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ناهج تیریدم  زا  ینید  تیمکاح  فذح  تافآ  یبای  هشیر  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  تریصب 

: هدنسیون

هدازرهاط رغصا 

: یپاچ رشان 

نازیملا بل 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ناهج تیریدم  زا  ینید  تیمکاح  فذح  تافآ  یبای  هشیر  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  11تریصب 

باتک 11تاصخشم 

12هراشا

بلاطم 16تسرهف 

27همدقم

27هراشا

باتک نیا  شیاریو  رد  ام  29شور 

هدنسیون 33همدقم 

رگیدکی رب  نایمدآ  تیمکاح  39رطخ 

39هراشا

هبطخ یّلک  44ياهزارف 

تیونعم نامسآ  يوس  هب  50یهاگن 

هعجاف یلصا  53هشیر 

!؟ یحو ياج  هب  رشب  56لقع 

ناسنا رب  ادخ  تیمکاح  ياج  هب  ناسنا  رب  ناسنا  59تیمکاح 

یهلا فعش  لاح  رد  63یضارتعا 

ماکحا هفسلف  هب  ملع  تیبلا و  67لها 

67هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  تما  71هفیظو 

نآ هب  یبای  تسد  یگنوگچ  نآرق و  73ماقم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  نآرق  زا  هدافتسا  74یگنوگچ 

يریگ میمصت  رد  76لزلزت 

نآرق هاگیاج  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  77هجوت 
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ماکحا 85هفسلف 

یمالسا هعماج  نیب  رد  تیبلا  لها  تماما  89هفسلف 

نید رد  طیرفت  طارفا و  96تلع 

مالسا داجیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  104شقن 

104هراشا

ناهج هدنیآ  نید  108مالسا ؛

كرش هاگودرا  رد  109يدیماان 

خیرات ءاروام  مالسلا  اهیلع  113همطاف 

نید ءایحا  طرش  115صولخ ؛

اه تلم  تّلذ  تّزع و  117زار 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  125شور 

مالسا داینب  ون  نامتخاس  رد  138شزرل 

138هراشا

مالسا ءاقب  طرش  يزوریپ و  لماع  مالسلا ، هیلع  یلع  140يزابکاپ 

هعماج رد  قافن  روضح  142یگنوگچ 

فارحنا 160يانبم 

دیا هنتف  رد  هنتف ، زا  رارف  هناهب  164هب 

یمومع يأر  شزرل  166لماع 

موصعم تیمکاح  زا  ییادج  لماع  نآرق ؛ زا  173ییادج 

173هراشا

نآرق زا  ندرب  هرهب  175طرش 

؟ دننزب فرح  ام  اب  مالسلا  مهیلع  همئا  هک  مینک  177هچ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  قافن  رصنع  180كّرحت 

هعماج رد  قافن  گنهرف  دورو  يارب  182رادشه 

دنا هدرکن  هیکزت  هک  185ینارواگنج 

دیا هنتف  رد  هنتف ، عفد  هناهب  187هب 
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دندرک تشپ  نآرق  هب  193هنوگچ 

گرزب هلیح  201ياشفا 

تقاط همه  203نیا 

تفالخ ردص  یناوخزاب  يارب  یتوعد  دنس  كدف ؛ 205حرط 

205هراشا

گرزب فارحنا  رب  207تیساّسح 

هعجاف 208ياهتنا 

دوب هرظتنمریغ  209بیجع و 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  تّیساسح  اب  یگنهامه  210هجیتن 

مالسا بلق  رد  بمب  212راجفنا 

دومن دزشوگ  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هک  214يرطخ 

« هیلع هللا  همحر  » ینیمخ ماما  يدوجو  هعس  215تّلع 

؟ مالسا نیزورما  فعض  216هشیر 

؟ تاجن 217هار 

! دازآ باختنا  222هفیقس و 

دندوب هدرکن  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  225باسح 

دنک یم  ّرثأتم  ار  مالسا  ناهج  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  يادص  تیاهن  228رد 

نید رون  ندرک  شوماخ  يارب  یلبق  228هشقن 

دنتفرگ هدینشن  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  230نانخس 

؟ تسین هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  نیهوت  234نیا 

یخیرات 236يرادیاپ 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  هبطخ  رد  كدف  237هاگیاج 

هراک همین  نادهاجم  یتسس  هناهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  244تلحر 

244هراشا

نآرق رد  ّربدت  لصاح  ینید ؛ 246تموکح 

دوش یم  رمث  یب  هعماج  249یتقو 
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ادخ مکح  زا  هفیلخ  یهاگآ  مدع  كدف و  251هلئسم 

تیمکاح رد  هدمآ  شیپ  فارحنا  253تابثا 

لطاب زا  قح  ههبج  262ندشزیامتم 

مالسلا اهیلع  همطاف  تریصب  263هشیر 

؟ دیا هتسشن  ارچ  مالسا ، زورید  نارای  265يا 

؟ توکس ياج  هچ  راصنا ! 267ناه يا 

! هدرکن تلحر  هک  ادخ  274نید 

نامسآ ياه  هار  ندش  هتسب  281رطخ 

دیوگ یم  نخس  خیرات  همه  اب  مالسلا  اهیلع  282همطاف 

زورید نادهاجم  ندش  توافت  یب  286رطخ 

286هراشا

راصنا هورگ  289ناه يا 

دوب ناملسم  دیاب  یطیارش  ره  291رد 

ناتساب ناریا  هب  تشگرب  295هلیح 

دش تشپ  ادخ  مکح  هب  300هنوگچ 

دوش یم  فیعض  مالسا  هک  هاگ  301نآ 

رود ياه  قفا  هب  302رظن 

خیرات همه  هب  304هباطخ يا 

ردام ياج  هب  اه  305يردامان 

!؟ میونشن ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مایپ  ات  مینک  یم  هدمع  ار  كدف  307ارچ 

!؟ ناناملسم یسامح  حور  دش  308هچ 

دراد همادا  تمایق  مایق  ات  یمالسا  309بالقنا 

دوشگ مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  311ههبج يا 

؟ دشاب تدحو  لماع  دناوت  یم  یسک  313هچ 

دراد همادا  زونه  هک  یتضهن  راذگناینب  مالسلا ، اهیلع  318همطاف 

318هراشا
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هعیش یناهج  321تیلؤسم 

تسا رنه  ندنام  321یبالقنا 

زورید تامحز  هب  ندز  اپ  324تشپ 

مالسلا هیلع  یلع  فذح  هب  عمط  327هشیر 

مالسا ناهج  329هدنیآ 

دراد مخز  تفالخ  رتش  331تشپ 

دوشگ مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  337یهار 

مالسا ریغ  یلو  مالسا ، مان  340اب 

درگن یم  ار  راک  ياهتنا  مالسلا  اهیلع  342همطاف 

تسب نب  زا  خیرات  تاجن  مالسلا و  اهیلع  344همطاف 

ناهج ّلک  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  طخ  346تیمکاح 

هعیش تموکح  348روهظ 

نمشد هب  تبسن  ام  نارکفنشور  تریصب  مدع  349هشیر 

دیزی تیمکاح  353هشیر 

دنرادن یهاگآ  نآرق  نطاب  زا  نامکاح  355یتقو 

خیرات هاگرذگ  رد  مالسلا  اهیلع  360همطاف 

مالسلا اهیلع  همطاف  راظتنا  363ینعم 

تنس لها  ناردارب  اب  365ینخس 

راصنا رجاهم و  نانز  اب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هبطخ  368حرش 

نازاس هفیقس  ناقفخ  ّوج  نتسکش  لماع  مالسلا ، اهیلع  370همطاف 

370هراشا

هبطخ داریا  یخیرات  375طیارش 

هثداح 377یفاکشدبلاک 

اهریشمش يدنک  379یتشز 

هعماج لالحمضا  383لماوع 

ناناملسم يراوخ  391ِزار 
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ربص روعش و  ماقم  مالسلا  اهیلع  398همطاف 

398هراشا

مالسلا اهیلع  همطاف  ياه  کشا  یخیرات  402هاگیاج 

دنکش یم  ار  ناقفخ  ّوج  مالسلا  اهیلع  406همطاف 

مالسا ناسانشراک  فذح  408رطخ 

دوخ تیمکاح  رب  مالسلا  هیلع  یلع  رارصا  412تلع 

تسا مالسلا  اهیلع  همطاف  نآ  زا  ناهج  416هدنیآ 

دزیر یم  ورف  هعماج  یشزرا  ماظن  هک  421هاگنآ 

رشب ینادرگرس  423هشیر 

رفک هب  نامیا  زا  426تشگزاب 

ربص روعش و  مسجت  مالسلا ، اهیلع  432همطاف 

432هراشا

! دوب هدرک  توکس  مالسلا  اهیلع  ارهز  437رگا 

ریدغ مایپ  ظفاح  مالسلا  اهیلع  438همطاف 

هنامیکح 442ضارتعا 

شوماخ یلو  دنلب  443ضارتعا 

مالسا ناهج  هدنیآ  تیاده  هار  مالسلا  اهیلع  449همطاف 

زکرم 464هرابرد 
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ناهج تیریدم  زا  ینید  تیمکاح  فذح  تافآ  یبای  هشیر  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  تریصب 

باتک تاصخشم 

 - 1330 رغصا ، هدازرهاط ، هسانشرس : 

حرـش ناهج : تیریدـم  زا  ینید  تیمکاح  فذـح  تافآ  یبای  هشیر  رد  مالـسلا  هیلع  ارهز  همطاـف  تریـصب  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
رغـصا راصنا / رجاهم و  نانز  اب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هبطخ  حرـش  هنیدـم و  دجـسم  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هبطخ 

.هدازرهاط

.1388 نازیملا ،  بل  ناهفصا :  رشن :  تاصخشم 

.ص 442 يرهاظ :  تاصخشم 

.2 یسانش ؛ همطاف  ینید  تفرعم  ثحابم  هلسلس  تسورف : 

( مراهچ پاچ   ) لایر  44000 لایر 9789649638928 ؛ :   44000 کباش : 

.مود پاچ  تشاددای : 

(. تسورف نودب   ) 1386، نازیملا بل  یلبق : پاچ  تشاددای : 

.1390 مراهچ : پاچ  تشاددای : 

.اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح  تریصب  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

.اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح  تریصب  دلج :  يور  ناونع 

.هنیدم دجسم  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هبطخ  حرش  رگید :  ناونع 

.راصنا رجاهم و  نانز  اب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هبطخ  حرش   : . رگید ناونع 

ریسفت دقن و  اه --  هبطخ  .ق --  11 ترجه -  زا  لبق  8 ؟ س ،)  ) ارهز همطاف  عوضوم : 

BP27/22/ط2ب6 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/973 ییوید :  يدنب  هدر 

زا ینید  تیمکاح  فذح  تافآ  یبای  هشیر  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  تریصب 
ناهج تیریدم 
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2366543 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

زا ینید  تیمکاح  فذح  تافآ  یبای  هشیر  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  تریصب 
ناهج تیریدم 
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2 ص :

زا ینید  تیمکاح  فذح  تافآ  یبای  هشیر  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  تریصب 
ناهج تیریدم 
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مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  تریصب 

هدازرهاط رغصا 

1386

3 ص :

زا ینید  تیمکاح  فذح  تافآ  یبای  هشیر  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  تریصب 
ناهج تیریدم 
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4 ص :

زا ینید  تیمکاح  فذح  تافآ  یبای  هشیر  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  تریصب 
ناهج تیریدم 
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بلاطم تسرهف 

.همدقم 11

...باتک 13 نیا  شیاریو  رد  ام  شور 

هدنسیون 17 همدقم 

.رگیدکی 23 رب  نایمدآ  تیمکاح  رطخ 

.هبطخ 28 یّلک  ياهزارف 

...تیونعم 34 نامسآ  يوس  هب  یهاگن 

.هعجاف 37 یلصا  هشیر 

40 یحو !؟ ياج  هب  رشب  لقع 

..ناسنا 43 رب  ادخ  تیمکاح  ياج  هب  ناسنا  رب  ناسنا  تیمکاح 

..یهلا 46 فعش  لاح  رد  یضارتعا 

.ماکحا 51 هفسلف  هب  ملع  تیبلا و  لها 

55 هلآ ....  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  تما  هفیظو 

..نآ 57 هب  یبای  تسد  یگنوگچ  نآرق و  ماقم 

5 ص :

زا ینید  تیمکاح  فذح  تافآ  یبای  هشیر  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  تریصب 
ناهج تیریدم 
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58 هلآ ....  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  نآرق  زا  هدافتسا  یگنوگچ 

..يریگ 60 میمصت  رد  لزلزت 

..نآرق 61 هاگیاج  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  هجوت 

.ماکحا 68 هفسلف 

..یمالسا 72 هعماج  نیب  رد  تیبلا  لها  تماما  هفسلف 

..نید 79 رد  طیرفت  طارفا و  تلع 

.مالسا 87 داجیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  شقن 

..ناهج 91 هدنیآ  نید  مالسا ؛

....كرش 92 هاگودرا  رد  يدیماان 

..خیرات 96 ءاروام  مالسلا  اهیلع  همطاف 

..نید 98 ءایحا  طرش  صولخ ؛

اه 100 تلم  ّتلذ  تّزع و  زار 

108 مالسلا ......  هیلع  یلع  ترضح  شور 

.مالسا 121 داینب  ون  نامتخاس  رد  شزرل 

.مالسا 123 ءاقب  طرش  يزوریپ و  لماع  مالسلا ، هیلع  یلع  يزابکاپ 

.هعماج 125 رد  قافن  روضح  یگنوگچ 

...فارحنا 142 يانبم 

..دیا 146 هنتف  رد  هنتف ، زا  رارف  هناهب  هب 

..یمومع 148 يأر  شزرل  لماع 

.موصعم 155 تیمکاح  زا  ییادج  لماع  نآرق ؛ زا  ییادج 

زا ینید  تیمکاح  فذح  تافآ  یبای  هشیر  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  تریصب 
ناهج تیریدم 
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..نآرق 157 زا  ندرب  هرهب  طرش 

159 دننزب .؟ فرح  ام  اب  مالسلا  مهیلع  همئا  هک  مینک  هچ 

162 هلآ ....  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  قافن  رصنع  كّرحت 

6 ص :

زا ینید  تیمکاح  فذح  تافآ  یبای  هشیر  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  تریصب 
ناهج تیریدم 
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.هعماج 164 رد  قافن  گنهرف  دورو  يارب  رادشه 

..دنا 167 هدرکن  هیکزت  هک  ینارواگنج 

..دیا 169 هنتف  رد  هنتف ، عفد  هناهب  هب 

..دندرک 175 تشپ  نآرق  هب  هنوگچ 

....گرزب 183 هلیح  ياشفا 

...تقاط 185 همه  نیا 

..تفالخ 187 ردص  یناوخزاب  يارب  یتوعد  دنس  كدف ؛ حرط 

....گرزب 189 فارحنا  رب  تیساّسح 

.هعجاف 190 ياهتنا 

.دوب 191 هرظتنمریغ  بیجع و 

192 مالسلا ....  اهیلع  ارهز  همطاف  ّتیساسح  اب  یگنهامه  هجیتن 

.مالسا 194 بلق  رد  بمب  راجفنا 

.دومن 196 دزشوگ  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هک  يرطخ 

197 هیلع .» هللا  همحر  » ینیمخ ماما  يدوجو  هعس  ّتلع 

198 مالسا .؟ نیزورما  فعض  هشیر 

199 تاجن .؟ هار 

203 دازآ ! باختنا  هفیقس و 

..دندوب 206 هدرکن  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  باسح 

..دنک 209 یم  ّرثأتم  ار  مالسا  ناهج  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  يادص  تیاهن  رد 

..نید 209 رون  ندرک  شوماخ  يارب  یلبق  هشقن 
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..دنتفرگ 211 هدینشن  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نانخس 

215 تسین .؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  نیهوت  نیا 

..یخیرات 217 يرادیاپ 

7 ص :
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218 مالسلا ....  اهیلع  ارهز  همطاف  هبطخ  رد  كدف  هاگیاج 

هراک 225 همین  نادهاجم  یتسس  هناهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر 

..نآرق 227 رد  ّربدت  لصاح  ینید ؛ تموکح 

.دوش 230 یم  رمث  یب  هعماج  یتقو 

ادخ 232 مکح  زا  هفیلخ  یهاگآ  مدع  كدف و  هلئسم 

...تیمکاح 234 رد  هدمآ  شیپ  فارحنا  تابثا 

..لطاب 243 زا  قح  ههبج  ندشزیامتم 

244 مالسلا ....  اهیلع  همطاف  تریصب  هشیر 

246 دیا .؟ هتسشن  ارچ  مالسا ، زورید  نارای  يا 

248 توکس .؟ ياج  هچ  راصنا ! يا  ناه 

255 هدرکن ! تلحر  هک  ادخ  نید 

..نامسآ 262 ياه  هار  ندش  هتسب  رطخ 

..دیوگ 263 یم  نخس  خیرات  همه  اب  مالسلا  اهیلع  همطاف 

.زورید 267 نادهاجم  ندش  توافت  یب  رطخ 

.راصنا 270 هورگ  يا  ناه 

.دوب 272 ناملسم  دیاب  یطیارش  ره  رد 

..ناتساب 276 ناریا  هب  تشگرب  هلیح 

..دش 281 تشپ  ادخ  مکح  هب  هنوگچ 

.دوش 282 یم  فیعض  مالسا  هک  هاگ  نآ 

.رود 283 ياه  قفا  هب  رظن 
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..خیرات 285 همه  هب  يا  هباطخ 

.ردام 286 ياج  هب  اه  يردامان 

288 میونشن !؟ ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مایپ  ات  مینک  یم  هدمع  ار  كدف  ارچ 

8 ص :
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289 ناناملسم !؟ یسامح  حور  دش  هچ 

.دراد 290 همادا  تمایق  مایق  ات  یمالسا  بالقنا 

.دوشگ 292 مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  يا  ههبج 

294 دشاب .؟ تدحو  لماع  دناوت  یم  یسک  هچ 

دراد 299 همادا  زونه  هک  یتضهن  راذگناینب  مالسلا ، اهیلع  همطاف 

.هعیش 302 یناهج  تیلؤسم 

...تسا 302 رنه  ندنام  یبالقنا 

.زورید 305 تامحز  هب  ندز  اپ  تشپ 

308 مالسلا ......  هیلع  یلع  فذح  هب  عمط  هشیر 

.مالسا 310 ناهج  هدنیآ 

.دراد 312 مخز  تفالخ  رتش  تشپ 

.دوشگ 318 مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  یهار 

.مالسا 321 ریغ  یلو  مالسا ، مان  اب 

.درگن 323 یم  ار  راک  ياهتنا  مالسلا  اهیلع  همطاف 

...تسب 325 نب  زا  خیرات  تاجن  مالسلا و  اهیلع  همطاف 

..ناهج 327 ّلک  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  طخ  تیمکاح 

.هعیش 329 تموکح  روهظ 

..نمشد 330 هب  تبسن  ام  نارکفنشور  تریصب  مدع  هشیر 

..دیزی 334 تیمکاح  هشیر 

..دنرادن 336 یهاگآ  نآرق  نطاب  زا  نامکاح  یتقو 
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..خیرات 341 هاگرذگ  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف 

344 مالسلا ....  اهیلع  همطاف  راظتنا  ینعم 

...تنس 346 لها  ناردارب  اب  ینخس 

9 ص :
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.راصنا 349 رجاهم و  نانز  اب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هبطخ  حرش 

.نازاس 351 هفیقس  ناقفخ  ّوج  نتسکش  لماع  مالسلا ، اهیلع  همطاف 

.هبطخ 356 داریا  یخیرات  طیارش 

.هثداح 358 یفاکشدبلاک 

اهریشمش 360 يدنک  یتشز 

.هعماج 364 لالحمضا  لماوع 

..ناناملسم 372 يراوخ  ِزار 

.ربص 379 روعش و  ماقم  مالسلا  اهیلع  همطاف 

383 مالسلا ....  اهیلع  همطاف  ياه  کشا  یخیرات  هاگیاج 

..دنکش 387 یم  ار  ناقفخ  ّوج  مالسلا  اهیلع  همطاف 

.مالسا 389 ناسانشراک  فذح  رطخ 

.دوخ 393 تیمکاح  رب  مالسلا  هیلع  یلع  رارصا  تلع 

...تسا 397 مالسلا  اهیلع  همطاف  نآ  زا  ناهج  هدنیآ 

.دزیر 402 یم  ورف  هعماج  یشزرا  ماظن  هک  هاگنآ 

.رشب 404 ینادرگرس  هشیر 

.رفک 407 هب  نامیا  زا  تشگزاب 

.ربص 413 روعش و  مسجت  مالسلا ، اهیلع  همطاف 

418 دوب ! هدرک  توکس  مالسلا  اهیلع  ارهز  رگا 

.ریدغ 419 مایپ  ظفاح  مالسلا  اهیلع  همطاف 

.هنامیکح 423 ضارتعا 
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....شوماخ 424 یلو  دنلب  ضارتعا 

.مالسا 430 ناهج  هدنیآ  تیاده  هار  مالسلا  اهیلع  همطاف 
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همدقم

هراشا

یلاعت همساب 

فراعملا هرئاد  کی  ریدغ ، مایپ  ندراذگاپ  ریز  رکبابا و  تیمکاح  زا  سپ  هنیدم  دجسم  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  هبطخ 
نارنخـس هک  نانچمه  .دراد  مالـسلا  اهیلع  ربمایپ  رتخد  یـسایس  يدـیحوت و  شنیب  زا  تیاکح  هک  تسا  یـسایس  یمالک و  یتدـیقع ،

ینایرج لباقم  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ینعی  دراد .» همادا  زونه  هک  تسا  یتضهن  راذگناینب  مالـسلا  اهیلع  همطاف   » دراد دـیکأت  مرتحم 
راعـش تهج  نیمه  هب  دـنادرگ و  یمرب  دوخ  ریـسم  هب  ار  مالـسا  هرخـالاب  هک  دوـشگ  ار  يا  ههبج  دراذـگ ، اـپ  ریز  ار  ریدـغ  ماـیپ  هک 

وگلا و ینعی ؛  (1)« ٌهَنَـسَح ٌهَوُْسا  یل  ِهللا  ِلوسَر  ِهَْنبِا  ِیف  َو   » زا تسا  ترابع  دیامرف ، روهظ  نوچ  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح 
.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  هار  نیا  رد  نم  هوُسا 

11 ص :

ص 180. ج53 ، راونالاراحب ،» - » 1
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تـسد زا  داتفا و  قافتا  هک  دـنک  حرـش  ار  يا  هعقاو  تسا  هتـساوخن  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  ترـضح  هبطخ  لـیلحت  رد  مرتحم  نارنخس 
یم رـضاح  هثداح  نآ  رد  همه  همه و  هدنیوگ ، هدنناوخ و  هدنونـش و  تسا ، دوهـشم  ناشیا  راثآ  ریاس  رد  هک  روط  نامه  هکلب  تفر ،
حور اب  هک  میتسه  ام  ایوگ  .هثداح  رب  رظان  ًافرـص  هنابیاغ و  هاگن  کی  هن  ددرگ و  یم  لیلحت  هلئـسم  يروضح  هاگن  کـی  اـب  دـنوش و 

.دروآ یم  نابز  رب  ار  ام  لد  زوس  مالسلا  اهیلع  همطاف  مییوگ و  یم  نخس  یمطاف 

، ددرگ ام  بیصن  قیقد  یشنیب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  رون  هب  هللاءاش و  نإ  هک  روط  نامه  باتک ، نیا  هعلاطم  اب  میراد  رفاو  دیما 
.ددرگ مولعم  نامیارب  نید  رد  يرادیاپ  زمر  دیآ و  دوجو  هب  ام  رد  يرادنید  گنهرف  هب  تبسن  يّدج  دیدج و  یمزع 

موصعم تیمکاح  مدع  تفآ  یبوخ  هب  هداد  ترضح  نآ  هب  مالـسا  يدیحوت  گنهرف  هک  صاخ  يرگنزیت  نآ  اب  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
هن تسا و  لوا  هفیلخ  صخـش  تیمکاح  ثحب  هن  ثحب  هک  دنک ، یم  نشور  ار  دوخ  ضارتعا  هاگیاج  دـنامهف و  یم  دـمهف و  یم  ار 

دناوـت یمن  رگید  يرـشب  نینچ  هدرک و  عـطق  نامـسآ  زا  ار  رـشب  طاـبترا  هک  تسا  یگنهرف  تیمکاـح  ثـحب  ثـحب ، .رگید  صخش 
، درک دهاوخ  مگ  ار  دوخ  ِینیمز  یگدنز  ینعم  ددرگ و  یم  نیمز  هایـس  گنت و  ياهراوید  راتفرگ  دناسرب و  رمث  هب  ار  دوخ  یگدنز 

هتکن نیا  عقاو  هب  رگا  دشاب و  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هبطخ  قمع  رد  مهم  هتکن  نیا  نداد  ناشن  رد  مرتحم  نارنخـس  رنه  دـیاش 
.تسا هدش  نشور  شیارب  زیچ  همه  دوش ، نشور  زورما  رشب  يارب  یساسا 

12 ص :
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باتک نیا  شیاریو  رد  ام  شور 

یلو .دوش  هئارا  تسا ، لومعم  مه  ًامومع  هک  یملع  هلاقم  کی  تروص  هب  باتک  ثحابم  هک  دشاب  نیا  نازیزع  راظتنا  ادتبا  رد  دـیاش 
.دوش ظفح  نآ  يراتفگ  ياضف  باتک  ِنتم  يراتساریو  رد  تسا  هدش  شالت  ریز  لیالد  هب  دییامن  یم  هظحالم  هک  نانچمه 

عالطا هبنج  هک  نآ  رب  هوالع  دـیاب  باتک - نیا  هلمج  زا  ینید -  نوتم  هک  تسا  نیا  یملع  ًافرـص  ياه  هلاـقم  اـب  ینید  نوتم  قرف  - 1
شزومآ هن  تسا و  ناسنا  تیبرت  نید  فده  اریز  دنک ، ظفح  زین  ار  دوخ  ِبطاخم  هنارگ  يزاب  يروضح و  هبنج  دشاب ، هتشاد  یناسر 
بلاـطم ددرگ و  یم  رثأـتم  رکذـتم و  ناـسنا ، هک  تسا  شور  نیا  رد  .وا  نهذ  هن  تسا و  ناـسنا  بلق  ینید  ياـهرواب  هاـگیاج  و  وا ،
طـسوت هچنآ  دوش و  ظفح  دوخ  بَطاـخم  اـب  ینید  نوتم  ِيروضح  طاـبترا  دـیاب  اذـل  و  دـنک ، یم  يراـی  راـتفر  رییغت  رد  ار  وا  ینید ،

بلق رد  يروضح  رفـس  ریـس و  نامه  ات  دـیآ  رد  راتـشون  تروص  هب  اوه  لاح و  نامه  اب  تسا  هدـش  نایب  روضح  تلاح  رد  نارنخس 
.ددرگ ققحم  هدنناوخ 

دنا هدرک  تداع  هک  ییاه  نآ  دوش و  یمن  رارقرب  تایعقاو  ام و  نایم  يدـنویپ  هجو  چـیه  هب  تایعقاو  زا  یلوصح "  " تفاـیرد رد  - 2
هـضرع ناشتمدـخ  هتفُر  هتـسُش و  هلاقم  کی  ثحب ، دروم  تاعوضوم  رد  دـنراد  راظتنا  دـنوش  فقوتم  تایعقاو ، زا  یهاـگآ  ّدـح  رد 

نیا ددرگ و  دنم  هرهب  نآ  سدقم  وترپ  زا  دریگ و  رارق  تقیقح  ِدوخ  رضحم  رد  بطاخم ، ِبلق  لقع و  مینک  یم  شالت  ام  یلو  دوش ،
روضح رد  نتفای و  ار  نآ  یلو  دوب » ناسآ  نتفگ  نخس  رهوگِز   » يرآ .تسین  نکمم  سدقم ، قیاقح  هب  تبـسن  یلوصح  ملع  اب  راک 

نآ

13 ص :
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، دوجو ِموهفم  زا  ریس  هار  تسا ، ینالوط  سب  هک  یهار  مه  نآ  دهاوخ ، یم  يرگید  هار  نتـشگدنم ، هرهب  نآ  ِؤلؤَلَت  زا  نتفرگرارق و 
: دیوگ یم  نآ  فصو  رد  فراع  هک  یهار  دوجو ، ِدوخ  يوس  هب 

ورهر

مدع ّدح  رسز  میقشع و  لزنم 

ات

میا هدمآ  هار  همه  نیا  دوجو  میلقا  هب 

هلعش هدنناوخ  رد  لمع  مزع  ات  دشاب ، هتـشاد  یپرد  ار  ندمآ » نورب  شیوخ  زا   » هوحن کی  هکدبلط  یم  ینید  نوتم  تایـصوصخ  - 3
: تفگ هک  دوش  رو 

یفرط زک  دوب  قاشعز ، تسا  یلاخ  رهش 

دنکب يراک  دیآ و  نورب  شیوخ  زا  يدرم 

طبترم نتم  اب  دوخ  دوجو  ِّلک  اب  ناسنا  ینعی  تسا  رارقرب  نتم  هدـنناوخ و  نیب   (1)« ییوت نم -   » هطبار ینید  نوتم  رد  رگید  ریبـعت  هب 
.دریگ یم  رارق  هطبار  نورد  دوش و  یم 

هدـنناوخ اب  هدـنیوگ  لباقتم  هرواحم  هبطاـخم و  زج  يزیچ  دوش  یم  هدـش و  لـلم  ماوقا و  رد  لوحت  أـشنم  هک  ینید  گرزب  نوتم  - 4
هدنناوخ اب  ار  دوخ  تاعالطا  يزیربت  سمـش  ناوید  رد  ای  يونثم و  رد  درادـن  انب  يولوم  مّلـسم  .اه  لاثم  هوبنا  هئارا  اب  مه  نآ  تسین ،

یمن اذل  .دـیامن  لاعف  دوخ  هب  تبـسن  ار  وا  دـیاشگب و  دوخ  ِبطاخم  لباقم  رد  یهار  هک  تسا  نیا  وا  شالت  هکلب  دراذـگب ، نایم  رد 
هیاس یپلچ  نیدلا  ماسح  رگا  دیوگب و  نخس  تسا ، هداد  هئارا  ار  سمـش  ناوید  ای  يونثم  هک  يا  هوحن  زا  ریغ  يرگید  هوحن  هب  دناوت 

ناسنا هک  هزادنا  نامه  هب  و  دـنک ، یم  ظفح  زین  ار  اه  نآ  لباقتم  هرواحم  هبطاخم و  تلاح  دـسیون ، یم  ار  وا  راعـشا  يولوم  هیاس  هب 
دیاب تسوت ، رد  وت  نوگانوگ و  داعبا  ياراد 

14 ص :

.تسا یشیرتا  هدنسیون  ربوب  نیترام  باتک  مان  زا  هتفرگرب  وت » نم و   » ریبعت - 1

زا ینید  تیمکاح  فذح  تافآ  یبای  هشیر  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  تریصب 
ناهج تیریدم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 467ناهفصا   هحفص 30 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14857/AKS BARNAMEH/#content_note_14_1
http://www.ghaemiyeh.com


هک دشاب  نیا  رما  يادتبا  رد  یـضعب  روصت  دنچره  دنزب ، فرح  وت  رد  وت  تسا -  هداد  رارق  دوخ  بطاخم  ار  ناسنا  هک  مه -  يولوم 
هفطاع لایخ و  لقع و  دشاب و  هتشاد  هجو  کی  هک  تسا  گنـس  ناسنا  رگم  تسا ؛ هتفگ  نخـس  هدنکارپ  يولوم  درادن و  مظن  يونثم 

؟ دشابن هدینت  يرگید  رب  مادکره  وا  ترطف  و 

ناشیا صاخ  نادرگاش  اب  هیلع » هللا  همحر  » ییابطابط همالع  هبطاخم  هرواحم و  لـصاح  زین  نازیملا  مّیق  ریـسفت  هک  دیرـضحتسم  ًاـمتح 
هبطاخم نآ  لصاح  هیلع » هللا  همحر  » همالع ترضح  دوب و  تجح  هسردم  رد  هبنـشراهچ  ياهزور  ناشلزنم و  رد  هعمج  ياه  بش  رد 

تایح و تلاح  ردقنارگ  ریـسفت  نآ  ندناوخ  رد  هک  دوش  یم  بجوم  نیمه  دندومن و  نیودت  رتشیب  تعـسو  اب  ار  ینیبانیب  هرواحم  و 
.دوش داجیا  هدنناوخ  رد  ندمآ » نورب  شیوخ  زا  »

اب نوگانوگ و  داعبا  اب  يا  هرواحم  مه  نآ  تسا و  دوخ  هدـنناوخ  اب  هبطاـخم  هرواـحم و  رـسارس  هک  تسا  نآرق  دوخ  رت  مهم  همه  زا 
سکره هک  يروط  هب  تسا -  هدش  هدـینت  مه  رب  ًامامت  وا  ترطف  هفطاع و  لایخ و  لقع و  هک  یناسنا  ناسنا -  يوت  رد  وت  ِتیـصخش 

نکمم ناسنا -  بلق  حور و  ندیـشکرواب  هب  ِباتک  هن  و  دـنک -  دروخرب  فرِـص  ِیملع  باـتک  کـی  ناونع  هب  نآرق  اـب  دـهاوخ  یم 
زا تسا ؟ هتفگ  ییاج  رد  ار  نآ  هجَو  ره  هدنکارپ و  همه  نیا  ار  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  ناتـساد  ًالثم  ارچ  هک  دنک  لاؤس  تسا 
اب هظحلره  تسا و  تیبرت  باتک  نآرق  دـش  هجوتم  رگا  یلو  دـشاب ، هتـشادن  ار  یملع  هلاـقم  کـی  مظن  نآرق  دـیاش  يدرف  نینچ  رظن 
هب طوبرم  هک  دشک  یم  شیپ  ار  یهجو  یتیعقوم  ره  رد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  لاثم  رد  دیوگ و  یم  نخـس  ناسنا  داعبا  مامت 

بَطاخم هجو  نامه 

15 ص :
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.تسا مظنم  ناسنا  هزادنا  هب  نآرق  هک  دمهف  یم  دیآ ، نایم  هب  دیاب  رگید  يا  هبطاخم  هرواحم و  ياضف  رد  هوجو  هیقب  تسا و  نآرق 

یتافاضا فذح و  نآ ، یسررب  زا  سپ  ناشیا  دیآ  یمرد  راتشون  تروص  هب  هدازرهاط  داتسا  ياه  ینارنخس  زا  يا  هعومجم  یتقو  - 5
هدش هفاضا  ثحب  هب  یلـصفم  بلاطم  ًاضعب  نوچ  اذل  دنربب و  ار  هدافتـسا  نیرتشیب  دنناوتب  مرتحم  ناگدنناوخ  ات  دـنیامن  یم  لامِعا  ار 

، تسا هدرک  رییغت  ثحب  ندوب  ینارنخـس  تلاح  اه  تمـسق  زا  یـضعب  رد  دوش  ساسحا  باتک  هعلاطم  ماـگنه  رد  تسا  نکمم  تسا 
هاگیاج وا و  شزومآ  ًافرـص  هن  تسا و  ناسنا  تیبرت  ینید  نوتم  فدـه  میدـقتعم  نوچ  یلک  روط  هب  یلو  .تسین  يزیرگ  نآ  زا  هک 

.دنامب ظوفحم  يا  هرواحم  ياضف  ناکما  ّدح  ات  تسا  هدش  یعس  نهذ ، هن  تسا و  بلق  تیبرت 

نازیملا یگنهرف  هورگ 

16 ص :

زا ینید  تیمکاح  فذح  تافآ  یبای  هشیر  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  تریصب 
ناهج تیریدم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 467ناهفصا   هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com


هدنسیون همدقم 

یلاعت همساب 

دهاوخن ییانثتسا  چیه  رما  نیا  دنتسه و  يرشب  ملاس  ياه  تسایـس  یلـصا  ياهروحم  مالـسلا  مهیلع  ءایلوا  ءایبنا و  ملـسم  روط  هب  - 1
يرادم تسایـس  رگا  هک  ارچ  مینک ، کیکفت  ایند  لها  يزاب  تسایـس  زا  ار  ادخ  ءایلوا  ِيرادم  تسایـس  هک  تسا  نآ  هدـمع  .تشاد 

داد مالـسلا  مهیلع  ءایلوا  ءایبنا و  هب  دیاب  ار  خیرات  رد  شقن  نییعت  نیرتشیب  اه ، ناسنا  یعامتجا  تشونرـس  رد  دیفم  شقن  داجیا  ینعی 
.دومن تلفغ  رظنم  نیا  زا  ناگرزب  نآ  نانخس  عضاوم و  لیلحت  رد  دیابن  زگره  و 

تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  شقن  خیرات ، رد  نیرفآ  شقن  تاکرح  هلمج  زا  - 2
رد یمهم  يریگ  تهج  ای  یفارحنا و  لرتنک  لماع  مادـک  ره  هک  فلتخم  عقاوم  رد  ترـضح  نآ  ياهراتفگ  تاکرح و  رب  هوالع  هک 

هعماج یخیرات ، یسایس ، یتدیقع ، ياه  تقد  زا  فراعملا  هرئاد  کی  هنیدم  دجسم  رد  ترـضح  نآ  هبطخ  تسا ، هدش  مالـسا  ردص 
عقاو هب  دوش و  یم  ناریح  ترضح  نآ  ياه  تقد  هب  تبسن  ناسنا  هک  يروط  هب  تسا ، یتخانش 

17 ص :
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يراذگ هیاپ  هدـمآ  دوجو  هب  ِفارحنا  ياتـسار  رد  ار  يا  ههبج  صاخ - طیارـش  نآ  رد  هبطخ -  نیا  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
ُهَمِطاف اُنتَّدَج  ِهِْقلَخ َو  یلَع  ِهللا  ُجَجُح  ُنَْحن  دندومرف « : هطبار  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هک  دـنداد  ناشن  ار  یتهج  دـندرک و 
تّجح همطاف ، ام  هّدَـج  و  میهد - ناشن  ههاریب  زا  ار  هار  اـت  میتسه - ، مدرم  رب  ادـخ  ياـه  تّجح  ناـماما )  ) اـم ینعی ؛  (1)« اْنیَلَع ٌهَّجُح 

.ام رب  تسا 

ٌهَوُْـسا یل  ِهللا  ِلوُـسَر  ِهَْـنبِا  ِیف  َو  : » دـنیامرف یم  روـهظ  زا  سپ  دوـخ  نخـس  نـیلوا  رد  زین  هـجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  و 
تموکح هماـنماظن  دـهد  یم  ناـشن  نخـس  نیا  .تسا و  ادـخ  لوسر  رتـخد  تضهن ، نیا  رد  نم  ياـمنهار  هوـسا و  ینعی ؛  (2)« ٌهَنَسَح

.تسا مالسلا  اهیلع  همطاف  هریس  رب  ینتبم  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  یناهج 

روهظ لباقم  دوخ  یلـصا  يریگ  تهج  رد  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  هک  تسا  یلئاـسم  ندومن  نشور  يارب  باـتک  نیا  شـالت  ماـمت  - 3
یلاعت هللا  لجع  يدهم  ترـضح  روهظ  هب  هک  تسا  هدومن  هضرع  تیرـشب  هب  ار  یهار  تسا و  هدرب  راک  هب  مالـسا  ردص  رد  فارحنا 

.دش دهاوخ  یهتنم  هجرف 

رایـسب ام  زورما  يارب  یمالـسا ، تضهن  رد  نآ ، تخانـش  فارحنا و  یبای  هشیر  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ياه  لیلحت  اه و  ّتقد 
نإ ات  دنـشاب  هتـشاد  تیانع  بلاطم  ءزج  ءزج  هب  تبـسن  ناوارف  تقد  دایز و  هلـصوح  اب  زیزع  ناگدـنناوخ  تسا  دـیما  .تسا  زاسراک 

.دیآ ناشراک  هب  یگدنز  لحارم  همه  رد  هک  دننک  ذخا  ار  یحیحص  یسایس  شنیب  مالسلا  اهیلع  دیحوت  هناخ  ِرتخد  زا  دنناوتب  هللاءاش 

18 ص :

ص223. ج13 ، نایبلا ،» بیطا  ریسفت  - » 1
ص 180. ج53 ، راونالاراحب ،» - » 2
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نیرتهب خـیرات  زا  يا  هلحرم  ره  رد  دوش و  هناـمیکح  لاـمعا  أـشنم  هک  یتسایـس  نآ  یلو  تسین ، ادـج  تسایـس  زا  تناـید  مّلـسم  - 4
رد رتشیب  هچره  تقد  اب  میدـقتعم  ام  تسا و  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیبلا  لها  صوصخم  دـهد ، ماـجنا  ار  يریگ  عضوم 

تفایرد ار  لیـصا  یعقاو و  ِيرادـم  تسایـس  ینعم  باـتک  نیا  رد  هدـش  حرطم  هبطخ  ود  رد  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  تـالمج 
.درک میهاوخ 

نوچ .ددرگ  مالـسا  ناهج  تدـحو  أشنم  دـناوت  یم  دراد  مالـسا  ناهج  هبطاق  دزن  رد  هک  یتسادـق  تهج  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  - 5
ادـخ تیاضر  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تیاضر  نازیم  شتیاضر  هک  يا  همطاف  هک  دـنوش  هجوتم  تنـس  لـها  ناـناوج  یتقو 

،(1) تسا

؟ دنک یم  يریگ  عضوم  دوجوم ، نایرج  فلاخم  ناونع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  مالـسا ، ردص  رد  هنوگچ 
يارب باتک  ياج  ياج  رد  ام  و  دـنیامن ، یم  رظن  دـیدجت  مالـسا  ردـص  عیاقو  هب  دوخ  رظن  هاگن و  رد  مّلـسم  دـنور و  یم  ورف  رکف  هب 

بهاذم بیرقت  روحم  ادتبا  رد  دناوت  یم  مالسلا  اهیلع  همطاف  میدقتعم  میا و  هداد  هئارا  تنـس  لها  نوتم  زا  ار  یکرادم  یفده  نینچ 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  بان  مالسا  روهظ  بجوم  مالـسا ، زا  حیحـص  تئارق  اهنت  ناونع  هب  تیاهن  رد  دریگ و  رارق  یمالـسا 

.دش دهاوخ  هدنادرگ  زاب  مالسا  ناهج  هب  یمالسا  تزع  مالسا ، زا  یتئارق  نینچ  ياتسار  رد  ددرگ و  مالسا  ناهج  رسارس 

یم یعس  اذل  دنوشن و  مضه  تنس  لها  مالسا  هدرتسگ  ياضف  رد  دنشاب  بظاوم  هک  دوب  نآ  زا  ترابع  نایعیـش  هفیظو  زور  کی  - 6
نرق رد  یلو  دنرادهگن ، ار  دوخ  تنس  لها  ِمالسا  هب  داقتنا  يریگ و  عضوم  اب  دش 

19 ص :

ص37. ج7 ، هنس 1312 ، قالوب ، هیریما  هعبطم  عبط  يراخب ،» حیحص  - » 1
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رد ندـش  مضه  رطخ  زا  ار  مالـسا  دـنراد  هفیظو  ودره  ینـس  هعیـش و  ًالوا ؛ هک : نیا  نآ  هتفرگ و  دوخ  هب  يرگید  لکـش  هیـضق  ریخا 
تالامک ات  تساه  نآ  اب  لاّعف  طابترا  تنس  لها  اب  هلباقم  ياج  هب  نایعیش  هفیظو  زورما  ًایناث ؛ دنیامن و  ظفح  هتینردم  ِرالوکس  ياضف 

هعیـش هفیظو  یلو  تسا  هتفر  نیب  زا  عیـشت  مضه  رطخ  رگید  زورما  .دـنناسرب  تنـس  لها  ناـناوج  شوگ  هب  ار  عیـشت  بتکم  قیاـقد  و 
یتکرح هنوگره  زا  يّدج  زیهرپ  مهم  رما  نیا  رد  تیقفوم  طرـش  و  تسا ، هدـنام  یقاب  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  گنهرف  ءایحا  يارب 

دوخ ناردارب  شوگ  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  تیناقح  یگنهرف  يوگتفگ  کی  رد  میناوتب  اـت  دوش  فـالتخا  بجوم  هک  تسا 
ام زا  تعاطا  اب  یمالـسا  تما  ِهَقْرُْفِلل » ًانامَا  انَتَماِما  ِهَّلِْمِلل َو  ًاماِظن  انَتَعاِطا  َو  : » دومرف هک  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  نخـس  میناـسرب و 

.دوش ققحم  دننام ، یم  نوصم  هقرفت  زا  ام  تماما  لوبق  اب  دنوش و  یم  مجسنم 

نآ ام  تسا ، هداتفا  بقع  دشاب  هتشاد  دیاب  هک  یگتسیاش  نآ  زا  مالسا  ناهج  ارچ  دنـسرپب  دوخ  زا  تنـس  لها  ناناوج  رگا  زورما  - 7
زا نشور  رایسب  يا  هوحن  هب  ترضح  هک  ییاج  نآ  مینک ، یم  ییامنهار  هنیدم  دجسم  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هبطخ  هب  ار  اه 
زا سپ  .تفای  دـیهاوخ  زاب  ار  دوخ  ترخآ  ایند و  تزع  دـیدرگرب  نسحلا  یبا  هب  رگا  دـندومن  نشور  دـنداد و  ربخ  يا  هعجاف  نینچ 

هعقاو مالسلا ، اهیلع  همطاف  کمک  هب  تنس  لها  ناناوج  ات  مینام  یم  رظتنم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هبطخ  هب  ناناوج  نداد  هجوت 
ریغ هب  زین  یمشچ  هشوگ  میا ، هتشاد  رظن  هعیش  هب  هک  نیا  نیع  رد  بلاطم  هئارا  رد  ام  هک  تسا  اذل  دننک و  یناوخزاب  ار  مالـسا  ردص 

.دشاب یبوخ  عورش  راک  نیا  هک  تسا  دیما  میراد ، هعیش 

20 ص :
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يرکفنـشور و ناهج  هنافـسأتم  .تسا  یعاـمتجا  لـئاسم  تسرد  لـیلحت  تردـق  مناد ؛ یم  يرورـض  ار  نآ  رب  دـیکأت  هک  يزیچ  - 8
هثداح لیلحت  يارب  يرگید  هاگن  ایوگ  هک  تسا  هدرک  مکاح  لئاسم  لیلحت  رد  ار  دوخ  ياه  كالم  نانچ  نآ  یتسیلاـنروژ  گـنهرف 
یکی .دنا  هدمآ  راتفرگ  رصاعم  ناهج  هنایارگ  يدام  ياه  لیلحت  ياه  هلیپ  رد  ام  ِزیزع  نایوجـشناد  بالط و  ًالمع  درادن و  دوجو  اه 
دروم زین  يرگید  ياه  كالم  اه  نآ  رد  هک  ینید  یـسایس ، ياه  لیلحت  اـب  تسا  نازیزع  ندرکانـشآ  باـتک  نیا  یلـصا  فادـها  زا 

زا سپ  زیزع  ناگدـنناوخ  تسا  دـیما  .دـنیامن  لابند  ار  باتک  بلاطم  عوضوم ، نیمه  ساـسا  رب  نازیزع  میراد  راـظتنا  تسا و  هجوت 
فرص ِیـسایس  ياه  لیلحت  اب  ینید  ياه  لیلحت  نیب  هلـصاف  هک  دنـشاب  هتفرگ  رارق  لئاسم  لیلحت  هیزجت و  زا  ییاضف  رد  باتک  مامتا 

.دشاب هدش  نشور  ناشیارب  یبوخ  هب 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  دوب - هدـشن  شوماخ  فارحنا  فیرحت و  اب  زونه  شرون  هک  ینید  اهنت  مالـسا -  رون  یتقو  - 9
مدرم ندرک  مار  هلیسو  اه ، ناسنا  یلاعت  هلیسو  ياج  هب  نید »  » تفرگ و ارف  تملظ  ار  خیرات  رسارس  رگید  دش ، فیعض  تدش  هب  هلآ 

ام هب  شنانخس  رد  ترضح  نآ  دییامرفب ، تقد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هبطخ  رد  رگا  .تشگ و  نامکاح  هراّما  سفن  لباقم  رد 
.میهد صیخشت  ار  رون  تاملظ و  نیب  زرم  مینک و  یبایزرا  ار  خیرات  هنوگچ  دزومآ  یم 

سدق ملاع  اب  دهاوخ  یم  دراد و  نامسآ  هب  رظن  روضح ، قوش  اب  ًالوا : هک  يرشب  .تشگ  مهارف  رشب  دلوت  هنیمز  مالـسا  روهظ  اب  - 10
ار یهلا  فاصوا  اب  ضراعتم  فاصوا  مامت  دـناوتب  ات  دوش ، انـشآ  دـهاوخ  یم  یهلا  عماج  مسا  اـب  ینعی  هللا »  » اـب ًاـیناث : .دریگب  ساـمت 

هک ار  نامزلارخآ  تاملظ  دسانشب و 

21 ص :
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روضح و نینچ  ّمات  تروص  هک  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  فذح  اب  یلو  .دنک  هراپ  دروآ ، یم  هنحص  هب  ار  یناملظ  ياه  باجح  همه 
تشگرب اب  و  میرب ، یم  رـس  هب  مالـسا  یگنوگژاو  رد  هک  تسا  لاسرازه  زا  شیب  ام  دش و  نوگژاو  زیچ  همه  دندوب ، يدصقم  نینچ 

نآ كرابم  عورش  یمالسا  بالقنا  روهظ  و  درک ، دهاوخ  رییغت  رت  عیرس  هچره  یگنوگژاو  نیا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هب  مالـسا  ناهج 
نیرفآ شقن  مالسلا  اهیلع  همطاف  زورید  زا  شیب  زورما  تسا و  ریـسم  رییغت  لاح  رد  خیرات  ایوگ  هک  يراودیما ، هیام  تسا و  تشگرب 

ریدغ هعقاو  دیابن  زگره  ریدغ  تیناقح  رب  دیکأت  نیع  رد  دندومرف : یلاعت » هللا  هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  هک  نانچمه  .دوب و  دـهاوخ 
هکلب دوش ، مالسا  ناهج  نیب  فالتخا  هلیسو  دیابن  زین  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  نانخـس  دومن ، ینـس  هعیـش و  نیب  فالتخا  هلیـسو  ار 

هللاءاش نإ  .دشاب  مالسا  ناهج  رتشیب  هچره  ءایحا  يارب  یشابرایشه  دومنهر و  دیاب 

هدازرهاط
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رگیدکی رب  نایمدآ  تیمکاح  رطخ 

هراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

} ِکَُقلْخَی ْنَا  َْلبَق  ِکَقَلَخ  يذَّلا  ِکَنَحَْتِما  ُهَنَحَتْمُم  ای  ِْکیَلَع  مالَّسلا  {

(1)  …} ًهِرباص ِهب  ِکَنَحَْتما  اَِمل  ِْتنُک  َو  { 

رباص و ناحتما  نآ  رب  ار  وت  دومن و  ناـحتما  ار  وت  تندرک ، قلخ  زا  لـبق  وت  قلاـخ  هک  يا  هدـش  ناـحتما  يا  همطاـف ! يا  وت  رب  مـالس 
.تفای ابیکش 

نوتم رب  هوالع  دنـس  رظن  زا  دریگ ، رارق  ثحب  دروم  نازیزع  تمدخ  تسانب  هک  هنیدم  دجـسم  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هبطخ 
(2) .تسا هدمآ  زین  تنس  لها  بتک  نیرت  یمیدق  رد  هلمج  زا  هعیش ،

هللا مالـس  » ربماـیپ رتخد  دوب و  نیملـسم  عاـمتجا  زکرم  هراومه  هنیدـم  دجـسم  هنیدـم ، هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ترجه  زا  سپ 
هنایارگداژن يا و  هلیبق  گنر  زاب  مالـسا ، رد  تموکح  تسا  کیدزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  اب  دنیب  یم  هک  امهیلع »

.میتسه نآ  ياهزارف  يور  رب  ّتقد  لّمأت و  ددص  رد  ام  هک  دیامرف  یم  داریا  اج  نآ  رد  ار  هبطخ  نیا  دریگب ، دوخ  هب 

25 ص :

.هبنشکی زور  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترایز  نانجلا ،» حیتافم  - » 1
«، دـیدحلا یبا  نبا  حرـش   » يرمق و يرجه  یفوـتم 280  دـلوتم 204 و  يزورم ، رهاط  یبا  نبدـمحا  لضفلاوبا  ءاسنلا ،» تاـغالب  - » 2

ص1208. ج3 ، ءاسنلا ،» مالعا  ص93 و « ج4 ،
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هجوتم هبطخ  ياوتحم  رد  تقد  اب  یلو  دننک ، هبلاطم  ار  كدف  دنهاوخ  یم  هبطخ  نیا  اب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هک  تسا  روهشم 
زا ار  كدـف  هک  تهج  نآ  زا  دـشک  یم  شیپ  ار  كدـف  هلئـسم  دـنک و  یم  هبلاطم  ار  دوخ  قح  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  رگا  میوش ، یم 

تلحر زا  سپ  هک  ار  یگرزب  لکـشم  قیرط ، نآ  زا  دـنهاوخ  یم  مالـسلا  اهیلع  ترـضح  هکلب  .تسین  دـنا  هدرک  جراخ  ناشیا  تسد 
ادخ لوسر  نخـس  لباقم  رد  هک  تسا  يرکف  نآ  و  دننک ، دزـشوگ  دش ، مکاح  نیملـسم  هعماج  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
یتقو هک  دـنیامن  رما  نیا  هجوتم  ار  مدرم  دـنهاوخ  یم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  .دـنک  یم  داـهتجا  دوخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(1) صن لباقم  رد  يرگید  ياهداهتجا  ادرف  دوش ، عورش  صن  لباقم  رد  داهتجا 

مالـسلا اهیلع  همطاف  ترـضح  درک ، دیهاوخ  هظحالم  دـییامرفب ؛ تیانع  صن  لباقم  رد  داهتجا  رطخ  هب  تبـسن  رگا  دوش و  یم  رهاظ 
.تسا مهم  هداعلا  قوف  هک  درک  دزشوگ  ار  یگرزب  رطخ 

هناور دندوب ، هتفرگ  ار  يو  فارطا  شنادنواشیوخ  ِنانز  زا  یعمج  هک  یلاح  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  دیوگ : یم  خیرات 
هب نوچ  دنا : هتـشون  .دیآ  یم  دجـسم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ  تلحر  زا  سپ  هک  تسا  راب  نیلوا  نیا  دش و  هنیدـم  دجـسم 

ینیـشناج بصنم  رب  ـالاح  هک  رکبوـبا  .دـنام  یم  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  شردـپ  نـتفر  هار  هـب  وا  نـتفر  هار  تـفر  یم  دجـسم 
مالـسلا و اهیلع  همطاف  ناـیم  دوب ، هتـسشن  دجـسم  رد  راـصنا  نارجاـهم و  زا  یهورگ  اـب  هتفرگ ، رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ 

نارضاح دنازرل و  ار  سلجم  هک  درک  يا  هلان  تسخن  ربمغیپ  رتخد  .دنتخیوآ  يرداچ  نارضاح 

26 ص :

.ددرگ و یم  مضنم  نآ  هب  زین  همئا  لوق  هعیش  هقف  رد  هتبلا  دوش ، یم  قالطا  لوسر  و  نآرق ) ) ادخ لوق  رب  یهقف  حالطصا  رد  صن  - 1
.دهدب يرگید  رظن  یسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نآرق و  میقتسم  رظن  لباقم  رد  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  صن  لباقم  رد  داهتجا 
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(1) .درک زاغآ  ار  دوخ  نانخس  هاگنآ  دیباوخ ، اه  شورخ  دنتفرگ و  مارآ  مدرم  ات  دنام  شوماخ  يا  هظحل  سپس  .دنداتفا  هیرگ  هب 

اذل .مینام  یم  يرتشیب  تقد  اب  ترضح  تالمج  کت  کت  يور  يرصتخم  سپـس  مینک و  یم  حرط  هبطخ  زا  یّلک  ریوصت  کی  ادتبا 
.میهد رارق  هّجوت  ثحب و  دروم  ار  نآ  میناوتب  رت  تحار  ات  میا  هدرک  يراذگ  هرامش  ار  هبطخ  ّلک 

هب دراد ، ینالوط  تصرف  هدرتسگ و  فراعم  هب  زاین  نآ  مهف  لیلحت و  هک  تسا  ینوگانوگ  داعبا  دّدـعتم و  ياهزارف  ياراد  هبطخ  نیا 
.دننکن افتکا  هدنب  دودحم  ضیارع  هب  دنراذگب و  يرتشیب  تقو  هبطخ  نیا  مهف  يور  هک  مینک  یم  هیصوت  نازیزع  هب  تهج  نیمه 

یم هک  دنک  ضارتعا  ینایرج  هب  ات  تسا  هتفر  رهاظ  هب  مالسلا  اهیلع  هرهاط  هقیدص  ترـضح  لثم  یگرزب  ناسنا  دیریگب  رظن  رد  امش 
هب یگرزب  هعجاف  هچ  نایرج  نیا  تیهام  ندش  ادیپ  اب  هک  دنوش  رّکذـتم  شنابطاخم  ات  دـنک ، لتخم  ار  یمالـسا  ماظن  موادـت  دـهاوخ 

یسایس و دُعب  هب  طقف  ار  دوخ  رظن  ترضح  و  دوش ، یمن  هصالخ  یضارتعا  نینچ  رد  هبطخ  ياضف  دینیب  یم  یلو  تسا ، هدمآ  دوجو 
تسا و هداد  رارق  هّجوت  دروم  ار  يونعم -  داعبا  صوصخ  هب  هعجاف -  ياه  تهج  داعبا و  ماـمت  هکلب  هدرکن ، دودـحم  هیـضق  ییارجا 

.میشاب هنوگچ  زین  ضارتعا  عضوم  رد  هک  دزومآ  یم  ام  هب  ینعی  دهد ، یم  ناشن  دنیب و  یم  ار  هلئسم  ِرود  ياه  قفا 

27 ص :

ص 23. توریب ، پاچ  ءاسنلا ،» تاغالب   » ص 253 و ج 1 ، جاجتحالا ،» - » 1
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هبطخ یّلک  ياهزارف 

نیا يدیحوت  قمع  تفالخ ، بصغ  هلئـسم  دیابن  هکارچ  دننک ، یم  دیحوت  هب  عجار  ینالوط  ًاتبـسن  قیمع و  ثحب  کی  ترـضح  ادتبا 
اج نیا  رد  دنوش  یم  رـشب  یگدنز  رد  تّوبن  شقن  رّکذتم  هک  دنراد  تّوبن  هرابرد  یقیمع  ثحب  نآ ، زا  سپ  .دنک  دودـحم  ار  هبطخ 

.دننک یم  نایب  مدرم  نیب  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  ریثأت 

هک یتامحز  ّقح  ات  دیدیـشک » تمحز  یلیخ  مالـسا  يارب  امـش  : » دنیوگ یم  دنهد و  یم  رارق  باطخ  دروم  ار  نامز  نآ  ِمدرم  هاگنآ 
هطبار رد  ناشیاه  تلفغ  اه و  یتسس  تهج  هب  ار  اه  نآ  سپس  .دوشن  عیاض  هنیمز  نیا  رد  دندش ، لمحتم  مالـسا  ییاپرب  تهج  مدرم 

نیا رد  .دنهد  یم  رارق  داقتنا  دروم  تّدش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  تلحر  زا  دعب  ِتیمکاح  هوحن  هب  تبـسن  یتوافت  یب  اب 
تمحز مدرم  هک  تـهج  نآ  زا  .دـینیب  یم  ار  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  دنمـشیدنا  تیـصخش  رطاـخ  تـیعمج  يرگن و  عماـج  زارف 

هک تهج  نآ  زا  دنهد و  یم  رارق  هجوت  دروم  ار  اه  نآ  دـندرک ، اپ  هب  برعلاهریزج  رد  ار  مالـسا  بالقنا  مان  هب  یبالقنا  دندیـشک و 
اه نآ  هب  دننیب ، یمن  موصعم  ناسنا  کی  ییارجا  ِتیریدم  رد  ار  مالـسا  موادت  دندرک و  تلفغ  بالقنا ، همادا  هب  تبـسن  مدرم  نیمه 

.دننک یم  دزشوگ  ار  نآ  رطخ  دنتسه و  ضرعتم 

لمع نآرق  هب  ارچ  دنیامرف : یم  دـننک و  یم  نایب  ار  شتایـصوصخ  تسامـش و  نایم  رد  نآرق  هک  دـنوش  یم  رّکذـتم  يدـعب  زارف  رد 
ییامنهار موصعم  یماما  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  يوس  هب  یتحار  هب  دینک  تیعبت  نآرق  زا  رگا  هک  دـننک  یم  نشور  دـینک و  یمن 

.دیوش یم 

28 ص :
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ار ناشدوخ  سپـس ؛ .دنراد و  یـسرتسد  نید  نطاب  هب  هداوناخ  نیا  دوش  نشور  ات  دـننک  یم  نایب  ار  ماکحا  هفـسلف  دـعب ؛ تمـسق  رد 
؟ دنتخانـش یمن  ار  ناشیا  مدرم  رگم  دـنزادرپ ؟ یم  دوخ  یفّرعم  هب  ترـضح  ارچ  هک  دراد  لـّمأت  ياـج  مه  نیا  هک  دـننک  یم  یفرعم 

یم ترضح  دندز و  فرح  مدرم  اب  مالسلا  اهیلع  همطاف  دروم  رد  اهراب  هک  دنراد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانخـس  هب  هراشا  ایوگ 
هعماج رظن  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  شقن  هرابود  يدعب ؛ تمـسق  رد  .ما  همطاف  نامه  نم  مدرم ! يا  هک  دنیوگب  دنهاوخ 

یم دندروآ و  دوجو  هب  ار  بالقنا  هک  یناسک  تافـص  يور  دـنراذگ  یم  تسد  يدـعب  شخب  رد  .دـننک  یم  یبایزرا  هنیدـم  هّکم و 
دش و ققحم  بالقنا  طیارش  نآ  رد  هک  ار  یطیارـش  سپـس  .دندرک  بالقنا  يدارفا  نینچ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  دنیوگ :
، تسا هدـمآ  دوجو  هب  ینید  بالقنا  تقو  ره  خـیرات  لوط  رد  هک  نآ  بیجع  دـننک و  یم  یبایزرا  ار  بالقنا  زا  لـبق  ِمدرم  تیعقوم 

بالقنا قّقحت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  صوصخ  هب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  شقن  هاگنآ  .دنا  هتشاد  ار  اه  تیعقوم  نیمه  مدرم 
یم رکذ  هراب  نیا  رد  ار  یخیرات  ياه  هنومن  يوق و  لیالد  دش و  یمن  قّقحم  بالقنا  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ياهنم  هک  نیا  و 

.دننک

اب هسیاقم  رد  ار  اه  نآ  هاگیاج  مالـسا و  ندمآ  دوجو  هب  مالـسا و  زا  عافد  رد  ار  رمع  رکبابا و  تایـصوصخ  يدعب  زارف  رد  ترـضح 
هکلب دنک ، هلمح  اه  نآ  هب  ًافرص  تسا  هدماین  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هک  دینک  هّجوت  هتکن  نیا  هب  .دننک  یم  نایب  مالسلا ، هیلع  یلع 

دوخ دنک و  هیذغت  نآ  زا  دوخ ، تایح  ِخـیرات  لوط  رد  هراومه  دـناوتب  رـشب  هک  دـنک  داجیا  ار  يدـنم  ماظن  رکف  کی  ات  تسا  هدـمآ 
ار اه  فرح  نیا  نم  دیامرف : یم  دجسم  رد  نارضاح  هب  باطخ  مه  ترضح 

29 ص :
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.دیتسین دیهدب ، همادا  ار  تضهن  نم  نانخس  قیرط  زا  دیهاوخب  هک  نیا  هجّوتم  ًالصا  امش  هک  ارچ  متفگن ، امش  يارب 

یم نایب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  تلحر  زا  دعب  ِقافن  هرهچ  ندروآرب  رس  تلع  قافن و  تایصوصخ  قافن و  هاگیاج  سپس 
یم راکـشآ  ار  ناشیاهراعـش  نطاـب  اـه و  نآ  غورد  سپـس  .دـننک  یم  نشور  ار  تفـالخ  بصغ  شور  درکلمع و  هاـگنآ   (1) .دننک

دیناوتن رگا  هک  تسه  یباّذـج  ياهراعـش  تنایخ ، دـنور  رهاظ  رد  هشیمه  هک  دـنهد  یم  اـم  هب  یعاـمتجا  يرایـشوه  کـی  دـنزاس و 
.دریگ یم  ارف  ار  امش  قافن  رکم  هلیح و  دیسانشب ، ار  دنسپ  مدرم  باّذج و  ابیز و  ياهراعش  نیا  هاگیاج 

امش دنیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  هباحـص  هب  باطخ  دننک و  یم  حرطم  ار  نآرق  هب  ندرک  تشپ  هّصق  يدعب ، زارف  رد 
یماما تیمکاح  نافلاخم  ناونع  هب  ار ، مالـسلا  هیلع  یلع  تیمکاـح  ناـفلاخم  یلـصا  هزیگنا  هاـگ  نآ  .دـیدرک  تشپ  نآرق  هب  ًامـسر 

هک دنتسه  بظاوم  مه  یفرط  زا  و  دنیامن ، یم  حرطم  كدف  هلئسم  رد  ار  نامکاح  رکم  زا  يا  هنومن  سپـس  .دننک  یم  حرطم  موصعم 
ارهز ترضح  هبطخ  رد  ار  كدف  بصغ  هلئـسم  ود ، ره  هداس  ِتسود  اناد و  نمـشد  هک  یلاح  رد  دوشن - لصا  ناشنانخـس  رد  كدف 

هب ار  كدـف  بصغ  لمع  دـنهاوخ  یم  ترـضح  مالـسلا (2) مهیلع  تیبلا  لها  هریـس  سکع  رب  تسرد  دـندرک ، لصا  مالـسلا  اـهیلع 
يا هنومن  ناونع 

30 ص :

نازیملا ج29 ریسفت  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب  ییارجا  تیریدم  رکیپ  رد  قافن  ذوفن  ِرتشیب  یـسررب  يارب  - 1
.دییامرف عوجر  رون  هروس  هیآ 55  اب  هطبار  رد  ییاور  ثحب  لیذ  ص233 

باتک رد  دـنادرگرب  ترـضح  هب  ار  كدـف  دـهاوخ  یم  تسا  یعدـم  هک  یـسابع  يدـهم  اب  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماـما  دروخرب  هب  - 2
( رزخ يایرد  ) رحبلا فیس  زا  رصم و  شیرع  ات  دُحا  هوک  زا  ار  كدف  دودح  ترـضح  هک  دییامرف  هعجارم  راونالاراحب ج48 ص156 

.دنناد یم  قارع ) ) بدنجلا همود  ات 
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بوخ ترضح  هک  دش  ضرع  .دنک  یم  دیدهت  ار  مالسا  ناهج  یگرزب  رطخ  هچ  دوش  مولعم  ات  دننک  راکـشآ  هفیلخ  ياه  فعـض  زا 
شیپ دـبای و  یم  همادا  نینچمه  دـیآ و  یم  شیپ  يرگید  ياهداهتجا  ادرف  تسین ، داهتجا  نیرخآ  صن ، لباقم  ِداهتجا  نیا  دـندیمهف 

دـمآ و دـیدپ  مالـسا  ناهج  رد  تموکح  رد  يداینب  یتارییغت  هثداح ، نیا  زا  سپ  لاس  لهچ  .دوب  تسرد  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ینیب 
.دش هدرپس  یشومارف  هب  مالسا  لصا  ًالمع 

، تسا ناشردپ  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ندرب  ثرا  رکنم  هک  ار  وا  قطنم  یملع  هثحابم  کی  رد  دـننک و  یم  رظن  رکبابا  هب  نآ  زا  سپ 
؟ تسا هدش  نیملسم  هفیلخ  هنوگچ  دمهف ، یمن  ار  نید  نآرق و  هک  یـسک  دوش  نشور  ات  دننک  یم  ضقن  نآرق  تایآ  حرط  قیرط  زا 

(1) .تسین كدف  ثحب  یلصا ، ثحب  هک  دننک  یم  دیکأت  هرابود  و 

قیرط نیا  زا  ترـضح  .يدیرخ  تدوخ  يارب  ار  تمایق  باذع  ًالمع  نآرق  هب  ندرک  تشپ  اب  رکبابا ! يا  یلو  میتساوخن ، ار  كدف  ام 
هک يا  همطاـف  قـیرط  زا  نخـس  نیا  .دـنرب  یم  لاؤـس  ریز  تسین ، نآرق  هب  لـمع  ياـنبم  هب  هک  ار  نیملـسم  هـفیلخ  نـیغورد  ِتسادـق 

بـضغ اب  دنوادخ  ینعی   (2)« اـهاضِِرل یـضْری  و  َهَمِطاـف ، ِبَضَِغل  ُبِضْغَیل  َهللا  َّنِا  : » دومرف وا  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ 
اهیلع همطاف  نخـس  اذـل  .تشذـگ و  نآ  زا  یتحار  هب  ناوت  یمن  هک  تسا  ینخـس  تسا ، یـضار  وا  تیاضر  اـب  كانبـضغ و  همطاـف ،

رکبابا يارب  خیرات  لوط  رد  مالسلا 

31 ص :

و ینعی ؛ ٌثَدَج » ٍدَغ  ِیف  اهُّناَظَم  ُسْفَن  َو  ٍكَدَف ، ِْریَغ  ٍكدَِـفب َو  ُعَنْـصَا  اَم  َو  : » دـنیامرف یم  هطبار  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  - 1
همان 45) هغالبلا  جهن  ) تسا روگ  سفن ، هاگیاج  ادرف  هک  یلاح  رد  راک ، هچ  كدف  ریغ  كدف و  اب  ارم 

.فاْصنِالا هریغلا َو  یف  هتنبا  نع  لجرلا  ّبذ  باب  رد  ص37 ، ج7 ، يراخب ،» حیحص  - » ص19 ج43 ، راونالاراحب ،» - » 2
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.دهد یم  ناگدنیآ  هب  ار  یتسرد  لیلحت  هیزجت و  تردق  هک  تسا  یکیرات  هطقن 

رت تحار  دنتشادنپ  یم  بولطم  اه  نآ  هچ  نآ  رد  تواضق  هدش  نایامن  هفیقس ، ِضرف  دروم  هلضاف  هنیدم  ِهوجو  همه  هک  هزورما  هتبلا 
همطاف هنازوسلد  نانخـس  هک  تسا  اذـل  دیـسر و  دـهاوخ  اجک  هب  دـبای  همادا  مالـسا  قیرط  نیمه  زا  رگا  دز  سدـح  ناوت  یم  تسا و 

ار ضارتعا  نآ  رهوگ  دنک و  ذاختا  دیدج  یمیمـصت  دوخ  خیرات  ِزورما  رد  مالـسا  ناهج  هک  تسا  یمایپ  لماح  زورما  مالـسلا  اهیلع 
.میزادرپ یم  نآ  هب  ترضح  نآ  هبطخ  لیلحت  ریس  رد  ام  هک  دسانشب ،

.دیروایب راک  يور  ًامامت  ار  مالسا  دوب  انب  تساجک ؟ ناتساوح  دنیامرف : یم  دننک و  یم  رظن  موق  نارـس  هب  يدعب  شخب  رد  ترـضح 
لیلحت تسرد  ار  مالسا  ماود  لماوع  ات  هدش  ببس  امـش  یقالخا  یحور و  تالکـشم  دنیامرف : یم  .تسین  مالـسا  هراک ، همین  ِمالـسا 

یمن مه  هفیلخ  دوخ  دـیاش  دوش -  هدـهاشم  فارحنا  نآ  جـیاتن  اـت  دوبن  ریگ  مشچ  نادـنچ  ادـتبا  رد  هدـشداجیا ، هیواز  اریز  دـینکن ،
یتح ار و  نیریاس  دید و  یم  ار  فارحنا  نیا  ياهتنا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تریـصب  یلو  دش - دهاوخ  هدیـشک  اهاجک  هب  راک  تسناد 

هجوت ياتسار  رد  دنهد و  یم  هّجوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  تلحر  ِتبیصم  قمع  هب  ار  اه  نهذ  سپـس  .دش  رکذتم  ار  هفیلخ 
یم تسا ، هدش  مامت  هزرابم  رگید  درک ، تلحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  یتقو  دنیوگب : راثیا  هزرابم و  نارـس  هک  رطخ  نیا  هب 

هب هاگنآ  دننک ؟ یم  داجیا  فارحنا  مالـسا  رد  دنراد  یـصاخشا  هک  یلاح  رد  دینک ، یمن  هزرابم  هک  تسا  هدش  هچ  ار  امـش  دنیامرف :
عافد یقیقح  ِمالسا  زا  دیناوت  یم  نات  قباوس  طیارش و  قبط  امش  دنیامرف : یم  دننک و  یم  هّجوت  راصنا  دوخ 

32 ص :
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ار نیا  دنیامرف : یم  نآ  زا  سپ  دینک ؟ یمن  مادقا  ارچ  سپ  دیراد ، ار  فارحنا  ندنادرگرب  يارب  تمواقم  هتسه  داجیا  ییاناوت  دینک و 
دیدرک و لمع  تیبلا  لها  ام  تیریدم  رظن  ریز  هک  دوب  نیا  تهج  هب  هدش  دنمشزرا  نات  تردق  ریـشمش و  نونکا  رگا  دیـشاب ، هجوتم 

اذل تشاد و  دهاوخن  یحیحـص  تهج  دیـشکب  مه  ریـشمش  رگا  دیـشاب  نئمطم  دیا  هدرک  اهر  ار  ام  هک  الاح  نیاربانب  .دـیدز  ریـشمش 
امـش نیزورما  یتسـس  هشیر  دـننک  یم  لـیلحت  قیمع  قیقد و  يوـحن  هب  هاـگ  نآ  .دروآ  یمن  ناـغمرا  هب  امـش  يارب  یتـبیه  تردـق و 
یمن يرای  دراد ، تیمکاح  ّقح  هک  ار  یسک  ارچ  دنیامرف : یم  دعب  تمسق  رد  .میزادرپ  یم  نآ  هب  هدنیآ  ياه  ثحب  رد  هک  تساجک 
ماظن هک  دـنوش  رکذـتم  ار  هتکن  نیا  دـنهاوخ  یم  اج  نیا  رد  .دوش  یم  رمث  یب  امـش  هتـشذگ  تامحز  مامت  اه  یتسـس  نیا  اب  دـینک ؟

اوتحم و یب  یتهج  زین  شا  یلبق  تازرابم  دـشاب ، هتـشادن  رظنّدـم  ًامئاد  ار  اه  نآ  دـنکن و  رکف  دوخ  لیـصا  ياه  نامرآ  هب  رگا  ینید 
.دنک یم  ادیپ  چوپ 

خیرات رایـشوه  ياه  ناسنا  هیذغت  لماع  تیادـه و  غارچ  ات  متفگ ، تّجح  مامتا  يارب  ار  بلاطم  نیا  همه  نم  دـنیامرف : یم  نایاپ  رد 
اب نید  نیا  .دینک  عافد  تضهن  نیا  زا  دیزیخ و  اپ  هب  دیناوت  یمن  امش  هک  متفگ  مه  نم  ِدوخ  مناد و  یم  ار  امش  يواکناور  نم  .دشاب 

هتـشاد یگدز  هافر  زا  يرود  اب  هارمه  ار ، اوقت  يرایـشوه و  هک  دـنک  یم  بلط  ار  یناراـی  دـسر و  یم  هجیتن  هب  یّـصاخ  ياـه  هناـشن 
هن دینک و  عافد  مالسا  زا  دیناوت  یم  رگید  هن  دیا ، هدرک  هشیپ  هک  يزودنا  تورث  یگدز و  هافر  هیحور  اب  دیشاب  نئمطم  امش  دنشاب و 

.دیسر یم  هجیتن  هب  دیا  هدرک  هشیپ  هک  یهار  نیا  رد 
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؛ هبطخ نیا  ایوگ  دینیب  یم  دیراذگب ، تقو  دندومرف ، داریا  هنیدم  دجسم  رد  هک  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هبطخ  مهف  يارب  رگا  امش 
هغالبلا جهن  بحاص  هک  هدش  نایب  یتقو  هبطخ  نیا  .تسا  قیمع  غیلب و  حیـصف و  رایـسب  هک  يا  هغالبلا  جهن  .تسا  هغالبلا  جـهن  ِردام 

یلو دندوب ، مکاح  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  تسا  هدش  داریا  ینامز  رد  هغالبلا  جهن  ياه  هبطخ  رثکا  .تسا  هتفگن  ینخـس  زونه 
هلسلس رد  ام  .دنا  هدرک  داریا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلحر  يادتبا  نامه  رد  ار  اه  تبحـص  نیا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 

نیا هک  یلاح  رد  میا ، هتشاد  نآ  یخیرات  یتخانش و  هعماج  یـسایس و  رظنم  هب  هجوت  رد  یعـس  هبطخ  نیا  حرـش  رد  دوخ  ياه  ثحب 
.دراد زین  رگید  رظانم  زا  ار  نآ  هب  هجوت  تیفرظ  هبطخ 

تیونعم نامسآ  يوس  هب  یهاگن 

ام مشچ  دنراد ، ار  دوخ  هنامز  یسایس  عضو  هب  ضارتعا  يانب  هک  نیا  اب  ناش  هبطخ  رد  ترضح  ارچ  هک  دیسرپب  ناتدوخ  زا  دیاب  امش 
یلو میوش ، مکاح  مه  یعیش  رکفت  اب  میشاب و  مه  هعیش  رگا  هک  میمهفب  دیاب  ترـضح  راک  نیا  زا  دنزادنا ؟ یم  نامـسآ  يوس  هب  ار 

فرط دـنا و  يولع  سابع  ینب  .میتسه  ساـبع  ینب  ناـمه  ًاـتیاهن  دوب ، میهاوخن  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  راـنک  دـشاب ، ینیمز  ناممـشچ 
هک یمایپ  نیلّوا  اذـل  .میـشاب  ندـش  ینیمز  گرزب  رطخ  نیا  بظاوم  دـیاب  سپ  دـنا ؛ ینیمز  یلو  دـندوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  تیمکاح 
دنا هتخادنا  نامسآ  هب  ار  دوخ  مشچ  ترضح  دینیب  یم  هک  تسا  نیا  دنوش ، رگید  لئاسم  دراو  هک  نیا  زا  لبق  دراد ، ترـضح  هبطخ 

امش تایح  تحاس  اه ! ناسنا  يا  : » دنیوگب دنهاوخ  یم  ینعی  دننک ، یم  عورش  َمَْعنَا » .....  اَم  یلَع  ِهللاُدْمَْحلَا   » اب ار  دوخ  نخس  و 
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هب زورما  هـک  ینید  ریغ  لـقع  ساـسا  رب  يوـیند  روـما  هرادا  رطخ  ینامـسآ و  تعیرـش  هـب  عوـجر  زا  تـلفغ  .دـشاب » ینامــسآ  دـیاب 
.دنوش یم  نآ  رّکذتم  دنراد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هک  تسا  یگرزب  رطخ  تسا ، روهشم  مسیرالوکس 

گنج لثم  يا  هلئـسم  ام  يارب  دـهاوخب  یـسک  میـشاب و  یلوجع  یـسایس و  مدآ  رگا  ام  .تسا  قح  اب  هقـشاعم  زا  ولمم  هبطخ  يادـتبا 
رکذتم دنک و  انث  ار  قح  دنامب و  تلاح  نیا  رد  یتدم  دوشب و  قح  اب  سنا  هقـشاعم و  ثحب  دراو  ادـتبا  یلو  دـنک ، لیلحت  ار  یلیمحت 

هب ار  نیمز  میناوت  یمن  نوچ  ییوگ ؟ یمن  ارچ  ار  گنج  هلئـسم  اقآ ! هک  دوش  یم  دـنلب  نامـضارتعا  يادـص  ددرگ ، قح  ياه  تمعن 
همحر » ینیمخ ماما  هلمج  دیروایب  دای  هب  لاح  .میرگنب  تیونعم  نامـسآ  راونا  وترپ  رد  ار  نیمز  ثداوح  مامت  و  مینک ، لصو  نامـسآ 

هللا همحر  » ینیمخ ماما  تسا ،» هکئـالم  هسوب  ياـج  هک  منز  یم  هسوب  ار  ناگدـنمزر  يوزاـب  تسد و  نم  : » دـندومرف هک  ار  هیلع » هللا 
دنراد هیلع » هللا  همحر  » ماما عقاو  رد  رگید  ترابع  هب  دـننیب ، یم  ینطاب  یقیاقح  هب  لصو  ار  ناگدـنمزر  يرهاـظ  تاـکرح  نیا  هیلع »

هب هاگن  عون  نیا  رد  .دننک  یم  هدهاشم  ار  ناگدـنمزر  تاکرح  رد  هکئالم  شقن  »(1) و  یمَر َهللا  َّنِکل  َْتیَمَر َو  ْذِإ  َْتیَمَر  ام  َو   » تنس
، دوب هّجوتم  دیاب  لّوا  روما ، همه  رد  هک  تساذل  دریگ و  یمن  رارق  تلفغ  دروم  تاکرحت  نیا  یبیغ  هوجو  یـسایس ، یعامتجا  لئاسم 

مـسا هب  اه  لیلحت  اهراک و  نآ  رگا  یّتح  دتفا ، یم  نارحب  هب  رـشب  دوش ، مگ  ناسنا  ینامـسآ  تحاس  نامیاه  لیلحت  اهراک و  رد  رگا 
.دشاب تعیرش 
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هیآ 17. لافنا ، هروس  - 1
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شیپ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رارـسا  : » تفگن رکبابا  رگم  تسیچ ؟ زا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ینارگن  دـینیبب  دـینک  ّتقد 
تسا نیا  بلطم  لصا  دننک ؟ یم  فذح  تیمکاح  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسیچ  هلئـسم  لصا  سپ   (1)« تسا مالسلا  هیلع  یلع 

دراو هنوگچ  اه  نآ  هک  دینک  هظحالم  .تسین  هعماج  يویند  روما  هرادا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  يزاین  هفیقـس  گنهرف  رکف و  رد  هک 
، دندروخ بیرف  طیارـش  نآ  رد  هک  میدوب  یناسک  زا  رترایـشوه  میدوب ، طیارـش  نآ  رد  مه  ام  رگا  هک  تسین  مولعم  .دنا  هدش  هیـضق 

نایعیـش همه  دـینکن  رّوصت  امـش  .میـشاب  هتـشاد  نامرکف  ناج و  قمع  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  گـنهرف  هک  نیا  رگم 
دیاب ام  .دنراد  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  ّتبحم  مه  ّتنس  لها  رثکا  دنراد ، ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  شنیب  یسایس ، شنیب  رظن  زا  زورما 
مدرم زا  دصرد  دنچ  دینیبب  امش  .دوش  هرادا  یهلا  ماکحا  ساسارب  دیاب  يویند  روما  میوش  هّجوتم  ات  مینک  ادیپ  ار  یمطاف  تریـصب  نآ 

تیبرت ام  دننک ؟ یم  تیبرت  موصعم  مکح  ساسا  رب  ار  ناشنادنزرف  ام  ياه  هداوناخ  زا  دـصرد  دـنچ  و  دـنا ؟ یمطاف  تهج  نیا  زا  ام 
تسد هب  ار  نامنادنزرف 
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رکبابا ینعی  نامز  نآ  هفیلخ  رب  هورگ  نآ  .دننکب  یتالاؤس  مالسا  اب  هطبار  رد  ات  دندمآ  مُر  زا  یهورگ  رکبابا ، تیمکاح  نامز  رد  - 1
هدمآ مُر  زا  هک  ییاهنآ  رب  يور  رکبابا  .دـندوب  رـضاح  هسلج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هلمج  زا  هباحـص  رثکا  هک  یلاح  رد  دـندش ، دراو 
لاؤس مالـسا  نید  رارـسا  دروم  رد  رگا  دیـسرپب و  نم  زا  دـیراد  لاؤس  مالـسا  یتـموکح  لـئاسم  دروم  رد  رگا  تفگ : درک و  دـندوب 

ریدغلا ج11 همجرت  هب  ییاه  هرواحم  نینچ  لاثما  زا  عالطا  يارب  - ) درک هراشا  مالسلا  هیلع  یلع  هب  و  دیسرپب -  صخش  نیا  زا  دیراد 
مالـسلا هیلع  یلع  هک  نیا  زا  ناملـس  هک : تسه  فارـشالا ج3 ص 183  باسنا  باتک  رد  دییامرف .) عوجر  ص309 و ج12 ص98 

رارـسا زا  ار  امـش  سک  چیه  وا  زا  سپ  دنگوس ، ادخ  هب  تفگ : یم  دروخ و  یم  فسأت  دـنیوج ، یمن  هرهب  وا  زا  مدرم  تسا و  هدـنز 
هیآ رثا  یسانش  ماما  فیرش  باتک  ینیما و  هللا  هیآ  دنمـشناد  ققحم  رثا  ریدغلا  هناققحم  باتک  رد  هک  .درک (  دهاوخن  هاگآ  ناتربمایپ 

(. هدش رکذ  رایسب  دراوم  نیا  زا  ینارهت  ینیسح  هللا 
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اهیلع ارهز  همطاف  يارب  لاح  نیا  اب  دنا و  هدربن  موصعم  گنهرف  زا  دوخ  راک  رد  يا  هرهب  چیه  هک  میا  هداد  یناسانشراک  ياه  فرح 
تیریدم نتفریذپ  ینعی  تیبلا ؛ لها  تیالو  تسین ، فرِص  ّتبحم  هیرگ و  هب  تیبلا  لها  تیالو  نتفریذپ  .مینک  یم  هیرگ  مه  مالـسلا 

.یعامتجا يدرف و  زا  معا  یگدنز ، داعبا  مامت  رد  موصعم  گنهرف  قیرط  زا  دنوادخ  مکح 

هعجاف یلصا  هشیر 

دمآ رکبابا  یتقو  .دوش  یم  يراج  رشب  یگدنز  رسارس  رد  اه  نارحب  لیس  دش ، يرشب  لقع  ًافرص  ناسنا  يویند  روما  هرادا  روحم  رگا 
: تفگ نینچ  دعب  درک ، هیرگ  ادتبا  تسشن ، ربنم  يالاب  و 

تلحر اب  ینامسآ  ِیحَو  هک  نونکا  یلو  دوب ، یحو  هب  رهظتسم  روما  هرادا  تامیمـصت و  ذاختا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  »
« مینک لمع  دوخ  يرکف  دید  باوص  داهتجا و  هب  همزال  تامیمصت  ذاختا  رد  میریزگان  تسا  هدش  عطق  مرکا  یبن 

: تفگ دعب  و 

حالصا ار  ام  هابتـشا  دیهد و  رکذت  میدرک  هابتـشا  يرما  رد  رگا  مییامیپ  یم  اطخ  هار  یهاگ  حیحـص و  رظن  یهاگ  امـش  دننام  زین  ام  »
(1) «. دینک

ات مه  نم  الاح  .درک  یم  هدافتسا  یحو  زا  دمآ  یم  شیپ  لکشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  تقو  ره  دیوگب ؛ دهاوخ  یم  ینعی 
هب منک و  یم  رکف  مدوخ  مناوتن ، هک  اج  نآ  یلو  .منک  یم  لح  ار  هعماج  لکشم  یحو ، زا  هدافتسا  اب  مناوتب  هک  اج  نآ 
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ج3، لامعلازنک ،» - » ص14 ج1 ، دمحا ،» دنـسم  - » ص24 ج13 ، ریدـغلا ،» همجرت  - » ص 33و 34 لوا ، هلاـقم  عیـشت ،» تیونعم  - » 1
ص16. ج1 ، هسایسلا ،» همامالا و   - » ص14
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یلـص ادـخ  لوسر  تلحر  تهج  هب  ربنم  يالاب  رد  هک  تفگ  یم  یلاح  رد  ار  تالمج  نیا  .منک  یم  لمع  مدوخ  دـید  باوص  رظن و 
لّوا دندروآ ! مالسا  رس  رب  یتبیصم  هچ  تسا  هجوتم  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هک  تسا  اج  نیا  .تخیر  یم  مه  کشا  هلآ  هیلع و  هللا 
بیغ قیرط  زا  ار  ادخ  مکح  دناوت  یم  هک  ار  یسک  .مینک  یم  هرادا  ار  هعماج  نامدوخ  رکف  اب  دنتفگ  دعب  دنتشاذگ ، رانک  ار  موصعم 
باوص رظن و  هب  میتسنادن  ار  ادخ  مکح  اج  ره  دنتفگ : دعب  دـندرک و  فذـح  تیمکاح  زا  دراد ، یهاگآ  زین  نآرق  نطاب  هب  دریگب و 

موصعم يرآ  مینک ؟ یگدنز  هفیلخ  دید  باوص  هب  هک  تسا  هدرک  قلخ  همانرب  نودب  ار  ام  ادخ  رگم  رخآ  .مینک  یم  لمع  دوخ  دید 
دش و لیدبت  یلاعفنا  مالـسا  هب  راذگریثأت  مالـسا  هلیـسو  نیدـب  .دـننک و  هدایپ  هعماج  رد  ار  دوخ  لیم  دـنناوتب  ات  دـندرک ، فذـح  ار 
مکاح و ار  قح  ینعی   (1)« نیِرفاْکلا َِرباد  َعَطْقَی  ِِهتاِملَِکب َو  َّقَْحلا  َّقُِحی  نَا  ُهللا  ُدیُری   » نآ هلیسو  هب  دوب  هداد  هدعو  دنوادخ  هک  یمالـسا 

.دنز یم  اپ  تسد و  رفک  همکچ  ریز  هزورما  هک  دش  لیدبت  یمالسا  هب  یمالسا  نینچ  يرآ  درب ، یم  نیب  زا  ار  رفک  هشیر 

نخس هک  یهاگ  ناشیا  میدید  یم  نوچ  میدش ، نیگمغ  یلیخ  دندومرف  تلحر  مالـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  یتقو  دیوگ : یم  يوار 
، مالـسلا هیلع  قداص  ماما  تمدخ  میتفر  دعب  دندرک ، یم  لقن  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ناشّدـج  لوق  زا  دـنتفگ  یم 

نام هّصغو  ینارگن  هک  دوب  اج  نیا  .ندرک  تبحـص  هب  دـننک  یم  عورـش  و  یلاـعت » كراـبت و  هللا  لاـق  : » دـنیامرف یم  ناـشیا  میدـید 
روظنم .هللا  لاق  دیوگ : یم  ًامیقتسم  هک  تسا  هدش  نامماما  یسک  میدید  نوچ  دش ، فرطرب 

38 ص :

هیآ 7. لافنا ، هروس  - 1
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زا ار  یقیاقح  دنتسناوت  یم  دنتخانش و  یم  ار  نآرق  نطاب  هک  دندرک  فذح  هعماج  تیمکاح  زا  ار  ییاه  ناسنا  هک  تسا  نیا  مضرع 
راـحب رد  یفاـک و  لوصا  باـتک  رد  تسا - یبن  صوصخم  هک  تسا  یحَو  زا  ریغ  نیا  هتبلا   - (1) دنهدب اه  ناسنا  هب  دنریگب و  ادـخ 

ترـضح اب  لیئاربج  مالـسلا ، اهیلع  ارهز  همطاف  تداهـش  زور  اـت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تلحر  ناـمز  زا  هک  تسا  هدـمآ 
(2) .تسا هتشاد  دمآو ، تفر  ینعی  هدوارم ، مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 

لیئاربج و قوف  اب  ام  دـیامرف : یم  رگید  ياج  رد  .تسا  زاب  اـم  يولج  شرع  ِنامـسآ  هک  میراد  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
(3) .میراد طابترا  لیئاکیم 

.تسین تعیرش  ندروآ  یحو و  تفایرد  يانعم  هب  نانخس  نیا  هک  دیراد  هّجوت  هتبلا 

، دراد طابترا  شرع  اب  هک  تسه  نیمز  يور  رد  یموصعم  ناسنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  تلحر  زا  دعب  هک  دوش  تباث  یتقو 
هک نیا  اب  ینعی  نخس  نیا  منک ؛ یم  هدافتسا  مدوخ  لقع  زا  منک ، لح  نآرق  اب  متسناوتن  ار  لکشم  یتقو  دیوگب : دراد  قح  یـسک  ایآ 
هک ار  يا  هّدع  مینک و  یم  نیشن  هناخ  ار  اه  نآ  درک ، تیاده  ینامسآ  قیاقح  قیرط  زا  موصعم  ياه  ناسنا  ندوب  اب  ار  رشب  ناوت  یم 

دوشن نشور  نیا  ات  و  تسین ، نشور  زونه  يرکف  نینچ  هعجاف  قمع  .میروآ  یم  راک  رـس  رب  دنرادن ، ینامـسآ  قیاقح  يوس  هب  یهار 
لابند یمالسا  بالقنا  دنناد  یمن  اه  یضعب  لاثم ؛ ناونع  هب  .میشاب  دیاب  يزیچ  هچ  لابند  میمهف  یمن 
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ینطاب نونکم و  هجو  نآ  ینعی  نوُرَهَّطُْملا » ِّالا  ُهُّسَمَی  ـال  .نُونْکَم  ٍباـتِک  ِیف  .میرَک  ٌناْرَُقل  ُهَّنِا  دـیامرف « : یم  هعقاو  هروس  رد  نآرق  - 1
.دنتسه تیبلا  لها  نامه  نورهطم ؛ دنیامرف : یم  مه  بازحا  هروس  هیآ 33  رد  .دنبای و  یم  نورهطم  ار  نآرق 

ص 79. ج 43 ، راونالا ،» راحب  - » 2
ص 275. ج 1 ، هجحلا ، باتک  یفاک ،» لوصا  - » 3
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مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  فذح  زا  دعب  میدقتعم  ام  هک  یلاح  رد  دننیب ، یمن  یّمهم  زیچ  ار  یمالـسا  بالقنا  اذل  تسا ، يزیچ  هچ 
هک ار  ییوزرآ  نآ  دناوت  یم  دورب ، ولج  تسرد  یمالسا  بالقنا  رگا  .تسا  یمالسا  بالقنا  لاثما  هب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دیما 

رظن هن  دشاب و  يراجو  مکاح  هعماج  رد  ادخ  مکح  هک  دیامن  مهارف  ار  یطیارـش  و  دنک ، هدروآرب  دنتـشاد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 
.دنک یم  نییعت  مالسا  ار  يرشب  ناهج  ِیشزرا  ماظن  هک  تسا  لاح  نآ  رد  دنایامنب و  ار  دوخ  راذگریثأت  مالسا  و  دارفا ،

!؟ یحو ياج  هب  رشب  لقع 

 - دش مکاح  يرـشب  لقع  رـشب ، ِيویند  روما  هرادا  رد  رگا  هک  ددرگ  یبایزرا  نآ  بناوج  همه  دوش و  لیلحت  بوخ  هلئـسم  نیا  دـیاب 
لکـشم یلیخ  بلطم  نیا  ندـیمهف  هتبلا  دوش و  یم  ثداح  رـشب  یگدـنز  رد  یمیظع  ياه  نارحب  نّیدـتم - رهاظ  هب  ِرـشب  لـقع  یّتح 

نوچ یلو  تسا ، دوخ  تاـیح  ِخـیرات  ياـه  نارحب  نیرت  ینارحب  رد  هتفرگ ، هلـصاف  یحَو  زا  هشیمه  زا  شیب  نوچ  رـشب  زورما  .تسا 
یمن ًالـصا  یتسه  نارحب  رد  ییوگب  وا  هب  رگا  یتـح  .تسا  نارحب  رد  هک  دـناد  یمن  درادـن و  لوبق  یـسک  تسا ، هدـش  مگ  تقیقح 
ینعم لقاال  دـیاین و  رـشب  یگدـنز  یلمع  هنحـص  هب  نید  رون  هاگن و  ات  .دسانـش  یمن  ار  یقیقح  یگدـنز  نوچ  ییوگ  یم  هچ  دـمهف 
هدمآ نیمز  هب  یفده  هچ  يارب  هدرک  شومارف  هک  يروط  هب  تسا ، فرحنم  ردقچ  دمهف  یمن  ًالصا  دنکن ، روصت  ار  یقیقح  یگدنز 

.تساه نارحب  یلصا  هشیر  فده ، ندرک  مگ  نیا  تسا و 
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زا دنارذگ ، ینامسآ  تعیرـش  کمک  هب  ار  دوخ  ِيویند  روما  رـشب  ینعی  دش ، ینامـسآ  تیعجرم  رـشب ، يویند  روما  هرادا  روحم  رگا 
هب هک  ناسنا  ندـب  ياه  لولـس  لثم  دـنوش ، یم  ریبدـت  تدـحو  کمک  هب  اه  ترثک  نوچ  .دـنک  یم  ادـیپ  تاجن  گرزب  ياه  نارحب 

رگید دزیر و  یم  مه  هب  وا  یلولـس  ماظن  مامت  دوش ، یم  ادـج  ناسنا  ندـب  زا  ناسنا  حور  یتقو  .ددرگ  یم  ریبدـت  ناسنا  حور  کمک 
.دنوش یم  نفعتم  دندنگ و  یم  اه  نآ  همه  یتدم  زا  سپ  دیروآرد و  تسه  زاین  هک  یطابضنا  رد  ار  اه  نآ  دیناوتب  امش  تسا  لاحم 

هب هیقف  قیرط  زا  دیاب  رـشب  مه  موصعم  ماما  ِتبیغ  نامز  رد  ینعی  دش ، ینامـسآ  رـشب ، تیعجرم  یتقو  میتفگ : دـینک ؛ ّتقد  اج  نیمه 
یلو دراد ، هابتـشا  لامتحا  هیقف  هک  تسا  مّلـسم  هتبلا  .دریگب  تعیرـش  زا  ار  شا  یگدـنز  رتسب  دـناوتب  اـت  دـنک ، عوجر  موصعم  مکح 

.دنک یمن  جراخ  یلصا  ریسم  زا  ار  وا  یئزج ، تاهابتشا  دش ، ینامسآ  رشب  تیعجرم  یتقو 

رشب لقع  ینعی  منک ، یم  لمع  مدوخ  هشیدنا  ساسا  رب  درادن ، ام  يارب  ینخس  ینامسآ  ِیحو  یتقو  هک  تسا  نیا  رکبابا  نخس  يرآ ؛
روبجم درادن و  نخس  ناتیارب  نامـسآ  یحَو  دینک  روصت  هک  دیدرک  يراک  ارچ  دیـسرپ  اهنآ  زا  دیاب  .دریگب  ار  ینامـسآ  نوناق  ياج 

هنحـص زا  زور  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .دوش  فذح  موصعم  تیمکاح  بیترت  نیا  هب  دینک و  لمع  ناتدوخ  رکف  اب  دیدش 
یـسایس هنحـص  زا  هک  موصعم  یگنهرف  تیمکاح  هدیمهفن  رـشب  تسا  زونه  هک  زونه  دیاش  دـش ، فذـح  یمالـسا  هعماج  تیمکاح 

.دروآ یم  راب  هب  يا  هجیتن  هچ  موصعم  گنهرف  ِتیمکاح  ِفذح  هچ و  ینعی  دش  فذح  رشب  یگدنز  یعامتجا 
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بناـج هدز و  مه  یبوخ  فرح  درک  رکف  منک و  یم  هدافتـسا  مدوخ  لـقع  زا  منک ، هدافتـسا  یحو  زا  متـسناوتن  اـج  ره  تفگ : هفیلخ 
طقاس شا  یگدنز  یلـصا  فدـه  زا  رـشب  هک  ارچ  تسا  هتفهن  ءایبنا  همه  لتق  فرح  نیا  رد  یلو  .تسا  هدرک  تیاعر  مه  ار  فاصنا 

هک ار  يریـشمش  متـسین  رـضاح  نم  تفگ : وا  .دوش  تازاجم  دیاب  هدرک ، انز  دیلو  نب  دلاخ  دنتفگ : رکبابا  هب  هک  نیا  شا  هنومن  .دش 
تـساج نیا  .تسا  یهلا  لقع  زا  رتالاب  يرکبابا  لـقع  ینعی  هلمج ؛ نیا   (1) .مرب ورف  فالغ  رد  منک و  عطق  هتفر  راـک  هب  ادـخ  هار  رد 
گنهرف رد  تیرـشب  مه  زونه  دـندیمهفن و  هّیقب  یلو  دـندیمهف ، ار  رکبابا  هلمج  نیا  ینعم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مییوگ : یم  هک 

يا دنیوگب : وا  هب  رگا  .دسانـش  یمن  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ضارتعا  هاگیاج  اذل  تسا و  هدـیمهفن  ار  هلمج  نیا  ینعم  دوخ 
دهاوخ رکبابا  مّلـسم  يدرکن !؟ لمع  ادخ  مکح  قبط  ارچ  سپ  دوب ، نشور  یهلا  یحو  رد  هک  راکانز  اب  هطبار  رد  ادخ  مکح  رکبابا !

يا .تسین  حالـص  نوچ  دوش ، ارجا  دیابن  اج  نیا  ادـخ  مکح  نم  رظن  هب  تسا و  مهم  يزیچ  هچ  هک  دـنک  یم  مکح  نم  لقع  تفگ :
ضیرم رگا  دومرف : هزور  دروم  رد  هک  روط  ناـمه  .دـیوگب  دوـش ، ارجا  دـیابن  شمکح  هک  ییاـج  تسناوـت  یمن  ادـخ  رگم  رکباـبا !

رد تقد  اب  عقاو  رد  سپ  .دومرف  یم  دوشن  ارجا  ادخ  نید  دوب  انب  مه  يرگید  ياج  رد  رگا  دیریگن ، هزور  دـیتسه  رفـس  رد  ای  دـیتسه 
: مییوگ یم  هک  تساج  نیا  تسوا !؟ هدـنب  ادـخ  ِنید  ای  تسادـخ ، ِنید  هدـنب  رکبابا  اـیآ  هک ؛ دـیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  رکباـبا  راـک 

هلمج نآ  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 
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هللا تیآ  یـسانش  ماـما  باـتک  رد  دـیناوت  یم  ار  نآ  بیجع  هعقاو  .هریون  نب  کـلام  عوضوم  ص 233 ، ج2 ، سیمخلا ،» خـیرات  - » 1
.دییامن يریگیپ  ینارهت ج2 ص 60  نیسحدمحمدیس 

زا ینید  تیمکاح  فذح  تافآ  یبای  هشیر  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  تریصب 
ناهج تیریدم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 467ناهفصا   هحفص 58 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14857/AKS BARNAMEH/#content_note_42_1
http://www.ghaemiyeh.com


فذـح ار  موصعم  ماما  دروآ و  دوجو  هب  ار  هفیقـس  هک  ینایرج  درک و  ینیب  شیپ  رخآ  ات  ار  مالـسا  ناـهج  ياـه  نارحب  همه  رکباـبا 
.رفن دـنچ  هن  و  درک ، فذـح  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  رکف  زرط  کـی  ینعی  .درک  یمن  يریگیپ  ار  هشیدـنا  نیمه  زج  يزیچ  درک 

يالاب رمع  دیوگ : یم  دـیرجت  حرـش  رد  یجـشوق  هک  نیا  هلمج  زا  دومن و  يریگ  یپ  مود  هفیلخ  لوا ، هفیلخ  زا  سپ  هک  يرکف  زرط 
ُهَْعتُم َّنِهیلَع ، ُِبقاـُعا  َّنُهُمِّرَُحا و  َّنُْهنَع َو  یهنا  اـنا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـهع  یلع  ّنک  ثـالث  ساـّنلا  اـهّیا  : » تفگ ربـنم 

یم مارح  هدرک و  یهن  ار  اهنآ  نم  هک  دوب  هللا  لوسر  ناـمز  رد  زیچ  هس  مدرم  يا  ینعی  لـمعلاریخ » یلع  ِّیح  ّجـحلا َو  ُهَْعتُم  ءاـسِّنلا َو 
یلع ِّیح  نتفگ   » و جـح » هعتم   » و ءاـسن » هعتم   » زا دـنترابع  هـک  مـنک  یم  تبوـقع  دـیامن  ترداـبم  اـهنآ  ماـجنا  هـب  سکره  میاـمن و 

(1) .ناذا رد  لمعلاریخ »

ناسنا رب  ادخ  تیمکاح  ياج  هب  ناسنا  رب  ناسنا  تیمکاح 

لیدبت مدرم  رب  ادخ  تیمکاح  .دنداتفا  رگیدکی  رب  تیمکاح  رکف  هب  نایمدآ  نآ  رد  هک  دوب  یگنهرف  عورـش  رکبابا  ندمآ  راک  يور 
ات دنایامنب  مدرم  هب  ار  ادـخ  مکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ  دوب  انب  مرکا  یبن  تثعب  ساسا  رب  .مدرم  رب  مدرم  تیمکاح  هب  دـش 

ياروش سلجم  ناناملـسم  دـیاب  يرآ  .دـننک  هداـیپ  دوخ  هعماـج  رد  ار  نآ  رتهب  هچ  ره  دـننک  شـالت  ادـخ ، مکح  رد  ّربدـت  اـب  مدرم 
مهارف ادخ  مکح  يارجا  رتسب  ندمآدوجو  هب  يارب  ار  ینیناوق  ات  دنهد  لیکشت  مه  یمالسا 

43 ص :

روظنم دوش  یم  دانتـسا  ریدـغلا  فیرـش  باتک  هب  هک  يدراوم  دنـشاب  هتـشاد  تیاـنع  نازیزع   ) ص 79 ج 12 ، ریدـغلا ،» هـمجرت  - » 1
(. دشاب یم  ریدغلا  همجرت 
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عورش رکبابا ، تیمکاح  عورش  .تسا  اه  ترثک  رب  دحَا  مکح  تیمکاح  دوش  یم  هعماج  ياقب  ماکحتـسا و  ثعاب  هچنآ  یلو  دنروآ ،
فذح هعماج  زا  ار  موصعم  ماما  تیمکاح  دنهاوخ  یمن  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  مدرم  هک  نیا  هناهب  هب  اذل  .دوب  ادـخ  تیمکاح  فذـح 

(1) .دندرک

طیارـش دیابن  ایآ  دنتفگ ، هک  دوب  نینچ  مه  ضرف  رب  .دننک  فذح  ار  ادخ  روضح  هناهب  نیدب  ات  دندیـشک  نایم  هب  ار  مدرم  ياپ  ینعی 
؟ دندرک یم  مهارف  ار  مالسلا  هیلع  یلع  شریذپ 

! بش ای  نک  هیرگ  زور  ای  همطاف  يا  دنتفگ : یم  دـندمآ ، یم  دـیاب  دیـسر ، یم  کلف  شوگ  هب  دـیاب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هیرگ 
رکف هب  نایمدآ  هک  دوب  یگنهرف  عورش  رکبابا  ندمآ  راک  يور  « ؛ دینک ّتقد  هلمج  نیا  هب  هرابود  .دمهفب  ار  هعجاف  قمع  تیرشب  دیاب 

و موصعم ، تیمکاـح  ینعی  مالـسلا  هیلع  یلع  تیمکاـح  دوش و  مکاـح  مالـسلا  هیلع  یلع  دوـب  اـنب  دـنداتفا .» رگیدـکی  رب  تیمکاـح 
نودب دناوت  یم  دهن  یم  وا  كرابم  بلق  هب  ادخ  هچ  ره  ینعی  .تسادـخ  ضحم  دـبع  درادـن و  هراّما  سفن  هک  یـسک  ینعی  موصعم ؛
مکاح هک  سک  ره  دننک ، تموکح  رگیدکی  رب  نایمدآ  دش  رارق  رگا  .دهدب  تیرشب  هب  دنک  فرصت  نآ  رد  شا  هراّما  سفن  هک  نیا 
مدرم هب  هکارچ  درادن ؛ تردق  ًالصا  دوش ، یم  مکاح  هک  یسک  دنک ، تموکح  ادخ  رگا  یلو  .دشاب  رتشیب  هّیقب  زا  شتردق  دیاب  دش ،

، شخبب ارم  ایادخ ! هک  درک  یم  هیرگ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  .دوش  یم  رتراکهدب 

44 ص :

ناسک وت  تسیچ ؟ نم  هانگ  دـنراد ، یمن  تسود  ار  وت  شیرق  رگا  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  شتفالخ  نامز  رد  ناـمثع  يزور  - 1
خیرات زا  لقن  هناحـصلا ، هفاعم  ص 68 ، ردـلارثن ج2  ) دیـشخرد یم  الط  نوچ  ناش  هرهچ  هک  يا  هدـناسر  لتق  هب  ار  نانآ  زا  يداـیز 

مرج نیا  ایآ  دندرک ، یم  هیجوت  ار  مالسلا  هیلع  یلع  فذح  هناهب  هلیـسو  نیدب  و  نایرفعج ص 69 ) لوسر  تفالخ ، تلود و  لوحت 
؟ دمآ یمن  هاتوک  رافک  لباقم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسا 
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نیرفن مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  دیـشک و  یم  شود  هب  ار  یبآ  کشم  هک  دیا  هدینـش  ار  نز  نآ  ناتـساد  .مشاب  هدمآ  هاتوک  دنکن 
مکمک یسک  تسا و  هدش  دیهش  مرهوش  تفگ  ینک ؟ یم  نیرفن  یلع  هب  هک  تسا  هدش  هچ  رگم  دندیسرپ : وا  زا  ترـضح  درک ، یم 
ًاعیرـس دـندرب و  هناخ  هب  شیارب  ار  بآ  کشم  ترـضح ، دوب .) هداتفا  ملق  زا  گـنج  يادهـش  تسیل  رد  شرهوش  ًارهاـظ   ) دـنک یمن 

ار اه  تشوگ  ترـضح  دنزپب و  نان  ات  دنک  ریمخ  ار  درآ  نز  نآ  دش  رارق  .دـندرب  شیارب  امرخ  تشوگ و  درآ و  يرادـقم  دنتـشگرب 
لاح نیا  رد  دندش و  نان  نتخپ  لوغـشم  ترـضح  دعب  .دیـشخبب  ار  یلع  دنتفگ : یم  دنتـشاذگ و  یم  اه  هّچب  ناهد  دـندرک و  بابک 

موصعم يرآ  .نکن  یهاتوک  نامیتی  قح  رد  سرتب و  منهج  شتآ  زا  یلع ! يا  دـنتفگ : یم  دـندرب و  یم  شتآ  کیدزن  ار  ناشتروص 
.دناد یم  راکهدب  ار  دوخ  ًامئاد  هکلب  تسین ، لئاق  دوخ  يارب  یتردق  اهنت  هن 

ینامـسآ نوناق  دندز و  يراذگ  نوناق  هب  تسد  ناشدوخ  دنداتفا و  رگیدـکی  رب  تموکح  رکف  هب  نایمدآ  رکبابا  ندـمآ  راک  يور  اب 
یهلا و بلق  اه  نآ  همه  بلق  نوچ  دـنوش ، عمج  رهـش  کی  رد  ناربمایپ  مامت  رگا  .دنتـشاذگ  راـنک  ینیمز  یگدـنز  نوناـق  عفن  هب  ار 

.نیمه ینعی  ینید  يرالاس  مدرم  درادـن و  یقرف  مدرم ، رب  ادـخ  تموکح  مدرم و  رب  مدرم  تموکح  رگید  تسا ، قح  نخـس  هاگیاج 
نامه ادخ ، نید  تیمکاح  تروص  نیا  رد  دشاب ، مکاح  هعماج  رد  ادخ  مکح  هک  تسا  هتفریذـپ  مدرم  بلق  تروص  نآ  رد  هک  ارچ 

نودـب مدرم  رب  مدرم  تموکح  تسا ، سوه  زا  رپ  هعماج  کی  ياه  ناـسنا  رثکا  بلق  هک  ییاـج  اـّما  .تسا  مدرم  تساوخ  تیمکاـح 
هب دقتنم  نادنمشیدنا  لوق  هب  .تسا  سوه  رب  سوه  تموکح  نید ، تموکح  تیمکاح  میظنت  تراظن و 

45 ص :
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راظتنا نآ  زا  هک  یجیاتن  هب  ندیـسر  رد  اذـل  و  تسا » نادرگرـس  ياه  سوه  ترثک  تیمکاـح  یـسارکومد ؛ نیا   » یبرغ یـسارکومد 
.تسا هدیسر  تسب  نب  هب  دنتشاد ،

الاح تفگ : باوج  رد  دیاب  ًایناث : دوبن ، نینچ  ًالّوا : هک  یلاح  رد  .میایب  راک  رـس  نم  دنتـساوخ  مدرم  همطاف ! يا  تفگ : دمآ و  رکبابا 
کیدزن اب  یعقاو  تدـحو  دـش  ضرع  هک  نانچمه  نوچ  دنـشاب -  دـحاو  حور  کی  ًامامت  هک  دـنا  هدـشن  یهلا  نانچنآ  اه  ناسنا  هک 

مکح دیاب  دننک ؟ تموکح  مدرم  رب  مدرم  دوب  انب  رگم  دنا ، هتساوخ  ار  نم  مدرم  تفگ  ناوت  یم  هنوگچ  تسا - نکمم  دحَا  هب  ندش 
دنک یم  یقرف  هچ  داد ، رس  ار  ادخ  مکح  یلد  ره  دش و  یهلا  اه  لد  یتقو  دوش و  یهلا  اه  لد  ات  دنک  تموکح  مدرمرب  مدرم  ِيادخ 

، دـنا هدرک  باختنا  ارم  مدرم  هک  نیا  هناهب  هب  رکبابا  یلو  .دـننک  تموکح  مدرم  رب  مدرم  ای  دـنک  تموکح  مدرم  رب  ادـخ  ییوگب  هک 
همه ایآ  یتسار  .درک  فذح  دوش ، يراج  تسناوت  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  تموکح  اب  دوب و  هدش  مولعم  ریدـغ  رد  هک  ار  ادـخ  مکح 

رد ادخ  هک  ار  یموصعم  ماما  ات  دوب  تّجح  وا  يارب  ایآ  دندوب  هداد  يأر  رکبابا  هب  مه  مدرم  همه  رگا  و  دـنداد ؟ يأر  رکبابا  هب  مدرم 
يأر رگید  مود  هفیلخ  بصن  رد  ارچ  دش ؟ مکاح  هعماج  رب  مدرم  رظن  يأر و  هب  مود  هفیلخ  ایآ  و  دنز ؟ رانک  دوب ، هدرک  بصن  ریدغ 

؟ دوب یفاک  درک  بصن  ار  وا  یلبق  هفیلخ  هک  نیمه  تشادن ، ییاج  مدرم 

46 ص :
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یهلا فعش  لاح  رد  یضارتعا 

بلق رد  هک  یگرزب  شتآ  تهج  هب  تساجک و  ات  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تمظع  دینیبب  ات  مدرک  ضرع  ناتتمدخ  ار  تامدقم  نیا 
عورـش ادخ  اب  هقـشاعم  اب  هبطخ  نیا  نوچ  دشاب ، هدنام  ناشیارب  هبطخ  نیا  داریا  يارب  یتقاط  دیابن  ًاتدعاق  دـنا ، هدرک  رو  هلعـش  ناشیا 

ِیهلا رتسب  رد  ار  زیچ  همه  ترضح  دوش  یم  مولعم  سپ  .دنشک  یم  شیپ  ار  یـسایس  یعامتجا  قیقد  ياه  ثحب  نآ  دعب ، دوش و  یم 
ربمایپ رتخد  هک  تسا  تسرد  : » دیوگ یم  ماین » رد  یهز  ارهز ، همطاف   » باتک رد  یحیـسم  ِیناتک  نامیلـس  ياقآ  .دـنک  یم  هراظن  نآ 
راگنا دنک ، ّتقد  هبطخ  نیا  هب  سک  ره  عقاو  هب  دیشورخ » یم  یخیرات  شمارآ  کی  اب  یلو  دیشورخ ، یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

دراد يونعم  لاح  نینچ  رد  ـالاح  تسا و  روعـش  ّتیونعم و  تسم  هدـش و  افوکـش  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  دوجو  رد  اـه  تشهب  ماـمت 
هک تشادن  ینعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هلمج  نیا  دوبن  هللا  یف  يانف  ماقم  مالسلا  اهیلع  همطاف  ماقم  رگا  .دنک  یم  ضارتعا 

(1)« اهاضِِرل یضْرَی  َو  َهَمِطاف ، ِبَضَِغل  ُبِضْغََیل  َهللا  َّنِا  : » دیامرف یم 

(2) هدروآ يراخب  زین  و 

«. اهاذآ ام  ینیذؤی  اهبارَا و  ام  یُنبیری  یّنم  ُهعضب  همطاف  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا 

ادـج دـشابن  هبطخ  هب  طوبرم  تسا  نکمم  هک  ییاـهزیچ  زا  ار  هبطخ  لـصا  اـت  منک  ضرع  متـساوخ  هسلج  نیا  رخآ  رد  هک  يا  هتکن 
هبطخ نیا  زا  دعب  عوضوم  اب  هطبار  رد  نیخّروم  زا  یضعب  هک  تسا  ینانخس  دروم  رد  مینک ،

47 ص :

تیاور 2. ص19 ، ج43 ، راونالا ،» راحب  - » 1
.فاْصنِالا هریغلا َو  یف  هتنبا  نع  لجرلا  ّبذ  باب  رد  ص37 ، ج7 ، يراخب ،» حیحص  - » 2
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رکبابا دومرف و  هنیدم  دجسم  رد  ار  راتفگ  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رتخد  نوچ  دنا : هتشون  نیخروم  زا  یضعب  .دنا  هدروآ 
(1)، دریگ یم  کمک  نانز  زا  هتسشن و  هناخ  رد  هک  درک  نیهوت  مالسلا  هیلع  یلع  هب  یّتح  درک و  هنابدا  یب  يدروخرب  وا  اب 

: تفگ نینچ  دوخ  رهوش  هب  دمآ و  هناخ  هب  ترضح 

رالاس نامه  هن  وت  رگم  يا ؟ هتـسشن  هناـخ  هشوگ  رد  ناـگدز  تمهت  نوچ  و  يا ، هتـسب  وناز  هب  ار  اـه  تسد  یک  اـت  بلاـطوبا ! رـسپ  »
!...«. دیرب ار  منادنزرف  شروخ  نان و  دیرد و  ار  متمرح  هدرپ  هفاحقوبا ، رسپ  يا ؟ هجنر  نانیا  گنچ  رد  زورما  ارچ  يا !؟ هجنپرس 

.تسا مکاح  نآ  رب  یّصاخ  مظن  ینعی  دراد ، نیگنهآ  عجس و  تلاح  قوف  هلمج  دییامرف ؛ یم  هظحالم  هچنانچ 

: دیامرف یم  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  یگدنز  باتک  رد  يدیهش  رتکد  ياقآ  بانج 

ود نیا  يارب  هعیـش  دـشاب ؟ هتفگ  نخـس  روط  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  اـب  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  هک  تسا  نکمم  يزیچ  نینچ  هنوـگچ  »
ناـن و يارب  مه  نآ  دـنک ، شنزرـس  ار  شیوش  نینچ  نیا  ربماـیپ  رتخد  تفریذـپ  ناوت  یم  اـیآ  تسا ، لـئاق  تمـصع  ماـقم  راوگرزب 
، هیبشت هراعتـسازا ، معا  تسا ؛ یظفل  يونعم و  شیارآ  زا  رپ  راتفگ  زا  تمـسق  نیا  هک  تسا  نیا  دینیب  یم  هچنآ  شنادنزرف ؟ شروخ 
، دوش یم  هتفگ  عمج  يارب  هک  تسا  ینخـس  تسا ، نآ  رویز  دشاب ، رادروخرب  اه  شیارآ  نینچ  زا  هبطخ  رگا  .عجـس  قابط و  هیانک ،

ظفل شیارآ  هب  زین  نآ و  ییابیز  هب  دراد ، هّجوت  ینعم  هب  هک  لاح  نیع  رد  بیطخ  راـتفگ ، نینچ  رد  .دـنک  اـج  هدنونـش  لد  رد  دـیاب 
مه نآ  ییوشانز  زیمآ  هلگ  يوگتفگ  اّما  دشاب ، هتشاد  هّجوت  دیاب 

48 ص :

ص 214. ج16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ،» جهن  حرش  - » 1
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رهوش هب  يرونخـس  رد  ار  دوخ  تردـق  تساوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رتخد  رگم  دـشاب ؟ نینچ  دـیاب  ارچ  دوخ ، هناـخ  رد 
(1) »؟ دهد ناشن  شیوخ 

داد ناکما  ناوت  یم  .دـنا و  هدرک  هفاضا  ترـضح  تاملک  هب  ًادـعب  ار  تمـسق  نیا  هک  تسا  يدیهـشرتکد  ياقآ  بانج  اب  قح  ًارهاظ 
نینچ دـنک ، یم  دزـشوگ  ار  یـسایس  یتفرعم و  داعبا  نیرت  یلاع  هک  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاـف  هبطخ  یلـصا  ماـیپ  ندرب  نیب  زا  يارب 

.دنشاب هدرک  لصو  نادب  ار  ییاه  هیاریپ 

هنوگچ مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  دـید  میهاوخ  مینک ، هجوت  هبطخ  لصا  هب  هدـنیآ  تاسلج  رد  ناـمناوت  ّدـح  رد  یتقو  هللاءاـش  نإ 
نیا زا  یلیخ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  تریصب  هلئسم  دوب و  دهاوخ  زاس  تشونرـس  خیرات ، تیاهن  ات  هک  دنا  هدوشگ  ار  يا  ههبج 

.تسا رتالاب  دننز ، یم  ترضح  دروم  رد  هک  يداع  ياه  فرح 

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »

49 ص :

ص 142. يدیهشرتکد ، مالسلا ،»  اهیلع  ارهز  همطاف  یگدنز  - « 1

زا ینید  تیمکاح  فذح  تافآ  یبای  هشیر  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  تریصب 
ناهج تیریدم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 467ناهفصا   هحفص 65 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14857/AKS BARNAMEH/#content_note_49_1
http://www.ghaemiyeh.com


50 ص :

زا ینید  تیمکاح  فذح  تافآ  یبای  هشیر  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  تریصب 
ناهج تیریدم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 467ناهفصا   هحفص 66 

http://www.ghaemiyeh.com


ماکحا هفسلف  هب  ملع  تیبلا و  لها 

هراشا

51 ص :
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

} ِکَُقلْخَی ْنَا  َْلبَق  ِکَقَلَخ  يذَّلا  ِکَنَحَْتِما  ُهَنَحَتْمُم  ای  ِْکیَلَع  مالَّسلا  {

(1)  …} ًهِرباص ِهب  ِکَنَحَْتما  اَِمل  ِْتنُک  َو  { 

نآ میسانشب و  ار  ترضح  دیاقع  هک  تسا  نیا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  بلق  هب  ندش  کیدزن  طرـش  دیرـضحتسم ؛ هک  هنوگنامه 
دیاقع و لماش  تسا  یفراعملا  هرئاد  هک  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هبطخ  میهاوخ  یم  ور  نیا  زا  .مینک  کیدزن  نامبلق  هب  ار  اه 

.میهد رارق  قّمعت  هجوت و  دروم  یسایس  یخیرات و  یعامتجا ، ینافرع ، يدیحوت ، دعاوق 

یلَع هللادـمحلا  : » دـیامرف یم  هک  ییاج  زا  هبطخ  لوا  ياهزارف  میتفگ : میدرک و  ثحب  هبطخ  یّلک  ياضف  صوصخ  رد  لبق  هسلج  رد 
یقیمع بان و  يدیحوت  هاگدید  کی  ِهتَّیِرَِبل » ًادُّبَعَت  ِِهتَرْدـُِقل َو  ًاراهِْظا  َو  دـیامرف « : یم  هک  اج  نآ  ات  َمَْهلَا » ام  یلَع  ُرْکُّشلا  َهل  مَْعنَا و  ام 

باب نآ ، زا  دـعب  .میزادرپب  نآ  هب  میرادـن  دـصق  ام  اه  ثحب  هلـسلس  نیا  رد  دراد و  ینالوط  ثحب  هب  جاـیتحا  هک  دـنک  یم  حرطم  ار 
دنوادخ هک  دندوب  هدشن  قلخ  مدآ  َملاع و  زونه  دنیامرف : یم  .دراد  یلاع  رایـسب  یهاگیاج  ناشیا  رظنم  رد  هک  دننک  یم  زاب  ار  توبن 

همانرب

53 ص :

.هبنشکی زور  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترایز  نانجلا ،» حیتافم  - » 1
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و دـندوب ) بیغ  باجح  رد  تاقولخم  زونه  هک  هاگنآ  « ) هَنُونْکَم ِْبیَْغلِاب  ُِقئالَْخلا  ِِذا   » دوب هتخیر  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیبرت 
ینعم مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  هاـگنآ  دوب  هدـش  ءاـضما  لـبق  زا  هک  تسا  يدـئاق  نآ  روهظ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  روهظ 

.دش دهاوخ  ثحب  دوخ  ياج  رد  هک  دننک  یم  نییبت  ملاع  رد  ار  ربمایپ  شقن  يربمایپ و 

تلحر زا  دعب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ار  هبطخ  نیا  نوچ  تسا ، هغالبلا  جهن  ِردام  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هبطخ  دـش ؛ ضرع 
.تسا هدش  نایب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تموکح  ياه  لاس  رد  هغالبلا  جهن  یلو  دنا ، هدرک  داریا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ 

ياه فرح  همه  نیا  دننکب  یسایس  ثحب  کی  طقف  دنتساوخ  یم  ناشیا  رگا  .دینک  تقد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  مالک  ياضف  هب 
رد قارغتـسا  ساسا  رب  هداوناخ  نیا  ياه  فرح  ماـمت  تسیچ ؟ يارب  یبوبر  ملاـع  رد  قرغتـسم  مه  نآ  يدوهـش ، ینارون و  یناـفرع ،

ناملد میروخب و  اج  دوز  یـسایس  ثداوح  لـباقم  رد  هک  دنتـسین  اـم  لـثم  تسا و  ضحم  لـکوت  لد  اـه ، نیا  لد  .تسا  بیغ  ملاـع 
هبطخ يادتبا  ياهزارف  رد  .دنتخاب  هتسد  نآ  دندُرب و  هتـسد  نیا  هورگ و  نیا  دش و  داجیا  یفارحنا  هعماج  رد  ياو  يا  هک  دنزب  شوج 
مدرم هک  مه  دعب  تمسق  رد  .چیه  رگید  ادخ و  دنتسه و  اشدوخ ن  ایوگ  دنتـسه ، يرگید  ملاع  رد  ریـس  لاح  رد  ترـضح  دینیب  یم 

نآ شیامرف  تمـسق  نیمه  زا  ار  دوخ  ثحب  اـم  تسا و  بیجع  رایـسب  ناـش  تبحـص  مـالک و  زرط  دـنهد  یم  رارق  باـطخ  دروم  ار 
.مینک یم  عورش  ترضح 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  تما  هفیظو 

یلص ربمایپ  باحـصا  زا  اه  نآ  رتشیب  هک  ار  دجـسم  رد  رـضاح  مدرم  ترـضح ، هاگنآ  َْتلاق »: ِسِلجَْملا َو  ِلْهَا  یِلا  ْتَتَفَْتلا  َُّمث   - » 65
: دندومرف دنداد و  رارق  باطخ  دروم  دندوب ، هلآ  هیلع و  هللا 

.دیتسه وا  یهن  رما و  نارادمچرپ  ادخ ! ناگدنب  يا  امش  ِِهیْهَن » ِهِْرمَا َو  ُبُُصن  ِهللاَدابِع  ُْمْتنَا   - » 66

.دیشاب یم  وا  یحو  ادخ و  نید  نالماح  ِِهیْحَو » ِِهنید َو  ُهَلَمَح  َو   - » 67

.رگیدکی هب  تبسن  دییادخ  ياه  نیما  و  ْمُکِسُْفنَا » یلَع  ِهللا  ُءانَُما  َو   - » 68

.اه تما  يوس  هب  دییوا  ناغلبم  ِمَمُالا » َیِلا  ُهُؤاغَُلب  َو   - » 69

.تسامش نایم  رد  دوخ  قح ، رادمامز  ْمُکیف » َُهل  ٍّقَح  ُمیعَز   - » 70

.هدرک راذگاو  امش  هب  هک  يدهع  و  ْمُْکَیِلا » ُهَمَّدَق  ٌدْهَع  َو  - » 71

.دیراذگن نیمز  ار  مالسا  ات  هدراذگ  یقاب  امش  يارب  هک  يا  هدنام  یقاب  و  ْمُْکیَلَع » اهَفَلْخَتِْسا  ٌهَّیَِقب  َو   - » 72

نامه دندوب  ترضح  تبحص  ياپ  دجسم  رد  هک  یناسک  .دیسر  اج  نیا  هب  مالسا  ات  دیدیشک  تمحز  امش  مدرم  يا  دنتفگ : ترضح 
یم هعفد  کی  الاح  .دوب  هتفرگ  ياپ  برعلا  هریزج  هنیدم و  هکم و  رد  مالسا  اه  نآ  داهج  گنج و  هزرابم و  اب  هک  دندوب  یناناملـسم 

دنهاوخ یم  ترضح  .دوش  نشور  مالسلا  اهیلع  همطاف  رون  اب  دیاب  هک  تسا  یمهم  هلئسم  نیا  .دننک  اهر  هراک  همین  ار  مالسا  دنهاوخ 
ياـهنم ِمالـسا  تسا ، هدـش  ماـمت  دـینک  یم  روـصت  دیتخانـش و  امـش  هک  یمالـسا  نازیزع ؛ يا  هک  دـننک  رادـیب  هجوـتم و  ار  اـه  نیا 

نیا تسا و  موصعم  تیمکاح 

55 ص :
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هنومن دیهد ؟ یم  نت  نآ  هب  دیراد  امش  هک  تسا  یگرزب  هابتشا  هچ  نیا  دبای ، یمن  همادا  مالـسا  راک  نیا  اب  و  تسین ، مالـسا  عقاو  رد 
هتشاد یمالسا  تناید  دنناوت  یم  یمالسا  تسایس  نودب  دننک  یم  رکف  مدرم  هک  میا  هتشاد  رایسب  مالسا  خیرات  لوط  رد  ار  هابتشا  نیا 
زامن دیاب  میشاب  رادنید  میهاوخ  یم  نوچ  ام  .تسا  هراک  همین  زامن  لثم  تسین ، نید  ًالصا  تسایس  ياهنم  نید  هک  یلاح  رد  .دنـشاب 
لکـش نیمه  هب  هلئـسم  مه  یعامتجا  لئاسم  رد  .دوش  ققحم  نام  يرادنید  زا  يدـُعب  وحن  نیرتهب  هب  ات  مینک  هماقا  شداعبا  مامت  اب  ار 

زا یمهم  دُعب  ًالمع  میـشابن ، نام  یعامتجا  طباور  رد  ادخ  مکح  ققحت  ددص  رد  ام  دشابن و  يراج  نآ  رد  ادـخ  مکح  رگا  هک  تسا 
.تسا هتفاین  ققحت  نید 

یناناملسم يا  .دیتسه  ادخ  یهن  رما و  يولبات  هنومن و  امش  ادخ ! ناگدنب  يا  مدرم ؛ يا  دنیامرف : یم  دجسم  رد  نارضاح  هب  ترـضح 
هچنآ یفن  رد  هتـساوخ و  ادخ  هچنآ  ققحت  رد  دیاب  دییادخ ، یهن  رما و  يولبات  امـش  دیدرک ، کمک  ار  مالـسا  دیدرک و  بالقنا  هک 

هب تبـسن  دـییادخ  نانیما  امـش  .دـیتسه  وا  یحو  ادـخ و  نید  نالماح  امـش  .دـیهد  ناشن  دوخ  زا  لماک  شالت  تسا ، هتـساوخن  ادـخ 
نایم رد  قح  رادمامز  مه  دشابن - هراک  همین  ناتمالـسا  دیـشاب  بظاوم  دیتسه -  رگید  ياه  تما  هب  ادخ  نید  ناغّلبم  امـش  .رگیدمه 

لوسر تلحر  اب  دیابن  هک  تسا  هتـشاذگ  امـش  شود  رب  ار  يدّهعت  ادـخ  ینعی  .تسامـش  دزن  ادـخ  زا  ینامیپ  دـهع و  مه  تسامش و 
نآ راد  ثاریم  ظفاح و  امـش  ات  تسا  هتـشاذگ  ياج  هب  امـش  يارب  ار  مالـسا  .دـینادب و  هدـش  ماـمت  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

.دیشاب

رطخ .دنیامن  یم  دنراد ، مالسا  هب  تبسن  هک  يا  هفیظو  هجوتم  ار  مدرم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  زارف ؛ نیا  رد  هک  دینک  یم  هظحالم 
راک نتسناد  هدش  مامت 

56 ص :

زا ینید  تیمکاح  فذح  تافآ  یبای  هشیر  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  تریصب 
ناهج تیریدم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 467ناهفصا   هحفص 72 

http://www.ghaemiyeh.com


زا يرایـسب  هک  دینادب  رگا  یلو  .دور  یم  تسد  زا  مالـسا  تسا ، هدـش  مامت  راک  دـینک  رکف  رگا  هک  دـننک  یم  دزـشوگ  اه  نآ  هب  ار 
.دهد همادا  ار  گرزب  نینچ  يراک  دناوتب  هک  دینک  یم  عوجر  یسک  هب  ًامتح  تسا  هدنام  اهراک 

نآ هب  یبای  تسد  یگنوگچ  نآرق و  ماقم 

: زا تسا  ترابع  هک  دراذگ  یقاب  امش  يارب  ار  يزیچ  دنوادخ  دیامرف : یم 

ادخ قطان  باتک  ُقِطاّنلا » هللا  ُباتِک   - » 73

قداص نآرق  و  ُقِداّصلا » ُنارُْقلاَو   - » 74

نازورف رون  و  ُعِطاّسلا » ُروُّنلا  َو   - » 75

ناشخرد عاعش  و  ُعِمّاللا » ُءایِّضلا  و   - » 76

.تسا راکشآ  نآ  قیقد  فئاطل  نطاب و  رارسا  نشور و  نآ  ياه  تجح  نایب و  ُهُِرئارَس » ٌهَفِشَْکنُم  ُهُِرئاَصب ، ٌهَنَِّیب  - » 77

شریذپ لباق  ابیز و  يرهاوظ  اب  ُهَرِهاوَظ » ٌهَیّلَحَتُم   - » 78

هک هنوگ  نآ  ار  نآرق  يا  هعماج  یتقو  .دننک  نایب  ار  یتاکن  شتایـصوصخ  نآرق و  زا  دننک  یم  عورـش  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
هب هعماج  دوش و  یم  هدیشک  دنراد  راظتنا  ترضح  هک  ییاج  نآ  هب  هعماج  ریس  ًامتح  دهد ، رارق  هجوت  دروم  دننک  یم  نایب  ترـضح 

لیلد هب  دنا  هدیـسرن  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  شنیب  هب  مدرم  دینیب  یم  رگا  اذـل  دوش و  یم  کیدزن  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  شنیب 
اب هطبار  رد  ترضح  ياهریبعت  .دنا  هدادن  رارق  هجوت  دروم  حیحص  وحن  هب  ار  نآرق  هک  تسا  نآ 

57 ص :
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.میزادرپ یم  نآ  هب  لامجا  روط  هب  هک   (1) تسا هغالبلا  جهن  هبطخ 2  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ریباعت  لثم  نآرق 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  نآرق  زا  هدافتسا  یگنوگچ 

یم کمک  دیامن و  یم  نشور  ار  امش  ياه  لیلحت  شنیب و  قفا  دنک و  یم  ریصب  ار  امش  هک  تسا  يرون  نآرق  دنیامرف : یم  ترـضح 
طابترا قیرط  زا  .تسا  راکـشآ  ًالماک  نآرق  نداد  تریـصب  .دـینیبب  الاح  نیمه  ار  فلتخم  تاـنایرج  تیاـهن  هدـنیآ و  امـش  اـت  دـنک 

هعماج و لئاسم  دیناوت  یم  ًاعقاو  هک  دـهد  یم  امـش  هب  یتریـصب  نآرق  ینعی  .دوش  یم  راکـشآ  ناتیارب  َملاع  رارـسا  نآرق ، اب  حـیحص 
رایـسب نآ  رهاوظ  دـینکن ، اـهر  ار  نآرق  هک  دـننک  یم  هیـصوت  ترـضح  عقاو  رد  .دـینک  لـیلحت  تسرد  ار  ترخآ  اـیند و  هداوناـخ و 

یم یناحور  يافـص  يونعم و  قیاـقح  هب  ار  امـش  تیباذـج ، نیمه  قیرط  زا  .دـنک  یم  بذـج  ار  ناـسنا  حور  لد و  تسا و  باذـج 
انـشآ نآرق  نیا  اب  دیاب  سکعرب ؛ هکلب  دیرادن ، مک  يزیچ  رگید  امـش  دش  مامت  یحَو  ات  دینک  رکف  هک  تسین  روط  نیا  سپ  .دـناشک 

یم ماجنا  یناسک  هب  عوجر  اب  راک  نیا  دـینک و  نآرق  مهف  كرد و  هدامآ  دـیاب  ار  هعماج  اذـل  دـیریگب و  هرهب  نآ  قیاقح  زا  دـیوش و 
راک دینک  یم  رکف  هک  تسا  نآ  تهج  هب  دیا  هدرک  عوجر  لوا  هفیلخ  لاثما  هب  امـش  هک  نیا  .دنـسانش  یم  ار  ینآرق  قیاقح  هک  دوش 

نامگ هجیتن  رد  تسا و  هدش  مامت 

58 ص :

.دییامرف عوجر  فلؤم  نیمه  زا  هرامش 2  هبطخ  حرش  هغالبلا ؛ جهن  حرش  ياه  ثحب  هلسلس  هب  - 1

زا ینید  تیمکاح  فذح  تافآ  یبای  هشیر  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  تریصب 
ناهج تیریدم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 467ناهفصا   هحفص 74 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14857/AKS BARNAMEH/#content_note_58_1
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .دشاب روما  سأر  رد  دناوت  یم  یسک  ره  دیا  هدرک 

یم روصت  امش  ایآ  .دنک  یم  هاگآ  َملاع  رارسَا  رب  ار  امـش  هک  ینآرق  تسه ، امـش  نیب  رد  ییاناوت  نینچ  اب  ینآرق  نینچ  هک  یلاح  رد 
هیلع و هللا  یلص  ادخربمایپ  هک  تسا  زاین  دنوادخ  فرط  زا  یمیعز  ای  دناسانـشب ؟ دسانـشب و  ار  نآرق  رارـسَا  دناوت  یم  سکره  دینک 

؟ دیراپسب وا  تسد  هب  ار  راک  دیاب  امش  هدرک و  یفرعم  امش  هب  ار  نآ  هلآ 

59 ص :

امش تشاد و  نم  زج  یـسک  ار  هاگیاج  نیا  هک  متـشاد  تسود  نم  : » تفگ رکبابا  ص 14  ج1 ، دمحا ،» دنـسم   » باتک لقن  هب  انب  - 1
زا دوب و  رود  ناطیـش  سرتسد  زا  وا  مرادـن  ار  نآ  بات  نم  دـینک ، راـتفر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ناـتربمایپ  نوچ  دـیهاوخب  نم  اـب  رگا 
نم هتبلا  متسین و  امش  نیرتهب  نم  دنگوس  ادخ  هب  : » دیوگ یم  دعس ج3 ص 151  نبا  تاقبط  ربانب  ای  و  دمآ » یم  یحو  وا  رب  نامسآ 
یم رگا  .دش  یم  باختنا  راک  نیا  يارب  نم  ياج  هب  امش  نایم  زا  یـسک  مدوب  لیام  متـشاد و  یم  شوخان  ار  هاگیاج  نیا  رب  نتـسشن 

، منک لمع  مناوت  یمن  هویـش  نآ  رب  نم  نونکا  منک  یم  راتفر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  همانرب  اب  امـش  ناـیم  رد  نم  دـیرادنپ 
یم رارق  ریثأت  تحت  ارم  هک  مراد  یناطیش  نم  یلو  دوب ، يا  هتشرف  وا  اب  دنام و  یم  رانک  رب  اه  شزغل  زا  نامـسآ  يرای  هب  ادخ  لوسر 

ما يرای  متفر  تسار  هار  هب  رگا  دییاپب ، ارم  مراذگن ، اپ  امـش  يوم  تسوپ و  رب  ات  دینک  يرود  نم  زا  مدمآ  مشخ  هب  نوچ  سپ  دهد ،
رب یتقو  و  دشاب ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نیشناج  یسک  نینچ  دوب  راوازس  ایآ  دیروآ .» تسار  هار  هب  ارم  مداتفا  ترپ  رگا  دینک و 
مه دیزی  يارب  هیواعم  هک  اجنآ  ات  دـشاب  یمالـسا  هعماج  مکاح  هک  دـهد  یم  قح  دوخ  هب  سکره  دوشن ، دـیکأت  هفیلخ  لامک  ملع و 
ياه شیم  زا  يا  همر  نوچمه  دوخ  زا  سپ  يارب  ار  دمحم  ناوریپ  مسرت  یم  نم  : » دیوگ یم  هک  يروط  هب  تسا  لئاق  ار  یقح  نینچ 

ینالقاب هک  دندناسر  ییاج  هب  ار  راک  اتسار  نیمه  رد  و  ریدغلا ج 13 ص 270 .) يربط ج 6 ص 170 - خیرات  « ) منک اهر  نابش  یب 
وا رب  دیابن  يور  چیه  هب  دنک و  يرگمتس  يراکهبت و  دنچره  دوش ، یمن  رانک  رب  دوخ  تمِس  زا  ماما  دسیون : یم  دیهمت ص 186  رد 
رد يرایـسب  ياه  ثیدح  .دنیامن و  يرگمتـس  دنچره  درک  يوریپ  ناماما  زا  دـیاب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نوچ  دـیروش ،

.دندرک شومارف  ار  ثیداحا  نیا  ریبز  هحلط و  هشیاع و  لاثما  ایوگ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلباقم  رد  یلو  دنتخاس  اتسار  نیا 
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.دنا ناهج  هطبغ  دروم  نآرق  ناوریپ  ُهُعایْشَا » ِِهب  ٌِطبَتْغُم   - » 79

.دناشک یم  یهلا  ناوضر  يوس  هب  ار  ناسنا  نآ ، زا  يوریپ  تیعبت و  و  ُهُعاْبِتا » ِناوْضِّرلا  َیِلا  ٌِدئاق   - » 80

.تسا تاجن  ماجنارس  هب  ِهار  نامه  نآ ، زا  يونش  نخس  ُهُعاِمتِْسا » ِهاجَّنلا  َیِلا  ٍّدَُؤم   - » 81

.تفای تسد  ناوت  یم  ادخ  ینارون  ياه  تجح  هب  نآرق  هلیسو  هب  ُهَرَّوَنُْملا » ِهللا  ُجَجُح  ُلاُنت  ِِهب   - » 82

.دیسر هدومرف  بجاو  ادخ  هک  یضئارف  هب  و  ُهَرَّسَفُْملا » ُهُِمئازَع  َو   - » 83

.تفای ملع  تسا ، هتشاد  زاب  اه  نآ  باکترا  زا  ار  اه  ناسنا  هک  یمراحم  هب  و  ُهَرَّذَحُملا » ُهُمِراحَم  َو   - » 84

يریگ میمصت  رد  لزلزت 

تایـصوصخ زا  يا  هوحن  هب  دوش ، ینآرق  رّکفت  شرکفت  یتـلم  رگا  ینعی  .دـنناهج  هطبغ  دروـم  نآرق  ناوریپ  دـنیامرف : یم  ترـضح 
همه یقیقح  بولطم  هک  دسر  یم  یتالامک  هب  نوچ  .دنروخ  یم  ار  وا  هطبغ  نارگید  هک  دبای  یم  تسد  یعامتجا  طیارش  یقالخا و 
نیا مه  ام  شاک  يا  دنیوگ  یم  همه  ایند  لها  اه و  گنرز  اهراد و  هیامرـس  دـینک  رکف  ینآرق  هک  يا  هزادـنا  هب  امـش  .تساه  ناسنا 

.دنیایب نآرق  غارس  هب  هک  دهد  یمن  هزاجا  اه  نآ  هب  ًامومع  ناطیش  دنچ  ره  میدش ، یم  روط 

ادیپ تاجن  دریذپب  ار  نآرق  یتلم  رگا  و  تسا ، یهلا  تیاضر  يوس  هب  شریـسم  دنک  تیعبت  نآرق  زا  هک  یتلم  دـنیامرف : یم  ترـضح 
دنک و یم 

60 ص :
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ياه تّجح  اه و  لیلد  هب  دیوش  کیدزن  نآرق  هب  رگا  .دنیامن  فرـصنم  هار  زا  دننک و  هتـسخ  ار  نآ  دنناوت  یمن  اه  هنتف  اه و  هسوسو 
هب ات  دـیبای  یم  تسد  يدـنلب  ياه  تّمه  هب  زین  دـینک و  یم  ادـیپ  قیفوت  یهلا  تابجاو  ماجنا  هب  دـیوش و  یم  لـیان  نآ ، ینارون  ِیهلا 

.دییآ قئاف  دیهد  ماجنا  دیابن  تسا و  مارح  هچنآ 

دیاب ار  يراک  هچ  دنناد  یمن  دـنرادن  یتباث  هدـیقع  نوچ  اه  یبرغ  : » دـیوگ یم  ییاکیرمآ  یبهذـم  سانـش  هعماج  نمتـسپ  لین  ياقآ 
وا دنریذپب .» دیاب  ار  ناشدوخ  یگدنز  ياهدـیابن  اهدـیاب و  لیلد  هچ  هب  دـنهد و  ماجنا  دـیابن  ًامتح  ار  يراک  هچ  دـنهد و  ماجنا  ًامتح 

نآرق الاح  دنتسه .» ناوتان  رایسب  يریگ  میمصت  رد  دنتشاد  يدنب  مین  نید  هک  یطسو  نورق  هب  تبـسن  برغ  ِزورما  ِمدرم  : » دیوگ یم 
.تسین يا  هداس  زیچ  نیا  دهد ، ماجنا  دیابن  هک  دـمهف  یم  مه  مدآ  یهد ، ماجنا  دـیابن  ار  راک  نیا  دـیوگ : یم  ًالثم  تسا ، نآ  سکع 
مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  هتبلا  دوش  یم  رادروخرب  يریگ  میمصت  رد  یبوخ  ماکحتسا  زا  دشاب ، هتـشاد  نآرق  هعماج ، ناسنا و  یتقو 

.دنسانش یم  یبوخ  هب  ار  نآرق  هک  تسا  یناسک  ندش  مکاح  نآ ، طرش  هک  تسا  هجوتم 

نآرق هاگیاج  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  هجوت 

هب دینک  حتف  ار  ترخآ  ایند و  ياه  هّلق  دیناوت  یم  نآرق  اب  هک  دنوش  یم  رکذـتم  هعماج  هب  زارف  نیا  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
یبارعا کی  هک  میراد  تنـس  لـها  تیاور  هب  .تسین  صخـشمان  امـش  نیب  رد  هک  دـینزب  یـسانش  نآرق  نماد  هب  تسد  هک  نیا  طرش 

.دنتفگ باوج  مه  ترـضح  و  دیـسرپ ، ترـضح  زا  ار  تالاؤس  نآ  درک و  ور  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  وا  درک و  مود  هفیلخ  زا  یتالاؤس 
هب یبارعا 

61 ص :
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یلْوَم َيالوم َو  اذه  اذه ؟ ْنَم  يرْدَت  ام  َکَْحیَو  : » تفگ رمع  يدادـن ؟ ارم  باوج  ارچ  یتسه  نینمؤملاریما  وت  هک  درک  ضارتعا  رمع 
ره يالوم  نم و  يـالوم  درم  نیا  تسیک ؟  درم  نیا  یناد  یم  اـیآ  وت ، رب  ياو  ینعی : ٍنِمْؤُِمب » َْسیَلَف  ُهـالْوَم  ْنُکَی  َْمل  ْنَم  ٍنِمُْؤم َو  ِّلُـک 

(1) .تسین نمؤم  دشابن  وا  يالوم  یلع  هک  یسک  تسا و  ینمؤم 

مولعم مدرم  نیب  رد  دسانشب  ار  نآرق  هک  سک  نآ  سپ 

62 ص :

: تفگ رمع  هک  نیا  ببـس  دـیوگ : یم  لئاضف  باب  رد  دـمحا  ماما  زین  ص 29 و  ءافلخلا ،» دـنع  نینمؤملاریما  مامالا  ماقم   » باتک - 1
هاشداپ هک  دوب  نیا  دشابن ؛ نآ  رد  نسحلاوبا  هک  يا  هلکـشم  زا  ادخ  هب  مرب  یم  هانپ  ینعی  نسحلاوبا » اهل  سیل  هلـضعم  نم  هللااب  ذوعا  »

، تفاین اه  نآ  دزن  یباوج  سپ  تفگ ، هباحـص  يارب  ار  لئاسم  نآ  رمع  سپ  .دیـسرپ  ار  یلئاـسم  وا  زا  تشون و  يا  هماـن  رمع  هب  مور 
رفصالا ینب  مان  هب  مور  کلم  .تفگ  خساپ  تدم  كدنا  رد  ترضح  نآ  سپ  .تشاد  ضورعم  مالسلا  هیلع  یلع  دزن  ار  اه  لاؤس  نآ 

ادـخ دزن  هک  تسیچ  نآ  - 3 دـناد ؟ یمن  ار  نآ  ادـخ  هک  تسیچ  نآ  - 2 هدرکن ؟ قـلخ  ار  نآ  ادـخ  هک  تسیچ  نآ  - 1 دوب : هدیسرپ 
-7 تسا ؟ مشچ  شمامت  هک  تسیچ  نآ  - 6 تسا ؟ اپ  شمامت  هک  تسیچ  نآ  - 5 تسا ؟ ناهد  شمامت  هک  تسیچ  نآ  - 4 تسین ؟

یمکـش مِحَر و  هک  يزیچ  راهچ  زا  هدب  ربخ  تسین 9 - لیماف  شیارب  هک  يدرم  زا  هدـب  ربخ  - 8 تسا ؟ لاب  شماـمت  هک  تسیچ  نآ 
؟ دـیوگ یم  هچ  سوقان  توص  تسین 11 - نآ  رد  حور  یلو  دـشک ، یم  سفن  هک  يزیچ  زا  هدـب  ربـخ  هدرکن 10 - لمح  ار  اـه  نآ 
دور و یم  شا  هیاس  رد  لاسدص  هراوس  هک  یتخرد  زا  هدـب  ربخ  درک 13 - تکرح  راب  کی  هک  يا  هدننک  تکرح  زا  هدـب  ربخ  - 12

یتخرد زا  هدب  ربخ  دیباتن 15 - نآ  رب  رتشیب  راب  کی  دیـشروخ  هک  یناکم  زا  هدب  ربخ  - 14 تسیچ ؟ ایند  رد  شلثم  دوش ، یمن  ماـمت 
-17 تسیچ ؟ ایند  رد  تسین ، یلوب  عوفدـم و  ناشیارب  دنـشون و  یم  دـنروخ و  یم  هک  تشهب  لها  لَـثَم  دیئور 16 - بآ  نودـب  هک 
رد دنوش ، یمن  مه  هب  طولخم  هک  تسا  اذغ  گنراگنر  عاونا  حدق  ره  رد  تسا و  ییاه  حدق  نآ  رد  هک  یتشهب  هدرتسگ  هرفـس  لَثَم 
ربخ - 19 تسیچ ؟ ایند  رد  دوش ، یمن  مک  نآ  زا  يزیچ  دیآ و  یم  نوریب  تشهب  رد  یبیـس  زا  هک  يا  هّیروح  لَثَم  - 18 تسیچ ؟ ایند 
هیلع یلع   ] Z .یتشهب ياهدیلک  زا  هدب  ربخ  تسا 20 - درم  کی  يارب  ترخآ  رد  یلو  تسا ، درم  ود  يارب  ایند  رد  هک  يزینک  زا  هدـب 

هیلع و هللا  یلص  دّمحم  نامربمایپ  تکرب  ادخ و  تکرب  ددم و  هب  ار  نآ  باوج  مدش و  هاگآ  وت  همان  زا  نم  دعب ؛ اما  دنتـشون : مالـسلا 
روط نیمه  تسوا و  تفـص  ادـخ و  مالک  نآ  نوچ  تسا  نآرق  هدـیرفاین ، ار  نآ  یلاعت  يادـخ  هک  يزیچ  نآ  اـما  - 1 مهد : یم  هلآ 

هک تسامـش  لوق  دناد ، یمن  ادخ  هک  يزیچ  اما  .وا 2 - ياه  تفـص  نانچمه  تسا و  میدق  ناحبـس  يادخ  هدش و  لزان  ياه  باتک 
ملظ و تسین ، ادخ  شیپ  هک  يزیچ  اما  .تسا 3 - دلوی » مل  ِدلَی و  َْمل   » وا هک  یلاح  رد  دیداد ، رارق  کیرش  رـسمه و  دنزرف و  وا  يارب 
، تسا مشچ  شماـمت  هچنآ  .تسا  بآ  تسا ، اـپ  شماـمت  هچنآ  .تسا  شتآ  تسا ، ناـهد  شماـمت  هـچنآ  اـما  ات 7 - .تسا 4  مـتس 
.تسا 9- مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  تسین ، شیارب  یلیماف  هک  سک  نآ  اما  .تسا 8 - داب  تسا ، لاب  شمامت  هچنآ  تسا و  دیشروخ 
-10 مالسلا .  هیلع  یسوم  ياصع  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  چوق  ءاوح - مدآ - تسا ؛ زیچ  راهچ  درکن ، لمح  ار  نآ  یمکـش  هک  نآ  اما 

ًاّقط : » دـیوگ یم  سوقان  اما  - 11 سَّفَنَت .» اِذا  ِْحبُّصلاَو  : » دومرف دـنوادخ  اذـل  تسا و  حبـص  دـشک ، یم  سفن  حور  نودـب  هک  نآ  اما 
ِّالا اّنَع  یِضْمَی  ٍمْوَی  ْنِم  ام  ًانْرَق ، ًانْرَق  اْینّدلا  یِضْمَت  انَتَوْهَتْـساَو ، اْنتَّرَغ  ْدَق  اینّدلا  َّنِا  ًاقدِص ، ًاقدِص  ًالدَع ، ًالدع  ًالهَم ، ًالهَم  ًاّقَح ، ًاّقَح  ًاّقَط ،

، تسا لدـع  تسا ، لدـع  یتصرف ، یتصرف ، تسا ، قح  تسا ، قح  ینعی ؛ اّنَطوتـساف » لحرن  ّانِا  انربْخَا ، ْدَـق  َتوملا  َّنِا  اـنْکِراّنِم ، یهْوَا 
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هب دنک ، یم  بارخ  تسـس و  ار  ام  زا  ینکر  هک  نیا  زج  درذگ  یمن  ام  زا  يزور  چیه  درذـگ ، یم  نرق  تسا ، قدـص  تسا ، قدـص 
راب کی  هک  يا  هدننک  تکرح  اما  .میداد 12 - رارق  نطو  ار  یناف  يارـس  ام  سپ  تفر ، میهاوخ  ام  هک  هداد  ربخ  ار  اـم  گرم  یتسار 

، دوب هلصاف  زور  هنابـش  دنچ  سدقم  ضرا  هوک و  نآ  نیب  دندومن و  نایـصع  لیئارـسا  ینب  هک  یماگنه  دوب  انیـس  روط  درک ، تکرح 
تـسا نیا  و  تشادهگن ، اه  نآ  رـس  يور  ار  هوک  نآ  سپ  داد ، رارق  رون  زا  لاب  ود  نآ  يارب  دنَک و  ار  نآ  زا  يا  هعطق  دـنوادخ  سپ 

ار هوک  میدرک  دنلب  ام  هک  ینامز  و  .......مُکاَْنیَتآ » اَم  ْاوُذُخ  ْمِِهب  ٌِعقاَو  ُهَّنَأ  ْاوُّنَظَو  ٌهَّلُظ  ُهَّنَأَک  ْمُهَقْوَف  َلَبَْجلا  اَنْقَتَن  ذِإَو  یلاعت «  يادـخ  لوق 
دوخ ياـج  هب  هوک  دـندرک  هبوت  نوچ  و  دـیآ ، یم  دورف  اـه  نآ  رب  هوـک  نآ  هک  دنتـشادنپ  دوـب و  یناـبیاس  لـثم  اـه ، نآ  رـس  يـالاب 

اما .تفاکش 14 - لیئارـسا  ینب  يارب  یتقو  دوب  ایرد  نیمز  نآ  هبترم ، کی  رگم  باتفآ  نآ  رب  دیباتن  هک  یناکم  اما  - Z [13 .تشگرب
نآ يوس  هب  تسا و  متفه  نامـسآ  رد  یهتنملا  هردس  نآ  تسا و  یبوط  تخرد  دور ، یم  لاسدـص  هراوس  شا  هیاس  رد  هک  یتخرد 

.تسا اج  همه  شرون  تسا و  یکی  شلصا  یبوط  هرجـش  لثم  هک  تسا  دیـشروخ  ایند  رد  شریظن  مدآ و  ینب  لامعا  دوش  یم  یهتنم 
ام و  نیطْقَی » ْنِم  ًهَرَجَـش  ِْهیَلَع  اْنتَْبنَا  َو  : » دومرف دـنوادخ  دوب و  سنوی  تخرد  نآ  سپ  هدـش ، هدـیئور  بآ  نودـب  هک  یتخرد  اما  - 15

دوخ فان  دنب  زا  وا  هک  ردام  محر  رد  تسا  نینج  ياذغ  ایند  رد  تشهب  لها  ياهاذـغ  لَثَم  .ودک 16 - زا  میدنایور  یتخرد  وا  يارب 
تـسا ناگدنرپ  مخت  ایند ، رد  دنوش  یمن  طولخم  فرظ  کی  رد  هک  ییاهاذغ  عاونا  لَثَم  .عوفدم 17 - لوب و  نودب  دنک  یم  هیذـغت 

زا هک  تسا  مرک  ایند ، رد  شریظن  دـیآ ، یم  نوریب  بیـس  زا  هک  يا  هیروح  اما  .دنوش 18 - یمن  طولخم  دیفـس  درز و  گنر  ود  هک 
رد هک  تسا  ییامرخ  تخرد  نآ  تسا و  رفن  ود  نیب  هک  يزینک  اـما  .دنک 19 - یمن  رییغت  بیـس  هک  یلاح  رد  دیآ  یم  نوریب  بیس 

یهاوخن لخاد  تشهب  رد  وت  هک  نآ  يارب  تسا ، نم  لام  طقف  ترخآ  رد  یلو  وت ، لـثم  تسا  يرفاـک  نم و  لـثم  ینمؤم  يارب  اـیند 
باوج نیا  تفگ : دناوخ ، ار  همان  رصیق  نوچ  دیوگ : بیسم  نبا  .تسا  هللا  لوسر  دّمحم  هللا و  ّالا  هلا  ال  تشهب ، ياهدیلک  .دش 20 -

(. ریدغلا ج12 ص98 ص87 - یفنح ، يزوج  نبا  طبس  همالا ، صاوخ  هرکذت   ) توبن هناخ  زا  رگم  هدشن  رداص  اه 
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یم سانـش  نآرق  کی  دـعب  هب  نیا  زا  تسا و  هدـش  عورـش  راک  هزاـت  یحَو ، ندـش  ماـمت  اـب  هک  دـندوب  هدرک  تلفغ  مدرم  یلو  دوب ،
اب ار  یطابترا  نینچ  ترورـض  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  .دـنک و  هنیداهن  هداـیپ و  ناـهج  هعماـج و  رد  ار  نآرق  گـنهرف  هک  میهاوخ 

؟ دشاب مکاح  دیاب  یشنیب  هچ  دننک و  ادیپ  طابترا  دیاب  یسک  هچ  اب  دنمهفب  مدرم  ات  دنوش  یم  رکذتم  نآرق 

.تسا حضاو  مکحم و  شیاه  يرگنشور  و  ُهَِیلاْجلا » ُُهتانَِّیب  َو   - » 85
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.دنک یمن  يرگید  زیچ  هب  دنمزاین  ار  امش  تسا و  صقن  یب  یفاک و  نآرق  نیهارب  و  ُهیفاْکلا » ُُهنیهاَرب  َو  - » 86

.تسا هدیدنسپ  شلئاضف  و  َُهبوُْدنَْملا » ُُهِلئاضَف  َو  - » 87

.تسا فطل  رس  زا  شیاه  هزاجا  اه و  تصخر  و  َُهبوُهْوَْملا » ُهُصَخُر  َو  - » 88

.تسا یسرتسد  لباق  شتاروتسد  و  َُهبُوتْکَْملا » ُهُِعئارَش  َو  - » 89

يرگنـشور اه و  لیلحت  دـنا ، هاوگ  رـسارس  یخیرات  ياه  هبرجت  هک  یلاح  رد  .تسا  یعقاو  يرگنـشور  کی  نآرق  ياـه  يرگنـشور 
شتانّیب ّتیناّقح  دـیور  یم  رتولج  هچ  ره  نآرق  اب  هطبار  رد  هک  یلاح  رد  .دـنیآ  یم  رد  بآ  زا  طلغ  یتدـم  زا  سپ  ینآرق  ریغ  ياـه 

ای دـنک و  فرطرب  ار  نآ  ياـه  صقن  هک  تسین  يرگید  ملع  هب  زاـین  هک  تسا  يا  هنوـگ  هب  نآرق  نـیهارب  .دوـش  یم  راکـشآ  رتـشیب 
، يروآ تسد  هب  تسا  نآ  رکذتم  نآرق  هک  ار  ییاه  تهج  وا  کمک  هب  ینک و  ادـیپ  ار  سانـش  نآرق  تسا  یفاک  دـشاب ، نآ  لمکم 
هک دناسر  یم  یتافص  هب  ار  امش  نآرق  .یبای  یم  تسد  شا  یندیدنسپ  رسارس  ياه  تلیـضف  هب  وا  قیرط  زا  یـسر و  یم  زیچ  همه  هب 

سونأم اه  نآ  اب  هک  یتدم  زا  سپ  یلو  دنراد  یبیجع  تافـص  هک  دیا  هدـید  ار  صاخـشا  زا  یـضعب  .تسا  یندیدنـسپ  ًامئاد  ًاعقاو و 
یم ناتدوخ  يارب  ار  تافـص  نآ  امـش  مه  هک  دـهد  یم  یتافـص  ناسنا  هب  نآرق  هک  یلاح  رد  .دنتـسین  یندیدنـسپ  دـینیب  یم  دـیدش 

ینعی دنادرگ ، یم  زیاج  ام  يارب  ار  ییاهراک  دراوم  زا  یضعب  رد  نآرق  .دندنسپ  یم  امش  يارب  ار  تافـص  نآ  نارگید  مه  دیدنـسپ ،
تسا گرزب  فطل  کی  اه  تصخر  نیا  دنیامرف : یم  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  .دهد  یم  هزاجا  تصخر و 
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رکف یهاگ  تسا  هتفرگ  هلصاف  نید  زا  هک  یبرغ  ناسنا   » نمتسپ لین  ياقآ  لوق  هب  .دیوشن  نادرگرـس  یگدنز  ياهدیاب  ِماجنا  رد  هک 
دیاب ایآ  هک  تسا  نارگن  دزرل و  یم  شندب  لاح  نیع  رد  یلو  دهد ، ماجنا  دیاب  ار  راک  نآ  دنکب و  دـیابن  ار  راک  نیا  ًامتح  دـنک  یم 

یم ار  يراک  هچ  ینکب و  دـیابن  يراک  هچ  ینکب و  دـیاب  يراک  هچ  دـیوگ : یم  امـش  هب  هک  تسا  نآرق  دـنکن .» ای  دـنکب  ار  راک  نیا 
نآ هب  ناوت  یم  هک  تسا  يروط  شتاـبجاو  نآرق  دـنیامرف : یم  همادا  رد  ترـضح  دـعب  .ینکن و  دـیاب  ار  يراـک  هچ  ینکب و  یناوـت 

.تسا رادیاپ  صخشم و  بوتکم و  ینعی  تفای ، تسد 

نآرق یلو  تفر  امـش  نیب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مدرم ! يا  هک  دـنداد  نآرق  هب  تبـسن  یـشنیب  کی  ام  هب  ترـضح  اج  نیا  ات 
يزیر همانرب  دوخ  يارب  نآ  زا  هدافتـسا  يارب  دینک و  هجوت  نآ  ِصوصخم  تازایتما  نیا  هب  دینک و  يرادـهگن  ظفح و  ار  نآ  تسه ؛

دنتفرگن يّدج  ار  نآرق  هک  یناسک  دیدید  امـش  .دینکب  ییاهراک  هچ  دیاب  دینیبب  دیربب  ار  مزال  هرهب  نآرق  زا  دیراد  انب  رگا  دـییامن و 
، دنناوخب دنناوت  یم  اه  یلیخ  میناوخب ، بوخ  توص  اب  طقف  ار  نآرق  تسانب  رگا  يرآ  .دنام  هجیتن  یب  ناشیاهراک  اه و  میمصت  همه 

نیمه رد  تسا ، زاـین  یعقاو  سانـش  نآرق  هک  تسا  تروـص  نـیا  رد  مـینک ، هداـیپ  دوـخ  یگدـنز  رد  مـیمهفب و  میهاوـخب  رگا  یلو 
دینک درجم  ار  نآرق  تفگ : یم  مود  هفیلخ  هک  تساتسار 
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(1)، دینکن ریسفت  ار  نآ  و 

(2) .درادن یسک  هچ  دراد و  ار  راک  نیا  ناوت  عقاو  هب  یسک  هچ  تشگ  یم  مولعم  دش  یم  زاب  نآرق  ریسفت  باب  رگا  نوچ 

نیا هک  دنادب  مدآ  هک  دننکب  يرگنشور  کی  ًالوا : ات  دننک  یم  حرطم  ار  نید  ماکحا  هفـسلف  ناش  هبطخ  يدعب  تمـسق  رد  ترـضح 
یم هداوناخ  نیا  طقف  ار  ماکحا  هفـسلف  هک  دوش  مولعم  ًایناث : .دـنک  یم  هدروآرب  شماـکحا  ساـسارب  ار  اـم  ياـهزاین  داـعبا  همه  نید 
دیاب دـیناد  یم  امـش  ًالثم  .دـنک  یمن  ادـیپ  هار  ماکحا  هفـسلف  هب  دریگن  هداوناخ  نیا  قیرط  زا  ار  نید  يا  هعماج  ای  يدرف  رگا  دـنناد و 

هفـسلف هب  یهاگآ  .دـیناد  یمن  ار  اه  نیا  داد ؟ ماـجنا  دـیاب  تسه  هک  هنوگ  نیا  ارچ  و  داد ؟ ماـجنا  دـیاب  ارچ  اـما  داد ، ماـجنا  ار  ّجـح 
هک امـش  .تسا  موصعم  دزن  ماکحا  هفـسلف  دنیامرف : یم  ترـضح  .تسا  رثؤم  رایـسب  مدرم  تیاده  تداعـس و  هب  ندیـسر  رد  ماکحا 

ار شا  هفـسلف  نوچ  دینک  ءارجا  تسرد  دیناوت  یمن  دینک ، ءارجا  ار  ماکحا  موصعم ، ياهنم  دیهاوخ  یم  دـیا و  هتـسشن  موصعم  ياج 
ماکحا و رهاظ  هک  نارجحتم  همه  لثم  .دیناد  یمن 

67 ص :

ص192. ج12 ، ریدغلا » همجرت   » زا لقن  ص120 ، ج3 ، دیدحلا ،» یبا  نبا  حرش  - » 1
رد نوخ  ات  دز  قالـش  ردـق  نآ  نآرق  ياه  هلکـشم  زا  لاؤس  تهج  هب  ار  یفوک  غیبص  باـطخ ، نبرمع  هک  هدـش  تیاور  سنَا  زا  - 2

يراج شتشپ  زا  نوخ  ات  دز  ار  وا  نآرق  فورح  زا  یفوک  غیبص  دایز  شسرپ  تهج  هب  رمع  هدیسر ؛ يرهز  زا  .دش و  يراج  شتـشپ 
يدرم هک  میدوب  رمع  دزن  اـم  هدـش : تیاور  سیدـعلا  یبا  زا  هیمالـسالا ج2 ص445 .) تاحوتفلا  ص54 -  ج1 ، یمراد ، ننُـس   ) دش

ایآ تفگ : داتفا و  شرـس  زا  همامع  ات  دز  وا  همامع  رب  شقالـش  اب  رمع  سپ  تسیچ ؟ سنکلا  راوجلا  نینموملاریما ! يا  تفگ : دمآ و 
یـسررب يارب  تسا ، دایز  لیبق  نیا  زا  يدراوم  دعب .) هب  ص185  ج12 ، ریدغلا ، همجرت  ص229 ، ج1 ، لامعلازنک ، ( ؟ یتسه يرورح 

هدش جارختـسا  تنـس  لها  ناردارب  لوبق  دروم  دانـسا  زا  امامت  هک  دـینک  عوجر  ص215  ج12 ، ریدـغلا ، همجرت  هب  دـیناوت  یم  رتشیب 
.تسا

زا ینید  تیمکاح  فذح  تافآ  یبای  هشیر  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  تریصب 
ناهج تیریدم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 467ناهفصا   هحفص 84 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14857/AKS BARNAMEH/#content_note_67_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14857/AKS BARNAMEH/#content_note_67_2
http://www.ghaemiyeh.com


یمن دنـسرب ، لامعا  نیمه  کمک  هب  دنتـسناوت  یم  هک  یجیاتن  نآ  هب  ًالمع  دننک و  یم  اهر  ار  نآ  حور  دنریگ و  یم  ار  لامعا  بلاق 
.دنسر

ماکحا هفسلف 

: دنیامرف یم  ترضح 

.داد رارق  كرش  زا  امش  ریهطت  يارب  ار  نامیا  دنوادخ  سپ  ِكْرِّشلا » َنِم  ْمَُکل  ًاریهْطَت  َنامیالا  ُهللا  َلَعَجَف  - » 90

.دومرف ررقم  ربک  زا  امش  ندرک  كاپ  يارب  ار  زامن  و  ِْربِْکلا » َنِم  ْمَُکل  ًاهیْزنَت  َهولَّصلا  َو   - » 91

ِبان بوبحم  کی  اب  هک  دراد  تسود  امـش  ِلد  .دهد  تاجن  ییارگ  هناگدنچ  زا  ار  ام  لد  ات  داد  رارق  ام  بلق  رد  ار  نامیا  ادـخ  ینعی 
عناق طابترا ، همه  نیا  اب  رگید  فرط  زا  دراد و  طابترا  همه  اب  فرط  کی  زا  دشاب ، هتـشادن  نامیا  رگا  اما  .دـنک  ادـیپ  طابترا  هناگی ،
قفا زا  امش  ات  تسا  هداد  رارق  ار  دوخ  هب  نامیا  دنوادخ  مدرم ! يا  دنیامرف : یم  .نتشاد  هدنکارپ  ياهدصقم  ینعی  كرـش ؛ .دوش  یمن 
؟(1) دیناسانشب دیسانشب و  ار  نآ  دیروایب و  نامیا  دیهاوخ  یم  هنوگچ  دینادن  ار  نامیا  هفسلف  یتقو  .دینک  ادیپ  تاجن  هدنکارپ  ياه 

68 ص :

نآ فالخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  روتسد  هک  دندرک  یم  ضارتعا  وا  هب  باحصا  هک  درک  یم  یمکح  مود  هفیلخ  اهراب  - 1
یم رتشیب  یـسررب  يارب  ملـسم ج2 ص 234 ) حیحـص  «) درک لفاغ  ترـضح  نآ  زا  اـهرازاب  رد  ندز  تسد  ارم  : » تفگ یم  وا  دوب و 
همه ینعی  لاجحلا » بابر  یّتح  رمُع  نِم  ُهَْقفَا  ِساّنلا  ُّلُـک  : » دـیوگ یم  اـج  کـی  رد  .دـییامرفب  عوجر  ریدغلا ج11  همجرت  هب  دـیناوت 

.نیشن هدرپ  نانز  یتح  دنرت ، هیقف  رمع  زا  مدرم 
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ِياـج ینیب  قح  دوش ، فرط  رب  وت  زا  ینیبدوـخ  هک  تسا  هتـشاذگ  ار  زاـمن  ادـخ  دـنیامرف : یم  ماـکحا  هفـسلف  اـب  هطبار  رد  ترـضح 
يارب تدوخ  ینعی  یشابن ، دوخ  دای  هک  یـشاب  ادخدای  یناوت  یم  یتقو  .تسا  نیمه  يرْکِِذل » َهولَّصلا  ِِمقَا  » ریـسفت .دریگب  ار  ینیبدوخ 

همه ینعی  ار  ربک  ات  دمآ  زامن  و  تسا ، قح  زا  ِياه  فارحنا  همه  هشیر  يدنـسپدوخ  یهاوخدوخو و  ینیبدوخ  .یـشابن  مهم  تدوخ 
تیاده تموکح و  دنسم  زا  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  یتقو  دیدید  دناشکب و  ادخ  یگدنب  ادخ و  يوس  هب  ار  دوخ  رب  ياه  هاگن  نآ 

هلیبق راتفرگ  هعماج  دـنامن ، دـمآ  یم  تسد  هب  زامن  زا  دـیاب  هک  یجیاتن  زا  کی  چـیه  یلو  دـنام  زامن  رهاـظ  دـندش ، فذـح  هعماـج 
.تسناد یم  رترب  ار  شا  هلیبق  دوخ و  سکره  دعب  هب  نآ  زا  دش و  ییارگ 

.داد رارق  ناتقزر  ومن  دشر و  ناج و  ندرک  كاپ  يارب  ار  تاکز  دنوادخ  و  ِقْزِّرلا » ِیف  ًءاِمن  ِسْفَّنِلل َو  ًهَیِکْزَت  َهاکَّزلا  َو   - » 92

.صالخا ندومن  مکحم  تیبثت و  تهج  دومرف  عیرشت  ار  هزور  و  ِصالْخِْاِلل » ًاتیْبثَت  َمایِّصلا  َو   - » 93

ناسنا هزورما  .دنک  ادـیپ  ّومن  ناسنا  قزر  دوش و  كاپ  هیکزت و  ایند  ّبح  زا  ناسنا  سفن  ات  داد  رارق  ار  تاکز  دـنوادخ  دـنیامرف : یم 
ًالثم .دنا  هدننک  هتـسخ  گنت و  رایـسب  هچ  اه  قزر  هجیتن  رد  و  دنرادن ، دنـشاب  هتـشاد  دـیاب  هک  یقایتشا  نآ  تاکز  يادا  رد  ًامومعاه 
نوچ تسا ، هدـننک  هتـسخ  گنت و  درادـن ، ّومن  شقزر  اما  دریگ ، یم  قوقح  مه  نارگید  ربارب  دـنچ  دـنک و  یم  راک  تعاس  هدـجه 
ریاس ماما و  مهـس  سمخ و  یحالطـصا و  تاکز  زا  تسا  ترابع  هک  تسا  نآ  ماع  يانعم  هب  اج  نیا  رد  تاکز  دـهد - یمن  تاـکز 

تخادرپ روتسد  دیامرف : یم  تاقافنا -

69 ص :

زا ینید  تیمکاح  فذح  تافآ  یبای  هشیر  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  تریصب 
ناهج تیریدم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 467ناهفصا   هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


ات داد  رارق  ار  هزور  دـنوادخ  دـنیامرف : یم  دـعب  .دـنک  یم  تکرب  رپ  مه  ار  قزر  نیا  رب  هوالع  تساه ، ناـسنا  حالـصا  يارب  تاـکز 
صولخ ماقم  هب  ندیـسر  يارب  هزور  .دوش  یم  ققحم  هزور  اـب  راـک  نیا  ادـخ ، میـشاب و  اـم  ینعی  .دوش  تیبثت  اـم  رد  صـالخا  هکلم 

اه نآ  زا  ار  هزور  لئاسم  دیاب  مه  تهج  نیمه  هب  .تسا  تیبلا  لها  رایتخا  رد  هلئسم  نیا  ّرس  و  ادخ ، اب  ندش  هناگی  ماقم  ینعی  تسا ،
(1) .میوشن مورحم  یلصا  دصقم  نآ  زا  هک  دننک  یم  ییامنهار  ار  ام  يروط  اه  نآ  دیسرپ و 

رد ییاور  نوتم  یفاک  هزادنا  هب  هک  تسا  نیا  تنس  لها  ياملع  لکشم  میمهفب و  ار  هلئسم  میناوت  یمن  نامدوخ  تابساحم  لقع و  اب 
.دنرادن رایتخا 

.دومرف ررقم  نید  هب  ندیشخب  ماکحتسا  يارب  ار  جح  و  ِنیّدِلل » ًادییْشَت  َّجَْحلا  َو   - » 94

.اه ناسنا  بولق  يارب  تسا  یمیظنت  لدع  و  ِبُولُْقِلل » ًاقیْسنَت  َلْدَْعلا  َو   - » 95

هداد رارق  امـش  يولج  ار  نید  هراصع  تسا ، نید  همه  دومن  جح ؛ هک  ارچ  .دنک  یم  ادیپ  تدـش  ناتنید  جـح ، قیرط  زا  دـنیامرف : یم 
يرت لماک  جیاتن  هب  دیهد و  همادا  ار  یگدنز  يرتدیدش  ِيرادنید  اب  امـش  ات  داد  رارق  ار  جـح  دـنوادخ ؛ مدرم ! يا  دـنیامرف : یم  .دـنا 

زامن هب  تسا  نکر  نیرت  یلاع  هک  دوسالارجح  يور  هبور  هبعک ، فارطا  رد  دیور  یم  هکم  هب  یتقو  تسا  بیجع  .دیسرب 

70 ص :

زا ینعم » َملاع  هب  يا  هچیرد  هزور ؛  » باتک هب  هراب  نیا  رد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  نانخس  و  هزور ، دروم  رد  رتشیب  یسررب  يارب  - 1
.دییامرف عوجر  فلؤم  نیمه 
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(1) .دیناوخ یم  زامن  زامن ، نآ  رون  هب  دیناوخ ، یم  زامن  هچ  ره  دعب  هب  نیا  زا  دیتشگرب ، جح  زا  هک  یتقو  دیتسیا ، یم 

نیا دشاب ، هتـشاد  طابـضنا  دیاب  امـش  بلق  ینعی  .داد  رارق  اه  بلق  نتفرگ  طابـضنا  يارب  ار  لدع  دنوادخ  دنیامرف : یم  ترـضح  دعب 
رب ار  لدع  دیاب  دنشاب  هتشادن  تیمکاح  امـش  رب  مکـش  توهـش و  دیتساوخ  رگا  : » دیوگ یم  وطـسرا  .دوش  یم  ادیپ  لدع  اب  طابـضنا 

، دنک یم  لرتنک  ار  بضغ  نینچ  مه  .دوش  یم  ادیپ  تفع  دنک ، یم  لرتنک  ار  توهـش  دش  مکاح  لدـع  یتقو  دـینک .» مکاح  ناتناج 
: دنیامرف یم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  .دنک  ادیپ  طابـضنا  امـش  بلق  هک  دوش  یم  ثعاب  لدع  تیمکاح  .دوش  یم  ادـیپ  تعاجش 
ار تلادع  ناتنادـنزرف  نیب  دیـشاب  بظاوم  ًالثم  .ینک  رکف  لدـع  هب  دـیاب  دـنک ، ادـیپ  تاجن  طیرفت  طارفا و  زا  تبلق  یهاوخ  یم  رگا 

نیا اب  هک  دیدیمهف  یتقو  امش  الاح  .دشخب  یم  طابـضنا  ار  امـش  هلئـسم ، نیا  دیـشاب ، لدع  بظاوم  شورف  دیرخ و  رد  دینک ، تیاعر 
مادک لدع  هفـسلف  تسیچ و  يارب  لدع  دناد  یمن  ًالـصا  هک  يا  هفیلخ  نآ  اما  .دیوش  یم  لدع  قشاع  دینک ، یم  ادیپ  یبلق  هچ  لدع 

هیلع یلع  ترـضح  رظنم  رد  هک  یلدع  نآ  هن  هزات  دننک و  تیاعر  ار  لدع  ات  دناسرتب  دـنزب و  بوچ  هب  ار  مدرم  دـیاب  زور  ره  تسا ؟
.تسا هیبش  رّجحت  هب  رتشیب  هک  یلدع  هکلب  دنک ، یم  یلاعتم  ار  ناسنا  هک  تسا  حرطم  مالسلا 

دیدرگب تسا و  ماکحا  نآ  حیحص  يارجا  همزال  ماکحا  هفـسلف  هب  ملع  دنیامرفب : دنتـساوخ  یم  ماکحا  دروم  رد  ترـضح  اج  نیا  ات 
رد ملع  نیا  دینیبب 

71 ص :

.دییامرف عوجر  جح » تقیقح   » راتشون هب  جح ، عوضوم  رتشیب  یسررب  يارب  - 1
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.هن (1) مّلسم  دناد ؟ یم  ار  ماکحا  هفسلف  هک  دراد  ییاعدا  نینچ  تسا  هدمآ  راک  رسرب  هک  يا  هفیلخ  ایآ  تسیک ؟ رایتخا 

یمالسا هعماج  نیب  رد  تیبلا  لها  تماما  هفسلف 

تلم نید ، گنهرف  رد  داد - رارق  مالسا  نید  مالسا و  تما  نتفای  مظن  ببـس  ار  هداوناخ  ام  زا  تعاطا  و  ِهَّلِْمِلل » ًاماِظن  انَتَعاِطا  َو   - » 96
.تسا نید  ینعم  هب 

.داد رارق  هقرفت  زا  یمالسا  تما  ندنام  ناما  رد  يارب  ار  ام  يربهر  تماما و  و  ِهَقْرُْفِلل » ًانامَا  انَتَماِما  َو   - » 97

زمر نآ  رد  تسا و  هداد  رارق  امش  يارب  ار  جح و ....  هزور و  زامن و  دنوادخ  هک  روط  نامه  ادخ ؛ ناگدنب  يا  دنیامرف : یم  ترضح 
.دورب نیب  زا  هعماج  رد  تافالتخا  دـنک و  ادـیپ  مظن  تناید  تما و  ات  تسا  هدرک  بجاو  امـش  يارب  مه  ار  ام  تعاطا  تسه ، يزار  و 

دوب هدش  مکاح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  رگا  دیوگ : یم  ّتنـس  لها  نادنمـشناد  زا  یکی 
(2) .دمآ یمن  دوجو  هب  یفالتخا  چیه  یمالسا  هعماج  رد 

راکرس لوا  هفیلخ  هک  نیمه 

72 ص :

یلص ناتربمایپ  نوچ  دیهاوخب  نم  اب  رگا  امـش  تشاد و  نم  زج  یـسک  ار  هاگیاج  نیا  هک  متـشاد  تسود  نم  : » تفگ یم  رکبابا  - 1
دمحا ج1 دنسم  « ) دمآ یم  یحو  وا  رب  نامسآ  زا  دوب و  رود  ناطیـش  سرتسد  زا  وا  مرادن  ار  نآ  بات  نم  دینک ، راتفر  هلآ  هیلع و  هللا 

(. ریدغلا ج 13 ص 245 لامعلازنک ج3 ص 126 - ص 14 -
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  هک  دنا  هتـشادن  يدیدرت  چیه  راصنا  یمامت  نارجاهم و  هماع  قاحـسا : نبا  لقن  هب  انب  - 2

(. ص 273 دیدحلا ج2 ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  تایقفوملا ص580 ،  ) دوب دهاوخ  رما  بحاص  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ ،
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همه دندوب  هدمآ  راکرس  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رگا  اما  .دندرک  ضارتعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  نیرت  مهم  دمآ ،
رـس لوا  هفیلخ  یتقو  یلو   (1) .دنتـشادن ناشتفلاخم  يارب  یلیلد  دـندرک  یم  تفلاخم  هک  مه  یناسک  تسا ، یلع  اب  قح  دـنتفگ : یم 
ربخ یتقو  دیوگ : یم  هغالبلا  جهن  حرش  رد  یلزتعمدیدحلا  ِیبَا  ْنبِا  .دنتشاد  يا  هدننک  عناق  مکحم و  ياه  لیلد  وا  نافلاخم  دمآ  راک 
اطخ هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیبلا  لها  دروم  رد  اما  دـیدرک !؟ باختنا  ار  درم  ریپ  : » تفگ دیـسر ، ناملـس  هب  رکباـبا  تفـالخ 

(2) .درک یمن  تفلاخم  یسک  دندیزگ  یمرب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  رگا  ینعی  دیتفر .»

طیارـش رد  .دـمآ  یمن  دوجو  هب  مالـسا  رد  یفنح  یکلام و  یعفاش و  یلبنح و  ياه  هقرف  رگید  تشادـن و  یقطنم  يانعم  تفلاـخم  و 
قح رب  ار  دوخ  دـهد و  یم  هاوگ  روط  نیا  ملد  میوگ و  یم  تسرد  نم  تفگ : یم  يا  هقرفره  سکره و  هک  دوب  تیبلا  لـها  فذـح 

و دنجنـسب ، وا  اب  ار  ناشتالاوحا  راکفا و  دیاقع و  اه  نیا  ات  دـشاب  هنحـص  رد  موصعم  سدـقم  دوجو  کی  دـیاب  هک  ارچ  تسناد ، یم 
یقالخا و يرکف و  جرم  جره و  اذـل  دـندومن ، فذـح  ار  وا  یلو  دومرف ، نییعت  هعماـج  رد  مدرم  يارب  ادـخ  ار  یـسدقم  دوجو  نینچ 

.دش ادیپ  اج  همه  رد  یلمع 

73 ص :

هدنام ّریحتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  سپ  هک  یتّما  يا  تفگ : رکبابا  ندـمآراک  يور  زا  دـعب  هک  هدـش  لقن  رذوبا  زا  - 1
ار تثارو  تیالو و  دیتشاد و  یم  رخؤم  هتشاد ، رخؤم  ادخ  هک  ار  یسک  دیتشاد و  یم  مدقم  هتشاد ، مدقم  ادخ  هک  ار  یسک  رگا  دیا ،

.دیدش یم  دنم  هرهب  يوس  ره  زا  اه  تمعن  همه  زا  دیداهن ، یم  ناتربمایپ  تیب  لها  رد 
، دنیوج یمن  هرهب  وا  زا  مدرم  تسا و  هدـنز  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  نیا  زا  ناملـس  دـسیون : یم  ص183  ج2 ، فارـشالا ،» باسنا  - » 2

.درک دهاوخن  هاگآ  ناتربمایپ  رارسَا  زا  ار  امش  سک  چیه  وا  زا  سپ  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : یم  دروخ و  یم  فسأت 
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تفالخ لوا  ياهزور  نامه  تسرد  دـیآ  دوجو  هب  اه  جرم  جره و  تافالتخا و  هک  نیا  زا  لبق  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  ترـضح 
هقرفت دوش و  یم  ظفح  ناتنید  هزاریش  دینک  تعاطا  ام  زا  رگا  مدرم  يا  ِهَقْرُْفِلل » ًانامَا  انَتَماِما  ِهَّلِْمِلل َو  ًاماِظن  انَتَعاِطا  : » دنیامرف یم  رکبابا 

ییاه فالتخا  تسا  صخـشم  هک  لاح  .امـش  يارب  تسا  هدرک  یفطل  کی  ام  هب  دـنوادخ  هک  میتسه  يا  هداوناخ  ام  .دور  یم  نیب  زا 
ریغ يرگید  سک  هک  تشاد  نیا  رد  هشیر  همه  همه و  دمآ  شیپ  مالسا  ناهج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  تلحر  زا  سپ  هک 
لها گنهرف  هب  هک  دنراد  نیا  زج  یهار  مالسا ، تاجن  يارب  ناناملسم  ایآ  درک ، بحاصت  ار  نیملسم  رب  تفالخ  مالسلا  هیلع  یلع  زا 

مالـسا همه  يارب  اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز همطاف  : » دـنیامرف یم  ناـش  هماـن  تیـصو  رد  هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ ماـما  دـندرگرب ؟ تیبلا 
هک دـنراد  لوبق  مه  ناشدوخ  ياه  تیاور  قبطو  تسا  حیحـص  هبطخ  نیا  دنـس  هک  دـنراد  لوبق  مه  نالا  تنـس  لـها  تسا .» تجح 

تیاضر دندومرف :  (1) .تسا هداد  رازآ  ارم  دهد ، رازآ  ار  وا  هکره  تسا ، نم  زا  يا  هراپ  همطاف  دندومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ
اهیلع ارهز  همطاف  دـندومرف : دـیروآ و  تسد  هب  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تیاـضر  دـیاب  دـندرک  هیـصوت  .تسا و  نم  تیاـضر  همطاـف 

ینعی تسا   (2) هّیسنا هّیروح  مالسلا 

74 ص :

.هتنبا نع  لاجرلا  بذ  باب : حاکنلا ، باتک  يراخب ،» حیحص  - » 1
« یناربط  » زا لقن  هب  مارحلادجْسَْملا » َنِم  ًْالَیل  ِهِْدبَِعب  يرْسَا  يّذلا  ناحبس  » همیرک ریسفت  لیذ  روثنملاُرُّدلا »  » دوخ ریسفت  رد  یطویـس  - 2
رد هدش  تشهب  لخاد  دندرب ، نامـسآ  يوس  هب  ارم  هک  هاگنآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  تفگ : هشیاع  دـسیون : یم 

تـشهب رد  نآ ، هویم  يذـیذل  هب  نآ و  گرب  يدیفـس  هب  نآ و  ییوکین  هب  هک  یتخرد  مدومن ، فقوت  نآ  ناـتخرد  زا  یتـخرد  راـنک 
Z نیمز هب  هک  هاـگنآ  دـمآ و  رد  نم  بلُـص  رد  يا  هفطن  تروـص  هب  مدروـخ و  متفرگرب و  نآ  ياـه  هوـیم  زا  يا  هوـیم  سپ  .مدـیدن 

یم ار  همطاف  موش ، یم  تشهب  يوب  قاتـشم  هاگره  نآ  زا  دعب  .تشگ  رادراب  ار  همطاف  وا  مدش و  نیلاب  مه  هجیدخ  اب  مدرک ، طوبه  ]
.میوب
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تاجن ار  مالسا  ناهج  میناوت  یم  هبطخ  نیا  قیمع  قیقد و  حرط  اب  سپ  .تسا  تجح  امـش  يارب  و  رـشب ، تروص  هب  تسا  يا  هتـشرف 
.میهد

(1) .دنهدب تیبلا  لها  زا  ریغ  هب  ار  تاکز  دنتساوخ  یمن  هک  دوب  یناسک  اب  رکبابا  نامز  ياه  گنج  زا  یضعب 

تاکز ام  دنتفگ : مه  يا  هدع  .میهد  یمن  تاکز  ام  سپ  تفر  مه  مالـسا  دنتفگ : يا  هدع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  تلحر  اب 
هورگ دیگنج ، نید  زا  جورخ  مسا  هب  هورگ  ود  ره  اب  رکبابا  الاح  .رکبابا  هب  هن  میهدب  ربمایپ  یعقاو  نانیـشناج  تیبلا و  لها  هب  دیاب  ار 

هب یگدروخرس  درک و  هکت  هکت  ار  یمالسا  هعماج  ًالمع  اه  فالتخا  نیا  .دنتشک  دنا  هدش  جراخ  نید  زا  هک  نیا  مسا  هب  مه  ار  مود 
کی تیبلا ، لها  رانک  رد  دادـقم  رذابا و  ناملـس و  لثم  ینامیکح  ندوب  اب  تشاد  ناـکما  هک  يا  هیلوا  يراودـیما  نآ  دروآ و  دوجو 

.تفر نیب  زا  دهد  شرتسگ  ناهج  رد  ار  یندیدنسپ  مالسا 

مالسا نیا  رد  هک  دمآ  هنحص  هب  یمالسا  ینعی  .تفر  نیب  زا  دوب  هعماج  ناگرزب  نیب  هک  یگرزب  دیما  کی  رکبابا  ندمآ  راک  يور  اب 
.دندوب هتفرگ  هلـصاف  تیبلا  لها  گنهرف  زا  هک  دندش  راد  نادیم  یناسک  اذل  تفر و  یم  هنحـص  زا  دـیاب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

ضرع ًالبق  هک  روط  نامه  .تشگ  فرحنم  مالسا  رد  تیمکاح  ریسم  ینعی  دش ، قشمد  مکاح  هیواعم  ردارب  ینعی  نایفسوبا  رسپ  ًالثم 
لیم تیمکاح  كانرطخ  گنهرف  رکبابا  ندمآ  اب  .ّرثکتم  دارفا  تارظن  هن  تسادخ  مکح  تیمکاح  هعماج  تاجن  هار  اهنت  ًاساسا  دـش 

مدرم

75 ص :

.ینارهت ینیسح  هللا  تیآ  زا  ج 2 ، یسانش ، ماما  باتک  دعب  هب  تاحفص 60  رد  هریون  نب  کلام  نایرج  هب  دینک  عوجر  - 1
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هک ارچ  .دمآ  یم  هنحص  هب  مدرم  رب  ادخ  مکح  تیمکاح  دوب  هدمآ  راک  رـس  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  رگا  هک  یلاح  رد  .دمآ  هنحـص  هب 
مدرم مکح  ناـمه  شمکح  شرخآ  دـشاب  بوخ  مه  هچ  ره  بوخ  مدآ  .تسین  يرگید  زیچ  ادـخ  مکح  زج  موـصعم  ماـما  بلق  رد 
رکبابا اب  یلو  دشاب  مکاح  تسادخ  مکح  فرظ  شبلق  هک  یسک  ینعی  موصعم  هک  دوب  انب  یمالـسا  گنهرف  رد  .ادخ  مکح  هن  تسا 

نیا تسا و  یمیظع  مغ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مغ  .درک  رییغت  نامزلارخآ  خـیرات  همه  دـمآ ، راک  رـس  هک  موصعم  ریغ  گنهرف  و 
ترضح  (1) .تسا هدش  هقرفت  راتفرگ  هتفرگ و  هلصاف  دوخ  یلصا  ریسم  زا  مالـسا  هک  تسا  تّجح  نیملـسم  همه  رب  هبطخ  نیا  مغ و 

: دنیامرف یم  ناش  هبطخ  همادا  رد 

.دومرف ررقم  مالسا  تزع  تهج  ار  داهج  دنوادخ  و  ِمالْسِْاِلل » ًاّزِع  َداهِْجلا  َو   - » 98

.دومرف ردقم  درف  قاقحتسا  رد  کمک  يارب  ار  ربص  و  ِرْجَْالا » ِباجیتْسا  یَلَع  ًهَنوُعَم  َْربَّصلا  َو   - » 99

.داد رارق  یمومع  حالصا  هلیسو  ار  فورعم  هب  رما  و  ِهَّماْعِلل » ًهَحَلْصَم  ِفوْرعَْملِاب  َْرمَْالا  َو   - » 100

.داد رارق  ادخ  مشخ  زا  ظفح  رپس  ار  ردام  ردپ و  هب  یکین  و  ِطْخُّسلا » َنِم  ًهیاقِو  ِْنیَِدلاْولا  َِّرب  َو   - » 101

.داد رارق  هداوناخ  ترثک  شیامن  دشر و  هلیسو  ار  محر  هلص  و  ِدَدَْعِلل » ًهاْمنَم  ِماحْرَْالا  َهَلِص  َو   - » 102

76 ص :

.دییامرف عوجر  مالسلا »  اهیلع  همطاف  مغ  یلصا  هشیر   » راتشون هب  دیناوت  یم  هتکن  نیا  رتشیب  یسررب  يارب  - 1
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، يرادنید رد  ِربص  اب  ًالمع  تسامش و  رجا  ندشدایز  ِثعاب  يرادنید  رد  ربص  دهد و  یم  تّزع  امـش  هب  داهج  دنیامرف : یم  ترـضح 
تاجن ار  هعماج  مومع  فورعم ، هب  رما  دـنک و  یم  ادـیپ  نداد  رجا  شزرا  دـسر و  یم  لعفلاب  تلاح  هب  هوقلاب  تلاح  زا  ام  ِيرادـنید 

گنهرف و نیا  .دهد  یم  تبیه  دشر و  ار  امش  محر  هلـصو  دهد ، یم  تاجن  یهلا  مشخ  زا  ار  امـش  نیدلاو  هب  یکین  ّرب و  دهد و  یم 
ترـضح .دنیبب  نیدلاو  هب  ّرب  ِمدع  رد  ار  اه  هداوناخ  زا  یـضعب  هب  ادخ  مشخ  شتآ  هشیر  دـناوت  یم  هک  تسا  یمطاف  تریـصب  مشچ 

مادک ره  دینکن  محر  هلص  رگا  .دینک  یم  ادیپ  تبیه  دیوش و  یم  هتفای  دشر  هدرتسگ و  هوکش و  اب  دینک  محر  هلص  رگا  دنیامرف : یم 
.دینام یم  نابیتشپ  یب  فیعض و  ریقح و  دیتسه و  تبیه  نودب  ياهنت  درف  کی  امش  زا 

.تساه نوخ  ظفح  هلیسو  صاصق  و  ِءامِّدِلل » ًانْقَح  َصاصِْقلا  َو   - » 103

.یهلا ترفغم  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  تهج  تسا  يا  هلیسو  رذن  هب  يافو  و  ِهَرِفْغَْمِلل » ًاضیِِْرعَت  ِرْذَّنلِاب  َءافَْولا  َو   - » 104

.تسا لخب  تفص  هلیذر  رییغت  بجوم  اه  هزادنا  نزو و  تیاعر  و  ِسْخَْبِلل » ًارییْغَت  ِنیزاوَْملا  ِلییاکَملا َو  َهِیفْوَت  َو   - » 105

رارق تیصخش  ياه  یگدولآ  زا  یگزیکاپ  ببـس  ار  يراوخ  بارـش  زا  یهن  و  ِسْجِّرلا » ِنَع  ًاهیْزنَت  ِرْمَْخلا  ِبْرُـش  ْنَع  َیْهَّنلاَو   - » 106
.داد

.داد رارق  یهلا  تنعل  زا  ندنام  رود  يارب  ار  ندز  تمهت  زا  ندیزگ  يرود  و  ِهَنْعَّللا » ِنَع  ًاباجِح  ِفْذَْقلا  َباِنتْجا  َو   - » 107

هب هک  یتقو  ایآ  نیبب  .ددرگ  یم  ناهانگ  شـشخب  ثعاب  رذن  هب  يافو  .دوش  یم  اه  نوخ  ظفح  ثعاب  صاصق  دنیامرف : یم  ترـضح 
ینک یم  افو  ترذن 
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رد لخب  یتسپ  تیصخش و  تّفخ  ات  نک  نزو  هزادنا  هب  نکن و  یشورف  مک  دنیامرف : یم  ترضح  دوش ؟ یمن  ینارون  یّفصم و  تلد 
.دنک یم  کبس  لذر و  تسپ و  ار  ناسنا  يراوخ  بارش  دوشن ، هدولآ  وت  تیصخش  ات  روخن  بورشم  .دورب  نیب  زا  وت 

هاگن ینعی  .روخن  بورشم  سپ  دنک ، یم  بارخ  ار  وت  ندب  دبک و  بورشم  دنیوگ : یم  اه  یضعب  دینک ! تقد  ار  ترـضح  هاگن  عون 
زا .يوش  دازآ  يراوخ  یتسپ و  زا  ات  روخن  بورـشم  دنیامرف : یم  ترـضح  هک  یلاح  رد  .دنراد  یهلا  ماکحا  هب  يدام  یندـب و  ًافرص 

ياراد ناسنا  حور  تادابع ، نیا  رهاظ  ماجنا  اب  ینعی  .دـنک  یم  مورحم  ادـخ  تمحر  زا  ار  وت  تمهت  هک  ارچ  نک  يرود  ندز  تمهت 
ماکحا فیاظو و  نیا  ماـجنا  رد  ار  دوخ  تین  قفا  دـیاب  تسا و  يرهاـظ  جـیاتن  زا  رتدـنم  شزرا  یلیخ  هک  دوش  یم  يونعم  تـالامک 

.داد قوس  يرهاظ  جیاتن  نیا  زا  رتالاب  هب  یهلا 

.دش دهاوخ  تفع  هکلم  داجیا  بجوم  تقرس  كرت  و  ِهَّفِْعِلل » ًاباجیا  ِهَقْرِّسلا  َكْرَت  َو   - » 108

قح تیبوبر  لامعا  هب  هرـسکی  ار  ناج  صالخا و  داجیا  يارب  دومرف  مارح  ار  كرـش  و  ِهَِّیبُوبُّرلِاب » َُهل  ًاصالِْخا  َكْرِّشلا  َمَّرَح  َو   - » 109
.ندرامگ

مدآ .يریگ  رارق  درب  یم  نیب  زا  ار  یگدـیرد  زواجت و  حور  هک  یتیناحور  رد  دـنک و  ادـیپ  تّفع  وت  تیـصخش  ات  نکن  يدزد  ینعی 
تقرس ار  نارگید  لام  دش و  روسج  هک  یـسک  یلو  .دنک  یم  ظفح  مه  ار  اه  تمرح  هیقب  درک ، ظفح  ار  نارگید  لاوما  میرح  یتقو 

ار كرش  دنوادخ  دنیامرف : یم  ترضح  دعب  .درب  یم  لاؤس  ریز  مه  ار  اه  ناسنا  ياه  تیصخش  داعبا  هیقب  مک  مک  درک 

78 ص :

زا ینید  تیمکاح  فذح  تافآ  یبای  هشیر  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  تریصب 
ناهج تیریدم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 467ناهفصا   هحفص 95 

http://www.ghaemiyeh.com


هب یسک  رگا  يراد و  بحاص  وت  هک  یسرب  اج  نیا  هب  دیاب  وت  .یـسانشب  دوخ  بر  ار  نیملاع  بر  یناوتب  وت  هک  نیا  يارب  درک  مارح 
تسد زا  ار  شبحاص  هک  یمدآ  .یشاب  هتـشاد  راگدرورپ  یناوت  یم  تحار  صالخا ،»  » اب .تسین  برطـضم  ًالـصا  دیـسر  هلحرم  نیا 

اب تفر  نیب  زا  كرـش  یتقو  .دـیوگب  رکذ  دـناوت  یمن  اذـل  دـنروآ و  یم  موجه  تالایخ  دـیوگب  رکذ  دـهاوخ  یم  یتقو  تسا ، هداد 
يارب هک  تسا  يدـنم  شزرا  سیفن و  رایـسب  ماقم  کی  صالخا  .ینک  رارقرب  طابترا  یناوت  یم  رت  تحار  َملاع  ِّبر  َملاع و  بحاص 
كرـش لاگنچ  زا  مارآ  مارآ  ندیزرون و  كرـش  دـیامرف : یم  لاح  .دـنک  جرخ  ار  شزیچ  همه  ناسنا  دراد  اج  نآ ، ِندروآ  تسد  هب 

.دناسر یم  صالخا  هب  ار  ام  ندش ، دازآ  ّیفخ  یلج و  ياه 

نید رد  طیرفت  طارفا و  تلع 

دیاب عقاو  هب  تسا  ربخ  اب  یهلا  ماکحا  رارـسا  زا  هک  يا  هداوناخ  نآ  تفریذـپ  دـهاوخ  دـنک ، تقد  نانخـس  نیا  هب  مالـسا  ناهج  رگا 
« هیقف تیالو   » دینیبب امش  .دنروآرد  نایرج  هب  ار  یمالسا  ماظن  نانآ  زا  تیعبت  اب  دیاب  نارگید  دشاب و  هعماج  رد  ماکحا  یلصا  يرجم 

يارب ار  دوخ  هشیدنا  رکف و  هک  نیا  هن  دنک ، ارجا  نایب و  دبایب و  امـش  يارب  ار  موصعم  مکح  هک  تسا  نیا  هیقف  یلو  راک  دیوگ : یم 
.دنهد ریس  ار  دوخ  یگدنز  دناد  یم  ار  ماکحا  هفسلف  هک  یموصعم  قیرط  زا  دیاب  همه  .دروایب  امش 

دوش و یم  هدیـشک  طیرفت  طارفا و  هب  ماـکحا  يارجا  دوش ، جراـخ  هنحـص  زا  یهلا  ماـکحا  ناـیرج  يایـسآ  روحم  نوتـس و  هاـگره 
تحص ّتیناّقح و  كالم 
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هب طقف  نم  تفگ  هریون  نبا  کـلام  دـش : ضرع  هک  روط  ناـمه  .دـنک  یم  لـمع  دوخ  رکف  ساـسا  رب  سک  ره  دوش و  یم  مگ  روما 
نامه تشک و  ار  هریون  نب  کلام  دلاخ ، .دگنجب  وا  اب  ای  دریگب  تاکز  ای  هک  دنداتسرف  ار  دیلو  نبدلاخ  .مهد  یم  تاکز  تیبلا  لها 
یتقو .دوش  مامت  کلام  رسمه  هّدع  ات  درک  یم  ربص  دلاخ  دیاب  دندوب  مه  رفاک  شرسمه  کلام و  رگا  .دش  رتسبمه  وا  رسمه  اب  بش 

ار يریشمش  تفگ : باوج  رد  رکبابا  .دوش  يراج  دلاخ  رب  انز  ّدح  دیاب  هک  دندرک  ضارتعا  رکبابا  هب  دیسر و  رکبابا  شوگ  هب  هیضق 
(1) .مریگ یمن  تسا  هدمآ  رد  تکرح  هب  ادخ  هار  رد  هک 

نیا تسا ؟ هدراذگ  اپ  ریز  ار  ادخ  مکح  هک  تسین  یـسک  زا  يرادفرط  رد  طارفا  نیا  ایآ  تسادخ ! ریـشمش  دلاخ ، ریـشمش  ایآ  ینعی 
شش نز  نالف  دیـسر ، ربخ  رمع  هب  هک : هدروآ  داشرا  رد  دیفم  خیـش  رگید  فرط  زا  .دش  لیطعت  ادخ  ّدح  هنوگچ  هک  فرط  کی  زا 
یلع ترـضح  .تسا  هدش  رتسبمه  یـسک  اب  ًالبق  نوچ  درک  يراج  وا  رب  ار  انز  ّدـح  دـیاب  تفگ : رمع  .تسا  هدروآ  ایند  هب  هّچب  ههام 

ندادریـش 30 لمح و  هک  دیامرف  یمن  نآرق  رد  رگم  دینز ؟  یم  تمهت  وا  هب  ارچ  دینکب ؟  دیهاوخ  یم  راک  هچ  دنتفگ : مالـسلا  هیلع 
(3)، تسا هام  ندادریش 24  دیامرف : یم  رگید  ياج  رد  یفرط  زا  ؟(2)  تسا هام 

(4) «. رَمُع َکَلََهل  ُّیلَع  َْول ال  : » تفگ هفیلخ  هک  دوب  اج  نیا  دروآ ، ایند  هب  هّچب  ههام  شش  یسک  هک  دراد  ناکما  سپ 
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ص 312. ج13 ، ریدغلا ،» همجرت  - » ص233 ج2 ، سیمخلا ،» خیرات  - » 1
هیآ 15. فاقحا ، هروس  - 2

هیآ 233. هرقب ، هروس  - 3
زا يدرم  هک  هدرک  لـقن  ینهج  هللادـبع  هک : میراد  اـی  ص 113  یگنـس ، عبط  داشرا ،»  » ای ص 483  یناپمک ، عبط  راونـالاراحب ،» - » 4

نامثع تفگ ، ار  نایرج  نامثع  هب  درم  دروآ ، ایند  هب  دـنزرف  هاـم  شـش  زا  سپ  تفرگ و  ینز  هب  ار  هینهج  هفیاـط  زا  ینز  اـم ، هفیاـط 
زا نآرق  نوچ  تسین ، نز  نآ  رب  مجر  ّدح  دومرف : نامثع  هب  ترضح  دیسر ، مالسلا  هیلع  یلع  هب  ربخ  سپ  .داد  ار  وا  راسگنس  روتسد 

ُتادـِلاْولاَو : » دوـمرف زین  .هاـم و  یـس  ربارب  شنداد ، ریــش  لـمح و  ینعی  ( 15/ فاقحا «) اًرْهَـش َنُوثاََـلث  ُُهلاَِـصفَو  ُُهلْمَحَو  : » دومرف یفرط 
.لماک لاسود  ار  دوخ  نادنزرف  دنهد  ریش  ناردام  ینعی و  ( 233/ هرقب « ) َهَعاضِّرلا َِّمُتی  ْنَأ  َدارَأ  ْنَِمل  ِْنیَِلماک  ِْنَیلْوَح  َّنُهَدالْوَأ  َنْعِضُْری 

ار هتکن  نیا  لاح  ات  نم  ادـخ  هب  مسق  تفگ : نامثع  .هاـم  شـش  نآ  لـمح  هاـمراهچو و  تسیب  ندادریـش  هک  دوش  یم  روط  نیا  سپ 
زا لـبق  نز  نآ  نانخـس  .دـنا  هدرک  راسگنـس  ار  هراـچیب  نآ  دـش  مولعم  هک  .دـننادرگرب  ار  نز  نآ  داد  روتـسد  سپ  مدوـب ، هدـیمهفن 
هک نآ  زا  سپ  .هدزن  نم  هب  تسد  مرهوش  زج  سک  چیه  مسق  ادـخ  هب  شابم ، نیگمغ  رهاوخ ! يا  هک  دوب  نیا  شرهاوخ  هب  راسگنس 

مامت داد ، دوخ  نز  هب  اوران  تبـسن  هک  درم  نآ  دوب و  وا  هب  مدرم  نیرت  هیبش  تسا و  نم  دنزرف  هک  درک  رارقا  درم  دـش ، گرزب  لفط 
ریدغلا يربک ج 7 ص 442 ، ننس  رد  یقهیب  اطوم ج 2 ص 176 و  باتک  رد  کلام  ) .تخیر باوختخر  رب  هراپ  هراپ  شندـب  ءاضعا 

(. ج 11 ص 183
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رمع رکبابا و  هک  یگنهرف  تسا ؛ نیا  هدنب  ضرع  یلو  درک ، میهاوخ  لیلحت  هیزجت و  ار  عوضوم  نیا  ًالصفم  يدعب  تصرف  رد  هتبلا ؛
طیرفت طارفا و  رد  مئاد  دنادن  ار  نید  هفسلف  دوش و  ادج  موصعم  زا  هک  یگنهرف  تسا و  طیرفت  طارفا و  گنهرف  دندروآ  هنحـص  هب 
نایعدم ات  دننک  یم  نایب  ار  یمکح  ره  يدوجو  هفـسلف  لّصفم  روط  هب  دوخ  هبطخ  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  اذل  .تسا 

هتفرگ رارق  یتسرد  ياج  رد  ایآ  دننیبب  دننک  یبایزرا  دننزب و  هزادنا  ار  دوخ  نید ، يارجا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تفالخ 
!؟ دنا

: دندومرف همادا  رد 

، تسا هتـسیاش  هک  هنوگ  نآ  ادـخ  زا  دـینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  سپ  َنوُِملْـسُم » ُْمْتنَا  ِّالا َو  َُّنتوُمَت  ـال  ِِهتاـُقت َو  َّقَح  َهللا  اوُقَّتاَـف   - » 110
.دیشاب هتفرگ  رارق  قح  میلست  ماقم  رد  هدش و  ملسم  هک  نآ  رگم  دیورن  ایند  زا  دیسرتب و 
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.دینک تعاطا  تسا  هتشاد  زاب  نآ  زا  هچنآ  رد  هدرک و  رما  نادب  هچنآ  رد  ار  ادخ  و  ُْهنَع » ْمُکاهَن  ِِهب َو  ْمُکَرَمَا  امیف  َهللا  اوُعیطَا  َو   - » 111

.تسا ّتیشخ  رد  ناشبلق  دنسرت و  یم  ادخ  زا  نادنمشناد  طقف  ُءامَلُْعلا » ِهِدابِع  ْنِم  َهّللا  یَشْخَی  امَّنِا  ُهَّنِاَف   - » 112

مکح میلـست  ار  دوخ  تیـصخش  داعبا  مامت  هک  نآ  زا  لبق  ای  دـیورن و  ایند  زا  نید  یب  دیـشاب  بظاوم  دـینک ، ظفح  ار  اوقت  مدرم ! يا 
اذل دنسرت و  یم  ادخ  زا  ِملاع  ناگدنب  طقف  انامه  دینک  تعاطا  ار  یهلا  یهن  رما و  زا  معا  ادخ  تاروتسد  و  دیورن ، ایند  زا  دینک  ادخ 

.تسا عضاوتم  عشاخ و  یهلا  تاروتسد  لباقم  رد  رتشیب  تسا  رادروخرب  یعقاو  ملع  زا  سکره 

: دنیامرف یم  ترضح  هاگنآ 

مردـپ ما و  همطاف  نم  هک  دـینادب  مدرم ! يا  هلآ »  هیلع و  هللا  یلـص  ٌدَّمَُحم  یبَا  ُهَمِطاـف َو  ّینَا  اوُمَلِْعا  ُساـّنلااَهّیَا ! - » 115 - 114 - 113
.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

هک دوب  نیا  نازاس  هفیقـس  شالت  مامت  هک  میوش  یم  هجوتم  هلمج  نیا  زا  دـننک ؟ یم  یفرعم  ار  ناشدوخ  نایم  نیا  رد  ترـضح  ارچ 
هب دـیوگب ، نخـس  اه  نآ  اب  تسا  هدـمآ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  نیا  هب  تبـسن  ار  ناشـشوگ  یتح  دـننیبن و  ار  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف 

ار دوخ  مالسلا  اهیلع  همطاف  سدقم  دوجو  یفرعم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تادیکأت  همه  نآ  اب  هک  روط  نامه  دننزب ، ندینـشن 
زاب یلو  تسه ، تنس  لها  ياه  باتک  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  هراب  رد  هعیش  تایاور  رثکا  هک  نیا  اب  .دندز  ندینـشن  هب 

هک دوش  یم  یفارحنا  ردق  نآ  هعماج  ياه  شیارگ  هقیلـس و  یهاگ  هک  ارچ  .دـننیبن  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دـنراد  شالت  اه  نیا  مه 
زاب شوگ  اب  ار  اه  فرح  نیرت  یقطنم  ریغ  دریگ و  یم  هدینشن  ًالماک  ار  فرح  نیرت  یقطنم 

82 ص :

زا ینید  تیمکاح  فذح  تافآ  یبای  هشیر  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  تریصب 
ناهج تیریدم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 467ناهفصا   هحفص 99 

http://www.ghaemiyeh.com


ار همطاف  دنـشاب و  هتـشادن  وا  زا  يربخ  دنراد  یعـس  تسا و  هداتفا  یلکـشم  نینچ  بادرگ  رد  نامز  نآ  رد  هعماج  ًارهاظ  .دونـش  یم 
مالـسلا اهیلع  همطاف  تقیقح  هک  تسا  تسرد  يرآ  .شناهنپ  ربق  نوچمه  يا  هتخانـشان  دـنریذپب ، تیدوبع  رد  ماـنمگ  يا  هتخانـشان 

هلیل لثم  یلو  ردقلا ، هلیل  نوچمه  تسا  يا  هتخانـشان  ترـضح  نآ  تسا و  نکممریغ  هب  کیدزن  وا  ندـید  هک  تسا  گرزب  ردـقنآ 
همطاف دنتـسه ، گرزب  بش  نآ  ریثأت  تحت  ناـضمر  هاـم  موس  ههد  رد  مدرم  لاـس  ره  دراد و  دوجو  ندوب  ناـهنپ  نیع  رد  هک  ردـقلا 

.درک هدافتسا  وا  زا  دش و  رثأتم  وا  زا  ناوتن  هک  دوبن  نانچنآ  مالسلا  اهیلع  ارهز 

ار يا  هنامز  ات  دـنراد  یخیرات  مایپ  کی  دـننک  یم  یفرعم  ار  ناشدوخ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هک  نیا  منک ؛ ضرع  مهاوخ  یم 
: دنهد یم  همادا  دعب  .دندوب  هتشاذگ  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  نتخانشن  يانب  هک  دننک  میسرت 

.تسین شیب  هتکن  کی  رخآ  لوا و  فرح  هصالخ  مروآ و  نابز  هب  اهتنا  رد  ار  نامه  میوگ  ادتبا  هچنآ  ًاءَْدب » ًادْوَع َو  ُلُوقَا   - » 116

ملظ مهد  یم  ماجنا  مه  ار  هچنآ  و  تسین ، هطلاغم  طلغ و  میوگ  یم  هچنآ  ًاطَطَـش » ُلَْعفَا  ام  ُلَْعفَا  ًاطَلَغ َو ال  ُلُوقَا  ام  ُلُوقَا  َو ال   - » 117
.تسین ییوگ  هدنکارپ  و 

.....و ماکحا  هفـسلف  ربمایپ و  نآرق و  دیحوت و  زا  امـش  يارب  لاح  ات  ادتبا  زا  .میوگ  یم  اهتنا  رد  ار  نامه  میوگ  یم  ادتبا  رد  ار  هچنآ 
رد ار  مالـسا  نآرق و  هولج  میوگ و  یم  ار  اه  نامه  منزب  فرح  تیالو  تفالخ و  زا  مهاوخ  یم  مفرح  همادا  رد  هک  مه  الاح  متفگ ،

مه تینابصع  نودب  لماک و  شمارآ  اب  تسین  الپ  ترپ و  طلغ و  میوگ  یم  هچنآ  .منک  یم  ضرع  يرگید  تروص 
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 - مشخ تینابـصع و  تهج  هب  هن  دـیوگ  یم  نخـس  تلاسر  کی  يانبم  رب  سپ  تسین -  مه  روجو  ملظ  میوگ  یم  هچنآ  میوگ ، یم 
رد مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هبطخ  دیوگ : یم  ماین » رد  یهز  مالسلا  اهیلع  همطاف   » باتک رد  یحیـسم  ِبرع  هدنـسیون  یناتک  نامیلس 

.تسا هدش  نایب  لماک  شمارآ  کی  رد  خیرات  لقن  هب  درادرب ، رد  یلاع  رایسب  هسامح  روش و  کی  هک  نیا  نیع 

: دنیامرف یم  همادا  رد  ترضح 

هبوت هروس  هیآ 128  هب  هراشا  ٌمیحَر » ٌفُؤَر  َنینِمْؤُْملِاب  ْمُْکیَلَع  ٌصیرَح  ْمُِّتنَع  اـم  ِْهیَلَع  ٌزیزَع  ْمُکِـسُْفنَا  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاـج  ْدََـقل   - » 118
، دـهد یم  رازآ  ار  امـش  هچنآ  تسا  تخـس  وا  رب  دـمآ ، ناـتیارب  ناـتدوخ  نیب  زا  ادـخ  فرط  زا  یلوسر  دـیامرف : یم  ادـخ  هک  تسا 

.دراد رارق  صاخ  تمحر  ینابرهم و  رد  نینمؤم  هب  تبسن  تسا و  صیرح  امش  ندروآ  نامیا  تداعسرب و 

امـش نانز  زا  کی  چیه  هک  مراد  يردپ  نم  هک  دیناد  یم  دیـسانشب  ار  مردـپ  رگا  سپ  ْمُِکئاِسن » َنُود  یبَا  ُهُودِـجَت  ُهُوفِْرعَت  ْنِاَف  - » 119
.درادن يردپ  نینچ 

.امش نادرم  ردارب  هن  دوب ، نم  يومع  رسپ  ِردارب  ربمایپ ، نآ  و  ْمُِکلاجِر » َنُود  یّمَع  َْنبِا  اخَا  َو   - » 120

.نتشاد تبسن  وا  اب  تسا  بوخ  هچ  و  هلآ »  هیلع و  هللا  یلص  ْهَیِلا  ُّيِْزعَْملا  َمِْعَنل  َو   - » 121

نابرهم و نینمؤم  رب  تسامش و  رب  زوسلد  تسا و  نارگ  وا  رب  امش  ياه  جنر  هک  دمآ  امـش  يوس  هب  امـش  دوخ  زا  يربمایپ  مدرم ! يا 
يومع رسپ  ِردارب  .درادن و  يردپ  نینچ  امش  نانز  زا  کی  چیه  تسا و  نم  ردپ  وا  دینک  لابند  ار  ربمایپ  بسن  امش  رگا  .تسا  فوئر 

مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  اب  دـندرک  ترجه  هنیدـم  هب  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  نوچ  .امـش  نادرم  ردارب  هن  دوب و  نم 
دقع
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هک تسا  یگنهرف  کی  ینعی  مالسلا .  هیلع  یلع  اب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  تبـسن  تسا  یتبـسن  شوخ  هچ  و  دنتـسب ، تّوُخا 
زوسلد عقاو  رد  دیوش و  یم  فرصنم  گنهرف  نیا  زا  دیراد  هک  دشاب  ناتـساوح  امـش  دیآ ، یم  هعماج  هب  ام  اب  هطبار  رد  گنهرف  نیا 

.تسا اسرف  تقاط  تخس و  اهنآ  يارب  امش  رازآ  هک  دیا  هدرک  اهر  ار  دوخ  یعقاو  ياه 

، قح تیدوبع  اه ، یتخس  رب  ربص  لثم  دش ، نایامن  وا  زا  تسویپ و  عوقو  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دوجو  رد  يرایـسب  قیاقح 
دصقم مالسلا  اهیلع  همطاف  میا  هدرک  ضرع  اج  نآ  رد  تسا  هدش  ثحب  يّدح  ات  تیدوبع » رهظم  مالـسلا  اهیلع  همطاف   » ثحب رد  هک 

(1) .مییوگ یم  مه  تایاور  ساسا  رب  تسا ، تقلخ 

مه اِهْلَعب  ُّما  هکلب  دوب ، اهیبا  ّما  اهنت  هن  مالسلا  اهیلع  همطاف  .تسوا  تایصوصخ  رگید  زا  اِهْلَعب »  ُِّما  و «  اهیبَا »  ُِّما  تعاجش «  تریـصب و 
رطاخ یّلـست  مه  تخانـش ، یم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  گنهرف  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رطاخ  یّلـست  مه  ینعی  .دوب 
رتـخد وا  .دـنک  ناـهنپ  ار  تیـالو  هلئـسم  تساوخ  یم  نمـشد  دـنچره  دوش ، تلفغ  تیـالو  زا  تشاذـگن  هک  یگنهرف  .دوـب  تیـالو 
يروط ار  یگدـنز  هک  یـسک  .تسا  شردام  ياه  یگتـشذگ  ناج  زا  اهراثیا و  اـه و  یگرزب  رهظم  مالـسلا ، اـهیلع  گرزب  هجیدـخ 

هدـنرورپ هک  ینماد  .تکاـس  درـس و  یگدـنز  يوـس  هب  هن  تشاد و  یمرب  ماـگ  گرزب  ثداوـح  يوـس  هب  هراوـمه  هـک  درک  مـیظنت 
ناـما ناگراتـس  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترـضح  هک  يا  هناـخ  روـحم  .تسا  هّنجلا  لـها  بابـش  ْيدّیـس  نینـسح ،
تسا نم  هداوناخ  نم و  یتسود  مالسا ، ساسا  یلع ! ای  دومرف : ترضح  هک  یـسک  رـسمه  .نیمز  لها  ناما  نم  تیب  لها  دننامـسآ و 

هداوناخ دروم  رد  هک  روط  نامه 
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همطاف هجیتن  رد  .دشاب  هتشاد  رتشیب  ارم  نادناخ  تبحم  هک  تسا  یسک  طارص  رب  امـش  نیرتراوتـسا  دومرف : ام  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
.تسا دنمزاین  نآ  هب  هتسسگ  مه  زا  ِناهج  هک  تسا  يا  هداوناخ  روحم  ردام و  مالسلا  اهیلع 

هچ لابند  هک  دیوش  هجوتم  دـیاب  گنهرف  نیا  قبط  مدرم ! يا  سپ  .مراد  تبـسن  وا  اب  نم  هک  نآ  تسا  يربمایپ  وکین  هچ  سپ  دومرف :
هیلع یلع  اب  ار  دوخ  تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  نانچمه  دینکن  عطق  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  ار  دوخ  تبـسن  دیـشاب و  یـسک 
دوخ هبطخ  رد  مالسلا  اهیلع  هرهاط  هقیدص  ترضح  هک  یتاکن  اب  ار  تاعوضوم  نیا  هدنیآ  هسلج  رد  هللا  ءاش  نإ  .دومن  رارقرب  مالسلا 

.مینک یم  يریگیپ  دنیامرف ، یم  هنیدم  دجسم  رد 

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »
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مالسا داجیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  شقن 

هراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

﴾ ِکَُقلْخَی ْنَا  َْلبَق  ِکَقَلَخ  يذَّلا  ِکَنَحَْتِما  ُهَنَحَتْمُم  ای  ِْکیَلَع  مالَّسلا  ﴿

(1)  …﴾ ًهِرباص ِهب  ِکَنَحَْتما  اَِمل  ِْتنُک  ﴿َو 

.تفای رباص  ار  وت  دومن و  ناحتما  ار  وت  تندرک ، قلخ  زا  لبق  وت  قلاخ  هک  يا  هدش  ناحتما  يا  همطاف ! يا  وت  رب  مالس 

تسا و یمالسا  گنهرف  زا  فراعملاهرئاد  کی  هنیدم ، دجـسم  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هبطخ  دیرـضحتسم  هک  روط  نامه 
.درک دروخرب  نآ  اب  يرکف  یگدامآ  هلصوح و  اب  دیاب  تسا و  رشب  رکفت  يارب  یلاع  ياه  هریخذ  زا  یکی 

، ُساّنلااَهُّیَا : » دـنیامرف یم  دـننک و  یم  یفرعم  ار  دوخ  ادـتبا  هبطخ  زا  زارف  نیا  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  هک  دـش  ضرع 
: دنیامرف یم  هبطخ  رخآ  رد  ترضح  دوخ  هک  ارچ  تسا ، یخیرات  يزاسدنـس  شور  کی  ترـضح ، راک  نیا  ......هَمِطاف » ّینَا  اوُمَلِْعا 

یم عقاو  رد  .دشاب و  تّجح  دنشیدنیب ، تسرد  یسایس  لئاسم  رد  دنهاوخ  یم  هک  ییاه  ناسنا  همه  يارب  ات  متفگ  ار  نانخس  نیا  نم 
هک تسا  نیا  .دشاب  خیرات  لوط  رد  رشب  رکفت  غارچ  ناشنانخس  دنهاوخ 

89 ص :

.هبنشکی زور  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  ترایز  نانجلا ،» حیتافم  - » 1
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ياه نایرج  ندرک  لیلحت  يارب  ام و  رکفت  يارب  یقیمع  رایـسب  هریخذ  دوش  تقد  ترـضح  هبطخ  يور  ینالوط  هلـصوح  کی  اب  رگا 
: دندومرف دندومن و  حرط  مالسلاامهیلع »  » یلع ربمایپ و  اب  ار  دوخ  تبسن  هک  نآ  زا  دعب  ترضح  .دوب  دهاوخ  نامدوخ ، هنامز  یسایس 
هیلع و هللا  یلص  مرکاربمایپ  هراب  رد  سپس  مراد ، یتبسن  نینچ  وا  اب  نم  هک  سک  نآ  تسا  يراوگرزب  وکین  هچ  ْهَیِلا » ُّيْزعَملا  َمِْعَنل  «َو 

: دنیامرف یم  هلآ 

.درک زاغآ  راذنِا »  » اب ار  توبن  داد و  ماجنا  نسحَا  وحن  هب  ار  دوخ  تیلوئسم  تلاسر و  ِهَراذَّنلِاب » ًاعِداص  َِهلاسِّرلِاب  َغَّلَبَف   - » 122

.درک ادج  دندوب ، طوقس  لاح  رد  نآ  رد  نیکرشم  هک  یهاگترپ  زا  ار  شهار  هک  یلاح  رد  َنیکِرْشُْملا » ِهَجَرْدَم  یلَع  ًِالئام   - » 123

.درشف تفرگ و  ار  نانآ  هاگولگ  تخاون و  نانآ  قرف  رب  ریشمش  هک  ینیکرشم  ْمِهِماظْکَِاب » ًاذِخآ  ْمُهَجَبَث ، ًابِراص  - » 124

تـسرد ياه  هدرپ  عناوم و  داد و  امـش  هب  يدـیدج  هاگن  دـمآ و  امـش  یگدـنز  هنحـص  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنیامرف : یم 
رکذتم دـیاب  هک  ار  یتارطخ  اهرادـشه و  دـناسر و  ماجنا  هب  لماک  وحن  هب  دوب  هدـهع ا ش  هب  هک  ار  یتلاسر  دز و  رانک  ار  ندیـشیدنا 

ندرگ دوبن و  شقن  ياراد  نآ  رد  كرش  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  یماظن  درک و  ادج  نیکرـشم  زا  ار  دوخ  تهج  داد و  رکذت  دش ، یم 
هب شـشخرد  هزاجا  ًالـصا  هک  دوب  يّوج  كرـش  ّوج  ًاساسا  دنیامرف : یم  ترـضح  .تفرگ  ار  ناش  سفنت  هاگولگ  دز و  ار  نیکرـشم 

شقن شـشخرد و  زا  ار  نآ  گنهرف  داد و  راشف  ار  كرـش  هاگولگ  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  و  داد ، یمن  هشیدـنا  رکفت و 
.تشادزاب ینیرفآ 
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فشاک موحرم  .تسا  هدوب  مکاح  تیرشب  رب  ییاضف  طیارش و  هچ  مالسا  روهظ  نامز  رد  هک  دنک  یم  شومارف  مدآ  اه  تقو  یـضعب 
ار تیحیسم  تیدوهی و  یتح  درک و  روهظ  مالسا  دندش ، یم  وربآ  یب  هنهک و  دنتشاد  تیحیسم  تیدوهی و  یتقو  دنیوگ : یم  ءاطغلا 

دنموربآ يدیحوت  نایدا  ناونع  هب  اه  نآ  درک و  هدنز  نید ، ناونع  هب  هرابود  دوب ، هدش  طقاس  شزرا  زا  نید  کی  ناونع  هب  ًامامت  هک 
عونت و مامت  اب  هزورما  .دنبای  یم  زاب  ار  دوخ  هتفر  ینعم  مه  نایدا  هیقب  دشاب  زاب  نید  شزرا  هب  رـشب  هشیدنا  مشچ  یتقو  ینعی  .دندش 

یتقو .تسا  ینید  لئاسم  يور  رب  هشیدنا ، شخب  رد  رـشب  نهذ  هلغـشم  نیرتشیب  ًابیرقت  تسه  ایند  رد  هک  يرـشب  ياه  هشیدنا  ترثک 
.دوش یم  يرادنید  نید و  هغدغد  رشب  هغدغد  نیرتشیب  دش  اپ  هب  ینید  تضهن 

ناهج هدنیآ  نید  مالسا ؛

هنحص هب  یتقو  تسرد  رصاعم  خیرات  هنحص  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  تسوچاسام : هاگشناد  یـسایس  مولع  دیتاسا  زا  یکی  هتفگ  هب 
روهظ اب  و  دنک ، عناق  دناوت  یمن  ار  رشب  نهذ  نید  رگید  تسا و  هتـشذگ  نید  هرود  دوب  یعدم  ریخا  هلاسدصراهچ  ِتاغیلبت  هک  دمآ 

اهنت هن  هک  دش  هجوتم  یمالـسا  بالقنا  قیرط  زا  ناهج  هبترم  کی  درک و  بآ  رب  شقن  ار  برغ  ناهج  هلاسدـصراهچ  تاغیلبت  دوخ 
اـنعم و هراـبود  یبرغ  ماـظن  رد  ار  نید  دـهد و  ناـشن  شنکاو  نید  هب  تبـسن  هدـش  روـبجم  برغ  هـکلب  تـسا ، هتـشذگن  نـید  هرود 
هب رـشب  هک  دوب  ینامز  هب  طوبرم  نید  تسا و  هتـشذگ  نید  هرود  هک  داد  رـس  ادن  نرق 19  لیاوا  رد  تنک  تسوگا  .دـنک  یناوخزاب 

یبرجت و مولع 
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نیا .تسا  رـشب  ییارگ  هروطـُسا  یتسرپ و  هفارخ  هرود  هب  طوبرم  نید  دنک  تباث  درک  یم  شالت  وا  .دوب  هتفاین  تسد  یـسانش  هعماج 
زورما دینکن  روصت  زگره  امـش  .دنـسانش  یمن  یتسه  رد  ار  ادـخ  نید  هاگیاج  تنک  تسوگا  لاثما  هک  تسا  نآ  تهج  هب  اه  فرح 

کی نید  هب  تبـسن  برغ  ناهج  رد  اـسیلک  طـلغ  ياهریـسفت  اـه و  تشادرب  تهج  هب  هکلب  تسا ، هتفر  نیب  زا  برغ  ناـهج  رد  نید 
اه یگدروخرس  .دهد  باوج  ار  اه  نآ  ياهزاین  هک  دنتـسه  یعقاو  نید  کی  بلاط  عقاو  رد  اه  نآ  تسا و  هدش  داجیا  یگدروخرس 

یهلا ترطف  ساــسا  رب  عوـمجم و  رد  يرــشب  عــماوج  .درک  یقلت  ریبــعت و  نـید  لــصا  هـب  ندرک  تـشپ  دــیابن  ار  یفارخ  نـید  زا 
هدرک داجیا  نید  هب  تبـسن  یگدروخرـس  اهنآ  رد  نید ، اب  اسیلک  بابرا  طابترا  یقلت و  زرط  دـنچ  ره  دـنراد ، نید  هب  شیارگ  ، ناـش

یم دـنا  هدرک  لیمحت  رـشب  هب  نید  مسا  هب  هک  ار  یتافارحنا  همه  نآ  باـن  يدـیحوت  حور  مالـسا و  ییادز  هروطـُسا  تردـق  تسا و 
كرـش نیا  تفاکـش و  ار  كرـش  قرف  مالـسا ، قیرط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مالـسلا ، اهیلع  همطاف  شیاـمرف  هب  يرآ  .دـیادز 

.تفای دهاوخ  همادا  خیرات  ياهتنا  ات  ییادز 

كرش هاگودرا  رد  يدیماان 

.دومن توعد  ادخ  هار  هب  هنسح  هظعوم  تمکح و  نابز  اب  ار  تیرشب  و  ِهَنَسَْحلا » ِهَظِعْوَْملا  ِهَمْکِْحلِاب َو  ِهِّبَر  ِلیبَس  یِلا  ًایِعاد  - » 125

.تسکش مه  رد  ار  اه  تب  َمانْصَْالا » ُرِسْکَی  - » 126

.درک بوکنم  ار  كرش  ناگدرکرس  َماْهلا » ُتُْکنَی  َو  - » 127
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.دنتخیرگ نادیم  زا  دش و  مزهنم  ناشتیعمج  هک  ییاج  نآ  ات  ُِربُّدلا » اُوَّلَو  ُعْمَْجلا َو  َمَزَْهنِا  یّتَح  - » 128

.دمآ رد  هب  بش  هدرپ  ریز  زا  قداص  حبص  ات  ِهِْحبُص » ْنَع  ُْلیَّللا  يَرَّفَت  یّتَح  - » 129

.تشگ رگ  هولج  صلاخ  قح  دش و  نوریب  باقن  زا  قح  هرهچ  و  ِهِضْحَم » ْنَع  ُّقَْحلا  َرَفْسَا  َو   - » 130

هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  داد ، ناشن  ار  ادخ  هب  ندیسر  هار  هظعوم  تمکح و  قیرط  زا  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنیامرف : یم 
زا و  دنـسپ ، لقع  نشور  نیهارب  اـه و  لـیلد  ینعی  تمکح »  » قیرط زا  مه  نآ  دوب  شراـگدرورپ  يوس  هب  مدرم  هدـننک  توعد  هلآ  و 

يرشب تایح  هنحـص  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتقو  .ازفا و  حور  هدننک و  ادیـش  يرطف  ِیفطاع  تاکیرحت  ینعی  هظعوم »  » قیرط
گنـس هچ  الاح  تسا ، ادـخ  اب  ناسنا  طابترا  عنام  قح و  باجح  هک  يزیچ  ره  ینعی  تب  .تسکـش  ار  اـه  تب  مانْـصَْالاُرِسْکَت »  » دـمآ

، مالسا نید  ندروآ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .یگلیبق  ياه  شیارگ  بزح و  هچ  و  یفارحنا ، گنهرف  رکف و  هچ  لوپ ، هچ  دشاب ،
رگید ياه  بتکم  اب  هلباقم  هنحـص  هب  یقیقح  ِمالـسا  یتقو  هزورما  .دـنایامن  ار  ناشدوجو  یتشز  درک و  اوسر  ار  اه  باجح  نیا  همه 

ترـضح .دنا  هتفریذپ  اه  نآ  یلو  دریذپب  دناوت  یمن  لقع  ًاعقاو  هک  دنک  یم  نشور  ار  ییاه  فارحنا  دوخ  يدیحوت  رون  اب  دور ، یم 
بوکرـس ار  یتسرپ  تب  نارـس  یتسرپ و  تب  ياضف  دـندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دـنیامرف : یم  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف 

لماوع یتسرپ و  تب  گنهرف  دندش و  فذح  هعماج  ياضف  رکف و  نادـیم  زا  دـش و  هتـسکش  ناکرـشم  داحتا  هک  يروط  هب  .دـندرک 
هشیمه هک  دنچره  .دش  وربآ  یب  قح ، باجح 
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یتقو .دـنوش  یم  شزرا  یب  وربآ و  یب  اه  نیا  قح ، نید  ندـمآ  اب  یلو  دراد  دوجو  دـساف  ياه  مدآ  طلغ و  راکفا  يا  هعماـج  ره  رد 
تمایق مایق  ات  دعب  هب  نآ  زا  درک و  هولج  نآ  بان  لکـش  هب  قح  دش و  هدـیمد  تناید  ِقداص  حبـص  دـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

.دوب دهاوخن  ندنام  ِراودیما  زگره  كرش  گنهرف  تسا و  هداد  تسد  زا  ار  يرادیاپ  بات  كرش ، ِتسایس 

.دمآ قطن  هب  نید  رادمامز  يرآ  ِنیّدلا » ُمیعَز  َقَطَن  َو  - » 131

.دندش لال  ناش  همه  تشگ و  شوماخ  نیطایش  ياه  هدبرع  و  ِنیطایَّشلا » ُقِشاقَش  ْتَسِرُخ  َو   - » 132

.دشاب یلصا  عنام  دناوت  یمن  رگید  دش و  هتشادرب  هار  زا  قافن  راخ  و  ِقافِّنلا » ُظیش  َحاط َو  َو   - » 133

.دش هدوشگ  مه  زا  قاقش  رفک و  ياه  هرگ  و  ِقاقِّشلا » ِْرفُْکلا َو  ُدَقُع  ْتَّلَْحنا  َو  - » 134

فرح ینعی  دش  شوماخ  یناطیش  ياهدایرف  هک  دندروآ  دوجو  هب  ار  یگنهرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دنیامرف : یم  ترضح 
هللا ّـِالا  َهِلا  ـال  اُولُوق  : » دـندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربماـیپ  یتقو  ًـالثم  .تشگ  راد  ینعم  هعماـج  رد  رادـنید  ناـسنا  ِینید  ِياـه 
نآ هب  یطبر  هچ  اه  نیا  دـییوگب  نآلا  امـش  دـیاش  نالاپ ؟ نودـب  مه  نآ  دوش ، یم  راوس  غُالا  ربماـیپ  ارچ  دـنتفگ : باوج  رد  اوُِحْلُفت »

راوس بسا  دشاب و  راد  لوپ  هک  دنزب  یباسح  فرح  دیاب  یسک  تیلهاج  ِدولآ  كرش  گنهرف  رد  هک  تسا  نیا  باوج  دراد !؟ نخس 
ندز یباسح  ِفرح  نتـشاداوقت و  هک  دـیوش  یم  هجوتم  امـش  تسا  هدرک  رثأتم  ار  ناهج  لـک  گـنهرف  مالـسا  هک  ـالاح  دوش و ،… 

مالسلا هیلع  یسوم  ترضح  .درادن  نتشاد  تردق  تورث و  هب  یطبر 
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؟(1) يرادن الط  دنبتسد  ارچ  هک  دندرک  ضارتعا  ناشیا  هب  نایرابرد  دنتفر ، نوعرف  رابرد  هب  ادخ  نید  غیلبت  يارب  یتقو 

تولاج اب  میورب  ات  تسرفب  اـم  يارب  يربهر  دـنتفگ  ناـش و  ناـمز  ربماـیپ  شیپ  دـندمآ  ناـیدوهی  زا  يا  هدـع  هک  میراد  نآرق  رد  اـی 
.دیگنجب تولاج  اب  دیورب و  وا  کمک  هب  ات  تسا  هدیزگرب  امـش  يارب  ار  تولاط  ترـضح  دـنوادخ  دـیامرف  یم  ناشربمایپ  .میگنجب 

(2) .دشاب ام  ربهر  دناوت  یم  هنوگچ  یعامتجا ، تیعقوم  هن  دراد و  تورث  هن  هک  تولاط  دنیوگ  یم  باوج  رد  اه  نآ 

یلاعت هب  تسا  هداد  یمن  هزاجا  ًالـصا  هک  هدرک  یم  لاغـشا  نانچنآ  ار  رـشب  نهذ  یهاگ  قطنم  یب  ِیـشحو  ياه  گنهرف  دـینیبب  امش 
.دننک رکف 

نآ یعامتجا  یـسایس و  رونام  تاغیلبت و  رکف و  زا  معا  یناطیـش  ياـه  هدـبرع  دـمآ ، هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـساربمایپ  گـنهرف 
نادیم ینعی  .دش  هدنک  قافن  گنهرف  ياهراخ  قیرط  نیا  زا  تشگ و  ادیوه  شا  یقطنم  یب  یچوپ و  دش و  شوماخ  گنگ و  نامز ،
همادا يارب  تحار  يا  هیاس  تسناوتن  رگید  تفر و  نیب  زا  دروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـساربمایپ  هک  يدیحوت  رون  اب  قافن  گنهرف 

.دریگب تسد  رد  ار  تیرشب  هشیدنا  یتحار  هب  دناوتب  ات  دنک  ادیپ  دوخ  تایح 

95 ص :

هیآ 53) فرخز  ( ؟ الط زا  ییاهدنب  تسد  وا  رب  هدشن  هدنکفا  ارچ  ٍبَهَذ » ْنِم  ٌهَرِوْسَا  ِْهیَلَع  َیِْقُلا  الْوَلَف  - » 1
ًهَعَـس َتُْؤی  َْمل  ُْهنِم َو  ِْکلُْملِاب  ُّقَحَأ  ُنَْحن  اْنیَلَع َو  ُْکلُْملا  َُهل  ُنوُکَی  یَّنَأ  اُولاق  ًاِکلَم  َتُولاط  ْمَُکل  َثََعب  ْدَـق  َهَّللا  َّنِإ  ْمُهُِّیبَن  ْمَُهل  َلاـق  َو  - » 2

هیآ هرقب  هروس  «) مِیلَع ٌعِساو  ُهَّللا  ُءاشَی َو  ْنَم  ُهَْکُلم  ِیتُْؤی  ُهَّللا  ِمْسِْجلا َو  ِْملِْعلا َو  ِیف  ًهَطَْسب  ُهَداز  ْمُْکیَلَع َو  ُهافَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  َلاق  ِلاْملا  َنِم 
(247
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خیرات ءاروام  مالسلا  اهیلع  همطاف 

ترـضح هبطخ  دیاب  امـش  نم و  .دراد  ینالوط  طسب  حرـش و  هب  جایتحا  درک و  هاگن  خیرات  هرتسگ  رد  دیاب  ار  ترـضح  تالمج  نیا 
یـسررب قیقد  قیمع و  شور  کی  اب  نآ  زا  دعب  میناوخب و  راب  نیدـنچ  میرادرب و  یـسرد  باتک  کی  ناونع  هب  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز 

هنامز زا  یحیحـص  لیلحت  هک  نیا  يارب  .میروآ  تسد  هب  هبطخ  نیا  قیرط  زا  ار  نامزورما  یگدـنز  لـیلحت  ریـسفت و  میناوتب  اـت  مینک 
هچ نیا  هک  دیـشاب  هتـشاد  تیانع  ترـضح  نآ  تقد  رد  امـش  .مینک  یگدنز  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  لقع  اب  دـیاب  مینک  ادـیپ  دوخ 
هللا یلص  ربمایپ  یباحص  لوا ، هفیلخ  هک  یلاح  رد  دنیب  یم  ار  مالـسا  یلک  فارحنا  لوا  هفیلخ  تیمکاح  نایرج  رد  هک  تسا  یـشنیب 

ماـما تیمکاـح  زا  فارحنا  اـب  دـنیامرف : یم  ترـضح  هک  دـید  دـیهاوخ  هبطخ  همادا  رد  .تسا  ترـضح  نآ  راـغ  راـی  هـلآ و  هـیلع و 
كرش رفک و  ، هدمآ راکرس  رب  هچ  نآ  دمهف  یم  هک  تسا  یتأرج  هچ  تریـصب و  هچ  نیا  .تسا  هدمآ  راکِرـس  رب  رفک  همه  موصعم ،

اب دنک و  یم  اوسر  یفن و  ار  نایرج  نیا  قافن -  رفک و  زا  معا  تسا -  یتنطیش  هنوگره  یفن  بتکم  مالسا  هک  ییاج  نآ  زا  و  تسا ،
مالـسا هب  رتشیب  یکیدزن  هب  ار  ام  هکلب  دهد ، یم  خیرات  هدنیآ  رد  ار  نایرج  نیا  مادـهنا  دـیون  یعقاو  ناناملـسم  هب  اهنت  هن  نخـس  نیا 

.میبوکب مه  رد  میسانشب و  ار  قافن  رفک و  نایرج  یمالسا  بالقنا  همادا  رد  میناوتب  مه  ام  ات  دنک  یم  توعد  یعقاو 

همطاف ینعی  .دیوش  کیدزن  ترـضح  هدیقع  هب  هک  نیا  رگم  دیوش  یمن  کیدزن  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هب  هک  دـینادب  ار  نیا  امش 
یسایس و روعش  مه  يدابع و  روش  قوش و  مه  و  دراد ، رکف  مه  بلق ، نیا  هک  تسا  بلق  کی  مالسلا  اهیلع  ارهز 
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نامز خیرات  ِءاروام  تسا و  هدش  کیدزن  ترـضح  هب  دوش ، کیدزن  روعـش  روش و  قوش و  هدیقع و  نیا  هب  هک  يا  هزادنا  هب  سکره 
تالمج لیلحت  هبطخ و  مهف  يارب  ار  یبسانم  تصرف  دیاب  هک  مینک  یم  دـیکأت  لیلد  نیمه  هب  .دسانـش  یم  ار  ثداوح  هاگیاج  دوخ ،

قافن كرش و  یگنهرف  هاگیاج  دیمهف  دیاب  .دوش  نشور  نآ  زا  ییایاوز  هبطخ ، يور  قّمعت  ّربدت و  اب  مارآ  مارآ  ات  دیراذگب  ترضح 
ام هب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ار  اه  نیا  دـش ، ور  هبور  نآ  اب  ناوت  یم  هنوگچ  تساجک و  مالـسا  روهظ  زا  سپ  يرـشب  گنهرف  رد 

ناتشوخ زین  امش  منکب و  ترضح  تاشیامرف  زا  یسایس  لیلحت  دنچ  هک  متسه  رت  تحار  یلیخ  هدنب  دیـشاب  نئمطم  امـش  .دزومآ  یم 
هاگن و عون  دـیاب  سپ  .دـنام  یم  ناتیارب  هرطاخ  کی  طـقف  هکلب  دوش ، یمن  هدوزفا  امـش  تریـصب  شنیب و  رب  تیاـهن  رد  یلو  دـیایب ؛

یسایس هشیدنا  رد  نآ  زا  مینک و  عوجر  نآ  هب  مئاد  هک  دشاب  رظن  ّدم  یگـشیمه  ِرکفت  عجرم  کی  ناونع  هب  هبطخ  نیا  اب  ام  دروخرب 
.میریگب تیاده  رکفت و  دوخ  یخیرات  و 

رد الاح  نیمه  لاثم  ناونع  هب  .دشاپب  مه  زا  رفک  قافن و  ياهدناب  اه و  هورگ  هک  دش  ثعاب  مالسا  نید  دوجو  دنیامرف : یم  ترـضح 
هدـعاق نیا  .دوش  یم  رتـشیب  متـس  قاـفن و  رفک و  ياـه  هورگ  اهدـناب و  دوش ، فیعـض  مالـسا  يدـیحوت  رون  ردـق  ره  دـینیبب  هعماـج 

همحر » ینیمخ ماما  رون  ینامز  کی  اه  نیا  مدید  مدرک  یم  رورم  ار  یسایس  ياه  هورگ  زا  یکی  قباوس  ًاریخا  .تسا  خیرات  یگشیمه 
ییاه فرح  دـنتفرگ  هلـصاف  هیلع » هللا  همحر  » ماما طـخ  رون و  زا  هچره  یلو  دنتـشاد  یحیحـص  تهج  دـندوب و  هتفریذـپ  ار  هیلع » هللا 

دیاش .تسا  ناملسم  ناسنا  کی  ياه  فرح  اه ، فرح  نیا  هک  دیوگب  دشک  یم  تلاجخ  مدآ  هک  دندز 
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دندیمهفن یلو  دننک ، ادیپ  یهاگیاپ  تردق و  کی  ناشدوخ  يارب  دنناوت  یم  بان  مالـسا  ماما و  زا  نتفرگ  هلـصاف  اب  دندرک  یم  رکف 
ارهز ترضح  نانخـس  رد  اه  هثداح  نیا  همه  هدعاق  .دنوش  یم  ماکان  دوز  یلیخ  دنک و  یم  الم  رب  ار  اه  نآ  رفک  قافن و  مالـسا ، هک 

.تسه مالسلا  اهیلع 

نید ءایحا  طرش  صولخ ؛

: دندومرف همادا  رد  ترضح 

.دش زاب  صالخا  هملک  هب  امش  ياه  ناهد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  کمک  هب  و  ِصالْخِْالا » ِهَِملَِکب  ُْمتُْهف  َو   - » 135

.دندوب هدیبسچ  تشپ  هب  مکش  يوردیپس و  هک  یهورگ  نایم  رد  ِصامِْخلا » ِضیْبلا  َنِم  ٍرَفَن  یف   - » 136

یم دـیحوت  زا  نخـس  هک  دـیا  هدیـسر  ییاج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  نید  رون  اـب  مارآ  مارآ  امـش  دـنیامرف : یم  ترـضح 
ادخ ياپ  دیوش  یم  هجوتم  دیآ  یم  شیپ  ناتیارب  یلکشم  یتقو  هک  دیا  هدیـسر  ییاج  هب  امـش  .تسا  يا  هداس  زیچ  نیا  رگم  دییوگ ،
ارجا ار  یناحتما  دهاوخ  یم  تسا و  راک  رد  ادخ  ياپ  دینیب  یم  دـسر  یم  امـش  هب  یتمعن  یتقو  .یهلا  تسا  يرکذـت  تسا و  راک  رد 
تسا راک  رد  ّربدم  ِلداع  ِمیکح  ِدنمتردق  ِلازیال  يورین  کی  راگزور ، ثداوح  یگدنز و  تانایرج  قوف  دمهفب  مدآ  هک  نیا  .دیامن 
دصقم مامت  ار  وا  نداد و  طبر  ادخ  هب  ار  زیچ  همه  ینعی  صالخا  .تسا  هدیـسر  ام  هب  نید  قیرط  زا  نیا  تسا و  يربمایپ  روعـش  کی 

.نتفرگ دوخ  دوصقم  و 
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هک دروآ  هنحص  هب  یناسک  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  ار  صالخا  يدیحوت و  ِگنهرف  نیا  نید و  نیا  دنیامرف : یم  ترـضح 
قیرط زا  نید  تقو  چیه  ینعی  .دندوبن  شایع  هدز و  ترـشع  ُرپ و  مکـش  هک  ینارون  ناناملـسم  ینعی  دـندوب ، یهت  مکـش  نادیفـسور 

رخآ ات  ییاه  نآ  اهنت  «. » تسین راگزاس  یبلط  هافر  اـب  هزراـبم ، «: » هیلع هللا  همحر  » ینیمخ ماـما  ریبعت  هب  .دـیآ  یمن  راـک  يور  نیهّفرم 
«. دنشاب هدیشچ  ار  تیمورحم  رقف و  درد  هک  دنتسه  ام  اب  طخ 

نیدـتم و ینادیفـسور  دـننک : یم  نییبت  ار  نید  ناراذـگ  هیاپ  نید و  ناکاچ  هنیـس  تایـصوصخ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح 
قیفوت دنا  توهـش  سوه و  لها  هک  یناسک  هب  ادخ  ًالـصا  .دنتـسین  توهـش  ترهـش و  لها  دنتـسین ، نارچ  مکـش  هک  یناسک  دبعتم ،
يانعم هب  نید  ءایحا  رد  دیهاوخ  یم  رگا  هک  دشاب  مه  تربع  امـش  يارب  عوضوم  نیا  .دهد  یمن  ار  یمالـسا  يدـیحوت و  ماظن  داجیا 

راک دناوتب  تسا  نکمم  ریغ  داد  تسد  زا  ار  تیدوبع  هک  یناسنا  .دیشاب  نات  توهش  مکش و  نابهگن  دیاب  دیشاب  هتـشاد  شقن  یعقاو 
دهاوخن تمدخ  قیفوت  وا  هب  زگره  دنوادخ  نوچ  تسا ، ررـض  دشاب ، تمدخ  هک  نآ  زا  شیب  هعماج  يارب  شیاهراک  دنکب ، یباسح 

.داد

هدافتسا نآ  زا  تمایق  مایق  ات  دناوت  یم  رـشب  هک  دنهد  یم  هئارا  رـشب  هب  ار  يدعاوق  هبطخ  نیا  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح 
مدـش ور  هبور  مالـسلا -  هیلع  داجـس  ماما  هون  نیـسحلا -  نبا  ّیلع  نبدـیز  رـسپ  اـب  یتقو  دـیوگ : یم  یلزتعمدـیدحلا  یبا  نبا  .دـنک 
.ددرگ یم  تسد  هب  تسد  تیبلا  لها  ام  نیب  رد  هبطخ  نیا  هک  تفگ : باوج  رد  وا  دیناد ؟ یم  هچ  هبطخ  نیا  هب  عجار  امش  مدیـسرپ 

رب هدوب و  یگنهرف  يرکف و  باتک  کی  ناونع  هب  ربمایپ  هداوناخ  نیب  ترضح  هبطخ  ینعی 
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يامـش ات  میا  هتخادـنا  هبطخ  نیا  هب  ارذـگ  یلامجا و  یهاگن  ًالعف  ام  .دـنا  هتخاس  یم  رکفت  زا  ینوتـس  نآ  تارابع  کـت  کـت  يور 
.میهدب هئارا  ار  هبطخ  یّلک 

اه تلم  تّلذ  تّزع و  زار 

.دیدوب شتآ  زا  یهاگترپ  هرانک  رب  امش  و  ِراّنلا » َنِم  ٍهَْرفُح  افَش  یلَع  ُْمْتنُک  َو  - » 137

هک فیعـض  ردـقنآ  و  دنـشونب ) دنتـسناوت  یم  ار  امـش  یگداس  هب  هک  بآ (  يا  هعرج  دـننام  ِعِماّطلا » َهَزُْهن  َو  ِبِراّشلا ، َهَقْذـُم  - » 138
.دمآ یم  ناتغارس  هب  تشاد  يزیچ  هب  عمط  سکره 

 . دنک مرگ  نشور و  ار  ییاج  تسناوت  یمن  دش و  یم  شوماخ  هلصافالب  هک  دیدوب  يا  هنز  شتآ  و  ِنالْجَْعلا » َهَْسُبق  َو  - » 139

.دیدوب هدش  هل  اپ  ِریز  ناگدنور ، ندش  بوکدگل  لحم  لثم  و  ِماْدقَْالاَء » یِطْوَم  َو  - » 140

زا و  دـیدیماشآ ، یم  دـندرک ، یم  هدولآ  ار  نآ  هتفر و  نآ  رد  نارتش  هک  یبآ  زا  َقَرَْولا » َّدـِْقلا َو  َنُوتاتْفَت  َو  َقْرَّطلا ، َنُوبَرْـشَت   - » 141
 . دیتفرگ یم  اذغ  ناتخرد  گرب  تاناویح و  تسوپ 

 . دورطم دیدوب و  راوخ  َنیئِساخ » ًهَّلِذَا   - » 142

.دنیابرب ار  امش  نایفارطا ، هک  دیدیسرت  یم  ْمُِکلْوَح » ْنِم  ُساّنلا  ُمُکَفَّطَخَتَی  ْنَا  َنُوفاخَت   - » 143

، دیدوب یطیارش  هچ  رد  نآ ، زا  لبق  امش  داد و  جوا  اجک  ات  ار  امش  دمآ و  هنحص  هب  یگنهرف  رکف و  هچ  دینیبب  دنیامرف : یم  ترـضح 
هبل رد  امش  رگم 
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هظحل ره  هک  دوب  یتلاح  دننام  ینماان  رظن  زا  امـش  یگدنز  دیایب  امـش  يارب  مالـسا  هک  نیا  زا  لبق  دـیدوبن ؟ شتآ  رد  طوقـس  هاگترپ 
هـشوگ کی  رد  هک  دیدوب  یلیلق  كدنا و  رایـسب  بآ  بِراّشلا » َهَقْذَم   » دـننامه امـش  .دـیدرک  یم  ساسحا  ار  شتآ  رد  طوقـس  رطخ 

ارچ تفگ  یمن  یـسک  مه  تقو  چـیه  درب و  یم  تشاد و  یمرب  یمک  نآ  زا  یتـحار  هب  تساوخ  یم  سک  ره  هدـش و  عمج  لادوگ 
تـسناوت یم  تساوخ  یم  سکره  هک  دیدوب  يا  همقل  لثم  امـش  .دوب  یبآ  نینچ  تیعقوم  لثم  امـش  تیعقوم  .يدرب  اجک  یتشادرب و 

ار يزورما  تردق  تبیه و  نیا  یتسار  .دروخ  یمن  ناکت  بآ  زا  مه  بآ  دنک و  همقل  کی  ار  امش  حالطـصا ، هب  دروخب و  یتحار  هب 
.دیا هدش  زین  هقطنم  ياه  تسایس  هدننک  نییعت  هکلب  دیتسین  همقل  رگید  اهنت  هن  هک  دیدروآ ؟ تسد  هب  اجک  زا 

ینعی زور  نآ  تردق  ود  زا  یکی  طسوت  ندش  هرمعتسم  شزرا  هک  دوب  شزرا  یب  ردق  نآ  ناتسبرع  دیوگ « : یم  نادنمشناد  زا  یکی 
روضح ًالـصا  هک  دیدوب  شتآ  هقرج  کی  دـننامه  یتیوه  یب  يرادـیاپان و  رد  دـنیامرف  یم  ترـضح  تشادـن .»  مه  ار  مور  ناریا و 
.دریگب یمیمـصت  هک  دوبن  امـش  نیب  رد  مه  یـسک  دیدش و  یم  بوک  دگل  یتحار  هب  امـش  .تسین  حرطم  شیارب  يزاس  رثا  رادیاپ و 

امـش .دندروخ  یم  دندرک و  یم  هدولآ  ار  نآ  دـندش و  یم  دراو  نآ  رد  تاناویح  هک  یبآ  نامه  دـیدیماشآ ، یم  هدولآ  بآ  زا  امش 
یمن ترـضح  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  .تفر  یم  ناتندش  هدوبر  ناکما  هظحل  ره  هک  دیدوب  رادقم  یب  ردق  نآ  ّتلذ  طیارـش  نیرتدب  رد 
رارسا زا  يّرس  ات  دننک  میـسرت  اهنآ  يارب  ار  مالـسا  روهظ  نامز  ياضف  هک  تسا  نیا  ترـضح  دصق  دننک ، نیهوت  یـسک  هب  دنهاوخ 

دنوادخ دنک و  تقد  عقاو  هب  سکره  .دنیامن  راکشآ  ار  یمطاف 
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دیآ و یم  دوجو  هب  دروآ ، يور  مالـسا  هب  عقاو  هب  هک  یتلم  رد  يا  هرظتنم  ریغ  تردق  کی  هک  دش  دـهاوخ  هجوتم  دـیامن  شا  يرای 
شظفح یمالسا  تایح  همادا  اب  دننک  یمن  یعس  دنناد و  یم  یعیبط  ار  نآ  دنوشن  هجوتم  ار  تبیه  تردق و  نیا  يانبم  ناناملسم  رگا 

هک دننک  یم  دزـشوگ  يدنم  تزع  نیا  رد  ار  مالـسا  شقن  ترـضح  .داد  دنهاوخ  تسد  زا  ار  تزع  نآ  یتدـم  زا  سپ  اذـل  دـننک و 
نیا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  رگا  .دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  هطبار  رثا  رد  دندومن  ادیپ  ناناملسم  هک  يّولُع  لامک و 

یمرب هرابود  فعـض ، يراوخ و  مه  هتـشذگ و  تیلهاج  مه  دورب ، نیب  زا  دنامب - یقاب  دـناوت  یم  ماما  اب  طبر  تروص  هب  هک   - هطبار
(1) .دمآ رد  بآ  زا  تسرد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ینیب  شیپ  ردقچ  و  ددرگ ،

تاجن ار  امش  مالسا  قیرط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يادخ  هک  نآ  ات  هلآ »  هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَحُِمب  یلاعَت  ُهللا  ُمُکَذَْقنَاَف  - » 144
.داد

هک دننک  یم  داریا  یطیارش  رد  ار  هبطخ  نیا  ترضح  دیدرک ؟ ادیپ  تاجن  یسک  هچ  هلیسو  هب  دینیبب  امـش  الاح  دنیامرف  یم  ترـضح 
یب مالـسا  زا  لبق  برعلا  هریزج  ردـق  نآ  یخیرات  دانـسا  قبط  .دـیآ  یم  باسح  هب  زور  نآ  ناهج  ياه  بطق  زا  یکی  هنیدـم  هکم و 

ار وا  ورب  تسا ، هدرک  يربمغیپ  ياعدا  ناتـسبرع  رد  یـسک  ما  هدینـش  دسیون ، یم  همان  نمی  رادنامرف  هب  ناریا  هاشداپ  هک  دوب  رادـقم 
تایح ياهزور  نیرخآ  رد  الاح  .دندید  یم  رادقم  یب  ار  برعلا  هریزج  ردقچ  دینیبب  .شکب  ار  وا  ای  اج ، نیا  روایب  نک ، ریگتسد 

102 ص :
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ناناملـسم هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دگنجب و  ناناملـسم  اب  ات  تسا  هدرک  هیهت  ورین  مور  يروطارپما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
مور اب  دنهاوخ  یم  هک  دندوب  هدش  اناوت  ناناملسم  ردق  نآ  ینعی  .دیوش  گنج  هدامآ  دیورب و  هتوم  هقطنم  فرط  هب  دنا ، هداد  روتسد 
يژد دندرک ، حتف  یمک  رایسب  تدم  رد  ناناملسم  هاپـس  هک  زورما - رـصم  یقرـش -  مور  دیوگ « : یم  نادنمـشناد  زا  یکی  .دنگنجب 

نیا دنا ؛ هدرک  تسرد  یسکات  هاگتسیا  دنچ  اه  تسیروت  دیدزاب  تهج  ژد ، نیا  یلخاد  تعسو  یگرزب و  تهج  هب  زورما  هک  تشاد 
: دیوگ یم  نادنمشناد  زا  یکی  دوب !؟ اجک  زا  تراسج  نیا  ییاناوت و  نیا  الاح  دندرک .» حتف  زور  تدم 25  هب  ًابیرقت  ناناملسم  ار  ژد 
ار دوخ  تضهن  ناتـسبرع - ینعی  یگنهرف -  يرکف و  رظن  زا  ناهج  ياه  هقطنم  نیرت  نییاپ  رد  دیآ  یم  ادـخ  هدارا  هب  مالـسا  هک  نیا 

جاح دیهش  لاثم  ناونع  هب  .دهد  ناشن  طیارش  ندادرییغت  رد  ار  مالـسا  ییاناوت  دهاوخ  یم  هک  دشاب  نیا  شّرـس  دیاش  دنک  یم  عورش 
اه نیا  يور  نم  تفگ  تفر و  نارهت  ِنزب  هّکی  ِياه  یتخل  غارـس  شراک  يادتبا  رد  يوفـص  باون  دیهـش  دـیوگ  یم  یقارع  يدـهم 
هک منک  تباث  هیقب  هب  هک  نیا  رگید  دنوش ، تحار  اه  نیا  ياه  يدـب  ّرـش  زا  مدرم  هک  نیا  یکی  میـسرب ، هجیتن  ود  هب  ات  منک  یم  راک 

.دراد ییاناوت  ردق  هچ  اه  ناسنا  حالصا  رد  مالسا 

يارب فیعض  رایسب  هرمعتسم  کی  ناریا  عقاو  رد  دینیب  یم  دینک ، یسررب  یمالسا  بالقنا  زا  لبق  ِناهج  رد  ار  ناریا  طیارش  امش  رگا 
رتراک لباقم  رد  نآ  زا  دـعب  يدـنِک و  ربارب  رد  ار  ناریا  هاش  ندـش  مخ  سکع  رگا  لاثم : ناونع  هب  .دوب  يرامعتـسا  ياه  تردـق  نآ 

.تسا هتفر  رت  نییاپ  یمک  مه  عوکر  زا  اکیرمآ  ياهروهمج  سیئر  لباقم  رد  هاش  هک  تسادیپ  یبوخ  هب  دینیبب ،
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یتـح منک ؟  راـکچ  ـالاح  هک  دوب  ساـمت  رد  نم  اـب  مئاد  ناریا  هاـش  دـسیون : یم  شتارطاـخ  رد  ناریا  رد  اـکیرمآ  ریفـس  ناویلوس » »
(1) دیسرپ یم  نم  زا  ار  اهراک  نیرت  کچوک 

لثم ییاـه  ییاـکیرمآ  طـسوت  روشک  يارب  تامیمـصت  همه  دوب و  هاـش  دوـبن  يا  هراـک  ناریا  روـشک  رد  هک  یـسک  اـهنت  دـیوگ  یم 
، یهاگشناد هقبط  ایند  رد  تفگ  یم  لاس 1354  رد  ام  یهاگشناد  دیتاسا  زا  یکی  .دش  یم  هتفرگ  یکنسیژرب  رجنیسیک و  ناویلوس و 
؟ يا هدمآ  اجک  زا  دندیسرپ  نم  زا  هسنارف  ياه  هاگـشناد  رد  اه  لاس  نآ  رد  یتقو  دیوگ  یم  وا  .دنتخانـش  یمن  ناریا  مان  هب  يروشک 

یمالسا بالقنا  عورش  اب  یلو  دوب ، روهـشم  ناریا  زارتشیب  قارع  ینعی  .يا  هدمآ   IRAQ زا ناه  دنتفگ : یم  ، IRAN زا متفگ  یم 
رب يا  هقباس  یب  وحن  هب  ناریا  دوب و  هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ ماما  ناـهج ، ياـه  نویزیولت  يور  اـه  تیـصخش  نیرتریوصترپ  زا  یکی 

« هیلع هللا  همحر  » ماما زا  ار  ناشربخ  نیلوا  ات  دندرک  یم  شالت  يرابکتـسا  ياه  يرازگربخ  یتح  .درک  ادیپ  تّزع  داتفا و  اه  نابز  رس 
موجه نیمه  قیرط  زا  هک  دـندش  هجوتم  یتدـم  زا  دـعب  .دـنهد  رارق  دوخ  یتاـغیلبت  موـجه  دروـم  ار  وا  ناـشدوخ  معز  هب  دـنروایب و 
هزورما تهج  نیمه  هب  .تسا  هدـش  ناهج  بوبحم  فورعم و  ياـه  هرهچ  زا  یکی  هیلع » هللا  همحر  » ماـما هتـساوخان  روط  هب  یتاـغیلبت 

نانخـس و ناریا  زا  ناشرابخا  رد  ینعی  دنهد ، رارق  يربخ  توکیاب  کی  رد  ار  یلاعت » هللا  هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  دـننک  یم  شالت 
عقاوم یـضعب  شا  یـسراف  شخب  رد  رگا  یـس  یب  یب  يویدار  یتح  .ار  يربهر  مظعم  ماقم  زج  دننک  نایب  ار  یـسکره  يریگ  عضوم 

، دنک یم  فذح  ار  ربخ  نآ  شا  یبرع  یسیلگنا و  شخب  رد  دنک ، یم  حرط  ار  يربهر  مظعم  ماقم  نانخس 
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دروم ار  هلئـسم  نیا  امـش  میهاوخ  یم  مینک ؟ یم  دـیکأت  هتکن  نیا  يور  اـم  ارچ  ـالاح  .دـنرادن  يا  هراـچ  رگید  هک  يدراوم  رد  رگم 
یمالـسا بالقنا  هلئـسم  اه  نآ  یمئاد  هغدغد  میا و  هدش  راد  هلئـسم  رابکتـسا  يارب  مالـسا  هناوتـشپ  هب  ام  زورما  هک  دیهد  رارق  هجوت 

هیقب رد  یمالـسا ، ماظن  عطاق  عضاوم  تهج  هب  دـننک ، تلاـخد  اـم  تلم  تشونرـس  رد  دـنناوت  یمن  رگید  اـهنت  هن  تسا و  هدـش  ناریا 
روما ریزو  تیارب  لآ  مناخ  دور ، یم  للم  نامزاس  هب  ناریا  روهمج  سیئر  یتقو  ارچ  .دننک  تلاخد  دـنناوت  یمن  یتحار  هب  مه  ناهج 

روهمج سیئر  نوتنیلک  مه  دعب  دهد ، یم  شوگ  وا  ینارنخـس  هب  رخآ  ات  لوا  زا  دـنک و  یم  تکرـش  هسلج  رد  اکیرمآ  تقو  هجراخ 
تزع نیا  تساجک ؟ زا  تّزع  نیا  هک  تسا  نیا  نم  لاؤس  .مدیسر  رید  ینارنخس  عامتسا  يارب  نم  دیـشخبب  دیوگ : یم  اکیرمآ  قباس 

مه رگا  دینکن ، یفاصنا  یب  مییوگ  یم  نارکفنشور  هب  ام  تاقوا  یهاگ  .تسا  مالسا  تهج  هب  تزع  نیا  سپ  میتشادن ، ًالبق  ام  هک  ار 
ناتدوخ ياپ  ار  نیا  تسا ، مالسا  تزع  تمظع و  تلع  هب  دننک ، هبحاصم  امـش  اب  ات  دننز  یم  نفلت  امـش  هب  یـس  یب  یب  ویدار  لاثما 

دنتشاد یعـس  دننک و  هبحاصم  اه  نآ  اب  دنهاوخب  دسر  هچ  دندوبن ، ام  مدرم  هجوتم  ًاساسا  یمالـسا  بالقنا  زا  لبق  هک  ارچ  .دیراذگن 
دینیب یم  هدش ، نشور  یمک  مالسا  تمظع  دندز و  مالـسا  ناماد  هب  تسد  ناناملـسم  هک  الاح  یلو  .دننارن  نابز  رب  مه  ار  مالـسا  مان 

اب هک  دسیون  یم  ناهج  حطـس  رد  یباتک  هاگـشناد ، داتـسا  ییاکیرمآ و  فورعم  فقـُسا  گیه » ناج   » هک تسا  هدـش  مهم  ردـق  نآ 
دوخ تیحیسم  هب  مالـسا ، تزع  قیرط  زا  دنهاوخ  یم  ینعی  .تسا  نید  کی  مالـسا  لثم  مه  تیحیـسم  دیوگب  ینید  مسیلارولپ  حرط 

نایدا همه  دننک  یم  حرط  دنهد و  تزع  مه 
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ریشمش اب  هک  تسا  یبزح  مالسا  تسین ، نید  مالسا  ًالـصا  هک  دوب  نیا  ایند  فرح  ینامز  کی  .دنا  قح  همه  دنرگیدمه و  ضرع  رد 
دش زاغآ  ناریا  یمالسا  بالقنا  یتقو  یلو  .تسا  هدمآ  هنحص  هب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  تورث  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
نید دـنیوگ  یم  الاح  تفرگ ، رارق  مود  هجرد  رد  تیدوهی  تیحیـسم و  دـش و  حرطم  مالـسا  دـندز ، مالـسا  ناماد  هب  تسد  مدرم  و 

حرطم ار  اه  نید  همه  تیناقح  ینعی  ینید  مسیلارولپ  ثحب  رگیدکی و  ضرع  رد  دنتسه ، نید  هس  ره  مالسا  تیحیـسم و  تیدوهی و 
روهظ و یمالـسا  بالقنا  رد  مالـسا  یتقو  یلو  .تسا  نید  تیدوهی  تیحیـسم و  تسین ، نید  مالـسا  دنتفگ  یم  زورید  ات  .دـننک  یم 
ار ینید  مسیلارولپ  ثحب  اذل  دننک و  دـنمتزع  مالـسا  تزع  هب  ار  ناشدوخ  دـنهاوخ  یم  دـندرک ، ادـیپ  تزع  ناناملـسم  درک و  هولج 

.دندرک حرطم 

دزشوگ دنراد و  مالسا  زا  مدرم  ار  تزع  نیا  دنیوگ : یم  ارچ  هک  دینک  تقد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  شیامرف  يور  لاح 
يا تسا ، یمهم  رایسب  هتکن  .درک  دیهاوخ  نارابریت  ار  دوخ  تزع  هطقن  یمالسا ، حیحـص  نایرج  فذح  اب  دیـشاب  بظاوم  دننک  یم 

: دنیامرف یم  سپس  .دندش  یم  هتکن  نیا  هجوتم  ناناملسم  شاک 

(. دمآ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضحرس  رب  هک  يدایز  ثداوح  زا  دعب   ) نانچو نینچ  زا  دعب  یتَّلا » اّیَتَّللا َو  َدَْعب  - » 145

.دیشک ناشکندرگ  ناردلق و  تسد  زا  ییاهالب  ترضح  هک  نآ  زا  دعب  و  ِلاجِّرلا » ِمَُهِبب  َِینُم  ْنَا  َدَْعب  - » 146
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.باتک لها  ناشکرس  زا  مه  برع و  ياه  گرگ  زا  مه  ِباتِْکلا » ِلْهَا  ِهَدَرَم  َو  « » ِبَرَْعلا ِنابْؤُذ  َو   - » 148 - 147

.دومرف ششوماخ  ادخ  دنتخورفارب ، گنج  شتآ  هک  هاگره  ُهللا » اَهَأَفْطَا  ِبْرَْحِلل  ًاران  اوُدَق  ْوَا  امَّلُک  - » 149

.دروآربرس ناطیش  خاش  هک  ماگنه  ره  ای  ِناْطیَّشِلل » ٌنْرَق  َمََجن  ْوَا  - » 150

.درک زاب  ناهد  نیکرشم  زا  ییاهدژا  ای  َنیکِرْشُْملا » َنِم  ٌهَرِغاف  ْتَرَغَف  ْوَا  - » 151

.دنکفا نآ  هاگولگ  اهدژا و  ماک  رد  ار  مالسلا -  هیلع  یلعشردارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اِهتاوََهل » یف  ُهاخَا  َفَذَق  - » 152

نخـس مالـسا  هب  شیارگ  زا  لبق  تلم  ندوب  شزرا  یب  کبـس و  زا  ادتبا  رد  .دـینک  تقد  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ثحب  ریس 
یم لاح  .تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  مالـسا و  زا  دیدرک  ادیپ  هک  یتزع  نیا  دیدرک و  ادـیپ  تزع  دـندومرف  دـعب  دـنتفگ ،

نارـس اب  ندرک  هزرابم  اه و  ندرک  هدهاجم  اه و  ندروخ  لد  ِنوخ  زا  دـعب  دـماین ، تسد  هب  یگداس  یتحار و  هب  تّزع  نیا  دـنیامرف 
دهد و تاجن  یتسپ  تراقح و  زا  ار  امش  دناوت  یم  الاح  دمآ و  هنحص  هب  مالـسا  باتک ، لها  ناشکرـس  برع و  ياه  گرگ  رفک و 

ناطیش زا  یخاش  یتقو  درک و  یم  شوماخ  ربمایپ  ياه  هدهاجم  قیرط  زا  ار  نآ  ادخ  دش  یم  هتخورفارب  یشتآ  تقوره  .دشخب  تزع 
نیا لد  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  شردارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  دش  یم  زاب  ناکرـشم  زا  ییاهدژا  ناهد  ای  دیـشک  یمرب  رس 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هیلع  نوگاـنوگ  ياـه  هشقن  هئطوت و  هلمح و  مئاد  نمـشد  هک  تسا  نیا  زج  رگم  .تخادـنا  یم  شتآ 
اه و تعاجش  مادک  اب  الاح  تشاد ، مالسا 
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نیا مالـسلا  هیلع  یلع  تازرابم  اب  زج  رگم  دیدرک ؟ ادیپ  تزع  تردـق و  امـش  زورما  هک  تسـشن  ورف  اه  هئطوت  نیا  هک  دوب  تازرابم 
؟ دوب یلمع  راک ،

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  شور 

يارب میسرت  نیا  ردقچ  دینیبب  لاح  .دننک  یم  میسرت  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تامدقم ، نیا  زا  دعب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
یم هداد  یتیرومأم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  یتقو  دنیامرف : یم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  .تساشگ  هار  مالـسا  ناهج  هزورما 

ثعاـب هچنآ  .دـینک  راذـگاو  يرگید  سک  هب  اـی  تـسین و  یندـش  راـک  نـیا  تـفگ  یمن  تـسناد ، یم  شدوـخ  زا  ار  بـالقنا  دـش ،
مود هفیلخ  هک  يروط  هب  تشاد  رارق  مالسلا  هیلع  یلع  اهنآ  سأر  رد  هک  دوب  مالسا  یلصا  نارای  يزابکاپ  دش  مالسا  نید  يراگدنام 

مالـسا و ندمآدوجو  هب  زمر  زارف  نیا  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  »(1) و  مالـسالا ُدوُمَع  َماق  اََمل  ُهُفیَـس  الَول   » دنک یم  رارقا  زین 
مینک و ادـج  نیغورد  ناثراو  نابلط و  تصرف  زا  ار  بالقنا  یلـصا  ناـبحاص  میناوتب  زورما  اـم  اـت  دـنوش ، یم  رکذـتم  ار  یبـالقناره 
هیحور و نامه  اـب  دـمآ ، دوجو  هب  بـالقنا  مالـسا و  هک  يا  هیحور  ناـمه  اـب  ینعی  تسا .» هثدـُحم  تلع  ناـمه  هیْقبُم  تلع   » مینادـب

.دنام یم  رادیاپ  بالقنا  مالسا و  دنراد ، ار  هیحور  نامه  هک  يدارفا 

هنارداـم و دروخرب  هناـبلط و  تصرف  هنادـنر و  دروخرب  تفلاـخم ، هلباـقم و  دروخرب  دوش : یم  دروـخرب  عوـن  هس  ینیدره  اـب  هشیمه 
يا هدع  .هنازوسلد 
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، دنناد یمن  ناشدوخ  زا  ار  نید  یلو  دنتسین  نید  فلاخم  يا  هدع  .دنتـسه  نآ  تاروتـسد  تیمکاح  فلاخم  نید و  فلاخم  ًاحیرص 
دـشن هک  مه  قـقحم  ـالاح  دوـش ، قـقحم  مالـسا  دـهاوخ  یم  مه  ناـشلد  دـیاش  میتـسه ، مـه  اـم  دـنیوگ : یم  دـش  قـقحم  نـید  رگا 

مالـسا تخـسرس  عفادم  مه  يا  هدـع  .دـننکب  مالـسا  جرخ  ار  ناشدوجو  مامت  دـنهاوخب  هک  دـنا  هدزن  هرگ  مالـسا  اب  ار  ناشتیـصخش 
یبا نب  یلع  .تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  اه  نآ  سأر  رد  هک  دننیب  یم  رادانعم  ادخ  نید  زا  عافد  قح و  یگدـنب  اب  ار  یگدـنز  دنتـسه و 

ترضح .دنک  عفد  تسا  مالسا  ققحت  عنام  هک  ار  ییاه  هئطوت  اه و  هنتف  ات  درک  یم  مالسا  جرخ  ار  شدوجو  مامت  مالسلا  هیلع  بلاط 
دوب نیا  زج  رگم  دیدوب ؟ روطچ  امش  دنسرپ  یم  دننک و  یم  نایب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تایصوصخ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 

یضعب دیا  هدید  امش  دینک ، ّتقد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  یخیرات  لیلحت  هب  دیدوب ؟ رگ  هراظن  هتسشن و  هافر  یتحار و  رد  امـش  هک 
بالقنا مالـسا و  ناکاچ  هنیـس  رخآ  رد  هک  دـننک  یم  لـمع  يا  هنوگ  هب  یلو  دوش  زوریپ  بـالقنا  مالـسا و  دـهاوخ  یم  ناـشلد  اـه 

بوخ دنیامرف  یم  ترضح  الاح  .دنوش  مالسا  بالقنا و  راوخ  ثاریم  دنیایب و  ناشدوخ  ات  دندرگ ، جراخ  هنحص  زا  دنوش و  هتسکش 
هدمآ امش  ینعی  .دنام  یم  تسه  مالسلا  هیلع  یلع  رد  هک  یتایصوصخ  نیا  اب  طقف  طقف و  مالـسا  هک  دینادب  دینک و  زاب  ار  نات  مشچ 
عافد نانچنآ  نید  زا  دیرـضاح  ایآ  دییوگب  ناتدوخ  الاح  تسا ، نانمـشد  هلمح  ریز  مه  زونه  نید  نیا  هک  دیا  هدش  ینید  ثراو  دیا 
نید هب  هک  ییاه  هلمح  رد  دینادب  سپ  .دیتسین  نینچ  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  امـش  هقباس  دـنامب ؟ نید  یلو  دـیورب  ناتدوخ  هک  دـینک 

.دور یم  نیب  زا  نید  امش  تیمکاح  اب  نیاربانب  دینک ، یم  ظفح  ار  ناتدوخ  دیهد و  یم  ار  نید  امش  دوش  یم 
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هیلع یلع  شردارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  درک  یم  زاب  ناهد  ییاهدژا  دمآ و  یم  شیپ  یلکشم  تقو  ره  دندومرف  ترـضح 
ربمغیپ ارچ  دنـسرپ  یم  .منکب  هراشا  دوش  یم  حرطم  یهاگ  هک  یتاهبـش  زا  یکی  هب  اج  نیمه  .تخادـنا  یم  شتآ  لد  رد  ار  مالـسلا 

نیا اب  الاح  هک  تسا  نیا  باوج  دـندرک ؟ یم  نییعت  ماما  ناونع  هب  ار  ناشدوخ  نادـنزرف  همئا  اـی  و  داد ؟  رارق  ماـما  ار  شدوخ  ماوقا 
؟ دندرب ولج  تداهش  ات  ار  دوخ  نادنزرف  دوخ و  ای  دندرک ؟ ناشنادنزرف  میسقت  تابن  لقن و  دنتشاذگ ، اه  نآ  هدهع  هب  هک  تیلوئـسم 
، مهم راـک  نیا  يارب  هکلب  تسین  تسرد  هدـش  يزاـب  یتراـپ  اـقآ  هک  تمهت  نیا  سپ  دنتـشاد  ربخ  هدـنیآ  زا  هک  مالـسلا  مهیلع  همئا 

نیموصعم همئا  رد  هیحور  نیا  دـنهد و  هئارا  دـنراذگب و  صالخا  قبط  رد  ار  ناـشزیچ  همه  هک  دوب  زاـین  یناـکاچ  هنیـس  نازاـبکاپ و 
ات مالـسلا  مهیلع  همئا  ایآ  دوبن ؟  باختنا  نیرت  یلاع  مالـسلا  مهیلع  همئا  هیقب  ربمایپ و  باختنا  ایآ  .دـمآرد  شیاـمن  هب  مالـسلا  مهیلع 

اهیلع ارهز  همطاف  دوبن ؟ زاین  اه  هیحور  نیمه  اهنت  مالـسا  ظفح  يارب  ایآ  و  دـندرکن !؟  یگداتـسیا  مالـسا  زا  عافد  رد  ناـشناج  ياـپ 
مالسلا هیلع  یلع  ياه  یکاچ  هنیس  اب  مالسا  نیا  هک  دراذگ  یم  تشگنا  هتکن  نیا  يور  تریـصب  روعـش و  بتکم  دنزرف  نیا  مالـسلا 

هدمآ ِتزع  نآ  هن  یتدم  زا  سپ  دینک  فذح  تیمکاح  دنـسم  زا  ار  وا  رگا  دبای و  همادا  دـناوت  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  طقف  دـنام و 
.دنام دهاوخ  يربخ  رگید  یسدق  ِنیرفآ  روش  ِمالسا  نآ  زا  هن  دنام و  یم 

دروم دوب ، ارچ  نوچ و  یب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مکح  زا  تیعبت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدـش  دـییات  زین  هّماع  قیرط  زا 
.مینک یم  ضرع  هنومن  ناونع  هب  ار  ریز 

نب سنَا  هک  دـنک  یم  لقن  تسا  تنـس  لها  فیراعم  زا  ریـسفت  هدزاود  عومجم  زا  هک  یباـتک  رد  يزاریـش  یـسوم  نبدـمحم  ظـفاح 
زامن هک  میدرک  یم  دای  يدرم  زا  میدوب و  هتسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  رضحم  رد  ام  تفگ  کلام 
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.مسانـش یمن  ار  وا  نم  دوـمرف  اـم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  ترـضح  .داد  یم  تاـکز  تـفرگ و  یم  هزور  دـناوخ و  یم 
نآ نیب  نیا  رد  .مسانش  یمن  ار  وا  نم  دندومرف  ترضح  .دنک  یم  دای  تینادحو  هب  ار  ادخ  تسادخ و  هدنب  وا  ادخ  لوسر  يا  میتفگ 
نیا دـنتفگ : دـندرک و  يرظن  رکباـبا  هب  هللا  لوسر  ترـضح  .دـباع  نمؤم و  درم  نآ  تسا  نیا  میدرک  ضرع  .دـش  رهاـظ  هاـگان  درم 

لخاد رکبابا  .دزیگنا  یم  هنتف  هک  ناطیـش  بزح  زا  تسا  یـسک  لوا  وا  نوچ  نزب ، ار  وا  ندرگ  ورب و  وا  لاـبند  هب  ریگب و  ار  ریـشمش 
ار ام  هللا  لوسر  نوچ  تشک ، مهاوخن  ار  درم  نیا  هک  ادخ  هب  دنگوس  تفگ : دوخ  اب  تسا ، عوکر  لاح  رد  درم  نآ  دید  دش ، دجسم 
، مدـید زامن  تلاح  رد  ار  وا  نم  هللا  لوسر  اـی  درک  ضرع  مرکا و  لوسر  تمدـخ  تشگرب  .تسا  هدومن  عنم  نارازگزاـمن  نتـشک  زا 

.نزب ار  وا  ندرگ  دجسم و  رد  ورب  ریگب و  رکبابا  زا  ار  ریشمش  رمع ، يا  زیخرب  .يرادن  ار  وا  نتشک  تیلها  وت  نیـشنب  دومرف  ترـضح 
ادخ هب  مسق  متفگ  دوخ  اب  تسا ، هدجس  تلاح  رد  درم  نآ  مدید  مدش ، دجـسم  لخاد  متفرگ و  رکبابا  زا  ار  ریـشمش  دیوگ  یم  رمع 

متـشگرب و هللا  لوسر  تمدـخ  هب  سپ  تشکن ، ار  وا  رکبابا ) زا  هیانک  دوب (  رتهب  نم  زا  هک  یـسک  نوچ  تشک  مهاوخن  ار  وا  نم  هک 
هدنشک وت  یلع ، يا  زیخرب  .يرادن  تیلها  وت  رمع  يا  نیشنب  دندومرف  ترـضح  .دوب  هدجـس  تلاحرد  درم  نآ  ادخ  ربمغیپ  يا  متفگ 

نم دیوگ : نینمؤملاریما  .دش  دهاوخن  رادـیدپ  یفالتخا  زگره  نم  تما  نیب  تروص  نیا  رد  شکب و  ار  وا  یتفای ، ار  وا  رگا  یتسه  وا 
(1) .مدیدن ار  وا  هللا  لوسر  ای  مدرک  ضرع  هللا و  لوسر  تمدخ  متشگرب  .مدیدن  ار  وا  مدش ، دجسم  لخاد  متفرگ و  ار  ریشمش 
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هیلع نینمؤملاریما  لـتق  هعجاـف  هک  تسا  مجلم  نبا  شناگدـش  تیبرت  زا  یکی  هک  تسا  جراوـخ  سیئر  رِْـصیَوُْخلاوُذ  ناـمه  اـقآ  نیا 
حیرص مکح  يارجا  عنام  رگ  هنتف  نآ  هدجس  عوکر و  ِرهاظ  هک  دینیبب  ار  رمع  رکبابا و  هیحور  امش  الاح  .دروآ و  دوجو  هب  ار  مالسلا 
هفیلخ هیحور  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هیحور  نیب  توافت  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  .دوش و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

رِْصیَوُْخلاوُذ مالسلا ، هیلع  یلع  تسویپ و  عوقو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ینیب  شیپ  مه  رخآ  .دننک و  یم  دزـشوگ  ار  مود  لوا و 
.دندرک لصاو  كَرَد  هب  ناورهن  گنج  رد  ار 

: دنیامرف یم  هتکن  نیمه  همادا  رد  ترضح 

تعاجش لامیاپ  ار  نانآ  رس  قرف  هک  نآ  ات  تشگ  یمنرب  مالـسلا )  هیلع  یلع   ) وا و  ِهِصَمْخَِأب » اهَخامِـص  َأَطَی  یّتَح  ُئِفَْکنَی  الَف  - » 153
.دینادرگ یم  دوخ 

.درک یم  شوماخ  شریشمش  بآ  هب  ار  اه  نآ  شتآ  و  ِهِْفیَِسب » اهَبََهل  َدِمُْخی  َو  - » 154

.تشگ یم  ناوارف  ياه  جنر  لّمحتم  ادخ  يارب  ششوک  شالت و  ره  رد  ِهللا » ِتاذ  یف  ًادوُدْکَم  - » 155

.یهلا رما  رد  رگ  ششوک  شالت و  رپ  درم  نآ  یلع  ِهللاِْرمَا » یف  ًادِهَتُْجم  - » 156

.درک یمن  راذگورف  یششوک  چیه  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  هب  یکیدزن  يارب  ِهللا » ِلوُسَر  ْنِم  ًابیرَق  - » 157

.دوب همه  ياقآ  رورس و  یحَو ، بتکم  ناگدش  تیبرت  ادخ و  ءایلوا  نایم  رد  هک  يا  یلع  نآ  ِهللا » ِءاِیلْوَا  یف  ًادِّیَس  - » 158

112 ص :
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، ًارِّمَشُم - » 159

.ریذپان یگتسخ  شالترپ و  زوسلد ، ریگیپ ، ًاحِداک » ًاّدُِجم ، ًاحِصان ،

یم بوک  دـگل  دوجو  مامت  اب  ار  نمـشد  ِرـس  دـنتفر ، یم  دربن  هنحـص  هب  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  یتقو  دـنیامرف  یم  ترـضح 
تخادنا یم  رطخ  هب  ار  دوخ  ِرـس  .دنتفر  یم  هزرابم  يارب  دوجو  مامت  اب  ریخ ! دوش ، یم  هچ  مینیبب  میور  یم  الاح  هک  نیا  هن  دـندرک ،

ترضح اما  دندوب  دایز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هباحص  .درک  یم  شوماخ  شریشمش  اب  ار  هنتف  ياه  هلعش  دمآ و  یمن  هاتوک  یلو 
یم یتیرومأـم  ماـجنا  يارب  ار  وا  یتقو  دنتـسناد  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـندوب و  صخا  ِصاـخ  یباحـص  مالـسلا  هیلع  یلع 
دوب نیا  ششالت  مامت  دشاب و  هتشاد  ار  ادخ  هک  دوب  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  دوجو  مامت  نوچ  .دراذگ  یم  هیام  لد  ناج و  زا  دنتـسرف 
یلع .دوب  ادخ  ءایلوا  زا  يرورـس  وا  دوش ، کیدزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  بلق  هب  تساوخ  یم  .دـنک  مکاح  ار  ادـخ  رما  هک 

هک یتایـصوصخ  نآ  مامت  هک  دـینک  یم  هظحالم  .دوب  هدـننک  شـشوک  رگـشالت و  زوسلد و  گـنرز و  ریگیپ و  رایـسب  مالـسلا  هیلع 
نیب يا  هسیاـقم  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  تافیـصوت ، نیا  زا  دـعب  .دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  رد  دـش  مالـسا  ندـمآدوجو  هب  بجوـم 

.دنناسانشب ار  هدمآ  شیپ  ِرطخ  قمع  ات  دنیامرف  یم  هیقب  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح 

.دیدرک یم  یگدنز  هافر  یشوخ و  رد  هماگنه  نآ  رد  امش  و  ِْشیَْعلا » َنِم  ٍهَّیِهافِر  یف  ُْمْتنَا  َو  - » 160

ار سرت  ینعم  هک  نآ  نودـب  رتـشیب ، ياـه  تذـل  هشیدـنا  رد  دـیدوب و  یم  مّـعنتم  نـما ، دـهم  رد  َنوـُنِمآ » َنوُهِکاـف  َنوُـعِداو  - » 161
.دیسانشب

113 ص :

زا ینید  تیمکاح  فذح  تافآ  یبای  هشیر  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  تریصب 
ناهج تیریدم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 467ناهفصا   هحفص 130 

http://www.ghaemiyeh.com


َنوُصَّبَرَتَت - » 162

.دهد تهج  رییغت  ام  دضرب  اه  نایرج  هک  دیدوب  رظتنم  و  َِرئاوَّدلا » اَِنب 

.دهدب ام  يدوبان  زا  ربخ  هک  دیدوب  يرابخا  گنز  هب  شوگ  و  رابخَْألا » َنوُفَّکَوَتَت  َو  - » 163

.دیدرک یم  درگ  بقع  رازراک  ماگنه  ِلازِّنلا » َْدنِع  َنوُصُْکنَت  - » 164

.دیدومن یم  رارف  دربن  ماگنه  هب  و  ِلاتِْقلا » َنِم  َنوُّرِفَت  َو  - » 165

هیلع یلع  اب  هسیاقم  رد  امـش  الاح  دـنیوگ ؛ یم  نیعمتـسم  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تایـصوصخ  نایب  زا  سپ  ترـضح 
یم عافد  نآ  زا  هناناج  دیاب  هک  یتقو  رد  دیریگب ، تسد  رد  ار  یمالسا  تموکح  دیا  هدمآ  هک  امش  دیراد ؟ یتایصوصخ  هچ  مالـسلا 
: » دـینک هاگن  ار  ترـضح  تاریبعت  .دوبن  نات  یگدـنز  نید ، .دـیدوب  نات  یگدـنز  شیاسآ  هاـفر و  لوغـشم  دـیدوب  هتـسشن  دـیدرک ،
یم فرح  هنوگ  نیا  مالـسا  بتکم  رد  هدـش  تیبرت  ناوج  نز  کی  نمَا .) شوخ و  ياـج  رد  ناگتـسشن   « ) َنُونِمآ َنوُهِکاـف  َنوُعِداو 
امـش دنیامرف  یم  ترـضح  تسا ؟ هدیباوخ  بلق  نیا  تشپ  هک  تسا  نید  کی  گنهرف  ای  تسا  نز  کی  گنهرف  گنهرف ، نیا  .دنز 

نارگن دیزرل و  یمن  ناتلد  دـیدوب ، یتحار  نما و  رد  ًالماک  ، دـیراب یم  ناناملـسم  رـس  رب  اهریـشمش  هک  مالـسا  زا  عافد  شکاشک  رد 
نیمه زا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ینارگن  ًاقیقد  .تسا  هلئـسم  شیارب  مالـسا  ءاقب  هک  تسا  مالـسا  تسکـش  نارگن  یـسک  .دـیدوبن 

؟(1) دننک ظفح  ار  مالسا  دنناوت  یم  اه  نیا  ایآ  .دنا  هدروخن  مالسا  يارب  یلیس  کی  یتح  تیمکاح  ناثراو  هک  تساج 

114 ص :

هلباقم رد  ود  ره  رمع  رکبابا و  هک  دوش  یم  رکذـتم  هک  نآ  زا  سپ  ریدـغلا ج14 ص57  رد  هیلع » هللا  همحر  » ینیما همالع  موحرم  - 1
یگرزب هنحـص  چیه  رد   » هک دـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  یگتخاس  تایاور  دـقن  یخیرات و  قیقحت  کی  رد  دـنتخیرگ ، يدوهی  بحرم  اب 

.تسین رکبابا  زا  يربخ  دننک ، یناشفناج  ناناملسم  تسا  هدوب  دنمزاین  هک 
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هب مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ار  تالمج  نیا  .دتفایب  ام  ناج  رب  اه  تبیـصم  دنادرگرب و  ور  ام  زا  راگزور  خرچ  هک  دیدوب  رظتنم  امش 
مالسلاامهیلع » یلع ترضح  ربمایپ و  هک  دوب  نیا  امش  لیلحت  دیامرف  یم  .دنا  هدش  یمالـسا  هعماج  مکاح  ًالعف  هک  دیوگ  یم  یناسک 

دوخیب مالـسلا  هیلع  یلع  دییوگ  یم  دـیوش و  یم  مکاح  امـش  دـعب  دـنوش و  یم  هتـسکش  ًاتیاهن  دـنراد ، هک  ینید  تیّدـج  شور  اب  « 
یم طوقـس  عقوم  هچ  ام  دینیبب  دیدوب  گنز  هب  شوگ  امـش  دـنیامرف  یم  ترـضح  .میریگ  یم  ناسآ  ام  تفرگ  یم  تخـس  ار  اهراک 

زا یکی  يدقاو »  » .دنداد هتـشک  نیکرـشم 70  ردـب  گنج  رد  .دـیدوب  گنج  زا  رارف  هدامآ  دـیدوبن ، هزرابم  داهج و  لها  امـش  .مینک 
ناملس لالب و  لاثما  مه  ار  هیقب  تسا ، هتشک  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ار  اه  نیا  رتشیب  فصن  دیوگ  یم  یّنـس  ربتعم  ناسیون  خیرات 

یم دندرک ؟  یم  يرگید  باسح  ای  دنتشادن  تردق  ایآ  ارچ ؟ .دنتشکن  مه  رفن  کی  دندمآ  راکرـس  ًادعب  هک  ییاه  نآ  یلو  دنتـشک ،
دنتـشک و یم  اذل  دوش و  یمن  زوریپ  مالـسا  دنناسرن  تکاله  هب  ار  كرـشم  نیا  رگا  دندید  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دـنیوگ :

ترـضح هک  تساج  نیا  .دندرک  یم  ار  شا  هفیاط  طخ و  باسح  اه  نآ  یلو  .تسیک  كرـشم  نیا  ردام  ردپ و  هک  دنتـشادن  يراک 
یلع مرج  دیدوب و  رگ  هراظن  دیداتسیا و  یم  هیشاح  رد  ای  دیدرک ، یم  رارف  ای  دربن  هنحـص  رد  امـش  دنیامرف  یم  مالـسلا  اهیلع  همطاف 

.درک یمن  يا  هظحالم  چیه  مالسا  زا  عافد  هار  رد  هک  تسا  نآ  مالسلا  هیلع 

115 ص :
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هتخیر مالـسا  يارب  هچرگ  اه  نوخ  نیا  دنتـسناد و  یم  دوخ  نازیزع  لـتاق  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  شیرق ، دـسیون  یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
(1) .دوب هدیکچ  مالسلا  هیلع  یلع  ریشمش  زا  اما  دوب ، هدش 

، دـنراد یمن  تسود  ار  وت  شیرق  رگا  تفگ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  نامثع  يزور  نامثع  تفـالخ  ناـمز  رد  هک  تسه  خـیرات  رد 
(2) .دیشخرد یم  الط  نوچ  ناش  هرهچ  هک  يا  هدناسر  لتق  هب  ار  نانآ  زا  يدایز  ناسک  وت  تسیچ ؟ نم  هانگ 

دوب هدیمهف  بوخ  دید و  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ریـشمش  رد  ار  لکـشم  زین  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  دینک  یم  هظحالم  سپ 
.دراد هشیر  اجکرد  فارحنا 

، دـنوش يوزنم  گنج  ههبج و  نارگراثیا  دـیراذگن  دـندومرف  هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ ماـما  هک  دوب  یمطاـف  گـنهرف  نیمه  ساـسارب 
يارب تسا  هتـسناوتن  هک  ینایرج  .دور  یم  تسد  زا  میراد  اـه  نآ  راـثیا  کـمک  هب  زورما  هک  یتزع  دـندش  يوزنم  اـه  نآ  رگا  نوچ 

ههبج هب  غرم  مخت  ددع  دـنچ  هک  يریقف  نز  ریپ  نآ  .دروایب  تّزع  ام  يارب  دـناوت  یمن  دـشاب ، هتـشاد  راثیا  دوخ ، زا  یمالـسا  بالقنا 
يریگ میمـصت  روحم  زورما  زورید ، نانیـشن  اپورا  دوش و  شومارف  یمالـسا  بالقنا  رد  وا  دـیابن  تسا ، راثیا  لها  وا  درک  یم  کمک 

نید زا  عافد  هنحـص  رد  هراومه  دـیاب  هک  دـنمهف  یم  اه  نآ  تسا ، كـالم  راـثیا  گـنج و  گـنهرف  مالـسا  يارب  نوچ  دـنریگ ، رارق 
یلاخ اه  نآ  زا  ار  تیمکاح  نادیم  هک  نیا  رگم  دنیابر ، یم  امش  زا  دننک  یم  رارف  داهج  گنهرف  زا  هک  یناسک  ار  تزع  نیا  .دنـشاب 

.دینک

116 ص :

ص 300. ج 13 ، دیدحلا ،» یبا  نبا  حرش  - » 1
ص 301. ج 1 ، یناهفصا ، ْمیَُعنوبا  هباحصلا » هفاعم  ، » ص 68 ج 2 ، ردلارثن ،» - » 2
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تـشادن نانیمطا  دامتعا و  سک  چـیه  هب  ینید  یگدـنز  نداد  همادا  تلاسر و  يارب  يزاس  راصح  هار  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
سْفَن مکح  رد  تشذـگ و  دوـخ  زیچ  همه  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  شود  هب  شود  نـید  قـقحت  هار  رد  هـک  يدرم  نآ  هـب  زج 

نآ هب  زج  دومرفن  اـطع  سک  چـیه  هب  ار  دوـخ  لـماک  تبحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تفرگ و  رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
هب يدیما  چـیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  و  یّنِم » ُهَعِْـضب  ُهَمِطاف  : » دومرف دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  بلق  هراپ  هک  ییوناب 
مه تهج  نیمه  هب  دندوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدمحم  تضهن  راذگ  هیاپ  ناکرا و  هک  یتیب  لها  نآ  اب  زج  تفرگن ، لکـش  هدـنیآ 

رارق تلادع  ملع و  تمصع و  ورملق  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  تما  ییاوشیپ  هک  دوب  نآ  قح  .دنتـسه  ءاسِک  لها  اه  نیا 
يدـمحم تمکحو  ملع  رهـش  دراو  ار  مدرم  اـت  دـنام  یم  تمکح  ملع و  باـب  تسد  رد  تما  ییاوشیپ  هک  دوب  نآ  قح  .تفرگ  یم 

تما ییاوشیپ  هک  دوب  نآ  قح   (1) اُهباب ٌِّیلَع  ملِْعلا َو  ُهنیدم  اَنَا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نوچ  .دـنک -  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
زگره درکن و  رکف  مالـسا  يزوریپ  زج  يزیچ  هب  هظحل  کـی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  راـنک  رد  هک  دـشاب  یـسک  تسد  رد 

رد هک  تسا  یـسک  نینچ  مّلـسم  .دـیایب و  هاتوک  دزاـسن و  ناـگ  هتـشک  هوبنا  نانمـشد  موجه  زا  اـت  دـشن ، شیرق  نارـس  هنعط  نارگن 
تلع : » تفگ نم  هب  رمع  دیوگ  یم  ربمایپ  يومع  سابع  .شیرق  گرزب  نارس  تیاضر  هن  دنک و  یم  رکف  مالسا  هب  طقف  مه  تفالخ 
هلمج نیا  اـب  دـهاوخ  یم  رمع  هک  ارچ  تسین ، تسرد  فرح  نیا  دـندوب .» دـب  یلع  اـب  شیرق  نارـس  هـک  دوـب  نـیا  یلع  ندرک  لزع 

ارچ امش  هک  تسا  نیا  لاؤس  هک  یلاحرد  .دروآرد  یگدنمرش  زا  ار  شدوخ 

117 ص :

رد يوبن  ثیداحا  زا  يا  هعومجم  هک  دـییامرف  عوجر  قحلا  قاقحا  ریدـغلا ، تاعجارملا ، راونالا ، تاـقبع  نوچ : ییاـه  باـتک  هب  - 1
.دنا هدرک  يروآ  عمج  تنس  لها  دانسا  ساسا  رب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دروم 
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نادب تخانش و  یم  شبناوج  همه  رد  ار  مالسا  هک  دوب  یسک  تسد  رد  تما  ییاوشیپ  هک  دوب  نآ  قح  دیدش ؟ شیرق  نارـس  هچیزاب 
اهیلع همطاـف  ترـضح  .دـشن و  نینچ  یلو  دـنام ، یم  تما  يارب  شداـعبا  همه  رد  مالـسا  هک  دوـب  تروـص  نیا  رد  درک و  یم  لـمع 

همه دید  یم  وا  تسا ، یگرزب  مغ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  مغ  دـش و  دراو  مالـسا  هب  یگرزب  تراسخ  هچ  دـیمهف  همه  زا  شیب  مالـسلا 
دنـسم رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  نیا  يارب  اـه  هئطوت  نیا  همه  هدرک و  زورب  مالـسلا  هیلع  یلع  دوـجو  رد  اراکـشآ  تافـص  نیا 

کی مالـسلا  هیلع  یلع  زا  فارحنا  .دوب  رـصحنم  مالـسلا  هیلع  یلع  رد  طـقف  تماـما  ییاوشیپ و  هک  یلاـح  رد  دـشابن ، تما  ییاوشیپ 
.تسا هدز  نماد  گرزب  فارحنا  نآ  هب  فلتخم  ياه  تروص  هب  فارحنا  طخ  هشیمه  خیرات ، ریسم  رد  تسا و  گرزب  فارحنا 

تیمکاح هب  زاین  هصق  ایآ  تسین ؟ گرزب  فارحنا  يراتفرگ و  نامه  دـهعتم ، كاپ و  لیـصا و  تیناحور  اب  هلباقم  زورما  اـیآ  یتسار 
موصعم و نخـس  اـیآ  تسین  هنحـص  رد  موـصعم  دوـخ  رگا  دـشاب ؟ مکاـح  موـصعم  دـیاب  مه  زورما  اـی  تسا  هتـشذگ  هصق  موـصعم 

تیالو موصعم ، نخس  فشک  صصختم  موصعم ، ماما  تبیغ  نامز  رد  ایآ  تسین ؟ هنحـص  رد  مه  موصعم  نخـس  فشک  صـصختم 
یتقو نوچ  .تسا  هتفرگ  هناشن  ار  هیقف  تیالو  هلئـسم  فارحنا ، طخ  ارچ  دـنا  هجوتم  رادـیب  ياـه  هشیدـنا  مه  زونه  سپ  تسین ؟ هیقف 

زاب دنیآ و  یم  هنحص  هب  دنتسه  بالقنا  مالـسا و  ظفح  همزال  هک  اه  زابکاپ  اه و  كاچ  هنیـس  نآ  مامت  دشاب  مکاح  موصعم  گنهرف 
راوخ ثاریم  دنناوت  یمن  درد  یب  نیهفرم  لاح  نیا  رد  دوش و  یم  هدرازگ  شیامن  هب  هلاس  تشه  سدقم  عافد 

118 ص :
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.ددرگ فذح  مالسلا  هیلع  یلع  گنهرف  مالسلا و  هیلع  یلع  دیاب  هک  تسا  اذل  دنوش و  بالقنا 

هناناج عافد  ینید و  یگدنز  نوگانوگ  لحارم  رد  ناناملسم  ات  اه  نامز  همه  هب  تسا  یـشاب  رادشه  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هبطخ 
.دنروخن رجنخ  تشپ  زا  دنشاب  بظاوم  نید ، زا 

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »

119 ص :
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مالسا داینب  ون  نامتخاس  رد  شزرل 

هراشا

121 ص :
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

﴾ ِکَُقلْخَی ْنَا  َْلبَق  ِکَقَلَخ  يذَّلا  ِکَنَحَْتما  ُهَنَحَتْمُم  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ﴿

(1)﴾ ...ًهِرباص ِکَنَحَْتما  اَِمل  ِكَدَجَوَف  ﴿

نآ رد  وت  دـید  دـنوادخ  و  يوش ! قلخ  هک  نآ  زا  لبق  تقلاخ ، طسوت  هدـش  ناحتما  يا  مالـسلا !  اـهیلع  ارهز  همطاـف  يا  وت  رب  مـالس 
.يدمآرب میظع  ِناحتما  نآ  هدهع  زا  يرباص و  ناحتما 

مالسا ءاقب  طرش  يزوریپ و  لماع  مالسلا ، هیلع  یلع  يزابکاپ 

زا دعب  ترـضح  .تسا  یتیبرت  یـسایس و  یعامتجا ، یتدـیقع ، لئاسم  لماک  فراعملا  هریاد  کی  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هبطخ 
عمج هنیدم  دجـسم  رد  ًاتدـمع  هک   - موق نارـس  هب  و  دـمآ ، تسد  هب  یتامحز  هچ  اب  مالـسا  هک  دـنداد  هجوت  ار  رـضاح  عمج  هک  نآ 

اب تزع  نیا  و  داد ، تزع  امش  هب  دمآ و  مالـسا  درب و  یم  رـس  هب  یتّفخ  يراوخ و  هچ  رد  برع  دیناد  یم  ناتدوخ  دندومرف : دندوب -
حرطم یهد  تزع  نیا  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تایـصوصخ  هک  نآ  زا  دـعب  .دـمآ  تسد  هب  یلع  شردارب  ربمایپ و  تاـمحز 

دندومن نشور  دندرک و 

123 ص :

.هبنشکی زور  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ترایز  نانجلا ،» حیتافم  - » 1
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جرخ ار  شناج  مامت  هکلب  سب ، دشاب و  هداد  ناکت  نآ  يارب  یتسد  مالسا ، رانک  رد  هک  دوبن  هنوگ  نیا  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع 
رظتنم رگ و  هراظن  هتـسشن و  امـش  دندومرف : دندوب ، هدـمآ  راک  ِرـس  رب  هزات  هک  ییاه  نآ  هب  باطخ  ترـضح  .درک  مالـسا  تیمکاح 

رهاظ اب  یلو  دینک ، مکاح  ار  یگلیبق  یموق و  ياه  شزرا  دـیریگب و  تسد  هب  ار  نادـیم  دـییایب و  امـش  ددرگرب و  نایرج  هک  دـیدوب 
.یمالسا

یمالـسا تموکح  رد  رگا  تسین ، مالـسا  زا  عافد  يارب  ناـشناج  ماـمت  هک  ییاـه  نآ  دـندرک : نشور  ار  هلئـسم  نیا  ترـضح  سپس 
دنهد و یم  جاب  نمشد  هب  دننک و  یمن  یمالسا  تموکح  جرخ  ار  ناشناج  همه  دتفا ، یم  رطخ  هب  مالسا  هک  یتقو  نآ  دندش ، مکاح 

دوجو مامت  هتـشذگ  لثم  دتفا ، یم  رطخ  هب  بالقنا  یتقو  هک  دنیایب  راک  ِرـس  رب  دـیاب  یناسک  اذـل  و  دـنریذپ ، یم  ار  رفک  ياه  شزرا 
سپاولد هن  دنا ، مالـسا  سپاولد  دـنا  هدرک  تباث  ناش  یگدـنز  رـسارس  رد  هک  ییاه  نآ  دـنامب ، مالـسا  ات  دـنزادنیب  رطخ  هب  ار  دوخ 

: تسا نیا  ترضح  ریبعت  .دوخ 

.دیدوب هّفرم  یگدنز  کی  رد  امش  لاح  نآ  رد  و  ِْشیَْعلا » َنِم  ٍهَّیِهافِر  یف  ُْمْتنَا  َو   - » 160

.دوب روط  نیمه  هک  تسا  هاوگ  خیرات  عقاو  هب  دیدروخن ، هرگ  مالسا  تیمکاح  هب  دیدرکن و  مالسا  راتفرگ  ار  ناتدوخ  امش 

ثحب کی  دهد ، قیفوت  ام  همه  هب  ادخ  هللا  ءاش  نإ  ات  تسا  هبطخ  نیا  هب  تبسن  يرصتخم  رذگ  میراد ، هسلج  دنچ  نیا  رد  هک  يریس 
هتفهن هبطخ  نیا  لد  رد  یقیقد  قیمع و  ياه  فرح  هچ  دوش  نشور  ات  میراذگب  هبطخ  نیا  حرش  يارب  بولطم ، يا  هلصوح  اب  لصفم 

.تسا

124 ص :
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اب اه  فرح  نیا  ایند  ياج  چـیه  رد  هک  دـینک  هظحالم  رگا  .تسا  ترـضح  نانخـس  ِدوخ  مالـسلا ، اهیلع  ارهز  همطاف  تیناقح  تاـبثا 
حناوج و بلق و  دنوادخ  : » دنیامرف یم  شا  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  هک  تسا  نامه  وا  دیمهف  یم  تسین ، یقمع  نینچ 

(1)  «. تسا هدرک  رپ  نیقی  نامیا و  زا  ار  مرتخد  حراوج 

اطع وا  هب  تمایق  ات  ار  ْنُکَی  َْمل  ام  ِنئاک َو  َوُه  َناک َو  اِمب  ِملع  دنوادخ  هک  تسا  يا  هملاع  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  : » دـنیامرف یم  ای 
هب يراپس  لد  اب  تسا ، روعش  مهف و  ملع و  هشیدنا و  همسجم  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هک  میسرب  بلطم  نیا  هب  ام  رگا  تسا .» هدرک 

همطاف هلمج  کی  یهاگ  هک  میدرک  ضرع  هنومن  ود  یکی  لبق  هسلج  رد  .میروآ  یم  تسد  هب  يدایز  رارـسا  ترـضح ، نآ  ناـنخس 
.یعامتجا یصخش و  لئاسم  یسررب  يارب  تسا  يا  هدعاق  مالسلا  اهیلع  ارهز 

هعماج رد  قافن  روضح  یگنوگچ 

دراو تیمکاح  ِماظن  رد  ًالعف  هک  یناسک  هب  باطخ  زا  دعب  ترـضح  هک  تسا  نیا  مینک ، ثحب  میهاوخ  یم  تبون  نیا  رد  هک  يزارف 
؟ دنک ادیپ  اج  امش  يرکف  ماظن  رد  دناوت  یم  قافن  هک  تسا  هدش  هچ  مدرم ! دنیوگ : یم  مدرم  هب  باطخ  دندش ،

: تسا نیا  ترضح  هلمج 

.تسا هتفر  ورف  قافن  كاشاخ  راخ و  امش  نیب  رد  ِقافِّنلا » ُهَکْسَح  ْمُکیف  ْتَرَهَظ  - » 168

125 ص :

(. ص 29 ج43 ، راونالاراحب ، « ) ًانیقَی ًاناْمِیا َو  اهَحِراوَج  اَهَْبلَق َو  ُهللا  َأَلَم  َهَمِطاف  ِیتَْنبا  َّنِا   : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  - 1
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کی دندومن ، نشور  ناشیا  دوبن ، هتخاس  ناشیا  ریغ  زا  مّلسم  هک  دندومرف  حرطم  ار  یعوضوم  نامز  نآ  صاخ  طیارـش  رد  ترـضح 
.دینک ضارتعا  رکبابا  تیمکاح  هب  تبسن  امش  دراذگ  یمن  هک  تسا  نایم  رد  هناقفانم  نایرج 

شیامن شرهاظ  یلو  دراد ، تسود  ار  ربکت  اـیند و  هکلب  دراد ، یمن  تسود  ار  ناـمیا  شبلق  هک  یـسک  ینعی  قفاـنم  دـیناد  یم  اـمش 
، دـشاب رت  قفانم  قفانم ، هچ  ره  یلو  تسین  یتسود  نامیا  شیامن  شرهاظ  رفاک  هک  تسا  نیا  رفاک  اب  قفانم  قرف  تسا ، یتسود  نامیا 

قیرط زا  دـهاوخ  یم  نوچ  .تسا  ایند  ّبح  رفک و  لها  رتشیب  شنطاب  هزادـنا  نامه  هب  تسا و  یتسود  نامیا  شیاـمن  رتشیب  شرهاـظ 
رد دناوت  یم  قافن  هک  تسا  هدش  هچ  دنیامرف : یم  ترـضح  .دنک  زاب  اج  اه  نآ  لد  رد  دـهد و  بیرف  ار  ناناملـسم  نامیا ، هب  رهاظت 

همه هک  دشابن  يدح  رد  ناشنامیا  ّدح  اما  دنشاب ، نمؤم  مدرم ، یتقو  میشاب  هجوتم  ام  هک  تساج  نیا  هدمع  دنک ؟ لزنم  امـش  هشیدنا 
یگدنب شدوجو  مامت  هک  یـسک  یلو  .دوب  دهاوخ  زاب  اه  نآ  حور  رد  قافن  روضح  يارب  اج  دنک ، لیدـبت  یگدـنب  هب  ار  ناشدوجو 

قفانم هک  نیا  هصالخ  دنک و  رارقرب  طابترا  وا  اب  دناوت  یمن  هاگ  چیه  قفانم  نیاربانب  درادن ، قفانم  اب  یکارتشا  هجو  چیه  ًالـصا  دـش ،
.دراذگب ریثأت  تسا  هللا  ُّبح  شدوجو  مامت  هک  یسک  هب  تبسن  درادن  دیما  تقو  چیه 

« ِهللاِْرمَا یف  ًادِهَتُْجم  ِهللا ، ِتاذ  یف  ًادوُدْکَم  : » دـنیامرف یم  هک  میدرک  ضرع  ًالبق  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هراب  رد  ار  ترـضح  هلمج 
دناوت یمن  دراد  دـیما  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  هک  یناـیرج  .تسا  قح  هب  هجوت  شـشالت  ماـمت  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ینعی 

، مینک یسررب  ار  نامدوخ  تیصخش  رگا  ًالثم  .دشاب  قفانم  نایرج 
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ایند ّبح  رما  يادتبا  رد  يرآ  .میراد  قافن  اب  یتاکرتشم  هزادـنا  نامه  هب  میراد ، ربک  میتسه ، تسود  ایند  هک  يا  هزادـنا  هب  مینیب  یم 
راک رـس  رب  یگنهرف  رکف و  هک  تسا  یعقوم  رطخ  دوب ، نارگن  مه  دیابن  دشک ، یم  لوط  دوش ، یمن  نک  هشیر  ناسنا  بلق  زا  یلک  هب 

اب یخنـس  مه  هوحن  کـی  هک  تسا  تلاـح  نآ  رد  دـنک ، کـیرحت  ار  اـم  ِبلق  رد  هدـنام  یقاـب  ياـیند  ّبح  زا  ییاـه  هبنج  هک  دـیایب 
.میوش یم  مالسا  نمشد  ياریذپ  قیرط  نیا  زا  دوش و  یم  داجیا  ام  رد  مالسا  نانمشد 

يرتسب کی  هب  ماظن  نیا  .دوشب  مارآ  رتش  نیا  دیراذگب  دیتساوخ  یم  امـش  دوب ؟ راک  نیا  تقو  الاح  ایآ  هک  دوب  نیا  ترـضح  فرح 
یمالـسا ماظن  مدرم و  دیایب ، راکِرـس  رب  تساوخ  یم  مه  یفنم  نایرج  کی  رگا  تقو  نآ  دریگب ؛ لکـش  مدرم  ینامیا  حور  دـتفایب و 

هب هک  دش  عامتجا  يریگ  میمصت  ماظن  دراو  ینایرج  هک  تساج  نیا  لکـشم  .تشگ  یمن  مدهنم  ماظن  لصا  دندش و  یمن  نآ  لعفنم 
، الاح نیمه  لثم  یلو  دندوبن  قفانم  مدرم  .دوب  هدادن  رارق  يا  هلئسم  نینچ  ار  دوخ  فده  دوبن و  انـشآ  مدرم  يونعم  ياه  هبنج  یلاعت 

ذوفن ناکما  اهنآ  رد  قافن  هک  دنتسین  هتخاس  دوخ  نانچ  نآ  دننک  یم  عافد  ناشبالقنا  مالـسا و  زا  روط  نیا  هک  یمدرم  نیا  دینیب  یم 
اّمعم نیا  .دوش  یم  رت  گنت  قافن  هاگیاج  زور  هب  زور  دریگ ، رارق  اه  نآ  لباقم  رد  حیحص  يرتسب  رگا  یلو  دشاب ، هتشادن  كرحت  و 
عافد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مالـسا و  زا  دوجو  مامت  اب  یفرط  زا  راصنا  هورگ  هک  درک  لح  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاـف  هنوگچ  ار 

فالغ ار  اهریشمش  قافن ، نایرج  ریثأت  تحت  دنـشکب ، ریـشمش  دیاب  فارحنا  زا  مالـسا  تاجن  يارب  هک  الاح  رگید  فرط  زا  دندرک ،
ياّمعم نیا  دنا ؟  هدرک 
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.دیامن فقوتم  دوخ  ياج  رد  ار  اه  نآ  دوش و  دراو  دندرک ، عافد  مالسا  زا  هک  یتیعمج  رد  دناوت  یم  قافن  ارچ  هک  تسا  يا  هدیچیپ 
دـیتخادنا و ندرگ  هب  ار  ادـخ  یگدـنب  نامـسیر  ًالبق  امـش  ِِهیْهَن » ِهِْرمَا َو  ُبُُصن  ِهللاَدابع  ُمْتنَا  : » دـندومرف هورگ  نیمه  هب  ًـالبق  ترـضح 

ناتتایصوصخ دیامرف : یم  مدرم  نیمه  هب  الاح  .دیدوب  ادخ  یحو  نید و  لماح  ِِهیْحَو » ِِهنید َو  ُهَلَمَح  َو   » دیدوب ادخ  یهن  رما و  يولبات 
.دراذگب ریثأت  امش  یگدنز  رد  دناوت  یم  ناطیش  هک  هدش  يروط 

ار شئایبنا  هیقب  هک  دُرب  ییاج  درک و  باختنا  ار  شربمایپ  ادـخ  هک  ـالاح  ِِهئاـِیْبنَا » َراد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهِِّیبَِنل  ُهللاَراـتْخااَّمَلَف  - » 166
.دُرب

.تمایق رد  ینعی  دوب ، شئایفصا  لحم  هک  یلحم  نامه  ِِهئایِفْصَا » يوْأَم  َو  - » 167

.دش ادیپ  قافن  كاشاخ  راخ و  امش  رد  ِقافِّنلا » ُهَکْسَح  ْمُکیف  ْتَرَهَظ  - » 168

هیلع هللا  یلص  مرکاربمایپ  تلحر  اب  اه  فعض  نآ  هک  دیتشاد  ییاه  فعض  دیوگ : یم  دیدوب ، قفانم  امش  دیوگ  یمن  ترـضح  دینیبب 
رظن رد  امـش  .دومن  زاب  امـش  یگدـنز  رد  ار  دوخ  ياج  دـمآ و  قافن  گنهرف  ینعی  .دـش  قافن  كاشاخ  راخ و  ییادـیپ  لـماع  هلآ  و 

هچ دناسرب  رمث  هب  ار  نآ  دیاب  هک  دنک  شومارف  دعب  دـنک و  عورـش  ار  یهلا  گرزب  راک  کی  بوخ  ياه  هزیگنا  اب  هک  یتلم  دـیریگب 
یلص ربمایپ  نید  ربمایپ و  يارب  دندیشک ! تمحز  رایـسب  تیلهاج  طیارـش  رد  مالـسا  يزوریپ  يارب  تلم  نیا  .تشاد  دهاوخ  یعـضو 

بیرق رثکا  الاح  دندرک ، فصن  نیرجاهم  اب  ار  ناشلام  هک  یمدرم  نامه  ینعی  .دنداد  ار  ناشزیچ  همه  هلآ  هیلع و  هللا 
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شقن مالـسلا  هیلع  یلع  فذـح  رد  هک  ییاه  نآ  دـینکن  رکف  .دوش  فذـح  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  دـنتفریذپ  اه  نآ  قاـفتا  هب 
یلاـم عضو  هک  مه  ًادـعب  دـندرک و  فصن  نیرجاـهم  اـب  ار  ناـشلام  هک  يراـصنا  ناـمه  دـندوب ، هدـمآ  اـهزرم  فرط  نآ  زا  دنتـشاد 

زا الاح  میداد ، نامناردارب  يارب  ام  میریگ ، یمن  سپ  ام  هن !  دـنتفگ : دـنهدب ، سپ  ار  اه  نآ  لاـم  دنتـساوخ  دـش و  بوخ  نیرجاـهم 
.دننک یم  یلاخ  هناش  مالسا  یلصا  طخ  زا  عافد 

زا ار  اه  نآ  هک  دنتشاد  دوخ  بلق  قمع  رد  ییاه  فعـض  اه  نیا  هک  دنا  هتـشاذگ  تسد  هتکن  نیا  يور  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
گنهرف دندوب ، هدربن  نیب  زا  دوخ  رد  هک  ییاه  فعض  نامه  تهج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  اب  الاح  و  دندوب ، هدربن  نیب 

زابکاپ دوب ؟ هچ  دندوب  هتـشُکن  دوخ  رد  اه  نیا  هک  یتایـصوصخ  .دنتفریذپ  مه  اه  نآ  دـنزب و  اه  نیا  هب  ار  دوخ  گنر  تسناوت  قافن 
، دندرک یم  هزرابم  اه  نیا  .ندوب  ناملسم  نیع  رد  ندرکن ، هشیپ  ار  بان  تیدوبع  زین  و  مالسا ، نتشاد  تسود  نیع  رد  ندشن ، مالسا 

راختفا مه  یهلا  ریغ  ياه  شزرا  هب  دنتشاد و  تسود  زین  ار  لمجت  هافر و  اما  دنتـشاد ، یم  تسود  مه  ار  مالـسا  دندوب ، مه  ناملـسم 
دُحا گنج  رد  ماّوع » نبریبز   » ًالثم هک : دیشاب  هتشاد  تیانع  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  زا  یضعب  ِیتسودایند  .دندرک  یم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  عافد  رد  داتسیا و  نمشد  يولج  ینعی  تشادرب ، مخز  شندب 25  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  عافد  رد 
.درک یم  عافد  ترـضح  زا  رگید  تسد  اب  دزیرن و  نوریب  شیاه  هدور  هک  دوب  هتفرگ  ار  شمکـش  تسد  کی  اب  دـش ، هراپ  شمکش 

الط يا  هزادنا  هب  دُرم ، یتقو  هک  دیـسر  ییاج  هب  شراک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  دـعب  لاس  نیدـنچ  اقآ  نیا  یلو 
میسقت ار  شیاهالط  دندروآ و  ربت  هک  تشاد 
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رد يدایز  كـالما  هفوک  هرـصب و  رـصم و  رد  تشاد و  هدرب  دودـح 1000  رتش و  بسا و 700  راـنید و 1000  رازه  وا 50  دندرک ،
(1) تشاد رایتخا 

دودرم نینچ  نیا  دـمآ  شیپ  وا  يارب  ایند  ّبح  طیارـش  یتقو  هک  تساقآ  نیا  نورد  يزیچ  هچ  .دوب  هنیدـم  رد  شدوخ  هک  یلاح  رد 
ییاه نآ  زا  یکی  ریبز  .تسا  مالسلا  هیلع  یلع  عفادم  زونه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  لوا  ياهزور  رد  ریبز  هزات ؛ دوش ؟ یم 

، دوب مالسلا  هیلع  یلع  رانک  رد  مالسلا و  اهیلع  همطاف  هناخ  رد  مالسلا ، اهیلع  ارهز  ترـضح  هناخ  ِرد  ندز  شتآ  نایرج  رد  هک  تسا 
یم هاتوک  تقو  نآ  دـننز ، یم  کتک  مکحم  ار  وا  هک  منک ، یم  تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  اـب  طـقف  دـیوگ  یم  دـشک و  یم  ریـشمش  و 

ار مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  گرزب  ضارتعا  طقف  دـننک ، دروخرب  روطچ  سک  ره  اب  دـندوب  هدرک  باـسح  هفیقـس  لـها  نوچ  .دـیآ 
یگنوگچ اه و  نآ  اب  دروخرب  عون  ینیب  شیپ  اذـل  دـنریبز ، دـح  رد  همه  دـندرک  یم  رکف  اـه  نیا  .دـننک  ینیب  شیپ  دـندوب  هتـسناوتن 

.دندوب هدرک  ار ، دوخ  هب  اه  نآ  ندرک  لصو 

: دنهد یم  همادا  سپس  و  هدرک ، ادیپ  هار  امش  نورد  قافن  دنیامرف : یم  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  يرآ !

.دش هنهک  نید  سابل  اذل  و  ِنیّدلا » ُباْبلِج  َلَمَس  َو  - » 169

هرود رگید  هک  دوب  نیا  ناشروصت  يا  هدـع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  اب  نوچ  .تسا  یلاع  یلیخ  ًاـعقاو  تاریبعت  نیا 
هنحـص نآ  رد  ار  اه  نامز  همه  هدـعاق  دـنراد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ایوگ  هک  دـنیب  یم  ار  یلئاسم  یهاـگ  ناـسنا  .تشذـگ  نید 

شا هرود  دوب و  زورید  لام  نید  هصق  دـنک  یم  سح  مدآ  هک  دـنک  یم  غیلبت  يروط  دـیآ  یم  یتقو  قافن  گنهرف  .دـننک  یم  وگزاب 
اه نآ  .تسا  هتشذگ 
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رد دیابن  هک  يا  هتکن  .دـینک  یم  یگدـنز  لاس 57  رد  زونه  امـش  دنیوگ  یم  امـش  هب  دننک  فیعـض  ار  نید  شـشخرد  هک  نیا  يارب 
لاعف مه  هناقفانم  و  تسا ، لاعف  نیملسم  هعماج  رد  هشیمه  قافن  هک  تسا  نیا  مینک  تلفغ  نآ  زا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هبطخ 
.دیوش یم  کیدزن  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  گنهرف  رکف و  هب  دوشب ، نشور  تسرد  هلأسم  نیا  هللاءاش  نإ  رگا  .راکـشآ  هن  تسا و 
ًالصا ینعی  تسا  لاعف  هناقفانم  قافن ، .تسین  هناقفانم  شراک  تسامش  نم و  نمشد  راکـشآ  حیرـص و  روط  هب  هک  مادص  لثم  یـسک 

نیع رد  نوچ  .تسا  لکشم  یلیخ  هلئسم  نیا  صیخشت  تسا ، رت  هناتسود  مه  یعقاو  ناتسود  همه  زا  هکلب  تسین ، هنامـصخ  شرهاظ 
مهم .دوش  مکاح  یسک  هچ  تسین  مهم  رگید  دریگ ، یم  فده  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دور ، یم  هناشن  ار  لصا  هشیر و  یمالـسا ، رهاظ 
دناوت یم  رگید  مالسا  ره  اب  قافن  دیاین ، هنحـص  هب  دسانـش  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یمالـسا  ینعی  راذگریثأت  مالـسا  هک  تسا  نیا 

.دهد تایح  همادا 

ردب گنج  زا  دعب  یتقو  ات  .تسین  ام  نیب  رد  یطلغ  هزیگنا  چیه  میدرک  یم  رکف  مالسا  ردص  رد  ناناملسم  ام  دیوگ : یم  دوعسم  نبا 
یم امش  يارب  ار  ترخآ  هرهب  دنوادخ  دیهاوخ و  یم  ار  ایند  هرهب  امـش  ینعی ؛  (1) ؛» هَرِخْالا ُدیُری  ُهللاَو  اْینُّدلا  َضَرَع  نوُدیُرت   » دمآ هیآ 

طیارـش نیا  رد  .دنبوخ  همه  دـندرک  یم  رکف  همه  هک  دوب  يّوج  اضف و  کی  .میدـش  دوخ  هعماج  نورد  ياه  صقن  هجوتم  دـهاوخ ،
ناناملسم راکفا  رد  ار  دوخ  فرح  ظیلغ - یلیخ  یمالسا  رهاظ  اب  مه  نآیمالـسا  رهاظ  اب  دنک و  یم  ناهنپ  ار  شدوخ  قافن ، هک  تسا 

ام دوخ  ِگنهرف  رکف و  نیا  مینک ؛ یم  رکف  ناملسم  يامش  نم و  لاثما  دعب  .دنکارپ  یم 
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لکش نیا  هب  ناشدوخ  لیلحت  تسا و  نامدوخ  فرح  هداتفا ، مدرم  ناهد  رد  هک  اه  فرح  نیا  مینک  یم  رکف  ًاعقاو  تسا ، ناناملـسم 
هب ار  دوخ  دـیآ و  یم  ناناملـسم  هعماج  لد  رد  قافن  گنهرف  .تسا  هتفهن  اه  فرح  نیا  تشپ  رد  قاـفن  گـنهرف  میمهف  یمن  .تسا 

یعوضوم نآ  یلو  میدقتعم ، لکش  نیا  هب  ناناملسم  ام  دیوگ : یم  .دیوگ  یم  نخس  ناناملـسم  مسا  هب  دزادنا و  یم  اج  مالـسا  مسا 
دنیوگ یم  یتلود  تارادا  هچره  دنک ؛ یم  حرطم  ًالثم  .درادن  مالـسا  تاذ  هب  یطبر  دنک ، یم  حرطم  هعماج  رد  مالـسا  مسا  هب  هک  ار 

هیقف تیالو  هک  میدرک  یم  رکف  زورید  ام  .میدوبن  دـقتعم  روط  نیا  زورید  هک  ام  بجع !! ییوگ  یم  امـش  .تسا  مالـسا  مکح  نامه 
تیالو ًالصا  میدقتعم  ام  هن ؛ دنیوگ  یم  .تسا  حرطم  ادخ  مکح  صیخـشت  سانـشراک  ناونع  هب  هیقف  نیمز و  يور  ادخ  مکح  ینعی 

یم حرطم  ار  هلئـسم  يروط  دش ؟ ادیپ  اجک  زا  نایرج  نیا  .تسا  هیقف  تیالو  نامه  دـیوگب  تلود  هچ  ره  تلود و  تیالو  ینعی  هیقف 
، هدمآ هک  تسا  قافن  هک  یلاح  رد  تسین ، ناناملسم  يادص  نیا  دیآ  یمن  ناترواب  امـش  هک  دنهد  یم  نآ  هب  یمالـسا  باعل  دننک و 

نطاب تسا و  یمالـسا  شرهاظ  ینعی  دـیآ ، یم  هناـقفانم  قفاـنم ، هک  دورن  ناـتدای  دـیاب  امـش  .تسا  یمالـسا  مه  شفرح  رهاـظ  یلو 
تیالو دیوگ  یمن  لوا  .دنزب  ار  یلصا  هشیر  هطقن و  نآ  ات  دیآ  یم  ولج  رگنس  هب  رگنـس  و  تسا ، ییارگایند  یمالـسا و  ریغ  شفرح 

ار نآ  سپ  درادن  يا  هجیتن  هیقف  تیالو  دیوگ  یم  تقو  نآ  دوش ، دـمآراکان  ات  دـنک  یم  فیعـضت  ار  نآ  لوا  میهاوخ ، یمن  ار  هیقف 
.دور یم  هناشن  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ینعی  مالسا  تلم  يراگتسر  تزع و  زار  تسرد  ینعی  دینک ، اهر 
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هک دـیریگب  ار  ام  ياه  تیاور  یناسک  زا  .دـیریگب  ام  نخـس  هب  ِناملاع  زا  ار  ام  نخـس  دـنا  هتفگ  ام  هب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا 
دناشک و یم  نارگید  يوس  هب  ار  مدرم  دنک ، تفلاخم  هلمج  نیا  اب  رهاظ  هب  هک  نیا  نودب  قافن  نایرج  الاح  .دنتـسه  ام  ملع  هب  ِملاع 

نیا رگا  مرادـن ، لوبق  ار  هیقف  تیـالو  نم  دـیوگ  یمن  .دـنک  یم  لوغـشم  نارگید  ياـهرکف  اـه و  فرح  هب  ار  مدرم  هشیدـنا  نهذ و 
یم امش  هک  دنز  یم  فرح  يا  هنوگ  هب  اه ، هژاو  نامه  اب  یمالـسا و  گنهرف  لخاد  رد  یلو  .تسین  قافن  روضح  هک  دیوگب  يروط 
امـش .تشاد و  دهاوخن  مه  يدیفم  روضح  چیه  رگید  درادن و  هعماج  تیریدـم  يارب  يا  هجیتن  چـیه  هیقف  تیالو  رگید  ًالمع  دـینیب 

دـیوش و یم  سویأـم  مالـسا  زا  اذـل  دوش و  یمن  هدروآرب  هک  دـیراد  مه  یتاراـظتنا  دـنادرگ و  یم  هقف  ار  روشک  دـیا  هدرک  رکف  مه 
قافن دـینیبب  دـیتساوخ  رگا  .دوش  نشور  هلئـسم  ندوب  هدـیچیپ  هک  نیا  يارب  میدز  ار  لاثم  نیا  .تسا  نیمه  زین  قافن  نایرج  تساوخ 

تـسرد اقآ ! هک  تسا  نیا  تسا  حرطم  نآلا  هک  یگنهرف  تسیچ ؟ تسا  حرطم  نآلا  هک  یگنهرف  دـینیبب  هن ، ای  تسا  لاعف  شروضح 
ار زورید  نازرابم  هک  ینخـس  نآ  تسا  نیا  .تسین و  لمع  لباق  رگید  تسا و  هتـشذگ  مالـسا  هرود  یلو  تسا ، بوخ  مالـسا  تسا 

تامحز همه  دراذـگ و  یم  رثا  اـه  نآ  رد  دنـشاب  هدرکن  نک  هشیر  دوخ  رد  ار  ینانخـس  نینچ  ياـه  هنیمز  رگا  و  دـنک ، یم  فقوتم 
سپس دنهد و  یم  رکذت  ار  هتکن  نیمه  زورید  نازرابم  هب  باطخ  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  دنهد و  یم  داب  رب  ار  ناش  هلاس  نیدنچ 

: دنیامرف یم  همادا  رد 

.دمآرد نخس  هب  ناهارمگ  تکاس  َنیواْغلا » ُمِظاک  َقَطَن  َو  - » 170

.دندش تلزنم  ردق و  اب  ناگ ، هبتر  تسپ  و  َنیّلَقَْألا » ُلِماخ  َغَبَن  َو  - » 171
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ار وا  مالسا  دوب و  روهشم  ینید  یب  یهارمگ و  هب  هک  یسک  نآ  هعماج  یگنهرف  يرکف و  ياضف  رد  دینیب  یم  مارآ  مارآ  دیامرف : یم 
ینعی دندوب ، اقلط  ءزج  اه  نیا  مکح -  ناورم  نایفـسوبا و  .تسا  هدش  نید  نارنخـس  امـش  يارب  تسا  هدمآ  الاح  دوب ، هدرک  تکاس 

هک یناسک  دیوشن - هعماج  روما  دراو  یلو  دیورب  مدرک ، دازآ  منک ، همکاحم  هک  نیا  زا  ار  امش  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
.دوب هدرک  يوزنم  ار  اه  نآ  مالـسا  طاشن  روش و  دندوب و  ینید  یب  هب  روهـشم  دندوب  تایح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ات 
نیرت ساسح  مکاح  نایفـسوبا  نبدیزی  ًالثم  دندمآ و  نادیم  هب  هک  تشذگن  يزیچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  سپ 
ُمِظاک َقَطَن  «َو  ياضف هعماج ، ياضف  دـینیبب  دـیاب  دـیهد ، صیخـشت  ار  قافن  روضح  دـیهاوخ  یم  رگا  .دـش  ماـش  ینعی  مالـسا ، هقطنم 

رد .هن  ای  تسا  هدش  سیون  هلاقم  وگنخس و  الاح  دوب ، هدرک  شا  هفخ  مالـسا  هک  یتکاس  ِهارمگ  مدآ  ینعی  .هن  ای  تسا  هدش  نیواْغلا »
یمن تأرج  دوخ  هب  ًالصا  نیطایش  .ِنیطایَّشلا  ُقِشاقَش  ْتَسِرُخ   » دمآ راک  رس  یمالسا  گنهرف  یتقو  دندومرف : یم  ترضح  زارف 132 

هچ دنیامرف : یم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دعب  .درک  گنگ  ار  ناطیـش  ياه  هدبرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دننزب و  فرح  دنداد 
دـش و نشور  ناشتیهام  بالقنا  هلیـسو  هب  هک  یناسک  نآ  َنیّلقألا » ُلِماخ  َغَبَن  ، » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  اـب  هک  تسا  هدـش 

.دنا (1) هدش  شزرا  ياراد  دنهد و  یم  زورب  ار  ناشدوخ  دنا ، هدروآ  رد  نابز  غبن ) ، ) دندش هیامورف 
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هک تسا  هدرک  دزـشوگ  ار  یناوارف  تاکن  خـیرات  مالـسا ، فلاخم  ياه  نایرج  همکاـح و  تئیه  نیب  ياهدـنب  دز و  اـب  هطبار  رد  - 1
دنا هدومن  يروآ  عمج  يوما » بزح  يولع و  بزح  » باتک رد  يردـیح  نسحمرتکد  مالـسالا  تجح  باـنج  ار  اـه  نآ  زا  يا  هشوگ 
یبا نبا  دنـسیون : یم  ناشیا  .میناسر  یم  عـالطا  هب  روکذـم  باـتک  ات 133  تاحفـص 131  زا  ار  نآ  زا  یتاـکن  هنوـمن  ناوـنع  هب  هک 

اب دـید ، نانآ  هب  تبـسن  ار  نایفـسوبا  نشخ  عضوم  هک  یتقو  رمع ؛ دراد « : یمرب  هدرپ  هنوگ  نیا  نایفـسوبا  اب  افلخ  هلماعم  زا  دـیدحلا 
زا نایفسوبا  هک  ار  هچ  نآ  رکبوبا  نآ  زا  سپ  .میتسین  نمیا  وا  ّرش  زا  ام  تسا و  هتشگرب  هنیدم  هب  نایفـسوبا  هک  درک  تبحـص  رکبوبا 

دیدحلا ج 1 ص یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ) .دش یضار  نانآ  تفالخ  هب  مه  نایفـسوبا  اذل  دیـشخب ، وا  هب  دوب  هدروآ  دوخ  اب  تاکز 
(. يربط ج 2 ص 202 خیرات  ) دیـشخب وا  هب  دوب  نایفـسوبا  تسد  رد  هک  ار  یتاقدص  رکبوبا ، هک  تسا  هدمآ  يربط  خیرات  رد  (. 130

نایفسوبا هب  تاکز  دودحم  رادقم  نامه  طقف  تفالخ ، هاگتسد  نایفسوبا و  نیب  هحلاصملا  هجو  ایآ  اما  دنـسیون : یم  همادا  رد  ناشیا 
یلو دسرب ، يا  هجیتن  نینچ  هب  دنکب ، هظحالم  ار  یخیرات  كردم  ود  نیا  طقف  هک  یـسک  دیاش  دوبن ؟ رگید  ياهرادـم  رارق و  و  دوب !

رد یکانرطخ  ياهدنب  دز و  رایغا ، مشچ  زا  رود  هب  هدرپ و  تشپ  رد  تسا ؛ هدوب  لیاسم  نیا  زا  رتارف  هیـضق ، هک  دراد  نیقی  هدـنراگن 
يارب هّیما ، ینب  اب  افلخ  شزاس  قفاوت و  ینعی  بلطم ، نیا  .تسا  هتفرگ  تروص  افلخ  تموکح  هاگتـسد  رد  نایوما  نداد  تلاخد  هراب 

، لاح نیع  رد  .درادن  لالدتسا  هب  يزاین  تسا و  نشور  زور  رد  باتفآ  لثم  مالسا ، ردص  خیرات  رد  قیقد  ریصب و  هدننک  هعلاطم  کی 
اب هنامـصخ  ینمـشد  هقباس  شیرق و  رب  تسایر  یگرزب و  ياـه  هیعاد  نآ  اـب  نایفـسوبا  - 1 دوش : هجوت  لـیذ  تاـکن  هب  تسا  بوخ 
هب رهاظت  اب  وا  .داهنن  ندرگ  نادب  صالخا  يور  زا  ًاتقیقح  زگره  دـنک ، عوضخ  دـیدج ، نییآ  ربارب  رد  دـش  روبجم  هک  یتقو  مالـسا ،

ار تسایر  هب  ندیـسر  تردق و  بسک  مالـسا و  اب  هزرابم  يژتارتسا  نامه  افخ ، رد  و  درک ، ضوع  ار  نآ  اب  هزرابم  کیتکات  مالـسا ،
هدزیـس زا  رتمک  ّیط  رد  هک  یثداوح  .دومن  يزیر  همانرب  شیوخ ، دـنلب  ياهوزرآ  لامآ و  فادـها ، هب  ندیـسر  يارب  درک و  يریگیپ 

زور رد  نایفـسوبا  دسیون  یم  یلیالع » هللادبع   » .تسا بلطم  نیمه  رگنایب  دش ، عقاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  دـعب  لاس 
مکل اـهوجرا  تلزاـم  نایفـسوبا  هب  فـلحی  يذـلاوف  هرکلا ، فّـقلت  اـهوفّقلت  هیما ! ینب  اـی  : » تفگ هیما  ینب  هب  باـطخ  ناـمثع  تـعیب 
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هک يزیچ  نآ  هب  دـنگوس  دـیهد ،) ساپ  رگیدـکی  هبو   ) دـیپاچب ار  تفالخ  هرک ) ) پوت هّیما ! نادـنزرف  يا  مکناـیبص ؛» یلا  نریـصتلو 
متشاد و تفالخ  هب  ار  امش  ندیسر  يوزرآ  نانچمه  لبق ، زا  نم  هدرک ،) یم  دای  مسق  تب  هب  ًاتدعاق  ) دروخ یم  مسق  نآ  هب  نایفسوبا 

لوق : » دنک یم  هفاضا  یلیالع  هللادبع  ددرگ .»)! یثوروم  ) دیناسرب ناتدوخ  نادنزرف  هب  ار  نآ  دـیاب  دـیا ) هتفای  تسد  نآ  هب  هک  لاح  )
یم راک  هنایفخم  هدرپ و  تشپ  رد  هتـشاد و  دوجو  لـبق  زا  يوما  بزح  هک : نیا  رب  دـشاب  یلیلد  دـناوت  یم  مکل » اـهوجرا  تلزاـم   » وا

هقباس چیه  هک  یلاح  رد  دومن ؟ یم  وزرآ  نانآ  يارب  ار  تفالخ  نایفـسوبا  لیلد  هچ  هب  ّالا  تسا و  هدینت  یم  رات  یکیرات  رد  هدرک و 
ینعملا ومس  ، مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  یلیالع ، هللادبع  «) دنتشادن لوسر ، ادخ و  اب  تیدض  زج  يا  هداعلا  قوف  راک  مالـسا و  رد  يا 

، تاکز يرادقم  تفایرد  اب  هک  تسا  هدوب  نآ  زا  رت  كریز  دـش ، هتفگ  هک  یتیعـضو  نیا  اب  نایفـسوبا  ج5 ص 3 .) تاذلاومس ، یف 
شزاس ياه  هنومن  زا  مالـسا ، خیرات  .درادرب 2 - دوخ  هنازاورپدـنلب  یمیدـق و  گرزب  ياـه  هیعاد  زا  تسد  دروخب و  ار  اـفلخ  بیرف 
راصنا تفلاخم  اـب  رمع  رکبوبا و  یتقو  هفیقـس ، زور  ناـمه  رد  هلمج  زا  .دراد  یم  رب  هدرپ  دـنداد ، ماـجنا  ناراد » هفیقـس   » هک يداـیز 

کی مه  امـش  فرط  زا  و  هفیلخ ) ) ریما کی  ام  فرط  زا  ٌریمَا ؛ مُْکنِم  ٌریمَا و  اّنِم  دـنتفگ : یم  هک  ناـنآ  راعـش  ربارب  رد  دـندش ، ور  هبور 
و دندومن ، حرطم  ار  راصنا ) ) امش زا  ءارزو  دنشاب و  شیرق ) ) ام زا  افلخ  ءارزولا ؛ متنا  ءارَمُالا و  نحن  راعـش : رمع ، رکبوبا و  دشاب ، ریما 
، هغالبلا جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا   ) .دندرک یمالـسا  تّما  روما  هرادا  تفالخ و  میـسقت  رـس  رب  قفاوت  شزاس و  هب  توعد  ار  راصنا 

هـشقن حانج ، نآ  زا  بلطملادـبع  نب  ساـبع  ندرک  ادـج  مالـسلا و  هیلع  ناـنمؤمریما  حاـنج  فیعـضت  يارب  نینچمه  ص 128 .) ج1 
، رمع رکبوبا و  : » دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  دیدحلا  یبا  نبا  .دـندش  سابع  اب  یـسایس  هلماعم  هرکاذـم و  دراو  حالطـصا  هب  دندیـشک و 

مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  نارادـفرط  اب  دروخرب  تیفیک  هراب  رد  نانآ  اـب  دنداتـسرف و  هبعـش  نب  هریغم  هدـیبعوبا و  لاـبند  ار  یـسک 
رارق ییاورنامرف  تفالخ و  رما  رد  یبیـصن  شنادـنزرف  وا و  يارب  دـینیبب و  ار  ساـبع  دـیاب  نم  رظن  هب  تفگ : هریغم  .دـندرک  تروشم 
بش رد  ود  نآ  هارمه  هب  اذل  دندیدنسپ و  ار  هریغم  رظن  رمع ، رکبوبا و  .ددرگ  فیعضت  مالسلا  هیلع  یلع  حانج  بیترت  نیدب  ات  دیهد 

تفالخ هب  عیمطت ، نآ  ربارب  رد  ات  دـندرک  حرطم  ار  داهنـشیپ  نآ  دـنتفر و  سابع  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تاـفو  زا  دـعب  مود 
نآ سپ  تسامش  قح  رگا  دیهدب ، ام  هب  دیهاوخ  یم  ار  هچنآ  تفگ : نانآ  عضوم  ندرک  موکحم  نمـض  سابع  اما  .دهن  ندرگ  نانآ 
زا یـضعب  هب  ام  تسام ، ّقح  رگا  و  دینارب ، مکح  نآ  رد  دیرادن  قح  امـش  سپ  تسا  نینمؤم  ّقح  نیا  رگا  دیرادهگن و  دوخ  يارب  ار 

تهج نازاـس ، هفیقـس  هک  یتقو  ص 74 .) ج1  هغـالبلا ، جـهن  حرـش  دـیدحلا ، یبا  نبا  « ) میهاوخ یم  ار  نآ  همه  میتـسین و  عناـق  نآ 
نآ نیا و  اـب  یـسایس  شزاـس  هب  رـضاح  دوخ ، تفـالخ  ياـه  هیاـپ  ندیـشخب  میکحت  شیوخ و  هنیرید  گرزب و  يوزرآ  هب  ندیـسر 

؟ دندوب لفاغ  نایوما ، اب  اه  شزاس  هنوگ  نیا  زا  هنوگچ  دندش ،
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.دمآ رد  ادص  هب  نالطب  لها  هدرورپ  زان  رتش  و  َنیلِْطبُْملا » ُقینَف  َرَدَه  َو  - » 172

136 ص :
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ینعی .دراد  همـشرک  زاـن و  یلیخ  هک  یـسک  ینعی  قینف »  » .دـهدب ناـکت  ار  دوخ  تسم  ِرتش  هک  نیا  ینعی  َرَدَـه »  » .تسا یبیجع  ریبعت 
یمن يراک  چیه  تقو  چیه  هک  دنا  هدمآ  راکِرـس  یناسک  دـنیوگ : یم  ترـضح  .دـنا  هدرک  زاب  نابز  ام  يارب  چوپ ، ناگداز  فارـشا 

رد يربهر  مظعم  ماقم  ریبعت  .تسا  هدیـشکن  یتمحز  چیه  هتفرگن و  شود  هب  يراب  چـیه  هک  یـسک  ینعی  اج  نیا  لطبُم »  » .دـنا هدرک 
دندوب یهورگ  کی  .دنا  هدرک  ادـیپ  هار  امـش  فارطا  رد  دـندوبن ، بالقنا  اب  زور  کی  هک  یناسک  دوب : نیا  نایاقآ  یـضعب  هب  باوج 

نآ رتفد  يوت  يرس  کی  اقآ ، نیا  رتفد  يوت  رـس  کی  دنتـشادن ، يراک  چیه  ناریا  رد  اه  نیا  ینعی  .دندوب  فورعم  لِو » ناریا   » هب هک 
يرادا زا  معا  يریگ -  میمصت  زکارم  فارطا  هشیمه  .تشادن  یناوخمه  ینامیا  يافص  اب  هک  دوب  یصاخ  راکفا  ءاقلا  ناشراک  ریزو ،

ناشدوخ هورگ  طـخ و  زا  ار  اـه  هرهم  هک  دـندوب  نیا  لاـبند  شا  همه  دـنتفرگ ، یمن  مه  یتیلوئـسم  چـیه  دـندوب و  لِو  يوزوح -  و 
یم و  هراکیب ، ِّربکت  رپ  ناراد  همـشرک  ینعی  َنیلِْطبُْملا » ُقینَف   » هب دنا  هدرک  ریبعت  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ار  دارفا  عون  نیا  .دـنراذگب 

ماظن رکف ، زرط  نآ  اب  دنا و  هدمآ  نادیم  هب  اه  نیا  لوا ، هفیلخ  تیمکاح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  اب  الاح  دـنیامرف :
تنار ات  دـنا  هدـمآ  هکلب  دـنا ، هدـماین  ندرکراک  يارب  دـنا ، هتفرگ  تسد  رد  ار  روما  هک  مه  الاح  .دـنا  هتفرگ  تسد  رد  ار  یتموکح 
تـسد نآ  يور  ترـضح  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا  .دشاب  اهرگراک  يارب  ندرک  راک  اه و  نیا  يارب  نالک ، ياه  هدافتـسا  و  يراوخ ،

.درک روهظ  يا  هدیدپ  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب  دننامهفب  ات  دنتشاذگ 

137 ص :
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.دمآ رد  نات  یگدنز  ياه  هصرع  اه و  هناخ  رد  هیحور  نآ  و  ْمُِکتاصَرَع » یف  َرَطَخَف  - » 173

كاچ هنیـس  هتفرگ و  نید  هفایق  تسا و  تیلوئـسم  یب  نید و  یب  ور و  ُرپ  لاح  نیع  رد  هراک و  چیه  هک  یقافن  گنهرف  نیا  تقو  نآ 
ار قافن  ههبج  فرح  يراد  تدوخ  هک  ینیب  یم  مدرک ؛ ضرع  تهج  نیمه  هب  .تسا  هدرک  روطخ  نات  یگدـنز  رد  هدـش ، ماما  طـخ 

ناملسم دنیوگ : یم  ترضح  دنشاب ! هجوتم  هک  نآ  نودب  دننز ، یم  ار  قافن  ههبج  فرح  تتسود  دنزرف و  یتسین ! هجوتم  ینز و  یم 
رد قافن  گنهرف  دیا ، هدش  قافن  نابز  ناتدوخ  امش  تساجک ؟ ناتـساوح  دیریذپ ، یم  ناتلد  رد  ار  قافن  گنهرف  دیراد  ناتدوخ  اه !

فارحنا کی  هکلب  تسین ، هقیلـس  کی  موصعم  ریغ  تیمکاح  هب  شیارگ  هشیر  هک  ارچ  .دیا  هدروخ  هرگ  نآ  اب  هدمآ و  نات  یگدنز 
: دنیامرف یم  .تسا  یقالخا  یتدیقع ،

.دروآ نوریب  دوخ  هاگ  یفخم  زا  ار  شیوخ  رس  ناطیش  و  ِهِزَْرغَم » ْنِم  ُهَسْأَر  ُناْطیَّشلا  َعَلْطَا  َو  - » 174

یگنهرف رکف و  .دنک  یم  يراد  نادیم  تسا و  هدرک  عولط  هدروآ ، نوریب  رس  شهاگ ، ناهنپ  زا  ناطیـش  هک  هدش  مهارف  يرتسب  الاح 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  ِتیمکاح  نایرج  اب  دوب ، هتفر  نوریب  مدرم  ياـه  لد  هعماـج و  هنحـص  زا  مالـسا  رون  اـب  هک 

دناوت یم  وا  الاح  هک  دیا  هدرک  ادیپ  یطیارش  امش  تسا و  هدمآ  امش  لد  رد  ناطیـش  هک : تسا  نیا  ترـضح  ریبعت  .دش  ءایحا  هرابود 
ریشمش بالقنا  يارب  زورید  ات  هک  امش  دنک و  يزیر  همانرب  دوش و  نخس  مه  امش  اب 

138 ص :
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.دنک یم  يریگ  هرهب  امش  دوخ  زا  وا  و  دینک ، یم  ارجا  ار  ناطیش  همانرب  دیراد  دیدیشک ، یم 

هک دندوب  اه  يوما  نیا  هکلب  دندیسرن ، يزوریپ  هب  هفیقـس ، نایرج  رد  رکبوبا  طلـست  اب  میمت  ینب  هفیاط  دسیون « : یم  یلیالع  هللادبع 
نیا .دنداهن  ّمات  ریثأت  يرازگ  تسایـس  رد  دندرک و  يزیمآ  گنر  دوخ  گنر  اب  ار  تلود  ببـس ، نیمه  هب  و  دندش ، زوریپ  ییاهنت  هب 

يزاس هنیمز  تهج  ار  دوخ  شالت  هیما  ینب  رکبابا ، هطلـس  يادتبا  زا  و  ...دـندوب ، هتفرگن  تسد  هب  ار  تفالخ  زونه  هک  دوب  ینامز  رد 
دوخ هب  درگنب  ار  نایفـسوبا  تاکرح  هک  يرظان  ره  .دـندومن  زاغآ  تفرگ ، تسد  هب  ار  تردـق  تیاهن  رد  هک  ییاتدوک  ياتـسار  رد 
دوخ هاوخلد  رظن  قبط  رب  طیارش ، ندرک  فاص  يارب  ار  دوخ  تیلاعف  ریذپان ، یگتسخ  یتّمه  اب  نایفـسوبا  هک  دهد  یمن  هار  يدیدرت 

(1) «. ...تسا هدرک  عورش 

: دنیامرف یم  همادا  رد  ترضح 

.داد رد  نات  يادن  ناطیش  ْمُِکب » ًاِفتاه  - » 175

.دیتسه وا  توعد  يوگخساپ  امش  هک  دید  َنیبیجَتْسُم » ِِهتَوْعَِدل  ْمُکاْفلَاَف  - » 176

.دیا هدامآ  دیروخب ، ار  وا  بیرف  هک  نآ  يارب  و  َنیظِحالُم » ِهیف  ِهَّرِْغِلل  َو  - » 177

139 ص :

زا يوما ،» بزح  يولع و  بزح   » باتک زا  لقن  تاذلاوّمُس ص191  یف  ینعملا  وّمس  مالسلا  هیلع  نیسحلا  مامالا  یلیالع ، هللادبع  - 1
ص136. يردیح ، نسحمرتکد 
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دییآ و یم  یبوخ  هب  امش  دنیب  یم  وا  درک ، ناتتوعد  ناطیـش  هک  دیتفرگ  رارق  یعـضوم  رد  دیوش ، هجوتم  هک  نیا  نودب  دنیامرف : یم 
.دیوش یم  وا  ياه  همانرب  رتسب 

رد .دنک  راتفرگ  ار  امـش  یطخ  نآ  یطخ و  نیا  ِیمهَو  هیاس  دـیراذگن  دـندومرف ؛ هللا » هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  شیپ  لاس  نیدـنچ 
: دیامرف یم  نآرق  .دیوش  یم  ناطیـش  نابز  هاگآدوخان  دیراد و  ناتدوخ  رانک  رد  ار  ناطیـش  ًامتح  ندـش ، یطخ  نآ  یطخ و  نیا  لد 
بزح و هب  ار  دارفا  رگن ، یحطـس  لبنت و  ياـه  نهذ  .تسا  يوقت  مالـسا ، ماـظن  رد  يرترب  كـالم   (1)« ْمُکیْقتَا ِهللاَدـْنِع  ْمُکَمَرْکَا  َّنِا  »
وا رب  مدرم ، ندرک  يدـنب  هقبط  یمهَو  ياه  هیاـس  دراذـگ  یمن  تسا  هدرک  ادـیپ  قمع  هدـش و  هیفـصت  هک  ینهذ  .دنـسانش  یم  طـخ 

.دوش مکاح 

قح امـش  فرط  کی  زا  دـنگنج ؟ یم  امـش  اب  دـنراد  لمج  گنج  رد  هک  یناسک  ای  دـیتسه  قح  امـش  یلع ! ای  تفگ  دـمآ  یـصخش 
یلیخ حالطـصا  هب  مه  وا  تسا ، ربمایپ  رـسمه  هشیاع  تسا ، امـش  لباقم  هک  نآ  یفرط  زا  .دـیتسه  وا  داماد  ربمایپ و  رای  نوچ  دـیتسه 

ار قح  یهاوخ  یم  ارچ  دـندومرف : ترـضح  دـیتسه ؟ قح  رب  امـش  زا  کـی  مادـک  موش  هجوتم  اـجک  زا  نم  تسا ، هدوب  ربماـیپ  هارمه 
نم دندب ، هقبط  نآ  مور ، یم  هقبط  نیا  لابند  مه  نم  دنبوخ  هقبط  نیا  ییوگ  یم  صاخشا  یبایزرا  رد  وت  یسانشب ؟ اه  مدآ  ساسارب 

ّقَحلا ِفرِْعا   » هکلب دناسر ، یمن  هجیتن  هب  ار  وت  اه  یبایزرا  عون  نیا  دـنیوگ  یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .مور  یمن  ناشلابند  هب  مه 
قح ساسا  رب  ار  سک  ره  دعب  شاب - هتشاد  ار  قح  تخانش  كالم  سانشب -  ار  قح  ینعی  هَلْهَا » ْفْرعَت 

140 ص :

هیآ 13. تارجح ، هروس  - 1
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یم نوچ  دنارتسگ ، یم  یتحار  هب  طیارش  نآ  رد  ار  دوخ  روضح  رتسب  مه  قافن  یسانشب و  ار  قح  دراذگ  یمن  طخ  هورگ و  .سانشب 
.دورب هورگ  نآ  لخاد  هورگ  نآ  قوذ  ساسا  رب  دوش و  هورگ  نیا  لخاد  هورگ  نیا  قوذ  ساسا  رب  دناوت 

.دنیب یم  هدامآ  شتوعد  شریذپ  رد  ار  امش  و  دناوخ ، یم  ار  امش  الاح  تسـشن و  نات  یگدنز  رانک  دمآ  قافن  دنیامرف  یم  ترـضح 
ریغ ياه  شیارگ  قیرط  زا  قافن  نادیم  .دننازوسب  دوخ  رد  ار  قافن  گنهرف  هشیر  دندوب  هتسناوتن  دوبن ، لصا  ناشیارب  تیدوبع  نوچ 

؛ دنیوگب امـش  هب  دنیایب  ًالثم  هک  دوش  یم  اه  ناسنا  یگدنز  دراو  لکـش  نیا  هب  قافن  گنهرف  .درک  زاب  اج  ناش  یگدـنز  رد  يدوبع ،
هداتفا بقع  ریقف و  یلیخ  ناناملسم  دنیوگن  نانمشد  ات  دشاب  هتشاد  هوکش  نات  یگدنز  دراد  یلاکـشا  هچ  دیا ، نیدتم  یلیخ  هک  امش 

کیرحت ار  امش  .دنک  یم  دشر  امـش  رد  ایند  لها  اب  تباقر  هیحور  دنیـشن و  یم  ورف  امـش  رد  تیدوبع  حور  ًالمع  قیرط  نیا  زا  دنا ؟
، هنایارگ تحلـصم  رهاظ  هب  ناونع  کی  اب  دینک و  مهارف  ار  یطیارـش  ناتدنزرف  هدـنیآ  عفن  هب  یتلود  هرادا  تاناکما  زا  هک  دـننک  یم 

همه دـینک و  یم  تفلاـخم  یبـالقنا  هیحور  ره  اـب  امـش  هک  میوش  یم  هجوتم  هبترم  کـی  دـینکب و  یگدـنز  دراو  ار  يراداـیند  حور 
نیمه اـب  .دـنامب  ظوـفحم  ناـنچمه  دـینز  یم  بیج  هب  دـیراد  هک  یتاـناکما  اـت  دروـخن  ناـکت  بآ  زا  بآ  هـک  تـسا  نآ  ناتـشالت 
نامه زا  ناطیـش  دوب  ایند  اب  شلد  ناسنا  یتقو  .دـندش  هدولآ  گنج ، ههبج و  ياه  ورین  اه و  یبالقنا  زا  یـضعب  یتح  هک  تساهرکف 

ِهیف ِهَّرِْغِلل  َو   » .دـمآ ناطیـش  دـیدوب ، ماـخ  امـش  هک  تسا  نـیا  ترـضح  هـلمج  .دـیآ  یم  تـسا ، هدرک  ور  اـیند  هـب  لد  نآ  هـک  یهار 
يارب و  َنیظِحالُم »

141 ص :
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ریـشمش مالـسا  هار  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای  نامه  ترـضح ، شیامرف  قبط  .دیا  هدامآ  دـیروخب ، ار  وا  بیرف  هک  نآ 
، ایند ّبح  ندراذـگ  اپ  ریز  اب  دـندوب و  يدـبعتم  ياه  مدآ  هشیمه  هک  ناملـس ، دادـقم و  رذابا و  لاثما  هن  هتبلا  دـندش ، راتفرگ  دـندز ،

.دنا هدرک  كاپ  دوخ  زا  ار  ناطیش  بیرف  هنیمز 

دز و فرح  امش  اب  يروط  ناطیش  دُرب ، ار  ناتلد  وا  بیرف  دیدوب و  هدامآ  ناطیـش ، زا  ندروخ  بیرف  يارب  امـش  دنیامرف  یم  ترـضح 
.دینک شوگ  ار  شیاه  فرح  دراد  شزرا  راگنا  دیدید  هک  دیدرک ، ادیپ  شیارگ  ایند  هب  يروط  امش 

لباقم رد  تحار  هچ  و  دـییآ ، یم  تحار  هچ  دـید  درک ، ناـتکیرحت  هاـگ  نآ  ًاـفافِخ » نیـضهان )  ) ْمُکَدَـجَوَف ْمُکَـضَْهنَتْسا  َُّمث  - » 178
.دیمرن فیرح 

.دینیشتآ هک  دید  درک و  ناتکانبضغ  غاد و  مرگ و  ًاباضِغ » ْمُکاْفلَأَف  ْمُکَشَمْحَا  َو  - » 179

هلعش دوز  هچ  دید  تخادنا و  ناتیاه  لیم  اه و  هنیس  نمرخ  رد  شتآ  : » نیمجرتم زا  یکی  ریبعت  هب  .دیدش  مرگ  درک ، ناتمرگ  ناطیش 
« .دیدش رو 

؟ دنک کیرحت  ار  امش  اجنآ  زا  تسناوت  ناطیش  هک  تشاد  دوجو  فعض  امـش  تیـصخش  ياجک  رد  دنیوگ : یم  اه  نیا  هب  ترـضح 
.دنک کیرحت  ار  امش  لد ، نآ  ياه  شیارگ  قیرط  زا  تسناوت  ناطیش  هک  دیتشاد  یلد  امش 

فارحنا يانبم 

ههبج بلق ، حالـصا  هب  هجوت  ياـج  هب  .دوب  یمـشاه  يوما و  ههبج  حرط  یگناـگود و  داـجیا  دوب ، فارحنا  ياـنبم  هک  یلماـع  نیلوا 
دندرک و تسرد 

142 ص :
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زا دوش  یم  رگم  دـنتفگ  هبترم  کی  ّوج  نیا  لد  رد  دـندروآ و  رد  یمـشاه  يوما و  .دـندومن  دوخ  هورگ  فقوتم  ار  دوخ  رکف  ماـمت 
.دندرک ادج  ار  دوخ  مالـسا  ياه  كالم  زا  دنتفر و  يرگید  يداو  هب  نایوما  ینعی  ناربمایپ ! هفیلخ  مه  دشاب و  ربمایپ  مه  هورگ  کی 

هچ دـشاب ، هجوـت  دروـم  دـیاب  دراد و  شزرا  دراد ، هک  ییاوـقت  هزادـنا  هب  سک  ره  ْمُکیْقتَا » ِهللاَدـْنِع  ْمُکَمَرْکَا  َّنِا  : » دـیوگ یم  مالـسا 
.يوما هچ  دشاب ، یمشاه 

، ام رهـش  ام ، هچوک  .دـیآ  یم  ناطیـش  يروط  نیا  دـینک  تقد  تلاسر ؟ مه  دـشاب ، هورگ  نیا  زا  تیمکاح  مه  دوش  یم  رگم  دـنتفگ 
زا دنتفگ  یمن  رگید  هک  مُکیْقتَا ،» هللادنع  مکَمرْکَا  َّنِا   » دندوب هتفگ  رگا  .نامه  ناطیـش  ندـمآ  نامه و  ندـمآ  ، ام ام و  ام و  ام ، لغش 

نیمه يور  .دـشاب و  ام  لام  دـیاب  تفالخ  سپ  دوبن ، ام  زا  يربمایپ  هک  الاح  دـنتفگ  .دوش  یمن  هفیلخ  مه  ربمغیپ و  مه  هداوناخ  کی 
: هک دش  نیا  شا  هجیتن  .دنک  یم  ناتکیرحت  ناطیش  دنیامرف : یم  ترضح  .دنداتسیا  مه  یناطیش  فرح 

.ناترتش ریغ  رب  دیدز  ناشن  غاد و  سپ  ْمُِکِلبِا » َْریَغ  ُْمتْمَسَوَف  - » 180

غاد نم  یتقو  الاح  .تسا  مادـک  وا  ياهرتش  دوش  مولعم  اـت  دز  یم  شدوخ  ياـهرتش  هب  سک  ره  هک  دوب  یـصوصخم  تمـالع  غاد ؛
ییارگ ناطیش  نیا  قافن و  نآ  هجیتن  دنیامرف : یم  .تسا  نم  لام  امـش  رتش  هک  دوش  یم  نیا  شیانعم  منزب ، امـش  ياهرتش  هب  ار  دوخ 

.دیتشاذگ یم  دیابن  هک  دیتشاذگ  ییاج  ار  ناتیاپ  .دوبن و  ناتدوخ  لام  هک  دیدز  يرتش  هب  ار  ناتغاد  هک  دش  نیا 

كدف .دوش  یم  لیدبت  كدف  ياوعد  هب  تعـسو  همه  نیا  اب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هبطخ  هنافـسأتم  هک  میدرک  ضرع  زین  ًالبق 
ترضح هک  تسا  هنومن  کی 

143 ص :
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هـشیر نییبت  يارب  ار  ترـضح  ینامـسآ  ياه  تقد  اذل  .دشاب و  كدـف  ثحب  ناشفرح  هک  نیا  هن  دـننزب ، ار  ناشفرح  نآ ، هب  هجوت  اب 
یبای هشیر  ار  تفالخ  ریسم  رییغت  تلع  قیقد  ردقچ  ناشنخس  زا  زارف  نیا  رد  دینک  هظحالم  امـش  .داد  تسد  زا  دیابن  هعماج  فارحنا 

: دنیامرف یم  همادا  رد  اذل  .دنیامن و  یم  ریسفت  ار  فارحنا  هشیر  دننک و  یم 

.دیدش دراو  دوبن  امش  مهس  هک  یبآ  رب  و  ْمُِکبْرِش » َریَغ  اهوُُمتْدَرْوَا  َو  - » 181

هک دندمآ  ینادیم  رد  دندیمهفن  هک  دـش  ثعاب  رگید ، فرط  زا  قافن  كرحت  و  فرط ، کی  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  تبـسن  اه  هنیک 
هللا یلـص  ربمایپ  هفیلخ  نوچ  دیدرک ، دراو  هیقب  ناتدوخ و  رب  یگرزب  تبیـصم  هچ  هک  دنیامرف  یم  ترـضح  دـعب  .دـندمآ  یم  دـیابن 

.تفرگ تروص  ادخ  اب  هلباقم  هوحن  کی  مالسلا  هیلع  یلع  فذح  اب  عقاو  رد  دوب و  هدش  نییعت  ادخ  فرط  زا  لبق ، زا  هلآ  هیلع و 

.دوب هتشذگن  يزیچ  رارق ، دهع و  نآ  زا  هک  یلاح  رد  دوب  هنوگ  نیا  ٌبیرَق » ُدْهَْعلاَو  اذه  - » 182

اب تعیب  هب  تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  اـب  هک  يدـهع  زا  يزیچ  هک  دـیداد  ماـجنا  یلاـح  رد  ار  اـهراک  نیا  دـنیامرف  یم 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  ات  هجحلا  يذ  زا 18  ینعی  ریدغ ، زا  دینک  باسح  .دوب  هتشذگن  دیتسب ، مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

: دنیامرف یم  ترضح  .تسا  هتشذگن  زور  دنچ  هام و  ود  زا  شیب  دوبرفص ، هک 28 

144 ص :
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(1) .دوب هتشذگن  مالسلا  هیلع  یلع  اب  ناتدهع  زا  يزیچ  هک  یلاح  رد  دیدرک  عورش  ار  یمالسا  ماظن  تیمکاح  رد  فارحنا 

هللا یلص  ادخ  لوسر  تلحر  ِمخز  فاکش  عضوم  هک  تفرگ  تروص  یلاح  رد  تیمکاح  رد  فارحنا  نیا  و  ٌبیحَر » ُْملَْکلاَو  - » 183
.دوب عیسو  یلیخ  هلآ  هیلع و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ  تلحر  نوچ  .دـیدرک  ار  راک  نیا  هدـماین ، دـنب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  مخز  نوخ  زونه 
تارکذت نیرخآ  نویسایس  یلو  دنشاب ، رادافو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  دندوب  لیام  مدرم  درک و  راد  هحیرج  ار  همه  حور 

.دندراذگ اپ  ریز  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.دوب هدماین  مه  هب  زونه  مخز  نهد  ْلِمَْدنَی » اَّمل  ُحْرُْجلا  َو  - » 184

.دوب هدشن  هدرپس  ربق  هب  زونه  ربمغیپ  و  ْرَبُْقی » اَّمل  ُلوُسَّرلاَو  - » 185

ءاشع برغم و  زامن  زا  دعب  هبنش  هس  زور  یلو  دندرک ، تلحر  هبنـشود  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ  هک ؛ تسه  خیرات  رد 
هب ار  ربمایپ  زونه  دنیامرف : یم  ترـضح  .دندرک  یم  نییعت  هفیلخ  دنتـشاد  دندرک ؟ یم  راکچ  تدـم  نیا  رد  .دـندش  هدرپس  كاخ  هب 
رد دورن ، شیپ  یعیبط  روط  هب  نایرج  ات  دیدوب  ساسح  امش  هک  تسا  مولعم  هفیلخ ، نییعت  هب  دیدرک  عورش  هک  دیدوب  هدرپسن  كاخ 

.دوب هدش  نییعت  لبق  زا  هفیلخ  هک  یلاح 

145 ص :

نـشور یبوخ  هب  نامز  نآ  هعماج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تفالخ  هلئـسم  هک  دنام  یمن  یکـش  چیه  ققحم  کی  يارب  - 1
هب هعماج  راظتنا  فالخ  رب  یبزح و  یـسایس و  ًالماک  نایرج  کی  ریغ ، فرط  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هعماج  تهج  رییغت  اذـل  هدوب و 

دنمـشزرا باتک  لوا  دلج  هب  دیناوت  یم  دروم  نیا  رد  .تسا  هعماج  مدرم  راظتنا  هدـننک  نایب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هدـمآ و  یم  رامش 
.دنا هدومن  تابثا  ار  عوضوم  نیا  تنس  لها  ناردارب  نوتم  زا  یفاک  كرادم  اب  مرتحم  فلؤم  دییامرف ، هعجارم  ریدغلا 
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دیا هنتف  رد  هنتف ، زا  رارف  هناهب  هب 

.میدیسرت یم  هنتف  زا  هک  دیدروآ  هناهب  دوخ  لمع  يارب  ِهَْنتِْفلا » َفْوَخ  ُْمتْمَعَز  ًاراِدب  - » 186

.تسا طیحم  نارفاک  رب  منهج  هک  یتسار  دیداتفا و  هنتف  رد  هک  یتسار  هب  یلو  َنیِرفاْکلِاب » ٌهَطیحَُمل  َمَّنَهَج  َّنِا  اوطَقَس َو  ِهَْنتِْفلا  ِیف  الَا : »

نیا اب  .دیـسرت  یم  هنتف  زا  هک  دییوگ  یم  دعب  دیا ، هدش  هنتف  لماع  ناتدوخ  .دیداتفا  هنتف  هب  ناتدوخ  تساجک ؟ ناتـساوح  دیامرف  یم 
هک سب  نیمه  امش  راک  ندوب  یعیبط  ریغ  تابثا  رد  دیتفرگ و  تسد  هب  لیلد  نودب  ار  تفالخ  دیدمآ  دوب ، هار  يادتبا  رد  مالـسا  هک 
هب مدـمآ  راـب  دـنچ  دـیوگ : یم  بزاـع » نب  ءارب  .دـیتفر «  تفـالخ  لاـبند  هب  هدرپسن ، كاـخ  هب  زونه  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

، نامسآ نیا  ریز  ًالعف  نم  دندومرف : یم  ترضح  .دننک  یم  نییعت  هفیلخ  دنراد  هفیقـس  رد  یلع ! ای  متفگ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
ای دـیوگ : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يومع  سابع   (1) .تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نفد  ما  هفیظو  ادـخ ، مکح  ساـسا  رب 

یلع هیحور  .مهدب  لسغ  ار  ربمایپ  هک  تسا  نیا  ما  هفیظو  ًالعف  هن ، دنیامرف : یم  ترضح   (2) .منکب تعیب  وت  اب  ات  هدب  ار  تتسد  یلع !
رکف یهلا  هفیظو  زج  زیچ  چیه  هب  دینیبب ، ار  مالسلا  هیلع 

146 ص :

.دوصقملادبع حاتفلادبع  رتکد  زا  ص 237 ، ج 1 ، بلاطیبا ، نب  یلع  ماما  - 1
یلع يوس  هب  ار  شتـسد  نیرـضاح  مشچ  لباقم  رد  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـسج  رانک  رد  هک  یلاح  ناـمه  رد  ساـبع  - 2

ربمایپ يومع  رسپ  اب  ربمایپ  يومع  دنیوگب : مدرم  ات  منک  تعیب  وت  اب  هک  ياشگب  ار  تتسد  هدازردارب ؛ تفگ « : دوشگ و  مالـسلا  هیلع 
دوب هتخود  ربمغیپ  كاپ  ندب  رب  مشچ  هک  لاح  نامه  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنک .» یمن  تفلاخم  وت  اب  مه  رفن  ود  رگید  هدرک ، تعیب 

ج1 ص 229) كردم ، نامه  .میلوغشم ( ادخ  لوسر  راک  هب  ام  ناجومع ! تفگ : سابع  هب  هجوت  نودب 
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.دهد یم  تهج  دشخب و  یم  ینعم  تمایق  ات  ار  ام  یگدنز  دنام و  یم  ام  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دش  نیا  شا  هجیتن  دنک و  یمن 

رگید هک  هفیقس ، ءزج  دندوب  هتفر  دندوب و  هدرک  اهر  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نفک  لسغ و  مه  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رگا 
یلع .تسا  یلع  تسا ، هدرک  نامـسآ  ریز  ار  راک  نیرت  حیحـص  هک  نیا  رابتعا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  .راختفا  همه  نیا  اـب  دوبن  یلع  وا 

هک اـه  یلیخ  لـثم  .دـنک  هیذـغت  ار  امـش  نم و  دـناوت  یم  زورما  هک  تسین  یبلاـطیبا  نب  یلع  رگید  هک  دـشاب  تردـق  لاـبند  هـک  يا 
.دیامن یهد  تهج  ار  خیرات  تسناوت  یمن  مه  وا  دننک ، هیذغت  ار  تیرشب  دنتسناوتن 

چیه دش ؟ یم  هچ  رگم  دوشب ، هنتف  مالسلا  هیلع  یلع  تیمکاح  اب  دیسرت  یم  هک  دیتفگ  امش  دنیامرف  یم  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 
.دنوش عنام  ات  دنتفر  رکبابا  رمع و  دننکب ، نییعت  هفیلخ  دنهاوخ  یم  هفیقس و  رد  دنتفر  جرزخ  سوا و  نوچ  دنتفگ  یم  .دش  یمن  زیچ 

ناتلابند نایشیرق  دیدوب و  هدشن  هسوسو  امش  رگا  ًایناث : .دندوب  هتفر  راصنا  زا  یـسایس  مدآ  ات  راهچ  دندوب ، هتفرن  هک  راصنا  همه  ًالوا :
تسا و هناهب  اه  نیا  .دندز  یم  رانک  ار  اه  نآ  یتحار  هب  مدرم  مه  دعب  دندوبن ، يزیچ  اه  نآ  دیدوب  هدشن  هچاپتـسد  دـندوب و  هدـماین 

.دیدوب هنیمز  لابند  اذل  و  دیریگب ، تسد  رد  ار  راک  دیتساوخ  یم  ناتدوخ 

دیدپ هعماج  رد  ار  یشزرل  دوخ ، یلصا  ریسم  زا  ریغ  يریسم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تشذگرد  زا  دعب  تفالخ  هیـضق  هب  دورو 
الاح دـنیامرف  یم  .دـنوش  یم  رکذـتم  ار  نیمه  ترـضح  .دوب  دـیدش  رایـسب  داینبون ، ِنامتخاس  نآ  ناـکرا  يارب  شزرل  نآ  هک  دروآ 

؟ دوب راک  نیا  تقو 
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َتاهیَهَف - » 187

.دوب بیجع  یلیخ  امش  راک  .امش  زا  یگداتفا  شیپ  نیا  دوب  رود  یلیخ  ْمُْکنِم »!

؟ دینکب ار  راک  نیا  دیدش  رضاح  يروطچ  ْمُِکب » َْفیَک  َو  - » 188

یمومع يأر  شزرل  لماع 

؟ دینک یم  راکچ  دیراد  دیدیمهف  ارچ ؟ فارحنا  همه  نیا  َنوُکَفُْؤت » ّینَا  َو  - » 189

یم تسا ، هدـننک  رادـیب  ردـقچ  دراد و  انعم  یلیخ  دوب ، هدـشن  رهاـظ  تاـفارحنا  راـثآ  زونه  هک  عقوم  نآ  رد  ترـضح  تـالمج  نیا 
.دوبن هدیقع  رییغت  همه  نیا  امش  نأش  دیدز ؟ یلمع  نینچ  هب  تسد  روطچ  دیامرف :

هتـشاد تیانع  .دروخ  ناکت  هرابود  یمومع  يأر  هک  هنوگ  نیدـب  ارچ ؟ .داتفا  لزلزت  هب  هدـمآ  شیپ  شزرل  نیا  زا  عامتجا  دـیدرت  یب 
هنحـص رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مان  هب  یموصعم  ناسنا  ندـمآ  هنحـص  هب  مالـسا و  تیمکاح  زا  لبق  ات  هعماـج  نآ  رد  دیـشاب ؛

ره .روط  نیمه  زین  جرزخ » هلیبق   » ِسیئر تشاد ، ار  هنیدـم  رب  تسایر  ياعدا  سوا » هلیبق   » .تشاد تسایر  ياعدا  سکره  تیمکاح ،
چیه شدوخ !! صوصخم  دوب  یگنهرف  کی  .دورب  يرگید  نامرف  ریز  دوبن  دلب  سک  چـیه  تشاد ، تسایر  ياعدا  شیرق  زا  يا  هلیبق 
هدامآ دارفا  هک  یگنهرف  نوچ  .تسا  هتـشادن  مکاح  کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  تیمکاح  زا  لبق  اـت  ناتـسبرع  لـک  تقو 

هدرکرـس لولـس ، ینب  نب  َّیبُا  نب  هللادبع  هک  نیا  تلع  .تسا  هدوبن  حرطم  دـننک  هرادا  ار  دوخ  یعامتجا  ماظن  کی  نامرف  ریز  دنـشاب 
تسا تهج  نیا  هب  دوب  تحاران  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسد  زا  رخآ  ات  هنیدم ، رد  ناقفانم 
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ات مینک ، باختنا  هنیدم  هاش  ناونع  هب  ار  یسک  تسا  بوخ  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  جرزخ  سوا و  هلاسدص ، ياهراتشک  زا  دعب  هک 
تحاران َّیبُا  نب  هللادـبع  دـنتفر ، ربمایپ  فرط  هب  همه  دـندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتقو  .دوش  لمع  دـهدب  روتـسد  وا  هچره 

رد لاح  .تسا  يرگید  عوضوم  دش  یم  هچ  لمع  رد  الاح  دندرک ، یم  باختنا  هاش  ناونع  هب  ارم  دـمآ  یمن  ربمایپ  رگا  هک  دوب  هدـش 
هللا یلص  ربمایپ  تیمکاح  رب  همه  هدمآ و  نادیم  هب  یمالسا  تیمکاح  تسین  لاس  هد  زونه  هک  ییاه  هیحور  نینچ  اب  يا  هقطنم  نینچ 

هدرک نییعت  تسا  تمصع  ماقم  ياراد  هک  ار  يرگید  مکاح  ادخ ، مکح  هب  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنا و  هداد  نت  هلآ  هیلع و 
اه نیا  مشاـبن ؟ مکاـح  نم  ارچ  دـیوگ  یم  سکره  دـننک ، نییعت  ار  مکاـح  مدرم  هک  دـش  نیا  رباـنب  رگا  يا  هعماـج  نینچ  رد  .تسا 

هزاجا دوخ  هب  یـسک  رگید  .تسا  هدرک  مکاح  ار  دوخ  ربمایپ  ادخ  هک  دوب  نیا  فرح  الاح  ات  .دننک  یم  راکچ  دنراد  هک  دـندیمهفن 
ترـضح هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربـمغیپ  ادـخ و  دوـب  صخـشم  هک  مه  ًادـعب  مشاـب ! مکاـح  دـیاب  نم  سپ  دـیوگب  هـک  داد  یمن 

هـسیسد قیرط  زا  هبترم  کی  یلو  تفر  یم  شیپ  شدوخ  ریـسم  رد  یعیبط  روط  هب  راک  دـندرک  باختنا  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
(1) .مینک نییعت  مکاح  کی  میورب  نامدوخ  دنتفگ  يا  هدع  هدرپ ، تشپ  ياه 
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یهورگ ریدغ  يارجام  زا  سپ  هک  دوش  عوجر  ص33  ج8 ، راونالاراحب ، ای  ص453 ، ج4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  هب  - 1
ءاضما اب 34  يا  همان  نامیپ  دنوش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  تموکح  عنام  دنتـسب ، نامیپ 
هراـشا نآ  هب  رکباـبا  لـباقم  رد  يراـبجا  تـعیب  يارجاـم  رد  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  دـنداد و  حاّرج  هدـیبعوبا  هـب  ار  نآ  هـیهت و 

(. ص552 مود ، تمسق  مارملا  هیاغ  ) دندومن
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هیلع یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هک  دنتـشادن  يدیدرت  چیه  راصنا  مامت  نارجاهم و  هماع  قاحـسا ، نبا  لقن  هب  انب 
(1) .دوب دهاوخ  رما  بحاص  مالسلا 

زا سپ  هک  یتما  يا  تفگ  یم  هعماـج  تیمکاـح  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  فذـح  زا  سپ  رذاـبا  هک  تسه  خـیرات  رد  تهج  نیمه  هب  و 
رخؤم ادخ  هک  ار  یسک  دیتشاد و  یم  مدقم  هتـشاد ، مدقم  ادخ  هک  ار  یـسک  رگا  دیا ، هدنام  ریحتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

یم دـنم  هرهب  وـس  ره  زا  اـه  تمعن  همه  زا  دـیداهن ، یم  ناـتربمایپ  تیب  لـها  رد  ار  تـثارو  تیـالو و  دـیتشاد و  یم  رخؤـم  هتـشاد ،
(2) .دیدش

تشاد و لابند  هب  ار  هلیبق  ات  جـنپ  ات ، راـهچ  سکره  دروخ ، ناـکت  هراـبود  یمومع  يأر  هنوگ  نیدـب  منک ؛ یم  ضرع  هک  تسا  نیا 
رفن تسیب  هد ، ًالبق  .دنک  تیریدـم  ار  یمالـسا  هعماج  هنوگچ  دـنادب  هک  نآ  نودـب  دروآ ، گنچ  هب  ار  راک  مامز  دوخ  ات  دـش  هدامآ 

مکاح مه  نآ  مشاب ، مکاح  دـیاب  نم  هک  تسا  یعدـم  یـسکره  ـالاح  دوب ، مکاـح  مه  یکی  دـندش و  یم  عمج  اـج  کـی  هداوناـخ 
.دزیر یم  مه  هب  هعماج  هک  تسا  مولعم  یمالسا ، تکلمم 

راعش حرط  ینعی  راک ، رس  رب  رکبابا  ندمآ  .دوبن  صخش  کی  حرط  صخـش و  کی  ندمآ  راک ، رـس  رب  رکبابا  ندمآ  میدرک ؛ ضرع 
، مدرم رب  مالـسلا  هیلع  یلع  تیمکاح  .مدرم  رب  هللا » ّیلو   » طسوت ادـخ  مکح  تیمکاح  لباقم  رد  مدرم  رب  ناسنا  کی  رکف  تیمکاـح 

.دوب ادخ  تیمکاح  هکلب  دشاب ، هعماج  مکاح  دیاب  سپ  تسا  يدرم  بوخ  نوچ  هک  دوبن  مدرم  زا  يدرف  کی  تیمکاح 

150 ص :

ص 273. ج2 ، دیدحلا ، نبا  حرش  ص 580 ، تایقفوملا ،» - » 1
لوسر زا  ص149  تفالخ ،» تلود و  لوحت  خـیرات   » باتک زا  لـقن  ص 171 ، ج 2 ، یبوقعی ،» خـیرات  - « ص77 ج 5 ، «، ردلارثن - » 2

.نایرفعج
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زا مه  مکح  کـی  هک  یناـسنا  ینعی  موصعم  ناـسنا  و  موـصعم .»  » ماـما تیمکاـح  ینعی  هللا ،» ّیلو   » ینعی مالـسلا ، هیلع  نینمؤـملاریما 
دوب نیا  شا  هجیتن  اه ، ناسنا  رب  یناسنا  تیمکاح  ینعی  وا ، تیمکاح  اما  دـشاب  یبوخ  مدآ  لوا ، هفیلخ  دـنچره  .دـیوگ  یمن  شدوخ 
مکح شریذـپ  هب  اه ، ناـسنا  رب  دوب  ادـخ  مکح  شریذـپ  هک  یمومع  گـنهرف  نوچ  تخیر ، مه  هب  دروخ و  ناـکت  ناـهج  ماـمت  هک 

.داتسیا زاب  شا  ییافوکش  ریسم  زا  خیرات  تشونرس  عقاو  هب  دش و  لیدبت  اه  ناسنا  رب  یناسنا 

رگید  (1)، درک یم  هاگآ  ربمایپ  رارسا  زا  ار  مدرم  ناملس ، ترضح  ریبعت  هب  دوب و  هدش  عقاو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیمکاح  رگا 
راکچ مدرم  دـشابن ، اه  ناسنا  رب  ناسنا  تیمکاح  ییاپورا  ياـهروشک  لـثم  رگا  مه  یمالـسا  ياـهروشک  رد  هک  دوبن  اـه  ثحب  نیا 

فیرحت راتفرگ  دوجوم  لیجنا  نانچنآ  دراد و  هلـصاف  سدقم  باتک  زا  ردق  نیا  هک  اسیلک  .دنرادن  يرگید  هار  اهروشک  نآ  دـننک ؟
روبجم دنتـشادن  یلوبق  لباق  يوگلا  چیه  نوچ  اپورا  مدرم  دراد ، ار  ادخ  مکح  تیمکاح  ناوت  دـنک  اعدا  دـناوت  یمن  هک  تسا  هدـش 

هک ییوگلا  میدرک -  نیـشن  هناخ  مالـسا  ردص  زا  ار  نامدوخ  يوگلا  هک  مه  ناناملـسم  ام  .دنداد  نت  مدرم  لیم  تیمکاح  هب  دـندش 
.دینیب یم  هک  میا  هداتفا  زور  نیا  هب  دوش - اه  ناسنا  رب  ادخ  تیمکاح  لماع  اه  ناسنا  رب  یناسنا  تیمکاح  ياج  هب  تسناوت  یم 
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یمن هرهب  نآ  زا  مدرم  تسا و  هدنز  مالسلا  هیلع  یلع  هک  نیا  زا  ناملـس  دسیون : یم  رد ج 2 ص 183  فارشالا  باسنا  بحاص  - 1
« .درک دهاوخن  هاگآ  ناتربمایپ  رارسا  زا  ار  امش  سک  چیه  وا  زا  سپ  دنگوس ؛ ادخ  هب  : » تفگ یم  دروخ و  یم  فسأت  دنیوج ،
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.دوب حرطم  يرگید  نامتفگ  گنهرف و  زورما ، یسایس  تیمکاح  رد  دندوب ، هدش  مکاح  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رگا 

ناملـسم مدرم  ناونع  هب  ناـیناریا  .تسا  یمهبم  هژاو  مدرم »  » هک یلاـح  رد  .تسا  مدرم » رب  مدرم  تموـکح   » زورما یـسایس  ناـمتفگ 
ّدم ینید  ِيرالاس  مدرم  کی  ینعی  .دـشاب  یمالـسا  ياه  همانرب  فادـها و  ناش ، روشک  ياـه  هماـنرب  فادـها و  هک  دـندرک  بـالقنا 

هجوت دروم  ار  موصعم  ناماما  ياه  ییامنهار  درک و  باختنا  ار  یمالـسا  ياـه  هماـنرب  یمومع ، هدارا  هک  ینعم  نیا  هب  .دوب  ناـشرظن 
دندرک و باختنا  ار  رکبابا  مدرم  دندرک  حرطم  مالسا  ردص  رد  .دندرک  دازآ  ار  دوخ  اه  هلیح  زا  يرایسب  زا  راک  نیا  اب  دنداد و  رارق 

وت تسیچ ؟ نم  هانگ  دـنراد  یمن  تسود  ار  وت  شیرق  رگا  : » تفگ یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هب  دوب  هفیلخ  ناـمثع  هک  اهدـعب  یتح 
(1) «. دیشخرد یم  الط  نوچ  ناش  هرهچ  هک  يا  هدناسر  لتق  هب  ار  نانآ  زا  يدایز  ناسک 

یلو دـنک ، یم  یفرعم  مدرم  تساوخ  ار  لـطاب  قح و  كـالم  دـناد و  یم  مدرم  هدـنیامن  ار  دوخ  سکره  مدرم »  » هژاو اـب  هصـالخ  و 
ار اه  كالم  نآ  ناملـسم  مدرم  دـنک و  یم  نیعم  نید  ار  لطاب  قح و  ياه  كالم  دـیآ ، ناـیم  هب  ینید » يرـالاس  مدرم   » ثحب یتقو 

.دنا هتفریذپ 

، دـمآ راکِرـس  لوا  هفیلخ  هک  نیمه  دـینیب  یم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  دـندروآ ، گنچ  هب  ار  قیالخ  ماجل  هرابود  لیابق ، ياسؤر 
ثحب هعماج ، تیمکاح  عوضوم  رد  الاح  اـت  نوچ  .دـناباوخب  ار  هدـش  اـپ  هب  ياـه  لاـجنج  هک  نیا  يارب  تشاذـگ  ار  شـشالت  ماـمت 

هدنیامن ناونع  هب  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسادق 

152 ص :

ج 1، یناهفصا ، میعنوبا  هباحسلا ،» هفرعم   » و ص 68 . ج 2 ، ردلارثن ،»  « زا لقن  نایرفعج ، لوسر  تفالخ ،» تلود و  لوحت  خیرات  - » 1
ص 301.
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سپ دنیوگ  یم  هیقب  اذل  دنا ، هدرک  باختنا  ار  وا  مدرم  تسا و  مدرم  هدـنیامن  تسا  یعدـم  هفیلخ  الاح  تسا ، مکاح  هعماج  رب  ادـخ 
هب سدق  ِنامسآ  ثحب  زاب  درک ، یم  قرف  عوضوم  مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  ینامـسآ  تیالو  رد  یلو  .میـشابن  مدرم  هدنیامن  ام  ارچ 

.مدرم ءارآ  فرِص  هن  دوب  نایم 

هب دیاب  ار  یسک  هچ  دنک ، یم  نشور  یبوخ  هب  نآرق  نیمه  .دوب  امش  يولج  هک  نآرق  نیا  دنیوگ : یم  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
َهوکَّزلا َنُوتُْؤی  َهولَّصلا َو  َنوُمیُقی  َنیِذَّلا  اُونَما  َنیذَّلاَو  ُُهلوُسَر  ُهللا َو  ُمُکُِّیلَو  امَّنِا  :» دـیامرف یم  نآرق  .درک  باختنا  نیملـسم  هفیلخ  ناونع 

رد هک  یلاح  رد  زامن و  نیح  رد  هک  تسا  یسک  وا و  لوسر  ادخ و  طقف  امش  ّیلو  هتفگ  شدوخ  هک  نآرق  مدرم !  (1)« َنوُعِکار ْمُه  َو 
ْمُه هوکَّزلا َو  َنوـُتُْؤیَو   » قادـصم دـنیوگ : یم  ینـس  هعیـش و  .تسا  یـسک  هچ  تسا  موـلعم  هک  نیا  .دـهد  یم  تاـکز  تسا ، عوـکر 

نییعت امش  يارب  ادخ  هک  ار  یسک  دیدرک و  اهر  ار  نآرق  ییامنهار  ارچ  مدرم ! يا  سپ  .تسا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما   (2)« نوعِکار
یلاح رد   (3)« ْمُْکنِم ِْرمَْالا  ِیلوا  َلوُسَّرلااوُعیطَا َو  َهللااوُعیطَا َو  : » دیوگ یم  هک  نآرق  دیتفرگن ؟ دوخ  هعماج  تسرپرس  ّیلو و  دوب ، هدرک 

زا مادک  چیه  یفرط  زا  .دینک  تعاطا  تسین  موصعم  هک  یـسک  زا  دیوگ  یمن  دنوادخ  نوچ  دشاب  موصعم  دـیاب  ًامتح  رمالا  یلوا  هک 
ادیپ ار  موصعم  دیورب  سپ  دنتسه ، موصعم  هک  دنرادن  اعدا  هناگ  هس  ءافلخ  نیا 

153 ص :

هیآ 55. هدئام ، هروس  - 1
.دننک یم  حرطم  مالسلا »  هیلع  ّیلع  ِلِعف  یَلَع   » ار زامن  رد  فیفخ  تکرح  زاوج  تنس ، لها  ياهقف  یتح  - 2

هیآ 59. ءاسن ، هروس  - 3
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مُگ هک  دینیب  یم  دینک  عوجر  نآرق  هب  دورن ، ناتدای  نآرق  تسا  یفاک  امـش  : » دنیامرف یم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  .دینک 
«. تسا یسک  هچ  نات  هدرک 

.دوش حرطم  هدنیآ  هسلج  رد  رتشیب ، تعسو  اب  ریخا  ثحب  دیهد  هزاجا 

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »

154 ص :
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موصعم تیمکاح  زا  ییادج  لماع  نآرق ؛ زا  ییادج 

هراشا

155 ص :
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

﴾ ِکَُقلْخَی ْنَا  َْلبَق  ِکَقَلَخ  يذَّلا  ِکَنَحَْتما  ُهَنَحَتْمُم  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ﴿

(1)﴾ ...ًهِرباص ِکَنَحَْتما  اَِمل  ِكَدَجَوَف  ﴿

نآ رد  وت  دـید  دـنوادخ  و  يوش ! قلخ  هک  نآ  زا  لبق  تقلاخ ، طسوت  هدـش  ناحتما  يا  مالـسلا !  اـهیلع  ارهز  همطاـف  يا  وت  رب  مـالس 
.يدمآرب میظع  ِناحتما  نآ  هدهع  زا  ییابیکش و  رباص و  ناحتما 

نآرق زا  ندرب  هرهب  طرش 

رب هک  يا  هزادنا  هب  نیاربانب  .دنادیحوت  روعـش و  لقع و  هداوناخ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  هداوناخ  هک  دیرـضحتسم  ناتدوخ 
.دوش یم  روراب  نام  هشیدنا  مینک ، لمأت  هداوناخ  نیا  راتفر  راتفگ و 

یم هک  ییاج  نآ  ات  تسناوتن  رگا  دـنک و  یم  فرـصنم  مالـسا  زا  ًامامت  ار  ام  تسناوت  رگا  هک  تسا  نیا  ناطیـش  ياه  هلیح  زا  یکی 
قیرط زا  ناسنا  هک  تسین  یمالـسا  نآ  نآرق  اب  طابترا  ياهنم  مالـسا  .مینک  ادیپ  تسد  مالـسا  یلـصا  رهوگ  هب  ام  دراذگ  یمن  دناوت 

الاح .دشاب  هدیسر  مالسا  رهوگ  هب  نآ 

157 ص :

هبنشکی زور  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ترایز  نانجلا ،» حیتافم  - » 1
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زا یکی  .دنک  کیدزن  مالسا  رهوگ  هب  ار  ام  هک  تسین  یمسر  هار و  نآ  زاب  نآرق  رد  رکفت  رُّبدت و  ياهنم  یلو  نآرق  هفاضا  هب  مالسا 
لفاغ رتالاب  تدابع  زا  رت ، نییاپ  تدابع  هب  ندرک  لوغـشم  قیرط  زا  ار  امـش  هک  تسا  نیا  امـش  زا  ناطیـش  هرهب  : » دـیوگ یم  ناگرزب 

ار نآرق  رد  رُّبدت  ًالثم  .دنک  یم  مک  مالسا  اب  ار  ناتطابترا  هجرد  دنک ، فرصنم  مالسا  لصا  زا  ار  امش  تسناوتن  یتقو  ناطیـش  دنک .»
هک یناسک  هب  باطخ  هبطخ  نیا  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  دش ، ضرع  هتشذگ  هسلج  رد  هک  نانچمه  .دریگ  یم  امـش  زا 
هک دش  هچ  سپ  دوبن ، راکشآ  نشور و  نآ  لئاسم  رگم  دوبن ؟ امش  يور  يولج  نآرق  نیا  رگم  دنیامرف : یم  دندوب  هنیدم  دجـسم  رد 
هب طونم  مالـسا  همادا  هک  دندش  یم  هجوتم  دندرک ، یم  ار  مزال  رُّبدـت  نآرق  رد  مالـسا  ردـص  ناناملـسم  رگا  ینعی  دـیدش ؟ فرحنم 

.رگید سک  هن  دوب و  دهاوخ  موصعم  ماما  تیمکاح 

ار موصعم  هب  تبحم  دننک  یم  شالت  ادتبا  نانمشد  .تسا  موصعم  نانخس  رد  رُّبدت  مدع  تسا  هدروخ  هعیش  هک  ییاه  هبرـض  زا  یکی 
ار مالسلا  مهیلع  موصعم  همئا  تاکرح  نانخـس و  رد  قمعت  رُّبدت و  دننک  یم  یعـس  دننکب ، ار  راک  نیا  دنتـسناوتن  رگا  دنریگب و  ام  زا 

.دنسرب رترب  لقع  کی  هب  دنناوت  یم  هسدقم  تاوذ  نیا  نانخس  رد  رُّبدت  اب  هک  دیآ  یمن  ناشرواب  نایعیـش  هک  ییاج  ات  دنریگب ، ام  زا 
زاب مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  نانخس  رد  رُّبدت  باب  هک  تسا  نیا  میراد  دیما  نآ  هب  یلیخ  ثحابم  نیا  رد  ام  هک  ییاهزیچ  زا  یکی 
نآ .دنا  یـسدق  ِلقع  لماح  روعـش و  نیع  هداوناخ  نیا  دوش  مولعم  ات  دومن  رُّبدت  ترـضح  نآ  نانخـس  يور  رب  دیاب  اه  تعاس  دوش ،

لصا زیچ  نآ  دنک  تباث  يرگید  زیچ  ار  نآرق  رگا  دنا ، نآرق  لثم  دننک ، یم  تباث  راتفگ  لمع و  رد  ار  ناشدوخ  تیناّقح  اه ،

158 ص :
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، تسا نآ  رد  رُّبدت  نآرق ، ندیمهف  طرـش  اهنت  تهج  نیمه  هب  دنک ، یم  تباث  ار  شدوخ  نآرق ، دوخ  هک  یلاح  رد  نآرق ، هن  تسا و 
یم هّجوتم  ناشدوخ  نآ ، رد  رُّبدـت  رثا  رد  دـیامرف  یم  دـعب  دـننک ؟ یمن  رُّبدـت  نآرق  رد  اـیآ   (1)« َنآرُْقلا نورَّبدتَی  الَفَا  : » دـیامرف یم 
نآ رد  دیوش  یم  نآ  هجوتم  نآرق  رد  رُّبدـت  رثا  رد  هک  يدـیحوت  ماجـسنا  نآ  دوبن ، ادـخ  فرط  زا  تاملک  باتک و  نآ  رگا  دـنوش ،
یم هئارا  ییابیز  ِیقطنم  ِكالم  دوخ  تیناّقح  تابثا  يارب  نآرق   (2) ؛» ًاریثَک ًافالِتِخا  ِهِیف  اودَجََول  ِهللا  ِریَغ  ِْدنِع  ْنِم  َناک  َول  ، » دیتفای یمن 

.هن ای  دراد  يدحَا  يدیحوت و  ماجسنا  دینیبب  هن ، ای  هدش  لزان  دحَا  ماقم  زا  نآرق  نیا  دینیبب  دیتساوخ  امش  رگا  دیوگ  یم  دهد ،

؟ دننزب فرح  ام  اب  مالسلا  مهیلع  همئا  هک  مینک  هچ 

اهراب .درک  بیقعت  دـیاب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  نانخـس  صوصخ  رد  دـیدرک ، تیانع  نآرق  دروم  رد  هک  ار  كالم  نیا  نیع 
قیمع طابترا  هن  دراد ، يدیحوت  ماجسنا  مکحم و  هیاپ  هن  درادن ، يدیحوت  قیمع  تیـصخش  هک  یـسک  ياه  فرح  دیا ، هدرک  هبرجت 
انـشآ یهلا  فطل  هب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هبطخ  اب  یتقو  امـش  یلو  دروخ ، یم  مشچ  هب  نانخـس  نآ  رد  انعم  ملاع  اب  یلاـع  و 

هک یبلق  تسا ، هدیسر  دحَا  هب  بلق  کی  نانخس  هکلب  تسین ، رکفتم  ًافرص  مدآ  کی  ياه  فرح  ًالصا  نانخس ، نیا  دینیب  یم  دیوش ،
نانخس رد  دیاب  دوش  تباث  ناتیارب  هتکن  نیا  دیتساوخ  رگا  .تسا و  هدرک  ادیپ  يدحَا  برق 

159 ص :

هیآ 24 هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هروس  - 1
.82 هیآ ءاسن ، هروس  - 2
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فرح ام  اب  مالسلا  مهیلع  همئا  هک  میشاب  هتشاد  ار  یشور  هچ  مینک و  راک  هچ  هک  تسا  نیا  ام  دیکأت  هدمع  .دینک  رُّبدت  ترـضح  نآ 
تیب لها  دوخ  .تساهنآ  تارکفت  رد  رُّبدت  گنهرف  ندرک  ادیپ  مالسلا ، مهیلع  همئا  اب  طابترا  طرش  هک  تسا  نیا  هدنب  ضرع  دننزب ؟

ّاِلا ُُهلِمَتْحَیال  ٌبَعْصَتْسُم ، ٌْبعَص  انُْرمَا  : » دنیامرف یم  هک  نانچمه  .دراد  اه  نطب  نطب و  نآرق  لثم  ام  نانخس  دنیامرف : یم  مالسلا  مهیلع 
یشکرس بسا  لثم  تسا ، قیمع  تخس و  ام ، نانخـس  مهف  ینعی   (1) ؛» نامیالاب ُهَْبلَق  ُهللا  َنَحَْتِما  ٌنِمُْؤم  ْوَا  ٌلَـسُْرم  ٌِّیبَن  ْوَا  ٌبَّرَقُم  ٌکَـلَم 

رد اذل  .دـهدیم  ریـس  رکفت  هشیدـنا و  ملاع  زا  رود  ياه  هنارک  هب  ار  امـش  دـش ، مار  یتقو  دـنچره  دوش ، یمن  مار  یتحار  هب  هک  تسا 
هدرک ناحتما  نامیا  هب  ار  شبلق  دـنوادخ  هک  ینمؤم  ای  لسرم  ربمایپ  اـی  بّرقم  يا  هتـشرف  رگم  دـمهف  یمن  ار  نآ  دـنیامرف ؛ یم  همادا 

.دشاب

نوخ تمحز و  اب  ار  مالسا  دیدیشک و  تمحز  امش  دنتفگراصنا  هب  صوصخ  هب  مدرم  هب  ناشنانخس  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 
تسد زا  نات  تمحز  دینک ، ناربج  ار  اه  فعـض  نآ  دیتسناوتن  هک  ییاه  فعـض  تهج  هب  الاح  یلو  دیدروآ  راک  يور  ندروخ  لد 
يوبن هریس  باتک  رد  هیلع » هللااهمحر  » يرهطمدیهـش .دیهد  صیخـشت  تسرد  ار  هار  دیتسناوتن  قافن  هنتف و  طیارـش  رد  ینعی  دور ، یم 
قافن طیارـش ، نآ  رد  هک  دنا  هدیـسرن  يدـشر  نآ  هب  ناناملـسم  دنتـسناد  یم  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  دوخ  دـنیامرف  یم 

ياه غارچ  ریسم  نیا  رد  ترـضح  اذل  و  دنـسانشب ، هنارایـشوه  تسا ، هتفرگ  تسد  هب  ار  هعماج  ضبن  هک  ار  هعماج  ياضف  رد  هدیزخ 
يزودـنق لقن  هب  انب  ًالثم  .دـنوشن  هارمگ  دنـسانش  یمن  ار  قاـفن  هدـیچیپ  هرهچ  هک  یمدرم  ناـشتلحر  زا  سپ  اـت  دـنداد  رارق  یتیادـه 

: دندومرف

160 ص :

.16 ثیدح ص24 ، تاجردلا ،» رئاصب  - » ص273 ج26 ، راونالا ،» راحب  - » 1
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بحاص تسرپرس و  وا  متـسه ، یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  ینعی ؛  (1)« يدـَْعب ٍهَنِمُْؤم  ٍنِمُؤم َو  ِّلُک  ٌِّیلَو  َوُه  َو  ُْهنِم ، اَنَا  یّنِم َو  ٌِّیلَع  »
الاح  (2) «. نم بضغ  شبـضغ  تسا و  نم  تیاضر  همطاف  تیاضر  : » دندومرف اهراب  ای  .تسا  نم  زا  دـعب  نمؤم  نز  درم و  ره  تیالو 
مدرم دـمآ و  راکرـس  لوا  هفیلخ  یتـقو  مه  تهج  نیمه  هب  دنتـشاد ، رارقا  تیاور  نیا  هب  هنیدـم  مدرم  همه  هک  دـینادب  تـسا  بلاـج 

رکبابا و اذل  دش و  ور  هب  ور  ینیگنـس  راشف  اب  مکاح  نایرج  تسا ، تحاران  وا  تسد  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  دندش  هجوتم  هنیدم 
هفیلخ ارچ  .دنتشاد  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  اب  تاقالم  تساوخرد  دندمآ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تمدخ  رمع ،

یم همه  .تسا  هدـش  تخـس  نیگنـس و  شتموکح  يارب  اـضف  نوچ  دروآ ؟ تسد  هب  ار  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  تیاـضر  دـهاوخ  یم 
همطاف اب  تاقالم  اب  دـهاوخ  یم  هفیلخ  الاح  تسا ، ادـخ  يدونـشخ  مشخ و  كالم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  يدونـشخ  مشخ و  دنتـسناد 

(3) .دشن قفوم  هتبلا  هک  دهاکب  یمومع  ّوج  ینیگنس  زا  دروآ و  نوریب  مالسلا  اهیلع  همطاف  بضغ  ریز  زا  ار  دوخ  مالسلا  اهیلع 

161 ص :

(. ص117 ج1 ، یسانش ، ماما   ) ص235 هدوملا ،» عیبانی  - » 1
.فاصنالا هریغلا و  یف  هتنبا  نع  لجرلا  ّبذ  باب  ص37 ، ج7 ، يراخب ،» حیحص  - » 2

هسایسلاو همامالا  باتک  رد  ّتنـس  لها  خروم  کی  ناونع  هب  يرجه  لاـس 270  یفوتم  هبیتق  نبا  ص303 -  ج28 ، راونالاراحب ،» - » 3
ًاِّیلَع اَیَتَاَف  امَُهل ، َنَّذْأَت  ْمَلَف  هَمِطاف ، یلَع  انَذأَتْـساَف  ًاعیمَج ، اقَلَْطناَف  اهاْنبَـضْغَا ، ْدَـق  ّانإَف  َهَمِطاـف  یِلا  اـِنب  ِقلَْطنِا  رَْکب  یبأـِل  ُرَمُع  َلاـق  : » هدروآ
نم اب  تفگ : رکبابا  هب  رمع  ینعی  مالَّسلاامْهیَلَع ؛» ُّدُرَت  ْمَلَف  اْهیَلَع  امَّلَسَف  ِِطئاْحلا  َیِلا  اهَهْجَو  َْتلَّوَح  اهَْدنِع  ادَعَق  اّمَلَف  امُهَلَخْدَاَف ، ُهامَّلَکَف 

ترـضح دنتـساوخ ، دورو  هزاجا  همطاف  زا  دـندمآ و  ود  ره  .میا  هدرک  كانبـضغ  تحاراـن و  ار  وا  هک  همطاـف  يوس  هب  میورب  اـت  اـیب 
کیدزن دندش ، لخاد  نوچ  دندرک ، هطـساو  ار  ترـضح  دندرک و  تبحـص  وا  اب  مالـسلا و  هیلع  یلع  تمدخ  دندمآ  دـندادن ، هزاجا 

رد هبیتق  نبا  .درک  راوید  يوس  هب  يور  دنادرگرب و  اه  نآ  زا  ار  دوخ  تروص  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دنتسشن ، مالسلا  اهیلع  همطاف 
ایآ دومرف  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دـنک ، هیجوت  همطاف  هب  ار  كدـف  ندـنادرگنرب  ّتلع  ات  درک  نخـس  هب  عورـش  رکبابا  دـیوگ  یم  همادا 

همطاف .يرآ  دنتفگ  اه  نآ  يود  ره  دینک ؟ لمع  نآ  هب  دینادب و  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ینخـس  امـش  يارب  مناوخب 
ْنِم َهَمِطاف  َطَخَـس  َياـضِر َو  ْنِم  َهَمِطاـف  اـضِر  لوُقَی : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اعَمْـسَت  َْملَا  هللا  اَمُکُدِْـشنُا  : » دومرف مالـسلا  اـهیلع 

هب ار  امش  دومرف  ینطَخْسَا ؛»؟ ْدَقَف  َهَمِطاف  َطَخْسَا  ْنَم  یناضْرَا َو  دقف  َهَمِطاف  یـضْرَا  ْنَم  ِینَّبَحَا َو  ْدَقَف  یتَْنبِا  َهَمِطاف  َّبَحَا  ْنَمَف  یطَخَس ،
مـشخ تسا و  نم  تیاـضر  همطاـف ، تیاـضر  تفگ : یم  هک  دیدینـشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  اـیآ  مهد  یم  مسق  ادـخ 

یـضار ارم  دـنک ، یـضار  ار  همطاف  سکره  هتـشاد و  تسود  ارم  دراد ، تسود  ارم  رتخد  همطاـف  سکره  و  تسا ، نم  مشخ  همطاـف ،
؟ دیدینـشن ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نخـس  نیا  ایآ  .تسا  هدروآ  مشخ  هب  ارم  ار ، همطاـف  دروآ  مشخ  هب  سکره  هدرک و 

امُکَّنِا ُهَتَِکئالَم : َهللااُدِهُْـشا َو  ّینإَف  : » دومرف مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  میدینـش ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ار  نیا  يرآ ، دـنتفگ :
هک نیا  ياج  هب  امش  هک  مریگ  یم  دهاش  ار  هکئالم  ادخ و  ینعی ؛ ْهَیِلا ؛» امّکنوُکْشََال  ِیبَّنلا  ُتیَقل  ِْنَئل  یناُمْتیَـضْرَا َو  ام  یناُمتْطَخْـسَا َو 
وا يوس  هب  ار  امش  تیاکـش  منک ، تاقالم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نوچ  دیدروآ و  مشخ  هب  ارم  دیـشاب  اشوک  نم  تیاضر  رد 

.درب مهاوخ 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  قافن  رصنع  كّرحت 

هللا یلـص  ربمایپ  یتقو  ینعی  ِقافِّنلا ؛» ُهَکْـسَح  مُکیف  تَرَهَظ  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هک  میدرک  هراشا  لـبق  هسلج  رد 
اج دراد  امـش  یعامتجا  تیـصخش  ِناهنپ  رد  قافن  ياه  هژورپ  اذل  دش ، رهاظ  امـش  رد  قافن  كاشاخ  راخ و  درک ، تلحر  هلآ  هیلع و 

قافن هرهچ  ياه  یگدیچیپ  نآ  دنناوت  یمن  مدرم  هک  دنتـسناد  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  نیا  نم  ضرع  .دنک  یم  زاب 
زا رت  ناملسم  نم  دییوگب  دینک  یمن  تأرج  هک  امش  متسه ، رت  ناملسم  امش  همه  زا  نم  دیوگ  یم  دیآ و  یم  قافن  نوچ  دنمهفب ، ار 
زا نارگن  سپ  دـنک ، یم  عیاض  ار  امـش  نید  مامت  ایر ، دـیا و  هدرک  اـیر  دـییوگب ، ار  ینانخـس  نینچ  رگا  دـیناد  یم  نوچ  متـسه ، وت 

زا ًالصا  درادن و  ار  ینارگن  نینچ  قافن  یلو  دیتسه ، ناتصالخا  نداد  تسد 

162 ص :
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نیا اب  دیهاوخ  یم  هنوگچ  امـش  الاح  .تسا  شنداد  ماجنا  یعدـم  هدادـن  ماجنا  هک  مه  ار  ریخ  ياهراک  دـیآ ، یم  شیپ  هیواز  نیمه 
ِقافن نایرج  کـی  یبهذـم  تضهن  ره  يزوریپ  زا  دـعب  هراومه  هک  دـندیمهف  یم  ار  هتکن  نیمه  اـم  مدرم  رگا  .دـیوش  ور  هبور  قاـفن 
هرهچ اب  قافن  نوچ  .دنوش  یمن  هجوتم  امومع  یلو  دـندش ، یم  رادـیب  اه  هئطوت  زا  یلیخ  هب  تبـسن  دوش ، یم  هعماج  ماظن  دراو  لاّعف 
فرح دینیب  یم  امش  .دنز  یم  ار  شفرح  دیآ و  یم  دیراد  لوبق  امش  هک  ییاه  شزرا  مامت  ششوپ  ریز  ینعی  دیآ ، یم  دوخ  هناقفانم 

نآ رد  دـنمهفب  هکدـنراد  يرایـشه  نینچ  مدرم  زا  يدادـعت  هچ  الاح  .دـهد  یم  سکع  هجیتن  یلو  تسا  نید  ياه  فرح  ناـمه  اـه 
هژاو ریز  رد  دراد  شالت  تسا و  هدـمآ  هعماج  هنحـص  هب  هدروآ و  رد  نید  لکـش  هب  ار  شدوخ  وحن  نیرتهب  هب  قاـفن  هرهچ  تلاـح ،

؟ دریگب هجیتن  بالقنا  نید و  ياه  شزرا  دض  تسرد  ینید  ياه 

ییاهنآ نانمؤم ! يا  ینعی ؛  (1)  ...« مکنوُد نِم  ًهَناِطب  اوذِخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیّذلا  اَهُّیَا  ای  : » دـیامرف یم  هیآ 118  نارمع  لآ  هروس  رد  نآرق 
.دینکن کیدزن  دوخ  هب  ار  دنتسین  ناتدوخ  زا  هک 

دـیآ و یم  امـش  هناطب  رد  قافن  دیـشابن  بظاوم  رگا  دـیامرف : یم  .نهاریپ  ریز  لثم  تسا ، نطب  لـخاد و  رد  هک  يزیچ  ینعی  هناـطب » »
دیامرف یم  .تسا  يریگ  میمـصت  زکرم  هب  هاگیاپ  نیرت  کیدزن  هک  دـنک  یم  عورـش  ار  شدوخ  تیلاعف  ییاج  نآ  زا  دـنک ، یم  هناخ 

يا دـنیامرف  یم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هطبار  نیمه  رد  .دـیهدن و  رارق  دوخ  ّرـس  بحاص  هناطب و  ناونع  هب  ار  اـه  يدوخ  ریغ 
! مدرم

163 ص :

هیآ 118 نارمع ، لآ  هروس  - 1
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؟(1) دینیب یمن  ارچ  تسا ، هدرک  زاب  اج  امش  یلصا  روما  رد  يریگ  میمصت  رد  و  هدش ، امش  یعامتجا  ماظن  دراو  قافن 

هعماج رد  قافن  گنهرف  دورو  يارب  رادشه 

يور هبور  ات  تساوخ  یم  تعاجـش  تریـصب و  نآ  اب  همطاف  کی  دوب و  هدیچیپ  رایـسب  هیـضق  طیارـش  نآ  رد  هک  دیراد  تیانع  هتبلا 
تسا و هدش  ینید  هعماج  ماظن  دراو  قافن  دیوگب : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  همه  نآ  روضح  رد  دتـسیاب و  ینایرج  نینچ 

رادـیب يارب  تسام ، زور  ره  هصق  هبطخ  نیا  هصق  منک  ضرع  مهاوخ  یم  هک  تسا  اـجنیا  .تسا  هدرک  لاغـشا  مه  ار  ناتیگدـنز  همه 
ار تسود  هک  نیا  يارب  دریگن و  رارق  قافن  گنهرف  هچیزاب  نامتایح  هک  نیا  يارب  یهلا و  ياـه  شزرا  لوصا و  ظـفح  يارب  ندـش ،

يارب هن  متفگ ، خیرات  همه  يارب  ار  نانخس  نیا  نم  دنیامرف  یم  هبطخ  رخآ  رد  ترـضح  دوخ  .میریگن  تسود  ار  نمـشد  و  نمـشد ،
.دیسانش یمن  ار  قافن  ياه  هرهچ  دیا و  هدش  قافن  ياضف  راتفرگ  دیتسه و  نم  يور  هبور  نآلا  هک  یمدرم  امش 

نییعت هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  ار  یتیادـه  ياـه  هصخاـش  ارچ  دنتخانـش  یمن  ار  قاـفن  هرهچ  مه  رگا  تسا  نـیا  لاؤـس 
هیلع یلع  ارچ  دوب و  ادخ  يدونـشخ  مشخ و  كالم  شا  يدونـشخ  مشخ و  هک  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ارچ  دندرک ؟ اهر  دندومن ،

مالسلا

164 ص :

نیقفانم هنیدـم  لها  ثلث  کی  یخیرات ، هلدا  نآرق و  تداهـش  هب  اـنب  دـنیامرف : یم  نازیملا  رد  هیلع » هللا  همحر  » ییاـبطابط همـالع  - 1
هللا یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  اب  لاح  .تفر  نیب  زا  قافن  هفیذـح  هتفگ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  و  دـندوب ،

ناشیأر هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  اب  دـندوب ، رظتنم  هراومه  هک  ییاه  نآ  ای  و  تفر ، نانآ  لد  زا  مه  قاـفن  هلآ  هیلع و 
(. رون هروس  هیآ 55  اب  هطبار  رد  ییاور  ثحب  لیذ  ص233  ج29 ، نازیملا ، همجرت  ( ؟ تشگرب تموکح  هب  تبسن 

زا ینید  تیمکاح  فذح  تافآ  یبای  هشیر  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  تریصب 
ناهج تیریدم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 467ناهفصا   هحفص 182 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14857/AKS BARNAMEH/#content_note_164_1
http://www.ghaemiyeh.com


یم ترضح  هک  دننک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  لوق  زا  ار  تیاور  نیا  تنـس  لها  دندرک ؟ اهر  دوب  قح  روحم  هک  ار 
نـشور رایـسب  نارگید  هشیاـع و  يارب  تسا  قـح  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  هلئـسم  نیا   (1) «. ّقَْحلا َعَم  ٌّیلَع  ٍّیلَع َو  َعَـم  ُّقَْـحلَا  : » دـندومرف

نآ رد  قح  دـندوب ، قـح  لاـبند  هب  مدرم  رگا  هک  دـندومن  تیبـثت  هعماـج  رد  ار  یگنهرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ   (2) .تسا
هار زاب  ارچ  هدومن ، نییعت  دوخ  تلحر  زا  لبق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  هک  ییاه  هصخاش  اب  یمالسا  هعماج  .دوشن  مگ  هعماج 

: ًالوا دنیامرف : یم  تسا ، بیجع  یلیخ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  لیلحت  اج  نیا  رد  .دوش  یم  فرحنم  دنک و  یم  مگ  ار  تیاده 
ناطیش .دیتشاد  ربک  نوچ  دش ، راودیما  امش  هب  مه  ناطیـش  ًایناث : .درک  ذوفن  ناتیگدنز  رکف و  رد  قافن  هک  دیتشاد  ییاه  فعـض  امش 

بولقلا تُوق  باتک  رد  یکم  بلاطوبا  رَبْکَتْسا » َیبَا َو   » درک رابکتسا  ناطیش  دوخ  .دنک  یم  تموکح  ربک  قیرط  زا  هشیمه 

165 ص :

ص 90. هدوملا ،» عیبانی  - » 1
َناک اذِاَف  ٌهَْنِتف  يدَْعب  ْنِم  ُنوُکَتَس  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  یلیل ؛ یبا  زا  دوخ  لصتم  دانسا  اب  یمزراوخدمحا  نب  قفوم  - 2

ج1، یـسانش ، ماـما  زا  ص 82 ، هدوملا ، عیبانی  ) ِلِـطاْبلا ِّقَْحلا َو  َْنَیب  ُلِـصاْفلا  ُرَبْکَـالا  ُقوراـْفلا  ُهَّنِاَـف  بلاـطیبا ؛ َْنب  ِّیلَع  اومَْزلاَـف  َکـِلذ 
دهاوـخ رب  امـش  ناـیم  رد  يا  هنتف  مورب ، اـیند  زا  نوـچ  يدوز  هـب  دـندومرف  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  ینعی ؛ ص227 )

.ادـخ گرزب  هدـنهد  لصیف  و  لطاب ، قح و  نیب  هدـننک  ادـج  تسوا  دـیرادنرب ، بلاـطیبا  نب  یلع  زا  تسد  لاـح  نآ  رد  و  تساوخ ،
تلئـس لاق : ءاطع ؛ زا  دنک  تیاور  یعفاش  یلعدیـس  فیلأت  یبرقلا » هدوم   » باتک زا  یفنح  يزودـنق  میهاربا  نب  نامیلـس  ظفاح  خـیش 

زا ینعی ؛ ص243 ) ج1 ، یـسانش ، ماما  زا  ص 246 ، هدوملا ، عیبانی  ) ٌِرفاک ِّالا  ِْهِیف  ُّکُشَی  ـال  ِرَـشَْبلا  ُریخ  کـلذ  تلاـق : ٍّیلَع  ْنَع  هشیاـع 
رفاک هک  نآ  رگم  دـنک  یمن  کـش  یـسک  عوضوم  نیا  رد  تسا و  رـشب  دارفا  نیرتهب  وا  : » تفگ مدرک ، لاؤس  یلع  دروم  رد  هشیاـع 

«. دشاب هدش 
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نآ قیرط  زا  دنک و  ادیپ  يا  هریگتسد  ات  ددرگ  یم  دعب  دنز ، یم  بقن  لوا  دوش ، یم  یسک  تیصخش  دراو  یتقو  ناطیـش  دیوگ : یم 
ناطیش يارب  اه  هریگتسد  نیرتهب  زا  یکی  .ددرگ  یمرب  درکن  ادیپ  يا  هریگتـسد  رگا  الاح  .دناشکب  دوخ  فرط  هب  ار  ناسنا  هریگتـسد 

: دینک هجوت  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هلمج  هب  الاح  .تسا  ربک »  » ام تیصخش  رد 

دوخرس ناطیش  ینعی  نیظِحالُم ؛» ِهیف  ِهَّرِغِلل  َو  نیبیجَتـسُم ، ِِهتَوعَِدل  مُکاْفلَاَف  مُِکب ، ًاِفتاه  ِهِزَْرغَم ، نِم  ُهَسأِر  ُناطیَّشلا  َعَلْطاَو  : » 174 - 177
.دیا هدامآ  ندروخ  بیرف  يارب  دیتسه و  وا  توعد  يوگخساپ  هک  دید  داد ، رد  ناتیادن  دروآ و  نوریب  هاگ  یفخم  زا  ار 

تـسد زا  ار  هعماج  کی  دـنناوت  یم  قافن  ناطیـش و  هنوگچ  میوش  یم  هجوتم  ترـضح  نآ  شیامرف  زا  تمـسق  نیمه  يور  لمات  اـب 
زا ار  هعماج  دوخ و  میناوت  یم  ام  دش  نشور  هیـضق  نیا  هشیر  یتقو  دنناخرچب  دوخ  تاّین  ساسا  رب  ار  هعماج  نآ  دنریگب و  نازوسلد 
هک دراد  یموصعم  ناماما  هعیش  نوچ  .دهد  یمن  ینعم  ًالصا  تاجن  زا  سأی  هعیـش ، گنهرف  يارب  .میهد  تاجن  قافن  ناطیـش و  هلیح 
مه هچره  امش  طیارش  .دنک  ذوفن  اهنآ  رب  تسا  هتـسناوتن  قافن  ناطیـش و  هلیح  هاگ  چیه  دنا و  هدوب  تیاده  تاجن و  لیبس  رب  هشیمه 

هتفرگ ار  ترضح  رود  متس  ِرکشل  همه  دیوگ  یم  يوار  .دوش  یمن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  طیارـش  زا  رت  تخـس  دشاب  تخـس  هک 
هرهچ رد  یباداش  طاشن و  دمآ و  یم  هزرابم  هنحص  هب  رتراودیما  ترضح  دش  یم  رت  کیدزن  ترضح  تداهش  نامز  هچره  یلو  دوب 

تیـصخش نیرتراودیما  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دش  ضرع  اه » یچوپ  اب  هزرابم  البرک   » باتک رد  .دندوب  هتـسشن  تقبـس  هب  نیـسح 
خیرات

166 ص :
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بظاوم دنیامرف  یم  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .تسا  هنحص  رد  اه  يدیماان  همه  هک  یطیارش  رد  تسا ،
ناطیـش و طسوت  اهنت  هن  دیـشاب  هتـشاد  ّربدت  اه  نآ  ياهدومنهر  رد  رگا  یناماما ، نینچ  اب  هجوت  اب  دیابرن ، ار  ناتربص  ناطیـش  دیـشاب 

.دیریگ یم  هجیتن  دوز  یلیخ  قافن ، ناطیش و  تسد  زا  هعماج  تاجن  تهج  اه  نآ  کمک  هب  هکلب  دیوش ، یمن  لافغا  قافن 

دنا هدرکن  هیکزت  هک  ینارواگنج 

مدع نیا  دسانـشب و  ار  قافن  هرهچ  دناوت  یمن  هعماج  ارچ  هک  دـننک  یم  لیلحت  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دـینک  یم  هظحالم  هچنانچ 
: تسا نیا  ناشریبعت  .دیورب  دیابن  هک  درب  یم  ییاج  هب  ار  هعماج  ناشیا ، هتفگ  هب  تخانش 

.ناترتش ریغ  يرتش  رب  دیدز  ناشن  غاد و  سپ  مُِکِلبِا » َْریَغ  ُمتْمَسَوَف  - » 180

.دیدش دراو  دوبن  امش  مهس  هک  یبآ  رب  و  مُِکبْرِش » َْریَغ  اهوُمتْدَرْوَا  َو  - » 181

اه نآ  رب  موصعم  ماما  دوب  ناشقح  هک  ار  یمدرم  قوقح  .دـیتفرگ و  یم  تسد  هب  دـیابن  هکدـیتفرگ  تسد  هب  ار  یتموکح  امـش  ینعی 
.دیدرک عیاض  ار  دنک  تموکح 

یقالخا و هلئسم  کی  نیا  مشاب ؟ دوخ  ياج  رد  متـسین  رـضاح  مهاوخ و  یم  مدوخ  يارب  ار  امـش  قح  نم  هک  دوش  یم  روطچ  ًالـصا 
.دـینک هاـگن  راد  هشیر  ار  هلئـسم  دریگب ؟ ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ياـج  دـش  رـضاح  لوا  هفیلخ  هک  دـش  روـطچ  .تسا  یحور 

دیتسناوتن امش  هک  دوب  نیا  شا  هشیر  دنیامرف  یم  ترضح 

167 ص :
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وا ياج  هاگیاج ، نیا  دـنیب  یم  مدآ  یهاگ  .تسه  مه  امـش  نم و  يارب  رطخ  نیا  .دـینک  هیفـصت  ار  دوخ  دـیاش  دـیاب و  هک  هنوگ  نآ 
نیا ییاناوت  نم  دـیوگ  یم  یتحار  هب  دـشاب ، هدرک  شالت  دوخ  حالـصا  رد  رگا  دـیآ ، یمنرب  وا  زا  راک  نیا  و  تسین ، وا  قح  تسین ،
یم سپ  ار  نارگید  مینک و  یم  تلفغ  گنهرف  نیا  زا  هک  دوش  یم  روطچ  الاح  .تسا  ینید  گنهرف  یگنهرف  نینچ  .مرادـن  ار  راـک 
یم ترـضح  .تسا  تیناسنا  دـض  همه  تیناـسنا و  همه  شیاـمن  هصق  مالـسا  ردـص  هصق  مینک ؟ یم  لاغـشا  ار  اـه  نآ  ياـج  مینز و 

میدیـسرت دیهد  یم  باوج  دیتفرگ ؟ ار  هاگیاج  نیا  ارچ  مییوگ  یم  یتقو  هک  نیا  نآ  دیراد و  كانتـشحو  راعـش  کی  امـش  دنیامرف 
.دیا هنتف  نامه  ناتدوخ  هک  یلاح  رد  دوشن ، هنتف  میتساوخ  دوش ، داجیا  هنتف 

دیناد یم  رگا  صوصخ  هب  دیرادرب ، ار  نآ  دیابن  مالـسا  رظن  زا  تسا ، هداتفا  یتمیق  نارگ  ئیـش  ناتهاررـس  رد  یهاگ  لاثم ؛ ناونع  هب 
شبحاص ات  دـینک ، مالعا  مدرم  هب  یـصاخ  طیارـش  اب  لاس  کی  تدـم  هب  دـیاب  نوچ  .تسین  امـش  دـح  رد  شبحاص  ندرک  ادـیپ  هک 

.تسا هدـش  حرطم  یهقف  ياه  باتک  رد  هک  دراد  يرگید  طیارـش  دـشن  ادـیپ  شبحاص  رگا  دریگب و  امـش  زا  ار  نآ  دـیایب  دـمهفب و 
هک يریـسم  رد  دیآ  یم  دوش و  یم  شا  هدش  مگ  هجوتم  شبحاص  هرخالاب  درادـنرب ، مه  يرگید  دـیرادنرب  ار  ءیـش  نآ  امـش  یتقو 

بحاص ندرکادیپ  يارب  مزال  طیارـش  دناوت  یمن  هک  یلاح  رد  لفاغ  مدآ  یلو  .دنک  یم  ادیپ  ار  نآ  دـنک و  یم  وجتـسج  تسا ، هتفر 
ار نآ  تسا  نکمم  تشادرب  يرگید  رگا  یلو  منک  یم  دجـسم  جرخ  مور  یم  مرادرب  نم  رگا  دیوگ : یم  دنک ، تیاعر  ار  ییـش  نآ 

هک یلاح  رد  مرادرب ، نم  تسا  رتهب  سپ  دنکب ، ندروخ  بورشم  جرخ 

168 ص :
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اه فرح  نیا  درادرب ، ار  نآ  ددرگرب و  شبحاص  ات  نزن  لام  نآ  هب  تسد  تسا  هتفگ  ام  هب  نید  .تسا  لیلد  نودـب  فرح  کـی  نیا 
یم نآ  نتـشادرب  يارب  هک  تسیچ  اه  هیجوت  نیا  مینزب ، تسد  نآ  هب  هک  تسین  ام  لام  ئیـش  نآ  تسا ، یلیلد  یب  ياـه  فرح  رگید 

.شبحاص يارب  مه  میا و  هدرک  تسرد  تمحز  نامدوخ  يارب  مه  میرادرب  رگا  تسین  ام  نآ  زا  هک  يزیچ  هرخالاب  مینک ؟

ینعی مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  دوبانب  دیتفرگ ؟ تسد  هب  ار  تموکح  ارچ  میتفگ  اه  نیا  هب  دنیامرف  یم  دینک ، هاگن  ار  ترضح  ریبعت 
يرگید سک  میدیـسرت  .دوش  هنتف  میدیـسرت  دنیوگ  یم  باوج  رد  .دـنهد  همادا  ار  یهلا  تموکح  مالـسا و  طخ  لک ، تمـصع  نآ 

میدیـسرت ام  دییوگ  یم  امـش  دینک ! هاگن  ار  نایاقآ  قطنم  .میتفرگ  تسدب  ار  تموکح  نامدوخ  اذل  دریگب ، تسد  هب  ار  روما  دیایب و 
هدرکن ار  راک  نیا  امـش  رگا  دنیوگ  یم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دیدش ! بحاص  ار  تیمکاح  اذل  دتفیب و  لهاان  تسد  هب  تیمکاح 

هعماج مکاح  دـهدب  قح  دوخ  هب  سکره  هک  دـش ، یمن  گنهرف  کـی  هب  لیدـبت  یمالـسا  هعماـج  رد  لـطاب  ِراـک  نیا  ًاـقافتا  دـیدوب 
.دوش هدراذگ  اپ  ریز  مدرم  روما  رب  یسدق  ياه  ناسنا  تیمکاح  تنس  دوش و  یمالسا 

دیا هنتف  رد  هنتف ، عفد  هناهب  هب 

: دنیامرف یم  ترضح 

.میدیسرت یم  هنتف  زا  هک  دیروآ  هناهب  دوخ  لمع  يارب  ِهَْنتِفلا » َفوَخ  ُمتْمَعَز  ًاراِدب  - » 186

169 ص :
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.تسا طیحم  نارفاک  رب  منهج  هک  یتسار  دیداتفا و  هنتف  رد  هک  یتسار  هب  یلو  َنیرفاکلِاب » ٌهَطیحَُمل  َمَّنَهَج  َّنا  اوُطَقَس َو  ِهَنتِفلا  ِیف  الَا  »

.تفر یمن  راظتنا  ناملسم  ناسنا  کی  زا  یتشز  راک  نینچ  ًالصا  .یگداتفا  شیپ  نیا  دوب  رود  امش  زا  یلیخ  مُْکنِم » َتاهیَهَف  - » 187

رد ناتدوخ  هک  یلاح  رد  .دوش  اپ  هب  يا  هنتف  میدیـسرت  یم  دیتفگ  دـیتفرگ و  تسد  هب  ار  تیمکاح  عیرـس  هچ  دـنیامرف  یم  ترـضح 
دیدز تسد  یتشز  راک  نینچ  هب  هک  امـش  زا  دوب  بیجع  یلیخ  .دیدش  منهج  راتفرگ  الاح  نیمه  دیتفر و  ورف  منهج  رد  دیداتفا و  هنتف 
هعماج ندرک  جراخ  امش  راک  هک  یلاح  رد  مینک  اپرب  یمالـسا  تموکح  میناوت  یم  ام  دینک  یم  اعدا  دیدش ! يا  هنتف  نینچ  راتفرگ  و 

هدرک يزیر  همانرب  نآ  يارب  لبق  زادـنوادخ  درک و  هرادا  یـسدق  لقع  اب  دـیاب  ار  یمالـسا  هعماج  هک  ارچ  .مالـسا  تیمکاح  زا  تسا 
.تسا

؟ میریگب هدـهعرب  نامدوخ  ییزج  لقع  اب  ار  نامنادـنزرف  تیبرت  ای  مینک و  ریبدـت  تسرد  ار  نام  هداوناـخ  میناوت  یم  امـش  نم و  اـیآ 
نآ همه  دناوت  یم  وا  قلاخ  طقف  هک  تسا  يا  هدیچیپ  داعبا  ياراد  ناسنا  هک  دـنک  تلفغ  هتکن  نیا  زا  دـنکب و  ییاعدا  نینچ  سکره 
یم اجک  زا  امـش  نوچ  ارچ ؟ .دنداتفا  نآ  رد  مود  لوا و  هفیلخ  هک  دتفا  یم  يا  هطرو  نامه  رد  دنک ، يربهر  گنهامه  روط  هب  ار  اه 

هدنیآ هک  رـشب ، قلاخ  تسد  هب  طقف  ار  اه  همانرب  لوصا  دـیاب  دـهدب ؟ هجیتن  تسرد  ادرف  امـش  شور  يروئت و  حرط و  نیا  هک  دـیناد 
ناناملـسم دوب  انب  دینک ؛ تقد  هیبیدح  حلـص  دادرارق  هب  امـش  هنومن  ناونع  هب  .دیریگب  هجیتن  تسرد  ات  دـیهدب  دـناد ، یم  مه  ار  رـشب 

يا همان  حلص  تفرگ ، ماجنا  هک  یتارکاذم  زا  سپ  .دندش  عنام  هکم  نیکرشم  دنورب ، هکم  هب  جح  مسارم  ماجنا  يارب 
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.دنیایب ادخ  هناخ  ترایز  هب  هنادازآ  هدنیآ  لاس  دندرگرب و  هنیدم  هب  ناناملسم  دش  رارق  هک  نیا  یکی  تشاد ، دنب  دنچ  هک  دش  دقعنم 
نیا همان  حلص  نآ  رد  رگید  طرش  .دنتشگ  یمرب  دیاب  دندوب ، هدروآ  ندرک  ینابرق  يارب  هک  دوخ  دنفـسوگ  رتش و  اب  ناناملـسم  الاح 

ربمایپ تسویپ ، ناناملسم  هب  درک و  رارف  هکم  زا  دوخ  رت  گرزب  نذا  نودب  دروآ و  مالسا  هکم  لها  شیرق  دارفا  زا  یکی  رگا  هک  دوب 
فظوـم شیرق  دزیرگب ، شیرق  يوـس  هب  ناناملـسم  زا  يدرف  رگا  یلو  دـنادرگزاب ، شیرق  يوـس  هب  ار  وا  دـیاب  هلآ  هـیلع و  هللا  یلص 

یطرـش هچ  نیا  هک  دـندرک  ضارتعا  ناشیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای  زا  يا  هدـع  .دـهد  لیوحت  ناناملـسم  هب  ار  وا  تسین 
ار طرـش  نیا  ام  دـنتفگ  اه  نیا  .تسا  مدوخ  رظن  دـندومرف : ترـضح  ناتدوخ ؟ رظن  ای  تسا  یحَو  نیا  ایآ  ربمایپ : يا  دـنتفگ  تسا ؟

قبط هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  هک  دنتشادن  هجوت  اه  نیا  .میدش  لیلذ  راوخ و  نیکرشم  لباقم  رد  طرش  نیا  اب  ام  میرادن ، لوبق 
(1) .دننز یمن  فرح  سوه  اوه و  يور  زا  یهلا  یحو 

لد ناج و  زا  ار  مالسا  ًالمع  دنک  رارف  كرش  يوس  هب  مالـسا  مچرپ  ریز  زا  هک  یناملـسم  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ 
ار اهنآ  تاجن  هلیـسو  ادـخ  هک  میراد  نانیمطا  میهد  یم  لیوحت  رگا  ار  هنیدـم  هب  ناگدـنهانپ  یلو  دروخ  یمن  ام  درد  هب  هتفریذـپن و 

هدش ناملـسم  هکم  رد  هک  یناسک  زا  یکی  تشذگ و  یتدم  .دنتفریذپ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  فرح  هرخالاب  .دنک  یم  مهارف 
هنیدم يوس  هب  ار  یناسک  وا  رـس  تشپ  هلـصافالب  شیرق  دـمآ ، هنیدـم  هب  درک و  رارف  هکم  زا  ریـصبوبا »  » مان هب  دوب  راشف  تحت  دوب و 

ناناملسم هچره  .دنداد  لیوحت  مه  ترضح  .دیهد  لیوحت  ار  وا  دادرارق  قبط  دیاب  هک  دنداتسرف 
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«. يوَْهلا ِنَع  ُقِْطنَی  ام  : » دیامرف یم  هیآ 3  مجن  هروس  رد  نآرق  - 1
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رد لیوحت ، زا  سپ  ریـصبوبا  .دندنادرگرب  ار  وا  ناشدهعت  قبط  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـیهدن ، لیوحت  ار  وا  هک  دـندرک  سامتلا 
ار دوب  وا  بقارم  هک  يرفن  ود  نآ  زا  یکی  هار  طسو  رد  دوش ، یم  هدرب  شیرق  هجنکـش  ریز  هب  هرابود  الاح  دید  هکم  هب  تشگرب  هار 

یتقو هکم ، دنبرد  ناناملسم  هیقب  .دیزگ  نکسم  اجنآ  رد  تفر و  هنیدم  هکم و  نیب  یلحم  هب  ریصبوبا  .درک  رارف  مه  يرگید  تشک و 
.دـندومن هرداصم  ار  شیرق  يراجت  ياه  هلفاـق  دـنتفر و  اـجنآ  هب  دـندرک و  رارف  هکم  زا  تسا ، هدـش  تسرد  ییاـج  نینچ  دـندیمهف 

نامه رد  هکم  زا  يرارف  ناناملسم  دندرک  تساوخرد  دندومن و  ار  داد  رارق  زا  دنب  نیا  وغل  ياضاقت  شیرق  دوخ  هک  تشذگن  يزیچ 
.دنوش هداد  ياج  هنیدم 

هک مه  ناسنا  قلاخ  میـسانش ، یمن  ار  ناسنا  قیمع  داعبا  هک  میوش  هجوتم  هعقاو  نیا  زا  هنومن  ناونع  هب  دیاب  همه  تسا ؛ نیا  ام  فرح 
ایآ دیسرپب  اهنآ  زا  دنتسه ، اه  یبرغ  دوخ  زورما و  يایند  شا  هنومن  .مینک  يزیر  همانرب  ناسنا  يارب  میهاوخ  یم  هنوگچ  سپ  میتسین ،
زا شدایرف  شیاه ، ینارنخـس  اه و  باتک  رد  يدوراگ  هژور  ياقآ  لاثم  ناونع  هب  .دیدرک  ادیپ  تسد  دیتساوخ  یم  هک  يزیچ  نآ  هب 

یکی و برغ  گنهرف  دقتنم  ناگدنسیون  منک - ثحب  مهاوخ  یمن  عوضوم  نیا  يور  العف  .تسا  دنلب  ناهج  دوجوم  تیریدم  تسد 
دنوادـخ هک  یلاح  رد  رـشب ! يا  هک  تسا  نارگن  اج  نیا  زا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دـینیبب  منک  ضرع  مهاوخ  یم  دنتـسین - اـت  ود 

- ؟ ینک يزیر  هماـنرب  نارگید  تدوخ و  يارب  یهاوخ  یم  روط  هچ  وـت  هدروآ ، وـت  يارب  هبناـج  همه  يا  هماـنرب  ناوـنع  هب  ار  مالـسا 
قیرط زا  دـنوادخ  دوخ  هتبلا  .تسادـخ  راک  اه  نیا  تسا - یلاعتم  ياه  شزیگنا  داجیا  ییارگ و  قفا  یناـسنا و  يزیر  هماـنرب  روظنم ؛

ار امش  يزیر  همانرب  هطیح  نید 

172 ص :

زا ینید  تیمکاح  فذح  تافآ  یبای  هشیر  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  تریصب 
ناهج تیریدم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 467ناهفصا   هحفص 190 

http://www.ghaemiyeh.com


.دینک یم  يزیر  همانرب  ناتدوخ  هک  تسا  يروما  نامتخاس و ،...  نابایخ و  ثادحا  ًالثم  .تسا  هدرک  صخشم 

هنتف يولج  میتساوخ  یم  ام  دییوگ  یم  امش  .درک  طقاس  ار  امش  هک  دوب  امـش  ِلطاب  شنیب  نیا  دنیامرف : یم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 
هشیدنا هک  موصعم ، ناسنا  کی  ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دنوشن ، مکاح  جرزخ  سوا و  هک  نیا  يارب  ینعی  .میریگب  ار 

ماما یتقو  .دیدرک  طوقس  موصعمریغ  تیمکاح  هنتف  نامه  رد  راک  نیا  اب  هک  امش  بوخ  .دیتشاذگ  رانک  تسادخ ، مکح  نامه  شا 
یم مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  هک  تساـج  نیا  تسا ؟ یـشیرق  ریغ  یـشیرق و  تیمکاـح  نیب  یقرف  هچ  دـشابن ، مکاـح  موـصعم 

: دنیامرف

هدرک راذگاو  نامدوخ  هب  ار  ام  دنوادخ  دوبن و  مالـسا  رگا  نوچ  یگداتفا ، شیپ  نیا  امـش  زا  دوب  رود  یلیخ  مُْکنِم » َتاَْهیَهَف   - » 187
تیب لها  طقف  هک  دراد  یتقیقح  نید  نیا  دیناد  یم  مه  ناتدوخ  هدمآ و  مالـسا  هک  الاح  یلو  دـیدرک  یم  يراک  دـیاب  هرخالاب  دوب ،

؟(1) دیتخیر مه  هب  ار  مالسا  زا  هدافتسا  ریسم  هک  دش  هچ  دراد ، یهاگآ  نآ  زا  مالسلا  مهیلع  ربمایپ 

؟ دیدرک ار  راک  نیا  روطچ  و  ْمُِکب » َْفیَک  َو   - » 188

؟ دیروآ یم  يور  طلغ  هب  اجک  هب  و  نوُکَفُْؤت »؟ یَّنَا  َو   - » 189

ار هعماج  یساسا  یلک و  ياه  همانرب  دیابن  هک  نیا  هب  دیا  هدیسرن  زونه  یناملسم  لاس  زا 23  دعب  امش  روط  هچ  دنیامرف : یم  ترضح 
تهج و هک 
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ُبِحاص ٍّرِس َو  َبِحاص  ٍِّیبَن  ِّلُِکل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق   » هک دنک  یم  تیاور  ناملـس  زا  هدوملا  عیبانی  باتک  بحاص  - 1
ص هدوملا ، عیبانی  ) تسا بلاطیبا  نب  یلع  نم  ّرـس  بحاص  تسا و  يّرـس  بحاص  يربمایپ  ره  يارب  ینعی ؛ بلاـطیبا ،» ُْنب  ُّیلَع  يّرِس 

(. 235
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تـسد هب  ار  ادخ  مکح  ات  دنک  شالت  دیاب  رـشب  لقع  هتبلا  دینک ؟ راذـگاو  ناتدوخ  لقع  هب  دـنک  یم  نییعت  ار  هعماج  ناسنا و  ریـسم 
لقع رگا  .درک  اهر  اهنت  ار  نآ  مه  دیابن  یلو  درک  لیطعت  دیابن  ار  لقع  .دنک  داهتجا  نید  رد  لقع  کمک  هب  دیاب  ناسنا  ینعی  .دروآ 

دـننازیگنارب و ار  اه  لقع  ات  دـندمآ  ناربمایپ  .تشادـن  ربمایپ  هب  يزاین  رـشب  رگید  دـناسرب  یلاعت  هب  ار  ناسنا  تسناوت  یم  ییاـهنت  هب 
یط تسرد  ار  شریـسم  لقع  رگا  تسا و  صقان  توبن  نودب  هک  دمهف  یم  یعقاو  لقع  دـیوگ  یم  یلازغ  .دـنهد  رارق  باطخ  دروم 
نیا دمهف ، یم  ار  اهزیچ  زا  یلیخ  یهلا  یحو  قیرط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دمهف و  یمن  ار  اهزیچ  زا  یلیخ  هک  دمهف  یم  دنک 

فرحنم ات  دوبن  یفاک  ایآ  دوب  هدـش  لزان  ناتیارب  ادـخ  باتک  هک  یلاح  رد  دـنیامرف  یم  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  هک  تساـج 
.دیوشن

هب هک  ینایرج  زا  ریغ  یناـیرج  هب  تسامـش  رظنم  رد  امـش و  ناـیم  رد  ادـخ  باـتک  هک  یلاـح  رد  ْمُکِرُهْظَا » َْنَیب  ِهللا  ُباَـتِک  َو   - » 190
.دیدروآ يور  دنک  یم  مکح  ادخ  باتک 

.درادن ماهبا  ياج  تسا و  ادیوه  شبلاطم  ٌهَرِهاَظ » هُرُوُما   - » 191

.تسا ناشخرد  شماکحا  ٌهَرِهاز » ُهُماکْحَا  َو   - » 192

.تسا راکشآ  رهاظ و  نآ  تیاده  مئالع  ٌهَرِهَاب » ُهُمَالْعَا  َو  - » 193

.تسا اشگ  هار  دیآ و  یم  مشچ  هب  نآ  یهاون  ٌهَِحئال » ُهُرِجاوَز  َو   - » 194

.تسا حضاو  نشور و  شتاروتسد  ٌهَحِضاو » ُهُِرماوَا  َو   - » 195

تسوا دزن  رد  نآرق  تقیقح  هک  موصعم  ماما  زا  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  تهج  هب  دیوش ، یمن  هجوتم  ار  نآرق  یهن  رما و  ماکحا و  رگا 
.دیدرک ادج 
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دندرک تشپ  نآرق  هب  هنوگچ 

هتـساوخ امـش  زا  نآرق  هک  ارچ  دیتخادنا ، رـس  تشپ  ار  نآرق  ًالمع  موصعم  ماما  ندرک  اهر  اب  مُکِروُهُظ » َءارَو  ُهوُُمتْفَلَخ  ْدَق  َو   - » 196
.دیامرف یمن  رما  موصعم  ریغ  تعاطا  هب  ار  ام  ادخ  مّلـسم  دینک و  تعاطا  مه  رمالا » یلوا   » زا شلوسر ، ادـخ و  تعاطا  رب  هوالع  دوب 

، وا ندرک  اهر  ایآ  دوب ، هدرک  نییعت  امـش  يارب  ادـخ  هک  دوب  یموصعم  ماما  دـیدرک ، یم  تعاـطا  نآ  زا  دـیاب  هک  يرمـالا  یلوا  سپ 
؟ تسین نآرق  نتخادنا  رس  تشپ 

هب دیتخادنا و  رس  تشپ  ار  نآرق  هک  دش  هچ  دراد ، ناتیارب  نآرق  یهاون  رماوا و  ماکحا و  بلاطم و  هک  ینـشور  حوضو و  همه  نیا  اب 
هب ار  نآرق  مدرم  رگا  هک  تسه  یبلطم  هچ  نآرق  رد  رگم  ءارهز ! همطاف  يا  هک  تسا  نیا  لاؤس  الاح  .دـیدش  راتفرگ  تالکـشم  نیا 

تماما ثحب  هب  یتقو  یمالـسا  فراعم  سرد  رد  تنـس  لها  نایوجـشناد  زا  یکی  دنداتفا ؟ یمن  تالکـشم  نیا  هب  دندوب  هتفرگ  عقاو 
يارب نآرق  تایآزا  طقف  تماما  ثحب  رد  متفگ  مه  هدـنب  دـنا ، هتفرگ  نآرق  تاـیآ  زا  ار  ناـش  هدـیقع  همه  هک  دوب  یعدـم  میدیـسر 
َنیذَّلا اُونَمآ  َنیذَّلا  ُهلوُسَر َو  ُهللا َو  ُمُکُّیلَو  امَّنِا  : » دـیامرف یم  نآرق  هک  مدرک  حرطم  ار  تیـالو  هیآ  .مینک  یم  هدافتـسا  تماـما  تاـبثا 

دنا یناسک  ربمایپ و  ادخ و  طقف  امش  ّیلو  ینعی  تسا  رـصح  هناشن  امَّنِا »  » هملک ، (1)« َنوُعِکار ْمُه  َهوکَّزلا َو  َنُوتُْؤی  َهولَّصلا َو  َنوُـمیُقی 
تساج نیا  تسا ، صخشم  هک  ادخ  لوسر  ادخ و  .دنهد  یم  تاکز  عوکر  لاحرد  دننک و  یم  زامن  هماقا  دنروآ و  یم  نامیا  هک 
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نب یلع  زا  ریغ  هداد ، تاکز  عوکر  لاح  رد  زامن  هماقا  نامیا و  نیع  رد  هک  یـصخش  دـنیوگ  یم  تنـس  لـها  نیرـسفم  مینیب  یم  هک 
.داد تاکز  ریقف  صخش  هب  ار  شرتشگنا  عوکر  لاحرد  هک  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نیا  تسین و  یـسک  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا 
هملک يانعم  ّیلَع » ِلِْعف  یلَع  : » دنیوگ یم  دنناد و  یم  زیاج  زامن  رد  ار  لیلق  تاکرح  هیضق ، نیمه  دانتـسا  هب  تنـس  لها  ياهقف  یتح 

ترضح دنتـسه  امـش  ّیلو »  » شلوسر ادخ و  هک  تهج  نامه  زا  دیامرف  یم  تسا ، صخـشم  هیآ  قایـس  ساسا  رب  اج  نیا  رد  ّیلو » » 
زا ای  دنتسه  ام  ّیلو  یتسود  تقافر و  ینعم  هب  ایآ  دنتـسه ؟ ام  ّیلو  تهج  هچ  زا  لوسر  ادخ و  .تسامـش  ّیلو  مه  مالـسلا  هیلع  یلع 

هلهاـبم هیآ  هب  ناوت  یم  هنومن  ناونع  هب  زاـب  .تسا  ناـمرف  مکح و  ثحب  هک  تسا  نشور  هیآ  دوخ  زا  اـم ؟ روما  رب  تیمکاـح  تهج 
هک الاح  دـیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  دـنوادخ  .تسا  یبلاج  بیجع و  یلیخ  یخیرات  هثداح  هلهابم  .دومن  هراشا 

ْنَمَف : » دـیامرف یم  .دـنروایب  ار  دوخ  سُْفنَا  نادـنزرف و  نانز و  هلهاـبم ، يارب  وگب  دـنوش ، ناملـسم  دـندشن  رـضاح  نارجن  نایحیـسم 
ُهَنْعَّل لَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَسُفنَأو  اَنَسُفنَأَو  ْمُکءاَِسنَو  اَنءاَِسنَو  ْمُکءاَْنبَأَو  اَنءاَْنبَأ  ُعْدَن  ْاَْولاَعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكءاَج  اَم  ِدَْعب  نِم  ِهِیف  َکَّجآَح 

راب ریز  زونه  سکره  سپ  دش ، نشور  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  ندوبن  ادخ  رـسپ  عوضوم  هک  الاح  ینعی ؛  (1)« َنِیبِذاَْکلا یَلَع  ِهّللا 
مه امش  میروایب ، ار  نامنانز  ام  دیروایب ، ار  ناتنادنزرف  زین  امش  میروایب ، ار  نامنادنزرف  ام  دییایب  وگب  دور  یمن 
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نایوگغورد رب  ار  ادخ  تنعل  و  مینک ، نیرفن  سپس  دیروایب ، ار  ناتیاه  ناج  زین  امـش  میروایب ، ار  نامیاه  ناج  ام  دیروایب ، ار  ناتنانز 
.میهد رارق 

، سفنَا ءازا  رد  مالسلا و  اهیلع  همطاف  ترضح  طقف  نانز  ءازا  رد  یهلا  نامرف  لاثتِما  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  مینیب  یم  ام 
ینعی .دنروآ  یم  هلهابم  نادیم  هب  ار  مالسلا »  امهیلع  » نیسح ماما  نسح و  ماما  طقف ، ءانبا ، ءازا  رد  مالسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  طقف 
مهیلع نیـسح  ماما  نسح و  ماما  دـندوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناـج  اـی  سفنَا  قادـصم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دوخ 

نیا اب  .دندوب و  ءاسن  قادصم  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  و  دندوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نادنزرف  ءانبا و  قادصم  مالـسلا 
ادخ نامرف  لاثتما  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یلو  دروآ ، یم  عمج  هغیـص  هب  ار  نآ  روایب و  ار  نانز »  » دیامرف یم  ادخ  هک 

هک دوب  يرگید  نز  رگا  و  دشاب ، نایوگغورد  رب  یهلا » تنعل  لعج   » ماقم شماقم ، هک  درکن  ادیپ  تما  نانز  رد  ار  يرگید  قادـصم 
دیوگ یم  دنوادخ  زین  دوب و  هدشن  قح  نامرف  لاثتما  دوب و  هدرواین  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ  دشاب و  یماقم  نینچ  ياراد 

الاح دنروآ ، یم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  طقف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یلو  تسا  عمج  سفنا  هملک  روایب ، ار  دوخ  سْفنَا » »
ناشیا .دندوب  هدش  بکترم  گرزب  یهانگ  دندوب  هدربن  ترضح  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناج  دح  رد  يرگید  صخـش  رگا 

ناج سْفنَا و  قادصم  ناونع  هب  يرگید  سک  نامـسآ  نیا  ریز  رد  هک  دنربب  ار  رفن  کی  دنناوت  یم  یتروصرد  ادـخ  نامرف  ماجنا  رد 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  ناج  ّدح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  طقف  هک  دوش  یم  مولعم  سپ  .دشابن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

.دوش يربهر  تیاده و  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناج  ّدح  رد  هک  یسک  هلیسو  هب  دیاب  هعماج  هک  تسا  مولعم  .تسا و  هلآ 
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ام يارب  یـسک  ار  اه  ثحب  نیا  تفگ  سالک  زا  دعب  دش و  تکاس  مدرک ، ضرع  تنـس  لها  يوجـشناد  نآ  يارب  ار  ثحب  نیا  یتقو 
بـسانم ياـضف  کـی  رد  دوش و  هداـمآ  طیارـش  هک  تسا  نیا  يارب  دـینکن  فـالتخا  تنـس  لـها  اـب  دـنیوگ  یم  هک  نیا  .دوب  هتفگن 

هک میراد  ینآرق  لدتـسم و  یقطنم و  فرح  يردـق  هب  هدامآ ، طیارـش  رد  اـم  .دوش  نشور  اـه  نآ  يارب  قیاـقح  مینزب و  ار  ناـمفرح 
یم هچ  نآرق  هیآ  نیا  مینیبب  دـییایب  میرادـن ، ییاوعد  امـش  اـب  مییوگ  یم  اـم  .میرادـن  یبزح  یطخ و  ِتباـقر  يزاـسّوج و  هب  يزاـین 
هراپ مه  ار  ناناملسم  ریاس  دنک و  یم  رکف  مالسا  ناهج  هب  هعیش  نوچ  .میراد  لوبق  مه  ار  ناتدوخ  لقع  ناتدوخ و  نیرـسفم  دیوگ ،

ام هک  میا  هدرک  هراشا  رگید  ياج  رد  .دنک  یم  ّسح  دوخ  شود  رب  ار  مالسا  ناهج  تدحو  تیلؤسم  ینیگنس  دناد و  یم  مالسا  نت 
تنـس لها  تایاور  نامه  .میرادـن  يزاین  مه  هعیـش  زا  تیاور  کی  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  تیناقح  تمظع و  تابثا  يارب 
دندرک یم  ناهنپ  مه  ار  تیاور  اهدـص  هیواعم ، لثم  ینامکاح  رگا  ـالاح  هک  تسا  هدوب  گرزب  ردـق  نآ  هلئـسم  نوچ  .تسا  یفاـک 

لها فذح  ياضف  ًاملسم  .تسا  هدرک  یم  لقن  ار  تایاور  نآ  زا  یکی  شباتک  رد  یخّروم  هدش و  یم  راکـشآ  اهنآ  زا  یکی  هرخالاب 
رانک هشوگ و  رد  ناملسم  مدرم  دوخ  دننک و  نامتک  ناهنپ و  دنتـسناوتن  ار  هلئـسم  مامت  هرخالاب  یلو  تسا  هدوب  بیجع  رایـسب  تیبلا 

.دننک ظفح  ار  تایاور  نآ  زا  يدادعت  تسا  نکمم  ناشیارب  هک  اج  نآ  ات  دندرک  یم  یعس 

: دنیامرف یم  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  ارچ  دینک  لاؤس  ناتدوخ  زا 

.دیبلط یم  ار  نآرق  هب  یتبغر  یب  ایآ  نوُدیُرت »؟ ُْهنَع  ًهَبْغَرَا   - » 197
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؟ دیریگب نآرق  ریغ  زا  دیهاوخ  یم  ار  هعماج  هرادا  هشیدنا  طخ و  دینک و  یم  مکح  نآرق  ریغ  هب  ای  نوُمُکْحَت »؟ هِْریَِغب  ْمَا   - » 198

.دیریذپب ار  مکاح  نایرج  نیا  دیناوت  یمن  دینکن  تشپ  نآرق  هب  رگا  نوچ  دـینک ؟ تشپ  نآرق  هب  دـیتشاذگ  انب  امـش  ایآ  دـنیامرف  یم 
لوسر زا  دینک و  تعاطا  ادـخ  زا  ینعی   (1) «. مُْکنِم ِرمَالا  ِیلُوا  لوسَّرلا َو  اوُعیطَا  هللا َو  اوُعیطَا  : » دـیوگ یم  امـش  هب  نآرق  هک  نیا  يارب 

؟ تسیچ ناشتایصوصخ  دنتسه و  یناسک  هچ  ْرمَْالا  ِیلُوا  دنا ، صخشم  هک  لوسر  ادخ و  الاح  .دینک  تعاطا  ناترمالا » یلوا   » زا وا و 
موصعم هک  يا  هزادـنا  هب  تروص  نیا  رد  دـهدب ؟ ار  اهنآ  زا  قلطم  يوریپ  روتـسد  ام  هب  دـنوادخ  دنـشابن و  موصعم  دراد  ناکما  اـیآ 

دهد و یمن  روتـسد  ام  هب  ار  فارحنا  اطخ و  زا  يوریپ  دنوادخ  هک  ییاج  نآ  زا  سپ  .دنراد  فارحنا  هابتـشا و  اطخ و  ناکما  دنـشابن 
مود و لوا و  هفیلخ  تقو  چـیه  یفرط  زا  .دومن  قلطم  يوریپ  وا  زا  ناوتب  ات  دـشاب  موصعم  ًامتح  رمالا » یلوا   » دـیاب دریذـپ  یمن  اـم  زا 
؛ سپ  (2) «. رَمُع َکَلََهل  ٌِّیلَع  الَول  : » تفگ راب  نیدنچ  رمع  هک  تسا  هدمآ  تنـس  لها  ياه  باتک  رد  .میتسه  موصعم  ام  دنتفگن  موس 
رب هوالع  دیامرف  یم  قوف  هیآ  رد  ادـخ  رگید ؛ فرط  زا  میتسه ، موصعم  ام  دـنیوگ  یمن  هفیلخ  هس  نیا  زا  مادـک  چـیه  فرط  کی  زا 
نآ رمالا ، یلوا  قادصم  مّلـسم  دشاب و  موصعم  دیاب  هک  مه  رمالا  یلوا  دـینک و  تعاطا  رمالا » یلوا   » زا لوسر و  زا  ادـخ ، زا  تعاطا 

، تسا صخشم  شا  ینعم  دینک  یم  مکح  نآرق  ریغ  هب  ارچ  دنیامرف : یم  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هک  نیا  سپ  دنتسین  هفیلخ  هس 
نوچ
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قوف هیآ  رد  هک  دنک  تیعبت  یـسک  زا  دیاب  هعماج  رگا  تسا  مّلـسم  دنناد و  یم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تلزنم  ماقم و  هعماج  دارفا  همه 
اهراب لوا  هفیلخ  دوخ  هک  ارچ  تسین ، یلع  زج  یسک  صخش  نآ  تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تعاطا  رانک  شتعاطا 

یلـص ربمایپ  تافو  زا  دعب  مشـش  زور  دسیون ؛ یم  هقرحملا  قعاوصلا  بحاص  هک  يروط  هب  دراد  رارقا  مالـسلا  هیلع  یلع  تیلـضفا  هب 
امـش ینعی ؛ .مّدـقت  رکب : یبَاـِل  ٌیلع  لاـق   » دـندمآ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ربق  تراـیز  تهج  یلع  رکباـبا و  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا 

هاگ چـیه  نم  تفگ : رکبابا   (1)« ّیبَر ْنِم  یَتلِْزنَمَک  یّنِم  ٌِّیلَع  هیف ، لوقی  ِهللا  لوسر  ُْتعِمَـس  ًالُجَر  ُمَّدَـقَتَا  ال  رَکبوبَا : لاـقف  .دـییامرفب 
تبسن تسا  نم  تلزنم  لثم  نم  اب  یلع  تبسن  دومرف : یم  وا  هراب  رد  هک  مدینـش  ادخ  لوسر  زا  هک  مراذگ  یمن  مدق  يدرم  زا  رتولج 

تلزنم و ظاحل  زا  ار  اه  نآ  نیرت  هتسیاش  مدرم و  نیرت  کیدزن  هک  دراد  تسود  سکره  : » تفگ رکبابا  هک  میراد  ای  .نم  يادخ  هب 
اب و  دنک ، هاگن  درم  نیا  هب  دنیبب  ادخ  نید  تامحز  لمحت  تهج  زا  ادخ  دزن  رد  ار  اه  نآ  نیرت  میظع  و  ادخ ، لوسر  هب  تبـسن  ماقم 

(2) «. ...درک بلاطیبا  نب  یلع  يوس  هب  هراشا  دوخ  تسد 

هک یـصاخ  تالامک  نتـشاد  ادـخ و  لوسر  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  یکیدزن  رب  رـسارس  یمالـسا  هعماج  حور  دـینک  یم  هظحـالم  سپ 
یم رگا  هک  دـنراذگ  یم  تـشگنا  هـتکن  نـیمه  رب  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  ـالاح  دراد ، رارقا  تـسا ، ترـضح  نآ  هـب  رـصحنم 
یم سپـس  .دـیدروآ  یم  يور  مالـسلا  هیلع  یلع  يوس  هب  یمالـسا  هعماج  تیمکاح  اب  هطبار  رد  دـیاب  دـینک  لـمع  ینآرق  دـیتساوخ 

: دنیامرف

180 ص :

ص 181. ج2 ، یسانش ، ماما  زا  لقن  ص 108 ، هقرحملا ،» قعاوصلا  - » 1
(. ص 182 ج2 ، یسانش ، ماما   ) ص 97 یمزراوخ ، بقانم ،» - » 2

زا ینید  تیمکاح  فذح  تافآ  یبای  هشیر  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  تریصب 
ناهج تیریدم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 467ناهفصا   هحفص 198 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14857/AKS BARNAMEH/#content_note_180_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14857/AKS BARNAMEH/#content_note_180_2
http://www.ghaemiyeh.com


نیا دنداد و  رارق  نآرق  لََدب  ار  يزیچ  دب  دنداد ، رارق  ار  يرگید  زیچ  نآرق ، ياج  هب  دندمآ  هک  نیملاظ  ًالََدب » َنیِملاّظِلل  َسِئب  - » 199
.تسا یلََدب  دب  اهنآ  يارب 

زا زگره  دریذپب  ار  ینید  مالسا  زا  ریغ  سک  ره  و  َنیرِـساَْخلا » َنِم  ِهَرِخْالا  ِیف  َوُه  ُْهنِم َو  َلَبُْقی  ْنَلَف  اًنیِد  ِمالْـسِْالا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  َو  - » 200
.دوب دهاوخ  ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  دوش و  یمن  هتفریذپ  وا 

یمن امش  زا  ادخ  ار  ناتراک  دیوش و  یم  رود  ادخ  زا  امتح  دیریگب  هلصاف  ینآرق  رکف  مالـسا و  نآرق و  زا  رگا  دنیامرف  یم  ترـضح 
زا هیامرـس  مه  دوس و  مه  دـهدب ، تسد  زا  ار  شزیچ  همه  هک  یـسک  ینعی  رـساخ »  » .دـیدرگ یم  راـکنایز  تخبدـب و  اذـل  دریذـپ و 

هلجع نیا  اب  ار  گرزب  نینچ  نیا  يراک  هک  دش  هچ  دیدرک ؟ نینچ  هک  دش  هچ  دیدرک ؟ نینچ  ارچ  دـنیامرف : یم  دـعب  .دورب  شتـسد 
نییعت هفیلخ  دنتـسشن و  هدعاس  ینب  هفیقـس  رد  دنتفر  هک  دوب  هدشن  نفد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زونه  .دیدروآ  مه  ار  نآ  هتورس 

ماظن یلک  تهج  ینآرق ، لماک  روعـش  اب  لماک و  تریـصب  اب  هک  یـسک  ینعی  هفیلخ  .تسا  يا  هداس  زیچ  هفیلخ  نییعت  رگم  .دـندرک 
ار ادخ  مکح  دنک  یم  شالت  هک  یسک  ینعی  هیقف  ّیلو  تسا ، هیقف  تیالو  زا  ریغ  هفیلخ  هلئـسم  یتح  .دنک  یم  صخـشم  ار  یمالـسا 

.دشاب موصعم  شدوخ  دیاب  هک  یماما  ینعی  ربمایپ  هفیلخ  اما  .دنک  جارختسا  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  نانخس  تنـس و  نآرق و  زا 
لوسر تلحر  زا  دعب  یلو  .ندرک  عوجر  موصعم  مکح  فشک  سانشراک  هب  موصعم  ماما  تبیغ  نامز  رد  ینعی  هیقف  تیالو  نتفریذپ 

ماما تبیغ  نامز  رد  يرآ  .دربب  ولج  مالسا  ریسم  رد  ار  هعماج  هک  تسا  یموصعم  ناسنا  هب  عوجر  عوضوم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
هک موصعم ،

181 ص :
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درب ولج  هیقف  یلو  داهتجا  کمک  هب  ار  هار  زا  يرادـقم  دوش  یم  تسا  هدـنام  ام  يارب  تماما  خـیرات  لوط  رد  ناماما  نانخـس  هیامرس 
نیمه هب  ددرگ ، نکمم  یتسرد  هوحن  هب  نآ  نییبت  مالـسا و  همادا  ات  دراد  موصعم  ماما  هب  زاین  ًادیدش  یمالـسا  هعماج  لوا ، زور  یلو 
کنخ ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  راد  هحیرج  بلق  دایز ، تدم  نیا  تشذگ  زا  دعب  هیقف  تیالو  نایرج  مییوگ  یم  هک  تسا  تهج 

.تسا موصعم  ماما  مکح  تیمکاح  ياتسار  رد  نوچ  درک ،

ناراکنایز زا  ترخآ  رد  دنک و  یمن  لوبق  وا  زا  ار  نآ  دنوادخ  دنک  تیعبت  مالـسا  ریغ  زا  سکره  دندومرف  ترـضح  هک  نیا  زا  سپ 
فذح ار  مالسا  ًالمع  دیا ، هتفریذپ  یمالسا  هعماج  تیمکاح  تهج  ار  موصعم  ماما  ریغ  هک  قیرط  نیا  زا  امـش  دندرک  دیکأت  تسا و 

: دنیامرف یم  دیا ، هدرک 

لوسر تلحر  زوس  و  دریگ ، مارآ  هدیمر  لد  نیا  هک  دیدرکن  گنرد  ردق  نآ  سپس  اُهتَرفَن » َنُکـسَت  ْنَا  َْثیَر  ِّالا  اُوثَْبلَت  َمل  َُّمث  - » 201
يارب تقو  نآ  دـبای ، تسد  همزال  دـشر  هب  یمالـسا  هشیدـنا  رتسب  رد  دـسرب و  مزال  لداعت  هب  هعماج  دنیـشن و  ورف  اه  ناـج  زا  ادـخ ،

.دیدیشک یم  هشقن  هعماج  تیمکاح 

ریسم رد  موصعم  ماما  قیرط  زا  اهراک  ددرگ و  لهس  یمالسا  هعماج  راسفا  ندیشک  ات  دیتشاذگ  یم  لقاال  و  اهُداِیق » َسَلْسَی  َو  - » 202
.دریگ رارق  دوخ  حیحص 

دیدز یم  نماد  شتآ  هب  دـیدرک و  یم  هتخورفا  ار  اه  هریگ  شتآ  نآ  زا  سپ  اهَتَرْمَج » َنوُجِّیَُهت  اهَتَدـْقَو َو  َنوُرُوت  ُْمتْذَـخَا  َُّمث  - » 203
.دیدرک یم  اپرب  ار  اه  هنتف  نیا  دش  یم  هنیداهن  هعماج  رد  مالسا  هک  نآ  زا  دعب  لقاال  دینک ، رو  هلعش  ار  شتآ  ات 
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َنُوبیجَتْسَتَو - » 204

، هارمگ ِناطیـش  گناب  ندرک  تباجا  يارب  هک  دوب  يروط  امـش  طیارـش  موصعم  ماما  تیمکاـح  فذـح  رد  ِّيِوَْغلا » ِناـطیَّشلا  ِفاـتِِهل 
.دیدوب هدامآ 

.دیدرک یم  يرامشزور  ادخ  نشور  نید  راونا  ندومن  شوماخ  يارب  ایوگو  یلَْجلا » ِنیّدلا  ِراونَا  ِءافِطاَو  - » 205

.دیدیشک یم  راظتنا  ادخ  هدیزگرب  ربمایپ  ننس  ندرب  نیب  زا  رد  و  ّیِفَّصلا » ِیبَّنلا  ِنَنُس  ِلامِْها  َو  - » 206

نییعت غارـس  هب  دـیتفر  هک  دوب  مطالت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلحر  مغ  زا  اه  بلق  زونه  دـیدرکن ، گـنرد  چـیه  اـمش 
اهنت هن  .دـندرک  یمن  شومارف  ار  ریدـغ  نایرج  مدرم  دـیدوب ، هدرکن  مطالتم  ار  هعماـج  رگا  دـیتفرگ ، تسد  هب  ار  تیمکاـح  هفیلخ و 
اذل درک و  کیرحت  ار  امـش  مه  ناطیـش  و  دیدومن ، نشور  شتآ  دیدرک و  يزاسوج  ًامئاد  هکلب  دیتفرگ  تسد  هب  ار  تفالخ  نایرج 

هدنیآ يربهر  اب  هطبار  رد  ینخس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ًالـصا  ایوگ  .دیدرک  شوماخ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  رون 
.دنا هدرواین  نابز  هب  مالسا 

گرزب هلیح  ياشفا 

نآ و  هداد ، رارق  ناشیا  بلق  رد  دـنوادخ  ار  يرایـشوه  تریـصب و  همه  عقاو  هب  دـهد  یم  ناـشن  هک  دـنیامرف  یم  يا  هلمج  ترـضح 
: تسا نیا  هلمج 

.دیروخ یم  یناهنپ  بل  ریز  ار  ریش  فک ، ندروخ  هناهب  هب  ٍءاِغتْرا » ِیف  ًاوسَح  َنُوبرِْشَتَا   - » 207

183 ص :
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هناهب ریش  زا  ار  ریش  فک  نتفرگ  امـش  دنیامرف : یم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  .ندیـشکرس  ار  ریـش  يور  ياه  فک  ینعی  ءاغترا 
میهاوخ یم  طقف  میهاوخ ، یمن  يزیچ  میرادن و  تفالخ  اب  يراک  ام  دییوگ  یم  امـش  .دـیدروخ  ار  ریـش  ِدوخ  یناهنپ ، یلو  دـیدرک ،

مکح قبط  دش  مکاح  هفیلخ  یتقو  هک  دهد  یم  ناشن  خـیرات  .دیتسـشن و  نید  ياج  دـیدمآ و  هک  یلاح  رد  مینک ، لح  ار  تالکـشم 
طاـبترا یهلا  یحو  اـب  نم  : » تفگ یم  اذـل  داد و  یم  قح  دوخ  هب  مه  رهاـظ  رد  .ادـخ  مکح  قبط  هن  دومن ، هرادا  ار  هعماـج  شدوـخ 

(1) «. منک یم  مکح  مدوخ  داهتجا  رظن و  ساسا  رب  سپ  مرادن 

هفیلخ فرح  راثآ  ات  دـینک  عوجر  هیلع » هللا  همحر  » یئابطابط همالع  زا  عیـشت » تیونعم   » باتک هب  فرح  نیا  راثآ  ندـش  نشور  يارب 
ارهز همطاف  دمآ و  راتفرگ  یتالکـشم  هچ  هب  اه  نرق  لوط  رد  دـینیب  یم  ار  مالـسا  ناهج  امـش  هک  تساج  نیا  .دـیوش  هجوتم  ار  لوا 
ناهج زورما ، ارچ  هک  دومن  نشور  دوخ  هداعلا  قوف  تریصب  نآ  اب  داد و  صیخشت  راک  يادتبا  نامه  رد  ار  اه  نیا  همه  مالسلا  اهیلع 

، تسا هدروآ  شناوریپ  يارب  مالـسا  عقاو  هب  هک  یتاکرب  هب  دـنک و  هدافتـسا  مالـسا  زا  تسا  هتـسیاش  هک  روط  نآ  دـناوت  یمن  مالـسا 
(2) .دبای تسد 

184 ص :

.دوش عوجر  ص16  ج1 ، هسایسلا ، همامالا و  ص151 و  ج3 ، دعس ، نبا  تافبط  هب  - 1
یم اّرغ  يا  هبطخ  رد  هیواعم  لباقم  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  تسه  ص 175  ج 2 ، فجن ، پاچ  یسوط ، خیش  یلاما ،»  » رد - 2

َو اهَتَکََرب ؛ ُضْرَالا  اَهَرْطَق َو  ُءامَّسلا  ُمُْهتَطْعََال  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  ُلوُسَر  ْمُهَقَراَف  َْنیِح  یبَا  اوُعَیَاب  َساّنلا  َّنَا  َْول  ِهللاِاب  ُمِْسُقا  َو  : » دیامرف
ْدَق َو  َُکباحْـصَا : َْتنَا َو  ِءاقَلُّطلا  ُءاْنبَا  ُءاقَلُّطلا َو  اْهِیف  ْتَعِمَطَف  اهَْنَیب  ٌْشیَُرق  اْهتَعَزاَنَت  اِهنِدـْعَم  ْنِم  ْتَجَرَخ  اّمَلَف  ُهَیِواعُم ! ای  اهیف  َْتعِمَط  اـم 

اوُعِجْرَی یَّتَح  ًالافَـس  ُبَهْذَـی  ْمُهُْرمَا  ْلَزَی  َْمل  ِّالا  ُْهنِم  ُمَلْعَا  َوُه  ْنَم  ْمِهیف  ًالُجَر َو  اهَْرمَا  ٌهَُّما  ْتَّلَو  ام  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ُلوُسَر  َلاق 
یبَا َو ُهَّمُْالا  ِهِذَه  ْتَکَرَت  ْدَق  ِّيِِرماّسلا َو  اوُعَبَّتا  ْمِهیف َو  یسُوم  ُهَفیلَخ  ُهَّنَا  َنوُمَْلعَی  ْمُه  َنوراه َو  َلیئارسا   ] Z اُوَنب ْتَکَرَت  ْدَقَف  .اوُکَرَت  ام  یِلا 
هب منک  یم  دای  مسق  و   «. » َهَُّوبُّنلاِّالا یسُوم  ْنِم  َنوراه  َِهلِْزنَِمب  یِّنِم  َْتنَا  ُلوُقَی : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  َلوُسَر  اوُعِمَـس  ْدَق  ُهَْریَغ َو  اوُعَیاب 
یم تعیب  مردـپ  اب  مدرم  رگا  دـش ، ناهنپ  مدرم  نایم  زا  و  درک ، تلحر  اـیند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  هک : دـنوادخ 

و دیشاپ ؛ یم  ناشیا  رب  ار  دوخ  تکرب  نیمز  و  درک ؛ یم  تیانع  اهنآ  هب  ار  دوخ  ناراب  تارطق  مامت  تمحر ، نامـسآ  هنیآره  دندرک ،
اب شیرق  نآ ، ندوبر  يارب  تفر ؛ نوریب  دوخ  ندـعم  زا  تیالو  تراِما و  نوچ  نکیلو  یتشادـن ! یعمط  نآ  رد  وت  هیواـعم ؛ يا  رگید 

عمط نآ  ندوـبر  رد  ناگدـشدازآ  نارـسپ  هکم و  حـتف  رد  ادـخ  لوـسر  مّدـج  ِناگدـشدازآ  لاـح  نیا  رد  و  دنتـساخرب ؛ عازن  هب  مـه 
یتما تقو  چیه  دوب  هتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ًاقیقحت  هک  یلاح  رد  و  وت !  باحـصا  و  هیواعم ، يا  یتسه  وت  هک  دندرک ؛

رگم دشاب ؛ هدوب  روما  هب  ملعا  رتاناد و  صخش  نآ  زا  تما  نآ  نایم  رد  هک  دراپس  یمن  یـسک  تسد  هب  ار  دوخ  تراِما  تماعز و  رما 
لیئارـسا ینب  .دـنروآ  يور  نادـب  هرابود  دـنا ، هدرک  كرت  هک  ار  هچنآ  اـت  دور ؛ یم  یهاـبت  یتسـس و  هب  ور  اـهنآ  رما  هتـسویپ  هکنآ 

و دندرک ؛ يوریپ  يِِرماس  زا  و  اهنآ ؛ نایم  رد  تسا  یـسوم  هفیلخ  وا  دنتـسناد : یم  هک  نآ  اب  دنتفگ ؛ كرت  ار  یـسوم  ّیـصو  نوراه ،
یلع هب  هک  دندوب  هدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  نآ  اب  دندومن ؛ تعیب  وا  ریغ  اب  و  دنتفگ ؛ كرت  ار  مردپ  زین  تما  نیا 

«. توبن نودب  یسوم ، هب  تسا  نوراه  تبسن  دننامه  نم  هب  وت  تبسن  تفگ  یم 
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تقاط همه  نیا 

کی ایآ  میدـیمهف ، یم  دـیمهف ، مالـسا  فارحنا  نایرج  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ار  هچنآام  رگا  منک  یم  رکف  یهاـگ  هدـنب 
نم هب  وت  .دنک  رمع  همه  نیا  تسناوت  هک  دوب  دایز  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تقاط  ردقچ  میوگ  یم  دـعب  میتشاد ؟ ندـنام  ِتقاط  تعاس 
همه نیا  ندـید  وگب  نم  هب  دوـمرف ، تلحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تلحر  زا  دـعب  دوز  یلیخ  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  وـگن 
یمن یتیلوئـسم  هنحـص  نیا  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تسین ؟ یگرزب  تقاـط  نتـشاد ، ندـنام  تقاـط  زور  کـی  فارحنا و 

مهتم دوشگ ، یم  ضارتعا  هب  ینخس  رگا  هک  ارچ  دشاب ، هتشاد  تسناوت 

185 ص :
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(1) .تسا صیرح  تموکح  هب  تبسن  هک  دش  یم 

هک دوب  هدادن  وا  هب  ار  گرزب  فارحنا  نیا  مهف  روعش  ادخ  رگا  دنک ؟ هچ  دوبن ، یلکشم  نینچ  رد  هک  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  یلو 
، تسه شلاـبند  هب  گرزب  یتیلوئـسم  نآ  وریپ  رد  دراد و  ار  يروعـش  نینچ  هک  لاـح  تـفرگ و  یمن  رارق  گرزب  نـینچ  يراـشف  رد 

وت رب  مالس  دوب ؟ هدنام  وا  يارب  ایند  نیا  رد  ندنام  تقاط  رگید  ایآ  هناناج ، ضارتعا  نآ  ریطخ و  تیلوئـسم  نآ  ماجنا  زا  سپ  یتسار 
: يدرک لمع  هناروبص  ردقچ  دوخ  ِگرزب  ِتیرومأم  نآ  هب  تبسن  هک  همطاف  يا 

« ًاِرباص ِِهب  ِکَنَحَْتما  اَِمل  ِْتنُک  «َو 

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »

186 ص :

جهن « ) توُْملا َنِم  َعَزَج  اُولوُقَی  ْتُکْسَا  ْنِا  ِْکلُْملا َو  یَلَع  َصَرَح  اُولوُقَی  ُْلقَا  ْنِا  : » دنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  - 1
.دسرت یم  گرم  زا  دنیوگ  یم  موش  تکاس  رگا  تسا و  صیرح  تفالخ  رب  دنیوگ  یم  میوگب  ینخس  رگا  ینعی ؛ هبطخ 3 ) هغالبلا ،
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تفالخ ردص  یناوخزاب  يارب  یتوعد  دنس  كدف ؛ حرط 

هراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

﴾ ِکَُقلْخَی ْنَا  َْلبَق  ِکَقَلَخ  يذَّلا  ِکَنَحَْتما  ُهَنَحَتْمُم  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ﴿

﴾ ...ًهِرباص ِکَنَحَْتما  اَِمل  ِكَدَجَوَف  ﴿

نآ رد  وت  دـید  دـنوادخ  و  يوش ! قلخ  هک  نآ  زا  لبق  تقلاخ ، طسوت  هدـش  ناحتما  يا  مالـسلا !  اـهیلع  ارهز  همطاـف  يا  وت  رب  مـالس 
.يدمآرب میظع  ِناحتما  نآ  هدهع  زا  ییابیکش و  رباص و  ناحتما 

شیامن هب  ار  یهلا  میظع  ناحتما  نآ  دمآ ، شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تلحر  زا  سپ  هک  یطیارـش  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
.درک دزشوگ  دوجو  مامت  اب  ار  مالسا  زا  كانتشحو  فارحنا  نداد  ناشن  ِگرزب  تیلوئسم  تشاذگ و 

گرزب فارحنا  رب  تیساّسح 

هب مالـسلا ، اهیلع  ارهز  همطاف  یلـصا  تیـساّسح  نآ  دـنیامرفب ، ّتقد  نازیزع  تسا  بوخ  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  هبطخ  رد  هچنآ 
میوش و ساّسح  نآ  هب  تبـسن  دـیاب  ردـقچ  میناد  یمن  ام  یلو  دـیآ ، یم  شیپ  هعماج  رد  گرزب  یفارحنا  یهاگ  .تسا  هعجاـف  قمع 

لداعتم يارب  دـیاب  هک  تساج  نیا  میهد ، یم  ناشن  هزادـنا  زا  شیب  ِتیـساّسح  هداس ، هلئـسم  کـی  يور  لـیلد  یب  سکعرب ، یهاـگ 
رد فارحنا  تعسو  هب  یفارحنا  یهاگ  .میریگب  کمک  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  دوخ  ياه  تیساّسح  ندرک 
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دیدـپ يا  هعقاو  نینچ  داد و  مه  تسد  هب  تسد  زیچ  همه  روطچ  دـنک  یمن  رواب  ناسنا  هک  يروط  هب  دریگ ، یم  تروص  خـیرات  ّلک 
خیرات همه  زا  هک  یگرزب  ياه  ناسنا  طسوت  رگم  تسین ، كرد  لباق  یبوخ  هب  شدوخ  نامز  رد  ًامومع  گرزب  ياه  فارحنا  .دـمآ 
هعجاف قّقحت  هّجوتم  ار  ام  مالسلا ، اهیلع  ارهز  همطاف  هبطخ  .دنروآرد  تکرح  هب  حیحـص  تهج  رد  ار  خیرات  دنرومأم  دنرت و  گرزب 

.دنا هدش  نآ  هّجوتم  قیمع ، قیقد و  هداعلا  قوف  یتریـصب  اب  ترـضح  نآ  هک  دمهف  یم  ناسنا  دنک و  یم  مالـسا  ردص  رد  گرزب  يا 
.درب یپ  نآ  داعبا  هب  یلومعم  هاگن  کی  رد  ناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رت  قیمع  رایسب  هعجاف 

هعجاف ياهتنا 

کی اّما  دینک ، یم  حیبقت  ار  راک  نیا  دیوش و  یم  تحاران  مه  امش  دنکش ، یم  ار  امش  لزنم  هرجنپ  هشیش  دیآ  یم  یـسک  تقو  کی 
یم حیبقت  ار  راک  نآ  دیوش و  یم  تحاران  مه  تلاح  نیا  رد  دناسر ، یم  لتق  هب  ار  امش  نادنزرف  نز و  دیآ و  یم  یـسک  کی  تقو 
نیع رد  امـش  راک  نیا  یلو  دـییامن ، یم  نآ  اـب  دروخرب  يارب  ار  شـالت  تیاـهن  دیرامـش و  یم  دـب  ار  راـک  نیا  هداـعلا  قوف  دـینک و 

ًالصا هثداح  نیا  دناشکب ، داسف  هب  دنک و  فرحنم  ار  امش  دنزرف  نز و  یسک  رگا  لاح  .تسین  دروم  نیا  رد  یتحاران  ياهتنا  یگرزب 
هب دـیناوت  یم  مه  امـش  تسا و  هدرب  نیب  زا  ار  اه  نآ  ندـب  نانآ  نتـشک  اب  ًاتیاهن  هکارچ  تسین ، لبق  هثداـح  ود  نآ  اـب  هسیاـقم  لـباق 

فرحنم ار  اه  نآ  یتقو  اّما  دهد ، یم  همادا  دوخ  تایح  هب  امـش  دنزرف  نز و  حور  یلو  دـیربب ، نیب  زا  ار  لتاق  ندـب  صاصق ، کمک 
يرایشوه ردقچ  الاح  تسا ، هدرک  فرحنم  ار  ناشدوجو  همه  درک 

190 ص :
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زیچ اـه  نآ  ندرک  فرحنم  یلو  تسا  كانتـشحو  یلیخ  دـنزرف  نز و  ندـناسر  لـتق  هب  هک  ینیع  رد  دـمهفب  ناـسنا  هک  دـهاوخ  یم 
لتخم اه  نآ  یناسنا  تهج  رگید  درک ، فرحنم  ار  اه  نآ  یتقو  نوچ  .تسین  ناشندـناسر  لتق  هب  اب  هسیاـقم  لـباق  هک  تسا  يرگید 
ِشالت همه  نآ  زا  سپ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  الاح  دـنیوگ ؛ یم  هعجاف  ياهتنا  ار  نیا  تسین و  لّمحت  لباق  رگید  نیا  تسا ، هدـش 

هدش ور  هبور  مالسا  هب  تبـسن  هعجاف  ياهتنا  اب  راوگرزب ، باحـصا  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
.دنا

دوب هرظتنمریغ  بیجع و 

یلیخ ینعی  َنوُـکَفُْؤت ؛» ّینَا  ْمُِکب َو  َفـْیَک  ْمُْکنِم َو  َتاـْهیَهَف  : » دـنیامرف یم  ترـضح  هـبطخ ، 187و188و189 )  ) هرامـش ياهزارف  رد 
مود لّوا و  هفیلخ  هب  باطخ  ترـضح  دیـسرب ؟ دیتساوخ  یم  اجک  هب  راک  نیا  اب  دیدرک ، ار  راک  نیا  روطچ  .دوب  هرظتنمریغ  بیجع و 

يارب درک  یم  ار  راـک  نیا  نایفـسوبا  رگا  .دـینزب  یفارحنا  نینچ  هب  تسد  امـش  هک  درک  یمن  مـه  ار  شرکف  مدآ  ًالـصا  دـنیوگ : یم 
یتسار .دوب  یفاک  یلمع  نینچ  زا  يراددوخ  يارب  یناملسم  لقاّدح  میناملـسم ، ام  دنیوگ  یم  اه  نیا  یلو  تشادن ، بّجعت  ترـضح 

.دنزب تسد  راک  نآ  هب  دیابن  مه  تیمالـسا  لقادح  اب  یـسک  دـنراد  راظتنا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هک  تسا  هدـش  عقاو  يراک  هچ 
اهیلع ارهز  همطاف  دنز و  یمن  تسد  نآ  هب  زاب  تیمالـسا  لقادح  اب  یناملـسم  ره  هک  تسا  یهیدـب  ردـقنآ  هک  تسا  يزیچ  هچ  ینعی 

میـشاب هدـید  اـم  یتقو  لاـثم ؛ ناونع  هب  دـنداد ؟ نت  نآ  هب  دـندز و  تسد  نآ  هب  مود  لّوا و  هفیلخ  ارچ  هک  دـننک  یم  بّجعت  مالـسلا 
ار بآ  یلاعبانج 
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نینچ راـظتنا  امـش  زا  ًالـصا  مییوگ : یم  تسین ! رت  بآ ، دـییوگب : ـالاح  دـیا ، هدرک  هبرجت  ار  نآ  ندوب  بوطرم  رت و  دیـسانش و  یم 
مییوگ یم  یلاعبانج  هب  اذـل  تسا ، رت  بآ  دیـشاب  هدـش  هّجوتم  امـش  هک  تسا  یفاک  بآ  اب  طابترا  لقادـح  نوچ  تفر ، یمن  ینخس 

.میتشادن يراظتنا  نینچ  ًالصا  امش  زا  دینز ، یم  هک  تسا  یفرح  هچ  نیا 

«: مُِکب َْفیَک  :» دـنیامرف یم  دـندوب ، هدرک  بّجعت  مود  لّوا و  هفیلخ  تاکرح  زا  هزادـنا  نیمه  هب  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  ترـضح 
عقاو و قباطم  هک  یلمع  ینعی  ْکِفا  ) .دـیور یم  یگرزب  فارحنا  نینچ  اب  دـیراد  اجک  َنوُکَفُْؤت :» ّینَا  » دـیدرک ار  راک  نیا  دـش  روطچ 

( تسین قح  قباطم 

قحان و يریگ  تهج  گرزب و  فارحنا  کی  ِثحب  هبطخ  نیا  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  نانخـس  قبط  تسا  مولعم  سپ 
رارق عوضوم  نیا  يور  ار  دوخ  تیـساّسح  مامت  ترـضح  و  دننزب ، تسد  نآ  هب  تیمالـسا  نایعّدم  تفر  یمن  راظتنا  هک  تسا  یلطاب 

.دنهد ناشن  ار  یلصا  فارحنا  ات  دنروآ  یم  هنومن  يارب  ار  اه  نیا  كدف و  بصغ  ثحب  دنا و  هداد 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  تّیساسح  اب  یگنهامه  هجیتن 

يور رب  ترـضح  نآ  یتقو  دـینکن ، شومارف  ًایناث : .دـنا  ساّسح  يزیچ  هچ  يور  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  دـییامرفب  تیاـنع  ًـالّوا :
یّنس هعیش و  هکارچ  تسا ؛ تّجح  تیرـشب  همه  يارب  هک  تسا  یّقح  ِتیـساّسح  عقاو  رد  دنداد ، ناشن  تیـساّسح  دوخ  زا  یعوضوم 

َهللا َّنِا  :» دندومرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هک  دنراد  لوبق 

192 ص :
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اب دوش و  یم  كانبـضغ  همطاف  بضغ  اب  یلاعتو  كرابت  يادخ  ینعی ؛  (1)« اهاضِِرل یـضْرَی  َهَمِطاف َو  ِبَضَِغل  ُبِضْغَی  یلاعَت  َكَرابَت َو 
نآ ندوب  لطاب  قح و  كالم  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تیساّسح  سپ  .دوش  یم  یـضار  زیچ  نآ  زا  يزیچ - ره  زا  همطاف -  تیاضر 
امـش نم و  رگا  و  دـنهد ، یم  ناشن  تیـساّسح  يزیچ  هچ  يور  رب  ترـضح  عوضوم  نیا  هب  هّجوت  اب  دـینک  هظحالم  لاـح  تسا ، زیچ 

هجیتن رد  میا و  هتفرگ  هلصاف  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  رهّطم  بلق  زا  مینادب  میدوب ، ساّسح  مک  ای  میدوبن و  ساّسح  هلأسم  نآ  يور 
نآ اب  شتیـصخش  دوشب و  ناسنا  تاذ  رب  ضراع  یتافـص  هک  تسین  یقالخا  ثحب  کـی  اـم  ثحب  .میا  هدـش  مورحم  قیاـقح  مهف  زا 

نامتیـساّسح ندرک  مگ  اب  رگا  هک  منک  یم  ضرع  ساسا  نیا  رب  دوشب و  قّقحتم  لئاضف  رد  ناـسنا  دـیاب  هکلب  ددرگ ، دـّحتم  لـئاضف 
یلاعتم ّتیصخش  نآ  دیدش و  دوجو  نآ  رگید  میریگب ، هلصاف  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  زا  دنساّسح ، نآ  هب  ترضح  هچنآ  هب  تبسن 

اب ندـش  گـنهامه  مالـسلا و  اـهیلع  ارهز  همطاـف  هبطخ  هب  هّجوـت  ینعی  میهد ، یم  تسد  زا  میرواـیب ، تسد  هب  میتـسناوت  یم  هـک  ار 
دـصقم و دراد و  شزرا  اـم  يارب  تحاـس  نآ  هک  درب  یم  یلاـعتم  تحاـس  هطیح و  کـی  رد  ار  اـم  ترـضح  نآ  سّدـقم  تیـساّسح 

(2) .تسا اتسار  نیمه  رد  هداوناخ  نیا  زا  تیعبت  زا  ام  دوصقم 

193 ص :

.دوش عوجر  رکبابا  تفالخ  لصف  لاس 270  یفوتم  يرونید  هبیتق  نبا  زا  هسایسلا  همامالا و  باتک  هب  - 1
وت یهاـگ ز  رکـش  نآ  دوب  یـشاب ، رکـش  زا  نیریـش  وت  نوچ  هک : دـنک  یم  حرطم  نینچ  ار  عوضوم  نیا  دوخ  يونثم  رد  يوـلوم  - 2

نیریش یقالخا  تافـص  ِرَکِـش  اب  ناسنا  ات  ینعی   ] ادج ددرگ  رکـش  زا  دوخ  رکـش  یک  افو  يرایـسب  يدرگ ز  رکـش  نوچ  دوش  بیاغ 
اب ددرگ و  رکش  شدوخ  تسناوت  رگا  یلو  ددرگ ، مورحم  یقالخا  لیاضف  زا  ناسنا  دورب و  یضراع  ِتافـص  نآ  تسا  نکمم  تسا ،
هک هدش  یناسک  عبات  نوچ  دـنوش ، یمن  ادـج  وا  زا  لیاضف  رگید  دوش ، يرگید  دوجو  شدوجو ، مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  تیعبت 

.دنتسه یناسنا  تقیقح  نیع 

زا ینید  تیمکاح  فذح  تافآ  یبای  هشیر  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  تریصب 
ناهج تیریدم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 467ناهفصا   هحفص 211 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14857/AKS BARNAMEH/#content_note_193_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14857/AKS BARNAMEH/#content_note_193_2
http://www.ghaemiyeh.com


تحاس کی  هب  دیـسرب و  ییاج  هب  دـیهاوخ  یم  رگا  ینعی  تسام ، یگدـنز  زورما  مایپ  هبطخ ، نیا  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مایپ 
زا میوشن  ور  هبور  نآ  اب  بسانم  تیفرظ  اب  رگا  هک  گرزب  رایـسب  تسا  یماـیپ  نآ  دـیریگب و  ار  ماـیپ  نیا  دـیاب  دـیبای  تسد  یلاـعتم 

نامتّلم نامدوخ و  زورما  میونـشب ، ار  ضارتعا  نیا  يادص  رگا  هک  تسا  گرزب  ضارتعا  کی  نآ  .میا و  هدش  مورحم  یگرزب  هیده 
، دنریگ یمن  ار  مزال  هجیتن  نآ  زیزع  مالـسا  زا  ناناملـسم  زا  يرایـسب  دینیب  یم  هک  نیا  .میا  هداد  تاجن  اهتنا  یب  لاچهایـس  نیا  زا  ار 

نیا .دـندرک  يراذـگ  هیاـپ  ار  نآ  مالـسلا  اـهیلع  هللا  لوسر  رتـخد  هک  تسناد  یگرزب  تیـساسح  نآ  نتـشادن  رد  دـیاب  ار  شا  هشیر 
.دروآ تسد  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تانکس  تاملک و  يور  رب  قیمع  ّربدت  اب  ناوت  یم  ار  تیساسح 

مالسا بلق  رد  بمب  راجفنا 

رد یبمب  هدعاس  ینب  هفیقس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زور  ینعی  يرجه ، لاس 11 رفص  هبنشود 28 زور  رد  تسرد 
همه تاکرب  زا  زورما  ام  رگا  ینعی  .درک  ناریو  ار  مالسا  ملاع  مامت  رورم  هب  نآ  ياه  شکرت  راثآ و  هک  دش  رجفنم  مالسا  ملاع  بلق 

دیشاب هّجوتم  میراد ؛ مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ّبح  ام  هللادمحب  دییوگن  .تسا  هفیقـس  رطاخ  هب  میرب  یمن  هرهب  ندوب  ناملـسم  هبناج 
دوش و مکاح  ناهج  رسارس  رد  ام و  یگدنز  داعبا  همه  رد  تیبلا  لها  گنهرف  میتشاد  زاین  ام 

194 ص :
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.درک تلفغ  دندش ، نآ  هّجوتم  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هک  مهم  هلئسم  نیا  زا  دیابن  و  دشن ، نیا 

مغ ضارتعا و  عوضوم  نانمشد ، تسد  هب  ای  نامدوخ و  تسد  هب  ای  هک  تسا  نیمه  دننز  یم  نایعیـش  ام  هب  هک  ییاه  هبرـض  زا  یکی 
مه هدروخ و  هبرـض  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاـف  میظع  تیـصخش  هب  مه  تروص  نآ  رد  دـننک ، یم  فرحنم  ار  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف 

هّیسنِا ياروح  نآ  سّدقم  يولهپ  هب  رد  هک  ندرک  فّقوتم  دح  نیا  رد  ار  عوضوم  .تسا  هدش  شومارف  ترضح  نآ  یلصا  تیساّسح 
همطاـف اـب  يدروخرب  نینچ  دوب ، يرگید  زیچ  گرزب  هعجاـف  یلو   (1) .دـش عقاو  یگرزب  ملظ  نینچ  يرآ ؛ تسا ؛ كاـنرطخ  دروـخ ،

وگب .دنریگب  ترـضح  نآ  زا  دنتـساوخ  یم  هک  دوب  ماقتنا  کی  مالـسلا  اهیلع  هللا  لوسر  رتخد  يولهپ  نتـسکش  مالـسلا و  اهیلع  ارهز 
نینچ مالـسلا  اـهیلع  هیـضرم  يارهز  اـب  دـنهاوخ  یم  ـالاح  هک  هدومن  ناـشیرپ  ار  نانمـشد  همه  نیا  هک  درک  راـک  هچ  ترـضح  رگم 

دور و یم  تسد  زا  اـهزیچ  یلیخ  دـش ، مگ  یلـصا  هلئـسم  یتـقو  دوشن ، مُگ  یلـصا  هلئـسم  نآ  دیـشاب  بظاوم  و  دـننکب ؟ يدروخرب 
ینعم زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ياه  ضارتعا  اه و  کشا  دوش و  یم  مُگ  یلـصا  عوضوم  هعقاو و  روحم  دوش  یم  كدف  بصغ 

.ددرگ یم  یلاخ  دوخ  یلصا 

هب مزال  یفاکـشوم  اب  ّتقد و  اب  ار  گرزب  هبطخ  نیا  میناوتب  ات  دـهدب  یفاک  هلـصوح  ام  هعماـج  هب  امـش و  نم و  هب  هللا  ءاـش  نإ  ادـخ 
کی هبطخ  نیا  رد  ترضح  تالمج  کت  کت  هچ ؟ ینعی  مالسلا  اهیلع  ارهز  میمهف  یم  تقو  نآ  میراذگب ، ثحب 

195 ص :

رتـکد زا  مالـسلا  هـیلع  یلع  ماـما  باـتک  هـب  زین  ص 156 و  ءاـطغلا ، فشاـک  لآ  نیـسحدمحم  خیـش  زا  يوأـملا  هّنج  باـتک  هـب  - 1
.دینک عوجر  ص343  ج1 ، دوصقملادبع ، حاتفلادبع 
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.درک لوکوم  دیاب  هدنیآ  هب  ار  ندرک  دروخرب  هبطخ  اب  مزال  ّتقد  اب  لاح  ره  رد  هک  تسا  انعم  فراعملا  هرئاد 

دومن دزشوگ  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هک  يرطخ 

جراخ تسایـس  هنحـص  زا  صخـش  کی  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  فذـح  اب  هک  تسا  نیا  ترـضح  ثحب  اج  نیا  اـت  هبطخ  لّوا  زا 
هتـشاد دـناوت  یمن  ناملـسم  هعماج  نیب  رد  ار  یقیقح  ریثأت  نآ  نآرق  رگید  ًـالمع  هک  تسا  هدـمآ  شیپ  گرزب  يرطخ  هکلب  هدـشن ،

ار مالـسا  زا  فارحنا  دناوت  یم  تمایق  مایق  ات  هک  دندوشگ ، مالـسا  ردص  رد  ار  يا  ههبج  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  عقاو  رد  دـشاب و 
هملک یعقاو  ینعم  هب  مالسا -  هب  تشگرب  دنک و  الم  رب  تسین  مالسا  ناش  یلصا  تهج  هک  ار  ییاهامن  مالسا  ياه  هشقن  دناسانشب و 

وا زا  دنتساوخ  دندیزرو و  هنیک  همه  نیا  ترضح  سّدقم  دوجو  هب  ارچ  دش  هّجوتم  ناوت  یم  هک  تسا  تقو  نآ  .دیامن  داهنشیپ  ار  - 
یقیقد میظع و  ههبج  زا  یلو  تسین  لد  دزوسن ، سّدقم  دوجو  نآرب  دراو  ياه  تبیـصم  ماقتنا و  نیا  زا  هک  یلد  يرآ  .دنریگب  ماقتنا 

.دینکن تلفغ  دش ، يریگولج  مالسا  مده  رطخ  زا  دروخ و  مه  هب  نمشد  تابساحم  همه  قیرط  نیا  زا  دندوشگ و  ترضح  هک 

نآ ات  دوب ، دهاوخ  راگدنام  خیرات  هرطاخ  رد  هک  تسا  يا  هراشا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هراشا 
، دوش ققحم  مالسا  تاکرب  دروم  رد  ادخ  ياه  هدعو  هک  درک  هدافتسا  دیاب  مالـسا  زا  هنوگچ  دیـسرپ  دوخ  زا  مالـسا  ناهج  هک  تقو 

.دهد ناشن  ار  راک  هار  ترضح  نآ  هراشا 
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« هیلع هللا  همحر  » ینیمخ ماما  يدوجو  هعس  تّلع 

نیب دیاب  ام  دینادب  اّما  دنک ، یم  عیرس  رایسب  ار  ناسنا  ریس  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  صوصخ  هب  هداوناخ  نیا  سّدقم  دوجو  هب  لّسوت 
هللا همحر  » ینیمخ ماما  نوچ  میراذـگب ، قرف  یلیخ  هداس ، فراع  یفوص و  کی  اب  هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ ماما  لـثم  یگرزب  فراـع 

طقف ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ناشیا  اریز  دهد ، یم  تاجن  ار  وا  دریگ و  یم  ار  رشب  تسد  تمایق  مایق  ات  ناش  يدوجو  هعـس  هیلع »
شورخ و روعش و  روش و  ترضح ، نآ  نانمـشد  تیملاظ  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  تیمولظم  رانک  رد  دندوب ، هدیدن  دُعب  کی  زا 
« هیلع هللا  همحر  » ینیمخ ماـما  بتکم  هک  تساـج  نیا  دـندوب ، هدـش  یمطاـف  عقاو  رد  ناـشدوخ  هدـید و  زین  ار  ترـضح  نآ  ضارتعا 

.دزاس یم  مالسلا  اهیلع  یمطاف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يدّمحم  فراع  هکلب  دزاس ، یمن  دودحم  هداس و  یفوص 

تمسق ود  هب  ار  یمالسا  هعماج  ًالمع  و  دید ، همطل  مالسا  همه  موصعم  تیمکاح  زا  فارحنا  طیارش  رد  ینعی  هفیقس ، رد  دش  ضرع 
رگا : » دیوگ یم  هیروس  لها  یّنس  دنمشناد  کی  .دوبن  یمک  هبرض  نیا  و  درک ، لیدبت  یماش  یفوک و  هتـسکش  اپ  تسد و  حورجم و 

رد ًادـعب  هک  یتافالتخا  زگره  دوب ، هدـشن  جراخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تیبلا  لها  زا  یمالـسا  هعماج  تیمکاـح  ادـتبا  رد 
اب نّویولع  مان  هب  ناملـسم  يا  هّدع  ارچ  ماش ؟ کی  دش و  ادیپ  هفوک  کی  ارچ  ًالـصا  دش » یمن  رادـیدپ  دـمآ ، دوجو  هب  مالـسا  ناهج 

مرکاربمایپ ادخ و  هک  یّقح  نایرج  رگا  دمآ ؟ دوجو  هب  هیواعم  رظن  تحت  ماش و  تیزکرم  اب  نایوما  مان  هب  يا  هّدع  هفوک و  تیزکرم 
هب لطاب  نایرج  کی  یتقو  یلو  .درب  یمن  ییاج  هب  هار  نآ ، اب  تفلاـخم  دـش ، یم  مکاـح  دنتـشاد  دـیکأت  نآ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دریگ و یم  دوخ  هب  یقطنم  تلاح  نآ ، ربارب  رد  قحان  ياه  يریگ  ههبج  یّتح  دیآ ، دوجو 
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اه نیا  اما  دندرک ؛ یم  تفلاخم  يوما  دنچ  دوب  نکمم  دندش ، یم  مکاح  مالـسلا  اهیلع  تیبلا  لها  رگا  .دوش  یم  راد  هشیر  فالتخا 
یمالـسا ریغ  ياه  نایرج  تیوقت  هیلّوا و  فارحنا  نآ  اب  یلو  دنـشاب ، مالـسا  تیمکاـح  لـباقم  رد  يدـنمتردق  ههبج  دنتـسناوت  یمن 

هک مه  هّکم  هنیدم و  دندرک ، يزیر  همانرب  مالـسا  يارب  دنداتـسیا و  مالـسا  لصا  يور  هبور  نایوما  تموکح  اب  ماش  لها  هک  دـیدید 
.درذگ یم  هچ  مالسا  ناهج  رد  دراد  هک  دوب  هدرب  ناشباوخ  ایوگ  چیه ،

« .دناشک مه  رس  تشپ  ياه  بالقنا  هب  یندشان ، باریس  هتخیر و  رمث  یب  ییاه  نوخ  رذگهر  زا  ار  هدنیآ  ياه  لسن  «و 

کفنیال ءزج  رگیدـمه  اب  ناناملـسم  ندـیگنج  ایوگ  تفرگ ، ار  مالـسا  ناهج  نماد  ینمـشد ، گنج و  مه  زاب  گـنج و  روط  نیمه 
یمن قرف  رگید  نیـسحلا ؛ نب  یلع  نب  دیز  گنج  هچ  و  ناورهن ، گنج  هچ  دـشاب و  لمج  گنج  هچ  لاح  دوب ، هدـش  ناش  یگدـنز 

هک ینید  رد  .دوب  هدـش  لیدـبت  هزرابم  ینمـشد و  لصا  هب  اـه ، ههبج  ندوب  لـطاب  ّقح و  زرم  زا  یگناـگود  تموصخ و  اـیوگ  دـنک ،
اج نیا  هب  راـک  ارچ   (1)« ًاعیمَج ِهللا  ِلـْبَِحب  اوُمِـصَتْعاَو  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  تّوخا  تدـحو و  یگناـگی و  هب  توعد  ار  شناوریپ 

!؟ دش هدیشک 

؟ مالسا نیزورما  فعض  هشیر 

ور هبور  نیطـسلف  هعقاو  اب  هبترم  کی  هتـشذگ  ياه  ههد  رد  ام  هک  دومن  فیعـض  ناـنچنآ  ار  مالـسا  مه ، رـس  تشپ  ياـه  تموصخ  »
رد دیاب  دینیب  یم  نیطسلف  هب  تبسن  مالسا  ناهج  زا  امش  هک  ار  یفعض  نیا  هشیر  .میدش 

198 ص :

هیآ 103. نارمع ، لآ  هروس  - 1
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« .درک دز  شوگ  همه  هب  ار  نآ  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هک  یفارحنا  دینک ، وجتسج  هیلّوا  فارحنا 

نیا ییاورپ  یب  تیاهن  اب  مالـسا  ناهج  بلق  رد  تسینویهـص  یتّیّلقا  هک  تسا  هدش  هچ  رخآ  دـینک ، رّکفت  هلأسم  نیا  يور  یمک  امش 
.دنک عفد  ار  ملظ  نیا  دناوت  یمن  تردق ، همه  نیا  اب  مالسا  ناهج  دننک و  یم  ملظ  همه 

یصخش هب  تمسق  ره  و  هدش ، هکت  هکت  مه  زا  ادج  لحاوس  نایم  رد  ددعتم و  ياه  نیمزرس  رد  مالـسا  ناهج  حورجم  رکیپ  هزورما  »
تیمکاـح ناـیرج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  دـعب  نوچ  .دریگ  یم  رارق  هلمح  دروم  یتحار  هب  تسا و  هتفرگ  ّقلعت 

« .درکن ادیپ  همادا  تسرد 

؟ تاجن هار 

هللا لوسر  تلحر  زا  دعب  ِتیمکاح  نازیر  همانرب  هفیقـس  رد  نوچ  مالـسا ؛ هغدغد  زج  دراد  زیچ  همه  هغدـغد  زورما  مالـسا  ناهج  «و 
طقف هک  مه  امهیلع » هللا  مالـس  » یلع همطاف و  مالـسا ، دوخ  ندـنام  اج  رب  هغدـغد  زج  دنتـشاد  زیچ  همه  هغدـغد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
اهیلع ارهز  همطاف  راتفگ  زونه  مالسا  ناهج  تاجن  يارب  یلو  دنتفرگ ، رارق  تمهت  فذح و  مشخ و  دروم  دنتشاد ، ار  مالـسا  هغدغد 

هللا تاولـص  » هللا لوسر  رتخد  توعد  هب  تشگرب  زج  یهار  چـیه  تسا و  ناملـسم  ّتلم  تاـجن  هار  نیرت  هزاـت  نیرت و  هدـنز  مالـسلا 
هار مالـسا  ناهج  ّلـک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـناوخ و  ارف  نآ  هب  ار  ناناملـسم  همه  دـیاب  هراومه  تسین و  نیب  رد  اـمهیلع »

« .دومن راومه  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  عوجر 

و تسا ، مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هداعلا  قوف  رابتعا  هدش ، هنیداهن  یّنس - هعیش و  زا  معا  مالـسا - ناهج  رد  هللادمحب  هک  یبیجع  زیچ 
تسین يا  هبطخ  مه  هبطخ  نیا 

199 ص :
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مه اذـل  تسا و  هبطخ  نیا  ياهدنـس  زا  یکی  تسا  ّتنـس  لها  بتک  زا  هک  ءاسنلا » تاغالب   » باتک .دـشاب  هدرک  لقن  هعیـش  طقف  هک 
مالسا ناهج  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  قیرط  زا  میناوت  یم  زورما  تسا و  مالـسا  ناهج  مارتحا  دروم  هبطخ  لصا  مه  هبطخ و  هدنیوگ 

ات مییاـمن  رادـیب  ار  مالـسا  ناـهج  زوـسلد ، نادنمـشناد  قـیرط  زا  تسا و  يدـعب  تالکـشم  همه  هشیر  هک  مینکب  یفارحنا  هجوـتم  ار 
زارف رد  .داد  تاـجن  تالکـشم  نـیا  زا  ار  مالـسا  ناـهج  دـیاب  هنوـگچ  تـسا و  هدیـشک  اـهاج  نـیا  هـب  راـک  هـک  هدـش  هـچ  دـنمهفب 

تیمکاـح همادا  رد  ارچ  تسامـش ، لـباقم  ادـخ  باـتک  ینعی  ْمُکِرُهْظَا ؛» َْنَیب  ِهللا  ُباـتِک  َو  : » دـنیامرف یم  ترـضح  هبطخ ، 190 هرامش
نیا تابثا  يارب  دنک ؟ يربهر  ار  مالسا  ناهج  دناوت  یمن  موصعم ، یماما  زج  دینیبب  ات  دینک  یمن  عوجر  هللا  باتک  هب  یمالـسا  هعماج 

یتحار هب  نآرق  دوخ  دـشاب ، هتـشاد  نایرج  هعماج  رد  دـیاب  موصعم  ماـما  مکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تلحر  زا  دـعب  هک 
رد سپ  ؛(1)  دنک یم  نشور  ار  هلئسم 

200 ص :

نازیملا مّیق  ریسفت  میدروآ و  دهاش  رصتخم  روط  هب  ًالبق  هک  مینک  یم  بلج  ءاسن  هروس   59 هیآ هب  ار  نازیزع  رظن  هنومن  ناونع  هب  - 1
َنیِذَّلااَهُّیَا َء ای  : » دـیامرف یم  نآرق  .دـیامن  یم  موصعم ، یماما  طسوت  مالـسا  تیمکاح  همادا  هب  نآرق  رظن  هّجوتم  ار  ام  اتـسار  نیا  رد 

ِمْوَْیلا ِهَّللِاب َو  َنُونِمُْؤت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِلوُسَّرلا  ِهَّللا َو  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ْیَـش ٍء  ِیف  ُْمتْعَزاَنَت  ْنِإَف  ْمُْکنِم ، ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلااوُعیِطَأ َو  َهَّللااوُعیِطَأ َو  اُونَما 
ار ناتدوخ  زا  ِرمـالا  یلوا  ادـخ و  لوسر  دـینک و  تعاـطا  ار  ادـخ  ناـنمؤم  يا  ینعی  ( 59/ ءاسن « ) ًالیِوْأَت ُنَسْحَأ  ٌْریَخ َو  َکـِلَذ  ِرِخَأـْلا ،

نمؤم تمایق  هب  ادخ و  هب  رگا  دیهد ، عاجرا  شلوسر  ادخ و  هب  ار  فالتخا  نآ  دیدرک  فالتخا  يدروم  رد  رگا  سپ  دـینک ، تعاطا 
.تسا هدرمـش  بجاو  ار  رمالا  یلوا  ادخ و  لوسر  ادخ و  تعاطا  هیآ  ًالوا : .دراد  ییوکین  بقاوعو  رایـسب ، ِریخ  راک  نیا  هک  دـیتسه ،

هدرب راک  هب  رمالا » یلوا  ادـخ و  لوسر  دروم «  رد  راب  کی  و  ادـخ »  دروم «  رد  راب  کی  ار  دـینک  تعاـطا  ینعی  اوُعیطَا »  » ظـفل ًاـیناث :
یلو .تسا  هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  یحو  ناونع  هب  هک  تسا  یماکحا  زا  يوریپ  ادخ  زا  تعاطا  زا  دارم  لاح  .تسا 

نآرق دـیامرف : یم  شربمایپ  هب  دـنوادخ  دوخ  هچنانچ  یهلا ، ماکحا  نایب  رد  وا  زا  تعاطا  یکی  دراد ، هبنجود  ادـخ  لوسر  زا  تعاطا 
هبنج کی  و  ( 44/ لحن «) ْمِْهَیِلا َلُِّزن  ام  ِساّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرْکِّذـلا  َْکَیِلا  اْنلَْزنَا  َو   » .ینک نشور  نییبت و  مدرم  يارب  ات  میا  هدرک  لزاـن  وت  رب  ار 

نارادـنامرف بصن  لزع و  عافد و  داهج و  ماکحا و  يارجا  رد  یمالـسا  هعماج  ّربدـم  ناونع  هب  ادـخ  لوسر  زا  تعاطا  تعاطا ، ِرگید 
هدرک نشور  وت  يارب  ادخ  هچنآ  ساسا  رب  مدرم  نیب  ات  میدرک  لزان  وت  يارب  قح  هب  ار  نآرق  ام  دـیامرف : یم  دـنوادخ  هچنانچ  تسا ،
لوسر زا  تعاطا  هکنآ  دوجو  اب  سپ  ( 105/ ءاسن «) هللا َکیرَا  اِمب  ِساّنلا  َْنَیب  َمُکْحَِتل  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  َْکَیِلا  اْنلَْزنَا  ّانِا  : » ینک مکح  تسا 

ادخ زا  تعاطا  لاح  نیع  رد  هک  درک  رارکت  رابود  ار  اوُعیطَا »  ظفل «  نآرق  تهج  نآ  هب  یلو  تسا ، ادخ  زا  تعاطا  تقیقح  رد  ادخ 
.هعماج رد  ماکحا  يارجا  تایآ و  نییبت  لثم  .دراد  رگید  ییانعم  دـش ، هتفگ  هک  نانچمه  ادـخ  لوسر  زا  تعاـطا  دراد و  اـنعم  کـی 

زا تعاطا  نیب  یکرتشم  هجو  دهد  یم  ناشن  هک  تسا  هدرمش  بجاو  ادخ  لوسر  زا  تعاطا  رانک  رد  ار  رمالا » یلوا   » زا تعاطا  ًاثلاث :
یلو .دـنوادخ  نید  ماکحا  يارجا  یهلا و  ماکحا  غیلبت  نییبت و  زا  تسا  ترابع  نآ  تسه و  رمالا » یلوا   » زا تعاطا  و  ادـخ » لوسر  »
یلوا  » ظفل هک  نیا  زا  دیهد .» عاجرا  ادخ  لوسر  ادخ و  هب  ار  فالتخا  نآ  دیدرک  ادیپ  یفالتخا  رگا  : » دـیامرف یم  هک  هیآ  همادا  قبط 

ادخ لوسر  تنـس  ادخ و  باتک  هب  دیاب  تاعزانم  رد  ینعی  درادن ، عیرـشت  بصنم  رمالا » یلوا   » هک دوش  یم  مولعم  هدرواین ، ار  رمالا »
اریز .تسا  رمالا  یلوا  ریغ  اب  اهنآ  عازن  ًاملـسم  دنا و  نینمؤم  دنتـسه  هیآ  نیا  باطخ  دروم  هک  يدارفا  هک ؛ نآ  حیـضوت  .درک  عوجر 

رد رمالا » یلوا   » لوق یفرط  زا  .دوش  یمن  عقاو  دیدرت  عازن و  لحم  رمالا  یلوا  يأر  رگید  دش  بجاو  رمالا  یلوا  تعاطا  هکنیا  زا  دعب 
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راتفگ لوق و  اذل  هتـشاد ، مزال  طرـش  دـیق و  نودـب  ار  اهنآ  تعاطا  هفیرـش  هیآ  هک  ییاج  نآ  زا  دراد و  تیجح  تنـس ، باتک و  مهف 
ارچ دنـشاب ، يرگید  موصعم  ياه  ناسنا  ربمایپ ، رب  هوالع  دـیاب  هملک  کی  رد  .تسا و  شزغل  اطخ و  زا  یلاخ  عقاو و  اب  قباطم  ناـنآ 

و دیامرف ، یمن  رما  دنک ، هارمگ  اهاطخ  نآ  رثا  رد  ار  تما  دـشاب و  اطخ  ياراد  هک  یـسک  تعاطا  هب  ار  دوخ  ياه  هدـنب  دـنوادخ  هک 
.دهد یمن  رارق  شربمایپ  تعاطا  رانک  رد  ار  وا  تعاطا 
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: دنیامرف یم  ناش  هبطخ  زارف 197 رد  اذل  دندش ، فرحنم  نآرق  لصا  زا  هکلب  دندشن ، فرحنم  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  لاح  نآ  رد  عقاو 
یم همادا  رد  مُکِروُهُظ » َءارَو  ُهوُُـمتْفَّلَخ  ْدَـق  َو  «؟ دـیتخادنا رـس  تشپ  ار  نآ  دـیا و  هدـش  فرـصنم  نآرق  زا  اـیآ  نوُدـیُرت ؛» ُْهنَع  ًهَبْغَرَا  »

دیهاوخ هّجوتم  دییامرفب  تیانع  رگا  دینک ؟ مکح  نآرق  ریغ  هب  یگدنز  همادا  رد  دـیهاوخ  یم  دـنکن  ای  نوُمُکْحَت ؛» ِهِْریَِغب  ْمَا  :» دـیامرف
ناهج تیمکاح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هک  ینایرج  دننک ، یم  نشور  دـنراد  ّتقد  يرایـشوه و  اب  ترـضح  دـش 
همادا رد  دنک و  یمن  مکح  نآرق  هعماج  نیا  رد  رگید  یتیمکاح  نینچ  رد  ینعی  تسا ؛ ینآرق  ریغ  نایرج  تفرگ ، تسد  هب  ار  مالسا 

رد مدرم  هب  ردقچ  دـینک و  یم  نآرق  نیزگیاج  ار  يرگید  زیچ  هک  تسا  يا  هناملاظ  راک  ردـقچ  ًالَدـَب ؛» َنیِملاِّظل  َْسِئب  :» دـیامرف یم 
َلَبُْقی ْنَلَف  ًانید  ِمالْسِْالا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  َو  :» دیامرف یم  هک  نارمع  لآ  هروس  هیآ 85  هب  دننک  یم  هراشا  دعب  .دش و  دهاوخ  ملظ  اتسار  نیا 

رد وا  دـش و  دـهاوخن  هتفریذـپ  وا  زا  زگره  دـیزگرب ، مالـسا  نید  زا  ریغ  ینید  سک  ره  ینعی  نیرِـساْخلا ؛» َنِم  ِهَرِخآـْلا  ِیف  َوُه  ُْهنِم َو 
ِيرمث یب  کی  راتفرگ  دـیدومن ، جراخ  مالـسا  زا  ار  دوخ  ًالمع  دـیدرک و  هک  يراک  نیا  اب  ینعی  دوب ، دـهاوخ  ناراکنایز  زا  ترخآ 

، هدـیمر ِلد  نیا  هک  دـیدرکن  ربص  ردـقنآ  نید ، زا  فارحنا  رد  یّتح  ینعی  اُهتَْرفَن » َنُکْـسَت  ْنَا  َْثیَر  یِلا  اُوثَْبلَت  َْمل  َُّمث  : » دـیتشگ يدـبا 
.دیدز تسد  یگرزب  فارحنا  نینچ  هب  هک  دوب  هتشذگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  مه  زور  کی  ینعی  دریگب ؛ مارآ 

هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  تلحر  نامز  دیتشگ و  یم  نآ  ندرک  یلمع  نامز  لابند  هب  دـیدوب و  هتخیر  ار  اه  همانرب  همه  لبق ، زا  ایوگ 
هلئسم هرابرد  امش  دنیامرفب  دنهاوخ  یم  ترضح  عقاو  رد  .دیتفای  نامز  نیرتهب  ار  هلآ  و 
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سپـس دبایب و  ار  مزال  شمارآ  اه  لد  ات  دیدرکن ، گنرد  مه  هقیقد  کی  دهد ، یم  رییغت  یّلک  هب  ار  مالـسا  تهج  هک  یگرزب  نیا  هب 
نیا امش  و  ددرگ ، ناسآ  نآ  راسفا  ندیشک  و  ینعی ؛ اهُداِیق » َسَلْسَی  َو  « ؛ دومرف اذل  دوش ، ناسآ  امـش  يوس  هب  تفالخ  راسفا  ندیـشک 

نتفرگ و میمـصت  ندرک و  رکف  تصرف  سک  چـیه  اـت  دـیدومن  یلمع  ار  دوخ  هشقن  ماـمت  ِیگچاـپ  تسد  اـب  هکلب  دـیدرکن ، ار  راـک 
هلصافالب ار  تموکح  هک  نآ  زا  سپ  اهَتَرْمَج ؛» َنوُجِّیَُهت  َو  اهَتَْدقَو ، َنوُرُوت  ُْمتْذَخَا  َُّمث  :» دنیامرف یم  دعب  .دشاب  هتـشادن  ندرک  باختنا 

هک دـیدرک  مهارف  یطیارـش  ینعی  .ندومن  رو  هلعـش  ار  هتفهن  ياه  هنتف  شتآ  ندرک و  اپ  هب  شتآ  دـیدرک  عورـش  دـیتفرگ ، تسد  هب 
هک ناـهنپ  ياـه  هنتف  عاونا  اـب  دـننک  رکف  دنتـساوخ  هک  مه  نیمه  دنـشاب و  هتـشادن  ار  امـش  راـک  هب  تبـسن  ندرک  رکف  تصرف  مدرم 
رـس زاب  دوب ، هداهن  ورف  ار  اه  نآ  مارآ  مارآ  لاـس ، هسو  تسیب  لوط  رد  مالـسا  هک  ییاـه  هنتف  دـندید ؛ ور  هبور  ار  دوخ  هدروآربرس ،

.تشگ اه  نآ  ندش  رو  هلعش  بجوم  امش  تیمکاح  دروآرب و 

! دازآ باختنا  هفیقس و 

نایرج زا  یطوسبم  حرـش  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  باتک  لّوا  دلج  رد  ّتنـس  لها  رـصاعم  نیخروم  زا  دوصقملا » دبع  حاتفلا  دبع  »
ار رکباـبا  فرط  ود  حاّرج  هدـیبعوبا  رمع و  هفیقـس ، رد  رکباـبا  ندـناسر  تفـالخ  هب  زا  سپ  دـیوگ : یم  دـنک ، یم  حرطم  ار  هـفیقس 

یم هدـش  هک  مه  راشف  اـب  دـنتفرگ و  یم  ار  شتـسد  دـندید  یم  ار  سک  ره  دـندرک ، یم  تکرح  هنیدـم  ياـه  هچوک  رد  دـنتفرگ و 
تعیب رکبابا  اب  وت  هلیسو  نیدب  دنتفگ : یم  رکبابا و  تسد  هب  دندنابسچ 
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زا یلکش  نینچ  اب  دندروآ و  نوریب  ار  دوخ  هفیلخ  هفیقس ، نورد  زا  ییاضف ، نینچ  رد  و  ینکشن ! ار  دوخ  تعیب  شاب  بظاوم  يدرک ،
سپ دـش ، یم  نییعت  رکبابا  مدرم  تساوخ  قباطم  یتحار و  هب  رگا  یتسار  میـسرپ ؛ یم  مالـسا  ناهج  زا  ام  لاح  .دـنتفرگ  تعیب  مدرم 
فعض هطقن  يور  رب  دنراذگ  یم  ار  تسد  تسرد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  و  دوب !؟ هچ  يارب  ناقفخ  ّوج  نیا  یگچاپ و  تسد  نیا 

دنراد و دوخ  لباقم  رد  یگرتس  ههبج  هک  دنا  هدـش  هّجوتم  اه  نیا  الاح  دنـشک و  یم  شلاچ  هب  ار  هفیلخ  نییعت  یگنوگچ  و  یلـصا ،
.دنرادرب دوخ  يولج  زا  یتمیق  ره  هب  ار  وا  دیاب 

تـسد رد  كدـف  دوجو  دوب ، رکبابا  تیمکاح  بلاط  یمومع  هدارا  دوب و  هدـش  ماجنا  یمومع  تساوخ  اب  تفالخ  ریـسم  رگا  یتسار 
هناخ رد  هک  رفن  دنچ  ندرک  بوکرس  يارب  هک  دوب  زاین  هچ  دوش و  هتفرگ  وا  زا  ًاعیرس  دیاب  هک  تسا  يرطخ  هچ  مالـسلا  اهیلع  همطاف 

زا دندوب  هدش  عمج  هناخ  نآ  رد  هک  يدارفا  دادعت  هک  تسا  هاوگ  خیرات  دز ؟ شتآ  ار  هناخ  دیاب  دنا ، هدش  عمج  مالسلا  اهیلع  همطاف 
دنشاب دیدهت  تموکح  نآ  يارب  دنناوت  یم  هنوگچ  رفن  دنچ  نیا  تسا ، هتفریذپ  ار  هفیقـس  تموکح  هعماج  رگا  دندوب ، رتمک  رفن  هد 
یهاوخ یم  عقاو  هب  دـسرپ  یم  بّجعت  اب  وا  نارای  زا  یکی  یتقو  و  منز ، یم  شتآ  ار  هناـخ  هنرگ  دـییایب و  نوریب  دـیوگ  یم  رمع  هک 

، هتخاس هفیقس  ِتموکح  يارب  ارچ   (1) .منز یم  شتآ  ًامتح  يرآ ! دیوگ  یم  وا  ینزب !؟ شتآ  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  هناخ 
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: دیوگ یم  فوع  نب  نمحرلادبع  هک  تسه  رگید  دنـس  رد  .دـینک و  عوجر  ص19  ج1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  هب  - 1
هک مداد ، یم  ماجنا  راک  هس  مدوب و  هدادن  ماجنا  راک  هس  متـشاد  تسود  تفگ : یتامدقم  زا  سپ  .مدوب  وا  اب  رکبابا  ِيرامیب  رتسب  رد 

، مدرک یمن  یـسرزاب  زیچ  چیه  يارب  ار  همطاف  هناخ  شاک  يا  دیوگ : یم  هک  نیا  تسا  نامیـشپ  نآ  ماجنا  زا  هک  يراک  هس  هلمج  زا 
(. ص2 ج14 ، ریدغلا ، همجرت  ص52 - ج4 ، يربط ، خیرات  ) دنتسب یم  نم  اب  دربن  يارب  ار  نآ  ِرد  دنچره 
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اب لماک  تینابـصع  اب  هارمه  دوجو و  مامت  اب  دیاب  هک  دـیآ  یم  باسح  هب  یگرزب  عنام  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  رد  رفن  دـنچ  دوجو 
؟ درک هلباقم  نآ 

: دیوگ یم  شباتک  مود  دلج  زا   53 هحفص رد  ّتنس  لها  ياملع  زا  دیرفلا » دقع   » باتک بحاص 

یگدـنز لوط  رد  هک  يرکبابا  تسا  بلاجدرک  میـسقت  راصنا  نیرجاهم و  نیب  لوپ  رادـقم  کی  دیـسر  تفالخ  هب  هک  نیمه  رکبابا  »
میـسقت لوپ  هنیدم  مدرم  نیب  الاح  هدوب ، يزرواشک  يارب  ینیمز  هعطق  زب و  دنچ  بحاص  ّتنـس  لها  ناخروم  هتفگ  هب  هنیدـم  رد  شا 

نیا هدرک و  میـسقت  لوپ  رکبابا  دـنتفگ : تسا !؟ هدوب  اجک  لوپ  نیا  : تفگ نز  دیـسر ، لوپ  رادـقم  کی  راـصنا  زا  ینز  هب  دـنک - یم 
« .تفرگن ار  لوپ  مهاوخ و  یمن  دیهدب ! هوشر  نم  هب  نید  رما  رد  دیهاوخ  یم  تفگ : نز  تسا ، هدش  وت  تمسق  رادقم 

يرارق یب  همه  نیا  هب  دوب ، هتفرگ  رارق  دوخ  كاـپ  ریـسم  رد  تفـالخ  هلئـسم  رگا  یتـسار  .دـینک  رکف  عوضوم  نیا  يور  یمک  ـالاح 
ماظن رد  وت  يارب  مه  یمهـس  هک  داد  ماغیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يومع  سابع  هب  لّوا  هفیلخ  دوب !؟ زاین  نآ  رـس  رب  ندنام  يارب 
مسق کی  دینک و  میـسقت  ار  وا  ّقح  دیهاوخ  یم  امـش  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  ّقح  تفالخ  دومرف : سابع  بانج  میا ، هتفرگ  رظن  رد 

!؟ دیهدب نم  هب  مه  ار  نآ 
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دندوب هدرکن  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  باسح 

همطاف گرزب  حور  تفارظ  هب  فیرظ -  رایسب  یتضهن  ناشلباقم  رد  دندیمهف  بوخ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ضارتعا  اب  اه  نآ 
ياـه همغن  همطاـف ، تسادـق  هب  ینز  مه  نآ  نز ، کـی  راـب  نیا  هک  دـندوب  هدرکن  ار  نیا  باـسح  .تسا  هتفرگ  رارق  مالـسلا -  اـهیلع 
هـشقن دـندوب و  هدرک  ار  يزیچ  ره  باسح  هک  دـیآ  یمرب  یخیرات  دـهاوش  زا  .دروآ  دـهاوخرد  ادـص  هب  اه  نآ  لباقم  رد  ار  یتضهن 
شوگ لاح  ات  هک  ییارهز  دـندرک ، یمن  ار  یمطاف  تضهن  رّوصت  ًالـصا  یلو  دـندوب ، هدومن  هّیهت  لبق  زا  مه  ار  نآ  اب  هلباقم  بساـنم 
ماقتنا وا  زا  دیاب  لّوا  هک  تساذـل  دـنک و  یم  بآ  ار  ناریـش  لد  هک  هدـش  یتضهن  رادرـس  الاح  دوب ، هدینـشن  ار  وا  يادـص  یمرحمان 

.دننزب اج  ادخ  لوسر  هفیلخ  ناونع  هب  تسادق ، باعل  رد  ار  رکبابا  تشاذگن  دومن و  راکشآ  ار  فارحنا  هرهچ  هک  تفرگ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يارب  يرادازع  لوغـشم  ای  تسا و  ناشدوخ  راک  هب  ناشرـس  هک  یلومعم  مدرم  دندوب  هدرک  باسح 
هیلع و هللا  یلـص  مرکاربمایپ  اب  مه  جرزخ  سوا و  دنمتردق  هلیبق  ود  .دنتـسیاب  ناش  لباقم  رد  هک  دوب  دنهاوخن  ییورین  اذـل  دنتـسه و 
زا ار  اه  نآ  یتحار  هب  دوش  یم  دنا ، هدرک  تلحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  الاح  دننک و  عافد  وا  زا  هک  دـندوب  هتـسب  دـهع  هلآ 
اب تفالخ  هلئسم  ِلصا  رد  تسا  تردق  ذوفن و  بحاص  هک  مه  شیرق  دشن - مه  يزیچ  دندرک و  هک  روط  نامه   - درک جراخ  هنحص 

دنچ هب  تسا ، یلـصا  یعدم  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  .درک  دـنهاوخن  هلباقم  رجاهم ، ِشیرق  هندـب  اذـل  دـنا و  کیرـش  مود  لّوا و  هفیلخ 
نآ زا  هجیتن  رد  دنز و  یم  شزغم  رس و  هب  شدوخ  يارب  تسا و  تردق  لابند  هک  میزاس  یم  ّوج  ًالوا  درب ؛ یمن  شیپ  زا  يراک  لیلد 

یتسادق تمظع و 
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هب مه  جرزخ  سوا و  لـیابق  تساـخرب و  هلباـقم  هب  ّدـج  هب  مـه  رگا  (1) و  مینک یم  شجراـخ  تسوا ، هب  اـه  بلق  هّجوت  بجوـم  هک 
نارادـفرط مشاه و  ینب  يارب  یمین  ام و  يارب  یمین  دوش ، یم  تمـسق  ود  مالـسا  تکلمم  هک  دوش  یم  نیا  تیاهن  دـندمآ ، شکمک 

نیب رد  یلخاد  گنج  کی  تسا  یفاک  تسا  هجوتم  دـشیدنا و  یم  مالـسا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  نیا  زا  لـفاغ  مالـسلا .  هیلع  یلع 
لوا ياـهزور  ناـمه  رد  نایفـسوبا  یتـقو  اذـل  .دور و  یم  تـسد  زا  مالـسا  لـصا  رگید  تروـص  نآ  رد  دریگب ، تروـص  ناناملـسم 

ترـضح .منک  رپ  رگـشل  زا  ار  ارحـص  نیا  مامت  وت  ینابیتشپ  رد  ات  هدب  نم  هب  تعیب  تسد  تفگ  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  رکبابا  تفالخ 
(2)  ...« دیفاکشب و تاجن  یتشک  اب  ار  هنتف  جاوما  : » دندومرف

منک ضرع  مهاوخ  یم  لاح  ره  هب  .دندز  سپ  تشاد ، یمالسا  هعماج  ياپون  يانب  رد  هقرفت  دصق  رتشیب  هک  ار  وا  توعد  ترـضح  و 
دندوب هدرکن  ًالـصا  ار  باسح  کی  یلو  دنتـشاد ، يا  همانرب  مه  مادک  ره  ندرک  یثنخ  يارب  دندوب و  هدرک  ار  يزیچ  ره  باسح  هک 

رـس نآ  لباقم  رد  همه  هک  یّـصاخ  تسادق  نآ  اب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هبترم  کی  دوب ، مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  روضح  نآ  و 
ار رمع  رکبابا و  تخیر و  مه  رد  ار  اه  هشقن  همه  دمآ و  هنحص  هب  دندروآ ، یم  دورف  میظعت 
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نیدب ار  نت  وا  هک  نآ  دیوگ : یم  مالسلا  هیلع  یلع  زا  عافد  رد  يولوم  هک  تسا  ّتنس  لها  هعماج  رد  تاغیلبت  نیمه  ياتـسار  رد  - 1
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ترـضح هب  ار  بدا  زا  رود  رایـسب  نیهوت  نآ  دش و  جراخ  شدوخ  يرهاظ  لداعت  زا  رکبابا  مه  هک  يروط  هب  درک ، ینابـصع  تخس 
نتفگ لباق  عقاو  هب  دـیا و  هدینـش  هک  درک  دروخرب  نانچنآ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  اـب  رمع  مه  درک و  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف 

.تسین

یبهذـم مدآ  کی  ینیمخ  ياقآ  : » دوب هتـشون  اـکیرمآ  نارـس  هب  ناریا  رد  هاشاضردـمحم  نارود  رخاوا  رد  اـکیرمآ  ریفـس  ناویلوس » »
، دریگب تسد  هب  ار  راک  دیهدب  هزاجا  رگا  دنک و  یمن  ریگرد  تسایـس  اب  ار  شدوخ  یلیخ  دسرب  تموکح  هب  رگا  هک  تسا  سّدـقم 
هک دوب  نیا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دروم  رد  مه  مود  لّوا و  هفیلخ  لیلحت  مینک .» یم  زاـب  ناریا  رد  ار  ناـمدوخ  ياـج  هراـبود  اـم 
هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  دندقتعم  یّنـس  هعیـش و  .دوب  نیمه  مه  عقاو  هب  تسا و  رون  تسادق و  همـسجم  کی  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 

تسادق و ایح و  همسجم  هک  مالسلا  اهیلع  همطاف  لاح  تسا » نیملاعلا  ءاسن  هدیس  وا  : » دومرف مالسلا  اهیلع  همطاف  دروم  رد  هلآ  هیلع و 
نامه اب  هنیدم و  دجسم  طسو  دیایب  و  دنک ؟ یگداتسیا  اه  نآ  فارحنا  لباقم  رد  دنک و  دنلب  ار  شیادص  دوش  یم  رگم  تسا ، تّفع 

؟ دروایب نابز  هب  ار  هنارگاشفا  هدنبوک و  ياه  فرح  نیا  دّرغب و  ناریش  نوچ  ایح  تّفع و 

شنایفارطا رکبابا و  لباقم  رد  هنیدـم  دجـسم  رد  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  یتقو  : » دـنیوگ یم  نیخروم  دـش ، ضرع  لّوا  هسلج  رد 
یم ءادا  ییابیز  تغالب و  همه  نآ  اب  ار  دوخ  روعـش  روشرپ و  ياـه  فرح  یناـحور ، ِّصاـخ  شمارآ  کـی  اـب  دـندرک ، یم  تبحص 

يرآ تسا ؛ هدش  عمج  داقتنا  روش و  تحاصف و  تغالب و  ترضح ، تاملک  رد  هنوگچ  هک  تسا  بیجع  نیا  دندرک و 
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دروخرب ترـضح  نآ  اب  ماـقتنا  تموصخ و  تیاـهن  اـب  اذـل  دـندوب و  هدرکن  ینیب  شیپ  یتبیه  نینچ  اـب  ار  همطاـف  نیا  نازاـس ، هفیقس 
.دندرک

دنک یم  رّثأتم  ار  مالسا  ناهج  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  يادص  تیاهن  رد 

شومارف دـشن ؟ نیـشن  هناـخ  مالـسلا  هیلع  یلع  هرخـالاب  رگم  و  تفاـین ، همادا  تموکح  ناـمه  زاـب  رگم  هک  دوـش  هتفگ  تسا  نکمم 
یمن ار  تیمکاح  طقف  اه  نیا  دومن ، ناریو  ار  انب  نآ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دنتـشاد و  يرگید  يانب  نازاـس  هفیقـس  هک  دـییامرفن 
لوسر هفیلخ  هک  دندوب  یتسادق  لابند  هب  دندوب و  هدید  هّیهت  دوخ  يارب  ار  ندوب  هللا  لوسر  هفیلخ  هکلب  دـنریگب ، تسد  رد  دنتـساوخ 

رد تسرد  دنشاب و  هتشاد  تسد  رد  ار  مالسا  ناهج  تیمکاح  هشیمه  يارب  دنتشاد  انب  یتیـصخش  نینچ  اب  تشاد و  دهاوخ  عبتلاب  هللا 
هتخیر ورف  ار  دوخ  يانب  همه  هک  تسا  نیا  دندش و  ماکان  درک ، مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هک  يدروخرب  اب  دوخ ، یلصا  فده  نیمه 
همادا ار  تموکح  دندوب - روبجم  هک  روط  نآ  هکلب  دنتـساوخ ، یم  هک  روط  نآ  هن  دنروآرد - انگنت  زا  ار  دوخ  هک  نیا  يارب  دنتفای و 
رتولج خیرات  هچ  ره  هک  دروآرد  ادص  هب  ار  یتضهن  ياه  همغن  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  : » منک یم  ضرع  تهج  نیمه  هب  دـنداد و 
ّرثأتم ار  مالسا  ناهج  همه  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  يادص  تیاهن  رد  و  دیـسر » دهاوخ  شوگ  هب  رت  قیقد  رتشیب و  ادص  نآ  دیآ  یم 

.درک دهاوخ 

نید رون  ندرک  شوماخ  يارب  یلبق  هشقن 

هب یتعیرـش  رتکد  ياـقآ  .مینک  یـسررب  تسرد  ار  هئطوت  بناوج  هک  دوش  یم  نشور  یتقو  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  راـک  تمظع 
زا یکی  رد  خیرات  داتسا  ناونع 
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رد هفیذـح -  ِمالغ  ملاس - حاّرج و  هدـیبعابا  لثم  ناشنایفارطا  مود و  لوا و  هفیلخ  ندـش  ناملـسم  ًاساسا  دـیوگ : یم  دوخ  تاقیقحت 
دهاوخ یم  ناشیا  عقاو  رد  .یهلا  یبلق و  باختنا  کی  هن  دوب  یـسایس  هشقن  کی  یهورگ ، لکـش  هب  صاخ و  ناـمز  کـی  رد  هّکم و 

هدنیآ يربهر  ات  دندش ، ناملسم  يدناب  تروص  هب  .دنتشاد  مالسا ، هدنیآ  هب  تبـسن  هک  یـسایس  لیلحت  کی  اب  لّوا  زا  اه  نیا  دیوگب 
هداـمآ دوخ  يارب  ار  راـک  بناوـج  هدرک و  يزیر  هماـنرب  يراـک  نینچ  يارب  لّوا  ناـمه  زا  مه  تهج  نیمه  هب  دـنریگ و  تسد  هب  ار 
ریگلفاغ اذل  دندوب و  هتفرگن  رظن  رد  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  نکـش  تسادـق  ِضارتعا  بناج  ناش  همانرب  رد  یلو  دـندوب ، هدومن 

.دنهد ناشن  دوخ  زا  ِيا  هدشن  ینیب  شیپ  ِدنت  ياه  لمعلا  سکع  دندش  روبجم  هدش و 

ندش رو  هلعـش  هکلب  دوش ، هدامآ  طیارـش  دـیتشاذگن  اهنت  هن  امـش  دومرف : هک  نآ  زا  دـعب  دوخ  نانخـس  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 
، هارمگ ِناطیـش  گناب  ندرک  تباجا  يارب  ینعی و  ِّيِوَْغلا ؛» ِناْطیَّشلا  ِفاتِِهل  َنُوبیجَتْـسَت  َو  :» دیوگ یم  دـیدز ، نماد  ار  هنتف  ياه  شتآ 
َو  » دیدوب هدروآ  دوجو  هب  دوخ  رد  ار  یگدامآ  نیا  لبق  زا  ًایناث ؛ .دیتفرگ  رارق  یناطیش  نایرج  کی  رد  ًالوا ؛ امش  ینعی  .دیدوب  هدامآ 

یلیخ طیارـش  نآ  رد  هلمج  نیا  نتفگ  .دیدوب  هدامآ  یهلا  نشور  نید  راونا  ندرک  شوماخ  يارب  لبق  زا  و  ِِّیلَْجلا » ِنیّدلا  ِراْونَا  ِءافِْطا 
شقن ردق  هچ  تالمج  نیا  دینیبب  ات  دینک  رکف  نامز  نآ  رد  لوا  هفیلخ  لاثما  تیـصخش  يور  یمک  تسا  یفاک  .دهاوخ  یم  تأرج 

تخیر و یم  کشا  یتحار  هب  تشاد ، سّدـقم  مارآ و  يرهاظ  وا  هک  دنـسیون  یم  رکباـبا  يامیـس  اـب  هطبار  رد  نیخّروم  .دوب  نیرفآ 
یلیخ درمریپ  ام ، حالطصا  هب  داد و  یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  هّیقب 
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هب مدرم  مه  تهج  نیمه  هب  تسا و  حرطم  مارتحـالا  بجاو  حالـصلا و  رهاـظ  يدرمریپ  ناونع  هب  هعماـج  رد  وا  تسا ، هدوـب  یناروـن 
یم هک  تساج  نیا  و  ینک ! شوماخ  ار  ادـخ  نید  راونا  اـت  يا  هدـمآ  دـنیوگب  وا  هب  هک  دـسر  هچ  دـنداد ، یمن  ضارتعا  تأرج  دوخ 

دروخ یمن  ار  رهاوظ  نیا  بیرف  دسانـش و  یم  ار  قح  هک  تسوا  .درک  ّتقد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تاملک  رد  دیاب  ردقچ  میمهف 
ِدامِْخا َو   » دوش یم  شوماخ  ادـخ  نید  رون  امـش ، ندـمآ  اب  دـیوگ  یم  دـهد ، یم  خر  دراد  یگرزب  رطخ  هچ  دـمهف  یم  هک  تسوا  و 

اهیلع ارهز  همطاف  رگا  هک  میمهف  یم  ـالاح  .دور  یم  نیب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هدـیزگرب  ربماـیپ  ياـه  ّتنـس  و  ِّیِفَّصلا » ِِّیبَّنلا  ِنَنُس 
رس رب  هچ  رکبابا  يرهاظ  تسادق  دوب ، هدرکن  اشفا  ار  يزادنارب  نید  هشقن  نشور ، نینچ  نیا  دوب و  هدوشگن  ضارتعا  هب  نابز  مالـسلا 
یم هک  یلکـش  نآ  هب  ار  دوخ  دـندرکن  تأرج  رگید  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  يریگ  عضوم  زا  دـعب  مه  اـه  نآ  دوخ  دروآ ، یم  مالـسا 

ثیداـحا داد  روتـسد  ناـمثع  يارب  صوـصخ  هب  لوا و  هفیلخ  هرهچ  يزاـسزاب  يارب  هیواـعم  نآ ، زا  سپ  يرآ ! .دـننایامنب  دنتـساوخ 
.دنرادن ییانتعا  ثیداحا  نآ  هب  تنس  لها  ءاملع  زا  يرایسب  یلو  دنتخاس ، يدایز 

دنتفرگ هدینشن  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نانخس 

دوش و وا  نیشناج  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  دیاب  هک  دوب  هدش  نشور  مدرم  همه  يارب  ًالماک 
یلـص مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  لبق  زور  داتفه  زا  رتمک  رد  ریدـغ  نایرج  دوب و  هدـش  هتفریذـپ  هعماج  نیب  رد  هلأسم  نیا  لبق  اه  لاس  زا 

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هنرگو  دوب ، یناگمه  یفرعم  یّلک و  بصن  يارب  هلآ  هیلع و  هللا 
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هیلع یلع  یفرعم  زا  سپ  هک  دنا  هدرک  لقن  یّنس  هعیـش و  .دندرک  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  تمظع  هّجوتم  ار  مدرم  ًامئاد  یگدنز ، لوط 
هلمج زا  مالـسلا و  هیلع  یلع  هب  نتفگ  تینهت  هب  دـندرک  عورـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  روتـسد  هب  مدرم  ریدـغ  رد  مالـسلا 

َنینِمْؤُْملا َو ِعیمَج  َیلْوَم  َيالْوَم َو  َتْحَبْـصَا  ِبلاـط ! یبَا  َْنباَـی  َکـَل  ًاـئینَه  : » تفگ هک  دوب  باـطخ  نبرمع  تفگ  تینهت  هک  هباـحص 
ربمایپ هچنآ  همه  یلو  .یتشگ  نمؤم  نادرم  نانز و  همه  يالوم  نم و  يالوم  بلاط ! یبا  رـسپ  يا  داب  تیاراوگ  ینعی  »(1) ؛ تانِمْؤُْملا
ققحم ناسنا  دوب و  رگید  يزیچ  ناش  هماـنرب  نوچ  دـنتفرگ ، هدـیدان  ار  دـنداد  ماـجنا  دوخ  هچنآ  دومرف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

اب نادنمـشناد  زا  يرایـسب  داد و  ماجنا  ریدغلا  رد  ینیما  همالع  موحرم  هک  يراک  دنزب ، قرو  ار  خیرات  ياه  باتک  هیواز  نیا  زا  دـیاب 
(2) .تشاداو ساپس  باجعا و  هب  ار  تنس  لها  فاصنا 

« َنیبَْرقَْالا َکَتَریشَع  ْرِْذنَا  : » دومرف هک  ارعش  هروس   214 هیآ لوزن  زا  سپ  هک  دنا  هتشون  ار  راذنإلا  موی  هیضق  ّتنـس  لها  نیخروم  همه 
هدرکن عورـش  ار  یموـمع  توـعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زوـنه  ناـسرتب -  رفک  رطخ  زا  ار  تکیدزن  نادـنواشیوخ  ینعی ؛

میامن و توعد  مالسا  هب  ار  امش  ادتبا  هک  مرومأم  متـسه و  ادخ  ربمایپ  نم  دندرک  مالعا  دندومرف و  توعد  ار  دوخ  نایانـشآ  دندوب -
 - مالسلا هیلع  یلع  زج  سک  چیه  راّضح  نایم  زا  هک  دوب  دهاوخ  نم  نیشناج  ّیصو و  دریذپب ، ارم  توعد  امش  نیب  زا  هک  یسک  لّوا 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رخآ  رد  .دادن  تبثم  باوج  دندومرف - رارکت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  راب  دنچ  ره  رد 
ّیصو و وت  نم  زا  دعب  »
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(. ص76 ج7 ، ینارهط ، همالع 

.دینک عوجر  ینیما  همالع  موحرم  هب  تنس  لها  ئاملع  همان  ریدغلا و  تادلجم  تامدقم  هب  - 2
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(1)« دوب یهاوخ  نم  هفیلخ  ریزو و 

ناناملـسم نهذ  رد  همه  همه و  نیلقث ،» ثیدح   » ریدغ و نایرج  و  تلزنم » ثیدح   » زا معا  نآ  لاثما  هعقاو  نیدـنچ  عوضوم و  نیا  و 
اب یلو  دنتـسناد ، یم  هدـش  لح  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  طسوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  دـعب  تفـالخ  عوضوم  ًالـصا  دوب و 

.داد رییغت  دوب ، نآ  ورگ  رد  مالسا  تایح  هک  ار  تفالخ  ریسم  دش و  رهاظ  ناهنپ  ياه  هنتف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تلحر 

یم بوخ  مه  مدرم  ددرگ و  مدـهنم  مالـسا  ات  دوش  یم  بجوم  اـه  راـک  نیا  هک  تسا  نشور  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  يارب  سپ 
مالسلا هیلع  یلع  يور  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دیکأت  دنناد  یم  مه  بوخ  دنتفگ و  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنناد 

لوسر تایح  لوط  مامت  رد  قافن  نایرج  هک  تساـج  نیا  دـنک و  هداـیپ  ار  مالـسا  همه  دـهاوخ  یم  ًـالماک  وا  هک  تسا  نآ  تهج  هب 
هتـشادن يراک  ناش  هراّما  سفن  اب  هک  دنهاوخ  یم  ار  یمالـسا  اه  نیا  .تسا  داضت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

عـضوم رت ، لزان  رایـسب  ّدح  رد  هیـضق  نیمه  لثم  .دنتفرگ  هدینـشن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ياه  فرح  همه  اذـل  دـشاب و 
يور زا  دـنهاوخ  یم  ـالاح  هک  ینّویـسایس  نیمه  دیـشاب  نئمطم  تسا ؛ يدازآ  تضهن  دروم  رد  هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ ماـما  يریگ 

« هیلع هللا  همحر  » ماما ارچ  دنمهف  یم  مه  بوخ  دـنناد و  یم  ار  ماما  روظنم  ًالماک  دـنوش  در  یتوافت  یب  اب  هیلع » هللا  همحر  » ماما فرح 
ندینشن هب  دراوم  یـضعب  رد  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  تسایـس  نونف  زا  یکی  یلو  دنرت ؛ كانرطخ  مه  نیقفانم  زا  یّتح  اه  نیا  دندومرف 

يریدغ و هن  ًالصا  ایوگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تلحر  زا  سپ  هک  روط  نامه  .تسا  هدوبن  یفرح  نینچ  ًالصا  ایوگ  هک  دننزب 
يربهر دروم  رد  ینخـس  چـیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هدوب و  حرطم  یتلزنم  ثیدـح  هن  نیلقث و  ثیدـح  هن  يراذـنإلا و  موی  هن 

هدنیآ

213 ص :

(5 سرد ینارهط ج1  همالع  یسانش  ماما  زا  لقن   ) ص62 و63 ج2 ، يربط ،» خیرات  - » 1
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هفیلخ .دوش  دـقن  گنهرف  نیا  هک  مینک  يراک  دـیاب  هکلب  میوش ، ینابـصع  هلأسم  نیا  اب  دروخرب  رد  دـیابن  اـم  .تسا  هدومرفن  حرطم 
(1) دنک یم  دیکأت  مالسلا  هیلع  یلع  يور  رب  هدوهیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دوب  دقتعم  مود 

زاب هتبلا  دنتسناد -  یم  رتدب  نیقفانم  زا  ار  يدازآ  تضهن  دوخیب  هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ ماما  دندقتعم  ام  نویسایس  هک  روط  نیمه  و 
رد یناسک  هک  نیا  یلو  تسین - هسیاقم  لـباق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  اـب  هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ ماـما  هک  منک  یم  دـیکأت 

ماما ای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دندوب  هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ ماما  رانک  رد  ای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رانک 
(2) .تسا تربع  لّمأت و  لباق  دنتشادن ، رواب  ار  هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ

214 ص :

زاغآ رد  ینامز  تفگ : سابع  نبا  هک  دـنک  یم  لقن  روفیط  یبا  نبدـمحا  رثا  دادـغب » خـیرات   » باـتک زا  لـقن  هب  دـیدحلا  یبا  نبا  - 1
زا .مدروخ  هتـشادرب و  ییامرخ  نم  درک و  ندروخ  هب  توعد  ارم  دوب و  لوغـشم  امرخ  ندروخ  هب  وا  مدش ، دراو  يو  رب  رمع  ِتفالخ 

شدوصقم مدرک  نامگ  نم  يدرک ؟ كرت  هنوگچ  ار  تمع  رسپ  تفگ : .دجـسم  زا  متفگ  ییآ ؟ یم  اجک  زا  هللادبع ؛ يا  دیـسرپ  نم 
دوب و نالف  ینب  ياه  لخن  يرایبآ  لوغـشم  متفگ : نم  .تسا  تیبلا » لها  میظع   » شدوصقم هک  تفگ  وا  اما  تسا ، رفعج  نب  هللادـبع 

نیا رب  ایآ  تفگ : .يرآ  متفگ : تسه ؟ يا  هشیدـنا  تفالخ ، هراب  رد  زونه  وا  رـس  رد  ایآ  دیـسرپ : .دـناوخ  یم  نآرق  لاـح  ناـمه  رد 
هراب نیا  رد  سابع )  ) مردپ زا  نم  هوالع  هب  يرآ ؛ متفگ : تسا ؟ هدرک  بوصنم  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  رواب 

نآ .دوب  دناوتن  تجح  هک  دوب  یبلطم  يو  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  يرآ  تفگ : رمع  .درک  دییأت  زین  وا  مدیـسرپ ،
چیه اریز  مدرک ، تعنامم  راک  نیا  زا  مالـسا  رطاخ  هب  نم  ماما  دـنک ، حیرـصت  وا  مسا  هب  ات  تشاد  نآ  رـس  يرامیب ، ماگنه  ترـضح 
ادخ لوسر  .تخادرپ  یم  وا  اب  تفلاخم  هب  طاقن  رـسارس  زا  برع  دمآ  یم  راک  رـس  رب  رگا  و  دـندرک ، یمن  عامتجا  وا  رب  شیرق  هاگ 
(. ص21 ج12 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن   ) درک يراددوخ  راک  نیا  زا  دش و  هاگآ  نم  ینورد  میمصت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.دییامرفب عوجر  دعب  هب  تاحفص 27  یسانش ج7  ماما  باتک  هب  هنومن  نتفای  يارب  - 2
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؟ تسین هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  نیهوت  نیا 

، دوشن هدیشک  اجنیا  هب  راک  ات  دندوب  هدرک  يزیر  همانرب  یبوخ  هب  یمالسا  ناهج  يربهر  همادا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
شتّما هدـنیآ  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  دوش  یم  نینچ  هجیتن  دـنریگب  هدـیدان  ار  نآ  لاـثما  ریدـغ و  ماـیپ  یتقو  یلو 

نآ تیارد  تمکح و  نتفرگ  هدـیدان  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  نیهوـت  عوـن  کـی  عـقاو  هب  نیا  تـسا و  هدرکن  يزیر  هماـنرب 
هتخیرن مالسا  هدنیآ  تهج  يربهر  همادا  يارب  يا  همانرب  مالسا ، نوچ  یعماج  نید  هک  دریذپ  یم  هشیدنا  لقع و  ایآ  تسا ، ترـضح 

؟ دشاب هدرکن  یحارط  ار  یعطاق  همانرب  ناتسبرع  یگلیبق  يرکف و  طیارش  نامز و  نآ  تاّیعقاو  هب  هّجوت  اب  دشاب و 

نامز ماما  هک  دراد  ناکما  لاح  تسا » هدرم  تیلهاج  هدیقع  اب  دسانشن ، ار  شدوخ  نامز  ماما  سک  ره  : » هدومرف شدوخ  هک  يربمایپ 
هلان زوس و  دـنوش ؟ یفالتخا  نینچ  راتفرگ  تّما  مه  دـعب  دراذـگب و  تّما  هدـهع  هب  ار  گرزب  هلئـسم  نیا  دـنکن و  نییعت  ار  نیملـسم 
دنهد ناشن  توافت  یب  تّما  هدنیآ  هب  تبـسن  ار  وا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  تراسج  نیا  زا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 

هب هک  ینایرج  نیا  اب  امـش  : » دیامرف یم  دـینیب  یم  هک  نیا  هدـش ، مالـسلا  اهیلع  همطاف  دوخ  هب  هک  یتمرح  یب  همه  نآ  زا  تسا  رتشیب 
تـسا تهج  نیا  هب  دییامن » شوماخ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ّتنـس  دینک و  فذح  یّلک  هب  ار  نآرق  دیراد  انب  دیدروآ ، دوجو 

یم یفرعم  مالـسا  ناهج  هب  ترـضح  نآ  زا  يا  هرهچ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب  تیمکاح  نایرج  لمع  اب  هک 
يا هماـنرب  چـیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  درک ، ینیب  شیپ  مالـسا  هدـنیآ  يارب  دـش  یم  هک  یتارطخ  همه  نیا  اـب  هک  دوـش 

« ِّیِفَّصلا ِِّیبَّنلا  ِنَنُس  ِدامِْخا  : » هک دومرف  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هک  تسا  نامه  لمع  نیا  عقاو  هب  دنتشادن و 

215 ص :
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یم نشور  خیرات  همه  يارب  حوضو  هب  ار  زیچ  همه  يدعب  هلمج  رد  دعب  دینک و  شوماخ  ار  ادخ  هدیزگرب  ربمایپ  ّتنس  دیراد  انب  امش 
: دنیامرف یم  ترضح  .ندروخ  نتفرگ و  ریش  يور  زا  ار  فک  ینعی  ءاِغتِْرا  دش ؛ ضرع  ٍءاِغتْرا » ِیف  ًاوْسَح  َنوُّرُِـست  : » دیوگ یم  دنک و 

لیلحت يارب  بلطم  همه  ًاـقیقد  عقاو  هب  .دـیروخ و  یم  بل  ِریز  ار  ریـش  یناـهنپ  دـیریگب ، ار  فک  دـیهاوخ  یم  هک  نیا  هناـهب  هب  اـمش 
دوخ تفـالخ  هیجوت  يارب  یباوج  چـیه  هک  یعقاوـم  رد  اـه  نیا  نوـچ  تسا ، هتفهن  ترـضح  هلمج  نیا  رد  هدـمآ  دوـجو  هب  ِناـیرج 
یلع قح  تیمکاح ، میراد  لوبق  هک  دوب  نیا  ناشفرح  .تسین  دعاسم  مالسلا  هیلع  یلع  تیمکاح  يارب  طیارـش  دنتفگ  یم  دنتـشادن ،
امش هک  دنهد  یم  ار  فرح  نیا  باوج  دنراد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مینک ، یم  هدامآ  ار  طیارش  میراد  ام  یلو  تسا ، مالسلا  هیلع 

نیملسم و رب  تموکح  لصا  ینعی  تسا ، ریش  دوخ  ندروخ  ناتدصق  ریش ، يور  زا  فک  نتفرگ  هناهب  هب  دیراد ، هشقن  فرح  نیا  رد 
دش و دهاوخ  مالسا  ناهج  يارب  یگرزب  تیمورحم  بجوم  هک  تسامـش  دوصقم  دصقم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياج  نتفرگ 

: دنیامرف یم  دعب  .دور  یم  نیب  زا  مالسا  ششخرد  ناکما  دنوش و  یم  مورحم  یعقاو  مالسا  تاکرب  زا  مدرم 

تشپ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هداوناخ  اب  دروخرب  يارب  امش  و  ینعی ؛ ِءاّرَّضلا » ِرَمَْخلا َو  ِیف  ِهِْدلُو  ِِهلْهَِال َو  َنوُشْمَت  َو   - » 208
.دیتسه تکرح  لاح  رد  دیا و  هتفرگ  نیمک  ناتخرد  اه و  هّپت 

ردقچ هک  دومن  نشور  خیرات  هدنیآ  هک  تسا  بیجع  دـنک و  یم  راکـشآ  ار  اه  هشقن  نشور  یلیخ  مالـسلا  اهیلع  ادـخ  لوسر  رتخد 
همانرب میناد  یم  ام  ینعی  دیماجنا ؛ دهاوخ  اجک  هب  تیمکاح  نآ  همادا  هک  داد  صیخشت  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  بوخ 
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دـنام و یم  دوخ  یعقاو  ینعم  هب  مالـسا  اه  نآ  تیمکاح  اب  طقف  هک   - ار مالـسا  نید  تیمکاـح  یلـصا  ناـثراو  هک  تسا  نیا  یلـصا 
موس ءزج  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لاح  حرـش  رد  قشمد  خیرات  رد  رکاسع » نبا   » .دینک دوبان  يوحن  ره  هب  دوب - دـهاوخ  شخبرثا 

! مُِکبِحاص نِم  اِنبِحاص  ْنَع  ُعَفْدَا  ِمْوَْقلا  ِیف  َناک  ام  :» تفگ مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هب  مکح  نب  ناورم  هک  دنک  یم  لقن  ص98 
چیه نامثع ، هیلع  رب  ِنایشروش  هنیدم و  لها  نایم  رد   » ینعی ِکلِذب ؛» ّاِلا  ُْرمَْالا  اَنل  ُمیقَتْسَی  ال  َلاق : ِِربانَْملا ؟ یَلَع  ُهَنوُّبُسَت  ْمُُکلاب  امَف  ُْتُلق :

ارچ سپ  متفگ  دنیامرف : یم  ترضح  .دنک  عافد  مالـسلا -  هیلع  یلع  امـش -  بحاص  زا  رتهب  نامثع - ام -  بحاص  زا  هک  دوبن  سک 
دینک یم  هظحالم  دنام .» یمن  رادیاپ  یقاب و  ام  يارب  یلع  ّبس  نودب  تموکح  نوچ  تفگ  دینک ؟ یم  نعل  ّبس و  ربانم  رس  رب  ار  وا 

نایرج نیا  لباقم  رد  مه  ام  عضوم  هک  دـینادب  اّما  دـندومرف  دـعب  .دـندرک  ینیب  شیپ  ار  يا  هدـنیآ  هچ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هک 
.تسا ریذپان  لزلزت  نشور و  ًالماک 

یخیرات يرادیاپ 

ییابیکـش يرادـیاپ و  هلئـسم  نیا  رب  مه  اـم  ینعی و  یـشِْحلا » ِیف  ِناـنَّسلا  ِزْخَو  َو  يدَْـملا ، ِّزَح  ِلـْثِم  یَلَع  ْمُْکنِم  ُِربْصَن  َو   - » 209و210
دینادب ًالوا ؛ ینعی  .دوب  دهاوخ  ام  نورد  رد  هزین  نتفرورف  لثم  تسا و  هدـمآ  دورف  ام  رب  ناُّرب  رجنخ  لثم  هک  يا  هلئـسم  دومن  میهاوخ 

دوجو امـش  راک  رد  ینیب  شوخ  چیه  تسین و  هدیـشوپ  ام  يارب  تسا  هدش  ماجنا  مالـسا  مده  يارب  هک  ییاه  يزیر  همانرب  اه و  هشقن 
ياهریشمش اه و  هزین  همعط  ار  ادخ  لوسر  هداوناخ  درادن و 
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.میسانش یم  ار  دوخ  هفیظو  دوخ و  عضوم  یطیارش  نینچ  رد  میزاب و  یمن  ار  دوخ  ًایناث ؛ مینیب ، یم  امش 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  هبطخ  رد  كدف  هاگیاج 

زا دـعب  تیمکاح  هاگیاج  دومن و  نشور  بوخ  ار  موصعم  ماـما  تیمکاـح  فذـح  رطخ  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  هک  نیا  زا  دـعب 
فعـض کی  هداس ، عوضوم  کی  حرط  اب  الاح  داد ، ناشن  خیرات  هب  نامز و  نآ  هعماج  هب  بوخ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

هعیش ینس و  زا  معا  نآرق -  لها  همه  هب  كدف  نایرج  ندیشک  شیپ  اب  دهاوخ  یم  ترضح  .دیامن  یم  تباث  اه  نآ  يارب  ار  گرزب 
و دنعالطا ، یب  نآرق  مالـسا و  لئاسم  نیرت  هداس  زا  هک  دـنا  هدز  هیکت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هفیلخ  ياج  یناسک  دـهد  ناشن  - 

.دنا هدرک  تابثا  نآرق  هب  تبـسن  ار  دوخ  لهج  راک  نیا  اب  هک  دـنهد  یم  تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  مالـسا و  هب  ار  يزیچ 
نایرج .تساجک  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هبطخ  رد  كدـف  ثحب  هاگیاج  هک  دـینک  ّتقد  مدنمـشهاوخ  نازیزع  زا  هک  تساـج  نیا 

دوب نیا  شلقاّدح  نوچ  دشاب ، مالسلا  مهیلع  ترـضح  نآ  نادنزرف  ارهز و  همطاف  تسد  رد  كدف  تساوخ  یمن  یلیلد  ره  هب  مکاح 
، دنتـشادن مه  ار  نیمه  لّمحت  نامکاح  دشاب و  رثؤم  مالـسا  غیلبت  رد  دوب  نکمم  هک  تفرگ  یم  رارق  اه  نآ  رایتخا  رد  يدـمآرد  هک 

لاملا تیب  هک  يا  هفیلخ  لباقم  رد  دوب  یتردـق  كدـف  هن  دوب و  نامکاح  لباقم  رد  بالقنا  ناکما  كدـف  نتـشاد  اب  هن  هک  یلاح  رد 
نآ نارگراک  دنتفرگ و  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تسد  زا  ار  كدف  دندمآ ، راک  رس  رب  هک  نیمه  یلو  تشاد ، رایتخا  رد  ار  نیملسم 

زا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  نآ  هناهب  هب  دندرک ، نوریب  نیمز  نآ  زا  مه  ار  ترضح 
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ارهز همطاف  هب  ار  نآ  ناشدوخ  نامز  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دندینش  باوج  یتقو  و  دنتشاذگن ، یقاب  ثرا  ناشدوخ 
، خیرات شرازگ  قبط  هک  نیا  اب  دـندرک ، رارکت  ار  ناشدوخ  فرح  زاب  دـنتفرگ و  هدینـشن  ار  نخـس  نیا  دـنا ، هدیـشخب  مالـسلا  اهیلع 

ارچ دوـب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ِلاـم  رگا  سپ  دـندرک ؛ یم  راـک  نـیمز  نآ  يور  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  نارگراـک 
اهیلع همطاف  نارگراک  هک  دنـسیون  یم  مه  ّتنـس  لـها  نیخروم  دـندرک و  یم  راـک  نآ  يور  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  نارگراـک 

.درک جارخا  نیمز  نآ  زا  هفیلخ  ار  مالسلا 

یمن یقاب  دوخ  زا  یثرا  نم  هدومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نوچ  هدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  لاـم  كدـف  دـنتفگ 
(1) .دسرب وا  دالوا  هب  ثرا  ناونع  هب  كدف  دوش  یمن  سپ  مراذگ ؛

کی رد  دوش و  یم  نادیم  دراو  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هک  تساج  نیا 

219 ص :

زا كدف »  » هوزج رد  ینیوزق  ینیسحدمحمدیس  مالسالا  تجح  تارظن  هب  تنس  لها  نوتم  رد  كدف  هلأسم  دروم  رد  ار  امـش  رظن  - 1
ياج هب  دوخ  زا  یثرا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـندقتعم  تنـس  لها  .مینک  یم  بلج  یمالـسا » مولع  یناهج  زکرم   » تاراشتنا

ءایبنَْالارشاَعَم ال ّانِا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  رکبابا  نوچ  دنراذگ ، یمن 
رکبابا طقف  هباحص  رازه  نایم 114  زا  ار  تیاور  نیا  مینیب  یم  تنـس  لها  دانـسا  رد  تقد  اب  هک  یلاح  رد  هقدـص » هانکرت  ام  ثرُون ،

یفوتم 317 و يوغب  مساـقلاوبا  .دـنا  هدینـشن  ربماـیپ  زا  ار  تیاور  نیا  مالـسلاامهیلع - »  » یلع همطاـف و  یتح  يدـحَا -  هدرک و  لـقن 
نیا يدـحَا  رکباـبا  زج  هب  دـنراد  تحارـص  همه  يدـنه ، یقتم  یکمرجح ، نبا  یطویـس ، رکاـسع ، نبا  یفوتم 354 ، یعفاـش  رکبوبا 

رد افعضلا  یف  لماکلا  باتک  بحاص  يدَع  لثم  تنس  لها  ءاملع  زا  یـضعب  .هدینـشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ار  تیاور 
ام ثیدح  جارخ  نبال  ُتلق  : » دیوگ یم  تنـس  لها  گرزب  ءاملع  زا  يدـع  نبا  ٌلطاب .» ثیدـح  اذـه  : » دـیوگ یم  ثیدـح  نیا  دروم 

ینالسقرجح نبا  ءالَُبنلا ج13 ص510 و  مالعا  هریس  رد  ص684 و  ج2 ، ظافُحلا ، هرکذت  رد  یبهذ  زین  و  لطاب » اولاق : .هقدص  هانکرت 
ثارتلا ءایحا  عبط  یبلح ج2 ص485 و ج3 ص362  هریـس  رد   ] Z .دنا هتـسناد  لطاب  ار  ثیدـح  نیا  ص44  ج2 ، نازیملا ، ناـسل  رد 

ایآ رکبابا  يا  تفگ : همطاف  دوب ، ربنم  رس  رب  وا  دمآ و  رکبابا  دزن  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  هک : تسه  یبرعلا 
دـمآ و نییاپ  ربنم  زا  درک و  هیرگ  رکبابا  سپ  مرب ؟ یمن  ثرا  مردـپ  زا  نم  درب و  یم  ثرا  وت  زا  وت  دـنزرف  هک  تسا  ادـخ  باتک  رد 
وا هب  ار  شردـپ  زا  همطاـف  ثرا  ما  هتـشون  تفگ : رکباـبا  تسیچ ؟ نیا  تفگ : رکباـبا  هب  دـش و  دراو  رمع  .دـنادرگرب  وا  هب  ار  كدـف 

هدرک مایق  وت  هیلع  برع  همه  هک  یلاح  رد  ینک  تموکح  یهاوخ  یم  یلام  هینب  مادـک  اب  یهدـب  ار  كدـف  رگا  تفگ : رمع  .دـنهدب 
.درک هراپ  تفرگ و  ار  همان  سپ  دنا ؟
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!؟ دنام یمن  یقاب  یثرا  نم  زا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دییوگ  یم  يدنـس  هچ  ساسا  رب  ًالوا  دـیامرف  یم  یخیرات ، همکاحم 
ربمایپ ییوگب  دیاب  ای  ییوگ ، یم  وت  هک  فرح  نیا  قبط  سپ  دومرف  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  .مدینـش  وا  زا  مدوخ  نم  تفگ  رکبوبا 

يربمایپ ره  هک  دنروآ  یم  لیلد  نآرق  زا  ترـضح  نآرق ! ای  ییوگ و  یم  غورد  وت  ای  تسا و  هتفگ  غورد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
باتک هک  نآرق  نوچ  تسا ، ءانثتـسا  هدـعاق  نیا  زا  ربمایپ  نیرخآ  هک  هتفگن  مه  اجک  چـیه  هدراذـگ و  دوخ  ناگدـنامزاب  يارب  یثرا 

یلص مرکا  ربمایپ  ییوگ  یم  هک  وت  فرح  ساسا  رب  رکبابا ! يا  سپ  دش ؛ یم  رّکذتم  ًامتح  تشاد  دوجو  ییانثتـسا  رگا  تسا  یعماج 
مرکا ربماـیپ  هب  تمهت  نیا  هک  دـشاب ، هتفگ  ینخـس  نآرق  فـالخ  ترـضح  نآ  هک  دـیآ  یم  مزـال  تسا ، هتفگ  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا 

نیا هک  تسا ، هتفگ  قحان  نآرق  یلو  هتفگ ، ار  قح  نخـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  نیا  اـی  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هک نیا  نآ  دـنام و  یمن  رتشیب  تلاح  کی  سپ  تسین ؛ نکمم  تلاحود  نیا  زا  مادـک  چـیه  هک  یلاح  رد  .تسا  نآرق  هب  تمهت  مه 

: دییامرفب تیانع  ترضح  تالمج  هب  .يا  هتسب  غورد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رب  وت 
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.تسین یثرا  ام  يارب  هک  دیرادنپ  یم  رضاح  لاح  رد  امش  ینعی  اَنل » َثِْرا  ْنَا ال  َنوُمَعْزَت  َنْآلَا - ُْمْتنَا -  َو   - » 211

ینبم دوب ، مکاح  تیلهاج  نامز  رد  ار  هچنآ  و  دـیا ؟ هدومن  تشگرب  تیلهاج  نامز  ماکحا  هب  ایآ  َنوُْغبَی »؟ ِهَِّیلِهاـْجلا  َمْکُحَفَا   - » 212
؟ دینک یم  يراج  ادخ  نید  رد  دنرب ، یمن  ثرا  نارتخد  هک  نیا  رب 

زا رت  هدیدنـسپ  رتالاب و  یمکح  هچ  نیقی  ناـمیا و  لـها  يارب  »(1) ؛ نوُمَْلعَت ـالَفَا  نُوِنقُوی ، ٍمْوَِـقل  ًاـمْکُح  ِهللا  َنم   ِ ُنَسْحَا ْنَم  َو   - » 213
؟ دیناد یمن  ار  نیا  ایآ  تسادخ ، مکح 

.میوا رتخد  نم  هک  تسا  نشور  باتفآ  دننام  امش  يارب  يرآ ! ُُهتَْنبِا » ّینَا  ِهَیِحاّضلا  ِسْمَّشلاَک  ْمَُکل  یّلَجَت  یََلب   - » 214

قح نیا  هب  یضار  امش  ایآ  دنریگب ؟ نم  زا  ارم  ثرا  هک  تسا  راوازس  ایآ  ناناملسم ! يا  یثِْرا »؟ یلَع  ُبَلُْغاَأ  َنوُِملْـسُْملا ! اَهُّیَا   - » 215
همه شیپ  نم  ّقـح  دـینادب  سپ  ما ؛ هداد  ناناملـسم  هب  متـشادنرب و  مدوـخ  يارب  ار  كدـف  نم  دـیوگ  یم  رکباـبا  دـیا ؟ هدـش  یـشک 

: دندومرف دندرک و  رکبابا  هب  ور  سپس  دیتسه و  کیرش  یشک  قح  نیا  رد  امش  همه  تسامش و 

وت هک  تسادخ  باتک  رد  ایآ  هفاحق ! یبا  رسپ  يا  ینعی  یبَا »؟ َثِْراال  َكابَا َو  َثِرَت  ْنَا  ِهللا  ِباتِک  یفَا  هَفاُحق ! یبَا  َْنباَی   - » 216و 217
؟ يدرک لمع  هک  يدیسر  يا  هجیتن  نینچ  هب  ادخ  باتک  ساسا  رب  وت  مربن ؟ ثرا  مردپ  زا  نم  يربب و  ثرا  تردپ  زا 

221 ص :

هیآ 50. هدئام ، هروس  - 1
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شیپ ار  شریذـپ  لباقریغ  ادـخ و  نید  فالخ  روهظون  فرح  کـی  يا ، هدروآ  یتشز  هزاـت و  رما  هچ  ًاـّیِرَف » ًاْئیَـش  َْتئِج  ْدََـقل  - » 218
.يا هدیشک 

ار نآ  هدرک و  كرت  ار  ادـخ  باتک  هتـسناد ، دـمع و  هب  ایآ  ینعی  مُکِروُهُظ »؟ َءارَو  ُهوُُمتْذَـبَن  ِهللا َو  َباـتِک  ُْمتْکَرَت  ٍدْـمَع  یلَعَفَا  - » 219
امـش راک  هک  دیناد  یمن  رگا  دیناد !؟ یمن  ای  و  دـیا ؟ هدرک  اهر  ار  ادـخ  باتک  ناتراک  نیا  اب  دـیناد  یم  ایآ  دـیزادنا ؟ یم  رـس  تشپ 

ار ناشفرح  ینآرق  لیالد  دننک  یم  عورش  ترضح  دعب  هب  اج  نیا  زا  .منک  یم  نشور  امش  يارب  نم  تسادخ ، باتک  هب  ندرک  تشپ 
: دنیامرف یم  دننک ، دزشوگ 

یم لاؤس  لاح  .درب  ثرا  دواد  زا  نامیلـس  دـیامرف و  یم  نآرق  هک  هاـگنآ  ینعی  »(1) ؛ َدُواد ُناْمیَلُـس  َثِرَو  َو  ُلوُقَی : ِْذا   - » 220و 221
، تسین یثرا  هک  تّوبن  درب ؟ ثرا  ار  شتّوبن  ایآ  دوش ، یمن  هک  نیا  درب ؟ ثرا  ار  دواد  ندـب  اـیآ  درب ؟ ثرا  ار  دواد  زا  زیچ  هچ  دوش 

زاب درب ؟ ثرا  شردپ  یگدنز  لام و  زا  نامیلس  ینعی  هیآ ، نیا  قبط  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  دنک ، یم  باختنا  ادخ  ار  توبن  يربمایپ و 
: دنیامرف یم  دنروآ و  یم  نآرق  زا  يرگید  هنومن  ترضح 

.دیوگ یم  دنک و  یم  وگزاب  ار  اّیرکز  ربخ  هک  اجنآ  رگید  هیآ  رد  زاب  و  اّیرَکَز » ِرَبَخ  ْنِم  َّصَْتقا  امیف  َلاق - َو   - » 222

يدـنزرف ارم  اراگدرورپ  تفگ : اـّیرکز  هک  یتقو  نآ  »(2) ؛ بوـُقْعَی ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  یُنثِرَی َو  ًاـِّیلَو  َْکنُدـَل  ْنِم  یل  ْبَهَف  َلاـق  ْذإ   - » 223
نم و زا  ات  امرف  تیانع 

222 ص :

هیآ 16. لمن ، هروس  - 1
تایآ 5و6. میرم ، هروس  - 2
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: دنیامرف یم  دننک و  یم  دانتسا  لافنا  هروس  هیآ 75 هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  زاب  .دربب و  ثرا  بوقعی  لآ 

ثرا ندرب  رد  یـضعب  رب  یـضعب  ماحرا  دومرف  دـنوادخ  و  ِهللا » ِباتِک  یف  ٍضْعَِبب  یلْوَا  ْمُهُـضَْعب  ِماحْرَْالا  اُولُوا  َلاـق َو  َو   - » 224و 225
.متسه مّدقم  نارگید  هب  تبسن  وا  زا  ندرب  ثرا  رد  مربمایپ ، دنزرف  هک  نم  نیاربانب  دنا ، مّدقم 

دالوا هرابرد  امش  هب  یلاعت  يادخ  دومرف  زین  دنوادخ  و  »(1) ؛ ِْنیَیَْثنُْالا ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذِلل  ْمُکِدالْوَا  یف  ُهللا  ُمُکیصُوی  َلاق  َو  - » 226و 227
امش فرح  ِضرف  رب  هک  هدرک  ءانثتسا  ار  ربمایپ  نادنزرف  هیآ  نیا  رد  ایآ  .تسا  رتخد  هرهب  ربارب  ود  رـسپ  هرهب  هک  دیامرف  یم  ّتیـصو 

؟ موش مورحم  نآ  زا  مربمایپ  دنزرف  هک  نم  دیاب  هدراذگ ، یقاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  یثرا  كدف  هک 

: دیامرف یم  هک  دنیامرف  یم  حرطم  ار  هرقب  هروس  هیآ 180 ناشلالدتسا ، همادا  رد  ترضح  و 

یکی گرم  هک  یماگنه  دومرف  ادخ  و  ِنیقَّتُْملا » یَلَع  اقَح  ِفوُْرعَْملِاب  َنیبَْرقَْالا  ِْنیَِدلاْوِلل َو  ُهَّیِصَْولا  ًاْریَخ  َكَرَت  ْنِا  َلاق  َو   - » 228و229
يارب قح  تسا  یمکح  نیا  هک  دینک ، ّتیـصو  ناکیدزن  نیدلاو و  يارب  هک  تسامـش  رب  دیا ، هتـشاذگ  یقاب  یلام  دسرارف و  امـش  زا 

هک تسا  یقّتم  دارفا  قح  دنک و  صخـشم  دوخ  ناکیدزن  نیدلاو و  يارب  ار  دوخ  لام  فیلکت  دـیاب  تسا  یقّتم  سکره  سپ  نیقّتم ؛
ّقح ایآ  سپ  تسین ؟ ای  تسه  نیقّتم  ءزج  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ایآ  الاح  دنراذگب ، دوخ  نادنزرف  نیدلاو و  يارب  ار  ناشلام 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

223 ص :

هیآ 11. ءاسن ، هروس  - 1
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؟ تسا هدرک  ءانثتسا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هیآ  نیا  ایآ  دراذگب ؟ ثرا  دوخ  نادنزرف  يارب  هک  تسه  مه 

تـسین مردپ  لام  زا  يا  هرهب  ارم  دیرادنپ  یم  امـش  هک  دراد  اج  ایآ  همه  نیا  اب  یبَا »؟ ْنِم  ُثِرَا  یل َو ال  َهَوْظَحال  ْنَا  ُْمتْمَعَز  َو   - » 230
؟ مرب یمن  مردپ  زا  یمهس  و 

یلـص مرکا  ربمایپ  دییوگ  یم  رگا  دـیا و  هدرک  لمع  هداد و  رظن  نآرق  فلاخم  ًامامت  امـش  نآرق ، قبط  سپ  تسا ، كالم  نآرق  رگا 
رتشیب لامتحا  کی  سپ  دـنک ؛ یمن  لمع  نآرق  فالخ  زگره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  مّلـسم  هک  هتفگ  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا 

ایآ .دینک  هدولآ  زین  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نماد  دیرـضاح  یّتح  نات  هئطوت  يریگراک  هب  يارب  امـش  هک  نیا  نآ  دـنام و  یمن 
؟ دوب دیهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ینیشناج  هتسیاش  امش  لاح  نیا  رد 

تلحر زا  دعب  ِتفالخ  ِنایرج  تیمکاح  تیعورشم  كدف  عوضوم  قیرط  زا  هنوگچ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هک  دیدومرف  هظحالم 
زا ار  مالسا  ناهج  شور  ردقچ  دش و  ّقفوم  درک و  لمع  راک  نیا  رد  ابیز  ردقچ  درب و  لاؤس  ریز  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.درک توعد  یناوخزاب  هب  تفالخ  خیرات  ردص  هب  تبسن  ناوت  یم  قیرط  نیا 

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »

224 ص :
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هراک همین  نادهاجم  یتسس  هناهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر 

هراشا

225 ص :
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

﴾ ِکَُقلْخَی ْنَا  َْلبَق  ِکَقَلَخ  يذَّلا  ِکَنَحَْتِما  ُهَنَحَتْمُم  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ﴿

﴾ ًهِرباص ِهب  ِکَنَحَْتما  اَِمل  ِْتنُکَو  ﴿

رباص يریگب  شود  رب  دیاب  هک  یتخـس  فیاظو  هب  تبـسن  وت  درک و  ناحتما  ار  وت  تتقلخ ، زا  لبق  دنوادخ  هک  همطاف  يا  وت  رب  مالس 
.يدوب دنمناوت  و 

.دش نآ  یفارحنا  طخ  زا  مالسا  یقیقح  طخ  شیامن  ملعم  هک  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  رب  مالس 

فراعملا هریاد  نیا  زا  ار  نامدوخ  میبایرد و  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هبطخ  ِقیاقح  ناوت ، ّدـح  رد  مینک  شالت  هک  تسام  هفیظو 
.مینکن مورحم  یمالسا  گنهرف  قیمع 

نآرق رد  رّبدت  لصاح  ینید ؛ تموکح 

هعماج رد  قافن  اه و  هنتف  اـت  مینک  تلفغ  نآرق  زا  دـیابن  هک  اـج  نیا  هب  میدیـسر  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  هبطخ  حرـش  همادا  رد 
یم امش  رگا  هک  دندناشک  ییاج  نآ  هب  هنیدم  دجـسم  رد  نارـضاح  هب  باطخ  ار  نخـس  ترـضح  هطبار  نیا  رد  و  دنوش ، راد  نادیم 

ترضح تیالو  هک  نآ  یلصا  تهج  زا  دیدش و  یگرزب  ياه  تبیصم  راتفرگ  یمالسا  تموکح  هلئسم  رد  دینیب 

227 ص :
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ناسنا ینعی  .دیدادن  رارق  هجوت  دروم  ار  یهلا  تایآ  رد  نآرق و  رد  ّربدت  هک  تسا  نآ  تهج  هب  دیدرک ، تلفغ  دوب  مالسلا  هیلع  یلع 
ریـسم رد  مه  نوچ  .دشاب  قبطنم  ادخ  همانرب  اب  دیاب  ینیمز  ِیگدنز  ریـسم  هک  دمهف  یم  تسانـشآ ، نآرق  گنهرف  اب  هک  يا  هزادنا  هب 

رد ناطیش  هنرگو  ددرگ ، میظنت  ادخ  همانرب  اب  دیاب  هعماج  لئاسم  یعامتجا ، ریسم  رد  مه  دوش ، بدا  ادخ  همانرب  اب  دیاب  بلق  ینورد ،
.دوش یم  راد  نادیم  هعماج  رد  بلق و 

بلق و رب  ار  یهلا  بدا  نوچ  دنک ؟ یم  تموکح  ایند  لها  رب  اه  سوه  ارچ  دننک ؟ یم  یگدنز  تبیـصم  لکـشم و  رد  ایند  لها  ارچ 
یم ادـیپ  یهلا  بدا  بلق ، دـش ، قبطنم  ادـخ  همانرب  اب  بلق ، ِترفن  تبحم و  ینمـشد ، یتسود و  رگا  .دـننک  یمن  مکاح  ناش ، هعماج 

دهاوخ يرمث  یب  سأی و  یچوپ و  هب  شراک  هنرگو  دسر ، یم  رمث  هب  هجیتن  رد  دهد و  یم  همادا  ار  دوخ  تایح  ادخ  مکح  اب  دـنک و 
هب دنکن ، لمع  ادـخ  مکح  ساسارب  يا  هداوناخ  رگا  .میـشاب  هتـشاد  میناوت  یم  هداوناخ  ماظن  هب  تبـسن  ار  هلئـسم  نیمه  نیع  .دیـشک 

.دیآ یم  شیپ  شیارب  ّلح  لباق  ریغ  ِلکشم  لضعم و  نارازه  دسر و  یمن  یقیقح  تدحو 

یم تفلاخم  وا  اب  دیتسه و  ساسح  هلئـسم  کی  يور  ناتدوخ  لیم  ساسارب  امـش  هک  دوش  هجوتم  یتقو  امـش  دـنزرف  لاثم ؛ ناونع  هب 
نوچ دییایب ، هاتوک  دیاب  هک  دیریذپ  یم  مه  ناتدوخ  دـهد ، یم  رییغت  ار  امـش  رظن  ...و  سامتلا  ندرکرهق و  رارـصا و  یمک  اب  دـینک ،

مه امـش  دنزرف  دش ، یناسفن » ، » امـش تفلاخم  تقفاوم و  امـش ، نتفگ  يرآ »  » و هن »  » یتقو ینعی  .دیرادن  دوخ  رظن  تیناقح  رب  یلیلد 
اما .دوش  مکاح  ناترظن  فرح و  امش و  رب  هک  دوش  یم  راودیما 

228 ص :
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مکح و  دـیدومن ، هرادا  ار  هداوناخ  ادـخ ، مکح  ساسارب  دـیدرک و  یهلا »  » ار دوخ  يرآ »  » و هن » ، » دوخ هداوناـخ  هزوح  رد  امـش  رگا 
ادخ مکح  رظن و  ساسارب  امش  هک  دناد  یم  نوچ  درادن ، ار  امـش  رظن  ندادرییغت  دیما  رگید  وا  دیدرک ، يراج  هداوناخ  رد  ار  دیحوت 

رظن و امـش  دـنیب  یم  هک  دوش  یم  روسج  یتقو  وا  .دتـسیاب  امـش  لباقم  هک  دـنک  یمن  ادـیپ  تراسج  رگید  و  دـیا ، هدز  ار  فرح  نیا 
راب ریز  وا  هک  دوبن  انب  ًالصا  نوچ  .دراد  ار  نآ  رییغت  دیما  دور و  یمن  امش  رظن  راب  ریز  اذل  دیا و  هدرک  مکاح  هناخ  رد  ار  دوخ  مکح 

.مینک مکاح  هعماج  هداوناخ و  دوخ و  بلق  رب  ار  ادخ  رظن  مکح و  ام  همه  تسانب  دورب ، امش  مکح 

یمن یقیقح  هجیتن  هب  ناسنا  یگدنز  هداوناخ و  تفر ، نوریب  یگدنز  هنحـص  زا  ادخ  مکح  یتقو  دـید  دـیهاوخ  هک  تسا  اج  نیا  رد 
جراخ یگناگی  تدحو و  ماقم  زا  هداوناخ  ماظن  دنوش و  یم  ادخ  نامرف  نیزگیاج  اه  سوه  نوچ  .دوش  یم  رهاظ  تافالتخا  دسر و 

رگا داد ، رارق  لـصا  ار  ادـخ  مکح  هک  يا  هداوناـخ  یلو  .تسا  لالحمـضا  هجیتـن  رد  ترثـک و  ماـقم  سوـه ، ماـقم  اریز  .ددرگ  یم 
اب نوچ  دوش ، یم  ظفح  هداوناخ  لصا  یلو  دورب ، نوریب  هداوناخ  زا  دیاب  دـنزرف  نیا  دـش ، هداوناخ  ینید  تایح  محازم  مه  يدـنزرف 

دوش رداص  دحَا »  » ماقم زا  هک  یمکح  ًاساسا  دنک و  یم  ظفح  ار  دوخ  ماجـسنا  یگناگی و  هداوناخ  نآ  دـحاو ، ِيادـخ  مکح  روضح 
.دراد ار  یقیقح  ِیشخب  ماجسنا  تیصاخ 

هجوتم مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دمآ و  شیپ  هک  یگرزب  فارحنا  .دنک  یم  قدص  اه  ناسنا  یعامتجا  ماظن  رد  هلئسم  نیمه  نیع 
ساسارب هعماج  هرادا  رگا  هک  دوب  نیا  دندیمهفن ، ار  فارحنا  نیا  ناناملسم  زا  يرایسب  یلو  دندش ،

229 ص :
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طرـش دش ، ضرع  هداوناخ  دروم  رد  هک  روط  نامه  نوچ  .دسر  یمن  رمث  هب  هعماج  نآ  دشابن ، موصعم  ناسنا  قیرط  زا  ادـخ و  مکح 
ضرا و ملاع  نیب  هطساو  هک  یـسک  طسوت  يدحَا  ترـضح  مکح  و  تسا ، دحَا  ترـضح  اب  اه  ترثک  طابترا  یگنهامه ؛ ماجـسنا و 

.دوش یم  يراج  ترثک  ِملاع  هعماج و  رد  تسا  ءامس 

دوش یم  رمث  یب  هعماج  یتقو 

ناشیا  (1) .دنراد هطبار  نیمه  رد  یلّصفم  ثحب  نارمع ، لآ  هروس  هیآ 200  لیذ  نازیملا  ریسفت  رد  هیلع » هللا  همحر  » ییابطابط همالع 
نآ دارفا  ِعامتجا  قیرط  زا  ددرگ و  یمن  هدروآرب  ییاهنت  هب  ناـسنا  ياـهزاین  هک  دوش  یم  لیکـشت  تهج  نیا  هب  هعماـج  دـنیوگ : یم 

شندروآرب ناکما  يدرف  تروص  هب  هک  تسا  اه  ناسنا  زا  ییاهزاین  عفر  هعماج ، ندـمآدیدپ  هفـسلف  سپ  دوش ، یم  هدروآرب  اـهزاین 
محازم هعماج  دوخ  هزات  دـسر و  یمن  دوخ  جـئاوح  هب  هعماج  ًالـصا  دـشابن ، يراـج  ادـخ  مکح  هعماـج  رد  رگا  لاـح  .تسا  لکـشم 

یـسک ینعی  .دش  یم  ام  نادنزرف  یلاعت  دشر و  هلیـسو  ام  سرادـم  ینامز  کی  لاثم ؛ ناونع  هب  .دوش  یم  اه  ناسنا  فادـها  تایح و 
هک دید  یم  اه  قوقح  كاکطـصا  رد  تفر  یم  هسردم  هب  یتقو  درک ، یمن  ار  شردارب  رهاوخ و  قوقح  تیاعر  تشادـن و  بدا  هک 

دنوادـخ اب  اه  ناسنا  تبـسن  هک  يا  هزادـنا  نامه  هب  رـضاح  لاح  رد  اما  .دـش  یم  بّدؤم  مک  مک  اذـل  و  دسانـشب ، ار  دوخ  زرم  دـیاب 
هتینردم ياوه  لاح و  هدش و  فیعض 

230 ص :
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ءوس بدا و  ءوس  دور ، یم  هسردـم  هب  یتقو  ام  دـنزرف  ینعی  .تسا  هدـش  سکعرب  طیارـش  دـینیب  یم  امـش  هدرک ، ذوفن  ام  طباور  رد 
هک تسا  نیا  .دـناسر  یمن  دـیتشاد  راظتنا  نآ  زا  هک  یفدـه  هب  ار  امـش  رگید  هسردـم  مان  هب  يا  هعماج  ینعی  .دـنک  یم  ادـیپ  قالخا 
نآ ساسا  رب  هک  يدـصقم  نآ  سکع  ًاقیقد  دوشن ، هرادا  ادـخ  مکح  ساـسا  رب  يا  هعماـج  رگا  دـنیامرف : یم  هیلع » هللا  همحر  » همـالع

.دهد یم  هجیتن  دیدروآ ، دوجو  هب  ار  هعماج  دصقم ،

ياـه هدـکهد  نتخاـس  هب  هک  تسا  هدـش  ادـیپ  یـشیارگ  تسا  لاـس  هاـجنپ  دودـح  ییاـپورا  ياـهروشک  رد  دـینیب  یم  امـش  هک  نیا 
زیچ همه  شا  هعماج  رد  دنیب  یم  ناسنا  یتقو  ینعی  .تسا  هعماج  ندش  رمث  یب  ساسحا  نیمه  تهج  هب  دنا ، هدروآ  يور  یگداوناخ 

شزومآ قیرط  زا  دـنک و  یم  یگدـنز  اج  نامه  دور و  یم  يا  هشوگ  هب  شدـنزرف  نز و  اب  دوش و  یم  ادـج  هعماج  زا  تسا ، بارخ 
ناوت یمن  قیرط  نیا  زا  نوچ  تسین ، یلصا  یساسا و  لح  هار  ندرک  یگدنز  عون  نیا  هتبلا  .دهد  یم  میلعت  ار  شنادنزرف  يا ، هناسر 

.دشابن يرمث  یب  هعماج  شا ، هعماج  دنک  يراک  هک  تسا  نیا  یساسا  هار  .درک  هدروآرب  ار  دوخ  دصاقم  همه 

موصعم ناسنا  قیرط  زا  هعماج  رد  ار  ادـخ  نید  تیمکاح  امـش  رگا  دـنیامرف : یم  هبطخ  نیا  رد  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  ترـضح 
تـسد هب  دیتشاد  راظتنا  هعماج  زا  هک  مه  ار  یلاعت  دشر و  لقادـح  نآ  یتح  هک  يوحن  هب  دـیتفا ، یم  لکـشم  هب  تدـش  هب  دـیریذپن ،

رب موصعم  ماما  دیاب  دنیوگ  یم  هک  نیا  رب  مالـسلا  مهیلع  همئا  هیقب  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  رارـِصا  ساسا  لصا و  دـیروآ و  یمن 
ماما قیرط  زا  ادخ  مکح  تیمکاح  طیارش  رد  هک  ارچ  .تسا  هتکن  نیمه  دشاب ، مکاح  هعماج 

231 ص :
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تـسین یّقح  ِقشاع  ناسنا  چیه  ددرگ و  یم  قح  تاولج  شیامن  هعماج  دوش و  یم  ریزارـس  اه  ناسنا  هعماجرب  یهلا  فاطلا  موصعم ؛
.دشاب توافت  یب  نآ  داجیا  هب  تبسن  دشابن و  يا  هعماج  نینچ  بلاط  هک 

ادخ مکح  زا  هفیلخ  یهاگآ  مدع  كدف و  هلئسم 

رد اهنآ  هک  یلمع  قیرط  زا  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  ترـضح  هک  دیـسر  اـج  نیا  هب  هتـشذگ  هسلج  رد  هبطخ  حرـش  رد  ثحب  ریس 
ار ادخ  مکح  دناوت  یمن  تسا  هدش  مکاح  هک  يا  هفیلخ  دننک  نشور  ات  دندروآ  تسد  هب  یبوخ  هنومن  دنداد ، ماجنا  كدف  اب  هطبار 

دننادب زین  و  دنـسیونن ، مالـسا  ياپ  هب  دیآ  یم  شیپ  هچ  ره  دعب  هب  نیا  زا  دننادب  مدرم  اذل  دـنک و  يراج  هعماج  رد  سپـس  دـمهفب و 
هک تسا  نیا  ترـضح  ینارگن  .دنا  مالـسا  تیمکاح  زا  عنام  نامکاح  یلو  دراد  ار  هعماج  تالکـشم  همه  عفر  ياه  ییاناوت  مالـسا 

كدف هلئسم  قیرط  زا  ترضح  دوش و  یم  رمث  یب  ناش  یگدنز  دنتفا و  یم  لکشم  هب  هعماج  رد  مدرم  دوشن  يراج  ادخ  مکح  یتقو 
.دمهفب دناوت  یمن  ار  ادخ  مکح  هک  دندرک  تباث  هفیلخ  هب 

یلـصا روحم  هک  دوش  یم  حرطم  يروط  ام  نانارنخـس  زا  یـضعب  فرط  زا  كدف ، بصغ  عوضوم  هنافـسأتم  دـیدرگ ؛ هراشا  زین  ًالبق 
نامز رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  هک  دـش  ضرع  لبق  هسلج  رد  .دوش  یم  مگ  نآ  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ناـنخس 

دش لزان  هیآ  نوچ  .دندیشخب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هب  ار  كدف  ناشتایح 
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.هدب ار  نیکاسم و ...  ناکیدزن و  قح  ینعی ؛  (1)  ... « َنیکسِْملا َو ُهَّقَح َو  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   » هک

مالـسلا اهیلع  همطاـف  ترـضح  هب  ار  كدـف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هیآ ، نیا  لوزن  اـب  دـنیوگ  یم  یّنـس  هعیـش و  نیرّـسفم  رثکا 
رد مالـسلا  اهیلع  ءارهز  ترـضح  نارگراک  هک  نیا  دوجو  اب  تفرگ و  هدیدان  ار  هیـضق  نیا  دمآ  راکرـس  لوا  هفیلخ  یتقو   (2) .دنداد
ُلام كدف  تفگ  درک و  نوریب  كدـف  زا  ار  اهنآ  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  نارگراک  هن  و  دـندرک -  یم  راک  كدـف 

ادـتبا رد  هفیلخ  .درب  یمن  ثرا  نم  زا  یـسک  تسا  هتفگ  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هکَرَّتلا 
؛ هجیتـن رد  .درب  یمن  ثرا  نم  زا  یـسک  دوـمرف  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تفگ  سپـس  درک ، حرطم  ثرا  ناوـنع  هب  ار  كدـف 

مدرم هفیلخ ، لالدتـسا  ِرهاظ  دینک  یم  هظحالم  هک  روط  نیمه  .منادرگرب  نیملـسم  هب  مهاوخ  یم  نم  تسا و  نیملـسم  نآ  زا  كدف 
مدرم عفن  هب  هک  درک  دومناو  يا  هنوگ  هب  تفرگ ، مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  زا  ار  كدف  هک  نیا  رب  هوالع  قیرط ؛ نیا  زا  تسا و  دنسپ 

(3) .دنک یم  راک  دراد 

233 ص :

هیآ 26. ءارسا ، هروس  - 1
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  دش ، لزان  هیآ  نیا  نوچ  هک  دنک  یم  لقن  يردخ  دیعسوبا  لوق  زا  هیآ  نیمه  لیذ  رد  نایبلا  عمجم  ریـسفت  - 2

.دنداد مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  ار  كدف  هلآ 
زا كدف  هک  نیا  دروم  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ایآ  مدیسرپ : دادغب  هسردم  سردم  یقراف  نب  یلع  زا  دسیون : یم  دیدحلا  یبا  نبا  - 3

یقراف نب  یلع  دندنادرگنرب ؟ وا  هب  ار  كدف  ارچ  تفگ  یم  تسار  وا  رگا  متفگ : .يرآ  داد : خـساپ  وا  تفگ ؟ یم  تسار  تسوا  نآ 
ياـعدا تسناوت  یمن  مه  وا  و  درک ، یم  اـعدا  ار  شرهوـش  تفـالخ  رگید  زور  دـنداد ، یم  وا  هب  ار  كدـف  زور  نآ  رگا  داد ، خـساپ 

ياقآ زا  هفیقـس  راثآ  رارـسا و   ) تسا تسرد  تسار و  دیوگب  ربمایپ  رتخد  هچره  دوب  هتفریذـپ  اریز  دـنک ، در  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
(. يربنق ص 129
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هجوتم خیرات  هشیمه  رد  ار  مدرم  هفیظو ، مکح  هب  ات  دنشک  یم  نایم  هب  ار  كدف  هلئـسم  هبطخ  نیا  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
هک يا  هفیلخ  و  تسا ، قداص  دوخ  راتفگ  رد  هن  دمهف و  یم  ار  نآرق  هن  هتفرگ ، تسد  هب  ار  نیملـسم  روما  مامز  هک  يا  هفیلخ  دننک ؛

(1) .دنک يراج  هعماج  رد  ار  نآرق  دناوت  یمن  نوچ  دشاب ، نیملسم  هفیلخ  دناوت  یمن  دمهف  یمن  ار  نآرق 

تیمکاح رد  هدمآ  شیپ  فارحنا  تابثا 

هللا یلص  ربمایپ  راغ  رای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هباحـص  رگا  وت  هک : تسا  نیا  عقاو  رد  رکبابا  هب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مایپ 
رد دـیابن  سپ  ینک ، يراج  هعماج  رد  ات  یمهفب  یناوت  یمن  ار  نآرق  یلو  یـشاب ، یم  مارتحا  دروم  بناج  نیا  زا  یتسه و  هلآ  هیلع و 

: دندومرف ترضح  .يریگ  رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هفیلخ  هاگیاج 

( تسا رکبوبا  بقل  هفاحق ، یبا  ) هفاحق یبا  رسپ  يا  هَفاُحق »! یبَا  َْنباَی   - » 216

ثرا مردـپ  زا  نم  يربب و  ثرا  تردـپ  زا  وت  هک  تساادـخ  باتک  رد  اـیآ  یبَا »!؟ َثِرَا  ـال  َكاـبَا َو  َثِرَت  ْنَا  ِهللا  ِباـتِک  ِیفَا   - » 217
؟ مربن

234 ص :

دقتعم هدرک  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  لوق  زا  هک  یتـیاور  هب  رکباـبا  رگا  یتـسار  هیلع ؛» هللا  همحر  » ینیما همـالع  هتفگ  هب  - 1
مالـسلا اهیلع  همطاـف  ترـضح  يارب  يا  هماـن  دومن و  جرا  یب  ار  نآ  دوخ  راـک  اـب  یبلح ج3 ص391 ، هریـس  لوق  هب  اـنب  ارچ  تسا ،

ات متشون  يا  همان  داد  خساپ  تسیچ ؟ نیا  دیـسرپ  دش و  دراو  هفیلخ  رب  رمع  هک  نآ  ات  دننادرگرب ، ترـضح  نآ  هب  ار  كدف  ات  تشون 
.درک هراپ  تفرگ و  ار  همان  رمع  هاگ  نآ  يروآ ؟ یم  اجک  زا  ار  ناناملسم  هنیزه  سپ  تفگ : .دناتسب  هدنام  شردپ  زا  ار  هچنآ  همطاف 

(. ریدغلا ج14 ص44 همجرت  )
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همزال مربن ، ثرا  وا  زا  نم  هتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ییوگب  رگا  رکبوبا  يا  دنیامرف : یم  دینک ؛ تقد  بوخ  ترضح  لاؤس  هب 
نخـس نآرق  فالخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نوچ  تسا  لاحم  نیا  هک  دشاب ، هتفگ  نخـس  نآرق  فالخ  ربمایپ  هک  تسا  نیا  شا 

.يراد ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ندز  تمهت  يانب  وت  هک  تسا  مولعم  سپ  .دیوگ  یمن 

عبنم نیا  تساوخ  یم  هک  تسا  نیا  رکبوبا  یلصا  هلئسم  دنچره  تسین ، كدف  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  یلـصا  هلئـسم  عقاو  رد 
کی اب  نیاربانب  .دـیامن  دودـحم  ار  اهنآ  يداـصتقا  یعاـمتجا و  كرحت  اـت  دـنک  جراـخ  هداوناـخ  نیا  تسد  زا  ار  یلاـم  يداـصتقا و 

ترـضح هک  نیا  زا  لفاغ  یلو  .دـننک  جراخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیبلا  لها  تسد  زا  ار  كدـف  دنتـساوخ  یگتخاـس  تیاور 
: دندومرف ترضح  .دننک  یم  ور  هبور  نآرق  اب  ار  وا  مالسلا  اهیلع  همطاف 

! يا هدیشک  شیپ  ار  يروآرد  نم  راک  هچ  يا ، هدروآ  يروهظون  هزات و  رما  بجع  ًاّیِرَف » ًاْئیَش  َْتئِج  ْدََقل   - » 218

یم رـس  تشپ  هدرک و  كرت  ار  ادخ  باتک  دمع  هب  هتـسناد و  ایآ  ْمُکِروُهُظ »؟ َءارَو  ُهوُُمتْذَـبَن  ِهللا َو  َباتِک  ُْمتْکَرَت  ٍدْـمَع  یلَعَفَا   - » 219
؟ دیزادنا

: دیوگ یم  نآرق  هک  یتقو  نآ  ُلوُقَی » ِْذا   - » 220

.درب ثرا  دواد  زا  نامیلس  َدُواد » ُناْمیَلُس  َثِرَو  َو   - » 221

: هک دنک  یم  وگزاب  ار  ایرکز  ربخ  هک  اجنآ  رگید  هیآ  رد  و  َلاق » ِْذا  اّیرَکَز -  ِرَبَخ  ْنِم  َّصَْتقا  امیف  َلاق -  َو   - » 222

235 ص :
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نم و زا  ات  امرف  تیانع  يدنزرف  ارم  اراگدرورپ  درک : ضرع  ایرکز  َبوُقْعَی » ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  ِیُنثِرَی َو  ًاِّیلَو  َْکنُدـَل  ْنِم  یل  ْبَهَف   - » 223
.دربب ثرا  بوقعی  لآ 

: دومرف نآرق  هک  اجنآ  و  َلاق » َو  - » 224

.دنا مدقم  یضعب  زا  یضعب  ندرب ، ثرا  هب  تبسن  یمحر ، ِنادنواشیوخ  ِهللا » ِباتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَا  ْمُهُضَْعب  ِماحْرَْالا  اُولُوا  َو   - » 225

: دومرف نآرق  هک  اجنآ  و  َلاق » َو   - » 226

رسپ يارب  هک  دیامرف  یم  تیصو  دالوا  هراب  رد  امـش  هب  یلاعت  يادخ  ِْنیَیَْثنُْالا » ِّظَح  ُْلثِم  ِرَک  َّذِلل  ْمُکِدالْوَا  یف  ُهللا  ُمُکیـصُوی  َو   - » 227
.تسا رتخد  هرهب  ربارب  ود 

: دیامرف یم  و  َلاق » َو   - » 228

امـش رب  دسر  ارف  امـش  زا  یکی  گرم  هک  یماگنه  َنیِقَّتُْملا » یَلَع  ًاّقَح  ِفوُْرعَْملِاب  ِْنَیبَْرقَْالا  ِْنیَِدلاْوِلل َو  ُهَّیِـصَْولا  ًاْریَخ  َكَرَت  ْنِا   - » 229
.نایقّتم يارب  قح ، تسا  یمکح  نیا  و  ناکیدزن ، نیدلاو و  يارب  دینک  تیصو  هک  تسا  هدش  هتشون 

ثرا زا  یمهـس  تسین و  يا  هرهب  ارم  هک  دیرب  یم  نامگ  همه ، نیا  اب  امـش  و  یبَا »؟ ْنِم  ُثِرآ  یل َو ال  َهَوْظَح  ْنَا ال  ُْمتْمَعَز  َو   - » 230
؟ مرب یمن  مردپ 

ینعی تسا ؟ هدرک  نوریب  نآ  زا  ار  مردپ  دومرف و  يا  هیآ  هب  صوصخم  ار  امش  ادخ  ایآ  یبَا »؟ اْهنِم  َجَرْخَا  ٍهَیِآب  ُهللا  ُمُکَّصَخَفَا   - » 231
طوبرم ِتایآ  ایآ 

236 ص :
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؟ دومن جراخ  دنربب  ثرا  وا  زا  دنناوت  یم  شنادنزرف  هک  نیا  زا  ارم  ردپ  دمآ و  امش  يارب  ناتناردپ  زا  ندرب  ثرا  هب 

؟ دنرب یمن  ثرا  رگیدکی  زا  شیک  ود  لها  دییوگ  یم  هک  نآ  ای  ِناثَراوَتَی »؟ ِْنیَتَِّلم ال  َلْهَا  َّنِا  َنُولوُقَت : ْمَا   - » 232

؟ دیناد یمن  شیک  کی  لها  ار  مردپ  نم و  ای  و  ٍهَدِحاو »؟ ٍهَِّلم  ِلْهَا  ْنِم  یبَا  اَنَا َو  ُتَْسلَوَا   - » 233

 - نم هدازومع  ردپ و  زا  نآرق  مومع  صوصخ و  هب  امش  ای  و  یّمَع »؟ ِْنباَو  یبَا  ْنِم  ِهِموُمُع  ِنآرُْقلا َو  ِصوُصُِخب  ُمَلْعَا  ُْمْتنَا  ْمَا   - » 234
؟(1) دیرتاناد مالسلا -  هیلع  یلع 

كدف نتفرگ  زا  امـش  تسین ، قداص  اه  ضرف  نیا  زا  مادک  چیه  دش  مولعم  هک  لاح  دـنیامرفب ؛ دنتـساوخ  تامدـقم  نیا  اب  ترـضح 
يرگید دصق 

237 ص :

ماگنه نآ  دراذگ ، یمن  شناگدنامزاب  يارب  ثرا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـندوب  یعدـم  هک  یهورگ  نیمه  هک  تسا  بلاج  - 1
نفد ! » درک دایرف  دش و  راوس  رتسا  رب  هشیاع  دمآ ، ادخ  لوسر  شدج  ربق  رانک  رد  نسح ، ماما  نفد  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک 

؛ هتفگ تسا  روهشم  هک  رعش  تیب  دنچ  هشیاع ، هب  سابع  نبا  هراب  نیا  رد  و  مرادن .» يا  هقالع  وا  هب  هک  ار  یـسک  نم ، هناخ  رد  دینکن 
یم رتسا  رب  راوس  کنیا  يدش و  رتش  رب  راوس  يزور  ینعی  تفَرصت  لکلاب  نمثلا و  نم  عستلا  کل  تلَیفت  تشع  ول  تلَغبت و  تلمجت 

ار ثاریم  مامت  یلو  يراد ، ار  متـشه  کی  زا  مهن  کـی  اـهنت  وت  يوش ، راوس  مه  لـیپ  رب  هک  تسین  دـیعب  یناـمب  هدـنز  رگا  و  يوش ،
ربمایپ رگا  و  تسا ، هتـشاد  رـسمه  ُهن  ترـضح ، هک  نیا  اب  درب  یم  ثرا  هب  ار  ربمایپ  هناخ  ّلک  هشیاع  هنوگچ  یتسار  يدرک ، فّرـصت 
مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  ثرا  داد و  تداهـش  نادب  رکبوبا  دوخ  هک  روط  نامه  دراذگ  یمن  ياج  رب  یثاریم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(. ص 230 یناجیت ، رتکد  مدش ،» تیاده  هک  هاگنآ  «( ؟ درب یم  ثرا  هشیاع  هنوگچ  سپ  .درک  عنم  شردپ  زا  ار 
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، دنک ّربدت  ترـضح  هلمج  دنچ  نیا  رب  دروایب و  هنحـص  هب  ار  فاصنا  لقع و  ینـس -  هعیـش و  زا  معا  یـسک -  رگا  عقاو  هب  و  دیراد ،
یم نایم  هب  يروط  ار  هلئـسم  هداعلا  قوف  تیارد  تریـصب و  اب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  .دوش  یم  نشور  وا  يارب  لئاسم  زا  يرایـسب 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هفیلخ  دناوت  یم  تسا  یعدم  هک  یتیمکاح  طسوت  نآرق  ندراذگ  اپ  ریز  تابثا  زج  یهار  چیه  هک  دنروآ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دروم  رد  تسا  یعدم  تیمکاح  هک  نیا  ثرا و  هب  طوبرم  تایآ  حرط  زا  سپ  .دراذـگ  یمن  یقاب  دـشاب ،

ردپ و ای  دیمهف  یم  رتهب  ار  نآرق  امش  ایآ  دیدروآ ؟ رد  نآرق  ياجک  زا  ار  انثتـسا  دروم  نیا  دیامرف : یم  دراد ، دوجو  ییانثتـسا  دروم 
؟ نم هداز  ومع 

: دیامرف یم  الاح  درک ، تباث  ار  نآرق  هب  ماهتا  عوضوم  ابیز  زرط  هب  هک  نیا  زا  سپ 

.ربب ریگرب و  هدش ، هداهن  لحر  هدز و  راهم  هک  يرتش  نیا  وت و  نیا  کنیا  ًَهلوُحْرَم » ًهَموُطْخَم  اهَکَنوُدَف   - » 235

فذح هشقن  دیتساوخ  یم  امـش  .تسین  اه  نیا  زا  مادک  چـیه  هیـضق  هن ! هک  دـنیامرف  یم  مالـسلا  اهیلع  ءارهز  ترـضح  هک  تساجنیا 
هب دنشاب ، مالسا  ظفح  هلیسو  دنناوت  یم  هک  دنا  ینایرج  اهنت  هک  ار  وا  تیب  لها  و  دینک ، ارجا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هداوناخ 

نیا امش و  نیا  دییامرفب ؛ بوخ  .دننکب  یکرحت  دنناوتب  ات  دنشاب  هتشادن  يداصتقا  قمر  یتح  كدف  ذخا  اب  دیرادرب و  هار  رس  زا  یلک 
شیپ تیمکاح  رد  هک  تسا  یفارحنا  تابثا  ثحب  هکلب  تسین ، كدف  هب  دودحم  ترـضح  ثحب  نیاربانب  .امـش  يارب  هدامآ  كدـف ،

هک دنوادخ  ارچ  یتسار  دنسرپ  یم  یتقو  ناگدنیآ  ات  دمهفب  ار  نید  دناوت  یمن  هک  یسک  طسوت  تیمکاح  .تسا  هدمآ 

238 ص :
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هار دوخ  هب  ینارگن  یتسـس و  چـیه  ینعی ؛  (1)« َنِینِمْؤُّم ُمتنُک  نِإ  َنْوَلْعَألا  ُُمتنَأَو  اُونَزْحَت  َالَو  اُونِهَت  َالَو  : » دـهد یم  هدـعو  ناناملـسم  هب 
، دشن یلمع  ادخ  هدعو  ارچ  دندیـسرپ  یتقو  يرآ ! .دـیتسه  اه  تما  نیرتالاب  زا  دـینک  يرادـیاپ  دوخ  نامیا  رد  رگا  امـش  هک  دـیهدن 
هب نامیا  رد  يرادیاپ  هب  طورشم  یهلا  هدعو  دننادب  ناناملسم  ات  و  دیآ ، هنحص  هب  یهلا  ددم  ات  دماین  هنحص  رد  یمالسا  ًالصا  دننادب 

.درک تشپ  نآرق  هب  مالسا  ناهج  تیمکاح  مالسا  ردص  رد  یلو  .تسا  نآرق  مالسا و 

، مالسا ناهج  ات  مالسا  ردص  يافلخ  تیمکاح  یناشیپ  رب  تسا  يدنس  هکلب  تسین ، نیمز  هعطق  کی  طقف  مالسلا  اهیلع  همطاف  كدف 
.دننک یناوخزاب  ار  خیرات 

لاس تهج  نیمه  هب  .دنهدب  لکـش  خیرات  لوط  رد  دنهاوخ  یم  ار  ینایرج  هچ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  دینک  یم  هظحالم 
مالـسلا و اهیلع  ءارهز  همطاف  نانخـس  یگدنـشخرد  ّتیناقح و  تسا  هدـش  هجوت  كدـف  هب  هاگره  ترـضح  نآ  تداهـش  زا  سپ  اه 

ًاتبـسن یلو  تسا ، هیما  ینب  موق  زا  هک  نیا  اب  دـش  مکاح  زیزعلادـبع  نبرمع  یتقو  هک  يروط  هب  .تسا  هتـشگ  صخـشم  افلخ  فارحنا 
دالوا هب  ار  نآ  میدومن ، بحاصت  ار  نآ  میدرک  هابتشا  ام  تسا و  مالسلا  اهیلع  ءارهز  ترضح  لام  كدف  تفگ : تسا ، یفصنم  مدآ 

تقد بوخ   (2) .دنادرگرب مالسلا  اهیلع  همطاف 

239 ص :

هیآ 139. نارمع ، لآ  هروس  - 1
هک تسا  هدمآ  یقهیب ج6 ص301  ننـس  رد  .دوش  عوجر  یبوقعی ج3 ص48  خـیرات  ات 41 و  يرذالب ص39  ِنادـلبلا  حوتف  هب  - 2

مکح نب  ناورم  لویت  ار  نآ  موس  کی  هیواعم  نامز  رد  .داد  رارق  مکح  ِناورم  لویت  وزج  ار  كدف  نامثع  مود ، لوا و  هفیلخ  زا  سپ 
شرـسپ هب  ار  نآ  همه  ناورم  سپـس  .داد  رارق  هیواـعم  نبدـیزی  لوـیت  ار  نآ  موـس  کـی  ناـمثع و  نـبورمع  هـب  ار  نآ  موـس  کـی  و 

هب ار  كدف  دنوادخ  درک  مالعا  يا  هبطخ  رد  دش ، هفیلخ  زیزعلادبع  نبرمع  نوچ  .دیـشخب  شدنزرف  هب  ار  نآ  مه  وا  داد و  زیزعلادبع 
همطاف سپ  .دنتفرگ  راک  هب  یهاپس  هن  دنا و  هدناود  یبسا  هن  نآ ، ندروآ  تسد  هب  يارب  ناناملـسم  داد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

ینک و تساوخرد  يزیچ  نم  زا  وت  دوش  یمن  زگره  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ترـضح  درک و  تساوـخرد  ردـپ  زا  ار  نآ 
ناـمه يارب  مدـنادرگرب  ار  نآ  نم  دیـشاب  هاوگ  .دومن و  یم  ارقف  هنیزه  ار  نآ  دـمآرد  همطاـف  هک  دوب  نیا  .منکن  هدروآرب  ار  نآ  نم 

رـسپ دـیزی  اـت  دوب  همطاـف  نادـنزرف  تسد  رد  كدـف  دوـب  هدـنز  زیزعلادـبع  نبرمع  اـت  سپ  .دوـب  نآ  يارب  ادـتبا  زا  هک  ییاـه  هنیزه 
نب نسح  نب  هللادبع  هب  ار  نآ  تسـشن  تخت  رب  حافـس  سابعلاوبا  نوچ  دنادرگرب و  نایناورم  هب  ار  نآ  دمآ و  راک  رـس  رب  کلملادبع 

همطاف ناگداون  هب  روصنم  نب  يدهم  سپـس  تفرگ ، سپ  اه  نآ  زا  روصنم  رفعجوبا  سپـس  دـنادرگزاب ، مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح 
داد و سپ  نایمطاف  هب  ار  نآ  لاس 210  رد  نومأم  ات  .دنتفرگ  سپ  نایمطاف  زا  ار  نآ  شردارب  يدهم و  رسپ  یسوم  سپـس  داد ، سپ 

.تفرگ سپ  ار  نآ  لکوتم 
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، راک نیا  اب  ای  دـنادرگرب ؟ مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  نادـنزرف  هب  نیمز ، هعطق  ناونع  هب  ار  كدـف  طقف  زیزعلادـبع  نبرمع  ایآ  دـینک ؛
، قح تاعوضوم  يور  تیبلا  لـها  قیرط  زا  رگا  هک  تسه  هدـعاق  نیا  هشیمه  دـش ؟ رارکت  هراـبود  تفـالخ ، بصغ  نـالعا  عوضوم 

.دوش یم  تباث  هعیش  تیناقح  هجیتن  رد  قح و  تیناقح  شرخآ  دینامب ، مکحم 

تفگ دمآ و  وا  تفالخ ، بصغ  نایرج  زا  دعب  هام  رازه  زا  شیب  اجک ؟ زیزعلادبع  نبرمع  اجک و  مالسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  ترضح 
همطاف قوقح  هب  دنراد ، تنـس  لها  نیب  هک  یتسادـق  همه  نآ  اب  مود  لوا و  يافلخ  دومن  ناعذا  ًالمع  راک  نیا  اب  میدرک و  هابتـشا  ام 

دناوت یم  هنوگچ  دراد ، یم  اور  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  قوقح  هب  ار  يزواجت  نینچ  هک  یـسک  نآ  و  دندرک ، زواجت  مالـسلا  اهیلع 
هدایپ هعماج  رد  ار  نآرق  دیاب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نیشناج  نوچ  .دشاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ینیـشناج  هتـسیاش 

.دشاب نینچ  دوش  یمن  دنک ؛
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يور رب  دوخ  صاـخ  تافـص  اـب  مالـسلا  مهیلع  تیبـلا  لـها  ریـسم  زا  هک  هاـگ  نآ  اـت  دـشاب  یم  گـنهرف  کـی  دوخ  يدوـخ  هب  نیا 
هارمه ییاه  یتخـس  اب  ادـتبا  رد  تسا  نکمم  دـنچره  دوش ، یم  تباث  عوضوم  نآ  رد  امـش  تیناقح  ًامتح  دـیدرک  دـیکأت  یعوضوم 
تفالخ ذخَا  دش ، دهاوخ  تباث  زین  ادرف  هدوبن ، قح  كدف  ذخا  دش  تابثا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ياه  يرگنـشور  اب  یتقو  .دشاب 
تروص هب  نیملـسم  تشونرـس  هک  تسا  طیارـش  نآ  رد  و  مینک ، یناوخزاب  ار  خیرات  هرابود  دیاب  لاح  نآ  رد  تسا و  هدوبن  قح  زین 
تابثا ياتـسار  رد  .تفرگ  دـهاوخ  جوا  موصعم  ناسنا  تیمکاح  ات  مالـسا ، ناهج  رد  تیمکاـح  دُرب  و  دروخ ، دـهاوخ  مقر  يرگید 

، دیـشکب ار  نیـسح  متفگن  نم  دشکب ، ار  دایز  نب  هللادیبع  ادخ  : » دیوگب دـش  روبجم  مه  دـیزی  خـیرات ، ریـسم  رد  تیبلا  لها  تیناقح 
(1) «. دش یمن  هتشک  نیسح  یلو  دش  یم  هتشک  منارسپ  زا  یکی  متشاد  تسود 

تباث دوخ  نانمـشد  نابز  اب  یتح  ار ، دوخ  تیناـقح  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  تیبلا  لـها  شور  یلو  تفگ ، یم  غورد  دـیزی  هک  نیا  اـب 
.دنک یم 

اهیلع همطاف  نادنزرف  زا  ار  كدف  هرابود  دوش ، يریگولج  تفالخ  ردص  یخیرات  يزیروربآ  زا  هک  نیا  يارب  یتدـم  زا  دـعب  هیما  ینب 
هفیلخ .دنادرگرب  ترـضح  نادنزرف  هب  ار  كدف  هرابود  دمآ و  راکرـس  حاّفـس  سابعلاوبا  یتدـم  زا  سپ  زاب  .دـندرک  بصغ  مالـسلا 

دیوگن ترضح  هب  لوا  هفیلخ  ات  دمآرد  نورق  يوگتسار  تروص  هب  ترـضح  هلیـسو  نیدب  .روط  نیمه  تفرگ و  سپ  هرابود  يدعب 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب  تیمکاح  هک  دش  نشور  هرخالاب  .تسامـش و  لام  كدف  دـهد  ناشن  هک  روایب  يدـهاش 

ار هعماج  تیاده  یگتسیاش  هلآ 
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ص 196. يدیهشرفعج ، رتکد  لاس ،» هاجنپ  زا  سپ  - » 1
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يارب یـشابرادیب  کی  هکلب  دـشاب ، هتـشاد  قلعت  هتـشذگ  هب  هک  تسین  یعوضوم  ندـش  نشور  عوضوم ، نیا  ندـش  نشور  و  درادـن ،
ینعی .دنا  مورحم  تسا ، هداد  هدعو  مالسا  هک  یتاکرب  زا  ارچ  و  دنا ، هدروخ  هبرـض  اجک  زا  دنمهفب  ناناملـسم  ات  تسا  مالـسا  ناهج 

ّلک ریـسم  نآ ، عبت  هب  داد و  دهاوخ  رییغت  زورما  نیمه  ار  ناناملـسم  مالـسا و  خـیرات  ریـسم  تفالخ ، فارحنا  عوضوم  ندـش  نشور 
لد رد  یلیئارسا  میتشاد ، نانبل  ناریا و  یبالقنا  نایعیـش  دننامه  هعیـش ، هنایم  رواخ  کی  زورما  رگا  یتسار  .دش  دهاوخ  ضوع  خیرات 

؟ درک یم  فیلکت  نییعت  مالسا  ناهج  يارب  یمالسا  ياهروشک  رد  نینچ  نیا  اکیرمآ  و  تشاد ؟ دوجو  هنایم  رواخ 

: دنیامرف یم  همادا  رد  ربب ؛ ریگرب و  ار  تسا  هدش  هداهن  لحر  هدزراهم و  هک  يرتش  کنیا  دندومرف : هک  نآ  زا  سپ  ترضح 

.درک دهاوخ  تاقالم  رشح  زیخاتسر و  زور  رد  وت  اب  َكِرْشَح » َمْوَی  َكاْقلَت   - » 236

.دنوادخ تسا  يرواد  وکین  هچ  ُهللا » ُمَکَْحلا  َمِْعنَف   - » 237

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تسا  یهاوخداد  وکین  هچ  و  هلآ »  هیلع و  هللا  یلص  ٌدَّمَُحم  ُمیعَّزلاَو   - » 238

.تمایق تسا  یهاگ  هدعو  شوخ  هچ  و  هَمایِْقلا » ُدِعْوَْملاَو   - » 239

.دنرب یم  نایز  لطاب  لها  تمایق  رد  و  َنُولِْطبُْملا » ُرِسْخَی  ِهَعاّسلا  َْدنِعَو   - » 240

.دناسرن يدوس  ار  امش  ینامیشپ ، تمادن و  رگید  تقو  نآ  و  َنُومِْدنَت » ِْذا  ْمُکُعَْفنَی  َو ال   - » 241
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لطاب زا  قح  ههبج  ندشزیامتم 

هار نآ  ناگدـنیآ  يارب  دـناوت  یم  یـسک  هچ  .دـبلط  یم  ار  یمطاف  گنهرف  تسین ، یـسکره  راـک  لـطاب  زا  قح  ههبج  ندرکزیاـمتم 
یم دورطم  اه  قح  زا  يرایـسب  درک و  یم  هولج  قح  اه ، لطاب  زا  يرایـسب  دوبن  یمطاف  گنهرف  رگا  دنک ؟ نشور  ار  فارحنا  هدیچیپ 
ياه هرهچ  ناونع  هب  ار  لطاب  دارفا  دزادنیب و  مدرم  مشچ  زا  ار  قح  هک  تسا  نیا  تیبلا  لها  ِگنهرف  ِنمشد  ياه  هشقن  زا  یکی  .دش 

قح ههبج  ای  لاح  دنشاب ، زیامتم  مه  زا  لطاب  قح و  ههبج  هراومه  تسا  بظاوم  یمطاف  گنهرف  حور  .دهد  ناشن  هعماج  دنسپ  دروم 
نیموصعم همئا  .دنوشن  طولخم  ههبج  ود  نیا  هک  تسا  نیا  هدمع  تسا ، يدعب  راک  نیا  دناوت ، یمن  ای  دشاب و  مکاح  دـناوت  یم  ًالعف 

، يداد ادـخ  تعاجـش  تقد و  اب  دوشگ و  ادـتبا  رد  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  هک  دـندرک  تیلاـعف  يا  ههبج  رد  همه  مالـسلا  مهیلع 
دوخیب دوشگ ، دـننک  تیلاعف  نآ  رد  نآ  زا  سپ  دـیاب  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هک  ار  يا  ههبج  ساسح ، رایـسب  یتیعقوم  رد  تسرد 

تجح مالسلا  اهیلع  همطاف  ام  هّدج  میتسه و  قلخ  رب  ادخ  ياه  تجح  ام  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  يرگسع  ماما  ترضح  هک  تسین 
صیخشت كالم  هک  تسا  نیا  دنراد  هتینردم  گنهرف  ياضف  رد  زورما  ناناوج  هک  یگرزب  تالکـشم  زا  یکی   (1) «. تسا ام  رب  ادخ 

نآ لکـش  نیرت  حالـصلارهاظ  رد  یتح  ار  لطاب  دـنناوت  یم  دـننک  ادـیپ  یمطاـف  حور  رگا  ـالاح  دـنا ، هداد  تسد  زا  ار  لـطاب  قح و 
.دنهد صیخشت 

243 ص :

ص 223. ج13 ، نایبلا ، بیطا  ریسفت  - 1
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هتـسارآرهاظ و همه  نیا  اب  اـه  نآ  هک  دیـشاب  بظاوم  مدرم ! دـنیامرف : یم  َنُولِْطبُْملا » ُرِـسْخَی  ِهَعاّـسلا  َدـْنِعَو  هلمج «  نیا  رد  ترـضح 
يا َنُومِْدنَت » ِْذا  ْمُکُعَْفنَی  َو ال   » .دش دنهاوخ  راتفرگ  يداینب  يررض  هب  تمایق  رد  دنا و  لطاب  ریـسم  رد  دنراد ، مالـسا  رد  هک  يا  هقباس 

.درادن ناتیارب  یعفن  تسا و  هدیاف  یب  ینامیشپ  رگید  هک  دش  دیهاوخ  نامیشپ  یتقو  دیا ، هدش  هعماج  مکاح  هک  یناسک 

مالسلا اهیلع  همطاف  تریصب  هشیر 

هدنز سپ  دوش ، یم  هدیرورپ  تعاجش  تریصب و  همه  نیا  امهیلع » هللا  مالس  » همطاف ربمایپ و  هناخ  ینعی  تعانق  نامیا و  هناخ  رد  رگا 
.تعانق نامیا و  داب 

جاـتحم وت  هن ، اـی  یتـفگن !؟ ار  وا  قلمت  ارچ  يدـیروش !؟ نینچ  نیا  هفیلخ  رب  ارچ  يدوب ، كدـف  دـنمزاین  وت  رگا  همطاـف !  يا  یتـسار 
هراپ هب  دـنمزاین  وت  رگا  تعانق ! ناـمیا و  هناـخ  دـنزرف  يا  ینک !؟ یفرعم  ار  فارحنا  اـت  يدرک  هناـهب  ار  كدـف  هکلب  يدوبن ، كدـف 
هبور نینچ  نیا  هک  یتشاد  تعاجش  همه  نیا  هن  ینک و  نشور  ار  فارحنا  طخ  هک  یتشاد  تریصب  همه  نیا  هن  يدوب ، ایند  زا  یتشخ 

.یتسیاب لطاب  يور 

روک و ار  ناسنا  ییایند ، ِزیچره  ّبح  ینعی  ّمُِصی » یمُْعی َو  ِءْیَّشلا  ُّبُح   » دـنک یم  روک  ار  ناـسنا  مشچ  اـیند  ّبح  هک  دـیناد  یم  همه 
مه ام  رگا  دسانـش ، یم  ار  فارحنا  ریـسم  دوش و  یم  ریـصب  دوز  یلیخ  دَنَکرب ، ایند  زا  ار  شلد  مشچ و  هک  یـسک  یلو  .دنک  یم  رک 

ار قح  میهد و  یمن  صیخـشت  قح  نایرج  زا  ار  لطاب  یفارحنا و  تانایرج  میوش و  یم  یتسودایند  راتفرگ  ، میـشابن نامدوخ  بظاوم 
.عاجش مه  تسا و  ریصب  مه  درادن ، ایند  ّبح  هک  نیا  تهج  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  .مینک  یم  مگ 
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نآ فرط  کی  رد  حبص  ماگنه  هب  هک  میراد  نیتسوپ  هّکت  کی  هناخ ، رد  ام  ناملـس ! يا  يدومرف : ناملـس  هب  هک  يا  همطاف  نامه  وت 
ات نک  اطع  ام  مدرم  هب  ار  همطاـف  تریـصب  ایادـخ ! .میباوخ  یم  نآ  رگید  فرط  يور  بش  ماـگنه  هب  میهد و  یم  فلع  تاـناویح  هب 

نامقیفوت ایادخ ! .دندنبن  ورف  مد  لطاب ، لباقم  رد  ات  نک  اطع  زین  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  تعاجش  دنـسانشب و  ییاجره  رد  ار  فارحنا 
.مینک لمع  یمطاف  میشیدنیب و  یمطاف  هک  هدب 

: دنیامرف یم  همادا  رد  ترضح 

ام نآ  زا  ادخ  نید  هک  يربخ  ره  يارب  و  میقُم » ٌباذَع  ِْهیَلَع  ُّلِحَی  ِهیزُْخی َو  ٌباذَع  ِهیتْأَی  ْنَم  َنوُمَْلعَت  َفْوَسَف  ٌّرَقَتْسُم  ٍأَبَن  ِّلُِکل  َو   - » 242
یگشیمه باذع  دمآ و  دهاوخ  دورف  یـسک  هچ  ِرـس  رب  يراوخ ، ِباذع  هک  تسناد  دیهاوخ  سپ  تسا ، یهاگرارق  هداد ، یهاگآ  ار 

.درک دهاوخ  لولح  یسک  هچ  رب 

باذع .دراد  يرارقتـسا  لحم  کی  تقو و  کی  تسا  هدمآ  هک  يربخره  دیناد ؛ یم  ناتدوخ  دـنیامرف  یم  ترـضح  هک  تساج  نیا 
ترـضح ینعی  .تسا  باذع  لها  یـسک  هچ  دوش  یم  مولعم  دوز  یلیخ  دراد و  ینامز  تقو و  تسا  هداد  هدعو  دنوادخ  هک  ار  ییاه 

ياج هب  هک  ینامکاح  هاگیاج  دندرک  نشور  تیرـشب  يارب  تسا و  هداد  خر  یگرزب  ياطخ  دـننک : یم  مالعا  دـنراد  تالمج  نیا  اب 
.تساجک ، دنریگب تسد  هب  ار  یمالسا  ماظن  نانع  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما 
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؟ دیا هتسشن  ارچ  مالسا ، زورید  نارای  يا 

؟ دیتسین ناملـسم  امـش  رگم  تساجک ؟ ناتـساوح  راصنا ! ِهورگ  يا  دـنتفگ : دـندرک و  راصنا  فرط  هب  ار  دوخ  يور  ترـضح  سپس 
ْقح و لطاب ، ات  دیا  هتسشن  ارچ  دیتکاس !؟ مالسا ، زا  فارحنا  عوضوم  رد  هک  تسا  هدش  هچ  دیدرکن ؟ هزرابم  مالـسا  يارب  امـش  رگم 
، تسا هدش  ادیپ  یبوخ  كالم  كدف ، ذخا  اب  دـیوش و  رادـیب  باوخ  زا  لطاب  قح و  هلئـسم  يور  دـیاب  امـش  دـنک !؟ هولج  لطاب  ْقح 

.دینک مایق  لطاب  هیلع  قیرط  نیا  زا  دیهدن و  تسد  زا  ار  كدف  هلئسم  هناهب  دیتکاس ؟ ارچ  سپ  تسا ، هدمآ  ناتتسد  هب  یبوخ  هناهب 

مهارف ّتین  نیا  ققحت  يارب  یطیارش  شا  یگدنز  لوط  رد  دنوادخ  دشاب ، لطاب  اب  هلباقم  قح و  زا  عافد  لابند  هب  یـسک  رگا  هک  ارچ 
نیمه هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  .تسا  هدرک  مهارف  ار  طیارـش  نآ  دنوادخ  كدف ، بصغ  قیرط  زا  مه  الاح  و  دنک ، یم 

؟ دینک یمن  عافد  قح  زا  دیا و  هدش  فقوتم  ارچ  تسا ، يدعاسم  طیارش  راصنا  هورگ  يا  هک  دنیامرف  یم  هراشا  هتکن 

هک نیا  يارب  يا  هناهب  اما  تسا ، ییاکیرمآو  قساف  دساف و  هاش ، هک  دنتسناد  یم  مه  لاس 1342  زا  لبق  هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ ماما 
رد .دـندوب  تصرف  لابند  هب  یلو  دـندش  یمن  ریگرد  هاش  اب  اذـل  دوبن ، ناـیم  رد  دوش  نشور  یبوخ  هب  مدرم  يارب  لـطاب  قح و  ههبج 

نیا دوش و  نشور  اه  ههبج  ات  دـمآ  تسد  هب  یبوخ  هناهب  درب ، سلجم  هب  ار  یتیالو » یتلایا و  ياـه  نمجنا   » هحیـال هاـش  هک  لاس 41 
هب مسق  ياج  هب  ندروخ  مسق  ماگنه  هب  سلجم  ناگدـنیامن  هک  دوب  هدـمآ  هحیال  نیا  رد  .دـش  ادـیپ  هاش  اب  هزراـبم  هنیمز  هک  دوب  اـج 

هب هک  ارچ  دروخ ، یمن  مشچ  هب  یمهم  زیچ  ًارهاظ  مراد .» داقتعا  هک  یسدقم  باتک  هب  مسق  دنیوگب « : نآرق ،
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نآ يارجا  هک  دوب  هدـش  یحاّرط  گرزب  هشقن  کی  راک ، نآ  تشپ  رد  اما  دنتـشاذگ ، ار  سدـقم  باتک  هب  مسق  نآرق ، هب  مسق  ياج 
هدـنیامن مسا  هب  تسناوت  یم  مه  يرفاک  ییاهب و  يدوهی و  یحیـسم و  ره  هحیال ، نیا  اب  .تشاد  لاـبند  هب  ار  مالـسا  نآرق و  فذـح 

کی رییغت  اب  همئا  نآرق و  نانمشد  دوش  هجوتم  ًالوا : هک  دهاوخ  یم  یمطاف  روعش  نایرج ، نیا  مهف  .دورب  سلجم  هب  ناریا  مدرم  لک 
دـنک و هدافتـسا  یبوخ  هب  اه  تصرف  زا  دـناوتب  ًایناث : .دـننک  یم  لاـبند  ار  يا  هئطوت  هچ  درادـن - قرف  یلیخ  مه  رهاـظ  هب  هک   - هلمج

.دیامن اوسر  هدمآ  تسد  هب  ِتصرف  نآ  رد  هتفرگ ، دوخ  هب  قح  يرهاظ  هک  یلطاب  نایرج 

هلمج دنتـشادرب و  ار  هلمج  ای  هملک  نالف  ارچ  هک  دیـشاب  ساـسح  امـش  اذـل  تسه ، رایـسب  اـه  هلیح  نیا  زا  اـم  هعماـج  رد  مه  هزورما 
ناناملسم مالسا و  فادها  نیاربانب  دشاب ، مکاح  مالسا  هک  نیا  يارب  دندرک  بالقنا  ناملـسم ؛ مدرم  .دنتـشاذگ  نآ  ياج  هب  يرگید 

رد یلو  دروخ  یمن  رب  ییاج  هب  شرهاظ  دـنچره  هک  دوش  یم  هداد  ییاهراعـش  یهاگ  .يراصن  دوهی و  فادـها  هن  دوش  مکاح  دـیاب 
روشک نیا  رد  ار  اکیرمآ  تیمکاح  طیارـش  هک  یـسک  دـندومرف ؛ یلاعت » هللا  هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  .تسا  هتفهن  هئطوت  نآ  نطاـب 

یلاح رد  .دنتـسه  يدوخ  همه  میرادن ، يدوخ  ریغو  يدوخ  ام ، هک  دندرک  دنلب  ادـص  يا  هدـع  کی  تسا ، يدوخ  ریغ  دـنک ، مهارف 
مکح ات  مینک ، یم  نیمز  ثراو  ار  حـلاص  ناگدـنب  تیاهن ، رد  ینعی   (1)« نوِحلاّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَْالا  َّنَا  : » دـیامرف یم  نآرق  هک 
هک دنوش  یم  ادیپ  یناسک  یهاگ  .دندرک  بالقنا  یهلا ، فده  نیمه  ياتسار  رد  ناریا  ناملسم  تلم  دننک و  مکاح  نآ  رب  ار  ادخ 
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هتـشاد یمطاف  روعـش  ام  رگا  هک  تساج  نیا  دننادرگرب ، بقع  هب  ار  یمالـسا  بالقنا  تهج  بیرف ، مدرم  ياهراعـش  اب  دـنهاوخ  یم 
.میناهر یم  هئطوت  زا  ار  دوخ  تلم  مینیب و  یم  ار  اهراعش  نیا  نطاب  میشاب 

! ناناملسم يا  دنیامرف : یم  ترضح  .دننک  عورش  ار  دوخ  تضهن  ات  دوب  یبوخ  هناهب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  يارب  مه  كدف  هیضق 
هدش عیاض  هک  یگرزب  ِقح  زا  عافد  تصرف  .دیراد  كدف  بصغ  مان  هب  یبوخ  هنومن  هدمآ  شیپ  هک  یعـضو  هب  ضارتعا  تهج  امش 

دایرف دـیا و  هتـسشن  امـش  ارچ  تسا ، هدـش  عیاض  نم  زا  یقح  لقاال  .دـینک  مایق  دـیوش و  دـنلب  سپ  تسامـش ، تسد  رد  نآلا  تسا ،
هک الاح  دیرادن ، راک  همادا  يارب  یلیلحت  دیا و  هدش  تسس  جیگ و  طیارـش ، نیا  رد  هک  ینّیدتم  ِیبهذم  ياهورین  يا  دیروآ ؟ یمنرب 

مایق هب  بیغرت  قیوشت و  ار  اه  نآ  تالمج ، نیا  اب  ترـضح  .تسا  مایق  تقو  نآلا  دش ، نشور  ناتیارب  هلئـسم  كدف  بصغ  هیـضق  اب 
.دننک یم 

؟ توکس ياج  هچ  راصنا ! يا  ناه 

: دندومرف هدرک و  راصنا  فرط  هب  ور  هاگنآ  َتلاقَف » راْصنَْالا  َوَْحن  اِهفْرَِطب  ْتَمَر  َُّمث   - » 243

 ! هتسراو ياه  مدآ  يا  ِهَبیقَّنلا »! َرَشْعَم  ای   - » 244

.مالسا تلم  نارای  يا  ِهَّلِْملا » َداضْعَا  َو   - » 245

مالسا ناظفاح  يا  مالْسِْالا » َهَنَضَح  َو   - » 246

؟ تسیچ يارب  هدمآ  دوجو  هب  امش  رد  هک ، نم  قح  زا  عافد  ِتلفغ  فعض و  نیا  یّقَح »؟ یف  ُهَزیمَْغلا  ِهِذه  ام   - » 247
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سپ ار  كدف  دییایب و  امش  هک  دنیوگب  دنهاوخ  یمن  ترـضح  دینک ؟ یم  یـشوپ  مشچ  نم  قح  هب  تبـسن  هک  تسا  هدش  هچ  ار  امش 
هجیتن رد  دینک و  ضارتعا  دیوش و  دنلب  امـش  هک  نیا  يارب  تسا  یبوخ  هنومن  كدف  دنیامرف : یم  هکلب  .دـینادرگرب  نم  هب  دـیریگب و 

.دوش یم  نشور  لطاب  قح و  ههبج 

.دینک یم  یتسس  يراگنا و  لهس  هدش  نم  هب  هک  یملظ  هب  تبسن  ارچ  یتَمالُظ »!؟ ْنَع  ُهَنِّسلاَو   - » 248

رگا .دـیامن و  یم  ابیز  تیاهن  هب  ار  قح  وا  زا  عافد  هک  تسا  یگرزب  ناسنا  قح  زا  عاـفد  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  قح  زا  عاـفد  هک  ارچ 
يزومرم زرط  هب  ار  ناشربهر  یتح  دش و  ناشریگنابیرگ  ًادعب  هک  گرزب  تّفخ  کی  زا  دندوب  هدینش  ار  ترـضح  فرح  ًاعقاو  راصنا 

.دندرک یم  ادیپ  تاجن  دنتشک ،

دیناد یمن  یلو  دـیراد  ضارتعا  دـیتسه و  هیـضق  کی  نارگن  همه  دـینیب  یم  یهاگ  امـش  .منک  ضرع  ناتیارب  هنومن  کـی  اـج  نیمه 
ضارتعا هنوگچ  یسک و  هچ  هب  دنناد  یمن  یلو  دنراد  تیاکـش  يا  هرادا  ای  نامزاس  زا  همه  ًالثم  .دینک  حرطم  هنوگچ  ار  ناتـضارتعا 

یم اه  نآ  لخاد  مه  نمشد  زا  يذوفن  دنچ  دننک و  یم  ضارتعا  دنوش و  یم  عمج  نابایخ  رد  نیـضرعتم  زا  یـضعب  دینیب  یم  دننک ؟
نآ هب  ضارتـعا  تأرج  یـسک  رگید  اـهنآ  طـلغ  شور  تهج  هب  هک  دوش  یم  نیا  مه  شا  هجیتـن  دـنز ، یم  شتآ  ار  اجدـنچ  دوش و 

، دیامن سویأم  ار  مدرم  دنک و  فرحنم  ار  مدرم  ِقح  ِضارتعا  يادص  هک  نیا  يارب  مه  نمـشد  نم  رظن  هب  .درادن  ار  هرادا  ای  نامزاس 
هک یـسکره  نیارباـنب  .دـنک  یم  فرحنم  ار  ضارتـعا  نآ  تـهج  و  دـهد ، یم  رارق  مدرم  ضارتـعا  لد  رد  ار  شدوـخ  هیـضق  نآ  رد 

ياه نایرج  بظاوم  دیاب  مه  دراد ، یم  تسود  رتشیب  ار  یمالسا  بالقنا 
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ءوس مه  نمـشد  و  دوشن ، یمالـسا  بالقنا  اب  هلباقم  شا  هجیتن  هک  دنک  دروخرب  يا  هنوگ  هب  اه  فارحنا  اب  دـیاب  مه  دـشاب ، یفارحنا 
بالقنا رگا  دنیوگب  هک  دنا  هدناسر  یلیلحت  هب  ار  ناناوج  صوصخ  هب  مدرم و  دنا  هدرک  داجیا  هک  یتالکـشم  اب  نآلا  .دنکن  هدافتـسا 

هدش يراک  .دوب  دهاوخن  مه  شدوخ  رگید  دشابن  بالقنا  رگا  دناد  یمن  ناوج  نیا  هک  یتروص  رد  .دش  دهاوخ  رتهب  ام  عضو  دشابن 
ياه نایرج  هیقف و  تیالو  زا  ینابیتشپ  اب  دسانـشب و  ار  بالقنا  نیا  میظع  یهلا و  ياه  ییاـناوت  ناوج  نیا  هک  نیا  ياـج  هب  هک  تسا 

.دنک لح  ار  تالکشم  نمشد ، قیرط  زا  دهاوخب  دوش و  هتسب  لد  بالقنا  نانمشد  هب  دزادرپب ، روما  حالصا  هب  بالقنا ، يونعم 

، دشاب یضار  یتلادع  یب  لاملا و  تیب  تراغ  تنار و  هوشر و  زا  سک  ره  دشاب ، یضار  دوجوم  ياه  فارحنا  زا  دیابن  یـسک  يرآ !
هب ضارتعا  ياتـسار  رد  دیـشاب  بظاوم  دـیاب  هتبلا  .تسین  مالـسا  دـینادب  نیقی  تسین  تلادـع  اج  ره  .تسا  نارگتراـغ  وزج  شدوخ 

تخانـش اذـل  و  دزاسن ، یلمع  ار  شدوخ  همانرب  نمـشد  امـش  ضارتعا  يادـص  اب  ات  دیـسانشب  بوخ  ار  نمـشد  تسود و  تافارحنا ،
.تسا مهم  رایسب  ضارتعا  طیارش 

تلادع دینک ؟ یمن  ضارتعا  ارچ  دیا ؟ هتسشن  ارچ  دنیامرف : یم  راصنا  هب  باطخ  تالمج  نیا  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح 
مه كدف  بصغ  نایرج  تسا ، ضارتعا  تقو  هک  مه  نآلا  دینک  دنلب  ار  نات  یهاوخ  تلادع  دایرف  دیناوت  یم  هک  مه  امـش  دش ، مگ 

!؟ دیا هتسشن  ارچ  سپ  تسا ، ضارتعا  يارب  یبوخ  هنومن  هک 
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شتاقیقحت تهج  هب  فجن ، هیملع  هزوح  هزیاج  هدنرب  یناتک  نامیلس  ياقآ  بانج  ینانبل  یحیسم  دنمـشناد  نانخـس  اتـسار  نیمه  رد 
زا سابتقا  اب  ناشیا  .منک  یم  ضرع  ناتتمدخ  ماین » رد  یهز  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف   » باتک زا  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هب  عجار 

: دیوگ یم  نخس  نینچ  ترضح  لوق  زا  تسا ، راصنا  هب  باطخ  هک  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  هبطخ  ِتمسق  نیا 

؟ دوبن نید  نیا  زا  دیراد  تّزع  هچره  رگم 

؟ دوبن نید  نیا  درِگ  هب  ندمآدرگ  تهج  هب  درک ، دنمهوکش  ار  امش  خیرات  هشیمه  يارب  هک  امش  يور  هبور  ِلئاضف  همه  نیا  رگم 

؟ دینک تشپ  نآ  هب  دیهاوخ  یم  كدنا ، يا  هناهب  هب  هک  تسا  هدش  هچ 

.دیا هتشگن  نید  درِگ  هب  دیدرگب ، رگید  سکره  درِگ  هب  دیدرگن ، یلع  درِگ  هب  رگا  دیناد ؛ یم  همه 

يور هتـشذگ  تیلهاـج  هب  ارچ  سپ  دـیتخادرپن ، ار  نید  نـیا  ندـشاپ  هـب  ياـهب  اـه  نداد  نوـخ  اـه و  شـالت  اـب  ناـتدوخ  رگم  اـمش 
؟ دیا هدنادرگرب 

دراو یلایخ  ِیگدـنز  رد  ار  امـش  هک  یحور  نامه  دـیا ، هدرک  شومارف  دـیا  هدرب  تیلهاج  توغاط و  حور  زا  هک  ییاـه  جـنر  اـیوگ 
.دش یم  هدیشک  یچوپ  هب  ناشرمع  یهاو ، ياهوزرآ  رد  امش  نارسپ  نارتخد و  دوب و  هدرک 

؟ دیدرگرب مه  رتشیب  دیهاوخ  یم  دیا و  هتشگرب  ادخ  نید  زا  ارچ 

یگدنز تلادع  قح و  زا  ریغ  يا  هیاس  ریز  رد  امـش  ایوگ  دـندوبن ، یناسنا  ياه  شزرا  تضهن ، نیا  رد  دوجوم  ِتلادـع  قح و  ایوگ 
.دیا هدش  رت  کیدزن  یمالسا  تضهن  فلاخم  نایدانم  هب  هک  دییوج  یم  ار  دوخ 
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یم ریـشمش  مالـسا  يارب  زورید  ات  هک  امـش  هنادنمتیاضر  توکـس  اما  تسا ، شریذپ  لباق  دیدج  تیمکاح  زا  ناقفانم  ندوب  یـضار 
؟ ارچ .دنازوس  یم  ار  لد  دیدز ،

بلق ِیگناگی  داحتا و  هیاس  هک  تسا  یلع  تیمکاح  رد  و  دوش ، یم  عورـش  هقرفت  دـشابن  مکاح  یلع  رگا  هک  دـیناد  یم  بوخ  همه 
هک ار  یتدحو  دیراذگن  .دیـسر  دنهاوخ  دوخ  یناسنا  دـصاقم  هب  هعماج  ِدارفا  همه  یطیارـش  نینچ  رد  دریگ و  یم  ارف  ار  اج  همه  اه ،

.دورب تسد  زا  مامت  همین  صقان و  تسا ، هدید  دوخ  هب  هزات  هریزج ، نیا 

دوخ قح  زا  یگداس  هب  تدحو ، ظفح  يارب  یتح  هک  یـسک  نآ  رگم  دنادرگرب ؟ هعماج  هب  ار  یگناگی  رون  دناوت  یم  یتردق  مادـک 
؟ تشذگ دهاوخ 

بادآ نامه  ندـنارورپ  لاح  رد  دوخ  نماد  رد  زاب  هک  دوب  هدرکن  هدرزآ  ار  امـش  يرالاس ، هلیبق  تقـشم و  ضیعبت و  همه  نآ  اـیوگ 
زا كالفا و  هب  كاـخ  زا  ار  امـش  هک  دـینارورپب  يونعم  گرزب و  یگنهرف  دـیناوت  یم  مالـسا  نماد  رد  زورما  هک  یلاـح  رد  دـیتسه ،

.دناسرب افص  هب  یهایس 

یضعب ِیبلط  تسایر  هزیرغ  هدرک و  مکاح  ار  امش  زا  یهورگ  هک  هتشادن  نیا  زج  یفده  تضهن ، تلاسر و  نیا  دیا  هدرک  رکف  ایوگ 
.دیامن عابشا  ار  اه 

؟ دیشورف یم  نازرا  تسا ، هدمآ  امش  يوس  هب  هک  ار  یهلا  راونا  همه  نیا  دیراد  ارچ 

252 ص :
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یم و  هتفرگن ، تروص  یهلا  یتضهن  هریزج  نیا  رد  ایوگ  دینک و  یم  هدنز  هتشذگ  تاداع  زا  يوریپ  يارب  ار  هدیسوپ  ياه  ناوختـسا 
.دیهد (1) نت  مالسا  زا  لبق  راکفا  تاداع و  رب  دیهاوخ 

ام لابند  ارچ  سپ  دیراد ، هاگن  ار  ربمایپ  ناگدنامزاب  تمرح  دومرفن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رگم  دنیامرف : یم  همادا  رد  ترـضح 
!؟ دییآ یمن 

: دومرف یمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مردپ  ایآ  ُلوُقَی » یبَا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  ُلوُسَر  َناک  امَا   - » 249

.تسوا ردپ  هب  مارتحا  سکره ، ِدنزرف  هب  مارتحا  ظفح  هِْدلُو » یف  ُظَفُْحی  ُءْرَْملَا   - » 250

.دیتفرگ رارق  ّوج  ریثأت  تحت  دیتخاب و  گنر  تعرس  هب  هچ  ُْمْتثَدْحَا » ام  َناعْرَس   - » 251

تسـس و قح  زا  عافد  هب  تبـسن  امـش  دوز  هچ  و  تخیر ، رغال  ُزب  نیا  غامد  ناهد و  زا  بآ  هلجع ، اب  هچ  ًَهلاِها » اذ  َنالْجَع  َو   - » 252
.دیدش لاح  یب 

دوز یلیخ  تسین ، تلفغ  سرت و  ياج  دیـشاب ، هتـشاد  كالم  تفرگ !؟ ار  امـش  دـندروآ ، دوجو  هب  نازاـس  هفیقـس  هک  يّوج  روطچ 
.دیدش تسس 

لها نانمـشد  اب  يداصتقا  یگنهرف و  یماظن ، ِرایع  مامت  هزرابم  کی  هب  لیدبت  ار  ناش  یگدنز  مامت  دیاب  هک  دننادب  دـیاب  مه  ام  تلم 
هب دنوش و  یم  فذح  يا  هلیح  كدنا  اب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالـسا و  رای  ِروشحلـس  ِزرابم  ِراصنا  نوچمه  هنرگو  دننکب  تیب 

.دندرگ یمن  راتفرگ  هک  ییاه  تبیصم  هچ 

253 ص :

، ییاـبطابطرفعج همجرت  یناـتک ، نامیلـس  زا  ماـین » رد  یهز  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف   » باـتک زا  رییغت  یمک  اـب  هارمه  شنیزگ  - 1
لاس 1349. سوط ، تاراشتنا 
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.دیراد منک  یم  لوحم  امش  هب  مشوک و  یم  نآ  هار  رد  نم  ار  هچنآ  ِییاناوت  امش  ُلِواُحا » اِمب  ٌهَقاط  ْمَُکل  َو   - » 253

يور دیراد ، ار  تافارحنا  اب  هلباقم  ناوت  دـیوش  دـنمتزع  زیزع و  هک  نیا  يارب  تلم  يا  امـش  دـنیامرف  یم  يربهر  مظعم  ماقم  هک  نیا 
اب هلباقم  ناوت  امـش  هک  دنک  یم  يزاسّوج  مئاد  قافن  گنهرف  .دـیتسه  اراد  ار  یمطاف  گنهرف  یهلا و  نید  هیامرـس  هک  تسانبم  نیا 
یم هک  الاح  دـیناوت ، یم  ینید ، نینچ  نتـشاد  اب  امـش  دـیوگ  یم  یمطاف  گنهرف  مالـسلا و  اـهیلع  ارهز  همطاـف  .دـیرادن  ار  فارحنا 

؟ دیهد یمن  ماجنا  ارچ  سپ  دیناوت 

.تسه مراد ، راظتنا  امش  زا  هک  ار  يزیچ  نآ  تّوق  امش  رد  و  ُلِواُزا » ُُبلْطَا َو  ام  یلَع  ٌهَُّوق  َو   - » 254

هب هک  تسا  قافن  نمـشد و  تائاقلا  زا  دیناوت ، یمن  دینک  یم  رکف  هک  نیا  دـیراد ، ار  مایق  ناوت  امـش  دـنیوگ : یم  راصنا  هب  ترـضح 
.تسا هدش  ءاقلا  امش 

ارچ تسین ، يزیچ  ناریا  ناملـسم  تلم  تردـق  رگا  .تسا  یناوتان  فعـض و  ءاقلا  یمالـسا  هعماج  نیب  رد  امـش و  نیب  رد  قافن  راـک 
سپ تسین ، يزیچ  هعیـش  تلم  رگا  تسه ؟ هدوب و  ناریا  یمالـسا  بالقنا  زور ، ره  اکیرمآ  روهمج  ياـسؤر  رکذ  رکف و  دـنب  عیجرت 
کی اـب  ارچ  سپ  میتـسین ، يزیچ  اـم  رگا  تسیچ !؟ يارب  ناـهج  رد  هعیـش  گـنهرف  فذـح  يارب  ناربکتـسم  طـسوت  هشقن  همه  نـیا 

!؟ دریگ یم  سپ  ار  شیاه  فرح  اکیرمآ  تاباختنا ، رد  لاّعف  روضح  کی  اب  ای  ام و  ِیمدرم  تارهاظت 
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ریزو تسخن  رچات  مناخ  هسنارف و  قباس  روهمج  سیئر  نتـسدراگسیژ  اکیرمآ و  قباس  روهمج  سیئر  رتراـک  لاس 1358 ، لیاوا  رد 
بـالقنا رگا  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  دـنتفرگ و  هسلج  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  هدـنیآ  هراـب  رد  زینِو  سنارفنک  رد  ناتـسلگنا  قباـس 

حرط ادـتبا  دـننک ، دوبان  لرتنک و  ار  بـالقنا  هک  نیا  يارب  اذـل  .دراذـگ  یم  رثا  ناـهج  مدرم  ماـمت  رب  دـننک ، اـهر  ار  ناریا  یمالـسا 
گنج دروخ ، تسکـش  اتدوک  رگا  هک  دوب  نیا  اه  نآ  حرط  دـندرک و  میظنت  ار  هژون  ناگداپ  ياـتدوک  هب  روهـشم  یلخاد  ياـتدوک 
هئطوت زا  زور  کی  مه  نآ  زا  دعب  و  دندرک ، کمک  مادص  هب  تاناکما  مامت  اب  لاس  تشه  دـنزادنیب و  هار  ار  ناریا  هب  قارع  یلیمحت 

یمالـسا بالقنا  دـنناد  یم  نوچ  دـنتخادنا ؟ هار  یمالـسا  بالقنا  ّدـض  هئطوت  همه  نیا  ارچ  .دنداتـسیان  زاب  یعیـش  بالقنا  نیا  هیلع 
یمالـسا بالقنا  گنهرف  تردق  دیاب  ام  هک  تساج  نیا  .دننامب  دنناوت  یمن  رگید  اهنآ  دوش ، یناهج  فرح  نآ  رگا  هک  دراد  یفرح 

هک دنیامرف ، یم  مالـسا  ردص  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ار  بلطم  نیا  .میـسانشب  یبوخ  هب  دراد ، یمطاف  گنهرف  رد  هشیر  هک  ار 
نمشد و رهاظ  ار  امـش  مشچ  دیـشاب  بظاوم  .دینکن  تلفغ  تسا  هداد  امـش  هب  مالـسا  نید  هک  ییاه  ییاناوت  زا  امـش  ناناملـسم ! يا 

.دنادرگنرب دیا ، هدروآ  تسد  هب  مالسا  تهج  هب  هک  یمیظع  ییاناوت  زا  نآ ، ياه  هئطوت 

! هدرکن تلحر  هک  ادخ  نید 

نیب زا  مه  مالسا  نید  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  اب  هک  دیوشن  طلغ  رکف  نیا  راتفرگ  دیشاب  بظاوم  دنیامرف : یم  ترضح  دعب 
.دور یم 
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؟ تسا هدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  دییوگ  یم  ایآ  هلآ »  هیلع و  هللا  یلص  ٌدَّمَُحم  َتام  َنُولوُقَتَا   - » 255

ساـسارب .دور  یم  مه  نید  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نتفر  اـب  دـندرک  یم  رکف  يا  هدـع  هک  تسا  گرزب  فعـض  هطقن  کـی  نیا 
ود .دـنرادنپ  یم  یقیال  مرتحم و  ياه  مدآ  دـنوش ، یم  مکاح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  دـعب  هک  ار  یناـسک  طـلغ  رکفت  نیمه 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  نیقفانم  هورگ  کی  .دنتـشاد  ار  طلغ  ِرکفت  نیا  هورگ 

صخـش کی  اب  دندرک  یم  رکف  میهدب و  تاکز  هک  میدوب  هتـسب  دادرارق  دمحم  اب  طقف  ام  دنتفگ  یم  دـنداد ، یمن  مه  تاکز  رگید 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  الاح  دـنتفگ  هک  دـندوب  يو  رکف  ناگدـنهد  همادا  لوا و  هفیلخ  لاثما  رگید  هورگ  .دـنا  هتـسب  دادرارق 

(1) .مینک هرادا  ار  هعماج  نامدوخ  صیخشت  رکف و  اب  دیاب  ام  درک ، تلحر 

تسا و هدـش  عطق  رـشب  اب  ادـخ  هطبار  توبن ، متخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  اب  هک  دوب  نیا  ناـشروصت  ًـالمع  ینعی 
.دبای یهاگآ  نآرق  مالسا و  رارسا  زا  بیغ  ملاع  اب  طابترا  قیرط  زا  هک  تسین  یسک  رگید 

یلص ربمایپ  هربقم  هک  يراوید  تشپ  یناتسکاپ  ِیّنس  ناملسم  کی  مدید  یبّنلادجسم  نحص  رد  مدوب  هدش  فّرشم  ّجح  هب  هک  ینامز 
وا هب  دیسر و  یباّهو  نویناحور  زا  یکی  .دنک  یم  هقشاعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  تسا و  هداتسیا  دوب  نآ  لخاد  هلآ  هیلع و  هللا 
یم فرح  هللا  لوسر  اب  هن ؛ تفگ : باوج  رد  دوب  يراج  شنامـشچ  زا  کشا  هک  یلاح  رد  وا  ینز ؟ یم  فرح  راوید  اـب  اـیآ  تفگ :
نم .تسا  هدرم  ربمغیپ  تفگ  هعفد  کـی  یباّـهو  نآ  .دـشاب  لـئاح  دـناوت  یمن  راوید  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم و  نیب  منز ،

ّدر رد  ار  یتایآ  مدرک  عورش  مدش و  تحاران  یلیخ 

256 ص :

.دوش عوجر  هسایسلا ج1 ص16  همامالا و  دعس ج3 ص151 و  نبا  تاقبط  هب  - 1
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هدرم هدرک و  تلحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوخ  مه  دندقتعم  هک  دنتـسه  رکف  یب  ردق  هچ  اه  نیا  مدـید  دـعب  .ندـناوخ  وا  رظن 
هک ییاه  ملظ  هچ  طلغ  رکف  نیا  خیرات  لوط  رد  .تسا  هدرم  ترـضح  ياه  فرح  مه  درادن ، ملاع  رد  يروضح  چـیه  رگید  تسا و 

، تسا هتشذگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هرود  دنتفگ  ندنازوس ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تایاور  دندرک  عورـش  تسا ، هدرکن 
نامه ریثأت  تحت  دـنک  تلفغ  مه  اـم  تلم  رگا  ؟(1)  دـشاب هنادواج  تمایق  مایق  اـت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  فرح  دوش  یم  رگم 

دوش یم  یلطاب  روصت  نینچ  راتفرگ  دینیب  یم  هعفد  کی  درک ، فرحنم  دوخ  یلـصا  ریـسم  زا  ار  مالـسا  مالـسا ، ردص  رد  هک  يرکف 
ماما یمالـسا و  بالقنا  اب  تسا  نکمم  ار  دروخرب  عون  نیمه  .تسا  هدـش  هنهک  رگید  مالـسا  تسا و  هتـشذگ  مالـسا  هرود  ًالثم  هک 
رضاح نرق  رد  مالـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  هقف  رهظم  هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ ماما  هک  یلاح  رد  دنـشاب ، هتـشاد  هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ

هنهک یلو  دوش ، متخ  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  بالقنا  هب  هللا  ءاش  نإ  ات  تسه  ینتفای  لماکت  وا  تضهن  دـنچره  تسا ،
بالقنا تفر ، هیلع » هللا  همحر  » ماما یتقو  دـنیوگ : یم  دنـسانش  یمن  ار  خـیرات  لوط  رد  قح  نایرج  ریـس  هک  ییاـهنآ  .تسین  یندـش 
ترـضح .دنتـشاذگ  تسد  نآ  يور  مالـسا  ردـص  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هک  تسا  یلطاب  رکف  نامه  نیا  .تفر  مه  یمالـسا 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  يرآ  تسا ، هدرک  تلحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  دییوگ  یم  امش  دندومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 
یم مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنریم و  یم  همه  هک  تسا  هتفگ  نآرق  دوخ  هک  ار  نیا  یلو  تسا ، یگرزب  یلیخ  تبیـصم  هلآ  و 

.دریم

257 ص :

.دینک عوجر  هیلع » هللا  همحر  » ییابطابط همالع  زا  عیشت » تیونعم   » باتک هب  - 1
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«، ٌلیلَج ٌبْطَخَف  « ،؟ دش راک  سک و  یب  شنید  درم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دیتفگ  ایآ  دنیامرف  یم  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 
هعلق لثم  ُهُْقتَف ،» َرَْهنَتْساَو  ، » تعسو تیاهن  رد  یتبیصم  ُُهنْهَو ،» َعَسْوَتِْسا  ، » دوب یگرزب  تبیصم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  يرآ 

.دبای تعسو  شفاکش  هک  يا 

.دش هتفاکش  مالسا  هعلق  هدش  هتخود  فاکش  زرد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  اب  و  ُهُْقتَر » َقَتَْفناَو   - » 259

.دش کیرات  وا  بایغ  رثا  رب  نیمز  رسارس  و  ِِهتَْبیَِغل » ُضْرَْالا  ِتَِملُْظا  َو   - » 260

.دندیدرگ غورف  یب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نداد  تسد  زا  تبیصم  رد  ناگراتس  و  ِِهتَبیصُِمل » ُموُجُّنلا  ِتَفِسُک  َو   - » 261

تسناوت یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سدقم  رون  اب  هک  يدنلب  ياه  نامرآ  دییارگ و  يدیماان  هب  اهوزرآ  ُلامآلا » ِتَدْکَا  َو   - » 262
.دیدرگ لامیاپ  دوش ، میسرت  رشب  يور  هبور 

.دنداتفا ورف  گرزب  ياه  هشیدنا  تخیر و  ورف  اج  زا  اه  هوک  ُلابِْجلا » ِتَعَشَخ  َو   - » 263

.دیدرگ لامیاپ  لطاب  قح و  ياه  كالم  دش و  هتسکش  میرح  تمرح  ُمیرَحلا » َعیُضا  َو   - » 264

.دنام هانپ  یب  اه  میرح  دنامن و  یقاب  وا  تافو  زا  سپ  هتسیاش  دارفا  يارب  یمارتحا  و  ِِهتامَم » َْدنِع  ُهَمْرُْحلا  ِتَلیُزا  َو   - » 265

258 ص :
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هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  ینعم  و  دوب ، دمآ  شیپ  نیرتگرزب  تبیصم  نیا  مسق  ادخ  هب  و  يْربُْکلا » َُهلِزاّنلا  ِهللاَو  َْکِلتَف   - » 266
.تساه هثداح  نیا  ندمآدیدپ  عقاو  هب  هلآ  و 

دمحم ات  دش  یم  تیاعر  ناشمیرح  دیاب  هک  تسا  ییاهنآ  میرح  نتفر  نیب  زا  نیمه  گرزب  تبیـصم  و  یمظُْعلا » ُهَبیـصُْملا  َو   - » 267
.دنامب هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.تسین نآ  دننام  يدمآ  شیپ  هک  ٌَهلِزان » اُهْلثِم  ال   - » 268

ناسنا همه  دیما  هک  نید ، نیرت  لماک  نیرخآ و  هک  دسر  یمن  نآ  هیاپ  هب  ایند  نیا  رد  يراذـگناج  يالب  و  ٌهَلِجاع » ٌهَِقئاب  َو ال   - » 269
.دوش جراخ  دوخ  یلصا  ریسم  زا  تسا ، فعضتسم  هاوخ و  قح  ياه 

هک هدرک  راکشآ  ار  نآ  دیراد - ناتاه  هناخ  رد  هک  نآرق  نامه   – ادخ باتک  ْمُِکتَِیْنفَا » یف  ُُهئانَث -  ّلَج  ِهللا -  ُباتِک  اِهب  َنَلْعَا   - » 270
.دریم یم  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

.نات هنازور  هنابش و  سلاجم  رد  هک  یباتک  نامه  ْمُکُِحبْصُم » ْمُکاسْمُم َو  یف   - » 271

دنلب ای  مارآ  ًاخارُص » ًافاتُه َو   - » 272

دیناوخ یم  ار  نآ  نحل ، توالت و  اب  ًاناْحلَا » ًهَوالِت َو  َو   - » 273

.دندرک تلحر  زین  وا  زا  شیپ  ناربمایپ  هک  ِِهلُسُر » ِِهئایْبنَِاب َو  َّلَح  ام  ُُهْلبََقل  َو   - » 274

.یعطق تسا  ییاضق  یمتح و  تسا  یمکح  ٌْمتَح » ٌءاضَق  ٌلْصَف َو  ٌمْکُح   - » 275

259 ص :
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َهّللا َّرُـضَی  نَلَف  ِْهیَبِقَع  َیَلَع  ِْبلَقنَی  ْنَمَو  ْمُِکباَقْعَأ  یَلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  ْوَأ  َتاَّم  نِإَفَأ  ُلُسُّرلا  ِِهْلبَق  نِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٌلوُسَر  ّالِإ  ٌدَّمَُحم  اَمَو   - » 276
ناربمایپ يو  زا  شیپ  هک  يربمایپ  رگم  تسین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دیامرف : یم  نآرق  ینعی ؛  (1)« َنیِرِکاَّشلا ُهّللا  يِزْجَیَسَو  اًْئیَش 

ادـخ هب  ددرگرب  بقع  هب  هک  سک  نآ  دـیدرگ و  یمرب  بقع  هب  دوش  هتـشک  ای  دریمب و  وا  رگا  سپ  دنتـشذگ ، رد  دـندوب و  يرگید 
.داد دهاوخ  شاداپ  ار  ناگدننکرکش  ادخ  دناسر و  یمن  ینایز 

نید زا  امـش  ارچ  سپ  تسا ، هداد  ربخ  نآرق  دوخ  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  دـنیامرف  یم  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف 
هدرکن تلحر  هک  مالسا  نید  دراد !؟ ادخ  نید  زا  نتشگرب  هب  یطبر  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  دینادرگ ؟ یم  رب  ور  ادخ 

.دنک ادیپ  همادا  دناوت  یم  تیب  لها  قیرط  زا  مالسا  تسا و  هدرک  تلحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا ،

ادیپ دینک ، یگدنز  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  حور  ساسا  رب  هشیمه  دیناوت  یم  هک  نیا  ینعم  دینک ؛ لمأت  رکف و  هلئسم  نیا  يور  رگا 
طسوت طقف  مه  مالـسا  تیمکاح  و  تسا ، مالـسا  تیمکاح  هب  مالـسا  تایح  هک  تسا  نیا  زج  رگم  دنیامرف : یم  ترـضح  .دوش  یم 
تلحر اـب  مالـسا  همادا  زا  ارچ  سپ  .تسین  یـسک  مالـسلا  هیلع  یلع  زج  وا  تسوا و  تسد  رد  نآرق  قیاـقح  هک  تسا  نکمم  یـسک 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  لثم  هک  دشاب  هنحص  رد  یسک  دیاب  مالسا  همادا  يارب  هک  تسا  تسرد  دیدنام ؟ زاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
؟ تسین نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  رگم  یلو  دشاب ، مالسا  شدوجو  رسارس  هلآ  و 

260 ص :

هیآ 144. نارمع ، لآ  هروس  - 1
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و هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ ماما  هراب  رد  دـنا  مورحم  یمطاف  گنهرف  زا  هک  یناسک  ًاریخا  .دوش  یم  رارکت  قیقد  ردـقچ  خـیرات  دـینیبب 
هک دوب  امزیراک ) ) يا هناسفا  تیصخش  کی  یمالسا  بالقنا  راذگناینب  دنیوگ  یم  اه  نیا  .دننز  یم  ییاه  فرح  هچ  یمالسا  بالقنا 

مامت دنتـشاد ، یفرح  ناشدوخ  زا  هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ ماما  رگا  يرآ  .دـش  مامت  بالقنا  ماما و  هصق  رگید  دـش و  هدرپس  هزوم  هب 
همئا ربمایپ و  فرح  هتبلا  .دـندرک  یم  ناـیب  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  ربماـیپ و  فرح  هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ ماـما  یلو  دـندوب ، یندـش 
شا هشیدنا  هک  تسا  یندش  مامت  یسک  فرح  .تسین  یندش  مامت  تقو  چیه  ادخ  فرح  هرود  تسادخ و  فرح  مه  مالـسلا  مهیلع 

.تسا هتفرگ  هلصاف  ادخ  فرح  زا 

اب دـنیوگ  یم  اهنآ  .تسا  هدـش  راتفرگ  یفارحنا  هچ  هب  نآلا  هعماـج  دـنناد  یم  هک  دـیرگنب  ار  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  يرایـشوه 
هلیـسو اهنت  هک  ار  ینید  یگدـنز  زا  عافد  هزیگنا  هک  دوب  نمـشد  هلیح  نیا  .تشذـگ  ناشیا  هرود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر 

.دربب نیب  زا  تساه ، تلم  تاجن 

هعماج دهاوخ  یم  مدرم  لیم  اب  هک  یسارکومد -  لاربیل  گنهرف  هرود  دنا  هدش  هجوتم  یبرغ  نادنمشناد  زا  یضعب  هک  تساه  تدم 
یمالسا بالقنا  مالسا و  نید  فرح  دنهد  یمن  هزاجا  ایند  دساف  نارس  یلو  .درک  عوجر  ادخ  نید  هب  دیاب  هتشذگ و  دنک -  هرادا  ار 

ینعی نید ، هرود  تقو  چـیه  هک  تسا  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  فرح  ناـمه  فرح ، هنرگو  دـسرب ، ناـهج  مدرم  شوـگ  هب  یبوـخ  هـب 
نادرگرس ياه  سوه  تموکح  ار  یسارکومد  هک  امش  دسرپ  یم  رگدیاه  زا  لگیپشا  همانزور  .دوش  یمن  مامت  ادخ  مکح  تیمکاح 

باوج رد  وا  يراد ؟ یّلح  هار  هچ  يرامش  یم  كانرطخ  اپورا  تلم  يارب  ار  یسارکومد  یناد و  یم 
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 - دوب نآ  رد  هلمج  نیا  هک  ارم -  هبحاصم  متـسه ، هدـنز  ات  دـنک  یم  تیـصو  وا  و  دـنکب » يراک  دـیایب و  ییادـخ  رگا  دـیوگ « : یم 
نآ دریگ و  تسد  رد  ار  هعماج  تیمکاح  هک  دنوش  کیدزن  ییادخ  هب  دیاب  هک  هدیـسرن  هتکن  نیا  هب  هنامز  زونه  نوچ  .دـینکن  پاچ 

لها ارهز و  همطاف  هک  تسا  ییادخ  نآ  ام  رظن  هب  هک  .دـنکب  يراک  دـیایب و  يرگید  يادـخ  کی  دـیاب  تسین ، اسیلک  يادـخ  ادـخ ،
.دنتسه نآ  رکذتم  مالسلا  مهیلع  ربمایپ  تیب 

بالقنا شزرا  زا  دـیابن  اذـل  .دـش و  میهاوخ  یگرزب  نارـسخ  راـچد  مینک  تلفغ  هعماـج  رد  ادـخ  مکح  تیمکاـح  زا  اـم  رگا  ـالاح 
.میراگنا هدینشن  خیرات  هرتسگ  رد  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دنلب  يادص  و  میرادرب ، تسد  نآ  زا  میوش و  لفاغ  یمالسا 

نامسآ ياه  هار  ندش  هتسب  رطخ 

هب تهج  رد  يدیدهت  شدوخ ، يدوخ  هب  هک  تفرگ  تسد  رد  ار  تیمکاح  يرکفت  زرط  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  دـعب 
یلمع هار  رد  و  دندوب ، هدیـشک  ناوارف  ياه  جنر  نآ  ندروآدیدپ  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ  هک  دوب  یقیاقح  ندادردـه 

صوصخم ِیخیرات  ِیهاگآدوخ  اب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  و  دـش ، هداد  ناوارف  ياه  یناـبرق  اـه ، نآ  تیبثت  هار  رد  قیاـقح و  نآ  ندرک 
هتـسب یهاو  ياه  هناهب  هب  اه ، ناسنا  ندش  ینامـسآ  ياه  هار  هک  دید  یم  ار  ییادرف  رطخ  سدق ، ملاع  هب  يانـشآ  حور  نآ  اب  دوخ و 

رخآ ات  دیاب  دوب  هدوشگ  نامزلارخآ  رـشب  يور  شیپ  رد  ادخ  نید  نیرخآ  هک  ینامـسآ  .دـننک  یم  ینیمز  ًامامت  ار  رـشب  و  دوش ، یم 
هک تفر  یم  یلو  دوب ، هدمآ  نیمه  يارب  مالسا  نید  ًالصا  .دنام و  یم  هدوشگ 
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نآ فارحنا و  نیا  رکذتم  مالسلا  اهیلع  همطاف  دریگب و  ار  نآ  ياج  یبّالق  مالسا  کی  دنامب و  مورحم  یمالـسا  لیـصا  نید  زا  ناهج 
.دش تیمورحم 

یلصا ریسم  زا  اه  بصعت  زا  یضعب  ندرک  هدنز  اب  دوز  یلیخ  درادن ، مالسا  گنهرف  اب  ینالوط  تسرامم  هک  یعامتجا  مّلسم  روط  هب 
اب هک  دنریگب  هدهع  هب  ار  ياپون  تما  نیا  ییاوشیپ  یناسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  دـیاب  هک  تسا  نیا  و  دوش ، یم  جراخ 

ییارگ هلیبق  اه و  بصعت  همه  زا  دوخ  ِيدیحوت  ًامامت  حور  اب  ددرگن و  عطق  نامسآ  اب  ناش  هطبار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر 
هب هک  دور  یم  دـننک و  یم  زاب  ار  دوخ  ياج  فرحنم  ياه  نایرج  یتحار  هب  ییارگ ، هلیبق  طیارـش  رد  هنرگ  دنـشاب و  هدـش  دازآ  اـه 

(1) نایفسوبا نبدیزی  باختنا  اب  هک  نانچمه  .دنیامن  نک  هشیر  دننَکرب و  دوخ  ياج  زا  ار  یمالسا  هعماج  یلک 

دش زاب  ماش  تیمکاح  رب  هیواعم  ینعی  شردارب  روضح  يارب  هار  مالـسا ، هب  هن  درک و  یم  رکف  دوخ  هلیبق  هب  هک  ماش ، تیمکاح  يارب 
لبق فارحنا  نیا  زا  مالسلا ، اهیلع  ارهز  همطاف  و  مالسا ، هن  دوب و  هیما  ینب  هلیبق  تفارش ، مدع  تفارش و  كالم  دعب  هب  نیا  زا  رگید  و 

.دش دهاوخ  هچ  هک  دوب  هاگآ  نآ ، نتسویپ  عوقو  هب  زا 

دیوگ یم  نخس  خیرات  همه  اب  مالسلا  اهیلع  همطاف 

ار شرظن  ترضح  نآ  یلو  دش ، داریا  هسلج  نآ  رد  نارـضاح  لباقم  رد  هنیدم و  دجـسم  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هبطخ  هچرگا 
رترود ییاهاضف  اه و  قفا  هب 

263 ص :

ردارب دیزی ، اهنآ  زا  یکی  دـندوب ، يراد  هقباس  صاخـشا  نیملـسم  مالـسا و  اب  هناتخـسرس  تفلاخم  رد  نایفـسوبا ، نادـنزرف  مامت  - 1
مهم هک  ماش  ینارمکح  تیالو و  هب  ءافلخ  طسوت  درف  نیمه  هنافسأتم  یلو  دش ، هتفرگ  تراسا  هب  هکم  حتف  نایرج  رد  وا  .دوب  هیواعم 

خیراتلا ج2 ص83) یف  لماکلا   ) .دش بوصنم  دوب ، مور  تردق  ربا  اب  زرم  مه  کیژتارتسا و  هقطنم  نیرت 
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همه اـب  اـیوگ  دوب ، رادروخرب  یـصاخ  شمارآ  زا  ضارتـعا ، تلاـح  نیع  رد  تهج  نیمه  هب  و  دوب ، هتخود  دجـسم  ياـه  هراوـید  زا 
.دندوبن وا  ولج  رد  دجسم  رد  رضاح  عمج  طقف  تفگ و  یم  نخس  خیرات 

هدـش دراو  تیرـشب  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تلحر  زا  سپ  هک  دوب  یجنر  راهظا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  بـالقنا 
.دوب هدومن  سمل  ار  نآ  ياه  ینیگنـس  مه  هدرک و  كرد  ار  نآ  لماوع  لـلع و  مه ، مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  هک  يدرد  .دوب 

بناـج هب  ار  دوخ  تسد  کـنیا  دوبر ، ار  گرزب  درم  نآ  هک  یگرم  درک ، ساـسحا  دوخ  ِدوـجو  همه  اـب  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف 
هچ دـنا  هتـسشن  نآ  ناثراو  ياج  هب  اه  يردامان  هک  یلاـح  رد  مالـسا  هدـنیآ  تسناد  یم  بوخ  هدرک و  زارد  زین  وا  گرزب  لوصحم 

.دش دهاوخ 

ادخ ربمایپ  تیـصو  هیـصوت و  همه  نیا  اه  نیا  ارچ  دیدرک  یمن  لاؤس  دوخ  زا  دیدوب ، مالـسلا  اهیلع  همطاف  ياج  هب  مه  امـش  رگا  ایآ 
دنراد و ندینشن  دصق  هکلب  تسین ، یشومارف  عوضوم ؛ هک  دیدیسر  یمن  هجیتن  نیا  هب  ایآ  دنریگ ؟ یم  هدیدان  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هدـش مهارف  تصرف  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  اب  دوخ  لایخ  هب  دـننک و  یلمع  ار  دوخ  راک  هک  دـندوب  یتصرف  لاـبند  هب 
.تسا

یلو کشا ، يرادقم  دوب و  ضارتعا  کی  وا  ًارهاظ  .تسا  زاس  تشونرـس  ادیپان و  ردقلا ؛ هلیل  نوچمه  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
همئا تاکرح  عقاو  رد  دومن و  نشور  خـیرات  هدـنیآ  ات  گرزب  فارحنا  نآ  لـباقم  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  همه  فیلکت 
یلَع ِهللا  ُجَجُح  ُنَْحن  : » دندومرف مالسلا  هیلع  يرگسع  ماما  اذل  .دوشگ و  مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  تسا  یهار  همادا  همه  مالسلا  مهیلع 

ام رب  ادخ  تّجح  مالسلا  اهیلع  همطاف  ام  ّدج  مدرم و  رب  ادخ  ياه  تّجح  ام  ینعی  اْنیَلَع » ٌهَّجُح  ُهَمِطاف  اُنتَّدَج  هِْقلَخ َو 

264 ص :
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(1) .تسا

هدوشگ و زونه  ههبج  نیا  دیامن و  دازآ  تاملظ  زا  ار  خیرات  هک  دوشگ  يا  ههبج  ینارحب  ِطیارش  نآ  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 
.تسا تکرح  لاح  رد 

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »

265 ص :

یلمآ هداز  نسح  هللا  تیآ  زا  هّیمطاف ،» ٍهملک  یف  ٍهَِّیتَمْصِع  ٍهمکح  ّصَف   » حرـش زا  لقن  هحفص 223 ( ج 13 ، نایبلا ،» بیطا  ریسفت  - » 1
(. ص 159
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زورید نادهاجم  ندش  توافت  یب  رطخ 

هراشا

267 ص :
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268 ص :
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

﴾ ِکَُقلْخَی ْنَا  َْلبَق  ِکَقَلَخ  يذَّلا  ِکَنَحَْتِما  ُهَنَحَتْمُم  ای  ِْکیَلَع  مالَّسلا  ﴿

(1)  …﴾ ًهِرباص ِهب  ِکَنَحَْتما  اَِمل  ِْتنُک  ﴿َو 

نآ رد  وت  دـید  دـنوادخ  و  يوش ! قلخ  هک  نآ  زا  لبق  تقلاخ  طسوت  هدـش  ناـحتما  يا  مالـسلا !  اـهیلع  ارهز  همطاـف  يا  وت  رب  مـالس 
.دمآ یهاوخ  رب  میظع  ِناحتما  نآ  هدهع  زا  يرابدرب و  رباص و  ناحتما 

میظع ناـحتما  نآ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تلحر  زا  سپ  طیارـش  رد  تسناوت  هک  تسا  یگرزب  ربص  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف 
.دوش ّقفوم  دوجو ، مامت  اب  كانتشحو  یفارحنا  نداد  ناشن  رد  دراذگ و  شیامن  هب  ار  یهلا 

ار ترـضح  تاملک  زا  يرگید  زارف  هسلج  نیا  رد  .تسا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  هنارگنـشور  هبطخ  اب  هطبار  رد  نامثحب 
ادـخ لوسر  زا  دـعب  تیمکاح  نایرج  هب  تبـسن  هک  نامز  نآ  یبهذـم  ياه  ناسنا  ینعی  راصنا ، هب  باطخ  ترـضح  .میهد  یم  همادا 

هتخاس هعماج  رد  هک  يّوج  اضف و  هک  دوبن  راظتنا  امـش  زا  راصنا ! هورگ  يا  دنیامرف : یم  دـندوب ، هدرک  توکـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
.دهد رارق  ناتریثأت  تحت  دش ،

269 ص :

.هبنشکی زور  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترایز  نانجلا ،» حیتافم  - » 1
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یم دوخ  همانرب  حرط و  ِلـعفنم  ار  هداـس  نمؤم  ِدارفا  دـنزاس و  یم  ار  يّوج  ناـمیا ، تسـس  ياـه  ناـسنا  اـی  نمؤمریغ و  دارفا  هشیمه 
دنتخاس یـسایس  يداصتقا و  هعـسوت  اب  هطبار  رد  ار  ییاضف  يا  هّدع  دیـشاب ، هدرک  ّتقد  ریخا  ياه  لاس  رد  رگا  لاثم  ناونع  هب  .دننک 

اه و نایرج  .دـندومن  لعفنم  زین  ار  هداـس  ِیبـالقنا  دارفا  زا  يریثک  عمج  دـندرک و  غیلبت  ار  یگدز  تسایـس  یتسرپاـیند و  رتشیب  یلو 
.دندرک و لیمحت  یمالـسا  بالقنا  هب  دنتـساوخ  هچره  دنتفرگ و  تسد  هب  اهراعـش  نآ  اب  ار  هعماج  يداصتقا  یگنهرف و  ياه  نایرش 

.دندرک هراظن  دنداتسیا و  مه  نمؤم  نّیدتم و  دارفا  زا  يرایسب  هنافسأتم 

هتفرگ و تسد  هب  ار  یمالسا  هعماج  نانع  یلبق  هشقن  اب  ینایرج  هک  دنیور  هبور  هلئـسم  نیا  اب  نامز  نآ  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 
یبهذم هک  دش  عورش  ییاج  زا  دز ، هبرض  ناگدنیآ  هب  زور و  نآ  هعماج  هب  هک  یلصا  لکـشم  یلو  .درب  یم  دهاوخ  یم  هک  اجره  هب 

اه نآ  هب  باطخ  ترضح  .دندادن  ماجنا  نایرج  نیا  لباقم  رد  يراک  چیه  دندرک و  یم  هاگن  طقف  وجگنج ، ِزرابم  ِكاچ  هنیـس  ياه 
: دیامرف یم 

راصنا هورگ  يا  ناه 

يا مالـسا ! ناظفاح  يا  ّتلم و  ناوزاـب  يا  ناـسرزاب ! اـبقن و  نمجنا  يا  ِمالْـسِْإلا » َهَنَـضَح  ِهَّلِْملا َو  َداـضْعَا  ِهَبیقَّنلا َو  َرَـشْعَم  اـی   - » 244
رّوصت امـش  هک  تسا  یهابتـشا  رکف  هچ  نیا  و  دیا ؟ هتـسشن  ارچ  هزرابم ، لها  دـیدوب و  مالـسا  هاگ  هیکت  لحم و  ناتدوخ  هک  یناسک 

تلحر هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  نوچ  دینک  یم 

270 ص :
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؟ دیا هداد  اه  يدوخ  ریغ  هب  ار  نادیم  قیرط  نیا  زا  و  درک ، ناوت  یمن  يراک  رگید  سپ  تسا ، هدرک 

هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  رگم  تسا ، هدرک  تلحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  دـییوگ  یم  ایآ  دَّمَُحم » َتام  َنُولوُقَتَا   - » 255
مالسا رس  رب  تساوخ  ییالب  ره  سک  ره  ات  مینک ، هاگن  ار  مالـسا  زا  فارحنا  ياه  هشقن  مینیـشنب و  دیاب  دنک ، تلحر  هک  هلآ  هیلع و 

یلیخ ربمایپ  تلحر  هک  تسا  مولعم  دنک و  یم  تلحر  ربمایپ  هک  تسا  هدومرف  مه  نآرق  رد  دنوادخ  دـنیامرف : یم  ترـضح  دروایب ؟
: هک تسا  ربمایپ  تلحر  اب  يرآ ؛ .تسا  تخس 

.دیدرگ کیرات  رسارس  نیمز  وا  تبیغ  رثا  رب  ِِهتَْبیَِغل » ُضْرَْالا  ِتَِملُْظا   - » 260

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تلحر  اب  رگم  یلو  .دندش  کیرات  اه  هراتس  شتبیـصم  رد  ِِهتَبیـصُِمل » ُموُجُّنلا  ِتَفِـسُک  َو   - » 261
تلحر زا  دعب  ياهزاس  نایرج  ِنایرج  لعفنم  دییایب و  هاتوک  مالسا  زا  عافد  رد  دیرادرب و  تسد  مالسا  زا  دیاب  تبیـصم  ِیگرزب  نیع 

قح و تیمکاح  هب  تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلحر  هناهب  هب  دیناوت  یمن  امـش  تسین ؟ عمج  ناتـساوح  ارچ  دیوش ؟ وا 
هب ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلحر  عقاو  رد  هک  گرزب  رایـسب  رطخ  نآ  تسا  نیا  .دـییایب  هاتوک  هعماج  رد  لـطاب  فذـح 

.تسا هدرک  لیدبت  تبیصم 

271 ص :
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دوب ناملسم  دیاب  یطیارش  ره  رد 

زیچ چیه  دیشاب و  ناملسم  دیاب  یطیارش  ره  رد  امش  ناناملسم ! يا  هک  دننک  یم  نشور  ام  يارب  ار  فیلکت  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 
.دیدرگ توافت  یب  هعماج  رد  قح  تیمکاح  هب  تبسن  هک  دوش  هناهب  دناوت  یمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تلحر  یّتح 

توافت یب  رگا  ًایناث ؛ دیدش ؟ توافت  یب  تسا  هدـش  داجیا  مالـسا  ریـسم  رد  هک  یفارحنا  هب  تبـسن  ارچ  ًالّوا ؛ دـنیامرف : یم  ترـضح 
نآ تسامـش و  تسد  رد  یبوخ  هناهب  دیتسه ، مایق  تکرح و  يارب  یقطنم  يا  هناهب  لابند  هب  دینک و  مایق  دیهاوخ  یم  ًاعقاو  دیتسین و 

.دینک عورش  ار  ناتمایق  تکرح و  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  ِّقح  زا  عافد  زا  تسا  ترابع 

تبسن ینید ، یب  نیع  رد  هک  دیسانش  یم  ار  یسک  ًالثم  دراد ، بسانم  طیارش  یقطنم و  يا  هناهب  هب  زاین  قح ، نایب  يارب  ناسنا  یهاگ 
، دننک یم  مهّتم  ینید  یب  هب  ار  امش  دوخ  نوچ  دینک ، نشور  ار  وا  ندوب  نید  یب  دیناوت  یمن  یتحار  هب  یلو  دراد  مه  دانع  مالـسا  هب 

امـش تسد  هب  یبوخ  هناهب  هک  تساج  نیا  رد  دوش ، یم  داجیا  وا  ینید  یب  نایب  يارب  يا  هنیمز  هک  دـنک  يراـک  وا  تسا  نکمم  اـّما 
هک دندرک  نشور  دوخ  نخس  نیح  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  .دیهد  ماجنا  وا  هب  تبسن  ار  نات  ینید  هفیظو  ات  تسا  هدمآ 
یم راصنا  هورگ  هب  الاح  دنک ، جارختـسا  نآرق  زا  ار  ادخ  ماکحا  دـناوت  یمن  وا  هک  دـندرک  تباث  هدـش و  طلغ  ظعاوم  راتفرگ  هفیلخ 

، هفیلخ زا  نم  ّقح  نتفرگ  يارب  مایق  كدف و  هلأسم  هب  ضارتعا  دیهاوخ ، یم  یعرـش  یقطنم و  يا  هناهب  دوخ  مایق  يارب  رگا  دـیامرف :
دنیوگب دنناوتب  یتحار  هب  دننک ، مایق  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  ات  دوب  يا  هناهب  كدف  عوضوم  .دشاب  امـش  يارب  یبوخ  هناهب  دناوت  یم 

میهاوخ یم  ام 
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ُهَعِْـضب ُهَمِطاف  : » دومرف وا  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  يرتخد  .میریگب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رتخد  ّقح 
.تسا نم  زا  يا  هراپ  همطاف  یّنِم ؛»

: دنیامرف یم  راصنا  هب  باطخ  ترضح ،

(1)! هلیق نارسپ  يا  َهَْلیَق »! یَنب  ًاْهیَا   - » 277

!؟ موش عقاو  ملظ  دروم  مردپ  ثاریم  هب  تبسن  نم  ایآ  یبَا »؟ َثاُرت  ُمَضُْهاَأ   - » 278

!؟ دینک یم  هاگن  نم  هب  دیونش و  یم  ارم  نخس  امش  و  ٍعَمْسَم » یّنِم َو  يَاْرَِمب  ُْمْتنَا  َو   - » 279

!؟ دیعامتجا نمجنا و  ياراد  هک  یلاح  ردو  ٍعَمْجَم » ًيَدَْتنُم َو  َو   - » 280

.دیونش یم  ار  نآ  امش  همه  تسا و  هتفرگارف  ار  امش  نم  توعد  يادص  ُهَوْعَّدلا » ُمُکُسَْبلَت   - » 281

.دنا هدرک  عیاض  ارم  ّقح  هک  تسا  هدیسر  امش  هب  نم  ربخ  دیراد و  یهاگآ  نم  لاح  زا  تهج  ره  زا  ُهَْربُْخلا » ُمُُکلَمْشَت  َو   - » 282

، دیراد هک  ییاه  یگدامآ  تارفن و  اب  امش  و  ِهَّدُْعلا » ِدَدَْعلا َو  ُووَذ  ُْمْتنَا  َو   - » 283

.دیا هّوق  رازبا و  ياراد  هک  نیا  و  ِهَّوُْقلا » ِهادَْالا َو  َو   - » 284

سپ دیرادن ، ندرکن  عافد  يارب  يا  هناهب  تسه و  امـش  دزن  رپس  هرز و  هحلـسا و  هک  یلاح  رد  و  ُهَّنُْجلا » ُحالِّسلا َو  ُمُکَْدنِع  َو   - » 285
؟ دیا هتسشن  تکاس  ارچ 

273 ص :
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یتّجح چیه  اذل  دنهد و  یم  دومنهر  .دننک  یم  مهارف  ار  هفیلخ  اب  نیدهاجم  راصنا و  هلباقم  هنیمز  طیارش و  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 
.دنام یمن  یقاب  یتوافت  یب  یتسس و  يارب 

طیارش لابند  اذل  تسا و  لکشم  ياراد  فلتخم  تاهج  زا  وا  هک  دندش  هّجوتم  بالقنا  ناگرزب  دش ، روهمج  سیئر  ردص  ینب  یتقو 
یهدنامرف مکح  هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ ماما  یتقو  .دننک  راکشآ  وا  ياهراک  هب  تبـسن  ار  دوخ  رّفنت  ضارتعا و  ات  دندوب  يا  هنیمز  و 

ياروش سلجم  نآ ، لابند  هب  دننک و  عورـش  ار  ناشـضارتعا  ات  دنداد  مدرم  تسد  هب  ار  هناهب  عقاو  رد  دندرک ، بلـس  وا  زا  ار  اوق  ّلک 
اه یلیخ  دـندوب  هناهب  لابند  هب  هک  دـندرک  یناسک  هب  هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ ماما  هک  دوب  یکمک  نیا  .درک  لزع  ار  وا  مه  یمالـسا 
هک دوب  نیا  ناشفرح  الاح  و  دندمآ ، دوخ  هب  یلمأت  كدنا  اب  دندرک و  تعیب  دـندروآ ، شیپ  هفیقـس  زا  سپ  هک  یبعُر  ياضف  نآ  رد 

یبوخ هناهب  دـنداد و  ار  دوخ  ياهدومنهر  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  .مینک  راـکچ  میناد  یمن  یلو  میدنـسپ ، یمن  ار  دوجوم  عضو 
ار دوخ  تکرح  دـنراد ، مه  ار  قح  زا  عاـفد  تردـق  تسیچ و  لـطاب  قح و  دـندش  هّجوتم  هک  نونکا  مه  اـت  دـندرک  مهارف  ناـشیارب 

.دننک عورش 

همطاف .تسا  مادـک  لطاب  قح و  دنتـسناد  یمن  مدرم  تخیمآ و  مه  رد  لطاب  قح و  ههبج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلحر  اب 
قح ههبج  زا  عافد  مدرم  هفیظو  تقو  نآ  دننیبب ، نشور  ار  لطاب  قح و  ههبج  ات  دننک  کمک  مدرم  هب  دنهاوخ  یم  مالـسلا  اهیلع  ارهز 
هک تساج  نیا  .دـنوش  یم  مورحم  قح ، ههبج  رد  ندوب  عقاو  تاکرب  زا  دـنیایب ، هاـتوک  دـنهدن و  ماـجنا  ار  ناـش  هفیظو  رگا  تسا و 

: دنیوگ یم  راصنا  هب  باطخ  ترضح 
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ُمُکیفاُوت  - » 286

؟ دیهد یمن  باوج  ارچ  تسا ، هدیسر  امش  هب  لماک  روط  هب  نم  توعد  يادص  َنُوبیُجت »؟ الَف  ُهَوْعَّدلا 

؟ دینک یمن  کمک  ارچ  تسا ، هدیسر  امش  شوگ  هب  نم  هلان  َنُونیُعت »؟ الَف  ُهَخْرَّصلا  ُمُکیتأَت  َو   - » 287

.دیفورعم يرواگنج  تعاجش و  هب  امش  هک  یلاح  رد  ِِحافِْکلِاب » َنُوفوُصْوَم  ُْمْتنَا  َو   - » 288

.تسه امش  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  زا  عافد  ینعم  ِمهف  ِتیصخش  مه  دیراد ، ارم  يرای  تردق  مه  امش  راصنا ! هورگ  يا 
.دیا هدرک  لمع  نآ  هب  دیسانش و  یم  ار  قح  زا  عافد  شزرا  هک  دیتسه  ییاه  مدآ  هک  دهد  یم  ناشن  ناتقباوس 

.دیفورعم حالص  ریخ و  هب  ِحالَّصلا » ِْریَْخلِاب َو  َنُوفوُْرعَم  - » 289

.دیدش باختنا  مالسا  زا  عافد  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  طسوت  هک  دیدوب  یناگدیزگرب  امش  ْتَبُِخْتنُا » یتَّلّا  ُهَبْخُّنلا  َو   - » 290

.دیدش باختنا  مالسا  هار  رد  هزرابم  يارب  امش  ْتَِرُیتُْخا » یتَّلا  ُهَرَیِْخلا  َو   - » 291

.دیدومن تمحز  جنر و  لّمحت  دیدرک و  راکیپ  برع  اب  َبَعَّتلا » َّدَْکلا َو  ُُمْتلَّمَحَت  َبَرَْعلا َو  ُُمْتلَتاق   - » 292

.دیتخادرپ مزر  هب  اه  تّما  اب  َمَمُْالا » ُُمتْحَطان  َو   - » 293

.دیداد نت  دربن  هب  ناناولهپ  اب  ْمَُهْبلا » ُُمتْحَفاک  َو   - » 294
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نماد رد  زاب  هک  تسا  هدرکن  هدرزآ  ار  امـش  مالـسا  زا  لبق  ياه  يزاب  هلیبق  ضیعبت و  همه  نآ  ایوگ  دیا ؟ هتـسشن  هک  تسا  هدـش  هچ 
تـسد هب  تیمکاح  رگا  دشابن و  مکاح  مالـسا  رگا  دینیب  یمن  رگم  .دـیتسه  اه  هنتف  نامه  گنهرف و  نامه  ندـنارورپ  لاح  رد  دوخ 

رد دنادرگ ؟ یمرب  یلهاج  ِیتوغاط  ِیفنم  تکرح  نامه  هب  ار  اه  نایرج  دـیآ ، راکرـس  موصعم  زا  ریغ  هرابود ، دـشابن و  موصعم  ماما 
هب یهایـس  زا  دربب و  كالفا  هب  كاخ  زا  ار  امـش  ات  دـینارورپب ، یهلا  گرزب و  یگنهرف  دـیناوت  یم  مالـسا  نماد  رد  زورما  هک  یلاح 

تـسایر هزیرغ  دنک و  مکاح  ار  یهورگ  هک  تشادن  نیا  زج  یفده  بالقنا ، تلاسر و  نیا  دیدرک  رکف  ایوگ  دناسرب ؟ یکاپ  افص و 
!؟ دشاب مکاح  قح  هک  دمآ  مالسا  ای  دورب ، رگید  هورگ  دیایب و  هورگ  کی  ات  دمآ  بالقنا  نیا  ایآ  دیامن ، عابـشا  ار  اه  یـضعب  ِیبلط 

دیاب ایآ  دیـشورف ؟ یم  نازرا  تسا  هدـمآ  امـش  يوس  هب  هک  ار  یهلا  رون  نینچ  نیا  ارچ  .دوش  یم  مکاـح  موصعم  ماـما  قیرط  زا  قح 
تاداع زا  يوریپ  يارب  ار  هدیـسوپ  ياه  ناوختـسا  دـیوش ، دوبان  ات  دـنکب  تساوخ  شلد  هک  يراـک  ره  قفاـنم  نمـشد و  اـت  دینیـشنب 

هب ییارگ  هلیبق  ثحب  هرابود  ارچ  دوش ، مکاح  ربمایپ  گنهرف  ربمایپ و  دوب  انب  هک  تفر  ناتدای  رگم  دینک ؟ یم  هدنز  هتشذگ  تیلهاج 
؟ تسا هدرک  خوسر  هعماج  هشیدنا  هنحص 

ناتساب ناریا  هب  تشگرب  هلیح 

هدـنز هب  يزاین  هچ  رگید  یمالـسا  ياه  شزرا  لباقم  رد  دراد ، دوخ  هشیدـنا  گنهرف و  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  یـسک 
، دیدرکن مایق  یلو  دیدرک ، هاگن  دیتسشن و  یتقو  دراد ؟ ناتساب  ناریا  هب  تشگرب  رگنهآ و  هواک  ندرک 
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دنشک یم  تلاجخ  هک  ار  ناخاضر  همسجم  .دنروآ  یم  هعماج  هنحص  هب  ار  دوخ  گنهرف  نیقفانم ، راّفک و  ینعی  ادخ ، نید  نانمشد 
هواک هک  تسین  نیا  روظنم  .دـنروآ  یم  نادـیم  هب  ار  رگنهآ  هواک  همـسجم  یمالـسا  رهـش  طسو  رد  نآ  ياج  هب  دـنروایب ، نادـیم  هب 
هیلع یلع  گـنهرف  فذـح  ینعم  هب  رگنهآ ، هواـک  گـنهرف  ندروآ  نادـیم  هب  یهاـگ  هک  تسا  نیا  روظنم  تسا ، يدـب  مدآ  رگنهآ 

يولع گنهرف  یتقو  یلو  دینک ، عوجر  هواک  گنهرف  هب  دیتسناوت  یم  دوب ، هدماین  ملاع  رد  يولع  گنهرف  یتقو  نوچ  تسا ؛ مالسلا 
یم موصعم  گنهرف  نتفرگ  هدیدان  ثعاب  ندرک ، لوغـشم  رگنهآ  هواک  هب  ار  هعماج  نهذ  تسا ، هدش  هضرع  رـشب  تایح  هنحـص  رد 

گنهرف مالـسا ، فذح  يارب  دـندرک  داهنـشیپ  وا  هب  مه  ناخاضر  نارواشم  .درادـن  مه  زورما  زورید و  تسا ، هدـعاق  کی  نیا  .دوش 
.دنک نیزگیاج  ار  ناتساب  ناریا 

ندش مکاح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  زا  هعماج  ياه  نهذ  ندرک  فرصنم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  اب 
.دش حرطم  مشاه  ینب  هلیبق  هّیما و  ینب  هلیبق  .دـمآ  نادـیم  هب  ییارگ  هلیبق  نامه  هرابود  دـینیب  یم  مارآ  مارآ  امـش  مود ، لّوا و  هفیلخ 

هنحص زا  ار  اه  فرح  نیا  دمآ و  یقیقح  مالسا  .یمالـسا  يرهاظ  رد  هتبلا  دروآ ، رب  رـس  هرابود  تیلهاج  تاراختفا  گنهرف و  نامه 
یلهاج گنهرف  هرابود  دوشن ، مکاح  مالـسلا  هیلع  یلع  رگا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تلحر  زا  دـعب  درک و  فذـح  هعماـج 

هریزج رد  اـیوگ  هک  دوش  یم  يروـط  دـینک و  یم  هدـنز  هتـشذگ  تاداـع  زا  يوریپ  يارب  ار  هدیـسوپ  ياـه  ناوختـسا  ددرگ و  یمرب 
همطاف ار  اه  نایرج  نیا  مامت  .دـیهد  نت  مالـسا  زا  لبق  گنهرف  هب  دـیهاوخ  یم  راگنا  تسا و  هتفرگن  تروص  یبـالقنا  ًالـصا  برعلا 

يا دنیامرف : یم  .دوب  هدرک  ینیب  شیپ  مالسلا  اهیلع  ارهز 
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رد ار  مالـسا  ات  دیدماین  ام  کمک  هب  رگم  اه ! هدید  ههبج  يا  اه ؛ هتفر  نادنز  يا  نازرابم ؛ يا  دـیدماین ؟ نادـیم  هب  امـش  رگم  راصنا !
هدـش رهاظ  مالـسا  فذـح  رطخ  هک  زورما  ارچ  سپ  دـیدرک ، مه  نینچ  دـیلامب و  كاخ  هب  ار  كرـشم  ینیب  دـینک و  مکاح  اـج  همه 

!؟ دیا هتسشن  تکاس  تسا ،

امش میدرک و  یم  رما  ام  ینعی  دیدوب ؛ ربنامرف  هشیمه  امش  میدوب و  هدنامرف  هراومه  ام  َنوُرِمَتأَتَف » ْمُکُُرمَْأن  َنوُحَْربَت  ْوَا  ُحَْربَنال   - » 295
.دیدوب ام  رما  میلست 

یم يراج  ام  نابز  زا  ار  شمکح  ادخ  دیدرک ؛ یم  تعاطا  امش  میداد و  یم  روتسد  ام  هک  دوبن  روط  نیا  رگم  دنیامرف : یم  ترضح 
نابز زا  ادخ  نخـس  زا  تیعبت  رگم  .تسادخ  نخـس  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  ربمایپ و  نخـس  هکارچ  دیدرک ، یم  لمع  امـش  درک و 
یمن وجتـسج  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رد  ار  گنهرف  نخـس و  نآ  همادا  هک  تشاد  ررـض  امـش  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

؟ دینک

تیریدم نآ  هیاس  رد  و  داتفا ، شدرگ  هب  مالـسا  يایـسآ  ام  تیریدم  کمک  هب  هک  نیا  ات  ِمالْـسِْالا » یَحَر  اِنب  ْتَراد  اذإ  یّتَح   - » 296
.دیدرگ زوریپ  مالسا  رگید ، فرط  زا  امش  راثیا  تعاجش و  فرط و  کی  زا 

.دش هعماج  دراو  تکرب  دمآ و  ریش  هب  راگزور  ناتسپ  و  ِماّیَْألا » ُبَلَح  َّرَد  َو   - » 297

.درک شکورف  زیمآ  كرش  ياه  هرعن  و  ِكْرِّشلا » ُهَْرُعن  ْتَعَضَخ  َو   - » 298

.داتفا شوج  زا  تمهت  عمط و  گید  و  ِْکفِْإلا » ُهَرْوَف  ْتَنَکَس  َو   - » 299

یمالـسا هعماج  رد  همه  .درک  شکورف  اه  هنیک  دـندرک و  ادـیپ  ّتبحم  رگیدـمه  هب  همه  دـندش ، قیفر  مه  اـب  همه  مالـسا  ندـمآ  اـب 
تلادع راد  تسود 

278 ص :
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لفاغ یگنهرف  نینچ  زا  الاح  هک  تسا  هدش  هچ  سپ  دیدیسر ؟ اجنیا  هب  موصعم  گنهرف  هیاس  رد  زج  رگم  ارقف ؛ نارگن  همه  دندوب و 
؟ دیا هدش 

.دش شوماخ  رفک  شتآ  و  ِْرفُْکلا » ُنارین  ْتَدُمَخ  َو   - » 300

اب ار  وا  امـش  دنک ، داجیا  يا  هنتف  تساوخ  یم  سک  ره  .تفرگ  مارآ  جرم  جره و  يادن  توعد و  و  ِجْرَْهلا » ُهَوْعَد  ْتَأَدَـه  َو   - » 301
.دیدرب نیب  زا  ادخ  مکح  شریذپ 

.تشگ مهارف  یمالسا  هعماج  فادها  ندیسر  رمث  هب  طیارش  دش و  فیدر  ًالماک  نید  ماظن  و  ِنیّدلا » ُماِظن  َقَسْوَتْسا  َو   - » 302

؟ دیا هدش  نادرگرس  ناریح و  نونکا  يرادنید ، رد  ناترارقا  زا  دعب  ارچ  سپ  ِنایَْبلا »؟ َدَْعب  ُْمتْرِح  ّینَأَف   - » 303

رگا دنیامرف : یم  دـنوادخ  ینعی  »(1) ؛ مُِکباقْعَا یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  ْوَا  َتام  ْنِإَفَا   » هک دـندروآ  دـهاش  نآرق  زا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 
زا دیراد ، تمارک  تّزع و  هچ  ره  امـش  رگم  دیدرگ !؟ یمرب  نات  هتـشذگ  ینید  یب  رفک و  هب  امـش  .دـش  هتـشک  ای  درک  تلحر  ربمایپ 

تهج هب  دنک ، دنمهوکـش  هشیمه  يارب  ار  امـش  خیرات  دناوت  یم  تسامـش و  يور  هبور  هک  یلئاضف  همه  نیا  رگم  دوبن ؟ نید  نیمه 
یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ  تلحر  هناـهب  هب  هک  دـش  هچ  دوـبن ؟ وا  تیبـلا  لـها  ادـخ و  ربماـیپ  ادـخ و  نید  هـب  ندروآ  يور 

هب دیروآ ، يور  يرگید  سک  ره  هب  دـیرواین ، يور  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  رگا  هک  دـیناد  یم  همه  دـینک ؟ تشپ  نید  نآ  هب  دـیهاوخ 
اه و تدهاجم  اه و  شالت  اب  امش  دوخ  رگم  دیا ؟ هدرک  تشپ  موصعم  گنهرف 

279 ص :
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؟ دـیا هتفرگ  تهج  هتـشذگ  تیلهاج  يوس  هب  هرابود  ارچ  سپ  دـیا ؟ هتخادرپن  ار  نید  نیا  ندـش  اپ  هب  ياهب  دـیداد ، هک  ییاـه  نوخ 
دراو یلایخ  یگدنز  رد  ار  امش  هک  یگنهرف  نامه  .دیا  هدرک  شومارف  دیا ، هدرب  تیلهاج  توغاط و  گنهرف  زا  هک  ییاه  جنر  ایوگ 

گنهرف نامه  هب  دیهاوخ  یم  ارچ  .دیشک  یهابت  یچوپ و  هب  یهاو  ِچوپ  ياهوزرآ  رد  ار  امش  نارسپ  نارتخد و  یگدنز  دوب و  هدرک 
ییاناوت ندش  نشور  یهلا و  نید  شزرا  ندش  نشور  زا  دـعب  دـیدرگرب ؟ یچوپ  نامه  هب  هرابود  دـیهاوخ  یم  ارچ  دـینک و  تشگرب 

.»؟ ِنایَْبلا َدَْعب  ُْمتْرِح  ّینَأَف  « !؟ دیا هدرک  ینیشن  بقع  ارچ  یگداوناخ ، یعامتجا و  يدرف و  یگدنز  رد  نید  ياه 

؟ دیدرک هتفهن  ار  دوخ  يراکمه  مالسا ، زا  دوخ  عافد  ندرک  راکشآ  زا  دعب  هنوگچ  و  ِنالْعِْالا » َدَْعب  ُْمتْرَرْسَا  َو   - » 304

؟ دیدرک ینیشن  بقع  یمدق ، شیپ  نآ  زا  دعب  و  ِماْدقإلا » َدَْعب  ُْمتْصَکن  َو   - » 305

؟ دیدروآ كرش  نامیا ، زا  دعب  و  ِنامیْالا » َدَْعب  ُْمتْکَرْشَا  َو   - » 306

ُْمْتنُک ْنِإ  ُهْوَشْخَت  ْنَا  ُّقَحَا  ُهللااَـف  ْمُهَنْوَشْخَتَا  ٍهَّرَم  َلَّوَا  ْمُکُؤَدـَب  ْمُه  ِلوُسَّرلا َو  ِجارْخِإـِب  اوُّمَه  ْمُهَناـْمیَا َو  اُوثَکَن  ًاـمْوَق  َنُوِلتاـُقت  ـالَا   - » 307
، دندش تسدمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ندرک  جراخ  يارب  دنتسکش و  ار  دوخ  ینید  دهع  هک  یهورگ  نآ  اب  ارچ  َنینِمُْؤم »

هتسیاش هک  یلاح  رد  دیسرت ؟ یم  اه  نآ  زا  ایآ  دندرک ، عورـش  ًادتبا  اه  نآ  ار  نید  اب  هلباقم  هک  یلاح  رد  دیوش ؟ یمن  دنلب  هزرابم  هب 
.دیسرتب ادخ  زا  دیتسه - نانمؤم  زا  امش  رگا  تسا - 
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دش تشپ  ادخ  مکح  هب  هنوگچ 

اهیلع ارهز  همطاف  نامز  رد  دـیا ؟ هدرک  تشپ  ادـخ  مکح  هب  ارچ  دـنیوگب  دـنهاوخ  یم  عقاو  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاـف  ترـضح 
هعماج هرادا  تهج  موصعم  ماما  ياج  هب  موصعم  ریغ  ناسنا  ینیزگیاـج  گـنهرف  رگم  درک ؟ تشپ  ادـخ  مکح  هب  یـسک  هچ  مالـسلا 

دنوادـخ مکح  هب  هدرک  تشپ  گـنهرف  ار ، ناـیرج  نیمه  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  و  تسا ؟ ادـخ  نید  هب  ندرک  تشپ  زج  يزیچ 
.دنک یم  یفرعم 

دیوگ یم  ای  و  منامیـشپ ، هلاـس  گـنج 8  رد  ِعاـفد  زا  دـیوگ  یم  هک  یـسک  تسا ؟ هدرک  تشپ  ادـخ  گـنهرف  هب  هک  تـسیک  زورما 
ار شمشچ  هتینردم  گنهرف  هک  یسک  تسا ، هدرک  تشپ  ادخ  مکح  هب  تسا ، هتفر  اه  هزوم  هب  هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ ماما  گنهرف 
، دینک یمن  ضارتعا  امـش  ارچ  سپ  .تسا  هدرک  تشپ  ادـخ  هب  دـنیب ، یم  گنر  یب  ار  یهلا  گنهرف  نآ ، لباقم  رد  تسا و  هدرک  رپ 

دننک برغ  گنهرف  لوغـشم  ار  هسردم  هناخ و  دننک و  گنر  یب  ار  ادخ  نید  گنهرف  دننک  یم  شالت  هک  یناسک  دیـسرت ؟ یم  ارچ 
- شا يرابکتـسا  هیحور  نیع  رد  اکیرمآ -  اب  ارچ  دنیوگ  یم  هک  اه  نآ  دـنا ، هدرک  تشپ  ادـخ  هب  دـنیامن ، لفاغ  یهلا  گنهرف  زا  و 

ارچ امـش  الاح  .دنا  هدرک  تشپ  یهلا  گنهرف  هب  دنیامن ، جراخ  روشک  نیا  زا  ار  ادخ  لوسر  گنهرف  دنهاوخ  یم  و  دییآ ، یمن  رانک 
یناسک اب  هزرابم  هب  دننک  یم  توعد  ار  ام  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دینک ؟ یمن  هزرابم  اه  نیا  اب  دیا و  هتـسشن  ارچ  دییآ ، یم  هاتوک 

؛» ُهْوَشْخَت ْنَا  ُّقَحَا  ُهللااَف  ، » دیـسرت یم  اه  نآ  زا  ایآ  ْمُهَنْوَشْخَتَا ؛» :» دنیامرف یم  دـندرک ، نامیپ  ضقن  دنتـسکش و  ار  ناش  یهلا  دـهع  هک 
.دیسرتب وا  زا  هک  تسا  رت  هتسیاشادخ 
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هیاس هب  و  هَعِّدلا ؛» َیِلا  ُْمْتنَکَد  َو  ، » دیا هدرک  ور  ییاسآ  نت  یتسپ و  هب  امـش  منیب  یم  ِضْفَْخلا » َیِلا  ُْمتْدَلْخَا  ْدَق  ْنَا  يرَا  ْدَق  الَا   - » 308
.دیا هدش  هتسخ  نید  زا  سپ  نیّدلا ؛» ِنَع  ُمتْجُعَف  ، » دیا هتسبرب  تخر  شوخ 

دوش یم  فیعض  مالسا  هک  هاگ  نآ 

زا دوب ، نیملسم  رب  تموکح  هعماج و  روما  طسب  ضبق و  رب  راوازس  هک  ار  یـسک  و  ِْضبَْقلا » ِطْسَْبلِاب َو  ُّقَحَا  َوُه  ْنَم  ُْمتْدَْعبَا  َو   - » 309
دناوت یم  هک  یمالسا  زا  و  دیدومن ، دودحم  ار  مالسا  میظع  ياه  ییاناوت  شیامن  طیارش  راک  نیا  اب  ًالمع  .دیدرک و  رود  يرادمامز 
یناهج تالداعم  هدننک  نییعت  ناناملسم  رگید  اذل  دیتخاس و  مود  تسد  فیعض و  رغال و  نید  کی  دشاب ، نیمز  يور  یلصا  تردق 

.دوب دنهاوخن 

، نازاس هفیقس  رهاظ  هب  دنچ  ره  دیدرک ، رود  تموکح  زا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  امـش  دنیامرف : یم  راصنا  هب  باطخ  ترـضح 
هب هیضق  نیا  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  باطخ  یلو  دنتشاگنا ، هدیدان  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دندروآ و  راک  رسرب  ار  رکبوبا 

هیلع یلع  ترضح  ندرک  رود  يارب  ار  هنیمز  دندرک ، یحارط  نازاس  هفیقس  هک  یفارحنا  هب  ندش  یضار  اب  راصنا  نوچ  تسا ، راصنا 
یلاع رایسب  ار  موصعم  زا  فارحنا  نایرج  ترضح  دینک ؛ ّتقد  یلیخ  هلمج  نیا  هب  .دندومن  مهارف  مالسا ، ناهج  تیمکاح  زا  مالسلا 

اه هنتف  دـیدرک ، یم  هداس  ضارتعا  کی  دوب  یفاک  دـنیامرف : یم  .دـنامن  یقاب  يا  هناهب  چـیه  یماهبا و  چـیه  ياج  ات  دـننک  یم  نییبت 
نیا ارچ  اقآ  میتفگ  یم  مالک  کی  ام  طقف  داد و  ماجنا  یفالخ  راک  یسک  ام  هرادا  رهش و  رد  یتقو  لاثم  ناونع  هب  .دش  یم  شوماخ 
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.درک یمن  ادیپ  شرتسگ  همه  نیا  یتلادع  یب  داسف و  نایرج  یهد ؟ یم  ماجنا  ار  مارح  راک 

تـسد زا  ار  دوخ  هتـشذگ  تامحز  مامت  ناتتوکـس  نیا  اب  امـش  دـنیامرف  یم  .تسا  خـیرات  هشیمه  غارچ  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف 
.تفر تسد  زا  تامحز  نآ  همه  لصاح  یلو  دیدوب ، هزرابم  لمع و  درم  امش  هک  یلاح  رد  دیداد ،

.دیدرک تولخ  هافر  یتحار و  اب  ِهَعَّدلِاب » ُْمتْوَلَخَو   - » 310

رود ياه  قفا  هب  رظن 

یب نیا  رـس  تشپ  هک  نیا  زا  لفاغ  اّما  ...و  دیتسرفب  هاگـشناد  هب  مه  ار  ناتنادنزرف  دیروخب و  ینان  ًالعف  هک  نیا  هب  دیدش  یـضار  امش 
مدرم هک  ادتبا  رد  دـمآ ، هنیدـم  مدرم  رـس  هب  هک  روط  نامه  .دـیآ  یم  ناترـس  هب  ییالب  هچ  نید ، تیمکاح  نید و  هب  تبـسن  یتوافت 

؟ ددرگ مکاـح  رکبوبا  دوـش و  هدز  راـنک  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دـیآ  یم  شیپ  يرطخ  هچ  تسا و  هدـش  هچ  رگم  دـنتفگ  یم  هنیدـم 
هک دیـسر  ییاج  هب  راک  دینیب  یم  دینک ، هاگن  ار  خیرات  ریـس  یتقو  یلو  دـندید ، ار  عطقم  نیمه  اه  نیا  .تسین  يدـب  مدآ  هک  رکبوبا 

دندرک و لقن  هنیدم  مدرم  يارب  دـندمآ  دـندید و  ار  ماش  عضو  دـنتفر  هنیدـم  ناگرزب  زا  یـضعب  دـش ، مکاح  هیواعم  نب  دـیزی  یتقو 
لالح امش  رب  هنیدم  مدرم  سومان  لام و  زور  هس  تّدم  هب  تفگ  شنایرگشل  هب  دیـشک و  رگـشل  هنیدم  هب  دیزی  .تفرگ  الاب  ضارتعا 

مالـسلا و هیلع  یلع  ترـضح  یتقو  دیا ، هدیمرآ  هدوسآ  تحار و  هک  دینکن  هاگن  ار  الاح  دـندومرف : مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  .تسا 
ندوب و ماما  یب  تبیصم  دیریمب ، هک  نیا  زا  لبق  .دیشاب  نآ  زا  دعب  ياه  تبیصم  رظتنم  دشابن ، مکاح  موصعم  گنهرف 
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نآ زا  يرایـسب  .تسا  هلـصاف  لاس  هاجنپ  ًادودح  دیزی  تیمکاح  نامز  ات  هفیقـس  نامز  زا  .دید  دیهاوخ  ار  موصعم  هب  ندوب  هّجوت  یب 
لابند هب  یتکالف  هچ  دـندید  هک  دـندوب  هدرمن  زونه  ناشرمع  رخآ  رد  دـندش ، هّجوت  یب  موصعم  ماما  تیمکاح  هب  تبـسن  هک  ییاـه 
ِمالسا تیمکاح  اب  هک  تسا  یتمظع  زا  تیمورحم  زا  ریغ  نیا  هزات  .دنشچب  دنشکب و  دیاب  موصعم ، گنهرف  تیمکاح  نتفرگ  هدیدان 

.دش یم  ناناملسم  بیصن  راذگریثأت 

قح زا  هاگ  ره  .میهدـب و  سپ  ار  شرفیک  تامّدـقم  ایند  نیا  رد  دـیاب  هدرمن  زونه  میدـمآ ، هاتوک  قح  لباقم  رد  امـش  نم و  هاـگ  ره 
ماما یگدـنز  هب  امـش  لاثم  ناونع  هب  .مینیب  یم  ایند  نیا  رد  ار  شا  هجیتن  هدرمن ، زونه  میدرک ، لّـمحت  ار  نآ  یتخـس  میدرک و  عاـفد 
یلو .درک  راتفرگ  تمهت  دـیعبت و  نادـنز و  هب  ار  ناشیا  هاش  دـندرک ، عافد  ّقح  زا  یتقو  ناشیا  دـینک ، هاـگن  هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ
عاـفد یبوخ  هب  قح  زا  رگا  هک  تسا  هدـعاق  کـی  نیا  .دـندید  یگلاـس  نس 80  رد  ار  ناـشتامحز  همه  جـیاتن  هیلع » هللا  همحر  » ماـما

یم ربارب  نیدـنچ  ار  نآ  جـیاتن  تاکرب و  يدرک ، عافد  یتسرد  هب  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  يدرک ،
تحیصن هاش  هب  اذل  دنک و  وغل  ار  نویـسالوتیپاک  هاش  دنتـساوخ  یم  ياه 1343و 1342  لاس  رد  هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ ماـما  .ینیب 

دیامن و ناریا  یمالـسا  روشک  ربهر  ار  ناشیا  دنزب و  رانک  ار  هاش  ادخ  لاس 1357  رد  هک  دمآ  یمن  ناشرواب  ًالـصا  یلو  .دندرک  یم 
دـنک و مکاح  ار  موصعم  گنهرف  ینعی  تهاقف ، هقف و  هک  دوب  نیا  ماما  يوزرآ  .دـنک  قّقحم  ناشیا  تسد  هب  ار  یمالـسا  تیمکاـح 
دوب و مالـسا  ردـص  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مغ  نامه  ریخا  نرق  رد  هیلع » هللا  همحر  » ماما مغ  .درک  هدروآرب  ار  وزرآ  نیا  ادـخ 

بجوم يّدح  ات  هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ ماما 
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دنیامن یم  تمحازم  داجیا  یشارت و  عنام  یمالسا  بالقنا  نیا  لباقم  رد  هک  یناسک  هتبلا  .دش  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  بلق  یّفـشت 
دیعبت اه و  نادـنز  تامحز و  کمک  هب  هک  یتمعن  نارفک  نیا  تازاجم  .دروآ  دـنهاوخ  دوخ  رـس  رب  ییالب  هچ  دـنناد  یم  ناـشدوخ 

هاش زا  رتدب  ناشتیعـضو  یّتح  .دوب  دهاوخ  دیدش  رایـسب  هدمآ ، تسد  هب  ادهـش  نوخ  وا و  نارای  و  هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ ماما  ياه 
نیا هب  ییادهـش  تمظع ، همه  نیا  اب  یگنج  .درک  یم  تفلاخم  دوب و  هدیدن  ار  بالقنا  نیا  تاکرب  زا  يرایـسب  هاش  نوچ  دوش ، یم 

.درک مامت  ار  تّجح  بالقنا  نیا  رد  ادخ  .دندش  بالقنا  نیا  يادف  یگرزب 

يراک نینچ  دوش  یم  رگم  دینک ، یم  فذح  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دیراد  امـش  مدرم ! يا  دـنیامرف : یم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
؟ دیرذگب نآ  زا  دیناوتب  تازاجم  نودب  هک  تسا  يراک  راک ، نیا  رگم  درک ؟

خیرات همه  هب  يا  هباطخ 

هتخود هنیدم  دجسم  ياهراوید  زا  رترود  ییاهاضف  هب  ترـضح  رظن  یلو  تسا ، هدش  داریا  هنیدم  دجـسم  رد  ترـضح  هباطخ  هچرگ 
دندوب هدماین  هک  ترضح  .دوب  مکاح  ترضح  رب  هبطخ  نآ  رد  صاخ  یشمارآ  ضارتعا ، شّرغ و  نیع  رد  لیلد  نیمه  هب  دوب و  هدش 

اهیلع ارهز  همطاف  ضارتعا  .دـنیوگ  یم  نخـس  خـیرات  مامت  امـش و  نم و  يارب  ترـضح  دـنوش ، ریگرد  نامز  نآ  نامکاح  اب  ًاـفرص 
یناهج هعماج  رد  ادخ  مکح  نآ  عبت  هب  دش و  فذح  مالسلا  هیلع  یلع  .دوب  هدش  دراو  تیرشب  تشپ  رب  هک  دوب  یجنر  راهظا  مالسلا 

.دش فذح 
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.دش دهاوخ  مکاح  هراّما  سفن  میهاوخن ، هچ  میهاوخب و  هچ  دشابن ، مکاح  ادخ  هک  ییاج  دیشاب ؛ هتشاد  تیانع 

ار نآ  ینیگنـس  همه  دوب و  هدرک  كرد  ار  نآ  مزاول  تاعبت و  همه  هک  تسا  يدرد  اب  هلباقم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  بـالقنا 
مالسا ناهج  رد  يا  هدرتسگ  قیمع و  لکـشم  هچ  بجوم  رطخ ، نیا  دمهف  یم  هک  تسا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  .دوب  هدومن  سمل 

.دش دهاوخ 

دنک زورب  موصعم  ماما  تیمکاح  اـب  شروهظ  طیارـش  رگا  تسا و  دـنمناوت  گرزب و  ردـقچ  مالـسا  دـناد  یم  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف 
 . مالسلا اهیلع  همطاف  مغ  یلصا  تلع  تسا  نیا  دوش و  یم  نوگرگد  خیرات  لوط  رد  نیمز و  هرک  يور  رب  رشب  تشونرس 

ردام ياج  هب  اه  يردامان 

رد ادرف  دـنراد و  نیطـسلف  رد  ناناملـسم  زورما  هک  ار  یتالکـشم  مامت  دـندروآ ؟ اجک  زا  ار  تریـصب  نیا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاـف 
ضارتعا روطچ  هک  دـمهف  یم  وا  .تساجک  زا  شا  هشیر  دـناد  یم  دسانـش و  یم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تشاد  دـنهاوخ  رگید  ياهاج 

کنیا دوبر و  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  یگرم  درک  ساسحا  شدوجو  ماـمت  اـب  وا  .درک  دـیاب  ضارتعا  ارچ  دـنک و 
یم لیمحت  مالـسا  ناهج  رب  ار  یتارطخ  هچ  تسا ، هدرک  زارد  گرزب  درم  نآ  گرزب  لوصحم  بناج  رب  ار  دوخ  درـس  ِتسد  ْگرم 

هدنیآ و  تسا ، ندشدوبان  لاح  رد  مالسا ، دندش  هجوتم  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  .دریگ  یم  نآ  زا  ار  یساسا  تاکرب  هچ  دنک و 
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.دش دهاوخ  هچ  دندمآ ، هنحص  هب  نآ  یقیقح  ناثراو  ياج  هب  اه  يردامان  هک  لاح  نیا  رد  بالقنا  تضهن و  نیا 

اّما دـنک ، دـنزرف  يادـف  ار  شدوخ  تسا  رـضاح  ردام  .يردامان  مه  دراد و  یعقاو  ِردام  مه  یبالقنا  ره  هک  میدـیمهف  یم  شاـک  يا 
ماـما هک  نیا  .دـیامن  مالـسا  جرخ  ار  دوـخ  هن  دـنک و  یم  جرخ  شدوـخ  يارب  مالـسا  زا  دـنک ، یم  دوـخ  يادـف  ار  دـنزرف  يرداـمان 

مالـسلا اهیلع  ارهز  همطاف  زا  دنریگ ،» تسد  هب  ار  بالقنا  نانع  دیراذگن  دیـسانشب و  ار  نامرحمان  :» دـندومرف هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ
هیـصوت و همه  نیا  اه  یـضعب  ارچ  .دوب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاـف  ياـپ  كاـخ  هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ ماـما  .دـنتفرگ  وگلا  سرد و 

ایآ دـنریگ ؟ یم  هدـیدان  ناربکتـسم  اب  هلباقم  یتسیز و  هداس  نافعـضتسم و  رب  هّجوت  اب  هطبار  رد  ار  بالقنا  راذـگناینب  ياـه  ّتیـصو 
اه نیا  .دندروآ  تسد  هب  ار  تصرف  نآ  دوخ  ماخ  لایخ  هب  لاح  و  دندوب ؟ تصرف  لابند  هب  دنتشاذگ و  ندینشن  يانب  ای  دنا و  هدینشن 

رغال و مالـسا  هب  ار  هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ راذـگریثأت  مالـسا  دـنراد  شالت  دـنا و  هتـسشن  ردام  ياج  هب  هک  دنتـسه  ییاه  يرداـمان 
هللا همحر  » ینیمخ ماما  هاگن  امـش  هنومن  ناونع  هب  .سب  دـنک و  افیا  يدرف  تادابع  رد  یفیعـض  شقن  طـقف  هک  دـننک  لیدـبت  یفیعض 
یم يردام  بالقنا ، هب  تبـسن  یـسک  هچ  دوش  مولعم  ات  دیرگنب  ناربکتـسم  نافعـضتسم و  هب  تبـسن  نآ  عضوم  مالـسا و  هب  ار  هیلع »

.دنک یم  لمع  يردامان  نوچ  یسک  هچ  دنک و 
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!؟ میونشن ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مایپ  ات  مینک  یم  هدمع  ار  كدف  ارچ 

دنهد ربخ  گرزب  فارحنا  زا  دننزب و  ار  دوخ  فرح  ات  دندرک  هناهب  ار  كدف  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  منک ؛ یم  ضرع  زاب 
ار مالـسلا  اهیلع  همطاف  ات  دندرک  هدمع  ار  كدف  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تاملک  رد  يا  هّدـع  .دـننک  مایق  فارحنا ، نآ  ربارب  رد  و 

یفارحنا تابثا  يارب  دوب  یکالم  هنومن و  كدف  .دوبن  یلصا  هلئسم  كدف  هک  تسین  نامساوح  مه  نایعیـش  ام  یهاگ  .دنریگب  هدیدان 
موصعم و رگا  دنیوگ  یم  هک  تفرگ  دیاب  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  مایپ  .تفرگ  تروص  مالـسلا  هیلع  ادـخ  لوسر  تفالخ  رما  رد  هک 

یلصا تاکرب  زا  تسا و  هتفر  تسد  زا  ناتزیچ  همه  دشابن ، مکاح  امش  یعامتجا  ماظن  رب  يدرف ، طباور  رب  هوالع  نیموصعم  گنهرف 
ار وا  ياه  فرح  ات  دندرک  هدمع  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تاملک  رد  ار  كدف  يا  هّدع  یلو  .دـش  دـیهاوخ  مورحم  مالـسا  بتکم 

.دنتسین لئاق  دوب ، لئاق  مالسا  يارب  مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  ار  یشقن  نآ  مالسا  يارب  اه  نیا  نوچ  دنونشن ،

ار نآرق  ردقلا ، هلیل  رد  هک  ییادـخ  زا  .تسا  تکربرپ  ادـیپان و  ردـق ، بش  نوچمه  هبطخ  نیا  رد  وت  ياهدومنهر  گرزب ! همطاف  يا 
نیب ردقلا  هلیل  نوچمه  اه ، ناسنا  نیب  رد  هک  ار  وت  ات  .میـشاب  هدرک  كرد  ار  ردقلاهلیل  ات  مینک  كرد  ار  وت  ام  ات  هاوخب  دومرف ، لزان 
َهَْلَیل َكَرْدَا  ْدَـقَف  اِهتَفِْرعَم  َّقَح  َهَمِطاف  َكَرْدَا  ْنَم  : » هک تسه  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  .میـشاب  هدرک  كرد  یتسه ، اه  بش 

.تسا هدرک  كرد  ار  ردق  بش  دنک ، كرد  تسوا  ماقم  هتسیاش  هک  نانچ  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  سک  ره  ینعی  »(1) ؛ رْدَْقلا
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!؟ ناناملسم یسامح  حور  دش  هچ 

هک تسا  هدش  هچ  ار  امش  دیوگ : یم  خیرات  ناناملسم  همه  هب  باطخ  رابتعا  کی  هب  راصنا و  هب  باطخ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 
بیهن اه  نآ  هب  تسا ، هدرک  تسـس  ار  امـش  اه  تولخ  رد  یتحار  دنیامرف  یم  دیا ، هتـشگ  تسـس  قح ، زا  عافد  يراد و  نید  هار  رد 
تسد زا  ار  ناش  یبالقنا  یسامح و  حور  ناناملـسم  يزور  دوش  یم  رگم  دیا ؟ هداد  تسد  زا  ار  نات  یـسامح  حور  ارچ  هک  دنز  یم 

؟ دنامب ناناملسم  یعامتجا  يدرف و  روما  رد  راذگرثا  نید  کی  ناونع  هب  مالسا  زاب  دنهدب و 

لّوا ياهزور  نامه  دـشن و  مامت  هک  دـیدید  دـش ؟ مامت  هزرابم  تفر ، هاش  دـش و  زوریپ  یمالـسا  بـالقنا  یتقو  دـینک  یم  رکف  اـمش 
هب دمآ و  هنحص  هب  يدازآ  تضهن  هرهچ  رد  بالقنا ، اب  هلباقم  ههبج  لخاد  رد  اکیرمآ ، ینمـشد  رب  هوالع  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ 
اب هلباقم  هنحـص  رد  ردـص  ینب  نیقفاـنم و  ههبج  سپـس  .درک  عفد  ار  اـه  نآ  بـالقنا  هرخـالاب  درک ، هلباـقم  بـالقنا  اـب  یفیرظ  روط 
ولج ینید  مسیلارولپ  نایعدم  اه و  تسیلاربیل  سپـس  مادص و  هلاس و  گنج 8  .درک  عفد  زین  ار  اه  نآ  بالقنا  دـندش ، رهاظ  بالقنا 

تسه نمشد  هراومه  سپ  .دندمآ  لاملا  تیب  نارگ  تراغ  گنج ، زا  سپ  یگدنزاس  ياه  تیلاعف  لد  رد  رگید ، ههبج  رد  دندمآ و 
هب .دنزب  رانک  ار  هتـشذگ  نافلاخم  تسناوت  هک  دوب  ّتلم  یـسامح  حور  .دشاب  هدنزرـس  لاّعف و  ّتلم ، رد  هزرابم  حور  دیاب  هراومه  و 

ضوع ار  دوخ  یمالسا  دض  هرهچ  نمشد  .دیشاب  زرابم  دیاب  دیتسه  ناملـسم  هک  ینامز  ات  هک  دیـشاب  هتـشاد  هّجوت  هشیمه  هدعاق  نیا 
شیپ مالسا  لصا  لباقم  رد  ار  يدیدج  هزرابم  نادیم  زور  ره  دنک و  یم 
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، دش عورـش  یگنهرف  مجاهت  هلاس  گنج 8  زا  دـعب  .تسا  تباث  شا  ینمـشد  یلو  دوش  یم  ضوع  نمـشد  ياهریـشمش  دـشک ، یم 
دـندرکن و شومارف  ار  هزراـبم  هک  یناناملـسم  لاـح  هب  اـشوخ  یلو  .دـش  رتشیب  مه  نآ  تاـفلت  دـش و  رت  تخـس  هزراـبم  هک  دـیدید 

رگا امش  .دوب  زواجتم  مادص  تخانش  زا  رت  تخس  رایسب  یگنهرف ، ياه  هئطوت  نتخانش  .دنداتسیا  زین  اه  هئطوت  نیا  لباقم  هنارایـشوه 
ههبج نارادرـس  .دیـسانش  یم  زین  ار  هزراـبم  هار  دـنیب و  یم  ار  تارطخ  نیا  ناتمـشچ  یبوـخ  هـب  دـینک ، لاـبند  ار  هـیقف  تیـالو  طـخ 
هدمع .تسا  مادص  اب  گنج  ههبج  زیزع  نارادرس  راک  زا  رت  ساسح  رت و  گرزب  یلیخ  ناشراک  هک  دنتسه  یگرزب  ياملع  یگنهرف 

ياهزور نیرخآ  رد  هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ ماما  هچ  نانچ  میراد ، هگن  هدنز  دوخ  رد  ار  اه  ههبج  همه  رد  هزرابم  حور  هک  تسا  نآ 
مالـسلا اهیلع  همطاف  و  دراد » همادا  تمایق  مایق  ات  انغ »  » و رقف »  » نیب ِگنج  : » دندومرف يرادیب » روشنم   » ناونع تحت  ناشمایپ  رد  رمع ،

.دنشاب یم  خیرات  ناناملسم  همه  هب  هتکن  نیمه  رکذتم 

دراد همادا  تمایق  مایق  ات  یمالسا  بالقنا 

هک دیداد  ینامکاح  تیمکاح  هب  نت  هک  دش  هچ  هک  تسا  نیا  یبالقنا ، نازرابم  هب  ینعی  راصنا ، هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  باطخ 
باوخ هب  دیدنبن و  ار  اه  مشچ  دراد ، همادا  گنج  هک  تفر  ناتدای  دنک ؟ یم  فرحنم  ار  قافن  رفک و  اب  مالـسا  هزرابم  یلـصا  تهج 

يدیدج ههبج  هکلب  تسا ، هدیسرن  اهتنا  هب  مالسا  نانمشد  اب  هلباقم  مالسا و  زا  عافد  هار  هک  دینکن  لیم  هافر  تولخ و  هب  دیورن و  ورف 
.تسا هدش  هدوشگ  امش  يور  هب  یمالسا  بالقنا  زا  عافد  رد 
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.دیا هدیسر  نآ  شیاسآ  يانخارف  هب  تخس  ِیگدنز  يانگنت  زا  و  ِهَعِّسلِاب » ِقیّضلا  َنِم  ُْمتْوََجن  َو   - » 311

دوخ شیپ  دش ؟ مامت  هزرابم  رگید  هک  دیتفرگ  هجیتن  دیا و  هدیـسر  یگدوسآ  هب  دیا و  هدمآرد  اه  یتخـس  زا  هک  دیا  هدرک  رکف  امش 
رگید هک  دیدناشن  وا  ياج  ار  یناسک  دیدرک و  اهر  ار  وا  اذل  تسارجام ، لّوا  هرابود  دوش ، مکاح  مالـسلا  هیلع  یلع  رگا  هک  دـیتفگ 

.دیا هدیشک  تسد  یقیقح  تمارک  تّزع و  زا  مالسا و  زا  دیدیشک ، مالـسلا  هیلع  یلع  زا  تسد  رگا  هک  نیا  زا  لفاغ  دیـشاب ؟ تحار 
یهلا بزح  نیا  رگا  دنیوگ : یم  دنهدب ، يأر  يروهمج  تسایر  ای  سلجم  ياهدیدناک  هب  دنهاوخ  یم  یتقو  زورما  نیمه  اه  یضعب 

میهدب يأر  یـسک  هب  دیاب  سپ  میروخب ، یباسح  نان  ام  دـنهد  یم  هزاجا  هن  دـنروخ ، یم  یباسح  نان  ناشدوخ  هن  دـنروایب ، يأر  اه 
ایند زا  یکدنا  هرهب  کی  تسا  نکمم  تسیچ ؟ تالایخ  تارّوصت و  نیا  هجیتن  الاح  .دسرب  ام  هب  يزیچ  مه  دروخب و  شدوخ  مه  هک 

جراخ ینمادکاپ  فافع و  زا  مک  مک  ناشرتخد  نز و  دـنوش ، یم  وربآ  یب  هایـسور و  ناش  هداوناخ  ناشدوخ و  یلو  دوش  ناشدـیاع 
لها ًالبق  اه  نیا  هک  یلاح  رد  .ددرگ  یم  هدولآ  رـسارس  ناش  یگدنز  دوش و  یم  هدیـشک  يرگید  حاضتفا  هب  ناشرـسپ  دندرگ و  یم 

تسا و شخب  شمارآ  هدـنهد و  تاجن  يولع  تموکح  یتخـس  هک  دـندرک  شومارف  یلو  دـندوب  راـثیا  داـهج و  گـنج و  هزراـبم و 
.تسا مالسا  نیع  نآ  دراد و  لابند  هب  ار  یعقاو  هافر  یقیقح و  تّزع  یتموکح  نینچ  هیاس  ریز  رد  یگدنز 

.دیدرک غارفتسا  دیدوب ، هدرب  ورف  ار  هچنآ  و  ُْمتْغَّوَسَت » يذَّلا  ُُمتْعَسَد  َو   - » 313
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زا ادخ  دیوش ، رفاک  تسا ، نیمز  رد  سک  ره  امش و  رگا   (1)« ٌدـیمَح ٌِّینََغل  َهللا  َّنإَف  ًاعیمَج  ِضْرَْالا  ِیف  ْنَم  ُْمْتنَا َو  اوُرُفْکَت  ْنِإَف   - » 314
.تسا هدوتس  زاین و  یب  ناگمه 

یبلط تحار  هافر و  فارحنا و  لباقم  رد  توکـس  اب  ار  ناتمالـسا  امـش  .دیدرک  اهر  نونکا  مه  دیتفریذپ ، ادـتبا  هک  ار  ینید  نآ  امش 
زا دیا و  هدرک  ررض  ناتدوخ  دیا ، هدزن  مالـسا  هب  يررـض  چیه  دیوش  رفاک  مه  امـش  همه  رگا  هک  دینادب  ار  نیا  یلو  دیدومن ، بارخ 

.دیا هدش  ادج  دوب ، امش  ترخآ  ایند و  تداعس  هار  هک  نآ  زا  عافد  هار  مالسا و  هار 

دوشگ مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  يا  ههبج 

اب متفگ  نم  هچنآ  دینادب  ْمُُکبُوُلق » اْهتَرَعْـشَتِْسا  یتَّلا  ِهَرْدَْغلا  ْمُْکتَرَماخ َو  یتَّلا  َِهلْذَْـخلِاب  یّنِم  ٍهَفِْرعَم  یلَع  ُْتُلق  ام  ُْتُلق  ْدَـق  الَا َو   - » 315
.تسا هتفرگ  تنایخ  ییافو و  یب  هب  امش  بلق  هک  یسنا  هدمآ و  دیدپ  امش  يوخ  رد  هک  یتسس  هب  دوب  لماک  تفرعم 

رگا دیوش و  رادیب  هکلب  مداد ، رارق  باطخ  دروم  ار  امش  رد  دوجوم  ییافو  یب  یتسس و  و  متفگ ، امش  هب  دوب  تغالب  طرش  هچنآ  نم 
طوقس ییاه  هطرو  نینچ  رد  دنشاب  بظاوم  هراومه  ناناملسم  هک  دنام  دهاوخ  تیرشب  يامنهار  غارچ  نانخس ، نیا  دیدشن  رادیب  مه 

.دنهدن تسد  زا  ار  دوخ  یبالقنا  هیحور  دننکن و 
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ههبج قیرط  نیا  زا  هک  نیا  يارب  اّما  .دینک  یمن  مایق  نم  يرای  هب  امش  متسناد  یم  متفگ و  امش  يارب  ار  اه  نیا  نم  دندومرف  ترـضح 
.متفگ ار  نانخس  نیا  میاشگ ، زاب  تیرشب  يور  هب  ار  يا 

ارچ دننک ، یمن  مایق  اه  نیا  دنتـسناد  یم  یبوخ  هب  هک  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  هک  دیآ  شیپ  امـش  يارب  لاؤس  نیا  دـیاش 
مییوگب ًالثم  دنهدب ، دای  ام  هب  ار  یسررب  دقن و  شور  دنهاوخ  یم  ترضح  ًالّوا ؛ دندومرف ؟ نایب  طیارـش  نآ  رد  ار  بلاطم  نیا  ًالـصا 

اب يا  هتفر  هک  الاح  یلو  وت ، تعاجـش  نیا  هب  نیرفآ  يدرک ، ریخـست  ار  اـکیرمآ  یـسوساج  هنـال  يدیـشک و  تمحز  هک  ییاـقآ  يا 
ار دوخ  یلاع  قباوس  نآ  هک  منیب  یم  يا ، هتسشن  هرکاذم  زیم  رس  يا ، هتفرگ  تراسا  هب  یسوساج  هنال  رد  هک  ییاه  ییاکیرمآ  نامه 

راصنا اب  هنوگچ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاـف  دـینیبب  .تسا  يا  هنادـنمرنه  شور  تیبلا  لـها  شور  .ینک  یم  عیاـض  تیاـهراک  نیا  اـب 
تـسد زا  دیراد  ار  تامحز  نآ  جیاتن  زورما  یلو  دیدیـشک ، یتخـس  دیدرک و  هزرابم  زورید  مناد  یم  دنیامرف : یم  .دـننز  یم  فرح 

؛ ًایناث .دشاب  بالقنا  نداد  همادا  ینعم  هب  زاب  دنتـشاذگ  مدق  یهار  ره  رد  زورما  زورید ، نازرابم  هک  تسین  روط  نیا  ینعی  دـیهد ؛ یم 
رنه نیا  .دننک  یم  نشور  خـیرات  هشیمه  يارب  دـمآ ، شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  دـعب  هک  ار  یفارحنا  ترـضح 

رد زا  ام  رگا  .دـینک  لیلحت  دـیناوتب  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  ات  مالـسا  ردـص  زا  ار  خـیرات  نایرج  امـش  هک  تسا  یهلا 
مالـسا ِنمـشد  میهاوخن  هچ  میهاوخب و  هچ  مینکن ، لـیلحت  تسرد  ار  دوخ  لاـح  هتـشذگ و  خـیرات  میورب و  راـنک  تیبلا  لـها  هناـخ 

زا زارف  نیا  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  رت ؛ قیقد  ترابع  هب  .دـهد  یم  ياج  اـم  نهذ  رد  تسا  شدوخ  عفن  هب  هک  ار  ییاـه  لـیلحت 
، ناششیامرف
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.میروخن ار  مالسا  زا  هناگیب  ياه  لیلحت  بیرف  ات  دیامن ، یم  لیلحت  نایب و  ام  يارب  ار  خیرات  سومان  ماظن و 

؟ دشاب تدحو  لماع  دناوت  یم  یسک  هچ 

ایوگ دندوبن و  یمالسا  ياه  شزرا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تضهن  رد  دوجوم  تلادع  قح و  ایوگ  دنیامرف : یم  ترضح 
ندوب یـضار  .دیا  هدش  کیدزن  تضهن ، اب  فلاخم  نایدانم  هب  هک  دییوج  یم  ار  یگدنز  تلادع  قح و  زا  ریغ  يا  هیاس  ریز  رد  امش 

لباق دیدنازوس  یم  لد  دیدز و  یم  ریشمش  زورید  ات  هک  امش  توکس  تیاضر و  اّما  تسا ، شریذپ  لباق  دیدج  تیمکاح  زا  ناقفانم 
تیمکاح رد  .دش و  دهاوخ  عورش  يرمث  یب  هقرفت و  دشابن ، مکاح  مالـسلا  هیلع  یلع  رگا  دیناد  یم  بوخ  همه  هکارچ  .تسین  لوبق 

هب همه  دریگ و  یم  دوخ  هب  یقیقح  شمارآ  رارق و  هعماج  دنک و  یم  روهظ  يدـحا  تاذ  ِینادـحو  هیاس  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع 
اهنت .دورب  تسد  زا  دنامب و  صقان  مامتان و  تسا ، هدید  دوخ  هب  هریزج  نیا  هک  ار  یتدـحو  دـیراذگن  .دیـسر  دـنهاوخ  دوخ  دـصقم 

مالـسلا هیلع  یلع  تیـصخش  وترپ  رد  نیا  هک  تسا  هاوگ  خـیرات  دـهدب و  هعماـج  هب  یگناـگی  رون  دـناوت  یم  هک  تسا  یهلا  تردـق 
.ددرگ یم  یلجتم 

یب مدآ  رهاظ  هب  مه  ردـق  ره  تسین  دـحَا  يوس  هب  شلد  هک  یـسک  .تسا  یگناـگی  دـحَا ، سنج  تسا و  یگدـنکارپ  سوه ، سنج 
هب هک  یمدآ  تسا ، یحالصلارهاظ  مدآ  رکبابا  هک  دندرک  غیلبت  روط  نیا  .تسا  هقرفت  شراک  سنج  دوش  مکاح  یتقو  دشاب ، يرازآ 

ارچ یلو  .دوش  یمن  اپ  هب  ییاوعد  چیه  دیایب ، راک  رس  نوچ  هتشذگ ، وا  زا  مه  يرمع  دناسر ، یمن  يرازآ  یسک  هب  رهاظ 
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هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  هناخ  دندش  روبجم  هکدش  هدیشک  اج  نآ  ات  اه  فالتخا  اهاوعد و  ارچ  درک ؟ تباث  ار  نآ  سکع  خیرات 
عمج یلحم  رد  ار  نادرم  همه  وا  دنداتـسرف و  نامیلـس  هفیاط  گنج  هب  ار  دیلو  نبدـلاخ  ارچ  دـننزب ؟ شتآ  دـننک و  هرـصاحم  ار  هلآ 

هک دـش  مکاح  ینایرج  هک  تسا  نآ  تهج  هب  همه  همه و  دومن !؟ تراغ  ماع و  لتق  ار  هریون  نب  کـلام  هلیبق  ارچ  دز ؟ شتآ  درک و 
سوه لد  .تسا و  سوه  اب  شلد  تسین ، دحَا  اب  شلد  سک  ره  دینکن ؛ شومارف  ار  هدعاق  نیا  امش  .دوبن  دحَا  وا ، بلق  یلـصا  تهج 
ادـیپ قّقحت  يدـحا  رون  اب  تدـحو  روهظ  .درک  يزیر  هیاپ  ار  یقیقح  تدـحو  هعماج  رد  ناوت  یمن  هک  سوه  اب  .تسا  هدـنکارپ  هدز 

هک روط  نامه  دشوپب ، مشچ  دوخ  ّقح  همه  زا  تدحو ، ظفح  يارب  دناوت  یم  تسا  هدیبات  شلد  رد  يدحا  رون  هک  یسک  دنک و  یم 
هچ درب و  یم  وـلج  ار  هعماـج  يدـحَا  روـن  اـب  دریگ  رارق  تفـالخ  بصنم  رد  ترـضح  نآ  رگا  ـالاح  .درک  لـمع  مالـسلا  هـیلع  یلع 

.دوش یم  رادیب  هک  يا  هتفهن  ياه  دادعتسا 

ًانیع دندومرف  هیواعم  لباقم  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  ار  ییاه  تبحـص  هسلج ، نیا  رد  متبحـص  رخآ  تمـسق  رد  دـیهدب  هزاجا 
ابیز ردـقچ  هدرک و  یّلجت  ترـضح  نآ  هداوناـخ  رد  هنوـگچ  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  نانخـس  حور  دوـش  نشور  اـت  مـنک  ضرع 

.دنک یم  لیلحت  ار  مالسا  ناهج  تالکشم  ّتلع  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح 

: دیامرف یم  اّرغ  يا  هبطخ  رد  هیواعم  لباقم  رد  ترضح 

ام َو  اهَتَکََرب ؛ ُضْرَالا  اَـهَرْطَق َو  ُءاـمَّسلا  ُمُْهتَطْعَاـَل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  ُلوُسَر  ْمُهَقَراَـف  َْنیِح  یبَا  اوُعَیاـَب  َساـّنلا  َّنَا  َْول  ِهللااـِب  ُمِْسُقا  «َو 
ْتَجَرَخ اّمَلَف  ُهَیِواعُم !  ای  اهیف  َْتعِمَط 
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ام هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ُلوُسَر  َلاق  ْدَق  َُکباحْـصَا َو  َْتنَا َو  ِءاقَلُّطلا  ُءاْنبَا  ُءاقَلُّطلا َو  اْهِیف  ْتَعِمَطَف  اهَْنَیب  ٌْشیَُرق  اْهتَعَزاَنَت  اِهنِدـْعَم  ْنِم 
َلیئارـسا اُوَنب  ْتَکَرَت  ْدَـقَف  .اوُکَرَت  ام  یِلا  اوُعِجْرَی  یَّتَح  ًالافَـس  ُبَهْذَـی  ْمُهُْرمَا  ْلَزَی  َْمل  ِّالا  ُْهنِم  ُمَلْعَا  َوُه  ْنَم  ْمِهیف  ًالُجَر َو  اهَْرمَا  ٌهَُّما  ْتَّلَو 

یلص ِهللا  َلوُسَر  اوُعِمَس  ْدَق  ُهَْریَغ َو  اوُعَیاب  یبَا َو  ُهَّمُْالا  ِهِذَه  ْتَکَرَت  ْدَق  ِّيِِرماّسلا َو  اوُعَبَّتا  ْمِهیف َو  یـسُوم  ُهَفیلَخ  ُهَّنَا  َنوُمَْلعَی  ْمُه  َنوراه َو 
(1)  «. َهَُّوبُّنلاِّالا یسُوم  ْنِم  َنوراه  َِهلِْزنَِمب  یِّنِم  َْتنَا  ُلوُقَی : هلآ  هیلع و  هللا 

رگا دـش ، ناهنپ  مدرم  ناـیم  زا  و  درک ، تلحر  اـیند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  هک : دـنوادخ  هب  منک  یم  داـی  مسق  «و 
دوخ تکرب  نیمز  و  درک ؛ یم  تیانع  اهنآ  هب  ار  دوخ  ناراب  تارطق  مامت  تمحر ، ِنامـسآ  هنیآره  دـندرک ، یم  تعیب  مردـپ  اب  مدرم 

! یتشادن یعمط  نآ  رد  وت  هیواعم ؛ يا  رگید  و  دیشاپ ؛ یم  ناشیا  رب  ار 

لاـح نیا  رد  و  دنتـساخرب ؛ عازن  هـب  مـه  اـب  شیرق  نآ ، ندوـبر  يارب  تـفر ؛ نوریب  دوـخ  ندـعم  زا  تیـالو  تراـِما و  نوـچ  نـکیلو 
باحصا و  هیواعم ، يا  یتسه  وت  هک  دندرک ؛ عمط  نآ  ندوبر  رد  ناگدشدازآ ، نارسپ  هکم و  حتف  رد  ادخ  لوسر  مّدج  ِناگدشدازآ 

یسک تسد  هب  ار  دوخ  تراِما  تماعز و  رما  یتما  تقو  چیه  .دوب  هتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ًاقیقحت  هک  یلاح  رد  و  وت ! 
یتسـس و هب  ور  اـه  نآ  رما  هتـسویپ  هکنآ  رگم  دـشاب ؛ هدوب  روما  هب  ملْعَا  رتاـناد و  صخـش  نآ  زا  تما  نآ  ناـیم  رد  هک  دراپـس  یمن 

ّیصو نوراه ، ترضح  لیئارسا  ینب  .دنروآ  يور  نادب  هرابود  دنا ، هدرک  كرت  هک  ار  هچنآ  ات  دور ؛ یم  یهابت 

296 ص :

ص 175. ج 2 ، فجن ، پاچ  یسوط ، خیش  یلاما ،» - » 1
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نیا و  دندرک ؛ يوریپ  يِِرماس  زا  و  تسا ؛ اه  نآ  نایم  رد  مالسلا  هیلع  یسوم  هفیلخ  وا  دنتسناد  یم  هک  نآ  اب  دنتفگ  كرت  ار  یـسوم 
یم یلع  هب  هک  دندوب  هدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  نآ  اب  دندومن ؛ تعیب  وا  ریغ  اب  دنتفگ و  كرت  ار  مردپ  زین  تّما 

«. توبن نودب  یسوم ، هب  تسا  نوراه  تبسن  دننامه  نم  اب  وت  تبسن  تفگ :

ترضح هیـصوت  هب  نتـشگرب  اب  ار  مالـسا  ءایحا  تمه  ًایناث ؛ .میـسانشب  ار  مالـسا  ناهج  فعـض  زمر  ًالوا ؛ هک  هدب  قیفوت  ام  هب  ایادخ !
.میهد دشر  دوخ  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف 

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »
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دراد همادا  زونه  هک  یتضهن  راذگناینب  مالسلا ، اهیلع  همطاف 

هراشا
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میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب 

﴾ ِکَُقلْخَی ْنَا  َْلبَق  ِکَقَلَخ  يذَّلا  ِکَنَحَْتِما  ُهَنَحَتْمُم  ای  ِْکیَلَع  مالَّسلا  ﴿

(1) …﴾ ًهِرباص ِهب  ِکَنَحَْتما  اَِمل  ِْتنُک  ﴿َو 

رباص و ناحتما  نآ  رد  وت  دـید  دـنوادخ  و  يوش ! قلخ  هک  نآ  زا  لبق  تقلاخ ، طسوت  هدـش  ناحتما  يا  ارهز ! همطاف  يا  وت  رب  مـالس 
.يدمآرب میظع  ِناحتما  نآ  هدهع  زا  يرابدرب و 

زا دراد  مالسلا  هیلع  یلع  فذح  اب  زیزع  مالسا  هنوگچ  دمهفن  ات  داد ، یمن  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هب  ار  روعـش  نآ  دنوادخ  دیاب  ای 
همه نیا  هک  ارچ  درک ، یمن  شقلخ  دـید ، یمن  رباص  ار  وا  رگا  و  دومزآ ، یم  شتقلخ  زا  لـبق  ار  وا  ربص  دـیاب  اـی  و  دور ، یم  تسد 

هجوتم یـسک  رگا  هک  يا  هعجاف  .تسین  نکمم  ییابیکـش  ربص و  همه  نیا  نودـب  گرزب ، سب  يا  هعجاـف  نینچ  صیخـشت  رد  روعش 
.تشگ یم  رجفنم  تشادن  یمطاف  ربص  دش و  یم  نآ  قمع 

301 ص :

.هبنشکی زور  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترایز  نانجلا ،» حیتافم  - » 1
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هعیش یناهج  تیلؤسم 

دنوادخ هبطخ ، نیا  قیمع  داعبا  رد  ّتقد  اب  مراودیما  هنیدم  دجسم  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  هبطخ  حرـش  ریـس  همادا  رد 
ِزورما هتشذگ و  راگزور  ثداوح  هنوگچ  میمهفب  ناناملسم  ام  ات  دنک  مالـسا  ناهج  بیـصن  یتریـصب  ترـضح ، نآ  تریـصب  رون  هب 

ار نامدوخ  هالک  مینک  یعس  هک  میتسین  یطیارش  رد  نایعیش  ام  .میـشاب  هتـشاد  اه  هثداح  اب  ار  دروخرب  نیرتهب  مینک و  لیلحت  ار  دوخ 
ناهج مالـسلا  اهیلع  همطاف  رون  هب  میراد  هفیظو  ام  هکلب  میـشاب ، توافت  یب  مالـسا  ناهج  تشونرـس  هب  تبـسن  دربن و  داـب  اـت  میریگب 
اهیلع همطاف  هک  تسا  يریسم  ریسم ، نآ  دیآرد و  دوخ  مزال  ششخرد  هب  هدنیآ  رد  دناوتب  مالسا  هک  مینک  يریـسم  هجوتم  ار  مالـسا 

.دنک یم  داهنشیپ  مالسلا 

تسا رنه  ندنام  یبالقنا 

یلص ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  مالسا  كاچ  هنیس  نادهاجم  هک  راصنا  هب  باطخ  ترـضح  هک  نآ  زا  سپ  هبطخ ، زارف  نیرخآ  رد 
تهج هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامرف  تحت  اه  نآ  هنوگچ  هک  دندرک  يروآدای  دندومرف و  تبحـص  دـندوب ، هلآ  هیلع و  هللا 

ار مزع  هیحور و  نیا  ارچ  دنیوگ : یم  دندرک ، رارقرب  ار  یمالسا  ماظن  شوماخ و  ار  رفک  شتآ  دندیشک و  اه  تمحز  مالسا  يزوریپ 
، تسین مهم  ندوب  یبالقنا  هک ، دننز  یم  بیهن  تیرـشب  همه  هب  دننک و  یم  دزـشوگ  ار  يراک  نینچ  رطخ  و  دـیدرک ؟ اهر  هراک  همین 

اهنت هن  دیدش ، فقوتم  دوخ  هتـشذگ  تامحز  رورغ  رد  رگا  دنوش ، رّکذتم  دنهاوخ  یم  ترـضح  عقاو  رد  تسا ، رنه  ندـنام  یبالقنا 
، درک دیهاوخ  لصاح  یب  ار  دوخ  هتشذگ  تامحز 
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.دیا هدومن  يزیر  هیاپ  زین  مالسا  زا  لبق  هب  ار  هعماج  دوخ و  تیصخش  ِتشگزاب  رطخ  هکلب 

يا هّدع  ِلمع  هرهچ و  رد  ار  یتاساسحا  هشیر و  یب  عضاوم  هراک و  همین  ِینید  تاکرح  یتشز  دنراد  یعس  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 
مالسا لباقم  لّوا  زا  هک  یهورگ  نآ  .دنزیر  یم  مالسا  نمـشد  ِبایـسآ  هب  بآ  هجوت ، نودب  ًالمع  هک  یناسک  دنهد ، ناشن  راصنا  زا 

هدرب نیب  زا  الاح  ات  دـنربب  نیب  زا  ار  یمالـسا  بالقنا  مالـسا و  دنتـسناوت  یم  رگا  دنتـسین و  مالـسا  يارب  يرطخ  هک  دـندوب  بالقناو 
مالـسا و دـننک ، فقوتم  ار  بالقنا  مالـسا و  زا  عافد  راک  ـالاح  مالـسا  يرارقرب  ناـیناب  هک  دوش  یم  عورـش  اـج  نآ  زا  رطخ  .دـندوب 

حرطم هعماج  گنهرف  رد  هراومه  یلمع  نینچ  حبق  دیاب  دروخ و  دهاوخ  ار  یلصا  هبرض  يا  هیحور  نینچ  بناج  زا  یمالـسا  بالقنا 
.دشاب

دیناد یم  هک  نم  اب  همـصاخم  ربارب  رد  امـش  ینعی  هَوْعَّدـلا ؛» ُمُکُـسَْبلَت  : » دـنیامرف یم  راـصنا  هب  باـطخ  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح 
تردق امش  هک  یلاح  رد  دیا ، هدرک  مگ  ار  دوخ  هفیظو  دیا و  هدش  هدز  تریح   (1)، تسا مالسا  اب  همصاخم 

303 ص :

تیاور رد  .دوب  هدرک  یفرعم  لطاب  قح و  كالم  ار  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  اـهراب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  هک  ارچ  - 1
اْهفِْرعَی َْمل  ْنَم  َو  اهَفَرَع ، ْدَقَف  ِهِذـه  َفَرَع  ْنَم  َلاقَف : مالـسلا  اهیلع  َهَمِطاف  ِدَِـیب  ٌذِـخآ  َوُه  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلـص  ُِّیبَّنلا  َجَرَخ  : » هک میراد 

َيَذآ ْدَـقَف  یناذآ  ْنَم  َو  یناذآ ، ْدَـقَف  اـهاذآ  ْنَمَف  َّیْبنَج ، َْنَیب  یتَّلا  یِحوُر  یبـْلَق َو  َیِه  َو  یّنِم ، ٌهَعَْـضب  َیِه  َو  ٍدَّمَُحم ، َْتِنب  ُهَمِطاـف  َیِهَف 
سک نآ  دنتفگ : سپ  دوب ، ناشتـسد  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تسد  هک  یلاح  رد  دندمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  ینعی  هللا ؛»

نم ناج  زا  يا  هراپ  وا  تسا ، دّمحم  رتخد  همطاف  دنادب  دسانش ، یمن  ار  وا  هک  سک  نآ  و  دسانش ، یم  هک  دسانش  یم  ار  نز  نیا  هک 
رازآ ار  ادـخ  دـهد ، رازآ  ارم  سک  ره  هداد و  رازآ  ارم  دـهد ، رازآ  ار  وا  سک  ره  تسا ، نم  هنیـس  رد  دوجوم  حور  بلق و  وا  تسا ،

(. راحب ج43 ص54  ) .تسا هداد 
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ار كرش  هرعن  ِكْرِّشلا ؛» ُهَْرُعن  ْتَعَـضَخ  َو   » هک دیدوب  یناسک  امـش  تسا ، هتفرگ  تردق  ورین و  امـش  قیرط  زا  مالـسا  دیراد و  هزرابم 
دیا و هدش  تسـس  هک  مینیب  یم  الاح  هک  دیـشاب  شوهب  اّما  ِضْفَْخلا ؛» َیِلا  ُْمتْدَلْخَا  ْدَق  ْنَا  يرَا  ْدَق  الَا   » دیدرک شوماخ  دیدناشن و  ورف 

دوب مدرم  روما  طسب  ضبق و  راوازـس  هک  ار  سک  نآ  و  ِْضبَْقلا ؛» ِطْسَْبلِاب َو  ُّقَحَا  َوُه  ْنَم  ُْمتْدَْعبَا  َو   » دیا هتـسب  لد  ییاسآ  نت  هافر و  هب 
.دیدرک رود  يرادمامز  زا 

هتـسیاش مدرم  روما  حالـصا  يارب  یـسک  هچ  دیدوب ، مالـسا  ظفح  يارب  شالت  ههبج و  گنج و  لها  هک  ییامـش  زورید ! نازرابم  يا 
یلص ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  هعماج  هک  دندرک  یم  قیدصت  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  فرح  مدرم  مامت  مّلـسم  .دوب 

هتشادن يدیدرت  چیه  راصنا  یمامت  نارجاهم و  هماع  : » دنیوگ یم  ّتنـس  لها  ناخّروم  .دراد  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  زاین  هلآ  هیلع و  هللا 
اهیلع ارهز  همطاف  ترضح  اذل   (1) ؛» دوب دهاوخ  رما  بحاص  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  تلحر  زا  سپ  هک  دنا 

اذل دیدش و  ایند  ياه  ینارذگ  شوخ  راتفرگ  دیدرک و  تولخ  هافر  یتحار و  اب  و  ِهَعَّدـلِاب ؛» ُْمتْوَلَخ  َو  : » دـیامرف یم  همادا  رد  مالـسلا 
قح زا  عافد 

304 ص :

یمامت نارجاهم و  هماع  دنـسیون : یم  قاحـسا  نبا  زا  لـقن  هب  ص273 . ج2 ، دـیدحلا ،» یبا  نبا  حرـش   » ص580 و تایقفوملا ،» - » 1
يرآ .دوب  دهاوخ  رما  بحاص  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  هک  دنا  هتشادن  يدیدرت  چیه  راصنا 
.دنهد رییغت  ار  تیعقاو  هرهچ  رهاظ  هب  دنزاسب و  افلخ  تلیـضف  اب  هطبار  رد  یثیداحا  دندرک  یعـس  هدش  هک  يراک  هیجوت  يارب  اهدعب 

ای شناگدـنزاس  نوچ  دوبن  نایم  رد  ثیداحا  نیا  زا  مادـک  چـیه  دـمآ  نایم  هب  رکباـبا  تـالامک  ثحب  هفیقـس  رد  هک  يزور  رد  یلو 
.دندوب هدشن  راک  هب  تسد  ای  دندوب و  هدماین  ایند  هب  زونه 
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طوقس یتحار  هافر و  هب  تسا ، ینید  یگدنز  کی  همزال  هک  ییاه  یتخـس  زا  ِهَعِّسلِاب ؛» ِْقیَّضلا  َنِم  ُْمتْوَجن  َو  ، » داتفا تلاصا  زا  ناتیارب 
.دیدومن

زورید تامحز  هب  ندز  اپ  تشپ 

: دنیامرف یم  دننزب ، دنا ، هدش  یتسس  راتفرگ  زورما  هک  زورید  نادهاجم  اب  ار  دوخ  فرح  نیرت  یساسا  دنهاوخ  یم  الاح 

بآ نوچ  دیدوب  هدروآ  تسد  هب  دوخ  يارب  هک  ار  هچنآ  دـیدرک ، هشیپ  هک  يا  هویـش  نیا  اب  امـش  ینعی  ُْمْتیَعَو ؛» ام  ُْمتْجَجَمَف   - » 312
رد هک  دنام  دهاوخ  ناتیارب  يراختفا  هچ  دیدراذگ ، یقاب  دوخ  يارب  يراختفا  هچ  رگید  اه  یتسس  نیا  اب  امـش  دیتخادنا ، نوریب  ناهد 

.دیآ یم  امش  راک  هچ  هب  رگید  امش  هتشذگ  دینک ، ظفح  ار  نآ  دیتسناوتن  تیالو  مالسا و  هب  ندرک  تشپ  اب  زورما ، ناحتما  هنحص 

« ُْمتْغَّوَسَت يذَّلا  ُُمتْعَسَد  َو   - » 313

هـشیپ رفک  ریـسم  دـیتخیر و  نوریب  دـیدوب ، هدرب  ورف  هچنآ  ٌدـیمَح ؛» ٌِّینََغل  َهللا  َّنِإَف  ًاعیمَج  ِضْرَْالا  ِیف  ْنَم  ُْمْتنَا َو  اوُرُفْکَت  نِاَـف   - » 314
هک تسا  تسرد  .تسا  دیمح  ینغ و  ادخ  هک  دینک ، یم  ررض  ناتدوخ  دیوش  رفاک  نیمز  لها  همه  امـش و  رگا  هک  یلاح  رد  دیدرک 
اذل و  دیا ، هتـشادرب  عافد  زا  تسد  دیراد ، ار  تیالو  مالـسا و  زا  عافد  ناوت  هک  یلاح  رد  نونکا  یلو  دیدیـشک ، تمحز  مالـسا  يارب 
نآ دوش  شندب  مضه  هک  نیا  زا  لبق  یلو  دشاب ، هدروخ  ار  يّوقم  ياذـغ  هک  یـسک  لثم  دـش ، شزرا  یب  زین  ناتزورید  تامحز  نآ 

.دنک غارفتسا  ار 

305 ص :
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هیلع یلع  دنروآ و  یم  ار  حالصلا  رهاظ  يدرمریپ  هک  دننک  یم  فیرظ  رایسب  یـشلاچ  هّجوتم  ار  هعماج  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
دیاب هک  مه  ییاه  نآ  دـنیامن و  یم  لیمحت  مدرم  هب  ار  یفیرظ  بیرف  نینچ  دـننک و  یم  فذـح  ار  مالـسا  رارـسَا  هب  اناد  نآ  ، مالـسلا

ات هکارچ  دـنوش ، یم  فّقوتم  یطیارـش  نینچ  رد  زورید ، نانز  ریـشمش  رثکا  ینیب  یم  یّتح  دـننک ، یم  تراظن  طـقف  دـننک ، ضارتعا 
نهک خیـش  دوخ  لباقم  رد  الاح  دندید و  یم  كرـشم  رفاک و  دوخ  لباقم  رد  دندرب  یم  ریـشمش  هب  تسد  نادهاجم  تقو  ره  زورید 

ینایرج نینچ  اب  دیزیخ و  اپ  هب  زورید  لثم  دیاب  دیوگ  یم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  الاح  دننیب و  یم  دراد ، تیمالـسا  ياعدا  هک  ار  یلاس 
يا ههبج  نینچ  رد  يرآ ؛ .تفر  دـهاوخ  داب  رب  نات  هتـشذگ  تامحز  همه  هنرگو  دینکـشب ، ار  یخیرات  تسب  نب  نیا  دـینک و  هلباـقم 

رّکذـتم ادـخ  لوسر  ادـخ و  هک  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  تسا  كانرطخ  لکـشم و  یعقوم  رد  یلو  تسا ، یلکـشم  راـک  نتفرگرارق 
.دشابن يا  ههبج  نینچ  رادولج  دنا  هدش  وا  تمصع 

زورید هک  درک  دـهاوخ  افیا  ار  یـشقن  ناـمه  دـشاب ، هجوتم  دوخ  هک  نآ  نودـب  حالـصلا  رهاـظ  درف  نیا  هک  تسا  هّجوتم  یـسک  هچ 
یم دوخ  هب  ار  ینایرج  نینچ  اب  هزرابم  تأرج  یـسک  هچ  و  مالـسلا ؟  اهیلع  همطاف  زج  دـنزاس ، یلمع  دنتـساوخ  یم  مالـسا  نانمـشد 

ار مشاب  هدرک  ضرع  ناتتمدخ  مه  ًالبق  تسا  نکمم  هک  هیلع » هللا  همحر  » ییابطابط همالع  نخـس  نیا  مالـسلا ؛ اهیلع  همطاف  زج  دـهد 
: دنیامرف یم  هک  دییامرفب  تیانع 

هـشقن یّتح  دندرک و  یم  تیذا  ار  ترـضح  رایـسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  ناقفانم  هک  تسا  هاوگ  خـیرات  »
ات دندیشک و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  لتق 

306 ص :
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اب یتفلاخم  چیه  رگید  رکبابا ، ندمآ  راک  رـس  رب  اب  ترـضح و  نآ  تلحر  زا  دعب  یلو  دنتـسشنن ، ياپ  زا  مه  ترـضح  نآ  ِرمع  رخآ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  اب  ای  دشاب ، هتـشاد  دیاب  تلاح  دنچ  هلئـسم  نیا  الاح  .دنهد  یمن  ناشن  دوخ  زا  تقو  نامکاح 

يارب دیابن  یتمحازم  اذل  دوب و  اه  نآ  رظن  قفاوم  هک  دمآ  هنحـص  هب  یماظن  ای  دندش و  نمؤم  ناش  همه  ای  و  دندرم ، مه  ناقفانم  همه 
(1)« دننک داجیا  نآ 

، دینک ّتینما  ساسحا  دیرگنب و  رکبابا  صخش  هب  دیابن  امـش  هک  دنراذگ  یم  تسد  هتکن  نیمه  يور  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  و 
همادا رد  اذل  دنک و  یم  ناریو  هیاپ  زا  ار  مالسا  دراذگ و  یم  مالسا  خیرات  هنحص  هب  اپ  قیرط  نآ  زا  هک  دیرگنب  ینایرج  هب  دیاب  هکلب 

َهللا َّنِإَف  ًاعیمَج  ِضْرَْالا  ِیف  ْنَم  ُْمْتنَا َو  اوُرُفْکَت  ْنِإَف  : » دـیامرف یم  هک  دـننک  یم  هراشا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هروس  هیآ 8  هب  دوخ  نخس 
شیپ یلکـشم  چیه  دنوش ، رفاک  دنوادخ  هب  دـننک ، یم  یگدـنز  نیمز  يور  هک  ییاه  نآ  همه  امـش و  همه  رگا  ینعی ؛ ٌدـیمَح » ٌِّینََغل 
يریگ هرهب  ادـخ  نید  زا  تسرد  رگا  دـییادخ و  دـنمزاین  امـش  ناناملـسم ! يا  سپ  .تسا  دـیمح  ّینغ و  دـنوادخ  هکارچ  دـیآ ، یمن 

ارهز همطاف  ترـضح  .دـیدرگ  یم  رادروخرب  یعقاو  لامک  یقیقح و  يانغ  زا  دـیوش و  یم  کیدزن  دـیمح  ّینغ و  يادـخ  هب  دـینک ،
یم رّکذـتم  اه  نآ  هب  ار  فارحنا  تسد  رد  تموکح  ناـیرج  نداـتفا  هب  يا  هراـشا  هیآ  نیا  حرط  اـب  هک  نیا  رب  هوـالع  مالـسلا  اـهیلع 

میدوب ام  هک  دنراذگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مالـسا و  رـس  رب  ّتنم  يا  هّدع  هک  دنـشوک  یم  مه  مّهوت  نیا  عفد  رد  دنوش ،
مالسا هک 

307 ص :

.رتشیب حرش  اب  رون ، هروس  هیآ 55  اب  هطبار  رد  ییاور  ثحب  لیذ  ص232  ج29 ، نازیملا ،» همجرت  - » 1
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هب زاین  دوخ  هدارا  قّقحت  يارب  تسا و  قلطم  زاین  یب  دنوادخ  ینعی  دـنیامرف ؛ یم  دـیمَح » ٌِّینَغ  َهللا  َّنِاَف   » زارف هب  هراشا  اذـل  .دـش  زوریپ 
هب ات  دیهد  رارق  یهلا  ياه  هدارا  ضرعم  رد  ار  دوخ  دیاب  دیراد و  زاین  دنوادخ  هب  هک  دیتسه  اه  ناسنا  امـش  هکلب  درادـن ، سک  چـیه 

رورغم دور و  یم  نیب  زا  بالقنا  مالـسا و  میـشکب ، رانک  ام  الاح  رگا  دـننکن  رکف  يا  هّدـع  کی  سپ  .دـیوش  کـیدزن  دـیمَح » ٌِّینَغ  »
بقع اب  هک  دنوش  یم  رّکذـتم  دـنراد  ترـضح  سکعرب ، دروآ ، شیپ  اج  نیا  ات  ار  مالـسا  هک  دوب  ام  ياه  تمحز  هک  نیا  هب  دـنوش 

ار راک  لمع  رد  نوچ  دمآ ، دهاوخن  ناتراک  هب  زین  نات  هتشذگ  ياه  تمحز  دیوش و  یم  هایسور  امش  مالسا ، زا  عافد  رد  امش  ینیشن 
دننک شالت  دیاب  دننادب  دنراد  ادخ  هب  یکیدزن  هغدغد  هک  ییاهنآ  .دنام  دهاوخن  امـش  يارب  يراک  مه  نطاب  رد  سپ  دیدرکن ، مامت 

زا هن  دوش و  یم  ققحم  هار  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  لاثما  تیمکاح  اب  ملـسم  دننک و  ادیپ  نآ  فئارظ  همه  اب  ار  ادـخ  هب  ندیـسر  هار  ات 
.دنتسه یلومعم  دارفا  ءزج  نآرق  مالسا و  مهف  رد  هک  یناسک  قیرط 

مالسلا هیلع  یلع  فذح  هب  عمط  هشیر 

متفگ نم  هچنآ  دینادب  ینعی ؛ ْمُُکبُوُلق » اْهتَرَعْـشَتْسا  یتَّلا  ِهَرْدَْغلاَو  ْمُْکتَرَماخ  یتَّلا  َِهلْذَْخلِاب  یّنِم  ٍهَفِْرعَم  یلَع  ُْتُلق  ام  ُْتُلق  ْدَق  الَا   - » 315
ییافو و یب  اب  امـش  بلق  هچنآ  هب  تبـسن  دوب  لماک  ییانـشآ  اب  هدمآ و  دـیدپ  امـش  يوخ  رد  هک  يا  یتسـس  هب  دوب  لماک  تفرعم  اب 

.تسا هدومن  لصاح  تنایخ 

یلصا ياه  نامرآ  اه و  شزرا  هب  تبسن  اه  نآ  ییافو  یب  نازرابم و  یتسس  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  فذح  هب  عمط  هدیدپ  ترـضح 
دنیامرف یم  دنناد و  یم  مالسا 

308 ص :
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امـش رد  هک  تسناد  دـیاب  یتسـس  نیا  رد  ار  راـک  لاکـشا  ْمُْکتَرَماـخ ؛» یتَّلا  َِهلْذُْـخلِاب   » .تسا يزیچ  نینچ  هثداـح  نیا  زا  نم  لـیلحت 
ِهَرْدَْغلاَو  » اذل دیسرب و  یفارشا  یگدنز  هب  دیا  هدرک  سوه  امش  تسا ، هتفرورف 

نآ هک   - یعقاو ناماسورـس  زا  هدرک ، هشیپ  ییاـفو  یب  يونعم  گرزب  فادـها  نآ  هب  تبـسن  ناـتیاه  بلق  مُُکبُوُلق ؛» اْهتَرَعْـشَتْسا  یتَّلا 
امش ییافو  یب  دور و  یم  تسد  زا  دراد  زیچ  همه  اذل  دیتسب و  لد  یفارشا  ياه  ناماسورس  هب  دیتفرگ و  هلصاف  تسا - مالسا  زا  عافد 

میوگ یم  نم  هک  اه  نیا  هکارچ  دریگ ، یمن  نم  زا  ار  عوضوم  ندرک  نشور  هزیگنا  ییافو  یب  نیا  یلو  دیامن ، یم  هابت  ار  يدیما  ره 
.تسا نم  نیگهودنا  لد  ششوج 

لد شـشوج  متفگ  هچنآ  يرآ  ِهَّجُْحلا ؛» ُهَمِدـْقَت  َو  ِرْدَّصلا ، ُهََّثب  َو  اـنَْقلا ، ُرَوَـخ  َو  ِظـْیَْغلا ، ُهَثْفَن  َو  ِسْفَّنلا ، ُهَْـضیَف  اـهَّنِکل  َو   - » 320-316
، منک یم  راکـشآ  ناگمه  يارب  دریذـپب ، دـناوت  یمن  محور  هک  ار  هچنآ  دزاس و  یم  المرب  ار  دوخ  یتیاـضران  هک  تسا  ینیگهودـنا 

ناگمه يارب  مراد  هنیـس  رد  ار  هچنآ  ات  مشاب و  هتفگ  میوگب  دـیاب  ار  هچنآ  اـت  تسا  تّجح  ندرک  ماـمت  و  هنیـس ، زا  تسا  یـششوج 
اهیلع همطاف  بضغ  تسا : نشور  مالـسا  ناهج  يارب  هک  لاح  ات  مناسرب  رـشب  شوگ  هب  ار  دوخ  یتیاضران  يادـص  .مراذـگب  نایمرد 

مالـسا رد  هک  يا  هقباس  نآ  اب  دـیتخاس و  دوخ  يارب  هک  يرهاظ  همه  نآ  اـب  امـش  هک  دنـشاب  هاـگآ  همه  تسادـخ ، بضغ  مالـسلا ،
هارمگ دهاوخ  یم  هک  سک  نآ  ات  مدرک  مامت  ار  تّجح  متفگ و  میوگب  دیاب  ار  هچنآ  نم  دیهد ، بیرف  ار  همطاف  دـیتسناوتن  دـیتشاد ،

.دسانشزاب ههار  یب  زا  ار  هار  دوشن ،
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يارب لبق  زا  اـه  نآ  تیـصخش  هک  دنتـسه  ور  هبور  مود  لوا و  هفیلخ  لاـثما  ناـیرج  اـب  فرط  کـی  زا  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح 
طیارش نآ  رد  ًاعقاو  دنا و  هتفرگ  رارق  دوجوم  ّوج  ریثأت  تحت  هک  دنتـسه  ور  هبور  راصنا  اب  فرط  کی  زا  یلو  دوب ، نشور  ترـضح 

دنراد راظتنا  اهنآ  زا  دـننک و  یم  گرزب  فارحنا  هجوتم  ار  اـهنآ  دـنا و  هدرک  اـهنآ  هب  ار  نخـس  يور  رتشیب  اذـل  دـنا و  هدـش  ناریح 
هدرک تسس  ار  امش  امش ، یگدز  هافر  هک  دنـشک  یم  نایم  هب  ار  اهنآ  یهاتوک  تلع  سپـس  دنهد و  ماجنا  دوخ  نأش  ِبسانم  یمادقا 

.دیا هدش  مورحم  تسا ، قح  دیناد  یم  هک  یمیمصت  ذخا  زا  اذل  و 

مالسا ناهج  هدنیآ 

اهیلع همطاف  هب  مالسا  ناهج  مارتحا  تسا و  لئاق  صاخ  مارتحا  مالسلا  اهیلع  همطاف  يارب  مالـسا  ناهج  مه  زورما  دینادب  نازیزع  امش 
(1) .دنا هدرک  لقن  ار  نآ  تنس  لها  نادنمشناد  هک  هبطخ  نیا  اب  هارمه  مالسلا 

تنـس لـها  ناردارب  دوخ  ینید  نوتم  قـبط  ار  هبطخ  نیا  اـم  هرخـألاب  .تشاد  دـهاوخ  هارمه  هب  ار  یـشزیخ  يرایـشوه و  کـی  ًاـمتح 
؟ تفرگ دیهاوخ  يا  هجیتن  هچ  نامز  نآ  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  تیاضر  مدع  هب  تبـسن  امـش  مییوگ  یم  میهد و  یم  رارق  ناشیولج 

نآ شا  یشخب  هجیتن  یلصا و  ریسم  زا  مالسا  اذل  هدش و  ادیپ  فارحنا  مالـسا ، ریـسم  رد  ادتبا  نامه  زا  هک  تسین  ینعم  نیدب  نیا  ایآ 
هدشن ناهج  ّلک  رد  یقیقح  مالسا  روهظ  مدع  بجوم  رما  نیمه  ایآ  و  تشگ ؟ جراخ  دهدب ، هجیتن  دیاب  هک  روط 

310 ص :
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ّلک رد  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  ریسم  شریذپ  طیارش  هللا  ءاش  نا  تسا ؟ شیپ  رد  تیبلا  لها  ریـسم  هب  تشگرب  زج  یهار  ایآ  تسا ؟
مهافت و ياضف  کی  رد  ات  دیاین  شیپ  ّتنـس  لها  اب  يا  همـصاخم  هرجاشم و  مینک  شالت  دیاب  هک  تسا  اذـل  دوش و  یم  هدامآ  ناهج 

هللا یلص  ادخ  لوسر  رتخد  رمک  دمآ و  مالـسا  رـس  رب  هک  ار  یگرزب  هعجاف  مینزب و  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  فرح  میناوتب  ییوج  قح 
ادـخ لوسر  تلحر  زا  دـعب  طیارـش  اب  هطبار  رد  هراـبود  ار  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  ریبعت  .مینک  ناربج  درک ، مخ  ار  هلآ  هیلع و 

تیالو فذح  هعجاف  نیا  ینعی  هزین ؛ ندش  فیعـض  ندش و  مخ  ینعی  انِْقلا ؛» ُرَوَخ  : » دنیامرف یم  دییامرفب ، هّجوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ار يرگید  صخـش  دوـشب  هـک  تـسا  يا  هداـس  زیچ  موـصعم  ماـما  تیـالو  رگم  درک !! مـخ  ار  مرمک  هعماـج ، زا  مالــسلا  هـیلع  یلع 

رمک هعجاف ، نیا  هنوگچ  هتـشذگ و  هچ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  رب  دننادب  همه  ات  دـیوگ  یم  مالـسلا  اهیلع  ترـضح  درک ؟ وا  نیزگیاج 
یمن دـنادب  دراد ، ینید  تریغ  يا  هّرذ  هک  سکره  اـت  تسا ، هتـسکش  تسا ، ادـخ  ضحم  تیدوبع  رهظم  هک  ار  دـیحوت  هناـخ  رتخد 

.تسا هتشذگ  هک  هدوب  يا  هعقاو  دنک  رکف  درک و  نامز  رورم  لماش  ار  نآ  تشذگ و  توافت  یب  گرزب  فارحنا  نیا  هب  تبسن  ناوت 
ناهج تشونرـس  یّلک  هب  دـهدب ، جرخ  هب  يرایـشوه  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  فرح  هب  تبـسن  مالـسا  ناهج  زورما ، نیمه  رگا 

رظن ترضح  نآ  مینیب  یم  اذل  دناد و  یم  بوخ  ار  نیا  مالسلا  اهیلع  همطاف  تسین و  زورید  هّصق  هّصق ، سپ  دوش ، یم  لّوحتم  مالـسا 
دنادب سکره  ات  دوب  یتّجح  مامتا  ِهَّجُْحلا ؛» ُهَمِدقَت  َو  : » دیامرف یم  .تسا  هتخود  دجـسم  يراویدراهچ  زا  رترود  ییاهاضف  هب  ار  دوخ 

هک يّوج  دینامن و  هار  رد  هک  مدوشگ  امش  رب  ار  یهار  دنکب ، دیاب  هچ 
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فارحنا نالماع  زا  ار  دوخ  هنامیرک  ماقتنا  مداد و  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  مدوب ، كالم  هک  نم  دزاسن ، بوعرم  ار  امـش  دـمآ  دوجو  هب 
.متفرگ تفالخ 

تـشپ رب  یجنر  رگا  دنامهف  ناگدنیآ  هب  تفگ و  نخـس  خیرات  ياه  ناسنا  همه  بلق  تعـسو  هب  عیـسو  يرظنم  هاگن و  رد  ترـضح 
امـش يارب  يا  همانرب  دـنوادخ  تساجک ، شا  هشیر  دـینادب  دـینیب ، یم  يراـکافج  دوخ  ناـمکاح  زا  رگا  دـینک و  یم  ساـسحا  دوخ 

هب هار  امش  ات  دننک  لمح  دوخ  رب  ار  اه  یتخس  امش  نامکاح  هکلب  دینکن ، لمحت  ار  ناملاظ  ملظ  امش  اهنت  هن  هک  تسا  هدومن  میـسرت 
مالـسا هب  راذگریثأت  ِمالـسا  درک و  رییغت  ریـسم  نیا  مالـسا  ردـص  رد  یلو  دـییامن ، یط  یتحار  هب  ینیمز ، یگدـنز  رد  ار  ادـخ  يوس 
شدوخ دناسرب ، یلاعت  هب  دوخ  وترپ  رد  ار  تیرشب  دنک و  حتف  ار  ناهج  ياه  خاک  مامت  تسناوت  یم  هک  یمالسا  .دش  لیدبت  یلاعفنا 

.دنز یم  اپ  تسد و  نارگتس  ِمتس  ياه  همکچ  ریز  زور  ره  هک  یلاعفنا  مالسا  کی  هب  تسا  هدش  لیدبت 

دراد مخز  تفالخ  رتش  تشپ 

تهج دـندناسر و  ناگمه  شوگ  هب  ار  ناـشیاه  فرح  كدـف ، هلأـسم  ندرک  هناـهب  اـب  هک  نآ  زا  سپ  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح 
: دندومرف دندومن ، نشور  ار  ناگدنیآ 

.دراد مخز  تفالخ  رتش  تشپ  هک  دینادب  یلو  دیریگب ، ار  تفالخ  ینعی  ِرْهَّظلا ؛» َهَِربَد  اهُوبِقَتْحاَف  اهوُمُکنُوُدَف   - » 321

یلو میدومن ، نشور  دیدروآ ، تسد  هب  امش  هک  ار  یتفالخ  نیا  هاگیاج  میدرک و  مینک ، يزیر  هیاپ  هعماج  گنهرف  رد  دیاب  هچنآ  ام 
نیا دینادب 
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تشپ يرآ ، دیسرب ، ناتفادها  هب  دینک و  هدافتسا  نآ  زا  یتحار  هب  هک  تسین  نانچنآ  دیدروآ  تسد  هب  قیرط  نیا  زا  امش  هک  یتفالخ 
.دهد یمن  يراوس  امش  هب  یتحار  هب  تسا و  مخز  نآ 

.تسا خاروس  هدرک و  لوات  نآ  ياپ  و  ِّفُْخلا ؛» َهَبِقَن   - » 322

یم ماکان  ار  امش  دوش و  یم  فقوتم  هراومه  دنک ، یمن  تکرح  امـش  لیم  قفو  رب  اذل  دیوش و  راوس  نآ  رب  هک  هدوبن  امـش  قح  نوچ 
.دیدرک مورحم  تشاد ، اه  نآ  يارب  قح  تیمکاح  هک  یجیاتن  زا  ار  مدرم  امش  دراذگ و 

ياه جنر  نآ  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  یقیاقح  نداد  رده  هب  تهج  رد  دوب  يدیدهت  دمآ ، راکرـسرب  هک  یتموکح 
یهاـگآدوخ اـب  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  نآ ، تهج  رییغت  اـب  یلو  داد  یناوارف  ياـه  یناـبرق  نآ  تیبثت  هار  رد  دیـشک و  ناوارف 

رشب دوش و  یم  هتسب  یهاو  ياه  هناهب  هب  اه  ناسنا  ندش  ینامـسآ  ياه  هار  هک  دید  یم  ار  ییادرف  رطخ  دوخ ، هب  صوصخم  یخیرات 
رـشب يور  شیپ  رد  نید  نیرخآ  هک  ینامـسآ   - نامـسآ ندرک  شومارف  ياهب  هب  دـیدج  ینیمز  فاشتکا  .دـننک  یم  ینیمز  ًاـمامت  ار 

رد نید  نیرخآ  هک  یتیونعم  هار  ات  درک  شالت  دوجو  مامت  اب  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  .گرزب و  رایـسبرایسب  تسا  یتراـسخ  داد - رارق 
هار نیا  تسا ، هدوشگ  شنادنزرف  کمک  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  يا  ههبج  رد  اهنت  عقاو  هب  دوشن و  هتسب  داد ، رارق  رشب  يور  شیپ 

.تسا زاب  زونه 

ریسم زا  اه  بّصعت  ندرک  هدنز  اب  تعرس  هب  دنرادن ، مالسا  ینامـسآ  گنهرف  اب  ینالوط  تسرامم  دوخ  یگدنز  رد  هک  ییاه  ناسنا 
زا هک  دریگ  رارق  تّما  نیا  ییاوشیپ  هاگیاج  رد  یسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  دیاب  هک  دوب  نیا  و  دنوش ، یم  جراخ  یلصا 

دشاب هدش  دازآ  اه  ییارگ  هلیبق  اه و  يریگ  ههبج  همه 
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، دـنک یم  زاب  ار  دوخ  ياج  يدوز  هب  یفارحنا  ِباختنا  نیرت  کچوک  تسا ، هدرمن  تیلهاج  دـهع  زونه  هک  یطیارـش  نآ  رد  هنرگو 
دش راومه  یمالسا  هعماج  ّلک  رب  هیما  ینب  روضح  هار  لوا ، هفیلخ  نامز  رد  هیواعمِردارب )  ) نایفسوبا نب  دیزی  باختنا  اب  هک  نانچمه 
یم ار  هیما  ینب  تیمکاح  رکب ، ابا  تیمکاح  رد  دوب و  هاگآ  نآ  زا  يا  هعجاف  نینچ  ندیـسر  تیلعف  هب  زا  لبق  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  و 

یتشز ياهراک  هب  ریـسم  نیا  دنام و  دهاوخ  یقاب  امـش  ِلمع  نیا  گنن  دیامرف : یم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هک  تسا  نیا  دید و 
.دیشک دهاوخ 

، دینازیرگ نآ  جیاتن  زا  مه  ناتدوخ  هک  دیدرک  عورـش  ار  يزیچ  .دـنام  دـهاوخ  یقاب  امـش  ِلمع  نیا  گنن  ینعی ؛ ِراْعلا » َهَِیقاب   - » 323
دینک اهر  ارم  ینعی ؛  (1)« ْمُکیف ٌِّیلَع  ْمُکِْریَِخب َو  ُتْسَلَف  ینُولیقَا  : » تفگ رکبابا  يدنچ  زا  سپ  .دیوش  یمن  نآ  تشز  جیاتن  هّجوتم  یلو 

يا هلیسو  هکلب  دوبن ، تفالخ  كرت  ینعم  هب  زگره  فرح  نیا  یلو  .تسامش  نیب  رد  یلع  هک  یلاح  رد  متـسین ، امـش  زا  رتهب  نم  هک 
ْدَقَف ٌهَْتلَف  ٍرَْکب  یبَا  ُهَْعَیب  َّنِا  : » تفگ دوخ  تفـالخ  ناـمز  رد  رمع  اذـل  دیـشک و  یم  شود  هب  هک  یتیلوئـسم  زا  ندـش  جراـخ  يارب  دوب 

بحاص .دراد  ناـما  رد  نآ  ّرـش  زا  ار  اـم  ادـخ  دوب ، هابتـشا  کـی  رکباـبا  اـب  تعیب  ینعی ؛  (2)« اهَّرّـش یقَو  َهللا  َّنَا  َْریَغ  َِکلذَـک  َْتناـک 
نآ زا  سپ  تفگ : .يدرک  یم  نیعم  يا  هفیلخ  دوخ  يارب  شاک  يا  دـنتفگ : وا  هب  دروخ ، رجنخ  رمع  نوچ  : » دـسیون یم  دـیرفلادقِع 

لمح قح  قیرط  رب  ار  امش  دنک  تموکح  امش  رب  رگا  هک  ار  يدرم  نیرتراوازس  هک  متشاد  میمصت  متفگ ، امـش  رب  ار  نانخـس  نآ  هک 
هک دنک 

314 ص :

ص442. ج2 ، يربط ،» خیرات  - » 1

ص442. ج2 ، يربط ،» خیرات  - » 2
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نامز رد  هچ  متایح و  نامز  رد  هچ  مروآ ، یمن  بات  نم  هک  مدـید  سپ  منک ، بصن  امـش  رما  تیالو  يارب  تسا ، بلاط  یبا  نب  یلع 
.دش مکاح  نامثع  سپس   (1)« منیبب امش  رب  سیئر  ار  وا  هک  مگرم 

هب ار  امـش  اذـل  و  دراد ، لوات  نآ  ياپ  تسا و  مخز  تفالخ  رتش  تشپ  دومرف : هک  دـید  یم  ار  يا  هدـنیآ  نینچ  مالـسلا  اهیلع  همطاـف 
و دیتسه ، يرارف  نآ  زا  دـیوش  ور  هبور  نآ  اب  نوچ  هک  دـنام  یم  یقاب  يزیچ  ناتیارب  دـناسر و  یمن  دـییوج  یم  نآ  رد  هک  یفادـها 

نیا هب  راک  زگره  تفرگ ، یم  رارق  دوخ  ياـج  رد  تفـالخ  رگا  هک  یلاـح  رد  تفاـی ، قّقحت  ًاـمامت  دوب ، هتفگ  وا  هچنآ  همه  ًاـتقیقح 
نینچ نیا  هجیتن ، هن  دز و  یم  لوات  نآ  ياـپ  هن  تشاد و  یمرب  مخز  تفـالخ  رتش  تشپ  هن  لاـح ، نآ  رد  دـش و  یمن  هدیـشک  اـهاج 

ام و نالوئـسم  تقو  ره  هک  مینک  هبرجت  میناوت  یم  بالقنا  زا  دـعب  ياـه  لاـس  رد  اـم  ار  ینیب  شیپ  نیمه  نیع  دـش ، یم  دولآ  گـنن 
ره دندوب و  دیفم  مدرم  يارب  دوخ و  يارب  دـندرک ، تکرح  هیقف  تیالو  ریـسم  رد  روشک  یـسایس  یگنهرف و  يداصتقا ، نازیر  همانرب 
هب .دـندومن  راچد  نارحب  یتخـس و  هب  ار  مدرم  مه  دـندش و  هایـسور  ناشدوخ  مه  دـندرک ، جراخ  ییـالو  تیریدـم  زا  ار  دوخ  تقو 

تیالو هب  دّیقم  تخـس  هک  ییاجر  دیهـش  تلود  رد  دینیب  یم  دینک  هسیاقم  ار  ردص  ینب  تلود  ییاجر و  دیهـش  تلود  هنومن  ناونع 
رد یلو  دوب ، هدامآ  يونعم  یگدـنز  کی  تهج  مه  طیحم  دـندید و  یم  سرتسد  لباق  ار  دوخ  یقطنم  ياه  ناـمرآ  مدرم  دوب ، هیقف 
زا ار  دوخ  یقطنم  فادها  دنراد  هشیمه  يارب  دندرک  یم  ساسحا  مدرم  هک  يروط  هب  هثداح ، دوب و  جّنـشت  هراومه  ردص  ینب  تلود 

تسد

315 ص :

ج3ص71. لّوا ، عبط  دیرفلادقِع ،» - » 1
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یم دوخ  صوصخم  ار  تیمکاح  دـنوادخ  .دـنک  رارف  ناریا  زا  يراوخ  اب  دـش  روبجم  مه  ردـص  ینب  دوخ  راک  رخآ  رد  دـنهد و  یم 
ترـضح تیالو  نایرج  شتفالخ ، ریـسم  هک  يا  هفیلخ  ره  سپ  تسا ، ّیلو  ادخ  طقف  ینعی ؛  (1)« یلَْولا َوه  ُهللااف  : » دیامرف یم  دـناد و 

دشاب یـسک  دیاب  ای  دشاب و  موصعم  ماما  دوخ  دیاب  ای  یـسک  نینچ  و  دهد ، یم  هجیتن  شراک  تسا و  قح  شتفالخ  تسا ، راگدرورپ 
هچ دناسر ، یمن  دناسرب ، دـیاب  هک  يا  هجیتن  هب  اذـل  تسین و  قح  شتفالخ  هنرگو  دـنک ، يراج  مکاح و  ار  موصعم  ماما  گنهرف  هک 

: دنیامرف یم  همادا  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  اذل  .تفالخ  ریغ  هچ  دشاب ، تفالخ 

.تسا يدبا  گنن  بجوم  دراد و  ادخ  بضغ  زا  ناشن  تیمکاح ، عون  نیا  ینعی ؛ « َِدبَْالا ِرانَش  ِهللا َو  ِبَضَِغب  ًهَموُسْوَم  - » 325،324

رگا هرخالاب  درک ؟ يریگولج  مالـسا  ردـص  هثداح  یـسررب  دـقن و  ياضف  زا  ناوت  یم  تنـس  لها  ياـهروشک  رد  عقوم  هچ  اـت  ـالاح 
هکلب دنوشن ، ینس  هعیش و  نیب  فالتخا  راتفرگ  اهنت  هن  دنناوت  یم  دنربب ، راک  هب  ار  دوخ  رگوجتسج  حور  تنس  لها  ناملسم  ناناوج 

ینیبزاب رد  یعـس  افلخ ، تیمکاح  قح  تیعورـشم  رب  رارـصا  ياج  هب  دـننک و  رکف  نیتسار  مالـسا  ءایحا  هب  اه  فـالتخا  نیا  ءارواـم 
هللا یلـص  ربمایپ  هک  ار  یتایاور  یّتح  دننک و  يزاسزاب  ار  موس  مود و  لّوا و  هفیلخ  هرهچ  ات  دش  شالت  رایـسب  اهدعب  .دنیامن  عوضوم 

(2)، دندرک حرطم  مه  افلخ  يارب  لعج و  ار  دنا  هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  هلآ  هیلع و 

مالسلا اهیلع  همطاف  نانخس  یلو 

316 ص :

هیآ 9. يروش ، هروس  - 1
رمع رخآ  ياهزور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  نیا  رب  ینبم  دنا ، هدرک  لقن  یّنـس  هعیـش و  هک  یـساطرق  ثیدح  لباقم  رد  - 2

باتک يراخب ، ) .دـننک باختنا  دوخ  هفیلخ  ناونع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دنتـساوخ  یملق  ذـغاک و  راضتحا ، لاـح  رد  ناـشفیرش 
: دندومرف راضتحا  لاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـنتخاس  ثیدـح  هشیاع  لوق  زا  ثیدـح  نیا  لباقم  رد  ملعلا ج1 ص22 )

ادـخ ربمایپ  هک  یلاح  رد  هسلج  نآ  رد  ایآ  دـنکن » فالتخا  وا  هرابرد  رفن  کی  ات  مسیونب  يا  هتـشون  رکبابا  يارب  اـت  دـیروایب  یفتک  »
همه تخـس  هک  هفیقـس  رد  ارچ  تشاد ، تیعقاو  یثیدح  نینچ  رگا  ایآ  و  دوب !؟ هشیاع  طقف  دنراضتحا ، لاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

؟ دشن حرطم  ثیدح  نآ  دندوب ، رکبابا  تیحجرا  يارب  یلماع  يوجتسج  رد 
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(1) .درک ناوت  یم  هچ  ار 

نیا مالسا و  خیرات  رد  تسا  یهایس  گرب  تشاد و  دهاوخ  هارمه  هب  ار  يدبا  رانش  گنن و  امش  راک  نیا  دنیامرف  یم  هک  تسا  اذل  و 
.دندیشک دقن  هب  ار  عوضوم  نینچ 

317 ص :

ِقلَْطنِا ِرَْکب  یبِأل  ُرَمُع  َلاق  :» هدروآ هسایسلاو  همامالا  باتک  رد  ّتنـس  لها  خروم  کی  ناونع  هب  يرجه  لاس 270  یفوتم  هبیتق  نبا  - 1
اهَْدنِع ادَعَق  اّمَلَف  اهامُهَلَخْدَاَف ، ُهامَّلَکَف  ًاِّیلَع  اِیتأَف  امَُهل ، َنَّذْأَت  ْمَلَف  هَمِطاف ، یلَع  ّانَذأَتْـساَف  ًاعیمَج ، اقَلَْطناَف  اهاْنبَـضْغَا ، ْدَق  ّانإَف  َهَمِطاف  یِلا  اِنب 

وا هک  همطاف  يوس  هب  میورب  ات  ایب  نم  اب  : » تفگ رکبابا  هب  رمع  ینعی  مالَّسلااَمْهیَلَع ؛» ُّدُرَت  ْمَلَف  اْهیَلَع  امَّلَـسَف  ِِطئاْحلا  َیِلا  اهَهْجَو  َْتلَّوَح 
هیلع یلع  تمدـخ  دـندادن ، هزاجا  ترـضح  دنتـساوخ ، دورو  هزاـجا  همطاـف  زا  دـندمآ و  ود  ره  .میا  هدرک  كانبـضغ  تحاراـن و  ار 

مالـسلا اهیلع  همطاف  کیدزن  دـندش ، لخاد  نوچ  هرخـألاب  دـندرک ، هطـساو  ار  ترـضح  دـندرک و  تبحـص  وا  اـب  دـندمآ و  مالـسلا 
: دیوگ یم  همادا  رد  هبیتق  نبا  درک .» راوید  يوس  هب  يور  دـنادرگرب و  اه  نآ  زا  ار  دوخ  تروص  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دنتـسشن ،

امش يارب  مناوخب  ایآ  : » دومرف مالـسلا  اهیلع  همطاف  دنک ، هیجوت  همطاف  هب  ار  كدف  ندنادرگنرب  ّتلع  ات  درک  نخـس  هب  عورـش  رکبابا 
: دومرف مالسلا  اهیلع  همطاف  .يرآ  دنتفگ : اه  نآ  يود  ره  دینک ؟ لمع  نآ  هب  دینادب و  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ینخس 

َهَمِطاف َّبَحَا  ْنَمَف  یطَخَس ، ْنِم  َهَمِطاف  َطَخَس  َياضِر َو  ْنِم  َهَمِطاف  اضِر  لوُقَی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  اعَمْـسَت  َْملَا  هللا  اَمُکُدَْشنُا  »
لوسر زا  ایآ  مهد  یم  مسق  ادخ  هب  ار  امش  دومرف  یطَخْسَا »؟ ْدَقَف  َهَمِطاف  َطَخْـسَا  ْنَم  یناضْرَا َو  َهَمِطاف  یـضْرَا  ْنَم  ِّینَّبَحَا َو  ْدَقَف  یتَْنبِا 

سک ره  و  تسا ، نم  مشخ  همطاف ، مشخ  تسا و  نم  تیاـضر  همطاـف ، تیاـضر  تفگ  یم  هک  دیدینـشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
مـشخ هب  ار  همطاف  سک  ره  هدرک و  یـضار  ارم  دنک ، یـضار  ار  همطاف  سک  ره  هتـشاد و  تسود  ارم  دراد ، تسود  ارم  رتخد  همطاف 

ادخ لوسر  زا  ار  نیا  يرآ ، دنتفگ : دیدینـشن ؟ ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نخـس  نیا  ایآ  .تسا  هدروآ  مشخ  هب  ارم  دروآ ،
ُتیَقل ِْنَئل  یناُمْتیَضْرَا َو  ام  یناُمتْطَخْسَا َو  امُکَّنِا  ُهَتَِکئالَم : َهللااُدِهُْشا َو  ّینإَف  : » دومرف مالسلا  اهیلع  همطاف  میدینش ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

مشخ هب  ارم  دیـشاب  اشوک  نم  تیاضر  رد  هک  نیا  ياج  هب  امـش  هک  مریگ  یم  دهاش  ار  هکئالم  ادخ و  ینعی  ْهَیِلا ؛» امُُکَّنَوُکْـشََال  ِیبَّنلا 
.درب مهاوخ  وا  يوس  هب  ار  امش  تیاکش  منک ، تاقالم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نوچ  دیدروآ و 
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دوشگ مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  یهار 

نورد زا  هک  یشتآ  دنک ، یم  لصو  یهلا  شتآ  هب  ار  امش  هک  تسا  يزیچ  ِهِدْئفْالا ؛» یَلَع  ُِعلَّطَت  یتَّلا  ِهَدَقوُْملا  ِهللا  ِراِنب  ًَهلوُصْوَم   -» 326
.دشک یم  هلعش  اه  بلق 

تمـصع و ریـسم  زا  تفالخ  فارحنا  راک  دننک و  یم  لیلحت  هنوگچ  ار  عوضوم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هک  دینک  یم  هظحالم 
يارب ار  راّفک  تشونرـس  ندوب ، ناملـسم  رهاظ  هب  نیع  رد  امـش  راک ، نیا  اب  دـنیوگ : یم  ترـضح  .دـنناشک  یم  اجک  ات  ار  تراهط ،

یم رگم  تشادن ، رظن  دنسرب  نآ  هب  دیاب  ناناملسم  هک  یقفا  هب  رگا  دوبن و  ترـضح  نآ  هداعلا  قوف  تریـصب  رگا  و  دیدز ، مقر  دوخ 
تسا و يراکزیهرپ  اوقت و  همسجم  هک  يا  همطاف  فرط  زا  مه  نآ  داد ، یتبسن  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  هباحـص  هب  دوش 

تـشونرس زج  یتشونرـس  تفالخ  فارحنا  يارب  ترـضح  نآ  رگا  یتسار  .دروآ  یمن  نابز  رب  دیوگب  دیاب  هچنآ  زا  شیب  هملک  کی 
!؟ دندروآ یم  نابز  رب  ار  یتاملک  نینچ  دنتشاد ، غارس  راّفک 

رد مالسلا  هیلع  يرگـسع  ماما  هک  دوشگ  ار  يا  ههبج  اه  ضارتعا  نیا  قیرط  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  منک ؛ یم  ضرع  هک  تساج  نیا 
ُنَْحن : » دنیامرف یم  هطبار  نیا 

318 ص :
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.ام رب  تسا  تّجح  همطاف  ام  هّدـج  میتسه و  قلخ  رب  دـنوادخ  تّجح  اـم  ینعی ؛  (1)« اْنیَلَع ٌهَّجُح  ُهَمِطاف  اُنتَّدَـجَو  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  ُجَـجُح 
هیلع یلع  تیمکاح  فذح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  ام  دـیاب  هک  ار  يا  ههبج  داد و  ناشن  ام  هب  ار  هار  ینعی 
اذل و  دتفیب ، تسب  نب  هب  مالسا  خیرات  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  تشاذگن  همطاف  حالطصا  هب  دنایامن و  ام  رب  میریگ ، رارق  نآ  رد  مالـسلا 

مدرم ات  دهد ، یم  ناشن  نایرج  نآ  هب  تبسن  ار  يریگ  عضوم  نیرت  حیحـص  دوشگ و  ار  مالـسا  رظن  دروم  یلـصا  قفا  هب  ندیـسر  هار 
ادخ مکح  تیمکاح  ریـسم  رد  شتیمکاح ، یمکاح  رگا  دـننکن  رکف  دـننکن و  مگ  ار  حیحـص  تیمکاح  ینعم  خـیرات ، هشیمه  يارب 
ادـخ مکح  يارجا  ریـسم  رد  یتیمکاح  رگا  دـیوگ : یم  ترـضح  عقاو  رد  .درک  لـمحت  ار  وا  ناوت  یم  تسین ، مه  ملاـظ  یلو  تسین 

(2)، تسا رفک  نایرج  دنک ، لمع  دوخ  رظن  هب  تساوخ  تسین و 

.دشاب هتسشن  بارش  هب  هچ  دشاب و  هداتسیا  زامن  هب  هچ  لاح 

319 ص :

(. ص159 هداز ، نسح  هللا  تیآ  زا  هّیمطاف ،» ٍهملک  یف  ٍهَِّیتَمْصِع  ٍهمکح  ّصَف   » حرش زا  لقن   ) ج،13 ص223 نایبلا ،» بیط  ریسفت  - » 1
ناتربمایپ نوچ  دیهاوخب  نم  اب  رگا  امـش  تشاد و  نم  زج  یـسک  ار  هاگیاج  نیا  هک  متـشاد  تسود  نم  : » هک تشاد  رارقا  رکبابا  - 2

دنـسم « ) دـمآ یم  یحو  وا  رب  نامـسآ  زا  دوب و  رود  ناطیـش  سرتسد  زا  وا  مرادـن  ار  نآ  بات  نم  دـینک ، راـتفر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
متـسین و امـش  نیرتهب  نم  دنگوس  ادخ  هب  دـیوگ « : یم  ای  ریدغلا ج 13 ص 245 .) لامعلازنک ج3 ص 126 - ص 14 - دمحا ج1 

.دش یم  باختنا  راک  نیا  يارب  نم  ياج  هب  امش  نایم  زا  یـسک  مدوب  لیام  متـشاد و  یم  شوخان  ار  هاگیاج  نیا  رب  نتـسشن  نم  هتبلا 
لمع مناوت  یمن  هویش  نآ  رب  نم  نونکا  منک  یم  راتفر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  همانرب  اب  امـش  نایم  رد  نم  دیرادنپ  یم  رگا 
ریثأت تحت  ارم  هک  مراد  یناطیـش  نم  یلو  دوب ، يا  هتـشرف  وا  اب  دـنام و  یم  رانک  رب  اه  شزغل  زا  نامـسآ  يرای  هب  ادـخ  لوسر  منک ،
متفر تسار  هار  هب  رگا  دییاپب ، ارم  مراذگن ، اپ  امـش  يوم  تسوپ و  رب  ات  دینک  يرود  نم  زا  مدمآ  مشخ  هب  نوچ  سپ  دهد ، یم  رارق 

(. هسایسلا ج 1 ص 16 هامالا و  دعس ج 3 ص 151 -  نبا  تاقبط  « ) دیروآ تسار  هار  هب  ارم  مداتفا  ترپ  رگا  دینک و  ما  يرای 
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ترـضح نآ  سپ  .دش  دجـسم  لخاد  زیزعلادبع  نبرمع  میدوب ، دجـسم  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  اب  هک  دـنک  یم  لقن  ریـصبوبا 
رد نیمز  لها  تشاد ، دهاوخ  یهاتوک  یگدنز  نکیلو  دنک ، یم  يرگداد  دسر و  یم  تنطلـس  هب  ناوج  نیا  دنگوس  ادخ  هب  دومرف :

(1) .دننک یم  شتنعل  نامسآ  لها  یلو  دنزیر ، یم  کشا  شگرم 

.داد یم  رارق  موصعم  ماما  رایتخا  رد  ار  تیمکاح  دیاب  نوچ 

امـش ًالمع  دندومرف  تیاهن  رد  دندومن و  لیلحت  ار  نآ  هاگیاج  سپـس  دندرک و  نشور  بوخ  ار  فارحنا  طخ  دندمآ  ادتبا  ترـضح 
: دیامرف یم  دعب  دوب ، دهاوخ  یکی  راّفک  تشونرس  اب  امش  تشونرس  تمایق  رد  هک  دیدرک  يراک 

؟ دینک یم  هچ  ملاع  يادخ  رظنم  رد  دیا  هّجوتم  ایآ  َنُولَعْفَت ؛» ام  ِهللا  ِْنیَِعبَف   - » 327

تروص و یتقو  هکارچ  دیربب ؟ نیب  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تامحز  مامت  دیهاوخب  هک  دوب  راک  نیا  زا  رتدب  يراک  ایآ 
نآ هب  دنریگب ، مالسا  زا  يونعم  يّدام و  رظن  زا  دنناوت  یم  هک  یجیاتن  دیما  هب  مدرم  دورب ، مالسا  رون  حور و  یلو  دنامب  مالـسا  بلاق 

هدوبن شناگدنب  بظاوم  ّدح  نیا  ات  دـنوادخ  دـننک  یم  رکف  ای  اذـل  دوش و  یمن  ناشبیـصن  راظتنا  دروم  هجیتن  یلو  دـنروآ ، یم  يور 
يّدح نامه  رد  مالسا  دیامرف و  تیاده  ار  اه  نآ  يدوجو  داعبا  همه  هک  تسا 

320 ص :

ص 315. هادهلا ،» تابثا  - » 1
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زا ندرک  هدافتسا  هار  ادخ و  نید  نداد  ناشن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دننک  یم  رکف  ای  و  دنا ، هداد  ناشن  ءافلخ  هک  تسا 
ِهللا یَلَع  يرَتـْفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَا  ْنَمَف   » .دـیا هـتفر  ادـخ  گـنج  هـب  دـینادن  هـچ  دـینادب و  هـچ  لاـح  ود  ره  رد  تـسا و  هدرک  یهاـتوک  نآ 

.ددنبب ءارتفا  ادخ  هب  هک  تسا  نآ  زا  رت  ملاظ  یسک  هچ   (1) ؛» ...ًابِذَک

مالسا ریغ  یلو  مالسا ، مان  اب 

: دیامرف یم  همادا  رد  ترضح 

دنهاوخزاب یهاگ  تشگزاب  مادک  هب  هک  تسناد  دنهاوخ  ناملاظ  دوز  یلیخ  »(2) ؛ َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَا  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو   - » 328
ْنَم دـنوش ...« ، یم  لزان  اه  نآ  رب  نیطایـش  هک  دـنک  یم  حرطم  یناسک  اب  هطبار  رد  ار  هیآ  نیا  نآرق  هک  دـینک  یم  هظحالم  .تشگ 

ترـضح الاح  .دنور  یم  نیب  زا  يدوز  هب  تسین و  رادـیاپ  هناملاظ  شور  نیا  دـیامرفب  دـهاوخ  یم  هیآ  نآ  رد  »(3) و  نیطایشلا ُلَّزَنَت 
دـنک و نشور  یهلا  ّتنـس  رد  ار  يراک  نینچ  هاگیاج  ات  دـیامرف ، یم  حرطم  مکاح  نایرج  هب  باطخ  ار  هیآ  نیا  مالـسلا  اهیلع  ارهز 

.دیا هدراذگن  یقاب  دوخ  يارب  یهلا  ماظن  رد  ینما  ياج  چیه  هک  دیوشن  رورغم  دوخ  ِندوب  یباحص  هب  هک  دیامرف  رّکذتم  ار  اه  نآ 

هنوگ نیا  ترضح  درک ، بوعرم  ار ، دندوب  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  اب  ًامومع  هک  مه  راصنا  هورگ  هفیقس ، زا  دعب  ِناقفخ  ياضف  نآ 
نیغورد تسادق 

321 ص :

هیآ 15. فهک ، هروس  - 1
هیآ 227. ءارعش ، هروس  - 2
هیآ 221. ءارعش ، هروس  - 3

زا ینید  تیمکاح  فذح  تافآ  یبای  هشیر  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  تریصب 
ناهج تیریدم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 467ناهفصا   هحفص 340 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14857/AKS BARNAMEH/#content_note_321_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14857/AKS BARNAMEH/#content_note_321_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14857/AKS BARNAMEH/#content_note_321_3
http://www.ghaemiyeh.com


هب مالسا  مان  هب  هچنآ  دوش  نشور  لقاال  ات  دننک ، جراخ  تقیقح  زا  ار  مالسا  مالـسا ، مان  اب  دراذگ  یمن  دنکـش و  یم  ار  هدش  هتخاس 
دنشاب رایشوه  مدرم  دنسانش و  یمن  تیمسر  هب  ار  نآ  مالـسلا  مهیلع  ربمایپ  هداوناخ  تسین و  مالـسا  تسا ، هدراذگاپ  تفالخ  هنحص 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هباحـص  ناونع  هب  رکبابا  زا  هک  تسا  تسرد  تسا ، ینلع  ریغ  هدیچیپ و  شور  مالـسا ، فذـح  شور  هک 
(1) .دوش یم  متخ  هیواعم  هب  یلو  دش  عورش 

راک هک  دننک  یم  يزیر  همانرب  يروط  یلو  دروایب ، تیمکاح  هنحص  هب  ار  يوما  دناب  نایفـسوبا و  دناوت  یمن  هک  لّوا  زا  قافن  نایرج 
ار یبیغ  ياهددم  هک  دندمآ  راک  رـسرب  یناسک  یتقو  دـشن ؟ ای  دـش  روط  نیا  ًاعقاو  و  دـتفا ، یم  نایفـسوبا  رـسپ  تسد  رد  تیاهن  رد 

نایفـسوبا تسد  رد  هک  ار  یتاقدص  رکبابا ، هک  يروط  هب  دننک ، ادیپ  دیما  ییایند  ياه  هناوتـشپ  هب  دنروبجم  دنتـشادن ، دوخ  هناوتـشپ 
(2) دیشخب وا  هب  داد ، یم  لاملا  تیب  هب  دیاب  دوب و 

ناهنپ مالسلا  مهیلع  ادخ  لوسر  رتخد  مشچ  زا  هک  تسا  ییاهزیچ  اه  نیا  دنک و  یم  ریـس  لطاب  يوس  هب  تیمکاح  قیرط  نیمه  زا  و 
رتخد دننیب و  یم  ار  رهاظ  ادتبا و  اه  نآ  نوچ  دـنمهف ، یمن  ار  ترـضح  دـنت  رهاظ  هب  يریگ  عضوم  ّتلع  اه  یـضعب  دـنچ  ره  تسین 

.درگن یم  ار  نطاب  اهتنا و  مالسلا  مهیلع  ادخ  لوسر 

322 ص :

رظن مرتحم  فلؤم  هک  دـییامرف ، عوجر  ص143  نایرفعج ، لوسر  مالـسالا  تجح  زا  تفالخ » تلود و  لوحت  خـیرات   » باـتک هب  - 1
.دناد یم  هورگ  کی  هئطوت  ار  هفیقس  هک  دنک  یم  حرطم  ار  سنمال 

ص202. ج2 ، يربط ،» خیرات  - » 2
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درگن یم  ار  راک  ياهتنا  مالسلا  اهیلع  همطاف 

يراج ادخ  مکح  رگا  یتیمکاح  ره  رد  اج و  ره  هکارچ  دنیب ، یم  ار  هیواعم  ياه  ملظ  اه و  هلیح  ادتبا  نامه  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
اه ماظن  هیقب  رد  تسا و  هیواعم  هناملاظ  گنهرف  نامه  هجیتن  تیاهن  رد  دـنزاسب ، ار  دوخ  رهاـظ  ناـمکاح  هک  تروص  ره  هب  دـشابن ،

ناشندوب ملاظ  رخآ  رد  هک  ار  ییاه  ماظن  ندمآ  راک  يور  يادتبا  امش  دیا ، هدوب  ور  هبور  خیرات  لوط  رد  يا  هدعاق  نینچ  اب  امش  مه 
، دنا هدش  عورـش  حالـصلا  رهاظ  دارفا  قیرط  زا  باّذج و  ياهراعـش  اب  هشیمه  دید  دیهاوخ  دـییامرفب ، هعلاطم  تسا  مّلـسم  همه  يارب 

قیرط زا  نآ  یلـصا  نیناوق  ماظن و  ینابم  دیاب  هک  دنتفریذپن  ار  عّیـشت  هدعاق  نوچ  یلو  دندمآ ، مالـسلا  هیلع  یلع  هعیـش  رهاظ  اب  یّتح 
ام اب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دندروآرب و  مالـسا  مده  یتح  ملظ و  رد  رـس  دوش ، نیودت  موصعم ، ناماما  گنهرف  هب  هاگآ  هیقف 

خیرات رد  اهراب  هک  دراد  يا  هعجاف  نداد  ناشن  رد  یعـس  صاـخ ، يا  ههبج  هب  نتفر  هناـشن  ياـج  هب  دراد و  نخـس  اـه  هطبار  نیا  رد 
.دش دهاوخ  رارکت 

زا دعب  هک  نانچمه  دنک ، هدنز  ار  ناتساب  ناریا  گنهرف  تساوخ  شناسانشراک ، کمک  هب  تیناحور  مالسا و  فذح  يارب  ناخاضر 
رس زا  ار  هللا »  » مرآ رگنهآ ، هواک  همسجم  حرط  اب  دش و  یم  ییاه  شالت  نینچ  نادان  ناتسود  تسد  هب  یلو  نانمـشد  طسوت  بالقنا 

دییوگن هک  دنراد  راظتنا  ام  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  و  دندرک ، بصن  نآ  ياج  هب  ار  رگنهآ  هواک  همسجم  دنتشادرب و  نیدایم 
هچ اب  ار  زیچ  هچ  دیمهفب  هکلب  دنراذگب ؟ نیدایم  رـس  رب  ار  وا  همـسجم  هک  دراد  لاکـشا  هچ  دوبن  دب  رگا  دوب و  دب  رگنهآ  هواک  رگم 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  ارچ  دیمهف  یم  هک  تسا  یتقو  نینچ  رد  و  دننک ! یم  فذح  يزیچ 

323 ص :
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ٍبَلَْقنُم َّيَا  اوُـمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَـس  َو   » هیآ دـنناد و  یم  هناـملاظ  ناـیرج  کـی  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تلحر  زا  دـعب  تیمکاـح 
ای رگنهآ و  هواک  ای  ناتساب  ناریا  ششوپ  ریز  یلو  دنا ، هداتسیا  مالـسا  لصا  يدوبان  ياپ  اه  نیا  نوچ  دننک ، یم  حرطم  ار  َنُوِبلَْقنَی ؛»

: دیامرف یم  همادا  رد  هیضرم  يارهز  و  رگید ، حالصلا  رهاظ  خیش  ره 

شیپ رد  هک  یکاندرد  باذع  زا  ار  امـش  هک  متـسه  یـسک  نآ  رتخد  نم  ینعی ؛ ِدیدَش » ٍباذَع  ْيَدَی  َْنَیب  ْمَُکل  ٍریذَن  ُهَْنبِا  اَنَا  َو   - » 329
هوحن کی  امـش  ِراک  نیا  هک  متفگ  مداد و  ربخ  دـیدروآ  شیپ  دوخ  يارب  هک  یگرزب  راـک  رطخ  زا  نم  .تشاد و  رذـحرب  دـیراد  ور 

منک اهر  ار  مردپ  هریس  نم  دیشاب  هتشادن  راظتنا  اذل  تسا و  هداوناخ  ام  هریس  هدنیآ  هب  تبسن  نداد  تریصب  نینچ  تسا و  رفک  ملظ و 
.مشاب یگرزب  فارحنا  نینچ  رب  رظان  هنابلط  تیفاع  و 

هیلع یلع  رگا  تسا ، مالسلا  هیلع  یلع  يونعم  ياهدومنهر  شریذپ  هدامآ  هعماج  بلق  هتفرگ و  ياپ  هزات  مالـسا  هک  یطیارـش  نآ  رد 
هعماج هجیتن  رد  هدش و  یفرعم  تیرشب  هب  هغالبلا  جهن  رد  هک  دوش  یم  رـضاح  هعماج  دارفا  بلق  رد  ییادخ  دیآ ، هنحـص  هب  مالـسلا 

ار هعماج  دارفا  دوجو  رـسارس  و  درک ، تاـجانم  ادـخ  نآ  اـب  دوش  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ  هک  دوش  یم  ییادـخ  اـب  سنُا  هب  قفوم 
- یبلاق کـشخ و  تداـبع  کـی  ياـج  هب  دـسر -  یم  هعماـج  هب  تیونعم  اـب  هارمه  یتیدوبع  دـنک و  یم  لاغـشا  ادـخ  نآ  هب  ّتبحم 
رد هداوناخ  نیا  رگا  تسا و  لصو  شنطاب  هب  نآرق  رهاظ  گنهرف ، نآ  رد  هک  دنسانش  یم  ار  یگنهرف  مالـسلا  مهیلع  ربمایپ  هداوناخ 
یم تسد  يروعش  هب  هعماج  مالسلا  هیلع  یلع  تیمکاح  اب  اذل  دش و  یمن  حرطم  هعماج  رد  ظافلا  ّدح  رد  نآرق  رگید  دنشاب ، هنحص 

میتسناوت رگا  هک  ارچ  دش ، یم  نارگید  اب  دوخ و  اب  اه  ناسنا  طباور  رد  یمیظع  ییاسراپ  لّکوت و  بجوم  هک  تفای 

324 ص :

زا ینید  تیمکاح  فذح  تافآ  یبای  هشیر  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  تریصب 
ناهج تیریدم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 467ناهفصا   هحفص 343 

http://www.ghaemiyeh.com


هعماج رد  یحور  لاح ، نآ  رد  دیـسر و  میهاوخ  نیقی  هبترم  هب  ًامتح  مینک ، رارقرب  طابترا  وا  اـب  تسرد  میباـیب و  تسرد  ار  دـنوادخ 
دهاوخ ادیپ  ار  دوخ  یقیقح  ِینعم  یگدنز  دـنراد و  رارق  دوجو  ملاع  زکرم  رد  دـننک  یم  ساسحا  هراومه  اه  ناسنا  هک  تسا  مکاح 

(1) .تفر مالسا  ردص  ناناملسم  تسد  زا  یطیارش  نینچ  دندید  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  درک و 

هدـنیآ هچ  تفر و  تسد  زا  يزیچ  هچ  دـش  موـلعم  دـش و  نشور  هعجاـف  قـمع  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  نانخـس  اـب  هک  ـالاح  و 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رتخد  نانخـس  ینعم  دیآ و  یم  دوخ  هب  تیرـشب  هرخألاب  دنام ، دهاوخ  نامکاح  يارب  يرـسدردرپ 

.دمهف یم 

تسب نب  زا  خیرات  تاجن  مالسلا و  اهیلع  همطاف 

ماجنا میهد ، ماجنا  دیاب  هچنآ  مه  ام  دیهد ، ماجنا  دیهاوخ  یم  هچ  ره  امـش  ینعی ؛ َنوُرِظَْتنُم » ّانِا  اوُرِظَْتناَو  َنُوِلماع ، ّانِا  اُولَمْعاَف   - » 330
.دنام میهاوخ  رظتنم  مه  ام  دینامب ، رظتنم  امش  داد ، میهاوخ 

میدومن يزیر  هیاپ  مالسا  تاجن  يارب  ار  يا  ههبج  میدرک و  صخشم  ار  دوخ  ههبج  ام  دنیوگب  دنتساوخ  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
َنیذَِّلل ُْلق  َو  : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  يا  هیآ  هب  دننک  یم  هراشا  .دینکب  دـیتساوخ  يراک  ره  مالـسا  مسا  هب  امـش  میهد  یمن  هزاجا  و 

دندرواین نامیا  هک  ییاه  نآ  هب  ربمایپ ! يا  ینعی ؛  (2)« نوُرِظَْتنُم ّانِا  اوُرِظَْتناَو  نُوِلماع  ّانِا  ْمُِکتَناکَم ، یلَع  اُولَمْعا  َنُونِمُْؤی  ال 

325 ص :

.دییامرفب عوجر  هللا » هیقب  ملاع  هب  دورو  لماوع  ینعم و   » ثحب هب  دیناوت  یم  دوجو » ملاع  زکرم   » رد یگدنز  مهف  يارب  - 1
121و122. تایآ دوه ، هروس  - 2
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ام دیـشاب ، ناتلامعا  جیاتن  رظتنم  امـش  میهد ، یم  ماجنا  میناوت  یم  هچنآ  مه  ام  دـیهد ، ماجنا  ناتناوت  ساسا  رب  دـیناوت  یم  هچنآ  وگب :
رادـیاپ دوخ  عضاوم  رب  دـیامرف : یم  شربمایپ  هب  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  دـینک  یم  هظحالم  هچنانچ  .میتسه  ناـملامعا  جـیاتن  رظتنم  مه 

ربمایپ هک  دنروآ  یم  نابز  رب  ار  نانخس  نامه  دننک و  یم  ساسحا  یطیارش  نینچ  رد  ار  دوخ  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  الاح  شاب !
تمواقم يرادیاپ و  نایرج  مالسلا ، اهیلع  ارهز  ترضح  ِنخس  نیا  اب  ًالمع  دیامرف و  یم  حرطم  ادخ  رما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

عورش هزات  هکلب  دشن ، مامت  هبطخ  نیا  راهظا  زا  سپ  مالسلا  اهیلع  همطاف  تضهن  اهنت  هن  دش و  عورش  مالسا  ردص  فارحنا  لباقم  رد 
ار نازرابم  هک  دش  هدراذگ  یتضهن  هیاپ  دش  هّجوتم  تسین ، ور  هبور  يا  هداس  هلئسم  اب  هک  دش  هّجوتم  یبوخ  هب  لوا  هفیلخ  و  تشگ ،

اذـل دوب ، رتشیب  راصنا  نیب  رد  يزیر  همانرب  نیا  لامتحا  دـنیامن و  يزیر  همانرب  دوخ  يارب  دـنک و  مرگلد  هدـنیآ  هب  تبـسن  دـناوت  یم 
: تفگ تفر و  ربنم  يالاب  ًاعیرس  وا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هبطخ  مامتا  زا  سپ 

هدینـش يزیچ  هلوقم  نیا  زا  سک  ره  دوبن ؟ ییاه  تساوخ  نینچ  ربمایپ  راگزور  رد  ارچ  دیهد ؟ یم  شوگ  ینخـس  ره  هب  ارچ  مدرم ! »
ناگدنامرد زا  .دنک  رادیب  ار  هتفخ  هنتف  دـهاوخ  یم  .تسوا  مُد  وا  هاوگ  هک  دـَنام  ار  یهابور  .دـهد  یهاوگ  هدـید  سک  ره  .دـیوگب 

(1) لاحط ّما  .دریگ  یم  کمک  نانز  زا  .دهاوخ  یم  يرای 

نادنچ نکیل  میوگ ! یم  راکشآ  میوگب  رگا  میوگ و  یم  مهاوخب  رگا  نم  .تشاد  تسود  رتشیب  زیچ  همه  زا  ار  يراکدب  هک  دَنام  ار 
.دوب مهاوخ  شوماخ  دنراذگاو  ارم  هک 

326 ص :

.تسا هدوب  تیلهاج  رصع  رد  هک  یپسور  نز  - 1
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وا هک  دیدوب  امش  نوچ  دینکب ! ار  ربمایپ  هدومرف  ِتیاعر  دیاب  نارگید  زا  رتشیب  امش  مدینش ! ار  امش  نادرخبان  نخـس  راصنا ! هورگ  يا 
(1)« .تشاد مهاوخ  هاتوک  دشابن  تازاجم  راوازس  هک  یسک  زا  ار  منابز  تسد و  نم  .دیدرک  يرای  دیداد و  هانپ  ار 

ناهج ّلک  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  طخ  تیمکاح 

رظن هب  دـیاب  هک  تسا  هدرک  ساسحا  يرطخ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  نانخـس  زا  سپ  هفیلخ  هک  دـیآ  یمرب  یبوخ  هب  رکبابا  تـالمج  زا 
کی تعـسو  زا  رتشیب  شتعـسو  درک ، يراذگ  هیاپ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هچنآ  هک  نیا  زا  لفاغ  دنک ، هفخ  هفطن  رد  ار  رطخ  نآ  دوخ 
ًالعف ات  هبناج  همه  قیمع و  يا  هزرابم  يزیر  هیاپ  يارب  تسا  يدـیما  داجیا  .دوش  بوکرـس  دـیدهت  اب  هک  تسا  یماظن  دودـحم  ههبج 
هدرک ار  زیچ  همه  باسح  اه  نیا  دـش  ضرع  هک  نانچمه  دـبایب و  ار  دوخ  ياج  مارآ  مارآ  دـنکن و  مگ  ار  دوخ  ینعم  مالـسا  ساسا 

(2)، ار مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  باسح  رگم  دندوب 

327 ص :

هب ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینچ  نیا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هبطخ  زا  دعب  رکبابا  هک  هدرک  یمن  رواب  مه  دیدحلا  یبا  نبا  ایوگ  - 1
يارب ار  نانخـس  نیا  دـیوگ  یم  دـیدحلا  یبا  نبا  هک  میراد  ص215  ج16 ، دیدحلا ،» یبا  نبا  حرـش   » رد اذـل  دـشاب  هتفرگ  داقتنا  داب 

هب دـنز  یمن  هیاـنک  تفگ  دـنز ؟ یم  هیاـنک  یـسک  هچ  هب  رکبوـبا  مـتفگ  مدـناوخ و  يرـصبدیزوبا  نـب  یحی  ینعی  ییحیوـبا ، بـیقن 
يور ینعی  متفگ  .تسا  یلع  شدوصقم  تفگ : دیدنخ و  .مدیـسرپ  یمن  وت  زا  دوب  حیرـص  وا  نخـس  رگا  متفگ  .دیوگ  یم  تحارص 

رکبابا اما  دـندرک ، يرادـفرط  یلع  زا  دـنتفگ ؟ هچ  راصنا  تسا ! تموکح  مکرـسپ ! هلب ! تفگ  تسا ؟ یلع  هب  دـنت  نانخـس  نیا  همه 
.درک یهن  ار  نانآ  دزیخرب و  هنتف  دیسرت 

هیلع یلع  تیمکاـح  عناـم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تلحر  زا  سپ  هک  دـندش  دـهع  مه  یهورگ  ریدـغ  ناـیرج  زا  سپ  - 2
ار زیچ  همه  همان  نامیپ  نآ  رد  دنداد ، حارج  هدیبعوبا  هب  ار  نآ  هیهت و  رفن  ياضما 34  اب  يا  همان  نامیپ  اتسار ، نیا  رد  .دنوش  مالسلا 
دیدحلا ج4 ص454 یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  و  راحب ج8ص33 ، هب  نآ  دافم  زا  عـالطا  يارب  .دـندرک  يزیر  هماـنرب  ینیب و  شیپ 

.دییامرفب عوجر 
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دینادب ینعی ؛ َنوُرِظَْتنُم » ّانِا  اوُرِظَْتناَو  َنُوِلماع  ّانِا  اُولَمْعاَف  : » دیوگ یم  تسا و  هدمآ  هک  دندوب ، هدرکن  ار  ییارهز  نینچ  باسح  مه  نآ 
اهیلع ارهز  ترـضح  .دـنام  میهاوخ  رظتنم  مه  ام  دیـشاب ، رظتنم  امـش  مینک ، یم  مینکب ، دـیاب  هچنآ  مه  ام  دـیدرک ، ار  دوخ  راک  امش 

رظن هب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ناـبیقر  مه  تهج  نیمه  هب  دـنک و  مـالعا  ار  هفیلخ  اـب  هزراـبم  گـنهرف  اـت  تسا  هدـمآ  مالـسلا 
ارهز ترـضح  يریگ  عضوم  اب  نوچ  دنتفرگ ، ماقتنا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  زا  دندز ، ترـضح  هب  هک  یتابرـض  نآ  اب  ناشدوخ 
کی هک  دنتـساوخ  یمن  ار  تیعـضو  نیا  اه  نآ.دیـسر  تسب  نب  هب  دـندرک ، یم  رکف  هک  روط  نآ  ناشیاه  همانرب  همه  مالـسلا  اـهیلع 

زیچ اب  الاح  دنتـساوخ و  یم  دوخ  يارب  ار  مالـسا  همه  اه  نآ  ءافلخ ، طخ  رگید  فرط  کـی  دـشاب و  مالـسلا  هیلع  یلع  طـخ  فرط ،
لکش دنک ، یم  يریگیپ  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ياهدومنهر  هک  يرکف  لیصا  ِنایرج  کی  ناونع  هب  هعیـش  دندش و  ور  هبور  يرگید 
راهچ ره  هک  یگنهرف ، يرکف و  ینابم  همه  نآ  اب  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نایرج ، نیا  لصاح  یتهج  زا  هک  يروط  هب  .تفرگ 

هیلع قداص  ماما  زا  میقتـسمریغ  ای  میقتـسم  هک  دـنراد  رارقا  یعفاش  لـبنح و  دـمحا  هفینحوبا ، سنا ، کـلام  زا  معا  ّتنـس  لـها  ماـما 
رب نوخ  يزوریپ  ییاروشاع  گنهرف  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نایرج  نیا  لـصاح  رگید  تهج  زا  .دـنا و  هدرک  هدافتـسا  مالـسلا 

.ریشمش

328 ص :
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هعیش تموکح  روهظ 

یمن هک  قطنم  اب  دندید  تسا ، يورـشیپ  لاح  رد  خیرات  لوط  رد  هراومه  درک ، يراذگناینب  ار  نآ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  يا  ههبج 
قح سک  چـیه  هک  درک  مالعا  ًامـسر  هیواعم  .دـندش  تمهت  راک  هب  تسد  درک ، نوریب  هنحـص  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  ناوت 

لاّعف هدنز و  نایرج  هعیش  رگا  .نتـشک  ار  دارفا  ندوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  هعیـش  مرج  هب  دندرک  عورـش  دیوگب و  یلع  بقانم  زا  درادن 
فقـس دندرکرپ ، نایعیـش  زا  ار  اه  نادنز  سابع ، ینب  هیما و  ینب  يرآ  دندمآ ، یم  ولج  شا  يدوبان  يارب  ّدـح  نیا  ات  دـیابن  هک  دوبن 

ولج طاشن  مامت  اب  هعیش  زاب  یلو  دندومن ، روگ  هب  هدنز  ار  اه  نآ  اج  نامه  رد  دندرک و  بارخ  اه  نآ  زا  يدایز  هّدع  رسرب  ار  نادنز 
زا هکلب  ات  داد  رارق  دوخ  دهعیلو  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هنارگ  هلیح  شتفالخ  ماکحتسا  يارب  یـسابع  نومأم  هک  يروط  هب  دمآ  یم 

نیا زا  .دشن  زاب  دنربب ، نیب  زا  دوخ  معز  هب  ار  هعیش  نایرج  دننک و  ضوع  ار  هعیـش  همئا  ریـسم  دوخ ، هب  ناماما  ندرک  کیدزن  قیرط 
رد دنتفرگ و  رظن  ریز  اه  ناگداپ  رد  ار  هعیش  ناماما  مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  يدهعیلو  حرط  ندادن  باوج  زا  سپ  ینعی  دعب ، هب  هبترم 

دـنک و یم  دوجو  نالعا  هعیـش  تموکح  ینامثع ، يروطارپما  قمع  رد  دـننیب  یم  هبترم  کـی  یلو  دـندرک ، دیهـش  ار  اـه  نآ  یناوج 
ياه هیال  دش ، نایامن  هیوفـص  رد  هک  يروهظ  زا  رتهب  يروهظ  اب  هعیـش  گنهرف  زاب  دراذگ و  یم  اپ  خیرات  نادـیم  هب  هیوفـص  تلود 

بیوصت یلم  ياروش  سلجم  رد  هک  ینوناق  ره  دیاب  لاح  نیا  رد  دهد و  یم  ناشن  ار  دوخ  هطورشم  بالقنا  رد  تفاکـش و  ار  خیرات 
، اهتنا رد  و  دش ، قّقحم  یمک  یمطاف ، گنهرف  ندوب  رثوک »  » هدژم و  دنیامن ، دییأت  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  هقف  نادـهتجم  دوش  یم 

رد هعیش 
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رگید هک  دـهد  یم  لکـش  يا  هنوـگ  هب  ار  دوـخ  روـشک  یـسایس  شیارآ  هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ ماـما  يربـهر  هب  یمالـسا  بـالقنا 
هیقف ّیلو  دیاب  مه  ار  روهمج  تسایر  مکح  دوش و  یم  مکاح  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  هقف  هکلب  تسین ، هاش  رانک  رد  عّیـشت  گنهرف 

مظعا هللا  هیقب  ترـضح  ینعی  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  دوخ  تیاهن ، رد  ات  دیآ  یم  ولج  مه  زاب  هعیـش  هک  تسا  مولعم  دنک و  ذـیفنت 
مالـسلا اهیلع  همطاف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  دوب  يا  هدژم  نیا  دـنریگب و  تسد  هب  ار  تموکح  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

خیرات رد  ار  دوخ  ياج  مارآ  مارآ  ینک ، یم  عورـش  وت  هک  ینایرج  ینعی  تسا ؛» وت  دنزرف  زا  تّما ، نیا  يدـهم  : » دـندومرف دـنداد و 
، دش ضرع  ًالبق  هک  نانچمه  اذل  دوش و  مکاح  ناهج  گنهرف  رب  یهاوخ  یم  وت  هک  یمالسا  تیاهن ، رد  ات  دنک  یم  زاب  ناهج  هدنیآ 

ٌهَوُْـسا یل  هللا  ِلوُـسَر  ِهَْنبِا  یفَو  : » دـنیامرف یم  ماـیق  يادـتبا  رد  دـننک ، یم  عورـش  ار  دوـخ  ماـیق  مالـسلا  هـیلع  يدـهم  ترـضح  یتـقو 
.درک يزیر  هیاپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  هک  تسا  يا  همانرب  رد  نم  هوسا  وگلا و  ینعی ؛  (1)« ٌهَنَسَح

نمشد هب  تبسن  ام  نارکفنشور  تریصب  مدع  هشیر 

ادیپ هداعلا  قوف  ناوت  هعماج  دوش ، هرادا  هعماج  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  گنهرف  اب  یتقو  دـش  مولعم  یمالـسا  بالقنا  ماظن  رد 
هب ناهج  مامت  ًابیرقت  گنج  نآ  رد  هک  یلاح  رد  دـیدرک ، هظحـالم  هلاـس  تشه  سّدـقم  عاـفد  رد  ار  شا  هنومن  امـش  درک ؛ دـهاوخ 

دنتساوخ یم  همه  همه و  هیروس ، زا  ریغ  هب  یبرع  ییاپورا و  ياهروشک  همه  ات  دیریگب  زور  نآ  تردقربا  ود  زا  دمآ ، مادص  کمک 
لّوا زا  هئطوت  همه  نیا  هک  نانچمه  دنتسناوتن ، یلو  دنهد  تسکش  ار  ناریا 
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، میراد هلصاف  یلیخ  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  گنهرف  لماک  قّقحت  اب  ام  زونه  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دشن ، قفوم  الاح  ات  بالقنا 
مهارف یمطاف  گنهرف  لماک  قّقحت  طیارـش  دننک و  یم  روهظ  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  سّدـقم  دوجو  یتقو  دـینک  باسح  الاح 
ناملاظ هک  یطیارـش  مضه  یلاح  چیه  رد  یمطاف  گنهرف  نوچ  دور ، یم  ولج  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  راک  عیرـس  ردـقچ  دوش ، یم 

دوخ راک  درک و  مَلَع  دق  هفیقـس  گنهرف  لباقم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  ادتبا  دوش ، یمن  دننک  یم  مهارف 
هـشیر رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  یتریـصب  اب  مه  نآ  دهد ، یمن  هار  دوخ  هب  سأی  زگره  دور و  یم  ولج  نانچمه  دومن و  عورـش  ار 

.دهد یم  شنایعیش  هب  اه  هثداح  یبای 

یتلایا و ياه  نمجنا   » هحیال لاس 1341  رد  یهاشنهاش  ماظن  دینک ؛ هظحالم  هنومن  ناونع  هب  امـش  دـش ، ضرع  زین  ًالبق  هک  نانچمه 
قّقحت نیع  رد  ات  دوب  هدرک  شالت  مه  هاش  ماـظن  دروخ و  یمن  مشچ  هب  نآ  رد  یعرـش  فـالخ  رهاـظ  رد  درک ، بیوصت  ار  یتیـالو »

هک نیا  ياج  هب  نآ  ياهدـنب  زا  یکی  رد  یلو  دوشن ، هیـضق  لـصا  هّجوتم  یـسک  هک  دـسیونب  ار  هحیـال  يروط  دوخ ، دـساف  فادـها 
یـسک تسا  نکمم  هیـضق  ِرهاظ  رد  مراد ؛» داـقتعا  هک  یـسّدقم  باـتک  هب  مسق  : » دـندوب هتـشون  دـنروخب ، مسق  نآرق  هب  ناگدـنیامن 

ره قیرط  نیا  زا  دـندش  هّجوتم  هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ ماما  یلو  تسا ، نآرق  نامه  یمالـسا  هعماـج  يارب  سّدـقم » باـتک   » دـیوگب
هک مه  ءاملع  هیقب  دنداد ، ناشن  تیساسح  نآ  يور  اذل  دوش و  سلجم  دراو  ناریا  ّتلم  هدنیامن  ناونع  هب  دناوت  یم  مه  یناملسمریغ 

موحرم .دندرک  یهارمه  دندوب  مالسلا  اهیلع  همطاف  تریصب  درگاش 
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نتـشک نآ  ینعم  تسیچ ؟ هحیـال  نیا  فدـه  ینعم و  دـیناد  یم  مدرم ! دومرف : تفر و  ربنم  نارهت  رد  هیلع » هللا  همحر  » یفـسلف ياـقآ 
!!. تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ناگدنیامن هک  دنک  یم  یقرف  هچ  تسا !؟ هدش  هچ  رگم  هک  دنک  بجعت  دـشاب ، هتـشادن  یمطاف  قیمع  شنیب  هک  یناسنا  تسا  نکمم 
همطاف بتکم  نادرگاش  یتقو  مراد .؟» داـقتعا  هک  ینآرق  هب  مسق  : » دـنیوگب اـی  مراد ،» داـقتعا  هک  یـسّدقم  باـتک  هب  مسق  : » دـنیوگب

اذل تسا و  هدیباوخ  هلمج  نیا  تشپ  يا  هلیح  هچ  دـنوش  یم  هّجوتم  یبوخ  هب  دـننک ، یم  ریـس  هلئـسم  قمع  ات  رهاظ  زا  مالـسلا  اهیلع 
دینیبب ات  دوب  لاثم  کی  نیا  .دریگب  سپ  ار  هحیال  هک  دـندرک  روبجم  ار  هاش  میژر  دوخ ، يرگنـشور  اـب  هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ ماـما 

هنوگ نیا  زا  ام  مدرم  ًاضعب  هک  دوش  یم  هچ  مینیبب  دیاب  .دهد  یم  ّتقد  تریصب و  هنوگچ  دوخ  یعقاو  نایعیش  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف 
لابقتـسا رگرامعتـسا  ِناتـسلگنا  ِرودزم  ِناخاضر  زا  برغ ، هدرک  لیـصحت  ِنارکفنـشور  ارچ  ًالـصا  دـنوش ؟ یم  مورحم  اـه  تریـصب 

مه رخآ  ات  تسا و  ناخاضر  رواشم  لاس  شش  قّدصم  رتکد  لثم  یصخش  یّتح  دننیبب ، دنتسناوتن  ار  ناخاضر  ندوب  هتسباو  دندرک و 
رومأـم ناـخاضر  هک  دـنیب  یم  لّوا  ناـمه  زا  یبوخ  هب  هیلع » هللا  همحر  » سردـم موحرم  یلو  دوب ، راداـفو  يولهپ  هلـسلس  تنطلـس  هب 

دیهش .تسا  هدش  لیمحت  هطورشم  بالقنا  ناریا و  هب  ناتـسلگنا - یفخم  رومأم  دیاس -  نُریآ  کمک  هب  هک  تسا  سیلگنا  صخـشم 
و تسا ؛ هدروآ  تسد  هب  یتـحار  هب  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  گـنهرف  هب  یکیدزن  اـب  ار  تریـصب  نیا  هیلع » هللا  هـمحر  » سردـم
هچ هراومه  دنا ، هتفرگ  هلـصاف  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  گنهرف  زا  یلو  دـنا ، هتفر  اج  همه  هک  ام  ياه  هدرک  لیـصحت  سکعرب ،

دنا و هدروخ  يزاب  نمشد  قیرط  زا  دنهاوخن  هچ  و  دنهاوخب ، ناشدوخ 
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یم هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ ماما  رد  ار  یخیرات  یهاگآدوخ  هنومن  زاب  .دـنا  هدوب  مورحم  دوخ  هنامز  یخیرات  یهاگآدوخ  زا  هراومه 
رون مالـسلا  اهیلع  همطاف  گنهرف  زا  هک  تسین  یمالـسا  ناگرزاب ، سدـنهم  مالـسا  نوچ  دـینیب ، یمن  ناـگرزاب  سدـنهم  رد  دـینیب و 

دوجو ترـضح  نآ  يریگ  عضوم  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  ًالـصا  ایوگ  دـینک ، هظحـالم  ار  ناـشیا  ياـه  باـتک  رـسارس  دـشاب ، هتفرگ 
نامز رد  اکیرمآ  هناخترافـس  هب  هیلع » هللا  همحر  » ماما طخ  نایوجـشناد  یتقو  هک  دوش  یم  نیا  مه  شا  هجیتن  تسا ، هتـشادن  یجراخ 
نوچ دیا ، هدرک  هلمح  اکیرمآ  هناخترافـس  هب  ارچ  هک  دهد  یم  افعتـسا  ناگرزاب  ياقآ  دننک ، یم  هلمح  ناگرزاب  ياقآ  ِتقوم  تلود 

شـشوپ ریز  اکیرمآ  ياه  هئطوت  هّجوتم  ام  نایوجـشناد  هک  یلاح  رد  ایند ، ياه  تلود  هیقب  رانک  دناد ، یم  تلود  کی  ار  اکیرمآ  وا 
ردص ینب  ناگرزاب و  لاثما  تسا و  هناخسوساج  کی  هناخترافـس  نیا  دنمهف  یم  یماما  طخ  نایوجـشناد  ارچ  .دنوش  یم  هناخترافس 
صاخ يرایشوه  درک و  وجتسج  دیاب  مالسلا  اهیلع  همطاف  تریصب  هب  يرود  یکیدزن و  رد  ار  هلئسم  هشیر  دنمهف ؟ یمن  هداز  بطق  و 

.هثداح نآ  ياه  تیصخش  اهراعش و  رد  هن  دنیب و  یم  خیرات  نتم  رد  ار  يا  هثداح  ره  هاگیاج  هک  ترضح  نآ 

رـس هک  یلاح  رد  دمآ ، راک  رـسرب  هیواعم  نب  دیزی  یتقو  هک  دـندید  رکبابا  تفالخ  رد  ار  ییادرف  رطخ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
: تفگ دوب ، شیولج  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح 

الَف ِْکلُْملِاب  ُمِشاه  ْتَبَِعل 

ْلََزن ٌیْحَو  َءاج َو ال  ٌرَبَخ 

.دش لزان  نامسآ  زا  يا  یحو  هن  دوب و  راک  رد  بیغ  زا  يربخ  هن  هنرگو  دندرک ، يزاب  تیمکاح  کُلم و  اب  مشاه  ینب 
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، تسا هدـش  رتسبمه  هریون  نب  کلام  رـسمه  اب  هک  دـیلو  نبدـلاخ  دروم  رد  ار  ادـخ  حیرـص  مکح  دوخ  رظن  اـب  لوا  هفیلخ  یتقو  اـیآ 
؟(1) دنک یمن  ءارجا 

نادب سکره  منک و  یم  یهن  ار  نآ  نم  هک  دوب  يراج  ادخ  لوسر  دهع  رد  هعتم  ود  : » دیوگ یم  تحارص  هب  مود  هفیلخ  یتقو  ایآ  و 
قح دوخ  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مکح  ادـخ و  مکح  لـباقم  رد  قیرط  نیا  زا  »(2) و  دش دهاوخ  هجنکـش  درک  لمع 

؟ دوش یحَو  ّلک  رکنم  دیزی  هک  دشک  یمن  اج  نیا  هب  راک  دوش ، یم  لئاق  رظن 

دیزی تیمکاح  هشیر 

تـسانب یتقو  دیـشک ، اجک  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تفالخ  ریـسم  نیملـسم ، تیمکاح  رب  دـیزی  روضح  اب  دـینک  هظحالم 
نیا دـهد  یم  هزاجا  دوخ  هب  مه  قساف  ِرفاک  ِدـیزی  دـشاب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هفیلخ  رکبابا  يونعم ، زایتما  چـیه  نودـب 
نوچ دش ؟ نینچ  ارچ  تسا ، هدـمآ  راکرـس  رب  ربمایپ  نامه  مسا  هب  هک  دـیوگب  نخـس  يربمایپ  نید  ّدـض  رب  و  دـنک ، لاغـشا  ار  تُسپ 
هعماج ياه  ناسنا  بلق  تهج  رگید  دوش  هتسب  نامـسآ  اب  نیمز  طابترا  ياه  هار  ینعی  دوش ، هعماج  رب  مکاح  موصعم  ماما  ریغ  یتقو 

دـش و دـنهاوخ  ینیمز  رتشیب  هچ  ره  نامکاح ، هب  یّـسأت  اـب  هکلب  دوش ، یمن  هتخود  تیونعم  نامـسآ  يوس  هب  ناـشنامکاح  قیرط  زا 
ار مالسا  بلاق  هک  دوب  دنهاوخ  یناسک  یمالسا ، نینچ  ياضف  رد  نینّیدتم  ًاتیاهن 

334 ص :

ص230. ج13 ، ریدغلا ،» همجرت   - » ص 233 ج 2 ، سیمخلا ،» خیرات  - » 1
.دیرجت حرش  رد  یجشوق  ص17 - ، ج12 ، ریدغلا ،» همجرت   - » ص206 ج7 ، یقهیب ،» ننس  - » 2
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ریـس دوخ  تادابع  قیرط  زا  تساوخ  یـسک  ره  هک  يّدح  ات  دشاب ، هتـشاد  حور  بلق و  اه  نآ  ِمالـسا  هک  نیا  نودب  دننک ، یم  ظفح 
هب درازگ ، یم  زامن  عوشخ  اب  هک  ار  يرازگزامن  رمع  : » دنسیون یم  نیخروم  اذل  و  دش ، دهاوخ  ینعم  یب  شراک  دهد ، ماجنا  يونعم 

(1)« دز کتک  قافن  ماهتا 

ار مالسا  نطاب  هک  مه  ییاه  نآ  درادن و  نآ  نطاب  هب  یهار  چیه  دسانش و  یم  تروص  کی  ّدح  رد  ار  مالـسا  مه  هفیلخ  دوخ  نوچ 
ّاِلا ُهُّسَمَی  ـال  ٍنُونْکَم ، ٍباـتِک  یف  ٌمیرَک ، ٌنآْرَُقل  ُهَّنِا  : » هدوـمرف اـه  نآ  یفرعم  رد  نآرق  هک  ییاـه  نآ  دـنوش ، یم  يوزنم  دنـسانش ، یم 

رگم دــننک  سمل  ار  نآ  دــنناوت  یمن  تـسا ، هدــش  هداد  رارق  ناـهنپ  یباـتک  رد  هـک  يا  هبترمدــنلب  نآرق  نآ  ینعی ؛  (2)« نوُرَّهَطُْملا
نیا زا  دـندش و  فذـح  یّلک  هب  یمالـسا  هعماج  رب  تیمکاح  ریـسم  زا  دـنراد ، نآرق  نطاب  هب  هار  هک  مه  ییاـه  نآ  يرآ ؛ نورهّطم ،
نیمز کـی  نامـسآ ، ندرک  شومارف  يارب  رکباـبا  تفـالخ  اـب  عقاو  رد  دـش و  هتـسب  رـشب  يوس  هب  تیونعم  ِنامـسآ  ياـه  هار  قـیرط 

.دـنوش لوغـشم  نیمز  نیمه  هب  دـننک و  شومارف  ار  نامـسآ  ناملـسم ، هزات  ِمدرم  دنتـساوخ  دنتـشاذگ و  اه  ناـسنا  لـباقم  يدـیدج 
، دـیاشگب مالـسا  ِتیونعم  نامـسآ  يوس  هب  زین  ار  اهروشک  هیقب  مدرم  مشچ  هک  دوب  تهج  نآ  زا  هن  مود  هفیلخ  نامز  ییاـشگروشک 
، دندوب نآ  رّکذـتم  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هک  ار  ینامـسآ  ات  برعلا ، هریزج  مدرم  لباقم  رد  دوب ، رگید  نیمز  ندرک  فشک  هکلب 
دوب و هدناسرن  تابثا  هب  ار  یّنِم » ُهَعِْـضب  ُهَمِطاف   » ینعم دندوب و  هدراذگن  نادیم  هب  اپ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  رگا  دـننکن و  بلط 

زا يا  هراپ  مالسلا  اهیلع  همطاف  دوب  هدشن  نشور 

335 ص :

.دعب هب  ص 185  ج 12 ، ریدغلا ، همجرت  ینیسح - سیردا  رتکد  تیاده ،» راوشد  هار  - » 1
ات 79. تایآ 76  هعقاو ، هروس  - 2
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.دش یم  نفد  هفیقس  رابغ  درگ و  رد  هشیمه  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نید  ایوگ  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدّمحم  تلاسر 

دنرادن یهاگآ  نآرق  نطاب  زا  نامکاح  یتقو 

تاداـع تابّـصعت و  ندرک  هدـنز  اـب  یتحار  هب  درادـن ، تیونعم  نامـسآ  اـب  ینـالوط  تسراـمم  ءاـیبنا  بتکم  قیرط  زا  هک  یعاـمتجا 
هب ار  تّما  ییاوشیپ  یـسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  سپ  دیاب  هک  تسا  نیا  دوش و  یم  جراخ  يرادنید  ریـسم  زا  هتـشذگ ،

ناسنا يروآرد  نم  تاداع  اه و  ییارگ  هلیبق  همه  زا  شدوخ  دشاب و  هتـشاد  نامـسآ  رد  زین  یتسد  نیمز و  رب  یتسد  هک  دریگ  هدهع 
لعفنم روهقم و  دـنک و  مکاح  ار  نید  نطاـب  رهاـظ و  یطیارـش  ره  رد  دـناوتب  اـت  دسانـشب ، ار  نید  تقیقح  ینعم و  هدوب و  دازآ  اـه ،

بادآ و ریز  رد  ار  ادـخ  رون  بوجحم و  ار  یمالـسا  هعماج  هرهچ  يروآرد ، نم  موسر  بادآ و  اب  ایند  لـها  هنرگو  ددرگن ، طـیارش 
بادآ و ینیزگیاج  رد  دناد ، یم  موسر  بادآ و  زا  يا  هعومجم  ًافرـص  ار  ادخ  نید  هک  يا  هفیلخ  دنراد و  یم  ناهنپ  تیلهاج  موسر 

مکاح هبقع  نب  دیلو  رب  یهلا  ّدـح  يارجا  رد  موس  هفیلخ  دـینیب  یم  درک و  دـهاوخن  یتمواقم  رگید  موسر  بادآ و  ياج  هب  یموسر ،
هک نیا  ات  دور  یم  هرفط  دوب ، هدـناوخ  تعکر  راهچ  مه  ار  حبـص  زامن  دجـسم و  بارحم  رد  دوب  هدـمآ  یتسم  تلاـح  رد  هک  هرـصب 

مراذگ یمن  ما  هدنز  ات  مسق ! ادخ  هب  دنیامرف : یم  دننک و  یم  ارجا  وا  رب  ار  ادخ  ّدح  هنیدم  ياه  هچوک  زا  یکی  رد  مالسلا  هیلع  یلع 
.دوش (1) لیطعت  یهلا  دودح 

336 ص :

ص 345. ج2 ، يدوعسم ، «، بهذلا جورم  - » 1

زا ینید  تیمکاح  فذح  تافآ  یبای  هشیر  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  تریصب 
ناهج تیریدم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 467ناهفصا   هحفص 355 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14857/AKS BARNAMEH/#content_note_336_1
http://www.ghaemiyeh.com


ایند هب  دنزرف  شجاودزا  زا  دعب  هام  شـش  مناخ  نیا  دنتفگ  دندمآ و  مود  هفیلخ  دزن  يا  هدع  هک : تسا  هدروآ  داشرا  رد  دیفم  خـیش 
رمع هب  ترـضح  دـندناسر ، مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  ربـخ  .دـننک  راسگنـس  اـنز  مکح  هب  ار  وا  داد  روتـسد  مود  هـفیلخ  .تـسا  هدروآ 

دنزرف ِلمح  عورش  ینعی ؛  (1)« ًارْهَش َنُوثَلث  ُُهلاِصف  ُُهلْمَح َو  َو  ...« ؛ میرادن نآرق  رد  رگم  يا ، هداد  هک  تسا  يروتسد  هچ  نیا  دندومرف :
َِّمُتی ْنَا  َدارَا  ْنَِمل  َْنیَِلماک  ِْنَیلْوَح  َّنُهَدالْوَا  َنْعِـضُْری  ُتادـِلاْولا  َو  : » میرادـن رگم  زاـب  و  دوب !؟ دـهاوخ  هاـم  یـس  شنتـشادرب  ریـش  زا  اـت 
لاح دنهد !؟ ریش  ار  وا  لاس  ود  دنناسرب ، اهتنا  هب  ار  دوخ  دنزرف  هب  نداد  ریـش  دنتـساوخ  رگا  هک  تسا  ناردام  رب  ینعی ؛  (2)« َهَعاضِّرلا
سپ يردام  هک  دراد  یلاکشا  هچ  سپ  دنام ، یم  هام  شش  مینک ، مک  ندادریش  لمح و  هام  یس  عومجم  زا  ار  نداد  ریش  لاسود  رگا 

وت مشاب و  نم  یلع ! يا  هک  درواـین  ار  يزور  ادـخ  تفگ : دـش و  دـعاقتم  مود  هفیلخ  دروآ ؟ اـیند  هب  دـنزرف  يرادراـب ، هاـم  شـش  زا 
(3) .یشابن

هفیلخ مسا  هب  دوبن ، هجوتم  تسرد  مه  ار  نآرق  رهاظ  تشادـن ، یهاگآ  نآرق  نطاب  زا  دـیاش  دـیاب و  هک  روط  نآ  هفیلخ  یتقو  يرآ ؛
هک دـش  ضرع  ًالبق  داتفا و  یقافتا  نینچ  نامثع  ناـمز  رد  هک  ناـنچمه  .دـنک  یم  رداـص  ار  یهاـنگ  یب  لـتق  مکح  یمالـسا  هعماـج 
دزن هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دـندروآ ، مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  ار  هیـضق  نیا  ربخ  یتقو  .درک  رداص  ار  نز  نآ  نارابگنـس  روتـسد  نامثع 

نیا مهف  هب  نم  هک  ادخ  هب  دنگوس  تفگ : نامثع  .تفگ  ار  دوخ  جاجتحا  دمآ و  نامثع 

337 ص :

هیآ 15. فاقحا ، هروس  - 1
.233 هیآ هرقب ، هروس  - 2

ص483. یناپمک ، عبط  راونالاراحب ،» - » ص112 یگنس ، عبط  داشرا ،» - » 3

زا ینید  تیمکاح  فذح  تافآ  یبای  هشیر  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  تریصب 
ناهج تیریدم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 467ناهفصا   هحفص 356 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14857/AKS BARNAMEH/#content_note_337_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14857/AKS BARNAMEH/#content_note_337_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14857/AKS BARNAMEH/#content_note_337_3
http://www.ghaemiyeh.com


هداد ناج  اه  گنـس  ریز  هدش و  مامت  شراک  دندید  دـنتفر ، نوچ  دـینادرگزاب ، نم  دزن  ار  نز  دـیورب و  کنیا  مدوب ، هدیـسرن  بلطم 
ًالماک نم  شاب  نئمطم  رهاوخ ! نابرهم  يا  تفگ : شرهاوخ  هب  دـش  یم  هدرب  راسگنـس  لحم  يوس  هب  هک  یلاح  رد  نز  نآ  .تسا و 

نآ هک  ًادـعب  دـندرک و  راسگنـس  ار  وا  یلو  تسا ، هدوـمنن  شزیمآ  نـم  اـب  مرهوـش  زج  سک  چـیه  ما و  هدرک  ظـفح  ار  دوـخ  تـفع 
تبـسن هک  درم  نآ  .تسا  نم  دنزرف  نآ  درک  رارقا  مه  درم  تسا و  شردـپ  هیبش  ًالماک  هک  دنتـشاد  رارقا  همه  دـش ، گرزب  كدوک 

(1) .تخیر باوختخر  رب  هراپ  هراپ  شندب  ياضعا  مامت  داد ، دوخ  نز  هب  اوران 

دور و یم  مدرم  رب  دوشن ، مکاح  موصعم  ماما  یتقو  هک  یملظ  زا  تسا  ییاه  هنومن  اـه  نیا  .درک  راسگنـس  ار  يا  هفیفع  نز  هفیلخ  و 
مـسا هب  مالـسا و  مسا  هب  هک  نیا  تسا  ینارگن  بجوم  همه  زا  شیب  هچنآ  یلو  دنناد ، یم  ّتنـس  باتک و  هب  ملع  مدع  ار  دوخ  رذـع 

.دوش یم  يراج  یملظ  نینچ  مالسا ، ماکحا  يارجا 

، دننک نیزگیاج  یمالـسا  ياه  شزرا  ياج  هب  ار  ییاهزیچ  دنوش  یم  روبجم  دنریگب ، کمک  ادـخ  نید  زا  دنتـسناوتن  نامکاح  یتقو 
زا ار  اه  نهذ  فیرظ ، ياه  ینیزگیاج  اب  هکلب  دننک ، فذح  ار  مالـسا  میقتـسم  دنیآ  یمن  تیناریا ؛ هچ  دـشاب ، تیبرع  اهزیچ  نآ  هچ 

یهاوخب رگا  هک  دنوش  یم  هناگیب  نانچنآ  مالـسا  تاروتـسد  هب  تبـسن  مدرم  یتدـم  زا  دـعب  هجیتن  رد  دـننک و  یم  رود  مالـسا  لصا 
یلمع اه  فرح  نیا  دنیوگ : یم  ینک ، حرطم  ار  مالسا  تاروتسد 

338 ص :

نآرقلا ریـسفت  یف  نازیملا  یـسانش ج11 ص203 ) ماما  زا  لقن   ) یقابلا ج2 ص825 دـبع  داؤف  دّـمحم  حیحـصت  اب  کلام ، أَّطَُوم  - 1
ریدغلا ج 11 ص 183. همجرت  يربک ج 7 ص 447 ، ننس  ج18 ص224 ،
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!؟ دش یلمع  هک  دش  هچ  ًالّوا : تسا ، یلمع  امـش  رظن  هب  هک  يروآرد  نم  تافارخ  نیا  دـسرپب : اه  نآ  زا  تسین  مه  رفن  کی  تسین !!
هن هک  دننیب  یم  ینامکاح  بناج  زا  ّتلم  هک  تسا  یتراسخ  اه  نیا  همه  و  تسا !؟ هتـشاد  امـش  يارب  لاح  ات  یقیقح  جـیاتن  هچ  ًایناث :

ترـضح تیـساسح  و  دنراد ، هعماج  رد  ادـخ  مکح  تیمکاح  تهج  يا  هدارا  هن  دنـسانش و  یم  ار  موصعم  گنهرف  هن  دـنموصعم و 
رب دـنناشک و  یم  یچوـپ  تکـاله و  هطرو  هب  ار  هعماـج  هنوـگچ  موـصعمریغ  ناـمکاح  هک  دوـب  تهج  نیمه  هب  مالـسلا  اـهیلع  ارهز 

مدرم يوس  هب  ادخ  نید  قح و  : » دـیامرف یم  شربمایپ  هب  نآرق  هک  یلاح  رد  دـنزرو ، یم  رارـصا  ناشدوخ  هدـنکارپ  راکفا  تیمکاح 
هکلب دومن ، يوریپ  مدرم  ياه  سوه  زا  درک و  اهر  ار  قح  دوش  یمن  یلو  دنتـشاد ، تهارک  نآ  نتفریذـپ  زا  اـه  نآ  رثکا  یلو  دـمآ ،

(1) ؛» دور یم  نیب  زا  قح ، هب  تبـسن  ناشتهارک  نآ  قح ، رب  دـیکأت  اب  میدروآ و  ناشیارب  ار  قح  هک  میدوب  اه  نآ  دای  هب  اـم  سکعرب 
.دوش لیامتم  نآ  يوس  هب  هعماج  حور  مارآ  مارآ  ات  دنیامن  دیکأت  نآ  رب  دنسانشب و  ار  قح  دیاب  نامکاح  ینعی 

، دنناشک یم  یگدنکارپ  بارطضا و  هب  دوخ ، جّنشتم  حور  اب  ار  هعماج  دنرادن ، ار  مالسلا  هیلع  یلع  هناگی  بلق  حور و  هک  ینامکاح 
ار لّکوت  ماکحتسا و  نامه  دنـشاب و  وا  رب  لّکوت  ادخ و  مکح  يارجا  ماکحتـسا  رد  ات  دنا  هدشن  هناگی  دحَا  يادخ  اب  ناشدوخ  نوچ 

نبدیزی رکبابا  تموکح ، ظفح  يارب  دنسرت و  یم  تسا ، روهشم  شیرق  خیش  هب  هک  نایفسوبا  تردق  زا  اذل  دننک و  مکاح  هعماج  رد 
هب ار  هیواعم  شردارب  دُرم ، وا  نوچ  دنک و  یم  ماش  مکاح  ار  نایفسوبا 
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برع هاشداپ  نیا  ینعی ؛ بَرَْعلا » يَرْـسِک  اذـه  : » تفگ یم  درک و  یم  هیواعم  هب  رظن  اهراب  مود  هفیلخ  هک  نیا  اب  دـندراذگ ، وا  ياـج 
(1)، دنک یم  لیدبت  تنطلس  هب  ار  تفالخ  دوب و  دهاوخ 

نیدـب دـش و  مالـسا  ناهج  مکاح  زاب ، نومیم  ِراوخبارـش  ِدـیزی  شرـسپ  هیواعم ، زا  سپ  درک و  ءاقبا  ار  وا  زین  مود  هفیلخ  نیمه  یلو 
هک تسا  مولعم  دـمآ و  دـیدپ  مالـسا  ردـص  رد  هک  فارحنا  کی  تهج  هب  دـیدرگ ، هیما  ینب  راتفرگ  هاـمرازه  مالـسا  ناـهج  لـکش 
زا ربخ  ترـضح  نآ  ياه  کشا  دید ، یم  هفیقـس  طسوت  هدـمآدیدپ  ِنایرج  رد  ار  اه  فارحنا  نیا  همه  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 

.ددرگ ناربج  ات  دشک  یم  لوط  يدامتم  ياه  لاس  هک  داد  یم  یگرزب  هعجاف 

يور مالـسلا  اهیلع  همطاف  هب  مالـس  رد  مالـسلا ، اهیلع  ارهز  ترـضح  ترایز  رد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هک  نیا  منک  یم  رکف 
یـصاخ ربـص  اـب  هارمه  رگا  یگرزب  هعجاـف  نینچ  ندـیمهف  نوچ  دراد ، هارمه  هب  یقیقد  هتکن  دـنراذگ ، یم  تسد  وا  ربـص »  » تفص

ام هب  مالـسلا  اهیلع  ترـضح  هب  مالـس  رد  .تشاد  دـهاوخ  هارمه  هب  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  يارب  ار  یتارطخ  هچ  تسین  مولعم  دـشابن ،
: مییوگب هک  دنا  هتخومآ 

قلاخ هک  ییوناب  يا  وت  رب  مالـس  ًهَِرباص » ِکَنَحَْتما  اَِمل  ِكَدَـجَوَف  ِکَُقلْخَی  ْنَا  َْلبَق  ِکَقَلَخ  يذَّلا  ِکَنَحَْتِما  ُهَنَحَتْمَم  ای  ِْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  »
روعش نآ  دنوادخ  دیاب  ای  اذل  .دیدرابدرب  رباص و  ناحتما ، نآ  هب  تبسن  ار  وت  درک و  ناحتما  ار  وت  دنک ، قلخ  ار  وت  هک  نیا  زا  لبق  وت 

راتفرگ یگرزب  رطخ  نینچ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  فذح  اب  هنوگچ  گرزب  مالسا  دمهفن  ات  داد  یمن  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  ار 
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اپ زا  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  گرزب ، يربص  نودـب  يروعـش ، نینچ  نوچ  دومزآ ، یم  تقلخ  زا  لـبق  ار  وا  ربص  دـیاب  اـی  دوش و  یم 
.دروآ یمرد 

خیرات هاگرذگ  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف 

یلو دـننک ، یم  تشپ  مالـسا  هب  ًـالمع  دـنریگ و  یم  هدـیدان  ار  یبوـخ  همه  نیا  هنوـگچ  هک  دوـب  نآ  زا  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  زوـس 
مالسلا اهیلع  همطاف  نانخس  هفیلخ  زورید  رگا  .دنسر  یمن  دنراد  هک  یفده  هب  اه  نآ  تسناد  یم  هک  دوب  تهج  نادب  زین  وا  ییابیکش 

اه ّتلم  هب  تسا و  هداتـسیا  خیرات  هدنیآ  رد  ًالمع  هبطخ ، نیا  داریا  اب  هک  تسناد  یم  بوخ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تفرگ ، چـیه  هب  ار 
.دیوش عناق  لدع  قح و  تموکح  زا  ریغ  یتموکح  هب  هک  ددرگن  نادرگرس  نانچنآ  ناتیاه  لیم  دیشاب  بظاوم  هک  دنز  یم  بیهن 

هن تسا و  لدـع  قح و  روحم  رب  تیمکاح  ندادرارق  شفدـه  هک  دیـشاپ  يرـشب  گنهرف  رد  ار  يا  هزرابم  رذـب  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
هک دوبن  ور  هبور  یگناگود  هقرفت و  همه  نیا  اب  مالسا  ناهج  زورما  دوب ، هدش  هتفریذپ  مالسلا  اهیلع  همطاف  نانخـس  رگا  .ملظ  دوس و 

.دنکن تسار  رمک  مالسا  ّتلم  هک  تسا  نآ  شتیرومأم  شالت و  مامت  هدرک و  بحاصت  هتخورفدوخ  یمکاح  ار  نآ  زا  هعطق  ره 

هیلّوا فارحنا  نامه  هجیتن  مالسا  زا  يرود  ایآ  مالـسا !؟ زا  يرود  زا  ای  تسا و  زیزع  مالـسا  زا  مالـسا  ناهج  تالکـشم  همه  نیا  ایآ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  زورید  هعماج  رگا  ایآ  داد !؟ شابرادشه  نآ  هب  تبسن  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  تسین 

ّتلم تشونرس  زورما  داد ، یم  ناشن  تیساسح  دوخ  زا  دراذگ ، راگدای  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هک  یتیـساسح  اب  زورما ، زین  و 
نینچ مالسا 
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!؟ دش دهاوخ  هچ  ادرف  دوش ، شوماخ  مالسلا  اهیلع  همطاف  تیساسح  یمالسا  بالقنا  رد  رگا  و  تسه !؟ هک  دوب 

زور ره  سکعرب ؛ هکلب  دیامن ، نفد  دوخ  رد  ار  اه  نآ  دـنک و  هلباقم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  نانخـس  اب  دـناوت  یمن  نامز  رورم 
مدق خیرات  همه  رد  وا  هنوگ  نیدب  دیـسر و  دـهاوخ  اه  شوگ  هب  قیمع  يا  هنوگ  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  قطن  زورید ، زا  رتهب  رتشیب و 

.دننامب رادیب  نآ ، ندش  رمث  یب  بالقنا و  فارحنا  هب  تبسن  یبالقنا  ره  زا  دعب  هراومه  ناگتفخ  ات  دش  يا  هدنهد  میب  دراذگ و 

یم هچ  ره  امـش  : » دوب هدومرفن  خـیرات  ناربمایپ  همه  هب  یّـسأت  اـب  ناـش  هبطخ  زا  هلمج  نیرخآ  رد  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  رگا 
دوخ راک  جیاتن  رظتنم  مه  ام  دیـشاب ، دوخ  راک  جـیاتن  رظتنم  امـش  و  داد ، میهاوخ  ماجنا  میناوت  یم  هچنآ  مه  ام  دـیهد ، ماجنا  دـیناوت 

تیمکاح نایرج  لباقم  رد  مه  ام  دوب ، هدومرفن  يا  هلمج  نینچ  رگا  يرآ  َنوُرِظَْتنُم ؛» ّانِا  اوُرِظَْتناَو  َنُوِلماع ، ّانِا  اُولَمْعاَف  «. » دوب میهاوخ 
.میداد یمن  دوخ  هب  ار  یلیلحت  نینچ  تأرج  میدروآ و  یمن  نابز  رب  ار  نانخس  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب 

ِْملُظ ِیبَّنلا َو  ِدْقَف  ٍبْرَک ، ٍدَـمَک و  َْنَیب  ُتْحَبْـصَا  : » دوب هدومرفن  ترـضح  زا  یـسرپ  لاوحا  تدایع و  رد  هک  هملـس  ُّما  باوج  رد  رگا  و 
ینخس دیابن  زین  ام  وا !! ّیصو  هب  ملظ  ّیبن و  تلحر  ِنزح  مراد ؛ رارق  مغ  ود  نیب  هک  مدرک  حبص  یلاح  رد  هملـس ! ُّما  يا   (1) ؛» یِصَْولا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفالخ  ماقم  ناهاوخ  هک  ییاه  نآ  میدیمهف ؛ مالسلا  اهیلع  همطاف  تاملک  زا  یتقو  یلو  میتفگ ، یم 
يوس هب  انعم  َملاع  زا  ار  رشب  ریسم  دنتخاس و  هابت  عیاض و  ار  تفالخ  دندوب ،
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میتخومآ مالسلا  اهیلع  همطاف  زا  زین  ار  نآ  زا  تاجن  هار  میدیمهف و  ار  مالسا  ناهج  زورما  يزور  هایس  ّتلع  دنداد ، رییغت  كاخ  ملاع 
لد درد و  هب  هعیش -  ینس و  زا  معا  مالـسا -  ناهج  ناناوج  اب  قیرط  نیا  زا  میتخانـش و  زین  ار  ترـضح  نآ  نتـساوخ  كدف  ینعم  و 

.مینک ادیپ  ار  مالسا  ناهج  يادرف  تاجن  هار  مه  میسانشب و  ار  مالسا  ناهج  زورید  لکشم  مه  ات  میتسشن ،

اهیلع همطاف  نادنزرف  هب  ار  نآ  ات  دییامرفب  نّیعم  ار  كدف  ّدح  هک  تساوخ  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  زا  یسابع  يدهم 
ّدح و  دنقرمس ، نآ  مود  ّدح  و  نَدَع ، نآ  لّوا  ّدح  هک  دندرک  نییعت  مالسا  ناهج  همه  ار  كدف  ّدح  مه  ترـضح  .دنادرگرب  مالـسلا 

(1) .دوب ناتسنمرا  ات  ایرد  لحاس  نآ  موس 

جراخ اه  نآ  تسد  زا  ار  مالـسا  ًـالمع  دـندرک ، جراـخ  تیبلا  لـها  تسد  زا  ار  كدـف  هک  ییاـه  نآ  تسا و  مالـسا  كدـف ، ینعی ؛
دیابن هک  یناسک  تسد  زا  تسا  مالـسا  ندنادرگرب  رب  دیکأت  كدف ، ندنادرگرب  رب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دـیکأت  میدـیمهف  دـندومن و 

هچ دنک ، هچ  دهاوخ  یم  ار  نیمز  ّلک  دراد ، بیغ  ياه  نامسآ  هب  رظن  هک  نآ  هنرگو  دنشاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هفیلخ 
(2) .ار نآ  زا  يا  هعطق  هب  دسر 

343 ص :

ص 156. ج 48 ، راونالاراحب ،» - » 1
یبا نبا  دنتشاد ، شیپ  رد  ار  يا  همانرب  هچ  كدف  عوضوم  حرط  اب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هک  نیا  كدف و  عوضوم  دروم  رد  - 2

همطاف ایآ  مدیـسرپ ؛ دادـغب  یبرغ  هسردـم  سردـم  یقراـف  نب  یلع  زا  دـیوگ : یم  .دـنک  یم  حرطم  ار  یفیرظ  هتکن  یلزتعم  دـیدحلا 
اب يو  دندنادرگن ؟ رب  وا  هب  ار  كدف  ارچ  تفگ  یم  تسار  رگا  متفگ : .يرآ  تفگ : تسوا ؟ هب  طوبرم  كدـف  هک  تفگ  یم  تسار 

نخس تسناوت  یمن  مه  رکبابا  درک و  یم  اعدا  ار  دوخ  رهوش  تفالخ  ادرف  داد ، یم  وا  هب  ار  كدف  زور  نآ  رگا  داد : خساپ  يدنخبل 
دیدحلا ج 16 ص یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ) تسا تسار  دـیوگ  یم  هچ  ره  ربمایپ  رتخد  هک  دوب  هدرک  لوبق  نوچ  دریذـپن ، ار  يو 
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مالسلا اهیلع  همطاف  راظتنا  ینعم 

تیاهنرد و  داب - وا  رب  ادخ  تاولص  مالس و  تفر - داد و  ناشن  ار  لح  هار  درک و  دزـشوگ  ار  رطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد 
رظتنم ام  مه  دـیوش و  یم  ور  هبور  ناـتیاه  هماـنرب  طوقـس  اـب  دـینادب  دیـشاب و  رظتنم  امـش  مه  ینعی  َنوُرِظَْتنُم ؛» اـّنِا  اوُرِظَْتناَو  : » دومرف

.دنک عولط  حبص  ات  دوب  میهاوخ 

قفا رب  ار  ناـمیاه  مشچ  میا و  هدرک  راـظتنا » َملاـع   » دراو ار  دوـخ  میهد ، رارق  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ههبج  رد  ار  دوـخ  اـم  رگا  لاـح 
هب تیونعم ، تناید و  تحاـس  رد  نتفرگرارق  اـب  رگا  یلو  تشاد ، میهاوخن  نآ  زا  یلماـک  رّوصت  زورما  یتح  هک  میا  هتخود  یتیونعم 
هب زورما  میناوت  یم  میـشیدنیب ، یگدنز ، داعبا  مامت  رد  ادـخ  مکح  تیمکاح  قّقحت  یعامتجا و  تلادـع  نیتسار و  ِيدازآ  ییافوکش 

.مینامب یقاب  تسا ، تّما » لامعا  ِلضفا   » هک راظتنا  رد  نانچمه  میبای و  تسد  يونعم  هعماج  یبسن  صقان و  تروص  يریگ  لکش 

قفا مامت  نارادمایند ، هایـس  تیمکاح  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  دـننک ، یم  حرطم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هک  َنوُرِظَْتنُم ؛» ّانِا   » هلمج
.دننک یم  میسرت  هدنیآ  يارب  یهلاریغ  ياه  تیمکاح  هچنآ  زا  ریغ  تسا ، یطیارش  نتسبآ  هدنیآ  تسا و  هدرکن  رپ  ار  یگدنز  هدنیآ 

همطاف اب  هارمه  دـنکن و  لاغـشا  ار  ام  حور  تاحاس  همه  ناراک ، هایـس  نیزورما  يراـک  هایـس  اـت  تخود  تیونعم  قفا  رد  مشچ  دـیاب 
زا سپ  هک  دوب  ّتنس  نیمه  قبط  و  درادن ، هدنیآ  ملظ ، تیمکاح  َنُوِبلَْقنَی ؛» ٍبَلَْقنُم  َّيَا  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو   » هک مینیبب  مالـسلا  اهیلع 

رکف هیواعم  یناملظ  باجح  دندرک و  دیهش  ار  وا  زاب  یلو  دناشوپ  ار  وا  رود  تیعمج  دش و  عوجر  مالسلا  هیلع  یلع  هب  يدنچ 

344 ص :
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زا دنمـشناد  رازهراهچ  دـش و  عوجر  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  يدـنچ  زا  سپ  یلو  دوب ، دـهاوخ  وا  ماـک  هب  زیچ  همه  رگید  درک 
نابز زا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نانخس  راب  نیا  دندمآ و  ترـضح  نآ  يوس  هب  ملاع  رـساترس  زا  یّنـس - هعیـش و  زا  معا  مالـسا -  ناهج 
تسد يونعم  تایح  زا  وحن  کی  هب  تیبلا ، لها  رون  قیرط  زا  هتساوخان  ای  هتساوخ  مالسا ، ناهج  دندینـش و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

هیلع اضر  ماما  دوش  یم  روبجم  سابع  ینب  هلـسلس  نیمه  اما  دـنک ، شوماخ  ار  رون  نیا  تساوخ  سابع  ینب  تاملظ  زاـب  یلو  تفاـی ،
نیا دنناوت  یمن  ارچ  شاب  هّجوتم  یلو  دندرک ، هلیح  اه  نآ  هک  تسا  تسرد  دـنک ، حرطم  مالـسا  ناهج  ِدـهعیلو  ناونع  هب  ار  مالـسلا 

هک تسا  تسرد  .تفرگاپ  هیوفـص  هلـسلس  روهظ  اب  هعیـش  تموکح  ناینامثع ، تیمکاح  لد  رد  هرخـألاب  و  دـننک !! شوماـخ  ار  رون 
ولج هب  نانچمه  اه  هثداح  نیمه  لد  زا  ریدغ  رون  هک  شاب  هّجوتم  یلو  دـندوبن ، بولطم  دـیاش  دـیاب و  هک  نانچنآ  يوفـص  نامکاح 
دیاب هک  تسا  هاشداپ  نیا  هیوفص ، نامز  رد  رگا  يرآ ؛ دیسر !! یمالسا  بالقنا  هب  تیاهن  رد  دیدرونرد و  ار  خیرات  ياه  هیال  دمآ و 
مکح هک  تسا  هیقف  نیا  یمالـسا  بالقنا  رد  یلو  دننک ، مکاح  ار  هعیـش  هقف  ات  دهد  هزاجا  اه » ییاهب  خیـش   » و اه » یکَرَک   » لاثما هب 
یمرد ار  خیرات  ياه  هیال  رون ، نآ  لکش  نیدب  و  دیامن ، هرادا  ار  روشک  ات  دهد  یم  هزاجا  وا  هب  دنک و  یم  ذیفنت  ار  روهمج  تسایر 

ِهللا َلوُسَر  ِهَْنبِا  یف  َو   » هک دهدرـس  ادن  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  دسرب و  دوخ  ییاهن  روهظ  هب  ات  دـیآ ، یم  ولج  ددرون و 
نیا تسا و  شور  نیرتهب  هک  میوج  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  شور  رد  ار  دوخ  طخ  نم  ینعی ؛  (1)« ٌهَنَسَح ٌهَوُْسا  یل 

ینعم تسا 

345 ص :

ص180. ج53 ، راونالاراحب ،» - » 1
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ترضح روهظ  ًامتح  شا  ییاهن  هجیتن  تسا و  یندنام  رثوک و  ، ریسم نآ  هک  يریـسم  رد  نتفرگ  رارق  ینعم  و  َنوُرِظَْتنُم ؛» ّانِا  اوُرِظَْتناَو  »
« هللا ءاش  نإ   » .دوب دهاوخ  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هّیقب 

تنس لها  ناردارب  اب  ینخس 

ربمایپ هک  میراد  رتاوت  هب  تنس  لها  ییاور  عماوج  رد  هک : نیا  نآ  مراد و  تنس  لها  ناردارب  اب  ینخس  هدنب  هبطخ  نیا  حرش  رخآ  رد 
(1) «. تسا هدرم  تیلهاج  لاح  هب  دریمب ، دشاب  شرس  يالاب  یماما  هک  نیا  نودب  سکره  : » دومرف مالسلا  اهیلع  ادخ 

هزنم یهانگ  ره  زا  نآرق  مکح  هب  هک  مالـسلا -  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا ؛ ماـما  ِنتـشاد  یناملـسم ، همزـال  سپ 
، شتیاضر اب  دنیآ و  یم  مشخ  هب  شمـشخ  زا  مالـسلا  اهیلع  ربمایپ  دنوادخ و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شیامرف  هب  تسا و 

یتقو ات  هام  شـش  تدم  هب  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  تشادن و  هدهع  رب  ار  رکبابا  تعیب  هک  تفر  ایند  زا  یلاح  رد  دنوش - یم  دونـشوخ 
همطاف ات  مدرم  : » هک تسه  يراخب  حیحص  ملسم و  حیحص  رد  دومن و  يراددوخ  هفیلخ  اب  تعیب  زا   (2) دوب هدنز  مالسلا  اهیلع  همطاف 

(3) «. تشگ هریت  یلع  اب  مدرم  هطبار  تشذگرد  همطاف  نوچ  اما  دندوب ، لئاق  مارتحا  یلع  يارب  دوب  هدنز 

346 ص :

(. هدمآ تایاور  دعب  هب  ریدغلا ص244  دلج 20  همجرت  رد   ) ص224 و 225 ج5 ، دئاوزلا ،» عمجم  - » 1
تنس لها  لوبق  دروم  خیرات  هب  انب  - 2

ج20، ریدـغلا » همجرت   » زا لقن  ص154 ، ج5 ، داهج ، باتک  ملسم ،» حیحـص   » ص197 و ج6 ، يزاغم ، باتک  يراخب ،» حیحـص  - » 3
ص264
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زا يا  هراپ  همطاف  نوچ  دـندراذگ ، یم  مارتحا  یلع  هب  وا  مارتحا  هب  همطاف  یگدـنز  هرود  رد  مدرم  : » دـسیون یم  مَّهَفُْملَا »  » رد یبطرق 
هدرکن تعیب  رکبابا  اب  یلع  تقو  نآ  ات  درک ، تلحر  همطاف  یتقو  اما  .همطاف  یگدنز  راد  هدهع  رسمه و  یلع  دوب و  ادخ  لوسر  ناج 

مه هب  ناشتدحو  دنراذگن  دنزاس و  یمومع  میمـصت  لوبق  هبراداو  ار  وا  هک  دندیدن  یعنام  دنتـشاذگ و  ورف  ار  مارتحا  نآ  مدرم  دوب ،
«. دروخب

درک یم  تعیب  تقو  هفیلخ  اب  دـیاب  هدرکن و  لمع  دوخ  هفیظو  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  نیا  ای  تسین ؛ شیب  لامتحا  هس  اج  نیا  رد 
ینس هعیش و  هک  یلاح  رد  تسین ، حیحـص  درکن ، تعیب  رکبابا  اب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دیوگ  یم  هک  ثیداحا  نآ  هک  نیا  ای  .درکن  و 

اب هتخانش و  یمن  تیمـسر  هب  ار  رکبابا  تفالخ  مالـسلا  اهیلع  هرهاط  هقیدص  ترـضح  هک  نیا  ای  .دنراد و  رظن  قافتا  نآ  تحـص  رد 
مالسلا اهیلع  همطاف  میریگ  یم  هجیتن  سپ  دشاب ، تسرد  دناوت  یمن  یلبق  ضرف  ود  هک  لاح  .تسا  هدوب  هدیقع  مه  مالسلا  هیلع  یلع 

هب لئاق  هک  یناملـسم  ره  تسین و  هتفریذپ  شیارب  رکبابا  تفالخ  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ادخ و  تیاضر  كالم  هک 
نایعیـش يارب  مه  زاب  ایآ  دشاب ، ترـضح  نآ  عضوم  رد  دـیاب  تسا  ادـخ  تیاضر  وا  تیاضر  هک  تسا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هاگیاج 

؟ دننک رظن  دیدجت  دوخ  عضوم  رد  دیاب  زیزع  ناردارب  نآ  ای  تسه و  یتمالم 

.تسا ناهج  راد  هدنیآ  بتکم  اهنت  هعیش  تسا و  مالسلا  اهیلع  همطاف  نآ  زا  هدنیآ  ناهج  ادخ  فطل  هب 

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »
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راصنا رجاهم و  نانز  اب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هبطخ  حرش 
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نازاس هفیقس  ناقفخ  ّوج  نتسکش  لماع  مالسلا ، اهیلع  همطاف 

هراشا
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میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب 

} ِکَُقلْخَی ْنَا  َْلبَق  ِکَقَلَخ  يَّذلا    ُ هللا ِکَنَحَْتما  ُهَنَحَتْمَم  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  {

(1)} هَِرباص ِکَنَحَْتما  اَِمل  ِكَدَجَوَف  {

نآ رد  وت  دـید  دـنوادخ  و  يوش ! قلخ  هک  نآ  زا  لبق  تقلاخ ، طسوت  هدـش  ناحتما  يا  مالـسلا !  اـهیلع  ارهز  همطاـف  يا  وت  رب  مـالس 
.دوب یهاوخ  ابیکش  ناحتما 

هک دندومرف  حرطم  ار  یلئاسم  هنیدم ، نارس  زا  یضعب  لباقم  رد  هنیدم  دجسم  رد  ناش  یخیرات  هبطخ  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 
ات هللادـمحب  هک  میریگب  هرهب  دوخ ، یعامتجا  لئاسم  لیلحت  ياتـسار  رد  نآ ، بلاطم  زا  میناوت  یم  ام  تماـیق  ماـیق  اـت  تفگ  ناوت  یم 

.دش حرطم  هبطخ  نآ  حرش  رد  یلئاسم  يّدح 

دننک یم  حرطم  ار  يرگید  یندـنام  تاکن  دـنا و  هدرمـش  تمینغ  ار  تصرف  رگید  ینابطاخم  اب  رگید و  يا  ههبج  رد  ترـضح  لاح 
ياـهروشک ناـناوج  هاـتوک ، هبطخ  نیا  رد  ترـضح  نآ  نانخـس  حرط  اـب  میراودـیما  اـم  تسا و  هدـننکرادیب  رگنـشور و  رایـسب  هک 

هب دهاش  یهلا  فطل  هب  ات  دنهد  ماجنا  يدیدج  یناوخزاب  کی  مالسا  ردص  عیاقو  هب  تبسن  دنناوتب  یّنس - هعیـش و  زا  معا  یمالـسا -
لعفنم مالسا  ياج  هب  تنس -  لها  ناهج  رد  راذگریثأت  مالسا  ندمآ  هنحص 

353 ص :

.هبنشکی زور  ترایز  نانجلا ،» حیتافم  - » 1
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جوا هب  ار  ناناملسم  ات  دریگن  رارق  یشومارف  دروم  دنک  یم  شالت  دسانـش و  یم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  یمالـسا  میـشاب ، يزورما -
.دهد قوس  یعامتجا  تّزع  يونعم و  لامک 

تـسادق تیـصخش و  تسا ، مالـسا  ناهج  هدنیآ  هب  تبـسن  ام  يراودیما  بجوم  نیمه  دریگ و  رارق  هّجوت  دروم  دیاب  ادـتبا  رد  هچنآ 
نوتم زا  تیاور  دنچ  هنومن  ناونع  هب  رما  نیا  ندش  نشور  تهج  .تسا  مالـسا  ناهج  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هدش  هتفریذـپ 

: میروآ یم  ریز  حرش  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هرابرد  ّتنس  لها  لوبق  دروم 

(1) .مدیدن ار  یسک  همطاف  زا  رتوگتسار  تفگ : یم  هک  تسا  لقن  هشیاع  زا  - 1

ُْریَخ َو  ٍِبلاط ، یبَا  ُْنب   ُّ ِیلَع ْمُِکلاجِر  ُْریَخ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  يزودنق   ِ یفنح نامیلس  خیش  - 2
ناـناوج نیرتهب  بلاـط و  یبا  نب  یلع  امـش  نادرم  نیرتهب  ینعی ؛  (2)« دَّمَُحم ُْتِنب  ُهَمِطاف  ْمُِکئاِسن  ُْریَخ  ُْنیَـسُْحلا َو  ُ َو  نَسَْحلا مُِکباَـبَش 

.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رتخد  همطاف  امش  نانز  نیرتهب  نیسح و  نسح و  امش 

354 ص :

ص751. ج2 ، باعیتسالا ،»  - » ص42 ج 2 ، ءایلوالا ،» هیلح  - » 1
«. یبرقلا هدوم  - » 2
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یَـضْرَی ِِکبَـضَِغل َو  ُبِضْغَی  َهللا  َّنِا  ُهمِطاـف  اـی  : » دـندومرف هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  هـک ؛ تـسا  لـقن  هباحـص  يرایـسب  زا  - 3
.دوش یم  یضار  وت  تیاضر  اب  كانبضغ و  وت  بضغ  اب  دنوادخ  همطاف ! يا  ینعی ؛  (1)« ِكاضِِرل

(2) «. هدروآ مشخ  هب  ارم  دروآ  مشخ  هب  ار  وا  سکره  تسا ، نم  زا  يا  هراپ  همطاف   : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  - 4

، دشاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رازآ  یـسک  رازآ  رگا  هک  درک  لالدتـسا  دیاب  ثیدح  نیا  زا  هتفگ : ثیدح  نیا  ساسا  رب  رجح  نبا 
یلص ربمایپ  ثیدح ، نیا  یهاوگ  هب  دناسر  رازآ  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  دنز  رـس  وا  زا  يراتفر  سکره  سپ  تسا ، مارح  وا  رازآ 

دـنهد و رازآ  ار  يو  دوخ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  نادـنزرف  رازآ  اـب  هک  تسین  نیا  زا  رت  كانمهـس  يزیچ  هداد و  رازآ  ار  هلآ  هیلع و  هللا 
.تسا رت  تخس  ترخآ  رفیک  هتبلا  دش و  دهاوخ  هداد  ایند  رد  رتدوز  هچره  لامعا  نیا  تافاکم 

یب تجح  کی  ناناملـسم  هیلک  يارب  مالـسا  ردـص  عیاقو  ینیبزاب  تهج  مالـسلا  اهیلع  همطاف  نانخـس  هک  دـییامرف  یم  هظحالم  سپ 
هک ییاه  يراـتفرگ  اـه و  فعـض  زا  ار  مالـسا  ناـهج  ترـضح  نآ  قیرط  زا  ناوت  یم  هک  تسا  نیا  تسا و  شریذـپ  لـباق  راـکنا و 
نآ مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  مالـسلا  اهیلع  هرهاط  هقیدـص  ریذـپان  راکنا  تیـصخش  نیمه  ياتـسار  رد  داد و  تاـجن  هدـش  شبیـصن 

زا سپ  ار  ترضح 

355 ص :

.دییامرف عوجر  ریدغلا ج5 ص302  همجرت  هب  دنا ، هدرک  لقن  ار  نآ  هباحص  زا  يرایسب  هباحصلا و  لئاضف  رد  یناهفصا  میعنوبا  - 1
یم رب  تنس  لها  زا  عجرم  رد 59  ار  ثیدح  نیا  دنس  ات 111  دلج 14 ص 106  ریدغلا  همجرت  رد  هیلع » هللا  همحر  » ینیما موحرم  - 2

.درامش
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.دنک مامت  مالسلا  هیلع  یلع  تیناقح  تابثا  رد  ار  تجح  ترضح  نآ  ات  درب  هنیدم  لها  هناخ  رد  رب  هفیقس  نایرج 

هبطخ داریا  یخیرات  طیارش 

ماجنا هفیقس  نایرج  طسوت  فارحنا  ندش  نشور  تهج  مالـسلا  اهیلع  يربک  هقیدص  ترـضح  هک  یتامادقا  زا  دعب  دیوگ  یم  خیرات 
(1) دندش رامیب  دیسر ، ناشیا  هب  مود  هفیلخ  يزیر  همانرب  اب  هک  يا  هبرض  دندینش و  لّوا  هفیلخ  زا  هک  ییاه  نیهوت  دنداد و 

مدع مالسلا  اهیلع  همطاف  دندش  هّجوتم  هنیدم  مدرم  تفرگ ، رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  تیعقوم  نایرج  رد  هنیدم  ياضف  و 
، تسا هدش  رامیب  دنا ، هدرک  وا  اب  هک  يدروخرب  تهج  هب  زین  هدرک و  مالعا  رمع  رکبابا و  زا  ار  دوخ  تیاضر 

356 ص :

هدش عقاو  مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  تبـسن  هک  ار  هچنآ  تنـس  لها  ِنیخروم  میرادن  راظتنا  نامز  نآ  تخـس  ِیخیرات  طیارـش  رد  ام  - 1
نبا لاثم : ناونع  هب  .دیامن  یم  هیضق  لصا  هجوتم  ار  هدنناوخ  دنا  هدرک  هراشا  هک  مه  صقان  هزادنا  نامه  هب  یلو  دنسیونب ، هحارصلاب 

وا زا  داتـسرف و  یلع  لابند  هب  رکبابا  دـیوگ : یم  دنـس  رکذ  زا  سپ  هغالبلا  جـهن  حرـش  ص 19  رد ج1 ص134 و ج2  دـیدحلا  یبا 
َْنباَـی : » تـفگ دـید و  دوـخ  هناـخ  برد  رد  ار  رمع  همطاـف  دوـب ، شتآ  زا  يا  هلعـش  رمع  اـب  و  درکن ، تـعیب  یلع  تساوـخ و  تـعیب 

هک منیب  یم  باّطخ ! رسپ  يا  ینعی ؛ َعَیابَف » ٌِّیلَع  َءاج  َكُوبَا َو  ِِهب  َءاج  امیف  يوقَا  کلذ  و  معن ، َلاق  یباب ؟ یلَع  ًاقِّرَُحم  َكاُرتَا  باّطَْخلا !
زین .درک و  تعیب  دمآ و  یلع  و  تسا ، رتراوتـسا  هدروآ  وت  ردپ  هچنآ  رد  ندز  شتآ  نیا  و  تفگ : ینزب ؟ شتآ  ارم  هناخ  یهاوخ  یم 

دنگوس ادخ  هب  ینعی ؛ ِهْتَیب » َلَخَد  ْدَق  َناخُّدـلا  يآَر  یّتَح  ٌِّیلَع  َِعیاب  اَم  ِهللاو  : » دـیوگ یم  تیاور  دنـس  حرط  اب  یفقثدیعـس  نب  میهاربا 
حاّتفلادبع زین  و  ینارهت ج10 ص395 .) ینیـسح  هللا  تیآ  زا  یـسانش  ماما  ) دش هناخ  لخاد  دود  دـید  هک  نیا  رگم  درکن  تعیب  یلع 

« نارتسگب هناخ  طسو  رد  ارم  رتسب  : » تفگ یملـس  هب  همطاف  دسیون : یم  مالسلا ص 343  هیلع  یلع  ماما  باتک  رد ج1  دوصقملادبع 
«. دزاسن هنهرب  ارم  يوزاب  یسک  رگید  ما ، هدرک  وشتسش  دنک ، یم  تقرافم  مندب  زا  حور  تعاس  نیا  رد  : » تفگ همادا  رد  و 

زا ینید  تیمکاح  فذح  تافآ  یبای  هشیر  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  تریصب 
ناهج تیریدم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 467ناهفصا   هحفص 375 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14857/AKS BARNAMEH/#content_note_356_1
http://www.ghaemiyeh.com


زا معا  دـنا -  هدـش  کیرـش  تیمکاح  رد  يوحن  هب  ای  دـنا و  هتفرگ  تسد  هب  ار  تموکح  لاـح  نآ  رد  هک  مکاـح  نارـس  ناـنز  اذـل 
دنتـشاد انب  هک  ترـضح  دنورب ، مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تدایع  هب  ّوج  نیا  نتـسکش  يارب  دنتفرگ  میمـصت  راصنا - نیرجاهم و 

(1)، دنهدن یسک  تسد  هب  يا  هناهب  دنریذپن و  ار  یسک 

ضارتعا ربخ  تهج  ییادص  ناشدوخ  دنناوت  یم  دنا  هدـمآ  تاقالم  هب  هک  یهورگ  دـندوب  هّجوتم  نوچ  دندرمـش و  منتغم  ار  طیارش 
يادص دندرک ، عورش  اه  نآ  هک  ینخس  نیلّوا  اب  دنتفریذپ و  ار  اه  نآ  دنـشاب ، خیرات  هعماج و  نیب  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 

دمح زا  سپ  ترـضح  تسا ؟ روطچ  ناتلاح  ادخ ! لوسر  رتخد  يا  دـندرک : ضرع  اه  نآ  هک  رارق  نیا  هب  دـنایامن ، ار  دوخ  ضارتعا 
مدرک حبص  يروط  ینعی ؛ َّنُِکلاجِِرل » ًهَِیلاق  َّنُکاینُِدل ، ًهفئاع  ِهللا  ُتْحَبْصأ َو  : » دندومرف باوج  رد  ناشراوگرزب ، ردپ  رب  تاولص  ادخ و 
دبلاک هب  دندرک  عورـش  سپـس  .مکانبـضغ  رایـسب  امـش  نادرم  هب  تبـسن  لیم و  یب  یلیخ  امـش  يایند  هب  تبـسن  دنگوس  ادـخ  هب  هک 

.دسر یم  یمالسا  هعماج  هب  نآ  یپ  رد  هک  یموش  جیاتن  ینیب  شیپ  هدمآ و  شیپ  ِیفارحنا  نایرج  یفاکش 

357 ص :

يارب رگم  دنتفریذپ  یمن  ار  یسک  تدایع ، فرِص  هب  دوجوم  عضو  هب  ضارتعا  تهج  هب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هک  نیا  رد  - 1
مالـسلا اهیلع  همطاف  میراد : ریدـغلا ج14ص100  همجرت  رد  باعیتسا ج2ص772 و  باتک  رد  دـننک  لاـبند  ار  دوخ  فدـه  هک  نیا 

درک و تیاکـش  رکباـبا  هب  وا  تفرگ ، ار  وا  ولج  ءامـسا  دوش ، دراو  تساوخ  نوچ  دـیآرد و  وا  هب  رکباـبا  رتـخد  هشیاـع  دادـن  هزاـجا 
: تفگ داتـسیا و  هناخ  رد  رب  رکباـبا  سپ  دوش ، یم  عناـم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  اـم و  ناـیم  یمعثخ  نز  نیا  تفگ :

دراو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هناخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـنز  يراذـگن  هک  تشاد  نآ  رب  ار  وت  زیچ  هچ  ءامـسا !
هب ار  سک  چیه  هداد  روتسد  نم  هب  شدوخ  وا  تفگ : ءامسا  يا ؟ هدرک  تسرد  ار  ناسورع  جدوه  مالسلا  اهیلع  همطاف  يارب  دنوش و 

.مزاسب وا  يارب  يزیچ  نینچ  مهدن و  هار  وا  هناخ 
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هثداح یفاکشدبلاک 

ناسنا کی  هک  هدشن  مهارف  یطیارـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  دنیامرفب  دـنهاوخ  یم  ترـضح  رگید  نایب  هب 
هب دـنناوتب  اه  ناسنا  هک  تسین  نانچ  نآ  دوجوم  طیارـش  دریذـپب و  ار  نآ  دـناوتب  تسا ، ادـخ  تیاـضر  هناـشن  شتیاـضر  هک  نیدـتم 

.دنبای تسد  ادخ  یگدنب  ینعی  دوخ ، تقلخ  دصقم 

ناگدنیوگ زا  یضعب  .تسا  یخیرات  مایپ  ياراد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  نانخس  هک  دنشاب  هتـشاد  تیانع  دیاب  نازیزع 
داریا نیح  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ایوگ  دروآ ، یم  راب  هب  ءوس  هجیتن  هک  دننک  یم  حرطم  ار  تالمج  نیا  ییاضف  رد  مرتحم 

هلان و دنا ، هدمآ  ناشتدایع  هب  هک  راصنا  رجاهم و  نانز  لباقم  رد  دراد  هک  تسا  يا  هدروخ  تسکش  هدرم و  لد  ناسنا  کی  نانخس ،
.تسا مالـسا  هدـنیآ  هب  تبـسن  تیلؤسم  ساسحا  يرگنـشور و  ضارتعا و  ياضف  نخـس ، ياضف  هک  یلاح  رد  دـنهد ، یم  رـس  ناغفا 

ظفح تمالـس  هب  هدمآ  شیپ  هک  ینارحب  زا  ار  مالـسا  دیاب  دنک  یم  ساسحا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  ناشیا 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  سّدقم  روضح  اب  هک  یطیارش  نآ  دنیامرفب  دنهاوخ  یم  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  .دربب  ولج  هب  دنک و 
اب تفای  یم  همادا  مالـسلا  هیلع  یلع  ندمآ  راک  يور  اب  دربب و  الاب  كالفا  جوا  ات  ار  یکاخ  ناسنا  دـناوت  یم  هک  دـش  يزیر  هیاپ  هلآ 

حالـصا ناسنا و  دشر  يارب  ار  مزال  ییآراک  مالـسا  دوخ  يدوخ  هب  دنمهفب  ناگدـنیآ  ات  تفر ، نایم  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  لودـع 
هعماج یحطـس و  ياه  ناسنا  اب  یمالـسا  هعماج  رد  ادرف  رگا  .دوشن  فرحنم  دوخ  یلـصا  ریـسم  زا  رگا  اهتنم  دراد ، اه  ناسنا  عامتجا 

هب ار  نآ  دیسانشب و  تسرد  ار  نآ  هشیر  دیدش ، ور  هبور  هدز  نارحب 

358 ص :
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دناوت یم  یمالسا  هعماج  مارتحا  دروم  تیصخش  نآ  اب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  زا  ریغ  یـسک  هچ  .دیهدن و  تبـسن  مالـسا  تاذ 
؟ دنک دزشوگ  ار  هتکن  نیا 

ْمُُهتْظََفل : » دومرف مکانبـضغ ، دندروآ  راب  هب  امـش  نادرم  هک  یلمع  هب  تبـسن  ینعی ؛ َّنُِکلاجِِرل » ًهَِیلاق  : » دومرف ترـضح  هک  نآ  زا  سپ 
.متخادنا ناشنوریب  ناهد  زا  مدرک ، ناش  هزمزم  یسررب و  ار  اه  نآ  هک  نآ  زا  دعب  ینعی ؛ ْمُُهتْمَجَع » ْنَأ  َدَْعب 

یم میـسرت  لیلحت و  ناگدـنیآ  يارب  ار  دوجوم  عضو  هنوگچ  دـیوگ و  یم  نخـس  هنوگچ  يرامیب  رتسب  رد  ترـضح  دـینک  هظحالم 
يدب ناحتما  لمع  رد  یلو  مدید ، یم  اه  نآ  رد  ار  گرزب  يراک  ماجنا  ناکما  متـشاد ، یتاراظتنا  امـش  نادرم  زا  دیامرف : یم  .دیامن 

بـصغ لباقم  رد  نم  ِقح  زا  عافد  اب  دنهد و  ماجنا  دنتـسناوت  یم  مه  اه  نآ  دوب و  هدراذگ  ناش  هدهع  رب  دـنوادخ  ار  هچنآ  دـنداد و 
.دندرک اهر  دننک ، یگداتسیا  تیمکاح 

.مدید دب  بسانمان و  ار  اه  نآ  مدرک ، یسررب  ار  اه  نآ  مدیزرو و  قّمعت  ناشتالاح  رد  نوچ  و  ْمُُهتْرَبَس ؛» ْنَأ  َدَْعب  ْمُُهتْأَنش  «َو 

رد هدومرف ، تلحر  وا  هک  ـالاح  یلو  دـندرک ، کـمک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  هب  مالـسا  نید  يزیر  هیاـپ  رد  اـه  نآ  نوچ 
شالت هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تامحز  يدوبان  هب  هک  دنتسه  یتیعقوم  رد  ًالمع  دننک و  یم  یهاتوک  بتکم  نآ  يرادهگن 
هچیزاب تسا ، نشور  ًالماک  مه  مالسا  ظفح  طخ  تسا و  نازرابم  طسوت  مالـسا  ظفح  تقو  هک  الاح  .دننز  یم  نماد  ناشدوخ  ياه 

، راثیا شالت و  همه  نآ  زا  دعب  هلاس  تشه  سدقم  عافد  ناگدنمزر  زا  یضعب  دینیب  یم  امـش  لاثم ؛ ناونع  هب  .دنا  هدش  نازاب  تسایس 
نارازگراک ناشدوخ  ًالمع 
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لماع دینیب  یم  دنتـسیاب ، برغ  یگنهرف  مجاهت  نیا  لباقم  رد  تفر  یم  راظتنا  هک  ییاه  نآ  زا  تسرد  دـنا ، هدـش  یگنهرف  نوخیبش 
.دراد يدایز  رایسب  ینارگن  ياج  نیا  دندش و  یگنهرف  مجاهت 

یمالسا ياهورین  و  دمآ ، شیپ  لیلق  نایرج  کی  طسوت  هفیقـس  رد  یـسایس  ياتدوک  کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  تلحر  اب 
نیا دیامرف : یم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  .دندش  اتدوک  همعط  ناشدوخ  دـندرک  یم  هلباقم  نآ  اب  دنتخانـش و  یم  ار  نآ  دـیاب  هک 

ياهراشف هکم و  رد  بلاط  یبا  بعـش  ياه  یتخـس  دندرک ، یگداتـسیا  مالـسا  ظفح  يارب  زورید  ات  دـش ، نم  رفنت  دروم  اه  نآ  راک 
مالسا زا  عافد  تریصب و  يرایشوه و  تقو  هک  الاح  دنتشاذگ ، رـس  تشپ  یبوخ  هب  ار  دُحا  ردب و  گنج  تالکـشم  قدنخ و  ندنک 

، دـنا هدـش  نازاب  تسایـس  هچیزاب  ناریح  تام و  دروایب ، هنحـص  هب  ار  ییاـهن  هجیتن  یتیعقوم ، نینچ  رد  دـیاب  ناشیاهریـشمش  تسا و 
هداد تسد  زا  ار  دنتـشاد  یم  دیاب  هک  یتریـصب  نوچ  دنا ، هدرک  شومارف  ار  مالـسا  هار  رد  ندرک  هزرابم  ندزریـشمش و  ًالـصا  ایوگ 

.دنا

اهریشمش يدنک  یتشز 

.اهریشمش يدنک  تسا  تشز  هچ  ینعی  َّدَْحلا ؛» ِلُولُِفل  ًاْحبُقَف  : » دنیامرف یم  همادا  رد 

ریـسم دـنناد  یم  یبوخ  هب  هک  اه  نیا  دـندناشن !؟ ورف  ار  ندوبزراـبم  یبـالقنا و  هیحور  ارچ  تسین ، ندـمآ  هاـتوک  ياـج  ـالاح  نوچ 
هناناج عافد  تقو  اج  نیا  تسین ، اهریـشمش  يدنک  تقو  اج  نیا  دنیآ !؟ یم  هاتوک  نآ  زا  عافد  رد  ارچ  تسا ، مادـک  مالـسا  حـیحص 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  رظتنم  اه  تّدم  نمشد  تسا ،
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رگا .دش  یمن  یلمع  اه  هشقن  نآ  دیتشاد ، هدامآ  ناّرب و  ار  دوخ  ياهریـشمش  نانچمه  امـش  رگا  دـنک و  یلمع  ار  شیاه  هشقن  ات  دوب 
اج نیا  هب  راک  دندرک و  یم  ینیشن  بقع  اه  یلیخ  دنتسه ، مالسلا  هیلع  یلع  تشپ  تسد  هب  ریشمش  مالـسا ، نارای  دندید  یم  اه  نآ 

نتفر نوریب  هب  شدیما  نمـشد  هشیمه  .تسین  مالـسا  شا  یلـصا  فده  هک  دیایب  هنحـص  هب  مالـسا  مان  هب  یتیمکاح  هک  دیـشک  یمن 
.دوش یم  عورش  یگنهرف  یسایس ، مجاهت  دش ، دنُک  اهریـشمش  اهراعـش و  هک  نیمه  تسا ، ناش  یبالقنا  عضاوم  زا  بالقنا  ياهورین 

اه نآ  يارب  نمـشد  هک  یماد  رد  دنـشاب  بظاوـم  تسه  دوـب و  راـظتنا  دـندمآ ، بـالقنا  مالـسا و  يراـی  هب  ادـتبا  رد  هـک  ییاـه  نآ 
نمـشد يزاب  همعط  زور  کی  ندوب و  یبالقنا  زور  کی  .دـندرگ  نادرگرـس  ناریح و  بالقنا ، زا  عاـفد  رد  دـنتفین و  ورف  هدـنارتسگ 

تریـصب هن  ناناملـسم  عون  نیا  هک  دهد  یم  نآ  زا  ربخ  ییاه  يریگ  عضوم  نینچ  تسا و  یکانرطخ  هدیدپ  ندش ، مالـسا  بالقنا و 
؛ یترابع هب  دننک ، یم  يوریپ  تسرد  دنا ، لطاب  زا  قح  صیخـشت  ياه  كالم  هک  یناسک  زا  هن  دنراد و  ار  فارحنا  مهف  تهج  مزال 

.سانش ریصب  هن  دنریصب و  دوخ  هن 

یم تسار  یهاگ  یموس  تفگ و  یم  غورد  ًامامت  يرگید  دوب و  ییوگتسار  ناسنا  ًامامت  یکی  تشاد ؛ رسپ  هس  یصخش  دنیوگ : یم 
، درک یم  نیرفن  یموـس  هب  یلو  دوـمن ، یم  تیادـه  بلط  ادـخ  زا  مه  یمود  يارب  درک و  یم  اـعد  یلّوا  هب  غورد ، یهاـگ  تـفگ و 
، تسا موس  هتـسد  زا  نویبـالقنا  ناناملـسم و  زا  یـضعب  هّصق  ـالاح  .غورد  عقوم  هچ  دـیوگ و  یم  تسار  عقوم  هچ  دوبن  مولعم  نوـچ 

اهیلع همطاف  .دنتسه  یبالقنا  مه  یهاگ  دزاس و  یم  شدوخ  يارب  دوعـص  نابدرن  اه  نآ  زا  نمـشد  یتحار  هب  دنا و  نمـشد  اب  یهاگ 
راظتنا نانمشد  زا  مالسلا 
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ادـتبا زا  تسا ، بـالقنا  ّدـض  هک  یـسک  نوـچ  تسا ، دـنم  هـلگ  نارگن و  دنتـشاد  یبـالقنا  قـباوس  هـک  ییاـه  نـیا  زا  یلو  تشادـن ،
هلیـسو دنریگ  یم  هک  یعـضاوم  اب  ارچ  دنتـسه ، بالقنا  مالـسا و  زا  يرادـفرط  یعّدـم  هک  یناسک  یلو  تسا ، صخـشم  شهاگیاج 

.دنوش یم  نمشد  تیمکاح  يراودیما و 

راصنا رجاهم و  زا  یهورگ  دنتفرگ ، تعیب  وا  زا  دندرب و  دجسم  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  عیجف  عضو  نآ  اب  هک  يزور  يادرف 
وت يارب  یناشف  ناج  هدامآ  ام  يرت ، هتـسیاش  همه  زا  تفالخ  يارب  ینانمؤم و  ریما  وت  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ : دـندمآ و  ماما  يوس  هب 

ادرف دندش و  قرفتم  دنتفریذپ و  اه  نآ  .دیوش  رضاح  هنیدم  نوریب  رد  هدیشارت  ياهرـس  اب  ناگمه  حبـص  ادرف  دندومرف : ماما  .میتسه 
هقردب زا  سپ  رفن  هس  نآ  .تفاین  ار  یسک  دندوب ، هدمآ  هدیشارت  ياهرـس  اب  هک  دادقم  رذوبا و  ناملـس و  زج  تفر ، داعیم  هب  ماما  هک 

(1) .دنتشگزاب ماما 

هدوب دایز  دندمآ ، یمن  نادـیم  هب  لمع  تقو  رد  دـندرک و  یم  اعدا  طقف  هک  ینارادـفرط  هک  میرب  یم  یپ  هتکن  نیا  هب  هثداح  نیا  زا 
.دنا

هک یـششوک  شالت و  زا  سپ  امـش  نادرم  یتسـس  تسا  تشز  هچ  ینعی  َّدِْـجلا ؛» َدـَْعب  َْبعَّللا  َو  : » دـنداد همادا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  و 
.دنتشاد

تـشپ یگرزب ، نارحب  نینچ  رد  هبترم  کی  یلو  دندناسر  ییاهاج  هب  ار  مالـسا  دندرک و  عورـش  ار  هزرابم  دندمآ و  نادـیم  هب  ادـتبا 
هب هجیتن  رد  دنا و  هدش  نازاس  هفیقس  هئطوت  رگ  هراظن  هدومن و  اهر  ثداوح  نادیم  رد  ار  مالسا  یلصا  ربهر  هدرک و  یلاخ  ار  مالـسا 

، دنا هتشگ  یضار  مالسلا  هیلع  یلع  ینیشن  هناخ 
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یم یناسک  طسوت  مالسا  ندش  هانپ  یب  بجوم  نوچ  هیلّوا ، ياه  شالت  زا  دعب  اه  یتسـس  اهریـشمش و  يدنک  تسا  تشز  هچ  يرآ ؛
: دنیامرف یم  همادا  رد  .دوب  هدرک  باسح  اه  نآ  يور  مالسا  دندوب و  مالسا  هانپ  ینامز  هک  دوش 

.اه هزین  نتشادرب  فاکش  تسا  تشز  هچ  ندز و  اراخ  گنس  رب  رس  تسا  تشز  هچ  ینعی ؛ ِهانَقلا » ِعْدَص  ِهافَصلا َو  ِعْرَق  «َو 

ندوب ادخ  هار  دهاجم  نوچ  دیدرک ، درخ  ار  دوخ  تیوه  مامت  دیدیبوک و  گنـس  رب  ار  دوخ  رـس  اه  یتسـس  نیا  اب  امـش  دـیامرف  یم 
راک هچنآ  هک  ارچ  .دنامب  رادیاپ  رخآ  ات  تسا  هتسب  ادخ  اب  هار  نیا  رد  هک  يدهع  رد  دیاب  دراد و  ار  دوخ  هب  صوصخم  تایصوصخ 

شتاساسحا کیرحت  ساسا  رب  تسا  نکمم  یتاساسحا  مدآ  ره  هنرگو  تسا ، هزرابم  رد  يرادـیاپ  ربص و  دـنک ، یم  شخب  هجیتن  ار 
زا عافد  يارب  دوخ  نوخ  رد  ندـیطلغ  اـت  ار  دوخ  هک  دـنیوگ  یم  هللا  لـیبس  یف  دـهاجم  ار  یـسک  یلو  دـیایب ، نادـیم  هب  يزور  دـنچ 
ور هبور  زا  لبق  ار ، هار  نیا  ياهراشف  اه و  یتخـس  دسانـش و  یم  ار  هار  نیا  داعبا  ماـمت  یـصخش  نینچ  تسا و  هدرک  هداـمآ  مالـسا ،
هک يا  هزیگنا  نامه  ینعی  تسا ؛» هیقبُم  تلع  نامه  هثِدُحم ، تلع   » نافوسلیف ِحالطصا  هب  .تسا  هدیرخ  دوخ  ناج  رب  اه ، نآ  اب  ندش 
اب داد و  همادا  ار  مالسا  ناوت  یمن  هتـشادرب  فاکـش  ياه  هزین  اب  دنادرگب و  یقاب  رادیاپ و  ار  نآ  دناوت  یم  دروآ ، نادیم  هب  ار  مالـسا 

نانچنآ درک ، ظفح  دوخ  يارب  ار  بالقنا  مالسا و  زا  عافد  ناشخرد  هقباس  ناوت  یمن  هزرابم  زا  نامیشپ  هدروخ و  گنـس  هب  ياهرس 
.دننک لیمحت  هعماج  رب  ار  دوخ  ياهادیدناک  نانمشد  ات  دیآ  یم  مهارف  یطیارش  نآ ، رثا  رد  هک  دننک  یم  یتسس 
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هعماج لالحمضا  لماوع 

.اه هزیگنا  فارحنا  ءارآ و  داسف  تسا  تشز  هچ  ینعی  ِءاوْهَْألا ؛» َِللَز  َو  ِءارْآلا ، ِلَطَخ  «َو 

.فرحنم ياه  لیم  يرگید  دساف و  ياه  هشیدنا  دیاقع و  یکی  دنک ؛ یم  لحمـضم  ار  یمالـسا  هعماج  هک  تسا  زیچ  ود  دیامرف : یم 
یم نامـسآ ، زا  هن  تسا و  لفاغ  نیمز  زا  هن  ملاس  هدـیقع  .دـنک  یم  یتسه  بتارم  مامت  رد  تایعقاو  هّجوتم  ار  ناـسنا  ملاـس ، هدـیقع 
رگا اذل  لفاغ و  نامـسآ  ياهددم  زا  هن  تسا و  راودیما  ّدح  زا  شیب  نیمز  تاناکما  هب  هن  تسه ، یتاناکما  هچ  دوجو  ملاع  رد  دمهف 

راودـیما و ار  ناسنا  ملاس ، هدـیقع  .تسا  راودـیما  يونعم  ياهددـم  هب  رتشیب  دـنکب - دـیاب  هک   - دـنک هدافتـسا  مه  نیمز  تاناکما  زا 
هب هعماج  داصتقا  ءایحا  يارب  هک  دیا  هّجوتم  امـش  تقو  کی  .دراد  تایح  همادا  دیما  تاناکما ، نیرتمک  اب  اذل  دراد و  یم  هگن  رادیاپ 

یگنهرف رکف و  نیا  دیـشاب ، هتـشادن  دیما  ناناملـسم  ریغ  هب  یلو  دیروخب  یلاخ  نان  دیرـضاح  دینک و  تّمه  ناتدوخ  دیاب  ادخ  دـیما 
هب دننک و  ورد  مدنگ  ساد ، نودب  دوخ و  تسد  اب  یتح  دنرضاح  مدرم  هک  تسا  یطیارش  نیا  دنارورپ و  ار  ییاجر  دیهـش  هک  تسا 

رسارس هدنیآ ، هب  دیما  دش و  عفترم  مدرم  تالکشم  زا  يرایسب  ییاجر  دیهـش  نارود  رد  ًافاصنا  و  دنزاسب ، ار  روشک  هدنیآ  ادخ  دیما 
اب میریگ و  یم  ماو  یناهج  کناب  زا  ام  میهدب ، یتخـس  نامدوخ  هب  ارچ  دیوگ : یم  هک  تسه  مه  يرگید  گنهرف  .تفرگ  ار  روشک 
مه هدـنب  تسین ، دـب  يروئت  نیا  زور ، داصتقا  رظن  زا  يرآ ؛ .مینک  یم  ورد  ار  ناـمیاه  مدـنگ  میرخ و  یم  نیاـبمک  نیدـنچ  ماو  نیا 

هچ دوش  یم  ناهذا  دراو  نآ  لابند  هب  هک  يا  هیحور  اب  یلو  متسین ، نآ  فلاخم 
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يروئت هک  یلاح  رد  دناسر ، یم  ییاهاج  هب  ار  روشک  دنک ، عورـش  دوخ  زا  ادـخ  دـیما  هب  تساوخ  یم  هک  يا  هیحور  نآ  .درک  دـیاب 
، هلئـسم درک - هک  روط  نامه  دـنک -  یم  هتـسباو  ناـهج  ماـظن  هب  راودـیما و  یناـهج  کـناب  هب  مورحم و  هیحور  نآ  زا  ار  مدرم  مود 
ار ناشدوخ  ياهراک  ناشدوخ  ياه  هیامرـس  اب  مدرم  ات  میهد  تکرـش  روما  رد  ار  مدرم  مییوگ  یم  تقو  کـی  .تسا  یفیرظ  هلئـسم 

مدرم هک  میهد  یم  رارق  محر  یب  راد  هیامرـس  رفن  دنچ  رایتخا  رد  ار  روشک  مدرم و  تشونرـس  هناهب  نیمه  اب  تقو  کی  دنهد ، ماجنا 
ار ناناوج  شزومآ  یعافتناریغ ، يرآ ؛ یعافتناریغ »  » تروص هب  يا  هدع  دوب  انب  هک  تسا  یعافتناریغ  سرادـم  شا  هنومن  .دـنپاچب  ار 
، دـش نالک  ياهدوس  بلط  مه  نآ  ییوجدوس ، ناکد  کی  راـک  نیا  دوخ  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هک  دـیدید  یلو  دـنریگب ، هدـهع  هب 

ياهددـم زا  ًالـصا  هک  تشاد  نیمز  هب  دـیما  نانچنآ  دـمآ  نآ  رانک  هک  یگنهرف  نوچ  تشاد ، رارق  هیـضق  تشپ  یلطاب  دـیاقع  نوچ 
ار نآ  ینید  گنهرف  ءایحا  تهج  شناراذگناینب  هک  دشاب  یسرادم  هیبش  ام  یعافتناریغ  سرادم  همه  دیاب  هنرگو  دش ، لفاغ  نامـسآ 

.دندرک سیسأت 

هب هّجوت  اب  ام  یتقو  .یفارحنا  ياه  هزیگنا  يرگید  دـساف و  هدـیقع  یکی  تسا ؛ تالکـشم  همه  لماع  زیچ  ود  دـنیامرف : یم  ترـضح 
هب لیامت  تلاح  نیا  رد  دـنریگ و  یم  دوخ  هب  یفارحنا  تهج  اه  هزیگنا  اه و  لیم  میهدـن ، تهج  ار  دوخ  ياه  لیم  تیونعم ، داـعم و 

دساف و هدیقع  نآ  تلع  هب  هک  تساج  نیا  دنک ، يزابناج  دهاوخب  اه  یبوخ  زا  عافد  تهج  رد  ات  دنام  یمن  ناسنا  بلق  رد  اه  یبوخ 
دوش و یم  فقوتم  مالسلا  هیلع  یلع  زا  عافد  یفارحنا ، هزیگنا  نیا 

365 ص :
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ياهددـم راودـیما  قح ، زا  عافد  ریـسم  رد  دوب  هتـسیاش  هک  یلاح  رد  دـندنب ، یم  لد  شناـیفارطا  هفیلخ و  ياـه  هدـعو  هب  ناناملـسم 
.دندوب یهلا  هبناج  همه  نارکیب و 

ناونع هب  دنک ، یم  هولج  ابیز  ناسنا  سفن  يارب  مالـسا  نمـشد  ِطلغ  ياه  لیلحت  تشگ ، فرحنم  اه  هزیگنا  دش و  دساف  هدیقع  یتقو 
شدوخ اکیرمآ  هک  دـندرک  یم  لیلحت  نینچ  ام  ناـناوج  يارب  هلاـس ، تشه  سدـقم  عاـفد  شکاـشک  رد  نویـسایس  زا  یـضعب  لاـثم 

تسا تسرد  هک  یلاح  رد  .میرب  یمن  شیپ  زا  يراک  دوخ  ندیگنج  اب  ام  دنک ، مامت  ار  نآ  دیاب  مه  شدوخ  درک ، تسرد  ار  گنج 
میهدن و ماجنا  يراک  چیه  ام  هک  نیا  هن  مینک  مامت  مادص  تسکش  اب  ار  نآ  دیاب  ام  یلو  درک ، تسرد  شدوخ  ار  گنج  اکیرمآ  هک 

توافت یب  هلاس  تشه  سدـقم  عافد  هب  تبـسن  يا  هدـع  کی  اه  لیلحت  نیا  لاثما  اـب  ًـالمع  .میناـسرب  شفادـها  هب  ار  مالـسا  نمـشد 
.تشاد یناوخ  مه  اه  نآ  فرحنم  شیارگ  اب  لیلحت  نیا  نوچ  دندش ،

دنک یم  ذوفن  وا  رد  قوف  لیلحت  لاثما  عیرس  ردقچ  دشاب ، هتشاد  گنج  زا  رارف  هزیگنا  دساف و  هدیقع  یـسک  رگا  دینک ؛ یم  هظحالم 
هتکن نیمه  رکذتم  ار  ام  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  میتشادن و  یتّزع  نینچ  ام  زورما  دندوب ، هدش  اه  لیلحت  نیا  راتفرگ  مدرم  رگا  و 

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  ینیـشناج  نایرج  دش  ببـس  هک  اه  هزیگنا  فارحنا  ءارآ و  داسف  تسا  تشز  ردقچ  هک  دننک  یم 
زگره یطیارش  نینچ  رد  ،(1) و  دوبن نیدتم  نانمؤم  قباوس  ّدح  رد  زگره  وا  يرادنید  قباوس  هک  یسک  دوش ، هداد  قوس  رگید  يوس 

دهاوخن شا  یهلا  دنلب  ياه  نامرآ  هب  رشب 

366 ص :

هبرشَا شخب  ملسم  حیحص  رد  دنیامرف : یم  دعب  هب  هحفص 204  زا  ج 13  ریدغلا ، همجرت  رد  هیلع » هللا  همحر  » ینیما همالع  موحرم  - 1
ترابع هک  دوب ، اـه  نآ  نادرگ  هلاـیپ  کـلام  نب  سنا   ] Zدـندرک و یم  يراسگ  هداـب  ریز  عمج  هک  تسه  کـلام  نب  سنا  ناـبز  زا 

هک 48 حارج  هدیبعوبا  .هدوب 3 - هلاس  هک 45  باطخ  رسپ  رمع  .هدوب 2 - هلاس  زور 58  نآ  رد  هک  هفاحقوبا  رسپ  رکبابا  زا 1 - دندوب 
یم هنیدـم  هب  رکبابا  ترجه  زا  لاس  تشه  هک  تسا  هکم  حـتف  لاس  رد  يراسگ  هداب  نیا  .دـندوب  رفن  هدزاـی  ًاـعمج  هک  ...هدوب  هلاـس 

«. اْنیَهَْتنِا اْنیَهَْتنِا ، ! » میتشادرب تسد  میتشادرب ، تسد  تفگ : رمع  دش و  لزان  هدئام  هروس  هیآ 91  هرخالاب  ات  هتشذگ 
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.دوش یم  هدرپس  یشومارف  هب  شا  ینامسآ  دنلب  فادها  هک  ددرگ  یم  تالکشم  راتفرگ  نانچنآ  هکلب  دیسر ،

.دنداتسرف شیپ  دوخ  يارب  يدب  ياه  هریخذ  هچ  امش  نادرم  ْمُهُسُْفنَأ ؛» ْمَُهل  ْتَمَّدَق  ام  َْسِئب  َو  : » دومرف سپس  ترضح 

تیادـه و يوس  هب  مالـسا  يریگ  تهج  اه ، هزیگنا  فارحنا  ءارآ و  داسف  و  شالت ، زا  دـعب  یتسـس  اهریـشمش و  يدـنک  نیا  اب  نوچ 
یسامح و تیـصخش  رگید  مالـسلا  هیلع  یلع  فذح  اب  یفرط  زا  و  تشگ ، یلمع  نانمـشد  هشقن  دش و  فقوتم  اه  ناسنا  يراگتـسر 

ارف ار  مالـسا  ناهج  لکـشم  نارازه  اذـل  دوبن و  نیفرحنم  لایما  لامعا و  عنام  ارگ ، شزرا  يورین  کی  ناونع  هب  ترـضح  نآ  ینامیا 
کی دنتـساوخ  یم  اذل  دنتـشادن و  یفاک  عالطا  مالـسا  تقیقح  زا  هک  دندز  هیکت  یمالـسا  تموکح  ردص  رد  یناسک  نوچ  تفرگ ،

يا هرهچ  مالسا  زا  دندز و  يروتاتکید  هب  تسد  دنتـسناد ، یمن  ار  مالـسا  قّقحت  هار  نوچ  دننک و  مکاح  ار  حور  یب  یبلاق و  مالـسا 
(1) .دندرک نآ  شریذپ  هب  روبجم  ار  مدرم  دنداد و  هئارا  شریذپ  لباقریغ  نشخ و 

367 ص :

تشادن یتیعورشم  نوچ  درک و  مهارف  ناناملسم  نایم  رد  ار  یطاقتلا  ياه  هشیدنا  شرتسگ  هنیمز  موصعم ، ماما  فذح  اب  هفیقـس  - 1
هب ) تفالخ هاگتسد  نافلاخم  متـش  برـض و  نایرج  - 1 زا : دنـشاب  ترابع  هک  دـش  هفیقـس  تیوقت  لماع  شود ، هب  شود  ناـیرج  هس 

يوبن و ثیداحا  نتـشاد  ناهنپ  اب  ثیدح  لعج  نایرج  یتاغیلبت 3 - نایرج  - 2 دوش .) هعجارم  دـعب  هب  ریدغلا ج 12 ص185  همجرت 
(. دییامرف عوجر  ریدغلا ج 10  همجرت  هب   ) یگتخاس كوکشم و  ثیداحا  رشن  لباقم ، رد  نآ و  رشن  زا  يریگولج 
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وا اب  دـیاب  مّلـسم  داتـسیا ، نآ  لباقم  رد  یـسک  رگا  هدراذـگ ، شیامن  هب  ار  دوخ  ياه  ییاـبیز  همه  تسا و  هنحـص  رد  تقیقح  یتقو 
دوش هتشک  دیاب  دش  جراخ  ادخ  نید  زا  سکره  تسا : هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  تهج  نیمه  هب  درک و  دروخرب 
مدع دندرک و  هناهب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نخس  نیا  تقو  نامکاح  یلو  ...و ؛ دوش  هتشک  دیاب  درک  بَس  ارم  سک  ره  و 

رب میمـصت  دـندومن و  دادـملق  نیملـسم  هفیلخ  یمالـسا و  هعماج  رب  ترـضح  نآ  شروش  هناشن  ار  هفیلخ  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  تعیب 
.دوب هدش  ضوع  ًالماک  عوضوم  ياج  هک  یلاح  رد  دنتفرگ ، مالسلا  هیلع  یلع  نتشک 

، دراذـگ شیامن  هب  ار  یمالـسا  تلادـع  مالـسا و  ياه  ییابیز  همه  دـشاب و  هتـشاد  رارق  تفالخ  دنـسم  رب  یموصعم  ماما  رگا  يرآ ؛
هّدع دندیسر و  تفالخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  نامثع  لتق  زا  سپ  هک  یلاح  رد  دومن ، لامعا  ار  یمکح  نینچ  ناوتب  دیاش 
تهج هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنهاوخ  یم  الاح  .دـندراذگ  دازآ  ار  اه  نآ  رمع - نب  هللادـبع  هلمج  زا  دـندرکن -  تعیب  ناشیا  اب  يا 
ناونع هب  درک ، تفلاخم  مالـسلا  هیلع  یلع  رگا  هک  دـندوب  هدرک  مه  ار  اهراک  همه  باـسح  دـنناسرب ! لـتق  هب  رکباـبا  اـب  تعیب  مدـع 
يریگ عضوم  اه و  ضارتعا  باـسح  یلو  دـباوخ  یم  هلئاـق  هشیمه  يارب  رگید  میناـسر و  یم  شلتق  هب  نیملـسم ، هفیلخ  رب  یـشروش 

وا اب  دنتسناوت  یم  هن  هک  دوب  نانچنآ  مالسلا  اهیلع  همطاف  تسادق  هکارچ  دندوب ، هدرکن  ار  مالسلا  اهیلع  هیضرم  يارهز  ترضح  ياه 
مه تهج  نیمه  هب  دش ، در  شرانک  زا  هدینشن و  ار  شیاه  فرح  دش  یم  هن  دننک و  دروخرب 

368 ص :
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شلاچ هب  ار  تیمکاح  نایرج  یمناخ  نینچ  اذل  تفرگ ، رارق  نیخروم  هّجوت  دروم  دنام و  خیرات  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ياه  فرح 
ّوج هجیتن  رد  تخیر و  مه  هب  دننک ، مامت  دوخ  عفن  هب  ار  زیچ  همه  هفیلخ ، تسادـق  مسا  هب  دنتـساوخ  یم  هک  ار  ییاه  هشقن  دیـشک و 

.دهد یم  همادا  ار  تفالخ  یلومعم  ناسنا  کی  ناونع  هب  هفیلخ  هک  تسا  دعب  هب  نیا  زا  تسکش و  هفیلخ  تسادق  یعونصم 

.دومن ادیپ  دیاب  اجک  رد  ار  عماوج  ياه  فارحنا  هشیر  دوش  یم  صخشم  هشیمه  يارب  ًالّوا ؛ مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ياهداقتنا  اب 
مالـسا ارچ  دندیـسرپ  دوخ  زا  اه  يدـعب  رگا  ات  دـش ، ادـیپ  اجک  زا  فارحنا  مالـسا  ردـص  رد  دوش  یم  نشور  ناگدـنیآ  يارب  ًاـیناث ؛

همطاف نانخـس  رد  دننک  ادیپ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  نانخـس  رد  ار  باوج  دنایامن ، یمن  ار  دوخ  ياه  ییاناوت  دیاش  دـیاب و  هک  نانچنآ 
(1) .دوب تقیقح  كالم  هک  يا 

نآ هن  دینک و  یبایزرا  شدوخ  هب  صوصخم  یخیرات  ياضف  رد  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ياه  ضارتعا  هک  دیـشاب  هّجوتم  اذل 
.میرادنپب رذگدوز  هداس و  هیالگ  هلان و  کی  ار  نآ  هک 

یقاب مالـسا  زا  يا  هرهچ  هچ  دندرک ، یم  تموکح  ندوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هفیلخ  ِتسادق  باعل  اب  افلخ  رگا  یتسار 
ربمایپ تسادـق  باعل  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هفیلخ  رگا  و  تشگ ؟ یم  ادـیپ  يدـعب  ياه  ضارتعا  ناکما  ایآ  دـنام ؟ یم 

هب اه  ضارتعا  نآ  هک  نیا  ياج  هب  وا ، هب  ِياه  ضارتعا  رد  دمآ ، یم  هنحص  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

369 ص :

ام ینیذُْؤی  اُهبارَا َو  ام  یُنبیُری  یّنِم  ُهَعِْـضب  ُهَمِطاف  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يراخب ج7 ص37  حیحـص  لوق  هب  انب  - 1
رازآ ارم  دـهد ، رازآ  ار  وا  سکره  هدرک و  تیاعر  ارم  دـنک ، تیاعر  ار  وا  سکره  تسا ، نم  ناج  زا  يا  هراپ  همطاف  ، » ینعی اـهاذَا »
ادـیپ هک  یعـضو  نآ  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تیاضر  مدـع  .تسا و  یهلا  بضغ  لماع  ادـخ  لوسر  رازآ  هک  نآ  لاح  و  تسا » هداد 

.تسا یبوخ  يامنهار  مالسا  ناهج  هدنیآ  يارب  دش 
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.تفرگ ماجنا  تیحیسم  اب  يّدح  ات  هک  يراک  دش ، یم  یقلت  مالسا  هب  ضارتعا  ناونع  هب  دشاب ، هفیلخ  صخش 

هیلع و هللا  یلـص  ادخربمایپ  اب  هک  دوش  مهتم  دنک  دروخرب  هفیلخ  اب  سکره  هک  دـنربب  ولج  ییاج  نآ  ات  ار  راک  دنتـساوخ  یم  اه  نیا 
یعـس اهدـعب  دـننک ؟ حرطم  ار  یماهتا  نینچ  دنتـسناوت  یم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ضارتعا  دروم  رد  ایآ  یلو  تسا ، هدرک  دروخرب  هلآ 

ار ییارگربج  هوحن  کی  رتشیب  دنیامن و  فقوتم  یمالسا  هعماج  رد  ار  ضارتعا  لاؤس و  هیحور  ات  دننک  مکاح  ار  يّوج  نینچ  دندرک 
هدنیآ هک  دش  هتـشاذگ  يراک  ِناینب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ياه  يریگ  عضوم  اب  تفالخ ، خیرات  ردص  رد  یلو  .دـندومن  غیلبت 

یم هفیلخ  زا  یلاؤس  هنوگره  عنام  هک  نیا  .داد  داب  رب  ار  هفیلخ  تسادق  شـشوپ  رد  ياه  ناقفخ  رازاب  درک و  هیذغت  ار  مالـسا  خیرات 
یم یعاـمتجا  رظن  زا  هن  دنتـسه و  وگ  باوج  یملع  رظن  زا  اـه  نآ  هن  دوش  مهارف  ندرک  لاؤس  هنیمز  رگا  دنتـسناد  یم  نوـچ  دـندش 

.دنیامن حیبقت  ار  یلاؤس  هنوگره  دندرک  یم  یعس  اذل  دننک ، تابثا  ار  دوخ  تیمکاح  تیعورشم  دنناوت 

! يرآ داد : خساپ  تسا ؟ هدوب  نم  تشونرـس  يراکانز  هک  ینآ  رب  وت  دیـسرپ : دمآ و  رکبوبا  دزن  هب  يدرم  دیوگ : یم  رمع  نب  هللادبع 
نز رـسپ  يا  يرآ ! : » تفگ دـنک ؟ یم  هجنکـش  نآ  رفیک  هب  ارم  هاـگنآ  هدـینادرگ و  نم  تشونرـس  ار  راـک  نیا  دـنوادخ  اـیآ  تفگ :

(1) «. دنکشب ار  نآ  دبوکب و  ار  تغامد  ات  مداد  یم  نامرف  دوب  نم  دزن  یسک  رگا  ادخ  هب  ...هدیدنگ !

ناناملـسم دـهد ، باوج  تسناوتن  رکبابا  درک ، یتالاؤس  رکبابا  زا  يدوهی  کی  رکبابا ، تفالخ  نامز  رد  دـیوگ : یم  کلام  نب  سنا 
یبیسآ وا  هب  دنتساوخ 

370 ص :
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یلع دزن  هب  شدیربب  هنرگو  دیهدب  وا  هب  دیراد  ار  وا  خساپ  رگا  دـیدرکن ، راتفر  تلادـع  هب  درم  نیا  اب  تفگ : سابع  نبا  هک  دـنناسرب 
(1) .داد باوج  ار  وا  ياه  شسرپ  مالسلا  هیلع  یلع  دهدب و  ار  وا  خساپ  ات  مالسلا  هیلع 

دز قالـش  ردق  نآ  نآرق ، ياه  هلکـشم  زا  لاؤس  تهج  هب  ار  یفوک  غیبص  باطخ ، نبرمع  هک : هدش  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  زین  و 
زا نوخ  اـت  دز  ار  وا  نآرق  فورح  زا  یفوک  غیبـص  ندیـسرپ  تهج  هب  رمع  هک  هدیـسر  يرهُز  زا  دـش و  يراـج  شتـشپ  رد  نوخ  اـت 

(2) .دش يراج  شتشپ 

رمع سپ  تسیچ ؟ سَّنُْکلا » ِراوَْـجلَا  ! » ناـنمؤم ریما  يا  تفگ : دـمآ و  يدرم  هک  میدوـب  رمع  دزن  اـم  هدـش : تـیاور  سیدـعلا  یبا  زا 
(3) .یتسه يرورَح  ایآ  تفگ : داتفا و  شرس  زا  همامع  ات  دز  وا  همامع  رب  قالش 

ار ییاضف  نینچ  .دوش  یم  یحطس  هزادنا  هچ  ات  یمالسا  فراعم  حرط  هعماج و  روعـش  یطیارـش  نینچ  رد  دیریگب  رظن  رد  امـش  لاح 
دقن ضارتعا و  اب  هک  تسین  ناهنپ  يزیچ  نوچ  دراد ، دوجو  يداقن  لاؤس و  ناکما  یتحار  هب  نآ  رد  هک  هعیش  هعماج  اب  دینک  هسیاقم 
یمن شزومآ  شناد  هب  ار  يداقن  لاؤس و  ناکما  داوس  یب  ملعم  کی  تسا ، نیهوت  تمهت و  زا  ریغ  ندرک  دـقن  يرآ ؛ ددرگ ، ـالم  رب 

نیا هدنب  ضرع  .دوش  لیدبت  تمهت  نیهوت و  ياضف  هب  سالک  یملع  ياضف  دـهد  یمن  هزاجا  هک  داوساب  ملعم  کی  ِسکعرب  دـهد ،
ره ولج  ینید ، تیعورشم  هن  دراد و  یملع  ناوت  هن  تیمکاح  یتقو  هک  تسا 

371 ص :

ص18. ج14 ، ریدغلا ،» همجرت   - » ص35 هیرد ، نبا  ینتجملا ،» - » 1
ص445. ج2 ، هی ،» مالسلا  تاحوتفلا   - » ص54 ج1 ، یمراد ،» ننس  - » 2
.دعب هب  ص185  ج12 ، ریدغلا ،» همجرت   - » ص229 ج1 ، لامعلا ،» زنک  - » 3

زا ینید  تیمکاح  فذح  تافآ  یبای  هشیر  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  تریصب 
ناهج تیریدم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 467ناهفصا   هحفص 390 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14857/AKS BARNAMEH/#content_note_371_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14857/AKS BARNAMEH/#content_note_371_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14857/AKS BARNAMEH/#content_note_371_3
http://www.ghaemiyeh.com


اهیلع ارهز  ترضح  ضارتعا  یخیرات  هاگیاج  تامدقم  نیا  اب  لاح  .دراد  ناقفخ  داجیا  رب  یعس  اتـسار  نیا  رد  دریگ و  یم  ار  یلاؤس 
.میدرگن لفاغ  هدنیآ  لاح و  رد  مالسا  ناهج  يارب  ضارتعا  نیا  تاکرب  زا  دوشن و  شومارف  مالسلا 

هدنیآ دنداتسرف ، شیپ  دوخ  يارب  امش  نادرم  ییاه  هریخذ  دب  هچ  ینعی  ْمُهُسُْفنَأ ؛» ْمَُهل  ْتَمَّدَق  ام  َْسِئب  َو  : » دندومرف همادا  رد  ترضح 
.دندرکن عافد  مالسلا  هیلع  یلع  ینعی  مالسا  موادت  لیصا  طخ  زا  نوچ  دندرک ، رات  هریت و  ار  مالسا 

مـشخ اـه  نآ  رب  ناـشراک  نیا  تهج  هب  دـنوادخ  ینعی  َنوُدـِلاخ ؛» ْمُه  ِباذَْـعلا  ِیف  ْمِْهیَلَع َو  ُهَّللا  َطِخَـس  ْنَأ  : » دـنیامرف یم  هـمادا  رد 
.دنام دنهاوخ  هنادواج  یباذع  رد  تفرگ و 

ْدََقل َمَرَجال  : » دـندومرف همادا  رد  تهج  نیمه  هب  و  تسا ، مالـسا  لصا  نتخادـنا  رطخ  هب  هکلب  تسین ، يداع  هانگ  کی  راک  نیا  نوچ 
.دوب دهاوخ  ناشندرگ  رب  تیلوئسم  نیا  هداّلق  کش  نودب  ینعی  اهَتَْقبِر ؛» ْمُْهتَدَّلَق 

.تسا نانآ  شود  هب  نآ  تیلوئسم  ینیگنس و  نم  رظن  زا  و  اهَتَقْوَأ ؛» مُُهْتلَّمَح  «َو 

.مراذگ یم  نانآ  ياپ  هب  ار  نآ  یتشز  گنن و  نم  و  اهَراع ؛» مِْهیَلَع  ُْتنَنَش  «َو 

ناناملسم يراوخ  ِزار 

! دنشاب قح  تمحر  زا  رود  ناراکمتس  داب و  هدیرب  اه  نآ  ینیب  سپ  َنیِِملاَّظلا ؛» ِمْوَْقِلل  ًاقْحُس  ًاْرقَع َو  ًاعْدَجَف َو  »
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رگم و  داد ؟ یـسک  ره  تسد  هب  ار  نآ  ناوتب  هک  دوب  يا  هداس  زیچ  مالـسا  يربهر  رگم  دندرکن ! ظفح  ار  تمظع  نیدـب  یتضهن  ارچ 
نامکاح هک  نیمه  الاح  مینک  رکف  و  درادن ، یلاکشا  تفر  نآ  زا  يرادقم  رگا  مییوگب  ات  تسا  يا  هداس  هانگ  نآ  ظفح  مدع  یتسس 

تسا و مالـسا  نتخانـشن  تهج  هب  همه  اه  هتفگ  روط  نیا  درادن ؟ بیع  دننادن  مه  ار  مالـسا  همه  تسا ، یفاک  دـنا ، ناملـسم  يدارفا 
ياه تمـسق  زا  یـضعب  ماجنا  اب  دوش  یم  دـندرک  رّوصت  .دوش  یم  قّقحم  مالـسا  لماک  قّقحت  وریپ  رد  هک  یتالامک  زا  عـالطا  مدـع 

یم دنداتفا ، يراوخ  ّتلذ و  هب  رکف  نیمه  تهج  هب  دوهی  دوب  هدرک  دزشوگ  ًالبق  نآرق  هک  یلاح  رد  درب ، هرهب  نآ  تاکرب  زا  مالـسا 
َنوُّدَُری ِهَماَیِْقلا  َمْوَیَو  اَْینُّدـلا  ِهاَیَْحلا  ِیف  ٌيْزِخ  َّالِإ  ْمُکنِم  َِکلَذ  ُلَعْفَی  نَم  ءاَزَج  اَمَف  ٍضْعَِبب  َنوُرُفْکَتَو  ِباَـتِْکلا  ِضْعَِبب  َنُونِمُْؤتَفَأ  : » دـیامرف

سپ دـیدرگ ؟ یم  رفاک  نآ  زا  یـضعب  هب  دـیروآ و  یم  ناـمیا  باـتک  زا  یـضعب  هب  اـیآ  دوهی ! موق  يا  ینعی   (1) ؛» ِباَذَْعلا ِّدَشَأ  َیلِإ 
.باذع نیرتدیدش  هب  ندش  دراو  تمایق  رد  و  ییایند ، یگدنز  رد  يراوخ  زا  ریغ  دنک  نینچ  هک  امش  زا  یسک  يازج  تسیچ 

يدرف یگدـنز  رد  هعماج و  رد  مالـسا  داعبا  همه  هک  دوش  یم  رهاظ  یتقو  نآ  تاکرب  مالـسا و  ییاـبیز  هک  تسا  نیمه  هدـنب  ضرع 
ندـش هدایپ  اب  دـندومن  روصت  دـندرک و  تلفغ  هلئـسم  نیا  زا  مدرم  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  ّدـح  رد  راک  نیا  دوش و  هدایپ  اه  ناـسنا 

ایند رد  راک  نیا  دیامرف  یم  نآرق  هک  یلاح  رد  دنریگ ، یم  هرهب  مالسا  زا  دنا و  ناملسم  يّدح  ات  زاب  مالـسا  ياه  تمـسق  زا  یـضعب 
یهلا تخس  باذع  بجوم  ترخآ  رد  ّتلذ و  يراوخ و  بجوم 
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.85 هیآ هرقب ، هروس  - 1
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مامت اب  ار  مالـسا  مامت  تقو  کی  يرآ ؛ ترخآ ، رد  هن  ایند و  رد  هن  درادن ، امـش  يارب  يا  هرهب  چـیه  یمالـسا  نینچ  ینعی  دوش ، یم 
یم لمع  دوخ  عسُو  ّدـح  رد  مه  ار  تابحتـسم  مینک و  یم  لـمع  ار  نآ  تاـبجاو  میا و  هدروآ  ناـمیا  نآ  هب  میا و  هتفریذـپ  شداـعبا 

ترضح ضارتعا  قوف و  هیآ  فرح  تسا  نیا  دوش ، فذح  مالسا  زا  يداعبا  هک  میا  هتفریذپ  تقو  کی  یلو  درادن ، یبیع  نیا  مینک ،
هک میوش  یـضار  يزیچ  نینچ  هب  دـیابن  زگره  ام  اذـل  دـیامرف و  یم  هیآ  هک  تسا  يرکذـت  نامه  ياتـسار  رد  و  مالـسلا ، اهیلع  ارهز 

.دوش لیطعت  مالسا  زا  یتمسق 

وت نید  هب  رگا  يرـضاح  ایآ  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  هعـصعص  نب  رماع  ینب  هلیبق  يوگنخـس  هک  میراد  خیرات  رد 
هللا یلـص  ادـخ  لوسر  ینادرگرب ؟ ام  هب  تدوخ  زا  دـعب  ار  تفالخ  تسایر و  دـنادرگ ، زوریپ  تنافلاخم  رب  ار  وت  دـنوادخ  مییآرد و 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  هک  دییامرف  یم  هظحالم   (1)« .دهد یم  دـهاوخب  سک  ره  هب  تسادـخ ، تسد  رد  تفالخ  : » دومرف هلآ  هیلع و 

داعبا زا  يدُعب  زا  يا  هّدع  ندش  ناملـسم  يارب  دـننک و  یم  ظفح  شداعبا  همه  رد  تقیقح  کی  ناونع  هب  ار  نید  هنوگچ  هلآ  هیلع و 
.دننک یمن  رظن  فرص  نآ 

بالقنا هب  مه  ناراد  هیامرـس  نیهفرم و  ات  میرادرب  تسد  بالقنا  فادها  زا  یـضعب  زا  ام  دـندوب  لیام  یمالـسا  بالقنا  رد  يا  هّدـع 
تحیـصن و اب  درد  یب  ناهفرم  ناراد و  هیامرـس  دننک  یم  رّوصت  هک  مه  ییاه  نآ  : » دـندومرف هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ ماما  .دـندنویپب 

ینعی ...دـنبوک » یم  نواه  رد  بآ  دـننک ، یم  کمک  ناـنآ  هب  اـی  هتـسویپ و  يدازآ  هار  نازراـبم  هب  دـنوش و  یم  هبنتم  زردـنا  دـنپ و 
رگا دسر و  یمن  رمث  هب  شیاه  تمسق  یضعب  زا  ندمآ  هاتوک  اب  یمالسا  تضهن 
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راچد یّتلذ  نامه  هب  مییایب ، هاتوک  مالـسا  بالقنا و  فادها  زا  رگا  دـندنویپ و  یمن  تضهن  هب  درد  یب  نیهفرم  زاب  دـییایب  هاتوک  مه 
يارب مالسلا  اهیلع  همطاف  .دنا  هدش  راچد  نآ  هب  اکیرمآ  لباقم  رد  مالـسا  ناهج  نامکاح  زا  يا  هدع  هزورما  هنافـسأتم  هک  میوش  یم 

رب هزرل  هک  تسین  یمالسا  امـش  مالـسا  رگید  دیهدب ، تسد  زا  ار  دوخ  یـسامح  يروشحلـس و  هیحور  رگا  هک  دراد  فرح  ام  زورما 
.دیدرکن هدافتسا  مالسا  زا  دیاش  دیاب و  هک  روط  نآ  نوچ  دنراذگ ، یمن  تحار  ار  امش  مه  زور  کی  اذل  دزادنیب و  ناتنانمشد  مادنا 

رب ياو  َهلالِّدلا » هَُّوبُّنلا َو  ِدِـعاوَق  َو  َهلاسِّرلا ؟ یِـساوَر  ْنَع  اهوُحَزْحَز  ّینَأ  مُهَْحیَو ! : » دـنیامرف یم  همادا  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
؟ تخاس رود  يرگ  تیاده  تّوبن و  ياه  ناینب  تلاسر و  راوتسا  ياه  هیاپ  زا  ار  امش  نادرم  زیچ  هچ  امش !

؟ دندرک ادج  تّوبن  تلاسر و  راوتسا  هوک  زا  هنوگچ  ار  هعماج  رب  مالسا  تیمکاح  نایرج  اه  نآ 

.دوب مکاح  نآ  رب  نامسآ  تیونعم  گنهرف  هک  يا  هناخ  نیمالا ، حور  لوزن  دورف و  ّلحم  زا  ِنیمَْألا ؛» ِحوُّرلا  َِطبْهَم  «َو 

هک دـننک  يربهر  ار  هعماج  هنوگچ  دنتـسناد  یم  دـندوب و  انـشآ  ایند  نید و  روما  هب  هک  يدارفا  اب  نیّدـلا ؛» اْینُّدـلا َو  ِرُومُأـِب  نیبِطلا  «َو 
.دوش نیمأت  اه  نآ  يایند  نید و  تاکرب 

، دیدز تسد  نادب  هک  تسا  ینامه  دیدیـسر ، یم  نادـب  دـیابن  هک  راکـشآ  ررـض  نآ  دـینادب  لاح  ُنِیبُْملا ؛» ُنارْـسُْخلا  َوُه  َِکلذ  الَأ  »
.دنک یم  باذع  يرمث و  یب  راتفرگ  ار  امش  تایح  مامت  هک  تسا  ینارسخ  نامه 
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هارمه هب  ار  يررـض  نینچ  یعقاو  ناسانـش  مالـسا  زا  ییادج  و  دهد ، داب  رب  ار  ناسنا  زیچ  همه  هک  تسا  يررـض  نآ  نیبُم » نارْـسُخ  »
تـسا هرهب  یب  مالـسا  زا  دنک  یمن  ساسحا  ناسنا  هک  يروط  هب  دور ، یم  نآ  تایح  بلق و  یلو  دـنام  یم  مالـسا  بلاق  نوچ  دراد ،
تشپ تسا  هدنارورپ  رشب  تاجن  يارب  يزور  نینچ  يارب  دنوادخ  هک  یهلا  تّجح  هب  نوچ  درادن ، نآ  زا  يا  هرهب  چیه  هک  یلاح  رد 

لمع نآ  هب  رطاخ  نانیمطا  اب  دسانشب و  ار  قح  دناوت  یم  هنوگچ  دشاب ، هتشادن  یتّجح  لطاب  زا  قح  تخانـش  يارب  هک  یتّلم  .دیدرک 
؟ دریگ هرهب  قح  زا  تیعبت  تاکرب  زا  دنک و 

هک دیـشک  اج  نآ  ات  شراـک  مود  هفیلخ  دـننک و  عوجر  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  دـندش  روبجم  اـهراب  اـفلخ  ناـمز  رد  هک  تسا  تسرد 
تّجح هک  نیا  نیب  تسا  قرف  ردـقچ  یلو  دـش ، یم  هارمگ  رمع  دوبن  مالـسلا  هیلع  یلع  رگا  ینعی   (1) ؛» رَمُع َّلََضل  ٌِّیلَع  الَْول  :» تفگ

هب دور  یمن  ولج  ناشراک  هک  دراوم  یـضعب  هک  دنـشاب  مکاح  یناسک  هک  نیا  ات  دـشاب  نیملـسم  عاـمتجا  ماـظن  راد  نادـیم  دـنوادخ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دنمشناد  هباحـص  زا  یکی  ناونع  هب  هکلب  یهلا ، تّجح  ناونع  هب  هن  مه  نآ  دننک ، عوجر  ادخ  تّجح 

همادا يارب  هک  دیا  هدرک  مهّتم  زین  ار  ادخ  تهج  کی  زا  مالسلا  هیلع  یلع  فذح  اب  امـش  دیامرفب : دهاوخ  یم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  . 
دنـشابن هّجوتم  هک  نیا  نآ  دـیدرک و  مورحم  یگرزب  تفرعم  زا  زین  ار  مدرم  تسا و  هدادـن  رارق  ینانیمطا  لباق  تّجح  ناناملـسم  هار 

.دشابن تّجح  یب  تیرشب  زور  کی  ات  تسا  هداد  رارق  َملاع  رد  ار  یموصعم  ماما  هراومه  دنوادخ 
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نایدوهی هک  دمآ  وا  شیپ  هنیدم  نایدوهی  زا  يدوهی  کی  دوب ، هدـش  هفیلخ  رمع  هزات  هک  زور  دـنچ  زا  سپ  : » دـیوگ یم  لیفطلا  یبا 
ناتربمایپ و هب  رتاناد  امش  زا  کی  مادک  تفگ : دنتـسناد ، یم  مالـسلا »  امهیلع  » یـسوم ردارب  نوراه  نادنزرف  زا  ار  يدوهی  نآ  هنیدم 
تسا و ام  ربمایپ  نآرق  ام و  ربمایپ  هب  ملعا  نیا  تفگ : درک و  هراشا  مالسلا  هیلع  یلع  هب  رمع  منک ؟ لاؤس  وا  زا  ات  دیتسه  ربمایپ  باتک 

(1)« .دیسرپ هچنآ  دیسرپ  يدوهی  نآ 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  تنس  هب  ملعَا  هک  دشاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هفیلخ  یـسک  دیابن  ارچ  میـسرپب  دوخ  زا  دراد  اج  لاح 
یفارحنا نینچ  اـیآ  درک !؟ هراـشا  نآ  هب  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  هک  تسین  نیبـم  نارـسخ  ناـمه  نیا  اـیآ  تسا و  نآرق  هب  ملعَا  هـلآ و 

مزال یتقو  نوچ  دنادب !؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هفیلخ  ار  دوخ  هک  دهدب  قح  دوخ  هب  زین  دساف  ِقساف  دیزی  هک  دشن  بجوم 
رد تسا و  لئاق  تیمکاح  ّقح  دوخ  يارب  سکره  دشاب ، نآرق  ربمایپ و  ّتنـس  هب  ملعَا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هفیلخ  تسین 

ادـخ لوسر  هک  ماگنه  نآ  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  : » دومرف هیواعم  لـباقم  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هک  دوب  یفارحنا  نینچ  ياتـسار 
رد وت  لاثما  وت و  مه  دش و  یم  اه  نآ  بیصن  تعیبط  تاکرب  مه  دندوب  هدرک  تعیب  مردپ  اب  مدرم  درک ، تلحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(2)« ...دیدرک یمن  عمط  نیملسم  تیمکاح 

اوُمِقَن يذَّلااَم  َو  : » دنیامرف یم  ُنِیبُْملا ؛» ُنارْسُْخلا  َوُه  َِکلذ  الَأ  : » دندومرف هک  نآ  زا  سپ  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تهج  نیمه  هب 
!؟ دینادرگب يور  مالسلا  هیلع  یلع  نسحلا  یبا  زا  هک  دش  ثعاب  زیچ  هچ  ینعی ؛ ِنَسَْحلا »؟ یبَأ  ْنِم 

.ددرگ لوکوم  دعب  هسلج  هب  ثحب  همادا  دیهد  هزاجا 

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »
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ص175. ج2 ، فجن ، پاچ  دیفم ، خیش  یلاما ،» - » 2
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ربص روعش و  ماقم  مالسلا  اهیلع  همطاف 

هراشا
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میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب 

﴾ ِکَُقلْخَی ْنَا  َْلبَق  ِکَقَلَخ  يَّذلا   ُ هللا ِکَنَحَْتما  ُهَنَحَتْمَم  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ﴿

﴾ هَِرباص ِکَنَحَْتما  اَِمل  ِكَدَجَوَف  ﴿

نآ رد  وت  دـید  دـنوادخ  و  يوش ! قلخ  هک  نآ  زا  لبق  تقلاخ ، طسوت  هدـش  ناحتما  يا  مالـسلا !  اـهیلع  ارهز  همطاـف  يا  وت  رب  مـالس 
.دوب یهاوخ  ابیکش  ناحتما 

قلخ مالسلا  اهیلع  همطاف  رگا  اذل  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدّمحم  هریس  مالسا و  نامه  مالسلا  اهیلع  همطاف  روعـش  ساسا  لصا و 
جراخ دوخ  ریسم  زا  دوبن  مولعم  ًالصا  هک  داتفا  یم  نالهاان  تسد  هب  يروط  تیرشب ، هب  ادخ  هیده  نیرتهب  ناونع  هب  مالسا  دش ، یمن 
نامه رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  .تشگ  یم  جراخ  یلک  هب  خیرات  هدنیآ  رد  شا  يرگ  تیاده  يراذگریثأت و  ریسم  زا  اذل  تسا و  هدش 
هعجاف ردق  نآ  .دوش  یم  هچ  هک  دندش  عاضوا  هّجوتم  ینیبزیت  مامت  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  مالسا و  ردص 

اهنت هن  دنتـشادن و  ار  يا  هعجاف  نینچ  لـمحت  تقاـط  دـندش  یم  هّجوتم  مه  رگا  دـندوبن و  نآ  هّجوتم  ناناملـسم  هیقب  هک  دوب  گرزب 
، لبق زا  دـنوادخ  هک  تسا  اذـل  دـنتفر ، یم  نیب  زا  ناشدوخ  دـننک و  لـمحت  ار  نآ  دنتـسناوت  یمن  هکلب  دـندرب ، یمن  شیپ  زا  يراـک 

مالـسا صیخـشت  مالـسا و  مهف  يارب  يروعـش  تسا ؛ هدنارورپ  قلطم  ربص  کی  هداعلا و  قوف  روعـش  کی  رد  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
و دش ، يراذگ  هیاپ  هفیقس  رد  هک  یمالسا  زا  یقیقح 
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زا یقیقح ، مالـسا  ندوبر  لباقم  رد  فرط  کی  زا  ترـضح  .دراد  ار  یـشرورپ  نینچ  یگتـسیاش  داد  ناشن  مه  مالـسلا  اهیلع  همطاـف 
ناسنا مالـسلا  اهیلع  همطاف  زا  تیـصوصخ  ود  نیا  .داتفا  هراچ  راک و  هار  رکف  هب  رگید  فرط  زا  و  داد ، ناـشن  ییابیکـش  ربص و  دوخ 

وا هب  تافـص  نیمه  هب  هّجوت  اب  امـش  و  دنک ، یم  هراشا  نادب  دـش  ضرع  همدـقم  رد  هک  یترایز  رد  هعیـش  هک  هتخاس  يا  هداعلا  قوف 
راک نیا  يارب  دید  درک و  ناحتما  ار  وت  همطاف ! يا  دوب و  یگرزب  ناسنا  لابند  هب  یتیرومأم  نینچ  يارب  دـنوادخ  هک  دـیهد  یم  مالس 
یم تیالو ، ریـسم  زا  مالـسا  ِفذح  گرزب  تبیـصم  لباقم  رد  دش  مولعم  .ییآ و  یمرب  نآ  ماجنا  هدـهع  زا  یتسه و  ابیکـش  رباص و 

اهیلع بنیز  ترـضح  ینعی  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  رتخد  هک  يراـک  ناـمه  تسرد  ینک -  ینیرفآ  شقن  هکلب  يزاـبن ، ار  دوخ  یناوت 
دیمهف هکلب  تخابن ، ار  دوخ  اهنت  هن  شنارای ، مالسلا و  هیلع  ءادهّشلا  دیس  ترضح  تداهش  لباقم  رد  هک  داد  ماجنا  البرک  رد  مالسلا 

یم رگا  و  تسین ، مالـسلا  اهیلع  همطاف  رگید  هک  دشاب  هتـشادن  ار  مالـسا  مهف  روعـش  دیاب  ای  زین  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دنکب - دیاب  هچ 
روط نامه  دزابن  ار  دوخ  یقیقح  مالـسا  فذح  هشقن  لباقم  رد  دناوتب  دیاب  دسانـشزاب ، یقیقحریغ  مالـسا  زا  ار  یقیقح  مالـسا  دناوت 
دوخ دسانش ، یم  مالسلا  اهیلع  بنیز  هک  ینیسح  مه  نآ  مالسلا ، هیلع  نیسح  نتشک  اب  مالسلا  اهیلع  همطاف  بتکم  درگاش  بنیز  هک 

تسا و رطخ  رد  مالـسا  لصا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  نامز  رد  الاح  تسا و  زیزع  مالـسا  لصاح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هزاـت  تخاـبن ، ار 
نینچ هدهع  زا  ایآ  دوش  مولعم  ات  دش  یم  ناحتما  تقلخ ، زا  لبق  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دیاب  يرآ ؛ .دنرب  یم  هاگلتق  هب  ار  مالـسا  دنراد 

مالسلا اهیلع  همطاف  هب  طوبرم  ینید  نوتم  رد  يریبعت  نینچ  تسا و  ییابیکش  ربص و  همـسجم  وا  دش  مولعم  .هن و  ای  دیآ  یمرب  يراک 
اذل و  هَِرباص ؛» ِکَنَحَْتما  اَِمل  ِْتنُک  َو  : » دنا هدروآ  ترضح  نآ  دروم  رد  تسا و 
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.تسا هدوب  صاخ  ههرب  نآ  رد  مالسا  تاجن  يارب  مالسلا  اهیلع  همطاف  تقلخ  هفسلف  هک  میمهف  یم 

مالسلا اهیلع  همطاف  ياه  کشا  یخیرات  هاگیاج 

مالـسا لباقم  رد  یقیقح  مالـسا  تاـجن  يارب  يزیر  هماـنرب  ییابیکـش و  ربص و  شیاـمن  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  دـش  نشور  هک  ـالاح 
دوب هّجوتم  دیاب  هکلب   (1)، تسناد ترـضح  نآ  يربص  یب  زا  ناشن  دـیابن  ار  کشا  یباـت و  یب  نزح و  همه  نآ  سپ  تسا ، یفارحنا 

مک دـنداد ، ماجنا  ترـضح  هک  يدروخرب  نینچ  نیا  هک  تسا  كانزوس  تبیـصم  ردـق  نآ  تسا و  گرزب  ردـق  نآ  هعجاف  ًالّوا ؛ هک 
، هدراذگ وا  هدهع  هب  دـنوادخ  هک  تسا  تیرومأم  نآ  زا  یتمـسق  اه  کشا  نیا  ًایناث ؛ .تسا  هعجاف  نآ  لباقم  رد  لمعلا  سکع  نیرت 

لها ناردارب  نیب  رد  هک  یناسک  و  دنزومایب ، اه  سرد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  لمعلا  سکع  زا  دنتفر  خـیرات  غارـس  هب  مدرم  ادرف  رگا  ات 
یـسررب دننیـشنب  دنراد  هناگ  هس  يافلخ  هب  يدیدش  هّجوت  یفرط  زا  دننارگن و  مالـسا  ناهج  زورما  یتدـیقع  يرکف و  عضو  زا  تنس 

تبسن قیرط  نیا  زا  و  تسا ؟ یـضاران  دش  هفیلخ  هس  نآ  ندمآ  راک  يور  هب  رجنم  هک  ینایرج  نآ  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ارچ  دننک 
هدنیآ رد  میدقتعم  ام  هک  تساتـسار  نیا  رد  و  دننک ، يرگنزاب  دش  ماجنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دـعب  هچ  نآ  هب 

، دنک یم  عفترم  ار  ینس  هعیش و  نیب  فالتخا  اهنت  هن  مالسلا  اهیلع  همطاف  ياه  کشا 

383 ص :

یَّتَح هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ُلوُسَر  َِضُبق  ُذـْنُم  ُّطَق  ًهَکِحاض  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ْتَِیئُر  اَم  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  - 1
هدـید نادـنخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تلحر  زا  دـعب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  زگره  ینعی ؛ راونالاراحب ج43 ص155 ) «) تَِضُبق

.دومرف تلحر  هک  نیا  ات  دشن 
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.دوب دهاوخ  مالسا  ناهج  تاجن  لماع  وا  اذل  دش و  دهاوخ  مالسا  ناهج  یگناگی  بجوم  هکلب 

ياه کشا  درک  یعـس  اناد  نمـشد  نادان و  تسود  هک  تسا  تسرد  يرآ ؛ دراد ، هارمه  هب  گرزب  مایپ  گرزب  ياـه  ناـسنا  کـشا 
یم ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نخس  هک  یسک  یلو  دنک ، دادملق  ترضح  نآ  یناوتان  روهظ  ینعم  هب  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف 
رازآ ار  ادخ  هداد ، رازآ  ارم  سکره  هداد و  رازآ  ارم  درازایب  ار  وا  سکره  تسا و  نم  تلاسر  زا  يا  هراپ  همطاف  : » دومرف هک  دسانش 
نیا رد  .دـنک  هدارا  ادـخ  هچ  ره  زج  درادـن  يزیچ  دوخ  زا  تسا ، هللا  یف  يانف  ماقم  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  دـمهف  یم  تسا ؛» هداد 

کـشا کشا ، نیا  دوش و  یبایزرا  دـیاب  رگید  گنهرف  کی  رد  تسا و  رگید  فرح  کی  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ياـه  کـشا  لاـح 
هداد خر  يا  هثداح  هچ  رگم  دیوگب  دوخ  اب  دنیشنب و  لّمأت  هب  تسا ، رادروخرب  هشیدنا  نیرت  مک  زا  هک  یسک  ات  تسا  يا  هنادنمدرخ 

ترـضح کشا  ینعم  ياتـسار  رد  هبدـن  ياعد  رد  ام  تهج  نیمه  هب  دزیرب ؟ کشا  نآ  تهج  هب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دـیاب  هک 
ْمُهاِّیا نوُکاْبلا َو  ِْکبَْیلَف  امِِهلآَو » امِْهیَلَع  هللا  یّلَـص  » ٍِّیلَع ٍدَّمَُحم َو  ِْتَیب  ِلْهَا  ْنِم  ِِبئاطَْالا  یَلَعَف   » میهد یم  رـس  ادـن  مالـسلا  اهیلع  ارهز 
فذـح يارب  دزیرب  کـشا  دـناوت  یم  هک  سکره  ینعی ؛  (1)« ....نوُخِراّصلا ِخُرْـصَْیل  عُومُّدلا َو  ِفَرْذـُْتلَف  ْمِِهْلثِِمل  نُوبِداّنلا َو  ِبُدـْنَْیلَف 

، دهد رـس  هلان  دناوت  یم  هک  سکره  و  دزیرب ، کشا  دیاب  مالـسلا ، مهیلع  یلع  دمحم و  تیب  لها  زا  یموصعم  ياه  ناسنا  تیمکاح 
رطخ فارحنا ، نآ  عوقو  اب  نوچ  .ددرگ  اپ  هب  اه  نویـش  ددرگ و  ناور  اه  کشا  دیاب  يا  هعجاف  نینچ  دننام  يارب  سپ  دهد ، رـس  هلان 

نیمز هنحص  زا  مالسا  همه  هک  نیا 

384 ص :

.هبدن فیرش  ياعد  زا  يزارف  - 1
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هیاـپ ضارتـعا ، کـشا و  نآ  .دراد  یپ  رد  ار  یگرزب  ماـیپ  تسا و  يراد  ینعم  کـشا  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  کـشا  سپ  .دوـب  دورب 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  مدرک  ضرع  هک  نانچمه  دراد و  یماو  تکرح  هب  ار  ناهج  خیرات ، ياهتنا  ات  هک  دش  یتضهن 

ادـخ لوسر  رتخد  نم  شریذـپ  دروم  يوگلا  ینعی ؛  (1)« هَنَـسَح ٌهَوُْسا  ِیل  هللا  ِلوُسَر  ِهَْنبِا  یف  َو  : » دـیامرف یم  دوـخ  بـالقنا  راعـش  رد 
دنک یم  قّقحم  نیمز  ّلک  رد  ار  قح  تیمکاـح  هک  تسا  يا  ههبج  راذـگناینب  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  سپ  .تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.تسه هدوب و  ءایلوا  ءایبنا و  همه  يوزرآ  هک  يزیچ 

وا هارمه  دیاب  دمآ ، مالسا  رـس  رب  هچ  دمهف  یم  هک  مه  سک  ره  هکلب  دزیرب ، کشا  دیاب  طیارـش  نآ  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  اهنت  هن 
رد گرزب  ياه  ناسنا  رگا  .تسا  تیرـشب  گنهرف  رد  گرزب  يا  هعجاف  عوقو  زا  يرادـیب  روعـش و  هناـشن  کـشا  نیا  دزیرب ، کـشا 

تبیـصم هک  دـننک  یم  يراج  ییاج  رد  ار  دوخ  کشا  تسا ، کچوک  هثداح  نوچ  دـنزیر ، یمن  کشا  کچوک  ياه  هثداح  لباقم 
هعیـش گرزب  مچرپ  کشا ، نیا  تسا ، گرزب  تبیـصم  نامه  تیمکاح ، ردص  زا  موصعم  ماما  فذـح  الاح  و  دـتفیب ، قافتا  گرزب 
مدرم رگا  دوب  بوخ  ردقچ  .دنوش  لفاغ  دمآ  دوجو  هب  مالسا  ریسم  رد  هک  یگرزب  فارحنا  زا  ناملـسم  مدرم  دراذگ  یمن  هک  تسا 

تخیر یم  کشا  هک  نانچمه  مالـسلا  اهیلع  همطاف  .دـندیمهف  یم  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ياه  کشا  ینعم  ناشناج  قمع  زا  ناـهج 
: تفگ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربق  يور  هبور 

385 ص :

ص173. یسوطلا ،» هبیغلا   » ص180 و ج53 ، راونالا ،» راحب  - » 1
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هبورخم ار  لیئاکیم  لحم  لیئاربج و  طبهم  یهلا و  تایآ  لوزن  لحم  دـندرک ، یناف  ار  وت  ِنآرق  رگنب  رآ و  رب  كاخ  زا  رـس  ردـپ ! يا 
.....دش نوگرگد  عاضوا  دنتخاس ،

تدامتعا دروم  صخش  نآ  نسحلاوبا ، ....تشگ  یهت  وت  ياه  تاجانم  زا  بارحم  دش و  التبم  تشحو  هب  وت  زا  دعب  وت  ربنم  ردپ ! يا 
دوخ رد  ار  تنادناخ  تبیصم  ازع و  .....دوب  وت  بیبح  تسود و  وت و  ردارب  هک  نآ  هدش ، نیشن  هناخ  هدز و  تبیـصم  هنوگچ  رگنب  ار 

یگریت و رون ، زا  دـعب  هک  رگنب  ار  تربنم  اـشگب و  مشچ  هدـش ، بیرغ  مدرم  ناـیم  رد  وت  زا  سپ  اریز  تسا ، ناـیرگ  مالـسا....هتفرگ 
(1) .تسا هتفر  الاب  نآ  زا  تملظ 

.دنتخیر یم  کشا  مالسلا  اهیلع  همطاف  هارمه  مدرم  لاح  نیا  رد 

تشپ زا  يدانم  درذگب ، رشحم  يارحص  زا  تساوخ  مالسلا  اهیلع  همطاف  نوچ  تمایق  زور  میراد : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 
! ِقئالَْخلا َرَشْعَم  ای  « ؛ دنک روبع  ات  دیناشوپب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  تخد  زا  ار  دوخ  نامـشچ  رـشحم ! لها  يا  دنک : یم  ادن  هدرپ 

تقیقح ندـید  تردـق  اـیند  رد  یلوـمعم ، مدرم  زا  سک  چـیه  هک  دـناسر  یم  تیاور  نیا   (2) «. هَمِطاف َزوُجَت  یّتَح  ْمُکَراـْصبَا  اوُّضُغ 
، لد مشچ  اب  هک  تمایق  يادرف  رد  هک  دننک  كرد  ار  ترضح  نآ  ماقم  ایند  رد  دنا  هتـسناوتن  مدرم  هتـشادن و  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف 

بان روعش  کی  نتشاد  ترضح ، مایپ  ماقم و  كرد  همزال  نوچ  دنیبب ، ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دنناوتب  دوش ، یم  هدید  اه  ناسنا  ماقم 
رس رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  هچنآ  دیمهف  یبوخ  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  .تسا 

386 ص :

مالـسلا اهیلع  همطاـف  ترـضح  رب  هک  ییاـه  ناـیرج  هب  تبـسن  هّضف  ینـالوط  شرازگ  زا  یتمـسق  ص174  ج43 ، راونـالاراحب ،» - » 1
.تشذگ

ص220. ج43 ، راونالا ،» راحب  - » 2
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دندوب كدنا  رایـسب  یلو  دناسر ، ناناملـسم  شوگ  هب  ار  دوخ  مایپ  نکمم  ِوحن  ره  هب  ًالمع  تسین و  یعقاو  مالـسا  تسا ، هدـمآ  راک 
رگا ًاعقاو  دنمورحم و  مالسلا  اهیلع  همطاف  تیؤر  زا  مه  رـشحم  يارحـص  رد  اه  نیا  دنمهفب ، ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  مایپ  هک  یناسک 

یقیقح مالـسا  زا  یفارحنا  مالـسا  ندرک  نشور  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  تلاسر  زا  يا  هراـپ  دوبن  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف 
.دنام یم  نیمز  تسا ،

دنکش یم  ار  ناقفخ  ّوج  مالسلا  اهیلع  همطاف 

يرَونید هَبیتق  نبا  هنومن ؛ ناونع  هب  دوب ، هتفرگ  ّوج  ار  همه  تشادن ، باختنا  تردـق  سک  چـیه  هک  دـندوب  هتـسارآ  يروط  ار  طیارش 
: دیوگ یم 

اوُجِرْخَت ال  نیرجاهْملارَـشعَم ! ای  هللا  هللا  : » تفگ ترـضح  نآ  دندرک ، رما  تعیب  هب  ار  وا  دندرب و  تعیب  يارب  دجـسم  هب  ار  یلع  نوچ 
« .....هِّقَح ساّنلا َو  یف  هِماقَم  ْنَع  هَلْهَا  اوُعَفْدَت  ْمُِکتویب َو ال  ِروُُعق  مُکِروُد و  یِلا  ِِهْتَیب  ِْرعَق  هراد و  نع  برْعلا  یف  ٍدمحم  َناطلس 

ُنب خیب و  زا  وا و  هناخ  زا  ار  دمحم  رادتقا  هطلـس و  تردق و  نیرجاهم ! تعامج  يا  دیریگب ! رظن  رد  ار  ادخ  دیریگب ! رظن  رد  ار  ادخ 
وا قح  زا  مدرم و  نایم  رد  وا  تلزنم  ماقم و  زا  ار  وا  لها  و  دـیربن ! دوخ  ياه  قاطا  نب  خـیب و  رد  اـه و  هناـخ  هب  وا ، نکـسم  قاـطا و 

ربماـیپ هب  مدرم  همه  زا  اـم  نیرجاـهم ! تعاـمج  يا  ادـخ  هب  دـنگوس  .دـیرواین  لـمع  هب  تعناـمم  دـیزادنین و  رود  دـینکم و  راـنکرب 
، تما نایم  رد  هک  سک  نآ  .میتسه  قَحَا  یلْوَا و  امـش  زا  تموکح  تماما و  رما  رد  اـم  میتسه و  وا  تیب  لـها  اـم  نوچ  میرتراوازس ،

راوتسا يوق و  ادخ و  لوسر  ياه  تنس  هب  ملاع  ادخ و  نید  رد  ریصب  هیقف و  ادخ و  باتک  يراق 

387 ص :
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يواسم لدع و  روط  هب  اهنآ  نیب  نیملـسم  قوقح  هدننک  تمـسق  و  نانآ ، زا  راوگان  ياه  بیـسآ  اهدـنزگ و  عفادـم  و  تیعر ، رما  رد 
دیهاوخ هارمگ  ادخ  هار  زا  هک  دییامنم  يوریپ  نتـشیوخ  سفن  ياوه  زا  امـش  سپ  تسا ، تیب  لها  ام  نایم  رد  ادخ  هب  دنگوس  تسا ،

.دش

هب تعیب  وت  اب  یگمه  دـندوب  هدینـش  رکبوبا  اب  تعیب  زا  لبق  راصنا  هفیاـط  ار  نانخـس  نیا  رگا  یلع  يا  تفگ : يراصنادعـس  نبریـشب 
(1) .دش یمن  تفای  دنشاب  هتشاد  فالتخا  مه  اب  هک  رفن  ود  هک  يروط  هب  دندرک  یم  تماما 

مالسلا هیلع  یلع  طابترا  ناکما  طیارش ، نآ  رد  دوش  یم  مولعم  يراصنادعـس ؛ نبریـشب  هلمج  هب  هجوت  اب  دینک : یم  هظحالم  هچنانچ 
شقن میمهفب  ات  تسا ، هدوب  مکاح  یناـقفخ  ّوج  هچ  میمهفب  دـیاب  ادـتبا  .دـندوب  هدرب  نیب  زا  ار  ترـضح  اـب  مدرم  طاـبترا  مدرم و  اـب 

هیلع نینمؤملاریما  هک  نیا  هب  عجار  دـیدحلا  یبا  نبا  .تسا  زاـسراک  دنمـشزرا و  ردـقچ  ّوـج  نآ  نتـسکش  رد  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف 
تیاور نوعوبا  زا  یمیـصت  نامیلـس  زا  براحم  نب  هملْـسَم  زا  ینئادـم  زا  يرذالب  دـیوگ : یم  درکن ، تعیب  تبغر  عوط و  اـب  مالـسلا 

رمع هارمه  و  درکن -  تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  و  تساوخ ، تعیب  وا  زا  داتـسرف و  مالـسلا  هیلع  یلع  لاـبند  هب  رکبوـبا  هک : تسا  هدرک 
، معن لاق  یباب ؟ یَلَع  ًاقرُحم  كاُرتَا  « ؛ ِباطخلا نبای  تفگ : دـید و  دوخ  هناخ  رد  ار  رمع  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دوب - شتآ  زا  يا  هلعش 

ءاج و  َكوبا ، هب  َءاج  امیف  يوقَا  کلذ  و 

388 ص :

ص 12 و 13. يرجه ، هنس 1328  رصم ، عبط  یفوتم 276 ، دلوتم 213 و  هبیتق  نبا  هسایسلا ،» همامالا و  - » 1
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تردـپ هک  ینید  هب  راـک  نـیا  و  يرآ ، تـفگ : ینزب ؟ شتآ  ارم  هناـخ  ِرد  یهاوـخ  یم  رمع ! يا  ینعی ؛  (1) «. َعیابف مالـسلا  هیلع  یلع 
.درک تعیب  وا  دندروآ و  ار  یلع  .تسا و  رت  کیدزن  تسا  هدروآ 

ربخ دنتشون  هک  مه  هزادنا  نیمه  یلو  دنتشادن ، ار  هعقاو  نتشون  حیرص  تأرج  هیما  ینب  تیمکاح  طیارـش  رد  ناخروم  تسا  تسرد 
.تسا هدش  مالسلا  هیلع  یلع  اب  هک  دهد  یم  یبیجع  راتفر  زا 

دننام شوُشْخَْملا ؛» ِلَمَْجلاَک   » دنتخادنا مالـسلا  هیلع  یلع  ندرگ  هب  نامـسیر  دـنا : هتـشون  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  دروخرب  یگنوگچ  رد 
رد ًالماک  ات  دنا ، هداد  رارق  تسا ، صوصخم  یبوچ  هک  شاشخ  نآ  رد  دنا و  هدرک  خاروس  ضرع  زا  ار  وا  ینیب  ناوختـسا  هک  يرتش 

مالـسلا اهیلع  ارهز  ترـضح  الاح  دراد !؟ ندیـشک  سفن  تأرج  یـسک  هچ  ییاضف  نینچ  رد  دینک ؛ باسح  امـش  الاح  .دـشاب  لرتنک 
.دنک یم  دنلب  ار  دوخ  ضارتعا  يادص  ًالوق  ًالمع و 

مالسا ناسانشراک  فذح  رطخ 

هیلع و هللا  یلـص  دمحم  رادتقا  رجاهم ! تیعمج  يا  دـنیامرف : یم  رجاهم  عمج  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  یلع  دـیدرک ؛ هظحالم  هچنانچ 
َبِهُْذِیل ُهَّللا  ُدیُِری  اَمَّنِإ  : » دیامرف یم  هک  دراد  نآرق  هیآ  هب  هراشا  اج  نیا  ترـضح  .دـینکن  جراخ  وا  هناخ  زا  ار ، مالـسا  نید  ینعی  هلآ 

نیا رد  دنوادخ   (2) ؛» اًریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکنَع 

389 ص :

ص 76. ج3 ، یضترمدیس ، یفاشلا ،» صیخلت   » ص 19 و ص 134 و ج2 ، ج1 ، دیدحلا ،» یبا  نبا  حرش  - » 1
.33 هیآ بازحا ، هروس  - 2
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هعماج ِیعقاو  تیاده  هک  تسا  تراهط  نیمه  رثا  رد  دـهد و  یم  ربخ  مالـسلا  مهیلع  ربمایپ  تیبلا  لها  يارب  یـصاخ  تراهط  زا  هیآ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هب  مدرم  همه  زا  ام  دنیامرف : یم  هک  نیا  دسر ، یم  مدرم  ناج  بلق و  هب  مالـسا  هزم  دوش و  یم  یلمع 

.دنهد تاجن  یفارحنا  مالسا  زا  ار  مدرم  دنهاوخ  یم  میتسه ، قَحَا  یلْوَا و  امش  زا  تموکح  تماما و  رما  رد  میرتراوازس و 

ات درادـن  يدوـخ  هک  تساّربـم  یگدوـلآ  ره  زا  هک  يا  هداوناـخ  ناـشدوخ ، يارب  ینارگن  هن  تسا و  مالـسا  زا  يرود  مـغ  مـغ ، نـیا 
هک ییاه  تئارق  دوش ، یم  دش و  یم  حرطم  مالسا  مسا  هب  هک  دندوب  یفارحنا  ياه  تئارق  نارگن  ترضح  دشاب ، هتـشاد  یهاوخدوخ 
ام فرط  هب  دـیاب  دـینک  هدافتـسا  مالـسا  زا  دـیهاوخ  یم  عقاو  هب  رگا  مدرم ! يا  ینعی  .تسا  مالـسا  باجح  یلو  تسا  مالـسا  مسا  هب 
هک نیا  زا  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  گرزب  تیـساسح  نیا  .دیربب  هدافتـسا  نآ  زا  دـیناوتب  ات  دـیریگب  ار  مالـسا  ام  قیرط  زا  دـییایب و 
ات تسا ، مالسلا  مهیلع  همطاف  نادنزرف  همطاف و  رسمه  همطاف و  شزرا  مامت  دنزن ، اج  ار  دوخ  یعقاو  مالـسا  ياج  هب  یفارحنا  مالـسا 

ناونع تحت  و  .تسا !!» قـح  یّنـس  مه  تسا و  قـح  هعیـش  مه  : » دـنیوگب دـنوشن و  مالـسا  رّـسفم  اـم  يارب  اـه  هدز  برغ  مه ، زورما 
؛ يرآ .دوش  یم  راد  نادـیم  هک  تسا  لـطاب  تروص ، نآ  رد  هک  دـنزیمآ ، مهرد  ار  لـطاب  قـح و  دـنهاوخب  میقتـسم » ياـه  طارـص  »

مالسا هب  تبسن  تیساسح  ههبج  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  تسا و  هدشن  حرطم  تسرد  مالسا  هشیمه  یلو  هدوب ، زیزع  مالـسا  هشیمه 
جراخ دوخ  تقیقح  زا  دربن و  باجح  رد  ار  مالـسا  دـنکن و  یـسانش  مالـسا  ياعدا  يا  هتـشگرب  گنرف  ره  اـت  دـندوشگ  ار  یفارحنا 

كاپ یگدولآ  ره  زا  ار  ربمایپ  تیب  لها  : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  یتقو  .دیامنن 
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نورّهطم : » دیامرف یم  نآرق  یتقو  .دیوگب  سک  ره  هچ  ره  هن  تسا و  قح  دنیوگ  یم  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هچ  ره  ینعی ؛ مدرک .»
(1) «، دنهاگآ نآرق  تقیقح  هب 

؛(2) دنتسه صاخ  تراهط  ماقم  رد  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  طقف  و 

ییاـمنهار هب  اـم  ءاـملع  يرآ ؛ .دـیوگب  نآرق  زا  سکره  هچ  ره  هن  تسا و  قـح  دـنیوگ  یم  مالـسلا  مهیلع  تیبـلا  لـها  هچ  ره  سپ 
نیموصعم همئا  دوخ  نوچ  دنهد ، یم  هئارا  ار  يردـقنارگ  ياهرهوگ  دـننک و  یم  ّربدـت  نآرق  رد  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  گنهرف 

اْنیَلَع :» دندومرف مالسلا  مهیلع 

.دـینک حرطم  ار  لئاسم  لوصا ، نآ  لوح  هک  تسامـش  رب  مییوگب و  ار  لوصا  هک  تسام  رب  ینعی  عیْرفَّتلِاب ؛» ْمُْکیَلَع  لوُصُْالا َو  ِءاـْقلِِاب 
تمصع مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  رظن  لباقم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  هک  دش  عورـش  اج  نآ  زا  رطخ  یلو 

حرطم تسرد  مالـسا  هشیمه  یلو  هدوب  زیزع  مالـسا  هشیمه  يرآ ؛ .دومن  فذح  ار  هداوناخ  نآ  یّتح  و  دـش ، ادـیپ  يرکف  تراهط  و 
: دیوگن ربنم  يالاب  لّوا  هفیلخ  ات  دروآ  دیدپ  ار  یفارحنا  مالسا  هب  تبسن  نینمؤم  هعماج  تیساسح  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تسا و  هدشن 

(3) «! مدرک لمع  مدوخ  رظن  هب  نم  »

يرود و شا  هجیتـن  اذـل  تسین و  مالـسا  شیاـمن  یلو  دوـب ، دـهاوخ  مالـسا  مسا  هب  هدـمآ  نادـیم  هب  ِتیمکاـح  تروـص  نیا  رد  هک 
.درادن هعماج  روما  هرادا  يارب  ار  مزال  ییآراک  مالسا  هک  دوش  یم  ادیپ  روصت  نیا  دش و  دهاوخ  مالسا  زا  مدرم  يدرسلد 

391 ص :

.هعقاو هروس  هیآ 79  هب  هراشا  - 1
.تسا راک  رد  رصح  ینعی  امَّنا ؛» « ؛ دیامرف یم  بازحا  هروس  هیآ 33  رد  نوچ  - 2

ص245. ج13 ، ریدغلا ،» همجرت   - » ص151 ج3 ، دعس ،» نبا  تاقبط  - » 3
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امـش یتقو  مه  زورما  و  دـمآ ، رب  نآ  ندرک  یثنخ  ددـص  رد  دـیمهف و  بوخ  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  هک  مالـسا ، هب  دوب  يا  هبرـض  نیا 
هک روط  نامه  يرآ ؛ .دیهدب  رظن  هناسانـشراک  دییوگ  یم  هکلب  درادن ، نداد  رظن  قح  یـسک  دـییوگ  یمن  دـیدش  هلئـسم  نیا  هّجوتم 

ار تارظن  نآ  لد  ناج و  زا  مه  ناملـسم  مدرم  دـنهد و  یم  رظن  تایاور  تایآ و  يور  رب  هعلاطم  شالت و  اه  لاس  زا  سپ  ام  ياـهقف 
دیهد رظن  دعب  دینک و  قمعت  تایاور  تایآ و  نوتم  رد  دییامرفب ، دیهدب ، رظن  مالـسا  دروم  رد  دیهاوخ  یم  هک  مه  امـش  دنریذپ ، یم 

رد هک  یـسک  زا  ام  يرکفنـشور  هعماج  هک  سوسفا  دص  سوسفا و  یلو  .دنریذپب  مه  ار  امـش  تارظن  لد  ناج و  زا  ناملـسم  تلم  ات 
نآ نودب  دهدب ، رظن  مالسا  دروم  رد  یسک  رگا  یلو  دنریذپ ، یمن  ینخس  دشاب ، سانـش  نیمز  هک  نآ  نودب  دهدب ، رظن  نیمز  دروم 

مالـسلا اهیلع  همطاف  هک  تسا  يا  هعجاـف  ناـمه  نیا  و  دـنریذپ ، یم  یتحار  هب  دـشاب ، هداد  ماـجنا  ار  مزـال  قیقحت  هلئـسم  نآ  رد  هک 
تراهط تمـصع و  تیبلا  لها  يوس  هب  ار  دوخ  ریـسم  لّوا  هک  تسا  هدرک  ییامنهار  ار  ام  نآرق  .داد  ناشن  تیـساسح  نآ  هب  تبـسن 

نآ لوح  نآ ، زا  سپ  ینعی ؛ عیْرفَّتلِاب » ْمُْکیَلَع   » سپـس دـنراذگ و  یم  ام  رایتخا  رد  ار  لصا  مه  تیبلا  لها  دـیناشکب و  مالـسلا  مهیلع 
دناد یم  دریگ و  یم  کیزیف  يارتکد  زا  ار  لوصا  کیزیف ، سناسیل  کی  هک  روط  نیمه  .دییوگب  ار  دوخ  نخـس  دینک و  ربدت  لصا ،

، یمالسا تاعوضوم  رد  یسک  ات  مه  نید  رد  تسین ، شرایتخا  رد  هتشر  نآ  بلطم  لصا  دشاب ، هتشادن  ارتکد  يا  هتشر  رد  یـسک  ات 
نارظن بحاص  اب  طابترا  نودب  یسک  رگا  درادن و  طلست  بلطم  لصا  هب  دشابن  دهتجم  نافرع  هفسلف و  مالک و  ریسفت و  هقف و  زا  معا 

رظن و بحاص  هک  نیا  ًافاضم  .دناشک  یم  فارحنا  هب  ار  دارفا  دهدب ، رظن  یلصا ،

392 ص :
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هب دـنوادخ  هک  دراد  زاین  مه  داهتجا  مان  هب  صاخ  هکلم  کی  هعلاطم ، شالت و  قیقحت و  رب  هوـالع  یمالـسا  لـئاسم  رد  ندـشدهتجم 
زا یـضعب  هک  نیا  اب  دـنا ، هدـشن  دـهتجم  یلو  دنتـسه  هزوح  سردـم  اه  لاـس  اـه  یـضعب  مه  تهج  نیمه  هب  دـهد ، یمن  سک  همه 
هک تسا  يرکف  صاخ  يدنب  عمج  کی  ندمآ  دیدپ  هعلاطم ، شالت و  زا  سپ  داهتجا  نوچ  دنا ، هدناوخ  سرد  اه  نیا  دزن  نادهتجم 

داهتجا هکلم  ياراد  رگید  اقآ  نیا  هک  دنوش  یم  هّجوتم  وا  اب  دروخرب  رد  دارفا  هیقب  زین  درف و  دوخ  دهد و  یم  اه  یـضعب  هب  دـنوادخ 
.تسا هدش 

دوخ تیمکاح  رب  مالسلا  هیلع  یلع  رارصا  تلع 

رارصا زاب  دنریگب ، تعیب  رکبابا  يارب  وا  زا  ات  دنا  هدروآ  ار  ناشیا  روز  هب  هک  یطیارـش  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ارچ  دیدرک ؛ تیانع 
ببس عقاو  هب  دراد و  طابترا  الاب  ملاع  قیاقح  اب  هک  دیتفرگ  یـسک  زا  ار  انبم  یتقو  نوچ  دنریگب ؟ ام  زا  ار  مالـسا  دیاب  مدرم  هک  دراد 
رتولج هچ  ره  الاح  تسا ، هتشگ  نییعت  قیاقح  يوس  هب  ریـس  ِتهج  هدش و  نشور  قیقحت  قفا  رگید  تسا ، ءامـس  ضرا و  نیب  لصتم 

نیا اب  .تسین  ام  زا  دـنک  راکنا  ار  ربق  لاؤس  سک  ره  دـنیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ًـالثم  .میـسر  یم  يرتهب  هجیتن  هب  میورب ،
گرم اب  اـم  سفن  هک  میمهف  یم  ناناملـسم  یلیخ  سکع  رب  اذـل  دـننک ؛ یم  یخزرب  تاـیح  خزرب و  ملاـع  دوجو  هّجوتم  ار  اـم  هلمج 

زا سپـس  دوش و  یم  لقتنم  خزرب  هب  ایند  نیا  زا  اهتنم  تسا ، هدنز  هراومه  هکلب  دوش ، هدـنز  تمایق  رد  نآ  زا  سپ  دوش و  یمن  دوبان 
رکفت دوش ! یم  لصاح  موصعم  ماما  نخس  نیا  زا  فیرظ  تاکن  ردقچ  دینک  باسح  امش  الاح  .دنک  یم  ریـس  تمایق  يوس  هب  خزرب 

هیقب رد 
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یتقو نآ  رد  یّتح  دنراد -  رارصا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  تساج  نیا  دنا ، هدراذگ  ام  هدهع  هب  ار  نخـس  نیا  هیـشاح  تاکن 
هب هعماج  همه  تروص  نآ  رد  نوچ  دـنریگب ، ام  زا  ار  مالـسا  دـیاب  مدرم  هک  دـنا - هتخادـنا  ترـضح  كرابم  ندرگ  هب  نامـسیر  هک 
هک تسین  يرارقا  مالـسلا  هیلع  یلع  تیناّقح  هب  رارقا  .میدوبن  ور  هبور  هراـپ  هراـپ  ِمالـسا  ناـهج  اـب  اـم  زورما  تسا و  هتفر  قح  يوس 

دروم رد  مدرم  روضح  رد  ماع و  ألم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگ : یم  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  .دشاب  هعیش  هب  رـصحنم 
نمؤم ّالا  هّبحی  ّهناف ال  بلاطیبا ، نب  یلع  یمع  نباو  یخا  اهَیبُرق ، يذ  ّبحب  مکیصوا  ساّنلااهیا ! ای  : » دومرف مالسلا  اهیلع  همطاف  رسمه 
رسمه یتسود  هب  ار  امش  منک  یم  هیصوت  مدرم ! يا  ینعی ؛  (1)« ینـضغبا دقف  هَضَغبا  ْنَم  ینّبحا َو  دقف  هّبحا  نم  قفانم ، ّالا  هضغبی  و ال 

وا رب  نمؤم و  رگم  تشاد  دهاوخن  تسود  ار  وا  هک  یتسرد  هب  و  بلاط ، یبا  نب  یلع  ما  معرـسپ  مردارب و  زا  دشاب  ترابع  هک  همطاف 
ینمـشد نم  رب  دـنک  ینمـشد  وا  رب  سکره  هدـیزرو و  تبحم  نم  رب  دزرو  تبحم  وا  رب  سکره  قفاـنم ، رگم  دـیزرو  دـهاوخن  هنیک 

.تسا هدرک 

یتسپ و زا  دشاب و  نومنهر  تیاده  يوس  هب  ار  شبحاص  هک  تسین  یلع  لئاضف  دننامه  یلئاضف  ياراد  سک  چـیه  دـیوگ : یم  رمع 
.دراد شزاب  تلالض 

دهاوخ ینوزف  یلع  نامیا  ًاعطق  رگید ، هفک  رد  یلع  نامیا  دوش و  هدراذـگ  يا  هفک  رد  هناگ  تفه  ياه  نامـسآ  رگا  دـیوگ : یم  اـی 
.تفرگ

394 ص :

ص ج 12 ، ریدغلا ،»  - » ص 451 ج2 ، دیدحل ،» یبا  نبا  حرـش   - » ص 17 طیسلا ،» هرکذت   - » ص 214 ج2 ، هرضنلا ،» ضایرلا  - » 1
.230
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دوب هدـنز  هفیذـح  ینب  ِمالغ  ملاس ، رگا  : » دـیوگ یم  دروخ  یم  تبرـض  هک  یماگنه  رمع  اـه ، فرح  نیا  اـب  هک  تسا  هنوگچ  لاـح 
هیلع یلع  ایآ   (2) .مداد یم  رارق  هفیلخ  ار  وا  ات  دوب  هدنز  هدیبعوبا  شاک  يا  دـنک  یم  وزرآ  ای   (1) .متشاذگ یمن  اروش  هب  ار  تفالخ 

؟ تشادن ییآراک  مه  هنیدم  نکروگ  هدیبعوبا ، ّدح  رد  مالسلا 

ینّبحا نم  ینبحا و  کّبحا  نَم  : » تفگ بلاطیبا  نب  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینـش  مدوخ  تفگ : سابع  نبا  هب  رمع 
ادخ دراد  تسود  ارم  سکره  هتـشاد و  تسود  ارم  دراد  تسود  ارت  سکره  ینعی ؛  (3) «. ّالِدـُم هنجلا  هلخدا  هللا  ّبحا  نم  هللا و  ّبحا 

.دننک شتشهب  لخاد  مارتحا  اب  دراد  تسود  ار  ادخ  هک  سکره  هتشاد و  تسود  ار 

زا میتشاد ، ناملـسم  هچراپ  کی  هعماج  کـی  هک  نیا  نیع  رد  اـم  زورما  دوب ، نیملـسم  مکاـح  یلع ، نیا  رگا  نخـس  نیا  هب  هجوت  اـب 
يرفن شـش  دروم  رد  شا  يرامیب  رتسب  رد  رمع  دـیوگ : یم  هبیتق  نبا  .دوب  نآ  ملعم  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  میدوب  رادروخرب  یمالـسا 

و تسا ، تما  نیا  نوعرف  نمحرلادـبع ؛ و  تسا ، تدـش  تظلغ و  ياراد  دعـس ؛ تفگ : دومن ، یفرعم  دوخ  زا  دـعب  تفالخ  يارب  هک 
، تسا ربکت  توخن و  ياراد  تفگ : هحلط  دروم  رد  و  تسا ، تخس  رایـسب  بضغ  تقو  رد  میالم و  مرن و  دوز  اضر  ماگنه  رد  ریبز ؛

نامثع و 

395 ص :

ص248. ج3 ، دعس ،» نبا  تاقبط   - » ص 204 ینالقابدیمهتلا ،» - » 1
ص 876. ج 2 ، ءاسنلا ،» مالعا  - » 2

ص291. ج12 ، ریدغلا ، ص105 -  ج3 ، دیدحلا ،» یبا  نبا  حرش   - » ص391 ج6 ، لامعلازنک ،» - » 3
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ام َو  : » تفگ و  دـندوب ) هسلج  رد  هحلط  زج  همه  نوـچ   ) درک یلع  هب  ور  دـعب  و  تسا ، شماوـقا  هب  تبـسن  تبحم  تیبـصع و  ياراد 
! یلع يا  « ) میقَتْـسُْملا ِطارِّصلا  ِنیبُْملا َو  ِّقَْحلا  یَلَع  َمیُقت  ْنَا  اَهَتَِّیلَو  ْنِا  ِمْوَْقلا  يَرْحَا  َکَّنِا  و  اهیلع ، َکُصْرِح  ِّالا  یلع  اـی  َکـنِم  ِینُعَنْمَی 
هک يرت ، قیال  رتراوازس و  اه  نیا  همه  زا  وت  ًاقح  تسا و  تماما  يارب  وت  ندوب  صیرح  دوب ، وت  ینیـشناج  نییعت  يارب  نم  عنام  هچنآ 

ماـیق جـهن  نیا  رب  ییاـمن و  يربـهر  اراکـشآ  نیبـم و  قـح  رب  میقتـسم و  طارـص  رب  ار  مالـسا  تـما  تراـما ، ندـشزئاح  تروـص  رد 
(1) (. ییامن

هیلع یلع  تیحالـص  هب  وا  رارقا  یلو  تسا ، ینعم  هچ  هـب  تفـالخ  رب  مالـسلا  هـیلع  یلع  يراـشفاپ  رارـصا و  دـمهفب  دـناوت  یمن  رمع 
یم راک  یب  دـیابن  مالـسلا  هیلع  یلع  فذـح  نایرج  لباقم  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  تسا  نآ  رب  هاوگ  هعماج  تیادـه  رد  مالـسلا 

هچ دوش  مولعم  اـت  تسا ، یمالـسا  ندـمت  نتـسبآ  هک  تسا  يا  هدـنیآ  هب  هّجوت  يارب  بلاـطم  نیا  نییبت  رد  زین  اـم  رارـصا  تسـشن و 
.دیامن تیاده  ار  ناناملسم  مالسا ، ناهج  رد  دیاب  يرکفت 

ار مالـسلا  هیلع  یلع  دنناوت  یمن  رگید  دـندش  لئاق  تیمکاح  قح  دوخ  يارب  مود  لوا و  هفیلخ  لاثما  دیـشک و  فارحنا  هب  راک  یتقو 
دقِع بحاص  .دنـشاب  هتـشاد  مه  رارقا  مالـسلا  هیلع  یلع  لئاضف  هب  دـنچ  ره  دـننک ، یفرعم  نیملـسم  هعماج  مکاـح  ناونع  هب  مدرم  هب 

نآ هک  نآ  زا  سپ  تفگ : .يدرک  یم  نیعم  يا  هفیلخ  دوخ  يارب  شاک  يا  دنتفگ : وا  هب  دروخ  رجنخ  رمع  نوچ  دسیون : یم  دـیرفلا 
قح قیرط  رب  ار  امش  هک  مشاب  راودیما  دنک و  تموکح  امش  رب  هک  ار  يدرم  نیرتراوازس  هک  متشاد  میمصت  متفگ  امـش  رب  ار  نانخس 

هک دنک  لمح 

396 ص :

ص 23. هبیتق ، نبا  هسایسلا ،» همامالا و  - » 1

زا ینید  تیمکاح  فذح  تافآ  یبای  هشیر  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  تریصب 
ناهج تیریدم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 467ناهفصا   هحفص 415 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14857/AKS BARNAMEH/#content_note_396_1
http://www.ghaemiyeh.com


رد هچ  متایح و  نامز  رد  هچ  مروآ ، یمن  بات  نم  هک  مدـید  سپـس  یلو  منک  بصن  امـش  رما  تیـالو  يارب  تسا ، بلاـطیبا  نب  یلع 
(1) .منیبب امش  رب  سیئر  رمآ و  ار  وا  هک  مگرم  نامز 

دوجو ینیارق  دیوگ : یم  نایرفعج  لوسر  ياقآ  .دنهد  همادا  دیاب  ار  هشقن  نامه  مه  ناشدوخ  الاح  دـندمآ  راک  رـس  رب  هشقن  اب  نوچ 
تعیب زا  شیپ  مشاه  ینب  فلاخم  بزح  ِیگنهامه  مهافت و  لقادـح  ای  یلبق و  هئطوت  یعون  زا  تیاکح  لّوا ، هفیلخ  باختنا  هک  دراد 

یم در  دناد ، یم  هدـیبعوبا  رکبوبا و  رمع و  هرفن ، هس  هئطوت  ار  هفیقـس  هک  ار  سنمال  هدـیقع  يرودـلا  زیزعلادـبع  دـیوگ : یم  دراد و 
(2) .دریذپ یم  ار  مشاه  ینب  فلاخم  بزح  یلبق  مهافت  لصا  اّما  دنک ،

تسا مالسلا  اهیلع  همطاف  نآ  زا  ناهج  هدنیآ 

دـش و هّجوتم  لّوا  زور  نامه  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  تسا  يا  هشقن  راتفرگ  مالـسا  ناهج  هک  تسا  لاـس  دـصراهچ  رازه و  دودـح 
اب تسا  يا  هنازوسلد  يوگتفگ  عقاو  رد  ینیما  همـالع  موحرم  ریدـغلا  فیرـش  باـتک  (3) و  درک هراشا  نادب  مالـسلا  هیلع  یلع  یّتح 

رد دنوش و  هاگآ  هئطوت  نآ  هب  تبسن  هک  ّتنس  لها 

397 ص :

ص 71. ج 3 ، لوا ، عبط  دیرفلادقِع ،» - » 1
.دینک عوجر  ص 56  مالسالاردص » خیرات  یف   » همدقم هب  ص 143  نایرفعج ، لوسر  تفالخ ،» تلود و  لوحت  خیرات  - » 2

و راونالاراحب ج8 ص33 ، هب  دنوش  مالـسلا  هیلع  یلع  تیمکاح  عنام  دـندرک  دـهعت  يا  هدـع  نآ  رد  هک  يا  همان  نامیپ  دروم  رد  - 3
ینب هفیقس  راثآ  رارـسا و  باتک  زا  لقن   ) دییامرف عوجر  دیدحلا ج4 ص 454  یبا  نبا  حرـش  و  دعس ج3 ص61 ، نبا  يربک  تاقبط 

(. يربنق هللا  تمشح  ياقآ  فیلأت  هدعاس 
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باختنا رد  و  دـندرگ ، هاگآ  داد  ناشن  تیـساسح  نآ  هب  تبـسن  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  يزیچ  نآ  هب  دوخ  یخیرات  نوتم  تایاور و 
لها یملع  لفاحم  رد  ریدغلا  رد  هیلع » هللا  همحر  » ینیما همالع  یخیرات  راک  راثآ  مارآ  مارآ  هللادمحب  .دنیامن و  یناوخزاب  دوخ  ِمالسا 

مالـسا ردص  قیاقح  زا  ار  ّتنـس  لها  هعماج  دوشب  هک  تسا  هدـش  يرپس  هرود  نآ  رگید  ًاعقاو  دـهد و  یم  ناشن  ار  دوخ  دراد  ّتنس 
ناونع هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ناورهر  هعیـش و  هک  دشاب  نآ  هتـشذگ  همادا  دیاب  مالـسا  ناهج  هدـنیآ  مینک  رّوصت  تشاد و  هگن  رود 

وا رظن  هب  هکارچ  تسا ، هدیرب  رس  شدوخ  تسد  هب  قارع  رد  ار  هعیش  دنک 132  راختفا  يواغرض  دنوش و  یفرعم  مالسا  دض  ِسوجم 
.دنرت فرحنم  رت و  كانرطخ  اکیرمآ  زا  نایعیش 

مالـسلا اهیلع  یمطاف  مالـسا  عفن  هب  زیچ  همه  هللاءاش  نإ  دیوگب و  نخـس  مالـسا  ناهج  اب  هک  تسا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تبون  کنیا 
ياه کشا  مارآ  مارآ  دنریگب و  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تسد  زا  ار  دوخ  هدـش  مگ  مالـسا  ّتنـس  لها  ناملـسم  ناناوج  دروخب و  قرو 

نتشک همه  نیا  .تسا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ِنآ  زا  هدنیآ  دوب  مولعم  لّوا  نامه  زا  هکارچ  دنایامنب ، ار  دوخ  شقن  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
اهیلع همطاف  هک  تسا  يا  هدـنیآ  روهظ  زا  يریگولج  يارب  نایـسابع  نایوما و  طسوت  خـیرات  لوط  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  نادـنزرف 

.دوب دهاوخ  نآ  بحاص  مالسلا 

رظن ياـج  هب  شیاـه  يراذـگ  تسایـس  رد  هعماـج  نآ ، ساـسا  رب  هک  تـسا  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  يوزرآ  نـیلّوا  یمالـسا  بـالقنا 
ار مالـسا  ناهج  هکلب  عیـشت ، ناهج  اهنت  هن  دراد  انب  بـالقنا  نیا  دـنک ، مکاـح  هیقف ، ّیلو  قیرط  زا  ار  موصعم  ناـماما  رظن  صاخـشا ،

دش و ءایحا  دوب ، ناهج  هشقن  يور  زا  ندش  وحم  لاح  رد  هک  ینیطسلف  نآ ، ریثأت  ياه  هعیلط  نیلّوا  رد  هک  يروط  هب  دهد ، تاجن 

398 ص :
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هک دور  یم  دـمآ و  ولج  لیئارـسا - ياـه  ینکـشراک  همه  اـب  ساـمح -  یمدرم  تلود  داـجیا  اـت  تفرگ و  تردـق  نیطـسلف  تضهن 
عورـش ار  يدـعب  ياه  ماگ  دـنناهرب و  ناملـسم  رهاظ  هب  یمالـساریغ و  نامکاح  لاگنچ  زا  ار  دوخ  ياهروشک  مالـسا  ناهج  ناناوج 

.دننک

ار مالسا  نمـشد  ياه  هشقن  هاگیاج  میناوت  یم  هک  تسا  تروص  نیا  رد  میراد و  رارق  خیرات  ياجک  رد  میمهفب  هک  تسا  نآ  ام  رنه 
ًالبق .دوب  عوضوم  ود  نیمه  مهف  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  رنه  میشاب و  هاگآ  اه  هشقن  نآ  رب  دوخ  يزوریپ  لماع  زا  زین  میـسانشب و 

هک ار  نآ  زا  هزادنا  ره  هک  يّدح  رد  مه  نآ  دننک ، لیدـبت  یبرع  مارم  کی  هب  ار  مالـسا  دنتـساوخ  یم  هک  دوب  نیا  هشقن  دـش  ضرع 
رمع : » دسیون یم  ءاطوم  رد  کلام  هک  يروط  هب  دنهد ، رییغت  دنتـسنادن  حالـص  هک  مه  ار  نآ  زا  هزادـنا  ره  دـننک و  لمع  دنتـساوخ 

(1)« .دشاب هدمآ  ایند  هب  برع  رد  هک  نآ  رگم  دهد  ثاریم  ار  اه  مجع  زا  یکی  هک  نیا  زا  درک  یم  يراددوخ 

یفرعم تسا ، رییغت  لباق  نآ  زا  تمـسق  ره  هفیلخ  رظن  اب  تسا و  یبرع  نید  کی  هک  ّدح  نآ  رد  مالـسا  رگا  دینک  باسح  امـش  الاح 
هتفرگ تدش  هب  اه  تراسج  نینچ  ناکما  درک  داجیا  مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  ییاضف  دوب ؟ یقاب  مالسا  زا  يرثا  رگید  زورما  دش ، یم 

مالـسلا مهیلع  نیموصعم  همئا  دـش و  رتشیب  زور  هب  زور  صن ، لباقم  رد  داهتجا  اـب  هطبار  رد  نیملـسم  هدوت  رد  اـه  تیـساسح  دـش و 
(2) .دندوب اه  فارحنا  زا  يرایسب  عنام  روما ، رد  میقتسم  روضح  نودب 

399 ص :

ص12. ج2 ، کلام ،» ءاطوم  - » 1
يزیچ مدرم  رگا  هک  دراد  دوجو  اـم  زا  یملاـع  هراومه  نیمز  رد  هزمحاـبا ! يا  دـنیامرف : یم  هزمحوـبا  هب  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  - 2

ار یـسک  شنادـنزرف  رد  هک  نآ  ات  دربن  ایند  زا  ار  ِملاع   ] Z نآ دنوادخ  دنتـساک و  دیوگب : دنهاکب  رگا  و  دندوزفا ، دیوگب  دـنیازفیب ،
(. ثیدح 21 باب 22  همعنلا ج1  مامت  نیدلا و  لامک   ) دنادب وا  دننام  هک  دنیبب 
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دندومرف ینانخـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب  هعقاو  اب  هطبار  رد  نیفـص  هعقاو  زا  لبق  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
َیِلا اهِیقاس  اِهتَداق َو  اِهلالُـض َو  ِهَّمُْالا َو  ِهِذه  ِلاّهُج  ْنِم  ْبَجَْعلا  ُّلُک  َبَجَْعلا  َّنِا  : » دـنیامرف یم  دـنک ؛ یم  لیلحت  یبوخ  هب  ار  هثداح  هک 

ار تّما  نیا  هک  نارادمدرس ، ناشناهارمگ و  زا  تسا ، تما  نیا  نالهاج  زا  هملک  يانعم  مامت  هب  تفگش  بجعت و  ینعی ؛  (1)« ...راّنلا
روما مامز  یتّما  چـیه  دومرف : یم  هک  دندینـش  رّرکم  روط  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  اه  نیا  دـنداد ، قوس  شتآ  يوس  هب 

ور تما  نآ  هک  نآ  رگم  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  رت  ملاع  رت و  میهف  رتاناد و  درم  تّما  نآ  ناـیم  رد  هک  تسا  هدرپسن  یمدرم  هب  ار  دوخ 
هب ار  دوخ  روما  نم  زا  لبق  تما  نیا  و  یلبق ، ياناد  نامه  هب  دـندرگ  رب  هک  نیا  ّالا  دـشاب ، هدـش  هدـیئارگ  یبارخ  یهابت و  یتسپ و  هب 

ّتنـس ادـخ و  باتک  هب  دـنک  اعدا  هک  نیا  ای  (2) و  دـشاب هدرک  عمج  نآرق  هک  دوبن  یـسک  اه  نآ  زا  کی  چـیه  هک  دـندرپس  رفن  هس 
تئارق هب  اه  نآ  نیرتریصب  و  متسه ، وا  ربمایپ  ّتنس  ادخ و  باتک  هب  تّما  نیرت  ملاع  نم  دنتـسناد  یم  اه  نآ  تسا ، رت  ملاع  وا  ربمایپ 

«. ...مدوب نم  ادخ  مکح  هب  تواضق  هب  اه  نآ  نیرت  فراع  نآرق و 

400 ص :

ص148. سیق ،» نب  میلس  خیرات  - » 1
ار نتراهچ  مان  یلو  دـنراد ، فالتخا  مه  اب  تسا ، هدرک  يروآ  عمج  ار  نآرق  یـسک  هچ  هک  نیا  رد  تنـس  لها  ءاملع  هک  نیا  اب  - 2

قبط رب  نتراهچ  نیا  سأر  رد  زاب  یلو  هفیذح ، مالغ  ملاس  رمع و  رکبوبا ، یلع ، زا : دنترابع  هک  دـنرب  یم  مان  نآرق  نِّودـُم  ناونع  هب 
رتشیب دنراد  نت  هس  نآ  هک  ییاه  یلوغشم  لد  اه و  تیلؤسم  هب  هجوت  اب  دراد و  رارق  مالـسلا  هیلع  یلع  تنـس ، لها  كرادم  یهاوگ 

.تسا هدش  یشارت  تلیضف  دنتسه  هفیقس  باحصا  زا  هک  نآ  يارب 
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رد دیاب  ار  تالکـشم  تلع  تسا و  نشور  یبوخ  هب  نیملـسم  روما  یهابت  هشیر  ًالّوا ؛ دییامرف : تیانع  قوف  ثیدح  رد  هتکن  دـنچ  هب 
دنروبجم هفیظو  مکح  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ًایناث ؛ .تسناد  روما  ردص  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  مان  هب  يا  هتـسیاش  ناسنا  فذح 

هچ هب  هعماج  نداد  ناماس  رـس و  يارب  دیاب  هک  دشاب  صخـشم  ناگدنیآ  هار  لقاال  ات  دـننک  دوخ  هّجوتم  ار  خـیرات  هعماج و  ياهرظن 
دندوب نم  زا  لبق  هک  يرفن  هس  نآ  زا  دـنیامرف  یم  ًاـثلاث ؛ .دـننکن  اـهر  ار  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لـها  هار  دـننک و  عوجر  يرکفت  زرط 
لوسر اب  مئاد  طاـبترا  ًـالّوا : هک  تسا  نیا  نآرق  يروآ  عمج  همزـال  عقاو  هب  نوچ  دـشاب ، هدرک  يروآ  عمج  ار  نآرق  هک  دوبن  یـسک 
شقن اذل  دسانشب و  ار  نآرق  یبوخ  هب  ًایناث : .دریگب  یتساک  مک و  چیه  نودب  ار  نآرق  مامت  ات  دشاب  هتـشاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

هیقف نیرتاناد و  هک  دـننک  یم  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  تیاهن  رد  .تسا و  یـساسا  شقن  نآرق ، يرادـهگن  ظـفح و  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
ققحم ياه  ناسنا  فیلکت  بلاطم  نیا  نالعا  .مدوب  نم  ادـخ  مکح  هب  تواضق  رد  اه  نآ  نیرت  فراع  نآرق و  تئارق  هب  ناشیا  نیرت 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  دـعب  هثداح  زا  هک  ار  يدایز  تـالاؤس  دـنناوتب  هک  دـنک  یم  نشور  خـیرات  هشیمه  رد  ار 
یلع لئاضف  اهراب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  هک  نیا  اب  هفیلخ  هس  نیا  ارچ  یتسار ؛ .دـنهد  باوج  دـیآ ، یم  شیپ  ناـشیارب 
دوش نشور  رگا  هک  تسا  یلاؤس  نیرت  یـساسا  نیا  و  دندرکن !؟ راذـگاو  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  راک  دـندوب  هدینـش  ار  مالـسلا  هیلع 

.دش دهاوخ  عورش  عیشت  بتکم  يوس  هب  مالسا  ناهج  یساسا  تشگرب 

401 ص :
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دزیر یم  ورف  هعماج  یشزرا  ماظن  هک  هاگنآ 

میهف نیرتاناد و  دیاب   » هک هتکن  نیا  نایب  اب  ترـضح  .دیرذگن  هداس  قوف  ثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نخـس  زا  امش 
همادا دوخ  ریس  هب  حیحـص  رتسب  طیارـش و  رد  هعماج  یـشزرا  ماظن  دنهاوخ  یم  دریگب » تسد  رد  ار  نیملـسم  روما  مامز  دارفا ، نیرت 
یتقو نوچ  دزیر ، یم  ورف  هعماج  نآ  حیحص  یشزرا  ماظن  مامت  دیایب ، هاتوک  عضوم  نیا  زا  مدق  کی  یّتح  يا  هعماج  رگا  الاح  .دهد 

اه يرترب  كالم  هک  تسا  نیا  شیانعم  دریگ ، رارق  هعماج  بتارم  زا  هبتر  نیرتالاب  رب  تسا ، ییاناد  مهف و  مود  هجرد  رد  هک  یـسک 
دناوت یمن  سک  چـیه  دـعب  هب  نیا  زا  تسا و  هتخیر  ورف  مهف  ییاناد و  هب  نداد  شزرا  راوید  مامت  لمع  نیا  اب  تسین و  ییاناد  مهف و 

جرم جره و  هعماج  یـشزرا  ماظن  رد  درک و  دهاوخ  هنخر  هعماج  داعبا  مامت  رد  هروخ  نوچ  يرکف  نینچ  دنک و  دـیکأت  اه  شزرا  رب 
ماما طیارش  زا  دیوگ : یم  لکـشم  نیا  هیجوت  يارب  ینیوج  نیمرحلا  ماما  هک  دشک  یم  ییاج  هب  راک  هک  يّدح  ات  دش  دهاوخ  مکاح 

(1) !! ...دشاب طابنتسا  داهتجا و  لها  هک  تسین 

یم هک  یلاکشا  باوج  قیرط  نیا  زا  اذل  دشاب و  ملعَا  هفیلخ  ای  ماما  تسین  مزال  دنیوگ  یم  فرط  کی  زا  هک  تسا  نیا  لکشم  لاح 
لها بتک  رـسارس  رگید  فرط  زا  دنهد و  یم  ار  دندش ، نیملـسم  روما  رب  مکاح  ارچ  دندوبن ، تّما  ملعَا  هک  هناگ  هس  يافلخ  دـیوگ 
نیا هشیر  دینک  باسح  امش  الاح  .تسا  ماکحا  يانبم  یهقف  روما  رد  تّجح  ناونع  هب  هک  وا  نانخس  رمع و  ياواتف  زا  تسا  رپ  ّتنس 

ربمایپ نخس  نیا  هب  هّجوت  اب  دش و  ادیپ  اجک  زا  جرمو  جره 

402 ص :

ص426. داقتعالا ،» لوصا  یف  هلدالا  عطاوق  یلا  داشرالا  - » 1
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یّنس هعیش و  نیب  یهقف  توافت  هدنیآ  تالکـشم  زا  يرایـسب  دندومرف ، دیکأت  نآ  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
دـشابن و تنـس  لها  ناردارب  هقف  ياـنبم  وا  نانخـس  دـیاب  سپ  تسین ، تما  مَلعَا  رمع  دوش  مولعم  یتقو  نوچ  .تشگ  دـهاوخ  عفترم 

.دوش کیدزن  مه  هب  ینس  هعیش و  هقف  ات  تسا  یفاک  نیمه 

ادـخ راک  نیا  دـیوگ  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  تلیـضف  هب  رارقا  نیع  رد  هک  تسا  دـیدحلا  یبا  نبا  نخـس  فارحنا  نیمه  يانبم  رب  زاـب 
ار مالسلا  هیلع  یلع « سپـس  داد  رارق  نیملـسم  روما  دنـسم  رب  ار  هفیلخ  هس  نآ  لّوا  اذل  تشاد و  مّدقم  لضفا  زا  ار  لوضفم  هک  تسا 
، لمع نیا  رب  ندراذـگ  هحـص  اب  هک  تسین  هّجوتم  ناشیا  تسا و  ادـخ  ندرک  مهتم  فرح ، نیا  هک  یلاح  رد  .دوب  اـه  نآ  لـضفا  هک 

ادـخ هک  تسین  مکح  نیرت  یلاع  مکح  نآ  هک  دوش  يراج  هعماج  رد  یـسک  مکح  یتقو  دـیآ ، یم  هعماج  رـس  رب  یگرزب  يالب  هچ 
هنوگ نیا  تلع  .میـشاب  هتـشاد  تنـس  لها  عماوج  رد  زین  ار  یگنهرف  جرم  جره و  نینچ  راظتنا  دـیاب  تسا  هداد  رارق  هعماج  نآ  يارب 

بیرخت هچ  يا  هعقاو  نینچ  هک  نیا  تسا و  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ضارتعا  قمع  ندـیمهفن  تهج  هب  هنالهاج  ياـه  تواـضق 
.دروآ یم  دیدپ  هعماج  یشزرا  ماظن  رد  یگرزب 

، تسشن لماک  ياج  هب  صقان  یتقو  نوچ  تقیقح ، ندش  مُگ  ینعی  قوف  هثداح  دمهف  یم  هک  تسا  مالسلا  اهیلع  هیـضرم  يارهز  نیا 
یم یقلت  هعماـج  دارفا  يارب  شزرا  كـالم و  ناونع  هب  صقاـن  ِصخـش  ناـمه  دوش و  یمن  یقلت  صقن  ناونع  هب  صقاـن  ِصقن  رگید 
هار هب  زگره  يا  هعماـج  نینچ  اذـل  تسا و  صقاـن  ریغ  دـنک ، یم  ریـس  تاـجن  هار  يوـس  هب  هچنآ  یتـسه  ماـظن  رد  یفرط  زا  ددرگ و 

مشچ زا  معا  شیاضعا -  همه  هک  یتروص  لثم  دبای ، یمن  تسد  یعقاو  تاجن 
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دیاب هک  يا  هعماج  يوگلا  كالم و  رگا  .تسابیزان  تروص  همه  تلاح  نیا  رد  دـشابن ، ابیز  وا  ینیب  یلو  دـشاب  ابیز  ناهد - ورباو و 
، تسا یناسنا  تالامک  همه  رهظم  هک  دنیـشنب  ییوگلا  ياج  یلو  دـشابن  یناسنا  تالامک  همه  رهظم  دـنک ، ریـس  نآ  يوس  هب  هعماج 

تروص همه  هک  دوش  یم  بجوم  تروص ، ِوضع  کی  یتشز  هک  نانچمه  دبای ، یمن  تسد  يراگتـسر  تاجن و  هب  يا  هعماج  نینچ 
حالصا ددص  رد  رگا  تشاد ، هلیذر  تفص  کی  طقف  یلو  دوب ، بوخ  شتایصوصخ  همه  هک  مه  یناسنا  نانچمه  دوش ، یقلت  تشز 

تافـص هیقب  ًالمع  دـنک و  یم  یقالخاریغ  ار  وا  تیـصخش  ماـمت  هلیذر  تفـص  کـی  ناـمه  تخانـش ، تیمـسر  هب  ار  نآ  دوبن و  نآ 
.دناسر یمن  هجیتن  هب  ار  وا  مه  یقالخا 

نخـس همادا  رد  ترـضح  .دوبن  هعجاف  قمع  هّجوتم  هعماج  یلو  تسا  یلئاسم  نینچ  ياـنبم  رب  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  ضارتعا 
؛ ینعی نیمَْألا » ُحوُّرلا  َِطبْهَم  َهلالِّدلا َو  هَُّوبُّنلا َو  َدِعاوَق  َهلاسِّرلا َو  یِساوَر  ْنَع  اهوُحَزْحَز  ّینَأ  : » دنیامرف یم  راصنا  رجاهم و  نانز  هب  دوخ 

هناخ زا  ار  نآ  و  دـنتخاس ؟ رود  تّوبن  ياه  ناینب  تباث و  عضوم  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفالخ  هنوگچ  امـش  نادرم 
؟ دندرب يرگید  هناخ  هب  دمآ  یم  دورف  نآ  رد  مالسلا  هیلع  لیئاربج  هک  يا 

رشب ینادرگرس  هشیر 

لوزن گنهرف  اب  دنک و  كرد  ار  تّوبن  دصقم  ات  دشاب  یملع  لماح  يرادنید و  همسجم  دیاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هفیلخ 
رگید هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سدقم  دوجو  تلحر  زا  سپ  هک  تسا  تسرد  .دشاب  انشآ  مالسلا  هیلع  لیئاربج  ترضح 

404 ص :
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فحـصم هچنانچ  تشگن ، عطق  هناخ  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  لـیئاربج  هطبار  دـشن و  عطق  هکئـالم  اـب  طاـبترا  یلو  دـش ، عطق  یهلا  یحو 
مالسلا هیلع  قداص  ترضح  هک  نیا  ای  هدش و  هیهت  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  اب  مالسلا  هیلع  لیئاربج  طابترا  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف 
(1) «. تسا هتشاد  هدوارم  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  اب  لیئاربج  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  : » دنیامرف یم 

نینچ نیا  ماظع  ءایبنا  لّوا  هقبط  اب  زج  لیئاربج  هک  تسا  هتـشادن  هقباس  :» دـنیامرف یم  هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ ماما  اتـسار  نیمه  رد  و 
(2)« .دشاب هتشاد  یسک  اب  ررکم  ياهدش  دمآ و 

فذح يا  هناخ  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفالخ  ارچ  هک  دنراد  هلئسم  نیمه  هب  هراشا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  الاح 
قوف دراد  طابترا  ام  اب  هک  یکلم  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هک  يروط  هب  دوب ، نیمَأـْلا » ُحوُّرلا  َطـِبْهَم   » هک دـیدرک 

نیا دنشاب ؟ هتشاد  طابترا  یحَو  رارـسا  اب  هک  دنـشابن  ییاه  ناسنا  نیملـسم ، تیاده  يارب  دوش  یم  رگم  و  تسا ، لیئاکیم  لیئاربج و 
دوخ تیاده  يانبم  دـناوت  یم  دوخ  يدوخ  هب  شدوخ  دـنک  یم  نامگ  هک  تسا  هدـش  نآ  راتفرگ  تیرـشب  هک  تسا  یگرزب  ياطخ 

فذح ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  رکف  نیمه  .دـنریگب  ار  یلـصا  طوطخ  نآرق ، زا  دـنناوت  یم  دوخ  يدوخ  هب  ناشدوخ  ای  دـشاب و 
.تسا سب  ادخ  باتک  ار  ام  ینعی  هللا ؛» َباتِک  اَُنبْسَح  :» تفگ درک و 

405 ص :

دنام و ایند  رد  زور  جنپ  داتفه و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 1
زا داد و  یم  نیکست  ار  وا  دیسر و  یم  شتمدخ  لیئربج  .دوب  هدروآ  يور  وا  هب  راوگرزب  ردپ  يرود  رطاخ  هب  يدیدش  هودنا  نزح و 
نآ مالسلا  هیلع  یلع  درک و  هاگآ  دیآ  یم  شیپ  شا  هّیرذ  يارب  وا  زا  دعب  هچ  نآ  زا  داد و  یم  ربخ  تشهب  رد  يو  هاگیاج  شردپ و 

(. راونالاراحب ج43 ص156 ) تشون یم  ار 
.دوش عوجر  ص79 و 80  ج43 ، راونالاراحب ،»  » هب و  ص279 ، ج19 ، رون ،» هفیحص  - » 2
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وحن هب  نآرق  اـب  دـنک ، یم  نشور  نآرق  مهف  رد  مالـسلا  هیلع  موـصعم  ماـما  هک  یّلک  تهج  کـمک  هب  میناوـت  یم  امـش  نم و  يرآ ؛
هب تبیغ ، نامز  رد  ار  هعماج  یـسایس  ماـظن  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  تاـیاور  تاـیآ و  کـمک  هب  اـی  میریگب ، ساـمت  حـیحص 

يدوخ هب  شدوخ  هک  درادـن  اعدا  تقو  چـیه  مه  هیقف  ّیلو  .مینک  هرادا  هیقف ، ّیلو  ینعی  تاـیاور ، تاـیآ و  مهف  سانـشراک  کـمک 
اذل و  دوب ، هتفهن  عوضوم  نیا  زا  تلفغ  رد  دروخ ، هبرض  هچره  يرشب  ناهج  نآ ، عبت  هب  مالسا و  ناهج  و  دراد ، ار  یناوت  نینچ  دوخ 

زا یعامتجا  تیمکاح  رد  اه  نآ  نوچ  دـنرب ، یم  رـس  هب  ینادرگرـس  رد  اه ، هراق  مامت  رد  تیرـشب  مامت  هک  دـینک  یم  هظحالم  امش 
ریبعت هب  هک  دـندرک  جراخ  هعماج  ردـص  زا  ار  یـسک  .دـنا  هدـش  مورحم  تسا  هکئالم  بیغ و  ملاـع  اـب  طاـبترا  رد  شبلق  هک  یـسک 

الَأ  » یسک نینچ  فذح  دیامرف : یم  .دوب و  هاگآ  ایند  نید و  روما  هب  نیّدلا ؛» اْینُّدلا َو  ِرُومُِأب  نیبِطلا  َو   : » مالـسلا اهیلع  ارهز  ترـضح 
اَم َو  :» دـیامرف یم  .تسا  راتفرگ  نآ  هب  تیرـشب  مه  زورما  هک  ینامه  تسا ، نشور  رایـسب  ِناـیز  ناـمه  ُنِیبُْملا » ُنارْـسُْخلا  َوُه  َکـِلذ 
ِهللا ُْهنِم َو  اوُمِقَن   » .دیریگب بیع  وا  رب  دینادرگرب و  يور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هک  دـش  ثعاب  هچ  ینعی  ِنَسَْحلا ؛»؟ ِیبَأ  ْنِم  اوُمَقَن  يذَّلا 

تخانش یمن  هبیرغ  انشآ و  لطاب ، اب  هلباقم  رد  وا  ریشمش  هک  دوب  نیا  وا  بیع  دنگوس  ادخ  هب  یلو  دنتفرگ ، بیع  وا  زا  هِْفیَـس ؛» َریکَن 
.درک یمن  ار  نآ  ریغ  هلیبق و  سیئر  تیاعر  و 

406 ص :
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رفک هب  نامیا  زا  تشگزاب 

هتخیر مالـسا  يارب  هچ  رگ  اه  نوخ  نیا  .تسناد  یم  دوخ  نازیزع  لـتاق  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  شیرق ، : » دـسیون یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
(1)« .دوب هدیکچ  مالسلا  هیلع  یلع  ریشمش  زا  اّما  دوب ، هدش 

ِهللا ِیف  ُهُذُخْأَتال  َو  : » دیراد یم  هضرع  دیوش و  یمرکذتم  ار  هتکن  نیمه  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  اب  هطبار  رد  هبدن  ياعد  رد  امـش  و 
یلع ینعی  ...َّنُهَْریَغ ؛» ًهَِّیْنیَنُح َو  ًهَّیِرْدـَب َو  ًاداقْحَا  ْمَُهبُوُلق  ُعَدْوَاَف  مُهَنابْؤُذ  َشَوان  ْمَُهلاـْطبَا َو  َلَـتَق  بَرَْعلا َو  َدیدانَـص  َرَتَو  ْدَـق  ِمئـال ، ُهَمَْول 

هدوـمن و گـنت  برع  ناروـالد  رب  ار  هار  دوـبن ، يا  هدـننک  شنزرـس  شنزرــس  نارگن  ادـخ  هار  رد  هـک  دوـب  ناـنچنآ  مالــسلا  هـیلع 
 . ...دنام هریغ  نینح و  ربیخ و  ردب و  ياه  هنیک  ناشیاه  لد  رب  هجیتن  رد  درک و  ریگتسد  ار  ناشناگرگ  تشک و  ار  ناشنانامرهق 

نم هاـنگ  دـنراد  یمن  تسود  ار  وت  شیرق  رگا  : » تفگ یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  دوـخ ، تفـالخ  دـهع  رد  ناـمثع  میراد : خـیرات  رد 
(2)« .دیشخرد یم  الط  نوچ  ناش  هرهچ  هک  يا  هدناسر  لتق  هب  ار  نانآ  زا  يدایز  ناسک  وت  تسیچ ؟

.یصخش عفانم  ظفح  بضغ  هن  و  دوب ، یهلا  بضغ  ترضح  نآ  بضغ  هک  یلاح  رد 

؛ دوب انتعا  یب  گرم  هب  تبسن  هِْفتَِحب » ِِهتالابُم  ِهَِّلق  َو  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  فصو  رد  همادا  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
« ِِهتَْعقَو َلاکَن  ِِهتأْطَو َو  َهَّدِش  «َو 

407 ص :

ص300. ج13 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ،» جهن  حرش  - » 1
لوسر تفالخ ، تلود و  لوحت  خـیرات  زا  لـقن  ص301 -  ج1 ، یناهفصا ، میعنوبا  هباحـصلا ، هفاعم  ص68 -  ج2 ، جردـلا ،» رثن  - » 2

ص69. نایرفعج ،
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هار رد  وا  بضغ  و  لـجوزع ؛» هللا  ِتاذ  ِیف  ُهَرُّمَنَت  َو   » داد و یمن  ناـما  اـه  نآ  هب  درک و  یم  دروـخرب  تردـق  ماـمت  اـب  نانمـشد  اـب  و 
.دوب ادخ  ياضر 

اب نارس  نامکاح و  هک  يا  هنیک  هشیر  هّجوتم  ار  همه  دنک و  یم  فیـصوت  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هک  دعب 
رفک هب  نامیا  زا  تشگزاب  عون  کی  مالسلا  هیلع  یلع  فذح  هک  دوش  یم  نشور  عوضوم  نیا  دیامن  یم  دنتـشاد ، مالـسلا  هیلع  یلع 
رفک هب  تشگرب  هب  وا  تیمکاح  اـب  دـنناوتب  هک  هتـشاذگن  رفک  يارب  يدـیما  هطقن  چـیه  هک  تسا  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  مرج  تسا و 

.دنشاب هتشاد  دیما  یلبق 

مامز هک  دندش  یم  عنام  امـش  نادرم  رگا  ادخ  هب  دـنگوس  ینعی ؛ ُهَقَلَتْعَال » ِْهَیِلا  ِهللا  ُلوُسَر  ُهَذَـبَن  ٍمامَز  ْنَع  اوُّفاکَت  َْول  ِهللاَو  : » دـنیامرف یم 
تـسد هب  دوب ، هدراذگاو  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ  هک  ار  دوخ  روما  مامز  دوش و  جراخ  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  زا  روما 

هب ملاـس  ار  رتش  نیا  و  ُهُشاـشَخ ؛» ُمَلْکَی  ـال   » درب یم  هار  تلوهـس  تمیـالم و  هب  ار  نآ  ًاحُجُـس ؛» ًاْریَـس  ْمِِهب  َراـَسل  َو   » دـندوب هدرپس  وا 
ًاِیفاص ًالَْهنَم  ْمُهَدَرْوََأل  َو   » دش یمن  نارحب  ياراد  رـسارس  روآ و  جنر  یتکرح  نآ ، تکرح  و  ُُهبِکار ؛» ُِعتْعَُتی  َو ال   » دـیناسر یم  دـصقم 

، دوب ناوارف  فاص و  بآ  ياراد  رسارس  هک  درک  یم  يربهر  يروخشبآ  هب  ار  نانآ  و  هاِبناج ؛» َقَّنَرَتَی  َهاتَّفِض َو ال  ُحَفْطَت  ًاضاقْضَف  ایّوَر 
و ًاناِطب ؛» مُهَرَدْصََأل  َو   » تفرگ یمن  دوخ  هب  یگدنام  ترودک و  گنر  زگره  تشگ و  یم  زیررس  هک  دوب  یم  عیـسو  ُرپ و  نانچنآ  و 

.درک یم  باریس  روخشبآ  نآ  زا  ار  نانآ 

يَرُْقلا َلْهَأ  َّنَأ  َْولَو  : » هیآ مکح  هب  دـش و  دـهاوخ  گـنهامه  نیوکت  عیرـشت و  دوش ، هرادا  ادـخ  مکح  ساـسا  رب  هعماـج  یتقو  نوچ 
ْاوَقَّتاَو ْاُونَمآ 

408 ص :
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اَنْحَتََفل

دـندروآ و یم  نامیا  اهرهـش  مدرم  رگا  ینعی ؛  (1)« َنُوبِـسْکَی ْاُوناَک  اَِمب  مُهاَنْذَـخَأَف  ْاُوبَّذَـک  نَِکلَو  ِضْرَألاَو  ءاَمَّسلا  َنِّم  ٍتاَکََرب  مِْهیَلَع 
هجیتن رد  دندرک و  بیذکت  ار  یهلا  تایآ  نکلو  میداشگ ، یم  اه  نآ  يارب  ار  نیمز  اه و  نامـسآ  تاکرب  هنیآ  ره  دندش ، یم  یقّتم 
دنـسم رب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رگا  .درک  راتفرگ  یترخآ  ییایند و  باذـع  یتخـس و  هب  ناشلامعا  تهج  هب  ار  اه  نآ  دـنوادخ 
داجیا هعماج  رد  ینامسآ  ینیمز و  تاکرب  داجیا  رد  دهد ، یم  ربخ  نآ  زا  هیآ  هک  ار  یـشقن  نینچ  تفرگ ، یم  رارق  هعماج  تموکح 
يوقت نامیا و  رکذتم  موصعم ، ماما  یتموکح  ماظن  نوچ  تسا ، ینآرق  هدعاق  نیمه  هّجوتم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  .درک و  یم 
دنریگ یم  ار  هرهب  نیرتشیب  تعیبط ، زا  مه  همه ، دوش و  یم  ریزارس  هعماج  رب  نیمز  اه و  نامسآ  تاکرب  یطیارـش  نینچ  رد  تسا و 

.دنبای یم  ار  تایونعم  نیرت  یلاع  نامسآ  زا  مه  و 

رگا ینعی  ًانالْعِإ ؛» ارِس َو  ْمَُهل  َحَصَن  َو  : » دنیامرف یم  موصعم  ماما  تیمکاح  تاکرب  اب  هطبار  رد  همادا ؛ رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 
.تشاد یم  تسود  اه  نآ  يارب  راکشآ  ناهن و  رد  ار  یکین  ریخ و  دوب ، مکاح  مالسلا  هیلع  یلع 

هن دننک ، تراغ  ار  اه  نآ  يأر  دنهاوخ  یم  نوچ  دـنا ، مدرم  يارب  يزوسلد  یعدـم  مه  رگا  دـنا و  ناشدوخ  رکف  هب  ًامومع  نامکاح 
نیموصعم همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  اه  نآ  سأر  رد  هک  یعقاو  نینمؤم  یلو  دنـشاب ، قداص  اعدا  نآ  هب  تبـسن  هک  نیا 

رتشیب شنامیا  سک  ره  تسا و  نامیا  زا  یئزج  راک  نیا  نوچ  دنروخ ، یم  ار  مدرم  مغ  دنا و  مدرم  رادتسود  دنتـسه ، مالـسلا  مهیلع 
تسا مدرم  هب  ادخ  تبحم  یّلجت  ّلحم  اه  نآ  لد  هکارچ  دراد ، رتشیب  ار  ادخ  قلخ  مغ  تسا ،

409 ص :

.96 هیآ فارعا ، هروس  - 1
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، هیقف ّیلو  اذـل  تسا و  اه  ناسنا  رکف  هب  اه  ناسنا  قلاخ  همه  زا  شیب  نوچ  دوش ، یم  مدرم  هب  ادـخ  تبحم  رهظم  یعقاو  نمؤم  اذـل  و 
یم دـنوادخ  هک  يروط  هب  هدـش ، لزان  مدرم  هب  قشع  ساسا  رب  هک  ینید  تسا ، ادـخ  نید  تیمکاح  ّلحم  هکلب  تسین ، مدرم  لیکو 
دای هب  رکف و  هب  نآ  رد  ام  میدرک ، لزان  امش  يوس  هب  ار  باتک  ام  ینعی ؛  (1)« َنُولِقْعَت اَلَفَأ  ْمُکُرْکِذ  ِهِیف  ًاباَتِک  ْمُْکَیلِإ  اَْنلَزنَأ  ْدََقل  : » دیامرف
نینچ یّلجت  ّلحم  مالـسلا  هیلع  یلع  بلق  الاح  دـییوجب ؟ ار  دوخ  تداعـس  هار  ات  دـینک  یمن  لّقعت  نآ  رد  اـیآ  میدوب ، امـش  تداـعس 

.تسا یتّبحم 

هیلع یلع  رگا  ٍلـئاِطب ؛» ینِْغلا  َنِم  یّلَحَتَی  ْنُکَی  َْمل  َو   » هک دـنهد  یم  همادا  مالـسلا  هیلع  یلع  فـصو  رد  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح 
زا و  ٍِلئاِنب ؛» اْینُّدلا  َنِم  یظْحَی  َو ال   » .دیزودنا یمن  تورث  دوخ  يارب  لاملا  تیب  زا  هاگچیه  تسـشن ، یم  يرادمامز  ّلحم  رد  مالـسلا 
هب و  لـِفاْکلا ؛» ِهَْعبَـش  َو   » دـناشنورف ار  شطع  هک  یبآ  هزادـنا  هب  رگم  ِلِـهاّنلا ؛» ِّير  َْریَغ  » تشاد یمنرب  زاـین  هزادـنا  هب  زج  اـیند  تورث 
هک تسا  هدماین  وا  .تسا  هدمآ  ایند  نیا  رد  یفدـه  هچ  يارب  دـناد  یم  یعقاو  نمؤم  نوچ  .دـیامن  یگنـسرگ  عفر  هک  یماعط  هزادـنا 

ددرگ و لئان  قح ، برق  ماقم  هب  یهلا  فطل  هب  دنک و  حالـصا  رتشیب  هچ  ره  ادخ  اب  ار  دوخ  هطبار  هک  تسا  هدمآ  دوش ، ایند  بحاص 
زا ییزج  هک  دـنک  هدارا  هعماج  رب  ار  دوخ  تیمکاح  فرِـص  هک  نیا  هن  دسانـش ، یم  نامیا  زا  ییزج  ار  هعماـج  رب  مالـسا  تیمکاـح 
یم ریزارس  مدرم  يوس  هب  روشک  رد  دوجوم  عفانم  ریس  دشابن ، دوخ  رکف  هب  مکاح  هک  طیارش  نآ  رد  اذل  .تسا و  هراّما  سفن  يوریپ 

رب مالسلا  هیلع  یلع  رارصا  دوش و 

410 ص :
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تیمکاح دـننک ، هشیر  یمالـسا  ماظن  تیریدـم  رد  یفارحنا  ياـه  شور  هک  نآ  زا  لـبق  اـت  تساوخ  یم  هکدوب  نیا  دوخ  تیمکاـح 
تموکح رب  ِصرح  هب  مهّتم  شنانمـشد  قیرط  زا  هنافـسأتم  هک  دوب  رارـصا  نیمه  تلع  هب  دنک و  هنیداهن  ار  نآ  دنایامنب و  ار  حیحص 

(1) .دش

دنناد و یم  دوخ  ِنآ  زا  تسا ، مدرم  هب  ّقلعتم  هک  ار  روشک  تاناکما  ناهج  نامکاح  هک  تسا  نآ  ناهج  یسایس  تالکـشم  زا  یکی 
زا ار  ناهج  همه  هکلب  مالسا ، ناهج  هعیـش و  روشک  اهنت  هن  دریگ و  شود  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هریـس  هب  تشگرب  مچرپ  دیاب  هعیش 

ینعی مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  يارب  يرادازع  دـنک و  يزیر  هیاپ  ار  رـشب  هدـنیآ  ندـمت  قیرط  نیا  زا  دـهد و  تاـجن  لـضعم  نیا 
مکح تیمکاح  يارب  شالت  اب  ًالوا ؛ هک  دوش  یم  بجوم  مغ  نیا  تخانـش  تشاد ، ترـضح  نآ  هک  یتریـصب  اب  هارمه  ِمغ  تخاـنش 
يارب ار  يرادازع  نیرت  هدیدنـسپ  تاسلج ، رد  عوضوم  نیا  ندادرکذـت  اب  ًایناث ؛ میـشاب ، ساسح  نآ  عفر  هب  تبـسن  هعماـج ، رد  ادـخ 

ایند و هب  هک  ایند ، هب  اهنت  هن  دوش  یم  يراج  مشچ  زا  تخانـش  نیا  زا  سپ  هک  یکـشا  و  میهد ، ماـجنا  مالـسلا  اـهیلع  يربک  هقیدـص 
نآ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـهد و  یم  تاـجن  شتآ  زا  ار  اـه  ناـسنا  هک  تسا  یتبحم  ناـمه  نیا  و  دزرا ، یم  ترخآ 

َهَمِطاف ِیتَْنبِا  ُْتیَّمَس  یَّنِا  : » دندومرف هطبار 

411 ص :

یک تفالخ  يریم و  صرح  دنک  یپ  ناس  نیدب  ار  نت  وا  هک  نآ  دـیوگ : یم  هطبار  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  عافد  رد  يولوم  - 1
رمث ار  تفالخ  لخن  دهد  ات  رگد  یناج  دهد  ار  يریما  ات  مکح  ِهار  دیامن  ار  يریما  ات  مکح  هاج و  ردنا  دشوک  رهاظ  هب  ناز  دنک 
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ار و وا  ّلج  ّزع َو  دنوادخ  اریز  مداهن ، همطاف  ار  مرتخد  مان  ببـس  نیدب  ینعی ؛  (1) راّنلا » َنِم  اَهَّبَحَا  نَم  اهَمَطَف َو  ّلجَوّزع -  َهللا -  َّنَاـِل 
.دراد یم  زاب  شتآ  زا  ار  وا  نارادتسود 

.نادرگب مالسلا  اهیلع  همطاف  یعقاو  نیّبحم  زا  ار  ام  اراگدرورپ !

مورحم مالسلا  اهیلع  همطاف  مایپ  مهف  زا  ار  ام  دنریگ - یم  هرهب  نآ  زا  ءایبنا  ءایلوا و  هک   - مالـسلا اهیلع  همطاف  ّرـس  تقیقح  هب  ایادخ !
.نادرگن

.نادرگب قفوم  مالسلا  اهیلع  همطاف  مایپ  مهف  رد  ار  مالسا  ناهج  اراگدرورپ !

.رادب ظوفحم  تدوخ  هانپ  رد  هدش ، يزیر  هیاپ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ياهوزرآ  قّقحت  يارب  هک  ار  بالقنا  نیا  ادنوادخ !

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »

412 ص :

ص219. ج6 ، لامعلازنک ،» - » 1

زا ینید  تیمکاح  فذح  تافآ  یبای  هشیر  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  تریصب 
ناهج تیریدم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 467ناهفصا   هحفص 431 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14857/AKS BARNAMEH/#content_note_412_1
http://www.ghaemiyeh.com


ربص روعش و  مسجت  مالسلا ، اهیلع  همطاف 

هراشا

413 ص :
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میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب 

﴾ ِکَُقلْخَی ْنَا  َْلبَق  ِکَقَلَخ  يَّذلا   ُ هللا ِکَنَحَْتما  ُهَنَحَتْمَم  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ﴿

﴾ هَِرباص ِکَنَحَْتما  اَِمل  ِكَدَجَوَف  ﴿

ییابیکش رباص و  ناحتما  نآ  رد  وت  دید  دنوادخ  و  يوش ! قلخ  هک  نآ  زا  لبق  تقلاخ  طسوت  هدش  ناحتما  يا  همطاف ! يا  وت  رب  مالس 
.دمآ یهاوخ  رب  میظع  ِناحتما  نآ  هدهع  زا  و 

همه زا  مه  ییابیکـش ، روعـش و  رهظم  نیا  دوب ، شتقلخ  هزیگنا  شا  ییابیکـش  ربص و  رهوگ  هک  مالـسلا  اهیلع  همطاف  رب  مالـس  يرآ ؛
دوخ ياپ  تسد و  تخابن و  ار  دوخ  رطخ  نیا  لباقم  رد  مه  دنک و  یم  دیدهت  ار  ادـخ  نید  نیرخآ  گرزب ، يرطخ  هک  دـیمهف  رتهب 

تـشاذگن دـید و  كرادـت  ار  تدـمزارد  قیمع و  يا  همانرب  نآ ، ندرک  یثنخ  يارب  هعجاـف ، قمع  هب  یهاـگآ  اـب  هکلب  درکن ، مگ  ار 
.دریگ رارق  تسب  نب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  مالسا 

یم لتق  هب  دـیدهت  ار  وا  هدیـشک  ِریـشمش  اب  اراکـشآ  دـنک و  یم  دروخرب  مالـسلا  هیلع  یلع  اـب  یتدـش  نینچ  اـب  مکاـح  ناـیرج  رگا 
(1)، دنک

رب رد  یبیجع  مایپ  نایرج  نیا  تسا و  مالسا  هب  يرادافو  همسجم  هک  دنک  یم  دروخرب  یتیصخش  اب  عقاو  رد 

415 ص :

.دوش عوجر  ص199  ج2 ، یسانش ، ماما  ص13 و  هسایسلا ج1 ، هامالا و  باتک  هب  - 1
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تلحر اب  دـنیب  یم  یتقو  دزرلن  دوجو  مامت  اب  هک  تسا  یـسک  هچ  یتسار  .دـنیب  یم  ار  هعجاف  قمع  مالـسلا  اهیلع  همطاف  اذـل  و  دراد ،
مالسا زا  اهنت  هن  هک  تسا  هدرک  هضبق  ار  تیمکاح   (1) هدش - نییعت  لبق  زا  ياه  هشقن  اب  ینایرج -  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

یم دروخرب  تموصخ  هوحن  کی  اب  دنتسه ؛ مالسا  هب  یعقاو  ناملاع  هک  مالـسلا  مهیلع  ربمایپ  تیبلا  لها  اب  هکلب  درادن  یعالطا  چیه 
رشب تسد  زا  دوب  هداد  ار  نآ  يزوریپ  هدعو  دنوادخ  هک  یمالسا  نآ  دوش و  یم  فذح  دراد  مالسا  دیمهف  مالسلا  اهیلع  همطاف  .دنک 
نامه اب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  اذل  دش ، یم  هایـس  رـشب  هدنیآ  قفا  دش ، یمن  یثنخ  اه  نآ  هشقن  رگا  طیارـش ، نیا  رد  و  دور ، یم  نوریب 

تیـساسح اب  دـیاب  دوب و  یـساسح  رایـسب  تیعقوم  .درک  يزیر  همانرب  نایرج  نیا  ندرک  یثنخ  يارب  تسا  ناشیا  هصخاش  هک  يربص 
دنوادـخ تفر ، یم  تسد  زا  زیچ  همه  تفرگ  یم  تروص  يراگنا  لهـس  نیرت  کـچوک  رگا  هکارچ  دـش ، یم  هلباـقم  نآ  اـب  ماـمت 

دراذگ یمن  ییامنرنه  تقد و  تیاهن  اب  مه  دسانش و  یم  ار  هعجاف  قمع  مه  هک  هدرک  قلخ  هنحـص  نیا  يارب  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
ترضح نآ  .دنبای  تسد  یقیقح  مالسا  هب  دنناوتن  ناگدنیآ  هجیتن  رد  دننک و  نفد  ار  یقیقح  مالسا  نامکاح ،

416 ص :

دنهد یم  ربخ  يا  همان  ناـمیپ  زا  راونالا ج8 ص33  راحب  دیدحلا ج4 ص454 و  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  هک  دـش  ضرع  ًالبق  - 1
دّمحم دننک : مالعا  روط  نیا  هک  دنتـسب  نامیپ  اه  نیا  دش  ءاضما  مالـسلا  هیلع  یلع  نافلاخم  زا  رفن  نیب 34  ریدـغ  نایرج  زا  سپ  هک 

رد ار  همان  نامیپ  نتم  یـسلجم  موحرم  .تسا  هدادـن  رارق  دوخ  نیـشناج  ار  یـسک  داد و  ماـجنا  ار  دوخ  تلاـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هک دراد  دوجو  ینئارق  :» دـیوگ یم  هحفـص 143  رد  تفالخ » تلود و  خـیرات   » باتک رد  نایرفعج  لوسر  ياقآ  تسا ، هدروآ  راـحب 

دراد و تعیب  زا  شیپ  مشاه  ینب  فلاخم  بزح  یگنهامه  مهافت و  لقادـح  اـی  یلبق و  هئطوت  یعون  زا  تیاـکح  لوا  هفیلخ  باـختنا 
اما دنک ، یم  در  دناد ، یم  هدیبعوبا  رمع و  رکبابا و  هرفن ، هس  هئطوت  هفیقـس  رد  هک  ار  سنمال  هدیقع  يرودلا  زیزعلا  رمع  دـیوگ : یم 

.دریذپ یم  ار  مشاه  ینب  فلاخم  بزح  ِیلبق  مهافت 
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همطاف نانخس  رد  تقد  اب  .مالسا  لصا  رد  هن  دننک  وجتسج  هفیقس  رد  ار  مالسا  ناهج  یناوتان  هشیر  دنناوتب  ناگدنیآ  هک  درک  يراک 
روخ د و یم  مشچ  هب  یبوخ  هب  فارحنا  نآ  نداد  ناشن  ِمزع  راصنا -  رجاهم و  نانز  اب  هچ  هنیدم و  دجـسم  رد  هچ  مالـسلا - ؛ اهیلع 

نایغط هفیلخ  رب  هک  یـسک  هناهب  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دوش  یمن  دـنک  نشور  دـنایامنب و  ار  هعجاـف  قمع  دراد  اـنب  دـهد  یم  ناـشن 
.دومن فذح  هنحص  زا  ار  وا  دناسر و  لتق  هب  هدرک ،

ناش نسحم  دندید و  هبرـض  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  دـندز و  شتآ  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  ِرد  یتقو  هک  تسه  خـیرات  رد 
، ُْمق َلاقَف  ِهِدَِیب  َذَخَأَف  َسَبَتْحاَو  أَّکَلَتَف  ِْعیابَف ! ُْمق  ٍِّیلَِعل  َلاقَف  رَمُع ، َلَخَد  َُّمث  : » دـیدحلا یبا  ْنبِا  هتفگ  هب  دنتـشگ و  شوه  یب  دـش و  طقس 

هیلع یلع  و  نک ! تعیب  زیخرب و  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع  هب  دش و  هناخ  لخاد  رمع  سپس  ینعی   (1) ؛» ...ُهَعَفَد ُهَلَمَحَف َو  موُقَی ، ْنَا  َیبَاَف 
وا سپ  دوش ، دنلب  هک  نیا  زا  درک  ابا  ترضح  سپ  زیخرب ! تفگ : تفرگ و  ار  وا  تسد  رمع  سپ  دومن ، فقوت  درک و  يدنک  مالسلا 

.دنناسرب لتق  هب  ار  وا  هفیلخ ، اب  تعیب  مدع  مرج  هب  ات  دندرب  دجسم  هب  مامت  یتظلغاب  ار  وا  دندرک و  دنلب  ار 

دز یم  هلولو  درک و  یم  هلان  هک  یلاح  رد  دنا ، هدرب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دش  هّجوتم  دمآ و  شوه  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  نوچ  سپ 
دجـسم رد  دوخ  هرجح  ِرد  کیدزن  ات  دـمآ  داتفا و  هار  هب  دجـسم  يوس  هب  دـندوب ، وا  هارمه  يدایز  ِیمـشاهریغ  مشاه و  ینب  نانز  و 

تعیب یلع  رگا  یلطعم !؟ ارچ  تفگ : رکبابا  هب  رمع  .يدرب  شروی  هللا  لوسر  تیب  لها  رب  دوز  هچ  رکبابا ! يا  داد : رـس  ادـن  داتـسیا و 
نآ ات  هک  ینعم  نیدب  درک -  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  هراشا  رکبابا  ناسرب و  لتق  هب  ار  وا  دنک  یمن 

417 ص :

ص134. ص19 و ج1 ، ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ،» جهن  حرش  - » 1
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هیلع یلع  نتـشادرب  نایم  زا  هشقن  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  کـمک  هب  قیرط  نیا  زا  تسین - نکمم  يراـک  نینچ  تساـج  نیا  ترـضح 
.دش یثنخ  مالسلا 

! دوب هدرک  توکس  مالسلا  اهیلع  ارهز  رگا 

مالـسلا هیلع  یلع  فذح  يارب  هک  دننک  یم  هراشا  يا  هئطوت  هب  راصنا ، رجاهم و  نانز  اب  ناشنانخـس  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
.دـنزادنا یم  تیعورـشم  زا  ار  یگتخاس  تموکح  ًالمع  دـننک و  یم  اوسر  ار  اه  نآ  هشقن  دوخ ، ضارتعا  اـب  ترـضح  .دوب  راـک  رد 

یلاح رد  دـش ؟ یم  هچ  درک  یم  يروخ  دوخ  تفرگ و  یم  لغب  مغ  يوناز  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ینارحب  طیارـش  نآ  رد  رگا  یتسار ؛
(1)، دراد تموکح  رب  صرح  دنتفگ  یم  دومن ، یم  یضارتعا  نیرت  کچوک  مالسلا  هیلع  یلع  رگا  هک 

مدرم لام  ناج و  بحاص  ار  دوخ  تسادق ، مامت  اب  هفیقس  تیمکاح  هک  دوب  نیا  زج  درک ، یم  توکـس  مالـسلا  اهیلع  همطاف  رگا  ایآ 
يارب ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تارایتخا  اه و  تسادق  مامت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  نیـشناج  مسا  هب  تسناد و  یم 

همه ایوگ  تفرگ ، یم  هدـهع  هب  ار  یـساسح  نیگنـس و  هفیظو  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دـیاب  هک  دوب  اـج  نیا  سپ  دـش ؟ یم  لـئاق  دوخ 
تسادق تیعورـشم و  زا  ار  نآ  دهد ، رییغت  ار  تیمکاح  نایرج  دناوت  یمن  رگا  لقادح  هک  هدش  راذگاو  وا  هب  طیارـش  نآ  رد  اهراک 

رد درک  تباث  دنک ، یم  لدب  سأی  هب  ار  اه  تقاط  اهربص و  همه  هک  یگرزب  هعجاف  لباقم  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  و  دزادـنیب ، بذاک 
طیارش نآ 

418 ص :

یم هغالبلا  جهن  مجنپ  هبطخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  طیارـش  اب  هطبار  رد  اهدـعب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  - 1
تیمکاح ِّقح  زا  عافد  رد  يزیچ  رگا  ینعی ؛ توْملا .» َنِم  َعَزَج  اُولوُقَی  ْتُکْـسَا ، ْنِا  کـلُْملا َو  یَلَع  َصَرَح  اُولوُقَی  ْلـُقَا ، ْنِا  : » دـنیامرف

.دنک یم  رارف  گرم  زا  دنتفگ : یم  مدرک  یم  توکس  رگا  تسا و  صیرح  تموکح  رب  هک  مدش  یم  مهتم  متفگ ، یم  دوخ 
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طسوت البرک  رد  ار  نآ  زا  يا  هنومن  هک  دنک  یم  يراذگ  هیاپ  ار  یگنهرف  مالسلا  اهیلع  ترضح  دنک و  يرادیاپ  هک  تسه  یسک  زین 
رگا ياو  .دینیب  یم  دیزی  اب  هلباقم  رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  طسوت  ماش  رد  ای  دعسرمع ، رکشل  اب  هلباقم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح 
نیا هک  تسا  نیا  هدـنب  رظن  .درک  یمن  ضارتعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  تیمکاح  لباقم  رد  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف 
اهیلع همطاف  رگا  هک  دنیامن  یـسررب  ار  هلئـسم  رتشیب  تیانع  اب  دیاب  نازیزع  تسا و  هدـشن  لیلحت  دـیاش  دـیاب و  هک  روط  نآ  عوضوم 

؟ دوب هنوگچ  خیرات  هدنیآ  درک ، یمن  ضارتعا  مالسلا 

ریدغ مایپ  ظفاح  مالسلا  اهیلع  همطاف 

! همطاف يا  مییوگ : یم  میراد  مالس ، نآ  صوصخم  ياوتحم  هب  هجوت  اب  و  میهد ، یم  مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  هک  یمالس  اب  ام  عقاو  رد 
مالـسا يدوبن  وت  رگا  تسویپ و  عوقو  هب  مالـسا  ردـص  رد  هک  دوب  یگرزب  فارحنا  لـباقم  رد  يرادـیاپ  ربص و  وت  تقلخ  زا  فدـه 
یگرزب گنهرف  رکف و  زا  تشادن  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  ءادهّشلا ، دیس  مالـسا  رگا  هک  نانچمه  تشاد ، گرزب  صقن  کی 

دوخ شقن  شتقو  هب  ات  درک  هدامآ  لبق  زا  زین  ار  نآ  لیمکت  تظافح و  لماوع  داد ، تیرشب  هب  ار  مالسا  هک  ییادخ  نامه  .دوب  یلاخ 
.دننک ءافیا  ار 

هب ناربماـیپ  دوش ، رهاـظ  برعلا  هریزج  رد  مالـسا  یّتـح  دـیایب و  اـیند  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  نیا  زا  لـبق  میراد  تیاور  رد 
(1)! درک یهاوخ  نفد  دوخ  رد  ار  یگرزب  رهوگ  وت  دنتفگ : یم  دندمآ و  یم  البرک  نیمزرس 

زا یکی  ناونع  هب  البرک  هثداح  ناربمایپ ، رگن  هدنیآ  هاگن  فشک و  رد  تسا  مولعم  سپ 

419 ص :

 . مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  باوث  تمسق  ترایزلا ،» لماک  - » 1
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نآ هک  تسا  اذل  دراذگ و  یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  هدهع  هب  ار  یگرزب  شقن  دنوادخ  تسا و  هدوب  دوهـشم  مالـسا  ظفح  ياه  هقلح 
.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ادخ و  هّجوت  دروم  ترضح 

رد دناوتب  ات  دشاب  هتشاد  صاخ  یتایصوصخ  دیاب  زین  مالسلا  اهیلع  همطاف  دهاوخ و  یم  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  شندنام  يارب  مالـسا 
مامتا هب  یحَو  هک  نیمه  تسا و  نآرق  اب  نآرق  لوزن  لّوا  زور  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  .دنک  ظفح  تسرد  ار  مالسا  صاخ  طیارش  نآ 

، نز نیا  دور ، یم  ایند  زا  زین  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  درذگ  یمن  يزیچ  دندومرف ، تلحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیـسر و 
یحو ياـه  هلمج  نیرخآ  رد  دـنوادخ  یتـقو  نوچ  تسا ، نآرق  ياـه  تمـسق  نیرخآ  ماـیپ  ظـفاح  شتاـیح ، ياـه  تمـسق  نیرخآ 

هیلع یلع  تیـالو  ربماـیپ ! يا  ینعی   (1)« ...هََتلاسِر َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِا  ِبَر َو  َکـّ ْنِم  َکـَْیِلا  َلِْزنُا  اـم  ْغَِّلب  لوُسَّرلا  اَـهُّیَا  اـی  :» دـندومرف
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  و  يا ، هدادـن  ماـجنا  ار  دوخ  تلاـسر  عقاو  رد  ینکن  نینچ  رگا  ناـسرب و  مدرم  شوگ  هب  ار  مالـسلا 

مالـسا و هدـنیآ  دـنیامن و  نفد  هشیمه  يارب  ار  نآ  و  دـننک ، یگداتـسیا  نآ  لـباقم  رد  دـنریذپن و  ار  مکح  نیا  مدرم  هکدوـب  نارگن 
درک و فرطرب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ینارگن  ًالمع  هک  دوب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  نیا  .ددرگ و  رات  هریت و  ًامامت  نیملـسم 

داد شربمایپ  هب  دنوادخ  هک  دوب  يا  هدژم  نامه  مالـسلا  اهیلع  همطاف  عقاو  رد  دوش و  نفد  ریدغ  مایپ  تشاذگن  دوخ  ياه  ضارتعا  اب 
قیرط زا  ًالمع  و  دـنک ، یم  ظـفح  یتسه  نآ  نارگن  هک  يرطخ  زا  ار  وت  ماـیپ  دـنوادخ  ینعی  ساـّنلا ؛» َنِم  َکُمِـصْعَی  هللاَو  : » دومرف و 
شیب خیرات  لد  رد  ریدغ  مایپ  مالسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  قیرط  زا  هک  دور  یم  دش و  یثنخ  هشقن  لصا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

420 ص :

هیآ 67. هدئام ، هروس  - 1
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رد تمایپ  هدنیآ  نارگن  هک  داد  یّلست  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هب  دنوادخ  هک  نیا  سپ  .دنک  زاب  ار  دوخ  یلصا  ياج  شیپ  زا 
صاخ یتلاسر  ماجنا  يارب  شتقلخ  زا  لـبق  مالـسلا ، اـهیلع  همطاـف  نوچ  تسا ، هتخود  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  رب  مشچ  شاـبم ، ریدـغ 

هب ار  ریدـغ  مایپ  ظـفح  هدـعو  دـنوادخ  هک  تشاد  اـج  سپ  دـیآ ، یمرب  یگرزب  راـک  نینچ  هدـهع  زا  هتـشگ  مولعم  هدـش و  ناـحتما 
.دهدب شربمایپ 

همادا یلصا  هار  بوخ  ردقچ  هاتوک  رمع  نیا  رد  وت  .دوب  گرزب  فارحنا  نآ  لباقم  رد  ضارتعا  ربص و  وت ، تقلخ  فده  همطاف ! يا 
اهنت هن  و  دوب ، وت  شزومآ  تفرگن ، يزیچ  هب  ار  وا  درک و  ضارتـعا  وا  هب  ناـمثع  فارحنا  لـباقم  رد  رذاـبا  رگا  .يدوـشگ  ار  مالـسا 

رد تئرج  يدوبن ، یـسدق  وت  رگا  و  دوب ، وت  شزومآ  زا  همه  همه و  دـنام ، هدوشگ  تمایق  مایق  ات  تفالخ  رب  ضارتعا  هار  رگا  رذاـبا ،
دینـش فئاط  رد  رکبابا  ردپ  یتقو  هک  تفای  هعـسوت  تیمکاح  نایرج  هب  ضارتعا  نانچنآ  .یتشادن  ار  یهاو  ياه  تسادق  نتخیر  مه 

، مدوب رتریپ  هک  نم  تفگ : .دوب  رتریپ  همه  زا  نوچ  دنتفگ : دندیزگرب ؟ راک  نیا  يارب  ار  وا  ارچ  دیـسرپ  تسا ، هدش  هفیلخ  رکبابا  هک 
؟(1) دندرکن هفیلخ  ارم  ارچ 

هزاجا مدرم  هک  يربمایپ  .دـننک  لیمحت  مدرم  هب  ار  نآ  دـنزاسب و  تسادـق  هفیلخ ، يارب  نایوار  نابز  هب  دـندش  روبجم  دـعب  هب  نیا  زا 
ربمایپ هک  دنتخاس  نایوار  نابز  زا  هفیلخ  يارب  الاح  دندرمش ، یم  سدقم  ار  وا  نینچ  نیا  دزیرب و  نیمز  رب  شیوضو  بآ  دنداد  یمن 

دندوب هتشون  نآ  رد  هک  متفای  رگم  متشذگن  ینامسآ  چیه  رب  دندرب ، الاب  اه  نامسآ  هب  هک  ارم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

421 ص :

( مود تمسق  ج8 ، یسانش ، ماما  باتک  زا  لقن   ) ص 115 ج1 ، یسربط ،» جاجتحا  - » 1
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(1) «. نم نیشناج  رکبابا  تسا و  ادخ  هتخیگنارب  دمحم 

، دنداد یهاوگ  نآ  لاثما  ثیدح و  نیا  ندوب  یگتخاس  رب  يربط ...، بحم  مکاح ، ییاسن ، لثم  ّتنس  لها  نیثدحم  هک  تسا  تسرد 
نینچ نتخاس  اـب   (2) .دـننک اپ  تسد و  هفیلخ  يارب  ار  ینیوانع  نینچ  دـیاب  هک  دوش  یم  هدیـشک  ییاـج  هب  راـک  دـینک  هظحـالم  یلو 
رگا دـینک  باسح  امـش  الاح  .دـشاب  هتـشادن  هفیلخ  هب  ار  یـضارتعا  نیرت  کچوک  تأرج  سک  چـیه  هک  دـنتخاس  ییاضف  یثیداـحا 
چیه و  دش ، یمن  ماجنا  دوب ، نمـشد  تسود و  دزنابز  تمظع  تسادق و  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ  رتخد  ياه  ضارتعا 
چیه زورما  رگید  هک  دش  یم  ینتـشادان  تسود  نشخ و  مالـسا  ردق  نآ  دیـشک ، یم  اجک  هب  راک  دوبن ، هنحـص  رد  یـضارتعا  نایرج 

ناهنپ يارب  نامکاح  هک  یـشالت  همه  اب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ياه  ضارتعا  هرخألاب  دوب ، هدـنامن  هنحـص  رد  مالـسا  زا  يرثا 
تأرج ّتنـس  لها  نیثدـحم  تهج  نیمه  هب  دـش و  هتـسکش  ّوج  نآ  درک و  ار  دوخ  راک  تنـس  لـها  ناـهج  رد  دـندرک ، نآ  ندومن 
ربمایپ ياج  هک  ار  يا  هفیلخ  هب  ضارتعا  رتسب  مالسلا  اهیلع  همطاف  رگا  .دنتـسیاب  یگتخاس  ثیداحا  نیا  زا  يرادقم  لباقم  رد  دندرک 

، دوب هدرکن  مهارف  دننک ، دروخرب  وا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نوچمه  دراد  راظتنا  تسا و  هتسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
.درک یم  ادیپ  ار  هریبک  هانگ  مکح  یضارتعا  ره  رگید 

422 ص :

ص193. ج12 ، ریدغلا ، همجرت  يدابآزوریف -  هداعسلارفس ،» - » 1
ناونع اب  طقف  دـندرک  شالت  ارچ  دـشن و  حرطم  ارچ  تشاد ، دوجو  هفیقـس  رد  رکبابا  بصن  نامز  رد  یثیداحا  نینچ  رگا  یتسار  - 2
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هنامیکح ضارتعا 

رد مالـسلا  اهیلع  همطاف  ای  لاح  دـیابرب ، ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ربص  تشاد  دـیما  دروآ ، هنحـص  هب  هک  ییاه  همانرب  اب  مکاح  ناـیرج 
یـضارتعا دایرف ، غیج و  اب  یلومعم ، نانز  لثم  ای  و  بولطْملا ، َمِْعن  اه  نآ  يارب  هک  دریگب  لغب  رد  مغ  يوناز  هدش  عقاو  نایرج  لباقم 

اهیلع همطاف  زا  ًالمع  دـندرک ، یم  ترـضح  نآ  راثن  هک  ییاهداقتنا  رابگر  اب  تروص  نآ  رد  دـنک ، هشیپ  ییابیکـش  ربص و  زا  جراـخ 
اه نآ  یلو  .دریگ  رارق  مدرم  یبایزرا  كالم  شنانخـس  دشاب و  تّجح  مدرم  يارب  دهاوخب  هک  دندراذگ  یمن  یقاب  یتسادـق  مالـسلا 

تردـق ندرک  هضبق  رد  ار  يزوریپ  جوا  اـه  نآ  دنتخانـش ، یمن  ار  مالـسا  هک  روط  ناـمه  دـندوب ، هتخانـشن  ار  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف 
.دنرگنب دنتسناوت  یمن  دوب ، دهاوخ  رضاح  اه  نآ  رد  هراومه  مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  يرود  ياه  قفا  هب  دندید و  یم  یسایس 

هب هک  نشخ ، تسا  یضارتعا  هن  دراد ، دوخ  هارمه  ار  یـصاخ  گنهرف  اه ، فارحنا  لباقم  رد  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  ياهدروخرب 
بـسا تساوخ  روط  ره  دـشاب و  زاب  بیقر  يارب  نادـیم  هک  تسا  ینیـشن  هشوگ  اوزنا و  هن  دوش و  هداد  يوردـنت  هناـهب  لـباقم  فرط 

راک هچ  دـناد  یمن  هک  يروط  هب  دـنک  یم  لصأتـسم  ار  بیقر  ناشنانمـشد  اب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هزرابم  شور  ًاـعقاو  دـنازاتب ،
(1) .دنک

423 ص :
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شوماخ یلو  دنلب  ضارتعا 

مه اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  باحـصا  زا  یتعاـمج  هک : دـنا  هتفگ  نینچ  قیقحت  لـها  نیخّروم و  دـیوگ : یم  يرونید  هبیتق  نبا 
زا لبق  هفیلخود  تنـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ّتنـس  فالخ  رب  نامثع  هچنآ  نآ ، رد  هک  دنتـشون  يا  همان  دـندش و  عمج 

نامثع تسد  هب  ار  نآ  هک  دندش  نامیپ  مه  رگیدـمه  اب  همان  نآ  نتـشون  زا  سپ  اه  نیا  .دـندوب  هدرک  رکذ  دوب ، هدرک  لمع  شدوخ 
نوچ .دنادَوْسَا و  نبدادقِم  رـسای و  نبِراّمَع  تشاد  روضح  همان  نیا  نایرج  رد  هک  یناسک  هلمج  زا  .دـندوب و  رفن  هد  ناشیا  دـنهدب و 

دنتفر و یگمه  .دوب  راّمع  تسد  هب  همان  دندومن و  ندش  ناهنپ  هب  عورش  یکی  یکی  دنهدب  نامثع  تسد  هب  ار  همان  هک  دندش  جراخ 
.دیسر نامثع  هناخ  هب  ات  داد  همادا  دوخ  هار  هب  دنام و  اهنت  رامع 

نب ناورم  نامثع ، دزن  رد  دـش و  لخاد  وا  .دوب  درـس  اوه  هک  يزور  رد  داد ، لوخد  هزاجا  وا  و  تساوخ ، لوخد  نذإ  نامثع  زا  رامع 
.داد نامثع  هب  ار  همان  دندوب ؛ رضاح  زین  هّیُما  ینب  زا  وا  لها  مَکَح و 

؟ هدوب هارمه  وت  اب  یـسک  هچ  وت ، زا  ریغ  تفگ : نامثع  يرآ ! تفگ : راـمع  یتشون ؟ ار  هماـن  نیا  وت  تفگ : دـناوخ و  ار  هماـن  ناـمثع 
رامع دنتـسه !؟ یناسک  هچ  ناشیا  تفگ : نامثع  دندش ! ادـج  وت  توطـس  ِسرت  زا  هار  رد  هک  دـندوب  رفن  نیدـنچ  نم  اب  تفگ : رامع 

: نانمؤمریما يا  تفگ : ناورم  یتشاد !؟ یتأرج  نینچ  اهنآ  نایم  رد  هنوگچ  وت  سپ  تفگ : ناـمثع  .مرب  یمن  ار  اـهنآ  ماـن  نم  تفگ :
دهاوخ نارگید  يارب  تربع  سرد  یشکب  ار  وا  وت  رگا  و  تسا ؛ هدرک  يّرجتم  وت  هیلع  رب  ار  مدرم  رامع ) ینعی  ) هرهچ هایـس  مالغ  نیا 

.دننکن رارکت  ار  وا  لمع  دنروآ  دای  هب  ار  وا  نوچ  هک  دوب ،
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.دـش شوه  یب  وا  دـندرک و  هراپ  ار  شمکـش  ات  دز  یم  ار  رامع  اهنآ  اب  شدوخ  مه  نامثع  دـندز و  ار  وا  .دـینزب  ار  وا  تفگ : نامثع 
.دنتخادنا هناخ  ِرد  هب  دندیشک و  نیمز  يور  ار  وا  دسج 

، دوب هریغُمونب  هلیبق  اب  نامیپ  مه  رامع  نوچ  و  دندروآ ، دوخ  لزنم  رد  ار  وا  ات  داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هجوز  هملَس ؛ ُّما 
ار وا  هار  رـس  هریغم ، نبدـیلو  نب  ماشِه  تفر ، نوریب  لزنم  زا  رهظ  زامن  يارب  نامثع  هک  نیمه  .دـندش  كانمـشخ  ناـمثع  رب  هریغُمونب 
وت تفگ : نامثع  .تشک  مهاوخ  ار  هّیُما  ینب  زا  یگرزب  درم  نم  دریمب ، راـمع  تبرـض ، نیا  زا  رگا  ادـخ  هب  دـنگوس  تفگ : تفرگ و 

! یتسین اجنآ 

نامثع .تسا  هتسب  لامتـسد  دوخ  رـس  رب  دنک و  یم  درد  تّدش  هب  شرـس  تسا ؛ دجـسم  رد  یلع  دید  .دمآ  دجـسم  هب  نامثع  سپس 
رگا ادخ  هب  دنگوس  ار !؟ وت  یگدنز  يوزرآ  ای  مشاب  هتـشاد  ار  وت  گرم  يوزرآ  ایآ  مناد  یمن  نسحلاوبا  يا  ادخ  هب  دنگوس  تفگ :
کی هتسویپ  یشاب  هدنز  رگا  و  مبای ، یمن  ار  یـسک  وت  دننامه  نوچ  مشاب ! هدنز  وت  ریغ  يارب  وت  زا  سپ  مرادن  تسود  نم  يریمب  وت 

هب تبسن  نم  يارب  یعنام  چیه  تسا ؛ هداد  رارق  دوخ  هانپ  أجلم و  فهک و  هتفرگ و  دوخ  يوزاب  نابدرن و  ار  وت  هک  مبای  یم  ار  یغاط 
رـسپ لـثم  وت ، اـب  نم  لاـثم  نیارباـنب  و  يراد ! وا  دزن  رد  وت  هک  یتیعقوم  دراد و  وت  دزن  رد  وا  هک  یتیعقوم  رگم  تسین  وا  ندرب  نیب  زا 

نایصع تفلاخم و  دشاب  هدنز  رگا  و  دنک ، یم  كاندرد  هدز و  تبیصم  دوخ  قارف  هب  ار  وا  دریمب ، رـسپ  رگا  .دوخ  ردپ  اب  تسا  ّقاع 
رد زیتس  گنج و  هب  ام  ات  ار ، زیتس  گنج و  هار  ای  و  مییامیپب ! ار  تملاسم  هار  زین  ام  ات  ریگ  شیپ  تمالس  هار  ای  رخآ  .دیامن  یم  ار  وا 
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نم ياج  هب  هک  یبای  یمن  ار  یـسک  نم  دننامه  یـشکب  ارم  رگا  ادـخ  هب  دـنگوس  راذـگم ! فیلکتالب  نیمز  نامـسآ و  نیب  ارم  میئآ !
ادـتبا ار  هنتف  هک  سک  نآ  و  دـشاب ! هتـشاد  ار  وت  تیعقوم  ماقم و  هک  مباـی  یمن  ار  یـسک  وت  دـننامه  مشکب  ار  وت  نم  رگا  و  دنیـشنب !

! دسر یمن  تما  رما  تیالو  هب  هاگچیه  تسا  هدرک 

هب نتفگ  خساپ  زا  متسه ، مدوخ  دردرس  راتفرگ  نم  کنیا  نکیلو  تسا ، یخساپ  ار  کیره  یتشاد  هک  ینانخـس  نیا  رد  تفگ : یلع 
(1)« َنوُفِصَت ام  یَلَع  ُناعَتْسُْملا  ُهللاَو  ٌلیمَج  ٌْربَصَف  تفگ « : حلاص  دبع  هک  میوگ  یم  ار  يا  هلمج  نامه  نم  وت ! راتفگ 

هار ای  و  مییامیپب ، ار  تملاسم  هار  زین  ام  ات  ریگ  شیپ  تمالس  هار  ای  رخآ   : » مالـسلا هیلع  یلع  هب  باطخ  نامثع  هلمج  نیا  رد  تقد  اب 
لها شور  هک  دـیمهف  ناوت  یم  راذـگم ؛»! فیلکتالب  نیمز  نامـسآ و  نیب  ارم  مییآرد ، زیتس  گـنج و  هب  اـم  اـت  نک  هشیپ  ار  گـنج 

هدیدان ار  وا  دـناوت  یم  هن  دـگنجب و  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  دـناوت  یم  نامثع  هن  هک  يروط  هب  تسا ، قیقد  ردـقچ  مالـسلا  مهیلع  تیبلا 
رد ام  فرح  همه  دنا و  هتشاد  روضح  مالسا  خیرات  ياه  هنحص  رد  هشیمه  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  یئرمان ، ِقیرط  نیمه  زا  دریگب و 

دوخ یلو  دروآ  یمرد  ياپ  زا  ار  دوخ  نمشد  ًامتح  هک  تسا  یبیجع  شور  نیا  تسا و  هتکن  نیمه  مالـسلا  اهیلع  همطاف  شور  دروم 
.دیآ یمنرد  ياپ  زا 

لوط ِیماظن  یـسایس  ياه  ههبج  دننام  يا  ههبج  رکبابا  لباقم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ینابیتشپ  اب  دـناوت  یم  درک  یم  رکف  نایفـسوبا 
نیا سپس  منک و  تعیب  وت  اب  ات  هدب  ار  دوخ  تسد  یلع ! يا  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع  هب  اذل  دنک و  تسرد  خیرات 

426 ص :

ص 30 و 31. هسایسلا ،» همامالا و  - » 1
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ِنُفُِـسب نَتِْفلا  َجاوـْمَا  اوُّقُـش  ساـّنلا ، اَـهُّیَا  :» دـندومرف وا  باوـج  رد  مالـسلا  هـیلع  یلع  .میاـمن و  رکـشل  زا  رپ  وـت  زا  عاـفد  رد  ار  ارحص 
نایفسوبا هشقن  دنتشاذگن  مالـسلا  هیلع  ترـضح  عقاو  رد  و  دیفاکـشب ، تاجن  ياه  یتشک  اب  ار  اه  هنتف  جاوما  مدرم ! يا   (1)« ...هاجَّنلا

مالسلا اهیلع  همطاف  یلع و  ههبج  هک  یلاح  رد  دندوب ، هداتـسیا  مه  لباقم  رد  هک  دندوب  رکـشل  ود  تروص  نآ  رد  نوچ  دوش ، یلمع 
نآ اب  ار  رمع  هک  یموسر  بادآ و  نامه  دشاب ، هتـشاد  یـصاخ  موسر  بادآ و  دیاب  دنک و  هیذغت  ار  خـیرات  دـیاب  هک  تسا  يا  ههبج 

ام زا  وا  هک  میورب  همطاف  يوس  هب  ایب  : » دـیوگب رکبابا  هب  دومن  روبجم  درک ، لامعا  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  هب  تبـسن  هک  یتنوشخ  همه 
نآ يارب  ریبعت  نیرتهب  هک  درک  دروخرب  اه  نآ  اب  يروط  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هسلج ، نامه  رد  زاب  »(2) و  ...تسا كانبضغ 

دش و رتدب  ناشیارب  مه  لّوا  زا  ایوگ  هک  دندمآ  نوریب  يروط  ترضح  هناخ  زا  اه  نآ  هک  يروط  هب  .تسا  هنامیرک » ماقتنا  ، » دروخرب
.دش ضرع  هتشذگ  تاسلجرد  تاقالم ، نآ  ثحب  هک  دندادن  اه  نآ  تسد  هب  يا  هناهب  چیه  ترضح  مه  یفرط  زا 

رگ لیلحت  .تسا  هدرک  لمع  مالسلا  اهیلع  همطاف  شور  هب  هک  هدوب  قفوم  یتقو  یناهج  رفک  اب  هلباقم  رد  مه  یمالسا  يروهمج  ماظن 
هب یمالـسا  يروهمج  میـشک ، یم  یمالـسا  يروهمج  ینوگنرـس  يارب  ام  هک  ییاه  هشقن  همه  مغر  یلع  : » دوب هتفگ  لیئارـسا  ویدار 

يروهمج رطخ  ناونع  هب  اه  نآ  هتبلا  .دـهد ؛» یم  رارق  شدوخ  ریثأت  تحت  مه  ار  اـهروشک  هیقب  مدرم  دـهد و  یم  همادا  دوخ  تاـیح 
دننک و زهجم  ار  دوخ  هورگ  هک  دننز  یم  فرح  روط  نیا  یمالسا 

427 ص :

.5 هبطخ هغالبلا ، جهن  - 1
.هبیتق نبا  هسایسلا ،» همامالا و  خیرات  - » 2
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، میور یم  ولج  یهلا  فطل  هب  نانچمه  تسا ، مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  شور  ام  شور  ات  یلو  دننک ، هرـس  کی  ار  ام  اب  دروخرب  راک 
هن تسا و  لاـعفنا  نآ  شور  هن  هک  تسا  هدـش  هتفرگ  نیموـصعم  نخـس  هریـس و  زا  هـک  یهقف  تیمکاـح  ینعی  هـیقف ، تیـالو  نوـچ 

، درادن مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  شور  هب  یطبر  ضارتعا ، ات  تسا  یشکدوخ  هیبش  رتشیب  هک  ییاه  ضارتعا  ملّسم  .يزاب  تسیشرانآ 
اب هزرابم  البرک ،  » ثحب رد  درادن ، مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  شور  هب  یطبر  تسا ، ملظ  دییأت  رتشیب  هک  ییاه  توکس  هک  روط  نامه 

.میراذگ یم  ینیسح » تمکح   » ار نآ  مان  ام  تسا و  هدش  باسح  قیقد و  رایسب  هار ، ود  نیا  نیب  هار  دش ، ضرع  اه » یچوپ 

همه دـننام  هب  یتشونرـس  زین  ضارتعا  نآ  دوبن ، یهاوخادـخ  زا  ّولمم  یتیونعم  هنینأـمط و  اـب  هارمه  وت  ضارتعا  رگا  همطاـف ! يا  يرآ 
ار يا  ههبج  وـت  ینک ، هیذـغت  ار  اـم  يادرف  زورما و  خـیرات  یناوـتب  هک  يدوـبن  وـت  زورما  رگید  تشاد و  خـیرات  روـک  ياـه  شروـش 
رد ار  یهاوخ  قح  هک  تسا  يا  ههبج  نآ  و  تسا ، زاب  ییاهن  هجیتن  هب  ندیـسر  ات  شدوخ  صاـخ  تاصخـشم  تهج  هب  هک  يدوشگ 
دنک فصو  ار  وت  دهاوخ  یم  یتقو  یحیـسم  دنمـشناد  نآ  هک  تسین  دوخ  یب  و  دناشوپ ، تسادق  ییامن و  قح  تناتم و  زا  یـششوپ 

(1)« ماین رد  یهز  ارهز ، همطاف  :» دیوگ یم 

هک تسا  يریت  نآ  مالسلا  اهیلع  همطاف  دننک ، اهر  ار  نآ  ات  دنا  هداد  رارق  نآ  فاکـش  ماین و  رد  یهز  هک  يریت  نوچمه  ینعی  تسا ،
مالسا دروآرد و  ياپ  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  دوخ  نابیقر  خیرات  لوط  رد  ات  دور  یم 

428 ص :

.دنا هتشون  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دروم  رد  یناتک  نامیلس  ياقآ  هک  تسا  یباتک  مان  قوف ، ناونع  - 1
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دوخ نابیقر  اب  دوخ  ناهنپ  ربق  قیرط  زا  هک  يدروخرب  هلباقم و  نامه  لثم  صاخ ، یگنهرف  اب  یلو  دـنک ، مکاح  خـیرات  رد  ار  یقیقح 
.شوماخ یلو  دنلب  یضارتعا  داد ، ماجنا 

هک ییاه  نآ  لاح  هب  اشوخ  دـنیوج ، یم  كاخ  نیمز و  ءاروام  رد  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هدـشمگ  ربق  هک  ییاه  نآ  لاح  هب  اـشوخ 
رد هک  نآ  ياج  هب  دش و  مگ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ربق  نوچ  یقیقح  مالـسا  دندیمهف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ 

همطاف ربق  هکارچ  دننک ، ادـیپ  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ربق  ریدـغ ، گنهرف  ققحت  رد  دـنواکب و  ار  خـیرات  دـندرگب ، ربق  لابند  هب  نیمز 
زاب مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  ياهنم  مالـسا  دندرک  نامگ  هک  ییاه  نآ  دـندوب  نادان  هچ  تسا و  هدـش  مگ  هفیقـس  رد  مالـسلا  اهیلع 

تیارس رگید  ياه  بلق  هب  هنوگچ  درادن ، ياج  اه  بلق  رد  هک  یمالـسا  یتسار  .دش  عورـش  اج  نیا  زا  تبیـصم  همه  تسا و  مالـسا 
ْمَّل ُلق  : »... هک دریگ  یم  رارق  باطخ  دروم  نینچ  دـشابن ، یبلق  نامیا  يارب  همدـقم  رگا  هسردـم  سرد و  باتک و  ِمالـسا  دـنک !؟ یم 

ار دوخ  مالسا  يرهاظ  بادآ  هب  هکلب  دیا  هدرواین  نامیا  امش  ینعی   (1) ؛» ...ْمُِکبُوُلق ِیف  ُناَمیِْإلا  ِلُخْدَی  اََّملَو  اَنْمَلْسَأ  اُولُوق  نَِکلَو  اُونِمُْؤت 
ملع هب  هسردم  سرد و  نودب  هک  دنتسه  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  يرآ ؛ .تسا  هدشن  دراو  امش  ياه  بلق  رد  نامیا  زونه  دیا و  هتسب 
مسر هار و  اذل  تسا و  هدماین  طسو  هب  نامیا  ياپ  دیاین ، طسو  بلق  ياپ  ات  دنا و  ملاع  تسا ، نآ  نطاب  نآرق و  هب  یبلق  ِملع  هک  ّیندل 

باذـج هک  نآ  زا  شیب  هک  دوب  دـهاوخ  یکـشخ  ِیبلاق  لامعا  زا  ترابع  مالـسا  هنرگو  دراد  رارق  هداوناخ  نیا  رد  ندـش ، راد  نامیا 
.تسا هدنهدرازآ  دشاب ،

429 ص :

.14 هیآ تارجح ، هروس  - 1
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مالسا ناهج  هدنیآ  تیاده  هار  مالسلا  اهیلع  همطاف 

(1)« هدروآ مشخ  هب  ارم  دروآرد  مشخ  هب  ار  وا  سک  ره  تسا ، نم  زا  يا  هراپ  همطاف  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یتقو 

هدـش و ییادـخ  یناسنا  هدرک و  یفن  ار  اه  تیدوخ  همه  تسا و  هللا  یف  يانف  ماقم  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  هک  دـهد  یم  نآ  زا  ربخ 
« نامیا  » هار نیا  هجیتن  تسا و  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  گنهرف  یگنهرف ، رکف و  نینچ  و  رکف ، هار  هن  تسا و  بلق  هار  یهار ، نینچ 

ّتیذا شتّیذا ، هک  هدیسر  ییاج  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  دیوگ : یم  عقاو  رد  تیاور  فرِص -  یبلاق  بادآ  هعومجم  کی  هن  و  تسا - 
قح و شیامن  نازیم  تسا و  تمصع  دامن  مالسلا  اهیلع  همطاف  ینعی  تسا ، ادخ  ّتیذا  نآ ، عبت  هب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
هب مالـسلا  اهیلع  همطاف  یتقو  اتـسار  نیمه  رد  تسناد و  مالـسا  ار  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  مالـسا  زا  ریغ  ِمالـسا  دوش  یمن  سپ  لـطاب ،

ار نآ  دیابن  دنک ، یم  یفرعم  رفک  يوس  هب  یفارحنا  ار  نآ  و  دـنک ، یم  ضارتعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  سپ  تیمکاح 
یم زاـمن  مه  اـه  نآ  تفگ  دـیابن  رگید  تسا ، لـطاب  قـح و  شیاـمن  نازیم  هک  دـنک  یم  ار  اـه  ضارتـعا  نیا  یـسک  .تـفرگ  هداـس 

تیمکاح هب  ایآ  دندرک ؟ هّجوت  دوب ، ریدغ  هب  هراشا  هک  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هراشا  هب  ایآ  وگب  نم  هب  دـنتفرگ ، یم  هزور  دـندناوخ و 
هک دیـشک  یم  ییاج  هب  راک  دـش  یم  هّجوت  ریدـغ  هب  رگا  یتسار  دـندومن ؟ هّجوت  دوب ، نآ  همـسجم  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  اـه  شزرا 

ییاج هب  نامثع  نامز  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ینیـشناج  هک  يروط  هب  دـشاب ، بسَن  بسَح و  تیلوئـسم ، نداد  ِكـالم 
؟ دشاب هتشادن  رارق  نیملسم  هعماج  ياهراک  سأر  رب  دشابن  يوما  هک  یلوئسم  رفن  کی  ات  دشکب 

430 ص :

.تسا هدناسر  تنس  لها  ربتعم  نوتم  زا  عجرم  هب 59  ار  ثیدح  دنس  ات 111 ، ص106  ج14 ، ریدغلا ، همجرت  رد  - 1

زا ینید  تیمکاح  فذح  تافآ  یبای  هشیر  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  تریصب 
ناهج تیریدم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 467ناهفصا   هحفص 449 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14857/AKS BARNAMEH/#content_note_430_1
http://www.ghaemiyeh.com


یم وا  باوج  رد  هیواعم  دنک ، یم  ضارتعا  دراد ، مالـسلا  هیلع  یلع  اب  هک  يدـنت  ياهدروخرب  هیواعم و  هب  یتقو  رکب  یبا  نب  دـمحم 
وا قح  هک  میتسناد  یم  مزال  دوخ  رب  میدوب و  هاگآ  بلاطوبا  دنزرف  يرترب  لضف و  هب  ام  دوب ، ام  نایم  رد  وت  ردپ  هک  ینامز  دسیون « :

، دنتـساخرب تفلاخم  هب  وا  اب  دندرک و  لامیاپ  ار  یلع  قح  هک  دندوب  یناسک  نیتسخن  رمع  وت و  ردپ  هک  نادـب  یلو  مینک ، تیاعر  ار 
هتـشذگ رد  تردپ  رگا  میداد ، همادا  ار  نآ  ام  دوب و  نآ  راذگناینب  تردـپ  تسا ، لطاب  میا  هتفرگ  شیپرد  هک  ار  یهار  رگا  نیاربانب 

نوچ یلو  میدومن  یم  تعاطا  ار  يو  تاروتـسد  هکلب  میدرک  یمن  تفلاخم  بلاطوبا  دـنزرف  اب  اهنت  هن  ام  درک ، یمن  لمع  هنوگ  نآ 
(1)« .میدومن راتفر  هویش  نامه  هب  زین  ام  میدرک  هظحالم  ناشیا  اب  نامز  نآ  رد  ار  تردپ  دروخرب 

رد مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  دـش و  عورـش  اجک  زا  فارحنا  هک  دـنراد  فارتعا  نمـشد  تسود و  هک  دـییامرف  یم  هظحـالم  سپ 
یناملسم زا  فارصنا  رگید ، سک  هب  مالسلا  هیلع  یلع  زا  فارصنا  دش  مولعم  دومرف و  دزشوگ  ار  نآ  ندوب  لطاب  راک ، يادتبا  نامه 

سکره دیمهف  دیاب  هک  تسا  اذل  دناشک و  یم  دیزی  تیمکاح  هب  ار  راک  مالسلا  هیلع  یلع  زا  فارصنا  هکلب  تسین ، رگید  ناملسم  هب 
همطاف مایپ  تسین و  لئاق  یقرف  دیزی  مالسا  مالسلا و  هیلع  یلع  مالـسا  نیب  وا  دهد ، همادا  ار  مالـسا  ریدغ ، ياهنم  دناوت  یم  دنک  رکف 

.تسا هتکن  نیمه  تسرد  مالسلا  اهیلع 

مالـسا ددرگ و  مهارف  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  روهظ  هنیمز  دوش و  ءایحا  ریدـغ  اـت  تسا  يا  همدـقم  هیقف  تیـالو  تیمکاـح  زورما 
دنایامنب و ار  دوخ  یعقاو  هرهچ 

431 ص :

، ینیـسح سیردا  تیادـه ،» راوشد  هار   » زا لقن   ) یطاش تنب  زا  یبنلا » تانب   » باـتک و  يدوعـسم » بهذـلا  جورم   » هب دوش  هجارم  - 1
(. ص189
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روش ار  ناهج  رـسارس  ددرگ و  عورـش  یمالـسا  ندمت  دندرگ و  دّحتم  رگیدـمه  اب  بلاق  بلق و  نامیا ، رد  دـیایب و  هنحـص  هب  نامیا 
نیا یلو  تسا ، مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  تیمکاـح  روهظ  يارب  یکراـبم  همدـقم  هیقف  تیـالو  هک  تسا  تسرد  .دریگ  ارف  تیونعم 
نیا بحاص  هللا  ءاش  نا  دـندومرف : یم  هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ ماما  تهج  نیمه  هب  تسا و  تواـفتم  رایـسب  عوضوم  دوخ  اـب  همدـقم 

يرگید طیارش  رد  مدآ  َملاع و  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  تیمکاح  رد  نوچ  .مینک  یم  میدقت  شبحاص  هب  ار  نآ  دیآ و  یم  بالقنا 
هیلع یلع  تموکح  لاسراهچ  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  رد  رگم  وگن  .تسین  فصو  لباق  هک  یطیارـش  دنریگ ، یم  رارق 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  هک  ارچ  دـشن !؟ رهاظ  دـییوگ  یم  هک  یـصاخ  راثآ  ارچ  سپ  دوبن ، مکاح  موصعم  مالـسلا 
رد دـماین و  تسد  هب  دـیاش  دـیاب و  هک  روط  نآ  هعماج  حور  رد  نآ  ندرک  هدایپ  تصرف  ًالـصا  دـش و  قّقحم  یهلا  یحَو  هئارا  ًاتیاهن 

رتـسب تفر  یم  همه  نیا  اـب  یلو  دـندرک ، گرزب  گـنج  هس  لوغـشم  ًاـمامت  ار  ترـضح  نآ  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  تیمکاـح  ناـمز 
هچنآ زا  شیب  شا ، یگدنز  ندرک  ینامسآ  يارب  دیاب  رشب  ایوگ  .دندرک  دیهش  ار  ترـضح  نآ  هک  دوش  مهارف  تالامک  زا  يرایـسب 

هللا لجع  موصعم  ماما  روهظ  روضح و  اب  طیارـش  نآ  هک  هاگنآ  ات  دزوسب  عقاو  هب  طیارـش  نآ  شطع  رد  ددرگ و  هداـمآ  دوب ، هداـمآ 
، نآ قّقحت  ياتـسار  رد  هچ ، ینعی  موصعم  ماما  تیمکاح  دـیمهف  هک  یـسک  .دسانـشب  ار  نآ  ردـق  یبوخ  هب  دـش ، قّقحم  هجرف  یلاعت 

نوُکاْبلا ِْکبَْیلَف  : » یناوخ یم  هبدن  زیزع  ياعد  رد  اذل  دنز و  یم  هّجض  دزیر و  یم  کشا  دوجو  مامت  اب  یصخش ، یگدامآ  رب  هوالع 
؛ ینعی نوُّجاْعلا ؛» َّجِعَی  نوُّجاّضلا َو  َّجِضَی  نوُخِراّصلا َو  ِخُرْصَْیل  عُومُّدلا َو  ِفَرْذَْتلَف  ْمِِهْلثِِمل  نُوبِداّنلا َو  ِبُْدنَْیلَف  مُهاِّیا ، َو 
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هلان دیاب  دنا  هلان  لها  هک  نانآ  اب  دنزیرب و  کشا  دیاب  دنسانش ، یم  ار  کشا  هاگیاج  مالـسلا -  اهیلع  همطاف  نوچمه  هک -  ییاه  نآ 
.دننک يرای  ِبلط  دیاب  دنیامن ، بلط  يرای  دنناوت  یم  هک  ییاه  نآ  ددرگ و  ناور  اه  کشا  دیاب  نانآ  دننام  يارب  و  دننک ،

گرزب ياه  قفا  هب  هک  تسا  يا  هنامیرک  ضارتعا  نینچ  رد  هعیـش  يرادیاپ  تسا و  هدرکن  شومارف  ار  یگدـنز  تهج  یکـشا  نینچ 
.دوش ور  هبور  گرزب  دصقم  نآ  اب  دناوتب  ات  تسا  هتخیمآ  مهرد  ار  یهاوخ  قح  فطاوع و  تسا و  هتخود  رظن 

ار مالـسلا  هیلع  یلع  تیمکاح  تاکرب  ترـضح  راصنا ، رجاهم و  ناـنز  اـب  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  نانخـس  رد  دـشاب  نازیزع  رظن  رگا 
تردق تساوخ  یمن  مالسلا  هیلع  یلع  نوچ  تسا ، هتفهن  یترخآ  ییایند و  تاکرب  ترـضح  نآ  تیمکاح  رد  هک  دندومن ، دزـشوگ 

نید مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  ًاساسا  تساوخ و  یم  تمدخ  يارب  ار  تردق  هکلب  دنک ، ریخـست  ار 
رد بوذ  درادن و  ار  مدرم  ندوب  جنر  رد  ِلمحت  هک  تسا  يا  هعیش  بان ، هعیـش  اذل  دنناد و  یم  مدرم  هب  نیتسار  تمدخ  رد  ار  يراد 

ِبیقر و  مدرم » هب  تمدخ  مالـسا و  رد  بوذ  ینعی  تیالو  رد  بوذ  ینعم  : » دـندومرف يربهر  مظعم  ماقم  .دوش  یم  مدرم  هب  تمدـخ 
َو : » دش یم  مکاح  مالسلا  هیلع  یلع  رگا  دومن  دزشوگ  مالسلا  اهیلع  همطاف  .دنک  یم  لمع  ار  نآ  سکع  مالـسلا  هیلع  یلع  تیمکاح 
هچ تسا و  تمدخ  لها  یـسک  هچ  دش  یم  مولعم  دـندش و  یم  هتخانـش  ناصیرح  زا  یعقاو  نادـهاز  ِبِغاّرلا ؛» َنِم  ُدِـهاّزلا  ُمَُهل  َناَبل 

و بِذاْکلا ؛» َنِم  ُقِداّصلا  َو   » .یهاوخدوخ لها  یسک 
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مالسا مسا  هب  تسناوت  یمن  یتحار  هب  یـسک  هک  دمآ  یم  دوجو  هب  ییاضف  دندش و  یم  هتخانـشزاب  نامیا  نایعدم  زا  قداص  نینمؤم 
.دنک لواپچ  ار  مدرم 

همه نآ  دوـجو  اـب  دـنتفرگ ، تسد  رد  ار  تموـکح  ناـمثع  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یناـمز  رـصتخم  نآ  رد  دـیوگ  یم  خـیرات 
هک دوب  هدـمآ  دوجو  هب  ّتبحم  یگداس و  تیونعم و  زا  ییاضف  دـندروآ ، شیپ  ترـضح  ياه  هماـنرب  ندـش  یلمع  يارب  هک  یعناوم 

رگا هک  دـشاب  اـم  رظنّدـم  دـیاب  هشیمه  هلئـسم  نیا  .دـش  یم  درط  درک ، یمن  لـمع  مالـسلا  هیلع  یلع  شور  هب  سکره  دوخ  هبدوـخ 
مـسا هب  دننک و  دـیکأت  یمالـسا  ياه  شزرا  يور  رب  همه  همه و  دـیاب  دـنک ، ریـس  تمالـس  يوس  هب  یعیبط  روط  هب  هعماج  میتساوخ 

یـشزومآ ماظن  نویزیولت و  ویدار و  هدـهع  هب  مهم  هفیظو  نیا  همه  زا  شیب  دـنهدن و  دـشر  ار  اه  نآ  هراّما  سفن  اـه ، ناـسنا  بذـج 
ندروآ نادـیم  هب  اـه و  شزرا  تیمکاـح  رب  ینعی  ریدـغ ، رب  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  نوچمه  هک  تسا  تلاـح  نیا  رد  تسا و  روـشک 

.میا هدرک  دیکأت  بالقنا  یقیقح  نادنزرف 

هک دندرک  هراشا  نآرق  هب  دوخ ، نخـس  دـهاش  ناونع  هب  راصنا  رجاهم و  نانز  اب  ناش  تبحـص  همادا  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
ْاُوناَـک اَِـمب  مُهاَنْذَـخَأَف  ْاُوبَّذَـک  نَِکلَو  ِضْرَـألاَو  ءاَـمَّسلا  َنِّم  ٍتاَـکََرب  مِْـهیَلَع  اَـنْحَتََفل  ْاوَـقَّتاَو  ْاوـُنَمآ  يَرُْقلا  َلـْهَأ  َّنَأ  ْوـَلَو  : » دـیامرف یم 

، میداشگ یم  اه  نآ  رب  ار  نیمز  اه و  نامـسآ  تاکرب  دـندرک ، یم  هشیپ  يوقت  دـندروآ و  یم  ناـمیا  مدرم  رگا  ینعی   (1) ؛» َنُوبِسْکَی
هیآ ترـضح  سپـس  .میتفرگ  دنداد ، ماجنا  هک  یتشز  لامعا  هب  ار  اه  نآ  مه  ام  سپ  دـندومن ، بیذـکت  ار  ءایبنا  ياه  ییامنهار  یلو 

هک دندومرف  تئارق  ار  يرگید 
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ییاه نیا  ینعی   (1) ؛» َنیِزِْجعُِمب مُه  اَمَو  اُوبَسَک  اَم  ُتاَئِّیَس  ْمُُهبیُِصیَس  ءَالُؤَه  ْنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلاَو  اُوبَسَک  اَم  ُتاَئِّیَـس  ْمَُهباَصَأَف  : » دیامرف یم 
رد ار  ام  دنناوت  یمن  اه  نآ  دیـسر و  دهاوخ  اه  نآ  هب  يدوز  هب  ناشیاهراک  تشز  راثآ  دندومن  تشپ  ادخ  نید  هب  دندرک و  ملظ  هک 

.دننک ناوتان  راک  نیا 

اب هلباقم  ربارب  ار  نآ  هک  دـنیب  یم  هچ  موصعم ، ماما  تیمکاح  زا  فارحنا  نایرج  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هک  دـینک  هظحالم 
هاش و تیمکاح  هک  نینّیدتم  زا  یضعب  هاگن  اب  دینک  هسیاقم  ار  هاگن  نیا  لاح  دشک ، یم  نایم  هب  یهلا  باذع  زا  ربخ  دناد و  یم  نید 

ناوت یم  یمطاف  ياهرایعم  رد  ایآ  دنا !؟ هدرب  يا  هرهب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  بتکم  زا  اه  نیا  ایآ  تسا ! ناسکی  ناشیارب  هیقف ، تیالو 
لطاب زا  ار  قح  زرم  ناوت  یم  هنوگچ  تسین ، يراج  هعماـج  رد  موصعم  ماـما  گـنهرف  یتقو  رخآ  تشاذـگ ؟ نّیدـتم  ار  اـه  نیا  ماـن 

؟ تخانش

رب ار  هچنآ  ینیگنـس  دیونـشب و  دییایب و  نونکا  سپ  ْعِمَتْـساَف ؛» َُّملَه  الَأ  :» دندومرف راصنا  رجاهم و  نانز  اب  تبحـص  همادا  رد  ترـضح 
ور هبور  یبیجع  ياهزیچ  هچ  اب  یگدـنز  لوط  رد  ینعی  ًابَجَع ؛» َرْهَّدـلا  َكارَأ  َتْشِع  اـم  َو   » .دـینک لـمح  ناـتدوخ  دـیا  هتفرگ  شود 

.تسا روآ  بجعت  مالـسلا  هیلع  یلع  فذح  رد  اه  نآ  هتفگ  ینک ، بجعت  یناوت  یم  رگا  ْمُُهلْوَق ؛» ٌبَجَعَف  ْبَْجعَت  ْنِإ  َو   » .دش یهاوخ 
ینعی اوُکَنَتْحا ؛»؟ اُومَْدقَأ َو  هَّیرذ  هَّیَأ  یلَع  َو  اوُکَّسَمَت ؟ ٍهَوْرُع  هَّیَِأب  َو  اوُدِـمَتْعا ؟ ٍدامِع  َّيَأ  یلَع  َو  اوُدَنَتْـسا ؟ ِدانِـس  ِّيَأ  یلِإ  يْرعِـش  َْتَیل  »

یقطنم هچ  هب  دندرک و  هناهب  مالسلا  هیلع  یلع  فذح  رد  ار  يزیچ  هچ  متسناد  یم  شاک  يا 
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.چیه چیه و  رب  دندش ! مدقشیپ  یلسن  مادک  رب  دنتسج و  کسمت  نامسیر  مادک  هب  دندومن و  نانیمطا 

َْسِئب و   » .دـندیزگرب دوخ  يارب  یهارمه  هب  ار  یناسک  دـب  هچ  تیالو و  هب  ار  یناـسک  دـب  هچ  ینعی ؛ ریِـشَْعلا » َْسِئَبل  یلْوَْملا َو  َْسِئَبل  »
ترـضح عقاو  رد  .دننک  یم  باختنا  ار  نیرتدـب  اهر و  ار  نیرتهب  هک  تسا  يدـب  ینیزگیاج  هچ  نیملاظ  يارب  ینعی ؛ ًالَدـَب » َنیِِملاَّظِلل 

ابانُّذـلا ِهللا  اُولِْدبَتِْـسا َو   » .دـندرک اهر  ار  قح  دـندروآ و  ار  لـطاب  امـش  نارهوش  هک  دـنهد  یم  ماـیپ  راـصنا  رجاـهم و  ناـنز  هب  دـنراد 
رد مدرم  ناروای  نارادولج و  دـندومن و  باختنا  ار  ناوتان  فیعـض و  ياهرپ  زاورپ ، لباق  ياهرپ  ياج  هب  دـنگوس  ادـخ  هب  ِمِداوَقلِاب ؛»

باختنا ار  بسا  مد  بسا ، تشپ  رب  يراوس  ياج  هب  و  ِلِهاْکلِاب ؛» َزُجَْعلا  َو   » .دنتخادنا ولج  ار  نافیعض  دتـشاذگ و  رانک  ار  تالکـشم 
نیا اب  درک  لایخ  هک  درک ، نانچ  هک  یموق  ینیب  دش  هدیلام  كاخ  هب  ًاْعنُص ؛» َنُونِسُْحی  ْمُهَّنَأ  َنُوبَـسْحَی  ٍمْوَق  ِسِطاعُِمل  ًامْغَرَف   » .دندومن
دنا هدز  داسف  هب  تسد  يدارفا  نینچ  هک  دـینادب  َنوُرُعْـشَی ؛» ْنِکل ال  َنوُدِـسْفُْملا َو  ُمُه  ْمُهَّنِإ  الَأ   » .تسا هداد  ماجنا  یبوخ  راـک  راـک ،
نینچ باکترا  اه و  نآ  رب  ياو  مُهَْحیَو ؛»!  » .دنـشاب هتـشاد  ار  يا  هعجاف  نینچ  قمع  مهف  تردق  هک  نآ  نودب  دننادب و  هک  نآ  نودـب 

(1) ؛» َنوُمُکْحَت َْفیَک  ْمَُکل  امَف  يدُْهی ، ْنَأ  اَّلِإ  يِّدِهَی  ْنَّمَأ ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  ْنَمَفَأ   » .یگرزب ملظ 

هک نآ  رگم  دـنک  یمن  تیادـه  هک  سک  نآ  اـی  دوش ، يوریپ  هک  تسا  هتـسیاش  دـنک  یم  تیادـه  قـح  يوـس  هب  هک  سک  نآ  اـیآ 
تیاده شدوخ 
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دیاب یـسک  هک  نیا  اب  هطبار  رد  تسا  نآرق  مهم  تاـیآ  زا  هیآ  نیا  دـینک !؟ یم  مکح  دـیراد  هنوگچ  تسا ، هدـش  هچ  ار  امـش  .دوش 
هدراذگ مه  يور  هبور  ار  صخـش  ود  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  نوچ  دشاب ، ّیندل  ملع  ياراد  هک  دشاب  هتـشاد  هدهع  هب  ار  هعماج  يربهر 
تیاده دناوت  یم  داتسا ، طسوت  ندش  تیاده  زا  سپ  هک  یـسک  نآ  رگید  دنک و  یم  تیاده  قح  يوس  هب  هک  سک  نآ  یکی  تسا 

یم تیادـه  لطاب  يوس  هب  هک  سک  نآ  ای  تسا  يوریپ  هتـسیاش  دـنک  یم  تیادـه  قح  يوس  هب  هک  یـسک  اـیآ  دومرفن  ینعی  .دـنک 
يوس هب  هک  یـسک  دیوگ  یم  هکلب  دنک ، یم  تیاده  قح  يوس  هب  هک  سک  نآ  تسا  مولعم  دیهد ، باوج  یتحار  هب  امـش  ات  دـنک ؟

رد دشاب و  هدش  تیاده  شدوخ  هک  نیا  رگم  دنکب  دناوت  یمن  تیادـه  هک  سک  نآ  ای  تسا  يوریپ  هتـسیاش  دـنک  یم  تیادـه  قح 
ِلّوا فرط  هک  تسا  مولعم  لاح  دینک ، یم  باختنا  ار  مادک  دییوگب  درف  عون  ود  نیا  لباقم  رد  دـیاب  امـش  دـیامرفب  دـهاوخ  یم  عقاو 

هک تسا  هیآ  مود  فرط  نآ ، لباقم  یلو  ّقَْحلا » یلا  يدْهَی  : » دومرف دـنک ، یم  تیادـه  قح  يوس  هب  نوچ  تسا ، شخب  نانیمطا  هیآ 
تـسین مه  مولعم  هزات  ینعی  ّقَْحلا » َیِلا  يدْهَی  دومرفن « : اه  یمود  نیا  هراب  رد  دوش » تیاده  هک  نیا  رگم  دنک  تیادـه  دـناوت  یمن  »

یم تقیقح  هب  ِملاع  شزومآ ، نودب  هک  دنتسه  یهورگ  هیآ  لوا  تمـسق  قبط  اهتنم  دننک ، تیاده  قح  يوس  هب  اه  هتخومآ  ملع  نیا 
اب اه  نیا  هک  دنتـسه  مه  يا  هدع  دننک و  یم  تیاده  قح  يوس  هب  دنراد و  ّیندل  ملع  هک  دنتـسه  يا  هّدع  هیآ  نیا  قبط  سپ  .دـنوش 

دیـشاب هّجوتم  هک  دنک  یم  توعد  ار  ناناملـسم  هیآ  نیا  لاح  .دنهد  هئرا  ار  زیمآ  تیادـه  تاکن  دـنناوت  یم  هیقب  زا  نتفرگ  شزومآ 
دیریگب و یناسک  هچ  زا  ار  دوخ  تیاده 
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مـالعا هـیآ  نـیا  ماـیپ  زا  فارحنا  رد  ار  هعماـج  فارحنا  تـلع  دـندرک و  هـیآ  نـیا  رّکذـتم  ار  هعماـج  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترــضح 
(1) .دندومرف

مالـسلا هیلع  یلع  تیمکاح  نماد  رد  هک  یتیاده  نیب  تسا  قرف  رایـسب  دـندومن  نشور  هک  نیا  زا  سپ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
نیا هفطن  دنگوس ! مناج  هب  اّما  ْتَحََقل ؛» ْدََقل  يرْمََعل ! امَأ  : » دـندومرف تسا ، نادـناخ  نیا  زا  يادـج  هک  یتیادـه  اب  دریگ ، یم  تروص 
راثآ .دوش و  رـشتنم  عامتجا  رکیپ  مامت  رد  شا  يرامیب  راثآ  ات  دینامب  رظتنم  دیهد و  تلهم  ُِجْتُنت ؛» امَْثیَر  ٌهَرِظَنَف   » .دش هتـسب  هزات  داسف 
هبور یمالـسا  هعماج  مان  هب  يا  هعماج  اب  ام  یتّدم  زا  سپ  هک  يروط  هب  .دـیامن  ناریو  ار  نیملـسم  هعماج  یّلک  تهج  یفارحنا  نینچ 

هب ار  یتّلم  چیه  ناوت  یمن  رگید  دوش و  یم  فقوتم  مالـسا  هک  تساج  نیا  درادـن و  یمالـساریغ  هعماج  اب  یناحجر  چـیه  هک  مییور 
.درک توعد  مالسا 

و ًادیبُم ؛» ًافاعُذ  َو   » .دیشود دیهاوخ  نوخ  ریش - ياج  هب  رتش -  نآ  ناتـسپ  زا  سپـس  ًاطیبَع ؛» ًامَد  ِْبعَْقلا  ْلِم َء  اُوِبلَتْحا  َُّمث  : » دومرف دعب 
همه ینایز  ررـض و  اب  لطاب  هب  ِناگدنورگ  هک  تساج  نیا  رد  و  َنُولِْطبُْملا ؛» ُرَـسْخَی  َِکلانُه   » .دنک یم  كاله  تعرـس  هب  هک  يرهز 

دهد و یم  ربخ  كاندرد  یطوقس  هب  تفالخ ، رتش  رب  ندشراوس  نیا  رهاظ  زا  ترضح  .دش  دنهاوخ  ور  هبور  هبناج 

438 ص :

هک تسا  یناماما  هب  طوبرم  دـنهد  یم  هئارا  هعماج  تیادـه  تهج  هک  ار  ینانخـس  هعیـش  ياملع  هک  دنتـسه  هّجوتم  نازیزع  هتبلا  - 1
موصعم هب  ناشنانخـس  هک  یناملاع  هرابرد  ار  هدـعاق  نیمه  ناوت  یم  اـیآ  یلو  .دـننک  یم  تیادـه  قح  يوس  هب  دـنراد و  ّیندـل  ملع 

رارق یشور  لباقم  ار  نآ  دنک و  یم  حرطم  قوف  هیآ  مود  تمـسق  هک  تسا  يراک  نامه  اه  نآ  راک  ای  داد و  تیارـس  درادن ، دانتـسا 
؟ دیامن یم  تیاده  قح  يوس  هب  هک  دهد  یم 

زا ینید  تیمکاح  فذح  تافآ  یبای  هشیر  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  تریصب 
ناهج تیریدم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 467ناهفصا   هحفص 457 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14857/AKS BARNAMEH/#content_note_438_1
http://www.ghaemiyeh.com


شش ياه  ینامیـشپ  يرامیب  رتسب  رد  رکبابا  اهدعب  هک  نانچمه  تفرگ ، دیهاوخن  دیتسه  نآ  لابند  هب  هک  يا  هجیتن  یّتح  دیامرف  یم 
(1) .درک حرطم  ار  دوخ  هناگ 

هک ار  يرابغ  درگ و  راثآ  يدـعب  ناناملـسم  و  نُولَّوَْألا ؛» َسَّسأ  ام  َّبِغ  َنُولاتلا  ُفِْرُعی  َو  : » دـیامرف یم  همادا  رد  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف 
زا دیدیـسر ، دوخ  دارم  هب  هک  نونکا  ًاشأج ؛» ِهَْنتِْفِلل  اوُِّنئَمْطا  ًاسُْفنَأ َو  ْمُکاْینُد  ْنَع  اُوبیط  َُّمث   » .تخانـش دـنهاوخ  دـنداد  ماـجنا  اـه  یلّوا 
داب تراشب  ٍمِشاغ ؛» ٍدَتْعُم  ِهَوْطَس  ٍمِراص َو  ٍْفیَِسب  اوُرِْشبَأ  َو   » .دمآ دهاوخ  هک  دشاب  ییاه  هنتف  هدامآ  ناتبلق  دیشاب و  شوخ  دوخ  يایند 

.دراد یم  اور  امش  يور  هب  ار  زواجت  ملظ و  تیاهن  هک  يزواجتم  تردق  هدنرب و  ياهریشمش  هب  ار  امش 

مالسا ناهج  دش  یم  يراج  مالسا  ناهج  رد  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  مالـسا  هچنانچ  میـسرپب  ّتنـس  لها  ناردارب  زا  ام  رگا  یتسار 
ياـهروشک ریاـس  ًـالعف  هچنآ  هیبـش  اـی  تزع ، همه  نیا  اـب  دوـب  ناـنبل  هللا  بزح  تواـقم  ههبج  هیبـش  لیئارـسا  ملظ  لـباقم  رد  هزورما 

رتشیب مالسا  ود  نیا  زا  کی  مادک  رد  تسا  يدنلبرس  تّزع و  نیع  هک  یمالـسا  داد ؟ دنهاوخ  یباوج  هچ  دنتـسه !؟ نآ  رد  یمالـسا ،
ینب هیما و  ینب  نامکاح  زا  مالـسا  ناـهج  هک  یملظ  همه  نیا  اـیآ  دوب ، مکاـح  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لـها  مالـسا  رگا  تسا ؟ يراـج 

ار یگدـنام  بقع  نیا  هشیر  تسه !؟ ًالعف  هک  تسا  يراوخ  یتسـس و  نیمه  مالـسا  ناهج  نأش  ایآ  دـش !؟ یم  عقاو  دندیـشک  سابع 
اب مالسا  ناهج  میدقتعم  مه  ام  دسانش و  یم  مالسا  ردص  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف 

439 ص :

زا مدرک ، یم  ار  راک  هس  مدرک و  یمن  ار  راک  هس  شاک  يا  دوب : هتفگ  ص2 . ج14 ، ریدغلا ، همجرت  ص52 ، ج4 ، يربط ،» خیرات  - » 1
.مدرک یمن  یسرزاب  زیچ  چیه  يارب  ار  همطاف  هناخ  شاک  يا  دوب : هتفگ  هلمج 
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ناناملسم دینک  یم  هظحالم  هزورما  امـش  .دبای  تسد  تسا  نآ  هتـسیاش  هک  یتایح  تّزع و  هوکـش و  هب  دناوت  یم  یخیرات  يرگنزاب 
رگا تساجک ؟ رد  نامکاح  ِياوقت  مدع  هب  تبسن  تیساسح  مدع  نیا  هشیر  دنا ، هدربن  مالـسا  زا  ییوب  هک  دنتـسه  ینامکاح  راتفرگ 

رب دـننک ، یم  هانگ  یئابا  چـیه  نودـب  هک  ینیدـتم  ریغ  دارفا  زورما  مّلـسم  دـش ، یم  عورـش  یمالـسا  هعماج  ریدـغ  گنهرف  ساسا  رب 
.دندرک یمن  تموکح  یمالسا  عماوج 

َنِم ٍداْدِبتِْـسا  َو   » .دیـشاب روـما  جرم  جره و  و  ٍلـِماش ؛» َجَرَه  و   » نارگ زواـجت  زواـجت  ناّرب و  ياهریــشمش  رظتنم  دـندومرف : ترــضح 
دننک یم  تیاعر  امـش  قوقح  زا  هچنآ  ًادیهَز ؛» ْمُکَْئیَف  ُعَدَـی   » .دـننک تموکح  امـش  رب  هنادبتـسم  نارگمتـس  هک  یطیارـش  نیِملاّظلا ؛»

.دننک یم  ورد  ار  امش  تامحز  لصاح  و  ًادیصَح ؛» ْمُکَعْمَج  َو   » .تسا هّجوت  لباق  ریغ  كدنا و  رایسب 

یـشزرا ماظن  هک  نیا  زا  لفاغ  دوش ؟ مکاح  رکبابا  مالـسلا  هیلع  یلع  ياـج  هب  هک  دـنام  یم  ّدـح  نیمه  رد  فارحنا  نیا  دـندرک  رکف 
ّینَأ َو   » امـش رب  هودـنا  ترـسح و  سپ  ْمَُکل ؛» ًهَرْـسَح  ایَف   » .تسکـش مالـسا  تارقف  نوتـس  راک  نیا  اـب  تخیر و  مهرد  مالـسا  ناـهج 

.تسا ناهنپ  امـش  رب  روما  قیاقح  هک  یلاح  رد  ْمُْکیَلَع ؛» ْتَیِّمُع  ْدَق  َو   » .دیماجنا دهاوخ  اجک  هب  ناتراک  دیتسه ، وس  مادـک  هب  ْمُِکب ؛»؟
زا لفاغ  دیآ ، یم  راک  رس  رب  رکبابا  مالسلا  هیلع  یلع  ياج  هب  الاح  هک  تسا  يّدح  رد  ریدغ  هب  ندرک  تشپ  ِتراسخ  دیدرک  رکف  و 

تـسا نیا  ینعم  هب  هعماج  رد  ریدـغ  شقن  فذـح  رگید ؛ گنهرف  ياج  هب  یگنهرف  ینیزگیاج  ینعی  ریدـغ ، هب  ندرک  تشپ  هک  نیا 
نیا و  هدرک ، راذگاو  ناشدوخ  هب  ار  مدرم  مالسا  ناهج  تیاده  يارب  تسا و  توافت  یب  مالسا  ِناهج  هدنیآ  هب  تبسن  دنوادخ  هک 
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رد هعماج  گنهرف  تسایـس و  داصتقا و  ریدـغ ، زا  هدـش  ادـج  گنهرف  رد  نوچ  تسا ، يرـشب  ناهج  ياـه  تبیـصم  همه  هشیر  رکف 
رد ترـضح  ددرگ و  لصتم  تدـحو  َملاـع  هب  ترثک  َملاـع  هک  نآ  نودـب  تسا ، ترثک  َملاـع  رد  رـشب  تسین و  نامـسآ  اـب  طاـبترا 

ماما تیمکاح  رب  مینک  مزلم  ار  امـش  ام  ایآ  َنوُهِراک ؛» اَهل  ُْمْتنَأ  اهوُمُکُمِْزُلنَأ َو  : » دـندومرف دـندز و  ار  دوخ  فرح  همه  هلمج ، نیرخآ 
!؟ دیراد تهارک  نآ  هب  تبسن  امش  هک  یلاح  رد  موصعم ،

رب رظان  یتوافت  یب  اب  ناگ  هبخن  دـش و  یم  ینابرق  یتحار  هب  تقیقح  هک  دـهد  یم  يا  هناـمز  زا  ربخ  تسا ، یبیجع  هلمج  قوف  هلمج 
لیدبت یتشز  هب  ار  ینیمز  یگدنز  ياه  ییابیز  دچیپ و  یم  مهرد  ار  مدرم  تشونرس  تخس  هک  يا  هعجاف  دندوب ، گرزب  هعجاف  نیا 

رد هک  نیا  رگم  دنکب ، دناوت  یمن  يراک  چـیه  یلو  دـنیب  یم  ار  زیچ  همه  ینـشور  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  لثم  یـصخش  دـنک و  یم 
هار هب  دـنوش و  رادـیب  دـنهاوخ  یمن  هک  ار  یناسک  دوش  یمن  یلو  میدرک  میتسناوت  يراک  ره  اـم  دـیامرفب : اـم  هب  دوخ  هلمج  نیرخآ 

، دصقم نآ  ياتـسار  رد  هک  میتشاد  شیپ  رد  مالـسا  ناهج  يارب  ار  يرگید  دصقم  فده و  ام  تخادنا ، هار  هب  درک و  رادیب  دـنتفیب ،
هب مزلم  ار  امش  میناوت  یم  ام  ایآ  َنوُهِراک ؛» اَهل  ُْمْتنَأ  اهوُمُکُمِْزُلن َو  َأ   » یلو دش ، یم  ناملسم  ّتلم  بیـصن  نیمز  اه و  نامـسآ  تاکرب 

!!؟ دشاب نامسآ  هب  اه  ناسنا  ینیمز  یگدنز  لاصتا  ّدح  رد  راک  نآ  دنچ  ره  دیهاوخ ؟ یمن  ناتدوخ  هک  مینک  يراک 

فراـعملا هرئاد  کـی  هبطخ  ود  نیا  رد  تنانخـس  رد  .یتفگ  یتفگ ، یم  دـیاب  هچنآ  ره  گرزب ! همطاـف  يا  دـیحوت ! هناـخ  رتـخد  يا 
.یتشاذگ ياج  رب  تریصب  روعش و 
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يدوب و نآ  ققحت  راودـیما  وت  هک  ار  یمالـسا  ندـمت  ییاهن  حرط  نانخـس  نیا  رتشیب  هچره  مهف  اب  ام  نارادمتـسایس  هک  نآ  دـیما  هب 
نإ .میشاب  ور  هبور  یمطاف  دحتم و  هچراپ و  کی  مالـسا  ناهج  اب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  رون  اب  لاح  نآ  رد  دننک و  يزیر  هیاپ  یتسه ،

هللاءاش

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »

442 ص :
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هدازرهاط داتسا  زا  هدش  رشتنم  راثآ 

دلج 8 و 9) رافسا  حیقنت  همجرت و   ) رشحلا سفنلا و  تفرعم  · 

يدیحوت شنیب  هچیرد  زا  يژولونکت  شنیزگ  · 

برغ ندمت  لزلزت  للع  · 

نیتسار دوخاب  یتشآ  قیرطزا  ادخ  اب  یتشآ  · 

گرزب باختنا  ناوج و  · 

انعم ملاع  هب  يا  هچیرد  هزور ، · 

سفنلا تفرعم  زا  هتکن  هد  · 

ادخ اب  ندش  هناگی  هام  بجر ، هام  · 

دلج 1و2)  ) اه یچوپ  اب  هزرابم  البرک ، · 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  اب  یناحور  يداحتا  اروشاع ، ترایز  · 

همان 31) هغالبلا ، جهن  مالسلا ،»  امهیلع  » نسح ماما  هب  یلع  ترضح  همان  حرش   ) دوب دیاب  نینچ  نیا  مدنزرف  · 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  تجح  ترضح  یخیرات  روضح  هفسلف  · 

تیودهم یتفرعم  ینابم  · 

مالسلا اهیلع  همطاف  يردقلا  هلیل  ماقم  · 

( يرهوج تکرح  نیقیدص و  ناهرب  حرش   ) نافرع ات  ناهرب  زا  · 

یتسه رد  ناسنا  قزر  هاگیاج  · 

ناسنا ره  ناج  دصقم  هب  رظن  سی ، لآ  ترایز  · 

مّهوت هتینردم و  گنهرف  · 

ینارون ییادرف  رد  یگدنز  هبدن ، ياعد  · 
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یگدنز نیرت  يّدج  هب  تشگزاب  داعم ؛ · 

ضیف هطساو  ینعم  هاگیاج و 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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