هک  ار  هلاغزب  هیواعم  لامع  دـندش ، یم 
ترـضح ياه  هچب  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هنیک  اه  هلیح  نیمه  اب  عقاو  رد  .میریگ  یم  امـش  زا  ار  دنفـسوگ  نیا  یلع  ناـمرف 

(1) .دنتشاک یم  یماش  مدرم  لد  رد  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع

یم هبترم  هس  دـناد و  یم  ماش  رد  ار  ناشتراسا  تاظحل  نیرت  تخـس  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  ارچ  هک  میمهفب  دـیاب  نایرج  نیا  اـب 
 ... ماشلا ماشلا  ماشلا  دیامرف 

رثؤم حرطم و  ياه  تیـصخش  یعمج ، طابترا  لیاسو  زا  هدافتـسا  اب  یناور و  گـنج  یتاـغیلبت  لـماوع  قیرط  زا  نانمـشد  مه  هزورما 
تداهش يزاس ، كردم  یلعج ، یگتخاس و  تاعالطا  هئارا  ییامن ، گرزب  ياه  هار  زا  هدیـشک و  نیب  هرذ  ریز  هب  ار  یمالـسا  هعماج 

هتـسجرب و ياه  تیـصخش  هک  تسا  نیا  رورت  ذوفن و  نیا  هجیتن  .دـننک  یم  تیـصخش  رورت  ار  ناـنآ  قیاـقح ، فیرحت  غورد ، ياـه 
.دوش یم  مک  ناشراتفر  مالک و  زا  يریذپرثا  دنوش و  یم  هرهچ  بیرخت  یتلزنم و  یب  راچد  دوخ  نارادفرط  نابطاخم و  دزن  ذوفناب ،

تلفغ نمشد  زا  يا  هظحل  رگا  تشاد ، رظن  ریز  ار  نمـشد  هتـسویپ  دیاب  دیامرف  یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هک  هنوگ  نامه  نیاربانب 
: دنیامرف یم  ناشیا  .دوش  یم  دراو  نمشد  هیحان  زا  یناوارف  ياه  بیسآ  مینک ،

« .تخاس دهاوخ  شرادیب  نمشد  ياهدیک  اه و  هلیح  دنک ، تلفغ  نمشد  زا  هک  یسک  (2) ؛ ُِدیاَکَْملا ُْهتَهَْبنَأ  ِهِّوُدَع  ْنَع  َماَن  ْنَم  »

203 ص :

.12/3/1389 ینید ، تالاؤس  هب  ییوگخساپ  یلم  زکرم  تیاس  - . 1
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: دیامرف یم  نمشد  هلیح  رکم و  هرابرد  ترضح  نآ 

« .شاب رذح  رب  راکشآ  نمشد  زا  رتشیب  ناهنپ  نمشد  زا  (1) ؛ زِراَبُملا ِودَعِلل  َکنِم  ًاَرَذَح  ُدَشَأ  ِمتاَکَملا  ِودَعِلل  ْنُک  »

هضور زیرگ و 

ور نیا  زا  .دننز  یم  یجراخ  ماهتا  وا  هب  دننک و  یم  یتیـصخش  رورت  ار  وا  ناشیا ، زا  دعب  هک  تسناد  یم  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما 
، دید یم  بسانم  ار  طیارـش  نامز  ره  اروشاع ، زور  البرک و  ات  هنیدـم  نامه  زا  درک و  لمع  ًاقیقد   (2)« ِمَهُّتلا َعِضاوَم  ِقَّتا  : » تیاور هب 

.دریگب ار  تمهت  نیا  يولج  هکنیا  يارب  درک ؛ یم  یفرعم  ار  شیوخ 

رسپ نم  هک  تسا  نیا  هن  رگم  مُکِْریَغ (3) ؛ ِیف  َال  ْمُکِیف َو  يِْریَغ  ٍِیبَن  ِْتِنب  ُْنبا  ِبِْرغَْملا  ِقِرْـشَْملا َو  َْنَیب  اَم  ِهَّللا  َوَف  ْمُکِِّیبَن  ِْتِنب  ُْنبا  یِّنَأ  »
يربمایپ رتخد  رـسپ  نارگید ، نیب  رد  هچ  ناتدوخ و  نایم  رد  هچ  دیورب ، ملاع  برغم  قرـشم و  هب  رگا  هللا  و  متـسه !؟ ناتربمایپ  رتخد 

« .تفای دیهاوخن  نم  زا  ریغ 

!؟ دندرک دروخرب  دوب  هلا ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دنزرف  هک  یسک  اب  هنوگچ  لدگنس ، مدرم  نیا  اما 

(« مالسلا هیلع   ) ِهَّللاِْدبَعابَا ای  َْکیَلَع  ُهَّللا  َّلَص  »

زا ار  نانمـشد  دـیدرگ و  یم  ترـضح  فارطا  يا  هظحل  دـنچ  حانجلاوذ  داتفا ، نیمز  يور  بسا  يـالاب  زا  ءادهـشلا  دیـس  هک  هاـگنآ 
: درک یم  رود  ترضح 

ماما نوخ  هب  ار  دوخ  سپس  (4) ؛ َضرَالا ِهِدَِیب  ُبِرضَی  ٍلاع َو  ٌلیَهُص  َُهل  ِهَمیَخلا َو  َوَحن  َدَصَق  مالسلا َو  هیلع  ِنیَسُحلا  ِمَد  یف  َغَّرَمَت  َُّمث  »

204 ص :

ص 311. ج 20 ، دیدحلا ، یبأ  نبال  هغالبلا  جهن  حرش  - . 1
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دیبوک یم  نیمز  هب  ار  شتسد  دز و  یم  ههیش  دنلب  يادص  اب  دومن و  تکرح  اه  همیخ  تمس  هب  دومن و  هتشغآ  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح
رتخد رـسپ  هک  یتما  ملظ  زا  دایرف  ملظ ! زا  داـیرف  ینعی  (1) ؛ اهِّیبـَن ِتِنب  ِنبِا  تَلَتَق  ٍهَُّما  نِم  هَمیلَّظلَا  هَمیلَّظلَا  : » تفگ یم  دوخ  ناـبز  اـب  و 

« .دنتشک ار  ناشربمایپ 

نوگژاو نیز  هدش و  اهر  ماجل  اب  راوس ، یب  ار  حانجلاوذ  دندومن ، هاگن  مایخ  هنزور  زا  .دندینش  ار  حانجلاوذ  ههیـش  يادص  مرح  لها 
نیمز رب  مس  یهاگ  دبوک و  یم  نیمز  رب  رـس  یهاگ  دنک و  یم  نویـش  یهاگ  دنز  یم  ههیـش  یهاگ  هک  دـندید  نوخ  هب  قرغ  لای  و 

.تسا ریت  نوخ و  زا  رپ  شندب  هک  یلاح  رد  .دیاس  یم 

او هللا ! لوسر  او  اتبا ! او  ادیـس ! او  اماما ! او  نازیر  کشا  نایرگ و  داتفا ، هلولو  ناشنایم  رد  دـندیود و  نوریب  همیخ  زا  مرح  لها  هاـگان 
ریت یضعب  دندیسوب و  یم  ار  شباکر  یضعب  .دندیـسرپ  یم  هللادبعابا  لاوحا  زا  دندز و  هقلح  حانجلاوذ  درگ  نایوگ ، ارهز  او  و  ایلع !

.دندیلام یم  دوخ  تروص  رس و  هب  دندیشک و  یم  حانجلاوذ  ینوخ  لای  هب  تسد  یضعب  دندروآ و  یم  رد  شندب  زا 

او هاـیلَع ، او  هامِـساقلا ، اـبَا  او  هاـّیبَن ، او  هاَّدَـج ، او  هادـمحم ، او  : » دز یم  داـیرف  لد  زوس  زا  دوب و  هداـهن  رـس  رب  ار  اـه  تسد  موثلک  ما 
، رفعج ای  یلع ، ای  مساقلاابا ، يا  ربمایپ ، يا  ادج ، ای  دـمحم ، ای  (2) ؛ الَبرَِکب ٌعیرَص  ءارَعلِاب ، ٌنیسُح  اذه  هانَـسَح ، او  هاتَزمَح ، او  هارَفعَج ،

« .هدش هتشک  البرک  رد  هداتفا و  هکرعم  رد  هک  تسوت  نیسح  نیا  نسح  ماما  يا  هزمح ، ای 

205 ص :
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يا دش ، هتـشک  مدآ  دالوا  رخف  هک  ياو  يا  دز : یم  دایرف  مالـسلا ) اهیلع   ) هنیکـس ترـضح  .درک  شغ  تالمج  نیا  زا  دعب  موثلک  ما 
(1) .مهاوخ یمن  ار  ردپ  یب  یگدنز  نم  يرب ؟ یمن  ارم  ارچ  گرم !

! حانجلاوذ يا  باضخ  يدرک  ادخ  نوخ  زا  هرهچ 

! حانجلاوذ يا  بات  چیپ و  رد  يا  هداتفا  رارش  نوچ 

نیسح ای  تیاه  ههیش  همیلّظلا ، تیاه  هحیص 

! حانجلاوذ يا  باهتلا  نارازه  يراد  سفن  ره 

نوخ جارعم  رد  هتشگ  ناراب  ریت  قاُرب  يا 

! حانجلاوذ يا  باسح  یب  يراد  مخز  نت  رب  هچ  زا 

یتخادنا اجک  ار  بنیز  هام  وگ  رب  شاف 

! حانجلاوذ يا  باتفآ  نایم  ای  نوخ  می  رد 

وا کشخ  يولگ  زا  نوخ  مزلَق  رد  نک  شوگ 

! حانجلاوذ يا  بآ  بآ  يادص  دیآ  مدبمد 
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( بالقنا نانمشد  ذوفن  اب  هلباقم  ياهراکهار   ) مرحم مهدزاود  بش 

هراشا
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هزیگنا داجیا 

(1) هزیگنا داجیا 

يدایز هّدع  یهارمگ  ثعاب  هتشاد و  يا  هدننک  هارمگ  یناطیش و  راکفا  هک  تسا  يرجه  لوا  نرق  نادنمشناد  زا  یکی  يرـصب  نسح 
هیلع  ) یلع ماما  تموکح  نارود  رد  داسف  لماوع  زا  یکی  درک و  یم  ینمـشد  مالـسلا ) هیلع   ) تیب لـها  اـب  تدـش  هب  وا  .تسا  هدـش 
هیما ینب  هاگتسد  هب  یتمدخ  نانچ  يرـصب ، نسح  .دوش  یم  هدرمـش  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  مالـسلا )
روگ هب  هدنز  هراوهگ ، رد  یناورم  تموکح  دوبن  جاجح  ریشمش  يرصب و  نسح  نابز  رگا  نادنمشناد ، زا  یخرب  هدومرف  هب  هک  دومن 

.دش یم 

مـشچ دنونـشب ، ار  وا  نانخـس  ات  دـنتفرگ  ار  ترـضح  نآ  رود  مدرم  درک ، حـتف  ار  هرـصب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هک  یماـگنه 
.درک یم  تشاددای  ار  يزیچ  هک  داتفا  يرصب  نسح  هب  تیعمج  نایم  رد  ترضح 

وگزاب نارگید  يارب  ات  مسیون  یم  ار  امـش  نانخـس  درک  ضرع  ینک ؟ یم  هچ  دومرف : هداد و  رارق  بطاخم  ار  وا  دنلب  يادـص  اب  ماما 
: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) ماما .میامن 
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موق و ره  هک  دیـشاب  هاگآ  (1) ؛ لاَِتق َال  ُلوُقَی  ْنَِکل  َساسِم َو  ُلوُقَی ال  َال  ُهَّنِإ  اَمَأ  ِهَّمُْألا  ِهِذَـه  ُّيِِرماَـس  اَذَـه  ٌّيِِرماَـس َو  ٍمْوَق  ِّلُِـکل  َّنِإ  اَـمَأ  »
يریگ یم  نم  زا  ار  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  راثآ  وت  یتسه ، تّما  نیا  يرماس  نسح ! يا  وت  دراد و  يرماس  کی  یتیعمج 

« .یناوخ یم  ارف  نآ  هب  ار  مدرم  يزاس و  یم  يا  هزات  بتکم  تدوخ ، يأر  هب  ریسفت  سفن و  ياوه  اب  و 

نایجاح زا  يا  هدع  ینم  نیمزرس  رد  يرصب  نسح  يزور  هکنیا  ات  تشاد  همادا  مالسلا ) هیلع   ) تیب لها  اب  وا  توادع  ینمـشد و  نیا 
.درک یم  مهارف  ار  نانآ  فارحنا  بابسا  شا ، هدننک  هارمگ  نانخس  اب  هدرک و  عمج  ار 

نسح يا  دومرف : وا  هب  باطخ  داتسیا و  يا  هظحل  .دید  لاح  نآ  رد  ار  يرصب  نسح  ینم ، زا  روبع  ماگنه  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما 
هب گرم  يراد ، ادـخ  دوخ و  نیبام  هک  یتیعـضو  نیا  اب  تلاح و  نیا  رد  هچنانچ  مراد ، یلاؤس  وت  زا  وش ، تکاـس  يا  هظحل  يرـصب !

؟ يا هدامآ  تراگدرورپ  يوس  هب  نتفر  يارب  ایآ  و  یتسه ؟ یضار  نآ  زا  ایآ  دیآ  وت  غارس 

.متسین هدامآ  ریخ ، تفگ : يرصب  نسح 

؟ یئامن داجیا  دوخ  رد  یلّوحت  ینک و  رظندیدجت  دوخ  شور  راکفا و  رد  یهاوخ  یمن  ایآ  دومرف : ترضح 

.تسا تقیقح  زا  یلاخ  میوگب ، هطبار  نیا  رد  هچنآ  تفگ : سپس  تخادنا و  ریز  هب  رس  يا  هظحل  يرصب  نسح 

یهاوخ رارق  وا  ناکیدزن  زا  وت  دش و  دـهاوخ  ثوعبم  يرگید  ربمغیپ  هک  ینک  یم  رکف  ایآ  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  هاگنآ 
خساپ تفرگ ؟
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.مرادن يرکف  نینچ  ریخ ، داد :

راهظا یبای ؟ تاجن  یهد و  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  نآ  رد  هک  یتسه  ایند  نیا  زا  ریغ  رگید  یناـهج  راـظتنا  رد  اـیآ  دومرف : ترـضح 
.مرادن ییوزرآ  نینچ  ریخ ، تشاد :

دنپ ار  نارگید  دهنن و  مدق  یقرت  لامک و  هار  هب  دشاب و  یضار  دوخ  زا  هک  يا  هدید  ار  یلقاع  نونکات  ایآ  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) ماما
!؟ دشابن دوخ  هظعوم  لّوحت و  رکف  رد  یلو  دیامن ؛ زردنا  و 

.تفر داد و  همادا  دوخ  هار  هب  نانخس ، نیا  زا  دعب  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما 

: دنتفگ درک ؟ نایب  ار  يزیمآ  تمکح  نانخس  نینچ  هک  دوب  یسک  هچ  نیا  دیسرپ : سپس  تفر و  ورف  رکف  هب  يا  هظحل  يرصب  نسح 
.دوب مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا نب  یلع  وا 

(1) .دشاب نارگید  نتخاس  فرحنم  رکف  هب  شا  هدننک  هارمگ  نانخس  اب  يرصب  نسح  هک  دیدن  یسک  زگره  نایرج  نیا  زا  سپ 

اوتحم نتم و 

هراشا

هنیـسکاو نمـشد  تادیدهت  لباقم  رد  دـیاب  زین  هعماج  دراد ، نویـسانیسکاو  هب  زاین  یکیزیف  یکـشزپ و  رظن  زا  ناسنا  هک  هنوگ  نامه 
هب هتشاد ، یمالسا  هعماج  يزاس  هنیسکاو  تهج  رد  يدایز  رایـسب  ریثأت  هک  تسا  یتیب  لها  زا  یکی  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  .دوش 
هب مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماـما  یگدـنز  زا  یهجوـت  لـباق  مهم و  شخب  مالـسلا ،) هیلع   ) نیـسح ماـما  تداهـش  زا  سپ  هـک  يا  هنوـگ 
زا یکی  يرـصب  نسح  اب  هرظانم  ناتـساد  .تسا  هتفای  صاصتخا  نمـشد ، ذوفن  ربارب  رد  یعافد  ياهدربهار  یتازرابم و  ياه  کیتکات 

دروم هک  تسا  ترضح  شخبرثا  تامادقا 
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.تفرگ رارق  هراشا 

دوخ راک  روتسد  رد  ار  اه  تیصخش  شرورپ  یگنهرف و  داهج  تکرح  نارگذوفن ، اب  هزرابم  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما 
زاـس هنیمز  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماـما  درکیور  نیا  تخادرپ ، دوخ  ییاوشیپ  شقن  ياـفیا  هب  راد  هنماد  قیمع و  هماـنرب  اـب  داد و  رارق 

یـضترم ققحم  همالع  نوچمه  ناگدنـسیون ، زا  یخرب  هک  اجنآ  ات  تشگ ، مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  رقاب و  ماـما  یگنهرف  بـالقنا 
.دناد یم  دیدج » نم  مالسالا  ثعاب   » ار ترضح  نآ  یلماعلا  رفعج 

تسد بولطم  هجیتن  هب  تسناوت  هداد و  رارق  راک  روتسد  رد  نمشد  ذوفن  اب  هزرابم  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  هک  ییاهراکهار 
: دوش یم  هراشا  دروم  ود  هب  اجنیا  رد  اما  دنتسه ؛ ددعتم  دبای ،

نامیا تردق  هب  یمالسا  تما  زیهجت  . 1

رد هتفرگ و  رارق  فدـه  مدرم  تاداقتعا  اـهرواب و  نآ  ساـسا  رب  هک  تسا  یگنهرف  ذوفن  نمـشد ، ذوفن  ياـه  هار  نیرت  مهم  زا  یکی 
هک دنوش  هتسارآ  یتافص  هب  یمالسا  تما  ادتبا  دیاب  نانمـشد ، ذوفن  اب  هلباقم  يارب  ور  نیا  زا  .دننک  یم  مادقا  اه  نآ  فیعـضت  تهج 

دنـشاب نانمؤم  فص  رد  هک  تسا  نیا  يزوریپ  طرـش  .دنهد  شیازفا  ار  شیوخ  نیقی  هدومن و  ظفح  ینورد  تافآ  زا  ار  دوخ  دنناوتب 
یهلا ياه  هدعو  هب  نیقی  لکوت و  يراگزیهرپ ، تماقتـسا ، ربص ، نامیا ، ادـخ ، دای  .دـنام  دـهاوخ  زاب  نمـشد  ذوفن  يارب  هار  هنرگ  و 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  نآرق  .دهد  یم  ناسنا  هب  يا  هزادنا  یب  يونعم  تردق  هک  تسا 
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ياـه هـشقن  دـینک ، هـشیپ  يراـگزیهرپ  تماقتـسا و  نانمـشد ) نآ  ربارب  رد   ) رگا (1) ؛ اْئیَـش ْمُهُدـْیَک  ْمُکُّرُـضَی  ـال  اوُقَّتَت  اوُِربْصَت َو  ْنِإ  »
« .دناسر یمن  ینایز  امش  هب  اه  نآ  هنانئاخ ) )

هب دـنهد ، ناـماس  رکفت  ینـالقع و  لوصا  ساـسا  رب  ار  دوخ  یگدـنز  روما  دنـشاب و  هتـشاد  يوق  ینید  ياـهرواب  هک  یتما  هعماـج و 
يوس هب  ار  اـه  نآ  زا  یخرب  هتـسناوت  هدرک و  ذوفن  یمالـسا  تما  ناـیم  رد  نمـشد  هزورما  رگا  .دـنتفا  یمن  نمـشد  ماد  رد  یگداـس 
يریگ هرهب  مدع  حیحص و  تاداقتعا  اهرواب و  زا  يرود  ببس  هب  دهد ، قوس  نانآ  میرح  هب  زواجت  هلمح و  ناناملسم و  رگید  ریفکت 

.تسا لقعت  رکفت و  تدق  زا 

: دندومرف ییابیز  تیاور  رد  مالسلا ) هیلع   ) داجس ترضح 

دوکُر رد  و  دـناسرن -  لامک  هب  ار  دوخ  لقع  شنیب و  هک  یـسک  (2) ؛ ِهیف ام  ِرَْـسیأ  ْنِم  ُهُکالَه  َناک  ِهیف ، ام  َلَـمْکأ  ُُهْلقَع  ْنُکَی  َْمل  ْنَم  »
« .تفرگ دهاوخ  رارق  طوقس  یهارمگ و  تکاله و  رد  یگداس  هب  درب -  رس  هب  يرکف 

؛ دومن هدافتـسا  اعد »  » بلاق زا  دنک ، تیوقت  ار  مدرم  ياهرواب  نامیا و  دوخ ، راگزور  ناقفخ  وج  رد  دناوتب  هکنیا  يارب  ترـضح  نآ 
.دراد یمهم  یگدنزاس  یتیبرت و  رثا  هک  تسا  راگدرورپ  ناسنا و  نایم  يونعم  قیمع و  دنویپ  اعد  اریز 

یتح ناشرمع  رد  دارفا  زا  یخرب  هنافساتم  اما  هدش ؛ يروآ  عمج  هیداجس  هفیحـص  ياهب  نارگ  باتک  رد  ترـضح  ياهاعد  زا  یخرب 
لماش اهنت  هک  یباتک  دننز ، یمن  قرو  ار  باتک  نیا  مه  راب  کی 

215 ص :

.120/ نارمع لآ  - . 1
ص 206. ج 11 ، لئاسملا ، طبنتسم  لئاسولا و  كردتسم  - . 2

هام هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) یمالسا بالقنا  ات  اروشاع  زا  یبالقنا  رکفت  : 15 نخس دهش 
لوا 1438 ه ق) همین  ناضمر -  كرابم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 349ناهفصا   هحفص 231 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15947/AKS BARNAMEH/#content_note_215_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15947/AKS BARNAMEH/#content_note_215_2
http://www.ghaemiyeh.com


رد .دراد  زین  یتدـیقع  یگنهرف و  یعامتجا و  یـسایس و  داعبا  هکلب  تسین ، ادـخ  هاگـشیپ  رد  تجاح  ضرع  تاجانم و  زاـین و  زار و 
اوزنا و تلاح  زا  هتساوخان  رگ  شیاین  ناسنا  ددرگ و  یم  نییبت  مالـسلا ) هیلع   ) ینیـسح مایق  هفـسلف  هنوگ ، یحو  تارابع  نیا  يالبال 

.دوش یم  هداد  ناشن  يو  هب  یقیقح  تّزع  هار  هدش ، هداد  قوس  نارگمتس  توغاط و  اب  هزرابم  هنحص  هب  يدومخ 

همه اب  نمشد  اریز  تسا ؛ هدومرف  نایب  نانآ  ياه  هشقن  ندرک  الم  رب  نانمشد و  عفد  يارب  ار  هیداجس  هفیحص  ياعد 49  ترضح  نآ 
.دور یمن  باوخ  هب  شمشچ  تسین و  مارآ  يا  هظحل  هداتسیا ، ناسنا  لباقم  رد  دوجو 

هدومن تساوخرد  ار  شنانمشد  رب  هبلغ  يزوریپ و  دنوادخ ، زا  قالخالا ،) مراکم  ياعد   ) متسیب ياعد  رد  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما 
: تسا

ْنَم یلَع  ًارْکَم  یل  ْبَه  ینَدـَناع َو  ْنَِمب  ًارَفَظَو  ینَمَـصاخ  ْنَم  یلَع  ًاناِسلَو  ینَمَلَظ  ْنَم  یلَع  ًادَـی  یْنلَعْجاَو  ِِهلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  »
ارم تسرف و  دورد  شنادناخ  دمحم و  رب  ایادخ ! ینَدَّعَوَت ؛ ْنَّمِم  ًهَمالَس  ینَبَصَق َو  ْنَِمل  ًابیذْکَت  ینَدَهَطْضا َو  ِنَم  یلَع  ًهَرُْدق  ینَدَیاک َو 
دانع ینمـشد و  نم  اب  هک  یـسک  رب  و  یناهرب )  ) یناـبز دـیوج ، هزیتس  نم  اـب  هکنآ  رب  و  ییورین ،)  ) یتسد دـنک ، متـس  نم  رب  هکنآ  رب 

نم رب  هکنآ  ربارب  رد  ریبدت و  هار و  دزادرپب ، یشیدنادب  يرگ و  هلیح  هب  نم ، هب  تبـسن  هک  یـسک  ربارب  رد  نک و  اطع  يزوریپ  دزرو 
رطخ ربارب  رد  بیذکت و  تردق  دننک ، ییوگ  مانشد  ییوج و  بیع  نم  رب  هک  ینایوج  بیع  ربارب  رد  هد و  ورین  دناسر ، رازآ  راشف و 

!« امرف تیانع  تینما  نم  هب  نانمشد ، دیدهت 
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: دیامرف یم  هتسناد و  تیب  لها  هب  ندش  کسمتم  ار  نانمشد  تاهبش و  زا  یصالخ  تاجن و  هار  اهنت  یتیاور  رد  ترضح  نآ 

يدَتْها ِنَمو  َِملَس ، اَنل  َمَّلَس  ْنَمَف  ِمیلْسَّتلِاب ، ّالإ  ُباُصیالَو  ِهَدِساْفلا ، ِسییاقَْملاَو  ِهَلِطاْبلا ، ِءارْآلاَو  ِهَِصقاَّنلا ، ِلوُقُْعلِاب  ُباُصیال  ِهّللا  َنید  َّنإ  »
تـسد هب  ار  نید  لئاسم  ماکحا و  ناوت  یمن  ساسا  یب  دـساف و  تاسیاقم  لـطاب و  ياـه  هیرظن  صقاـن و  لـقع  هلیـسو  هب  َيِدُـه ؛ اـِنب 

ره زا  دشاب  میلست  تیب  لها  ام  لباقم  رد  یسکره  دشاب و  یم  ندوب  ضحم  میلست  نید ، یعقاو  ماکحا  هب  ندیـسر  هلیـسو  اهنت  دروآ ؛
« .دوب دهاوخ  تخبشوخ  دبای  تیاده  ام  هلیسو  هب  هک  ره  تسا و  ناما  رد  یفارحنا 

بـالقنا ربـهر  .دراد  دوـجو  مه  هزورما  هکلب  هدوـبن ؛ مالـسلا ) هیلع   ) تیب لـها  ناـمز  هب  صتخم  نمـشد ، ذوـفن  مینادـب  تسا  بوـخ 
رد ناشیا  .تسا  نمشد  ذوفن  هرابرد  هداد ، مدرم  هب  یـسانش  نمـشد  ریـسم  رد  هک  يرطخ  مالعا  ماجرب ، مامتا  زا  سپ  ناریا  یمالـسا 

.تسا هدرک  حرطم  ار  ذوفن »  » هملک راب  زا 80  شیب  لاس 94 

نیا هلباقم  هار  نیرتهب  دزاس ، هزیگنا  یب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  يرادازع  زا  ار  مدرم  ههبش  داجیا  اب  دهاوخ  یم  نمـشد  زورما  رگا 
يارب يا  هدننک  عناق  ياه  خساپ  تیوقت و  ار  يرادازع  هب  تبـسن  دوخ  نامیا  ینید ، نقتم  عبانم  هعلاطم  اب  لقعت و  رکفت و  اب  هک  تسا 

مک ار  يرادازع  و  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هب  تبـسن  ام  تبحم  تدارا و  زا  يا  هرذ  دنناوتن  تاهبـش  نیا  ات  مینک  ادیپ  تاهبـش  نیا 
.دننک
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نز دش و  هتخیر  هار  نیا  رد  شنازیزع  نوخ  هدرک و  ادف  ار  دوخ  امش ، نم و  نید  ظفح  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  مینادب  دیاب 
عیفر و هاگیاج  میرک ، دنوادخ  هاگشیپ  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  هک  میسرب  نیا  هب  دیاب  .دنتفر  يریسا  هب  ریسم  نیا  رد  شا  هچب  و 
رد تسا و  هدنز  هکلب  هدرمن ؛ مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  هک  میـسرب  رواب  نیا  هب  دیاب  .دریگب  مه  ار  ام  تسد  دناوت  یم  دراد و  ییالاو 

.دروخ یم  يزور  شراگدرورپ  دزن 

.تسا طاشن  یگدنز و  نیع  هکلب  تسین ، کشا  نتخیر  اهنت  يرادازع  تقو  نآ  میسرب ، داقتعا  رواب و  نیا  هب  رگا 

یمالسا یگدنز  يوگلا  یفرعم  . 2

نیرتابیز نیرتهب و  هب  ار  یئالو  ینآرق و  ینامیا و  یمالـسا و  یگدنز  کی  داعبا  دوخ ، قیمع  ياهاعد  رد  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما 
زا يرایسب  يور  زا  هدرپ  تاجاحلا  یضاق  اب  تاجانم  هآ و  کشا و  دنوادخ و  اب  هقشاعم  قشع و  سابل  رد  هدیشک و  ریوصت  هب  هوجو 
هب ار  ریذپ  تیالو  رادمتیالو و  تیالو و  لها  نمؤم و  ناسنا  نیتسار  یتوکلم و  يامیس  هتفرگرب و  فوشکمریغ  هدش و  فشک  رارسا 

.تسا هدومرف  نییبت  نسحا  وحن 

دوش و یم  هصالخ  یهلا  ياه  هبذـج  نیرتیلاـع  تاـجانم و  هقـشاعم و  هللا و  یف  بُح  رب  ترـضح  نآ  ياـهاعد  ساـسا  روحم و  هتبلا 
وگلا ناونع  هب  ار  ینید  یگدنز  کبس  ینافرع ، نیماضم  نیا  يال  هبال  رد  اما  .تسا  هللا  یف  یناف  قشاع  يامیـس  راوگرزب  نآ  يامیس 

.تسا هدرک  یفرعم  ام  يارب  قشمرس  و 

: دنک یم  اوجن  نینچ  قالخالا  مراکم  فیرش  ياعد  زا  يزارف  رد  ترضح  نآ 
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هب ار  ام  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ادنوادخ  َنیِقَّتُْملا ؛ َهَنیِز  ِینِْـسْبلَأ  َنیِِحلاَّصلا َو  ِهَْیلِِحب  ِلَح  ِینّ ِِهلآ َو  ٍدَّـمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  »
« .ناشوپب نم  رب  ار  ناراگزیهرپ  تنیز  امرف و  نیزم  ناگتسیاش  ناحلاص و  تنیز 

یگدنز یبلـس  یباجیا و  دـعب  ود  ات  هتخیمآ ، مه  اب  ار  ناگـشیپ » يوقت   » و ناحلاص »  » ناونع ود  تالمج ، نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
ات دشوپب  ار  يوقت  لها  سابل  مه  دهد و  ماجنا  کین  راک  ات  دشاب  حالص  لها  سابل  هب  نیزم  ناسنا  دیاب  مه  ینعی  .دنک  نییبت  ار  دارفا 

.دنک ظفح  اه  یگدولآ  زا  ار  وا 

: دیامرف یم  نایب  نینچ  ار  ناراگزیهرپ  ناحلاص و  ياه  یگژیو  تازایتما و  مالسلا ) هیلع   ) ماما هاگنآ 

( تلادع نداد  شرتسگ  « ) ِلْدَْعلا ِطَْسب  ِیف  . » 1

( هنیک مشخ و  ندروخورف  « ) ِْظیَغلا ِمْظَک  َو  . » 2

( هنتف شتآ  هدننک  شوماخ  « ) ِهَِرئاَّنلا ِءاَفْطِإ  َو  . » 3

( هقرفت لها  هدننک  عمج  « ) ِهَقْرُْفلا ِلْهَأ  ِّمَض  َو  . » 4

( نیبلا تاذ  حالصا  يارب  شالت  « ) ِْنیَْبلا ِتاَذ  ِحاَلْصِإ  َو  . » 5

( نارگید کین  ياهراک  ياشفا  هعاشا و  « ) ِهَفِراَْعلا ِءاَْشفِإ  َو  . » 6

( نارگید بویع  ندناشوپ  « ) ِهَِبئاَْعلا ِْرتَس  َو  . » 7

( تفطالم یمرن و  اب  راتفر  « ) ِهَکیِرَْعلا ِنِیل  َو  . » 8

( ینتورف عضاوت و  « ) ِحاَنَْجلا ِضْفَخ  َو  . » 9

( هدیدنسپ وکین و  هریس  « ) ِهَریِّسلا ِنْسُح  َو  . » 10
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( راتفر یگدنز و  رب  شمارآ  تیمکاح  « ) ِحیِّرلا ِنوُکُس  َو  . » 11

( کین قالخا  هدیدنسپ و  هویش  اب  ترشاعم  « ) ِهََقلاَخُْملا ِبیِط  َو  . » 12

( اه تلیضف  يوس  هب  نتفرگ  تقبس  « ) ِهَلیِضَْفلا َیلِإ  ِْقبَّسلا  َو  . » 13

( ندوب لضفت  راثیا و  لها  « ) ِلُّضَفَّتلا ِراَثیِإ  َو  . » 14

( دنتسین نآ  راوازس  هک  یناسک  دیجمت  زا  زیهرپ  نارگید و  شنزرس  زا  زیهرپ  « ) ِّقِحَتْسُْملا ِْریَغ  یَلَع  ِلاَْضفِْإلا  ِرِییْعَّتلا َو  ِكْرَت  َو  . » 15

( دشاب مک  هچ  رگا  قح ، هب  راتفگ  « ) َّزَع ْنِإ  ِّقَْحلِاب َو  ِلْوَْقلا  َو  . » 16

( دنشاب رایسب  دنچ  ره  ریخ  ياهراک  رادرک و  راتفگ و  ندرمش  كدنا  « ) ِیْلِعف ِیلْوَق َو  ْنِم  َُرثَک  ْنِإ  ِْریَْخلا َو  ِلاَْلِقتْسا  َو  . » 17

( دشاب كدنا  دنچ  ره  رش ، ياهراک  ندرمش  رایسب  « ) ِیْلِعف ِیلْوَق َو  ْنِم  َّلَق  ْنِإ  ِّرَّشلا َو  ِراَثِْکتْسا  َو  . » 18

.تسا هدرک  نایب  ار  یهلا  ینید و  یگدـنز  کی  ياه  هصخاش  زا  هصخاـش   18 نیشیپ ، هاتوک  تالمج  رد  مالسلا ) هیلع   ) داجـس ماما 
ناـحلاص و یگدـنز  ناراـکزیهرپ و  ریغ  ناـحلاصریغ و  یگدـنز   ) هدیـشک ریوـصت  هـب  ار  یگدـنز  هویـش  ود  ترــضح  نآ  عـقاو  رد 
هب هعلاطم و  .دـبای  همادا  ناـحلاص  ناـکاپ و  یگدـنز  ریـسم  رد  يو  یگدـنز  هشیمه  اـت  هتـساوخ  لاـعتم  دـنوادخ  زا  و  ناراـکزیهرپ )

.دوش یم  ام  یگدنز  کبس  ندش  ینید  ببس  دروم ، نیا 18  يریگراک 

وکین یقـشمرس  زین  ترـضح  نآ  راتفر  لمع و  هکلب  دـهد ، یم  قشمرـس  وگلا و  دوخ  ياهاعد  رد  اهنت  هن  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما 
.تسا ملح و ...  ملع و  یگتخیمآ  رهظم  ییابیکش و  ربص و  هنومن  یتسیز و  هداس  دهز و  تدابع و  هوسا  ترضح  نآ  .تسا 
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ترـضح هارمه  هب  يزور  دنک : یم  تیاکح  يرهز »  » مان هب  ثیدح  نایوار  زا  و  مالـسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  باحـصا  زا  یکی 
هب تبسن  ینایاش  مارتحا  کلملادبع ، میتفر ؛ ناورم  کلملادبع  قشمد ، رد  يوما  يافلخ  زا  هفیلخ  نیمجنپ  دزن  مالـسلا ،) هیلع   ) داجس

هیلع  ) نیدـباعلا نیز  ماما  كرابم  یناشیپ  هرهچ و  رد  دوجـس  راثآ  هب  شمـشچ  نوچ  و  دروآ ؛ اج  هب  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ترـضح 
وت هب  ار  اه  یبوخ  مامت  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  اب  يا ، هتخادنا  تدابع  تمحز  رد  رایـسب  ار  دوخ  دـمحم ! وبا  يا  تفگ : داتفا ، مالـسلا )
یم مورحم  نآ  نتـشاد  زا  نارگید  هک  یتـسه  یلاـمک  ملع و  ياراد  وت  یـشاب ، یم  هّللا  لوسر  هب  درف  نیرت  کـیدزن  وت  تسا و  هداد 

! دنشاب

.دراد ساپس  رکش و  هب  زاین  یتفگ ، نم  يارب  یهلا  تاقیفوت  راگدرورپ و  لضف  زا  هچنآ  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما 

یم زامن  ردقنآ  دوب ، هدش  هدیـشخب  شا  هدنیآ  هتـشذگ و  ياهاطخ  مامت  هکنیا  اب  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ ربمغیپ  دومرف : هاگنآ  و 
يا هدنب  دیابن  ایآ  دومرف : یم  تشگ و  یم  کشخ  شناهد  هک  تفرگ  یم  هزور  يردق  هب  درک ، یم  مرو  شکرابم  ياهاپ  هک  دناوخ 

.مشاب رازگرکش 

رد و  دومن ، اطع  ریخ  شاداپ  ام  هب  دیـشخب و  يرترب  نارگید  رب  ار  ام  هک  يدنوادخ  دمح  دوزفا : شنانخـس  همادا  رد  ترـضح  سپس 
.تسوا صوصخم  اهنت  ساپس ، دمح و  ترخآ  ایند و 

تمعن زا  یکی  رکـش  مدـص  کی  دوش ، عطق  مسفن  تدابع  رثا  رد  ددرگ و  هعطق  هعطق  محراوج  ءاـضعا و  هچناـنچ  دـنگوس ! ادـخ  هب 
.ما هدادن  ماجنا  مه  ار  دنوادخ  ياه 
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!؟ تشاد مهاوخ  ار  شیاه  تمعن  زا  یتمعن  رکش  ناوت  هنوگچ  و  درمشرب !؟ ار  یهلا  ياه  تمعن  ناوت  یم  هنوگچ 

.دنیبن شیاه  تمعن  رکش  زا  لفاغ  ارم  زگره  دنوادخ  مسق ! ادخ  هب  هن 

، ناحبـس دـنوادخ  اب  تاجانم  شیاتـس و  تدابع و  زج  هب  دنتـشاد ، یمن  نم  رب  یّقح  مدرم  رئاس  ناشیوخ و  رگید  ما و  هلئاع  هچناـنچ 
.دوش عطق  مسفن  هکنآ  ات  متفگ  یمن  لاعتم  يادخ  رکذ  حیبست و  زج  هب  ینخس  مداد و  یمن  ماجنا  يرگید  راک 

هک یـسک  نیب  تسا  قرف  ردقچ  تفگ : دش و  نایرگ  زین  کلملادـبع  داتفا و  هیرگ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما سپـس  دـیوگ : یم  يرهز 
اجک و زا  هک  درادـن  یکاب  هدرک و  بلط  ار  اـیند  هک  یـسک  نیب  دـیامن و  یم  شـشوک  ّتیدـج و  نآ  يارب  هدرک و  بلط  ار  ترخآ 

(1) .دوب دهاوخن  ناشیارب  یتاجن  یمهس و  ترخآ  رد  يدارفا  نینچ  سپ  .دروآ  یم  تسد  هب  هنوگچ 

رد هک  یگدنز  کبس  دهد و  یم  رارق  دوخ  يوگلا  ار  مالسلا ) هیلع   ) تیب لها  داجس و  ماما  هریس  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  رادازع 
.دنک یم  درط  ار  يزاجم و ...  ياه  هکبش  هراوهام و 

، دنک یم  حرطم  ار  ریبک  داهج  ثحب  یلاعلا ) هلظدـم   ) يربهر مظعم  ماقم  رگا  .دـنک  تیعبت  نمـشد  زا  دـیابن  دـناد  یم  یعقاو  رادازع 
نمشد زا  ات  میـشاب  بظاوم  .دنک  یم  دیکأت  هراب  نیا  رد  هدومن و  ریـسفت  نمـشد  زا  تیعبت  مدع  هب  ناشیا  دوخ  مه  ار  ریبک  داهج  نیا 

رب مشچ  نمـشد و  ناهد  هب  ام  شوگ  میربب و  شیپ  ار  دوخ  یگدـنز  رادـتقا  اب  لقتـسم و  هکلب  میـشابن ، وا  ور  هلاـبند  مینکن و  تیعبت 
.میزودن وا  تسد 
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هضور زیرگ و 

.درک نییبت  مدرم  يارب  ار  شردپ  هنامولظم  تداهش  دوخ و  تیمولظم  یفلتخم  سلاجم  اه و  تبـسانم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما 
.دومن یم  هیرگ  یبات و  یب  ّدح  زا  شیب  اروشاع  زوسلد  شارخلد و  نایرج  زا  سپ  ترضح  نآ 

هناشن هب  مالغ  هکنیا  ات  درک  یم  هیرگ  هب  عورـش  ماما  دروآ ، یم  ناشیا  يارب  ار  بآ  فرظ  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماـما  مـالغ  هاـگره 
یم بآ  هب  هک  تمشچ  دیریگب ، وضو  ات  مروآ  یم  بآ  امـش  يارب  هک  رابره  هتـشذگ  لاس  جنپو  یـس  یط  رد  اقآ ! تفگ : ضارتعا ،

؟ تسین سب  رگید  دیدرک ، هیرگ  همه  نیا  اقآ ! دینک ، یم  هیرگ  دینیبب ، ار  يا  هراوخریش  هچب  هاگره  دوش ! یم  ریزارس  ناتکـشا  دتفا ،
! دیرب یم  نیب  زا  ار  دوخ  دیراد ، هک  یتلاح  تیعضو و  نیا  اب  امش  هّللا ! لوسر  نب  ای 

َْتیَأَر اَّمِم  َّلَقَأ  ِیف  ِهِّبَر  َیلِإ  ُبوُقْعَی  اَکَـش  ْدََقل  ِهَّللا  َو  ! » دینزب ار  فرح  نیا  متـشادن ، راظتنا  وت  زا  مالغ ! دـندومرف : خـساپ  رد  ترـضح 
دنوادخ تشاد ، رسپ  هدزاود  وا  .دوب  هدازربمایپ  ربمایپ و  مالـسلا ،) هیلع   ) بوقعی ادِحاَو » ًاْنبا  َدَقَف  ُهَّنَأ  َفُسُوی  یلَع  یفَـسَأ  ای  َلاَق  یَّتَح 

رون هدـیمخ و  شرمک  دیفـس ، بوقعی  رـس  ياهوم  یتقوم ، قارف  نیا  هودـنا  رد  درک ، بیاغ  شرظن  زا  یتدـم  ار  نانآ  زا  یکی  لاعتم 
ِیْتَیب ِلْهَأ  َهَعاَمَج  ِیبَأ َو  ُْتیَأَر  یِّنِإ   » اما دوب ؛ هدـنز  اـیند و  نیا  رد  شرـسپ  هک  یلاـح  رد  تفر ، تسد  زا  هیرگ  تدـش  زا  شنامـشچ 

.دنداتفا نیمز  رب  هدش و  هتشک  هنامولظم  هک  مدید  ار  ما  هداوناخ  زا  نت  ردارب و 71  ردپ و  مدوخ  نامشچ  اب  نم  ِیلْوَح (1) ؛ َنوَُحبُْذی 
؟ دوش مک  ما  هیرگ  مامت و  نم  هودنا  هنوگچ  سپ 

223 ص :

ص 466. ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 107 و  تارایزلا ، لماک  - . 1

هام هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) یمالسا بالقنا  ات  اروشاع  زا  یبالقنا  رکفت  : 15 نخس دهش 
لوا 1438 ه ق) همین  ناضمر -  كرابم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 349ناهفصا   هحفص 239 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15947/AKS BARNAMEH/#content_note_223_1
http://www.ghaemiyeh.com


منم هیرگ  ِردپ  مماب ، بل  باتفآ 

منحَم ازع و  ریپ  مطسوا و  یلع 

تعیب مه  موش ، هیرگ  اب  هک  دوب  نیا  تمسق 

منفک یب  يردپ  ِِبیرغ  ِيراگدای 

ماش هزاورد  مغ  زا  نم  رکیپ  دش  بآ 

مندب يور  هب  تسه ، اه  هلسلس  زا  يدر 

مدش بوقعی  هثداح  زا  مدوب و  یفسوی 

منهریپ یب  هتشک  لد  هتسخ  رسپ 

ناشطعلا یلع  نب  نیسحل  یکبا  یکبا 

منکش نمشد  هیرگ  هدش  رهش  ةرهش 

رگیدکی هب  دننز  یم  فک  مدرم  مدید  ماش  رهش  رد  متشگ ، یم  رب  سدقملا  تیب  تمـس  هب  هکم  رفـس  زا  نم  دیوگ : یم  یعاس  لهس 
.دندرک تنیز  ار  رهش  دنیوگ ، یم  کیربت  دنسر  یم 

! تاعاس هزاورد  زا  هزاورد ؟ مادک  زا  .دنروآ  یم  ار  یجراخ  ناریسا  دنتفگ : تسا ؟ ربخ  هچ  مدیسرپ 

هزین يور  هدیرب  رـس  دنچ  هب  ممـشچ  مدرک  هاگن  ات  .دش  دنلب  تیعمج  هلهله  يداش و  يادص  هرابکی  مداتـسیا ، تاعاس  هزاورد  هرانک 
زا یگرزب  راثآ  دندروآ ! هنهرب  رتش  رب  راوس  ار  يراوگرزب  ياقآ  مدید  تشذگ ، هک  اهرـس  .دناوخ  یم  نآرق  اهرـس  زا  یکی  .داتفا  اه 

ینک یم  مالـس  رهـش  نیا  رد  ارم  هک  یتسه ؟ یک  دـنک  تتمحر  ادـخ  دـندومرف : اقآ  مدرک ، مالـس  متفر  ولج  دوب ، ناـیامن  شتروص 
( دننز یم  نابز  مخز  دندز ، گنس  ام  هب  اجنیا  ینعی  )
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میاباب يدعاس ! لهس  دندومرف : .منیب  یم  تسا  یلاح  هچ  نیا  اقآ ! میادخ ، لوسر  تدج  هباحـص  زا  متـسه  يدعاس  لهـس  اقآ  متفگ :
ریجنز ریز  ار  يا  هچراپ  تسا  نکمم  رگا  لهـس ، دومرف  منک ؟ هچ  اـقآ  .مدرک  هیرگ  شلاـح  هب  دـندرک  دیهـش  ار  میومع  دنتـشک ، ار 

.دش يراج  ریجنز  ياه  هقلح  ریز  زا  هزات  نوخ  مدید  مدرک ، دنلب  اقآ  ندرگ  زا  ار  ریجنز  ات  تفگ : لهس  .راذگب  مندرگ 

هدید هک  هدادلد  قشاع و  نینچ  رامیب 

هدید هک  رای  خر  قشع  زا  بت  بات و  رد 

نالیغم راخ  يور  هب  هگ  رتش  يور  هگ 

هدید هک  رایغا  هناگیب و  سلجم  هگ 

ماش رفس  رد  الب  برک و  زا  هلسلس  رد 

هدید هک  راد  بت  رکیپ  رتش  يور  رب 

225 ص :

هام هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) یمالسا بالقنا  ات  اروشاع  زا  یبالقنا  رکفت  : 15 نخس دهش 
لوا 1438 ه ق) همین  ناضمر -  كرابم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 349ناهفصا   هحفص 241 

http://www.ghaemiyeh.com


226 ص :

هام هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) یمالسا بالقنا  ات  اروشاع  زا  یبالقنا  رکفت  : 15 نخس دهش 
لوا 1438 ه ق) همین  ناضمر -  كرابم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 349ناهفصا   هحفص 242 

http://www.ghaemiyeh.com


( يدیزی نانمشد  ذوفن  اب  هلباقم  رد  مالسلا ) هیلع   ) ینیسح ناوناب  شقن   ) مرحم مهدزیس  بش 

هراشا
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هزیگنا داجیا 

(1) هزیگنا داجیا 

لاوحا نزریپ  اب  .دوب  نآ  رد  ینزریپ  هک  دـید  يا  همیخ  هیبلعث »  » نیمزرـس رد  ـالبرک ، هب  ندیـسر  زا  لـبق  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما 
یم تینارـصن  نییآ  رب  ام  میتسه و  نکاس  اجنیا  رد  مسورع  رـسپ و  اـب  نم  تفگ : نزریپ  .دـش  اـیوج  ار  شلاـح  حرـش  درک و  یـسرپ 

نیمز كاخ  زا  یتمسق  دوخ ، هزین  اب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .میراد  رارق  یبآ  یب  هقیـضم  رد  نابایب  نیا  رد  ام  تفگ : همادا  رد  وا  .میـشاب 
نایرج مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دـش  مالـسلا ) هیلع   ) ماما يراوگرزب  بوذـجم  درک و  بجعت  نز  .دـمآ  نوریب  بآ  ناهگان  دز ، راـنک  ار 

« .دیایب ام  کمک  هب  دهاوخ  یم  رگا  وگب  وا  هب  دمآ ، ترسپ  رگا  : » دومرف درک و  نایب  شیارب  ار  شترفاسم 

زور جنپ  هکنیا  اب  .دیدرگ  مالسلا ) هیلع   ) ماما بوذجم  دش ، علطم  ارجام  زا  دید و  ار  راوگشوخ  بآ  یتقو  لدکاپ ، ناوج  نیا  بهو ،
ندش ناملسم  زا  دعب  دیـسر و  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تمدخ  هب  شرـسمه  ردام و  هارمه  دوب ، هتـشذگن  شا  یـسورع  زا  زور ) هدفه  ای  )
هارمه بهو  هاگنآ  .درک  رکشت  وا  زا  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  .متـسه  امـش  زابرـس  سپ  نیا  زا  متفایرد و  ار  امـش  مایپ  درک : ضرع 

.دندش البرک  نیمزرس  هناور  مالسلا ،) هیلع   ) نیسح ماما  ناوراک  اب  شرسمه ، ردام و 
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صـالخا قـبط  رد  ار  تناـج  دـهاوخ  یم  ملد  مداد ، وـت  هب  هک  يریـش  ياـج  هب  : » تفگ وا  هـب  بـهو ، عاجـش  رداـم  اروشاـع  زور  رد 
هچ مرسمه  دروم  رد  دیـسرپ : بهو  .ینک » گنج  نمـشد  اب  تداهـش  دح  رـس  ات  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  تمدخ  رد  يراذگب و 

! شورفم هزور  دنچ  لامج  هب  ار  یگشیمه  لامج  مزیزع ! تفگ : راب  نیا  نامرهق  ردام  نیا  منک ؟

.دوب هدش  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  قشاع  رگید  وا  درک و  نوگرگد  ار  بهو  ردام ، نانخس 

یلو داب ! مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  يادف  وت ، نم و  ناج  نارازه  تفگ : دیبات و  شبلق  رب  يرون  رهوش ، يوگتفگ  زا  زین  بهو  رسمه 
هب تمایق  رد  رگا  هک  نک  دـهعت  نم  اب  ناـشیا  روضح  رد  ماـما ، دزن  میورب  .مراد  اـضاقت  کـی  وت  زا  نم  تسین ، ناـنز  رب  داـهج  نوچ 

! يورن تشهب  هب  نم  نودب  یتفر ، تشهب 

.دومن راهظا  ار  دوخ  دّهعت  دنتفر و  مالسلا ) هیلع   ) ماما تمدخ  درک و  لوبق  بهو 

زا نوخ  هک  یلاـح  رد  تشگرب و  دوخ  هاـگیاج  هب  تشک و  ار  راـکهبت  نانمـشد  زا  یهورگ  .تفر  نادـیم  هب  اروشاـع  زور  رد  بهو 
شیپاشیپ رد  هکنآ  ات  دش  مهاوخن  دونـشخ  وت  زا  تفگ : ردام  يدش ؟ دونـشخ  نم  زا  تفگ : دمآ و  ردام  دزن  دیکچ ، یم  شریـشمش 

! يوش هتشک  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما 

رد دناسر ؛ بهو  هب  ار  دوخ  هسامح ، زادگ و  زوس و  اب  بهو  رسمه  .دیسر  تداهـش  هب  ات  دیگنج  نانچمه  تشگرب ، نادیم  هب  بهو 
وا دز و  شقرف  رب  نینهآ  دومع  نمشد  هک  دوب  بهو  هنیس  يور  شرس  .دیشک  یم  دایرف  راوخ  نوخ  نمشد  دض  رب  تخس  هک  یلاح 

زین
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.دیسر تداهش  هب 

: تفگ دیـسوب و  تشادرب و  ار  شناوج  رـس  وا  اما  دـنازوسب ! ار  وا  لد  ات  داتـسرف  شرداـم  يارب  ار  بهو  رـس  هنادرمناوجاـن  نمـشد ،
رس تساخرب و  نانک  شرغ  سپس  .درک » دیفسور  ارم  مالسلا ،) هیلع   ) نیسح ماما  باکر  رد  وت  تداهـش  اب  هک  ار  يدنوادخ  ساپـس  »

دـمآ و همیخ  هب  سپـس  .میناتـس » یمن  زاـب  رگید  میا ، هداد  تسود  يارب  هک  ار  يرـس  : » تفگ درک و  ترپ  نمـشد  يوس  هب  ار  بهو 
.تشک ار  نانمشد  زا  نت  ود  تفاتش و  نمشد  گنج  هب  تشادرب و  ار  همیخ  نوتس 

: تفگ دش و  لاحشوخ  بهو  ردام  .داد  تشهب  هدژم  وا  هب  درک و  اعد  وا  يارب  دنادرگرب و  همیخ  هب  ار  وا  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما 
(1) .ریگم نم  زا  ار  تشهب  دیما  ایادخ !

اوتحم نتم و 

يدانسا رتشیب  خیرات  هتبلا  .دنا  هدرک  ینیرفآ  شقن  اروشاع  میظع  بالقنا  هنحص  تشپ  هنحص و  رد  هک  دنتسه  یگرزب  نانز  نادرم و 
هک دراد  دوجو  ینامیا  اب  روبص و  ردام  راکادف ، رسمه  قفوم  درم  ره  رـس  تشپ  ًاعطق  اما  تسا ؛ هداد  شرازگ  ام  هب  ار  قفوم  نادرم  زا 

.تسا هتفرگ  رارق  تلفغ  دروم  نمشد  ذوفن  اب  هلباقم  بالقنا و  نآ  يزوریپ  رد  اه  نآ  شقن  ًامومع  تسا و  نایرج  هنحص  تشپ  رد 

زا يا  هنومن  سدقم ، عافد  لاس  تشه  يادهش  نارسمه  ناردام و  زا  يرایسب  شرـسمه و  نیق و  نب  ریهز  شردام ؛ رـسمه و  بهو و 
.تسا هتشاذگ  شیامن  هب  ام  يارب  ار  اه  نآ  تداشر  زا  يا  هشوگ  خیرات  دندش و  زاس  هسامح  نز  مه  درم و  مه  هک  دنتسه  یناسک 
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تداشر اریز  دیوگب ؛ ینخس  نانآ  نارـسمه  زا  هکنیا  نودب  دروآ ، یم  نایم  هب  نخـس  یئاروشاع  یبالقنا و  نانز  زا  یهاگ  خیرات  اما 
بنیز .تسا  ناوناب  نیا  زا  یکی  مالسلا ) اهیلع   ) بنیز ترـضح  .دراد  نانآ  دوخ  تیـصخش  هب  صاصتخا  اه  نآ  ياه  يراکادف  اه و 
تفه روضح  اهنت ، هن  وا  تسا  تماقتسا  ربص و  لماک  ینعم  تعاجش و  مسجت  تریصب ، سیدنت  هک  تسا  یتیصخش  مالـسلا ) اهیلع  )

: هکنیا نخس  هاتوک  .تسا  هدیدرگ  زین  تماما  تیالو و  راب  راد  تناما  هکلب  هدرک ، كرد  ار  موصعم 

ِهللا ُتاَوَلَص  اَهُُما  هِیلاَت  اَهئاََهبَو  اَهفَرَشَو  اَهئاَیِضَو  اَهرُونَو  اَهتَفِعَو  اَهتَمـصِعَو  اَهلَمَعَو  اَهملِعَو  اََهلالَجَو  اَِهلاَصَخَو  اَهلِـضاَوَفَو  اَهِلیاَضَف  ّنإَف  »
ییانـشور و تینارون و  تفع و  تمـصع و  لمع و  ملع و  ردـق و  تلالج  ياه  تلـصخ  وا و  ياه  يرترب  لئاضف و  اـنامه  (1) ؛ اَهیَلَع

« .تسا مالسلا ) اهیلع   ) ارهز شردام  نوچمه  شا  ییابیز  فرش و 

تماما توبن و  شوغآ  هتفای  تیبرت  و  مالـسلا ) اهیلع   ) هرهاط هقیدص  نیرفآ  تریـصب  بتکم  درگاش  مالـسلا ) اهیلع   ) بنیز ترـضح 
.تسا هدیرفآ  نینهآ  یتیصخش  وا  زا  تخاس و  راوتسا  هوک  نوچمه  هدیدبآ و  ار  وا  یپ  رد  یپ  اه  هنتف  اه و  تبیصم  .تسا 

دنچ اب  تخیر و  کشا  هلا ) هیلع و  هللا  یلص   ) ءایبنالا متاخ  ترـضح  شا  یمارگ  دج  نداد  تسد  زا  تبیـصم  يارب  یگلاس  رد 5  وا 
قرف ندید  سپـس  ردپ و  ییاهنت  تبرغ و  لاس  هدهاشم 25  .تسشن  گوس  هب  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز شردام  تداهـش  رد  هلـصاف  هام 

.داد رارق  راگزور  ثداوح  ناروک  رد  ار  مالسلا ) اهیلع   ) يربک بنیز  هفوک ، دجسم  بارحم  رد  وا  هتفاکش 
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رد دز و  مقر  وا  يارب  ار  ناـمدرمان  ياـه  يرهم  یب  زا  يرگید  هفیحـص  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماـما  شردارب  تیموـلظم  تیمومـسم و 
یمارگ زیزع و  ياه  هداز  ردارب  نادنزرف و  ناردارب ، تداهـش  نآ ، ياه  تبیـصم  نیرتمک  هک  ار  خیرات  هسامح  نیرت  نینوخ  تیاهن ،

.درک هدهاشم  ار  دوب  شا 

ات دوب  ییاه  هبرجت  همه  همه و  ...و  طاـباس  هنتف  جراوخ ، هنتف  تیمکح ، هنتف  لـمج ، هنتف  ناـمثع ، لـتق  هنتف  كدـف ، هنتف  هفیقـس ، هنتف 
دوبن مالسلا ) اهیلع   ) بنیز ترضح  ینیرفآ  تریصب  رگا  و  دزاس ؛ ایهم  خیرات  هنتف  نیرت  گرزب  يارب  ار  مالـسلا ) اهیلع   ) يربک بنیز 

.دنام یم  البرک  رد  مه  مالسا  هک  تفرگ  یمن  ارف  ار  هنیدم و ...  ماش ، هفوک ، یمالسا ، يرادیب  جوم  اهنت  هن 

يرادـیب جوم  .دـندرم  یم  شیوخ  تناید  ياـیؤر  رد  ناناملـسم  ـالبرک و  رد  ـالبرک  مالـسلا ) اـهیلع   ) يربک بنیز  دوبن  رگا  عقاو  رد 
داعبا و یمامت  هک  ییاه  يرگنشور  .تسا  مالسلا ) اهیلع   ) يربک بنیز  ياه  يرگنشور  اه و  هباطخ  نویدم  خیرات  لوط  رد  یمالـسا 
زا يوریپ  رطخ  هک  ییاهراکذـت  اـه و  هباـطخ  .درک  مهارف  ار  يوما  هلـسلس  طوقـس  هنیمز  تخاـس و  نشور  ار  هنتف  هدرتـسگ  ياـیاوز 

.تخاس یم  اوسر  ار  ناراذگ  تعدب  راکشآ و  ار  نید  رد  دیدج  ياه  تعدب  درک و  یم  دزشوگ  ار  سفن  ياوه 

هاوخ يدازآ  نانز  نادرم و  يارب  ار  نمشد  ربارب  رد  تریدم  زا  ییوگلا  دوخ ، یشیدنارود  ریبدت و  اب  مالسلا ) اهیلع   ) بنیز ترـضح 
.تسا هدرک  ینیرفآ  تریصب  هجو  نیرتهب  هب  یسانش ، نمشد  راوشد  ریسم  رد  هتشاذگ و  شیامن  هب 
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يوگلا میهد و  رارق  یـسررب  تقد و  دروم  ار  اروشاع  بـالقنا  گرزب  يوناـب  نیا  نیرفآ  تریـصب  رتفد  زا  یتاحفـص  تصرف  نیا  رد 
.مییامن یم  میسرت  مالسلا ) اهیلع   ) بنیز ترضح  نخس  هریس و  رد  ار  ذوفن  اب  هلباقم  یتیریدم 

ذوفن اب  هلباقم  یتیریدم  يوگلا 

هراشا

تلیـضف اه و  شزرا  اه و  ییابیز  يوس  هب  ار  تیرـشب  هک  تسا  خیرات  دایرف  نیرتدنلب  مالـسلا ) اهیلع   ) بنیز ياه  هباطخ  اه و  هبطخ 
رگنـشور و یقربودـعر ، نوچمه  درک و  بآ  رب  شقن  ار  نایدـیزی  موـش  ياـه  هشقن  همه  هک  ییاـه  هبطخ  .تسا  هدـش  نوـمنهر  اـه 

يارب ار  نایوما  خاک  نآ ، زا  لصاح  یمالـسا  يرادـیب  جوم  و  درب ؛ نیب  زا  ار  هیما  ینب  هلاـس  دـنچو  یـس  ياـه  هتفاـب  یماـمت  هدـنبوک 
هللادـبع یبا  نب  راتخم   » مایق قارع ،»  » رد مایق  زاجح ،»  » رد شروش  هرح ،»  » مایق نیباوت ،»  » ماـیق هنیمز  درک و  نوگژاو  دـنازرل و  هشیمه 

.درک داجیا  ار  یلع » نب  دیز   » مایق یفقث ،»

ینب هلیقع  طسوت  نمـشد  ذوفن  اب  هلباقم  یتیریدـم  يوگلا  میـسرت  یگنهرف و  شالت  رد  ـالبرک ، نادیهـش  نوخ  ریثأـت  يراگدـنام  زار 
هب زور  ره  زورما و  تساه و  ناکم  اه و  نامز  همه  يارب  یـساسا  يوگلا  نیا  هک  تسین  یکـش  تسا و  هتفهن  مالـسلا ) اهیلع   ) مشاـه

.میریگ یم  یپ  ترضح  نآ  هریس  نخس و  رد  ار  یتیریدم  يوگلا  نیا  روحم  هس  اجنیا  رد  .میدنمزاین  یبنیز  شور  نیا 

ناتسود ياه  لد  یشخب  یلست  فلا )

لوط رد  و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  تداهش  زا  سپ  مالسلا ) اهیلع   ) بنیز ترضح 
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نبا سلجم  زا  هفوک ، کیرات  گنت و  ياه  هچوک  ات  هاگلتق  يدوگ  زا  دوب ، ناریـسا  هانپ  ناگدـید و  مغ  روای  هتـسویپ  تراسا ، نارود 
اب مالـسلا ) اهیلع   ) بنیز ترـضح  .داد  یم  يرادلد  اه  هداد  دیهـش  هب  دوب و  ارـسا  تاجن  هتـشرف  اج  همه  رد  دـیزی ، هدکمتـس  ات  دایز 

گرزب ناریـسا ، ناتـسود و  ياه  لد  یـشخب  یّلـست  اب  دروآرد و  ياپ  زا  ار  ناریـسا  تراسا ، جنر  دادن  هزاجا  زگره  لماک ، تریـصب 
.تشادرب هدرپ  نانآ  تایانج  زا  دز و  نایدیزی  دیزی و  رب  ار  هبرض  نیرت 

: دومرف هک  اجنآ  دوب ؛ مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  لد  شخب  یلست  یتح  راوگرزب  يوناب  نآ 

ار وت  ینیب  یم  هچنآ  ردارب ]! رسپ  يا   ] ؛(1) َکِّمَع َکِیبَأ َو  َكِّدَج َو  َیلِإ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  ٌدـْهََعل  َِکلَذ  َّنِإ  ِهَّللاَوَف  يَرَت  اَم  َکَّنَعَزْجَی  َال  »
« .تسا تیومع  ردپ و  دج ، اب  هلا ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دهع  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  .دزاسن  بات  یب 

شنابز شین  اب  نوعلم  نآ  هک  هاگنآ  .تشاذگ  شیامن  هب  دایز ، نبا  سلجم  رد  ار  یشخب  یّلست  جوا  مالسلا ) اهیلع   ) مشاه ینب  هلیقع 
رد وا  یتفای »؟ هنوگچ  تا  هداوناخ  ردارب و  اب  ار  ادخ  راک  : » تفگ وا  ندرزآ  يارب  دشاپ و  یم  کمن  مالـسلا ،) اهیلع   ) بنیز مخز  هب 
اب دنک و  یمن  گنرد  خـساپ  رد  مالـسلا ) اهیلع   ) يربک بنیز  دروآ »؟ ناترـس  هب  ییالب  هچ  ادـخ  يدـید  : » دـیوگب دـهاوخ  یم  عقاو 

، ینارون مالک  نیا  .مدیدن » يزیچ  ییابیز  زج  (2) ؛ ًالیِمَج اَِّلا  ُْتیأَر  اَم  : » دومرف تشاد  تیاکح  وا  یبلق  ياضر  ربص و  زا  هک  یشمارآ 
.تخاس يراج  ناتسود  همه  ياهگر  رد  يا  هزات  نوخ  تفرگ و  وا  زا  ار  هجاحم  تردق  هک  دوب  دایز  نبا  رس  رب  یمکحم  کتپ 
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نانمشد شنزرس  ریقحت و  ب )

هراشا

شنزرـس ریقحت و  مالـسلا ) اهیلع   ) بنیز ترـضح  نخـس  هریـس و  رد  نمـشد  ذوفن  اب  هلباـقم  یتیریدـم  يوگلا  حرط  زا  ماـگ  نیمود 
زا یخرب  .تسا  نمشد  ریقحت  ینیع  هنومن  دراد ، نایدیزی  هب  تبسن  مالـسلا ) اهیلع   ) بنیز ترـضح  هک  ییاه  باطخ  .تسا  نانمـشد 

: زا دنترابع  اه  باطخ  نیا 

« هناجرم رسپ   » ار وا  دایز ، نبا  خاک  رد  مالسلا ) اهیلع   ) بنیز ترضح  هناجرم :» رسپ  . » 1

نیهوت هللادـیبع  يارب  هک  دـناوخ  یم   (1)« هناجرم رـسپ   » ار وا  دایز ، نبا  خاک  رد  مالـسلا ) اـهیلع   ) بنیز ترـضح  هناـجرم :» رـسپ  .» 1
هبرـض نانچ  نآ  دراد و  تیاکح  شردام  ندوب  ماندب  يو و  دوجو  ندوب  عورـشمان  زا  هک  تسا  باقلا  نیرت  هدننکاوسر  نیرتزیمآ و 

.دریگ یم  مالسلا ) اهیلع   ) بنیز لتق  هب  میمصت  هک  دنز  یم  هللادیبع  نازرل  رکیپ  رب 

« هثیبخ ءاقلط   » یترابع رد  و  اقلط » دنزرف   » ار دیزی  مالسلا ) اهیلع   ) بنیز ترضح  اقَلُط :» دنزرف  . » 2

هب هراشا  هک  دومرف  باـطخ   (2)« هثیبخ ءاقلط   » یترابع رد  و  اقلط » دـنزرف   » ار دـیزی  مالـسلا ) اهیلع   ) بنیز ترـضح  اقَلُط :» دـنزرف  .» 2
دیشخب و دوب ، اه  نآ  زا  مه  دیزی  دج  نایفسوبا ، هک  ار  هکم  ناگرزب  هلا ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  اریز  تسا ، هکم  حتف  ناتساد 

(3)« .اَقَلُطلا ُْمْتنَاَف  اُوبَهِْذا  : » دومرف درک و  دازآ 

يا دیزی ! : » دنز یم  دایرف  وا  رـس  رب  هنوگ  نیا  دیزی  خاک  رد  مالـسلا ) اهیلع   ) بنیز ترـضح  ادخ :» نمـشد  رـسپ  ادـخ و  نمـشد  . » 3
نآ زا  رت  کچوک  منک و  تشنزرـس  هک  يرادن  ار  نآ  شزرا  نم  هدید  رد  وت  ادخ ! هب  دنگوس  ادـخ »! نمـشد  رـسپ  ادـخ و  نمـشد  »
دش هتشک  نیسح  هکنآ  زا  سپ  .دشک  یم  هنابز  هنیـس  رد  هآ  هدز و  هقلح  ناگدید ، رد  کشا  منک  هچ  اما  میامن ، تریقحت  هک  یتسه 

لاملا تیب  زا  ار  دوخ  شاداپ  ربمغیپ ، نادناخ  تمرح  نتسکش  اب  ات  دروآ  نادرخ  یب  بزح  هاگراب  هب  هفوک  زا  ار  ام  ناطیش ، بزح  و 
تسد هکنآ  زا  سپ  دریگب ، ناناملسم 

236 ص :

ص 135. ج 45 ، راونالاراحب ، - . 1
ص 138. نامه ، - . 2

ص 338. متشه ، تسیب و  پاچ  تیدبا ، غورف  - . 3
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رانک رب  هدـنرد  ياه  گرگ  هکنآ  زا  سپ  تسا ، هدـش  هدـنکآ  ام  ياه  تشوگ  هراپ  زا  ناشناهد  نیگنر و  ام  نوخ  هب  ناـمیخژد  نآ 
(1) »؟ دنک یم  اود  ار  يدرد  هچ  وت  شنزرس  خیبوت و  دنهد ، یم  نالوج  هزیکاپ  يا  هندب  نآ 

مدرم تاساسحا  کیرحت  ج )

هراشا

( مالـسلا اهیلع   ) بنیز ترـضح  نخـس  هریـس و  رد  اروشاع  بالقنا  نانمـشد  ذوفن  اـب  هلباـقم  یتیریدـم  يوگلا  حرط  زا  ماـگ  نیموس 
: تسا هتفرگ  تروص  یفلتخم  قرط  زا  مالسلا ) اهیلع   ) یبنیز راکهار  نیا  .تسا  مدرم  تاساسحا  کیرحت 

«: ینارنخس هباطخ و  . » 1

.دننیشنب اشامت  هب  ار  ناریسا  ات  دندوب  هدمآ  اه  نابایخ  هب  همه  هفوک  ناکدوک  نادرم و  نانز ، دیـسر ، هفوک  هب  ناریـسا ، ناوراک  یتقو 
دـمح و : » داتـسیا هباطخ  دنـسم  رب  راو  یلع  ریظن و  یب  یتعاجـش  اب  تالمج و  تاملک و  نیرتابیز  اب  مالـسلا ) اهیلع   ) بنیز ترـضح 

تنایخ راکم  مدرم  هفوک ! مدرم  يا  داب ! وا  هدـیزگرب  كاپ و  تیب  لها  دـمحم و  مردـپ  رب  دورد  تسا و  دـنوادخ  صوصخم  ساپس ،
هتشر مامت  هراب  کی  هک  دیتسه  ینز  دننام  امش  دوشن ! هدیرب  هنیـس  زا  ناتیاه  هلان  زگره  دابم ! یهت  کشا  زا  ناتیاه  هدید  زگره  راک !
هداـمآ ناـهج  نآ  يارب  يا  هشوت  دـب  هچ  يراـبتعا ... ! امـش ، دـنگوس  هن  دراد و  یجرا  امـش  ناـمیپ  هن  .درک  یم  هراـپ  ار  دوـخ  ياـه 

اب دیدنخب ! مک  دییرگب و  شیب  دینتسیرگ ! راوازس  هک  دینک  هیرگ  ادخ  هب  يرآ  دینک ؟ یم  هیرگ  خزود ! باذع  ادخ و  مشخ  دیدرک ؛
یبآ چیه  اب  هک  یگنن  دییرگن ؟ ارچ  دیدیرخ ، دوخ  يارب  هک  یگنن  نینچ 
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(1) »؟ تشهب ناناوج  دیس  ربمغیپ و  رسپ  نتشک  زا  رتدب  یگنن  هچ  .دش  دهاوخن  هتسش 

يادـص هک  اجنآ  ات  داد  رییغت  ار  هنحـص  ًالماک  وا  نانخـس  تفرگ و  رایتخا  رد  ار  مدرم  تاساسحا  راـکفا و  تاـنایب ، نیا  اـب  ترـضح 
ياهتـسد دـنتخیر و  یم  دوخ  يور  رـس و  رب  كاخ  دـندوب و  هدرک  ناشفا  ار  دوخ  ياهوم  نانز  .دوب  هدـش  دـنلب  هیرگ  هب  هفوک  مدرم 

.دندیزگ یم  ناهد  هب  ار  دوخ 

«: يراوگوس يرادازع و  سلاجم  ییاپرب  ناغف و  هیرگ و  . » 2

شوپ هایـس  رب  ینبم  يو  روتـسد  هنیدـم و  ماش و  رد  يرادازع  يراوگوس و  سلاجم  يرازگرب  ترـضح ، هناربدـم  ياـهراک  هلمج  زا 
ندـش هتـشک  يارب  يرادازع  تبیـصم و  رد  ام  هک  دـننادب  مدرم  ات  دـینک  شوپ  هایـس  ار  اه  لمحم  : » دومرف هک  دوب  اـه  لـمحم  ندرک 

(2)« .میتسه مالسلا ) اهیلع   ) ارهز نادنزرف 

دش و یمالـسا  يرادیب  جوم  هنیمز  اهراک ، نیمه  تقیقح ، رد  یلو  دوب ، شزرا  یب  هداس و  نانمـشد ، رظن  زا  روما  هنوگ  نیا  دنچ  ره 
« هراـجحلا راد   » ماـن هب  يا  هلحم  رد  تشاد  تماـقا  ماـش  رد  راوگرزب  يوناـب  نآ  هک  یتدـم  .دـنک  لزلزتم  ار  نایدـیزی  خاـک  تسناوت 
هب دنتفرگ  میمصت  مسارم  نآ  رد  ناگدننک  تکرش  هک  درک  یم  يراز  هیرگ و  ییارس و  هحون  نانچ  نآ  درک و  اپرب  يرادازع  مسارم 

(3) .دنناسرب لتق  هب  ار  وا  دنرب و  موجه  دیزی  هناخ 

ربمایپ و رهش  رد  ددرگ و  یمزاب  هنیدم  هب  اه  جنر  اه و  تبیصم  همه  نآ  لمحت  زا  سپ  هک  مینیب  یم  ار  هدیدمتس  يوناب  نآ  نینچمه 
وا نارای  رگید  و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  رب  يراوگوس  هب  دوخ  هناخ  رد 
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هب ناشیا ، هب  تیلست  نمـض  هدمآ ، ترـضح  نآ  تمدخ  هب  هنیدم  نانز  زا  هورگ  هورگ  زور  ره  يرادازع ، مسارم  نیا  رد  .دزادرپ  یم 
یم مایق  دنریگ و  یم  البرک  يادهـش  یهاوخنوخ  هب  میمـصت  ریاشع ، لیابق و  نانز  جیردت ، هب  هک  اجنآ  ات  دـنزادرپ  یم  هیرگ  هبدـن و 

(1) .دننک

هضور زیرگ و 

دناسر ردارب  هراپ  هراپ  نینوخ و  ندب  هب  ار  دوخ  تعرس  هب  مالسلا ) اهیلع   ) بنیز ترضح  مالسلا ،) هیلع   ) نیسح ماما  تداهش  زا  دعب 
: دومرف نانک  نویش  و 

رب نامسآ  شاک  يا  ؛(2)  ِلْهَّسلا یَلَع  ْتَکَدْـکَدَت  َلاَبِْجلا  َْتَیل  َو  ِضْرَْالا ، یَلَع  ْتَقَبْطَا  َءاَمَّسلا  َْتَیل  ْهاَْتَیب ! َلْهَا  اَو  ْهاَدِّیَـس ، اَو  ُهاَـخَا ، اَو  »
« .دنتخیر یم  اه  نابایب  هب  دندیشاپ و  یم  مه  زا  اه  هوک  شاک  يا  دش و  یم  ناریو  نیمز 

اهیلع  ) بنیز دنداد و  یم  روبع  نادیهـش  هدـش  هعطق  هعطق  يا  هندـب  رانک  زا  ار  ناریـسا  ناوراک  نیعل ، رمـش  داهنـشیپ  هب  هک  ینامز  و 
يور ار  شناهد  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  ردارب  هراپ  هراپ  ندب  دش و  مخ  دید ، ار  شردارب  هدش  هراپ  هراپ  ندب  ادهـش و  رکیپ  مالـسلا )

.دیسوب داهن و  ردارب  هدیرب  موقلح 

: دومرف یم  دیسوب و  یم 

نیب ارم  رگا  مردارب ، يا  (3) ؛ یِمَْحل ْنِم  ُلُکْأَت  َعاَبَّسلا  َّنَا  َْولَو  َكَْدنِع  َماَقُْملا  ُتْرَتْخََال  َكَدـْنِع  ِماَقُْملاَو  ِلیِحَّرلا  َْنَیب  ُتْرِّیُخ  َْول  یِخَا  اَی  »
ار مندب  تشوگ  نابایب ، ناگدنرد  هچرگ  مدیزگ ، یمرب  ار  وت  دزن  تنوکـس  دندرک ، یم  ریخم  هنیدم  هب  نتفر  وت و  رانک  رد  تنوکس 

« .دنروخب
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: دومرف درک و  هنیدم  هب  ور  ماگنه  نیا  رد  هدمآ : لتاقم  زا  یخرب  رد 

دورد هتـسویپ  هک  دـمحم  يا  دایرف ! ِءاَضْعَْالا ؛ ُعَّطَقُم  ِءاَمِّدـلِاب ، ُلَّمَُرم  ِءاَرَْعلِاب ، ُْنیَـسُح  اَذَـه  .ِءاَمَّسلا  ُهَِکئاَلَم  َکـْیَلَع  یَّلَـص  ُهاَدَّمَُحم ، اَو  »
« .تسا هدش  هعطق  هعطق  شیاضعا  هتشغآ و  دوخ  نوخ  هب  هک  تسا  نیسح  نیا  نونکا  داب ! وت  میدقت  نامسآ  ناگتشرف 

ِدِّیَس َهَزْمَح  َیِلاَو  ِءاَرْهَّزلا ، َهَمِطاَف  َیِلا  یَـضَتْرُْملا َو  ٍِّیلَع  َیِلا  یَفَطْـصُْملا َو  ٍدَّمَُحم  َیِلا  یَکَتْـشُْملا َو  ِهللا  َیِلا  اَیاَبَـس ، َُکتاََنب  َو  ُهاَلْکَث ، اَو  »
تمدخ هب  دنوادخ و  هب  اه  متـس  ملظ و  نیا  زا  .دنا  هدش  ریـسا  هک  دنتـسه  وت  نارتخد  اه  نیا  و  تبیـصم ! ازع و  نیا  زا  ياو  ءاَدَهُّشلا ؛

« .مرب یم  تیاکش  مالسلا ) هیلع   ) ءادهشلا دیس  هزمح  ارهز و  همطاف  یضترم و  یلع  یفطصم و  دمحم 

هـشوگ رد  هک  تسا  نیـسح  نیا  دـمحم ! يا  دایرف  اَیاَغَْبلا ، ِدَالْوَا  ُلِیتَق  ِءاَبَّصلا ، ُحـیِر  ِْهیَلَع  یِفْـسَت  ِءاَرَْعلاـِب ، ُْنیَـسُح  اَذَـه  َو  ُهاَدَّمَُحم ، اَو  »
« .تسا هدش  هتشک  ناگدازانز  تسد  هب  وا  دزو و  یم  وا  رب  ابص  داب  هداتفا و  نابایب 

دج هک  منک  یم  ساسحا  زورما  نم ! هودـنا  نزح و  اسب  يا  ِهللا ؛ ُلوُسَر  يِّدَـج  َتاَم  َمْوَْیلَا  ِهللا ، ِدـْبَع  َابَا  اَی  َْکیَلَع  ُهَابْرَک  اَو  ُهاـَنْزُح ، اَو  »
« .درک تلحر  ایند  زا  راتخم  دمحا  مراوگرزب 

هب ار  یفطـصم  ۀیرذ  نونکا  دـمحم !؟ باحـصا  يا  دـییاجک  (1) ؛ اَیاَبَّسلا َقْوَس  َنُوقاَُسی  یَفَطْـصُْملا  ُهَّیِّرُذ  ِءَالُؤَه  ٍدَّمَُحم ، َباَحْـصَا  اَـی  »
« .دنرب یم  يریسا 
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مرادن نتفر  ِرس  نم  يرادن ، رس  وت 

دش البرک  ملاع  كاخ و  ِيور  هب  يدنام 

وت نت  ِدنب  ره  يدوب و  ملد  ِدنب 

دش ایسآ  ير  مدنگ  ِياج  راگنا 

تسشن و دوب و  رس  مرگرس  رسدرد  یب 

دش اپ  هکنیا  ات  يدز  اپ  تسد و  ردق  نآ 

 ... هنوگچ ار  تیولگ  مدیسوب  راب  کی 

دش اج  هبرض  هدزاود  هسوب  نامه  ِياج 

يدروخ گنس  وت  یلو  هدروخ ، نیمز  بنیز 

دش اوه  یب  ياه  هبرض  زا  اه  مخز  نیا 

داتفا سابع  همیخ  نایم  شتآ 

دش ایح  یب  نم  رجعم  رانک  یتسد 

درادن رجعم  ترتخد  يرادن  رس  وت 

دش ادج  دندیشک و  دندیرب و  ینعی 
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مود لصف 

( ییاروشاع نانز  يریذپ  تیالو   ) 1 ییاروشاع ناوناب 

هراشا
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هزیگنا داجیا 

(1) هزیگنا داجیا 

.میتسه ناشنارهوش  هب  تبسن  نانز  زا  یخرب  هناروسج  یفرط  زا  هنارگـشاخرپ و  نشخ و  راتفر  دهاش  رهـش ، رانک  هشوگ و  رد  یهاگ 
هک ییاج  رد  ای  دنرب و  یم  راک  هب  بسانمان  تالمج  ای  دنیوگ و  یم  نخس  دوخ  نارهوش  اب  هنابدا  یب  نارگید ، روضح  رد  هک  ینانز 

! دنراذگ یم  ار  دوخ  نارهوش  زا  ییوگدب  يانب  دنرادن ، روضح  ناشنارسمه 

ظاحل هب  هک  دنتسه  یناسک  ًاتدمع  دنز ؛ یم  رـس  نانآ  زا  اهراتفر  هنوگنیا  هک  یناوناب  میوش ، یم  هجوتم  هدیدپ  نیا  ینادیم  دصر  رد 
.دنرادن یبسانم  تیعضو  هدوبن و  دیقم  یبهذم 

: دروآ یم  نهذ  هب  ار  ریز  لاؤس  تیعضو  نیا 

دوخ باجح  هک  ییاه  مناخ  زا  یخرب  ارچ  دنز ؟ یم  رس  نید ، هب  هجوت  یب  ای  یبهذمریغ و  ياه  مناخ  زا  رتشیب  ییاهراتفر  نینچ  ارچ 
، لومعم روط  هب  یبهذـم  ياه  مناخ  هک  یلاح  رد  دـننز ، یم  فرح  یمکحت  هناراک و  بلط  تلاـح  اـب  راـتفر ، رد  دـننکیمن  ظـفح  ار 

؟ دنتسین هنوگنیا 
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هک تسا  ینز  زا  رتالاب  دراد ، يدازآ  رکفت  هک  ینز  گنهرف  حطس  هک  تسا  نآ  هجیتن  يراتفر  نینچ  دنیوگ : یم  باوج  رد  يا  هدع 
دننک و ملظ  نانآ  قح  رد  ات  دنهد  یمن  هزاجا  ناشنارهوش  هب  زگره  دنراد ، دازآ  زاب و  يرکفت  هک  ینانز  نینچ  .تسا  باجح  دنب  رد 

رگا دبای ، روضح  هعماج  رد  درم  ياپ  مه  دشاب و  هعماج  هب  قلعتم  هک  ینز  نآ ، رب  هوالع  .دنشاب  هتـشاد  نانآ  رب  طلـست  دهاوخب  یتح 
قوقح دناوتب  ات  دیامن  نیرمت  دوخ  رهوش  اب  دروخرب  رد  هک  تسا  نیا  زا  راچان  دشاب ، هتـشاد  يدشر  هب  ور  دازآ و  یگدنز  دـهاوخب 

.دریگب هعماج  زا  ار  دوخ 

دنرت و مارآ  دوخ  رسمه  اب  طابترا  رد  ًالومعم  باجح  اب  نانز  هکنیا  دیوگ : یم  هک  دراد  دوجو  يرگید  هاگن  هاگدید ، نیا  لباقم  رد 
تیاعر ار  يریذپ » تعاطا   » بتارم یگدنز  رد  ینانز  نینچ  هک  تسا  نآ  لیلد  هب  دننک ، یم  زیهرپ  یگدـنز  ریـسم  رد  شنت  داجیا  زا 

زا تسا ، نکمم  هک  یطیارـش  رد  یتح  هدرک و  تعاطا  ار  ادـخ  هدـعو  جـنپ  زور  ره  دوخ ، يدابع  یگدـنز  رد  نانز  نیا  .دـنا  هدومن 
ربص و يریذپ و  تعاطا  هیحور  یکدوک  زا  ناشباجح  يرادـنید و  اب  ینانز  نینچ  .دـنا  هدومن  باجح  نیرمت  دنـشاب ، رود  هب  مرحمان 

.دنا هدرک  نیرمت  ار  ییابیکش 

یمالـسا هعماج  راجنه  هب  مارتحا  ادخ و  رما  زا  تعاطا  يارب  ار  رداچ  راب  ینیگنـس  فیلکت ، نس  يادتبا  نامه  زا  هک  ینانز  یتسار  هب 
یم زیهرپ  ندـیماشآ  ندروخ و  زا  ار  لاس  رد  زور  یـس  ای  هدروآ و  اـج  هب  زاـمن  هبترم  جـنپ  يزور  هک  یناوناـب  دـننک و  یم  تیاـعر 

رب هک  يرهوش  هب  دسر  هچ  دـنیامن ، یم  دروخرب  عضاوت  ییابیکـش و  ربص و  اب  هشیمه  مدرم  ریاس  اب  دروخرب  رد  يدارفا  نینچ  دـننک ،
مکح ینید و  ینابم  ساسا 
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.تسا هدش  هتساوخ  وا  زا  نز  يریذپ  تعاطا  یهلا ، حیرص 

روتـسد هک  شباجح  كرت  اب  ادتبا  نامه  زا  هدـش و  گرزب  ناملـسم ، ياهداوناخ  رد  اسب  هچ  یمالـسا و  هعماج  کی  رد  هک  ینز  اما 
ریاس زامن و  رتدـب  بتارم  رد  دـنک و  یم  تیلاـعف  هعماـج  راـجنه  هیلع  هدـناسر و  جوا  هب  ار  دوخ  يراـگزاسان  تسا ، میرک  دـنوادخ 
یفرح ره  لباقم  رد  هک  دـنک  یم  ادـیپ  یتراسج  نانچ  هدومن و  هفخ  دوخ  رد  ار  يریذـپ  تعاطا  هیحور  دروآ ، یمن  اج  هب  ار  ماکحا 
دارفا ریاس  اب  رسمه و  اب  هراومه  دنکن ، تداع  يروبص ، تشذگ و  هب  هک  ینز  يرآ  .دتسیا  یم  دشاب ، شدنـسپ  هقیلـس و  فالخ  هک 
دیاب دـشاب و  هعماج  ياه  يراجنهان  ریاس  زین  قالط و  رامآ  شیازفا  مهم  لیالد  زا  یکی  دـناوتیم  نیا  دراد و  يراگزاسان  رـس  هعماـج 

: تفگ

دنکن ادخ  زا  تعاطا  هک  یسک 

دراد دوخ  ياج  هک  قلخ  زا  تعاطا 

اوتحم نتم و 

دراد يددعتم  بتارم  يریذپ  تیالو  .تسا  ناسنا  يورخا  يویند و  تداعـس  زمر  نامیا و  اب  دارفا  ياه  هناشن  زا  یکی  يریذپ  تیالو 
: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  لیذ  رد  هک 

يریذپ تیالو  بتارم 

لاعتم دنوادخ  زا  يریذپ  تیالو  . 1

یم دراو  یهلا  مکحم  ژد  رد  ار  ناسنا  یلمع  نینچ  .وا  ینید  تاروتـسد  ماجنا  ادـخ و  زا  ضحم  تعاطا  ینعی  یهلا  تیـالو  شریذـپ 
دزاس
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.تسوا بازحا  میجر و  ناطیش  ینعی  یگشیمه  نمشد  ربارب  رد  هاگهانپ  نیرتهب  نیا  و 

مهم یگدنب  دشابن و  یگدنب  زا  رت  عماج  رتهب و  ياه  ملک  دـیاش  مینک ، عمج  هملک  کی  رد  ار  اروشاع  نایرج  البرک و  دـشاب  انب  رگا 
.تسا دنوادخ  زا  تعاطا  هبترم  نیرت 

( هلا هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ زا  يریذپ  تیالو  . 2

دراد شیوخ  تاذ  رد  هچنآ  ات  دش  هتخیگنارب  یتسه  هعومجم  زا  دنوادخ  نذا  هب  هک  تسا  یلماک  ناسنا  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ
زا (1) و  تـسا دـنوادخ  زا  تعاطا  نامه  یهلا  هداتـسرف  ناونع  هب  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  تعاطا  نیارباـنب  دـناسرب ؛ روهظ  هب 
زا یچیپرـس  هتفرگ ، هدـهع  رب  ار  هعماـج  يربهر  ساـسا  نیمه  رب  دراد و  تیـالو  نیملـسم  رب  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ هک  اـجنآ 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  دنوادخ  ددرگ ، یم  درف  لامعا  ندش  لطاب  ببس  ناشیا ، تاروتسد 

ار و ادخ  دینک  تعاطا  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  (2) ؛ مَُکلامْعَأ اُولِْطُبت  َلوُسَّرلا َو ال  اوُعیطَأ  َهَّللا َو  اوُعیطَأ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »
« .دیزاسن لطاب  ار  دوخ  لامعا  ار و  ادخ )  ) لوسر دینک  تعاطا 

( مالسلا مهیلع  ) تیب لها  زا  يریذپ  تیالو  . 3

هراشا

: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دنوادخ 

اهنت امـش ، ّیلو  تسرپرـس و  (3) ؛ َنوُعِکار ْمُه  َهاـکَّزلا َو  َنُوتُْؤی  َهـالَّصلا َو  َنوُـمیُقی  َنیذَّلا  اوـُنَمآ  َنیذَّلا  ُُهلوُـسَر َو  ُهَّللا َو  ُمُکُِّیلَو  اـمَّنِإ  »
« .دنهد یم  تاکز  عوکر ، لاح  رد  دنراد و  یم  اپرب  ار  زامن  هک  اه  نامه  دنا  هدروآ  نامیا  هک  اهنآ  وا و  ربمایپ  تسادخ و 
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لزان دنداد ، تاکز  عوکر  لاح  رد  زامن  رد  هک  ماگنه  نآ  مالسلا ) هیلع  ) یلع ماما  هرابرد  همیرک  هیآ  نیا  ینس ، هعیش و  ریسافت  رب  انب 
(1) .تسا هدش 

هدومن دیکأت  رمالا » یلوا   » ربمایپ زا  تعاطا  رب  دوخ و  زا  تعاطا  تساوخرد  زا  دـعب  ءاسن ، هروس  هیآ 59  رد  میکح  دنوادخ  نینچمه 
ای دیق و  هکنیا  نودـب  هدـش ، یفرعم  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  زا  تعاطا  هلزنم  هب  رمالا  یلوا  زا  تعاطا  هیآ  نیا  رد  و  تسا ؛

(2) .تسا هدش  هداد  تداهش  اهنآ  تمصع  هب  دشاب و  هدش  رکذ  هیآ  رد  اهنآ  زا  تعاطا  يارب  یطرش 

: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) ادخ لوسر 

ِلْهَأ ِهَیَالَو  ِیتَیَالَِوب َو  ُهاَْقلَی  یَّتَح  ُْهنِم  َکـِلَذ  ُهَّللا  َلـِبَق  اَـم  ًاـِّیبَن  َنیِْعبَـس  ِلَـمَِعب  ِهَماَـیِْقلا  َمْوَی  َءاَـج  ًادـْبَع  َّنَأ  َْول  ِهِدَِـیب  ٍدَّمَُحم  ُسْفَن  يِذَّلا  «َو 
دروایب ار  ربمغیپ  داتفه  لمع  تمایق  زور  رد  ياهدنب  رگا  تسوا ، تسد  رد  مالـسلا ) هیلع  ) دمحم ناج  هک  سک  نآ  هب  مسق  (3) ؛ ِیْتَیب

« .دنک رادید  مالسلا ) هیلع  ) متیب لها  نم و  تیالو  هب  ار  ادخ  ات  دریذپن  وا  زا  دنوادخ 

، رمالا یلوا  ینس ، یخرب  هعیش و  فلتخم  ریسافت  قبط  .دوش  یمن  هصالخ  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  رد  اهنت  یلو  زا  تعاطا  هلئـسم 
ناونع هب  درم  زا  تعاطا  رتنییاپ  بتارم  رد  هیقف و  تیالو  وا ، قحرب  بیان  جـع ) ) نامز ماـما  تبیغ  رد  و  مالـسلا ) هیلع  ) موصعم ناـماما 

(4) .تسا بجاو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) لوسر ادخ و  زا  تعاطا  ریسم  رد  نانآ  زا  تعاطا  هک  دنشاب  یم  ردپ  رسمه و 

تیالو زا  عافد  و  مالسلا ) اهیلع  ) اربک بنیز 

شریذپ اب  ار  نز  هک  تسا  یبتکم  راگزومآ  گرزب  مالسلا ، ) اهیلع  ) بنیز ترضح 
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(، مالسلا هیلع  ) ادهـشلادیس زا  سپ  هک  تسنادیم  یبوخ  هب  مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز .دنکیم  یفرعم  مالـسلا ) هیلع  ) تیبلها یهلا و  تیالو 
یلاخ تجح  زا  نیمز  ات  دنامب  هدنز  دـیاب  وا  سپ  .تسا  هداتفا  مالـسلا ) هیلع  ) داجـس ترـضح  شود  رب  تماما  تیالو و  نیگنـس  راب 

زا تسناوت  اج  دنچ  رد  ناشیا  .درکیم  ساسحا  دوخ  شود  رب  ار  مالسلا ) هیلع  ) داجس ماما  ناج  زا  تظافح  تیلوئسم  نیاربانب ، دوشن ؛
: دیآرب ریطخ  تیلوئسم  نیا  هدهع 

هب : » دومرف دناسرب ، تداهش  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) داجس ماما  تساوخ  رمـش  هک  اجنآ  اه ، همیخ  هب  دعـس  رمع  رکـشل  هلمح  ماگنه  لوا ،
« .دیشکب ارم  لوا  هکنیا  رگم  دیشکب ، ار  وا  مراذگ  یمن  دنگوس ، ادخ 

زا هک  دوب  هدـنام  مک  دـید ، ار  البرک  يادهـش  داسجا  مالـسلا ،) هیلع  ) داجـس ماما  هک  یماگنه  .هاـگلتق  زا  ناریـسا  روبع  ماـگنه  مود ،
ار يو  اروشاـع ، تضهن  فادـها  يروآداـی  اـب  مالـسلا ) اـهیلع  ) بنیز لاـح ، نیا  رد  .دوش  ادـج  شنینزاـن  ندـب  زا  حور  مغ ، تدـش 

.دنتشذگ اجنآ  زا  ات  داد  يرادلد 

، مشاه ینب  هلیقع  ماگنه  نیا  رد  دننزب  ار  مالسلا ) هیلع  ) داجس ماما  ندرگ  ات  داد  روتسد  نوعلم  نآ  هک  اجنآ  دایز ، نبا  خاک  رد  موس ،
.تشادزاب شا  هناحیقو  میمصت  زا  ار  نوعلم  دایز  نبا  هدرک و  ترضح  نآ  رپس  ار  دوخ 

البرک ناوناب  رگید  يریذپ  تیالو 

وا نیلاب  رب  شرـسمه  .دیـسر  تداهـش  ضیف  هب  دیگنج و  نمـشد  اب  تفر و  نادیم  هب  بهو  هک  یماگنه  یخیرات  ياه  لقن  ساسا  رب 
رهطم رکیپ  دزن  ار  دوخ  رگید  راب  وا  رـسمه  .دندرک  ادـج  وا  نت  زا  رـس  دـندرب و  دعـس  رمع  دزن  ار  وا  هتـسشن  نوخ  هب  رکیپ  .تسـشن 

دناسر دیهش 
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یعقاو و بوبحم  لاصو  هب  ار  وا  دز و  سورعون  نیا  قرف  رب  نینهآ  دومع  اب  نمشد  ماگنه ، نیا  رد  .تسیرگ  هداهن ، وا  هنیس  رب  رس  و 
.درک لئان  تداهش  زوف 

رس رگراثیا ، روبص و  ردام  نیا  .دندرک  باترپ  عاجش  نزریپ  نآ  يوس  هب  ردام ، هجنکش  يارب  ار  بهو  رـس  نانمـشد  رگید ، يوس  زا 
سپس درک .» دیپس  ور  ارم  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  باکر  رد  وت  تداهـش  اب  هک  ار  يدنوادخ  ساپـس  : » تفگ دیـسوب و  ار  شناوج 

هدـنهد ناشن  تکرح  نیا  .میناتـسیمنزاب » میاهداد ، تسود  يارب  هک  ار  رـس  نآ  : » تفگ درک و  باترپ  نمـشد  يوس  هب  ار  بهو  رس 
تسا و تکرح  نیا  أشنم  همه  زا  رتمهم  یلو  تناتم و ...  یشنمگرزب ، تماهش ، صالخا ، ربص ، تعاجش ، تسا ؛ ناوارف  زراب  تافص 

.تسا یگدنز  رد  مالسلا ) هیلع  ) تیب لها  تیالو  یهلا و  تیالو  نآ 

هیلع ) ماما .دناسر  تکاله  هب  ار  دعس  هایـس  هاپـس  زا  رفن  ود  درک و  هلمح  نمـشد  هب  تشادرب و  ار  همیخ  نوتـس  ریلد ، ردام  نیا  هاگنآ 
درک و تعاطا  شیوخ  ماما  رما  زا  مامت  يداش  اب  بهو  ما  .داد  تشهب  هدژم  درک و  اـعد  وا  يارب  دـنادرگرب و  همیخ  هب  ار  وا  مالـسلا )

(1)« .ریگم نم  زا  ار  تشهب  دیما  ایادخ ! : » تفگ تشگزاب  ماگنه 

لقن هب  تسا و  هدـش  لقن  زین  رمع  نب  هللادـبع  رداـم  دروم  رد  همیخ  دومع  اـب  نمـشد ، يوس  هب  هلمح  هک  تسا  نیا  هجوت  لـباق  هتکن 
هتفگ زین   (2) هدانج نب  ورمع  ردام  دروم  رد  نینچمه  .دنادرگزاب  شا  همیخ  يوس  هب  ار  وا  مالـسلا ) هیلع  ) هللادبعابا ترـضح  خـیرات ،

دناسر و تکاله  هب  ار  دعس  رمع  نایهاپس  زا  یکی  نآ ، هلیـسو  هب  هتفرگ و  ار  شدیهـش  دنزرف  رـس  بهو ، ما  نوچمه  هک  تسا  هدش 
يریشمش سپس 

251 ص :

ص 300. ج 3 ، هعیرشلا ، نیحایر  - 1
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(1) .دنادرگزاب اه  همیخ  هب  ار  وا  شیوخ  ییالو  رما  اب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  اما  تفر ، نادیم  هب  یناوخزجر  اب  تفرگ و 

رهوش زا  يریذپ  تیالو  تعاطا و  . 4

هیآ رد  هک  نانز  رب  نادرم  تیماوق  تیالو و  هتبلا  .دراد  تیالو  شنادـنزرف  رـسمه و  رب  هداوناخ  رد  درم  نید ، ياـه  هزومآ  ساـسا  رب 
نانز هب  تبـسن  نادرم  فاحجا  ییوگروز و  هطلـس ، يانعم  هب  تسا ، هدـش  هراشا  نادـب  ءاسِّنلا » یَلَع  َنُوماَّوَق  ُلاجِّرلا  ، » هرقب هروس   34

یناـبهگن يزادرپراـک و  یتسرپرـس ، ياـنعم  هب  ماوق »  » هژاو دـنا ، هتفگ  نارـسفم  رتشیب  ناسانـش و  تغل  هک  هنوگ  ناـمه  هکلب  تسین ،
.تسا

؟ تسیچ نز  رب  رهوش  قح  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : دمآ و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ دزن  ینز  : » دومرف مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما 

اب زج  يزیچ  رهوش  هناخ  زا  دـنکن و  ینامرفان  يو  زا  درب و  ناـمرف  رهوش  زا  هکنیا  دـندومرف : خـساپ  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ
(2)  ....« دریگن و رهوش  هزاجا  اب  زج  یبحتسم  هزور  دهدن و  هقدص  وا  هزاجا 

يدحاو یتسرپرـس  يربهر و  گرزب  عامتجا  کی  دننام  هک  تسا  یعیبط  تسا ، یعامتجا  کچوک  دـحاو  کی  هداوناخ  هک  اجنآ  زا 
ظاـحل هـب  دراد و  ار  اـه  ینارگن  هدــننک  عـفر  نمأـم و  هاـگ و  هـیکت  مـکح  دوـخ  هداوناـخ  نز و  يارب  درم  تـقیقح  رد  دــبلطب و  ار 
یمسج يورین  هینب و  نتشاد  وا ، تاساسحا  هفطاع و  يورین  رب  درم  رکفت  تردق  هبلغ  ریظن ؛ دراد ، دوجو  نادرم  رد  هک  یتایـصوصخ 

تبسن نادنزرف  نز و  ربارب  رد  یلام  دهعت  هداوناخ ، میرح  زا  عافد  تهج  رد  رتشیب 

252 ص :

ص 124. ج 2 ، مالسلا ،) هیلع  ) ادهشلادیس یناگدنز  - 1
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هب درم  زا  دیاب  نادنزرف  نز و  هدش و  هتشاذگ  درم  هدهع  هب  هداوناخ  یتسرپرس  تیلوئسم  ور ، نیا  زا  یگدنز ، ياه  هنیزه  تخادرپ  هب 
تعاطا تروص  نیا  رد  هک  دـیامن  یهلا  نامرف  اب  یفانم  راـک  هب  رما  هکنیا  رگم  دـیامن ؛ تعاـطا  دراد ، هداوناـخ  رب  هک  یتیـالو  ناونع 

.دشاب مه  مارح  تسا  نکمم  اسب  هچ  تسین ، بجاو 

: دیامرف یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ 

« .تسا هدرکن  ادا  ار  دنوادخ  قح  دنکن ، ادا  ار  رهوش  قح  ات  نز  (1) ؛ اَهِجْوَز َّقَح  َيِّدَُؤت  یَّتَح  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  َقَح  ُهَأْرَْملا  يِّدَُؤت  َال  »

تسادخ زا  تعاطا  هکلب  درادن ؛ تیعوضوم  نایم  نیا  رد  وا ، زا  تعاطا  رهوش و  تسا و  هللا  زا  تعاطا  قادصم  رهوش  زا  نز  تعاطا 
تمحز جنر و  نیا  اما  دشاب ؛ تمحز  جنر و  شریذپ  مزلتـسم  يریذپ ) تعاطا   ) هفیظو ماجنا  تسا  نکمم  هتبلا  .دراد  تیعوضوم  هک 

یم دروخیم و  تبغر  هقالع و  اب  ار  نآ  لقاع  ناسنا  دشاب و  یم  شخبافش  یلو  تسین ، دنیاشوخ  هزمشوخ و  هک  دنام  یم  ییوراد  هب 
(2) .دماشآ

هک ینز  رب  ياو  : » دـیامرف یم  مالـسلا ) هـیلع  ) یلع ترـضح  ور  نـیا  زا  .درادـن  دوـجو  تعاـطا  زج  یهار  یگدـنب ، ریــسم  یط  يارب 
(3)« .دشاب یضار  وا  زا  شرهوش  هک  ینز  لاح  هب  اشوخ  دنک و  تحاران  ار  شرهوش 

هب تفر و  ترفاسم  هب  يراک  يارب  راصنا  زا  يدرم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  دـهع  رد  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما 
دزن ار  یـسک  نز  دش و  ضیرم  نز  نآ  ردـپ  نیب ، نیا  رد  .دوشن  جراخ  هناخ  زا  يو  تشگزاب  ات  هک  درک  شرافـس  ًادـیکا  شرـسمه 

ترضح هب  ات  داتسرف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ

253 ص :

ص 215. قالخالا ، مراکم  - 1
ص 190. يردص ،) نیدلاءایض  دیس  ، ) نارسمه طباور  جاودزا و  هنییآ  - 2

ص 213. ج 20 ، هعیشلا ، لیاسو  - 3
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یم هزاجا  ایآ  هدش ، رامیب  مردپ  نونکا  میاین و  نوریب  هناخ  زا  وا  تشگزاب  ات  هتساوخ  نم  زا  تسا و  هتفر  رفـس  هب  نم  رـسمه  دیوگب :
؟ منک تدایع  وا  زا  ات  دیهد 

.نک تعاطا  ترهوش  زا  نامب و  تا  هناخ  رد  ریخ ، دندومرف : خساپ  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ لوسر 

ردپ زا  تدایع  هزاجا  وا  زا  داتسرف و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ دزن  ار  یسک  مود  راب  يارب  نز  دش و  رتدب  شردپ  لاح  نآ ، زا  دعب 
موس راب  يارب  تفر و  اـیند  زا  شردـپ  هکنیا  اـت  .نک  يوریپ  ترهوش  زا  ناـمب و  تا  هناـخ  رد  داد : خـساپ  ترـضح  نآ  .تساوخ  ار 

زاـمن وا  رب  اـت  دـیهد  یم  هزاـجا  نم  هب  هدومن ، توـف  مردـپ  هک  نوـنکا  تفگ : داتـسرف و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ دزن  ار  یـسک 
، درم نآ  يراپـس  كاخ  هب  زا  سپ  .نک  يوریپ  ترهوش  زا  نامب و  تا  هناخ  رد  هن ، داد : خساپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ مرازگ ؟

ناهانگ رهوش ، زا  تعاطا  لیلد  هب  دنوادخ ، یتسار  هب  داد : تراشب  وا  هب  داتسرف و  نز  نآ  دزن  ار  یسک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ
(1)« .دیشخب ار  تردپ  وت و 

هضور زیرگ و 

تدنزرف دومرف : رجاه ، وا  ردام  هب  دربب ، دوخ  هارمه  هب  ینابرق  يارب  ار  لیعامسا  تساوخ  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا ترضح  هک  یماگنه 
.مرب تسود  ینامهیم  هب  ار  وا  هک  نک  تنیز  ار 

يرادهگن ندـش  حـبذ  زا  ار  وا  میدـیرخ » زاب  گرزب  یحبذ  هب  ار  وا  (2) ؛ میظَع ٍحـْبِِذب  ُهاْنیَدَـف  َو   » باطخ اـب  درب و  ار  وا  هکنآ  زا  سپ 
یب داتفا ، دوب  هدش  زمرق  دراک  رثا  زا  هک  دنزرف  يولگ  هب  شمـشچ  رجاه  هک  یماگنه  .دینادرگ  رب  شردام  دزن  هب  ار  لیعامـسا  دومن ،

شغ رایتخا 

254 ص :

ص 513. ج 5 ، یفاکلا ، - 1
.107/ تافاص - 2
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(1) .داتفا نیمز  رب  درک و 

(2) .دوب هدنز  ملاس و  زونه  شلیعامسا  هکنیا  اب  دنامن ، هدنز  زور  هس  زا  شیب  یتیاور ، رب  انب  و 

.تساجک هب  ات  اجک  زا  توافت  اما 

: دیسر ردارب  تمدخ  دیشک و  همرس  ناشنامشچ  هب  درک  دمحم  نوع و  نت  رب  ون  سابل  مالسلا ) اهیلع  ) بنیز ترضح 

ار دوخ  رتخا  رگنب  قشع  نامسآ  يا  الا 

ار دوخ  رهاوخ  لفط  ود  نک  رغصا  نادرگالب 

ار بنیز  ناشوپ  نفک  نیا  نادرگم  رب  ایب و 

ار دوخ  رس  وا  دریگب  الاب  همطاف  دزن  هک 

اما دندیـسر ؛ تداهـش  هب  هکنیا  ات  دندرک  ینایامن  گنج  دنتفر و  نادیم  هب  .درک  یـضار  ار  مالـسلا ) هیلع  ) هللادبع یبا  دوب  يروط  ره 
هب ار  مالـسلا ) اهیلع  ) اربک بنیز  نادـنزرف  نینزان  ياه  ندـب  مالـسلا ) هیلع  ) هللادـبع یبا  یتقو  هک  تسا  نآ  ارجاـم  نیا  زوسناـج  هتکن 

دوب و هتفرگ  لغب  ار  شیاهوناز  همیخ  رد  یبیب  ادـخ ! هآ  .دـماین  لابقتـسا  هب  اربک  بنیز  دیـشک ، راـظتنا  هچره  دروآ ، اـه  همیخ  تمس 
.نیسح يوم  رات  کی  يادف  نم  ياه  هچب  نک ، کمک  ار  منیسح  ایادخ ! تفگ : یم  طقف 

، يدماین نوریب  همیخ  زا  دندیسر ، تداهش  هب  میاه  هچب  ات  ود  یتقو  ما  هدینش  بنیز ! درک : لاؤس  هللادبع  تشگرب ، هنیدم  هب  یتقو  اذل 
! هللادبع تفگ : دنیوگ : یم  مه  اه  یضعب  .نیسح  رضحم  رد  دوبن  يزیچ  دوب ، لباق  ان  یلیخ  نم  هیده  هللادبع ! تفگ : ارچ ؟

254 ص :

ص 227. مالسلا ،) اهیلع  ) هیبنیزلا صئاصخ  - 1
ص 1003. ج 2 ، فراعم ، هنیجنگ  - 2

هام هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) یمالسا بالقنا  ات  اروشاع  زا  یبالقنا  رکفت  : 15 نخس دهش 
لوا 1438 ه ق) همین  ناضمر -  كرابم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 349ناهفصا   هحفص 271 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15947/AKS BARNAMEH/#content_note_255_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15947/AKS BARNAMEH/#content_note_255_2
http://www.ghaemiyeh.com


ات دص  شاک  يا  منیسح ، هدز  تلاجخ  نم  ینعی  تسا ؛ نیا  شتسرد  اما  دشکب ! تلاجخ  وا  دتفیب و  مردارب  مشچ  هب  ممشچ  مدیسرت ،
.مدرک یم  نیسح  نابرق  ار  همه  اجکی  متشاد  رسپ 

یلع هک  دوب  اجنآ  هبترم  کی  تخادنا ، دیهـش  ود  ندب  يور  ار  دوخ  دـمآ و  نوریب  اه  همیخ  زا  اج  ود  مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز یبیب  اما 
: دیشک یم  دایرف  دیود و  نوریب  اه  همیخ  زا  همیسارس  داتفا ، نیمز  يور  ربکا 

« .تخادنا ربکا  یلع  رکیپ  يور  ار  دوخ  دمآ و  هلجع  اب  سپ  (1) ؛ ِْهیَلَع ّْتَبَکَأَف  ْتَءاَج  َو  « » مردارب رسپ  يا  هاَّیَخُأ ؛ َْنباَی  هابِیبَحاو ، »

: دیوگ یم  يوار  .تخادنا  شنیسح  هراپ  هراپ  ندب  يور  ار  دوخ  دمآ و  نوریب  همیخ  زا  هک  دوب  اجنآ  مود  هبترم 

َْکیَلَع یَّلَـص  ْهاَدَّمَُحم  اَی  ٍبِیئَک  ٍْبلَق  ٍنیِزَح َو  ٍتْوَِصب  يِداَُـنت  َْنیَـسُْحلا ع َو  ُبُدـْنَت  مالـسلا ) هیلع   ) ٍِیلَع َْتِنب  َبَْنیَز  یَْـسنَأ  اـَل  ِهَّللا  َوَف  »
هیلع ) یلع رتخد  بنیز  ادـخ  هب  دـنگوس  (2) ؛ ءاَدِّرلا ِهَماَمِْعلا َو  ُبُولْـسَم  ءاَضْعَْألا ...  ُعَّطَقُم  ِءاَمِّدـلِاب  ٌلَّمَُرم  ُْنیَـسُْحلا  اَذَـه  ِءاَمَّسلا  ُهَِکئاَلَم 
ادص درد  رپ  یبلق  و  رابهودنا ، يادص  اب  تسیرگ و  یم  مالسلا ) هیلع  ) نیسح يارب  هاکناج  یهآ  اب  هک  منک  یمن  شومارف  ار  مالسلا )

تسوت نیسح  نیا  دزو ، یم  ناشندب  رب  ابـص  داب  دنا و  هدش  هتـشک  تنادنزرف  دنا ، هدرک  ریـسا  ار  تنارتخد  دمحم ! يا  دایرف  دز : یم 
« .دنا هدرب  امغی  هب  ار  شسابل  همامع و  دنا ... ، هدومن  ادج  شندرگ  تشپ  زا  ار  شرس  هک 

256 ص :

ص 69. نازحالا ، ریثم  - 1
ص 133. يرهف ، همجرت  فوفطلا ، یلتق  یلع  فوهللا  - 2
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تسوت نیسح  نوماه  هب  هداتف  هتشک  نیا 

تسوت نیسح  نوخ  رد  هدز  اپ  تسد و  دیص  نیو 

تسه هک  نوخ  يایرد  هب  هداتف  یهام  نیا 

(1) تسوت نیسح  نوزفا  شنت  رب  هراتس  زا  مخز 

257 ص :

.یناشاک مشتحم  - 1
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( اروشاع یبالقنا  ناوناب  تماقتسا  ربص و   ) 2 ییاروشاع ناوناب 

هراشا

259 ص :
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هزیگنا داجیا 

(1) هزیگنا داجیا 

وت دیوگ : یم  دنک  یم  يراگتساوخ  وا  زا  هحلطوبا  هک  یماگنه  .تسا  هیمشاه  هلیلج  نانز  زا  یکی  يراصنا  هحلطوبا  رسمه  میلـس  ما 
.دشاب تندروآ  مالسا  نامه  نم  هیرهم  يروایب ، مالسا  رگا  مناملسم ، ینز  نم  يرفاک و  وت  هک  منک  هچ  اما  یتسه ، ياهتسیاش  درم 

شیپ دـحا ، گنج  رد  وا  .تفر  یم  رامـش  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  گرزب  باحـصا  زا  مالـسا ، لوبق  زا  دـعب  هحلطوبا 
.دنک هدهاشم  ار  وا  ریت  فده  ات  دش  یم  دنلب  اپ  هجنپ  يور  رب  ترضح  نآ  درک ؛ یم  يزادناریت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ يور 

سدقم ناج  رپس  نم  هنیـس  درک : ضرع  هتـشاد و  هاگن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ هنیـس  ولج  ار  دوخ  هنیـس  گنج  نیا  رد  هحلطوبا 
.دفاکشب ارم  هنیس  ملیام  دسرب ، رامش  هب  ریت  هکنآ  زا  شیپ  دشاب ، امش 

گرم درک  ساسحا  هک  نیمه  شردام  دش و  ضیرم  رسپ  ًاقافتا  دوب ، شرسمه  وا و  هقالع  دروم  رایسب  هک  تشاد  يرسپ  هحلطوبا 

261 ص :

.یناتساد شور  - 1
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(. دنک اعد  ناشدنزرف  يافش  يارب  ات   ) داتسرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  تمدخ  ار  هحلطوبا  تسا ، کیدزن  شدنزرف 

قاتا رانک  دیچیپ و  يا  هچراپ  رد  ار  وا  میلس  ما  .تفر  ایند  زا  هچب  دسرب ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ دزن  هب  هحلطوبا  هکنآ  زا  لبق  اما 
.تسارآ شرهوش  زا  یئاریذپ  يارب  ار  شیوخ  درک و  هدامآ  یعوبطم  ياذغ  سپس  وا  .تشاذگ 

هدامآ یئاذغ  دیسرپ : .تسا  هدیباوخ  تفگ : باوج  رد  میلس  ما  دیسرپ ، ار  دوخ  دنزرف  لاح  تشگزاب ، لزنم  هب  هحلطوبا  هک  یماگنه 
، دراد رارق  یصاخ  شمارآ  رد  شرسمه  دش  هجوتم  هکنآ  زا  سپ  میلس  ما  .دندرک  فرص  مه  اب  دروآ و  ار  اذغ  يرآ ، تفگ : تسا ؟

؟ یتسین نارگن  هک  عوضوم  نیا  زا  مدنادرگرب ، شبحاص  هب  زورما  ار  نآ  دوب ، نم  دزن  یصخش  زا  یتناما  شیپ  يدنچ  تفگ :

تدنزرف میوگ ، یم  وت  هب  تروص  نیا  رد  سپ  تفگ : میلس  ما  هاگنآ  .تسا  هدوب  نیمه  وت  هفیظو  مشاب ! نارگن  ارچ  تفگ : هحلطوبا 
.تفرگ سپ  ار  تناما  نیا  دنوادخ  زورما  وت ، تسد  رد  دنوادخ  زا  دوب ، یتناما 

دناوخ زامن  تعکر  ود  هحلطوبا  سپس  .مرتراوازس  يدوب ، وا  ردام  هک  وت  زا  ییابیکـش  هب  نم  تفگ : یلاح  رییغت  چیه  نودب  هحلطوبا 
.دیناسر بانج  نآ  ضرع  هب  ار  میلس  ما  لمع  دنزرف و  توف  دیسر و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ تمدخ  هب  نآ  زا  دعب  و 

لیئارـساینب هرباص  نز  دننامه  ینز  زین  نم  تما  نایم  رد  هک  ار  يدنوادخ  منک  یم  رکـش  : » دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ 
(1)« .تسا هداد  رارق 

يارب میلس  ما  ندوب  تماقتسا  ربص و  يوگلا  زا  تیاکح  نایرج  نیا 

262 ص :

ص 66 و 67. دالوألا ، هبحألا و  دقف  دنع  داؤفلا  نکسم  - 1
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یتـکرح اـب  هدروآ و  دورف  میلـست  رـس  دـنوادخ  هدارا  ربارب  رد  یــضارتعا  هنوـگ  چـیه  نودـب  وا  هـک  اریز  دـشاب ؛ یم  ناـنز  نادرم و 
.دنک یم  توعد  يرادیاپ  ربص و  هب  زین  ار  شرسمه  مالسلا ،) اهیلع  ) یبنیز

اوتحم نتم و 

هراشا

هدش میرکت  یگرزب  هب  تلـصخ  نیا  ناگدنراد  زا  یفرعم و  یناسنا  لیاضف  نیرترب  زا  یکی  ناونع  هب  میرک  نآرق  رد  يرابدرب  ربص و 
تواقش عنام  ناسنا و  يراگتسر  لماع  تداعس و  دیلک  تماقتسا ، ربص و  هدمآ و  نایم  هب  نخس  ربص  زا  هیآ ، داتفه  دودح  رد  .تسا 

یتخس هدش ، فرطرب  ناسنا  یگدنز  يونعم  ياه  يراوشد  يدام و  تالکشم  ییابیکش  ربص و  هیاس  رد  .تسا  هدش  هدرمش  رشب  عون 
: ددرگ یم  لدبم  یناسآ  هب  اه 

« .تسا یناسآ  یتخس  ره )  ) اب ًامّلسم  يرآ ) ! ) تسا یناسآ  یتخس  ره )  ) اب نیقی  هب  (1) ؛ ارُْسی ِرْسُْعلا  َعَم  َّنِإ  ًارُْسی ، ِرْسُْعلا  َعَم  َنِإَف  »

: دیامرف یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ 

تبیصم و ربارب  رد  ربص  دنا : هتسد  هس  ییابیکـش  ربص و  (2) ؛ ِهَیِصْعَْملا ِنَع  ٌْربَص  ِهَعاَّطلا َو  یَلَع  ٌْربَص  ِهَبیِـصُْملا َو  َْدنِع  ٌْربَص  ٌهَثاََلث  ُْربَّصلا  »
« .تیصعم هانگ و  كرت  ربارب  رد  ربص  يربنامرف ، تعاطا و  ربارب  رد  ربص  تالکشم ،

( مالـسلا هیلع  ) همئا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ ادـخ و  تعاـطا  هار  رد  هک  یتالکـشم  ربارب  رد  ییابیکـش  ینعی  تعاـطا : رب  ربص 
شریذپ ینعی  .دراد  دوجو 

263 ص :

5 و 6. حارشنا / - 1
ص 91. ج 2 ، یفاکلا ، - 2
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 ... تاکز و سمخ و  يادا  نینچمه  داهج و  هزور ، زامن ، ماجنا  رد  ربص  دننام  ادخ  نامرف  ماجنا  یتخس 

شکرـس ياه  هلعـش  ربارب  رد  یگداتـسیا  نینچمه  .هانگ  كرحم  دنمورین و  ياه  هزیگنا  ربارب  رد  یگداتـسیا  ینعی  تیـصعم : رب  ربص 
قدص یکاپ و  اوقت و  نامیا و  مامت  اه  سوه  تاوهش و  نافوط  دشابن ، نینچ  رگا  و  سوه ؛ اوه و  زا  هتساخرب  ياه  ناجیه  تاوهش و 

.درب یم  نیب  زا  ار  ناسنا  يافص  و 

نآ تبیـصم  رب  ربص  .عزف  عزج و  كرت  یلاعفنا و  دروخرب  مدع  راوگان و  خـلت و  ثداوح  ربارب  رد  يرادـیاپ  ینعی  تبیـصم : رب  ربص 
رطخ هب  یلام ، میظع  ياه  تراسخ  نازیزع ، نداد  تسد  زا  دـننامه  یکاندرد ، ثداوح  ربارب  رد  یگدـنز ، لوط  رد  ناـسنا  هک  تسا 

نئاخ و ياکرش  بابان و  ناتسود  ماد  رد  نداتفا  جالعلا و  بعص  ياه  يرامیب  لاگنچ  رد  يراتفرگ  یعامتجا ، تیثیح  وربآ و  نداتفا 
(1) .دهدن تسد  زا  ار  ییابیکش  ربص و  ...و  دساف  نارسمه  هاگ  ملاظ و  تموکح 

ربـص و اـب  ناـنز  نیا  .دنـشاب  یم  تبیـصم  رد  ربـص  لـماک  يوگلا  هک  دنتـشاد  دوجو  ـالبرک  ناـیرج  رد  ياـه  نومن  ناـنز  زا  یخرب 
.دنلامب كاخ  هب  ار  نایدیزی  يوناز  دنتسناوت  دندرک و  یگداتسیا  هنادرم  البرک ، ياه  تبیصم  ثداوح و  ربارب  رد  شیوخ  ییابیکش 

البرک يرالاس  هلفاق  زا  اهنت  هن  دوخ ، نارـسمه  بیغرت  قیوشت و  اب  رگید  يوس  زا  دوخ و  نادـنزرف  یبالقنا  تیبرت  اـب  وسکی  زا  ناـنآ 
.دنریگب سرد  نانآ  زا  نارگید  ات  دندوب  هعقاو  زا  یئزج  دوخ  هکلب  دندنامن ، بقع 

264 ص :

ص 486. ج 2 ، نآرق ، رد  قالخا  - 1
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هیحور نیا  نانآ  تسین و  یـشوپ  مشچ  لباق  نانآ  ربص  هک  دنتـشاد  میقتـسم  روضح  هزرابم  نادیم  البرک و  رد  نانز ، نیا  زا  يا  هدـع 
نایماش و یمارتحا  یب  ياه  هنحـص  ندید  دـیزی و  خاک  رد  روضح  تراسا و  نامز  البرک و  زا  روبع  ماگنه  یتح  ار  دوخ  یگداتـسیا 

.دنا هدیشک  ریوصت  هب  ... 

يربهر هب  نانآ  .تسالبرک  هعقاو  زیگنا  تفگـش  لئاسم  هلمج  زا  ادهـش  ناردام  نانز و  راثیا  يراـبدرب و  ـالبرک ، رازراـک  هنحـص  رد 
، ناردارب گرم  .دنتـشذگ  شیوخ  یلاعتم  ياه  هشیدنا  هدـیقع و  هار  رد  دوخ ، رمع  ياه  هیامرـس  نیرتزیزع  زا  مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز

.دزاس لزلزتم  ناشفده  هار  رد  ار  ناشیا  ياه  ماگ  تسناوتن ، نادنزرف  تداهش  یتح  نارهوش و  ندیتلغ  نوخ  رد 

تاساسحا دـندمآ و  یمن  نوریب  اه  همیخ  زا  ناشیادهـش  كاپ  رکیپ  نتفرگ  يارب  یتح  صالخا ، بدا و  تیاهن  رد  ناـنآ ، زا  یـضعب 
.ددرگ هدنمرش  اهنآ  لباقم  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  ادابم  ات  دندرک  یمن  دنلب  نویش  هیرگ و  هب  ادص  هدرک و  یفخم  ار  دوخ 

يارب رغـصا  یلع  ردام  دـیامن ، نفد  ات  دروآ  مایخ  تشپ  ار  رغـصا  یلع  ترـضح  كاپ  رکیپ  مالـسلا ،) هیلع  ) نیـسح ماما  هک  یماگنه 
نیا و  دـندماین ؛ نوریب  همیخ  زا  اـهنآ  نارداـم  دـندروآ ، ار  مساـق  ربکا و  یلع  ناـجیب  رکیپ  هک  یتـقو  روطنیمه  .دـشن  رـضاح  وا  نفد 

کنیا .دنتـشاذگ  شیامن  هب  البرک  بـالقنا  رد  ییاروشاـع  ناـنز  هک  تسا  هدـیقع  ناـمیا و  هار  رد  يرادـیاپ  ربص و  زا  ییاـه  هنحص 
: مینک یم  رورم  مه  اب  ار  ییاروشاع  نانز  تماقتسا  ربص و  ياه  هنحص  زا  یخرب 

265 ص :
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هلمر . 1

هیلع ) نسح نب  مساق   » و رکبابا »  » مان هب  البرک  دیهـش  ود  ردام  و  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم نسح  ماما  نانز  زا  دلو ، ما  ای  همجناید  ای  هلمر ،
ماما نماد  رد  ور ، نیمه  زا  دندناسر ، تداهـش  هب  ار  شردپ  هک  تشاد  لاس  زا 5  رتمک  مالسلا ) هیلع  ) مساق ترضح  .تسا  مالسلا »)
هیلع ) مساق شدنزرف  هک  دید  شیوخ  نامشچ  اب  هلمر  .دوب  هتفرگ  ردام  اب  یصاخ  تفلا  سنُا و  تفای و  شرورپ  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح

هب تهار  رد  راذگب  ناج ! الوم  ناج ! ومع  : » دیوگ یم  سامتلا  اب  هتشاذگ و  مالسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیسح  ياپ  رب  ار  شرـس  مالـسلا ،)
« .مورب نادیم 

ماما هک  دید  هظحلکی  دوب و  هتخود  البرک  گنج  نادیم  تمـس  هب  ار  شمـشچ  ینارگن  اب  هلمر  نیمه  اما  داد ؛ هزاجا  یتخـس  هب  ومع ،
ربص درک و  ربص  وا  اما  تسا ؛ هدنار  نانمـشد  نایم  هب  ار  مساق  بسا ، هک  دیمهف  هزات  .دور  یم  نمـشد  نایم  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح

.دروآ همیخ  تمس  هب  ار  شمساق  نینوخ  هراپهراپ و  مسج  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  یتدم  زا  دعب  هکنیا  ات  .درک 

یمن ردام  اما  دـهاوخ ؛ یم  نادـیم  هزاجا  ردام  زا  هلمر ، رگید  دـنزرف  رکبوبا  هک  درذـگ  یمن  گرزب  تبیـصم  نیا  زا  یتاـظحل  زونه 
سپ دهد و  یم  نادیم  هزاجا  شدنزرف  هب  رـس ، نداد  ناکت  اب  هدرک و  هشیپ  ربص  تلاح  نآ  اب  .ورن  وت  رگید  میا ، هداد  مساق  ام  دیوگ 

.دنیب یم  دوخ  ربارب  رد  زین  ار  شرسپ  نیا  هزانج  یهاتوک  تدم  زا 

، شیوخ ماما  يارب  اهنآ  ندرک  میلست  اب  هکلب  دنک ؛ یمن  یضارتعا  دیوگ و  یمن  ینخـس  چیه  شنادنزرف ، ندش  هتـشک  ربارب  رد  هلمر 
ماما تداهش  زا  سپ  دهد و  یم  ناشن  دوخ  زا  ریظن  یب  یتعاط  ربص و 
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یم یقاب  البرک  هلفاق  رباص  ناوناب  ءزج  ناـنچمه  هدـش و  هتفرگ  تراـسا  هب  ناـکدوک  ناـنز و  رگید  اـب  هارمه  مالـسلا ،) هیلع  ) نیـسح
(1) .دنام

نادـنزرف و سدـقم  عاـفد  ناـمز  رد  هک  دزادـنا  یم  يروبـص  ناوناـب  داـی  هب  ار  اـم  ییاروشاـع  ناوناـب  نیا  زوـمآ  سرد  خـیرات  رورم 
دوخ نادرم  نونکا  هک  یناوناب  دای  هب  نینچمه  .دندرک  یم  قیوشت  مالـسا  زا  يرای  ههبج و  هب  نتفر  يارب  ار  شیوخ  ياه  هشوگرگج 
نیا هناروبص  ياه  تکرح  ًاعطق  .دننک  یم  لطاب  هیلع  دربن  ياه  ههبج  هناور  مالسلا ) هیلع  ) تیب لها  ياه  مرح  میرح  زا  عافد  يارب  ار 

.دنام دهاوخن  رجایب  دنوادخ  هاگشیپ  رد  ناوناب 

( مالسلا اهیلع  ) اربک بنیز  . 2

هن ترضح  نآ  هکارچ  دریگ ، یم  توق  ناهذا  رد  مالسلا ) اهیلع  ) بنیز ترـضح  مان  کش  یب  دیآ ، یم  نایم  هب  ربص  زا  نخـس  یتقو 
ترـضح رانک  رد  هک  ینامز  زا  شیوخ  یگدـنز  لوط  مامت  رد  هکلب  داد ، ناشن  ار  ینآرق  ربص  زا  ییاه  هولج  البرک ، نادـیم  رد  اهنت 

نید نانمـشد  ربارب  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما رانک  رد  هک  ینامز  ات  تفرگ  رارق  تیـالو  زا  عاـفد  رد  مالـسلا ) اـهیلع  ) ارهز همطاـف 
ماما رانک  رد  نید  لها  ناشورفدوخ  ربارب  رد  مالسلا ) هیلع  ) یبتجم نسح  ماما  رانک  رد  ات  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  شدج 

تسرد و موهفم  ربص و  زا  ینیع  يا  هنومن  درک و  يرادـیاپ  یگداتـسیا و  تیالو  میرح  تماما و  زا  عافد  يارب  مالـسلا ) هیلع  ) داـجس
هکلب دناشن ، ورف  بنیز  رب  ار  دوخ  ياهریت  نیرت  نیگآرهز  زا  یکی  اه  تبیـصم  البرک  هنحـص  رد  .داد  ناشن  ار  نآ  تقیقح  زا  یعقاو 

ییابیکش ربص و  زمر  هک  داد  ناشن  الیِمَج » اَّلِإ  ُْتیَأَر  اَم   » نتفگ اب  وا  اما  دنیشنب ، ياپ  زا 
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ای بئاصملا » ما   » رانک رد  لیلد  نیمه  هب  .درواین  رد  ياپ  زا  ار  وا  زین ، ردارب  زا  ندـش  ادـج  یتح  هک  تسا  هدوب  ادـخ  اب  هلماـعم  رد  وا 
.دنناوخ یم  ربص » هوک   » ار وا  مئازعلا ،» ما  »

هراشا گرزب  يوناب  نآ  باقلا  لئاضف و  هب  دوخ  فورعم  ياه  هدورس  رد  یناپمک  هب  فورعم  یناهفـصا  نیـسحدمحم  خیـش  موحرم 
: مینک یم  افتکا  نآ  تایبا  زا  یخرب  رکذ  هب  راصتخا  يارب  هک  تسا  هدرک 

همحرلا یبن  نم  هتثرو  ام 

همکحلا لوصا  ملعلا  عماوج 

تسا هدرب  ثرا  هب  تمحر  ربمایپ  زا  ار  تمکح  لوصا  ملع و  عماوج  وا 

همهلا ولع  یف  اهیبا  رس 

هململا دئادشلا  یف  ربصلاو 

ناهن وا  رد  شردپ  فاصوا  ینعی   ) .دوب شردپ  رـس  اسرف  تقاط  هدـننک و  هتـسخ  ياه  یتخـس  رد  ربص  تمه و  ندوب  هبترم  دـنلب  رد 
( دوب

هتابث نع  ئبنت  اهتابث 

هتامرکم لک  اهیف  ناک 
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ترضح هدیدنـسپ ] تافـص  و   ] اهتمارک مامت  وا  دوجو  رد  ایوگ  دهد ، یم  ربخ  شردپ  تابث  تماقتـسا و  زا  بنیز  تابث  تماقتـسا و 
.دراد دوجو  مالسلا ) هیلع  ) یلع

بئاصملا یلع  ربصلا  نم  اهل 

(1)« بئاجعلا یف  دعی  نا  لج  ام 

« .دوش هدرمش  بیاجع  زا  تسا  کیدزن  هک  دوب  نانچ  نآ  اه  تبیصم  رب  ییابیکش  ربص و  رد 

يرادلد زین  ار  مالسلا ) هیلع  ) داجس ماما  هک  دوب  هدیـسر  تماقتـسا  ربص و  يالاب  تاجرد  هب  نانچ  نآ  مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز ترـضح 
البرک رد  یتقو  هدئاز ... ! رـسپ  يا  دومرف : نم  هب  مالـسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  هک  دنکیم  لقن  شردپ  زا  هدئاز  نب  همادـق  .تسا  هدادـیم 

مدرک و یم  هاگن  دندوب ، هدشن  نفد  هک  نادیهش  داسجا  هب  میدش ، یم  هفوک  هناور  يریـسا  يارب  دندش و  دیهـش  نیـسح )  ) ماما نارای 
: تفگ دمآ و  ولج  مالسلا ) اهیلع  ) بنیز دوش ، ادج  مندب  زا  ناج  دوب  کیدزن  هک  ییاج  ات  دوب  تخس  میارب  نیا 

هدنام یقاب  يا  ینک ، ناج  لذب  یهاوخ  یم  منیب  یم  هک  تسا  هدش  هچ  ِیتَوْخِإ ؛ ِیبَأ َو  يِّدَـج َو  َهَّیَِقب  اَی  َکِسْفَِنب  ُدوُجَت  َكاَرَأ  ِیل  اَم  »
ناـشیاه نوخ  هب  ملها  ومع و  رـسپ  ومع و  ناردارب و  ردـپ و  هکنآ  لاـح  مشاـبن و  تحاراـن  هنوگچ  متفگ : مناردارب »؟ ردـپ و  دـج و 

»؟ دندرگ یمن  نوفدم  دنا و  هدشن  نفک  دنتسه و  هنهرب  دنا و  هدش  هتشغآ 
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: تفگ مالسلا ) اهیلع  ) بنیز هاگ  نآ 

ار وت  ینیبیم  هچنآ  کِّمَع ؛ َکِیبَأ َو  َكِّدَج َو  َیلِإ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) هَّللا ِلوُسَر  ْنِم  ٌدْهََعل  َِکلَذ  َّنِإ  ِهَّللا  َوَف  يَرَت  اَم  َکَّنَعِزُْجی  َال  »
« .تیومع تردپ و  تدج و  هب  ادخ  هداتسرف  زا  تسا  يدهع  نیا  هک  مسق  ادخ  هب  دنکن ، نیگمغ 

: تسا هدرک  لـقن  نینچ )  ) میارب نمیا  ما  دوـمرف : مالـسلا ) اـهیلع  ) بنیز ترـضح  تسا ؟ مادـک  ربـخ  نیا  تسیچ و  دـهع  نیا  متفگ :
هب یهاگن  اذـغ  فرـص  زا  دـعب  و  مدرک ...  هیهت  ییاذـغ  وا  يارب  نم  دـمآ ، همطاف  لزنم  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  يزور 

تسا ینامداش  رورس و  يور  زا  هک  میتسناد  ام  .تخادنا  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح نسح و  و  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
و مالـسلا ) هیلع  ) یلع دوب ...  يراج  ناراب  نوچمه  ناـشیاه  کـشا  دـش و  دـنلب  ناـشیا  هیرگ  يادـص  دـنداتفا و  هدجـس  هب  سپـس  ... 

نیا زا  دـنیبن ، نایرگ  ار  ناتنامـشچ  دـنوادخ  دـینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  دندیـسرپ : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاـف
!« دش راد  هحیرج  ام  بلق  امش  تلاح 

دوش و یم  عقاو  بولغم  وت  زا  سپ  تردارب  انامه  دمحم ! يا  تفگ : دمآ و  دورف  نم  رب  لیئربج  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ
دومرف هراشا  وت -  هون  هک  یتسرد  هب  و  تشک ...  دهاوخ  ار  وا  قلخ ، نیرتدب  دوش و  یم  دیهش  دریگ و  یم  رارق  نانمـشد  هلمح  دروم 

« .دراد مان  البرک  هک  ینیمز  رد  دش ، دهاوخ  هتشک  تارف  رانک  رد  وت  تما  نابوخ  تیب و  لها  هیرذ و  زا  یهورگ  نیب  رد  نیـسح -  هب 
« .تخاس نوزحم  تخادنا و  هیرگ  هب  ارم  هچنآ  دوب  نیا  : » دومرف ربمایپ  سپ 
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وا هب  مدید ، وا  هرهچ  رد  ار  تداهش  رثا  دز و  هبرـض  مردپ  رب  هیلع -  هللا  هنعل  مجلم -  نبا  یتقو  دومرف : مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز هاگ  نآ 
هنوگ نامه  ربخ  نیا  مرتخد  : » دومرف مردپ  مونشب ، ار  نآ  امـش  زا  مراد  تسود  هدرک ، لقن  هنوگ  نیا  میارب  نمیا  ما  هک  مدرک  ضرع 

، ناسرت راب و  تلذ  یتلاح  اب  منیب  یم  ریـسا  نیمزرـس  نیا  رد  ار  وت  لها  نارتخد  وت و  ایوگ  .تسا  هدرک  لقن  تیارب  نمیا  ما  هک  تسا 
(1)« .ندرک ربص  داب  امش  رب  دنربب ، نیب  زا  تعرس  هب  ار  امش  مدرم  دیسرت  یم  هک  یلاح  رد 

ردارب نادنزرف  ردارب و  نادنزرف ، تداهـش  لافطا ، نانز و  شطع  یگنـشت و  دـهاش  البرک ، هثداح  رد  مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز ترـضح 
البرک نادیهش  همه  یفطاع  ینید و  رهاوخ  ردام و  دیهش و  هس  هلاخ  دیهش و  هن  همع  دیهش و  تشه  رهاوخ  دیهش ، هس  ردام  وا  .تسا 

.دمآ یم  باسح  هب 

يارب دـشیم ، ربخ  اب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  باحـصا  ناراـی و  تداهـش  زا  هک  یناـمز  مالـسلا ) اـهیلع  ) اربک بنیز  ترـضح  یتح 
.تفاتش یم  وا  لابقتسا  هب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  يرادلد 

رفـس درزآ ، یم  ار  مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز نینزاـن  بلق  دارفا  نیرتزیزع  نداد  تسد  زا  مغ  زونه  هک  یلاـح  رد  اروشاـع ، هعقاو  زا  دـعب 
( مالـسلا هیلع  ) داجـس ماما  يرامیب  هب  هجوت  اب  دـنک و  یم  زاغآ  ماش  ات  هفوک  زا  هفوک و  ات  البرک  زا  تراسا  ياسرف  تقاط  ینـالوط و 

اهنآ زا  کیره  هک  هدوب  هارمه  یخلت  عیاقو  اب  رفـس  نیا  .دریگ  یم  هدـهع  رب  ار  هدـید  تبیـصم  هدز و  مغ  ناوراک  نیا  يرـالاسهلفاق 
: تسا مالسلا ) اهیلع  ) بنیز ترضح  تماقتسا  ربص و  رب  يدییأت  رهم 

؛ اه هزینرس  رب  ادهش  هدیرب  ياهرس  نداد  ناشن 

؛ هتسخ هدزمتام و  میتی و  ناکدوک  یباتیب 
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؛ دوب تکرح  رد  ناوراک  هارمه  هب  شارخلد  رابفسا و  رایسب  یتلاح  اب  هک  مالسلا ) هیلع  ) داجس ماما  يرامیب 

؛) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  مرح  تمرح  کته 

؛ مالسا ربمایپ  نادناخ  ندناوخ  یجراخ  هفوک و  مدرم  ینامداش 

 ... و دایز ؛ نبا  سلجم  رد  روضح 

یهوک نوچمه  مالـسلا ) اهیلع  ) اربک بنیز  اما  تسا ؛ یفاک  درم  کی  ندروآرد  اپ  زا  يارب  اه  تبیـصم  نیا  زا  کی  ره  هک  یتسار  هب 
: دنک یم  یعادت  نهذ  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  نخس  يداتسیا  نیا  و  دتسیا ؛ یم  راوتسا 

هب سپس  دوش ، یم  دراو  ناربمایپ  رب  بئاصم  اهالب و  نیرتدیدش  (1) ؛ لَثمَالاَف ُلَثمَالا  ُّمث  مُهَنُولَی  َنیذَّلا  َُّمث  ُءایبنَالا  ًءالَب  ساّنلا  َّدَشَا  َّنِا  »
« .اهنآ هب  دارفا  نیرت  هیبش  هب  دعب  ءایصوا و 

هضور زیرگ و 

ربخ هچ  دـیزی ! يا  تفگ : .دـیآ  یم  هبارخ  زا  هیرگ  يادـص  دـید  تقو  کی  .دوب  هتـسشن  دـیزی  شرهوش ، اب  خاک  لـخاد  هدـنه  یبش 
.دنتـسه هبارخ  رد  ناشیاه  هچب  نز و  مه  الاح  .میتشک  ار  ناشیاهدرم  دـندرک ، جورخ  ام  رب  یجراخ  هدـع  کـی  تفگ : دـیزی  تسا ؟

اه و تفلک  نیا  زا  ات  لهچ  یـس  ورب ! یمـسر  روط  هب  اما  ورب  تفگ : منک ؟ اشامت  ار  اـهنیا  اـت  مورب  یهد  یم  هزاـجا  دـیزی ! دز : ادـص 
یم دنراد  تسد  هب  غارچ  هدع  کی  دندید  تقو  کی  .دندوب  هتـسشن  مهرود  اه  نز  .دندرک  یهارمه  ار  دنه  تسد  هب  غارچ  اهزینک ،

، هدش دیزی  لایع  الاح  دوب و  امـش  تفلک  زور  کی  هک  هدنه  مناخ ! دنتفگ : تسا ؟ ربخ  هچ  دومرف : مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز یبیب  .دـنیآ 
مناخ .دیایب  ارسا  ياشامت  هب  دهاوخ  یم 
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؟ تسا یـسک  هچ  اـهنز  نیا  رتـگرزب  تفگ : .دـمآ  هبارخ  ناـیم  هدـنه  .درک  یفخم  اـه  هچب  ناـیم  ار  شدوـخ  مالـسلا ) اـهیلع  ) بـنیز
اه كاخ  يور  یتمیق  نهاریپ  نامه  اب  هدنه  .تسا  هتـسشن  اه  كاخ  يور  یبیب  دید  ولج  دـمآ  .دـنداد  ناشن  ار  مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز

؟ دییاجک لها  امش  مناخ ! دز : ادص  .تسشن 

رهـش رد  یتدـم  نم  دـینکن ، میالاح  هب  هاـگن  دز : ادـص  هللاـالوسر ، هنیدـم  دومرف : هنیدـم ؟ مادـک  تفگ : .میا  هنیدـم  لـها  اـم  دومرف :
دییوگ یم  هک  امـش  .منک  یم  راختفا  یتفلک  نآ  هب  مه  نآلا  .مدوب  تفلک  اجنآ  ياـه  هلحم  زا  یکی  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمغیپ

نآ رد  نم  دز : ادص  .میتسه  مشاه  ینب  هلحم  لها  ام  دومرف : دیتسه ؟ هلحم  مادک  لها  دییوگ ، یم  تسار  رگا  دیربمغیپ ، هنیدـم  لها 
ممناـخ اـیآ  دیـسانش ؟ یم  ار  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح میاـقآ  اـیآ  منیبـب  وـگب  دیـسانش ؟ یم  ار  اـهنآ  امـش  اـیآ  مراد ، انـشآ  دـنچ  هلحم 

غارـس نم  تسا ؟ هدش  يروط  ایآ  دز : ادـص  ندرک ، هیرگ  ياه  ياه  درک ، انب  یبیب  تقو  کی  دیـسانش ؟ یم  ار  مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز
! مبنیز نم  هدنه  يآ  دز : ادص  درک  دنلب  ار  شرس  تقو  کی  دینک ؟ یم  هیرگ  امش  مریگ ، یم  ار  مبنیز 

منیسح وک  سپ  یبنیز  وت  رگا 

منیع رون  ارهز  مشچ  ءایض 

(1) .دنتشک ار  منیسح  هدنه ! يآ  دز : ادص  تقو  کی 
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دندیرب رس  ار  وا  هنشت  اتفگب 

دندیشک نوخ  رد  البرک  تشد  هب 

ناحیر خاش  لثم  هب  شناناوج 

نآرق قاروا  نوچ  هتشگ  عَّطقم 

روالد ساّبع  نم ز  میوگ  هچ 

رکیپ دندرک ز  ادج  وا  تسد  هک 

ار شرفعج  نوع و  هللادبع و  مه 

ار شربکا  دندیشک  نوخ  كاخ و  هب 

شیادخ دک  ون  ِمساق  زا  غیرد 

شیاپ تسد و  نیگنر  هتشگ  نوخ  زا  هک 

دادش دورمن و ز  نوعرف و ز  ز 

دای یسک  یملظ  نینچ  نیا  درادن 

هراوخ ریش  رب  دنز  نیک  ریت  هک 

هراپ هراپ  ار  وا  موقلح  دنک 

ینیسح هاگرخ  هب  شتآ  دندز 

ینیسح لاوما  تفر  تراغ  هب 

دندیشک رجعم  رس  رخآ ز  ارم 

دندیشک لغ  رد  ار  رامیب  نت 

مراد هفوک  ماش و  رگ ز  تیاکح 

مرامش زور  ات  راتفگ  دسر 
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 ( نآ هب  رما  فافع و  باجح و   ) 3 ییاروشاع ناوناب 

هراشا

277 ص :

هام هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) یمالسا بالقنا  ات  اروشاع  زا  یبالقنا  رکفت  : 15 نخس دهش 
لوا 1438 ه ق) همین  ناضمر -  كرابم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 349ناهفصا   هحفص 294 

http://www.ghaemiyeh.com


278 ص :

هام هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) یمالسا بالقنا  ات  اروشاع  زا  یبالقنا  رکفت  : 15 نخس دهش 
لوا 1438 ه ق) همین  ناضمر -  كرابم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 349ناهفصا   هحفص 295 

http://www.ghaemiyeh.com


هزیگنا داجیا 

(1) هزیگنا داجیا 

هرابرد دمآ و  نم  دزن  شناملـسم  رهوش  اب  یحیـسم  نز  کی  يزور  دـیوگ : یم  مالـسا  ناهج  گرزب  ياملع  نادنمـشناد و  زا  یکی 
هب متفگش و  رد  شتاروتسد  نیناوق و  زا  و  مناد ، یم  ییاهزیچ  مالـسا  زا  نم  : » تفگ هکنیا  هلمج  زا  .دیـسرپ  یناوارف  تالاؤس  مالـسا 

یضعب مرهوش و  اب  هلئسم  نیا  هرابرد  اهراب  نم  .موشن  ناملـسم  نم  هک  هدش  ثعاب  هلئـسم  کی  یلو  مشاب ؛ یم  دنم  هقالع  رایـسب  نآ 
ار نوناق  نیا  هفـسلف  دـیناوت  یم  امـش  رگا  کنیا  ما ، هدرکن  تفایرد  يا  هدـننک  عناق  خـساپ  نونکاـت  یلو  ما ، هدرک  ثحب  رگید  دارفا 

.موش فّرشم  مالسا  نید  هب  نم  ات  دیزاس  عناق  ارم  دینک و  نایب  نم  يارب 

ار باجح  مالسا  ارچ  ًالوصا  .تسا  باجح »  » نوناق تفگ : تسیچ ؟ هلئسم  نوناق و  نآ  مدیـسرپ ، وا  زا  دیوگ : یم  راوگرزب  ملاع  نیا 
؟ دیایب نوریب  هناخ  زا  باجح  نودب  درم  دننام  هک  دهد  یمن  هزاجا  وا  هب  ارچ  و  هتسناد ؟ مزال  نز  يارب 

279 ص :

.یناتساد شور  - 1
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الط و اهرگرز ، هک  ياهدـید  ایآ  متفگ : وا  هب  .يرآ  تفگ : يا ؟ هتفر  ناشورفرهاوج  الط و  رازاب  هب  امـش  لاح  هب  ات  اـیآ  متفگ : وا  هب 
ار راک  نیا  ارچ  متفگ : وا  هب  .يرآ  تفگ : دـننک ؟ یم  لفق  ار  قودنـص  هداد و  رارق  يا  هشیـش  قودنـص  و  نیرتیو »  » رد ار  تارهاوج 

نیمه ناناملـسم  ام  دزن  باجح  هفـسلف  متفگ : وا  هب  .دـشاب  ظوفحم  ناراک  تناـیخ  نادزد و  تسد  زا  هکنآ  يارب  تفگ : دـننک ؟ یم 
.دنامب ظوفحم  سومان  تِفع و  نادزد  ناراک و  تنایخ  تسد  زا  دیاب  هک  تسا  یتوقای  رهوگ و  نز  تسا … وبشوخ  یلُگ  نز  .تسا 

يا .دوشن  نانآ  همعط  ات  تخاس ، ناهنپ  داسف  لـها  ناراـکهبت و  مشچ  زا  تسا ، ناـهنپ  هبعج  رد  هک  يدـیراورم  نوچمه  ار  نز  دـیاب 
شیاه تنیز  هدیـشوپ و  شندب  اریز  تسا ، نمیا  ناراک  تنایخ  زا  باجحاب  نز  يرآ ، .تسا  نز  هدنرادهگن  رتاس و  باجح  مرتخد !

.دنیوج یم  يرود  وا  زا  دننک و  یمن  عمط  وا  رد  و  دننیب ، یمن  يزیچ  وا  زا  مدرم  تسا و  روتسم 

یم ایح  دنرب و  یم  باسح  باجحاب  مناخ  زا  اهنآ  هکلب  دـنک ، یمن  بلج  ار  ناراکهبت  رظن  دـشاب ، هدیـشوپ  باجح  اب  هک  ینز  ندـب 
تهج هب  و  دریگ ، یم  رارق  زواجت  تارطخ و  ضرعم  رد  هتـسویپ  دـشابن ، باجح  شـشوپ  رد  نز  رگا  هک  شاـب  نئمطم  امـش  .دـننک 

ندـنام ظوفحم  ثعاب  باجح  نیاربانب …  .دریگ  یم  رارق  نیدـسفم  زواجت  رازآ و  دروم  يو  ياه  تنیز  اه و  ییابیز  ندوب  ناـیامن 
اب و  دـش ، زاب  یحیـسم  نز  تروص  اجنیا  .تسا  باـجح  هفـسلف  زا  يا  هشوگ  نیا  مرتخد : يرآ  .تسا  وت  يراوگرزب  تفارـش و  وت و 

، لیم لامک  اب  هک  تسا  نآ  تقو  نونکا  مدرب و  یپ  نآ  هفسلف  هب  مدش و  عناق  یمالـسا  نوناق  نیا  هب  الاح  تفگ : ناشخرد  يا  هرهچ 
هب

280 ص :
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ناملسم درک و  ارجا  نابز  رب  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما تیالو  هب  تداهش  همیمـض  اب  ار  نیتداهـش  هاگنآ  .موش  فّرـشم  مالـسا  نید 
(1) .دش

زا نآ  لابند  هب  دـیامن و  ظفح  ار  نز  یکاپ  ّتیـصخش و  دـهاوخ  یم  مالـسا  هک  دزاس  یم  نشور  ام  يارب  اـبیز ، ینید  يوگتفگ  نیا 
نیا زا  نینچمه  .تسا  هتـسناد  مزال  روبزم  فدـه  يارب  یـساسا  طرـش  کی  ناونع  هب  ار  باـجح  ور  نیا  زا  دـنک ، تیاـمح  عاـمتجا 

شتعفنم ُرپ  راثآ  هب  دـنرادن و  عالّطا  باجح  هنامیکح  هفـسلف  زا  دنتـسه ، باـجح  یب  هک  یناوناـب  بلغا  هک  دوش  یم  نشور  وگتفگ 
نیا هب  لیم ، مامت  اب  نانآ  ات  دوش ، نایب  ناوناب  يارب  باجح  هفسلف  تسا  بجاو  نیاربانب  .دنلفاغ  یباجح  یب  دسافم  زا  دنرادن و  هّجوت 

.دنوش دنبیاپ  یمالسا  دنمتفارش  سّدقم و  ششوپ 

دراد هشیدنا  ییابیز  هک  یـسک  : » داد رارق  هار  هنیآ  ار  هرـس ) سدـق  ) يرهطم دیهـش  روهـشم  فورعم و  هلمج  نیا  دـیاب  هکنآ  هصالخ 
« .دراذگ یمن  شیامن  هب  ار  دوخ  رهاظ  ییابیز 

اوتحم نتم و 

تفای و ار  دوخ  هاگیاج  زین  ناملـسم  نز  فافع  باجح و  نآ ، هیاس  رد  دوب و  ینید  ياه  شزرا  يایحا  اروشاـع ، بـالقنا  زا  فدـه 
نیا روآدای  شیوخ ، لمع  هوحن  اب  هچ  ناشنانخس ، اب  هچ  تلاسر ، نامدود  و  مالسلا ) اهیلع  ) يربک بنیز  و  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما 

رد تکراشم  نیع  رد  نانیا  .دنتـسه  فافع  باجح و  يوگلا  رگید ، ییاروشاع  ناوناب  اربک و  بنیز  نانز ، يارب  .دنتـشگ  بان  رهوگ 
مه ار  فافع  تناتم و  یعامتجا ، ریطخ  ساّسح و  تلاسر  يادا  میظع و  هسامح 

281 ص :

دشاب و یم  رادروخرب  یصاخ  تیباذج  زا  هک  تسا  ياهراو  ناتساد  وگتفگ ، هویش  نیا  . ) ص 14 تسا ، تداعس  باجح  مرهاوخ  - 1
( .دهد یم  رارق  بطاخم  رایتخا  رد  باذج  یناتساد و  لکش  هب  ار  ام  مایپ 
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.دندش ناگمه  قشمرس  دندرک و  تاعارم 

دندمآ داجس  ماما  رضحم  مالسلا ) اهیلع  ) بنیز ترضح  دیشک ، شتآ  هب  ار  اهنآ  درک و  هلمح  اه  همیخ  هب  نمشد  یتقو  اروشاع  رصع 
، دنوش هدنکارپ  دننک و  رارف  اه  نابایب  نایم  هب  اه  هچب  وگب  دندومرف ، مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز شا  همع  هب  ماما  .دندرک  فیلکت  بسک  و 

نایهاپس زا  یبرع  .دتفا  یم  قافتا  مالسلا ) اهیلع  ) يرغص همطاف  مان  هب  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  رتخد  يارب  يا  هیـضق  رارف  نمـض  رد 
ياه هراوشوگ  نانچنآ  وا  دتفا ، یم  نیمز  رب  هک  یماگنه  دنز و  یم  كرتخد  تشپ  هب  هزین  هت  اب  برع  نآ  .دنک  یم  لابند  ار  وا  دیزی 
همع نماد  رد  ار  دوخ  رـس  دیآ ، یم  شوه  هب  هک  هاگنآ  .دنوش  یم  هراپ  شیاه  شوگ  هک  دـشک  یم  نوریب  شـشوگ  زا  ار  كرتخد 

اب ات  دوش  یم  ادـیپ  يا  هچراپ  ایآ  ناج  همع  تسا : نیا  دراد  هک  یتساوخرد  نیلوا  لاـح  نیا  رد  دـنیب ، یم  مالـسلا ) اـهیلع  ) بنیز شا 
؟ مناشوپب نامرحمان  مشچ  زا  ار  مرس  نآ 

تفگن دنکیم ، درد  شیاه  شوگ  هک  تفگن  تسا ، شا  هنـشت  هدروخن و  بآ  هک  تسا  زور  هس  تفگن ، شا  همع  هب  هتخوسلد  رتخد 
هّجوتم یتقو  طقف  تساجک ...  میومع  تفگن  .تساجک  مردارب  تفگن  .تساـجک  مردـپ  تفگن  .دـنا  هدز  هناـیزات  قاّلـش و  ار  وا  هک 

ترـضح مناشوپب !؟ نآ  اب  ار  دوخ  هک  يرادن  يرداچ  ایآ  مرادن ! رداچ  ناج ! هّمع  درک : سامتلا  هیرگ  اب  درادن  رـس  هب  رداچ  هک  دش 
(1) .دنا هتشاذگن  یقاب  ام  يارب  يزیچ  مرتخد ؛ دومرف : کشا  زا  رپ  يا  همشچ  اب  بنیز 

قـشمد دراو  يا  هنوگ  هب  ار  تلاسر  نادـناخ  نانز  رگید  و  مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز تراسا ، نامز  رد  و  اروشاع ، نینوخ  هثداـح  زا  سپ 
اهنآ هب  هک  دندرک 
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.دندرک تراغ  ار  اهنآ  شوپور  هک  يروط  هب  دش ، تمرح  کته 

شور دض  رب  يدیدش  ینارنخـس  اج  نامه  رد  مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز ترـضح  دندرک ، دراو  دـیزی  سلجم  هب  ار  ناریـسا  هک  یماگنه 
رد ار  دوخ  نازینک  نانز و  هک  تسا  تلادـع  نیا  ایآ  : » دومرف دز و  دایرف  دـیزی  رـس  رب  هلمج  زا  دومن ، نایدـیزی  دـیزی و  هناملاظ  ياه 

ار اـم  ناـنز  شـشوپ  میرح  یهد ، تکرح  ریـسا  تروص  هب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  نارتـخد  یلو  یناـشنب ، هدرپ  تشپ 
« .يرادرب اهنآ  هرهچ  زا  باقن  ینکشب و 

( تمایق  ) رد ار  وت  ًامتح  ياهدرکن ، هراپ  هراپ  ار  تدوخ  تشوگ  ياهدـنکن و  ار  تدوخ  تسوپ  زج  ادـخ  هب  دـنگوس  : » دومرف سپس 
تمرح کـته  و  ترـضح ، نآ  تیب  لـها  نوخ  نتخیر  هاـنگ  هاـنگ ، نیگنـس  راـب  اـب  دـنربب ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ادـخ لوـسر  دزن 

(1)« .دید یهاوخ  ار  دوخ  ّتلذ  ام و  تزع  اجنآ  رد  و  دش ، دهاوخ  هتفرگ  وت  زا  ام  قح  هاگنآ  اهنآ ، باجح ) )

رد ار  نآ  کته  هک  يروط  هب  دندوب ، ساسح  رایـسب  باجح  میرح  تسادق  دروم ، رد  تلاسر  نادناخ  هک  تسا  نآ  رگنایب  زارف  نیا 
یم ضارتـعا  تقو ، رگمتـس  ناطلـس  هب  نآ  رکذ  اـب  دندرمـش و  یم  گرزب  هاـنگ  کـی  ناونع  ناـشنوخ ، نتخیر  گرزب  هاـنگ  راـنک 

.دندومن

یتکرح شالت و  چـیه  زا  نامرحمان  ضرعم  زا  نانآ  ظـفح  تیب و  لـها  میرح  ظـفح  هب  تبـسن  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  مه  يرآ 
دوخ فافع  باجح و  ظفح  زا  هظحل  چـیه  هاـگچیه و  تراـسا ، لوط  رد  ـالبرک و  رد  ناراوگرزب  نآ  دوخ  مه  درکن و  يراذـگورف 

زومآ سرد  ام  زورما  هعماج  يارب  دناوت  یم  اه  هنحص  نیا  زا  یکی  ره  .دندومنن  تلفغ 
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.دیریگب باجح  سرد  .دـیریگب  تفع  سرد  .دـیریگن  يرادازع  هیرگ و  سرد  اهنت  البرک ، هعقاو  زا  مردارب ! مرهاوخ ! نیاربانب  .دـشاب 
 ... تسا کیبل  هنشت  مه  زونه  امش  نم و  ماما  .دینک  رتشیب  اروشاع  البرک و  هب  تبسن  ار  دوخ  تفرعم 

هیضق نیا  يددعتم  يایاوز  زا  تسا و  رایسب  نخس  هضیرف ، نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) تیب لها  هریـس  باجح و  هاگیاج  تیمها و  هرابرد 
فورعم زا  یکی  باجح  اریز  تسا ، باجح » هب  رکذـت   » میزادرپب نآ  هب  هسلج  نیا  رد  میهاوخ  یم  هک  يا  هتکن  اـما  هدـش ؛ يواـکاو 

زا یکی  دنامن  هتفگان  .دراد  دوجو  نآ  هب  رما  دـنمزاین  لامعا ، رگید  زا  شیب  هدـش و  گنرمک  ام  هعماج  رد  هنافـسأتم  هک  تسا  ییاه 
یم هک  یناـسک  تسا و  هدوـب  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هبرما   » مـه اروشاـع  بـالقنا  ییاـپرب  زا  مالـسلا ) هـیلع  ) نیـسح ماـما  فادـها 

تهج رد  دنـشاب و  هاگآ  زین  فورعم  نیا  هب  تبـسن  دیاب  دـنریگب ، سرد  اروشاع  بتکم  زا  دـننک و  يوریپ  ترـضح  نآ  زا  دـنهاوخ 
.دننک مایق  نآ  يایحا 

باجح هب  رما 

: تسا میحر  نامحر و  دنوادخ  یباجحدب  زا  یهان  باجح و  هب  رمآ  نیلوا 

ُهَّللا َناک  َْنیَذُْؤی َو  الَف  َْنفَْرُعی  ْنَأ  ینْدَأ  َِکلذ  َّنِِهبِیبَالَج  ْنِم  َّنِْهیَلَع  َنینْدـُی  َنینِمْؤُْملا  ِءاِسن  َکـِتاَنب َو  َکِـجاوْزال َو  ْلـُق  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی  »
، دننکفاورف شیوخ  رب  ار  دوخ  دنلب ] ياه  يرسور   ] اهبابلج وگب : نانمؤم  نانز  تنارتخد و  نارسمه و  هب  ربمایپ ! يا  (1) ؛ ًامیحَر ًاروُفَغ 

رارق رازآ  دروم  دنوش و  هتخانش  هکنیا  يارب  راک  نیا 
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« .تسا میحر  هدنزرمآ  هراومه  دنوادخ  دننک ) هبوت  هدز  رس  اهنآ  زا  یهاتوک  اطخ و  نونکات  رگا  و   ) تسا رتهب  دنریگن 

زا یهن  باجح و  هب  رما  ار  رگیدـکی  شناگدـنب  هدومرف  رما  لاعتم  دـنوادخ  تسا ، بابـسا  ببـس و  يایند  ایند ، نیا  هک  اـجنآ  زا  اـما 
.دشاب یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  تسوا ، شود  رب  ریطخ  هفیظو  نیا  هک  یسک  نیلوا  دننک و  یباجحدب 

دیاب و  تسا ! ینابرهم  یهاوخریخ و  زا  یشان  یباجحدب ، زا  یهن  باجح و  هب  رما  ياه  هفسلف  نیرت  یلصا  زا  یکی  تفگ  ناوتب  دیاش 
لها اه  ناسنا  دـنرادن ، تسود  نینمؤم )! نآ  عبت  هب  و   ) لاعتم دـنوادخ  هک  اجنآ  زا  دـننک : هاگن  ار  باـجح » هب  رما   » رظنم نیا  زا  دارفا 

.دنک یم  باجح  هب  رما  دهد و  یم  رکذت  رمآ  درف  اذل  دنوش .! تیصعم  هانگ و 

هلمج زا  یگدنز  نوئش  همه  رد  ار  دنوادخ  یمیحر  نامحر و  تفص  دیاب  تسا و  نیمز  يور  رد  ادخ  نیـشناج  باجح ، هب  رمآ  هتبلا 
ار ناباجحدـب  هک  تسا  نیا  لیلد  هب  منک ، یم  یهن  رما و  نم  رگا  نیارباـنب  .دـنک  رولبتم  یباجحدـب  زا  یهن  باـجح و  هب  رما  ماـگنه 

.دننک بارخ  ار  دوخ  ترخآ  ایند و  دنریگ و  رارق  ادخ  نیرفن  نعل و  دروم  ادابم  هک  دزوس ! یم  نانآ  يارب  ملد  مراد و  تسود 

نیا دـنمهفب ، ار  یباجحدـب  زا  یهن  باجح و  هب  رما  تلع  دارفا  کـتکت  هک  هاـگنآ  و  دوش ، هنیداـهن  هعماـج  رد  رکفت  نیا  هک  یناـمز 
.ددرگ یم  یعامتجا  لماعت  نیرت  نیریش  هضیرف ،

نمشد مرن  گنج  یفرط  زا  .دوش  یم  هتخانش  هعماج  یبالقنا  ینید و  تیوه  یبهذم ، ثحابم  ءزج  باجح  فافع و  ام  روشک  رد 
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هب باجح  فافع و  رباربان ، لباقت  نیا  رثا  رب  هک  تسا  نایرج  رد  یمالـسا  لیـصا  ياه  هشیدـنا  تاداـقتعا و  اـهرواب ، هیلع  تدـش  هب 
همجه نیا  اب  هلباقم  هار  نیرتهب  تسا و  هدروآ  دوجو  هب  یگنهرف  میظع  رشق  نازوسلد و  يارب  ار  يا  هغدغد  هک  هدش  لیدبت  یلـضعم 

.تسا یباجح  یب  یتفع و  یب  زا  یهن  يزرو و  تریغ  رترب و  باجح  هب  رما  جیورت  يداقتعا ، یگنهرف و  دض  میظع 

یباجحدـب زا  یهن  باجح و  هب  رما  تسا ، يرورـض  ام  هعماج  نیدـتم  رـشق  يارب  هژیو  هب  باجح  باـب  رد  هزورما  هک  هچنآ  نیارباـنب 
هیضق نیا  زورما  هنافسأتم  یلو  تسا  هدوب  مالسلا ) هیلع  ) نیسحلا هللا  دبع  یبا  ياه  هغدغد  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  يزیچ  نامه  .تسا 

دوخ هب  تبون  یتقو  دننک و  یم  داقتنا  نیلوئـسم  هب  تبـسن  رتشیب  اه  یتئیه  اه و  یبهذم  نینیدتم و  زا  یخرب  هدش و  عقاو  تلفغ  دروم 
يراذگریثأت دشاب و  تحار  هک  دـندرگ  یم  يراک  لابند  دـنریگ ! یم  تسد  منک  هچ  هساک  دـنناوخ و  یم  سأی  هیآ  دـسر ، یم  اهنآ 

دنلب رـس  نآ  زا  دعب  .صالخ  دنراذگ و  یم  یعامتجا  ياه  هکبـش  رد  تُسپ  کی  هک  تسا  نیا  ناشتیقالخ  تیاهن  .دشاب  هتـشاد  دایز 
! ناتسراک میدرک  يراک  دنیوگ  یم  دننک و  یم 

، دُرم دـهاوخ  هعماج  گنهرف  دـش ، رامیب  ام  هعماج  فافع  باجح و  رگا.تسا  باجح  رد  ناریا  هعماج  یگنهرف  دومن  اـم ، ناـمز  رد 
شومارف ار  یناسل  رکذـت  باجح و  هب  رما  اـت  میریگب  میمـصت  هکنیا  يارب  بلطم  نیمه  و  دـشاب ! هتـشاد  هشیر  لاـس  نارازه  دـنچ  ره 

.دشاب یم  رثؤم  هک  میشاب  نئمطم  دنک و  یم  تیافک  مینکن 

: دیوگ یم  نارهت  باتک  هاگشیامن  فورعم  هبرما  داتس  ییارجا  نواعم 

286 ص :

هام هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) یمالسا بالقنا  ات  اروشاع  زا  یبالقنا  رکفت  : 15 نخس دهش 
لوا 1438 ه ق) همین  ناضمر -  كرابم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 349ناهفصا   هحفص 303 

http://www.ghaemiyeh.com


هک دهد  یم  ناشن  رامآ  نیا   (1) .تسا هدوب  راذگریثأت  باجح  فافع و  یناسل  تارکذت   �85 لاس 93 )  ) لاسما باتک  هاگشیامن  رد 
رد تفارظ  ییاروشاـع ، تکرح  نیا  رد  هتبلا  .دـید  میهاوخ  ار  نآ  راـثآ  مینکن ، كرت  ار  باـجح  هب  رما  فلتخم ، ياـه  هناـهب  هب  رگا 

.دنز یم  ار  لوا  فرح  راتفگ  رد  صالخا  نایب و  غیلبت و 

نیا ات  دریگ  تروص  دـیاب  یغیلبت » يابیز  راک  يرنه و  راک   » باجح هلئـسم  يور  : » دـیامرف یم  یلاعلا ) هلظدـم   ) يربهر مظعم  ماـقم 
تاـغیلبت  » یعون هتـسیاش ، باـجح  هب  نز  یعیبـط  لـیم  راـنک  رد  رگا  ینونک  عضو  رد  منک  یم  رکف  نم  دریگ  ياـج  نهذ  رد  هلئـسم 

(2)« .دروآ دنهاوخ  ور  یعرش  یمالسا و  لیصا  باجح  هب  ام  نانز  دوش ، هئارا  دنک  نیمأت  مه  ار  مالسا  رظن  هطقن  دناوتب  هک  حیحص »

رب يرداچ  ریظن  یب  مناخ  .دنیآ  یم  یلاعلا ) هلظدم   ) يربهر مظعم  ماقم  رادید  هب  ناتـسکاپ ) ریزو  تسخن   ) وتوبریظن یب  مناخ  يزور 
دنزرف وت  مرتخد ، : » دیامرف یم  هداد و  وا  هب  یناسل  رکذت  اقآ  ترـضح  هسلج ، نامه  رد  .تشادن  یلماک  باجح  اما  دوب ؛ هتخادنا  رس 

یم همادا  اقآ  روط  نیمه  .یتسه  هعیش  وت  یناملسم ، وت  ینآرق ، دنزرف  وت  یتیب ، لها  دنزرف  وت  ینینمؤملاریما ، دنزرف  وت  یتسه ، مالـسا 
شهاوخ کی  دیوگ : یم  رابکـشا ، نامـشچ  اب  دـنک و  یم  يراز  هیرگ و  هب  عورـش  وتوبریظن  یب  مناخ  هک  دـننک  یم  يراک  دـنهد و 

هیلع و هللا  یلص  ) دمحم لآ  دمحم و  صوصخم  تعافش  دیامرف : یم  هلـصافالب  اقآ  .دینک  تعافـش  ارم  تمایق  زور  هکنیا  نآ  مراد و 
هک ناتدوخ  يز  زا  .دـینک  گـنهامه  تیب  لـها  هب  ار  ناـتمارم  یـشم و  امـش  هک  تسا  نیا  اـیند  نیا  رد  تعافـش  نیرتهب  .تسا  هلآ )

تسد دیناملسم ،

287 ص :
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(1)« .دیوشن جراخ  نید  سابل  زا  دیرادنرب و 

هدـشرپ نیحورجم  زا  ناتـسرامیب  تفگ : یم  .دـنا  هدرک  باجح  هب  رما  اهراب  ناشراتفر  ناشنوخ و  میدـقت  اب  مه  نارگراـثیا  ادـهش و 
… دوب دب  یلیخ  یکی  لاح  دوب …

.لمع قاتا  لخاد  شمروایب  تفگ ، نم  هب  دید  ار  حورجم  نیا  رتکد  یتقو  .تشاد  يدـیدش  يزیرنوخ  دوب و  هدـش  هراپ  شیاه  گر 
 … منک اج  هباج  ار  حورجم  مناوتب  رت  تحار  ات  مروایب  رد  ار  مرداچ  هک  درک  هراشا  رتکد  .متشاد  رس  هب  رداچ  نامز  نآ  نم 

یم مراد  نم  تفگ : تخـس  هدیرب و  هدیرب  تفرگ و  ار  مرداچ  هشوگ  یتخـس  هب  دوب ، هدمآ  شوه  هب  دوب  يا  هقیقد  دنچ  هک  حورجم 
 ... میور یم  میراد  رداچ  نیا  يارب  ام  .يرواین  رد  ار  ترداچ  وت  ات  مور 

.دش دیهش  هک  دوب  شتشم  رد  مرداچ 

(2) .ما هتشاذگن  رانک  ار  مرداچ  مه  طیارش  نیرت  تخس  نیرتدب و  رد  دعب  هب  نآ  زا  دیوگ  یم 

باجح هب  رما  تیمها  شزرا و 

یمن یگدـنکارپ  یگدرتسگ و  لـیلد  هب  هعماـج  رد  .نوریب  زا  هچ  نورد و  زا  هچ  تسا ؛ تراـظن  رب  فقوتم  يرما  ره  نتـسشن  رمث  هب 
زا تراظن  ور  نیا  زا  دنهد ، نت  نیناوق  هب  دنـشاب و  عناق  دوخ  قح  هب  دنهاوخ  یمن  يا  هدـع  اریز  درک ؛ افتکا  نورد  زا  تراظن  هب  ناوت 

نیا دـشاب و  یناـگمه  دـیاب  هکلب  تسناد ؛ صاـخ  ياهدـع  هفیظو  ار  تراـظن  نیا  ناوـتیمن  نینچمه  .تـسا  هتـسیاش  هتـسیاب و  نوریب 
.تسا رکنم » زا  یهن  فورعم و  هبرما   » نامه یناگمه  تراظن 

288 ص :

ص 37 و 38. باتفآ ، هنییآ  بآ  هلجم  - 1
.92/3/9 نایبت ، تیاس  - 2
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ربخ یناسک  زا  ار  امـش  ایآ  : » دیامرف یم  دننک ، یم  لمع  ینید  هضیرف  نیا  هب  هک  یناسک  هرابرد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ 
، دنتـسه رون  زا  ییاهربنم  رب  هک  ادـخ  شیپ  رد  نانآ  هاگیاج  تبترم و  ماقم ، هب  مدرم  یلو  دنتـسه ؛ ادهـش  زا  هن  اـیبنا و  زا  هن  هک  مهد 
ادخ و بوبحم  ار  ناگدنب  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  دومرف : دنتـسه ؟ یناسک  هچ  نانآ  ادخ ! لوسر  يا  دش : لاؤس  دنروخ ؟ یم  هطبغ 

ناگدنب هنوگچ  اما  تسا ؛ مولعم  شناگدنب  دزن  ادخ  ندینادرگ  بوبحم  يانعم  دش : لاؤس  .دننادرگ  یم  شناگدـنب  بوبحم  ار  ادـخ 
زا دـننک و  یم  توعد  دراد ، تسود  لاعتم  دـنوادخ  هک  يزیچ  هب  دومرف : باوج  رد  ترـضح  دـننادرگ ؟ یم  ادـخ  بوبحم  ار  ادـخ 
یم ادخ  بوبحم  دننک ، یم  تعاطا  ار  وا  ادخ  ناگدنب  هک  یماگنه  سپ  دنیامن ، یم  یهن  دیآ ، یم  شدـب  لاعتم  دـنوادخ  هک  يزیچ 

(1)« .دراد یم  تسود  ار  نانآ  لاعتم  دنوادخ  دندرگ و 

باجح هب  رما  رد  بولطم  ياه  شور 

یم رو  هلعــش  ار  اـهنآ  تجاـجل  شتآ  صاخــشا ، تمـالم  رد  يور  هداـیز  : » میناوـخ یم  ثیدـح  رد  راـتفگ : راـتفر و  رد  تمیـالم 
یفرط زا  دـنک و  یم  روسج  دوـخ  دنـسپان  لـمع  رد  ار  راـکهانگ  اریز  دـیزیهرپب ، داـیز  خـیبوت  شنزرـس و  زا  « ؛ هکنیا اـی  . (2)« .دزاس

رتهب نهذ  رد  تسا و  ینالوط  ياه  ثحب  زا  شیب  هاتوک  تاملک  تالمج و  راـثآ  یهاـگ   (3)« .دزاس یم  رثا  یب  زیچان و  ار  تحیـصن 
.دنام یم 

هجوتم ار  وا  دنک و  نایب  میقتسمریغ  يا  هنوگ  هب  بطاخم  اب  ار  دوخ  رکذت  هدنهد ، رکذت  درف  تسا  رتهب  میقتسمریغ : رکذت 

289 ص :

ص182. ج 12 ، لئاسملا ، طبنتسم  لئاسولا و  كردتسم  - 1
ص 173. لوقعلا ، فحت  - 2

ص278 مکحلاررغ ، - 3
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.دنک شا  یباجحدب 

هب رتدوز  مینک  نایب  مدرم  يارب  ار  اـهنآ  اـم  رگا  هک  دنتـسه  لـیلد  قطنم و  ساـسا  رب  یهاون  رماوا و  زا  يرایـسب  مـالک : ندوب  یقطنم 
(1) تسا نز  نتفرگ  رارق  تینما  رد  باجح  لیلد  هلمج : زا  میسر  یم  هجیتن 

دیاش تسا و  هیور  نیرتهب  ذاختا  هب  رظان  اهنآ ، کیکر  ظافلا  دنـسپان و  راتفر  اـب  ههجاوم  هنیمز  رد  مالـسا  ياـه  هزومآ  وکین : هلباـقم 
: دیامرف یم  میرک  نآرق  ساسا  نیا  رب  .دشاب  یطاخ  دارفا  رد  لوحت  داجیا  نآ ، لیالد  زا  یکی 

(2)« .نک عفد  تسا  رتوکین  هک  یقیرط  هب  ار  اهنآ  دب  نخس  هئیسلا ؛ نسحا  یه  یتلاب  عفدا  »

یهن رد  میرک  نآرق  رد  .دییوگب  زین  اه  یبوخ  زا  .دینکن  حرطم  ار  فعض  هطقن  اهنت  یناسل ، رکذت  باجح و  هب  رما  رد  ییارگ : تبثم 
(3)« .تسا رتشیب  شعفن  زا  شررض  : » دیامرف یم  دعب  تسا و  هتفگ  نخس  نآ  عفانم  زا  لوا  بارش ، زا 

راک ره  ماجنا  يارب  ناسنا  هک  اجنآ  زا  .تسادخ  يایلوا  ياه  هدعو  نایب  باجح ، رد  رثؤم  ياههار  زا  یکی  یباجح : شوخ  راثآ  نایب 
كرت رد  زین  اهدیعو  .دشاب  اه  هزیگنا  نیرتهب  زا  یکی  دناوت  یم  اه  هدـعو  نیا  دراد ، هزیگنا  هب  زاین  يرکنم  راک  ره  كرت  ای  فورعم 
راتفرگ دنوادخ  تنعل  رهق و  هب  ایند  رد  مه  دننک ، یم  يوریپ  اه  توغاط  زا  هک  یناسک  دـیامرف : یم  نآرق  .دـنراد  یمهم  شقن  رکنم 

.ترخآ رد  مه  دنوش و  یم 

امش رگا  : » دیامرف یم  هغالبلا  جهن  هبطخ 24  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح 

290 ص :

59/ بازحا - 1
96/ نونموم - 2

219/ هرقب - 3
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« .متسه امش  يراگتسر  نماض  تمایق  رد  نم   ، دیسرن یبایماک  هب  مه  ایند  رد  دینک  لمع  دوخ  یهلا  هفیظو  هب  دیشاب و  ادخ  هار  رد 

سکره یلو  تسا ؛ هتـسارآ  ار  وا  دنک ، هظعوم  هنایفخم  ار  دوخ  ینید  ردارب  سک  ره  : » میناوخ یم  ثیدح  رد  تمرح : وربآ و  ظفح 
(1)« تسا هدرک  شا  هدنمرش  دنک ، هظعوم  راکشآ  ار  وا 

تسا فطاوع  کیرحت  يوق  رایسب  ياه  مرها  زا  یکی  باجح ، هب  رما  يارب  فطاوع : کیرحت 

؟ يدرک يدنت  تردام  اب  ارچ  : » دومرف وا  هب  ماما  دـید و  ار  وا  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  دـعب ، زور  .درک  يدـنت  شردام  هب  یـصخش 
وا اب  سپ  دومرف : سپـس  دوب ؟ وت  ياذـغ  تردام  ناتـسپ  دوب ؟ وت  هراوهگ  تردام  ناماد  دوب ؟  وت  لزنم  تردام  مکـش  ینادـیمن  رگم 

: تسا باجح  هب  رما  زا  یفطاع  يا  هنومن  ریز  تالمج   (2)« شابن نشخ 

.ملاع ود  یبیب  تیاضر  دنخبل  ینعی  تشزرا  همه  تسا ! تزیچ  همه  هچراپ  هکت  نیا  نادب  ار  تایکشم  هچراپ  هکت  نیا  ردق  مرهاوخ !
ياه هچوک  راگدای  رداچ  نیا  .تسا  هتخوس  مین  رد  راگدای  رداچ  نیا  .تنامزلا  بحاـص  يدـهم  بوشآ  رپ  لد  نارگن و  هاـگن  ینعی 

هک تسا  ینامه  رداچ  نیا  تفر ، البرک  هب  یمالـسا ، هعماج  رد  نآ  يایحا  يارب  هللادـبع  ابا  هک  تسا  ینامه  رداچ  نیا  .تسا  هنیدـم 
یب رطاخ  هب  دـیزی  زا  مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز هک  تسا  ینامه  رداچ  نیا  تشگ ، یم  شلابند  شندـمآ ، شوه  هب  زا  دـعب  ارغـص  همطاف 

.درک تیاکش  نآ  هب  یمارتحا 

دنزرف ات  دیـسر  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ تمدخ  يدرف  .درادن  رثا  وا  مالک  تروص  نآ  رد  اریز  دشاب : باجح  تیاعر  لها  دوخ 
عنم ندروخ  امرخ  زا  ار  وا 

291 ص :

ص374 ج 7 ، راونالاراحب ، - 1
ص 76 ج71 ، راونالاراحب ، - 2
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دندیـسرپ ار  راک  نیا  رـس  روخن  امرخ  تفگ  هچب  هب  ترـضح  دمآ و  ادرف  صخـش  نآ  مهد  رکذت  ات  ایب  ادرف  دومرف  ترـضح  .دـیامن 
.مدرکن عنم  ار  وا  اذل  مدوب  هدروخ  امرخ  زورید  نم  دومرف  ترضح 

: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح 

« .تسا دوخ  نمؤم  ردارب  يامن  مامت  هنیآ  نمؤم  ناسنا  (1) ؛ نِمْؤُْملا ُهآِْرم  ُنِمْؤُْملا  »

.دیامن لقتنم  اهنآ  هب  ار  نارگید  ياه  يدب  ات  دشاب  هتشاد  ار  هنیآ  تافص  مهو  دشاب  هنیآ  نوچ  یکاپ  رظن  زا  دوخ  مه  دیاب  نیاربانب 

هضور زیرگ و 

ءارـسا هلفاق  کنیا  درک ، توعد  شیاه  يزوریپ  ياشامت  يارب  ار  مدرم  دـناوخ و  يزوریپ  ناوارف  تاغیلبت  اب  ار  ءـالبرک  هعجاـف  دـیزی 
هدش و نیذآ  رهش  ات  دنتشاد  هگن  هزاورد  تشپ  ار  مالسلا ) هیلع  ) تیب لها  نارتخد  نانز و  زور  هس  .تسا  هدیسر  قشمد  رهش  کیدزن 

درد هب  ار  مرح  لها  لد  دوخ  هنابدا  یب  راتفر  اب  یخرب  .دـننیبب  ار  نانآ  تکاله  تراقح و  دـنوش و  هدامآ  ناریـسا  ياشامت  يارب  همه 
دوخ ضارتعا  یعون  هب  مادکره  مالسلا ) هیلع  ) تیب لها  نارتخد  نانز و  نیا  اما  دنتشاد ، اهنآ  شـشوپ  هب  ضرعت  دصق  دندروآ و  یم 

.دندرک شالت  مرح  لها  ندنام  هدیشوپ  يارب  يوحن  هب  دنتشاد و  نالعا  ناششوپ  رداچ و  هب  نایدیزی  یمارتحا  یب  زا  ار 

نیب زا  ار  نامنادیهـش  رّهطم  ياهرـس  دـنا و  هدـش  عمج  يرتمک  ِنایچاشامت  هک  ربب  یهار  زا  ار  اـم  دومرف : دـمآ و  رمـش  دزن  موثلک  ما 
لمحم

292 ص :

ص 173. لوقعلا ، فحت  - 1
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زا ربمایپ  نارتخد  تروص  ددرگ و  بلج  اهنآ  ندید  هب  مدرم  هّجوت  ات  هدب  تکرح  هلفاق  ولج  رد  ار  اهنآ  نک و  ادج  ام  ياه  هواجک  و 
.دنامب ظوفحم  نامرحمان  هاگن 

.دیدرگن یهجوت  تساوخ  رد  نیا  هب  یلو  دومن ، ادا  ار  شیوخ  تیلؤسم  هنوگنیا  موثلک  ما 

هیرگ ارچ  دیسرپ : وا  زا  دیزی  یتقو  .درک  راهظا  هیرگ  اب  ار  شهاکناج  هودنا  مالسلا ) اهیلع  ) هنیکس .دیـسر  هنیکـس  ترـضح  هب  تبون 
دنرضاح وت  سلجم  رد  هک  ینامرحمان  وت و  زا  ار  شتروص  نآ  اب  ات  درادن  یشوپور  هک  یسک  دنکن  هیرگ  هنوگچ  دومرف : ینک ؟ یم 

(1) .درادن تروص  رب  یشوپور  ارچ  هک  دیرگ  یم  وا  يرآ  دناشوپب ؟

شیالب برک و  روش  هب  هنیکس ، کشا  هب  مسق 

شیایح بجح و  رب  مسق  وا ، تبرغ  هب  مسق 

وا یکاخ  رداچ  ارهز ، مان  هب  مسق 

ولهپ هتسکش  نینچ  دش  هک  وا  هب  مسق  هآ ،

ار رو  هلعش  مغ  نیا  تقاط ، هدنامن  ارم 

ار رگج  نوخ  نیا  منک  اشاح  هنوگچ  هآ ،

قشع تبرغ  نامز  تسا ، یبیرغ  هنامز 

قشع تمرح  هتسکش  نایصع ، ياه  هلعش  هب 

ردپ .درک  یم  لد  درد  وا  اب  هتفرگ  لغب  رد  ردپ  رس  ماش ، هیبارخ  رد  هک  ياه  ظحل  نامه  درک ؟ ضارتعا  اجک  مالسلا ) اهیلع  ) هیقر اما 
 ... دندرب ار  ماهراوشوگ  دندیشک و  ار  مشوگ  اباب ! دندز ؛ یلیس  ام  ياه  تروص  هب  ناج !

293 ص :

ص 81. باجح ، هفسلف  - 1
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( مالسلا هیلع  رصع  ماما  يرایمه  یهارمه و   ) 4 ییاروشاع ناوناب 

هراشا

295 ص :
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هزیگنا داجیا 

(1) هزیگنا داجیا 

دیسر مماشم  هب  یشوخ  يوب  ناهگان  یصقالادجسم ، هکم و  نایم  ریس  رد  جارعم ، بش  : » دندومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ 
رـسپ  ) لیقزح رـسمه  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : تسیچ ؟ شوخ  يوب  نیا  هک  مدیـسرپ  لیئربج  زا  .مدوب  هدییوبن  ار  نآ  دـننام  زگره  هک 

یم ناهنپ  ار  دوخ  نامیا  دوب و  هدروآ  نامیا  مالسلا ) هیلع  ) نارمع نب  یسوم  ترضح  هب  يو ) تموکح  راد  هنیجنگ  نوعرف و  يومع 
داتفا و شتسد  زا  هناش  دوب ، هاشداپ  رتخد  شیارآ  لوغشم  هک  یلاح  رد  يزور  .دوب  نوعرف  يارـسمرح  رد  يرگـشیارآ  وا  راک  .درک 

« هللا مسب  : » تفگ رایتخا  یب 

وا تسا و  هدیرفآ  ار  وت  ردپ  هک  منک  یم  شیاتس  ار  یسک  نآ  هکلب  هن ؛ تفگ : ینک ؟ یم  شیاتس  ارم  ردپ  ایآ  دیـسرپ : نوعرف  رتخد 
وا هب  درک و  راضحا  ار  وا  نوعرف  .دراد  نامیا  یـسوم  هب  هنایـص  تفگ : تفر و  ردپ  دزن  ناباتـش  نوعرف  رتخد  .درب  دـهاوخ  نیب  زا  ار 

.منک یمن  شتسرپ  ار  وت  مشک و  یمن  تسد  یقیقح  يادخ  زا  نم  زگره ، تفگ : هنایص  يرادن ؟ فارتعا  نم  ییادخ  هب  رگم  تفگ :

297 ص :

.یناتساد شور  - 1
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.دنتخادنا شتآ  رد  وا  روضح  رد  ار  نز  نآ  ياه  هچب  همه  دش ، خرس  رونت  نآ  نوچ  دنتخورفارب و  ار  یسم  رونت  داد ، روتسد  نوعرف 
اب هک  تساوخ  دش و  بلقنم  هنایـص  دنزادنیب ، شتآ  رد  دنریگب و  وا  زا  تشاد ، لغب  رد  هک  ار  يراوخریـش  هچب  دنتـساوخ  هک  ینامز 

! ردام : » تفگ دمآ و  نخـس  هب  كدوک  نآ  ادـخ ، رما  هب  هاگان  هک  دـنک  يرازیب  راهظا  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم ترـضح  نید  زا  نابز ،
«. ییامیپ یم  قح  هار  وت  نک  ربص 

تمایق زور  ات  دنتخیر و  نیمز  نیا  رد  ار  ناشرتسکاخ  دندنازوس و  دـندنکفا و  شتآ  رد  زین  ار  شراوخریـش  هچب  نز و  نآ  ناینوعرف 
(1) .دوش یم  مامشتسا  نیمزرس  نیا  زا  شوخ ، يوب  نیا 

رد دـندوب ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ هاپـس  رد  نانز  زا  يا  هدـع  هک  هنوگ  نامه  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  زا  یتیاور  ساـسا  رب 
.دندرگ یم  زاب  ایند  هب  هتشگ و  هدنز  جع ) ) نامز ماما  هاپس  یمخز  نازابرس  هجلاعم  يارب  نز  هدزیس  زین  جع ) ) يدهم ترـضح  تلود 

(2) .تسا هدوب  نوعرف  رتخد  رگشیارآ  لیقزح و  رسمه  هک  تسا  هطشام  هنایص  نیمه  نانز  نیا  زا  یکی 

اوتحم نتم و 

.دنا هتشاد  نیمز  يور  رد  ادخ  ياه  تجح  اب  يرایمه  یهارمه و  رد  يدیلک  ریگمـشچ و  ياه  شقن  نانز  تیرـشب ، خیرات  لوط  رد 
.دش رورم  يو  یگدنز  زا  يزارف  هک  تسا  نانز  نیا  زا  یکی  هنایص » »

تـسد ینارحب  طیارـش  رد  هک  اجکره  نامز و  ره  دـنا و  هتـشاد  تکراشم  یمالـسا  ياـه  شزرا  مالـسا و  زا  عاـفد  رد  هراومه  ناـنز 
نادرم

298 ص :

ص 343. مالسلا ،) اهیلع  ) هیمطاف صئاصخ  ص 153 ؛ ج 5 ، هعیرشلا ، نیحایر  - 1
ص 93. عومدلا ، جاهنم  ص 260 و  همامالا ، لئالد  - 2

هام هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) یمالسا بالقنا  ات  اروشاع  زا  یبالقنا  رکفت  : 15 نخس دهش 
لوا 1438 ه ق) همین  ناضمر -  كرابم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 349ناهفصا   هحفص 315 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15947/AKS BARNAMEH/#content_note_298_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15947/AKS BARNAMEH/#content_note_298_2
http://www.ghaemiyeh.com


ماما زا  تیامح  هب  دوخ  تاغیلبت  اب  مالـسلا ) اـهیلع  ) بنیز ترـضح  و  مالـسلا ) اـهیلع  ) ارهز ترـضح  نوچمه  یناـنز  دـش ، یم  هتـسب 
.دنتخادرپ یم  مدرم  يزاسهاگآ  ناشنامز و 

ام تکلمم  رد  : » دـندومرف هراب  نیا  رد  هرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماما  .دـندومن  افیا  یناوارف  شقن  نانز  زین  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  رد 
جنر دندیـشک و  تمحز  یمالـسا  هار  نیا  رد  دـندمآ و  نوریب  اـه  هناـخ  زا  اـهدرم  زا  رتولج  هکلب  شودـمه ، ناوناـب  هک  دـش  روطنیا 

(1)« .دندید

هیلع ) نیـسحلا هللادـبع  ابا  هک  هاگنآ  .تسا  یخیرات  عیاقو  رگید  زا  رتگنررپ  رایـسب  مالـسلا ) هیلع  ) ینیـسح بالقنا  رد  نانز  شقن  اـما 
يو اب  یمـشاه  ریغ  یمـشاه و  نانز  زا  ياهدع  دنک ، یم  زاغآ  اه  یتلادـع  یب  اب  هزرابم  تهج  ار  دوخ  ییاروشاع  بالقنا  مالـسلا ،)

اه يرگدادیب  لباقم  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  يربهر  هب  هک  دندوب  یسانش  تیعقوم  ریلد و  نانز  ناشیا  .دنوش  یم  رایمه  هارمه و 
ياهاوه رب  هبلغ  يدام و  ذئاذل  زا  تشذگ  اب  نانآ  .دندیرفآ  اه  هسامح  مالسلا ،) هیلع  ) ینیـسح بالقنا  زا  قیمع  كرد  اب  دنداتـسیا و 

ار مالسا  میرح  زا  عافد  و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  اب  یهارمه  تقایل  هک  دندوب  هدیـسر  دهعت  نامیا و  زا  يا  هجرد  نانچ  هب  یناسفن ،
.دندوب مالسا  يارب  هتسیاش  ینارازگتمدخ  هملاع و  رونخس ، هنمؤم ، ینانز  ریش  نانیا  .دندرک  ادیپ 

دنهاوخ يو  میظع  امظع و  تلاسر  هدننک  لماک  زاس ، هسامح  ناوناب  نیا  هک  دوب  هاگآ  یـسک  ره  زا  رتهب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما 
.دشن نانآ  يرایمه  یهارمه و  عنام  تخاس و  هارمه  دوخ  اب  ار  ناشیا  تهج  نیمه  هب  .دوب 

299 ص :

ص 510. ج11 ، رون ، هفیحص  - 1
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( مالسلا هیلع  ) ینیسح بالقنا  رد  نانز  یهارمه 

هراشا

اه تدم  ات  زاغآ و  هنیدم  رد  ترـضح  تکرح  يادتبا  زا  هک  مالـسلا ) هیلع  ) ینیـسح بالقنا  رد  ییاروشاع  نانز  يرایمه  یهارمه و 
: تفرگ لکش  ریز  ياه  بلاق  رد  تفای ، همادا  ترضح  نآ  تداهش  زا  دعب 

رصع ماما  نید و  زا  تیامح  ینابیتشپ و  اب  یهارمه  . 1

ینایماح ناشیا  .دـنتخادرپ  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  بالقنا  مالـسا و  نید  زا  تیامح  هب  فرژ ، یـشنیب  اب  ینیـسح ، ناوراـک  ناـنز 
.دندیناسر تابثا  هب  ینوگانوگ  ياه  لکش  هب  ار  نیا  دندوب و  ناشیالوم  يارب  راکادف  راوتسا و 

.تفایرد تماما  نید و  زا  عافد  رد  ار  نانآ  تمه  نازیم  ناوت  یم  البرک ، رد  رضاح  نانز  تامادقا  تاملک و  زا 

رایتخا رد  ار  دوخ  لزنم  هرصب ، قانتخا  طیارش  رد  هک  دوب  هرصب  نکاس  نایعیـش  زا  سیقلادبع و  هلیبق  نانز  زا  یکی  دعـس  رتخد  هیرام 
( مالـسلا هیلع  ) نیـسح ماما  بـالقنا  هب  نتـسویپ  یگنوگچ  نوماریپ  تروشم  تهج  ناـشیا ، عاـمتجا  يارب  یلحم  اـت  داد  رارق  ناـیعیش 

(1) .دشاب

مایق رد  دـندش و  البرک  مزاع  شرـسپ ، ود  و  طیبن » نب  دـیزی   » نوچ نت ، دـنچ  دـش ، یم  رارقرب  هیرام  لزنم  رد  هک  یتاـسلج  تکرب  هب 
.دندیسر تداهش  هب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  ياروشاع 

هناور ار  شا  هلاس  ای 11  دنزرف 9  رهوش ، تداهش  زا  سپ  هک  تسا  ییاروشاع  ناوناب  زا  رگید  یکی  يراصنا  بعک  نب  هدانج  رـسمه 
هک یماگنه  نک »! داهج  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ رـسپ  يور  ولج  رد  زیخرب و  مزیزع ! رـسپ  يا  : » دیوگ یم  وا  هب  هدرک و  نادـیم 

، درک مایق  ناوجون  نآ 

300 ص :

ص 532. لامآلا ، یهتنم  ص 353 و  ج 5 ، يربط ، خیرات  - 1
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نآ .دـنک » جورخ  وا  دـشابن  یـضار  شردام  دـیاش  هدـش ، هتـشک  شردـپ  هک  تسا  یناوجون  نیا  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما 
.دیسر تداهش  هب  نادیم  طسو  رد  نایامن ، يدربن  زا  سپ  و  تسا » هداد  نم  هب  ار  روتسد  نیا  مردام  : » تفگ ناوجون 

: دوش یم  نادیم  یهار  دوخ  دناوخ ، یم  ار  تایبا  نیا  هک  یلاح  رد  شدنزرف ، رهوش و  تداهش  زا  سپ  ناوجون ، نیا  ردام 

ْهَفیِعَض يِدِّیَس  ٌزوُجَع  اَنَأ 

هَفیَِحن ٌهَِیلَاب  ٌهَیِواَخ 

ْهَفِینَع ٍَهبْرَِضب  ْمُُکبِرْضَأ 

ْهَفیِرَّشلا َهَمِطاَف  ِیَنب  َنوُد 

(1) .منک تیامح  همطاف  دنزرف  میرح  زا  ات  مبوک  یم  ار  امش  تخس  نشخ و  تبرض  اب  اما  ملاح ، هتسکش  ناوتان و  يریپ  نم 

روضح البرک  رد  دوخ  دـنچره  هک  تسا  ییاروشاع  ناوناب  زا  رگید  یکی  مشاـه  ینب  رمق  رداـم  نینبلا  ما  هب  بقلم  مازح  تنب  همطاـف 
ترضح باکر  رد  وا  ناوج  راهچ  ره  دومن و  البرک  هناور  ناشرـصع  ماما  زا  تیامح  ینابیتشپ و  يارب  ار  شرـسپ  راهچ  اما  تشادن ؛

.دندش دیهش 

ریز هچنآ  منادنزرف و  .دیهد  ربخ  ارم  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  زا  : » تفگ دیسر ، نینبلا  ما  هب  هنیدم  رد  شنادنزرف  تداهش  ربخ  یتقو 
(2) »؟ دیزاس یمن  علطم  ارم  هللادبع  یبا  ترضح  لاح  زا  ادتبا  ارچ  .داب  نیسح  يادف  تسا ، دوبک  نامسآ 

نادنزرف راو ، بنیز  هک  دندوب  ینانز  مه  سدقم  عافد  نارود  رد 

301 ص :

ص 104. ج 4 ، بوشآرهش ،) نبال   ) مالسلا مهیلع  بلاط  یبأ  لآ  بقانم  - 1
ص 293. ج 3 ، هعیرشلا ، نیحایر  - 2
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نانز و مه  هزورما  .دـننک  عافد  نانآ  ینید  ياه  شزرا  اه و  نامرآ  زا  ات  دـندرک  لطاب  هیلع  قح  ياه  هبج  مزاـع  ار  دوخ  نارـسمه  و 
ناناوج اه و  هشوگرگج  ناشنامز  یلو  ینابیتشپ  و  مالـسلا ) هیلع  ) تیب لـها  ياـه  مرح  میرح  زا  تیاـمح  يارب  هک  دنتـسه  ینارداـم 

نانز ینیرفآ  شقن  زا  رتمک  نارـسمه  ناردام و  نیا  شقن  ًانئمطم  دـنا و  هدومن  اه  يریفکت  نایـشعاد و  اب  گـنج  هناور  ار  دوخ  زیزع 
.تسین مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  نامز  ییاروشاع 

نویبالقنا عمج  هب  نتسویپ  يارب  نادرم  بیغرت  قیوشت و  اب  یهارمه  . 2

اب عاجش ، ریلد و  نانز  تفرگرد ، شنارای  و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  نمـشد و  هاپـس  نایم  رباربان  یگنج  هک  هاگنآ  اروشاع ، زور  رد 
زا يا  هجرد  نانچ  هب  نانآ  .دـندومن  بیغرت  نامدرمان  نادرخبان و  هیلع  هزرابم  هب  ار  شیوخ  نادرم  گنج ، يرهاظ  هجیتن  زا  یهاگآ 

هداد و حیجرت  شیوخ  دیاقع  ترخآ و  رب  ار  ایند  دنتسناوت  یم  هکنآ  اب  .دندوب  ضحم  میلست  ادخ ، ربارب  رد  هک  دندوب  هدیـسر  داقتعا 
هزرابم و يارب  ناشنادرم  قوشُم  هکلب  دـندرکن ، ار  راک  نیا  اهنت  هن  اما  دـنزیرگب ؛ هکرعم  زا  هک  دـنهاوخب  دوخ  نارـسمه  زا  رارـصا  اب 

: دنک یم  یفرعم  ام  هب  ار  ناراوگرزب  نیا  زا  يددعتم  ياه  هنومن  اروشاع  خیرات  .دندوب  مالسا  ظفح 

یم مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هاپس  هب  ار  شرسمه  رارـصا  اب  هک  تسا  ییاروشاع  نانز  زا  یکی  نیق  نب  ریهز  رـسمه  مهلد »  » ای ملید » »
زا ًاقافتا  دوب و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هدش  توعد  دوخ  نیق » نب  ریهز   » .دتسرف
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ماگ نیتسخن  .دننک  نشور  شدوجو  رد  ار  يراکادف  یبلط و  قح  یکاپ و  دادعتسا  نارگید  ات  تشاد  جایتحا  هک  تسا  یناسک  هلمج 
.تشادرب مهلد » ، » ریهز رسمه  ار  مود  ماگ  .تشادرب  هار  نیا  رد  شتوعد  اب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  ار 

داد یم  ناشن  وا  هفایق  درکن و  لابقتسا  تفای ، یهاگآ  ادهشلادیس  توعد  نومضم  زا  ریهز  هک  یماگنه  یخیرات  تادنتـسم  ساسا  رب 
زین ار  شناگتـسب  ات  دوب  هتـساوخ  يو  زا  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  هکنیا  هژیو  هب  .درادـن  البرک  هب  نتفر  هب  يارب  یلیامت  نادـنچ  هک 

: تفگ نینچ  ریهز ، قیوشت  روظنم  هب  وا  .درک  زاغآ  ار  دوخ  همانرب  مهلد »  » اج نیمه  زا  .دربب  شیوخ  هارمه  رکـشل ، هب  نتـسویپ  يارب 
دیدرت وا  توعد  لوبق  رد  وت  اما  یباتشب ؛ شیرای  هب  هک  دنک  یم  توعد  وت  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  دنزرف  هللا ! ناحبـس  »

(1) !« یناسرب وا  هب  ار  دوخ  رتدوز  هچره  يونشب و  ار  شنخس  هک  دوش  یم  هچ  یهد ! یم  هار  لد  هب 

.تفرگ هدهع  رب  ار  هاپـس  ۀنمیم  دیگنج و  صالخا  روش و  اب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  هاپـس  رد  نامرهق ، يوناب  نیا  قیوشت  هب  ریهز 
.دیسر تداهش  هب  نانمشد ، زا  يدایز  دادعت  نتشک  زا  سپ  ماجنارس 

نامز یلو  ماما و  زا  يوریپ  تعاطا و  اب  یهارمه  . 3

ناشماما یهلا و  رما  وا  ربارب  رد  ضحم  میلست  اب  هک  دندوب  یصلخم  هتفای و  لامک  ییاه  ناسنا  مالـسلا ،) هیلع  ) ینیـسح مایق  رد  نانز ،
.دنیآ نوریب  راگدرورپ  ناحتما  زا  زارفارس  دنتسناوت 

یماگنه اما  دراد ؛ زاب  هزرابم  زا  ار  نانآ  تسناوت  یمن  سکچیه  دندش ، یم  رو  هلمح  نمـشد  يوس  هب  گرزب ، ناوناب  نیا  هک  هاگنآ 
هک
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تیعقوم زا  ناوناب  نیا  .دنتـشگ  یم  زاب  اه  همیخ  هب  ینخـس  چـیه  یب  داد ، یم  تشگزاب  نامرف  ناـشیا  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما 
زگره دندرک و  یمن  مهارف  ار  ماما  ینارگن  بارطـضا و  هنیمز  روظنم ، نیمه  هب  .دـندوب  ربخ  اب  تشاد ، رارق  نآ  رد  ماما  هک  یـساسح 

.دوب ناشنامز  ماما  میلست  اضر و  زا  هدنکآ  ناشدوجو ، رسارس  دنداد و  یمن  ماجنا  یتکرح  مالسلا ) هیلع  ) ماما ياضر  فالخرب 

رد دـنک ، یم  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  .تسا  ماما  يرایمه  یهارمه و  نیا  يالاو  هنومن  مالـسلا ) اـهیلع  ) يربک بنیز  ترـضح 
اهیلع ) بنیز ما  همع  هک  اـجنآ  زا  اـما  درک ، راکـشآ  ار  شناـهارمه  دوخ و  تداهـش  ربـخ  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  اروشاـع ، بش 

ار شسابل  هک  یلاح  رد  دش و  دنلب  اج  زا  سپ  .دراد  هاگن  ار  دوخ  تسناوتن  دوب ، بات  یب  كزان و  لد  نانز ، رگید  نوچمه  مالـسلا )
هدیـسرارف مگرم  نیا  زا  شیپ  شاک  اتبیـصم ! او  تفگ : دش و  کیدزن  ماما  هب  دوب ، هدش  هدنامرد  تخـس  دیـشک و  یم  نیمز  يور  رب 

(1) .دش مارآ  ما  همع  دومن ، شمارآ  يروبص و  هب  رما  نیسح  ماما  ات  اما  دوب ؛

یمن رهاوخ  درگرب  دومرف : ماما  ات  هاگلتق  يدوگ  رد  یلو  دوب ، ماما  رانک  اـج  همه  رد  اروشاـع  حبـص  مالـسلا ) اـهیلع  ) بنیز ترـضح 
.تشگرب درک و  تعاطا  شنامز  ماما  زا  ینیبب ، غیت  ریز  ارم  نداد  ناج  مهاوخ 

دعب هک  مالسلا ) هیلع  ) داجس ماما  مینک ؟ هچ  مردارب ! زیزع  تفگ : دمآ و  مالسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  دزن  بنیز  ترـضح  مهدزای  حبص 
(2) .دنوش رود  اه  همیخ  رود  زا  اه  هچب  ات  درک  مالعا  دننک و  رارف  وگب  رارفلاب ؛ نکیلع  ناج ! همع  دومرف : هدش ، نامز  یلو  ردپ  زا 
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رارفلاب نکیلع  رابکشا  مشچ  اب 

رارفلاب نکیلع  رادغاد  بلق  اب 

دش تسد  قالش  هلمرح  نامک  یتقو 

رارفلاب نکیلع  راکشآ  ناهنپ و 

یلو ناتیاه  بل  هب  هچرگ  هدیسر  مه  ناج 

رارفلاب نکیلع  راضتحا  لاح  اب 

البرک رادملع  تارف  لحاس  رد 

رارفلاب نکیلع  رادن  ملع  نوچ  دش 

هدش نارگتراغ  ربعم  روبع ، هار 

رارفلاب نکیلع  رانک  هشوگ و  زا 

نآ زا  دـیاب  هک  تسا  شنامز  ناـماما  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) بنیز ترـضح  ضحم  تعاـطا  يریذـپ و  تیـالو  بتکم  سرد  نیا 
.تفرگ قشمرس 

( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  نالتاق  ندرک  موکحم  یمجاهت و  تامادقا  اب  یهارمه  . 4

نایاپ هب  زا  دـعب  ینعی  تسا ؛ هداتفا  قافتا  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  تداهـش  زا  دـعب  رتشیب  نانز ، يراـیمه  یهارمه و  زا  شخب  نیا 
دوب هدش  دراو  شنارای  و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  رب  دیزی  بصاغ  هاگتسد  يوس  زا  هک  يا  هعجاف  ییاروشاع ، نانز  گنج ، ندیـسر 

مادقا دندوب ، هتخادرپ  هزرابم  هب  ماما  هیلع  هفوک ، هاپـس  رد  ناشنارهوش  هک  مه  ینانز  زا  یهورگ  یتح  .دـندومن  موکحم  تدـش  هب  ار 
.دندش ادج  ناشنارسمه  زا  نانز  نیا  زا  یخرب  دندرک و  موکحم  ار  دوخ  نارسمه 
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ریشمش هدش ، رثأتم  ءارسا  تیعضو  زا  دوب ، دعس  نب  رمع  رکشل  رد  شرسمه  هک  رکب  ینب  هلیبق  زا  ینز  اروشاع ، رهظ  زا  دعب  هدش  لقن 
یم تراغ  ار  ادـخ  لوسر  نارتخد  رکب ! لآ  يا  : » دـیوگ یم  دوخ  موق  هب  درب و  یم  موجه  هفوک  هاپـس  يوس  هب  دریگ و  یم  تسد  هب 
نآ زا  ار  وا  شرسمه  .دینک » مایق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  ياه  نوخ  يارب  دنرادن ؛ یهاگهانپ  ادخ  زج  هک  یلاح  رد  دننک ،

(1) .دنادرگ زاب  هاگودرا  هب  درک و  عنم  راک 

دز یتبرض  ماما  كرابم  رس  رب  ریشمش  اب  اروشاع  زور  رد  وا  رهوش  .تسا  نانز  نیا  زا  رگید  یکی  ریسن » نب  کلام   » رـسمه هللادبع  ما 
ات داد  شرـسمه  هب  دروآ و  هناخ  هب  ار  نیچقرع  وا  گنج ، زا  سپ  .دیدرگ  حورجم  ماما  دـش و  هراپ  دوب ، ماما  رـس  رب  هک  ینیچقرع  و 
نم شیپ  زا  ار  نآ  يا ؟ هدروآ  هناخ  هب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمغیپارتخد رسپ  هتفر  تراغ  هب  : » تفگ هللادبع  ما  اما  دیوشب ؛ ار  نآ 

.تشاد مالعا  شرسمه  نایفوک و  حیبق  لمع  هب  ار  شیوخ  ضارتعا  هنوگ  نیدب  نز ، نیا  »(2) و  .ربب

هفوک هب  هزیاج  بسک  يارب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  كراـبم  رـس  یحبـص  ادـیزی  نب  یلوخ  هک  نآ  زا  سپ  هدـش  لـقن  نینچمه 
طایح هب  سپـس  .دومن  راجزنا  زاربا  وا  هب  تبـسن  درط و  ار  شرهوش  ضارتعا ، تیاهن  رد  شرـسمه  .درب  هناـخ  هب  ار  نآ  ادـتبا  دروآ ،

(3) .تسشن رادیب  حبص  ات  ماما  كرابم  رس  کیدزن  تفر و 

دوش و یم  تحاران  رثأتم و  تخس  اروشاع ، خلت  هعقاو  زا  مالسلا ،) اهیلع  ) يربک بنیز  يرگاشفا  زا  سپ  هیواعم ، نب  دیزی  رسمه  دنه 
يا هداد  روتسد  وت  ایآ  دیزی ! يا  : » دیوگ یم  دنک و  یم  ضارتعا  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  ندناسر  تداهـش  دروم  رد  شرـسمه  هب 

لوسر دنزرف  نیسح  رس 
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»؟ یتشک ار  همطاف  دنزرف  وت  ایآ  دنرب ؟ هزین  يالاب  دننک و  ادج  نت  زا  ار  ادخ 

یضار وا  نتشک  هب  نم  تشک ، ار  وا  هک  ار  دایز  نبا  دشکب  ادخ  تفگ ... : دوب ، هدرک  هک  يراک  زا  زیرگ  يارب  دش و  برطضم  دیزی 
(1)« .مدوبن

هضور زیرگ و 

هدوب مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  هار  رد  شیوخ  ناج  میدـقت  ییاروشاع ، نانز  طسوت  رـصع ، ماما  یهارمه  تاجرد  نیرتالاب  زا  یکی 
.تسا

ناج مالـسلا ،) هیلع  ) نیـسح ماما  كرابم  رـس  زا  عافد  هار  رد  هک  تسا  ینانز  زا  یکی  يراصنالا  رمع  نب  هللادـبع  رتخد  فدَّصلا  هّرد 
بلح رهش  رد  دندوب و  مالسلا ) هیلع  ) تیب لها  نارادتـسود  زا  ود  ره  شردپ  هرد و  .دیـسر  تداهـش  هب  درک و  میدقت  ار  دوخ  لباقان 

اب هللادبع  يزور  .دنتـشاد  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  هب  تبـسن  يا  هداعلا  قوف  یفطاع  هطبار  ردـپ  رتخد و  نیا  .دـندرک  یم  یگدـنز 
هیلع ) نیـسح ماما  هک  تسا  نیا  زا  نم  یتحاران  تفگ : ردپ  دیـسرپ ، ار  ردـپ  مغ  تلع  شرتخد  .دـش  هناخ  دراو  هودـنا  نزح و  تلاح 

یلاوح هب  مالسلا ) هیلع  ) ءادهشلا دیس  سدقم  رـس  نونکا  دنرب و  یم  دیزی  دزن  ماش  هب  ار  وا  هدیرب  رـس  هدیـسر و  تداهـش  هب  مالـسلا )
یگدنز رد  يریخ  مدرم ، نایداه  ندش  هتشک  زا  دعب  : » تفگ دمآ و  شورخ  هب  سانش ، ماما  عاجـش و  يوناب  نآ  .تسا  هدیـسر  بلح 

رد ار  سدقم  رس  نآ  داد و  مهاوخ  تاجن  ار  ناریسا  ناوراک  و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  كرابم  رـس  مناوتب  رگا  ادخ  هب  مسق  .تسین 
« .درک مهاوخ  راختفا  نیمز  لها  رب  تباب  نیا  زا  هدومن و  نفد  دوخ  لزنم 
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ص 433. ج 1 ، لامآلا ، یهتنم  - 1
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هک ار  ینانز  دادعت  ناخروم  .دنتسویپ  وا  هب  یهورگ  .دیبلط  کمک  هب  ار  نآ  یحاون  بلح و  مدرم  درک و  جورخ  فدصلا  هرد  سپس 
نادناخ يارـسا  تمالع  نیتسخن  هدهاشم  باتفآ و  عولط  اب  نت  رب  مزر  سابل  یگمه  هک  دنـسیون  یم  نز  داتفه  دنتفاتـش ، وا  يرای  هب 
رایـسب هک  هیماینب  هاپـس  .دنداتـسیا  نیمک  رد  مالـسلا ) هیلع  ) تیب لها  نانز  ییارـس  هحون  ناکدوک و  هیرگ  يادص  ندینـش  اب  توبن و 

.دنتخادرپ نانآ  اب  هلباقم  هب  درک  ییاسانش  ار  نانآ  دندوب 

(1) .دندش قرفتم  هیقب  دیسر و  تداهش  هب  رباربان  يدربن  یط  بلح ، لیابق  زا  یضعب  کمک  دوجو  اب  فدصلا  هرد 

موجه نمشد  تمس  هب  دش و  ناشورخ  هنوگنیا  هدش ، ادج  ندب  زا  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  سدقم  رس  هک  دینـش  طقف  فدصلا  هرد 
رس تشپ  ار  شلمحم  دید و  اه  هزین  رب  ار  ردارب  رـس  ینالوط  تدم  هک  دیـشک  هچ  مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز ترـضح  مناد  یمن  نم  درب ،

.تسا مالسلا ) اهیلع  ) بنیز ترضح  صتخم  اهنت  اهنت و  اه  هنحص  نیا  دنداد ! یم  تکرح  رادرب 

ندیزرو قشع  هب  يرهش  هرهش  هک  ییوت 

ندید رس  هزین  هب  یتسه  بختنم  هک  ییوت 

وناب دوخ  تارطاخ  زا  نم  يارب  وگب 

ندیسوب ولگ و  قشع و  لتقم  رانک 

اباب یب  ناکدوک  الب  برک و  دعب  ز 

ندیباوخ هنسرگ  هشیمه  هک  ما  هدینش 

تشاد تذل  ردقچ  نآرق  رسفم  الا 

؟ ندینشب هزین  ز  نآرق ، يراق  يادص 

308 ص :

.450 ص 445 - ج 3 ، تاداهشلا ، رارسا  یف  تادابعلا  ریسکا  - 1
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مناخ يا  دناوت  یم  یسک  هچ  امش  زجب 

ندیراب هصغ  يراهب ز  ربا  هیبش 

ینعی ناتلیمج  الا  ُتیار و  ام  و 

ندید دب  هب  يا  هدولاین  هدید  هک  ییوت 

یم مه  رب  ار  نایدیزی  عاضوا  دناوخ ، یم  هبطخ  اجره  درک و  يرادیاپ  مالسلا ) اهیلع  ) بنیز ترـضح  مه  تخـس  طیارـش  نیا  رد  اما 
.دز

؟ دوش تکاس  بنیز  ات  مینک  هچ  دنتفگ 

بنیز نآرق ، توص  يادص  طقف  دینک ، تکاس  ار  وا  دیهاوخ  یم  رگا  دنک ، یم  تیاعر  ار  نآرق  اب  دروخرب  بدا  بنیز  تفگ : یکی 
.دنک یم  تکاس  ار 

نآرق توص  يادص  دید  تقو  کی  مشاه ، ینب  هلیقع  دندروآ ، مالسلا ) اهیلع  ) بنیز یبیب  هواجک  لباقم  ار  هللادبعابا  سدقم  رـس  اذل 
: سدقم رس  هب  درک  ور  هزین ...  يالاب  ردارب  سدقم  رس  دنیبب  دز ، الاب  ار  هواجک  دیآ ! یم 

یب متسناد  یم  يوش ، یم  دیهـش  متـسناد  یم  دوب ، هدرک  فیرعت  میارب  ار  همه  مردام  داتفا ، قافتا  البرک  رد  هک  یتبیـصم  ره  مردارب !
: دوب هتفگن  میارب  ار  یکی  نیا  ردارب  اما  موش ؛ یم  ردارب 

يِداَُؤف َقیِقَش  اَی  ُتْمَّهَوَت  اَم 

(1) َابُوتْکَم ًارَّدَقُم  اَذَه  َناَک 

! دریگ رارق  بنیز  لباقم  وت  دولآ  نوخ  رس  وت ! هدیرب  رس  مدرک  یمن  رکف  مردارب !

309 ص :

ص 115. ج 45 ، راونالاراحب ، - 1
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اهیلع ) بنیز ترـضح  دیـشک  هچ  مناد  یمن  نم  اما  دننک ؛ یم  قیوشت  ار  وا  دـناوخب ، نآرق  يراق  کی  رگا  هک  تسا  مسر  هتـشذگ  زا 
! دننک یم  باترپ  گنس  هدیرب  رس  يوس  هب  قیوشت ، ياج  هب  نایفوک  دنیبب  هک  يا  هظحل  نآ  مالسلا ،)

ناشفا رد  لعل  ود  زا  نآرق  توالت  رد 

نآرق ندناوخ  دُزم  دوب  شنایفوک  گنس 

310 ص :
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( یبالقنا تریصب   ) 5 ییاروشاع ناوناب 

هراشا
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هزیگنا داجیا 

(1) هزیگنا داجیا 

دورو زا  لبق  زور  هد  .تسا  مالسا  ردص  لد  يوق  هنازرف و  هتـسجرب و  دارفا  زا  و  مالـسلا ،) هیلع  ) یلع ماما  دنمورین  نارای  زا  راّمت  مثیم 
.دندرک دیهش  دنتخیوآ و  راد  هب  ار  مثیم  داد  روتسد  دایز  نبا  البرک ، هب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 

هزانج دایز ، نبا  روتـسد  هب  هکنیا : وا  ياه  يروالد  زا  دوب ، راوتـسا  مدـق و  تباث  رایـسب  مالـسا ، هار  رد  هک  تشاد  يروالد  رـسمه  وا 
یـسک و  دندوب ، هتخادنا  هفوک  هسانک  نادیم  رد  نفک  لسغ و  نودـب  ار  هرم  نبهلظنح  یناه و  و  مالـسلا ) هیلع  ) ملـسم ترـضح  ياه 

هک یماگنه  دراپـسب ، كاخ  هب  ار  اهنآ  تفرگ  میمـصت  راّمت ، مثیم  روالد  رـسمه  دراپـسب ، كاخ  هب  درادرب و  ار  اهنآ  تشادن  تأرج 
بش فصن  دومن و  لقتنم  دوخ  هناخ  هب  ار  اه  هزانج  يراک ، یفخم  تیاهن  اب  وناب  نیا  تفر ، باوخ  هب  اه  مشچ  دش و  بش  ياهرخآ 

كاخ هب  دندوب ، هدـیطلغ  دوخ  كاپ  نوخ  رد  هک  ار  اهنآ  و  درب ، هفوک  مظعا  دجـسم  رانک  دایز ، نبا  نامیخژد  مشچ  زا  رود  ار  اهنآ 
.دشن علّطم  دوب ، شا  هیاسمه  هک  هورع  نب  یناه  رسمه  زج  نایرج  نیا  زا  سکچیه  و  درپس ،

315 ص :

.ماهبا ناتساد و  شور  - 1
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راظتنا مثیم ، دننام  يدرف  زا  يرآ  دشاب ، مثیم  رـسمه  ات  تشاد  ار  نآ  تیحالـص  یتسار  هب  هک  نامرهق  نز  ریـش  نیا  رب  نیرفآ  نارازه 
(1) .دشاب هتشاد  نینچ  نیا  يرسمه  هک  تسه  نآ 

.میراد هتـشاد و  غارـس  یناوناب  نینچ  زین  مالـسلا ،) اهیلع  ) اربک بنیز  مرح  میرح  زا  عاـفد  رد  سدـقم و  عاـفد  لاـس  تشه  نارود  رد 
رتشیب اهدرم  زا  رگا  اه  مناخ  شقن  هک  میدرک  هدهاشم  بالقنا  گنج و  رد  ام  : » دندومرف هلـض ) ماد  ) يربهر مظعم  ماقم  هک  نانچمه 
اهدرم دـندرک ، یمن  یقلت  شزرا  کی  اه  هناخ  نایم  رد  ار  گنج  دندورـس و  یمن  ار  گنج  هسامح  ناـنز  رگا  .دوبن  مه  رتمک  دوبن ،

هب ار  یجیـسب  میظع  لیخ  ات  دـهد  یم  مه  تسد  هب  تسد  لـماع  اـه  هد  .دـندرک  یمن  ادـیپ  ار  گـنج  نادـیم  هب  نتفر  هزیگنا  هدارا و 
(2)« .تسا نانز  نارسمه و  هیحور  اه ، لماع  نیا  نیرت  مهم  زا  یکی  .دنک  هناور  ههبج  تمس 

اوتحم نتم و 

هراشا

تایح فلتخم  ياه  هصرع  رد  هتفهن  هاگ  زراب و  هاگ  راذگریثأت ، ییاه  شقن  هک  دنا  هدوب  خـیرات  يایوپ  هرکیپ  زا  یمین  هراومه  نانز 
ار ینانز  ناوت  یم  خـیرات  تاحفـص  يال  هبال  رد  .دـنا  هتـشاد  هدـهع  رب  دوخ  عماوج  يداصتقا  یگنهرف و  ینید ، یعامتجا ، یـسایس ،

یبوخ هب  ار  دوخ  هتـسجرب  شقن  اما  دندز ، یم  رانک  عامتجا  نتم  هب  دورو  زا  ار  نز  هک  دنا  هتـسیزیم  يراگزور  رد  دـنچره  هک  تفای 
مهم زا  یکی  .دنـشاب  هتـشاد  عامتجا  رد  یناسنا  هتـسیاش و  يروضح  ندوب ، نز  نیع  رد  دنناوت  یم  هک  دـننک  تابثا  ات  دـنا  هدومن  افیا 

، دراداو تکرح  هب  زین  ار  هعماج  نادرم  دناوت  یم  هک  نانز  يدیلک  ییاه  شقن  نیرت 

316 ص :

هرامش 3. ناتساد  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  ناتساد ، کی  رازه و  - 1
ص 54. ج 3 ، تیالو ، ثیدح  - 2
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یم رورم  ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  زین  هتـشذگ  ياه  نامز  زا  ینیرفآ  شقن  نینچ  .دـشاب  یم  نانز » ینیرفآ  تریـصب  »
: مینک

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  رصع  رد  ریصب  نانز  فلا )

( مالسلا اهیلع  ) هجیدخ ترضح  . 1

تخس رد  مه  نآ  نید ، تقیقح  زا  عافد  رد  تسادخ ، یمارگ  لوسر  هب  هدنروآ  نامیا  نز  نیلوا  هک  مالسلا ) اهیلع  ) هجیدخ ترضح 
، دش ببس  راوگرزب  يوناب  نیا  تریصب  .دمآ  نوریب  یتسه  نومزآ  یهلا و  ناحتما  زا  يزوریپ  يدنلبرس و  مالسا ، ردص  طیارش  نیرت 

ترضح .دنریگ  رارق  ترـضح  رانک  رد  قداص  يروای  نوچمه  ات  دوش  ناشبیـصن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  يرـسمه  قیفوت 
تفرـشیپ هار  رد  ار  دوخ  هاگیاج  تیعقوم و  دـندرک و  مالـسا  فقو  ار  دوخ  دوجو  مامت  تریـصب ، ساسا  رب  مالـسلا ) اهیلع  ) هجیدـخ

.دندومن هنیزه  مالسا 

( مالسلا اهیلع  ) ارهز ترضح  .2

تریصب .تسا  هدرک  يرگنشور  ینوگانوگ  ياه  هصرع  رد  هک  تسا  مالسا  ردص  ریصب  نانز  زا  یکی  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز ترـضح 
: دشاب یم  ادیوه  ریز  عطاقم  رد  ارهز  ترضح  ینیرفآ  تریصب  و 

تـسادق ادـخ و  لوـسر  فذـح  لاـبند  هب  يا  هدـع  هک  یطیارـش  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ادـخ لوـسر  يارب  يرادازع  ییاـپرب  @ 
.دندوب ترضح  نآ  تیصو ) تاود و  يارجام  )

نافلاخم اب  دروخرب  كدف و  يارجام  @ 

( مالسلا هیلع  ) ریما ترضح  زا  نتفرگ  تعیب  هناخ و  رد  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما زا  عافد  يارجام  @ 

317 ص :
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هفوک دجسم  رد  هبطخ  داریا  @ 

ترضح تاقالم  يارب  نافلاخم  هب  ندادن  هزاجا  @ 

( مالسلا اهیلع  ) ارهز ترضح  همان  تیصو  @ 

نانز ریاس  . 3

زا .دنتفریذپ  ار  مالسا  هتفگ و  کیبل  یهلا  توعد  نیا  هب  نادرم  ياپمه  زین  نانز  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ ینلع  توعد  زاغآ  رد 
ذوفنرپ و ياه  هداوناخ  نانز  ندروآ  مالسا  ات  هتفرگ  مالـسلا ) اهیلع  ) اربک هجیدخ  ترـضح  ربمایپ ، هارمه  رای و  نیلوا  ندروآ  مالـسا 
ما هیما و  نب  ناوفص  رسمه  هریغم ؛ نب  دیلو  رتخد  دننام  ینانز  .دنتفریذپ  یمن  يربمایپ  هب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ هک  یکرـشم 

رتخد ءامسا  رامع ، ردام  هیمس  رکبوبا ، رتخد  ءامـسا  رمع ، رهاوخ  همطاف  دننام  نانز  ریاس  و  (1) ؛ لهج یبا  نب  همرکع  رسمه  میکح ؛
(2) .دعـسا نب  فلخ  رتخد  هنیما  فوعوبا و  رتخد  هلمر  راسی ، رتخد  ههیکف  للجم ، رتخد  ءامـسا  سیمع ، تنب  ءامـسا  یمیمت ، همـالس 

.تسا رسای  رامع  ردام  هیمس  مالسا ، رد  نز  دیهش  نیلوا 

ياه نارحب  رد  وا  .دوب  هدومن  تعیب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ اب  هیناـث  هبقع  تعیب  رد  هک  دوب  یناـنز  هلمج  زا  بعک » تنب  هبیـسن  »
رد .دـناسر  تاـبثا  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ زا  ار  شیوخ  یقیقح  تیاـمح  دـمآ ، شیپ  یمالـسا  تموـکح  يارب  هک  یفلتخم 

عمط هب  يا  هدـع  هک  یهاگرذـگ  زا  نمـشد  یتقو  گنج  نیا  رد  .تشاد  هدـهع  هب  ار  نیدـهاجم  هب  یناسربآ  تیلوئـسم  دـحا  گنج 
حیجرت داهج  رب  ار  رارف  نامیپ ، تسس  نادرم  دروآ ، موجه  دندوب  هدش  لفاغ  نآ  زا  مئانغ  يروآ  عمج 

318 ص :

ص 329. ج 4 ، یسوط ، خیش  فالخلا ، - 1
ص 231. ج 1 ، یبنلا ، هریس  هب  روهشم  هللاالوسر  هریس  ماشه ، نب  کلملادبع  - 2

هام هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن   ) یمالسا بالقنا  ات  اروشاع  زا  یبالقنا  رکفت  : 15 نخس دهش 
لوا 1438 ه ق) همین  ناضمر -  كرابم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 349ناهفصا   هحفص 335 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15947/AKS BARNAMEH/#content_note_318_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15947/AKS BARNAMEH/#content_note_318_2
http://www.ghaemiyeh.com


وا دوب  بعک  تنب  هبیـسن  رفن  هد  نیا  زا  یکی  .دننک  عافد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  ات  دـندنام  یقاب  رفن  هد  دودـح  اهنت  دـنداد و 
عافد نیا  رد  دزادرپ  یم  ربماـیپ  ناـج  زا  عاـفد  هب  دـندوب  هداـهن  نیمز  رب  وسرت  ناـیرارف  هک  یحالـس  اـب  .هتخادـنا  نیمز  هب  ار  کـشم 

رب هدـش  کح  راختفا ، ياه  هناشن  نآ  رب  ار  ادـخ  رمع  رخآ  اـت  هک  دـیآ  یم  دراو  وا  هب  نمـشد  طـسوت  يرایـسب  تاـحارج  هناـنامرهق 
.تفگ یم  رکش  شندب 

نمـشد تالمح  زا  ریـشمش  اـب  مدـید ، رطخ  ضرعم  رد  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ ناـج  هک  هاـگنآ  هدـش ، لـقن  هبیـسن  دوخ  زا 
، مدش هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ هب  نیکرـشم  زا  یکی  ۀلمح  هجوتم  هاگان  مدومن ، یم  يزادناریت  مه  یهاگ  مدرک و  یم  يریگولج 

لاس کی  ات  هک  دز  نم  رب  یتبرض  وا  یلو  میتشاد ، زاب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  يوس  هب  تکرح  زا  ار  وا  بعـصم  اب  هارمه 
دز و ادـص  ار  منارـسپ  زا  یکی  هدـش ، نم  ۀـناش  دـیدش  مخز  هجوتم  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ .دـنام  یقاـب  ما  هناـش  رب  نآ  رثا 

هجوتم ماگنه  نیمه  رد  .مدش  لوغشم  ربمایپ  زا  عافد  هب  متساخرب و  هرابود  تسب ، ارم  مخز  مرسپ  یتقو  .دنبب  ار  تردام  مخز  دومرف :
: متفگ وا  هب  متـسب و  ار  وا  مخز  مدوب  هدروآ  نیحورجم  مخز  نتـسب  يارب  هک  ییاه  هچراـپ  اـب  مدـش ، منارـسپ  زا  یکی  ندـش  یمخز 

(1) .نک عافد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ زا  زیخرب و 

ار شیوخ  صالخا  دیآ و  یم  لیان  جع ) ) يدهم ترـضح  یهارمه  تفارـش  هب  هک  یناسک  هلمج  زا  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یخرب  رد 
ياوادـم هب  تفرگ و  دـهاوخ  رارق  ترـضح  نارای  ةرمز  رد  ایند  هب  تعجر  رد  هک  تسا  هبیـسن »  » دـنک یم  تاـبثا  خـیرات  رد  هراـبود 

(2) .دزادرپ یم  نیحورجم 
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اروشاع رصع  رد  ریصب  نانز  ب )

هراشا

اب ار  ناکدوک  نانز و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  ارچ  تسا : نیا  دوش  یم  هدیسرپ  ناوارف  البرک  هثداح  هرابرد  هک  ییاه  لاؤس  زا  یکی 
؟ درک هارمه  دوخ 

یبالقنا دوخ  ینیرفآ  تریصب  اب  هدنیآ  رد  مادکره  هچب  نز و  نیا  تسناد  یم  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  هک  تسا  نیا  شلیلد  دیاش 
.دش مه  روط  نیمه  دننک و  یم  اپ  هب  هزات 

قیدص نالماح  دنامب و  ناهنپ  هیما  ینب  ياه  تیانج  دنتـشاذگن  مالـسلا ) اهیلع  ) اربک بنیز  يربهر  هب  مالـسلا ) هیلع  ) تیب لها  ناوناب 
ار دوخ  تیب  لها  مالـسلا ،) هیلع  ) نیـسح ماما  تفگ  ناوت  یم  هلمج  کی  رد  .دنتـشاد  هگن  هدـنز  ار  البرک  تضهن  اروشاـع ، تلاـسر 

.دوب ینیرفآ  تریصب  نآ  درب و  هارمه  گرزب ، یخیرات  نتخاس  رد  مهم  رایسب  یشقن  يافیا  گرزب و  یتلاسر  ماجنا  يارب 

دوبن بنیز  رگا  دنام ، یم  اونین  رد  ین  ّرس 

دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  البرک  رد  البرک 

دوخ زا  يراکادـف و  رانک  رد  تسا ، هتـشاد  هگن  هدـنز  نانچمه  اهنرق  اـه و  لاـس  تشذـگ  زا  سپ  ار  اروشاـع  گرزب  هساـمح  هچنآ 
ماـما زا  تیاـمح  هب  ار  دوـخ  نادـنزرف  نارـسمه و  اـهنت  هن  هـک  تـسا  یناـنز  ریظنیب  تریـصب  زور ، نآ  رد  رـضاح  نادرم  یگتـشذگ 

دوخ هداعلا  قوف  تماقتـسا  يروبـص و  اب  اهنآ ، تداهـش  زا  سپ  هکلب  دندرک ، بیغرت  ادخ  هار  رد  ندیگنج  و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح
دندیرخ ناج  هب  ار  تراسا  جنر 
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.دندادن نت  میلست  يراوخ و  تلذ و  هب  و 

دندوب مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  هداوناخ  نادنزرف و  زا  یخرب  دندوب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  ناوراک  هارمه  البرک  رد  هک  ینانز 
.ترضح نآ  ناوریپ  نارادتسود و  زا  یخرب  و 

بابر ترضح  . 1

البرک رد  .تسا  هدوب  هثّدحم  هلـضاف و  هرعاش ، بابر  .دوب  سوا » نب  يدـع  نب  سیقلا  ءرما   » رتخد مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  رـسمه 
زا سپ  تاقشم  جنر و  هدوب ، دهاش  ار  رغصا  یلع  شا  هراوخریش  دنزرف  رـسمه و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  تداهـش  هدوب و  رـضاح 

یخرب رد  .دوش  یم  نکاس  هدـمآ و  هنیدـم  هب  ناـییالبرک  هارمه  هب  تشگزاـب  رد  .تسا  هدـیدرگ  لـمحتم  ار  تراـسا  متـس  ـالبرک و 
ۀناخ رد  هنیکس  شرتخد  دوخ و  دنرادرب و  ار  شا  هناخ  فقس  داد  روتسد  بابر  هنیدم ، هب  ارسا  تشگزاب  رد  هک  تسا  هدمآ  تایاور 

اب نم  هک  دز  یم  داـیرف  نویـش  هیرگ و  اـب  زیخرب ، نازوس  باـتفآ  ریز  زا  هک  دـش  یم  هتفگ  وا  هب  نوچ  .دـندرب  یم  رـس  هب  فقـس  یب 
کیرحت هب  تکرح ، نیا  اب  بابر  .تخادـگ  یم  ار  وا  ندـب  باـتفآ  یمرگ  هک  مدـید  ار  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح دوخ  نامـشچ  نیمه 

ناراگتـساوخ نتـشاد  اب  رمع  رخآ  ات  وا  .دزاس  مهارف  یمدرم  رگید  ياه  مایق  يارب  ار  هنیمز  اـت  تخادرپ  مدرم  فطاوع  تاـساسحا و 
(، هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ اب  تلصو  يدنواشیوخ و  زا  دعب  : » تفگ یم  ناراگتساوخ  هب  خساپ  رد  يرـسمه و  نادنمتورث ، زا  دایز 

(1)« .مهاوخیمن يرگید  تلصو 
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( مالسلا اهیلع  ) موثلک ما  بنیز و  ترضح  . 2

تریصب ياهراتفر  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  رتخد  همطاف  نینچمه  مالـسلا ،) هیلع  ) نینمؤملاریما نارتخد  یخیرات  تادنتـسم  ساسا  رب 
یم لیکـشت  ار  مالـسلا ) هیلع  ) تیب لها  يارـسا  ناوراک  لاسدرخ ، ناکدوک  هارمه  ناوناب ، نیا  .دـنا  هتـشاد  يا  هناـیارگاشفا  نیرفآ و 

هب ریسا  یهورگ و  تروص  هب  سپس  دندش ، قرفتم  ارحـص  رد  ادتبا  اه ، همیخ  هب  هفوک  هاپـس  هلمح  ماما و  تداهـش  زا  سپ  هک  دنداد 
.دندش هداتسرف  ماش  هب  اجنآ  زا  هفوک و 

نیرت مهم  یکی  ناوت  یم  ار  یمـشاه  ناوناب  ياه  ینارنخـس  اه و  هباطخ  دـنداد ، ماجنا  لمع  هصرع  رد  نانز  هک  یتامادـقا  رب  هوـالع 
زور نآ  هتفخ  هعماج  اه ، يرگاشفا  نیا  دوبن  رگا  هکارچ  تسناد ؛ دیزی  تموکح  يزادـنارب  مدرم و  هب  یـشخب  تریـصب  يارب  لماوع 

.دش یمن  دنلب  متس ، هیلع  زیتس  یبلطقح و  يادن  دیدرگ و  یمن  لوحتم 

سرد هب  شردام  نیرفآ  تریـصب  بتکم  رد  تسا و  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  بتکم  درگاـش  دوخ  هک  مالـسلا ) اـهیلع  ) اربک بنیز 
.تسا هدوب  خیرات  لوط  رد  نادرم  نانز و  زا  يرایسب  يارب  نیرفآ  تریصب  يوگلا  هتسشن ؛

.تسا يوق  ّتیـصخش  نیا  ردقچ  دینیبب ! ار  ّتیـصخش  تّوق  : » دیامرف یم  بنیز  ترـضح  هرابرد  یلاعلا ) هلظدم   ) يربهر مظعم  ماقم 
نیا دـنا ، هدرب  نیب  زا  اهنیا  نادـنزرف و  ناناوج و  نازیزع و  همه  نیا  اب  ار  وا  ربهر  ار ، وا  ماما  ار ، وا  ردارب  نابایب ، کی  رد  لبق  زور  ود 

دنراد دنا  هدمآ  مدرم  تراسا ، رتش  يور  مدرم ، مشچ  لباقم  رد  دـنا  هدروآ  دـنا ، هدرک  ریـسا  ار  ناکدوک  نانز و  هرفن  هد  دـنچ  عمج 
؛ دننک یم  هیرگ  مه  یضعب  دننک ، یم  هلهله  یضعب  دننک ، یم  اشامت 
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رب نینمؤملاریما  شردپ  هک  درب  یم  راک  هب  ار  ینحل  نامه  دـنک ؛ یم  عولط  تمظع  دیـشروخ  نیا  ناهگان  ینارحب ، طیارـش  نینچ  رد 
تحاصف و نامه  اب  تاملک ، روج  ناـمه  اـب  دـنز ؛ یم  فرح  روج  ناـمه  درب ؛ یم  راـک  هب  دوخ  تما  لـباقم  رد  تفـالخ  ربنم  يور 

: انعم نومضم و  يدنلب  نامه  اب  تغالب ،

دیدرک مه  رواب  ناتدوخ  دـیاش  دـیدرک ! رهاظت  هک  یناسک  يا  اهرگ ، هعدـخ  يا  ِءاَلَیُْخلا ؛» ِرْدَْـغلا َو  ِرْکَْملا َو  َلْهَأ  اَی  ِهَفوُْکلا  َلْهَأ  اَی  »
اَّلِإ ْمُکِیف  ْلَه   » .دـیداد ناشن  يروک  روجنیا  هنتف  رد  دـیدروآ ، مک  روجنیا  ناـحتما  رد  اـما  دـیتسه ؛ تیب  لـها  مالـسا و  ور  هلاـبند  هک 

رورغم ناتدوخ  هب  .دوبن  ناسکی  ناتلد  اب  ناتنابز  ناتراتفر ، امـش  ءاَدْعَْألا ؛ ُزْمَغ  ِءاَمِْإلا َو  ُقَلَم  ُبِذَْـکلا َو  ُفَنَّشلا َو  ُبْجُْعلا َو  ُفَلَّصلا َو 
رد دـیتسه ؛ نینمؤملاریما  وریپ  نانچمه  دـیدرک  لایخ  دـیتسه ، یبالقنا  نانچمه  دـیدرک  لایخ  دـیراد ، نامیا  دـیدرک  لاـیخ  دـیدش ،

« .دیهد تاجن  ار  ناتدوخ  دیتسناوتن  دییایب ، رب  هنتف  اب  هلباقم  هدهع  زا  دیتسناوتن  .دوبن  نیا  هیضق  عقاو  هک  یلاح 

یم دانتسا  هدرک ، هراشا  نایدیزی  یتریصب  یب  هب  هک  مالسلا ) اهیلع  ) بنیز ترضح  نانخـس  زا  یـشخب  هب  همادا  رد  يربهر  مظعم  ماقم 
طیارش نآ  رد  مه  نآ  اسر ، تاملک  نیا  اب  يوق ، نایب  نیا  : » دنک نییبت  رتشیب  ار  مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز ترـضح  دوخ  تریـصب  ات  دنک 

وا دنشاب ، هداد  ارف  شوگ  دنشاب ، هتسشن  بنیز  ترضح  يولج  عمتسم  هدع  کی  هک  دوبن  روجنیا  .درک  یم  تبحـص  هنوگنیا  راوشد ،
مه الاح  دـنا ... ؛ هتفرگ  ار  ناشرب  رود و  نمـشد  ناراد  هزین  نمـشد ، هدـع  کی  هن ، دـناوخب ؛ هبطخ  اهنیا  يارب  یبیطخ  کی  لـثم  مه 

هاگن
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هجاوم دامتعا  لـباقریغ  نوگمهاـن و  هدـع  نیا  اـب  اربک  بنیز  ترـضح  .دـننک  یم  هیرگ  دـننیب ، یم  ار  نینمؤملاریما  رتخد  دـننک ، یم 
نیا .تسناد  هفیعـض  ار  نز  دوش  یمن  .تسین  هفیعـض  رگید  نز ، نیا  تسا ؛ خـیرات  نز  وا  .دـنز  یم  فرح  مکحم  روجنیا  اـما  تسا ،

گرزب نادرم  همه  يارب  وگلا  تسوگلا ؛ هک  تسا  نز  نیا  .دهد  یم  ناشن  راوشد  طیارـش  رد  ار  شدوخ  روجنیا  نمؤم ، هنانز  رهوج 
ار قح  هنتف ، رد  دیتسناوتن  اهامـش  دـیوگ  یم  دـنک ؛ یم  یـسانش  بیـسآ  ار  يولع  بالقنا  يوبن و  بالقنا  .ملاع  گرزب  نانز  ملاع و 

بنیز تمظع  .تفر  هزین  يور  رب  شرس  ربمغیپ  هشوگرگج  هک  دش  نیا  هجیتن  دینک ؛ لمع  نات  هفیظو  هب  دیتسناوتن  دیهدب ؛ صیخـشت 
(1)« .دیمهف دوش  یم  اجنیا  ار 

هدانج نب  ورْمَع  ّمُا  . 3

دوب مالـسلا ) هیلع  ) یلع صلخم  نایعیـش  زا  هدانج  .تسا  يراصنا  بعک  نب  هدانج  رـسمه  یجرزخ و  دوعـسم  رتخد  هیرحب ،» ، » شمان
.دشن ادج  ترضح  نآ  زا  زگره  دیدرگ و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح هارمه  دوخ  هداوناخ  اب  هکم  زا  هک 

: تفگ ورمع  یلو  دش ، عنام  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  .درک  نادـیم  هناور  ار  ورمع » ، » شدـنزرف وا ، رـسمه  هدانج ، تداهـش  زا  سپ 
فرط هب  ار  وا  رس  نایفوک  .دیسر  تداهش  هب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح باکر  رد  تفر و  نادیم  هب  ماجنارس  .درک » لاتق  هب  رما  ارم  مردام  »

درک باترپ  نمشد  يوس  هب  ار  رس  نآ ، اب  ییوگوتفگ  زا  سپ  دینابسچ و  هنیس  هب  تشادرب و  ار  دوخ  ناوج  رـس  ردام  .دنتخادنا  ردام 
شّقح رد  دنادرگرب و  ار  وا  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص  ) هللادبعابا اما  درک ؛ هلمح  نمشد  هب  تشادرب و  ار  همیخ  دومع  و 
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(1) .درک اعد 

ام رصع  رد  ریصب  نانز  ج )

فلتخم قرط  هب  دنتشاد و  روضح  گنج  ههبج و  رد  میقتسم  ریغ  میقتـسم و  ياه  تروص  هب  سدقم  عافد  لاس  تشه  لوط  رد  نانز 
.دندرک يراکادف  راثیا و  موبوزرم  نیا  زا  عافد  نید و  ظفح  يارب 

دراو بالقنا  نیتسخن  ياهزور  نامه  رد  نانآ  .تسا  ناریا  ناملـسم  ناـنز  گرزب  تاراـختفا  زا  یمالـسا  بـالقنا  رد  روشرپ  روضح 
.دندرک يرای  ار  یمالسا  بالقنا  مدق ، هب  مدق  دوخ  داهج  اب  دندش و  هزرابم  نادیم 

هک درک  داجیا  ناگمه  رد  يروش  نانچ  ناشرکیپ ، عییشت  رد  نیدلا ،» نیز  دیجم  يدهم و   » نادیهـش راوگرزب  ردام  روشرپ  ینارنخس 
.دندش مازعا  ههبج  هب  هنابلطواد  ناشناردام ، جییهت  اب  دنمورب  ناوج  رازه  نارازه 

هب تفای ، روضح  شرسمه  هراپ  هراپ  دسج  رب  هکنآ  زا  سپ  هداز » قداص  اضرمالغ   » دیهش رسمه  روپ ،» نایئاباب  همیهف   » ینارنخس ای  و 
تـسد رد  ار  شا  یـسورع  زور  لگ  درک و  نت  رب  ار  شا  یـسورع  دـیپس  سابل  دـشوپب ، هایـس  دـنک و  هشیپ  يراز  ناغف و  هکنآ  ياج 

، وا نیفدت  ماگنه  رد  و  كرابم »! تتداهش  مدیهش ! رـسمه  يا  : » دروآرب دایرف  شرـسمه  رکیپ  عییـشت  رد  ناگمه  شیپاشیپ  تفرگ و 
متخ نیا   » هک درک  دیکأت  وا  متخ  مسارم  رد  و  كرمأل ؛» ًامیلست  کئاضرب ، ًاضر  یهلا ! : » تفگ اسر  يادص  اب  تیعمج ، هوبنا  نایم  رد 

« .دومیپ ار  نآ  مرسمه  هک  یهار  زاغآ  تسا ، زاغآ  هک  تسین 

رادازع ار  دوخ  هکارچ  دیشوپ ؛ دیپس  سابل  لاس  کی  سپ  نآ  زا 
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زا يزیزع  هکارچ  مدیـشوپ ؛ یم  هایـس  دوب ، هدرم  یعیبط  گرم  هب  اضرمالغ  رگا  : » دوب هتفگ  وا  نیفدت  رد  هک  هنوگنامه  تسناد ، یمن 
یتح نم  تسا ، دـهاش  تسا ، رظان  تسه ، وا  مناد  یم  هکارچ  ما ؛ هدرک  نت  رب  ار  ما  یـسورع  دـیپس  سابل  نونکا  اما  دوب ؛ هتفر  تسد 
دیهش شرسپ  رگا  ات  دوب  هتساوخ  هلاس  مناخ 19  نیا  زا  ییوناب  هک  دوب  زیگناروش  نانچ  شمالک  ...منک .» یمن  مه  یظفاحادـخ  وا  زا 

(1) .دنک ینارنخس  شمتخ  مسارم  رد  وا  دش ،

هضور زیرگ و 

اهاجنآ زا  یکی  .تسا  هتخاس  لزلزتم  ار  نایدیزی  تفالخ  هاگتـسد  اج  دنچ  رد  مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز ترـضح  ياه  ینیرفآ  تریـصب 
يوناب نیا  دش ؟ رطـضم  ارچ  یناد  یم  .تشگ  دـنلب  شدایرف  هک  دـش  رطـضم  نانچ  یبیب  سلجم  نیا  رد  .دـشاب  یم  دـیزی  سلجم  رد 
ییحی هک  تسا  ینامه  مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز نیا  دوب ، هدـیدن  ار  وا  هیاس  یتح  یمرحمان  چـیه  مشچ  البرک  ات  هک  تسا  ياـه  لـلجم 

اما منیبب ، ار  یلع  رتخد  تماق  دق و  دشن ، مه  مراب  کی  مدوب ، هیاسمه  مالـسلا ) هیلع  ) یلع اب  لاس  تسیب  دـیوگ : یم  وا  هرابرد  ینزام 
هتـسب ریجنز  لغ و  هلـسلس و  هب  ور  هچب  نز و  نیا  نامزلا »! بحاص  ای   » .تسا هداتفا  ریگ  نامرحمان  نیب  دـیزی  سلجم  رد  مناخ  نیمه 
حرطم مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  نارتخد  زا  یکی  يزینک  داهنـشیپ  هللا ! ای  .دندوب  هدرک  هریخ  ار  دوخ  نامـشچ  نامرحمان  همه  دندوب ،

! دش

دش زینک  شورفودیرخ  زا  هک  تبحص 

دیزی سلجم  رد  هلولو  زاب  داتفا 
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دش هراپ  هراپ  شرگج  بنیز و  دروخ  نوخ 

دیزی سلجم  رد  هلکآ  نبإ  تسد  زا 

اوسر ار  نایدـیزی  دـیزی و  هک  دـناوخ  يا  هبطخ  نانچ  رارطـضا ، لاح  نامه  اـب  تشگ و  رطـضم  مالـسلا ) اـهیلع  ) بنیز هک  دوب  اـجنیا 
.تخاس

.دنداد رارق  الط  تشت  رد  دندروآ و  نییاپ  هزین  يور  زا  ار  هللادبع  یبا  هدیرب  رس  داد ، روتسد  دماین ، هاتوک  مه  دیزی  اما 

دیزی هک  يا  هظحل  زا  ناما  اما  داد ، رارق  ـالط  تشت  يور  ار  شراـمق  زیم  تشاذـگ ، شـسحن  ياـپ  ریز  ار  ـالط  تشت  نیا  مریمب ! خآ 
! دز نیسح  نادند  بل و  رب  نارزیخ  بوچ  اب  ردق  نآ  درب و  الاب  ار  شا  یتسد  بوچ 

.دنداتفا يراز  هیرگ و  هب  دندش و  هارمه  نانآ  اب  مه  هیواعم  نارتخد  دیزی و  نانز  هک  تفرگ  الاب  هچب  نز و  نیا  نویش  هلان و  نانچ 

بارش هیآ و  بل و  بوچ و  الط و  تشط 

باتفآ نوخ و  هر و  رابغ  رتسکاخ و 

ورف نیمز  یتفرن  هچ  زا  هک  متریح  رد 

بارخ نامسآ  دشن  هنوگچ  نم ، ياو  يا 

کشا زیرن  ارهز  رتخد  تشط ، ياپ  رد 

بالگ یم ، مزب  رد  هتخیرن  یسک  زگره 

یبل ره  يور  شطع ، كرت ز  كرت  اه ، بل 

بآ بآ  تسا ، هتشون  هطقن  هطقن  راگنا 

دوبک بل  کشخ و  رجنح  یحو و  ياوآ 

؟ باطخ یجراخ  ارچ  دننک ، وا  هب  رگید 

درک هیرگ  تشط  نوخ ، هب  هقرغ  يولگ  نآ  اب 

(1) بابک دش  بوچ  رگج  نهد ، بل و  نآ  رب 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
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