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لامآلا یهتنم 

: هدنسیون

یمق سابع 

: یپاچ رشان 

هشیدنا نیبم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

لامالا 24یهتنم 

باتک 24تاصخشم 

24دلج 1

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  ترضح  ءایبن  الا  متاخ  خیرات  رد  لّوا :  24ب_با 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  فیرش  بسن  رد  لّوا :  24لصف 

لوا 24تمسق 

مود 34تمسق 

موس 44تمسق 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  تداعس  اب  تدالو  رد  مود :  51لصف 

تّیلوفط عاضر و  ماّیا  رد  ترضح  نآ  لاوحا  حرش  رد  مّوس :  56لصف 

ترضح نآ  هفیرش  فاصوا  همیرک و  قالخا  زا  يرصتخم  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  تر  لئا ح_ض_ م_ ___ ت و ش ___ قل ___ نا خ ___ ي ___ رد ب مرا :  ___ ه ___ ل چ ___ ص ___ 63ف

63هراشا

ربمایپ سلجم  66بادآ 

نایهاپس يارب  ربمایپ  69همانشخب 

ندروخاذغ هرفس و  80بادآ 

ربمایپ ياه  82یخوش 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  تازجعم  زا  هراپ يا  رکذ  رد  مجنپ :  84لصف 

تشاد هزجعم  مالسا 4440  84ربمایپ 

لوا عون  85تازجعم 

مود عون  89تازجعم 

موس عون  94تازجعم 

مراهچ عون  99تارجعم 

مجنپ عون  110تازجعم 

مشش عون  116تازجعم 

متفه عون  122تازجعم 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  هانپ  تلاسر  ترضح  فیرش  رمع  نینس  ماّیا و  عیا  _ قو رد  131ف_ص_ل ش_ش_م : 

131هراشا

بلّطملادبع تّنس  134جنپ 

لوا 134تمسق 

مود 143تمسق 

يرجه مود  لاس  155عیاقو 

لوا 155تمسق 

مود 165تمسق 

ترجه موس  لاس  170عیاقو 
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لوا 170تمسق 

مود 180تمسق 

يرجه مراهچ  لاس  184عیاقو 

يرجه مجنپ  لاس  192عیاقو 

192حیضوت

بازحا 195گنج 

قدنخ گنج  رد  ناملس  196داهنشیپ 

مالّسلا هیلع  یلع  تسد  هب  ّدودبع  نب  ورمع  ندش  202هتشک 

ذاعم نب  دعس  مکح  هظیرق و  ینب  207تنایخ 

يرجه مشش  لاس  208عیاقو 

يرجه متفه  لاس  216عیاقو 

ربیخ حتف  216رکذ 

مالّسلا هیلع  یلع  تعاجش  رد  يرُْزا  خیش  221راعشا 

يرجه متفه  لاس  رد  ءاضقلا  ُهَرْمُع  223يرازگرب 

هبیبح ُّما  اب  ربمایپ  223جاودزا 

يرجه متشه  لاس  224عیاقو 

224حیضوت

راّیط رفعج  هنامولظم  226تداهش 

لسالّسلا تاذ  گنج  228رکذ 

نایفسوبا اب  باّطخ  نب  رمع  ینمشد  235تّلع 

مالسا ربمایپ  اب  نانز  241تعیب 

نْیَنُح هوزغ  242رکذ 

ربمایپ یعاضر  رهاوخ  247تراسا 

يرجه مهن  لاس  249عیاقو 

يرجه مهد  لاس  259عیاقو 

نارَْجن ياراصن  هلهابم و  259هّصق 

هلهابم 261يارجام 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  عادولا  هجح  265رفس 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تافو  ینعی  یمظع  عو م_ص_ي_ب_ت  _ قو رد  279ف_ص_ل ه_ف_ت_م : 

(1) ملسو هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تافو  ینعی  یمظع  عو م_ص_ي_ب_ت  _ قو 279رد 

(2) ملسو هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تافو  ینعی  یمظع  عو م_ص_ي_ب_ت  _ قو 289رد 

؟ دیسر تداهش  هب  ربمایپ  293ایآ 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  داجما  دالوا  لاوحا  نایب  رد  متشه :  294لصف 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  ناشیوخ  لاو  _ حا زا  ير  رد ب_ي_نا م_خ_ت_ص_ 298ف_ص_ل ن_ه_م : 

298حیضوت

هنع هّللا  یضر  بلاطوبا  تاماقم  303لئاضف و 
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مالّسلاامهیلع راّیط  رفعج  هزمح و  ترضح  304لئاضف 

اهنآ لئاضف  هرا ب_ه  _ شا و  ص )   ) _ح_با پ_ي_غ_م_ب_ر صا زا  ن_د ن_ف_ر  ___ لاو چ ___ حا ر  ___ كذ رد  م :  ___ هد ل  ___ ص ___ 307ف

هّللا همحر  ناملس  بانج  لاح  307حرش 

يرافغ رذوبا  لاح  312حرش 

دادقم لاح  319حرش 

دوب مالّسلا  هیلع  یلع  نمشد  دادقم  321رسپ 

لالب لاح  322حرش 

هرکنک هرب  322هرا 

يراصنا هّللادبع  نبرباج  لاح  322حرش 

هفیذُح لاح  324حرش 

يراصنا بوّیاوبا  لاح  326حرش 

دیعس نب  دلاخ  لاح  329حرش 

هثراح نب  دیز  لاح  331حرش 

هدابُع نب  دْعَس  لاح  333حرش 

هناجُدوبا لاح  335حرش 

دوعسم نبا  لاح  336حرش 

راّمع لاح  337حرش 

اهیلع هّللا  همحر  هیمس  338تداهش 

مصاع نب  سیق  لاح  342حرش 

هْریَُون نب  کلام  لاح  344حرش 

تسا مالّسلااهیلع  ءارهز  همطاف  ترضح  ءازج  زور  هعیفش  ءامَّسلا ، هکئالم  همودخمو  ءاسّنلا  هدّیس  تافوو  تدالو  خیرات  نایب  رد  مّود  347باب 

مالّسلااهیلع همطاف  ترضح  تداعس  اب  تدالو  نایب  رد  لّوا :  347لصف 

بانج نآ  لئاضفزا  یخربو  ع )   ) همطاف ترضح  _ف_ه  ير _با ش_ قلاو _ي  _ما سا _ي  خر ي_نا ب_ __ رد ب مّود :  ل  ___ ص ___ 353ف

ترضح نآ  ياهتّیصوو  هلّلجم  نآ  تافو  خیرات  رد  مّوس :  361لصف 

لوا 361تمسق 

مود 370تمسق 

مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  ءایقتءا  ماماوءایصوالادیس  تداهش  تدالو و  _خ  يرا _ ترد مّو  375ب_با س_

مالّسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  تداعساب  تدالو  رد  لّوا :  375لصف 

تسا مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  لئاضف  نایب  رد  مّود :  382لصف 

382حیضوت

مالّسلا هیلع  یلع  ترضح  383تدهاجم 

مالّسلا هیلع  یلع  384ملع 

تسا مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  مولع ،  همه  386همشچرس 

مالّسلا هیلع  یلع  تیلضفا  رب  هلهابم  هیآ  388تلالد 

مالّسلا هیلع  یلع  ترضح  390تواخس 

مالّسلا هیلع  یلع  ترضح  391دهز 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


مالّسلا هیلع  یلع  ترضح  395تدابع 

مالّسلا هیلع  یلع  ترضح  وفع  396ملح و 

مالّسلا هیلع  یلع  ترضح  قلخ  398نسح 

نامیا رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  399تقبس 

مالّسلا هیلع  یلع  ترضح  400تحاصف 

مالّسلا هیلع  یلع  ترضح  401تازجعم 

لوا 401تمسق 

مود 410تمسق 

یبیغ روما  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  414ندادربخ 

مالّسلا هیلع  یلع  ياهاعد  419تباجتسا 

مالّسلا هیلع  یلع  زیگنا  تفگش  423تعاجش 

مالّسلا هیلع  یلع  ترضح  فیرش  424بََسن 

لوا 424تمسق 

مود 432تمسق 

هنعللا هیلع  يدارم  مجلم  نبا  تبرض  ترضح و  نآ  تداهش  ببس  نایب  رد  موس :  438لصف 

لوا 438تمسق 

مود 449تمسق 

موس 460تمسق 

ترضح نآ  نفد  لسغو و  _تا  فو _ي_ف_ي_ت  كو ع )   ) _ن_ي_ن مو _ ملار _ي_ ما ّ_ت ه_يا  _ي صو رد  مرا :  461ف_ص_ل چ_ه_

لوا 461تمسق 

مود 469تمسق 

مالّسلا هیلع  نسح  ماما  تسد  هب  نیعل  مجلم  نبا  لتق  رد  مجنپ :  477لصف 

ترضح نآ  تاجوز  مالّسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  دالوا  رکذ  رد  مشش :  480لصف 

480حیضوت

هنع هّللا  یضر  هّیفنحلا  نب  دمحم  دالوا  485رکذ 

مالّسلاامهیلع نینم  ؤملاریما  نب  سابعلا  لضفلاوبا  بانج  دالوا  487رکذ 

 ( جع  ) نامز ماما  تمدخ  ینیوزق  يدهمدّیساقآ  فّرشت  490تیاکح 

وا دالوا  مالّسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  نب  فرط  الا  رمع  495رکذ 

ع)  ) نینم ؤملاریما  باحصا  رباکا  زا  _ر ج_م_ع_ي  كذ رد  ت_م :  ___ ف ___ ل ه ___ ص ___ 500ف

هتابُن نب  غَبَْصا  تلیضف  هب  500هراشا 

ینرق سیوا  لاح  501حرش 

ینادمه ثراح  لاح  504حرش 

يدع نبرْجُح  لاح  506حرش 

يرَجَه دْیَشُر  لاح  507حرش 

یئرمان 511درم 

ناحوص نب  دیز  لاح  513حرش 
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فیَنُح نب  لهس  لاح  517حرش 

ناحْوُص نب  هْعَصْعَص  لاح  518حرش 

یلئُد دوس  الاوبا  لاح  520حرش 

هحلط یبا  نب  هّللادبع  لاح  523حرش 

لیدُب نب  هّللادبع  لاح  524حرش 

راّیط رفعج  نب  هّللادبع  لاح  526حرش 

باّبخ نب  هّللادبع  لاح  530حرش 

ساّبع نب  هّللادبع  لاح  530حرش 

هشیاع هب  ساّبع  نبا  نکش  نادند  532باوج 

؟ درک تراغ  ار  لاملا  تیب  سابع  نبا  533ایآ 

فیَنُح نب  نامثع  لاح  534حرش 

یئاط متاح  نب  ّيدَع  لاح  535حرش 

لیقع لاح  539حرش 

قِمَح نبورمع  لاح  541حرش 

ربنق لاح  542حرش 

لیمک لاح  543حرش 

رتشا کلام  لاح  545حرش 

رکب یبا  نب  دّمحم  لاح  550حرش 

هفیذح یبا  نب  دّمحم  لاح  552حرش 

راّمت مثیم  لاح  554حرش 

لاقِْرم هبتع  نب  مشاه  لاح  562حرش 

مالّسلا هیلع  بانج  نآ  دافحا  دالوا و  لاح  حرش  رد  يرصتخم  مالّسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  دّمحم  نیعلا  هّرق  همئا و  یناث  ادخ ، ربمغیپ  ربکا  طبس  تداهش  تدالو و  خیرات  نایب  رد  مراهچ :  564باب 

مالّسلا هیلع  نسح  ماما  ترضح  تداعس  اب  تدالو  رد  لوا :  564لصف 

رورس نآ  قالخا  مراکم  لئاضف و  زا  يرصتخم  نایب  رد  مود :  567لصف 

هیواعم اب  ترضح  نآ  حلص  نسح ع و  ماما  لاوحا  زا  یضعب  نایب  رد  مّوس :  576لصف 

لوا 576تمسق 

مود 589تمسق 

هدانج ربخ  رکذ  مالّسلا و  هیلع  یبتجم  ترضح  تداهش  نایب  رد  مراهچ :  594لصف 

مالّسلا هیلع  یلع  نایعیش  بهن  لتق و  رد  هیواعم  نایغط  نایب  رد  مجنپ :  606لصف 

اهنآ زا  هلمج يا  لاححرش  مالّسلا و  هیلع  نسح  ماما  دالوا  رکذ  رد  مشش :  618لصف 

618هراشا

مالّسلا هیلع  نسح  نب  دیز  619حرش 

یّنثم نسح  لاح  622حرش 

مالّسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  ناگدازدنزرف  رکذ  626رد 

مالّسلاامهیلع بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دیز  نسحلاوبا  دالوا  627رکذ 

وا نادنزرف  دیز و  نب  نسح  627رکذ 
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ینسح میظعلادبع  ترضح  لاح  631حرش 

ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دیز  نب  نسح  نب  لیعامسا  نب  دّمحم  نب  دیز  نب  نسح  ریما  ریبک  یعاد  لاح  635رکذ 

ینسحلا دیز  نب  دّمحم  یعاد ،  ردارب  لاح  637رکذ 

مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  نسح  نادنزرف  642رکذ 

مالّسلا هیلع  یبتجملا  نسحلا  نب  نسحلا  نب  هّللادبع  دالوا  642رکذ 

لوا 642تمسق 

مود 653تمسق 

رغصا جابید  657رکذ 

مالّسلا هیلع  یبتجملا  نسحلا  نب  نسحلا  نب  نسح  یلعوبا  لاح  661رکذ 

لوا 661تمسق 

مود 672تمسق 

وا دالوا  نایب  رد  یّنثُم و  نسح  نب  رفعج  لاح  676رکذ 

وا دالوا  یّنثم و  نسح  نب  دواد  لاح  679رکذ 

سواط ینب  لاح  زا  يذبن  وا و  لآ  سواط و  بسن  680رکذ 

لتقم رکذ  رد  683همتاخ 

لوا 683تمسق 

مود 694تمسق 

 ( يرمخاب لیتق  ) هب فورعم  بلاط ع  یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  نسحلا  نب  هّللادبع  نب  میهاربا  لتقم  702رکذ 

لوا 702تمسق 

مود 711تمسق 

مالّسلا هیلع  نیسحلا  هّللادبعابا  ترضح  خیرات  رد  مجنپ :  717باب 

مالّسلا هیلع  ءادهّشلا  دّیس  ترضح  تداعس  اب  تدالو  رد  لوا :  717لصف 

مالّسلا هیلع  ترضح  نآ  قالخا  مراکم  بقانم و  لئاضف و  نایب  رد  مّود :  723لصف 

لوا 723تمسق 

مود 732تمسق 

ترضحنآ يارب  ءازع  سلجم  هماقا  هیثرم و  ندناوخ  نتفگ و  ءاکب و  باوث  نایب  رد  موّس :  739لصف 

(52  ) هدیسر ترضح  نآ  تداهش  رد  هک  يرابخا  رکذ  رد  مراهچ :  750لصف 

وا كدوک  ود  تداهش  لیقع و  نب  ملسم  تداهش  البرک و  هب  دورو  ات  هبیط  هنیدم  زا  تکرح  ماگنه  زا  نیسح ع  ماما  ترضح  هب  تسا  قّلعتم  هک  يروما  نایب  رد  مود :  755دصقم 

همّظعم هّکم  بناج  هب  مالّسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  هّجوت  نایبرد  لّوا :  755لصف 

هفوک لها  ياه  همان  ندمآ  هّکم و  هب  ترضح  نآ  دورو  رد  مود :  767لصف 

هرصب فارشا  هب  رگید  لوسراب  همان يا  نداتسرف  هفوک و  بناج  هب  ار  لیقعنب  ملسم  لیلج  دّیس  ترضح  نآ  نداتسرف  رد  مّوس :  772لصف 

مدرم تعیب  تّیفیک  هفوک و  هب  ملسم  بانج  ندمآرد  مراهچ :  779لصف 

(1) مدرم تعیب  تّیفیک  هفوک و  هب  ملسم  بانج  779ندمآرد 

(2) مدرم تعیب  تّیفیک  هفوک و  هب  ملسم  بانج  786ندمآرد 

هّللا همحر  لیقَعنب  ِملْسُم  رود  زااَفو  یب  نایفوک  ندش  790قرّفتُم 

لوا 790تمسق 
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مود 799تمسق 

ملسم نالفط  تداهش  يریسا و  تیفیک  رد  مجنپ :  807لصف 

البرک بناج  هب  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلادّیس  ترضح  هّجوترد  مشش :  815لصف 

لوا 815تمسق 

مود 825تمسق 

یحایر دیزی  نب  ّرُح  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تاقالم  رد  متفه :  834لصف 

البرک نیمز  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دورو  رد  مّوس :  845دصقم 

البرک نیمزرس  هب  ترضح  نآ  دورو  رد  لّوا :  845لصف 

نوعلم رمش  دورو  اعوسات و  زور  عیاقو  رد  مّود :  853لصف 

ءاروشاع زور  عیاقو  نایب  رد  مّوس :  865لصف 

(1) ءاروشاع زور  عیاقو  نایب  865رد 

(2) ءاروشاع زور  عیاقو  نایب  875رد 

(3 ءاروشاع ( زور  عیاقو  نایب  884رد 

 ( 4) ءاروشاع زور  عیاقو  نایب  894رد 

هّللا همحر  ریضخ  نب  ریُرب  897تداهش 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  رکشل  رد  نز  نیلوا  900تداهش 

رهاظم نب  بیبح  تداهش  نیسح ع و  ماما  تمدخ  رد  ار  زامن  همامث  وَبا  908هرکذت 

هّللا همحر  یفنح  هّللادبع  نب  دیعس  914تداهش 

هّللا همحر  لمج  نب  عفان  نب  لاله  نب  عفان  916لتقم 

.درک دیهش  ار  وا  رمش  917سپ 

 ( هّللا امهمحر   ) نایرافِغ نمحّرلادبع  هّللادبع و  918لتقم 

هّللا همحر  ّیمابِش  دعسا  نب  هلظنح  919تداهش 

هّللا ُمُهَمِحَر  ِسباع  بَذْوَش و  921تداهش 

هّللا همحر  يدنکلاّیلَدْهَبلا  ءاثعّشلا  یبا  925تداهش 

هّللا همحر  هتشک  ردپ  یناوج  929تداهش 

یجرزخ يراصنا  بعک  نب  هظرق  نب  ورمع  933تداهش 

هیلع هّللا  مالس  ربکالا  نیسحلا  نب  یلع  نسحلاوبا  936بانج 

هنع هّللا  یضر  لیقع  نب  ملسم  نب  هّللادبع  943تداهش 

هنع هّللا  یضر  رفعج  نب  هّللادبع  نب  نوع  945تداهش 

لیقع نب  نمحرلادبع  947تداهش 

لیقع نب  ربکالا  هّللادبع  947تداهش 

لیقع نب  دیعس  یبا  نب  رمع  948تداهش 

مالّسلاامهیلع بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  مساق  بانج  948تداهش 

مالّسلا هیلع  نسح  نب  رکبوبا  953تداهش 

مالّسلا هیلع  یلع  نب  رکبوبا  957تداهش 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  لآ  زا  یلفط  958تداهش 
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مالّسلا هیلع  ساّبعلا  لضفلاوبا  ترضح  959تداهش 

مولظم نآ  تداهش  نیسحلا ع و  هّللا  دبع  یبا  ترضح  تزرابم  نایب  967رد 

راوخ ریش  لفط  تداهش  نایب  972رد 

لوا 972تمسق 

مود 982تمسق 

دش عقاو  تداهش  زا  دعب  هک  یعیاقو  نایب  رد  مراهچ :  993لصف 

ار مرح  مایِخ  رکشل ، ندومن  تراغ  نایب  رد  مجنپ :  997لصف 

ترضح نآ  دالوا  ددغ  یثارم و  زا  یضعب  رکذ  هرونم و  هنیدم  هب  دورو  ات  البرک  زا  هرهاط  تیب  لها  تکرح  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تداهش  زا  دعب  هرّخءاتم  عیاقو  رد  مراهچ :  1004دصقم 

هفوک بناجب  البرک  زا  تکرح  ءادهش و  ياهرس  نداتسرف  نایب  رد  لّوا :  1004لصف 

ءادهش هرهاط  داسجا  نفد  تّیفیک  رد  مود :  1015لصف 

هفوک هب  مالّسلاامهیلع  راهطا  تیب  لها  دورو  نایب  رد  موس : 1020لصف 

هرام الاراد  هب  مالّسلاامهیلع  تیب  لها  دورو  نایب  رد  مراهچ :  1032لصف 

دیزی هب  دایز  نبا  بوتکمرکذ  رد  مجنپ :  1038لصف 

ار دایز  نبا  همان  باوج  دیزی  نداتسرف  رد  مشش :  1043لصف 

ماش هب  ءادهش  ؤر س  ءارُسا و  دورو  متفه :  1056لصف 

دیلپ دیزی  سلجم  هب  مالّسلاامهیلع  تیب  لها  دورو  رد  متشه :  1064لصف 

لوا 1064تمسق 

مود 1073تمسق 

موس 1083تمسق 

مراهچ 1093تمسق 

هنیدم هب  ار  مالّسلاامهیلع  تیب  لها  دیلپ  دیزی  ندرک  هناور  رد  مهن :  1100لصف 

لوا 1100تمسق 

مود 1111تمسق 

هبیط هنیدم  هب  مالّسلاامهیلع  تیب  لها  دورو  نایب  رد  مهد :  1113لصف 

(1) هبیط هنیدم  هب  مالّسلاامهیلع  تیب  لها  دورو  نایب  1113رد 

(2) هبیط هنیدم  هب  مالّسلاامهیلع  تیب  لها  دورو  نایب  1122رد 

1124همتاخ

لوا 1124تمسق 

مود 1131تمسق 

ترضح نآ  يارب  هیثرم  دنچ  رکذ  رد  مهدزای :  1138لصف 

مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  خیرات  رد  مشش :  1144باب 

تسا ترضح  نآ  هدلاو  لاح  حر  نآ ج_ن_با و ش_ _ب و ك_ن_ي_ت  قل _م و  سا تدالو و  رد ب_ي_نا  لوا :  1144ف_ص_ل 

تسا مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  قالخا  مراکم  رد  مود :  1151لصف 

مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  تادابع  نایب  رد  موس :  1162لصف 

بانج نآ  هغیلب  ظعاوم  هفیرش و  تاملک  زا  هراپ يا  رکذ  رد  مراهچ :  1170لصف 

لوا 1170تمسق 
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مود 1179تمسق 

موس 1189تمسق 

ترضح نآ  تماما  هب  دوس  الارجح  نداد  تداهش  ناتساد  مالسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  تازجعم  زا  یضعب  _ر  كذ 1198ف_ص_ل پ_ن_ج_م : 

1198هراشا

ترضح نآ  تماما  هب  دوس  الارجح  تداهش  رد  1199لوا _ 

ترضح نآ  لئالد  زا  هدرک  هدهاشم  هک  ار  هچنآ  يرَهُز و  ربخ  1203مود _ 

ترضح نآ  تکرب  هب  یهام  مکش  رد  دیراورم  هناد  ود  ریقف  يدرم  نتفای  ربخ  1204موس _ 

ترضح نآ  هزجعم  هب  هّیبلاو  هبابح  ندش  ناوج  1207مراهچ _ 

تفگ دیزی  نب  یلع  ریمنوبا  هک  تسا  يورم  يربط  رفعجوبا  زا  زجاعملا )  هنیدم  رد (  1215مجنپ _ 

دش ترضح  نآ  ضرعتم  هک  ار  يدزد  تسا  ناریش  ندیرد  1216مشش _ 

تسا ترضح  نآ  لکوت  رد  1216متفه _ 

تسا ترضح  نآ  تمظع  تلالج و  رد  1218متشه _ 

تسا ترضح  نآ  اب  وهآ  ملکت  رد  1223مهن _ 

هّرح هعقاو  رد  تسا  ترضح  نآ  لئالد  رد  1224مهد _ 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ياعد  هب  ناراب  ندمآرد  1232مهدزای _ 

یقاب راد  هب  یناف  يارس  نیا  زا  مالسلا  هیلع  داجس  ترض  _ت_ق_لا ح_ نا رد ب_ي_نا  1236ف_ص_ل ش_ش_م : 

مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  دافحا  دالوا و  رکذ  رد  متفه :  1246لصف 

1246حیضوت

وا باقعا  زا  یضعب  لاوحا  مال و  _ سلا _ه  یل _س_ي_ن ع_ حلا یل ب_ن  _ن ع_ با _ر  _ها بلا هّللاد  دَّم ع_ب_ _َ ُ_ح مو _ُ با ِر  _ْ 1247كِذ

تسا مق  رد  شربق  هک  فیرش  دمحم  ناطلس  لیلج  هدازماما  1250رکذ 

وا لتقم  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  1262رکذ 

دیز نب  ییحی  لتقم  مال و  _ سلا _ه  یل _س_ي_ن ع_ حلا یل ب_ن  _د ب_ن ع_ يز دالوا  _ر  1271كذ

وا باقعا  دالوا و  دیهش و  دیز  مود  رسپ  هعمّدلاوذ  نیسح  لاوحا  1280رکذ 

وا باقعا  یضعب  رکذ  دیهش و  دیز  نب  نیسح  نب  ییحی  نب  رمع  نب  ییحی  لتق  1282رکذ 

مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  موس  رسپ  یسیع  1289رکذ 

دیهش دیز  نب  یسیع  باقعا  دالوا و  1298رکذ 

جنز بحاص  مجان  دیز و  نب  یسیع  نب  دمحا  1299رکذ 

وا باقعا  ضعب  مالسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  مامالا  نب  نیسح  1309رکذ 

هّللارون یضاق  دیهش  لاح  1316حرش 

ءاملعلا ناطلس  لاح  1317حرش 

یناتسرهش نیسح  دّمحم  ازریم  لاح  1317حرش 

جرعا هّللادیبع  لاح  1318حرش 

اّنهم دیس  1321حرش 

مالسلا هیلع  داجس  نب  رغصا  یلع  لاح  1329حرش 

يوآ نیدلا  یضر  دیس  لاح  1331حرش 

هّللا همحر  ینیسحلا  دّمحم  نیّدلا  جات  لضفلاوبا  1335تداهش 
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رّبش هّللادبع  دیس  لاح  1336حرش 

يدابآ نوتاخ  لاح  1338حرش 

حلاص دّمحم  ریم  لاح  1342حرش 

مالسلا هیلع  نیرخ  الا  نیلو و  الا  مولعلارقاب  نیسحلا ،  نب  یلع  نب  دّمحم  رفعجوبا  ترضح  خیرات  رد  متف :  1348ب_با ه_

تسا ترضح  نآ  تینک  مسا و  تدالو و  نایب  رد  لوا :  1348لصف 

مالسلا هیلع  رقاب  ترضح  قالخا  مراکم  بقانم و  لئاضف و  زا  يرصتخم  مود :  1353لصف 

لوا 1353تمسق 

مود 1364تمسق 

هزجعمدنچ هب  نآ  اب  دوش  یم  افتکا  تسا و  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ترضح  تازج  رد م_ع_ مو :  1372ف_ص_ل س_

ریصب یبا  زا  لقن  هب  ترضح  نآ  هزجعم  رکذ  رد  1372لوا _ 

ترضح نآ  هزجعم  هب  هدرم  ندش  رضاح  رد  1373مود _ 

دیزی نب  رباج  رد  تسا  ترضح  نآ  لئالد  رد  1376موس _ 

رز ياه  هردب  رد  تسا  ترضح  نآ  هزجعم  رد  1382مراهچ _ 

ندید زا  دوبن  ترضح  نآ  بجاح  راوید ، هکنآ  رد  1384مجنپ _ 

یتشخ زا  رگید  ياهزیچ  ماعط و  ترضح  نآ  ندروآ  نوریب  رد  1385مشش _ 

گنس نایم  زا  ار  یبیس  ترضح  نآ  ندروآ  نوریب  رد  1386متفه _ 

ترضح نآ  لئالد  زا  هلظنح  نب  رمع  درک  هدهاشم  هچنآ  رد  1387متشه _ 

نامسآ زا  تسا  ترضح  نآ  يارب  هماج  روگنا و  ندمآ  دورف  رد  1388مهن _ 

لوا لاح  _ش ب_ه  ند _ي_ نادر _ گر ار و ب_ _ص_ي_ر  بو _ با تر  نآ ح_ض_ ندر  رد ب_ي_ن_ا ك_ _م _  1390هد

 ( كواکچ غرم   ) هّربق يارب  نابایب  رد  یبآ  تسا  ترضح  نآ  ندرک  رهاظ  رد  1391مهدزای _ 

بیغ زا  تسا  ترضح  نآ  رابخا  رد  1391مهدزاود _ 

هدش لقن   ( لو _ق_ علا ت_ح_ف  زا (  _ت ك_ه  سا مال  _ سلا _ه  یل _ عر _ _قا بد ماما م_ح_م_ رفعج  _ي  با تر  _ي_ز ح_ض_ مآ _تا ح_م_ك_ت  مل _ظ و ك_ عاو زا م_ هرا يا  _ر پ_ كذ رد  مرا :  1392ف_ص_ل چ_ه_

1392هراشا

يرتشوش هّللادبع  الم  ياعد  لوا و  یسلجم  همالع  ردام  1393دنپ 

املع ملع و  1396تلیضف 

املع اب  ینیشنمه  1398راثآ 

لوا 1398تمسق 

مود 1404تمسق 

دش عقاو  نافلاخمو  ترضح  نآ  نایم  هچنآ  نایب  مالسلا و  هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  تافو  رد  مجن :  1411ف_ص_ل پ_

لوا 1411تمسق 

مود 1421تمسق 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  دافحا  دالوا و  رکذ  رد  مشش :  1427لصف 

اهتشون 1430یپ 

120 ات 11430

156 ات 1211441

1443دلج 2
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 . تسا مالسلا  هیلع  قداصلا  دّمحم  نب  رفعج  هّللادبع  وبا  بانج  قئاقحلا  تالکشملا و  نیبم  قطان  قحب  ماما  ترضح  خیرا  رد ت_ 1443ب_با ه_ش_ت_م : 

تسا ترضح  نآ  هدلاو  لاوحا  بقل و  مسا و  تدالو و  نایب  رد  لوا :  1443لصف 

مالسلا هیلع  بانج  نآ  لضف  هب  فلا  ؤم  فلاخم و  نمشدو و  تسود  فارتعا  ترضح و  نآ  هدیمح  تریس  قالخا و  مراکم  بقانم و  زا  يرصتخم  رد  مود :  1447ف_ص_ل 

لوا 1447تمسق 

مود 1456تمسق 

تسا مالسلا  هیلعقداص  رفعج  ماما  ترضح  حیاصن  ظعاوم و  زیمآ و  تمک  _تا ح_ مل زا ك_ هرا يا  رد پ_ مو :  1467ف_ص_ل س_

لوا 1467تمسق 

مود 1478تمسق 

موس 1489تمسق 

تسا مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  هزجعم  دنچ  رکذ  رد  مراهچ :  1491لصف 

بیغ رب  تسا  ترضح  نآ  عالطا  رد  1491لوا _ 

ریصبوبا هب  ار  ماما  تمالع  تسا  ترضح  نآ  نداد  ناشن  رد  1492مود _ 

زور هس  زا  دعب  ینز  ندرم  هب  تسا  ترضح  نآ  رابخا  رد  1492موس _ 

یگنشت هب  ندرم  زا  ار  دواد  ردارب  تسا  ترضح  نآ  نداد  تاجن  رد  1493مراهچ _ 

ترضح نآ  يارب  تسا  ریش  ندش  لیلذ  رد  1494مجنپ _ 

ترضح نآ  ببس  هب  ار  هکم  نوراه  شتآ ،  ندنازوسن  رد  1495مشش _ 

مجالم زا  تسا  ترضح  نآ  رابخا  رد  1496متفه _ 

نابایب رد  ترضح  نآ  يارب  تسا  بآ  ندش  رهاظ  رد  1498متشه _ 

نیمز زا  رایسب  ياهالط  تسا  ترضح  نآ  ندرک  رهاظ  رد  1501مهن _ 

یناهن ياهزیچ  هب  تسا  ترضح  نآ  عالطا  رد  1501مهد _ 

هّللا نذا  هب  ار  هدرم  واگ  ترضح  نآ  ندرک  هدنز  رد  1503مهدزای _ 

تاناویح قطن  هب  تسا  ترضح  نآ  ملع  رد  1504مهدزاود _ 

خلب رهن  بش  بحاص  هعقاو  هب  ترضح  نآ  رابخا  رد  1505مهدزیس _ 

دنس رفس  رد  ترضح  نآ  لئالد  زا  ّ_ي  قر دواد  در  هد ك_ _ يز ك_ه م_ش_ها نآ چ_ي_ رد  _م _  هدرا 1506چ_ه_

يریمح دیس  يارب  یلاعت  هّللا  نذا  هب  ار  هّیفنح  دّمحم  _ت  سا تر  نآ ح_ض_ ندر  هد ك_ _ نز رد  _م _  هدز _ 1508پ_نا

ریصبوبا بانج  هب  تسا  ترضح  نآ  رابخا  رد  1510مهدزناش _ 

یصخش ریمض  زا  تسا  ترضح  نآ  رابخا  رد  1510مهدفه _ 

لتق زا  ار  ترضح  نآ  یلاعت  قح  ظفح  رد  1511مهدجه _ 

دیسر مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  هب  یقیناود  روصنم  زا  هک  اهم  زا س_ت_ _ر ب_ع_ض_ي  كذ 1513ف_ص_ل پ_ن_ج_م : 

لوا 1513تمسق 

مود 1524تمسق 

تافو ببس  رکذ  مالسلا و  هیلع  قداص  ترضح  تافو  خیرات  رد  مشش :  1528لصف 

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  دافحا  دالوا و  رکذ  رد  متفه :  1535لصف 

لوا 1535تمسق 

مود 1545تمسق 

تسا مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  باحصا  ناگرزب  زا  رفن  دنچ  رکذ  رد  متشه :  1553لصف 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا ( 138  ) بلغت نب  نابا  1553لوا _ 

تسا مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  مالسلا و  هیلع  قداص  ترضح  باحصا  زا  یفوک  یفریص  راّم  _ح_قا ب_ن ع_ سا 1554مود _ 

مساقلاوبا هب  یّنکم  یلجعملا  هیواعم  نب  دیرب  1556موس _ 

تسا رانید  نب  تباث  شفیرش  مان  یلامث  هزمحوبا  1556مراهچ _ 

یناتسجس هّللادبع  نب  زیرح  1559مجنپ _ 

ینابیش نیعا  نب  نارمح  1560مشش _ 

تسا ینابیش  نیعا  نب  هرارز  1564متفه _ 

تسا ردقلا  لیلج  هقث و  رایسب  دّمحموبا و  هب  یّنکم  هک  تسا  یفوک  يدسا  لامج  ناره  ناو ب_ن م_ ص_ف_ 1566ه_ش_ت_م _ 

تسا روفعی  یبا  نب  هّللادبع  1568مهن _ 

تسا هّللادبع  نب  یسیع  شردارب  یمق و  يرعشا  دعس  نب  هّللادبع  نب  نارمع  مهدزای _  1569مهد و 

مساقلاوبا يرصبلا  راسی  نب  لیضف  1571مهدزاود _ 

تسا یفوک  راتخملا  نب  ضیف  1571مهدزیس _ 

يرتخبلا نب  ثیل  1573مهدراهچ _ 

زین لوحا )  هب (  و  قاّطلا )  نم  ؤم  هب (  فورعم  رفعجوبا  یفوک  نامعن  نب  یلع  نب  دّمحم  1575مهدزناپ _ 

یفوکلا یفقثلا  ناّحطلا  رفعجوبا (  حایر ) )  ای (   ) حابر نب  ملسم  ّ_د ب_ن  م_ح_م _م _  هدز _ 1578ش_نا

یفوکلا یئاسکلا  ریثک  نب  ذاعم  1581مهدفه _ 

مالسلا هیلع  قداصلا  هّللادبع  یبا  یلوم  یفوک  زاّزب  سینخ  نب  یلعم  1582مهدجه _ 

رذنملاوبا یلکلا  بئاّسلا  دّمحم  نب  ماشه  1584مهدزون _ 

یفوک نایبظ  نب  سنوی  1585متسیب _ 

تسا لصف  دنچ  نآ  ردو  تسا  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  بانج  یلاعت  هّللا  یلا  جئاوحلا  باب  ترضح  خیرات  رد  مهن :  1589باب 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  تینکو  بقلو  مساو  تدالو  رد  لوا :  1589لصف 

مالسلا هیلع  یسوم  ماما  ترضح  رخافمو  بقانمو  تواخسو  تدابع  زا  يرص  _خ_ت_ مو قال  _ خا مرا  رد م_ك_ مود :  1594ف_ص_ل 

1594هراشا

زور هنابش  رد  ترضح  نآ  تادابعو  تادجس  رد  1597لوا _ 

سبح زا  یصالخ  تهج  هب  تسا  ترضح  نآ  ياعد  رد  1598مود _ 

ترضح نآ  تکرب  هب  تسا  نوراه  زینک  ندش  هدبعتم  رد  1600موس _ 

رادرکدب يرمع  هب  تبسن  تسا  ترضح  نآ  قلخ  نسح  رد  1601مراهچ _ 

روصنم رما  هب  تینهت  سلجم  رد  زورون  زور  رد  تسا  ترضح  نآ  سولج  رد  1602مجنپ _ 

ینم ؤم  قح  رد  هیصوت  رد  یلاو  هب  يذغاک  تسا  ترضح  نآ  نتشون  رد  1603مشش _ 

(24  ) یفاح رشب  هبوت  يارب  تسا  ترضح  نآ  ندش  ببس  رد  1606متفه _ 

ریپ درم  تناعا  هب  تسا  ترضح  نآ  مامتها  رد  1607متشه _ 

ترضح نآ  تسد  هب  هبهارو  بهار  ندروآ  مالساو  يدنه  ثیدح  1612مهد _ 

تسا مالسلا  هیلع  مظاک  ترضح  تازجعمو  _ل  يالد زا  هر  _ هز ب_ها _ر چ_ن_د م_ع_ج_ كذ رد  مو :  1621ف_ص_ل س_

ملاس نب  ماشه  ریمض  زا  تسا  ترضح  نآ  رابخا  1621لوا _ 

نآ رد  تسا  ترضح  نآ  تازجعمو  لیالد  زا  هلمجو يا  هیروباشین  هطیطش  ربخ  1623مود _ 

ترضح نآ  لیالد  زا  در  هد ك_ _ _چ_ه م_ش_ها نآو یلا  _ بز دلا  _ خو _ با _ث  يد ح_ مو _  1629س_
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بیغ هب  تسا  ترضح  نآ  رابخا  رد  1630مراهچ _ 

هّمّرلا نطب  هب  هنیدم  زا  ضرالاّیط  هب  تسا  ترضح  نآ  ندمآرد  1631مجنپ _ 

تابیغم رب  تسا  ترضح  نآ  عالطا  رد  1633مشش _ 

نوراه ّرش  زا  ار  نیطقی  نب  یلع  تسا  ترضح  نآ  نداد  تاجن  رد  1634متفه _ 

بیغ هب  تسا  ترضح  نآ  رابخا  رد  1637متشه _ 

يرگنوسفا ندیردب  ار  هدرپ  ریش  تسا  ترضح  نآ  رما  رد  1638مهن _ 

ترضح نآ  لیالد  زا  هدر  هد ك_ _ _چ_ه م_ش_ها نآو _ي  خل خ_ب_ر ش_ق_ي_ق ب_ _م _  هدزا 1640ي_

بیغ هب  تسا  ترضح  نآ  رابخا  رد  1644مهدزاود _ 

ترضح نآ  لئالد  زا  هدر  هد ك_ _ _چ_ه م_ش_ها نآو _ي  ناد ّ_ب ه_م_ یل ب_ن م_س_ي خ_ب_ر ع_ _م _  هدز 1646س_ي_

تسا مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  هغیلب  ظعاومو  هفیرش  تاملک  زا  هرا يا  _ر پ_ كذ رد  مرا :  1647ف_ص_ل چ_ه_

هدش عقاو  مولظم  ماما  نآ  رب  هک  اهمتس  زا  یضعب  رکذو  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تداهش  نای  رد ب_ 1657ف_ص_ل پ_ن_ج_م : 

لوا 1657تمسق 

مود 1666تمسق 

موس 1677تمسق 

یسوم نب  میهاربا  رکذو  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  باقعاو  دالوا  رکذ   : مشش 1680لصف 

1680حیضوت

وا دالواو  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  نب  میهاربا  1681رکذ 

امهیلع هّللا  ناوضر  یضرو  یضترم  دیس  1684رکذ 

هّللا همحر  یضر  دیس  لاح  1687حرش 

یناهفصا یلماع  نیّدلاردص  دیس  اقآ  لیبن  ملاعو  لیلج  دیس  1691رکذ 

مالسلا هیلع  یسوم  نب  دّمحم  شرداربو  زاریش  رد  نوفدم  غارچ )  ءاش  هب (  فورعم  مالسلا  _ه  یل _م ع_ _ظا کلا _ي  سو _م_د ب_ن م_ حا _ر  1699كذ

وا باقعا  یضعب  رکذو  مالسلا  هیلع  مظاکلا  یسوم  نب  هزمح  1704رکذ 

هیوسوم هیوفص  نیطالس  1705رکذ 

لوا 1705تمسق 

مود 1715تمسق 

تسا مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  باحصا  مظاعا  زا  رفن  دنچ  رکذ  رد  متفه :  1722لصف 

يرصب یفوک  یسیع  نب  دامح  1722لوا _ 

رْدَْقلا ُلیلَج  ٌهَِقث  ُِّیمْرَم  يرباّسلا  ُعاَّیب  یفوُکلا  ِّیلَجَبلا  جاجحلا  نب  نمحرلاد  هّللاد ع_ب_ _ب_ عو _ با 1723مود _ 

دباع ردقلا  لیلج  هقث  یفوک  یلجب  بدنج  نب  هّللادبع  1724موس _ 

هقث یفوک  ّیلََجب  هرْیِغُملا  نب  هّللادبع  دّمحموبا  1726مراهچ _ 

قاحسا ردارب  یفوکلا  یلهاکلا  ییحی  نب  هّللادبع  1727مجنپ _ 

نکسملا يدادغب  لص  الا  یفوک  نیطقی  نب  یلع  1728مشش _ 

یفعج یفوک  رمع  نب  لضفم  1733متفه _ 

هدنک یلوم  مکحلا  نب  ماشه  دّمحموبا  1736متشه _ 

نیطقی لآ  یلوم  نمحرلادبع  نب  سنوی  1741مهن _ 

رامع نب  هیواعم  رهاوخ  رسپ  ینهّدلا  یلجبلا  بوقعی  نب  سنوی  1745مهد _ 
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تسا مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تینک  بقل و  مسا و  تدالو و  رد  لوا :  1747ف_ص_ل 

_ن_ءا ثلا _ح_ي_ه و  تلا فالآ  _ه  یل _ا ع_ ضرلا یسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  انالوم  ابرغ  هانپ  ایفصا و  هدبز  نماض  ماما  خیرات  رد  _م :  هد 1755ب_با 

مالسلا هیلعاضرلا  یسوم  نب  یلع  همئالا  نماث  قالخا  مراکم  رخافم و  _ب و  زا م_ن_قا ير  رد م_خ_ت_ص_ مود :  1755ف_ص_ل 

لوا 1755تمسق 

مود 1767تمسق 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  تازجعم  لئالد و  رد  موس :  1778لصف 

لوا 1778تمسق 

مود 1790تمسق 

موس 1801تمسق 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  راعشا  زا  یخرب  زیمآ و  تمکح  تاملک  زا  يرصتخم  مراهچ :  1803لصف 

(1  ) مالسلا هیلع  اضر  ترضح  راعشا  زا  یخرب  زیمآ و  تمکح  تاملک  زا  1803يرصتخم 

(2  ) مالسلا هیلع  اضر  ترضح  راعشا  زا  یخرب  زیمآ و  تمکح  تاملک  زا  1811يرصتخم 

یقالخا لئاسم  هرابرد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  1814هدیصق 

ایدا ياملع  اب  بانج  نآ  هرظانم  سلجم  رکذ  نامیا و  رورس  نآ  هب  ار  دهع  تیالو  نومءام  ضیوفت  ور و  _ن_ه ب_ه م_ يد زا م_ مال  _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر _ما  ما تر  _ت_ن ح_ض_ فر رد ب_ي_نا  1817ف_ص_ل پ_ن_ج_م : 

1817هراشا

مالسلا هیلع  اضر  ماما  زیگنا  تفگش  1829زرح 

دهع تیالو  هب  ترضح  نآ  اب  مدرم  تعیب  ورم و  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  1831دورو 

لوا 1831تمسق 

مود 1842تمسق 

موس 1852تمسق 

مراهچ 1863تمسق 

دوخ تداهش  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  رابخا  رد  مشش :  1868لصف 

1868حیضوت

مالسلا هیلع  اضر  ماما  تداهش  1871تیفیک 

لوا 1871تمسق 

مود 1880تمسق 

موس 1891تمسق 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  رتخد  همطاف  1894تایاور 

تسا یعازخ  یلع  نب  لبعد  ترضحنآ  حدام  رکذ  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  ترضح  باحصا  مظاعا  زا  رفن  دنچ  رکذ  رد  مت :  1897ف_ص_ل ه_ف_

دوش رکذ  هکنآ  زا  تسا  رتالاب  بدا  رع و  _ت و ش_ غال رد ف_ض_ل و ب_ _ش  ك_ه م_ق_ما لوا :  _ر  1897ش_عا

یفوک یلجب  ءاشولا  دایز  نب  یلع  نب  نسح  1907مود _ 

دّمحموبا هب  ینکم  یفوک  یلمیت  لاضف  نب  یلع  نب  نسح  1909موس _ 

ردقلا لیلج  _ي ث_ق_ه  فو یل ك_ یل ب_ج_ _ عو _ با دارزلا  دار و ي_ق_لا  _ سلا بو  ح_س_ن ب_ن م_ح_ب_ مرا _  1912چ_ه_

ردقلا لیلج  ير ق_م_ي ث_ق_ه  _ع_ شا هّللاد ب_ن س_ع_د  مدآ ب_ن ع_ب_ _ا ب_ن  ير _ كز 1914پ_ن_ج_م _ 

يرباس عایب  یفوک  یلجب  دّمحموبا  ییحی  نب  ناوفص  1917مشش _ 

تسا یسابع  روصنم  یلوم  رفعجوبا  عیزب  نب  لیعامسا  نب  دّمحم  1920متفه _ 
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 ( هلمهم نیس  هطقن و  کی  ءاب  فاق و  هب   ) سوباق نب  رصن  1923متشه _ 

الا م_ج_دا هدالوا  هئا و  _ بآ یل  _ه و ع_ یل هّللا ع_ تاولص  داوج  یقت  دّمحم  ماما  رفعجوبا  ترضح  دابعلا ، عیمج  یلع  هّللا  هجح  دابو و  فکا  _ما ك_ل ع_ ما _خ  يرا رد ت_ _م :  هدزا 1924ب_با ي_

مالسلا هیلع  داوج  ترضح  بسن  هینک و  بقل و  مسا و  تدالو و  خیرات  رد  لوا :  1924ف_ص_ل 

تسا مالسلا  هیلع  داوج  ترض  مول ح_ _ب و ع_ لئا و م_ن_قا زا ف_ض_ ير  رد ب_ي_نا م_خ_ت_ص_ مود :  1929ف_ص_ل 

بانج نآ  ناحتما  تهج  هب  نومءام  سلجم  رکذ  ترضح و  نآ  هرهاب  لئالد  رد  1929لوا : 

مالسلا مهیلع  همئا  يارب  زا  فاوط  هب  ترضح  نآ  ندومرف  رما  رد  1936مود _ 

هدش دراو  مالسلا  اهیلع  همطاف  شردام  هب  هک  یتامدص  رد  ترضح  نآ  رکفت  رد  1938موس _ 

تسا لئاسَملا )  یِلا  ُِلئاسَْوَلا  تیاور (  رد  1938مراهچ _ 

بیغ زا  تسا  ترضح  نآ  رابخا  رد  1939مجنپ _ 

یلاعت دنوادخ  تردق  هب  تسا  ترضح  نآ  هراشا  رد  1941مشش _ 

هلءاسم رازه  یس  زا  تسا  ترضح  نآ  نداد  باوج  رد  1941متفه _ 

تسا مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  تازجعم  لئالد و  رد  موس :  1942لصف 

دش راد  هویم  کشخ  1942تخرد 

داد ربخ  نم  راکفا  زا  مالسلا  هیلع  داوج  1944ماما 

متشادرب تسد  يدیز  بهذم  1944زا 

؟  مدش یماما  هدزاود  هعیش  1945ارچ 

لمع 1948تافاکم 

مالسلا هیلع  داوج  ماما  تیانع  هب  مشچ  1949يافش 

مالسلا هیلع  داوج  ماما  1952زرح 

صلاخ هرقن  هب  نوتیز  گرب  1958لیدبت 

؟  تسیچ ماما  1958تمالع 

مالسلا هیلع  داوج  ماما  ییارگایند  يارب  نومءام  1958هئطوت 

مالسلا هیلع  داوج  ماما  هب  هئطوت  1960تمهت 

الط هب  كاخ  1961لیدبت 

هدرم ندرک  1961هدنز 

تقوم جاودزا  1962باوث 

تسا مالسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  ترضح  هغیلب  ظعاوم  هفیرش و  _تا  مل زا ك_ هرا يا  _ر پ_ كذ رد  مرا :  1963ف_ص_ل چ_ه_

لوا 1963تمسق 

مود 1974تمسق 

تسا مالسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  ترضح  تداهش  رد  مجنپ :  1982لصف 

تسا مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  دالوا  رکذ  رد  مشش :  1990لصف 

تسا مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  باحصا  ناگرزب  زا  رفن  دنچ  رکذ  رد  متفه :  2002لصف 

ردقلا لیلج  هق  _ي ث_ فو _ط_ي ك_ نز فور ب_ه ب_ _ي ن_ص_ر م_ع_ با ّ_د ب_ن  _م_د ب_ن م_ح_م حا _ع_ف_ر  جو _ با 2002لوا _ 

ردقلا لیلج  يرو ث_ق_ه  _ يدزا ن_ي_ش_با _ل  یل ناذا ب_ن خ_ ّ_د ف_ض_ل ب_ن ش_ _ح_م مو _ با 2004مود _ 

یشاجن یمامالا  یئاطلا  سوا  نب  بیبح  مامتوبا  2006موس _ 

لص الا  _ّي  قرود يزاو  _ ها _را  يز یل ب_ن م_ه_ _س_ن ع_ حلاو _ با مرا _  2008چ_ه_
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تسا ریمع  یبا  نب  دّمحم  مالس  الا  هقث  2011مجنپ _ 

يرهازلا رفعجوبا  نانس  نب  دّمحم  2014مشش _ 

مالسلا هیلع  یقن  یلع  ماما  يداهلا  انالوم  ثلاثلا  نسحلاوبا  رهاب  ردبو  رشاع  ماما  خیرات  رد  مهدزاود :  2016ب_با 

تسا مالسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  تینکو  مساو  تدالو  خیرات  رد  لوا :  2016لصف 

تسا مالسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  قالخا  مراکمو  بقانمو  لیاضف  زا  يرصت  رد ب_ي_نا م_خ_ مود :  2018ف_ص_ل 

تسا مالسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  تازجعمو  لیالد  رد  موس :  2028لصف 

اهبنارگ 2028نیگن 

تیفاعو نامیا  2030تمعن 

نابز ياسآ 73  هزجعم  2032میلعت 

ریسلا عیرس  2033ناویح 

ءارماس 2033هدنیآ 

یناهفصا کی  ندش  هعیش  2033تلع 

وگغورد بنیز  2035تیاکح 

تماما هناگ  هس  ياه  2041هناشن 

نادنخ ناوج  هزور  هس  2043رمع 

هیفقاو کی  تیاده  2044تلع 

ناوج نتفای  2045تاجن 

مالسلا هیلع  يداه  ترضح  زا  هلوقنم  هزجوم  هملک  دنچ  رکذ  رد  مراهچ :  2046لصف 

ترضح نآ  تداهشو  هدش  عقاو  نیبم  نآ  رب  نیفلاخم  زا  هک  اهمتس  زا  یضعبرکذو  ءارماس  هب  هبیط  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  تر  _ت ح_ض_ كر رد ح_ 2056ف_ص_ل پ_ن_ج_م : 

2056حیضوت

ءارماس هب  هنیدم  زا  ماما  تکرح  زا  2058شرازگ 

زیگنا تفگش  2059رظانم 

تمهت 2060تافاکم 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  يارب  لکوتم  ردام  2061رذن 

بارش سلجم  رد  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  رث  ؤم  2063راعشا 

یئرمان 2064نارادریشمش 

نادنز رد  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  اب  رقص  2067تاقالم 

تسا هدنز  زور  هس  طقف  2069لکوتم 

مالسلا هیلع  یقن  یلع  ماما  ترضح  تداهش  2072رکذ 

تسا مالسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  ترضح  دالوا  رکذ  رد  مشش :  2078لصف 

تسا مالسلا  هیلع  يداه  ترضح  باحصا  زا  رفن  دنچ  رکذ  متفه :  2083لصف 

يزاوها دیعس  نب  نیسح  لاح  2083حرش 

مداخ ناریخ  لاح  2084حرش 

يرفعج مشاهوبا  لاح  2085حرش 

مالسلا هیلع  میظعلادبع  هاش  ترضح  لاح  2086حرش 

يوانیمه رفعج  نب  یلع  لاح  2088حرش 
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يزاوها تیکس  نبا  لاح  2089حرش 

مالسلا هیلع  يرکسع  یلع  نب  نسح  دّمحموبا  ترضح  یصو  یبن و  ره  بولق  بوبحم  رظتنم  ماما  دلاو  رشبلادیس و  طبس  مهدزای  ماما  خیرات  رد  _م :  هدز 2090ب_با س_ي_

تسا ترضح  نآ  هدجام  هدلاو  لاوحاو  مال  _ سلا _ه  یل ير ع_ تر ع_س_ك_ _ب و ك_ن_ي_ت ح_ص_ قل _م و  سا تدالو و  _خ  يرا رد ت_ لوا :  2090ف_ص_ل 

2090حیضوت

تسامالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  لاوحا  رداو  قال و ن_ _ خا مرا  زا م_ك_ ير  م_خ_ت_ص_ مود :  2093ف_ص_ل 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تبیه  2093تدابع و 

یسابع دمتعم  نادنز  زا  2094ییاهر 

دنزرف دلوت  زا  نداد  2095ربخ 

ناگدنرد ناریش و  نایم  رد  ترضح  ندناوخ  2096زامن 

يدنک فیلءات  زا  يریگولج  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  2098ریبدت 

تیالو تبحم و  2099رثا 

ناکیدزن تیاده  رد  مالسلا  هیلع  ماما  2101شور 

نایئاپورا هاگدید  زا  بارش  2106دسافم 

تسا مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  تارهاب  تازجعم  لیالد و  رد  موس :  2108لصف 

ناجرج رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  2108روضح 

دیرادنپم کچوک  ار  ریغص  2110ناهانگ 

مالسلا هیلع  يرکسع  ترضح  زیمآ  تمکح  تاملک  زا  یضعب  رکذ  مراهچ :  2123لصف 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  تداهش  رد  مجنپ :  2127لصف 

لوا 2127تمسق 

مود 2138تمسق 

تسا مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  باحصا  زا  رفن  دنچ  رکذ  رد  مشش :  2143لصف 

يرعشا قاحسا  نب  دمحا  لاح  2143حرش 

رهطم نب  دّمحم  نب  دمحا  لاح  2145حرش 

تخبون لیعامسا  لاح  2147حرش 

جّالح نیسح  ندش  2148اوسر 

ینادمه دّمحم  لاح  2150حرش 

 ( . نادیدَْجلا َّرَک  َو  ُضْرَالا  َو  ُتاومَّسلا  تَِمادام  هئابآ  یلع  هیلع و  هّللا  تاولص  نامزلا  بحاص  نسحلا  نب  هجح  ترضح  نامحّرلا  هفیلخ  نازح و  الا  فِشاک  ِهِدِالب  یف  هِتَّیَقب  َو  ِهِدابِع  یلَع  هّللا  هّجح  _م (  هدزاود _ما  ما _خ  يرا رد ت_ _م :  هدرا 2151ب_با چ_ه_

بانج نآ  هکرابم  لئامشو  _ف_ه  ير _با ش_ قلا _م_ءا و  سا زا  _ر ب_ع_ض_ي  كذ تر و  نآ ح_ض_ هد  _ هدلاو م_جا لاو  _ حاو مال  _ سلا _ه  یل _نا ع_ مزلا _ب  تر ص_حا تدا ح_ض_ تدالو ب_ا س_ع_ رد ب_ي_نا  لوا :  2151ف_ص_ل 

لوا 2151تمسق 

مود 2163تمسق 

موس 2175تمسق 

تسا مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  صئاصخ  زا  هلمج يا  رکذ  رد  مود :  2180لصف 

لوا 2180تمسق 

مود 2189تمسق 

ترضح نآ  تبیغ  مالسلا و  _ه  یل تر ح_ج_ت ع_ _م ح_ض_ هدزاود _ما  ما كرا  دو م_ب_ _ جو _ب_تا  ثا رد  مو :  2193ف_ص_ل س_

لوا 2193تمسق 
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مود 2201تمسق 

تسا هدشرداص  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  زا  هک  تاداع  قراوخ  تارهاب و  تازجع  رد م_ مرا :  2210ف_ص_ل چ_ه_

ییالط 2210هزیرگنس 

مق مکاح  2211تیاکح 

قودص خیش  دلوت  يارب  جع )   ) نامز ماما  2214ياعد 

یسابع دضتعم  هئطوت  نتسکش  2215مهرد 

باذک رفعج  ياعدا  2216بیذکت 

اه یمق  لاوما  هرابرد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  2217شیامرف 

يدنه مناغ  ندش  2220هعیش 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  تسد  هب  دوس  الارجح  2226بصن 

اه ینادمه  عیشت  2228ببس 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  اب  هضوفم  هدنیامن  2231تاقالم 

هدشمگ يالط  2234تیاکح 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  يوجتسج  2236رد 

هبعک نادوان  ریز  رد  2240اعد 

دنا هدش  فرشممالسلا  هیلع  نامز  ماما  تمدخ  يربک  تبیغ  رد  هک  نانآ  صصق  _تا و  _ر ح_ك_يا كذ رد  2243ف_ص_ل پ_ن_ج_م : 

2243حیضوت

یلقره لیعامسا  نتفای  2243افش 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  رادید  يارب  ذغاک  2250نتشون 

ناگدشمگ 2252يامنهار 

يدیز هوطع  نتفای  2256افش 

تاربع ياعد  2257تیاکح 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  اب  يدابآرتسا  تاقالم  2259تیاکح 

جرف ياعد  2263جنپ 

یفعج دجسم  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  2270روضح 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  تسد  هب  يروف  2273دوبهب 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  تسد  هب  یناشاک  نتفای  2277افش 

سدقم 2279ياهناکم 

نایعیش هیلع  هئطوت  یگتخاس و  رانا  2281تیاکح 

ینس هعیش و  نیب  جع )   ) نامز ماما  2287تواضق 

مالسلا هیلع  نامزلا  بحاص  تسد  هب  لئاسو  بحاص  نتفای  2291افش 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  اب  یلیبدرا  سدقم  يوگ  2292تفگ و 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هیده  هیداجس  2294هفیحص 

تابارخ زا  یخرس  2298لگ 

ناگدمشگ زا  2299يریگتسد 

وا ندش  هعیش  ینس و  زا  2301يریگتسد 
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مولعلارحب دیس  هناخ  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  2304روضح 

رهطم بادرس  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  مولعلارحب  2306تاقالم 

ردپ هرابرد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  2308شرافس 

تسا داهج  زا  رتهب  ردام  ردپ و  هب  2310تمدخ 

دوخ ینارصن  ردام  هب  ناملسم  هزات  2310مارتحا 

ردام ردپ و  هب  هدننک  یکین  هب  ربمایپ  2311مارتحا 

تدابع بش  لهچ  زا  دعب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  2313تاقالم 

راوز زا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  2318تیامح 

مالسلا هیلع  رصع  ماما  هب  تبسن  دابع  فیلاکت  زا  همش يا  رکذ  رد  مشش :  2326لصف 

2326هراشا

تسا هاگشیامزآ  يربک  تبیغ  2326نارود 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  روهظ  راظتنا  2331باوث 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  یتمالس  يارب  2336اعد 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  دوجو  ظفح  يارب  نداد  2337هقدص 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  تسد  هب  هّللاءایلوا  زا  یکی  2339هیبنت 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  مان  ندینش  ماگنه  2340مارتحا 

يربک تبیغ  نارود  رد  اعد  2341ندناوخ 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  هثاغتسا  2343دادمتسا و 

تاجاح ندش  هدروآرب  2347هخسن 

هروکذم هعقر  2347هخسن 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هینوئش  روضح  هینءاش و  2349تبیغ 

2349هراشا

2351حیضوت

مالسلا هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  روهظ  تامالع  زا  یضعب  نایب  رد  متفه :  2359لصف 

یمتح ریغ  ياه  2359تمالع 

مالسلا هیلع  نانم  ؤمریما  نابز  زا  نامزلارخآ  2363مئالع 

ناناملسم رد  نامیا  فعض  2366تلع 

تسا مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  هعبرا  باون  رکذ  رد  متشه :  2377لصف 

2377حیضوت

يرمع دیعس  نب  نامثع  لاح  2377حرش 

دیعس نب  نامثع  نب  دّمحم  لاح  2379حرش 

يرمس دّمحم  نب  یلع  لاح  2385حرش 

اهتشون 2390یپ 

130 ات 12390

255 ات 1312399

زکرم 2411هرابرد 
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لامالا یهتنم 

باتک تاصخشم 

.1319 سابع 1254 -  یمق  هسانشرس : 

لامآلا یهتنم  يدادرارق :  ناونع 

.قلطم ینیدباع  مظاک  هتساریو  یمق ؛  سابع  فیلات  / لامآلا یهتنم  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1390 هشیدنا ، نیبم  نارهت : رشن :  تاصخشم 

.ج 2 يرهاظ :  تاصخشم 

-239-600-978 2 .ج لایر   160000 1 978-600-239-076-9 ؛  .ج لایر   160000 هرود 978-600-239-075-2 ؛  کـباش : 
6-077

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.تسا هدش  رشتنم  توافتم  نارشان  طسوت  فلتخم  ياهلاس  رد  رضاح  باتک  تشاددای : 

همانتشذگرس موصعم --  هدراهچ  عوضوم : 

همانتشذگرس رشعانثا --  همئا  عوضوم : 

راتساریو مظاک 1345 ، -  قلطم  ینیدباع  هدوزفا :  هسانش 

ق8م8 1390پ  / BP36 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/95 ییوید :  يدنب  هدر 

2514613 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

دلج 1

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  ترضح  ءایبن  الا  متاخ  خیرات  رد  لّوا :  با  ب_

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  فیرش  بسن  رد  لّوا :  لصف 

لوا تمسق 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


نب ّیَُـصق  نب  فانَمد  _ْ َ_ب نب ع مشاـه  نب  بلّطملادـبع  نب  هّللادـبع  نبا  ِِهلآ _  ِْهیَلَع َو  هّللا  یَّلَـص  دَّمَُحم _  ِ_ِم  سا _ قلاو _ُ بَا ُ_َو  ه
رازن نبرَـضُم  نب  ْساَْیلَا  نب  هَکِرْدُم  نب  هَْمیَزُخ  نب  هَنانِک  نب  رْـضَّنلا  نب  ِکلا  نب م  رِْهف  نب  بلاغ  نب  ُؤل ّي  نب  ْبعَک  نب  هَُّرم  نب  بالِک 

 . نانْدَع نب  دَعَم  نب 

زا رتالاب  ام  اذهل  ( 1 (.) اوُکِْـسمَاَف ناندَع  یِلا  یبَسَن  َغََلب  ِذا ا  : ) دومرف هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  ترـضح  زا  هدش  تیاور 
 . میدرکن رکذ  ار  نانْدَع 

_يا مـل _م_عا ع_ جا هـک  نادـب  هدوـمرف :  ار ، یـسلجم  همـالع  مـالک  مـینک  لـقن  تعاـمج  نـیا  لاوـحا  رکذ  هـب  عورــش  زا  لـبق  و 
هّللا یل  لو ص_ _ سر تر  ردا ح_ض_ م_ رد و  _ك_ه پ_ نآ _ت ب_ر  سا هد  _ يدر گ_ م_ن_ع_ق_د  ّ_ه  _ي ما _ ما

نآ رون  _د و  نا هدو  نا ب_ _ مل مالّسلا ه_م_ه م_س_ هیلع  مدآ  ات  ترـضح  نآ  تاّدج  دادجا و  عیمج  مّلـس و  هلآ و  _ه و  یل ع_
ءابآ تر و  نآ ح_ض_ رد ن_س_ب  و ش_ب_ه_ه  تسا ،  هتفرگن  رارق  یکرشم  مِحَر  بلُص و  رد  ترضح 
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.دراد تلالد  نیماضم  نیا  رب  هّماع  هّصاخ و  قُرُط  زا  هرتاوتم  ثیداحا  تسا و  هدوبن  ترضح  نآ  تاهّما  و 

_د و نا هدو  اد ب_ نید خ_ نالماح  ایـصوا و  ایبنا و  همه  ترـضح  نآ  دادـجا  هک  دوش  یم  رهاظ  هرتاوتم  ثیداـحا  زا  _ه  کـل ب_
تباجح هّکم و  یهاشداپ  هشیمه  دنا و  هدوب  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  يایصوا  دنا  ترضح  نآ  دادجا  هک  لیعامسا  نادنزر  ف_

ناشیا نایم  رد  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ّتلم  دـنا و  هدو  ّ_ه خ_قل ب_ ما _ع ع_ جر تسا و م_ هدوب  ناـشیا  اـب  تاریمعت  هبعک و  هناـخ 
رگیدــکی م_ي هـب  ار  اـیبنا  راـثآ  دــندرک و  یم  ّتیــصو  رگیدــکی  هـب  دــنا و  هدوـب  تعیرــش  نآ  ناـظفاح  ناــشیا  تـسا و  هدوـب 
بلا ك_ت_ب و _ طو _ با دـینادرگ و  دوـخ  یـصو  ار  بلاـطوبا  بلطملادـبع ،  و  دیـسر ، بلطملادـبع  هـب  اـت  _د  ندر س_پ_
(2  .) یهتنا .دومن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  هانپ  تلاسر  ترضح  میلست  تثعب  زا  دعب  ار  ناشیا  عیادَو  مالّسلا و  مهیلع  ایبنا  را  _ ثآ

 : ناراوگرزب نآ  لاح  رکذ  هب  مینک  عورش  کنیا 

زا ج_ب_ي_ن _ت  ما دـشر و ش_ه_ راـثآ  یکدوـک  ماـّیا  رد  تسا ،  ءاـْهَلب )  ) شرداـم ماـن  تسا و  دُدا )  ) رـسپ نانْدَـع )   ) اـنامه
يو زا ن_س_ل  هـک  دــنتفگ  یم  ماــّیا  نــیمّجنم  _ن_ي_ن ع_ه_د و  ها _ه م_ي ش_د و ك_ عــلا _ش م_ط_ كرا م_ب_

هکنان دو چ_ ناوار ب_ نانمـشد ف_ ار  شباـنج  يور  نیا  زا  دـنوش و  وا  عیطم  سنا  ّنج و  هک  دـیآ  _د  يد ش_خ_ص_ي پ_
هک نادـنچ  درک  گنج  ناشیا  اب  هنت  کی  نانْدَـع  دـنتفات  يو ش_ دـصق  هب  دـنتفای  اهنت  ار  وا  ریلد  راوس  داتـشه  ماـش  ناـبایب  رد  یتقو 

ار ب_ه دو  دو ت_ا خ_ لو ب_ بر م_ش_غ_ _ت ب_ه ط_ع_ن و ض_ نآ ج_م_عا اــب  هداــیپ  سپ  دــش  هتــشک  شبــسا 
_ي هو نا ك_ _ ماد
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ناـبیرگ هدـشرد  هـب  هوـک  زا  یتـسد  هاـگان  دـنتخات  یم  بـسا  دـندرب و  یم  هـلمح  يو ه_م_ي  لا  _ب_ ند زا  نانمــشد  دیــشک و 
ناـج میب  زا  ناـند  نانمـشد ع_ هک  دـمآ  ریز  هب  هوک  هّلق  زا  بیهم  یگناـب  دیـشک و  هوـک  غـیترب  _ت و  فر ار ب_گ_ نا  _ ند ع_

.دوب مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  نامّزلا  رخآ  ربمغیپ  تازجعم  زا  زین  نیا  .دندادب و 

_ك_ه نا دـمآ چ_ن_ هلیبـق  هـلبق  هلــسلس و  دّیــس  برع و  رتـهم  دیــسر  زیمت  دـشر و  ّدـح  هـب  ناندَـع  نو  چ_ هـل ؛  _م_ جـلا ب_
سّدـقملا تیب  حـتف  زا  رَّصَن ) ُتُْخب   ) نوچ دـندوب و  داقنم  عیطم و  ار  وا  مکح  ّرب  لیابق  برثی و  ناّکُـس  اـحطب و  _ن_ي_ن  س_كا

هبلغ ناندع  رب  تبقاع  تشکب و  وا  راصنا  زا  يرایسب  درک و  گنج  ناند  اب ع_ داد و  میمـصت  ار  برع  ماوقا  دالب و  ریخـست  تخادرپب 
یفرط هب  نت  ره  مرجال  .دنامن  وا  نادرم  ناندع و  يارب  تماقا  لاجم  رگید  بر ب_ك_ش_ت ك_ه  مدرم ع_ زا  نادـنچ  درک و 

.درک تافو  ات  دوب  اجنآ  رد  دومرف و  نطو  ار  نَمْءاَم  نآ  دش و  نمی  يوس  هب  دوخ  نادنزرف  اب  ناندع  _خ_ت و  ير گ_

زا ج_ب_ي_ن هـک  نـشور  روـن  نآ  و  دــندوب ، ینغ  ّدَا و  نْدـَـع و  ّکـَـع و  ّدـَـعَم و  هـلمج  زا  هـک  دو  هد پ_س_ر ب_ ار  وا  و 
_ر خآ دوجو پ_ي_غ_م_ب_ر  رب  نویاـمه  رون  نیا  دوب و  علاـط  ّدَـعَم  شدـنزرف  تعل  زا ط_ دو  نا ب_ _ش_ خرد نا  _ نْد _َ ع

ّدَعَم هب  كاپ  رون  نآ  نوچ  و  دـش ، یم  لقت  _ي م_ن_ ُ_ْبل _ي ب_ه ص ُ_ْبل زا ص دو ك_ه  _ح ب_ ضاو یل  _ یلد نا  _ مّزلا
ّدَعَم بلط  هب  سک  دندوب  هتفای  ینمیا  وا  ّرش  زا  مدرم  دوب و  هدش  ناهج  زا  زین  رَّصَن ) ُتُْخب   ) تفای و لاقتنا 
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رون دـمآ و  دـیدپ  رـسپ  راهچ  يو  زا  تشگ و  هلـسلس  رالاس  ّدَـعَم  دـندروآ و  بَرَع  _ل  نایم ق_ب_يا رد  ار  شبانج  دنداتـسرف و 
راز ب_ه ها ك_ه ن_ _گ_ نآ تسا .  مُهْرُج  هلیبـق  زا  ْمَشوَـح  تـنب  هَناـعُم  رازن  رداـم  دـش ، لـقتنم  ( 3 () راِزن  ) شرـسپ هب  شلامج 
درک و ینابرق  نارتش  دـش و  ناداش  تخـس  دیـشخرد  یم  شناگدـید  نایم  رد  هک  تّوبن  رون  هب  درک  هاـگن  شردـپ  _د  مآ _ي_ا  ند

: دومرف دومن و  ماعطا  ار  مدرم 

؛) ِدُولْوَملا اَذ  ِّقَح ه  یف  ٌرَْزن  ُهُّلُک  اذ  َّنِا ه  )

ب_ه راز ) _ِ ن  ) نوـچ درک و  یناـبرق  هـک  دوـب  رتـش  رازه  دــنیوگ  .دوـلوم  نـیا  رد ح_ق  _ت  سا كد  _ نا _ن_ه_ا  يا زو  ه_ن_
رتهم و برع  رد  راِزن  درک  تافو  شردپ  دیـسر و  دشر  ّدح  هب  نوچ  دـش و  هدـیمان  رازن  هب  لفط  نآ  تسا  كد )  _ نا  ) م_ع_ن_ي

همّظعم هّکم  هب  نادنزرف  اب  هیداب  نایم  زا  دش  کیدزن  وا  موتحم  _ل  جا نو  تشگ و چ_ رادیدپ  يو  زا  رسپ  راهچ  تشگ و  هلیبق  دّیس 
 : تسا نینچ  وا  نارسپ  مان  درک و  تافو  هّکم  رد  دمآ و 

رد ( 4  ) فور _ت م_ع_ سا يا  هفیطل  هّصق  ناشیا  يارب  زا  .دایا و  مراهچ :  رَـضُم ، مّوس :  را ، _م_ نءا مود :  _ي_ع_ه ،  بر لّوا : 
مظاعا عجرم  نارجن  رد  تشاد و  مامت  یتراهم  تناهک  ملع  رد  هک  یمُهْرُج  یعفا  مکح  هب  ناشیا  عوجر  ردـپ و  لاوما  میـسقت  ماق  م_

ْ_ن ّسُق ب تسا  بوسنم  دایا  هب  دندش و  نمی  هب  هفیاط  ود  نیا  هَلیَجب و  ْمَعْـشَخ و  دمآ : دـیدپ  هلیبق  ود  راْمنءا )  ) زا دوب و  فارـشا  و 
ن_ي_ز م_ض_ر  و  _ي_ع_ه  بر زا  و  _ت  سا بر  ُ_ص_ح_يا ع_ ف و  ُ_ك_م_ا  ح زا  ك_ه  يدا  _ يا هد  _ِ س_عا

دش راد  _ يد را پ_ _ل ب_س_ي_ ق_ب_يا

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنتشگ لثملا  برض  ترثک  رد  تهج  نیدب  دنرب و  یم  بسن  ناشیدب  برع  همین  کی  هکنانچ 

ّ_ه_م_ا َ_إ ن _ي_ع_َه ف بَر َ_َر َو  ُ_ض اوُّبُسَت م ال   : ) مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  يوبن  ربخ  تسا  سب  رَضُم  هعیبر و  تلیضف  رد 
تسا و ورْمَع  رَـضُم ، مسا  دوش و  تسام  هکنآ  زا  شیپ  تسا  ریـش  نآ  تسا و  رـضام  زا  لودعم  ( 6 () َ_ر ُ_ض م ( ) 5 () ِنا ِمل  _ْ ُ_س م
دو و هد ب_ وا م_ن_ت_ق_ل ش_ ب_ه  راز ) _ِ ن  ) زا تّو  رو ن_ب_ _ت و ن_ سا َ_ّك  هَدْو ب_ن_ت ع _َ شرداـــــــم س

هیلع لیلخ  میهاربا  ترـضح  نید  جـیورت  رد  هراومه  دـندوب و  داـقنم  عیطم و  ار  وا  برع  ماوقا  دوب و  هلـسلس  دّیـس  ردـپ  زا  ب_ع_د 
_ش ترو مدر ص_ _ي م_ ما زا ت_م_ _ن_د  يو گ_ _ت .  شاد _ت م_ي  سار هار  هـب  ار  مدرم  تشاذـگ و  یم  زور  مالّـسلا 

یکی دمآ  دوجو  هب  رـسپ  ود  يو  زا  و  ( 7) دناوخ نارتش  يارب  ار  يَدُـح  زاوآ  هک  تسا  یـسک  لّوا  وا  دو و  _ر ب_ تو ن_ي_ك_
.دمآ دیدپ  وا  زا  رایسب  لیابق  هک  ( 8  ) نْالیَع

زا مر ب_ع_د  _ جـــــــال دو  هد ب_ ود م_ن_ت_ق_ل ش_ ير ب_ رو پ_ي_غ_م_ب_ سا ك_ه ن_ _ یلا _گ_ر  يد
_ب قـــل هر  _ش_ي_ عـــلا ّ_د  ار س_ي وا  _ك_ه  نا _ت چ_ن_ فا _ي ي_ گرز _ل ب_ ناــــی ق_ب_يا رد م_ رد  پ_
واد ف_ي_ص_ل م_ي _ يد باو  حــــــــال و ص_ نا ب_ه ص_ _ش_ يا ّ_تا  ُ_ه_م _ل و م رو ق_ب_يا _ ما _د و  نداد
_ت_ه فا لا ن_ي_ _ت_ق_ نا وا  تشپ  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  يدّمح  رو م_ زور ك_ه ن_ نآ  _ت و ت_ا  فا ي_

.وا هابشَا  نامقل و  دننام  يدندرمش  گرزب  مّظعم و  ار  وا  برع  هتسویپ  يدینش و  حیبست  همزمز  شیوخ  بلُص  زا  یهاگ  دوب 

ار وا  هـــــک  تـــــسا  هَِّینَم  _َ ّ_ه ي _ي ناـوـــــْل ق_ض_عا _ُ ْ_ت ح ِ_ن یل ب _ یل شا  _ه  جوز دراد و  ما  _با ن_ بر شردا  م_
1 دو : ار س_ه پ_س_ر ب_ وا  _ن_د و  يو گ_ فِد )  _ْ ِ_ن (خ
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یلیل دوخ  ردام  اب  رماعو  ورمع  يزور  دندیسر  دشر  غولب و  ّدح  هب  يو  نار  نوچ پ_س_ دنیوگ ؛ .اریمُع  رماع 3 _  وْرم 2 _  _َ ع _ 
_د ند _ي_ مر شوگرخ ب_ زا  نارتش  تخیرگ و  وس  کی  هب  دیبنجب و  هار  رـس  زا  یـشوگرخ  هاگا  _ت_ن_د ن_ فر ارحـص  هب 
ار ص_ي_د نآ  _ي_د و  سر رماــع  تفاــیب و  ار  وا  تـسخن  ورمع  دــندرک ، نتخاــت  شوـگرخ  لاــبند  زا  _ر  ما ور و ع_ ع_م_
دـمآ و سایلا  کیدزن  هب  لیجعت  هب  سپ  دروآ  يور  یبْجُع  يررورـس و  لاح  _ن  يا زا  ار  یل  _ یل .در  هدر ك_ب_با ك_ ك_
( دشاب رتخب  تلال و ت_ هب ج_ شراتفر  هک  دـنیوگ  ار  نآ  ِهفِدـْنِخ   ) نیفِدـنَُخت َْنیَا  تفگ :  وا  هب  سایلا  تشاد  ُرتْخَبَت  هب  يراتفر  نوچ 
_ل نآ ق_ب_يا _ي_د و  ما فِد ن_ _ْ ِ_ن ار خ وا  سا  _ یلا يور  نیا  زا  منز و  مدق  زان  ربک و  هب  امش  رثا  رب  هشیمه  تفگ :  یلیل 
ار وا  سایلا  دوب  هتفای  ار  شوگرخ  نآ  ورمع  هک  يور  نیا  زا  دنتفای و  بقل  ( 9  ) فِْدنِخ ینب  دنرب  یم  بس  سا ن_ _ یلا ك_ه ب_ا 

.دش هدیمان  هخباط )   ) تخاس بابک  درک و  نآ  دیص  رماع  نوچ  داد و  بقل  هِکِرْدُم )  )

رایـسب ار  سایلا  فِدنِخ  هلمْجلِاب ؛  تشگ و  بّقلم  هَعَمَق  هب  دومیپن  یتمدخ  قیرط  تشاد و  فاحل  رد  رـس  هعقاو  نیا  رد  اریمع  نوچ  و 
هیاس وا  رب  یفقس  تساخن و  رب  يو  ربق  رس  زا  درک و  ادیپ  يدیدش  نزُح  فِدنِخ  درک  تافو  سایلا  نوچ  دنیوگ  تشاد .  یم  تسود 

(10  .) تفای تافو  ات  دنکفین 

دنا هتفگ  یـض  _ت و ب_ع_ فا لا ي_ _ت_ق_ نا ( 11  ) _ه كِرْد _ُ سا ب_ه م _ یلا زا  تّو  رو ن_ب_ ن_ هل ؛  _م_ جـلا ب_
درک كرد  هک  دنتفگ  هکردم  ببس  نادب  ار  هکِردُم  هک 
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_ي_ع_ه ب_ن بَر دَـسَا ب_ن  تـنب  یْملَـس   ) شا هـجوز  .دـنتفگ  یم  لیذـهلاوبا  ار  وا  هدوـب و  شناردـپ  رد  هـک  ار  یتفارـش  ره 
_ل رد ق_ب_يا ْ_ل ك_ه پ_ يَذ _ُ _گ_ر ه يد _م_ه و  يز _ُ دروآ ي_ك_ي خ ود پ_س_ر  يو  زا  دو و  ب_ راز ) _ِ ن

تشاد برع  لیابق  تموکح  ردپ  زا  دعب  وا  دش و  لقتنم  ( 12  ) _م_ه يَز _ُ تّو ب_ه خ رو ن_ب_ _ت و ن_ سا را  ب_س_ي_
تسا و رَـضُم  نب  نْالیَع  نب  سیق  نب  دعـس  تنب  هناوع  شردام  ( 13  ) هنانک .دـسا و  نوه 3 _  هنانک 2 _   _ 1 دوب : رـسپ  هس  ار  وا  و 

سایلا نب  هخ  _ ّدَا ب_ن ط_با ّرم ب_ن  تنب  هَّرب   ) هک دنتفگ  وا  هب  باوخ  رد  تشگ  برع  لیابق  سیئر  نوچ  رضنوبا  شتَْین  _ُ ك
: دروآ رسپ  هس  يو  زا  دومن و  جیوزت  ار  هّرب  هنانک ،  سپ  .دیآ  ناهج  هب  هناگی  يدنزرف  دیاب  يو  نطب  زا  هک  ریگب  ار  ( 

دبع  ) هب یمـسم  دروآ  يرـسپ  يو  زا  دروآ و  رد  حاکن  هلابح  هب  دوب  دْزءا  هلیبق  زا  هکار  هلاـه  زینو  ناـکِّلم  کلم 3 _  رْضَن 2 _   _ 1
زین شیرق  ار  واو  تسوا  هـجو  تراـضن  ( 14) رـضن هب  وا  هیمـست  هجو  دوب  عطاـس  رـضن  نیبج  زا  يوبن  رون  نارـسپ  هلمج  رد  و  هاـنم ) 

فـال _ت_ خا شیرق ب_ه  هب  رـضن  ندـیمان  هـجو  رد  دـنناوخ و  شیرق  ار  وا  ددـنویپ ، رـضن  هـب  شبـسن  هـک  يا  هلیبـق  ره  دـنیوگ و 
ناگدنکارپ تشاد  موق  تدایـس  دوب و  تفاصحاب  گرزب و  يدرم  رـضن  نوچ  هک  دشاب  نآ  رتهب  همه  زا  دـیاش  دـنا و  هتفگ  نخ  س_

بقل شیرق )   ) يور نیا  زا  دندش  یم  عمتجم  وا  هدرت  ناو گ_س_ رب س_ر خ_ حابص  ره  رتشیب  درک و  مهارف  ار  هلیبق 
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رد تّوـبن  روـن  دــُلْخَی و  يرگید  کــلام و  یکی  دوــب  رــسپ  ود  ار  رــضن  تـسا و  عـّـمجت )   ) ینع ب_ه م_ شّرقت )   ) هـچ تفاــی ؛ 
دوـب يرـس  ار پ_ کـلام  تسا و  نـالیع  نب  سیق  نب  ورمع  نب  ناودـع  تـنب  هکتاـع  شردا  دو و م_ کـلا ب_ ج_ب_ي_ن م_

شیرق هدـنروآ  عمج  ار  وا  هکم و  رد  دوـب  مدرم  _س  یئر رِْهف  تسا و  هّیمُهْرُج  ثراـح  ْتِنب  َهلَدـْنَج  شرداـم  تشاد و  ماـن  ( 15) رِْهف
زا .دسا  ثراح 4 _  براحم 3 _  بلاغ 2 _   _ 1 _ل :  يذ یلیل ب_ن_ت س_ع_د ب_ن ه_ زا  دوب  رـسپ  راهچ  ار  وا  دـنیوگ و 

.دش لقتنم  بلاغ )   ) هب تّوبن  رون  همه  نایم 

تّو _ف ن_ب_ ير رو ش_ و ن_ مـیت .  ّيَُول 2 _   _ 1 هّیعازخ :  هعیبر  نب  ورمع  تنب  یْملَـس  زا  دوـب  رـس  ود پ_ ار  بلا )  غ_  ) و
_ر ما ع_ بعک 2 _   _ 1 دوب : رـسپ  راهچ  ار  وا  تسا و  رون  ینعم  هب  هک  تسا  ال ي )   ) ریغـصت نآ  دش و  لقتن  م_ ( 16 () ّيَُول  ) ب_ه

.دش لقتنم  ك_ع_ب )   ) تو ب_ه رو ن_ب_ نا ه_م_گ_ي ن_ رد م_ي_ و  فو .  ع_ _ه 4 _  ما س_  _ 3

ير _ تر زا ه_م_ه ك_س ب_ شیرق  هلیبق  رد  دوب و  برع  دیدانـص  زا  ّيَُول  نب  بعک  هدوب و  هیعاضق  بعک  رتخد  هیرام  شردام 
_ي_ه هاد ها  _ گر دو ك_ه ه_ نا ب_ نوناــق چ_ن_ ار  برع  مدرم  دوــب و  ناگدـــنهانپ  هاــنپ  ءاــجلم و  شهاــگرد  تــشاد و 
م_ي _ش  يو خ_ _خ  يرا ت_ ار  _ع_ه  قاو نآ  لا  س_ داد  م_ي  يور  ُ_ع_ج_ب  م يرا  ك_ ي_ا  ع_ظ_ي_م 
_د ندر _خ ك_ يرا دو ت_ مدآ ب_ طو  زا ه_ب_ ار ك_ه 5644 ب_ع_د  وا  _تا  فو لا  مَر س_ _َ ــال ج .د  _ ندا ن_ه_

دوب رسپ  هس  ار  وا  لیفلا و  ما  ت_ا ع_

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com


 : نابیش رتخد  هّیشحم  زا 

دوب و رتگرزب  رگید  ناردارب  زا  ْرَیبُزک ) تـالمه  ب_ه م_  ) ْ_ص َ_ي ُ_ص و ه ْ_ص ،  َ_ي ُ_ص ه يد 3 _  ع_  _ 2 ( 17  ) هّر _ُ م  _ 1
رْمَع و تسا  بوسنم  مهـس )   ) هب و  ( 18  () حَـمُج  ) يرگید و  مه )  س_  ) یکی تشاد  رـسپ  ود  ورمع  ورمع و  مان  هب  دوب  يرـسپ  ار  وا 

ربـمغیپ نّذ  ؤـم  هک  هروذـحموبا  هّیما و  نـب  ناوفـص  نوـعظم و  نـب  ناـم  _ت ع_ث_ سا بو  م_ن_س_ َ_ح )  ُ_م ج  ) هـب صاـع و 
_ت سا نا  نب ك_ع_ب ه_م_ هُّرم  باّـطخ و  نب  رمع  تسا  بوـسنم  بعک  نب  ّيدـع  هب  و  دوـب ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یل  ص_

.دوب رسپ  هس  ار  وا  هدش و  لقتنم  يو  زا ك_ع_ب ب_ه  مل  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  يد ص_ رو م_ح_م_ ك_ه ن_

هب  ) َ_ظ_ه َ_ق و ي نوکس ي_ءا ) ءات و  حتفب   ) ْمیَت رگید  رـسپ  ود  تسا و  هبلعث  نب  ّيرـس  _ت_ر  خد شردا ه_ن_د  بال م_ ك_
ار هظق  و ي_ _ه ؛  حـل ور ط_ _ك_ بو _ با هل  تسا ق_ب_ي_ بوسنم  ْمیَت  هب  هیقراب و  رـسپ  ود  نیا  ردام  و  فاـق )  ءاـی و  حـتف 
دلا ب_ن _ه و خ_ َمل _َ ّما س _ت  سا نا  _ش_ يا زا  _ن_د و  بو يو م_ن_س_ هب  موزخم  ینب  هلیبق  هک  مان  موزخم  دوب  يرـسپ 
ترضح پ_ي_غ_م_ب_ر ردام  هنمآ  نآ  هب  تسا  بوسنم  هک  هرهز  یکی  دوب  رسپ  ود  ار  هّرم  نب  بالک  و  لهجوبا ،  _د و  یلولا

شما و ن_ َ_ّي(19 ) ُ_ص مود ق فوـع ،  نب  نمحّرلادـب  صا و ع_ _ّ قو _ي  با _ن  با ّمل و  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  ص_
یعاضق مرح  نب  هعیبر  هب  بالک  تافو  زا  دـعب  دعـس  همطاـف ب_ن_ت  شرداـم  هک  تهج  نادـب  دـنتفگ  ّیـُصق  ار  وا  تسا و  دـیز 

دو شر ب_ _ت_ گرز دنزرف ب_ هکار  هرهز  درک ، رهوش 
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دـمآ و هعاضق  نایم  هب  شرهوش  قافتا  هب  تشادرب  دوخ  اب  دوب  لاـسدرخ  ار ك_ه  ُ_ص_ّي  _ت و ق شاذ ّ_ه ب_گ_ رد م_ك
دو ردا خ_ ّجح م_ ماگنه  دش  گرزب  ّیـُصق  نوچ  تسا و  هدش  رود  ینعم  هب  هک  دـنتفگ  ّیـُصق  ار  وا  داتفا  رود  هکم  زا  ّیـُصق  نوچ 

دنتشاد هّکم  تمیزع  هک  هعاضق  زا  یتعامج  قافتا  هب  درک  عادو  هعیبر  نب  (20  ) جاّرز دوخ  يردام  ردار  ار ب_ا ب_ _م_ه  طا ف_
.دیسر یکلم  هبترم  هب  هک  نادنچ  دنامب  هرهز  دوخ  ردارب  دزن  رد  اجنآ  رد  دمآ و  هّکم  هب 

مود تمسق 

دندوـب هدـش  یلوتـسم  هّکم  رب  ناـیمُهْر  _ُ زا ج دـعب  هک  هعازخ  مدرم  رد  دوـب و  ( 21  ) هّیِْـسبَح نب  لـْیَلُح  هّـکم  گرزب  ناـمز  نآ  رد  و 
ار ب_ه وا  ق_ص_ّي  دو  ب_ ( 22  ) ّ_ي ُ_ب وا ح نار  _ت_ خد هـلمج  زا  وا  دوـب  نارــسپ  نارتـخد و  ار  وا  تـشاد و  تموـکح 

دمآ دیدپ  هّکم  رد  ( 23  ) فاعُر جـنر  ابو و  يـالب  دوب  نیلاـب  وا ه_م  يرا ب_ا  _ گزور هکنآ  سپ  زا  دروآرد و  دوخ  حا  ن_ك_
وا زا  دـع  در ك_ه ب_ ّتیـصو ك_ تلحر  ماگنه  درمب و  هّکم  نوریب  رد  لـیلج  .دـندش  رد  هب  هّکم  زا  هعازخ  مدرم  لـیلج و  سپ 
راک نیا  دـنک و  تکراشم  یّبُح  اب  تباجح  بصنم  نیا  رد  یناـْکلِْملا  ناـْشبُغُوبَا  دـشاب و  یّبُح  شرتخد  اـب  هّکم  هناـخ  نتـشاد  دـیلک 

: دمآ دوجو  هب  رسپ  راهچ  یّبح  زا  ار  ّیصق  ات  دش  رارقرب  هنوگنیدب 

.را ّدلا  ُْدبَع  ّیَصُقلاْدبَع 4 _  ّزُعلا ي 3 _  ْدبَع  فانَم 2 _  ْدبَع   _ 1

هیلع لیعامسا  نادنزرف  زا  ثاریم  نیا  ات  يراپس  راّدلادبع  ترسپ  هب  ار  هّکم  هناخ  دیلک  هک  تسا  راوازـس  تفگ :  یّبُح  اب  َ_ي  ُ_ص ق
 : تفگ یّبح  دوشن ، رد  هب  مالّسلا 
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؟  منک هچ  تسا  کیرـش  نم  اـب  مردـپ  ّتیـصو  مکح  هب  هک  ناـْشبُغُوبَا  اـب  اـّما  مرادـن  _غ  يرد چـیه چ_ي_ز  دوـخ  دـنزرف  زا  نـم 
_ت و شاذ راّدـلادبع گ_ دوخ  دـنزرف  هب  ار  شیوخ  ّقـح  یّبُـح  سپ  تسا .  ناـسآ  نم  رب  نآ  هرا  چ_ ق_ص_ّي گ_ف_ت : 

نا ْ_ش_ ُ_ب غو _ُ بَا یبش  .دوب  اـجنآ  رد  ناـش  _ْ ُ_ب غو _ُ بَا _ت و  فر فئا  يزور ب_ه ط_ زا پ_س چ_ن_د  ق_ص_ّي 
_ت شاد رو  سل ح_ض_ نآ م_ج_ رد  ق_ص_ّي  لو ش_د ، بار م_ش_غ_ ندرو ش_ _ت و ب_ه خ_ سارآ _ي  مز ب_
دیرخب و بارش  کیخ  کی  هب  وا  زا  ار  هّکم  تباجح  بصنم  دید  شا  هناگیب  لقع  زا  تفای و  تسم  کین  ار  ناْشب  _ُ غو _ُ بَا نو  چ_

نمجنا ار  قلخ  دـمآ و  هّکم  هب  مامت  باتـش  هب  هتفرگ و  يو  زا  ار  هناخ  دـیلک  تفرگب و  هاوگ  دـنچ  درک و  مکحم  تخـس  ار  عیب  نیا 
_د مآ شو  زا م_س_ت_ي ب_ه ه_ نو  ناـْشبُغُوبَا چ_ يوـس  نآ  زا  داد و  راّدـلادبع  دوـخ  دـنزرف  تسد  هـب  ار  دـیلک  تخاـس و 

: دنتفگ هک  دش  لَثَملا  بر  بر ض_ رد ع_ _د و  يد هرا ن_ نا ش_د و چ_ س_خ_ت پ_ش_ي_م_

 (. ناْشبُغ یبَا  ْنِم  هقَفص  ُرَسْخَا  ناْشبُغ ،  یبَا  ْنِم  ُمَْدنَا  ناْشبُغ ،  یبَا  ْنِم  ُقَمُحَا  )

تباجح و تیاقـس و  بصنم  دـش  ریما  رتهم و  شیرق  رب  تفرگب و  ناـشبغوبا  زا  حاـت  _ْ ِ_ف نو ق_ص_ّي م چ_ هل ،  _م_ جـلا ب_
يداد و بآ  ار  نا  _ي_ جا دوــب ك_ه ح_ نآ  تیاقـــس )   ) تــشگ و وا  صوــصخم  اـــهراک  رگید  هوْدـــَن و  اوـــلو و  تداـــفر 
ب_ه تدا )  _ فر  ) يداد و هار  ّ_ه  _ه م_ك نا هب خ_ ار  ناـیجاح  وا  يدـنتفگ و  ار  هّـکم  هناـخ  نتـشاد  دـیلک  _ت )  (ح_ج_با

همه هــک  يدـــندرک  مـــهارف  ماـــع  ناد ط_ لا چ_ن_ دو ك_ه ه_ر س_ _م ب_ سر _ت و  سا نداد  ما  م_ع_ن_ي ط_ع_
ار نایجاح 
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يداتـسرف نوریب  هّکم  زا  یهاپـس  ّیـُصق  هاـگره  هک  دوب  نآ  اول )  ) يدومرف و شخب  نا  _ش_ يا رب  هدروآ  هَِفلَدُْزم  هب  يدوب و  یفاـک 
ّیـصق دالوا  نایم  رد  نوناق  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـهع  ات  یتسب و  اول  کـی  رک  _ شل نار  _ي_ ما يار  ب_

کی نآ  زا  درک و  انب  يا  هناخ  دیرخب و  ینیمز  يادخ  هناخ  بنج  رد  ّیـصق  هک  دوب  نانچ  نآ  دشاب و  تروشم  هوْدَن )   ) دوب و رارقرب 
هدرک نـمجنا  اـجنآ  رد  ار  شیرق  ناـگرزب  دـمآ  شیپ  يراـک  هاـگر  دا ه_ ما ن_ه_ هَوْدَّنلارا ن_ ار د  نآ  تشاذـگ و  دجـسم  هـب  رد 

.دنکفا يروش 

دیئوا و تیب  لها  دیئادخ و  هیاسمه  امش  شیرق ،  رـشعم  يا  تفگ :  تخاس و  عمتجم  ار  _ش  ير ق_ص_ّي ق_ هل ؛  _م_ جلا ب_
زا _ك_ه  نآ ّ_ا ك_ن_ي_د ت_ا  بارش م_ه_ي ماعط و  ار  ناشیا  هک  تسه  امـش  رب  سپ  دنیوا ؛ راّوُز  ادخ و  نامهیم  نایجاح 

.دومرف نکاس  ار  شیرق  دومن و  مسق  راهچ  ار  هّکم  نیمز  ّیُصق  هاگنآ  دندوب  قیرط  نیدب  مالسا  نامزات  شیرق  .دنوش و  جراخ  هّکم 

_ت سد ار ب_ه  _ه  نا دـیلک خ_ دـندید و  ار  ّیـصق  هـبلغ  نوـچ  دنتـشاد  ـالیتسا  هّـکم  رد  هـک  رَْکب  یَنب  هـعازُخ و  َ_ن_ي  ّ_ا ب ما
لّوا ق_ص_ّي هـــــعفد  رد  دــــــنداد و  فاـــــصم  وا  اــــــب  هدرک  درگ  _ي  ها _ت_ن_د س_پ_ فا _ه ي_ نا ب_ي_گ_
هب هعاُضق  زا  یتعامج  اب  هعی  _ بر زا  دو  ناردارب خ_ رگید  اب  هعیبر )  نب  جاّرز   ) ّیـصق يرداـم  ردارب  سپ  دروخ ، ش_ك_س_ت 

در پ_س ب_ر ق_ص_ّي ب_ه _ه ك_ بـل هـکنآ ق_ص_ّي غ_ اــت  دــندرک  گــنج  هـعازُخ  اــب  دــندمآ  ّیــصق  تناــعا 
هدرک عمج  ار  شیرق  ناگدنکارپ  تفای و  برع  شیرق و  تنطلس  هک  تسا  ِکل  _َ لّوا م وا  _د و  نداد مال  _ن_ت س_ س_طل

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنتفگ ْعِّمَُجم )  ) ار وا  تهج  نیا  زا  دادب  نّیعم  یئاج  هکم  رد  ار  سکره  و 

: رعاّشلا لاق 

 : رعش

اعِّمَُجم یعُْدی  َناک  ُّیَُصق  ْمُکُوبَا 

(24) ٍرِْهف نِم  َِلئابَقلا  ُهّللا  َعَمَج  ِِهب 

رهوش هناخ  هب  وا  تص  _ خر هزاجا و  یب  نز  چیه  درک و  تسناوتن  راک  چـیه  وا  هزاجا  یب  سک  چـیه  هک  دـش  گرزب  نانچ  یـضق  و 
.دش یم  هدرمش  مزال  نید  دننام  وا  تامم  تایح و  رد  شیرق  نایم  رد  وا  ماکحا  تفر و  تسناوتن 

_ض يو راّدلادبع ت_ف_ شرـسپ  هب  ار  هودّنلاراد  اول و  تباجح و  تدافر و  تیا و  ُ_ص_ّي م_ن_ص_ب س_ق_ پ_س ق
دمآر ما ب_ يرا ت_م_ _ گزور نو  دنتـشاد و چ_ یمه  ثاریم  هب  ار  هناـخ  دـیلک  هک  دـنیوا  دـالوا  زا  هبیـش  ینب  هلیبـق  دوم و  ن_

هـلآ و _ه و  یل هـّللا ع_ یل  يد ص_ _ّ رو م_ح_م _ت_ن_د و ن_ خا نوفدــم س_ (25  ) نوُـجَح رد  ار  وا  تفاـی و  تاـفو  ّیـصق 
هر _ْ َ_ي ُ_غ م ما ،  ار ن_ فا  _ن_ مد _ت و ع_ب_ فا لا ي_ _ت_ق_ نا فا  َ_ن_ زا ق_ص_ّي ب_ه ع_ب_د م مــــل  س_

لـال نب ه_ هّرم  رتـخد  هکتاـع  وا  تسا و  سمّـشلادبعوبا  شَتَْینُک ،  تـشاد و  بـقل  اـحْطَْبلا ) رَمَق   ) لا _ت ج_م_ زا غ_يا دو و  ب_
یگتـسویپ مه  هب  ناشیا  یناش  هکنانچ پ_ي_ دندش  ّدلوتم  ( 26  ) ناـمءاوت رـسپ  ود  يو  در و  _ج ك_ يوز ار ت_ ّ_ه  _ي مل س_

 (. سمّشلادبع  ) ار يرگید  تفای و  بقل  مشاه  هک  دنداهن  مان  ورْمَع )  ) ار یکی  دنتخاس  ادج  مه  زا  ار  ناشیا  ریشمش  اب  سپ  تشاد 

لصیف را  ریـشمش ه_ي_چ_ك_ اب  زج  رـسپ  ود  نیا  نادنزرف  نایم  رد  تفگ :  تسنادب  نیا  نوچ  برع  يال  زا ع_ق_ ي_ك_ي 
یمْـصَخ رد  زا  مشاه  نادـنزرف  اب  هشیم  وا ه_ دالوا  دوب و  هّیُما  ردـپ  سمـشلادبع  هک  اریز  تفگ ؛  وا  هک  دـش  نانچ  تفای و  دـهاوخن 

فانمدبع دنتشاد و  هتخآ  ریشمشو  دندوب 
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و پ_س_ر _ع_ي ،  فا ثراحلا و ش_ نب  هدیَبُع  تسوا  هلیبق  زا  هک  ِبلَّطُملا )   ) یکی تشاد  رگید  رـسپ  ود  رـسپ ، ود  نیا  زا  ریغ 
ورمع وا  ماـن  ار ك_ه  فا  _م ب_ن ع_ب_د م_ن_ و ه_شا تسا .  بوسنم  وا  هب  مِعْطُم  ْنب  ْریَبُج  هک  تسا  ْلَـفَْون )  ) شرگ _ يد

(27  () نا رْدـَْـبلَا   ) ار بـِلَّطُم  ار و  وا  لاـمج  تـیا  زا غ_ یم گ_ف_ت_ن_د و  یلُْعلا )  ورْمَع   ) ار وا  تـبترم  وـّلع  تـهج  زا  دوـب 
ّ_م_س شلاد _ك_ه ع_ب_ نا يدو چ_ن_ _ف_ت ب_ طال _ت و م_ فلا لا م_ؤ  ّ_بل ك_م_ اـب م_ط ار  وا  يدـنتفگ و 

 . لَفَْون ار ب_ا 

تیامح ّلظ  رد  ار  هّکم  مدر  دیـسر و م_ روهظ  هب  يو  زا  تّورم  تّوتف و  راثآ  دیـسر  دشر  لامک  هب  مشاه  نو  چ_ هل ؛  _م_ جلا ب_
هب یمه  لاس  طحق  نآ  رد  مشاه  تشگ  بعص  مدرم  رب  راک  دمآ و  شیپ  الغ  طحق و  يالب  هّکم  رد  یتقو  هکنانچ  تشاد  یمه  دوخ 

تشک و یمه  رتـش  کـی  ماـش  ره  حبـص و  ره  يدروآ و  هّکم  هب  هدرک  راـب  ماـع  ار ط_ شیوـخ  نارتـش  يدرک و  رفـس  ماـش  يوـس 
دیَرث تشوـگ  بآ  رد  ناـن  دوـمرف و  یم  توـعد  یناـمهم  هـب  ار  هّـکم  مدرم  هداد  رد  ادـن  هاـگ  _ نآ یمه پ_خ_ت  ار  شتــشوگ 

.دشاب نتسکش  ینعم  هب  مْشَه )   ) هچ دنداد ؛ بقل  مشاه )   ) ار وا  يور  نیا  زا  دینارو  نا م_ي خ_ _ش_ يد هدر ب_ ك_

: دیوگ وا  حدم  رد  برع  نارعاش  زا  یکی 

 : رعش

ِهِمْوَِقل َدیرَّثلا  َمَشَه  یلُْعلا  وُرْمَع 

ٍفا جِع  َنیِتنْسُم  َهّکَِمب  ٍمْوَق 

مُه ا الِک  ِنا  تَلْحِّرلا  ِْهَیِلا  ْتَبُِسن 

ِفا یْصَْالا  ُهَلْحِر  ِءاتِّشلا َو  ُْریَس 

راّدلادبع دالوا  زا  دـندش و  لاح  يو  فا ق_ _ن_ مد ناد ع_ب_ _ نزر _ت و ف_ فر _م ب_الا گ_ را ه_شا نو ك_ و چ_
تسد هب  ناشیا  زا  هدایز  یتفارش  دنتفرگ و  یشیپ 
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دالوا زا  ار  هودـّنلاراد  اول و  تباجح و  تدافر و  تیاـق و  _د ك_ه م_ن_ص_ب س_ ندا ناد ن_ه_ لد ب_ مَر  _َ ـال ج دـندرک 
ّ_م_س و شلاد _ن م_ه_م ع_ب_ يا رد  _د و  نو فّر ش_ دو م_ت_ص_ _د و خ_ نر راّدـــــــــــلاد ب_گ_ي_ ع_ب_
 ، راّدـلادبع دالوا  سیئر  تقو  نیا  رد  دـندش و  ناتـسادم  ردار ه_ را ب_ _ن ه_ر چ_ه_ يا ّ_بل  _ل و م_ط فو _م و ن_ ه_شا

درک بلط  ار  شیوخ  ناتـسود  تفای  یهگآ  فانمدبع  دالوا  هشیدنا  زا  وا  نوچ  دوب و  راّدلادبع  نب  فانمدـبع  نب  مشاه  نبر  _ ما ع_
.دندرک مهارف  ار  شیوخ  راصنا  ناوعا و  زین  فانمدبع  دالوا  و 

ناتـسود و زا  رِْهف  نب  ثراـح  ینب  هَُّرم و  نب  مـْیَت  ینب  بـالِک و  نـب  هَرْهُز  ینب  ّیـصق و  نـب  يّزعلادـبع  نـب  دـسا  ینب  ماـگنه  نـیا  رد 
.دنتشگ فانَمدبع  دالوا  ناهاوخاوه 

هب ار  دوخ  ياهتسد  تعامج  نآ  دندرک و  رـضاح  سلجم  هب  هتخاس  ُّولمَم  اهیئوبـشوخ  بیط و  زا  یفرظ  شناردارب  مشا و  پ_س ه_
ماک هب  راک  ات  دننیـشنن  ياپ  زا  _د ك_ه  ندر دا ك_ دنگوس ي_ دـنداد و  فانمدـبع  دالوا  تسد  هب  تسد  هتخاس  هدولآ  بیط  نآ 

بصنم جنپ  ره  هک  دنتخاس  دّک  ؤم  ار  اهدنگوس  نآ  دنداهن و  هبعک  رب  تسد  هدمآرد  هّکم  هناخ  هب  مَسَق  دییـشت  يارب  زا  مه  دننکن و 
.دنریگب راّدلادبع  دالوا  زا  ار 

 ( نیبـّیطم  ) ار تعاــمج  نآ  دــنتخا  هدوـلآ س_ ار ب_ا ط_ي_ب  دو  _ت_ه_يا خ_ سد نا  _ش_ يا يور ك_ه  _ن  يا زا  و 
را ّدـلاُْدبَع  ینب  راـص  _ نا زا  ْبعَک  نب  ّيِدَـع  ینب  ْصیَـصُه و  نب  ورْمَع  نـب  مْهَـس  ینب  موزخم و  ینب  هـلی  _د و ق_ب_ ند _ ناو خ_

دنهدن تلخادم  ناشیا  راک  هب  ار  فانمد  دالوا ع_ب_ دندرک ك_ه  دای  دنگوس  دندمآ و  هکم  هناخ  هب  راّدـلادبع  دالوا  اب  دـندش و 
فالْحَا  ) ار تعامج  نیا  برع  مدرم  و 
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ناروش و _ ناد دـندرک  زارط  هلتاقم  تاودا  دندیـشوجرب و  نیک  یپ  زا  نیبّیطم  فـال و  _ حا _ت  نو ج_م_عا _د و چ_ نداد بقل  ( 
_خ_ت_ن ير نو  _خ_ت_ن و خ_ يوآ نیا  زا  دـشابن و  ْنیفرط  ِنایز  زج  گنج  نیا  دـنتفگ : هدـمآرد  ناـیم  هب  ْنیبَناـج  يـالقع 

تـسا نآ  رتهب  دـن  _ يو _ي ج_ نوز نا ف_ _ش_ يد بر ب_ _ل ع_ _د و ق_ب_يا ندر _ش ض_ع_ي_ف گ_ ير ق_
تباجح و دشاب و  فانمدبع  دالوا  اب  تدافر  تیاقـس و  هک  دنداهن  نادب  رارق  دـندنکفا و  هحلاصم  هنایم  رد  .دور و  حلـص  هب  راک  هک 

رهب زا  فانمدبع  دالوا  هاگنآ  دندش  ارادم  هب  مه  اب  دنداتـسیا و  زاب  گنج  زا  سپ  دننک ، فّرـصت  راّدـلادبع  دالوا  ار  هودـّنلاراد  اول و 
راّدـلادبع فاـنمد و  دـالوا ع_ب_ نا  رد م_ي_ .د پ_س  _ مآ رب  مشاـه  ماـن  هب  ود  ره  نآ  دـندز و  هـعرق  مـه  اـب  بـصنم  ود  نآ 

یبا نب  نامثع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یل  لو ص_ _ سر تر  نا ح_ض_ _ مز رد  هکنانچ  تفر  یم  ثاریم  هب  یمه  هسمخ  بصاـنم 
داد و ودب  ار  حاتفم  دیبلط و  ار  نامثع  درک  هّکم  حتف  ترـضح  نوچ  تشاد و  هّکم  دیلک  رادلادبع  نب  نامثع  نب  يزعلادبع  نب  هحلط 

.دنامب وا  دالوا  نایم  رد  تشاذگ و  هَْبیَش )   ) دوخ ّمع  رسپ  هب  ار  دیلک  درک  ترجه  هنیدم  هب  نوچ  نامث  _ن ع_ يا

: دـندرک ضرع  هدیـسر  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  ناشیا  تشگ  حوتفم  هّکم  هک  ناـمز  نآ  اـت  دوب  راّدـلادبع  دـالوا  ناـیم  رد  اول  ّ_ا  ما
(. نیف ا ءاوِّللا  لَعِْجا  )

نادناخ رد ي_ك  _ت ك_ه  سا رتگرزب  نآ  زا  مالسا  هکنآ  زا  تیانک  َِکلذ ) ْنِم  ُعَسُوَا  ُمالْسِالا  : )َ دومرف باوج  رد  ترـضح  نآ 
دوب و رارقرب  _ه  يوا نا م_ع_ _ مز ات  هودّنلاراد  داتفارب و  نوناق  نآ  سپ  .دوش  هتسب  نآ  حتف  تایار 
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.درک هرام  الاراد  دیرخب و  راّدلادبع  دالوا  زا  ار  هناخ  نآ  دش  ریما  وا  نوچ 

زا دا و  _ت_ فا مشاــه  نـب  بلَّطملادــبع  هــب  وا  زا  دیــسر و  بــلَّطُم  شردارب  هــب  مشاــه  زا  تدا  _ فر _ت و  ّ_ا س_ق_يا ما
يار دو ب_ لا ب_ كد م_ _ نا بلا  _ طو _ با نو  _ي_د و چ_ سر بلا  _ طو _ با شد  _ نزر بلَّط ب_ه ف_ _ مـلاد ع_ب_
دنک ْنیَد  نآ  ءادا  _س_ت  ناو نو ن_ت_ داد و چ_ ماعط  ار  ناـیجاح  تفرگ و  ضرق  هب  يرز  ساـّبع  دوخ  ردارب  زا  تداـفر  راـک 

وا زا  دیـسر و  هّللادبع  شرـس  سا ب_ه پ_ _ّ زا ع_ب _ت و  شاذ ساّبع گ_ هب  ضرق  نآ  يازا  رد  ار  تدافر  تیاقـس و  بصنم 
 . ساّبع ینب  يافلخ  تیاغ  ات  نانچمه  یلع و  شرسپ  هب 

دندومن اعدتسا  دنداتـسرف و  ایاده  وا  يارب  ناگرزب  نیطالـس و  دیـسر  قافآ  هب  مشاه  تلالج  ّ_ت  نو ص_ي چ_ هل ؛  _م_ جلا ب_
نا _ش_ يا _ت ب_ه  شاد رد ج_ب_ي_ن  ّمل ك_ه  هلآ و س_ هیلع و  هّللا  یلص  يدّمحم  رون  دیاش  دریگب  ناشیا  زا  رتخد  هک 

نادــنزرف تساوــخ و  رتــخد  دوــخ  مو  ُ_ج_ب_يا ق_ زا ن در و  لو ن_ك_ _م ق_ب_ ددر و ه_شا م_ن_ت_ق_ل گ_
رد هک  يرون  نکلو  تسا  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  هدلاو  همطاف  ردپ  هک  تسا  َ_د ) سَا  ) هلمج زا  هک  دروآ  ثانا  روکذ و 

یلا س_ؤ زا ح_ق ت_ع_ لا  _ت_ه_ با عّرضت و  هب  درک و  فاوط  هبعک  هناخ  رود  رب  اهبش  زا  یبش  سپ  دوب ، یقاب  تشاد  نیبج 
هب دندرک  رما  ار  وا  باوخ  رد  سپ  .دوش  كاپ  رون  نآ  لماح  _د ك_ه  _يا مر يزور ف_ يد  _ نزر ار ف_ وا  در ك_ه  لا ك_

هنیدم رد  هدومرف و  تکرح  ماش  مزع  هب  مشاه  سپ  دوب  هنیدم  رد  هک  راّجنلا  ین  زا ب_ _ي_د  بل نب  دیز  نبورمع  رتخد  یْملَـس )  )
یملس وا  رتخد  هدش  دورف  ورمع  هناخ  هب 
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دوجو هب  يدـنزرف  وا  زا  رگا  هک  طرـش  نادـب  مداد  وت  هب  ار  دوخ  رتخد  هک  تسب  نامیپ  مشاه  اب  ورمع  دروآرد و  حاـکن  هلاـبح  هب  ار 
هّکم هب  ار  یملـس  ماش  زا  تعجارم  رد  داد و  اضر  نامیپ  نیدب  مشاه  .دربن  هّکم  هب  ار  وا  سک  دنک و  تسیز  هنیدم  رد  نانچمه  دـیآ 

هرا ب_ه _گ_ر ب_ يد _ت_ه  شادر ار ب_ وا  دوب  هدش  هک  يدهع  نآ  هب  انب  بلّطملادـبع  هب  دـش  هلماح  یملـس  نوچ  دروآ و 
رد تسا  يا  هنیدـم  هک  ( _ 28  ) هَزَغ رد  دومن و  ماـش  تمیزع  دوخ  دـنک و  لـمح  _ع  ضو _ج_ا  نآ رد  دروآ ت_ا  _ن_ه  يد م_

: دومرف تافو  تسا _  خسرف  ود  نالَقْسَع  وا و  ْنَیبام  ماش و  یْصقَا 

 ( َ_ه ْ_ب َ_ي ش  ) ار وا  _ت  شاد دیپس  يوم  رـس  رب  نوچ  درک و  مان  رماع  ار  وا  دازب و  ار  بلّطملادبع  یملـس ،  يو  نآ س_ زا  ّ_ا  ما
وکین نادنچ  تسنادب و  لامش  زا  دو ت_ا ي_م_ي_ن  _ مر وا ف_ _ي_ت  بر _ي ه_م_ي ت_ ْمل _َ گ_ف_ت_ن_د و س

ّ_د ّ_ه س_ي رد م_ك ّ_بل  وا م_ط _ت ع_ّم  قو _ن  يا رد  تفاـی و  بـقل  دْـمَْحلا ) ُهَْبیَـش   ) هـک دـمآرب  لاـِعف  هدوتـس  لاـصِخ و 
وا تدافر  تیاقـس و  بصنم  دوب و  ار  وا  راِزن  مَلَع  لیعامـسا و  نا  _ه ك_ع_ب_ه و ك_م_ نا _د خ_ یل دو و ك_ مو ب_ ق_

دندـید ار  وا  نوچ  شیرق  .دروآ  هّکم  هب  هتخاـس  فیدر  شیوخ  رتـش  رب  ار  دوـخ  هدازردارب  دـمآ و  هنیدـم  هب  بلطم  سپ  تشاد .  ار 
مان نیا  هب  دندناوخ و  بلّطملادبع  ار  هَْبیَـش  مرجال  هدروآ  دوخ  اب  هدیرخ و  يدبع  هنیدم  رفـس  رد  بلّطم  هک  دن  _س_ت_ ناد نانچ 

تفای ترهش 

وکین ياه  هماج  ار  بلّطملادبع  دش  شیوخ  هنا  ّ_بل ب_ه خ_ نآ پ_س ك_ه م_ط زا 
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_د نل وا ب_ ماـن  دـش و  رهاـظ  مدرم  رب  زور  اـت  زور  وا  هدوتـس  تاـکلم  دادـب و  تمظع  ار  وا  فانَمدـبع  یَنب  ناـیم  رد  درک و  رب  رد 
تش و ود م_ن_ت_ق_ل گ_ اهزیچ ب_ رگید  تیاقـس و  تدافر و  بصنم  درک و  تاـفو  بلّطم  اـت  تسیزب  نینچ  تش و  گ_

ناما رد  داد  یم  راهنیز  وا  ار  هک  ره  دنداتـسرف و  یم  ایاده  فَُحت و  وا  کیدزن  هب  هدیعب  راصمَا  دِالب و  زا  هکنانچ  دش  گرزب  تخس 
فاعـسا يدـندرک و  یناـبرق  يدرب و  ریبـَث  هو  _ت_ه ب_ه ك_ شادر ار ب_ وا  يد  _ مآ شیپ  هیهاد  ار  برع  نوـچ  تسیز و  یم 

زج بلّطملادبع  اّما  يدندیلام ؛  مانْصَا  هرهچ  رب  همه  ار  شیوخ  ینابرق  نوخ  يدنتخا و  وا ش_ن_ يراو  _ گرز هب ب_ ار  تاجاح 
.دومرف یمن  شیاتس  ار  هناگی  يادخ 

ثراحلاوبا هب  یّنَکُم  بلّطملادبع  يور  نیا  زا  دوب  ثراح  دمآ  دـیدپ  ار  بلّطملادـبع  هک  يدـلو  نیت  ن_خ_س_ هل ؛  _م_ جـلا ب_
 . مزمز هاچ  ْرفَح  هب  دش  رومءام  باوخ  رد  بلّطملادبع  دیسر  غولب  دشر و  ّدح  هب  ثراح  نوچ  تشگ و 

نب ْلیَلُح  ّیـص ، _ُ دهع ق رد  هّکم  رد  دوب _  نایمُهْرُج  سیئر  هک  یمُهْرُجلا _  ثراحلا  نبورْمَع  هک  دشا  مول ب_ _ا م_ع_ نا ه_م_
میمصت ورمع  مرجال  .دننک  چوک  هّک  زا م_ در ك_ه  رما ك_ تسج و  هبلغ  ناشیا  رب  درک و  گنج  ناشیا  اب  هعازُخ  هلیبق  زا  هّیْسبَح 

نْکُر زا  ار  دوْسَْالا  رَجَح  مشخ  تیاغ  زا  درک  یم  تسار  رفـس  راک  تشاد  تلهم  هک  زور  دنچ  نآ  دوش و  نوریب  هّکم  زا  هک  داد  مزع 
هک غیت  دن  هرز و چ_ دنچ  اب  دوب  هداتسرف  هّکم  هب  هیده  مسر  هب  بساتشگ  نب  رایدنفسا  هک  الط  زا  هّرب  وهآ  ود  دومن و  عازتنا 
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نمی يوس  هب  هتـشادرب  ار  دوخ  مدرم  سپ  درک ، هتـشابنا  كاـخ  اـب  ار  هاـچ  نآ  هدـنکفا  مزمز  هاـچ  رد  تفرگرب و  دوـب  هّکم  ءایـشا  زا 
 . تخیرگ

موس تمسق 

هاچ زا  ار  هروکذم  ءایـشا  درک و  رفح  ار  مزمز  ثراح  شدنزرف  اب  راوگرزب  نآ  هک  بلّط  _ ملاد نا ع_ب_ _ مز دو ت_ا  _ن ب_ يا
 ، هدوب ام  ناگتـشذگ  ناردـپ  زا  نآ  هک  ار  _ يز هد ؛  اـم ب_ هب  ار  ءایـشا  نیا  همین  کـی  هک  دـندش  راتـساوخ  وا  زا  شیرق  دروآرد و 
ود ار  ءایـشا  نآ  بلّطملادبع  سپ  .دنداد  اضر  ناشیا  مهد .  لصیف  هعرق  راک ب_ه ح_ك_م  نیا  دیهاوخ  رگا  دومرف : بلّطملادبع 

ّ_بل _ط ملاد مان ع_ب_ هبعک و  مان  هب  دـنز  هعرق  دوب _  وا  اب  ندز  هعرق  هک  ار _  حادـِق )  بحاص   ) دو _ مر _ر ف_ ما درک و  همین 
ماــن هـب  هرز  ری و  دــمآرب و ش_م_ش_ هـبعک  ماــن  هـب  نــیّرز  ياــهّهرب  وــهآ  دز ، _ه ب_ عر نو ق_ چ_ _ش ،  ير ما ق_ و ن_
هبعک ره  زا ب_ يرد  نآ  زا ب_ه_يا  _ت و  خور ار ف_ ریــشمشو  هرز  بلّطملادـبع  .دـندش  بیــصن  یب  شیرق  بلّطملادــبع و 

 . تشگ روهشم  هبعکلا )  یلازغ   ) هب تخیوایب و  هبعک  رد  زا  ار  نیّرز  ناوهآ  نآ  تخاس و 

.درب راک  هب  رامق  رمخ و  رد  ار  نآ  ياهب  تخورفب و  دیدزد و  ار  نآ  بهلوبا  هک  تسا  لقن 

شتآ تخاس  يراج  ار  مزمز  بآ  بلّطملادبع  ترـضح  نوچ  هک  دـنا  هدرک  لق  نار ن_ _گ_ يد _د و  يد _ حـلا _ي  با _ن  با
تسه یّقح  نآ  رد  ار  ام  تسا و  لیعامسا  ام  ّدج  زا  هاچ  نیا  بلّطملادبع !  يا  دنتفگ : هدیدرگ  لعتـشم  شیرق  ریاس  هنیـس  رد  دسح 

یلاع _ت ك_ه ح_ق ت_ سا _ت_ي  مار نیا ك_ تفگ :  بلّطملادبع  نادرگ .  کیرش  نآ  رد  ار  ام  سپ 
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هنهاک نز  همکاحم  هب  دندش  یضار  رایسب  همـصاخم  زا  دعب  تسین و  يا  هرهب  نآ  رد  ار  امـش  تسا و  هدینادرگ  صوصخم  نآ  هب  ارم 
زا هلیب  زا ه_ر ق_ دندش و  هناور  فانَمدبع  نادنزرف  زا  یهورگ  اب  بلّطملادبع  سپ  .دوب  ماش  فار  _ طا رد  دعـس و  ینب  هلیبق  رد  هک 

ياهبآ دوبن  نابایب  نآ  رد  بآ  هک  اهنابایب  زا  یکی  رد  هار  يانثا  رد  سپ  ماش .  بناج  هب  دـندش  هناور  ناشیا  اب  رفن  دـنچ  شیرق  لئابق 
نوچ دـندرک و  هقیا  نا م_ض_ _ش_ يا زا  _ت_ن_د  شاد _ي ك_ه  بآ _ش  ير ریاـس ق_ دـش و  ماـمت  فانمدـبع  نادـنزرف 
کی ره  هک  مینکب  يربق  دوخ  يارب  زا  کی  ره  _د  یئا ب_ي_ ّ_بل گ_ف_ت :  _ط ملاد دـش ع_ب_ بلاغ  ناـشیا  رب  یگنـشت 

زا تسا  رتـهب  دـنامب  ناـبایب  نیا  رد  هدـشن  نـفد  اـم  زا  یکی  رگا  هـک  دـن  _ن ك_ن_ فد ار  وا  نار  _گ_ يد میوـش  كـاله  هـک 
ات ندرکن  یعس  نتسشن و  نینچ  تفگ :  بلّطملادبع  دنتسشن ، گرم  رظتنم  دندنک و  ار  اهربق  نوچ  مینامب و  نینچ  هم  _ك_ه ه_ نآ

تمارک یبآ  ادخ  دـیا  دـیزیخرب ك_ه ط_بل ك_ن_ي_م ش_ تسا ،  نیقی  زجع  زا  ندـیدرگ  یهلا  تمحر  زا  دـیماان  ندرم و 
شا هقان  ياپ  ریز  زا  دش  راوس  دوخ  هقان  رب  بلّطملادـبع  نوچ  دـندر ؛ را ك_ زین ب_ شیرق  ریاس  دـندرک و  راب  ناشیا  سپ  .دـیامرف 

ریبـکت مه  شباحـصا  و  ربـکا ! هـّللا  تـفگ :  بلّطملادـب  يرا ش_د پ_س ع_ _ن ج_ ير فا و ش_ي_ بآ ص_ زا  يا  همـشچ 
_ش ير _ل ق_ _د و ق_ب_يا ندر بآ ك_ ار پ_ر  دو  َ_ش_ك_ه_يا خ_ _د و م ندرو بآ خ_ گ_ف_ت_ن_د و 

نآ شیرق  نوچ  دیرادرب ، دیروخب و  دیهاوخ  هچنآ  داد و  بآ  ام  هب  ادخ  هک  دیئامن  هدهاشم  دیئایب و  هک  دندی  _ ار ط_بل
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هنهاک مکح  هب  جایتحا  رگید  ار  ام  درک و  مکح  وت  نا م_ا و  ادخ م_ي_ دنتفگ : دندرک  هدهاشم  بلّطملادـبع  زا  ار  یمظُع  تمارک 
وا داد  بآ  وـت  هب  ناـبایب  نیا  رد  هک  يدـنواد  نآ خ_ _ه ن_م_ي ك_ن_ي_م ،  ضرا وـت م_ع_ اـب  مزمز  باـب  رد  رگید  تـسین 

(29) .دنتشاد مّلسم  ترضح  نآ  هب  ار  مزمز  دنتشگرب و  سپ  تسا ،  هدیشخب  وت  هب  ار  مزمز 

 ( جی _ج_ حلا _ي  قا س_  ) و ءاحطبلا ) دّیـس   ) دش و میظع  يراوگرزب  مزمز ،  رفح  زا  دعب  ّ_بل  _ط ملاد ع_ب_ هل ؛  _م_ جـلا ب_
رد ه_ر _د و  ندر ها م_ي ب_ وا پ_ن_ ّ_ه ب_ه  یل تبیـصم و ب_ ره  رد  مدرم  تشگ و  هدوزفا  وا  باقلا  رب  مزمّزلا )  رفاـح   ) و

نآ .دومن و  یم  ناـشیا  زا  دـئادش  عفد  یلاـعت  قح  دـندش و  یم  لِّسوـتم  وا  لاـمج  رو  _ي_ه ب_ه ن_ هاد تّد و  ق_ح_ط و ش_
نا _ش_ يو _ر خ_ كذ رد  نا  _ش_ يا _ر  كذ _د  دو ك_ه ب_ي_يا _ت_ر ب_ خد هد پ_س_ر و ش_ش  ار  راوگرزب 

وا و دو و  وا ب_ ناد  _ نزر هد ف_ _ يز _ گر هللاد ب_ _ب_ عو ّمل  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  ح_ض_
زا _ش  نو ج_ن_با .دوب و چ_ موزخم  نب  نارمع  نبدـبع  نبذـیاع  نبورمع  تنب  همطاف  ناـشردام  _ي_ر ، بز بلا و  _ طو _ با

یلص نامّزلا  رخآ  ربمغیپ  ردپ  هک  _س_ت_ن_د  ناد هَرَحَس  هَنَهَک و  يراصن و  نیـسیّسق  دوهی و  رابْحَا  زا  رتشیب  دش  ّدلوت  ردا م_ م_
هدژ _ل م_ یئار _ سا نار ب_ن_ي  زا پ_ي_غ_م_ب_ _ي  هور هــک گ_ اریز  دازب ؛ رداـــم  زا  ملـــس  هــلآ و  هـــیلع و  هـــّللا 

ما م_س_ك_ن یـضارا ش_ رد  هک  دوهی  زا  يا  هفیاط  دندوب و  هدـیناسر  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ب_ع_ث_ت 
هدرک تمـالع  _ن  يد نا  _ گرز دوب و ب_ ناـشیا  دزن  رد  مالّـسلا  هیلع  ربـمغیپ  ییحی  زا  يدوـلآ  نوـخ  _ه  ما _ت_ن_د ج_ شاد

دندوب
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هماج نآ  زا  ترـضح  نآ  تدالو  بش  تسا و  هدش  ّدلو  نا م_ت_ _ مّزلا رخآ  ربمغیپ  ردپ  انامه  دوش  هزات  هماج  نیا  نوخ  نوچ  هک 
.دیشوجب هزات  نوخ  دوب  دیفس  فوص  هک 

زا دوب  عمال  ربمغیپ  دادجا  زا  ره ي_ك  رادید  زا  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  يوبن  رون  دش  ّدلوتم  نوچ  هّللادبع  هلم ؛  _ جلا ب_
یم هدهاشم  هبیجع  تامالع  هبیرغ و  راثآ  هاگنآ  تسناوت  نتفگ  نخ  نتفر و س_ ات  دیلاب  یمه  زور  ات  زور  تشگ و  عطاس  وا  نییبج 

يرون منک  یم  ریـس  ریبَث  هوک  ءاحطب و  بناج  هب  نم  هاـگره  در ك_ه  ضر ك_ رد ع_ _ت پ_ مد هب خ_ يزور  هکناـنچ  دومرف ؛
برغم يوــس  هــب  یمین  قرـــشم و  بناــج  هــب  هــمین  کـــی  دوــش ، یم  هــم  ود ن_ي_ هد  _ع ش_ طا زا پ_ش_ت م_ن س_

_ه رب س_ر م_ن س_يا يا  هراـپ  ربا  دـننام  نآ  زا  سپ  ددرگ  هریاد  هتـشاذگ  مـه  هـب  رــس  هاـگنآ  دو  هد م_ي ش_ ك_ش_ي_
دنک و رد پ_ش_ت م_ن ج_يا  هد  زا ش_ دور و ب_ رد  کلف  هب  رون  نآ  دوش و  هدوشگ  نامسآ  ياهرد  نآ  سپ  زا  درتسگ و 
دوش و کشخ  زاب  مرذگب  نوچ  دوش و  مّرخ  _ت س_ب_ز و  خرد نآ  منک  ياج  یکشخ  تخرد  هیاس  رد  نوچ  هک  دشاب  هاگتقو 
هلآ و هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  رون  لماح  يا  هک  _د  سر شو م_ن  _گ_ي ب_ه گ_ نا منیـشن ب_ نیمز  رب  نوچ  هک  دشاب  اسب 

ُ_ْبل زا ص نا  _ مزلا _ر  خآ ربمغیپ  هک  تسا  نآ  دیما  ارم  ار ، وت  داب  تراشب  دنزرف ، يا  دومرف : بلّطملادـبع  داب ! مال  وت س_ رب  مّلس 
مزمز رفح  هک  نامز  نآ  هچ  دنک ؛ ادا  ار  دوخ  رذن  ات  تساوخ  بلطملادبع  تقو  نیا  رد  دوش و  رادیدپ  ت_و 
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شیاهراک نینچ  رد  ات  دـیآ  رـسپ  هد  ار  وا  نوچ  درک  دـه  دو ع_ يادـخاب خ_ دـنتفر  یم  تعزانم  قیرط  رب  وا  اب  شیرق  دومرف و  یم 
.دنک دهع  هب  افو  ات  داد  مزع  میمصت  دوب  رسپ  هد  ار  وا  هک  تقو  نیا  رد  دنک ؛ ینابرق  قح  هار  رد  ار  نت  کی  دننک  یناوتشپ 

نآ ش_د سپ ب_ر  .دــنداهن  ندرگ  یگمه  داد  یهگآ  دوـخ  تـمیزع  زا  ار  ناــشیا  دروآ و  ار ج_م_ع  ناد  _ نزر پ_س ف_
ار هّللادبع  تسد  بلّطملادبع  دمآرب ، هّللاد  مان ع_ب_ هب  دندز  هعرق  سپ  .دنک  ینابرق  دیآرب  هکره  مان  هب  دن  _ نز _ه  عر ك_ه ق_

شیرق تعامج  هّللادبع و  ناردارب  دـنک ، ینابرق  ار  وا  ات  تفرگرب  دراک  دوب و  رَْحن  ياج  هک  هلئان )   ) و فاسا )   ) نایم دروآ  تفرگ و 
میهاو تسا ن_خ_ یقاب  رذـع  ياج  هک  نادـنچ  دـنتفگ  دـندش و  عنام  موزخم  نبورمع  هّللاد ب_ن  هر ب_ن ع_ب_ و م_غ_ي_

نیا رد  وا  ات  دنوش  وا  دزن  هفاّرع  هنهاک و  تسا  ینز  هنیدم  رد  هک  دنتـشاد  نآ  رب  ار  بلّطملادبع  راچان  .دوش  حـبذ  هّللادـبع  تشاذـگ 
یم هچ  رب  درم  تید  اـم  نا ش_ رد م_ي_ _د گ_ف_ت :  ند نز ش_ نآ  دزن  هب  نوـچ  .دـشیدنا  هراـچ  دـنک و  تموـکح  راـک 

دمآرب نارتش  مان  هب  رگا  دینز  هعرق  رتش  هد  اب  ار  هّللادبع  دـیدرگرب و  هّکم  نو ب_ه  _ن_ كا مه  تفگ :  .رتش  هد  رب  دـنتفگ : دـنهن ؟
ات دیئازفیب  رت  دد ش_ هنوگنیدب ه_م_ي ب_ر ع_ دینک و  نوزفا  ار  هیدـف  دـمآرب  هّللادـبع  مان  هب  رگا  دوب و  دـهاوخ  هّللادـبع  يادـف 

.دشاب یضار  زین  يادخ  دنامب و  تمالس  هب  هّللادبع  دیآرب و  رتش  مان  هب  هعرق 

ار هّللادبع  دندرک و  تعجارم  هّکم  _ب  نا _ش ب_ه ج_ ير هّللاد ب_ا ق_ پ_س ع_ب_
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_د مآر هّللادبع ب_ مان  هب  هعرق  نانچمه  دندوزفا ، رگید  رتش  هد  سپ  .دـمآرب  هّللادـبع  ما  _ه ب_ه ن_ عر دـندز ق_ هعرق  رتش  هد  اب 
زاغآ شیرق  .دمآرب  رتش  مان  هب  هعرق  ماگنه  نیا  رد  دیـسر ، رتش  دص  هب  هرامـش  ات  دـندز  هعرق  دـندوزفا و  رتش  هد  یمه  هنوگنید  ب_

 . تسشن ياپ  زا  ناوتن  ردق  نیدب  ِْتیَْبلا ، ّبرَو  ال  دومرف : بلّطملادبع  .دش  یضار  يادخ  دنتفگ  دندرک و  ینامداش 

ار رتش  نآ ص_د  دا و  _ت_ فا راوتـسا  ار  بلّطملادبع  .دمآرب  نارتش  مان  هب  دـندنکفا و  هعرق  رگید  تبو  ود ن_ هل ؛  _م_ جـلا ب_
هّللا یلـص  ربمغیپ  هک  دوب  اجنیا  زا  تشگ و  رّرقم  رتش  درم ب_ر ص_د  تید  مالـسا  رد  هک  دوب  نیا  درک و  ینابرق  هّللادبع  هیدـف  هب 

لیعامـسا تر  دو ح_ض_ ج_ّد خ_ _ي_ح ،  بذ ود  زا  و  ( 30  () ْ_ن َ_ي _ي_ح بَّذلا _ُن  با َ_ا  نَا : ) دومرف مّلـس  هلآ و  هیلع و 
.دومرف هدارا  هّللادبع  دوخ  ردپ  هّللا و  حیبذ 

رباکا و عیمج  دو ، _ع ب_ طا وا س_ نیبج  زا  تّوبن  رون  دیـسر  بابَـش  ّنس  هب  هّللادـبع  نوچ  هک  هدومرف  هّللا  همحر  یـسلجم  همالع 
_ه نا ار ك_ه ي_گ_ _ يز _ن_د ؛ _يا بر ار ب_ وا  رو  دـنهد و ن_ رتـخد  وا  هب  هک  دـندرک  وزرآ  فارطا  یحاوـن و  فارـشا 
درک و یم  مامـشتسا  يو  زا  رَبـْنَع  کـشُم و  يوب  تشذـگ  یم  هک  ره  زور ب_ر  رد  و  لا .  ُ_س_ن و ج_م_ رد ح دو  نا ب_ _ مز
ار وا  ّ_ه  م_ك _ل  ها و  _د  يدر گ_ م_ي  _ن  شور _ش  يور رو  ن_ زا  نا  ج_ه_ _ت  شذ گ_ م_ي  ش_ب  رد  رگا 

رتخد هنمآ  ینعی  هاـنپ  تلاـسر  _ر  هو فدـص گ_ اـب  هّللادـبع  یهلا  ریدـقت  هب  هکنیا  اـت  دـنتف  م_ي گ_ مَر )  _َ حا ح ْ_ب_ ِ_ص (م
ار تجوازم  ببس  سپ  .د  _ يدر تفج گ_ هُّرم )  نب  بالِک  نب  هرْهُز  نب  فانَم  ْدبَع  ْنبا   ) بْهَو
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دـش هّللادـبع  ترـضح  هب  هنمآ  جـیوزت  نوچ  هک  هدرک  تیاور  و  تسین .  رکذ  شیاجنگ  ار  ماقم  هک  ینـالوط  یمـالک  هب  هدرک  لـقن 
! دندش كاله  هّللادبع  ترسح  زا  نز  تسیود 

_د و نداد ار خ_ب_ر  رگیدـکی  دنتـسنادب و  نآ  برع  هَنَهَک  هلمج  تـشگ  نـیمث  ّرُد  نآ  فدـص  هـنمآ  ترـضح  نوـچ  هلمجلاـب ؛ 
هنمآ هب  رون  نآ  لاقتنا  زا  دـعب  دـندو و  را ب_ _ت_ فر يـال ق_ح_ط گ_ بر ب_ه ب_ دو ك_ه ع_ لا ب_ چ_ن_د س_

.دنداهن مان  ْحتَْفلا )  ُهَنَس   ) ار لاس  نآ  هک  یئاج  هب  ات  دندش ، تمعن  یناوارف  بصخ و  رد  مدرم  دیراب و  ناراب 

ماـگنه هّللادـبع  داتـسرف و  ماـش  بناـج  هـب  ناـناگرزاب  _م  سر ار ب_ه  هـّللاد  بـل ع_ب_ _ّ _ط مـلاد لا ع_ب_ نا س_ رد ه_م_
هّک _ت_ن_د و ب_ه م_ شاذ ار ب_گ_ وا  ناهارمه  تشگب و  تّحص  زا  شکرابم  جازم  دیسر  هنیدم  هب  نوچ  ماش  زا  تعجارم 

.دندرپس كاخ  هب  هغباّنلاراد )   ) رد ار  شکرابم  دسج  تفای ،  تافو  يرامیب  نآ  رد  هّللادبع  ناشیا  سپ  زا  دندش و 

دو ب_ه وا ب_ ناردار  نیرتـگرزب ب_ هـک  ار  ثراـح  دیــسر  بلّطملادــبع  هـب  دــنزرف  يراــمیب  ربـخ  نوـچ  يوـس ،  نآ  زا  ّ_ا  ما
نا گ_ف_ت_ه عادو ج_ه_ تر  نآ ح_ض_ هک  دیسر  یتقو  دهد  چوک  هّکم  هب  ار  شبانج  ات  دا  _ت_ سر _ن_ه ف_ يد م_
وا _تا  فو ما  دو و ه_ن_گ_ لا ب_ نآ ج_ن_با ب_ي_س_ت و پ_ن_ج س_ _ي  نا _ گد _ نز تّد  دو و م_ ب_
نآ فیرش  رمع  زا  هام  تفه  یلوق  هب  هام و  ود  یتیاور  هب  دوب و  هتشاذگن  شیوخ  لم  مال ح_ _ّ سلاا _ه_ یل _ن_ه ع_ مآ زو  ه_ن_

(31) .دوب هتشذگ  ترضح 

هّللاد دزن ق_ب_ر ع_ب_ هـب  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  یبـش  _ت ك_ه  سا هد  دراو ش_ _تا  ياور رد 
ربق هاگان  درک  ادن  ار  وا  درک و  زامن  تعکر  ود  دمآ و  دوخ  رد  پ_
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َکَّنَاَو ُهّللا  ِّالا  ِلا َه  ُنَا ال  َ_ُد  ْ_ه شَا  : ) دو و م_ي گ_ف_ت رد ق_ب_ر ن_ش_س_ت_ه ب_ هّللاد  دـش و ع_ب_ هتفاـکش 
( ُُهلوسَرَو ِهّللا  ُِّیبَن 

ّیلو ّیل  _ن_ك ع_ يا تـفگ :  دـنزرف ؟ يا  تـسیک  وـت  ّیلو  هـک  دیــسرپ  ردــپ ؟ يا  تـسیک  وـت  ّیلو  هـک  دیــسرپ  ترــضح  نآ 
هک دوخ  ناتـسغاب  يوس  هب  درگرب  هک  دوـمرف  سپ  تسا ،  نم  ّیلو  ّیلع  هک  مهد  تدا م_ي  ش_ه_ گ_ف_ت :  _ت .  سو ت_

.دروآ لمع  هب  زین  اجنآ  رد  دومرف  ردپ  ربق  اب  هک  وحن  نامه  دمآ و  دوخ  ردام  ربق  دزن  هب  سپ  يدوب  نآ  رد 

هب ناـــمیا  ناـــشیا  هـــک  دوـــش  یم  رهاـــظ  تـــیاور  نـــیا  زا  هدو ك_ه  _ مر هـــّللا ف_ _م_ه  حر _ي  سل _ه م_ج_ مــــال ع_
بلاط یبا  نب  ّیلع  تماما  هب  رارقا  هب  ددرگ  رتلماک  ناشنامیا  هک  دوب  نآ  يارب  ناشیا  ندینادرگرب  دـنت و  _ شاد ْ_ن  َ_ي تَدا ش_ه_

(32  .) مالّسلا هیلع 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  تداعس  اب  تدالو  رد  مود :  لصف 

هدو و لّو ب_ ـالا  عـیبر  هاـم  مهدـفه  رد  ترـضح  نآ  تداعـس  اـب  تدـالو  هک  تسا  نآ  هّیماـما  ياـملع  نـیب  روهـشم  هـک  ناد  ب_
_ر كذ رو  _ كذ ها م_ _م م_ هدزاود رد  ّتنس  ءاملع  رثکا  هدومرف و  نآ  رب  عامجا  لق  هّللا ن_ _م_ه  حر _ي  سل _ه م_ج_ مال ع_

يرون همالع  ام  خیش  .دنا و  هدومرف  لوق  نیا  رایتخا  زین  هعیـش  _يا  مل _ل ع_ ضا _ فا ضعب  و  ( 34  ) ینیلک خیش  و  ( 33) .دنا هدومن 
اجنآ هب  نیبلاـط  ءاـیبنالا ،) متاـخ  دـلوم  نییعت  رد  ءامّـسلا  نازیم   ) هب موـسوم  هتـشون  _ن ب_با  يا رد  يا  هلا  _ سر هارث _  َباـط  _ 

.دنیامن عوجر 

_ح_با صا یلاـس ك_ه  رد  هدوبزور  نآ  هعمج  حبـص  عولط  کـیدزن  ترـضح  نآ  تدـالو  هک  تسا  نآ  روهـش  و ن_ي_ز م_
لیّجــــــــِـس هرا  ّ_م_ه و ب_ه ح_ج_ ندر ك_ع_ب_ه م_ع_ظ بار ك_ يار خ_ _د ب_ ندروآ ف_ي_ل  ف_ي_ل ، 

هناخ رد  دش  هّکم  هب  فیرش  تدالو  دندش و  بّذَعُم 
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دـالوا بـلا ب_خ_ش_ي_د و  _ي ط_ با ار ب_ه ع_ق_ي_ل ب_ن  _ه  نا نآ خ_ ترـضح  نآ  سپ  ترــضح .  نآ  دوـخ 
لخاد ار  نآ  وا  و  جا _  _ّ َ_ج ردار ح ب_ _ف _  سو ّ_د ب_ن ي_ _ت_ن_د ب_ه م_ح_م خور ار ف_ نآ  ع_ق_ي_ل 

دجـسم فسوی و  نب  دّمحم  _ه  نا زا خ_ درک  نوریب  ار  هناخ  نآ  وا _  ردام  نارُْزیَخ _ )   ) دـش نوراه  نامز  نوچ  درک و  دوخ  هناخ 
نآ ترا  رد ع_م_ یلاو ي_م_ن  رَّف  _َ ُ_ظ کــِل م _َ هــُن م هاــجنپ و  دصـــشش و  هَنــَـس  رد  دـــننک و  زاــمن  نآ  رد  مدرم  هــک  درک 

تقو رد  .دنور و  یم  اجنآ  ترایز  هب  مدرم  تسا و  یقاب  تلاح  نامه  رد  لاحلاو  دومر  م_س_ج_د س_ع_ي ج_م_ي_ل ف_
 . هدیسر روهظ  هب  رایسب  بئارغ  ترضح  نآ  تدالو 

داد یم  شوگو  تفر  یم  الاب  نامـسآ  تفه  هب  سیلبا  هک  تسا  هد  _ت ش_ ياور مـال  _ّ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ زا ح_ض_
زا س_ه ار  وا  دـلو ش_د  م_ت_ مال _  _ سلا هیلع  هلآو و  انیبن  یلع  یـسیع _  ترـضح  نوچ  سپ  دینـش  یم  ار  هیوامـس  راـبخا  و 

ّمل هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  نوچ ح_ض_ تفر و  یم  ـالاب  نامـسآراهچ  اـتو  دـندرک  عن  نا م_ _م_ سآ
دیاب یم  دنتفگ : شیرق  سپ  دندنار ، تاوامس  باوبا  زا  باهش  ياهریت  هب  ار  نیطایشو  دندرک  عنماهنامسآ  همه  زا  ار  وا  دش  دلوت  م_

_ل ها _م ك_ه  يد _د ك_ه م_ا م_ي ش_ن_ي_ _ت ب_شا ما ند ق_ي_ _ مآ _ي_ا و  ند _ت_ن  شذ تـــــــــقو گ_
 : تفگ دوب  ّتیلهاج  لـها  _ن  ير _ _تا ناد ّ_ه ك_ه  _ي ُما _ن  بور _ْ َ_م پ_س ع _د ، ندر _ر م_ي ك_ كذ ك_ت_با 

رگا ار ، ناتـسبات  ناتـسمز و  ياهنامز  دنـسانش  یم  اهنآ  هب  مدرم و  دنبای  یم  تیادـه  اهنآ  هب  هک  فورعم  ياه  هراتـس  رگا  دـینک  رظن 
_ت سا نآ  تقو  دینادب  دتفیب ، اهنآ  زا  یکی 
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یم رهاظ  رگید  ياـه  هراتـس  دـندو و  لا خ_ _ه_ا ب_ه ح_ نآ _ر  گا _د و  نو كـال ش_ _ق ه_ يـال ك_ه ج_م_ي_ع خ_
ياج ره  رد  هک  یتب  ّدلو ش_د ه_ر  تر م_ت_ نآ ح_ض_ زور ك_ه  نآ  حبـص  .دوش و  ثداح  دیاب  یم  بیرغ  رما  سپ  دوش ،

هچایرد داتفا و  نآ  هرگنک  هدراهچ  دـیزرلب و  مجع  ها  _ شدا ير ي_ع_ن_ي پ_ ناو ك_س_ _ يا دوب و  هداتفا  ور  رب  دوب  ملاع 
هد _ يد نآ ن_ رد  بآ  یـسک  دوب  اهلاس  هک  هوامـس _  يداو  دـش و  کشخ  تفر و  ورف  دـندیتسرپ _  یم  ار  نآ  اهلاس  هک  هواس _ 

بــش نآ  رد  دوـب _  هدـشن  شوماـخ  لاـس  راز  ك_ه ه_ سرا _  هد ف_ _ش_ك_ تآ يرا ش_د و  نآ ج_ رد  بآ  دو _  ب_
نا _ب_ سا _د ك_ه ش_ت_ر ص_ع_ب_ي چ_ن_د  يد باوخ  رد  بش  نآ  رد  سوجم  ياملع  نیرتاـناد  دـش و  شوماـخ 

شناـیم زا  يرــسک  قاـط  دــندش و  ناـشیا  دـالب  لـخاد  _ت_ن_د و  شذ هـل گ_ _ جد زا  ار م_ي ك_ش_ن_د و  _ي  بر ع_
زا نآ ش_ب  رد  يرو  _د و ن_ يدر يرا گ_ وا ج_ رد ق_ص_ر  دــش و  هتفاکــش  هــلجد  بآ  دــش و  هـّـصح  ود  تــسکش و 

حبص نآ  رد  یهاشداپ  ره  تخت  دیسر و  قرشم  هب  ات  درک  زاورپ  _د و  يدر رـشتنم گ_ ملاع  رد  دش و  رها  زا ظ_ فر ح_ج_ ط_
ملع تـفگ و  دنتــسناوت  یمن  نـخ  _د و س_ ندو لـال ب_ زور  نآ  رد  نا  _ ها _ شدا دو و ج_م_ي_ع پ_ هدــش ب_ نوـگنرس 

وا _ا ب_ه  هر هک خ_ب_ تشاد  هک  يدازمه  وا و  نایم  دوب  هک  ینهاک  ره  دـش و  لطاب  نارحاس  رْحِـس  دـش و  فرطر  نانهاک ب_
اریز دـنتفگ ؛ هّللا )  لآ   ) ار ناـشیا  دـندش و  گرزب  بر  نا ع_ رد م_ي_ _ش  ير دا و ق_ _ت_ فا یئاد  م_ي گ_ف_ت ج_

دندوب ادخ  هناخ  رد  ناشیا  هک 
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نیمز رب  ار  اهتـسد  دیـسر  نـی  _ مز مر ب_ر  نو پ_س_ هـّللاو ك_ه چ_ ترـضح گ_ف_ت :  نآ  رداـم  مالّـسلااهیلع  هـنمآ  و 
در و نشور ك_ ار  زیچ  همه  هک  دـش  عطاـس  يرون  وا  زا  سپ ،  درک  رظن  فارطا  هب  درک و  دـنلب  نامـسآ  يوـس  هب  رـس  تشاذـگ و 
هک تفگ  یم  یلئا  هک ق_ مدینـش  یئادـص  ینـشور  نآ  ناـیم  رد  مدـید و  ار  ماـش  _يا  هر ق_ص_ رو ، نآ ن_ ب_ه س_ب_ب 

تشاذگ و نماد  رد  ار  وا  دندروآ  بلّطملادبع  دزن  هب  ار  ترـضح  نآ  نوچ  نک و  مان  دّـمحم )  ) ار وا  سپ  ار ، مدرم  نیرتهب  يدـیئاز 
 : تفگ

 : رعش

یناطْعَا يذَّلا  ِهّلل  ُدْمَْحلَا 

ِنادْرَْالَا بِّیَّطلا  َمالُْغلا  اَذه 

ِناْملِْغلا یَلَع  ِدْهَْملا  ِیف  َداس  ْدَق 

هم هراو ب_ر ه_ رد گ_ه_ هک  ار  وبـشوخ  رـسپ  نیا  نم  هب  درک  اـطع  هک  ار  يدـنوادخ  مـنک  یم  رکـش  میوـگ و  ؛ح_م_د م_ي 
.دومرف ترضح  نآ  لیاضف  رد  دنچ  يرعش  هبعک و  ناکرا  هب  دومن  ذیوعت  ار  وا  سپ  .دراد  یگرزب  تدایس و  لافطا 

هدروآر زا ج_ا ب_ ار  زیچ ت_ هچ  دـنتفگ : دـندش و  عمج  وا  دزن  همه  ات  درک  داـیرف  دوخ  دـالوا  ناـیم  رد  ناطیـش  _ت  قو نآ  رد 
مبای و یم  ّریغتم  ار  نیمز  نامـسآ و  لاوحا  لاـح  اـت  بش  لّوا  زا  ياو ب_ر ش_م_ا ! گ_ف_ت :  ّ_د م_ا ؟ يا س_ي _ت  سا
_ت_ه فر نا  _م_ سآ _د ك_ه ت_ا ع_ي_س_ي ب_ه  هد ب_شا _ع ش_ قاو نـیمز  رد  یمیظع  هثداــح  هــک  دــیاب  یم 
؛  _ت سا هدـش  ثداـح  بیرغ  رما  هـچ  هـک  دـینک  صّحفت  دـیدرگب و  دـیورب و  سپ  تـسا ،  هدـشن  _ع  قاو نآ  _ت م_ث_ل  سا
نم راـک  رما  نیا  مالعتِْـسا  تفگ ك_ه  نوعلم  نآ  میتفاـین .  يزیچ  دـنتفگ : دنتـشگرب و  دـندیدرگ و  دـندش و  قّرف  پ_س م_ت_

 . تسا
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ار مر  فار ح_ _ طا _ه  کـئال _د ك_ه م_ يد _ي_د ، سر مر  هـب ح_ اـت  اـیند  ماـمت  رد  درک  نـالوج  اــیند و  رد  تـفر  ورف  سپ 
سپ تــشگرب  دـــندز  وا  رب  گــناب  _ه  کــئال دو م_ _ل ش_ خاد _ت ك_ه  ساو نو خ_ چ_ _د ، نا _ت_ه  فر ور گ_ ف_

يا در  _ گر ب_ _ل گ_ف_ت :  یئر ج_ب_ _ل ش_د ، خاد ير  _ِ هوــک ح بناــج  زا  یکــشجنگ و  دــننام  دــش  کــچوک 
_ش_ب ما ب_گ_و  لا م_ي ك_ن_م ،  زا ت_و س_ؤ  فر  ي_ك ح_ _ل ،  یئر يا ج_ب_ گ_ف_ت :  نو !  _ عـل م_

بـشما تسا  ناربمغیپ  نیرتـهب  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  تفگ :  لـیئربج  نیمز ؟  رد  _ت  سا هد  _ع ش_ قاو چ_ه 
یلب تفگ :  مراد ؟  هرهب  وا  تّما  رد  ایآ  هک  دیسرپ  هن ،  تفگ :  تسه ؟  يا  هرهب  وا  رد  ارم  ایآ  هک  دیـسر  پ_ _ت ،  سا هدش  ّدلوتم 

(35  .) مدش یضار  تفگ :  سیلبا  ، 

هتـشاذگ هک ب_ر ك_ع_ب_ه  اهتب  دش  ّدلوتم  ترـضح  نآ  نوچ  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  زا 
(36 () اقوُهَز َناک  َلِطاْبلا  َّنِا  ُلِطاْبلا  َقَهَزَو  ُّقَْحلا  َءآج   ) هک دیـسر  نامـسآ  زا  ادـن  نیا  دـش  ماش  نوچ  دـنداتفا و  رد  ور  رب  همه  دـندوب 

(37)

ادـخ حـیبست  دوب  اـهنیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  دـندیدنخ و  یتخرد  یخولک و  گنـس و  ره  دـش و  نشور  بش  نآ  رد  اـیند  عیمج  و 
یلـص دّـمحم  نایملاع  نیرتگرزب  ناگدـنب و  نیرت  یمارگ  قئالخ و  نیرتهب  اهتّما و  نیرتهب  تفگ :  یم  تخیرگ و  ناطیـش  دـنتفگ و 

 . تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

نوچ هک  مالّسلا  هیلع  نب ج_ع_ف_ر  یسوم  ماما  زا  تسا  هدرک  تیاور  جاجتحا )   ) باتک رد  یسربط  بلاط  یبا  نب  دمحا  خیش  و 
هیلع هّللا  یلص  لوسر  ترضح 
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درک دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  تسار  تسد  تشاذگ و  نیمز  رب  ار  _ت چ_پ  سد _د  مآ _ي_ن  مز رب  ردام  مکش  زا  ملـس  هلآ و  و 
_ع ش_د طا يرو س_ _ش ن_ كرا نا م_ب_ _ هد زاو  دروآ  _ت  كر _ي_د ب_ه ح_ حو ار ب_ه ت_ دو  ياــــــهبل خ_ و 
_ي حاو نمی و ن_ خرس  ياهرـصق  دندید و  تسا  ماش  زا  هک  ار  نآ  فارطا  يرْـص و  _ُ _يا ب هر _ل م_ك_ه ق_ص_ ها ك_ه 

نشور ای  _ ند تر  نآ ح_ض_ تدالو  بش  رد  دندید و  ار  نآ  یلاوح  سراف و  رخطصا  _يا س_ف_ي_د  هر ار و ق_ص_ نآ 
یم دورف  هک  دـندید  ار  هکئـالم  تسا و  هدـش  ثداـح  یبیرغ  رما  نیمز  رد  دـنتفگ  دندیـسرت و  نیطایـش  سنا و  ّنج و  هکنآ  اـت  دـش 
نایم رد  دندمآ و  تکرح  هب  اه  هراتـس  _د و  ندر اد م_ي ك_ _س خ_ يد حیبست و ت_ق_ جوف و  جوف  دنتفر  یم  الاب  دـندمآ و 

نآ ببـس  هب  دور  نامـسآ  هب  هک  تساوخ  نیعل  سیلبا  دوب و  تر  نآ ح_ض_ تدـالو  _تا  مـال همه ع_ اـهنیا  دـنتخیر و  یم  اوـه 
 ، هکئالم نخـس  هب  دنداد  یم  شوگ  نیطایـش  ریاس  وا و  هک  مّوس  نامـسآ  رد  دوب  یئاج  ار  وا  هک  اریز  درک ؛ هدـهاشم  بئارغ ك_ه 

هیلع و هّللا  یلـص  ترـضح  نآ  يربمغیپ  تلالد  يارب  دندنار  باهـش  ریت  هب  ار  ناشیا  دـننک ، مولعم  ار  هعقاو  تقیقح  هک  دـنتفر  نوچ 
(38  .) مّلس هلآ و 

تّیلوفط عاضر و  ماّیا  رد  ترضح  نآ  لاوحا  حرش  رد  مّوس :  لصف 

نو _ت ك_ه چ_ سا لو  مــــــــــــــال م_ن_ق_ _ّ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ زا ح_ض_ _ث م_ع_ت_ب_ر  يد رد ح_
ترــضح نآ  يارب  زا  هـک  تشذـگ  زور  دـنچ  دـش  دـّلو  مـّل م_ت_ هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  ح_ض_

_ت و ح_ق خاد _ نا یم  دوـخ  ناتــسپ  رب  ار  ترــضح  نآ  بلاـطوبا  سپ  دـیامن ، لواـنت  هـک  دیــسر  ير ب_ه ه_م ن_ ش_ي_
نآ رد  یلا  ت_ع_
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هب ار  هّیدعـس )  همیلح   ) بلاـطوبا هکنآ  اـت  دو  لوا ن_م_ نآ ش_ي_ر ت_ن_ زا  زور  دا و چ_ن_د  _ت_ سر ير ف_ ش_ي_
.درک میلست  وا  هب  ار  ترضح  دیناسر و  مه 

هّللا یل  لو ص_ _ سر تر  رب ح_ض_ درک  هضرع  ار  هزمح  رتخد  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  هک  هدومرف  رگید  ثیدح  رد 
م_گ_ر ن_م_ي دو : _ مر تر ف_ دروآرد ح_ض_ دوخ  دقع  ار ب_ه  وا  تر  نآ ح_ض_ ّمل ك_ه  هلآ و س_ _ه و  یل ع_
وا ّمل و ع_ّم  هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر ترـضح  هـک  اریز  تـسا ؟  نـم  یعاـضر  ردارب  رتـخد  وا  هـک  _ي  ناد

(39) .دندوب هدرو  نز ش_ي_ر خ_ زا ي_ك  هز  ح_م_

داد و ریـش  ار  ترـضح  نآ  بهلو  _ با هدرک  دازآ  ( 40  () هَْبیَوـُث  ) هبترم لّوا  هک  تـسا  هدرک  تـیاور  بو  _ شآ _ن ش_ه_ر  با و 
اب تشذـگ  ترـضح  نآ  رمع  زا  لاس  ُهن  نوچ  دـنام و  همیلح  دزن  لاس  جـنپ  داد و  ریـش  ار  ترـضح  نآ  هّیدعـس )  همیلح   ) وا زا  دـعب 
نآ رم  زا ع_ لا  هدزاود س_ _ت  قو نآ  رد  _د ك_ه  نا _ت و ب_ع_ض_ي گ_ف_ت_ه  فر ماـش  بناــج  هـب  بلاــطوبا 

(41) .دوب هتشذگ  شفیرش  رمع  زا  لاس  جنپ  تسیب و  هک  یماگنه  رد  تفر  ماش  تراجت  هب  هجیدخ  يارب  زا  .دوب و  هتشذگ  ترضح 

_ت ك_ه ح_ق سا لو  مال م_ن_ق_ _ّ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ ملار _ي_ ما تر  زا ح_ض_ _ه  غال _ بلا رد ن_ه_ج 
هکئـالم زا  یکلم  رتـگرزب  مّلـس  هلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلـص  لو  _ سر تر  _ي_د ب_ا ح_ض_ نادر نور گ_ یلا م_ق_ ت_ع_

دننام مدوب  ترضح  نآ  اب  هتـسویپ  نم  تشاد و  یماو  قالخا  نساحم  بادآ و  مراکم  رب  ار  ترـضح  نآ  زور  بش و  رد  هک  ار  دوخ 
قالخا زا  درک  یم  دنلب  یمَلَع  نم  يارب  زور  ره  و  دورب ، دوخ  ردام  زا پ_ي  یل ك_ه  ط_ف_
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مد و _ يد ار م_ي  وا  نم  هک  دومن  یم  ترواجم  ءارِح  هوک  رد  یتّدـم  لاس  ره  میاـمن و  وا  يوریپ  هک  ارم  درک  _ر م_ي  ما و  دوخ ،
دروا نا ن_ي_ _م_ يا وا  لا ك_س_ي ب_ه  يادتبا ح_ رد  هجیدخ  نم و  زا  ریغ  هب  دش  ثوعبم  نوچ  دید و  یمن  ار  وا  يرگید 

(42) .ار تّوبن  میمش  مدیئوب  یم  ار و  تلاسر  یحو و  رون  میدید  و م_ي 

زا دوب  ثراحلا  نب  هّللادـب  وا ع_ ماـن  هک  بی  ؤذ  یب  تنب أ  همیلح  زا  دـنا  هدرک  تیاور  نارگید  يدـنوار و  بطق  بوشآ و  رهـش  نبا 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تدالو  لاس  رد  هک  تف  همیلح گ_ دوب ، يّزُعلادبع  نب  ثراح  هجوز  همیلح  رَـضُم و  هلیبق 

نا ب_ن_ي س_ع_د ب_ن ب_ك_ر _ نز زا  _ي_د و ب_ا ج_م_ع_ي  سر دالب م_ا ب_ه ه_م  رد  طحق  یلاسکـشخ و 
هدام رتش  و  هار ،  مک  مدوب  راوس  یغالا  هدام  رب  نم  میهدب و  ریـش  میریگب و  هّکم  لها  زا  لافطا  هک  میدمآ  ّ_ه  يو م_ك ب_ه س_
ردق نآ  نا م_ن  رد پ_س_ت_ هک  متشاد  هارمه  يدنزرف  دش و  یمن  يراج  وا  ناتسپ  زا  ریش  هرطق  کی  هک  میتشاد  هار  يا ه_م_

میدیـسر هّکم  هب  نوـچ  دـش و  یمن  باوـخ  يانـشآ  شا  هدـید  یگنـسرگ  زا  اهبـش  درک و  دـناوت  نآ  هب  تعاـنق  هک  تفاـی  یمن  ریش 
زا ناسحا  دیما و  دوب و  میتی  ترضح  نآ  هکنآ  يارب  دنت ؛ _ فر ار ن_گ_ ّمل  هلآ و س_ هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  نانز  زا  کیچیه 
زا تسه  سک  چـیه  تاعـضرم !  هورگ  يا  دومرف : درک و  یمه  ادـن  هک  متفای  تمظع  اب  ار  يدرم  نم  هاـگان  سپ  دـشاب ، یم  ناردـپ 

هک امش 
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 : متفگ متخات و  شیپ  نم  سپ  تسا ،  هّکم  دّیـس  مشاه  نب  بلّطملادبع  دـنتفگ : تسیک ؟  درم  نیا  هک  مدیـسرپ  دـشاب ؟ هتفاین  یلفط 
: دومرف درک و  مّسبت  بلّطملادبع  مراد ،  مان  همیلح  مدعس و  ینب  زا  ینز  متفگ :  یتسیک ؟  وت  دومرف : منم .  نآ 

؛) َِدبَْالا ُّزِع  ِرْهَّدلا َو  ُّزِع  امِهیف  ٌْملِح  ٌدْعَس َو  ِناتَدِّیَج  ناتَلْصِخ  َِّخب  َِّخب  )

 . يدبا ّزع  رهد و  تزع  تسا  اهنآ  رد  هک  ملح  تداعس و  تسوکین  تلصخ  ود  ْهَبَْهب 

نا _ نز دراد و  ما  مّلـس ن_ هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  هک  میتـی  تسا  یکدوـک  نم  دزن  هـمیلح ،  يا  دو : _ مر ها ف_ _گ_ نآ
را _ن ك_ يد دو و ت_و ب_ رّوصتم ن_م_ي ش_ میتی  زا  عّتمت  تسا و  میتی  وا  دـنتفگ  دـنتفریذپن و  ار  وا  ب_ن_ي س_ع_د 
هب بانج  نآ  اـب  سپ  مدوم ؛  لو ن_ ار ق_ب_ ترـضح  نآ  مدوب  هتفا  _گ_ر ن_ي_ يد نو م_ن ط_ف_ل  چ_ _ي ؟  نو چ_

نماد رد  نوچ  متفرگ و  ار  میتی  ّرُد  نآ  سپ  مدـش ؛  شکرابم  لا  هتفیـش ج_م_ داتفا  ترـضح  نآ  هب  مهاگن  نوچ  مدـش  هنمآ  هناـخ 
دومن تبغر  نم  تسار  ناتسپ  هب  نیمی  باحصا  نیعلا  هّرق  نآ  دش و  عطاس  وا  ياه  هدید  زا  يرون  دنکفا  نم  يوس  هب  رظن  متشاذگ و 

زا رپ  نم  ناتـسپ  ود  ره  تر  نآ ح_ض_ تکرب  زا  تشاذگ و  نم  دنزرف  يارب  درکن و  لوبق  ار  پچ  ناتـسپ  درک و  لوانت  یتعاس  و 
نا زا پ_س_ت_ ار ش_ي_ر  تر  نآ ح_ض_ مدر  دو ب_ رهوــش خ_ دزن  هـب  نوــچ  دوــب و  یفاــک  ار  ود  ره  هـک  دــش  ریش 

دنزرف ام  تفگ :  مرهوش  سپ  دوب ؛ یفاک  ار  ام  لافطا  ار و  رد ك_ه م_ا  نآ ق_ .د  يرا ش_ ش_ت_ر م_ا ج_
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هب ور  مدرک  راوس  دوخ  شوگ  زارد  رب  ار  ترـضح  نآ  دـش  حبـص  نوچ  .دروآ و  اـم  هب  ور  تمعن  وا  تکرب  زا  هک  میتفرگ  یکراـبم 
دو يرا خ_ زا ب_ي_م_ تفگ :  دـمآ و  نخـس  هب  درک و  هدجـس  هبترم  هس  شوـگزارد  نآ  ترـضح  نآ  زاـجعا  هب  دروآ و  هبعک 

ناگتشذگ نیرتهب  نارب و  متاخ پ_ي_غ_م_ نالـسرم و  دّیـس  هکنآ  تکرب  زا  مدمآ  نوریب  یگدنام  زا  مت و  _ فا ش_ف_ا ي_
دنتسناوت یمن  نآ  هب  ام  ناقیفر  نایاپ  راهچ  زا  کی  چیه  هک  دش  راوهر  نانچ  تشاد  هک  فعض  نآ  اب  دش و  راوس  نم  رب  ناگدنیآ  و 

ام نایم  رد  تکرب  یناوارف و  زور  ره  دـندرک و  یم  بّجعت  ام  ناـیاپراهچ  لاو م_ا و  _ حا زا ت_غ_ي_ي_ر  اـقفر  عیمج  دیـسر و 
رد .دندمآ  یم  ریـشرپ  ام س_ي_ر و  تاناویح  .دنتـشگ و  یمرب  هنـسرگ  هاگارچ  زا  هلیبق  نارتش  نادنفـسوگ و  دـش و  یم  هدا  _ يز
نآ رب  درک  مالـس  دوب و  عطاس  نامـسآ  يوس  هب  شنیبَج  زا  رو  هک ن_ دـمآ  نوریب  يدرم  راغ  نآ  زا  میدیـسر و  يراغ  هب  هار  ياـنثا 

ناـبز هب  دـندش و  ادـیپ  اـم  ربارب  زا  یئوـهآ  هّلگ  و  وا ، تیاـعر  هب  تسا  هدـینادرگ  ّ_ل  كو ار م_ یلاـعت م_ قـح   : تفگ ترـضح و 
_ن ير هز ت_ _ي_ ناـکاپ و پ_كا نیرتکاـپ  وا  یئاـمن !  یم  تـیبرت  ار  هـک  هـک  یناد  یمن  هـمیلح !  يا  دـنتفگ : حـی  ف_ص_
تشیعم و رد  یتدایز  تکرب و  سپ  _د ؛ ندر مالس ك_ ترضح  نآ  رب  متشذگ  هک  تشد  هوک و  ره  هب  و  تسا .  ناگزی  _ پ_كا

درکن ثَدَح  دوخ  ياه  هماج  رد  زگره  و  ترضح .  نآ  تکرب  زا  دندش  رایسب  ام  تاناویح  میدش و  رگناوت  میتفای و  دوخ  لاوما 
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ار ك_ه شتروـع  زگره  تشاذـگن  و  دـش ) یم  ورف  نیمز  رد  هکنآ  هچ  تشگن  هدـید  باـنج  نآ  زا  یعوفدـم  یهاـگ  چـیه  هـکلب  )
یم وا  تظفاـحم  دـنکفا و  یم  شتروع  رب  ار  وا  ياـه  هماـج  هک  مدـید  یم  وا  اـب  ار  یناوج  هتـسو  دو و پ_ي_ هدو ش_ گ_ش_

.دومن

ناردار زور ب_ ره  هک  تفگ  نم  اـب  يزور  سپ  مدرک ؛  تی  _ بر ار ت_ تر  نآ ح_ض_ زور  ود  لا و  پ_س پ_ن_ج س_
نوچ منک .  یم  تقفاوم  ناشیا  اب  زین  نم  زورما  تفگ :  .دنور  یم  نادنفسوگ  ندینارچ  هب  متفگ :  دنور ؟ یم  م_ن ب_ه ك_ج_ا 
دیود ام  يوس  هب  نم  دنزرف  سپ  دندرک ؛ وش  تسـش و  ار  وا  دندرب و  یهوک  هّلق  رب  دنتفرگ و  ار  وا  هکئالم  زا  یهورگ  تفر  ناشیا  اب 
يوس هب  وا  زا  يرون  هک  مدید  مدـمآ ،  وا  دزن  هب  نوچ  دـندرب و  ار  وا  هک  دـیبایرد  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دـمحم  تفگ :  و 

ادخ سرت  م_ ردا ، يا م_ گ_ف_ت :  ار ؟ چ_ه ش_د ت_ متفگ :  مدیسوب و  متفرگرب و  رد  ار  وا  سپ  ددرگ ؛ یم  عطاس  نامسآ 
ناهاشداپ هک  تسا  نیا  تفگ :  دز و  هرعن  دـید و  ار  وا  يزور  ینهاک  .رتوکی و  کشُم ن_ زا  دوب  عطاس  وا  زا  یئوب  و  تسا .  نم  اـب 

(43) .دزاس قّرفتم  ار  برع  دینادرگ و  دهاوخ  روهقم  ار 

زا اـــهنآ  دــــندروآ  یم  ماـــع  لا ط_ _ف_ طا يار  _ت ب_ نو چ_شا _ت ك_ه چ_ سا _ت  ياور سا  _ّ _ن ع_ب با زا  و 
ياه هدید  دندش ، یم  راد  باو ب_ي_ زا خ_ نا  _ كدو نوچ ك_ درک و  یمن  زارد  تسد  ترـضح  نآ  دندوبر و  یم  رگیدـکی 

وبشوخ هتسش و  يور  ترضح  نآ  دوب و  هدولآ  ناشیا 
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(44) .دش یم  رادیب  باوخ  زا 

يدا ها م_ن_ _ گا ن_ دوـب ، هتـسشن  هبعک  کـیدزن  بلّطملادـبع  يزور  هـک  تـسا ،  هدرک  تـیاور  رگید  ربـتعم  و ب_ه س_ن_د 
يا درک : ادن  دش و  بضغ  رد  بلّطملادبع  سپ  تسا ؛  هدش  ادیپان  همیلح )   ) زا مان  دّمح ) م_  ) يد _ نزر در ك_ه ف_ اد ك_ ن_

هب بسا  زا  هک  درک  دای  دنگوس  تسا و  هدش  ادیپان  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  هک  دیوش  راوس  ِبلاغ !  ینب  يا  مشاه و  ینب 
: دناوخ یم  رعش  نیا  دیدرگ و  یم  هبعک  رود  رد  مشکب و  ار  یشرق  دص  یبارعا و  رازه  ای  مبایب  ار  دّمحم  ات  میآ  یمن  ریز 

 : رعش

ادَّمَُحم یبِکار  َّدُر  ِّبَر  ای 

ادَی يْدنِع  ْذِّختاَو  ََّیِلا  اّدَر 

ادَجُوی َْنل  ادَّمَُحم  ْنِا  ِّبَر  ای 

ادَّدَبُم ْمُهُّلُک  ٌْشیَُرق  حبْصت 

راـب ار  دوـخ  تمع  ار و ن_ ّمل  هلآ و س_ هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  نم  راوسهـش  نم  يوـس  هب  نادرگرب  نم ،  راـگدرورپ  يا  ینعی  ؛
.درک مهاوخ  هدنکارپ  ار  شیرق  مامت  دوشن  ادیپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  رگا  اراگدرورپ ، نادرگ .  هزات  نم  رب  رگید 

تسا يداو  نالف  رد  هک  دیسر  ادن  تسا ؟  اجک  رد  هک  دیسرپ  درک ، دهاوخن  عیاض  ار  دّمحم  یلاعت  قح  هک  دینش ، اوه  زا  یئادن  سپ 
زا دو  زا خ_ _ج_ عا _د ك_ه ب_ه  ند _ يد ار  تر  نآ ح_ض_ دــنتفر ، يداو  نآ  هـب  نوـچ  نـالیغّما ،  راــخ  تـخرد  ریز  رد  ، 

نوـچ دـنا  هداتـسیا  ترـضح  نآ  کـیدزن  ناوـج  ود  دـیامن و  یم  لواـنتو  راد م_ي چ_ي_ن_د  _ بآ َ_ب  طُر را ، _ت خ_ خرد
؟  یتسیک وت  هک  دندیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  سپ ،  دـندوب ؛ لیئاکیم  لیئربج و  ناوج  ود  نآ  دـندش و  رود  ناناوج  نآ  دـنتفر  کیدزن 

 : تف گ_
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_ي_د و نادر _ گر در و ب_ راو ك_ دوخ س_ ندرگ  رب  ار  ترـضح  نآ  بلّطملادبع  سپ  بلّطملادبع ؛  نب  هّللادبع  دنزرف  منم 
نوچ دندوب  هدش  عمج  وا  دزن  هنمآ  ترضح  يرادلد  يارب  رایسب  نانز  دومرف و  فاوط  ار  ترـضح  نآ  طوش  تفه  هبعک  رود  ب_ر 

(45) .دومنن تافتلا  رگید  نانز  يوس  هب  تفر و  هنمآ  دزن  هب  دوخ  دروآ  هناخ  هب  ار  ترضح  نآ 

هب تشاد و  مان  هکرب )   ) دوب و هّللادبع  كزینک  هک  هّیـشبح  نمیاّما  دـندروآ  هنمآ  دزن  هب  ار  ترـض  نآ ح_ نو  چ_ هل ؛  _م_ جـلا ب_
تخادرپ و ترـضح  نآ  _ت  شاد _ ها _ت و ن_گ_ نا هب ح_ض_ دوـب  هدیـسر  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هـّللا  یلـص  ربـمغیپ  هـب  ثاریم 

ماعط چیه  هاگماش  ات  يدیشونب و  مزمز  زا  یتبرش  دادماب  ره  دنک ، تیاکش  یگنـشت  یگنـسرگ و  زا  هک  دیدن  ار  ترـضح  نآ  زگره 
.دومرف یمن  ندروخ  هب  مادقا  دندرک و  یم  ماعط  ضرع  وا  يارب  هاگتشاچ  هک  دوب  رایسب  يدیبلطن و 

هیلع هّللا  یلص  ادخ  لوسر  تر  لئا ح_ض_ م_ ___ ت و ش ___ قل ___ نا خ ___ ي ___ رد ب مرا :  ___ ه ___ ل چ ___ ص ___ ف
ترضح نآ  هفیرش  فاصوا  همیرک و  قالخا  زا  يرصتخم  مّلس و  هلآ و  و 

هراشا

_د ك_ه نا ناد م_ نداد ب_ شراـگن  ار  مّلـس  هلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  هفیرـش  فاـصوا  قـالخا و  رکذ  اـنامه 
نکل دروآرد ، شیوخ  _ك  شو _ه ب_ه ك_ نا نزور خ_ زا  ار  باتفآ  مرج  دهاوخ  ای  دیامیپب  هنامیپ  هب  ار  _ا  يرد بآ  ك_س 

 . مینک هراشا  تسا  باتک  نیا  روخارف  هک  يرصتخم  هب  هک  دنک  یم  بجاو  باتک  تنیز  يارب 

وا تباهم  اه  هن  رد س_ي_ دومن و  یم  تمظع  اب  اه  هدید  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لو  _ سر تر  ناد ك_ه ح_ض_ ب_
دوبن و دنلب  رای  دو و ب_س_ _ر ب_ تد _ نل یکدنا ب_ الاب  هنایم  زا  هدراهچ ،  بش  هام  دـننام  دیـشخرد  یم  رون  زا  شیور  دوب ،

رایسب هن  شیوم  دوب و  گرزب  شکرابم  رس 
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رگا تشذـــگ و  یمن  شوــگ  هــمرن  زا  تاـــقوا  رثــکا  شر  يو س_ هدا و م_ _ت_ فا را  دو و ن_ه ب_س_ي_ هدـــیچیپ ب_
ینارون دیفـس و  شیور  _ك_ن_د و  فا رـس م_ي  فرط  ود  رب  و  ( 47  ) تفاکـش یم  ار  شنایم  دش  م_ي  _ر(46 ) تد _ نل ب_
بـضغ ماگنه  هک  دوب  شیناـشیپ  ناـیم  رد  یگر  دوب و  هدیـشک  سّو و  دوب و م_ق_ کـیراب  شیوربا  دوب و  یناـشیپ  هداـشگ  دوب و 

تفات و یم  نآ  زا  يرون  تشاد و  یگدـمآرب  یکدـنا  شناـیم  دوب و  هدیـشک  کـیراب و  باـنج  نآ  ینیب  دـمآ و  یمرب  دـش و  یمرپ 
رو و رد ص_ف_ا و ن_ شندرگ  دوـب  هداــشگ  كزاــن و  قاّرب و  دیفــس و  شیاهنادــند  دوـب و  هوـبنا  شفیر  _ن ش_ سا م_ح_

یم لقیـــــــص  _د و  نزا هر م_ي س_ زا ن_ق_ دو ك_ه  یئا ب_ _ه_ ترو ندر ص_ _ن_د گ_ نا _ت م_ ما _ت_ق_ سا
.دننز

ياهناوخت _ سا دوب و س_ر  نهپ  شفتک  ود  ناـیم  .دوب  رگیدـکی  ربارب  شمکـش  هنیـس و  لدـتعم و  همه  _ش  ند _ض_يا ب_ عا
شندـب تسا .  حود  بر م_م_ نا ع_ رد م_ي_ تسا و  تّوق  تعاجـش و  تامالع  زا  اـهنیا  دوب و  تشرد  يوق و  شندـب  ياهدـنب 
یتدایز زا  شنایم  رد  دنـشاب و  هدز  لقیـص  هک  هرقن  دننام  دوب  وم  زا  یکیراب  هایـس  طخ  شفان  ات  هنیـس  نایم  زا  دوب و  ینارون  دیفس و 

_ت شاد وم  شیاهشود  عارذ و  دوب و  يراع  وم  زا  ترضح  نآ  مکـش  هنیـس و  فارطا  اهناتـسپ و  _د و  یهایـس ن_م_يا ّطخ  افص 
زا شنای  _ه م_ کل دو ب_ راومه ن_ب_ شیاهاپ  فک  .دوب  هدیـشک  فاص و  شقاس  اهدعاس و  .دوب  دـنلب  هدیـشک و  شناتـشگنا 

دش یمن  دنب  دش  یم  هتخیر  اهنآ  رب  یبآ  هرطق  رگا  هک  يّدح  هب  دوب  مرن  فاص و  رایسب  شیاهاپ  تشپ  دوب و  رود  نیمز 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


دوخ بناـج  هب  نوچ  تفر و  یم  هار  راـقو  ینءاـت و  اـب  دیـشک و  یمن  نیمز  رب  ناّربـکت  شور م_ هب  ار  اهمدـق  تفر  یم  هار  نوـچ  و 
درک یمن  رظن  مــشچ  هشوــگ  هــب  تــلود  باــبرا  شور  هــب  دــیو  یم ش_د ك_ه ب_ا ك_س_ي س_خ_ن گ_ تــفتلم 

هب شا  هدـید  لاوـحا  _ث_ر  كا رد  ند م_ي گ_ش_ت و س_خ_ن م_ي گ_ف_ت و  ما ب_ _ه ب_ا ت_م_ کـل ب_
دوب هتـسویپ  _ش  هود _ نا دو و  مال م_ي ن_م_ تردابم ب_ه س_ دید  یم  ار  هکره  دوب و  هدایز  نیمز  يوس  هب  شرظن  دوب و  ریز 

هعماج تاـملک  دومرف و  یمن  نخ  جا س_ _ت_ي_ حا نود  دو و ب_ یلا ن_ب_ یلغـش خ_ يرکف و  زا  زگره  مئاد و  شترکف  و 
دوب و مرن  شَیوُخ  دوب و  قح  هدـننک  رهاـظ  دوبن و  رـصاق  دوصقم  هداـفا  زا  دوب و  رایـسب  شین  كدـنا و م_ع_ شظفل  هک  تفگ  یم 
ار یتـمعن  چـیه  تسناد و  یم  میظع  ار  یتـمعن  كدـنا  درمـش و  یمن  ریقح  ار  یـسک  دوبن و  شمیرک  قـلُخ  رد  تظلغ  یت و  _ شرد

يارب زا  دـمآ و  یمن  بضغ  هب  ایند  روما  توف  يار  زا ب_ دومرف و  یمن  مه  حدـم  ار  یندـیماشآ  یندروخ و  اّما  دومرف  یمن  تّمذـم 
وربا و مشچ و  هب  هن  دومن  یم  هراشا  تسد  هب  دومرف  یم  هراشا  نوچ  تخانش و  یمن  ار  وا  یـسک  هک  دمآ  یمرد  مشخ  هب  نانچ  ادخ 

نآ ندــیدنخ  رثــکا  درک و  یمن  حرف  راــهظا  رایـــس  _ت و ب_ شاذ هد ب_ر ه_م م_ي گ_ _ يد دا م_ي ش_د  نوــچ ش_
ياهنادــند هاــگ  دوـش و  رهاــظ  ترــضح  نآ  هد  ياد خ_ن_ دو ك_ه ص_ دو و ك_م ب_ تر ت_ب_س_م ب_ ح_ض_

ار سکره  ندیدنخ و  رد  دش  یم  رهاظ  گرگت  ياه  هناد  دننام  شینارو  ن_
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بجوم دـمآ و  یم  ناشیا  راک  هب  هچنآ  دـش و  یم  ناشیا  هّجوتم  جایتحا  روخ  رد  داد و  یم  یتداـیز  نید  رد  تلیـضف  ملع و  ردـق  هب 
دومرف یم  دنناسرب و  نابئاغ  هب  دنونـش  یم  نم  زا  هچنآ  نارـضاح  هک  دومرف  یم  ررکمو  دومرف  یم  نایب  ناشیا  يارب  دوب  تّما  حالص 
ياطخ شزغل و  رب  ار  یـسک  دـینا و  _ سر _د  ناو ار ب_ه م_ن ن_ت_ دو  تجاـح خ_ هک  ار  یـسک  تجاـح  نم  هب  دـیناسرب  هک 

رگم دندش  یمن  قّرفتم  و  ملع ،  ناگدننک  بلط  ترـضح  نآ  سلجم  هب  دندش  یم  لخاد  هبا  دومرف و ص_ح_ یمن  هذخا  ؤم  نخس 
در و یمن ك_ هراــنک  ناــشیا  زا  اــّما  دوــب  رَذـَـح  رد  مدرم  ّرــش  زا  دــندوب و  هدیــشچ  تـمکح  مــلع و  توــالح  زا  _ك_ه  نآ

نا _ش_ يا لاو  _ حا دو و  یم ن_م_ دوـخ  باحـصا  يوجتـسج  تـشاد و  یمن  غـیرد  ناـشیا  زا  ار  یئوخـشوخ  یئور و  _ شو خ_
_د و نو _ل ش_ فا ادا ك_ه غ_ م_ب_ ن_م_ي ش_د  مدر  م_ لاو  _ حا زا  _ل  فا _ز غ_ گر ه_ _ت و  فر گ_ م_ي 
داد و دو ج_يا م_ي  _ك خ_ يدز ار ن_ قـــــــــــل  نا خ_ _ل م_ي_ل ك_ن_ن_د و ن_ي_ك_ طا يو ب_ ب_ه س_
تاساوم و هک  دوب  یـسک  وا  دزن  مدرم  نیرتگرزب  دشاب و  رتشیب  ناناملـسم  يارب  وا  یهاوخریخ  هک  دوب  یـسک  وا  دزن  قلخ  لض  _ فا

.دنک رتشیب  مدرم  يرای  ناسحا و  تنواعم و 

ربمایپ سلجم  بادآ 

سل ج_يا رد م_ج_ ادـخ و  داـی  اـب  رگم  تساـخ  یمنرب  تسـشن و  یمن  یـسلجم  رد  هک  دوب  نینچ  ترـضح  نآ  سلجم  بادآ  و 
رخآ رد  دــش ، یم  سلجم  لـخاد  نوـچ  و  نـیا ،  زا  دوـمرف  یم  یه  داد و ن_ رار ن_م_ي  دو ق_ يار خ_ صو ب_ م_خ_ص_

یم رما  نیا ،  هب  ار  مدرم  تسشن و  یم  دوب  یلاخ  هک  سلجم 
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سک ره  هک  دومرف  یم  ترـشاعم  نانچ  دیناسر و  یم  تافتلا  مارکا و  زا  يا  هرهب  دوخ  سلجم  _ل  ها زا  دومرف و ب_ه ه_ر ي_ك 
یمنرب درک  یم  _ت_ن ن_ سا _ خر هدارا ب_ وا  تسشن ت_ا  یم  هکره  اب  وا و  دزن  تسا  قلخ  نیرت  یمارگ  هک  دوب  نآ  نامگ  ار 

یم یضار  ار  وا  یلیمج  هدعو  یکین و  نخس  هب  ّالاو  در  اور م_ي ك_ دو  رودقم ب_ رگا  دیبلط  یم  یتجاح  وا  زا  هکره  تساخ و 
.دوب يواسم  ّقح  رد  وا  دزن  سک  همه  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  قلخ  همه  شمیمع  قلُخ  درک و 

دش و یمن  هتفگ  نآ  رد  یسک  َِدب  دش و  یمن  دنلب  نآ  رد  اهادص  دوب و  تناما  یتسار و  ایح و  يرابدرب و  سلجم  شفیرـش ،  سلجم 
رد رگیدکی  اب  همه  دندرک و  ردا م_ي ش_د ن_ق_ل م_ي  یئاطخ ص_ یـسک  زا  رگا  دش و  یمن  روکذـم  سلجم  نآ  زا  يدـب 

ماقم رد  رگیدکیاب  دندرک و  یم  ّتیـصو  يراکزیهرپ  يوقت و  هب  ار  _گ_ر  يد _ك_ يو دندوب  ناسحا  فاصنا و  تلادع و  ماقم 
دـندرک و یم  _ت  _يا عر ار  ناـبیرغ  دـندرک و  یم  محر  نـالاسدرخ  رب  دـندرک و  یم  ریقوت  ار  ناریپ  .دـندوب  یگتـسکش  عضاوت و 
دش و یمن  رّرضتم  وا  ینیشنمه  زا  یسک  دو و  مرن خ_و ب_ ور و  هداشگ  هتـسویپ  هک  دوب  نانچ  سلجم  لها  اب  ترـضح  نآ  تریس 

دـش یم  عقاو  يزیچ  رگا  درک و  یمن  مدرم  حدم  رایـسب  درک و  یمن  مدر  تفگ و ع_ي_ب م_ یمن  شحف  درک و  یمن  دـنلب  ادـص 
نخس رایسب  درک و  یمن  هلداجم  دوبن و  دیماان  وا  زا  یسک  دومرف و  یم  لفاغت  دوبن  شمی  عبط م_س_ت_ق_ ّیضرم  هک 
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.د _ يو _ل گ_ طا _ك_ه ب_ نآ ار م_گ_ر  يد  _ حا دو س_خ_ن  _ مر ن_م_ي گ_ف_ت و ق_ط_ع ن_م_ي ف_
اـهبیع و دومرف و  یمن  شنزرـس  ار  يدـحا  درک و  یمن  تّمذـم  ار  یـسک  دـش و  یمن  نآ  ضّرعتم  تشادـن  هدـیاف  هک  يز  و چ_ي_

یم سلجم  هب  ار  ناشیا  هباحـص  هکنیا  یّتح  دومرف  یم  ربص  نایبارعا  نابیرغ و  بدا  ءوس  رب  دومن و  یمن  صحفت  ار  مدرم  ياهـشزغل 
(48) .دنوش دیفتسم  دوخ  دننک و  لا  ؤس  ناشیا  هک  دندروآ 

 ، منک انز  ات  ییامرف  تص  _ خر ار  هک م_ دش  دناوت  تفگ :  دمآ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  دزن  یناوج  هک  تسا  ربخ  رد 
شی ناو پ_ نآ ج_ يآ ،  _ك م_ن  يدز ن_ دو : _ مر ّمل ف_ هلآ و س_ هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  دـندز ، يو  رب  گناب  باحـصا 

تالاخ و تاّـمع و  اـب  ناـنچمه  وت و  رهاوخ  رتخد و  اـب  اـی  دـنک  اـنز  وت  ردا  _ ما سک ب_ هک  يراد  یم  تسود  چـیه  دومرف : دـش ،
هنیس رب  كرابم  تسد  هاگنآ  .دنشاب  نینچ  يادخ  ناگدنب  همه  دومرف : مهدن .  اضر  درک : ضرع  يراد ؟  اور  راک  نیا  دوخ  ناشیوخ 

 : تفگ دروآ و  دورف  وا 

(49 () ُهَجْرَف ْنِّصحَو  ُهَْبلَق  ْرِّهَط  ُهَْبنَذ َو  ْرِفْغا  َّمُهّللَا  )

_ن با هر  س_ي_  ) زا و  ن_ش_د  هد  _ يد _ه  نا ب_ي_گ_ نز  ه_ي_چ  _ب  نا ج_ ب_ه  پ_س  نآ  زا  _گ_ر  يد
هب ج_ب_ل ط_ّي مالـسا  رکـشل  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  نامز  رد  هتفگ  هک  هد  ن_ق_ل ش_ ما )  ه_ش_

نو .دو چ_ یئا ب_ _م ط_ رتخد ح_تا اهنآ  هنایم  رد  هک  دندروآ  هنیدـم  هب  اجنآ  زا  یئارَُـسا  دـندرک و  _د و ف_ت_ح  ند _ مآ
لوسر ي_ا  در : ضر ك_ _ت_ش ع_ مد متاح خ_ رتخد  دید  ار  اهنآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمغی  پ_
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ار ام  شخبب  راذگ و  ّتنم  ام  رب  هدرک  رارف  ماش  هب  متاح  نب  ّيدع  مردارب  هدرم و  متاح  مردپ  ینعی  ِدفاْولا ؛ َباغ  دلاْولا َو  َکَلَه  هّللا ، 
تاـقالم ار  ناـشیا  هک  مّوس  زور  دومر ، وا ن_ف_ _ي ب_ه  باو تر ج_ مود ح_ض_ لّوا و  زوُر  .دراذ و  ّتنم گ_ وت  رب  ادـخ 

ضر هرا ع_ _ بود دو ك_ه  _ مر هرا ف_ _ شا نز  نآ  مـــال ب_ه  _ّ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ مـــلار _ي_ ما دو  _ مر ف_
: دو _ مر مّلـس ف_ هلآ و  هیلع و  هـّللا  یلـص  مرکا  لوـسر  در ، هدا ك_ _ عا ار  _ت_ه  شذ نز س_خ_ن گ_ نآ  لا ك_ن ،  ح_

تریس دوب  هنوگنیا  (50) .دومرف وفع  وا  زا  متـسرفب و  تتیالو  هب  ارت  دوش  ادـیپ  یتناـما  اـب  هل  _ فا ّ_د ه_س_ت_م ق_ صر م_ت_
.راّفک اب  ترضح  نآ 

نایهاپس يارب  ربمایپ  همانشخب 

نایر _ك_ شل ار ب_ا  ها  نادئاق س_پ_ دومن  یم  رومءام  ار  يرکـشل  نوچ  هک  دنا  هتـشون  ترـضح  نآ  تریـس  رد  رَیِـس  بابرا 
يادخ و هب  دیئوج  تماقتـسا  یلاعت و  يادخ  مان  هب  دیورب  دومرف : یم  ار  ناشیا  دومرف  یم  هظعوم  ّتیـصو و  هنوگنیدب  هدومرف  بلط 

 . يادخ لوسر  ّتلم  رب  يادخ  يارب  دینک  داهج 

زا ار ب_ع_د  را  _ّ _د و ك_ف يراد اور م_ _ت  قر _م س_ زاو غ_ن_يا م_ك_ر ن_ك_ن_ي_د  مدر !  يا م_ نا  ه_
و لا  _ف_ طا و  نار  پ_ي_ و  _د  یئا _ مر ن_ف_ ق_ط_ع  _ض_ا  عا _گ_ر  يد و  شو  گ_ و  چ_ش_م  ق_ت_ل 
_د ب_ه ق_ت_ل نراد هــلو ه_ا ج_يا  _ا و ب_ي_غ_ هرا رد غ_ ار ك_ه  نا  _ نا _ب_ هر ار ن_ك_ش_ي_د و  نا  _ نز
رب ار  راد  هویم  ناتخرد  ودینک  قرغ  بآ  دینازوسم و ب_ه  ار  ناتسلخن  دیشاب و  رطـضم  هکنآ  زج  دینزن  خیب  زا  ار  ناتخرد  دیناسرن و 

دینکن دوبان  ار  تشوگ  لالح  نارونا  _د و ج_ يو جا ش_ ناد م_ح_ت_ مه ب_ هک  دشاب  دـینازوسم  ار  عرز  ثرح و  دـیرواین و 
زگره دتفا و  مزال  توق  رهب  زا  هکنیا  زج 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 69 

http://www.ghaemiyeh.com


(51) .دیرایم تلیح  دیزاسم و  هدولآ  رهز  اب  ار  ناکرشم  بآ 

یم رتگرزب  ار  سفن  اـب  داـهج  يداـهج ،  ره  زا  دزن و  نمـشد  رب  نوخیبش  درکن و  تلماـعم  نیا  زج  نمـشد  اـب  ترـضح  نآ  زگره  و 
اج هب  هک  یتعامج  ابحرم  دومرف : ترضح  دندوب ، هدمآ  راّفک  اب  داهج  زا  ترضح  نآ  رکشل  یتقو  هک  هدش  تیاور  هکنانچ  تسناد ؛ 
اب داهج  دومرف : تسا ؟  مادـک  رتگرزب  داـهج  دـندرک : ضرع  .رتگرزب  داـهج  _ت  سا نا  _ش_ يا رب  ار و  رتکچوک  داـهج  دـندروآ 

؟  هدش دیفس  دوز  امش  نساحم  يوم  ارچ  هک  دندیسرپ  ترضح  نآ  زا  هک  تسا  لوقنم  هربتعم  تیاور  رد  و  (. 52  ) هراّما سفن 

لاوـحا اـهنآ  رد  هـک  َنولئآـسَتَی  َّمَـع  تــال و  _َ سر _ُ _ع_ه و م قاو دو و  هرو ه_ در س_ ار پ_ي_ر ك_ دو ك_ه م_ _ مر ف_
(53  .) تسا روکذم  هتشذگ  ياهتّما  باذع  تمایق و 

هن يرانید و  _م و  هرد تشاذگن  تفر  ایند  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  تر  نو ح_ض_ هد ك_ه چ_ _ت ش_ ياور و 
دزن دوب  ورگ  رد  شهرز  دـش  لـصاو  یهلا  تمحر  هب  نوچ  .دوخ و  يراوس  رتـش  زا  ریغ  هب  يرتـش  دنفـسوگ و  هن  يزینک و  مـالغ و 

(54) .دوب هتفرگ  ضرق  هب  وا  زا  دوخ  لایع  هقفن  يارب  هک  وج  عاص  تسیب  يارب  هنیدم  نادوهی  زا  يدوهی 

هیلع و هّللا  یلص  ادخ  لو  _ سر دز  _ي ب_ه ن_ کل ك_ه م_ دو :  _ مر مال ف_ _ّ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر ما  _ ما تر  و ح_ض_
رهب زا  همه  ار  هّکم  يارحص  یهاوخ  یم  رگا  هک  دیا  _ مر دناسر و م_ي ف_ یم  مالس  ارت  تراگدرورپ  تفگ :  دمآ و  مّلـس  هلآ و 

کی مهاوخ  یم  اراگدرورپ ! تفگ :  درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  رس  ترضح  سپ  منک .  یم  الط  وت 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


لا ك_ن_م و زا ت_و س_ؤ  _م و  _ن_ه ب_شا سر زور گ_ ارت ح_م_د ك_ن_م و ي_ك  مشاـــــــب و  ریــــــــس  زور 
(55) .دش لصاو  یهلا  تمحر  هب  ات  دش  مد س_ي_ر ن_ نا گ_ن_ زا ن_ زور  تر س_ه  نآ ح_ض_ دو ك_ه  _ مر ف_

لو _ سر ب_ا  دو : _ مر _ت ك_ه ف_ سا لو  مـال م_ن_ق_ _ّ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ ملار _ي_ ما تر  زا ح_ض_ و 
_د و مآ مال  _ّ سلاا _ه_ یل همطاف ع_ ترـضح  هاـگان  قدـنخ ،  ندـنک  رد  میدو  ّمل ب_ هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  اد ص_ خ_

ضرع مالّـسلاا  _ه_ یل _م_ه ع_ طا ف_ تسیچ ؟  نـیا  هـک  دوـمرف : ترـضح  دروآ و  ترـض  نآ ح_ يار  _ي ب_ نا هرا ن_ پ_
 . مدروآ يار ش_م_ا  ار ب_ هرا  _ن پ_ يا مدو و  هـــتخپ ب_ مالــــسلاامهیلع )   ) نیــــسح نـــسح و  يارب  یناــــن  صرق  درک :

نیا _ت و  سا هد  رد ت_و ن_ش_ فو پ_ _ل ج_ خاد ماع  _ت ك_ه ط_ سا زور  س_ه  دو ك_ه :  _ مر تر ف_ ح_ض_
یم كاـخ  يور  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  هتفگ  ساـّب  نبا ع_ و  (. 56  ) مروخ یم  هک  تسا  یماـعط  لّوا 
نا يار ن_ ار ب_ ترضح  نآ  یمالغ  رگا  تسب و  یم  دوخ  تسد  هب  ار  دنفسوگ  دومن و  یم  لوانت  ماعط  كاخ  يور  رب  تسشن و 
مــال _ّ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ زا ح_ض_ و  ( 57) .دوـمرف یم  وا  تباـجا  دوـخ ، هنا  _ي_د ب_ه خ_ بـل يو م_ي ط_ ج_

ياهگر ددع  هب  هبترم  تصش  دصیس و  زور  ره  مّلـس  هلآ و  هیل و  هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  هد ك_ه ح_ض_ _ت ش_ ياور
 : تفگ یم  ندب 

(58 () .ٍلاح ِّلُک  یلَع  اریثَک  َنیَملاْعلا  ِّبَر  ِهّلل  ُدْمَْحلَا  )

(59) .درک یمن  رافغتسا  هبترم  جنپ  تسیب و  ات  تسشن  یم  مک  _ت ه_ر چ_ن_د  سا _م_ي خ_ نر _ي ب_ سل زا م_ج_ و 

(60  .) تفگ یم  ِهّللا ) َیِلا  ُبُوتَا   ) هبترم دات  و ه_ف_ هّللا )  ِ_ُر  ْ_ف َ_غ ْ_ت سَا  ) _ب_ه تر دا م_ يزور ه_ف_ت_ و 

ترضح هعمج  بش  هک  هدش  _ت  ياور و 
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هب هک  تسه  یندیماشآ  _ا  يآ ك_ه  دو : _ مر دو و ف_ را ن_م_ _ط_ فا هدارا  اُبق  دجسم  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر 
معط تشاذگ و  ناهد  رب  ترضح  نوچ  دوب ، هتخیر  نآ  رد  لسع  هک  دروآ  يریـش  هساک  يراصنا  یلوخ  نب  سوا  میامن ،  راطفا  نآ 

دو ناو ن_م_ اـفتکا م_ي ت_ يرگیدـب  یکی  زا  هک  تسا  یندـیماشآ  ود  نیا  هک  دوـمرف  تشادرب و  ناـهد  زا  _ت  فا ار ي_ نآ 
_ن_ي م_ي تور نـــــکیلو ف_ ار  نآ  ندروــــــخ  مدرم  رب  مار ن_م_ي ك_ن_م  ار و ح_ ود  مرو ه_ر  م_ن ن_م_ي خ_

یم تسپ  ار  وا  ادخ  دنک  ربکت  هکره  دنادرگ و  یم  دنلب  ار  وا  ادخ  یلاعت  قح  يارب  دـنک  ینتورف  هکره  ادـخ و  يار  ك_ن_م ب_
مورحم ار  وا  ادخ  دن  فار ك_ _ سا _ه  كر _د و ه_ هد يزور م_ي  ار  وا  اد  دشاب خ_ ور  هنایم  دوخ  تشیعم  رد  هکره  دنادرگ و 

(61) .دراد یم  تسود  ار  وا  ادخ  دنک  دای  رایسب  ار  گرم  هکره  دنادرگ و  یم 

تر _ت ك_ه ح_ض_ سا لو  مــــال م_ن_ق_ _ّ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ زا ح_ض_ و ب_ه س_ن_د ص_ح_ي_ح 
كرت رگید  دـنتفگ  هک  تفرگ  یپاـیپ  هزور  ردـق  نآ  یتّدـم  تـثع  لّوا ب_ رد  مـّل  هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر

هب تفرگ  یم  هزور  نایم  رد  کی  یتّدم  تفرگ ،  دهاوخن  دـنت  در ك_ه گ_ف_ هزور ك_ كر  یتدـم ت_ سپ  درک  دـهاوخن 
كر ار ت_ نآ  پ_س  تشاد ،  یم  هزور  ار  نآ  ضیبلا  مایا  هام  ره  رد  درک و  كرت  ار  نآ  سپ  مالّسلا ،  هیلع  دواد  ترضح  قیرط 

و ها  م_ لّوا  ها پ_ن_ج_ش_ن_ب_ه  م_ ه_ر  رد  _ت ك_ه  فر گ_ رار  ق_ نآ  ّ_ت_ش ب_ر  س_ن دو و  _ مر ف_
هزور ار  هام  نایم  ههد  زا  لّوا  هبنشراهچ  هام و  رخآ  هبنشجن  پ_
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(63  .) تشاد یم  هزور  مامت  ار  نابعش  هام  و  (. 62  ) تسویپ يدزیا  تمحر  راوج  هب  ات  دو  قیرط ب_ نیا  رب  تشاد و  یم 

هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  هانپ  تلاسر  ترـضح  همیرک  قالخا  هفیرـش و  بادآ  زا  یـضعب  هک  تسا  هتفگ  هّللا  همحر  بوشآ  رهـش  نبا 
رتلداع و رتعاجـش و  رترابدرب و  رتاناد و  رت و  میکح  سک  همه  زا  ترـضح  نآ  هک  تسا  نآ  دوش  یم  رهاظ  هقّرفتم  رابخا  زا  هک  مّلس 

مدرم نیرت  یخس  دشابن و  لالح  وا  _ي_د ك_ه ب_ر  سر _ي ن_ نز _ت  سد _ت_ش ب_ه  سد _ز  گر دوب و ه_ رتنابرهم 
نآ ات  تفرگ  یمن  رارق  دیـسر  یم  بش  دمآ و  دا م_ي  _ يز يز  شیاطع چ_ي_ زا  رگا  دنامن و  وا  دزن  یمهرد  رانید و  زگره  دوب 

نیرت تسپ  داد و  یم  ادخ  هار  رد  ار  یقاب  تشاد و  یمن  هاگن  زگره  دوخ  لا  تو س_ زا ق_ هدا  _ يز دیناسر و  یم  شفرـصم  هب  ار 
ماعط نیمز  رب  تسـش و  یم ن_ نیمز  رب  دومرف و  یم  اطع  دندیبلط  یم  هچره  امرخ و  وج و  دـننام  تشاد  یم  هاگن  ار  اه  _ ما ط_ع_

ار دنفـسوگ  دو و  دو م_ي گ_ش_ ار خ_ _ه  نا ِرَد خ_ درک و  یم  هنیپ  ار  دوخ  هماج  ْنیَلعَن و  دیباوخ و  یم  نیمز  رب  دروخ و  یم 
هب ار  وضو  بآ  درک و  یم  وا  دَدَم  دـش  یم  هدـنام  ایـسآ  ندـینادرگ  زا  مداخ  نوچ  تسب و  یم  دوخ  ار  رتش  ياپ  دیـشود و  یم  دوخ 
یم ار  دوخ  لها  ياهتمدخ  دومن و  یمن  هیکت  مدرم  روضح  رد  دوب و  ریز  رد  شرس  هتسویپ  بش و  رد  درک  رضاح م_ي  دوخ  تسد 

ار دوخ  ناتشگنا  ماعط  زا  دعب  درک و 
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_د ند _ي_ بـــل _ت م_ي ط_ فا ار ب_ه ض_ي_ تر  نآ ح_ض_ هدـــنب ك_ه  دازآ و  دزن و  غورآ  زگره  دیــــسیل و  یم 
ریـش هعرج  کی  هچرگا  دومن  یم  لوبق  ار  هیدـه  .دو و  يد ب_ _ف_ن_ سو هچاپ گ_ يارب  زا  هچرگا  دومن  _ت م_ي  _با جا
يار زا ب_ دـمآ و  یمن  مشخ  هـب  اـیند  يارب  زا  زگره  درک و  یمن  رایـسب  مدرم  يور  رب  درو و ن_ظ_ر  یمن خ_ ار  قّدـصت  دوـب و 
یم لوا  _د ت_ن_ ندر یم ك_ رـضاح  هـچره  تـسب و  یم  مکـش  رب  گنـس  یهاـگ  یگنـسرگ  زا  درک و  یم  اد غ_ض_ب  خ_

دیشوپ و یم  ناتک  هبنپ و  زا  ربطس  ياه  هماج  دیشوپ و  مشپ م_ي  هّبُج  دیـشوپ و  یم  ینمی  دُرب  دومرف و  یمن  در  ار  زیچ  چیه  دومن و 
دومرف و یم  تسار  بناج  زا  ار  هماج  ندیـشوپ  يادتبا  تسب و  یم  رـس  هب  هما  دو و ع_م_ دیفـس ب_ ترـضح  نآ  ياه  هماج  رثکا 

ینی هب م_س_ك_ ار  هنهک  هماج  دیـشوپ  یم  ون  هماج  نوچ  دوب و  هعمج  زور  صوص  _ت ك_ه م_خ_ شاد ير  _ خا هماج ف_
تـشگنا رد  هرقن  رتـشگنا  دـنکفا و  یم  دوـخ  ریز  هب  درک و  یم  هت  ود  تفر  یم  هک  یئاـج  ره  هـب  هـک  تـشاد  یئاـبع  دیـشخب و  یم 

یم كاوسم  نتخاس  وضو  ره  تقو  تشاد و  تهارک  دب  ياهوب  زا  تشاد و  یم  تسود  ار  هزبرخ  درک و  یم  تسار  تسد  کچوک 
هاگ بسا و  هاگ  دش  یم  راوس  دش  یم  رّـسیم  هچ  ره  رب  درک و  یم  فیدر  دوخ  بقع  رد  ار  يرگید  هاگ  ار و  دوخ  هدـنب  هاگ  درک و 

 . شوگ زارد  هاگ  رتسا و 

ناشیا اب  تسشن و  یم  نیکاسم  ءارقف و  اب  ترضح  نآ  هک  هدومرف  و 
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دومرف و یم  بلق  فیل  أت  ار  موق  ره  فیرـش  تشاد و  یم  یمارگ  ار  هنـسح  قـالخا  حالـص و  مل و  ناـبحاص ع_ دروخ و  یم  ماـعط 
اد ب_ه يزیچ چ_ن_د ك_ه خ_ هب  رگم  دـنکرایتخا  نارگید  رب  ار  ناشیا  هکنآ  یب  درک  یم  ناـسحا  ار  دو  نا خ_ _ش_ يو خ_
دو و وا م_ي ن_م_ رذ  لو ع_ دیبلط ق_ب_ یم  رذـع  هک  ره  درک و  یم  تیاعر  ار  سک  ره  بدا  _ت و  سا هدر  _ر ك_ ما نآ 

شا هدـنخ  يادــص  زگره  هـظ و  _ عو نآر و م_ لوز ق_ _ت ن_ قو رد غ_ي_ر  در  را م_ي ك_ ت_ب_س_م ب_س_ي_
نانز زگره  دادن و  مانشد  ار  یسک  زگره  درک و  یمن  یتدا  _ يز دو  نا خ_ _ گد رب ب_ن_ ششوپ  شروخ و  رد  .دش و  یمن  دنلب 
یمرب دـمآ  یم  یتجاح  يارب  هک  زینک  مالغ و  دازآ و  ره  دادـن و  مان  _ شد در و  _ن ن_ك_ ير ار ن_ف_ دو  ناراکتمدـخ خ_ و 

هب ن_ي_ك_ي ار  دـب  درک و  یمن  دـنلب  ادـص  تموصخ  رد  دوبن و  _ت_خ_و  شرد و  _ت .  فر وا م_ي  _ت و ب_ا  سا خ_
یم هک  _ي  سل رد ه_ر م_ج_ دو و  یم ن_م_ هحفاـصم  هب  ادـتبا  درک و  یم  مالـس  هب  ادـتبا  دیـسر  یم  هک  ره  هب  داد و  یم  از  ج_

یهاگ تشاد و  یم  یمارگ  ار  وا  دمآ  یم  وا  دزن  هکره  دو و  هلبق ب_ هب  ور  ترـضح  نآ  نتـسشن  رثکا  درک و  یم  ادخ  دای  تسـشن 
یمن عنام  ّقح  نتفگ  زا  ار  وا  بضغ ،  اضر و  .دوخ و  شلاـب  هب  دومن  یم  راـثیا  ار  وا  درک و  یم  نهپ  وا  يارب  ار  دوخ  كراـبم  يادر 

رت ياه  هویم  زا  .دومرف و  یم  لوانت  کمن  اب  هاگ  بَطُر و  اب  ها  ار گ_ را  ش_د و خ_ي_
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_د و ير تشوگ و ث_ .دوـب  اـمرخ  ریـش و  اـی  اـمرخ  بآ و  ترـضح  نآ  كاروـخ  رثـکا  تشاد و  یم  رتتـسود  ار  روـگنا  هزبرخ و 
درو _ن م_ي خ_ غور دروخ و پ_ن_ي_ر و  یم  ار  راکش  تشوگ  اّما  .درک  یمن  راکش  تشاد و  یم  تسود  رایـسب  ار  ود  ك_

ینـساک و اهیزبس  زا  ار و  هَوْجَع  امرخ  زا  ار و  هکرـس  شروخنان  زا  ار و  ودـک  ابروش  زا  ار و  فتک  تسد و  دـن  _ف_ سو زا گ_ و 
(64) .ار مرن  يزبس  تشاد و  یم  تسود  تسا  یهوک  ناحیر  هک  جورذاب 

زارد رب  ریضَّنلا  ینب  هظیُرق و  ینب  ربی و  گنج خ_ رد  هک  دوب  يا  هبترم  هب  ترضح  نآ  ینتورف  عضاوت و  هک  تسا  هتفگ  یسربط  خیش 
نآ اب  یصخش  يزور  .درک  یم  مالس  نانز  لافطا و  رب  و  ( 65) دوب _ا  مر _ف خ_ یل زا  شلج  شماجل و  هک  دوب  هدش  راوس  یشوگ 

(66  .) متسین هاشداپ  نم  یسرت ،  یم  نم  زا  ارچ  هک  دومرف  دیزرل ، یم  تر س_خ_ن م_ي گ_ف_ت و  ح_ض_

اد لو خ_ _ سر مدر  _ت ك_ مد لا خ_ هد س_ م_ن  _ت ك_ه گ_ف_ت :  سا _ت  ياور کــــــلا  _س ب_ن م_ نا زا  و 
هدرکن هک  ار  يراک  يدرک و  ارچ  مدوب  هدرک  هک  ار  يراـک  دومرفن  زگره و  تفگن  نم  هب  ُّفا  سپ  ار ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 

شرحـس و يارب  دوـب  یتبرـش  نآ و  رب  درک  یم  راـطفا  هک  دوـب  یبترـش  ترـضح  نآ  يارب  زا  هـک  تـفگ  و  ( 67  ) يدرکن ارچ  مدوـب 
_ت بر نآ ش_ دوـب  اـَسب  دوـبن َو  شیب  تبرــش  کـی  ترــضح  نآ  را و س_ح_ر  _ط_ فا يار  دو ك_ه ب_ ب_س_ا ب_

هتخیمآ بآ  رد  هک  دوب  ینان  ترضح  نآ  تبرش  هک  دو  دو و ب_س_ا ب_ ير ب_ ش_ي_
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هک مدرک  ناـمگ  درک  رید  راوـگرزب  نآ  مدر  ّ_ا ك_ ار م_ه_ي نآ ج_ن_با  _ت  بر پ_س ش_ب_ي ش_ دو ، هدــش ب_
زا _ت ب_ع_د  کـی س_عا سپ  مدروـخ ،  ار  ترـضح  نآ  تبرـش  نـم  سپ  هدرک ،  توـعد  ار  ترـضح  نآ  هباحـص  زا  یـضعب 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  ایآ  هک  مدیـسرپ  بانج  نآ  ناهارمه  ضعب  زا  دروآ ، فیر  تر ت_ش_ نآ ح_ض_ ع_ش_ا 

 ! هن تفگ :  هدرک ؟  توعد  ار  بانج  نآ  یسک  ای  هدرک  راطفا  یئاج  رد 

_ت بر نآ ش_ تر  نآ ح_ض_ هکنآ  تهج  زا  دنادن  ادـخ  زا  ریغ  هک  يا  هبترم  هب  مغ  ترثک  زا  مدروآ  زور  هب  ار  بش  نآ  سپ 
هزور _ي ك_ه  تلا رد ح_ _ل ص_ب_ح ش_د  خاد بانج  نآ  دش  روطنامه  دروآ و  زور  هب  هنـسرگ  دباین و  دنک و  ار ط_بل 

(68) .دومنن نآ  زا  يدای  درکن و  لا  ؤس  تبرش  نآ  رما  زا  نم  زا  لاح  دو و ت_ا ب_ه  _ت_ه ب_ فر گ_

ترـضح يزور  دنتف ، ْریَمُع م_ي گ_ وبَا  ار  وا  هک  ردام  زا  دوب  يردارب  ار  کلام  نب  سنا  هک  هتفگ  بر )  ُ_غ_ م  ) رد يزر  م_ط_
: دنتفگ ؟  تسا نوزحم  هک  هدش  هچ  ار  وا  دیـسرپ  نز و غ_م ،  تلاح ح_ هب  درک  هدهاشم  ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر 
وا حاز ب_ه  ناو م_ تر ب_ه ع_ن_ ح_ض_ هدر .  _ت ك_ه م_ سا _ت_ه  شاد یکـــــشجنگ  هجوـــــج  ُهریُغن ؛) َتاـــــم  )

(69 (؟ ریغُّنلا َلَعَف  ام  ریمُع ، _ا  بَا ي_ا  دو : _ مر ف_

یـصخش دـنیامن ، حـبذ  يدنفــسوگ  ماـعط  يارب  دوـمرف  رما  دوـب  ير  _َ َ_ف رد س راو  _ گرز نآ ب_ هد ك_ه  _ت ش_ ياور و 
_گ_ر گ_ف_ت ك_ه يد نم و ش_خ_ص  اب  نآ  ندنک  تسوپ  هک  تفگ  يرگید  نم و  هدهع  هب  نآ  حبذ  هک  درک  ضرع 

نم اب  نآ  نت  پ_خ_
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مینک یم  عمج  مزیه  میتسه و  ام  هّللا !  لوسر  ای  دن : .د گ_ف_ت_ _ نم ب_شا اب  شمزیه  ندرک  عمج  هک  دومرف  ترضح  نآ  . 
یتسرد هب  سپ  مهد ،  يزایتما  امش  رب  ار  دوخ  هک  مرادن  شوخ  نکیل  مناد  یم  ار  نیا  دو : _ مر ف_ تسین ،  امـش  تمحز  هب  جاتحم 

ار دو  _ش خ_ _ق_يا فر زا  ار  وا  شا ك_ه ب_ب_ي_ن_د  هد  زا ب_ن_ دراد  _ت  هار یلا ك_ ك_ه ح_ق ت_ع_
(70  .) هداد زایتما 

تر تمدـخ ح_ض_ ار  دوخ  بآ  ياـهفرظ  دـندروآ  یم  حبـص  زاـمن  زا  دـعب  هنیدـم  ناراـکت  _ مد هد ك_ه خ_ _ت ش_ ياور و 
_ل خاد نآ  رد  ار  دوـــخ  كرا  _ت م_ب_ سد تر  نآ ح_ض_ مـــّل ك_ه  هـــلآ و س_ _ه و  یل هـــّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر

اهنآ رد  تــسد  ترـــضح  دوــب و  درـــس  دو ك_ه ص_ب_ح_ه_يا  دو و ب_س_ا ب_ كّر ش_ ك_ن_د ت_ا ت_ب_
زا _ا ك_ن_د  عد ار ت_ا  ریغـص  كدوک  بانج  نآ  تمدـخ  دـندروآ  یم  زین  دومرف و  یمن  راـهظا  یتهارک  دومرف و  یم  _ل  خاد

_ي شو _ خلد _ت ب_ه ج_ه_ت  فر یم گ_ نماد  رد  ار  كدوک  بانج  نآ  سپ  ار ، وا  دراذـگ  مان  ای  تکرب ،  هب  وا  يار  ب_
دندوب رـضاح  هک  یناـسک  یـضعب  سپ  ترـضح ،  نآ  هماـج  رب  درک  یم  لوـب  كدو  نآ ك_ دو ك_ه  وا و ب_س_ا ب_ _ل  ها

پ_س م_ي ار ، وا  لو  ق_ط_ع م_ك_ن_ي_د ب_ دو : _ مر تر م_ي ف_ ح_ض_ دـندز ب_ر ط_ف_ل .  یم  هـحیص 
ما ن_ ي_ا  وا  _يا  عد زا  ش_د  م_ي  غرا  ف_ تر  ح_ض_ پ_س  ك_ن_د ! لو  ب_ ت_ا  ار  وا  _ت  شاذ گ_

هدـشن يّذاتم  ترـضح  نآ  هک  دـندیمهف  یم  نانچ  دـند و  رور م_ي ش_ _ل ط_ف_ل م_س_ ها پ_س  وا ، _ت_ن  شاذ گ_
(71  .) تسش یم  ار  دوخ  هماج  ترضح  دنتفر  یم  نوچ  سپ  تسا 

مال ب_ا _ّ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ ملار _ي_ ما _ت_ي  قو _ت ك_ه  سا رد خ_ب_ر  و 
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هفوک هدارا  دومرف : ادخ ؟ هدنب  يا  يراد  اجک  هدارا  هک  ترـضح  نآ  زا  دیـسرپ  یّمذ  درم  نآ  دـش  رفـسمه  هّمذ  _ل  ها زا  ي_ك_ي 
رد _ت و  شاذ ار گ_ _ه  فو هار ك_ مالّـسلا  هـیلع  نـینم  ؤـملاریما  ترــضح  دـش  ادـج  هفوـک  هار  زا  یّمذ  هار  نوـچ  سپ  مراد . 

سپ درک : ضرع  ارچ ، دومرف : مراد ؟  هفوـک  دـص  نم ق_ هک  یتـفگن  اـیآ  درک : ضرع  یّمذ  درم  نآ  تشاذ ،  وا پ_ا گ_ هّدا  ج_
سپ تفگ :  ار ؛ نآ  متـسناد  دومرف : یتشاذـگاو ،  ار  نآ  هک  تسا  ناـم  _ه ه_ فو هار ك_ یئآ  یم  نم  اـب  هک  تسین  هفوک  هار  نیا 

شوـخ یماـمت  زا  هک  تـسا  نآ  تـهج  هـب  نـیا  دوـمرف : ترـضح  تـسین ؟  وـت  هار  نـیا  یتـسناد  هـکنآ  لاـح  يدـمآ و  نـم  اـب  ارچ 
رما نـینچمه  وا ، زا  ندــش  ادــج  تـقو  رد  دــننک  تعیاـشم  يرادــقم  ار  وا  _ت ك_ه  سا نآ  _ي_ق  فر يرا ب_ا  _ت_ فر

در نآ م_ یل .  ب_ دوـمرف : ار ؟ امـش  هدرک  رما  نیا  هب  امـش  ربـمغیپ  تـفگ :  یّمذ  درم  نآ  اـم ، ربـمغ  ار پ_ي_ هدو م_ا  _ مر ف_
وا هدرک  تعباـتم  هک  تسا  هدـیمح  لاـص  _م_ه و خ_ ير لا ك_ _ع_ فا _ن  يا پ_س ب_ه ج_ه_ت  ّ_ي گ_ف_ت :  مذ

مالّـسلا هیلع  نینم  ؤـملاریما  اـب  یّمذ  صخـش  نآ  تشگرب  پ_س  نید ت_و ، رب  مریگ  یم  دـهاش  ارت  نم  هدرک و  تعباـتم  هکره  ار 
(72) .دروآ مالسا  ار  ترضح  نآ  تخانش  نوچ  سپ 

 : يریصوبلا َلاق  ام  َمِْعَنلَو 

 : رعش

ِْنیَلَقَّثلاَو ِْنیَنْوَْکلا  ُدّیَس  ٌدَّمَُحم 

ٍمَجَع ْنِمَو  ٍبْرُع  نِم  ِْنیَقیرَْفلاَو 

ٍُقلُخ یف  ٍْقلَخ و  یف  َنِّیبَّنلا  َقاف 

ٍمَرَک الَو  ٍْملِع  یف  ُهُوناُدی  َْملَو 

ٌسِمَتُلم ِهّللا  ِلوُسَر  ْنِم  ْمُهُّلُکَو 

ِمَیِّدلا َنِم  افْشَرْوَا  ِرْحَْبلا  َنِم  افْرَغ 

ُُهتَروُص ُهانْعَم و  َّمَت  يذَّلا  َوُهَف 

ِمَسَّنلا ُئِراب  ابیبَح  ُهافَطْصا  ُّمث 

ٌرََشب ُهَّنَءا  ِهیف  ِْملِْعلا  ُغَْلبَمَف 

ُْریَخ ُهَّنا  َو 
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يدرک نینچ  ارچ  هک  تفگن  نم  هب  راب  کی  مدرک  ترـضح  نآ  تمدـخ  لاس  ُهن  نم  تفگ  هک  تسا  لوقنم  سنا  زا  ِمِهِّلُک  ِهّللا  ِْقلَخ 
رب شیوناز  تسشن  یم  هک  یسک  اب  مدینشن و  ترضح  نآ  يوب  زا  رتشوخ  یشوخ  يوب  زگره  درکن و  بیع  نم  رب  ار  يراک  زگره  و 

شکرابم ندرگ  رد  هک  يدح  هب  دیـشک  فنع  هب  ار  شکرابم  يادر  دمآ و  _ي  بار _ عا يزور  ( 73  .) تفرگ یمن  یشیپ  وا  يوناز 
دـیدنخ و دومرف و  تافتلا  وا  يوس  هب  فطل  يور  زا  ترـضح  نآ  سپ  هدـب ،  نم  هب  ادـخ  لام  زا  تفگ  سپ  دـنام ، ادر  راـنک  ياـج 

(75  (.) میظَع ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّن   )ِ هک داتسرف  یلاعت  قح  سپ  ( ، 74) دنداد یئاطع  وا  هب  هک  دومرف 

بید أت  یلع  میادخ و  هدرک  _ب  يد أت  نم  هک  دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  سابع  نبا  زا  و 
زا ب_خ_ل و ج_ف_ا و ه_ي_چ ار  در م_ یکین و ن_ه_ي ك_ تواخـس و  هب  دوـمرف  رما  ارم  یلاـعت  قـح  تسا ؛  نـم  هدرک 

نآ _ت  و ش_ج_عا ( 76  .) قـل ن_ي_س_ت _ُ يد خ زا ب_خ_ل و ب_ _ر  تد یلا ب_ دز ح_ق ت_ع_ ص_ف_ت ن_
نآ هب  هانپ  اـم  دـش  یم  مرگ  گـنج  هاـگره  هک  تفگ  یم  مالّـسلا  هیلع  بلاـغلا  هّللادـسا  ترـض  هک ح_ دوب  يا  هبترم  هب  ترـض  ح_
نو هدر چ_ سا ن_ق_ل ك_ نـبا ع_ب_ (77)و  .دوبن ترـضح  نآ  زا  رتکیدزن  نمـشد  هب  سک  چـیه  میدرب و  یم  تر  ح_ض_

(78  ) .دوشن هبتشم  لئاس  دو ت_ا ب_ر  _ مر رّر م_ي ف_ _د م_ك_ ندر تر م_ي ك_ نآ ح_ض_ زا  یلا  س_ؤ 

ندروخاذغ هرفس و  بادآ 

دومن یمن  لوانت  وبدب  لق  هر و ب_ زا و ت_ تر س_ي_ر و پ_ي_ نآ ح_ض_ هد ك_ه  _ت ش_ ياور و 
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رتشیپ نامدرم  همه  زا  سلجم  رد  درک و  یم  كرت  ّالاو  دروخ  یم  دـمآ  یم  شـشوخ  رگا  دومرف و  یمن  تّمذـم  ار  یماـعط  زگره  و 
تسد هک  امرخ  رگم  دومرف  یم  لوانت  دوخ  ولج  زا  دیش و  _ت م_ي ك_ سد _ر  تر _ يد سک  همه  زا  درب و  یم  ماعط  هب  تسد 

تسش و یم  تسد  ماعط  زا  دعب  دیسیل و  یم  کی  کی  ار  دوخ  ناتـشگنا  دیـسیل و  یم  ار  هساک  دی و  _ نادر یم گ_ نآ  تمامت  هب 
(79) .دروخ یمن  يزیچ  اهنت  دوب  نکمم  ات  دیشک و  یم  ور  رب  تسد 

م_ي هّللد )  _م_ حلا  ) تشاد و یم  رب  بل  زا  دیماشآ و  یم  یکدنا  تفگ و  یم  هّللا )  ب_س_م   ) لّوا ند  _ي_ ما _ شآ بآ  رد  و 
فَزَخ رد  هاگ  تسوپ و  فرظ  رد  هاگ  بوچ و  فرظ  رد  یهاگ  دیماشآ و  یم  سفن  کی  هب  یهاگ  هبترم و  هس  گ_ف_ت ت_ا 
شیر رـس و  دـیماشآ و  یم  گشَم  ناهد  زا  هاگ  دـیماشآ و  یم  درک و  بآ م_ي  زا  رپ  ار  اهتـسد  دوبن  اهنیا  نوچ  دومن و  یم  لواـنت 

تشاد و یم  تهارک  ار  ندوـب  وـم  هدـیلوژ  تشاد و  _ت م_ي  سود ار  ند  _ یلا _ن م_ غور یم ش_س_ت و  رْدِـس  هـب  ار  دوـخ 
ود _ز ب_ا  گر دتـسیاب و ه_ وا  ربارب  رد  سک  تشاذـگ  یمن  .دـیبلط و  یم  تصخر  تبون  هس  دـش  یم  لـخاد  _ه  نا هب خ_ نوچ 

دوـمرف و یم  لـی  _ر م_ تـالا _گ_ش_ت و ب_ نا _ه ب_ا س_ه  کـل درو و ب_ ما ن_م_ي خ_ _گ_ش_ت ط_ع_ نا
یم هچ  ره  هب  كرابم  ناهد  بآ  دیـسر و  یمن  ترـضح  نآ  ماشم  رب  دـب  يوب  زگره  دوبن و  ربارب  ترـضح  نآ  قرع  اب  يرطع  چـیه 

تفای و یم  تکرب  دنکفا 
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زگره هکنیا  اب  دوب  ندـناوخ  نتـشون و  رب  رداـق  تفگ و  یم  نخـس  تغل  ره  هب  تفاـی و  یم  اـف  _د ش_ یلا یـضیرم م_ي م_ ره  هب 
ار وا  _ت  شذ _ت ك_ه م_ي گ_ خرد گنـس و  ره  رب  تـشگ و  یمن  ریپ  دـش  یم  راوـس  ترـضح  نآ  هـک  هـّباد  ره  تشوـنن و 

زاورپ ترـضح  نآ  رـس  زارف  زا  غرم  تسـشن و  یمن  ترـضح  نآ  رب  نآ  لاثماو  _د و م_گ_س و پ_ش_ه  نداد مال م_ي  س_
ناـشن تفر و  یم  تخـس  گنـس  رب  هاـگ  دـش و  یمن  مسر  مرن  نیمز  رب  شکراـب  مد م_ رو ج_يا ق_ ماـگنه ع_ب_ درک و  یمن 

یمن رظن  شکرابم  يور  رب  هک  دوب  اهلد  رد  ترـضح  نآ  زا  یتباهم  عضاوت ،  همه  نآ  اب  _م م_ي گ_ش_ت و  سر _ش  پ_يا
(80) .درک دنتسناوت 

ربمایپ ياه  یخوش 

شو و _ گزارد راوس ب_ر  ندروخ و  ماعط  نامالغ  اب  كاخ و  رب  نتـسشن  مراذـگن :  ورف  ار  تفـص  دـن  چ_ دو : _ مر و م_ي ف_
(81  .) لافطا ندر ب_ر  مال ك_ ند پ_ش_م و س_ _ي_ شو دو و پ_ _ت خ_ سد ند ب_ز ب_ه  _ي_ شود

يزور هک  دـنا  هدرک  لـقن  تـفگ و  یمن  _ل  طا فر ب_ ّ_ا ح_ ما در  حاز م_ي ك_ تر م_ نآ ح_ض_ هد ك_ه  دراو ش_ و 
يزور و  ( 82) .ار اد  هد خ_ ار ي_ع_ن_ي ب_ن_ هد  _ن ب_ن_ يا در  یم خ_ هک  دومرف  تفرگ و  ار  یسک  تسد  ترضح  نآ 

 : تفگ نز  نآ  تسه ؟  يدیفس  شمـشچ  رد  هک  تسا  نآ  هک  دومرف : ترـضح  درک ، یم  لقن  ار  دوخ  _ر  هو لاو ش_ _ حا _ي  نز
یهایس زا  شیب  يدیفـس چ_ش_م ه_م_ه ك_س  هدومرف  تسار  هدرک و  حازم  ترـضح  تفگ :  درک  لقن  شرهوش  هب  نوچ  هن . 

يار _ا ك_ن ب_ عد _ت_ سا هک  درک  ضرع  ترضح  نآ  هب  راصنا  زا  یلاز  هریپ  و  تسا . 
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 ، تـسیرگ نز  نآ  سپ  دــنوش  یمن  تـشه  _ل ب_ خاد نا پ_ي_ر  _ نز دو ك_ه  _ مر ف_ ار ، اد ب_ه_ش_ت  زا خ_ م_ن 
_ت .د و ح_ك_يا _ نو _ل ب_ه_ش_ت م_ي ش_ خاد _د و  نو یم ش_ هرکاــب  ناوـج و  هـک  دوـمرف  دــیدنخ و  ترــضح 

بوـشآ رهـش  نـبا  و  تـسا .  فورعم  نارگید  ساـبع و  لـالب و  _گ_ر و  يد _ي  نز هر  تر ب_ا پ_ي_ نآ ح_ض_ حاز  م_
ارچ دومرف  دیبلط و  ار  وا  ترضح  دیسوب ، ارم  هک  درک  تیاکش  يدرم  زا  دمآ و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  ینز  هک  تسا  هدرک  تیاور 

بانج نآ  دنکب ، نم  هب  تبـسن  ار  دب  نیا  یفالت  ینعی  دیامن  صاصق  نم  زا  مه  وا  ما  هدرک  دـب  رگا  تف :  گ_ يا ؟  هدر  نینچ ك_
.درک مهاوخن  تفگ :  نکم ،  يراک  نینچ  رگید  دومرف : دومن و  مّسبت 

رکذ هــچنآ  رد  دــنک  لــمءات  _ر و  بد فا ت_ _ص_ نا یل ك_ه ب_ه ن_ظ_ر  _ قا ه_ر ع_ _د : يو فــل م_ي گ_ م_ؤ 
نآ يربـمغ  ّ_ت و پ_ي_ _س_ت ح_ق_ي ناد دـهاوخ  نیقیلا  ملع  هب  ترـضح  نآ  هدـیمح  راوطا  هنـسح و  قـالخا  زا  میدرک 
زا هک  درک  امن  وشن و  یهورگ  نایم  رد  ترضح  نآ  ار ك_ه  _ يز زاجعا ؛ رما  هب  زج  تسین  هفیرش  قالخا  نیا  هکنآ  ار و  ترـضح 

دوب و داسف  دساحت و  ریاغت و  عازن و  دانع و  تیبص و  نا ب_ر ع_ _ش_ يا راد  _د و م_ ندو يرب ب_ يرع و  هنسح  قالخا  عیمج 
قح هکنانچ  دنتـسج  یم  رب  دندیـشک و  یم  ریفـص  دندز و  یم  مه  رب  تسد  هبعک  رود  رب  دندش و  یم  نایرع  تاناویح  دننام  ّجح  رد 

 : هدومرف ار  اهنآ  لاح  هدرک  تیاکح  یلاعت 

(83 () .ًهَیِدْصَتَو ًءآکُمِّالا  ِْتیَْبلا  َدَنِع  مُُهتالَص  َناک  ام  (َو 

دوش یم  مولعم  نآ  زا  هدوب  نینچ  ناشیا  تدابع  هک  یناس  و ك_
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تعیرـش هتـشذگ و  ترـضح  نآ  تثعب  زا  هک  تسا  لاس  دصیـس  رازه و  زا  هدایز  هک  لاحلاو  .دوب  دهاوخ  هچ  ناشیا  راوطا  ریاس  هک 
یم دن  هد ك_ _ ها ار م_ش_ ناشیا  هّکم  يارحـص  رد  هک  یـسک  تسا ،  هدروآ  حالـصا  هب  اهرک  ءاعوط و  ار  ناشیا  _ه  سد م_ق_

نا چ_ن_ي_ن رد م_ي_ تر  نآ ح_ض_ .دنــشاب و  یم  تـّیمدآ  زا  هـلحرم  هـچ  رد  ّتیناــسنا و  زا  هــبترم  هــچ  رد  هــک  دــناد 
زا هدـیمح .  راو  _ طا قالخا م_س_ت_ح_س_ن_ه و  هنـسح و  بادآ  عیمج  اب  دیـسر  یم  بار ب_ه ه_م  _ عا زا  _ي  هور گ_
دنا هتشون  اهباتک  باب  نیا  رد  ْنیَقیرف  ياملع  هک  هّیلامک  تافص  ریاس  تّورم و  تعاجـش و  تفع و  تواخـس و  مرک و  ملِح و  ملع و 

ملاعلا هّللاو  .دنا  هدومن  فارتعادوخ  زجع  هب  هدرکن و  اصحا  ار  نآ  راشْعَا  زا  يرْشُع  و 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  تازجعم  زا  يا  هراپ  رکذ  رد  مجنپ :  لصف 

تشاد هزجعم  مالسا 4440  ربمایپ 

نآ يار غ_ي_ر  زا ب_ هک  هدوب  یتازجعم  مّلـس  هلآ و  هیل و  هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  يار ح_ض_ زا ب_ ناد ك_ه  ب_
رو تر ب_ه ظ_ه_ نآ ح_ض_ زا  ناربمغیپ  عیمج  تازجعم  ریظن  هدوبن و  _گ_ر  يد نار  زا پ_ي_غ_م_ب_ تر  ح_ض_
نآ تازجعم  هدوب  لهچ  دـصراهچ و  رازه و  راـه  هدر ك_ه چ_ ن_ق_ل ك_ بو )  _ شآ _ن ش_ه_ر  با  ) _ت و سا هد  _ مآ

(84  .) تسا هدش  رکذ  اهنآ  زا  رازه  هس  هک  ترضح ، 

هب ترض  نآ ح_ رابِخا  صوصخ  دوب  هزجعم  ترضح  نآ  قالخا  راوطا و  لاوقا و  ك_ه ج_م_ي_ع  _د : يو ف_ق_ي_ر گ_
رد تر و  نآ ح_ض_ تدالو  زا  یتازجعم ك_ه ق_ب_ل  نآ  هوالعب  نآ ،  هب  هراشا  یلاعت  هّللا  ءاـشنا  دـیآ  یم  هکناـنچ  تاـبئاغ 
زا یقبا  يوقا و  تسادـیوه و  رهاظ و  عـالّطا  لـها  _چ_ه ب_ر  نا هد چ_ن_ _ر ش_ ها _ف_ش ظ_ ير تدـالو ش_ ح_ي_ن 

دیجم نآرق  ترضح ،  نآ  تازجعم  همه 
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نآر _ل ق_ رد م_ق_با سکره  دنداهن و  ندرگ  دوخ  زجع  رب  دنتشگ و  زجاع  اغلب  احـُصف و  یمامت  نآ  لثم  هب  نایتا  زا  هک  تسا 
همْلیَـسُم تاـملک  زا  هریغ .  یـْسنَع و  دوسَا  باّذـک و  همْلیَـسُم  دـننام  تشگ  اوسر  حـضتفم و  تسویپ  مه  هب  يا چ_ن_د  _ه  مل ك_

 : هتفگ تایراّذلاو ،)   ) هروس ربارب  رد  هک  تسا 

( ًالْکَا ِتالِک  الاَف  اْزبُخ  ِتاِزباْخلاَف  انْحَط ، ِتانِحاّطلا  _َ ف اد ، َ_ص_ ِتاد ح _ِ صا _ ْحلا _َ ف _ا ، عْرَز _ِتا  عِراّزلاَو )

 : هتفگ رثوک ،)  ) هروس ربارب  رد  و 

( ُِرفاْکلا َوُه  َکَِئناش  َّنِا  رِجاهَو  َکِّبَِرل  ِّلَصَف  رِهاْجلا  كاْنیَطْعَا  ّانِا  )

 : هدروآ جورب )   ) هروس لباقم  هک  تسا  دوسَا  تاملک  زا  و 

 ( جوُّلَْفلاَو يوِّللا  َْنَیب  ُجوُمَن  اهیَلَع  ُنَْحن  جوُرُّسلا َو  ِتاذ  ِْلیَخلاَو  جُورْفلا  ِتاذ  ِءآسِّنلاَو  جُورُْملا  تاذ  ِضرَْالاو  جوُُرْبلا  ِتاذ  ِءآمَّسلاو  )

 : تسا وا  زا  زین  تاملک  نیا  و 

( ِنیّطلا یف  ُِکلَفْسَا  ِءآْملا َو  یف  ِكالْعَا  َنیرُدْکَت  ءآْملا  َالَو  نیَعنمت  ُبِراّشلا  َنّیقنَت َال  مَک  ّیقَن  ّیقَن  ْنیَعَدْفض  َْنَیب  ُعَْدف  _َ (ي_ا ض

لز ُ_ن_ _ي م حو ار  نآ  دـندنبب و  مه  هب  دوـسَا  هملیـسُم و  ار  راومهاـن  تاـملک  نیا  هک  تسا  دـیجم  نآر  هز ق_ _ن م_ع_ج_ يا
مـالک نینچ  برع  چـیه  دـندوب و  برع  دوسَا ، هملیـسُم و  هک  اریز  دـننک ؛  تئارق  ریثـک  تعاـمج  لـبا  رد م_ق_ _ن_د و  يو گ_

زا يرـصتخم  _د ب_ر  هاو _د و ك_س_ي ك_ه خ_ ناو سک ن_خ_ رب  دنادب و  ار  نآ  حبق  دیوگ  رگا  دیوگ و  یمن  هدوتـسان 
نیا هک  اریز  هیلع ؛ )  هّللا  ناوضر   ) یسلجم همالع  بولقلا )  هایح   ) مود دلج  مهدراه  باب چ_ هب  دنک  عوجر  دوش  علّطم  نآرق  زاجعا 

.درادن نآ  رکذ  شیاجنگ  باتک 

 . ترضح نآ  تازجعم  زا  عون  دنچ  هب  مینک  یم  هراشا  كرابم  باتک  نیا  رد  ام  هلمجلاب ، 

لوا عون  تازجعم 

مارجا هب  تسا  ّقلع  _ت ك_ه م_ت_ سا _ي  تاز م_ع_ج_ لّوا :  عو  ن_
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زا ترـضح  نآ  يارب  اه  هویم  اهماعط و  هدـئام و  ندـش  لزاـن  ناراـب و  لوزن  ماـمغ و  لـیلظت  سمـش و  ّدر  رمق و  ّقش  دـننام  هّیواـمس 
 : مینک یم  افتکا  اهنآ  زا  رما  راهچ  رکذ  هب  اجنیا  رد  ام  کلذ و  ریغ  نامسآ و 

رمقلا قش 

 : تسا رمق  ّقش  رد  لّوا : 

(85 (؛) ُّرِمَتْسُم ٌرْحِس  اُولوُقَی  اوُضِْرُعی َو  ًهَیآ  اوَرَی  ْنِا  ُرَمَْقلا َو  َّقَْشناَو  ُهَعاّسلا  َ_ِت  بر _َ ْ_ت ِقا  ) یلا هّللا ت_ع_ لا  ق_

هتسویپ تسا  يرْحِس  دنیوگ  یم  دننادرگ و  یم  ور  يا  هزجعم  یتیآ و  دننیبب  رگا  هام و  دش  مین  ود  هب  تمایق و  دش  کیدزن  ینع  ي_
(86 .)

لزا ن_ _ت_ي  قو _تا  يآ _ن  يا ك_ه  _د  نا هدر  ك_ _ت  ياور ّ_ه  ما ع_ و  ّ_ه  صا خ_ نار  _ّ م_ف_س _ث_ر  كا
دش مین  ود  هب  یلاعت  قح  تردق  هب  دومرف ، هام  هب  هراشا  ترـضح  دندرک  بلط  هزجعم  ترـضح  نآ  زا  هّکم  رد  شیرق  ش_د ك_ه 

(87) .دوب هجحیذ  مهدراهچ  بش  رد  نآ  هک  تسا  تایاور  یضعب  رد  و 

سمشلا ّدر 

تر يزور ح_ض_ دنا ك_ه  هدرک  تیاور  وا  ریغ  ْسیَمُع و  تنب  ءامسا  زا  رایسب  ياهدنـس  هب  هّماع  ّ_ه و  صا _ءا خ_ مل ع_ مود : 
زامن دـش و  رـصع  زامن  تقو  نوچ  داتـسرف و  يراک  یپ  ار  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر 

كرابم رس  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دوب ، هدرکن  رـصع  زامن  دمآ و  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  دندرازگ  رـصع 
لزا ش_د و س_ر تر ن_ نآ ح_ض_ _ي ب_ر  حو _ي_د و  باو دراز و خ_ تر گ_ نآ ح_ض_ _ن  ماد رد  ار  دو  خ_

ترـضح دش  عطقنم  یحو  نوچ  دور و  ورف  باتفآ  هک  دـش  کیدزن  ات  دـیدرگ  یحو  ندینـش  لوغـشم  هدـیچیپ و  هماج  هب  ار  دو  خ_
ای دومرف :
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سپ منک .  رود  دوـخ  نماد  زا  ارت  كراـبم  _س_ت_م س_ر  ناو هّللا ن_ت_ لو  _ سر هـن ي_ا  تـفگ :  يا ؟  هدرک  زاـمن  یلع ! 
 : تفگ ءامـسا  نادرگرب !  وا  يارب  ار  باـتفآ  سپ  دوب  وت  لوسر  تعاـط  وت و  تعاـط  لوغـشم  یلع  ادـنواد ! هک خ_ دومرف  ترـضح 

_ت ف_ض_ي_تل ع_ص_ر قو _ي_د و  اهنیمز ت_با رب  هک  دیـسر  یئاج  هب  دش و  دنلب  تشگرب و  باتفآ  هک  مدید  هّللاو ! 
(88  .) تفر ورف  باتفآ  زاب  درک و  زام  تر ن_ _ش_ت و ح_ض_ گر ب_

ناراب شزیر 

قاــفّتا رگیدـــکی  اـــب  برع  _ل  نو ق_ب_يا _د ك_ه چ_ نا هدر  _ت ك_ ياور ّ_ه  ما ّ_ه و ع_ صا _ض_ا خ_ يا  : مّو س_
تسرفب یطحق  ناشیا  رب  رَضُم و  لیابق  رب  نک  تخـس  ار  دوخ  باذع  ادنوادخ ، هک  دومرف  ترـضح  ترـضح ،  نآ  ّتیذا  رد  دندرک 

هب یبارعا  دیــسر ، مـه  هـب  یطحق  زین  هنیدــم  رد  دــیرابن و  ناـشیا  رب  لاـس  تـفه  نارا  پ_س ب_ فـسوی ؛  ناـمز  یطحق  دــننام 
_د و يدر عطقنم گ_ ام  ياههایگ  دیکـشخ و  ام  ناـتخرد  هک  درک  هثاغتـسا  برع  بناـج  زا  دـمآ و  تر  نآ ح_ض_ _ت  مد خ_

يانث دمحو  دمآ  ربنمرب  ترضح  سپ  دندش ؛  كاله  ام  نایاپ  راهچ  هدنامن و  ام  نانز  تاناوی و  نا ح_ رد پ_س_ت_ ش_ي_ر 
يرا ش_د و ي_ك ه_ف_ت_ه نارا ج_ تر ب_ نآ ح_ض_ ياعد  ياـنثا  رد  دـناوخ و  ناراـب  ياـعد  دومن و  ادا  یلاـعت  قح 
میوش و قرغ  میـسرت  یم  هّللا !  لوسر  ای  دنتفگ : دندمآ و  تیاکـش  هب  هنیدم  لها  _د ك_ه  مآ نارا  ناد ب_ _د و چ_ن_ يرا ب_

 : تفگ نامسآ و  يوس  هب  دومرف  هراشا  ترضح  سپ  دوش ؛ مدهنم  ام  ياه  هناخ 

ره هب  و  نارابم .  ام  رب  نارابب و  ام  یلاوح  رب  ادنوادخ ، اْنَیل ،) _َ الَو ع ْ_ن_ا  َیلاو _َ ُ_ّم ح ّللَا ه )
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لیلکا _ن_د  نا _ن_ه م_ يد رود م_ رب  دـش و  فرطرب  هنیدـم  زا  ربا  سپ  دـش  یم  هدوـشگ  ربا  دوـمرف  یم  هراـشا  فر ك_ه  ط_
اه هناخدور  رد  بالیس  ها  _د و ي_ك م_ يرا هرطق ن_م_ي ب_ کی  هنیدم  رب  دیراب و  یم  بالیـس  دننام  فارطا  رب  دش و  هقلح 

.دش یم  نشور  شا  هدید  دوب  یم  هدنز  بلاطوبا  رگا  هّللاو  دومرف : ترضح  سپ  دوب ؛ يراج 

؟ دیدروآ رطاخ  هب  وا  زا  ار  رعش  نیا  رگم  دندرک : ضرع  باحصا  زا  یضعب 

 : رعش

ِهِهْجَِوب ُمامَْغلا  یَقْسَتُْسی  ُضَْیبَاَو 

ِلِمارَِالل ٌهَمصِع  یماتَیلا  ُلاِمث 

(89) .دشاب نینچ  دومرف : ترضح  نآ 

روگنا نتفگ  حیبست 

لو _ سر تر  دزن ح_ض_ هب  دمآ  مالّـسلااهیلع  همطاف  يزور  هک  تسا  لوقنم  هملـس  ّما  زا  ربت  ب_ه س_ن_د م_ع_ مرا :  چ_ه_
دو و ب_ا _ت_ه ب_ خا هر س_ _ ير دوب و ح_ هتـشادرب  ار  نیـسح  ماما  نسح و  ما  _ ما ّمل و  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  ص_

رـضاح مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  نوچ  بلطب .  يار م_ن  ار ب_ تّمع  رـسپ  هک  دومرف  ترـضح  دش  لخاد  نوچ  دوب  هدروآ  دوخ 
دـیناشن و دوخ  رـس  ِسپ  ور و  شیپ  رد  ار  همطاـف  یلع و  پچ و  نماد  رد  ار  نی  ماـما ح_س_ تسار و  نماد  رد  ار  نسح  ماـما  دـش 

نم تیب  لها  _ن_ه_ا  يا اد ! _ نواد خ_ _ب_ه گ_ف_ت :  تر _ي_د و س_ه م_ نا _ شو نا پ_ _ش_ يا رب  يربیخ  ياـبع 
رد َ_ب_ه  َ_ت نا ع رد م_ي_ و م_ن  یندرک .  كاپ  ار  ناـشیا  نادرگ  كاـپ  ار و  هاـنگ  ّکـش و  نادرگ  رود  ناـشیا  زا  سپ  دـنا ؛

تـسا ریخ  هب  وت  تشگزاـب  هک  دومرف : منا ؟  _ش_ يا زا  م_ن  هّللا !  لو  _ سر ي_ا  گ_ف_ت_م :  مدو ،  هدا ب_ _س_ت_ يا
نو دروآ چ_ رو ب_ه_ش_ت  _گ_ نا را و  _ نا زا  _د و ط_ب_ق_ي  مآ _ل  یئر پ_س ج_ب_ یتــسین .  ناــشیا  زا  اـــّما 

یل لو ص_ _ سر تر  ح_ض_
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؛ دومن لوانت  ترـضح  نآ  دنتف و  ادـخ گ_ حـیبست  ود  ره  تفرگ  تسد  رد  ار  رو  _گ_ نا را و  _ نا مل  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_
_د؛ ندو لوا ن_م_ نا ت_ن_ _ش_ يا هّللا گ_ف_ت_ن_د و  ناحبـس  ناـشیا  تسد  رد  داد و  نیـسح  نسح و  تسد  هب  سپ 

هباحـص زا  پ_س ش_خ_ص_ي  دو ؛ لوا ن_م_ تر ت_ن_ نآ ح_ض_ دنتفگ و  حیبست  داد  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  سپ 
ّیـصو ای  ربمغیپ  رگم  اه  هویم  نیا  زا  دروخ  یمن  تفگ :  _ل  یئر .درو ج_ب_ روگنا ب_خ_ راـنا و  زا  هک  تساوخ  دـش و  لـخاد 

(90) .ربمغیپ دنزرف  ای  ربمغیپ 

مود عون  تازجعم 

_ت ب_ر خرد ندرک س_ن_گ و  مالـس  دننام  هدـش  رهاظ  تاتابن  تادامج و  رد  ترـضح  نآ  زا  هک  تسا  یتازجعم  مود :  عون 
ت_س_ب_ي_ح و  ( 92  ) تر ح_ض_ نآ  _ر  ما ب_ه  _ت  خرد ندر  ك_ _ت  كر ح_ و  ( 91  ) تر ح_ض_ نآ 

بو ند چ_ و ش_م_ش_ي_ر ش_ ( 94  ) عذـج و ح_ن_ي_ن  ( 93  ) تر ح_ض_ نآ  _ت  سد رد  هز  _ ير س_ن_گ_
ند و ش_م_ش_ي_ر ش_ ُ_د(96 ) ُحا رد  ْ_ش  َ_ح هــّللاد ب_ن ج يارب ع_ب_ و  ( 95) رْد _َ رد ب _ه  ّ_شا ُ_ك ع يار  ب_

_ه ب_ر قار _ُ بسا س ياهتسد  نتفر  ورف  و  ( 97  ) ترضح نآ  هزج  _ه ب_ه م_ع_ نا _ جُدو _ با يار  گر ن_خ_ل ب_ ب_
اجنیا رد  ام  کلذ و  ریغ  و  ( 98  ) ترجه لّوا  رد  _ت  فر تر  نآ ح_ض_ لا  _ب_ ند _ت_ي ك_ه ب_ه  قو رد  _ي_ن  مز

: رما دنچ  رکذ  هب  مینک  یم  افتکا 

هناّنَح تخرد 

تر ح_ض_ نو  چ_ ك_ه  _د  نا هدر  ك_ _ت  ياور را  ب_س_ي_ _يا  هد س_ن_ ب_ه  ّ_ه  ما ع_ و  ّ_ه  صا خ_ لّوا : 
تخرد دجـس  بناـج م_ رد  درک  اـنب  ار  دجـسم  دوـمن و  ترجه  هنید  مـّل ب_ه م_ هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر

ای تفگ :  دـمآ و  يدرم  سپ  دوـمرف  یم  هیکت  تخرد  نآ  رب  دـناوخ  یم  هبطخ  ترـضح  هک  هاـگره  دوـب و  هنهک  کـشخ  یئاـمرخ 
 ، هّللا لوسر 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 89 

http://www.ghaemiyeh.com


يارب دـش  صخرم  نوـچ  ير و  _ي_ گرار نآ ق_ _ت خ_ط_ب_ه ب_ر  قو رد  هک  مزاـسب  يربـنم  وـت  يارب  هک  هد  تـصخر 
لّوا مّو م_ي ن_ش_س_ت ،  _ه س_ تر ب_ر پ_يا _ت و ح_ض_ شاد _ه  هـس پ_يا هــک  تخاــس  يربــنم  ترــضح 
سپ دنک ؛ دوخ  دنزرف  تقراف  رد م_ هقان  هک  يا  هلان  دننام  دـمآ ، هلان  هب  تخرد  نآ  دـمآرب  ربنم  رب  ترـضح  نآ  هک  _ب_ه  تر م_

ات متفرگ  یمن  رب  رد  ار  نآ  نم  رگا  دوـمرف : ترـضح  سپ  دـش ؛ نکاـس  اـت  تفرگرب  رد  ار  تخرد  دـمآ و  ریز  هـب  ربـنم  زا  ترـضح 
نآ دـندرک و  اـنب  ون  زا  دـندرک و  بارخ  ار  دجـسم  هّیما  ینب  هکنآ  اـت  دوب  دـنتفگ و  یم  هنا )  _ّ َ_ن ح  ) ار نآ  درک و  یم  هلاـن  تماـیق 

دو ك_ه _ مر تر ف_ _ت ك_ه ح_ض_ سا لو  _گ_ر م_ن_ق_ يد _ت  ياور رد  و  _د(99 ) ند _ ير ار ب_ _ت  خرد
(100) .دندرک _ن  فد _ر م_ن_ب_ر  يز رد  _د و  ند ار ك_ن_ _ت  خرد نآ 

كّرحتم تخرد 

مـــــال _ّ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ مــــلار _ي_ ما تر  زا ح_ض_ نآ ،  _ه و غ_ي_ر  غـــــال _ بـــــلا رد ن_ه_ج  مود : 
_ش ب_ه ير فار ق_ _ شا هک  يزور  مدوب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  اب  نم  دومرف  هک  _ت  سا لو  م_ن_ق_
نا ت_و _ش_ يو نارد و خ_ ینک ك_ه پ_ یم  یگرزب  يوــعد  وــت  دـّـمحم ، اــی  دــنتفگ : دــندمآ و  ترــضح  نآ  تمدــخ 
م_ي یئا  ن_م_ م_ي  م_ا  _ت  _با جا _ر  گا م_ي ك_ن_ي_م  لا  س_ؤ  ير  _ ما زا ت_و  م_ا  و  _د  نا هدر  ن_ك_
_ر و حا _ي_م ك_ه س_ ناد م_ي  ن_ك_ن_ي  _ر  گا لو و  _ سر ير و  _ي_م ك_ه ت_و پ_ي_غ_م_ب_ ناد

تخرد نیا  ام  يارب  زا  یناوخب  دنتفگ : لا ش_م_ا چ_ي_س_ت ؟  دو ك_ه س_ؤ  _ مر تر ف_ ح_ض_ یئو .  _گ_ غورد
ترضح دتسیاب ، وت  شیپ  رد  دیایب  دوخ و  هشیر  زا  دوش  هدنک  ات  هک  ار 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 90 

http://www.ghaemiyeh.com


هچنآ امـش  هب  میامن  یم  نم  هک  دومرف  یلب ،  دنتفگ : دروآ ؟ دیهاوخ  نامیا  امـش  دنکب  رگا  تسا ،  رداق  زیچ  همه  رب  ادـخ  هک  دومرف 
ردب هاچ  رد  ردب و  گنج  رد  دش  دـنهاوخ  هتـشک  هک  دنتـسه  یعمج  امـش  نایم  رد  دروآ و  دـیهاوخن  نامیا  هک  مناد  یم  دـیدیبلط و 

 ! _ت خرد يا  دو : _ مر سپ ف_ دروآ ؛ دـنهاوخ  نم  گنج  هب  تخیگنا و  دـنهاوخرب  اهرکـشل  هک  دنتـسه  یعمج  داـتفا و  دـنهاوخ 
هشیر اب  وش  هدنک  سپ  میادخ  لو  _ سر _ي ك_ه م_ن  ناد يراد و م_ي  _ت  ما زور ق_ي_ اد و  نا ب_ه خ_ _م_ يا _ر  گا

اب تخرد  نآ  هک  داتسرف  ار ب_ه ح_ّق  وا  يد ك_ه  _ نواد نآ خ_ هب ح_ّق  سپ  .ادخ  نذا  هب  نم  شیپ  رد  یتسیاب  ات  دوخ  ياه 
ات ناغرم ،  ياهلاب  يادـص  دـننام  یئادـص  دـیدش و  یتوص  اب  دـش  هناور  ترـضح  نآ  _ب  نا هب ج_ نیمز و  زا  دـش  هدـنک  اه  هشیر 

تر نآ ح_ض_ رب س_ر  ار  دوخ  دنلب  خاش  تخادنا و  ترضح  نآ  كرابم  رـس  رب  هیاس  دات و  _س_ يا تر  نآ ح_ض_ دز  ن_
يور زا  دـندید  ار  نایامن  هزجعم  نیا  نوچ  مدوب  هداتـسیا  ترـضح  نآ  تسار  بناج  رد  نم  دوشگ و  نمرـس  رب  رگید  خاـشودوشگ 
دوـخ ياـج  رد  شفـصن  دـیایب و  دو و ن_ص_ف_ش  ود ن_ي_م ش_ ددرگرب و ب_ه  هک  ار  وا  نک  رما  دـنتفگ : ّربـکت  ّوـلع و 

تعرس تیاهن  هب  میظ  ياد ع_ اد ش_د و ب_ا ص_ _ش_ت و ن_ص_ف_ش ج_ گر درک و ب_ رما  ار  نآ  ترضح  .دنامب 
ددر _ گر _ن ن_ص_ف ب_ يا _ا ك_ه  مر ب_ف_ .د گ_ف_ت_ن_د : _ي_ سر تر  نآ ح_ض_ کیدزن  هب  ات  دیود 

متفگ نم  سپ  دندوب ؛ هتساوخ  هک  دش  نانچ  دومرف و  ترضح  .ددرگ  لص  _ّ _گ_ر م_ت يد و ب_ا ن_ص_ف 
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يار زا ب_ درک  تخرد  هچنآ  هک  دـنک  یم  رارقا  هک  سک  لّوا  منم و  دروآ  یم  ناـمیا  وت  هب  هک  لّوا ك_س_ي  ُهّللا ! ـِالا  َهِلا  ـال  : 
_م ك_ه ت_و یئو یم گ_ اـم  هـکلب  دــنتفگ : نارفاــک  نآ  هـمه  سپ  مـنم ؛  درک  وـت  مـیظعت  يربـمغی و  _ق پ_ يد ت_ص_

وت يوـلهپ  رد  هـک  نـیا  لــثم  رگم  دــنک  یمن  قیدــصت  ار  يراد و ت_ _يا ع_ج_ي_ب  هودا _ي و ج_ باّذ _ر و ك_ حا س_
(101  .) تسا هداتسیا 

ههربا نایرج  اب  كرحتم  تخرد  تهابش 

تر زا ح_ض_ مال  _ّ سلا هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  هک  هزجعم  نیا  هک  هتـشاگن  خسان )  بحاص   ) هک دـیو : ف_ق_ي_ر گ_
لیباـبا روـهظ  و  ههربا )   ) هّـصق اـب  هدوـمرف  لـقن  _ت  خرد _ك  ير رد ت_ح_ مـّل  هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر

دوخ درمش و  یم  هعاّطلا  ضرتفم  ماما  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  ّیصو  ار  دوخ  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  اریز  دراد ؛ یتهباشم 
شو وا گ_ ياپ م_ن_ب_ر  رد  سک  رازه  تسیب  هک  یتقو  ربنم  زارف  رب  هفوک  دجـسم  رد  تسناد  یم  قّد  قدا و م_ص_ ار ص_

هــــلآ و _ه و  یل هــــّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر دو ك_ه ب_ر  _د ب_ ناو _ت_ن_د ن_ت_ شاد وا  نا  _ مر ب_ر ف_
_ن يا چ_ه  رادر ش_د ؛  _ب_ نا _ مر _ت ف_ خرد _د و  ناو دوخ خ_ شیپ  ار  تخرد  ربمغیپ  دیوگب  ددن و  غورد ب_ ّمل  س_

رـضاح تخرد  کیرحت  ماگنه  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  هک  دـندوب  رـضاح  یتعام  درک ج_ یم  تیاور  نیا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  ماگنه 
هدوب و تغالب ن_ تحاصف و  نیا  ار  سک  چیه  هچ  درک ؛  فیرحت  دناوتن  سک  ار  مالّسلا  هیلع  نینم  _ؤ  ملار _ي_ ما هبطخ  دندوب و 

یهتنا تسا .  ظوفحم  طوبضم و  املُع  دزن  رد  ترضح  نآ  بَطُخ  نونک  ات  مالسا  ردص  زا  تدایز  رب 
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(102 .)

زبس هشیمه  تخرد 

تر نو ح_ض_ _ت ك_ه چ_ سا هدر  _ت ك_ ياور مـــــال  _ّ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ زا ح_ض_ يد  _ نوار مّو :  س_
ار میانغ  درک  تمسق  نین و  _ُ رد ج_ن_گ ح تشگرب  تسا )  یعضوم  مان   ( ) هنارعِج  ) يوس هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر 

ءاجلم هکنیا  ات  دومرف  یم  اطع  ناشیا  هب  ترضح  دندرک و  لا م_ي  دنتفر و س_ؤ  یم  ترضح  نآ  یپ  زا  هباحص  هباحص ،  نایم  رد 
رازآ ار  ترـضح  نآ  دندروآ و  موجه  زاب  دینابـسچ و  ار  دوخ  تشپ  تخرد  هب  تفر و  یتخرد  يوس  هب  هک  ار  ترـضح  نآ  دندرک 

تفر و رگید  يوس  هب  تخرد  شیپ  زا  سپ  دـش  دـنب  تخرد  رب  شیادر  دـش و  حورجم  شکراـبم  تشپ  هکنآ  اـت  دـندر  م_ي ك_
_م _ت_ه ب_شا شاد _ف_ن_د  سو هّـکم و ي_م_ن گ_ ياـهتخرد  ددـع  هـب  رگا  هـک  هـّللاو  دــیهدب  ارم  يادر  هـک  دوـمرف 
رد پ_س  _ت .  فا _ي_د ي_ هاو هدنـسرت و ب_خ_ي_ل ن_خ_ ارم  درک و  مهاوخ  تمـسق  اـم  نا ش_ رد م_ي_ ار  ه_م_ه 

_د و ند _ يد ار خ_ش_ك ن_ _ت  خرد نآ  _ز  گر كراــبم ه_ تــشپ  تــکرب  زا  تــفر و  نوریب  هــنارعج  زا  هدـــعقیذ  هاــم 
(103) .دندیشاپ یم  نآ  رب  بآ  هشیمه  ایوگ  هک  لصف  رد ه_م_ه  دو  هزا ب_ _ت_ه ت_ر و ت_ سو پ_ي_

ینارون هنایزات 

ار ور  _ْ َ_م ع ب_ن  ْ_ل  َ_ي ُ_ف ط _ش  ير ق_ ك_ه  هدر  ك_ _ت  ياور بو )  _ شآ ش_ه_ر  _ن  با  : ) مرا چ_ه_
نآرق هـک  نـک  رپ  دوــخ  ياهــشوگ  رد  هــبن  يو پ_ _ل ش_ خاد مار  _ حــلاد رد م_س_ج_ نو  گ_ف_ت_ن_د ك_ه چ_
شوگ رد  هبنپ  دنچ  ره  دش  دجسم  لخاد  نوچ  دهد ؛ بیرف  ارت  ادابم  يون  ار ن_ش_ ّمل  هلآ و س_ هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  ندناوخ 

دش ناملسم  هزجعم  نیا  هب  سپ  دینش  یم  رتشیب  ار  ترضح  نآ  يادص  در  ور م_ي ب_ رتشیب ف_ دوخ 
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ار نا  _ش_ يا یهدـب  یتمالع  نم  هب  رگا  مناـشیا ،  عاـطم  هدرکرـس و  دوخ  موق  نا  رد م_ي_ م_ن  هّللا !  لو  _ سر ي_ا  تفگ :  و 
دو مو خ_ نوــچ ب_ه ق_ نــک ؛  تــمارک  یتمـــالع  ار  وا  ادـــنوادخ ، دوــمرف : ترـــضح  مــنک .  یم  توـــعد  مالـــسا  ب_ه 

(104) .دوب عطاس  لیدنق  _ن_د  نا يرو م_ وا ن_ _ه  نا _ يزا زا س_ر ت_ _ش_ت  گر ب_

موس عون  تازجعم 

لآ هلاسوگ  ندرک  مّلکت  دـن  _ نا م_ هد ،  _ر ش_ ها _تا ظ_ ناو رد ح_ي_ _ت ك_ه  سا _ي  تاز م_ع_ج_ مّو :  عو س_ ن_
ترـضح نآ  اب  هراوخریـش  لافطا  ّمل  و ت_ك_ ( 105  ) تر نآ ح_ض_ تّو  ن_ب_ ار ب_ه  مدر  م_ وا  تو  _ عد _ح و  يرذ

اجنیا رد  ام  رایسب و  تایاکح  زا  ( 107  ) کلذ ریغ  هدولآرهز و  دنف  _ سو روفعی و گ_ رامـسوس و  رتش و  گرگ و  مّلکت  و  ( 106)
: رما دنچ  رکذ  هب  مینک  یم  افتکا 

ربمایپ زا  وهآ  ياضاقت 

یلـص لوـسر  تر  يزور ح_ض_ _د ك_ه  نا هدر  _ت ك_ ياور _ه  مـل ّما س_ زا  _ه  يو _ _ن ب_با با يد و  _ نوار لّوا : 
ار یسک  درک  رظن  ترضح  هّللا !  لوسر  ای  دن : یم ك_ ادن  يدانم  هک  دینش  هاگان  تفر  یم  هار  یئارحـص  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

یبارعا نیا  تفگ :  وهآ  دنا ، هتسب  هک  دید  ار  یئوهآ  درک  رظن  هک  مّوس  هبترم  رد  دیدن و  ار  یـسک  دینـش و  ادن  رگید  راب  سپ  دیدن ؛
مهدـب و ریـش  ار  اـهنآ  مورب و  هـک  نـک  اـهر  ارم  مراد  هو  _ن ك_ يا رد  ود ط_ف_ل  _ت و م_ن  سا هدر  را ك_ ارم ش_ك_
ات درک  اهر  ار  نآ  تر  سپ ح_ض_ ناراّشع ؛  باذع  دننام  دنک  باذع  ارم  ادخ  منکن  رگا  تفگ :  درک ؟ یهاوخ  دومرف : مدرگرب . 

ار ب_س_ت نآ  ترضح  تشگرب و  يدوز  هب  داد و  ریش  ار  دوخ  نادنزرف  تفر و 
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نآ نو  چ_ _ا ك_ن .  هر ار  نآ  هــّللا !  لو  _ سر ي_ا  در گ_ف_ت :  هد ك_ _ ها ار م_ش_ لا  نآ ح_ _ي  بار _ عا نو  چ_ . 
تیاور بوـشآ )  رهـش  نبا   ) ِهـّللا و ُلوُـسَر  َکَّنَا  ُهـّللا َو  ـِالا  ِلا َه  ـال  نَا  َ_ُد  ْ_ه شَا _د و م_ي گ_ف_ت :  يود در  _ا ك_ هر ار 

_ت و فر دو  ناد خ_ _ نزر دز ف_ نو ب_ه ن_ دو و چ_ هدر ب_ را ك_ يدوـــهی ش_ك_ ار  وـــهآ  نآ  هــک  تــسا  هدرک 
نماض مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دنت : در گ_ف_ نا ن_ق_ل ك_ _ش_ يا يار  ار ب_ دو  ّ_ه خ_ ق_ص

تمدـخ هب  سپ  میورب ؛  ترـضح  نآ  تمد  _م ت_ا ب_ه خ_ يرو م_ا ش_ي_ر ن_م_ي خ_ _ت ،  سا رظتنم  هدـیدرگ و  وـت 
نآ ياپ  رب  ار  دوخ  ياهور  هچب )  وهآ   ) ود نآ  دنتفگ و  تر ث_ن_ا  نآ ح_ض_ _ت_ن_د و ب_ر  فا ترـضح ش_ت_ نآ 
نآ رد  مدرک و  اـــهر  ار  وـــهآ  تــفگ  دـــش و  ناملـــسم  تــسیرگ و  يدو  پ_س ي_ه_ _د ؛  ند _ یلا تر م_ي م_ ح_ض_

مارح هک  دومرف  تسب و  هناشن  يارب  اهوهآ  نآ  ندرگ  رد  يریجنز  ترض  _د و ح_ ندر يد ب_ن_ا ك_ _ع م_س_ج_ ضو م_
(108  .) ناداّیص رب  ار  امش  تشوگ  مدرک 

رتش تیاکش 

تر يزور ح_ض_ دـنا ك_ه  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رایـسب  ياهدنـس  هب  خـیاشم  زا  یت  _ ج_م_عا مود : 
_ي_د باو تر خ_ نآ ح_ض_ _ك  يدز دـمآ و ن_ يرتـش  هاـگان  دوـب  هتـسشن  مّلـس  هلآ و  _ه و  یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر
ار _ن ش_ت_ر ت_ يا هـــّللا ،  لو  _ سر اـــی  تـــفگ :  رمع  درک ؛ یم  داـــیر  _ت و ف_ شاذ _ي_ن گ_ مز ار ب_ر  س_ر 

هدـمآ رتـش  نیا  دـینک  هدجـس  ار  ادـخ  هکلب  دومرف : ترـضح  مینک .  هدجـس  ارت  هکنآ  هب  میرتراواز  در و م_ا س_ هد ك_ س_ج_
_د ك_ه م_ن يو یم گ_ شنابحاص و  زا  دنک  یم  تیاکش  تسا 
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روک و ریپ و  هک  نون  _ كا _د و  نا هدو  _ مر را ف_ ار ك_ لا م_ ما و ت_ا ح_ هد  _ي_ سر نا ب_ه ه_م  _ش_ يا کـل  زا م_
رما هنیآ  ره  دنک  هدجس  یسک  يارب  یسک  هک  مدرک  یم  رما  _ر  گا ارم ب_ك_ش_ن_د و  دنهاوخ  یم  ما  هدش  ناوتان  فیحن و 
نیا دو ك_ه  _ مر دیبلط و ف_ ار  رتش  بحاص  داتـسرف و  ترـضح  سپ  ( 109  ) دـنک هدجـس  رهو  يار ش_ نز ب_ هک  مدرک  یم 

ار نآ  _ت_ي_م ك_ه  ساو میتــشاد و خ_ هــمیلو  اــم  دــیوگ  یم  تــسار  تــفگ :  .دــنک  یم  تیاکـــش  نــینچ  وــت  زا  رتــش 
گ_ف_ت چ_ن_ي_ن _ب_ش  حا ن_ك_ش_ي_د ص_ ار  نآ  دو ك_ه  _ مر تر ف_ ب_ك_ش_ي_م ح_ض_

(110) .دشاب

لو _ سر تر  هدرک ح_ض_ دازآ  هنیفـس )   ) هک دنا  هدرک  تیاور  هّماع  هّصاخ و  ناثّدـح  زا م_ وا  يد و غ_ي_ر  _ نوار مّو :  س_
ام یتشک  میدش و  راوس  یتشک  رب  داتسر و  اهگنج ف_ زا  یـضعب  هب  ارم  ترـضح  هک  تفگ  ّمل  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  ص_
رب نوچ  ایرد  نایم  رد  دیناسر و  یهوک  هب  ارم  جوم  مدش  دنب  يا  هتخ  نم ب_ر ت_ دـندش و  قرغ  همه  اهعاتم  ناقیفر و  تسکش و 

ار _ر م_ خآ رد  دش ت_ا  نینچ  رّرکم  دیناسر و  هوک  نآ  هب  ارم  زاب  درب و  ایرد  نایم  هب  تشادرب و  ارم  دـمآ و  یجوم  متفر  الاب  هوک 
ناج زا  تسد  نم  درک  نم  كاله  دصق  دمآ و  نوریب  هشیب  زا  يریـش  مدید  هاگان  مدیدرگ  یم  ایرد  نایم  رد  دیناسر و  لحاس  ب_ه 

رب ار  ریـش  ایآ  يداد  تاجن  ندش  قرغ  زا  ارم  ماوت و  ربمغیپ  هدرک  دازآ  وت و  هدنب  نم  متفگ :  متـشادرب و  نامـسآ  هب  تسد  متـسش و 
رد پ_س  _ي !؟  نادر یم گ_ ّطلسم  نم 
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هیلع و هّللا  یلـص  ادـخ  لو  _ سر يـالو  ما م_ م_ن س_ف_ي_ن_ه  ُ_ع !  َ_ب يا س دا ك_ه گ_ف_ت_م :  _ت_ فا ملد 
تشاذگ ورف  ار  دوخ  شورخ  متف  ار گ_ _ن  يا نو  هّللاو ك_ه چ_ .راد  هاگن  وا  يالوم  ّقح  رد  ار  ترضح  نآ  تمرح  مّلس  هلآ و 

یم رظن  نم  يور  رب  دـیلام و  یم  نم  پچ  ياپ  رب  یهاـگ  نم و  تسار  ياـپ  رب  _ي  ها ار گ_ دوخ  دـمآ و  نم  دزن  هب  هبرگ  دـننام  و 
هر _ يز هـب ج_ ارم  ماـمت  تعرــس  هـب  مدـش  راوـس  نوـچ  وـش  راوـس  هـک  نـم  يوـس  هـب  درک  هرا  _ شا _ي_د و  باو سپ خ_ درک 
نآ زا  ات  داتسیا  نم  ربارب  رد  يآ و  دورف  هک  درک  هراشا  سپ  دوب ؛ نیریش  ياهبآ  رایـسب و  هویم  ناتخرد  اجنآ  رد  هک  _ي_د  نا _ سر

ینیجرُخ اهگرب  نآ  زا  مدـیناشوپ و  اهنآ  اـب  ار  دوخ  تروع  مت و  _ فر دـنچ گ_ یگرب  متـشادرب و  اـه  هویم  نآ  زا  مدروخ و  اـهبآ 
بآ هـب  ارم  رگا  هـک  متــشادرب  هدرب و  ورف  بآ  رد  متــشاد  دوـخ  اـب  هـک  يا  _ه  ما مدر و ج_ اـه پ_ر ك_ هوـیم  نآ  زا  متخاـس و 
مدش راو  نو س_ وش چ_ راوس  هک  درک  هراشا  دـیباوخ و  مدـش  غراف  نوچ  مماشایب .  مرـشف و  نآ ب_ي_ دو  جا ش_ _ت_ي_ حا

ارم ناـشیا  هک  مداد  تکرح  ار  دوخ  هماـج  سپ  دور  یم  اـیرد  ناـیم  رد  یتشک  مدـید  هاـگان  دـیناسر  اـیرد  راـنک  هب  رگید  هار  زا  ارم 
_د و ندر ّ_ب ك_ را ت_ع_ج _د ب_س_ي_ ند _ يد راو  ریــــش س_ رب  ارم  دــــندمآ و  کـــیدزن  هـــب  نوـــچ  دــــندید و 

هنیفـس نـم  مـتفگ :  یـسنا ؟  زا  اـی  یّنج  زا  یتـسیک ؟  وـت  دـنتفگ : .د م_ي  _ ندر اد ك_ _ل خ_ یل ت_س_ب_ي_ح و ت_ه_
هیلع و هّللا  یلص  لوسر  ترضح  يالوم 
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نآ ماـن  نوچ  دـنک ؛ یم  تیاـعر  ارم  هدـیدرگ و  نم  ریـسا  _ر  يذ ریـشب ن_ نآ  قح  تیاـعر  يارب  ریـش  نیا  مشاـب و  یم  مّلـس  هلآ و 
اه هماج  دندیناشن و  یکچوک  یتشک  رد  ار  درم  ود  دندنکفا و  رگنل  ار  یتشک  دندروآ و  دورف  ار  یتشک  نابداب  دندینـش  ار  ترـضح 

منک یم  در ك_ه م_ن چ_ه  یم ك_ رظن  داتسیا و  يرانک  رد  ریش  مدمآ و  دورف  ریـش  زا  مشوپب و  نم  هک  دنداتـسرف  نم  يار  ب_
راو ش_و ت_ا شود م_ن س_ تفگ ك_ه ب_ي_ا ب_ر  ناشیا  زا  یکی  مدیـشوپ و  نم  دـنتخادنا و  نم  دزن  هب  اه  هماج  سپ 
وا تما  زا  هدایز  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  قح  تیاعر  ریـش  دـیابن  مناـسر  ار ب_ه ك_ش_ت_ي ب_ ت_و 

ار نیا  نوچ  دهدب ؛ ریخ  يازج  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ارت  ادخ  مت :  متفر و گ_ف_ ریش  دزن  هب  نم  سپ  دنکب ؛
در _ت ن_ك_ كر دو ح_ زا ج_يا خ_ _خ_ت و  ير ور  شا ف_ هد  _ يد زا  بآ  مد ك_ه  _ يد هــــّللاو  گ_ف_ت_م ، 

(111  .) مدش بیاغ  وا  زا  ات  درک  یم  رظن  نم  هب  هتسویپ  مدش و  یتشک  لخاد  ت_ا م_ن 

هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  لو  _ سر تر  نو ح_ض_ _د ك_ه چ_ نا هدر  _ت ك_ ياور _ث  يد _خ ح_ م_ش_يا مرا :  چ_ه_
دنک ار  دوخ  هزوم  دش و  رود  تجاح  ءاضق  يارب  ینابایب  رد  يزور  .دش  یم  رود  رایـسب  مدرم  زا  دومن  یم  تجاح  ياضق  هدارا  ملس 
اوه زا  دنیوگ _  یم  ابق ) زبس   ) ار نآ  هک  يزبس _  غرم  دشوپب  ار  هزوم  هک  تساوخ  نوچ  تخا و  وضو س_ هدومن  تجاح  ياضق  و 

ار ترضح  هزوم  دمآ  دورف 
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ترضح نآ  هزوم  زا  ار  رام  رگید  تیاور  هب  دمآ و  نوریب  شنای  زا م_ یهایس  رام  تخادنا  ار  هزوم  سپ  دش ؛ دنلب  اوه  هب  تشادرب و 
(112  .) نآ نتشک  زا  دومرف  یهن  ترضح  ببس  نیا  هب  دش و  دنلب  تفرگ و 

لقن مـال  _ّ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ مـلار _ي_ ما تر  زا ح_ض_ _ن  يا ك_ه ن_ظ_ي_ر  _د : يو ف_ق_ي_ر گ_
_ه سا رد ك_ن_ _ب  سا راوـس ب_ر  يریمح  دّیـس  هـک  هدرک  تـیاور  ینئادـم )   ) زا جرفلاوـبا )   ) هـک تـسا  ناـنچ  نآ  هدـش و 

مظن هب  ار  وا  نم  هک  دـنک  لـقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  تلیـضف  ه_ر ك_س ي_ك  دا و گ_ف_ت :  _س_ت_ يا _ه  فو ك_
رد هک  یثیداـحا  رکذ  هب  دـندرک  عورـش  نیثّد  پ_س م_ح_ داد ؛ مهاوـخ  وا  هب  تسا  نم  رب  هـچنآ  اـب  ار  بـسا  نـیا  مشاـب  هدرواـین 

دا م_ي _ش_ نا دو  تـل ب_ نآ ف_ض_ي_ ّ_ن  ار ك_ه م_ت_ض_م دو  راعــشا خ_ دّیــس  دوـب و  ترــضح  نآ  تلیــضف 
_ؤ مــلار _ي_ ما _ت  مد خ_ يدار ك_ه گ_ف_ت :  _ مــلا ْ_ل  غَّزلاو _ با زا  درک  ثیدــح  ار  وا  يدرم  هــکنآ  در ت_ا  ك_
دو هزو خ_ زا و م_ يار ن_م_ زا ب_ لو ت_ط_ه_ي_ر ش_د  مدو ك_ه م_ش_غ_ مـال ب_ _ّ سلا _ه  یل م_ن_ي_ن ع_

ادیپ یبارُغ  دشوپب  ار  دوخ  شفک  تساوخ  هک  ینامز  سپ  دـش  بانج  نآ  شفک  لخاد  يرا  در م_ نور ك_ زا پ_يا ب_ي_ ار 
دوب هدرک  هدعو  هچنآ  دینش  ار  تلیـضف  نیا  ات  دّیـس  دش  نوریب  هزوم  زا  رام  نآ  دنکفیب ، در و  دو و ب_الا ب_ _ بر ار  هزوم  دش و 

 : تفگ دروآرد و  دوخ  رعش  رد  ار  نآ  هاگنآ  درک  اطع  يو  هب 

 : رعش

ِباجُْعلا ِبَجَْعِلل  ُمْوَق  ای  الَا 

(113  (.) تایب الا   ) ِبابُحِللَو نیسحلا  ِیبَا  ِّفُِخل 

مراهچ عون  تارجعم 

هفیرش ياضعا  زا  هک  یتازجعم  نارامیب و  يافش  ناگدرم و  ندرک  هدنز  رد  تسا  ترضح  نآ  تازجع  م_ مرا :  عو چ_ه_ ن_
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نا _ هد بآ  _ت  كر مـال ب_ه ب_ _ّ سلا هـیلع  نـینم  ؤـملاریما  مـشچ  درد  ندــش  بوـخ  دــننام  هدــمآ  روـهظ  هـب  ترــضح  نآ 
درم هلاـغزب  ندرک  هدـنز  هدوـمرف و  لـیم  ار  نآ  تشوـگ  هک  یئوـهآ  ندرک  هدـنز  هدـیلام و  نآ  رب  هک  ترـض  نآ ح_ كرا  م_ب_

اب امهنع _  هّللا  یضر  دَسَا _  _م_ه ب_تن  طا ّمل ف_ نآ و ت_ك_ دو ب_ه  هدرک ب_ نامهیم  ار  ترضح  نآ  هک  ار  يراصنا 
نب هملس  مخز  نتفای  افـش  تشاد و  يریپ  روک  ردام  هک  ار  يراصنا  ناوج  نآ  ترـض  نآ ح_ ندر  هدنز ك_ ربق و  رد  ترـضح  نآ 

هملـسم و نب  دّمحم  ياپ  ارفع و  نب  ذاعم  هدـیرب  تسد  ندـش  بوخ  مئتلم و  ترـضح و  نآ  تکرب  هب  دوب  هتفای  ربیخ  رد  هک  عوک  الا 
سک رازه  نیدنچ  ترضح  نآ  ندرک  ریس  ترـضح و  نآ  تکرب  هب  دوب  هدمآ  نوریب  هقدح  زا  هک  هداتق  مشچ  کیتع و  هّللادبع  ياپ 
کلذ ریغ  یلا  دیشوج  شکرابم  ناتشگنا  نیب  زا  هک  یبآ  زا  ناشنارتش  نابـسا و  اب  ار  یتعامج  ندرک  باریـس  امرخ و  هناد  دنچ  زا  ار 

(114)

ربمایپ كرابم  تسد  رثا 

_ت مد ار ب_ه خ_ _ي  كدو _د ك_ه ك_ نا هدر  _ت ك_ ياور نار  _گ_ يد و  _ي  سر ط_ب_ و  يد  _ نوار لّوا : 
ار شر  نو س_ _ا ك_ن_د چ_ عد وا  يار  _د ك_ه ب_ ندروآ مـّل  هـلآ و س_ _ه و  یل هــّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر ترــضح 
هب ار  یلفط  دیسر  نمی  لها  هب  ربخ  نیا  نوچ  تفای .  افش  دروآرب و  وم  تعاس  رد  دیشک و  شرـس  رب  كرابم  تسد  دید  ك_چ_ل 

شر _يا س_ هو نآ ط_ف_ل ك_چ_ل ش_د و م_ دیـشک  شرــس  رب  تـسد  هملیــسُم  دـنک ، اـعد  هـک  دـندروآ  همْلیـَـسُم  دزن 
(115) .درک تیار  وا ن_ي_ز س_ ناد  _ نزر _خ_ت_ي ب_ه ف_ بد _ن ب_ يا _خ_ت و  ير

_ن يا زا  _د : يو ف_ق_ي_ر گ_
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یهاچ رد  ار  دوخ  سحن  ناهد  بآ  هکنآ  هلمج  زا  هدش  لقن  رایسب  همْلی  _َ ُ_س زا م ( 116  ) _ه نو _ گژاو تاز  ن_ح_و م_ع_ج_
تـشاد هک  یبآ  نآ  دوش  رایـسب  شبآ  هک  _خ_ت  ير ها  رد چ_ دز  نا  _ هد ار  بآ  زا  يولد  یتقو  دـش و  روش  هاـچ  نآ  بآ  دـنکفا 

ود تفگ  ار  وا  يدرم  تسرن و  ناتـسب  نآ  زا  هاـیگ  رگید  دـندناشفیب  یناـت  رد ب_س_ ار  وا  يو  _ ضو بآ  یتـقو  دـش و  کـشخ 
زا یکی  دمآ  هناخ  هب  درم  نوچ  تفگب  دـنچ  يا  هملک  تشادرب و  تسد  همْلیَـسُم  نکب .  یئاعد  ناش  _ يا رد ح_ق  مراد  پ_س_ر 

تشگ انیبان  دیشک  وا  مشچ  رب  تسد  نوچ  دوب  مشچ  درد  ار  يدرم  .دوب و  هداتفا  هاچ  هب  يرگید  دوب و  هدیرد  گرگ  ار  رسپ  ود  نآ 
.دیآ هنوگژاو  يو  رب  نم  هزجعم  دوب  کش  نم  ّقح  رد  هک  ار  سک  نآ  تفگ  ینک ؟  هچ  ار  هنوگژاو  تازجعم  نیا  دنتفگ  وا  اب 

ریذپان بیسآ  ياهنادند 

تر يارعُـش ح_ض_ زا  هـک  يدـْعَج  هغباـن  هـک  دـنا  هدرک  تـیاور  بوـشآ  _ن ش_ه_ر  با _ض_ي و  تر ّ_د م_ س_ي مود : 
: رعش نیا  هب  دیسر  ات  دناوخ  یم  ترضح  نآ  تمدخ  رد  يا  هدیصق  هدش  دادعت  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یل  لو ص_ _ سر

 : رعش

انَدوُدجَو اندْجَم  َءآمَّسلا  اَنْغََلب 

ارَهْظَم َِکلذ  َقْوَفوُجرََنل  ّانِاَو 

تر ح_ض_ ار ، نآ  زا  رتــالاب  میراودــیما  مرک و  تّزع و  زا  نامــسآ  هـب  میدیــسر  اــم  هـک  تــسا  نــیا  رع  نو ش_ م_ض_م_
لو _ سر ب_ه_ش_ت ي_ا  گ_ف_ت :  يراد ؟  نا  ار گ_م_ نا ك_ج_ا  _م_ سآ زا  _ر  تــالا دو ك_ه ب_ _ مر ف_

مدید ار  وا  نم  تفگ :  يوار  دنکش : ارت ن_ ناهد  ادخ  یتفگ  وکین  هک  دومرف  ترضح  ّمل !  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  هّللا ص_
لاس یس  دص و 
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هتـسکش مهرد  شندب  عیمج  دوب و  هنوباب  لگ  دننام  يدیف  _ي و س_ گز _ي_ رد پ_كا وا  ياهنادند  دوب و  هتـشذگ  وا  رمع  زا 
(117) .دیئور یم  رتهب  نآ  زا  داتفا  یم  هک  شنادند  ره  رگید  تیاور  هب  شناهد و  زا  ریغ  هب  دوب 

هّللا یلــص  لو  _ سر تر  _ت ح_ض_ مد یئا چ_ن_د ب_ه خ_ _ مر هر خ_ _ ير _و ه_ با هد ك_ه  _ت ش_ ياور مّو :  س_
هد _ن_ كار كرا پ_ _ت م_ب_ سد رد ك_ف  ار  اـمرخ  نآ  ربمغیپ  دـش  تکرب  ياـعد  راتـساوخ  دروآ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

(118) .روآ نوریب  امرخ  نک و  نآ  رد  تسد  یهاوخ  هاگره  نکفا و  دوخ  نابنا  رد  نونکا  دومرف  دناوخب و  ار  يادـخ  تشاذ و  گ_
زین ار  نابنا  نآ  دـندرک و  تراغ  ار  وا  هناخ  ناـمثع  لـتق  ماـگنه  درک ، یناـمهم  درو و  _ا خ_ مر ِدَوْز خ_ _ِ نآ م زا  هتـسویپ  هریرُهوبا 

 : تفگب ماقم  نیا  رد  رعش  نیا  دش و  كانمغ  هریرهوبا  دندربب 

 : رعش

ِناَّمَه ِساّنلا  یف  یلَو  ُّمَه  ِساّنِلل 

.ِناْمثُع ْخیَشلا  ُْلتَق  ِبارِجلا َو  ُّمَه 

کشخ تخرد  زا  هزات  يامرخ 

يار _ح_با ب_ه س_ صا زا  یهورگ  اـب  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلـص  ربـمغیپ  ترــضح  هـک  هدـش  تـیاور  زین  و  مرا :  چ_ه_
هیلع و هّللا  یلـص  هّللا  لو  _ سر هب  اـبحر  م_ َ_م گ_ف_ت :  ْ_ث َ_ي ْهلاو _ُ بَا _ت .  فر نا  _ هِّیَّتـلا َ_م ب_ن  َ_ي_ث هلاو _ با
دو ب_ر يز ب_ ار چ_ي_ را ك_ن_م و م_ _ث_ يا دــشاب و  نـم  دزن  يزیچ  هـک  متــشاد  تـسود  ِِهباحــصا ، مّلــس و  هــلآ و 

مدرک نامگ  هک  دروآ  ّتیـصو  هیاـسمه  ّقح  رد  نادـنچ  لـیئر  يدرک ج_ب_ وکین  دومرف : ترـضح  مدرک .  شخب  ناـگیاس  ه_م_
یکدـنا تخاـس ،  رـضاح  بآ  یحدـق  دوـمرف  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تـسیرگن ،  هناـخ  راـنک  رد  کـشخ  یلخن  هاـگنآ  دـنرب ، ثاریم 

يامرخ کشخ  يامرخ  تخرد  نامز  رد  دناشفیب ، تخرد  رب  هدرک  هضمضم 
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(119) .دشاب ار  امش  تمایق  رد  هک  تسا  اهتمعن  نآ  زا  نیا  دندروخب ؛ ریس  همه  ات  دروآ  هزات 

هچب ود  ندرک  هدنز 

دو _ه خ_ جوز هــب  درک  حــبذ  ار  نآ  تــشاد  يا  هلاــغزب  راــصنا  زا  یکی  هــک  تــسا  هدرک  _ت  ياور يد  _ نوار پ_ن_ج_م : 
تر _د ح_ض_ نا ك_ن_ي_د ش_يا _ ير _د و ب_ع_ض_ي ب_ يز ار ب_پ_ گ_ف_ت ك_ه ب_ع_ض_ي 

يو م_س_ج_د دنک و ب_ه س_ راطفا  ام  هناخ  رد  بشما  دنادرگ و  فّرشُم  ار  ام  مّلس  هلآ و  _ه و  یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر
ير گ_ف_ت ب_ي_ا ت_و _گ_ يد یکی ب_ه  تشک  ار  هلاغزب  ناشیا  ردپ  هک  دندید  نوچ  تشاد  درُخ  لفط  ود  تفر و 
در و دا ك_ _ ير در ف_ هد ك_ _ ها ار م_ش_ لا  نآ ح_ هک  رداـم  .درک  حـبذ  ار  وا  تفرگ و  ار  دراـک  _ح ك_ن_م و  بذ ار 
درک و ناـهنپ  ار  دوـخ  هدرم  لـفط  ود  ره  هنم  نز م_ؤ  نآ  .در  _ُ دا و م _ت_ فا ریز  هب  هفرغ  زا  تخیرگ و  سرت  زا  رگید  رـسپ  نآ 
_ل یئر يرا ش_د ج_ب_ _ص_ نا _ه  نا _ل خ_ خاد تر  نو ح_ض_ چ_ در ؛  ّ_ا ك_ ترـضح م_ه_ي مودق  يارب  ار  ماعط 

نوریب اهرـس  رد ب_ه ط_بل پ_ نوچ پ_ دـنادرگ ؛ رـضاح  ار  شیاهرـسپ  هک  اـمرفب  هّللا !  لوـسر  اـی  تفگ :  _د و  مآ دور  ف_
رضاح دیاب  هّتبلا  هک  دومرف  ترضح  .دنتـسین  رـضاح  تفگ :  تشگرب و  .دنا  هتفر  یئاج  هب  دنتـسین و  رـضاح  تفگ  ناشیا  ردام  تفر 

دز ار ن_ هدرم  دنزرف  ود  نآ  ردپ  دـینادرگ و  علّطم  تقیقح  رب  ار  وا  ردام  درک  هغلا  _د و م_ب_ مآ نور  ردـپ ب_ي_ زاب  دـنوش و 
را در و ع_م_ر ب_س_ي_ هد ك_ _ نز ار  ود  اد ه_ر  در و خ_ _ا ك_ عد تر  در ح_ض_ _ر ك_ ضا تر ح_ ح_ض_

(120) .دندرک

بّویاوبا ماعط  رد  تکرب 

نو _ت ك_ه چ_ سا _ت  ياور هر )  ) نا _ مل تر س_ زا ح_ض_ ش_ش_م : 
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وا ب_ه _ه  نا رد خ_ دـمآ و  دورف  يراصنا  بّویاوبا  هناخ  هب  دـش  هنیدـم  لـخاد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  تر  ح_ض_
ترـضح دزن  هب  تخپ و  نان  ار  مدـنگ  درک و  نایر  ترـضح ب_ نآ  يارب  ار  هلاغزب  .دوبن  مدـنگ  عاص  کی  هلاغزب و  کی  زا  ری  غ_

درک یم  ادن  بّویاوبا  سپ  بّویاوبا ؛  هناخ  هب  دیایب  دهاوخ  یم  ماعط  هک  ره  هک  دننک  ادن  مدرم  نایم  رد  هک  دومرف  ترـضح  دروآ و 
ما ك_م دـندش و ط_ع_ ریـس  دـندروخ و  هـمه  دـش و  رپ  هناـخ  اـت  بالیـس  دـننام  دـندمآ  _د و م_ي  ند _ يود مدر م_ي  و م_
! ادخ نذا  هب  زیخرب  دومرف  _ت و  شاذ هلاغزب گ_ تسوپ  نایم  رد  دـندرک و  عمج  ار  اهناوختـسا  هک  دومرف  ترـضح  سپ  دـش ؛ ن_

(121) .دندرک دنلب  ْنیَتداهش  نتفگ  هبادص  مدرمو  داتسیا  دش و  هدنز  هلاغزب  سپ 

وا ندروآ  نامیا  كرشم و  يافش 

م_ي ّ_ه )  ِ_ن ـالا س ُبِعـالم   ) ار وا  هـک  ءاَرب _  وـبَا  هـک  دـنا  هدرک  تـیاور  نارگید  يدـنوار و  یــسربط و  خیــش  ه_ف_ت_م : 
ترـضح تمدخ  هب  ار  هع  _ي_ بر نب  دـیبل  .دـش  التبم  اقـستسا  ضرم  هب  دوب _  بر  نا ع_ _ گرز زا ب_ گ_ف_ت_ن_د و 

ّدر ار  نار  نا و ش_ت_ _ب_ سا تر  ح_ض_ دـنچ ش_ت_ر ، بـسا و  ود  اـب  داتـسرف  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلــص  لوـسر 
هک مدرک  یمن  نامگ  نم  هک  تفگ  دیبل  منک  لو ن_م_ي  ار ق_ب_ كر  _ه م_ش_ يد دو ك_ه م_ن ه_ _ مر در و ف_ ك_

ار _ي  كر ّ_ه م_ش_ يد _ر م_ن ه_ گا دو ك_ه  _ مر تر ف_ .د ح_ض_ ّدر ك_ن_ ار  ءاربوــبا  هّیدـــه  برع  زا  یـــسک 
زا هد و  _ي_ سر ءاربوبا ب_ه ه_م  مکش  رد  یتّلع  هک  تفگ  دیبل  سپ  مدرک ؛  یمن  در  ار  وا  زا  هّتبلا  مدرک  لو م_ي  ق_ب_
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نآ ار ب_ر  دو  كرا خ_ ناـهد م_ب_ بآ  تـشادرب و  نـیمز  زا  یکاــخ  كدــنا  ترــضح  .دــنک  یم  اــف  بـل ش_ ت_و ط_
ناـمگ تفرگ و  ار  نآ  دـیبل  .دروـخ  هک ب_ وا  هـب  هدـب  زیر و  بآ ب_ رد  ار  _ن  يا داد و گ_ف_ت :  وا  _ت و ب_ه  خاد _ نا

.دش اهر  دنب  زا  ایوگ  هچنانچ  تفای  افـش  تعاس  نامه  رد  داد  ءاربوبا  ِدروخ  هب  دروآ و  نوچ  هدرک  ءازهتـسا  وا  هب  ترـضح  هک  درک 
(122)

دبعم ُّما  دنفسوگ  رد  تکرب 

_ت ك_ه سا نآ  _د  نا هدر  ّ_ه ن_ق_ل ك_ ما ّ_ه و ع_ صا هر ك_ه خ_ _ تاو تاز م_ت_ زا م_ع_ج_ ه_ش_ت_م : 
دَبْعَم ّما  هم  هب خ_ي_ هار  ياـنثا  رد  دومرف  ترجه  هنیدـم  هب  هّکم  زا  نوـچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یل  لو ص_ _ سر تر  ح_ض_

رد دبعم  ما  دـندوب و  ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  يرب )  تیاور ط_ هب  ّطَقَْرَءا   ) طَقیْرُءا نب  هّللادـبع  هَْریَُهف و  نب  رماع  رکبوبا و  دیـسر و 
ناشیا هشوت  و  مرادـن .  تفگ :  .دـنرخب  هک  دـندیبلط  تشوگ  امرخ و  وا  زا  دـندی  _ سر وا  کیدزن  هب  نوچ  دوب  هتـسشن  همیخ  نوریب 

 . مدرک یمن  ریـــصقت  امـــش  يرادــنامهم  رد  دوــب  نــم  دزن  يزیچ  رگا  تــف :  َ_د گ_ ْ_ب َ_ع ما م پ_س  دو ؛ هدـــش ب_ رخآ 
نیا دــبعم ، ما  يا  دوـمرف : تـسا  هتــسب  يدــنف  _ سو وا گ_ را خ_ي_م_ه  رد ك_ن_ _د  يد در  تر ن_ظ_ر ك_ ح_ض_
يار دور ب_ ندـیرچ ب_ هب  نادنفـسوگ  اـب  هک  تسناوـتن  يرغـال  فعـض و  يرایـسب  زا  تفگ :  تـسیچ ؟  _ف_ن_د  سو گ_

_ت سا _ت_ر  ناو _ نآ ن_تا زا  تفگ :  دراد ؟ ریش  ایآ  هک  دومرف  تر  ح_ض_ _ت .  سا هد  _ نا رد خ_ي_م_ه م_ _ن ،  يا
وا نم  یهد  _ص_ت م_ي  خر دو : _ مر ترضح ف_ .دهد  یمن  ریـش  هک  تسا  اهتّدم  تشاد  ناوت  نآ  زا  ریـش  ّ_ع  قو ك_ه ت_

؟  مشودب ار 
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تر ح_ض_ شود .  _ي ب_ _ش م_ي ي_با نا رد پ_س_ت_ ير  رگا ش_ي_ داب ! وت  يادـف  مردام  ردـپ و  یلب ،  تفگ : 
سپ وا ؛ دنفـسوگ  رد  هد  تکرب  ادنوادخ ! تفگ :  درب و  نآ  رب  ادخ  مان  دیـشک و  شناتـسپ  رب  شکرابم  تسد  دـیبلط و  ار  دنفـسوگ 

ما هب  دش ، رپ  فرظ  نآ  هک  ردـقنآ  دیـشود  درک و  یم  باریـس  ار  سک  دـنچ  هک  دـیبلط  یفرظ  ترـضح  تخیر و  شناتـسپ  رد  ریش 
دومن و لوانت  همه  زا  دعب  دو  _د و خ_ ند دندروخ و س_ي_ر ش_ هک  داد  دوخ  باحصا  هب  سپ  دش ، ریس  ات  دروخ  هک  داد  دبعم 

دنام هک  یتدایز  دندیماشآ و  زاب  دش و  ولمم  فرظ  نآ  ات  دیشود  رگید  راب  دروخب و  ناشیا  زا  دعب  هک  دیاب  یم  موق  یقاس  هک  دومرف 
_ن يا _ي_د ك_ه  سر تشگرب پ_ ارحـص  زا  دوب _  نز  نآ  رهوـش  هک  دـبعموبا _  نوـچ  دـندش ؛ هناور  دنتـشاذگ و  وا  دز  ن_

یـسک نآ  دـیاب  یم  تفگ  دـب  _ع_ مو _ با .در  ار ن_ق_ل ك_ ما م_ع_ب_د ق_ص_ه  يا ؟  هدروآ  زا ك_ج_ا  ش_ي_ر 
(123  .) تسا هدش  ثوعبم  يربمغیپ  هب  هّکم  رد  هک  دشاب 

تر يزور ح_ض_ قدـنخ  گـنج  رد  تفگ :  يراـصنا  رباـج  هک  دـنا  هدرک  تـیاور  هّماـع  هّصاـخ و  ناثّدـحم  زا  یتعاـمج  مـهن : 
متفر هناخ  هب  سپ  هتسب ،  كرابم  مکش  رب  یگنس  یگنسرگ  زا  هدیباوخ و  هک  مدید  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربم  پ_ي_غ_

نآ ار ب_ر  تر  ار گ_ف_ت_م ك_ه م_ن ح_ض_ دو  نز خ_ پ_س  عاص ج_و ، کی  متـشاد و  يدنفـسوگ  هناـخ  رد  و 
تفگ نز  منک .  ربخ  ار  ترضح  نآ  ات  روآ  لمع  هب  ار  وج  دنفسوگ و  _ن  يا مدر  هد ك_ _ ها لا م_ش_ ح_
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مـتفر و سپ  مــیروآ ؛  _د ب_ه ع_م_ل  _يا مر _ر ب_ف_ گا _ص_ت ب_گ_ي_ر  خر تر  نآ ح_ض_ زا  ور و  ب_ : 
 : متفگ يراد ؟  هناخ  رد  زیچ  هچ  هک  دومرف  یئامرف .  لوانت  ام  دزن  هب  ار  دوخ  تشاچ  زورما  هک  مراد  سامتلا  هّللا !  لوسر  اـی  متفگ : 

یم هکره  متفگ :  اهنت  میوگب  متـساوخن  اـهنت ؟ اـی  میاـیب  مهاوخ  هک  ره  اـب  دو ك_ه  _ مر .و ف_ عاـص ج_ کـی  دنفـسوگ و  کـی 
ار دو  نز خ_ متــــشگرب و  سپ  دروآ ؛ دــــهاوخ  دوـــخ  هارمه  ار  مالـــّـسلا  هـــیلع  یلع  هـــک  مدر  نا ك_ _ي و گ_م_ هاو خ_
ار تشوــگ  مروآ و  یم  لــمع  ار ب_ه  _ف_ن_د  سو روآ و م_ن گ_ ار ب_ه ع_م_ل  گ_ف_ت_م ك_ه ت_و ج_و 
_ت_م و فر تر  نآ ح_ض_ _ت  مد و ب_ه خ_ متخپ .  متخیر و  نآ  رد  کمن  بآ و  مدـنکفا و  گید  رد  مدرک و  هراـپ  هراـپ 

زاوآ هب  داتـسیا و  قدنخ  ران  _ت و ب_ر ك_ سا _ خر ترـضح ب_ تسا .  هدـش  اّیهم  ماعط  هّللا ،  لوسر  ي_ا  گ_ف_ت_م : 
قدـنخ زا  راصنا  نارجاهم و  عیم  پ_س ج_ ار ؛ _ر  تو ج_با _ عد _د  یئا تباجا ن_م_  ! ناناملـسم هورگ  يا  هک  درک  ادـن  دـنلب 

؛  ار رباج  توعد  دـینک  تباجا  دومرف  یم  دیـسر  یم  هک  هنیدـم  لها  زا  یهورگ  ره  هب  دـندش و  رباـج  هناـخ  هّجوتم  دـندمآ و  نوریب 
م_ن _ر گ_ف_ت :  .دـندش ج_با عـمج  رفن  رازه  یتـیاور  هـب  دصتــشه و  یتـیاور  هـب  رفن و  دــصتفه  یتـیاور  پ_س ب_ه 

تفگ نز  .دندروآ  ام  هناخ  هب  ور  ترـضح  نآ  اب  اصحا  ّدـح و  یب  هورگ  متفگ  مدـیود و  هنا  مد و ب_ه خ_ بر ش_ م_ض_ط_
تفگ یلب .  گ_ف_ت_م :  تسه ؟  ام  دزن  زیچ  هچ  هک  یتفگ  ترضح  هب  ایآ  هک 
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دو ك_ه _ مر _ر ف_ ما ار  مدر  تر م_ پ_س ح_ض_ دوب ، رتاـناد  نم  زا  نز  نآ  .دـناد  یم  رتهب  ترـضح  تسین  يزیچ  وت  رب  : 
_گ_ر يد _ت  ياور .د و ب_ه  _ ند _ه ش_ نا _ل خ_ خاد مال  _ّ سلا هیلع  نینم  ؤملاریما  دوخ و  دنتـسشن و  هناـخ  نوری  رد ب_

دندش یم  لخاد  _ف_ه ك_ه  _ت ه_ر ط_يا شاد _ش ن_ _ه گ_ن_ج_يا نا در و خ_ _ه ك_ نا _ل خ_ خاد ار  ه_م_ه 
همه شیاجن  _ه گ_ نا نآ خ_ _ك_ه  نآ دـش ت_ا  یم  هداشگ  هناخ  تفر و  یم  سپ  راوید  درک و  یم  راوید  هب  هراشا  ترـضح 
رظن گید  رد  دوشگ و  ار  گید  تخادنا و  رونت  رد  ار  دوخ  كرا  ناهد م_ب_ بآ  دمآ و  رونت  رس  رب  ترضح  سپ  دیناسر  مه  هب 

یم ترضح  نآ  هب  دنک و  یم  رونت  زا  ار  نان  نز  نآ  هدب .  نم  هب  کی  کی  نک و  رو ب_ زا ت_ن_ ار  نان  هک  تفگ  نز  هب  درک و 
عارذ کی  ، رباج يا  دومر : دـش ف_ رپ  هساک  نوچ  دـندرک و  یم  دـیرت  هساـک  ناـیم  رد  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  اـب  ترـضح  داد 

ریس ات  دندروخ  هک  _ي_د  ار ط_بل _ه  زا ص_ح_با هد ن_ف_ر  دنتخیر و  دیرت  يور  رب  مدروآ و  .روایب  قرم  اب  ار  دنفـسوگ 
زا رپ  ار  هساک  رگید  راب  سپ  دـندروخ ؛  رفن  هد  هدـیبلط و  رگید  عارذ  در و  _د ك_ ير زا ت_ رپ  ار  هساـک  رگید  راـب  سپ  دـندش ،
 : _ر گ_ف_ت دیبلط ج_با رباج  زا  عارذ  ترـضح  هک  مراهچ  هبترم  رد  .دروآ و  رباج  دیبلط و  رگ  _ يد عارذ  در و  دـیرت ك_

ترضح مدروآ !؟  عارذ  هس  لا  دراد و م_ن ت_ا ح_ عارذ ن_ ود  زا  رتشیب  يدنفسوگ  مّلس !  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  ای 
رگا هک  دومرف 
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ریـس هباحـص  همه  ات  دیبلط  یم  رفن  هد  رفن  هد  وحن  نیا  هب  سپ  دندروخ ؛ یم  دـنف  _ سو _ن گ_ يا عارذ  زا  همه  يدـش  یم  تکاس 
یل ّمل و ع_ هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یلـص  دّـمحم  نم و  سپ  میروخب ؛  وت  اـم و  اـت  اـیب  رباـج ! يا  .دومرف  ترـضح  سپ  دـندش ،

دو و ه_ي_چ دو ب_ لا خ_ _گ ب_ه ح_ يد رو و  _م و ت_ن_ يد _ مآ نور  _م و ب_ي_ يدرو مــال خ_ _ّ سلا _ه  یل ع_
(124  .) میدروخ ما  نآ ط_ع_ زا  نآ ن_ي_ز  زا  زور ب_ع_د  _ن  يد دو و چ_ن_ هد ب_ ك_م ن_ش_

زابناج مشچ  يافش 

رد و نا ب_ _ گد رـضاح ش_ زا  تسا و  يرْدُـخ  دیعـسوبا  يرداـم  ردارب  هک  ناـمعّنلا _  نب  هداـتق  هک  هد  _ت ش_ ياور _م :  هد
هیلع و هّللا  یلص  لوسر  ترضح  _ك  يدز هب ن_ دمآ ، نوریب  هقدح  زا  هک  دیسر  شمشچ  هب  یمخز  دُحا  گنج  رد  تسا _  _د  حا

دنچ يزور  دراد و  یم  تـسود  ارم  زین  وا  مراد و  تـسود  ار  وا  هـک  هـنا  رد خ_ مراد  يوروـکین  ینز  درک : ضرع  دـمآ  مّلـس  هـلآ و 
_ن يا ار ب_ا  مراد ك_ه م_ هور م_ي  ما س_خ_ت م_ك_ هدر  سر گ_س_ت_ شیع و ع_ طاـــسب  وا  اـــب  هــک  تــسین 
تشاذـگ و دوـخ  ياـج  هب  ار  وا  مشچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هـّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  راد ك_ن_د  _ يد _خ_ت_ه  يوآ چ_ش_م 

 : تفگ

زگره مشچ  نیا  نکل  دمآ  یم  درد  یهاگ ب_ه  رگید  هدید  نآ  و  ( 125  ) تشگ رتوکین  لّوا  زا  وا  َلامَْجلا ) ِ_ِه  ْ_س كا َّم  _ُ للَا ه )
تفگ باوج  رد  وا  درم ؟ نیا  تسیک  تفگ  رمع  دش  دراو  زیزعلادبع  نبرمع  رب  وا  نارـسپ  زا  یکی  هک  تسا  اجنیا  زا  دماین و  درد  هب 

:

 : رعش

ُُهْنیَعِّدَخلا یَلَع  َْتلاس  يذَّلا  ُْنبا  اَنَا 

ِّدَّرلا َنَسْحَا  یفَطصُملا  ِّفَِکب  تَّدُرَف 

ِلّوَِال َْتناک  امَک  ْتَداعَف 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 109 

http://www.ghaemiyeh.com


ٍهَّرَم

ٍّدَر ام  َنْسُح  ای  ٍْنیَع َو  ام  َنْسُح  ایَف 

یل لو ص_ _ سر ترـضح  هجوز  ثراحلا _  تنب  هنومیم  رهاوخ  رـسپ  هللادـبع  نبدایز  تیاک  _ت ح_ سا _ن  يا و ن_ظ_ي_ر 
هب مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یل  ربـمغیپ ص_ ترـضح  نوچ  دـمآ  هنوـمیم  هنا  _ت_ي ب_ه خ_ قو ّمل _  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_

دـش و دجـسم  بنا  تر ب_ه ج_ ها ح_ض_ _گ_ نآ _ت .  سا نم  رهاوخ  رـسپ  نیا  درک : ضرع  هنوـمیم  دروآ  فیرـشت  هناـخ 
كرابم تسد  داد و  ياج  دوخ  کیدزن  ار  وا  زامن  رد  ترض  ح_ _ت ،  شاذ زامن گ_ ترـضح  نآ  اب  دوب و  تمدخ  مزالم  دایز ) )

رو و راـثآ ن_ هراوـمه  سپ  نآ  زا  دوـمرف و  داـی  ریخ  ياـعد  هب  ار  وا  دروآ و  دورف  وا  ینیب  ضراـع و  فرط  ود  رب  داـهن و  وا  رـس  رب 
 : تسا هدوتس  رعش  نیدب  ار  وا  رسپ  رعاش  هک  تساجنیا  زا  دوب و  راکشآ  وا  رادید  زا  تکرب 

 : رعش

ِهِس أِرب  ّیبّنلا  َحَسَم  يّذلا  َْنبای 

ِدِجْسَْملا َدنِع  ِریْخلِاب  َُهلاعَد  و 

ِِهنیرع یف  روُّنلا  َكاذ  َلازام 

ِدحلملا یف  هنیرب  ّوبت  یّتح 

مجنپ عون  تازجعم 

ند كــاله ش_ دـــننام  نانمـــشد ،  ّرـــش  تیاــفک  رد  ترـــضح  نآ  زا  هدـــش  رهاـــظ  هــک  تــسا  یتازجعم  رد  مــجنپ :  عوــن 
_ت ش_ّر ار و ك_ف_يا _ب  هــــــــــــــــــــل _ي  با َ_ه ب_ن  ْ_ب ُ_ت ع  ) ند ش_ي_ر _ يرد _ن و  یئز ُ_س_ت_ه_ م

ریَهُز ثرا و  _ حلا نب  رضن  دیزی و  نب  رمعم  سیق و  نب  دیز  لیفط و  نب  رما  ّما ج_م_ي_ل و ع_ _ب و  هلو _ با _ه_ل و  جو _ با
: رما دنچ  رکذ  هب  مینک  یم  افتکا  اجنیا  رد  ام  و  ( 126  ) کلذ ریغ  یلا  ترضح  نآ  زا  رعاش 

لهجوبا هئطوت 

اد خ_ لو  _ سر تر  ح_ض_ يزور  _د ك_ه  نا هدر  _ت ك_ ياور نار  _گ_ يد و  _ي_م  هار _ با یل ب_ن  ع_ لّوا : 
هلآ _ه و  یل هّللا ع_ یل  ص_
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دنیبب زامن  رد  ار  ترـضح  نآ  هاـگره  هک  دوب  هدروخ  دـنگوس  لـهجوبا  در و  زا م_ي ك_ دز ك_ع_ب_ه ن_م_ ّمل ن_ و س_
ار گنس  نوچ  دش و  ترضح  نآ  هجوتم  تشادرب و  ینارگ  گنـس  داتفا  ترـضح  نآ  رب  شرظن  نوچ  دنک ، كاله  ار  ترـضح  نآ 

کیدزن هب  تـشگرب و  نوـچ  دـیبسچ و  شتـسد  رب  گـن  ُ_ل ش_د و س_ _ش غ ندر رد گ_ _ت_ش  سد در  _د ك_ نـل ب_
؛ دش اهر  شتسد  زا  گنس  دومرف و  اعد  ات  درک  هثاغتسا  ترضح  هب  رگید  تیاور  هب  داتفا و  شتـسد  زا  گنـس  دیـسر  دوخ  باحـصا 
دیـسرت و دیـسر  ترـضح  نآ  کـیدزن  نو ب_ه  چ_ ار ب_ك_ش_م ؛  وا  هک  مور  یم  نم  تـفگ :  تساـخرب و  رگید  درم  سپ 
_ي_ن م_ي مز ار ب_ر  مُد  هل ش_د و  _ صا _ن_د ش_ت_ر ف_ نا یئا م_ _ هدژا ترـضح  نآ  نم و  ناـیم  تفگ  تشگرب و 

(127  .) متشگر مد و ب_ _ي_ سر دز و م_ن ت_

ترضح نوچ  هک  دنا  هدرک  _ت  ياور ( 128 () َنیئزْهَتْسُْملا َكاْنیَفَک  ّانِا   ) هفیرش هیآ  ریسف  رد ت_ _ث  يد _خ ح_ م_ش_يا مود : 
نب ّیلع  دروآ  نامیا  وا  هب  لّوا ك_س_ي ك_ه  _ي_د  شو ار پ_ توبن  تمارک  اب  تعلخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر 
هّللا یـضر  راّیط _  رفعج  اب  بلاـطوبا  سپ  دروآ ، ناـمیا  اـهنع _  هّللا  _ي  ضر _ج_ه _  يد سپ خ_ دوب ، مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا 

یم ك_ن_د، زاـمن  شیوـلهپ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـنک و  یم  زاـمن  هـک  دـید  دـمآ  تر  دز ح_ض_ يزور ب_ه ن_ اـمهنع _ 
تر نآ ح_ض_ _ب چ_پ  نا زا ج_ رفعج  سپ  دوخ ؛  مع  رـسپ  يولهپ  رد  نک  زامن  مه  وت  هک  تفگ  رفعج  اب  بلاـطوبا  پ_س 

نیا پ_ن_ج دروآ و  نامیا  هثراح  نب  دیز  سپ  تفر  رتشیپ  ترضح  داتسیا و 
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رهاظ هک  داتـسرف  نایملا  دـنوادخ ع_ سپ  تشذـگ ،  ترـضح  نآ  تثعب  زا  لاـس  هس  اـت  سب .  دـندرک و  زا م_ي  ن_ف_ر ن_م_
ناگدننک ءازهتـسا  .ار و  ناگدننک  ءازهتـسا  ّرـش  میدرک  تیافک  ام  هک  یتسرد  هب  سپ  ناکرـشم  زا  نکم  اورپ  ار و  دوخ  نید  نادرگ 

: دندوب رفن  جنپ 

؛  هل _ِ طال نب ط_ ثراح  ثوغی و  دـبع  نب  دَوْسَا  بلّط و  ْ_ن م_ دَو ب _ سَا لـئاو و  صا ب_ن  هر و ع_ _د ب_ن م_غ_ي_ یلو
سپ .دــــــــــنا  هدرک  هفاــــــــــضا  ار  ثرا ب_ن ق_ي_س  _د و ح_ نا و ب_ع_ض_ي ش_ش ن_ف_ر گ_ف_ت_ه 
دیلو نـیا  تــفگ :  لــیئرب  _ت ج_ شذ _د گ_ یلو نو  دا و چ_ _س_ت_ يا تر  نآ ح_ض_ _د و ب_ا  مآ _ل  یئر ج_ب_

هعازُخ زا  يدرم  هب  وا  درک  وا  يوس  هب  هراشا  لیئربج  پ_س  یلب ،  دومرف : ترضح  تسا ؟  ناگدننک  ازهتـسا  زا  تسا و  هْریَغُم  رـسپ 
دـش و نینوـخ  تســشن و  وا  ياـپ  هنــشاپ  رد  اـهنآ  زا  يا  هزیر  تشاذـگ  ریت  هـشارت  يور  رب  دیــشارت و پ_ا  یم  ریت  هـک  تشذــگ 
ه_م_ي_ن _ل ب_ه  یئر دروآ و ج_ب_ نور  ار ب_ي_ نآ  دو و  _ت ك_ه خ_م ش_ شاذ ن_گ_ شر  _ّ ت_ك_ب
( دـیباوخ یـسرک  نییاپ  رد  شرت  _ خد  ) _ي_د باو یـسرک خ_ يور  رب  تفر  هناخ  هب  دـیلو  نوچ  دوب ، هدرک  هرا  _ شا _ع  ضو م_

تفگ دوخ  زینک  اب  رتخد  سپ  دش ، رادیب  شرتخد  دیـسر و  شرتخد  شارف  هب  هک  دمآ  ردق  نآ  دـش و  ناور  شا  هنـشاپ  زا  نوخ  سپ 
ار و دو  دـنزرف خ_ دـیبلط  سپ  تسین ؛  کـشَم  بآ  تسا ،  وت  ردـپ  نوـخ  نیا  تفگ :  دـیلو  يا ؟  هتـسبن  ار  کـشَم  ناـهد  ارچ  هک 

يوس هب  هراشا  لیئربج  تشذ  لئاو گ_ _ر ب_ن  ما نو ع_ و چ_ _ت ؛  سو ّ_م پ_ي_ در و ب_ه ج_ه_ن ّ_ت ك_ _ي صو
سپ درک  وا  ياپ 
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تفر ورف  شیاپ  فک  هب  يراخ  رگید  یتیاور  هب  درمب و  نآ  زا  دمآ و  نوریب  شیاپ  زا پ_ش_ت  تفر و  ورف  شیاپ  فک  هب  یبوچ 
دش رو  وا ك_ در  شا ك_ هدید  هب  هراشا  تشذگ  بلّطم  نب  دوسا  نوچ  و  دش ؛ كاله  هک  دیراخ  ردق  نآ  دمآ و  شراخ  و ب_ه 
نب دوسا  دش و  هراپ  شمکـش  هک  دروخ  بآ  ردـق  نآ  درک  شمکـش  هب  هراشا  رگید  تیاور  هب  .دـش و  كاله  ات  دز  راوید  رب  رـس  و 

التبم دوـخ  دـنزرف  گر  _د و ب_ه م_ نادر رو گ_ ار ك_ شا  هد  _ يد اد  دوـب ك_ه خ_ هدرک  نـیرفن  ترـضح  ار  ثوغیدـبع 
ردب زور  ات  دنام  ترـضح  نآ  ياعد  تباجتـسا  يارب  دـش و  روک  هک  دز  وا  يور  رب  يزبس  گرب  لیئربج  دـش  زور  نیا  نوچ  دوش و 

كرچ وا ، رس  هب  لیئربج  درک  هراشا  ار  هلطالط  نب  ثراح  و  دُرم ؛ دینش و  ار  دوخ  دنزرف  ندش  هتشک  ربخ  دش و  هتـشک  شدنزرف  هک 
ریغتم شتءایه  هایس و  شگنر  دیسر و  وا  هب  مومس  هک  دنیوگ  زین  و  دُرم ؛ _د و  يز ار گ_ وا  رام  هک  دنیوگ  درمب ؛  ات  دمآ  شرس  زا 

نآ دروخ و  يروش  یهام  سیق  نب  ثراح  شدنتـشک و  هک  ار  وا  دندز  ردـق  نآ  دنتخانـشن و  ار  وا  دـمآ  _ه  نا نوچ ب_ه خ_ دـش 
(129) .درم هک  دروخ  بآ  ردق 

رد ّمل  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یلـص  ربـمغیپ  ترـضح  يزور  هک  دـنا  هدرک  تـیاور  دوعـسم  نـبا  زا  وا  ریغ  يدـنوار و  مو :  س_
داتسرف نوعلم  نآ  دندو  _ه_ل ك_ش_ت_ه ب_ جو _ با زا  ير  دو و ش_ت_ هد ب_ رد س_ج_ پ_ي_ش ك_ع_ب_ه 

_د ند _ك_ن_ فا ترضح  نآ  تشپ  رب  دندروآ و  ار  رتش  ناد  هچب 
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دـش غراف  زاـمن  زا  ترـض  نوچ ح_ درک و  رود  ترـضح  نآ  تشپ  زا  ار  نآ  دـمآ و  مالّـسلااهیل  _م_ه ع_ طا تر ف_ و ح_ض_
هک یتعامج  ْطیَعُم و  یبا  نبا  هّیُما و  دیلو و  هبیـش و  هْبتُع و  له و  _ جو _ با درب  مان  شیرق و  نارفاک  هب  داب  وت  رب  ادنوادخ ! هک  دومرف 

(130) .دندوب هداتفا  هتشک  ردب  هاچ  رد  هک  مدید  ار  همه 

رد مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یل  لو ص_ _ سر تر  _ت ك_ه ح_ض_ سا هدر  _ت ك_ ياور يد  _ نوار _ض_ا  يا مرا :  چ_ه_
نز هک  نایفـسوبا  رهاوخ  لیمج _  ّما  هب  دـنتفگ  سپ  دو ، توال ن_م_ ت_ َ_ب )  َهل یبَا  دَـی ا  ْتَّبَت   ) هروس زامن  رد  اهبـش  زا  یـضعب 
یم تّمذم  ار  امـش  درک و  یم  تنعل  وت  رهوش  وت و  رب  زامن  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  _ش_ب  يد هک  دوب _  بهلوبا 
یم دیناونش و  مهاوخ  وا  هب  دب  نانخس  منیبب  ار  وا  رگا  تفگ  یم  دمآ و  نوریب  ترضح  نآ  بلط  هب  دش و  مشخ  رد  هنوعلم  نآ  .درک 
نآ دز  _ك_ر ب_ه ن_ بو _ با _ل ش_د  خاد ِرَد م_س_ج_د  زا  نوـچ  دـهد ؟ ناـشن  نـم  هـب  ار  دـّـمحم  هـک  تـسیک  تـفگ 
لیم ّما ج_ نا ك_ن ك_ه  ار پ_ن_ه_ دو  خ_ هــّللا ،  لو  _ سر ي_ا  دو گ_ف_ت :  تر ن_ش_س_ت_ه ب_ ح_ض_

کیدزن هب  نوچ  دید ؛  دهاوخن  ارم  دو ك_ه  _ مر تر ف_ .د ح_ض_ _ يو امـش ب_گ_ هب  دب  ياهفرح  هک  مسرت  یم  دیآ  یم 
_ه نا هب خ_ سپ  هن .  تفگ :  يدید ؟  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  ایآ  هک  دیـسرپ  رکبو  _ با زا  دیدن و  ار  ترـضح  دمآ 

ترض نایم ح_ رد  يدرز  باجح  ادخ  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  سپ  تشگر .  دو ب_ خ_
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هدش هدرک  تّمذم  رایسب  ینعی  دنتفگ  یم  مَّمذُم  ار  ترـضح  نآ  شیرق  راّفک  ریاس  هنوعلم و  نآ  دیدن و  ار  ترـضح  نآ  هک  دز  وا  و 
_د و نر ار ن_م_ي ب_ ما م_ _ت ك_ه ن_ سا هدر  ناـشیا م_ح_و ك_ ناـبز  زا  ارم  ماــن  ادــخ  هـک  دوـمرف  یم  ترــضح  و 

(131  .) تسین نم  مان  مّمذم  دن و  ّ_ت م_ي گ_ف_ت_ مذ ار م_ ّ_م  مذ م_

زا بهلوبا  دنتـشگرب  ردب  گنج  زا  شیرق  راّفک  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  ناخّروم  رثکا  بوشآ و  ره  _ن ش_ با پ_ن_ج_م : 
میتخیرگ و ار  رگیدکی  _م  يدر _تا ك_ قال نیمه ك_ه م_ تفگ :  نایفسوبا  دوب ؟ هچ  امش  مازهنا  ببـس  هک  دیـسرپ  نایفـسوبا 

نایم رد  دـندوب  راوس  قَْلبَا  نابـسا  رب  هک  مدـید  دیفـس  مدرم  _ت_ن_د و  ساو هک خ_ وحن  ره  دـندرک  ریـسا  دنتـشک و  ار  ام  ناـشیا 
.داتسیا تسناوت  یمن  اهنآ  ربارب  رد  سک  چیه  نیمز و  نامسآ و 

تسا و _ خر دینـش ب_ ار  نیا  هک  بهلوبا  .دـنا  هکئالم  اهنیا  تفگ :  ساـّب _  _ه ع_ جوز _ض_ل _  فلا ّما  _ع ب_ا  فارو _ با
نآ زا  شر ش_ك_س_ت و ب_ع_د  دز ك_ه س_ بهلوبا  رـس  رب  تفرگ و  ار  همیخ  دومع  لـضفلا  ما  دز  نیمز  رب  ار  عفاروبا 

، دندرک یم  رذح  نآ  تیارـس  زا  برع  هک  دوب  یـضرم  هسدع )   ) درک و التبم  هسدع )   ) هب ار  وا  ادـخ  دـنام و  هدـنز  زور  ه_ف_ت 
وا هکنآ  ات  دننک  نفد  ار  وا  هک  دنتفر  یمن  وا  کیدزن  هب  زین  شیاهرس  _د ك_ه پ_ نا _ه م_ نا رد خ_ زور  هس  ببـس  نیا  هب  سپ 

هکره تسا و  عقاو  هَرْمُع  هار  رس  رب  نونکا  هک  هدومرف  یـسلجم  همالع  ( 132) دش ناهنپ  ات  دنتخادنا  هّکم  نوریب  رد  دندیـش و  ار ك_
رب دنچ  یگنس  درذگ  یم  عضوم  نآ  زا 
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_ت فــــلا ّ_ل ك_ن ك_ه م_خ_ مءا پ_س ت_ _ت ؛  سا هد  دزاد و ت_ل ع_ظ_ي_م_ي ش_ _ نا عــــضوم م_ي  نآ 
لو _ سر اد و  تعاطا خ_ تسا و  هدینادرگ  هرهب  یب  دوخ  فرش  زا  ار  فیرش  ياهبسن  نابحاص  _ه  نو لو چ_گ_ _ سر اد و  خ_

قحلم فرــش  تّزع و  تـیب  لـها  هـب  تـسا و  هتخاـس  دـنلب  عـیفر  تاـجَرَد  هـب  ار  بـسن  بـس و  مدر ب_ي ح_ _ه م_ نو چ_گ_
(133  .) تسا هدینادرگ 

مشش عون  تازجعم 

اجنیا رد  ام  ناشیا و  زا  ضعب  ندروآ  نامیا  ناـیّنج و  نیطایـش و  رب  ندـش  یلوتـسم  رد  تسا  ترـضح  نآ  تازجعم  رد  مشـش :  عون 
: رما دنچ  رکذ  هب  مینک  یم  افتکا 

هّکم زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  تر  _ت ك_ه ح_ض_ سا هدر  _ت ك_ ياور _ي_م  هار _ با یل ب_ن  ع_ لّوا : 
سک چـیه  سپ  دـیام ، تو ن_ _ عد مال  _ سا ار ب_ه  مدر  ظا ك_ه م_ ُ_ك_ رازاـب ع بناـج  هب  هثراـح  نب  دـیز  اـب  تفر  نوریب 
زامن هب  دـنیوگ  یم  هّنجم )  يداو   ) ار نآ  هک  دیـسر  یعـضوم  هب  نوچ  تشگرب و  هکم  يو  هب س_ سپ  درکن ، ترـضح  نآ  تباـجا 

ار تر  نآ ح_ض_ تـئارق  نوـچ  دنتــشذگ و  نـج  زا  یهورگ  سپ  دوــمن ، یم  نآرق  توــالت  بـش  زاــمن  رد  داتــسیا و  ش_ب 
_ب نا غرا ش_د ب_ه ج_ توـالت ف_ زا  ترـضح  نوـچ  .دـیوش  تکاـس  دـنتفگ : یـضعب  اـب  یـض  _د ب_ع_ ند ش_ن_ي_
رد یـسوم  زا  دعب  تسا  هدش  لزان  هک  ار  یباتک  میدینـش  ام  هک  یتسرد  هب  ام ! موق  يا  دـنتفگ  ناگدـننکراذنا  دـنتفر ، دو  مو خ_ ق_
يا تسار ؛  هار  يوس  هب  ّقح و  يوس  هب  دـنک  یم  تیادـه  تسا ،  هتـشذگ  وا  زا  شیپ  هک  ار  هچنآ  تسا  هدـننک  قیدـصت  هک  یتلاح 

امش ناهانگ  دزرمایب  ات  دیروآ  نامیا  ار و  ادخ  یعاد  _ت ك_ن_ي_د  _با جا موق ! 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 116 

http://www.ghaemiyeh.com


در میلعت ك_ ار  ناشیا  بانج  نآ  دندروآ و  نامیا  ترـضح و  نآ  تمدخ  هب  دنتـشگرب  سپ  میلا ؛  باذع  زا  ار  امـش  دهد  هانپ  ار و 
یم _ یلاو و ح_كا تر  _ي_د و ح_ض_ نادر لزا گ_ ار ن_ هرو ج_ن  یلا س_ و ح_ق ت_ع_ مـــال ،  _ سا _ع  يار ش_

_ؤ ملار _ي_ ما تر  در ح_ض_ _ر ك_ ما _د و  ند _ مآ تر م_ي  نآ ح_ض_ تمدـخ  هب  تقو  همه  رد  درک و  بصن  ناشیارب 
نم و ؤـم  ناـشیا  ناـیم  رد  _د و  نا ن_م_يا _ش_ يا _م  یل ار ت_ع_ _ن  يد لـئا  ار م_س_ مـال  _ّ سلا _ه  یل م_ن_ي_ن ع_

(134) .دنا ( ّناج  ) نادنزرف زا  ناشیا  دشاب و  یم  یسوجمو  ینارصن  يدوهی و  یبصانو و  رفاک 

نو _د ك_ه چ_ نا هدر  _ت ك_ ياور _ي_ن  ثّد م_ح_ _ر  _يا سو _ي  سر ط_ب_ م_ف_ي_د و  ش_ي_خ  مود : 
يداو کــیدزن  هـب  تـفر  قلطــصملا  ینب  گــن  مـّل ب_ه ج_ هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر تر  ح_ض_

نیا رد  ّنج  نارفاک  زا  يا  هف  _ داد ك_ه ط_يا لزا ش_د و خ_ب_ر  لیئربج ن_ دـش  بش  رخآ  نوچ  دـندمآ ، دورف  يراومهان 
يوس هب  ورب  هک  دومرف  دیبلط و  ار  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  سپ  دنناسرب ، ررـض  وت  باح  _ صا هب  دنهاوخ  یمو  دنا  هدرکاج  يداو 
هدرک اط  ار ع_ اد ت_ _ي ك_ه خ_ تو نآ ق_ هب  ار  ناشیا  نک  عفد  دنوش  وت  ضرعتم  نایّنج  زا  ادخ  نانمـشد  نوچ  يداو و  نیا 

زا رفن  دـص  تسا و  هدـینادرگ  صوصخم  _ه_ا  نآ مل  ار ب_ه ع_ هک ت_ ادـخ  راوگرزب  ياهمان  هب  ناـشیا  زا  وش  نصحتم  تسا و 
سپ دـیئامن ؛ تعاطا  دـیامرفب  هچنآ  دیـشاب و  ترـض  نآ ح_ دو ك_ه ب_ا  _ مر در و ف_ هارمه ك_ ترـضح  نآ  اب  ار  هباـحص 
يداو را  رد ك_ن_ هک  دوخ  باحصا  هب  دومرف  دیسر  يداو  رانک  کیدزن  نوچ  دش و  يداو  نآ  هجوتم  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 

دیت و _س_ ب_يا
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ار ادخ  ياهمان  نیرتهب  ادخ و  نانمشد  زا ش_ر  اد  درب ب_ه خ_ هانپ  تفر و  شیپ  دوخ  دینکن و  تکرح  مهدن  تصخر  ار  امـش  ات 
ار نا  _ش_ يا _د  ند _ مآ _ك  يدز نو ن_ چ_ _د ، یئا _ك ب_ي_ يدز ار ك_ه ن_ دوخ  باحـصا  دوـمن  هراـشا  درک و  داـی 
رب رکشل  هک  _ك ش_د  يدز _د ن_ يزو يد  دا ت_ن_ پ_س ب_ يداو ش_د ، _ل  خاد دو  _ت و خ_ شادزا _ج_ا ب_ نآ

_ي صو مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  منم  هک  دز  دایرف  ترـضح  سپ  دیزرل ، ناش  _ يا _ه_يا  مد سرت ق_ زا  دـنتفارد و  ور 
_ه_ا ترو سپ ص_ دــیتسیاب ، نـم  ربار  رد ب_ _ي_د  ناو _ي_د و ت_ هاو _ر خ_ گا وا ، اد و پ_س_ر ع_ّم  لو خ_ _ سر
تفر و یم  شیپ  ترـضح  دـنتفرگ و  ورف  ار  يداو  فارطا  دنتـشاد و  تسد  رد  شتآ  ياـه  هلعـش  ناـیگنز و  دـننام  دـش  اد  پ_ي_

دود دننام  دیسر  اهنآ  کیدزن  هب  نوچ  داد  _ت م_ي  كر تسار و چ_پ ح_ بناج  هب  ار  دوخ  ریـشمش  دومن و  یم  نآرق  توالت 
.دندش ادیپان  دنتفر و  الاب  دندش و  یهایس 

فر ش_د _ طر اـهنآ ب_ راــثآ  نوـچ  داتــسیا ، رکــشل  کــیدزن  هـب  دــمآ و  ــالاب  يداو  زا  تـفگ و  رَبْـکا  هـّللا  ترــضح ،  سپ 
دومرف ترـضح  میدیـسرت .  وت  رب  میوش و  كاله  سرت  زا  دوب  کیدزن  ام  نینم ؟  ؤملاریما  ای  يدید  هچ  دـنتف : _ه گ_ ص_ح_با

مدرکن و ناشیا  زا  اورپ  متخات و  ناشیا  هب  ور  دندش و  فی  مدر ت_ا ض_ع_ دنلب ك_ ادخ  مان  هب  ادـص  نم  دـندش  رهاظ  نوچ  هک 
هدـنامیقاب دومن و  ناناملـسم  زا  ناـشیا  ّرـش  تیاـفک  ادـخ  سپ  مدرک ،  یم  كـاله  ار  هم  _د ه_ ند _ نا دوخ م_ي م_ تبیه  رب  رگا 

نآ هب  هک  دنتفر  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لو  _ سر تر  _ت ح_ض_ مد نا ب_ه خ_ _ش_ يا
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_ت مد دوـخ ب_ه خ_ باحـصا  اـب  مالّـسلا  هـیلع  نینموـملاریما  باـنج  نوـچ  دـنریگب و  ناـما  وا  زا  دـنروایب و  ناـم  _ يا ترـضح 
داـش ترـضح  درک  ار ن_ق_ل  _ش_ت و خ_ب_ر  گر مـّل ب_ هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  ح_ض_

هد _ي_ نا _ سر ار ب_ه ت_و ت_ نا  _ش_ يا اد  هک خ_ اـهنآ  دـندمآ  وت  زا  شیپ  هک  دومرف  وا و  يارب  درک  ریخ  ياـعد  دـش و 
(135  .) مدرک لوبق  ار  نا  _ش_ يا مال  _ سا _د و م_ن  ند نا ش_ _ مل دو و م_س_ ب_

نو _د و چ_ مآ دور  ماـش ف_ هار  ياـهلزنم  زا  یلزنم  رد  يراد )  میمت   ) هک تـسا  هدرک  تـیاور  بوـشآ  ره  _ن ش_ با مو :  س_
_ل ها هد  _ ق_عا _ن  يا و  _م  يداو _ن  يا _ل  ها نا  _ ما رد  م_ن  _ش_ب  ما گ_ف_ت :  _د  باو ب_خ_ _ت  ساو خ_

ربب ادخ  هب  هانپ  هک  دینـش  ارحـص  نآ  زا  یئادن  هاگان  دندیبلط  یم  يداو  لها  نا  زا ج_ن_ي_ نا  _ ما دو ك_ه  ّ_ت ب_ یل _ ها ج_
 ( نوجح  ) رد ام  تسا و  هدش  ثوعبم  نایّما  ربمغیپ  هک  قیقحت  هب  دهاوخ و  ادخ  هچنآ  زا  دن  _ هد نا ن_م_ي  _ ما ار  یسک  نایّنج  هک 
دز ور ب_ه ن_ _د ب_ ند _ نار نا  _م_ سآ زا  باهـش  ریت  هـب  ار  ناـیّنج  دـش و  فرطرب  نیطایــش  رکم  مـیدرک و  زاـمن  وا  یپ  رد 

(136  .) نایملاع راگدرورپ  لوسر  ّمل  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  ّ_د ص_ م_ح_م

ـال ب_ر در ب_ عادو ك_ ار  اـنف  راد   t بلاطوبا ترـضح  نوچ  هک  دـنا  هدرک  تیاور  يرْهُز  زاوا  ریغ  یـسربط و  خیـش  مراـهچ : 
ءاذ و _ يا قا ب_ر  _ف_ تا ّ_ه  _ل م_ك ها _د ش_د و  يد مــّل ش_ هـــلآ و س_ _ه و  یل هـــّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر
؛ دنروایب نامیا  نا  _ش_ يا زا  _د ب_ع_ض_ي  هک ش_يا دـش  فیاط  هّجوتم  ترـضح  نآ  سپ  دـندومن ، ترـضح  نآ  رارـضا 

نا _ش_ يا دو ك_ه  تاقالم ن_م_ ار  ناشیا  رفن  هس  دیسر  فیاط  هب  نوچ 
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ورمع نارـسپ  بیبح )   ) و دوعـسم )  ) و لـیل )  _ا  يد ع_ب_ي_  ) .د _ ندو ناردار ب_ _د و ب_ ندو _ف ب_ ؤر س_يا ط_يا
.دومرف راهظا  ناشیا  رب  ار  مالسا  ریمع و  نب 

یمن ادخ  تفگ :  يرگید  .دشاب و  هداتـسرف  ارت  ادـخ  رگا  مشاب  هدـیدزد  ار  هبعک  ياه  هماج  نم  تفگ :  نا  _ش_ يا زا  ي_ك_ي 
؟ دتسرفب يربمغیپ  يارب  یسک  رتهب  وت  زا  تسناوت 

وت اب  هک  تسا  رت  میظع  نآ  زا  وت  نءاش  یئادخ  ربمغیپ  رگا  هک  اریز  میوگ ؛  یمن  نخـس  وت  اب  نیا  زا  دعب  هّللاو ،  تفگ :  _ي  مو س_
دندومن ءازهتـسا  و  نتف .  راواز ن_ي_س_ت ب_ا ت_و س_خ_ن گ_ یئوگ س_ یم  غورد  ادخ  رب  رگا  تفگ و  ناوت  نخس 

فـص هار  فرط  ود  رد  دـندرک  كولـس  نینچ  ترـضح  نآ  اب  ناشیا  ياه  هدرکرـس  هک  دـندید  ناـشیا  موق  نوچ  ترـضح و  نآ  هب 
نآ زا  نوـخ  دـندینادرگ و  حورجم  ار  شکراـبم  ياـهاپ  اـت  دـنت  _ خاد _ نا تر م_ي  نآ ح_ض_ دندیــشک و س_ن_گ ب_ر 

ار هبیـش  هْبتُع و  دری ، رار گ_ یتخرد ق_ هیاس  رد  هک  دـمآ  ناشیا  ياهغاب  زا  یغاب  بناج  هب  سپ  دـش ، يراج  امیپ  شرع  ياهمدـق 
نوچ تسناد ،  یم  لوسر  ادخ و  اب  ار  نا  _ش_ يا تواد  تَد ع_ هک ش_ اریز  دیدرگ ؛ نوزحم  ناشیا  ندـید  زا  دـید و  غاب  نآ  رد 

_ي نار م_ي گ_ف_ت_ن_د و ن_ص_ ساد )  ع_  ) ار وا  _ت_ن_د ك_ه  شاد یمــالغ  دــندید  ار  ترــضح  نـت  ود  نآ 
نآ تمدــخ  هـب  مـالغ  نوـچ  دنداتــسرف ، ترــضح  نآ  يارب  زا  _د و  نداد وا  يرو ب_ه  _گ_ نا او  _ل ن_ي_ن_ ها زا  دو  ب_

لها زا  گ_ف_ت :  _ي_ن_ي ؟  مز ماد  _ل ك_ ها زا  _ي_د ك_ه  سر وا پ_ زا  تر  _ي_د ح_ض_ سر تر  ح_ض_
نب سنوی  هتسیاش  هدنب  رهش  لها  زا  هک  دومرف  ترضح  .اونین 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 120 

http://www.ghaemiyeh.com


هداد ربخ  سنوی  هّصق  زا  ارم  ادخ  میادخ و  ربمغیپ  نم  هک  دومرف  ترضح  تسیک ؟  سنوی  هک  یناد  یم  هچ  وت  تفگ :  سادع  یّتَم . 
نآ زا  نوخ  دیـسوب و  یم  ار  ترـضح  نآ  ياـهاپ  داـتفا و  هدجـس  هب  سادـع  .درک  لـقن  وا  يارب  ار  سنو  ّ_ه ي_ _ت و ق_ص سا

.دیکچ یم  كرابم  ياهاپ 

دّمحم يارب  ارچ  دنتفگ : تشگرب  ناشیا  يوس  هب  مالغ  نوچ  دندش و  تکاس  دندرک  هدهاشم  ار  مالغ  نآ  لاح  هبیـش  هْبتُع و  نو  چ_
 : تفگ يدرکن ؟  نینچ  میئوت  ياقآ  هک  ام  هب  تبسن  زگره  و  يدیسوب ؟  ار  وا  ياهاپ  و  يدرک ؟  هدجس  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
رو ار م_خ_ نآ  بیرف  وت  دنتفگ : دـندیدنخ و  ناشیا  ادـخ ، ربمغیپ  یتم  نب  سنوی  لاوحا  زا  ارم  داد  تسا و خ_رب  هتـسیاش  درم  نیا 

_ي_د ماا نا ن_ _ش_ يا زا  ترــضح  سپ  رادــم ؛ رب  دوــخ  یئاــسرت )   ) نـید زا  تـسد  تــسا و  يا  هدــنبیر  در ف_ ك_ه م_
بـش نایم  رد  دیـسر  تسا )  یعـضوم  مسا  هک   ( ) ِهلَْخن  ) هب نوچ  دومن و  تعجارم  ّ_ه  يو م_ك زا ب_ه س_ هد ب_ _ يدر گ_

نآ دنتـشذگ و  ترـضح  نآ  رب  نمی )  زا  تسا  یعـضوم  هـک   ( ) نیبیـصن  ) ّنـج زا  یهورگ  عـضوم  نآ  رد  سپ  دـش ، زاـمن  لوغـشم 
موق يوس  هب  دندروآ و  نامیا  دندینـش  نآرق  دنداد و  شوگ  نوچ  دومن  یم  توالت  نآرق  زامن  رد  درک و  یم  دادـماب  زامن  ترـضح 

.دندومن توعد  مالسا  هب  ار  ناشیا  دنتشگرب و  دوخ 

مالـسا يوس  هب  ار  ناش  _ يا نایّنج و  يوس  هب  دیامن  دوخ  تلاسر  غیلبت  هک  دـش  رومءام  ترـض  _گ_ر ح_ يد _ت  ياور و ب_ه 
قح سپ  دناوخب ، ناشیارب  نآرق  دیامن و  توعد 
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رو _ مءا هک م_ن م_ تفگ  دوخ  باحـصا  اب  ترـضح  داتـسرف و  ترـضح  نآ  يوس  هب  نیبیـصن )   ) لها زا  ار  نج  زا  یهورگ  یلاعت 
نآ اـب  دوعـسم  نـب  هّللادـبع  سپ  دـیآ ؟ یم  نـم  یپ  زا  اهامــش  زا  یک  مناوـخب  نآرق  ناـین  _ش_ب ب_ر ج_ ما ما ك_ه  هد  ش_
نم يارب  یّط  ش_د خ_ نو )  ح_ج_  ) هرد _ل  خاد ترـضح  میدیـسر و  هّکم  يـالعا  هب  نوـچ  تـفگ :  هّللادـبع  تـفر ؛  ترـضح 
نآ پ_س  _م ،  يو ت_و ب_ي_يا ور ت_ا م_ن ب_ه س_ _َ نوریب م نیــشنب و  طــخ  نـیا  ناــیم  رد  هـک  دوــمرف  دیــشک و 

رایـسب ناهایـس  هـک  مدـید  هاـگان  نآرق  توـالت  رد  درک  عورــش  لو ش_د و  زا م_ش_غ_ _ت و ب_ه ن_م_ فر تر  ح_ض_
دننام دـندش  هدـنکارپ  سپ  مدینـشن ،  ار  بانج  نآ  يادـص  هک  دـندش  لـیاح  ترـض  نآ ح_ نا م_ن و  هک م_ي_ دـندروآ  موجه 

: دو _ مر _د و ف_ مآ نور  دش ب_ي_ غراف  حبـص  زامن  زا  ترـضح  نوچ  دندنام و  ناشیا  زا  یهورگ  دـنتفر و  ربا و  ياه  هرا  پ_
نیبیصن ّنج  اهنیا  هک  دومرف  .دندوب  هتس  دو ب_ دیفس ب_ر خ_ ياه  هماج  هک  مدید  هایـس  نادرم  یلب !  متفگ :  يدید ؟  يزیچ  ایآ 

دنا هتفگ  یـضعب  ناشیا و  موق  يوس  هب  دینادرگ  لوسر  ار  ناشیا  ترـض  _د و ح_ ندو رفن ب_ تفه  سابع  نبا  تیاور  هب  .دندوب و 
.دندوب رفن  هن 

متفه عون  تازجعم 

ام هک  _د : يو ف_ق_ي_ر گ_ تابیْغَم .  زا  رابخا  رد  تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  تازجعم  رد  متفه :  عون 
هچنآ هک  اریز  بیغ ؛  زا  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملار  _ي_ ما رابخا  زا  درک  میهاوخ  رکذ  نیا  زا  دـعب  هچنآ  ماـقم  نیا  رد  تسا  یفاـک  ار 

ربخ بیغ  زا  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 
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 : هدرک سابتقا  تّوبن  تاکشم  زا  هدرک و  ذخا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  زا  دهد 

ُ_ْم هَور ینثــالا ع_ش_ اــنتمئءا  یل  یهتنت إ  رَدــَنام  ّــِالا  اــنثیداحَا  عــیمَج   : ) هـّللا هـم  _ حر یئا  _ه_ بــْلا َ_ا  َلا ش_ي_خ_ن ق_
 .( هاکشملا َکلت  ْنِم  هَسبتقُم  ْمُهمولُع  ّنال  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  یبَّنلا  َیِلا  َنوُه  ْ_ت_ َ_ن ي

 : مینک یم  افتکا  ربخ  دنچ  رکذ  هب  نّمیت  كربت و  تهج  هب  ام  نکل 

هّللا یلــص  لوـسر  تر  هدر ك_ه ح_ض_ _ت ك_ ياور مـال  _ّ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ زا ح_ض_ ير  _َ ْ_ي ِ_م ح لّوا : 
وا .دو  ن_م_ اد ) ف_  ) وا ط_بل زا  _ت و  فر وا گ_ زا  تشاد  هارمه  ساـبع  هک  یئاـه  یفرـشا  ردـب  زور  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
دز يدر ن_ نا ك_ پ_س چ_ه پ_ن_ه_ دو : _ مر ف_ مراد .  _ن ن_ يا هـــّللا م_ن غ_ي_ر  لو  _ سر ي_ا  گ_ف_ت : 

اریز ك_ه ه_ي_چ وـت ؛ يربـمغیپ  ادـخ و  ّتینادـحو  هب  مهد  یم  یهاوـگ  نم  تـفگ :  ساـبع  دوـخ ! _ه  جوز _ض_ل  فـلا ما ّ_
ب_گ_و ب_ه  ) دا ك_ه _ت_ سر یلاعت ف_ ّقح  سپ  مدرپس ،  وا  هب  ار  نآ  هک  یتقو  رد  ادـخ  زا  ریغ  هب  دوبن  رـضاح  ك_س 
ب_ه ش_م_ا لد ش_م_ا ن_ي_ك_ي ،  رد  دــنادب  ادــخ  رگا  هــک  ناریــسا  زا  دنتــسه  امـــش  _ت  سد رد  _ه_ا ك_ه  نآ

ناـن سا چ_ _ّ _ر ع_ب خآ و  ( 137  () _ت سا هد  _ت_ه ش_ فر زا ش_م_ا گ_ _چ_ه  نآ زا  داد ب_ه_ت_ر  _د  هاو خ_
(138) .دوب مهرد  رازه  تسیب  دوب  کی  ره  دزن  هچنآ  رتمک  هک  دندرک  یم  تراجت  وا  مالغ  تسیب  هک  دش  لام  بحاص 

لو _ سر تر  تمدخ ح_ض_ هب  يزور  نایفـسوبا  هک  سابع  نبا  زا  دنا  هدرک  تیاور  يد  _ نوار _ه و  يو _ _ن ب_با با مود : 
زا ت_و _م  هاو م_ي خ_ هّللا !  لو  _ سر ي_ا  _د و گ_ف_ت :  مآ ّمل  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  ص_
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: دومرف وگب ! تفگ :  یسرپب ؟  یهاوخ  یم  هچ  هک  میوگب  نم  یهاوخ  یم  رگا  هک  دومرف  تر  ح_ض_ یلا ب_ك_ن_م ؟  س_ؤ 
ترـضح هّللا .  لو  _ سرا ي_ یل ،  ب_ .د گ_ف_ت :  _د ش_ هاو لا خ_ هـک چ_ن_د س_ یـسرپب  نـم  رمع  زا  هـک  يا  هدـمآ 

یئوگ یم  تسار  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  تفگ :  نایفسوبا  .درک  _م  هاو _ي خ_ نا _ گد _ نز لا  هس س_ تصش و  نم  هک  دومرف 
ساــــــب _ن ع_ با يراد !  نا ن_ _م_ يا لد  رد  _ي و  هد _ي م_ي  هاو نا گ_ _ بز دو ك_ه ب_ه  _ مر تر ف_ ح_ض_ . 

هک دوب  نآ  شقافن  دهاوش  زا  یکی  دوب  قفانم  نا  _ف_ي_ سو _ با دومرف ، ترـضح  نآ  هک  دوب  نانچ  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : 
نآ رد  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ترـضح  میدوب و  هتـسش  _ي ن_ سل رد م_ج_ يزور  دوب  هدـش  اـنیبان  رمع  رخآ  رد  نوچ 

سلجم نیا  رد  یسک  تفگ :  نایفـسوبا  تفگ ،  ِهّللا  ُلوُسَر  اَدّمَُحم  َّنَا  ُدَهْـشَا  نوچ  تف  ناذا گ_ نذ  دو پ_س م_ؤ  سلجم ب_
؟ درک هظحالم  دیاب  وا  زا  هک  تسه 

 . هن تفگ :  نارضاح  زا  یصخش 

 . تسا هداد  رارق  اجک  رد  ار  دوخ  مان  یمشاه  درم  نیا  دینیبب  تفگ  نایفسوبا 

تسا هدرکن  وا  تسا  هدرک  نینچ  ادخ  نایفسوبا ،  يا  دنادرگ  نایرگ  ارت  هدید  ادخ  تفگ :  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  سپ 
 : تسا هدومرف  یلاعت  قح  هک  اریز   ؛

تفگ هک  ار  یـسک  هدید  دنایرگب  ادخ  تف :  نایفـسوبا گ_ .ارت  مان  وت  يارب  زا  میدرک  دـنلب  و  139 ؛) () َكَرْکِذ ََکلان  _ْ َ_ع فَر (َو 
(140) .داد يزاب  ارم  درک و  دیاب  هظحالم  وا  زا  هک  تسین  یسک  اجنیا  رد 

ُ_ه ن_ف_ر میتفر و ن نوریب  اهگنج  زا  یضعب  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  يرْدُخ  دیعسوبا  زا  يدنوار  مّو :  س_
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زا یکی  مـیدرک و  یم  تمــسق  دوـخ  ناـیم  ار  لـمع  _م و  يد _ي_ق م_ي ش_ فر _گ_ر  يد هد ن_ف_ر ب_ا ي_ك_ و 
ضر تر ع_ ار ب_ه ح_ض_ شلاو  _ حا نو  چ_ _م ،  يدو _ي ب_ ضار رایــسب  وا  زا  درک و  یم  ار  رفن  هـس  راــک  اــم  ناــقیفر 

نوریب يریت  درم  نآ  میدرک  گنج  هب  عورش  میدیـسر و  نمـشد  هب  نوچ  منهج ،  لها  زا  تسا  يدرم  وا  دو : _ مر _م ف_ يدر ك_
_م هد _ي م_ي  هاو دو ك_ه گ_ _ مر _د ف_ ندر ضر ك_ تر ع_ نو ب_ه ح_ض_ چ_ ار ك_ش_ت ،  دوـــخ  دروآ و 

(141) .دوش یمن  غورد  نم  ربخ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هدنب و  منم  هک 

هّللا یل  ص_ لو  _ سر تر  ح_ض_ _ت  مد خ_ ب_ه  يدر  م_ ك_ه  _ت  سا هدر  ك_ _ت  ياور يد  _ نوار مرا :  چ_ه_
، رازا ور ب_ه ب_ دو ك_ه ب_ _ مر ترـضح ف_ ما .  هدروـخن  ماـعط  هک  تـسا  زور  ود  تـفگ :  دـمآ و  مّلـس  هـلآ و  هـیل و  ع_
رازاـب و هـب  مـتفر  زورید  مّلـس  هـلآ و  _ه و  یل هـّللا ع_ یل  هـّللا ص_ لو  _ سر ي_ا  _گ_ر ش_د گ_ف_ت :  يد زور  نو  چ_
تـسا و هدـمآ  هلفاـق  هـک  دـید  دـمآ  رازاـب  هـب  نوـچ  رازاـب ، هـب  ورب  هـک  دو  _ مر ف_ مد .  _ي_ باو ما خ_ یب ش_ متفاـین و  يزیچ 
_ه نا _ت و ب_ه خ_ فر ار گ_ یفرشا  دندیرخ و  وا  زا  عفن  یفرـشا  کی  هب  دیرخ و  عاتم  نآ  زا  سپ ،  دنا ، هدروآ  یعا  م_ت_

یعاتم هلفاق  نـالف  زا  هک  دومرف  ترـضح  متفاـین .  يزیچ  رازاـب  رد  تفگ :  دـمآ و  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  رگید  زور  تشگر  ب_
يارب زا  یقداص و  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  تفگ :  یتفگ ؟  غورد  ارچ  سپ  دومرف : یلب .  تفگ :  یتفای !  حبر  رانید  کی  يدـیرخ و 

مدر ك_ه را ك_ _ك_ نا نیا 
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دو _ مر تر ف_ پ_س ح_ض_ ددر ؛ هدا گ_ _ يز وت  يربمغیپ  هب  نم  نیقی  هن و  ای  یناد  یم  وت  دـننک  یم  مدرم  هچنآ  مناد  ب_
دوخ رب  هکره  دنادرگ و  یم  ینغ  ار  وا  ادـخ  دـن  لا ن_ك_ يزا ك_ن_د و س_ؤ  مدر ب_ي ن_ي_ زا م_ ك_ه ه_ر ك_ه 

زا درم  نآ  رگید  نآ  زا  دعب  سپ  دنک ؛ یمن  ّدس  ار  اهنآ  زیچ  چیه  هک  دیاشگ  یم  ار  رق  ِرَد ف_ داتفه  وا  رب  ادخ  دـیاشگب  یلا  ؤس  ِرَد 
(142) .دش وکین  شلاح  درکن و  لا  ؤس  یسک 

تر _د ح_ض_ مآ زا ح_ب_ش_ه  بـــــلا  _ي ط_ با نو ج_ع_ف_ر ب_ن  هد ك_ه چ_ _ت ش_ ياور پ_ن_ج_م : 
يارق زا  تسا  يا  هیرق  مان  هزمه )  اب   ( ) هت ؤم   ) و داتسرف _  هَتُْؤم )   ) گنج هب  متشه  لاس  رد  ار  وا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر 

دیز اب  ار  وا  ترضح  سپ  دراد _  تفاسم  لزن  ود م_ سّد  _ق_ ملا اجنآ ت_ا ب_ي_ت  زا  تسا و  هداتفا  ماش  یضارا  رد  هک  اقلب 
میظع يرکشل  رـصیق  دندیـسر ، هتوم  هب  نوچ  سپ  درک ، رکـشل  _ي_ر  ما _ي_ب  تر _ه ب_ه ت_ حاوَر نب  هّللادبع  هثراح و  نب 

ریـش نوچ  بلاط  یبا  نب  رفعج  دـندرک ؛ تسار  فص  دـنتفرگ و  گنت  گنج  نیمز  رکـشل  ود  ره  سپ  درک  هدامآ  اهنآ  گنج  يارب 
دیو و ور ش_ _ب_ه_ا ف_ سا زا  مدر !  يا م_ داد ك_ه  رد  ادن  ار  مدرم  دش و  نوریب  فص  يورشیپ  زا  هدیشک  ریـشمش  هدیمش 

رارف هک  دننادب  دنوش و  هدایپ  ناناملـسم  ات  تساوخ  دـندوب  ناوارف  راّفک  رکـشل  هک  تفگ  نآ  يارب  زا  نخـس  نیا  دـیهد و  مزر  هدایپ 
دوخ رفعج  اّما  دندرک  ینارگ  نامرف  نیا  نتفریذپ  رد  ناناملسم  .دننک  رازراک  وکین  را  _ چا درک ن_ ناوتن 
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گنج تخادـــنا  رد  هــلمح  بناـــج  ره  زا  تــفرگب و  ار  مـَـلَع  پ_س  دز ، ار پ_ي  _ب  سا _د و  مآ _ر  يز _ب ب_ه  سا زا 
هزین ریـــشمش و  دــندز و  هّرپ  رفعج  نو  _ مار رد پ_ي_ رو گ_ش_ت_ن_د و  هــل  نار ح_م_ _ فا هو ش_د و ك_ _ب_ نا

یم مزر  ناـنچم  تفرگ و ه_ پچ  تسد  هب  ار  مَلَع  دـندرک  عطق  ار  ترـضح  نآ  تسار  تسد  نیت ،  _د و ن_خ_س_ ندروآر ب_
_ت چ_پ_ش سد پ_س  _ت ،  شاد هزین و ت_ي_ر  مخز  ود  دون و  یتیاور  هب  دیـسر و  ودب  يور  شیپ  زا  مخز  هاجنپ  ات  داد 

نو ير چ_ _ فا _ت ك_ شاد _ت_ه م_ي  شار _ فا شیوخ  يوزاب  ود  ره  اب  ار  مَلَع  ماگنه  _ن  يا _د  ندر ار ق_ط_ع ك_
.دش نوگنرس  مَلَع  درک و  دیهش  ار  ترضح  نآ  دزب و  شهاگ  رمک  رب  ریشمش  داد و  روبع  يو  رب  نیگمشخ  دیدب  _ن  يا

تر َ_ه ش_ه_ي_د ش_د ح_ض_ تو _ُ م رد  يزور ك_ه ج_ع_ف_ر  نا  ه_م_ هد ك_ه  _ت ش_ ياور _ر  زا ج_با
ناردار ش_م_ا لا ب_ _ حلا دومرف ك_ه  دمآرب و  ربنم  رب  حبـص  زامن  زا  دعب  هنیدـم  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یل  لو ص_ _ سر
ار و ج_ن_گ هــل ه_ر ي_ك  _د و ح_م_ ند رازرا ش_ لو ك_ نا م_ش_غ_ _ كر نا ب_ا م_ش_ _ نا _ مـــل زا م_س_

رفعج ار  مَـلَع  دوـمرف : سپ  داــتفا ، مَـلَع  دــش و  دیهــش  هثراــح  نـب  دــیز  هـک  تـفگ  اــت  در  ار ن_ق_ل م_ي ك_ ه_ر ي_ك 
_ت سد هـب  ار  مَـلَع  دـنتخادنا و  ار  شتـسد  کـی  هـک  دوـمرف  سپ  دـش ، گـنج  هّجوـتم  _ت و  فر _ت و پ_ي_ش  شادر ب_

دوــــخ هنیـــــس  هــــب  ار  مـــَـلَع  دـــــنتخادنا و  ار  شرگ  _ يد _ت  سد دو ك_ه  _ مر پ_س ف_ _ت ،  فر _گ_ر گ_ يد
زا تشادر و  _ه ب_ حاوَر نب  هّللادـبع  ار  مَلَع  هک  دوـمرف  سپ  داـتفا ، مَـلَع  دـش و  دیهـش  رفعج  هـک  دوـمرف  سپ  دـینا ، چ_س_ب_

ناناملسم
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هّللاد ش_ه_ي_د پ_س گ_ف_ت ك_ه ع_ب_ _د ، ند هتـشک ش_ نالف  نالف و  نارفاک  زا  دـندش و  هتـشک  نـالف  نـالف و 
.دنتخیرگ ناناملسم  تخیرگ و  تفرگ و  دیلو  نب  دلاخ  ار  َمل  _َ ش_د و ع

شرسرب تسد  دیناش و  دوخ ن_ نماد  رد  دیبلط و  ار  رفعج  نب  هّللادبع  تفر و  رفعج  هناخ  هب  دمآ و  ریز  هب  زا م_ن_ب_ر  پ_س 
رفعج زورما  هک  دومرف  ترـضح  تسا !  میتی  ایوگ  هک  یـشک  یم  شرـس  رب  تسد  نانچ  تفگ :  ْسیَمُع  تَِنب  ءامْـسَا  وا  هدلاو  دـیلام 

شیاهتـسد ندـش ،  دیهـش  زا  شیپ  هک  دوـمرف  .دـش  ناور  شکرا  هد ه_يا م_ب_ _ يد زا  بآ  تفگ ،  ار  نیا  نوـچ  دـش و  دـیهش 
هک اجره  هب  دـنک  یم  زاورپ  تشهب  رد  هکئالم  اب  نونکا  هک  زبس  دّرمُز  زا  داد  لاب  ود  ار  وا  اهتـسد ، نآ  ضوع  هب  ادـخ  دـش و  هدـیرب 

(143) .دهاوخ

هلآ _ه و  یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  _ت ك_ه ح_ض_ سا _ت  ياور مـال  _ّ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ زا ح_ض_ و 
تـسار یئوگب  وا  ّقـح  رد  هچره  رگید  وـگم  هـالکَثاو  تّمع و  رـس  رب پ_ نک  هیرگ  ورب و  تفگ  ار  مالّـسلااهیلع  همطاـف  ّمل  و س_
تیاور هـب  ناگدــننک و  هـیرگ  دــننک  هــیرگ  دــیاب  رفعج  لــثم  رب  دو  _ مر _گ_ر ف_ يد _ت  ياور و ب_ه  ( 144  .) يا هـتفگ 

وا هناخ  هب  دزاسب و  ْسیَمُع  ْتِنب  ءامْـسَا  يارب  یماعط  هک  دومرف  رما  ار  مالّـسلاا  _ه_ یل _م_ه ع_ طا تر ف_ _گ_ر ح_ض_ يد
(145) .زور هس  ات  دهد  یلست  ار  وا  دَوَرب و 

.دش رکذ  هچنآ  دوب  بسانم  هتسیاش و  نکل  میدش  جراخ  مالک  هتشر  زا  هلمجلا  یف  هچرگا  اجنیا  رد  ام  هک  دیوگ : ریقف 

یبَا ِنبا  بطاح  هک  يا  همان  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  داد  خ_ب_ر  هل ؛  _م_ جلا ب_
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_د ش_د و هاو دراو خ_ وا  هک ب_ه  یئاـهتیذا  اـهالب و  هب  ار  رذوـبا  داد  ربـخ  و  هّکم .  حـتف  رد  دوـب  هتـشون  هّکم  لـها  هب  هَـعَْتل  _َ ب
.دش دنهاوخ  وا  نفد  نفک و  لسغ و  هب  ّقفوم  قارع  لها  زا  یهورگ  درم و  دهاوخ  اهنت  درک و  دهاوخ  یناگدنز  اهن  _ك_ه ت_ نآ
نم ّیـصو  گـنج  هب  دـشاب و  رایـسب  رتـش  نآ  يور  مشپ  هک  _د ش_د  هاو راو خ_ يرتـش س_ رب  نم  ناـنز  زا  یکی  هـک  داد  ربـخ  و 

.دننک دایرف  وا  هار  رس  رب  ناگس  دسرب  بَءاْوَح )   ) لزنم هب  نوچ  تفر  دهاوخ 

.د و _ نََـبل ب_شا زا  یتبرــش  اــیند  زا  وا  داز  رخآ  تـشک و  دــنهاوخ  هـی )  _ هـئ ب_غا ف_  ) ار را  _ّ داد ك_ه ع_م و خ_ب_ر 
دـش دـهاوخ  قحلم  وا  هب  هک  شتیب  لها  زا  تسا  لّوا ك_س_ي  مال  _ّ سلاا _ه_ یل ار ع_ _ هز تر  داد ك_ه ح_ض_ خ_ب_ر 

ؤملاریما دش و  دهاوخ  باضخ  شرـس  نوخ  زا  شـشیر  داد ك_ه  ار خ_ب_ر  مال  _ّ سلا هیلع  نینم  ؤملاریما  رایـسب ، سلاجم  رد  و 
.دوب باضخ  نآ  رظتنم  هتسویپ  مالّسلا  هیلع  نینم 

نا ترــضح و م_ك_ نآ  باحــصا  مالـّـسلا و  هـیلع  نیــسح  ماــما  تداهــش  زا  داد  ربــخ  راــی ، سلا ب_س_ رد م_ج_ و ه_م 
هیلع نیـسح  تداهـش  ماگنه  رد  هک  داد  ربخ  داد و  هملـس  ّما  هب  ار  البرک  كاخ  ناشیا و  ناگدنـش  نا و ك_ _ش_ يا تدا  ش_ه_

رد تر  نآ ح_ض_ ند  نو ش_ _ فد مال و م_ _ّ سلا هیلع  اضر  ماما  تداهـش  زا  داد  ربخ  .دش و  دهاوخ  نوخ  كاخ  نیا  مالّـسلا 
وت دنکـشب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تعیب  بر  زا ع_ لّوا ك_س_ي ك_ه  _ي_ر ، بز دو ب_ه  _ مر نا و ف_ _ سار خ_

ربخ وت و  نادنزرف  زا  نم  نادنزرف  رب  ياو  هک  دو  يو خ_ سا ع_م_ _ّ دومرف ب_ه ع_ب دوب و  یهاوخ 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 129 

http://www.ghaemiyeh.com


زا ب_ن_ءا داد  ربخ  و  تسا .  نآ  رد  هک  ادـخ  مان  ریغ  هب  هدیـسیل  دـندوب  هتـشون  شیرق  هک  ار  هعطاق  هفی  ص_ح_ هضرا )   ) هک داد 
باحصا يدع و  نب  رْجُح  هیواعم  نتـشک  هّیما و  ینب  تنطلـس  هام  رازه  قفانم و  دیز  نب  _ه  _عا فر ندر  داد و م_ ش_ه_ر ب_غ_

رد یْسنَع  دوسا  ندش  هتـشک  هشبح و  هاشداپ  یـشاجن  ندرم  مقرا و  نب  دیز  سابع و  نبا  ندش  روک  هّرح و  هعقاو  زا  و  ملظ .  هب  ار  وا 
.دش هتشک  هک  یبش  نامه  رد  نمی 

.د وا ب_خ_ش_ي_ ار ب_ه  دوخ  تْینُک  مان و  مالّسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  يارب  هیفنحلا  نب  دّمح  تدالو م_ زا  داد  و خ_ب_ر 
 . کلذ ریغ  یلا  هینطنطسق  هعلق  دزن  يراصنا  بّویا  وبا  ندش  نفد  زا  داد  و خ_رب 

 : هدومرف ترضح  نآ  تازجعم  زا  هلمج  دادعت  زا  دعب  بولقلا )  هایح   ) رد یسلجم  همالع 

_ت و ج_م_ي_ع سا یکدنا  رایـسب ، زا  یکی و  رازه  زا  دش  روکذـم  ترـضح  نآ  تازجعم  زا  هچ  _ نآ _د : يو فل گ_ ُ_ؤ  (م
رو م_غ_ي_ب_ه _ ما را ب_ه  _ب_ خا هک  هزجعم  عون  نیا  اصوصخ  دوب ، هزجعم  ترـض  نآ ح_ قال  _ خا راو و  _ طا لاو و  _ قا
عوــــن م_ش_ت_م_ل _ن  يا ما ب_ر  _ نَا ما س_ي_د  مــــال م_ع_ج_ز ن_ظ_ _ت_ه ك_ سو _ت ك_ه پ_ي_ سا

نآ هز ه_ا ه_م_ه ،  _ ير گنــس  راوــید و  رد و  هـک  دــیئوگم  ار  ترــضح  نآ  نخــس  هــک  دــنا  هــتفگ  یم  ناــقفانم  هدو و  ب_
دزا ه_ر َ_م س_ َ_ك ار ح دو  دیامن و ع_ق_ل خ_ رّکفت  یلقاع  رگا  .ام و  ياه  هتفگ  زا  دن  _ هد ار خ_ب_ر م_ي  تر  ح_ض_

یمکح ره  ناشیا و  هفیرظ  تاملک  زا  هملک  ره  ترضح و  نآ  تی  _ل ب_ ها تر و  نآ ح_ض_ _ث  يدا _ حا زا  _ث_ي  يد ح_
ترضح نآ  هسّدقم  تعیرش  ماکحا  زا 
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 . تسا یتداع  قرخ  یفاش و  تسا  يا  هزجعم 

_ي نا سدــقم س_ب_ح_ باـنج  ماـهلا  یحو و  نودــب  یناـسنا  صاخــشا  زا  صخــش  کـی  هـک  دــنک  یم  زیوـجت  یلقاـع  اـیآ 
مظتنم قلخ  عیمج  داعم  شاعم و  روما  دـنیامن  لـمع  نآ  _ر ب_ه  گا دو ك_ه  ثاد ن_م_ _ حا _د  ناو _ع_ت_ي ت_ ير ش_

تفلاخم زا  دوش  یشان  هک  يداس  ددر و ه_ر ف_ت_ن_ه و ف_ دود گ_ نآ م_س_ هب  داسف  عازن و  نَِتف و  ياه  هنخر  ددرگ و 
تیفیک ثیراوم و  تاعزانم و  تـالماعم و  تاـبراضُم و  تاراـجت و  عویب و  زا  هعقاو  صو ه_ر  رد خ_ص_ دـشاب و  وا  هّقح  نیناوق 

دــلب و لـها  هناـخ و  لــها  نا و  _ش_ يو هد و خ_ _ا و ب_ن_ قآ _ر و  هو نز و ش_ _د و  نزر رد و ف_ تر پ_ _ م_ع_شا
قـالخا هنـسح و  بادآ  رد  درک و  ناوت  ّ_ل ن_ رتـهب ت_خ_ي نآ  زا  هک  دـشاب  هدومرف  رّرقم  ینوناـق  روـما  ریاـس  اـیاعر و  ءارما و 

ینّابر و فراـعم  رد  دـیامن و  ناـیب  دـنا  هدرک  رکف  لاـس  رازه  نیدـنچ  رد  اـمکح  هچنآ  فاعـضا  يا  هبطخ  یثیدـح و  ره  رد  همیرک 
_چ_ه نآ ایند  ماطُح  نابلاط  داـسفا  عییـضت و  دوجو  اـب  هک  هدومرف  ناـیب  ردـق  نآ  تلا  _ سر _ل  یل تد ق_ رد م_ یناـعم  ضماوغ 

دنناوـت یمن  اـهنآ  رارـسا  کـی  رازه  دـص  هـب  دـنیامن  رکفت  اـهنآ  رد  اـملُع  لوـحف  تماـی  زور ق_ هد ت_ا  _ي_ سر مدر  ب_ه م_
 . یهتنا ( 146) دیسر

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  هانپ  تلاسر  ترضح  فیرش  رمع  نینس  ماّیا و  عیا  _ قو رد  ف_ص_ل ش_ش_م : 

هراشا

طوبُه زا  لا 6163 ب_ع_د  راز و ص_د و ش_ص_ت و س_ه س_ _د ك_ه ش_ش ه_ نا _ي_ن گ_ف_ت_ه  خّرو م_
ترضح تافو  رد 6169  دش و  عقاو  مّلـس  هلآ و  _ه و  یل هّللا ع_ یلـص  نییبنلا  متاخ  ترـضح  تداعـس  اب  تدالو  مالّـسلا  هیلع  مدآ 

هّللا یلص  دّمحم  ترضح  نوچ  _ا  نا .د ه_م_ عقاو ش_ اهنع _  هّللا  یضر  هنمآ _ 
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نب يدـع  ینب  زا  ( 147  ) نم نالاخ  تف :  _د و گ_ مآ _ط_بل  ملاد کـیدزن ع_ب_ هب  هنمآ  دـش  هلاـس  شـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
هّللا یلـص  دّمحم  منک و  یـشسرپ  ار  ناشیا  موش و  یـضارا  نادب  دور  تزاجا  رگا  _د  نراد _ت  نو هنیدم س_ك_ رد  دـنراّجنلا و 

.دـــنن راد ك_ _ يد ار  وا  نا م_ن  _ش_ يو در ت_ا خ_ _م ب_ هاو دو خ_ ار ن_ي_ز ب_ا خ_ مــّل  هـــلآ و س_ _ه و  یل ع_
هیاد  ) هنضاح هک  نَْمیَا  ُّما  قافتا  هب  هتشادرب  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  وا  داد و  تصخر  ار  هن  _ مآ ّ_بل  _ط ملاد ع_ب_

رد مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  ردـپ  هّللاد  _ن ع_ب_ فد هک م_ هغباّنلاراد  رد  و  تشگ .  هنیدـم  هناور  دوب  ترـضح  نآ  ( 
هّکم يو  _ج_ا ب_ه س_ نآ زا  در و  راد ك_ _ يد ار  دو  نا خ_ _ش_ يو دو و خ_ _ مر رایتخا ف_ نوکس  هام  کی  تسا  اجنآ 

زا هرّدخ  نآ م_ جاز  _ت م_ سا _ن_ه  يد ّ_ه و م_ _ه م_ك نا ك_ه م_ي_ او ) _ بَا  ) لز رد م_ن_ تعجارم  ماگنه  داد  چوک 
ار هنمآ  ربق  راصعا  نیا  رد  هکنیا  دـندرپس و  كاخ  هب  اجنآ  رد  ار  شکرابم  دـسج  تشذـگرد .  لزن  نآ م_ رد  مه  تشگب و  تّحص 
ن_ق_ل ّ_ه  م_ك ب_ه  او ) _ْ بَا  ) زا ك_ه  _ت  سا نآ  يار  ب_ _ن_د  يو گ_ _ن_د  هد نا  ن_ش_ م_ك_ه  رد 

هّللا یلص  هّللا  لو  _ سر َ_ن  ْ_م يَا ُّما  نا گ_ف_ت  عادو ج_ه_ هّللا ع_ن_ه_ا _  _ي  ضر _ن_ه _  مآ نو  _د و چ_ ندر ك_
هب دوخ  سپ  نآ  زا  دوـمن و  ّتقر  هت  _ فر _ گر رد ب_ ار  ترـضح  نآ  بلّطملادـبع  دروآ  هّکم  هب  هتـشادرب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

یـشارف بلّطملادبع  رهب  زا  دنیوگ  يدربن .  یندروخ  هب  تسد  يداهنن و  ماعط  ناوخ  وا  یب  زگره  و  تخادرپب .  ترـضح  نآ  تلافک 
زور دو ك_ه ه_ر  ب_
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بلّطملادـب دا و ه_م_ي_ن ك_ه ع_ یمن ن_ه_ ياپ  هَداـسِو  نآ  رب  يو  هلیبق  زا  سک  چـیه  دـندرتسگ و  یم  هبع  رد ظ_ل ك_
هیلع و هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  اّما  دندرک  یم  نیمز  رب  ياج  هَداسِو  نآ  زا  نوریب  هلیبق  تسـشن و  یم  شارف  نآ  رب  دـش  یم  نوریب 

 : تفگ یم  دیسوب و  یم  دیشک و  یم  شوغآ  رد  ار  وا  بلّطملادبع  تفر و  یم  شارف  نآ  رب  دمآ  یمرد  نوچ  مّلس و  هلآ و 

( ُْهنِم َنَْیلَا  ادَسَج  الَو  ُْهنِم  َبَیْطَا  ًهَْلُبق  ُْتیَاَرام  )

(148) .دومرف تافو  بلّطملادبع  دوب  هتشذگ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  كرابم  ّنس  زا  لاس  رد 6171 ك_ه ه_ش_ت  و 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  باـب  رد  ار  وا  دـیبلط و  ار  بلاـطوبا  دـش  کـیدزن  راوگرزب  نآ  لـجا  نوچ  هک  تسا  ن_ق_ل 
سپ دوش ، موق  دّیـس  وا  هک  دـشاب  دوز  نک  ترـصن  تسد  لاـم و  ناـسل و  هب  ار  وا  نک و  ظـفح  ار  وا  دومرف : درک و  رایـسب  شراـفس 

هیلع و هّللا  یلـص  دّـمحم  سپ  تشگ ،  ناسآ  نم  رب  گرم  دومرف : هاگنآ  داـت  يو ع_ه_د ب_س_ زا  تفرگ و  ار  بلاـطوبا  تسد 
هی _ ثر دـیئرگب و م_ نم  رب  هک  دوـمرف  ار  دوـخ  نارتـخد  تسیرگب و  تشاذ و  دو گ_ ار ب_ر س_ي_ن_ه خ_ ّمل  هـلآ و س_

.دـندناوخب دـنتف و  رد ب_گ_ هیثرم پ_ رد  يا  هدیـصق  کـی  ره  وا  نارتـخد  نـت  شـش  سپ  مونـشب ،  گرم  زا  لـبق  هـک  دـییوگ 
حد رد م_ _تا  ياور دو و  هلا ب_ دـص و ب_ي_س_ت س_ ماـگنه  نیا  تشذـگب و  ناـهج  زا  دینـش و  هلمج  نیا  بلّطملادـبع 

لئا ش_د دو ك_ه ق_ لّوا ك_س_ي ب_ وا  هد ك_ه  دراو ش_ _ت و  سا را  ّ_بل ب_س_ي_ _ط ملاد ع_ب_
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(149  .) ناربمغیپ يامیس  ناهاشداپ و  نسُح  اب  تمایق  رد  دش  دهاوخ  ثوعب  اد و م_ ب_ه ب_

بلّطملادبع تّنس  جنپ 

لوا تمسق 

: دینادرگ يراج  مالسا  رد  ار  اهنآ  یلاعت  قح  دومرف  ررقم  ّتنس  جنپ  تیلهاج  رد  بلّطملادبع  هد ك_ه  _ت ش_ ياور و ن_ي_ز 

: داتسرف نآرق  رد  یلاعت  قح  درک و  مارح  نادنزرف  رب  ار  ناردپ  نانز  هکنآ  لّوا 

؛) 150 () .ِءآسِّنلا َنِم  ْمُکُؤآبآ  َحَکَنام  اوُحِْکنَت  الَو  )

: داتسرف ادخ  داد و  ادخ  هار  رد  ار  نآ  سمُخ  تفای و  یجنگ  هکنآ  مود 

؛) 151 () .ُهَسُمُخ ِهّلل  َّنَءاَف  ًیَش  ْنِم  ُِمتِْمنَغ  امَّنَا  اومَلْعاَو  )

: داتسرف ادخ  دومن و  ّجاح  هیاقس  ار  نآ  دومن  رفح  ار  مزمز  هاچ  نوچ  هکنآ  مّوس 

؛) 152 () ِّجآحلا َهَیاقِس  ُْمْتلَعَجَا  )

شیرق دزن  فاوط  هکنآ  مجنپ  داتـسرف ، ار  مکح  نیا  ادخ  درک و  رّرقم  رتش  دص  یمدآ  نتـش  _ه ك_ يد رد  _ك_ه  نآ مرا  چ_ه_
.دومرف رّرقم  نینچ  ادخ  درک و  رّرقم  طوش  تفه  بلّطملادبع  سپ  تشادن  يددع 

یم دروخ و  یمن  دنتـش  یم ك_ تب  ماـن  هب  هک  یناوـیح  درک و  یمن  تداـبع  ار  تب  درک و  یمن  راـمق  ـالْزَا م  هب  بلطملاد  ع_ب_
زا يرا  _ع_ شا مــال  _ّ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر ما  _ ما لاو  _ حا رد ب_با  دــیایب  و  (. 153  ) میقاـب میهاربا  مردـپ  نید  رب  نم  تـفگ 

فیرش نس  زا  زور  ود  هام و  ود  لاس و  هدزاود  هک  هنس 6175  رد  و  هدومر .  مال ف_ _ّ سلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  هک  بلّطملادبع 
ار ت_ص_م_ي_م ما  رفس ش_ تراجت ،  رهب  زا  بلاطوبا  دوب ، هتشذگ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یل  اد ص_ لو خ_ _ سر ترـضح 
هلآ و هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  در  ما ك_ هدارا س_ف_ر ش_ بلا  _ طو _ با نو  هد ك_ه چ_ _ت ش_ ياور داد و  مز  ع_

مراد و ن_ه يرد  يرا ن_ه پ_ هک م_ي س_پ_ هب  ارم  ّمع ! يا  تفگ :  دیبسچ و  وا  هقان  راهم  هب  مّلس 
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ير _ با مر م_ي ش_د  او گ_ هار ه_ رد  ها  _ گر در و ه_ دوـخ ب_ اـب  ار  ترــضح  نآ  تـسیرگ و  بلاــطوبا  سپ  يردا ؛  م_
هار ب_ه _ن_يا  ثا رد  _ك_ه  نآ _ك_ن_د ت_ا  فا _ه م_ي  ترـــضح س_يا نآ  رـــس  يــالاب  رب  دــش و  یم  ادــی  پ_
زا دنک  یم  تکرح  ناشیا  اب  ربا  هک  دید  نوچ  .دـنتفگ  یم  (154 () اریحب  ) ار وا  _د ك_ه  ند _ي_ سر _ب_ي  هار _ع_ه  مو ص_

بلا و _ طو _ با پ_س  دومن ، توعد  دوخ  ماعط  يوس  هب  ار  ناشیا  هدرک  ایهم  ناـشیا  يارب  یماـعط  دـمآ و  ریز  هب  دو  هعموص خ_
هــلآ و _ه و  یل هــّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  _ب و ح_ض_ هار _ع_ه  مو _ت_ن_د ب_ه ص_ فر _ق_ا  فر _ر  س_يا

هدا _س_ت_ يا ها  هـل گ_ _ فا يـالا ق_ _ر ب_ر ب_ با هـک  دــید  اریحب )  ) نوـچ دنتــشاذگ ؛ دوـخ  عاـتم  دز  ار ن_ مـّل  س_
؟  تـسا هدــما  _ن_ج_ا ن_ي_ يا هــل ك_ه ب_ه  _ فا _ل ق_ ها زا  _ا ك_س_ي ه_س_ت  يآ _ي_د : سر _ت پ_ سا
نم ماعط  زا  هک  یسک  هک  تسین  راوازـس  تفگ :  اریحب  میا .  _ت_ه  شاذ دوخ گ_ عاتم  دزن  ار  وا  هک  یلفط  کی  رگم  هن ،  دنتفگ :
نآ هار  زین ه_م_ ربا  دـش  ناور  هعموص  هب  ترـضح  نآ  دنداتـسرف و  ترـضح  نآ  دزن  هب  نوـچ  دـیبلط ؛ زین ب_ ار  وا  دـیامن  فـّلخت 

: دــنتفگ _ن ط_ف_ل ك_ي_س_ت ؟  يا ار گ_ف_ت ك_ه  پ_س ب_ح_ي_ در ، _ت ك_ كر تر ح_ ح_ض_
شردپ هک  دیسرپ  تسا .  نم  ردارب  رسپ  نیا  دومرف : بلاطو  _ با تسا ؟  وت  رسپ  نیا  تفگ :  بلاطوبا  اب  اریحب  تسا .  بلاطوبا  رـسپ 

ار گ_ف_ت .دو ب_ح_ي_ _تا ن_م_ فو شرد  دو ك_ه پ_ هد ب_ _ ما _ي_ا ن_ي_ ند هـب  زوـنه  دوـمرف : دـش ؟ هـچ 
نادب دنشک و  ار ب_ وا  هنیآره  متخانش  نم  هکنانچ  دنسانشب  ار  وا  دوهی  رگا  هک  نادرگرب  دوخ  دالب  هب  ار  _ن ط_ف_ل  يا ك_ه 

وا تسا و  گرزب  وا  نءاش  هک 
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(155) .دومرف دهاوخ  جورخ  ریشمش  هب  هک  تسا  تّما  نیا  ربمغیپ 

زا اریحب  مالک  ببـس  هب  ای  تفر  ماش  هب  ترـضح  نآ  اب  بلاـطوبا  اـیآ  هک  تسا  فـالتخا  اـجنیا  رد  هک  _د : يو ف_ق_ي_ر گ_
 . ملاعلا هّللاو  تسا  یلئاق  کی  ره  يارب  زا  تفر  ماش  هب  دوخ  دینادرگرب و  ار  ترضح  ای  درک  تعجارم  ترضح  اب  اجنامه 

ّمل هـلآ و س_ هـیلع و  هــّللا  یلــص  ربــمغیپ  ترــضح  فیرــش  ّنــس  زا  لاــس  جــنپ  تــسی و  س_ن_ه 6188 ك_ه ب_ رد  و 
_د سا دـل ب_ن  _ يو رتـخد خ_ هرّدـخم  نآ  دوـمرف و  جـیوزت  ار  اـهنع _  هّللا  یـضر  _ج_ه _  يد دو خ_ _ت_ه ب_ شذ گ_
دوـب و یموزخ  _ ملا ذـئاع  نـب  قیتـع  هـجوز  تـسخ  هدو و ن_ بـال ب_ يّز ب_ن ق_ص_ّي ب_ن ك_ _ عـلاد ب_ن ع_ب_

هلاه یبا  نب  دنه  وا  زا  تشگ و  يدس  الا  رذن  _ن م_ با هلاهوبا  هجوز  قیتع  سپ  زا  تشاد و  مان  هیراج )   ) هک دروآ  وا  زا  يدـنزرف 
هیامرس ار  نآ  دروآ و  تسد  هب  میظع  یتور  نار ث_ _ هو _ش و ش_ يو لا خ_ زا م_ هجیدخ  درک  تافو  هلاهوبا  نوچ  دروآ و  ار 

_ك_ه ناد نار ش_د چ_ن_ _گ_ ناو _د ت_ يدا زا ص_ن_ در ت_ا  ترا ك_ _ه ت_ج_ برا طرـش م_ض_ هب  هتخاـس 
نوز _ فا وا  لا  زور م_ اـت  زور  دنتـشاد و  یم  یناـگرزاب  رهب  زا  رتش  رازه  دا  وا ه_ش_ت_ نارادرا  هد ك_ه ك_ ن_ق_ل ش_

هدر _ت ك_ سار _ش_م  ير _ با _ه_يا  اب ط_ن_با زبس  ریرح  زا  يا  هّبق  وا  هناخ  ماب  رب  تشگ و  یم  دنلب  وا  مان  دـش و  م_ي 
لّصفم مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  وا ب_ا  _ج  يوز ّ_ه ت_ .د و ق_ص یلا چ_ن_ _د ب_ا ت_م_ث_ ندو ب_

 : مینک یم  افتکا  تیاور  کی  هب  اجنیا  رد  ام  نکیلو  تسا  رصتخم  نیا  زا  جراخ  شرکذ  تسا و 

_ت ياور وا  _ن_ي و غ_ي_ر  یل ش_ي_خ ك_
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 _ دـلیوخ تنب  هجیدـخ  هک  تساوـخ  مّلـس  هلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلـص  اد  لو خ_ _ سر تر  نو ح_ض_ _د ك_ه چ_ نا هدر  ك_
نب هقرو  دزن  هـب  دـنتفر  شیرق  زا  یعمج  دو و  لآ خ_ بـلا ب_ا  _ طو _ با دروآرد  دو  ار ب_ه ع_ق_د خ_ اـهنع _  هـّللا  یـضر 

 : تسا نیا  شنومضم  هک  درک  ادا  يا  هبطخ  نخس و  هب  بلاطوبا  درک  ادتبا  سپ  هجیدخ  يومع  لفون 

زا مالّـسلا و  هیلع  میهاربا  عرز  زا  ار  ام  تسا  هدـینادرگ  تسا و  هبعک  هناخ  راگدرورپ  هک  تسازـس  ار  يدـنوادخ  ساپـس  ح_م_د و 
مکح مدرم  ریاـس  رب  ار  اـم  تسا  هد  _ي_ نادر نا و گ_ _ ما نما و  مرح  رد  ار  اـم  تسا  هداد  ياـج  مالّـسلا و  هیلع  لیعامـسا  هـّیرذ 

دـنیامن و یم  نآ  دـصق  ناه  فار ج_ _ طا زا  مدر  دو ك_ه م_ _ه خ_ نا ار ب_ه خ_ ام  تسا  هدـینادرگ  صوصخم  ناگدـننک و 
سپ مینکاـس ؛  نآ  رد  هک  يرهـش  نیا  رد  اـم  رب  تسا  هداد  تکر  _د و ب_ ندروآ وا م_ي  يو  هب س_ ار  اـجره  هوـیم  هـک  یمرح 

شیرق ن_م_ي زا  کـی  چـیه  هـب  ار  مّلــس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلــص  هّللادـبع  نـب  دّـمح  مردار م_ دــینادب ك_ه پ_س_ر ب_
وا ع_ظ_ي_م_ت_ر هـکنآ  رگم  دـننکن  ساـیق  وا  اـب  ار  يدرم  چـیه  دــنک و  یم  یتداـیز  وا  هـکنآ  س_ن_ج_ن_د م_گ_ر 
وا ك_م_ي ه_س_ت لا  رد م_ _ر  گا _ل و ن_ظ_ي_ر ن_ي_س_ت و  يد قـــــل ع_ نا خ_ رد م_ي_ ار  وا  _ت و  سا

يا _ه  _ن_د س_يا نا نا و م_ _ش_ يا _ت  جا ردـق ح_ هب  ناگدـنب  رب  هدرک  يراـج  هک  یلاـعت  قح  زا  تسا  یئاـطعا  لاـم  سپ 
وا هک  میا  هدمآ  تسا ،  تبغر  وا  اب  زین  ار  هجیدخ  تسا و  تبغر  هجیدخ  هب  ار  وا  .ددرگب  يدوز  هب  _ت ك_ه  سا
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_چ_ه نآ _ي_م  هد دو م_ي  لا خ_ زا م_ _ي_د  هاو ْ_ر ك_ه خ_ َ_ه وا و ه_ر م شهاوخ  اضر و  هب  مینک  يراگتساوخ  وت  زا  ار 
_ي_ع و فر _ي  نءا ار ش_ وا  هک  مروـخ  یم  دـنگوس  هبعک  هناـخ  راـگدرورپ  هب  دـینادرگ و  لّـج  ؤـم  هچنآ  دـیهاوخ و  لاـح  رد 

تکاس بلاطوبا  سپ  تسا  لـماک  _ي  يءار _ع و  _ن_ي ش_يا يد _ل و  ما يا ش_ هر  _ي م_ن_ي_ع و ب_ه_ تلز م_ن_
.دش

يرتاوت دوب  رصاق  بلاطوبا  باوج  زا  نوچ  دمآرد و  نخـس  هب  دوب  نءاشلا  میظع  ياملع  ناسیّـسق و  هلمج  زا  هک  هجیدخ  مع  هقرو  و 
.دیوگب باوج  کین  هک  تسناوتن  دش و  رهاظ  وا  نخس  رد  یبارطضا  سفن و  رد 

: دومرف حیصف  نابز  هب  دوشگ و  یکدنا  ایح  هدرپ  ترضح  نآ  هب  قوش  تیاغ  زا  دومن  هدهاشم  ار  لاح  نآ  هج  _ يد نو خ_ چ_

 . يراد نـم ن_ زا  شیب  ارم  راـیتخا  اـّما  ماــقم  نـیا  رد  نـتفگ  نخــس  هـب  یتـسه  یلْوَا  نـم  زا  ه_ر چ_ن_د ت_و  يا ع_ّم م_ن ! 
ار دوخ  ّمع  امرفب  تسا .  نم  لا  رد م_ ْ_ر م_ن  َ_ه ار و م دو  ّ_د ن_ف_س خ_ يا م_ح_م مدر ب_ه ت_و  _ج ك_ يوز ت_
هک دیـشاب  هاوگ  هورگ  يا  هک  دومرف  بلاطوبا  سپ  يآرد ؛  دوخ  نز  دزن  هب  یهاوخ  تقو  ره  دشکب و  فافز  همیلو  يارب  يا  هقان  هک 

.دش نماض  دوخ  ار  رْهَم  درک و  جیوزت  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  هب  ار  دوخ  هجیدخ 

تساخرب و هدـش  بض  رد غ_ بلاطوبا  دـنوش ! نماـض  نادرم  يارب  ناـنز  ار  رْهَم  هک  تسا  بجع  هچ  تفگ  شیرق  زا  یکی  پ_س 
پ_س _د ؛ ندو رذ م_ي ن_م_ وا ح_ تو  زا س_ط_ دندیـسرت و  یم  وا  زا  شیرق  عـیمج  دـمآ  یم  مـشخ  هـب  باـنج  نآ  نوـچ 

_ر گا گ_ف_ت ك_ه 
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درک و دنهاوخ  بلط  ار  ناشیا  اهرهم  نیرتدنلب  اهتمیق و  نیرتنارگ  هب  نانز  دنـشاب  نم  ردارب  دـنزرف  لث  _گ_ر م_ يد نار  _ هو ش_
.دیبلط دنهاوخ  ناشیا  زا  نارگ  رهم  دنشاب  امش  دننام  رگا 

نوچ .دیدرگ و  دقعن  ءاسّنلا م_ ریخ  رهوگ  فدص  ءایبنا و  فدـص  ّرُد  نآ  فافز  درک و  رح  بلا ش_ت_ر ن_ _ طو _ با پ_س 
تسا شیرق  زا  یکی  هک  منغ  نب  هّللادبع  دمآرد ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  ترضح  هلابح  هب  اهنع _  هّللا  یـضر   _ هجیدخ

: درک داشنا  تینهت  رد  ار  راعشا  نیا 

 : رعش

ْتَرَج ْدَق  ُهَجیدَخ  ای  ایئرم  ائینَه 

ٍدَعْسَاب ِکنِم  َناک  امیف  ُْریَّطلا  َِکل 

اِهلُک ِهَّیِرَْبلا  ِْریَخ  ْنِم  ِتْجَّوَزَت 

ٍدّمُحم َْلثِم  عساّنلا  ِیف  يذَّلا  اَذ  ْنَم  َو 

ٍدِعْوَم َبُْرقایَف  َنارْمِع  ُْنب  یَسُومَو  ٍمَیْرَم  ُْنب  یَسیع  ِناِّرْبلا  َرََّشب  ِِهب 

ُهَّنَِاب امِْدق  ُباّتُْکلا  ِِهب  ْتَّرَقَا 

(156) ٍدَتْهُم ٍداه َو  ِءآحْطَْبلا  َنِم  ٌلوُسَر 

ّمل هـــــلآ و س_ _ه و  یل هـــــّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  تدـــــالو ح_ض_ زا  لا  لا 6193 ك_ه س_ي س_ س_ رد  و 
 . یلاعت هّللا  ءاش  نا  مّوس  باب  رد  دیایب  هکنانچ  دش  عقاو  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تداعس  اب  تدالو  دوب  هت  _ شذ گ_

زا س_ر _د و  ندر بارخ ك_ ار  هـبعک  شیرق  دـشاب  هتــشذگ  ترــضح  نآ  رمع  زا  لاـس  جـن  رد 6198 ك_ه س_ي و پ_ و 
رد هـک  يوـحن  هـب  دـندروآرب  دــنلب  ار  _ا  هراو _ يد _د و  ندوز _ فا _ه  نا ضر خ_ لو و ع_ _د و ب_ر ط_ ندر ب_ن_ا ك_

 . هتفای شراگن  دوخ  ياج 

هّللاد ب_ه نب ع_ب_ دّمحم  ترضح  دوب  قباطم  زورون  زور  اب  هک  بجر  رهـش  زور ب_ي_س_ت و ه_ف_ت_م  رد 6203  و 
نآ زا س_ّن  لا  نو چ_ه_ل س_ مال چ_ _ّ سلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تیاور  هب  دش و  تلاسر  هب  ثوعبم  یگلاس  لهچ  س_ن 

رتعشاخ اهلد و  نیرتهب  ار  وا  لد  یلا  _ت ح_ق ت_ع_ شذ تر گ_ ح_ض_
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جوف دندوشگ و  ار  نامـسآ  ياهرد  هک  دومرف  رما  داد و  رگید  رون  ار  ترـضح  نآ  هدید  سپ  تفای  اهلد  همه  زا  رتگرزب  رتعیطم و  و 
نآ رـس  ات  شرع  قاـس  زا  ار  دوخ  تمحر  دـید و  یم  ار  ناـشیا  درک و  یم  رظن  ترـضح  نآ  دـندمآ و  یم  نیمز  هب  هکئـالم  زا  جوف 

ار ترـضح  نآ  يوزاـب  تـفرگ و  ورف  ار  نـیمز  نامـسآ و  فارطا  دـمآ و  دورف  لـیئربج  سپ  .دـینادرگ  لـص  تر م_ت_ ح_ض_
 : تفگ مناوخب ؟  زیچ  هچ  دومرف : ناوخب .  دّمحم  ای  تفگ :  داد و  تکرح 

(157  ...() قَلَع ْنِم  َناْسنِالا  َقَلَخ  َقَلَخ ، يذَّلا  َکَّبَر  ِمْسِاب  ءَْرِقا  )

_ل ب_ا یئر رگید ج_ب_ راــب  سپ  رگید  تــیاور  هــب  و  ( 158) .د _ي_ نا _ سر وا  ب_ه  ار  اد  خ_ _ي_ه_يا  حو پ_س 
_ي سر _د و ك_ ند لزا ش_ کـــَل ن_ _َ راز م دا ه_ _ل ب_ا ه_ف_ت_ یئا کـــل و م_ي_ك_ راز م_ دا ه_ ه_ف_ت_

دمح ياول  دنتشاذگ و  تلاسر  ریر  نا س_ _ نآ س_طل رس  رب  توبن  جات  دندروآ و  ترضح  نآ  يار  _ت ب_ مار تّز و ك_ ع_
دوب و خرس  توقای  زا  یسرک  نآ  رگید  تیاور  هب  نک و  دمح  ار  دوخ  دنوادخ  ور و  الاب  یسرک  نیا  رب  دنتفگ  دنداد و  شتسد  هب  ار 

(159  .) دیراورم زا  يا  هیاپ  دوب و  دجربز  زا  نآ  زا  يا  هیاپ 

لال راو ج_ _ نا _د ، مآ _ر  يز ءار ب_ه  _ِ هو ح زا ك_ تر  نآ ح_ض_ _ت_ن_د و  فر _ه ب_الا  کئال نو م_ پ_س چ_
ها و _ت و گ_ي_ خرد دـنک و ب_ر ه_ر  رظن  ترـضح  نآ  هب  هک  دوـبن  نآ  ياراـی  ار  سک  چـیه  هـک  دوـب  هـتفرگ  ور  ار ف_ وا 
، ِهّللا َِّیبَن  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  : ) دنتفگ یم  حیـصف  نابز  هب  دـندرک و  یم  هدجـس  ار  ترـضح  نآ  تشذ  س_ن_گ ك_ه م_ي گ_

(. ِهّللا َلوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا 

نو و چ_
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هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ّ_د  ای م_ح_م تفگ :  هجیدخ  .دش  رونم  هناخ  شلامج  دیشروخ  عاعش  زا  دش  هج  _ يد _ه خ_ نا _ل خ_ خاد
ُلوُسَر ٌدَّمَُحم  ُهّللا  ـال  ِلا َه ا  ـال  : ) وگب تسا ،  يربـمغیپ  رون  نیا  هک  دومرف  منک ؟  یم  هدـهاشم  وـت  رد  هک  تسا  روـن  هچ  نیا  ملـس  و 

(. ِهّللا

پ_س دروآ ؛ نا  _م_ يا ترـضح  نآ  هب  تفگ و  تداهـش  سپ  مناد ،  یم  ارت  يربمغیپ  نم  تسا  اـهلاس  هک  تفگ  _ج_ه  يد خ_
وا هب  ادن  یلاعت  قح  بناج  زا  دـیباوخ  نوچ  ناشوپب .  نم  رب  يا  هماج  مبای  یم  دوخ  رد  یئامرـس  نم  هجیدـخ ،  يا  دومرف : ترـضح 

: دیسر

(160 () ْرِّبَکَف َکَّبَرَو  ْرِْذنَاَف  ُْمق  ُّرثَّدُْملا  اَهُّیَا  ای  )

ار پ_س دوــــخ  راــــگدرورپ  و  ادـــــخ ، باذـــــع  زا  ار  مدرم  ناــــسرتب  سپ  زیخرب  هدـــــیچی  دو پ_ _ه ب_ر خ_ ما يا ج_
 : تفگ سپ  تشاذگ  دوخ  شوگ  رد  تشگنا  تساخرب و  ترضح  سپ  نک ؛  دای  یگرزب  هب  ت_ك_ب_ي_ر ب_گ_و و 

.ُرَبْکَا ُهّللَا  ُرَبْکَا  ُهّللَا 

(161) .دندرک تقفاوم  وا  اب  همه  دیسر و  يدوجوم  ره  هب  ترضح  نآ  يادص  سپ 

لاس هس  تدم  _ك_ه  نآ سپ  زا  ار  دوخ  توعد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لو  _ سر دو  _ مر را ف_ _ه_ ظا رد 6207  و 
تر نآ ح_ض_ شور  _ي  هور دو و گ_ _ مر توعد م_ي ف_ یناهنپ  ار  نامدرم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  ترـضح 

ُرَمْؤــُت َو اـــِمب  ْعَدــْـصاَف  : ) دروآ _ه  كرا _ه م_ب_ يآ _ن  يا _ل  یئر _د ج_ب_ ندروآ نا  _م_ يا _ت_ن_د و  فر ار گ_
(162 (.) َنیئِزْهَتْسُْملا َكاْنیَفَک  ّانِا  َنیکِرشُْملا  ِنَع  ْضِرْعَا 

نآ توعد  حرش  درک و  راذنا  ار  مدرم  تفر و  الاب  افص  هوک  هب  ترضح  نآ  سپ  دنک ؛ توعد  اراکشآ  هک  ار  ترـضح  نآ  درک  رما 
دیجم نآرق  ندناوخ  نیبم و  نید  هب  ار  مدرم  ترضح 
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ترضح نآ  تازجعم  زا  مجنپ  عون  رد  ام  و  تسا .  رصتخم  نیا  زا  جراخ  دیسر  ترـضح  نآ  هب  هک  یئاهرازآ  ّ_ت و  يذا ناشیارب و 
.دوش عوجر  اجنآ  هب  تسا ،  اجنیا  بسانم  هچنآ  هب  میدرک  هراشا 

نابز هب  دنتشادن  وا  تمحز  رب  تردق  هک  سک  نادب  دندیشوک و  تخس  ناناملسم  هجنکش  جنر و  رد  شیرق  راّفک  يو  نآ س_ زا  و 
هب هّـکم  ءاـض  _ مر رد  _د و  ند باذـع و ع_ق_با م_ي ك_ش_ي_ هـب  دوـبن  یتریــشع  موـق و  ار  هـکره  دــندرک و  یم  ناـیز 
زا هک  نادنچ  دـنداد  یم  مکح  باتفآ  رد  فقوت  هب  دـندرک و  نا م_ي  _ش_ يا نت  رد  هرز  دنتـشاد و  یمزاب  یگنـشت  یگنـسرگ و 

.دنیوج يربت  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمغیپ 

ياهتیذا تامدص و  هب  دش  دهاوخ  هراشا  راّمع  رکذ  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  باحـصا  رکذ  رد  هک  دیوگ  ری  ف_ق_
 . ناناملسم رب  شیرق  رافک 

زا نا  _ نا _ مـل نو م_س_ .دـش چ_ عـقاو  هـشبح  هـب  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلــص  ربـمغیپ  باحــصا  ترجه  لاــس 6028  رد  و 
هیلع و هّللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  دنتـسناوت ، ربص ن_ شیرق  رافک  ملظ  اب  دندش و  هوتـس  هب  تخـس  شیرق  رافک  هج  ش_ك_ن_

ترجه هشبح  ضرا  هب  هک  داد  تزاجا  ار  ناشیا  تر  .د ح_ض_ _ نو _گ_ر ش_ يد رهـش  هب  اـت  دـندیبلط  يروتـسد  مّلـس  هلآ و 
نیتسخن ترجه  نیا  .دـنک و  یمن  ملظ  یـسک  هب  هشبح  هاشداپ  یـشاجن  دـنا و  باتک  لـها  زا  مدرم ح_ب_ش_ه  هکنآ  هچ  دـننک ؛

هک دوـــب  نآ  گرزب  ترجه  دــــنداد و  چو  يو ح_ب_ش_ه ك_ _ح_با ب_ه س_ صا زا  _ت ك_ه ب_ع_ض_ي  سا
چوک هنیدم  يو  ّمل ب_ه س_ هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر
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اب هعی  _ بر نب  هَْبتُع  نب  هْفیَذُحوبا  هّیقر و  ترـضح  شا  هجوز  ناّفع و  نب  نامثُع  دندرک  ترجه  هش  هب ح_ب_ هک  یناسک  زا  داد و 
نبا بَعْـص  _ُ ماّو و م _ عـلا َ_ي_ر ب_ن  بُز رگید  داد و  وا  هب  یلاـعت  قـح  ار  هفیذـحوبا  نب  دّـمحم  هشبح  رد  و  هلهـس .  شا  هجوز 

نوعظم و نب  نامثع  هملـس و  ّما  شا  هجوز  همل و  _ سو _ با فو و  نب ع_ نمحّرلادبع  راّدلادبع و  نب  فانمدبع  نب  مشاه  نب  ْریَمُع 
نیا ه_ر دـلاخ و  شردارب  صاعلا و  نب  دیعـس  نب  ورمع  ْسیَمُع و  تنب  ءامـسَا  شا  هجوز  اب   t بلاط یبا  نب  رفعج  هعیبر و  نب  رماـع 
حارج و هدیبع  وبا  يرعـشا و  یـسوموبا  نایفـسوبا و  رتخد  هبیبح  ّما  شا  هجوز  اب  شْحَج  نب  هّللادبع  رگید  دـندوب و  نز  اب  ود ت_ن 
دندنار و بآ  رد  یتشک  دندش  نور  ّ_ه ب_ي_ زا م_ك _ب  جر ها  رد م_ دنشاب  درم  داتـشه  زا  هدایز  اعیمج  هک  رگید  یـصاخشا 

راوج رد  دـندش و  هدوـسآ  تعاـمج  نآ  باذـع  شیرق و  دـیک  نی و  زا ك_ _ت  کـل نآ م_م_ رد  دـندمآرد و  هشبح  یـضارا  هب 
ترـصن هب  یـشاجن  صیرحت  رد  بلاطوبا  ترـضح  دنتخادر و  یلا پ_ تدا ح_ق ت_ع_ دنتـسیز و ب_ه ع_ب_ نمیا  یـشاجن 

 : هدومرف ربمغیپ 

مود تمسق 

 : رعش

ادّمَُحم َّنَا  ِْشبَْحلا  َکیلَم  ْمَّلَعَت 

ٍمَیْرَم ِْنب  ِحیسَْملاَو  یسُومک  ُِّیبَن 

ِِهبایَتَا يذَّلا  َْلثِم  يدُِهب  یتَا 

ُمِصْعَی يدْهَی َو  ِهّللا  ِْرمَِاب  ُّلُکف 

ْمُِکباتِک یف  ُهَنُولتَت  ْمُکَّنِا  َو 

(163  ) مِّجُرم _ ْلا ِثیدَحال  ٍثیدَح  ِقْدِِصب 

ٌَهباصِع اّنِم  َکیتْاَی  ام  َکَّنِاَو 

ِمُّرَکَّتلاب اوُدَواع  ِّالا  َِکلْضَِفب 

اوُِملْسَا اِدن َو  ِهّلل  اُولَعْجَت  الَف 

(164  ) ٍمَلْظُِمب َْسَیل  ِّقَْحلا  َقیرَط  َّنِاَف 

دش عقاو  اهیلع _  هّللا  تاولص  همطاف _  ترضح  تداعس  اب  تدالو  دشاب  هتشذگ  تثعب  زا  لاس  جنپ  هک  لاس 6209  رد  و 
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 . یلاعت هّللا  ءاش  نا  دیایب  مود  باب  رد  هک  يوحن  هب 

ناـنچ نآ  لـمجم  .د و  _ مآرد ّمل ب_ه ش_ع_ب  هلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  اد ص_ لوـسر خ_ ترـضح  لاـس 6210  رد  و 
نادـب نی  _ مل زا م_س_ _س  كر تسد ش_د ه_ هب  هشبح  دـننام  یئاج  هانپ  ار  ناناملـسم  هک  دنتـسیرگن  نیکرـشم  نوچ  هک  تسا 
مالـسا رد  دـنا و  بلاـطو  _ با ها  رد پ_ن_ _د  نراد تنوکـس  هّکم  رد  هک  ناـمدرم  نآ  مه  یتـشگ و  نمیا  يدرک  رفـس  تـکلمم 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  لـتق  رب  شیرق  _ي  ما _د و ت_م_ ندر گرزب ك_ ینمجنا  دـش ، یتیوقت  ار  ناـشیا  زین  هزمح 
هب دـنزرف  نز و  اب  ار  ناشیا  درک و  مهارف  ار  بلّطملادـبع  مشاه و  لآ  تفای  یهگآ  هشیدـنا  نیا  رب  بلاطوبا  نوچ  دـندش ؛ تسدـمه 

يرادربنامرف هلیبق و  ظفح  رهب  زا  ناشناملسم  ناملسم و غ_ي_ر  بلّطملادبع  دالوا  داد و  ياج  دنیوگ  شبلاطوبا  ْبعِـش  هک  ياّهرد 
نانمـشد اب  تفاترب و  رـس  هک  بهلوبا  زج  دندرک  يراددو ن_ ّمل خ_ هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یلـص  ربمغیپ  ترـصن  رد  بلاطوبا 

هّللا یلـص  ادـخ  لوـسر  _ت  سار دو ب_ه ح_ف_ظ و ح_ نا خ_ _ش_ يو قا خ_ _ف_ تا بلا ب_ه  _ طو _ با و  تخاـس . 
ياج هب  بش  رایـسب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دوخ  دـنزرف  تشادزاـب و  ناـب  هدـید  ار  هّرد  نآ  يوس  ود  زا  تخادرپ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

دـندیدب و نیا  شیرق  راّـفک  نوـچ  تشگ ؛  یم  ربـمغیپ  درگرب  بـش ب_ا ش_م_ش_ي_ر  هـمه  هزمح  .دوـمرف و  نـتفخ  ربـمغیپ 
دنداهن ك_ه ب_ا نامیپ  دندش و  عمتجم  هودـّنلاراد  رد  ناشیا  ناگرزب  زا  نت  لهچ  دـنباین  تسد  تر  نادـب ح_ض_ هک  دنتـسناد 

دنشابن ارادم  قفر و  هب  رگید  مشاه ،  دالوا  بلّطملادبع و  نادنزر  ف_
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_ت نآ ج_م_عا اب  دـنرخن و  ناـشیا  زا  يزیچ  دنـشورفن و  يزیچ  ناشیدـب  دـنریگن و  ناـشیا  زا  نز  _ن_د و  هد ناشیدـب ن_ نز  و 
لت هب ق_ اـت  دـنهد  ناـشیا  تسد  هب  ار  _ت_ي ك_ه پ_ي_غ_م_رب  قو حـل ن_ك_ن_ن_د م_گ_ر  را ب_ه ص_ ك_
 _ _ه_ل جو _ با هلا  خ_ سال _  _ جلا ّما  هب  دنداهن و  نآ  رب  رهم  هدومن و  راگن  هفیحـص  رب  دندرک و  راوتـسا  ار  دـهع  نیا  دـنروآ و 

يورین ناشیا  اب  هّکم  لها  زا  سک  چیه  دندنام و  روصحم  ْبعِـش  رد  مشاه  ینب  هدهاعم  نیا  زا  درادب و  وکین  _د ت_ا  ندر س_پ_
بعـش زا  زین  ناشیا  دـندش  یم  رـضاح  هّکم  رد  برع  لئابق  دوب و  مارح  تلتاقم  جـح ك_ه  تاقوا  زج  تشادـن  ندـیرخ  نتخورف و 

دنتسناد اور ن_م_ي  زین  شیرق  ار  نیا  دنتشاد و  یم  هدرب  بعـش  هب  دندیرخ و  یم  برع  زا  یندرو  _يا خ_ هز هدش چ_ي_ نوریب 
دندیرخ یم  دوخ  دندر و  نار م_ي ك_ ار گ_ نآ  ياهب  درخب  دهاوخ  یم  يزیچ  مشاه  ینب  زا  یکی  هک  دندش  یم  هاگآ  نوچ  و 

ار وا  هداتسرف  ْبعِش  هب  يزیچ  یندروخ  ءایشا  زا  بلّطملادبع  ینب  زا  یکی  تبارق  ببس  هب  شیرق  زا  یسک  هک  دندش  یم  هاگآ  رگا  و 
باذع و ار  وا  دـنتفای  یم  تسد  وا  رب  دـش و  یم  نوری  مدر ش_ع_ب ك_س_ي ب_ زا م_ _ر  گا _د و  ندر یم ك_ تمحز 
دا پ_ي_غ_م_رب _ ماد _ي_ع _  بر نب  صاعلاوبا  داتـسرف  یم  یندروخ  اهنآ  يارب  یهاگ  هک  یناسک  زا  .دندرک و  یم  هجنکش 

.دوب هجیدخ _  هدازردارب  دْلیَوُخ _  نب  مازَح  نب  میکح  ورمع و  نب  ماشه  و  مّلس _  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 

هداد لمح  _ا  مر مد و خ_ زا گ_ن_ نار  صا ش_ت_ _ علاو _ با هد ك_ه  و ن_ق_ل ش_
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يداماد قح  صاعلاوبا  هک  هدومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  ترضح  هک  تسا  اجنیا  زا  درک و  یم  اهر  درب و  یم  بعـش  هب 
 . تشاذگب ام 

دا _ ير دو ك_ه ف_ ها ب_ _ت و گ_ فر _ه م_ي  نو _ن_گ_ يد را ب_ لا ك_ س_ه س_ هـــــــل ،  _م_ جـــــــلا ب_
.دندش نامیشپ  نامیپ  نآ  زا  نیکرشم  یضعب  ات  دوب  دنلب  عوج  یگنسرگ و  تدش  زا  ّ_بل  _ط ملاد لا ب_ن_ي ع_ب_ _ف_ طا

نب دوـس  ـالا  نب  هَْعمَز  يرَتْـخَبلا و  وـُبَا  ّيِدَـع و  ْنب  مِعْطُم  هریغُم و  نب  هّیَُما  ْنب  ْریَهُز  ورمع و  نب  ماـشِه  هک  ناـشیا  زا  رفن  و پ_ن_ج 
رد شیرق  دیدانص  هک  رگید  هاگحبص  .دنردب  ار  هفیحص  نآ  دننک و  دهع  ضقن  هک  دنداهن  نامیپ  مه  اب  دنـشاب  یم  دَسَا  نب  بلطملا 
زا یعمج  اـب  بلاـطوبا  هاـگان  هک  دـندروآ  شیپ  رد  نخـس  هلوـقم  نیا  زا  دـندمآ و  نآ پ_ن_ج ن_ف_ر  دـندش و  مهارف  هـبعک 

_ش ير ق_ م_ج_م_ع  رد  و  _د  مآرد _ نا ك_ع_ب_ه  ب_ه  هد  _ مآ نور  ب_ي_ ش_ع_ب  زا  دو  خ_ مدر  م_
هدـمآ نونکا  هتـشگ و  مامت  شربص  هدرب  بعـش  رد  هک  یجنر  تمحز و  زا  بلاطوبا  هکنآ  نامگ  ار  لهجوبا  ب_ن_ش_س_ت . 

رب زج  هک  میوگ  ینخس  نامدرم  يا  دومر : درک و ف_ نخس  زاغآ  بلاطوبا  .دنک  میلـست  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  هک 
هفیحـص نادـب  ار  هضَرَا )   ) يادـخ هک  هداد  ربـخ  ار  ّمل م_ هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یلـص  دـمحم  ما  هدازردارب  تسین ،  امـش  ریخ 

وا رگا  دـینک  رـضاح  ار  هفیحـص  نآ  نونکا  تشاذـگ  اج  هب  ار  ادـخ  مان  دروخب و  ار  تعیطق  مل و  رو و ظ_ مُوقُر ج_ ات  تشاـمگرب 
نخس ياج  هچ  وا  اب  ار  امش  تسا ،  هتفگ  تسار 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 146 

http://www.ghaemiyeh.com


_م ك_ن_م ت_ا یل ار ت_س_ وا  نو  _ن_ كا ه_م  _د ، يو غورد گ_ _ر  گا دــیرادرب و  تـسد  وا  هـنیک  دــیک و  زا  تـسا 
سـالج ُّما  زا  ار  هفیحـص  نآ  دـنتفرب و  سپ  تـسا  ینخــس  وـکین  دـن  نا گ_ف_ت_ _ مدر .د م_ _ي_ نا _ سر ب_ه ق_ت_ل 
هتـشاگن یم  اه  همان  رـس  رب  تیلهاج  رد  هک  َّمُهّللا  َکِمِْـسب  ظفل  زجدوب  هدروخ  هضَرَا )   ) ار مامت  دندوشگ  نوچ  دندروایب  دـنتفرگب و 

.دندش راسمرش  دندیدب  نیا  نوچ  نامدرم  .دنا 

هب بلاطوبا  ها  _گ_ نآ هملاظ .  هعطاق  هفیحـص  نیا  زا  میرازیب  ام  تفگ :  دـیردب و  ار  هفیحـص  ّيِد  _َ ِ_م ب_ن ع ْ_ع ُ_ط پ_س م
دندروآ هّکم  هب  ار  بلّطملادبع  ینب  دنتفر و  بعش  هب  شیرق  زا  رگید  یعمج  قافتا  هب  رفن  جنپ  نآ  رگید  زور  .دومرف  تعجارم  بعش 

_ن کــل .د  _ت_ن_ شاد رد ش_ع_ب ج_يا  دو ك_ه  لا ب_ تّد س_ه س_ دــنداد و م_ ياــج  دوـخ  ياــه  هناــخ  رد  و 
زا ش_ع_ب مــل  هـــلآ و س_ _ه و  یل هـــّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  _ك_ه ح_ض_ نآ زا  _ي_ن ب_ع_د  كر م_ش_

تر نآ ح_ض_ زا خ_ص_م_ي  _س_ت_ن_د  ناو هکنادـــــــنچ ت_ تــــــسخن  تدـــــــیقع  رب  نور ش_د ه_م  ب_ي_
شیاـجنگ ماـقم  ار  شرکذ  هک  يوـحن  هـب  دندیـشوکب  ترـضح  نآ  رازآ  تـّیذا و  رد  دـندر و  يراد ن_ك_ _ش_ت_ن  يو خ_

.درادن

رد _ش  _تا فو پ_س  بلاـطوبا ،  اـّما  .دـش  عقاو  اـمهنع  هّللا  یـضر  هجید  بلا و خ_ _ طو _ با _تا  فو لا 6213  س_ رد  و 
لو _ سر تر  .دا ح_ض_ _ت_ فا قا  _ف_ تا _م ب_ع_ث_ت  هد لا  _ر س_ خآ _ب  جر ب_ي_س_ت و ش_ش_م 
یم لـمح  ار  شا  هزا  نو ج_ن_ _س_ت و چ_ ير وا ب_گ_ رد م_ص_ي_ب_ت  ّمل  هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  ص_

: دومرف یم  تفر و  یم  وا  هزانج  يور  شیپ  زا  ترضح  نآ  دندرک 

تلالج .دهد و  ریخ  يازج  ار  وت  ادخ  یتشاذگنورف  چیه  نم  راک  رد  يدرک و  محر  هل  ص_ يا ع_ّم ،
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_گ_ر يد مـــّل و  هــــلآ و س_ _ه و  یل هــــّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر زا  _ش  تر بــــلا و ن_ص_ _ طو _ با نءا  ش_
رد ف_ص_ل _ن م_خ_ت_ص_ر ب_گ_ن_ج_د و م_ا  يا رد  _ت ك_ه  سا _ت_ه  شذ نآ گ_ زا  وا  لئا  ف_ض_

.دومن میهاوخ  هراشا  نآ  زا  يرصتخم  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یل  لو ص_ _ سر تر  نا ح_ض_ _ش_ يو خ_

اد لو خ_ _ سر _ع ش_د و  قاو اهنع  هّللا  یـضر  هجیدخ  ترـضح  تافو  زور ، جـنپو  یـس  یتیاور  هب  زور و  زا س_ه  و ب_ع_د 
در و ب_ع_د _ن ك_ فد ّ_ه  165)م_ك  () نوُجَح  ) رد شیو  _ت خ_ سد ار ب_ه  وا  مل  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  ص_
_ه ك_م_ت_ر نا زا خ_ دو ك_ه  ناد غ_م_ن_كا ب_ اــمهنع چ_ن_ هـّللا  یــضر  هجیدــخ  بلاــطو و  _ با _تا  فو زا 
 : هدومرف راوگرزب  ود  نآ  هیثرم  رد  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  .داهن  مان  نْزْحلاُماع  ار  لاس  نآ  يور  _ن  يا زا  نور ش_د و  ب_ي_

 : رعش

امُکیف ُهّللا  َكَراب  دوُج ا  َّیَْنیَعَا 

ًْالثِم امَُهل  يرَت  ام  ِْنیَِکلاه  یلَع 

اهسیئَر ِْنبا  ِءآحْطَْبلا َو  ِدِّیَس  یلَع 

یّلَص ْنَم  َلَّوَا  ِناوسِّنلا  ِهَدّیَس  َو 

اوَه _ ْلاَو َّوَْجلا  َِیل  یجْد  امُُهباصُم 

یلْکَّثلاَو َّمَه  _ ْلا امُْهنِم  یساُقا  ُِّتبَف 

ٍدَّمَُحم َنید  ِهّللا  ِیف  ارَصَن  ْدََقل 

ِّالا ایَعَر  دَق  ِنیّدلا  ِیف  یَغب  ْنَم  یلَع 

 : هدومرف بلاطوبا  هیثرم  رد  ترضح  نآ  مه  و 

 : رعش

ِریجَتْسُْملا ُهَمْصِع  ٍِبلاط  ابَا 

ِمَلُّظلا َرُون  لوُحَمْلا َو  َْثیَغَو 

ِظافِْحلا َلْهَا  َكُدْقَف  َّدَه  ْدََقل 

ِمَعِّنلا ُِّیلَو  َْکیَلَع  یّلَصَف 
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ُهَناوْضِر َکُّبَر  َكاَّقلَو 

ِّمَعِْریَخ ْنِم  ِرْهُّطِلل  َْتنُک  ْدَقَف 

ار وا  تـــمحز  دــــندوزفیب و  ترــــضح  نآ  یمــــصخ  رب  برع  نـــی  _ كر بــــلا م_ش_ _ طو _ با _تا  فو زا  و ب_ع_د 
شکرابم رـس  رب  كاـخ  یتشم  يزور  تعاـمج ،  نآ  ياوغا  هب  موق  ياهفُـس  زا  یکی  هکناـنچ  دـندرک  رطاـخ  دا  پ_ي_ش_ن_ه_

 . تسنادن هراچ  ربص  زج  ترضح  نآ  تخیر و 

هصق ام  دش و  فئاط  هب  مدرم ،  توعد  ته  زا ج_ لا 6214  رد س_ و 
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 . میدرک رکذ  نایّنج  نیطایش و  رب  ترضح  نآ  ءالیتسا  رد  تازجعم  نمص  رد  راصتخا  وحن  هب  فئاط  هب  ار  ترضح  نآ  رفس 

نآ هک  دوب  ینز  لّوا  نیا  .دومرف و  جیوزت  ار  هَْعمَز  تنب  هَدْوَس  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لو  _ سر تر  لاس 6214 ح_ض_ رد  و 
.دومرف جیوزت  هجیدخ  زا  دعب  ترضح 

رگید نز  چــــیه  دوـــب  هدــــنز  _ج_ه  يد مـــّل ت_ا خ_ هـــلآ و س_ _ه و  یل هـــّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر تر  ح_ض_
داتفا ترجه  لّوا  لاس  رد  وا  فافز  دوب و  هلاس  شـش  وا  ماگنه  نآ  درک و  هبطخ  ار  هشیاع  لا  نآ س_ رد  _ت و ه_م  فر ن_گ_

.دش راصنا  مالسا  يادتبا  لاس  نآ  رد  مه  و 

.داتفا قافتا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  جارعم  لاس 6215  رد  و 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  جارعم 

لو _ سر ترــضح  یلاـعت  قـح  هـک  تـسا  هدـیدرگ  تباـث  هرتاوـت  _ث م_ يدا _ حا _م_ه و  ير _تا ك_ يآ زا  ناد ك_ه  ب_
هَرْد _ِ _ه_ا ت_ا س نا _م_ سآ اجنآ ب_ه  زا  یـْصقَا و  دجـسم  ات  همظعم  هّکم  زا  بش  کی  رد  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یل  ص_

یهانتمان فراعم  یناهن و  ياهزار  .دوم و  تر ن_ نآ ح_ض_ هب  ار  تاومـس  قلخ  بئاجع  .داد و  ریـس  العا  شرع  یهَت و  _ْ ُ_ن ْملا
اب .دومن و  مایق  یلاعت  قح  تدابع  هب  شرع  رو و ت_ح_ت  _ع_م_ ملا رد ب_ي_ت  ترـضح  نآ  دومرف و  اـقلا  ترـضح  نآ  هب 

.دومن هدهاشم  ار  تشهب  لها  لزانم  دش و  تشهب  لخاد  درک و  تاقالم  مالّسلاامهیلع  ءایبنا 

رد دو ن_ه  يراد ب_ رد ب_ي_ حور ،  هب  هن  دوب  ندـب  هب  ترـضح  نآ  جورع  هک  دراد  تلالد  هّماع  هّصاخ و  هرتاوتم  ثیداـحا  و 
هعیش ياملع  يامدق  نایم  رد  و  باو ،  خ_
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زا ای  دـنا  هدرک  جارعم  ندوب  ینامـسج  باب  رد  یـضعب  هک  یّکـش  و  هدومرف :  یـسل  _ه م_ج_ مال هچنانچ ع_ هدوبن  یفـالخ  نیا  رد 
ياهتّجح راب  _ خا دامتعا ب_ر  مدَع  بَبَـس  هب  ای  تسا  مالّـسلاامهیلع  يدُه  هّمئا  ادـخ و  لوسر  راثآ  رابخا و  مد ت_ت_ب_ع  ع_

دو ك_ه ش_خ_ص م_ع_ت_ق_د دــناوت ب_ نوــچ  هــن  رگا  تساــمکح و  زا  نینّیدــتم  ریغ  تاهبـــش  رب  قوــثو  ادـــخ و 
هک دونـشب  نآ  تاّیـصوصخ  تاّیفیک و  جار و  _ل م_ع_ صا رد  _ه  فل قر م_خ_ت_ _ُ زا ط _ث  يد راز ح_ _ن ه_ يد چ_ن_

_ي_ه هاو ُ_ب_ه_تا  ْ_م ي_ا ش هَو دا  _ت_ب_ع_ سا ینامــــسج ب_ه م_ح_ض  جارعم  رد  دنحیرــــص  رهاــــظ و  هـــمه 
(166) .دیامن لیوءات  را و  _ك_ نا ار  ه_م_ه  ح_ك_م_ا ،

نــیا م_ث_ل .درادـــن و  تاـــفانم  هدـــش  رکذ  ِهـِـحُوِرب ) َتــْـجَر  _َ ع  ) َ_خ ُ_س رد ب_ع_ض ن ِ_ِه ) ْ_َت ب جَر _َ ع  ) _ر گا و 
ام خیش  ار  نآ  لیصفت  شر ن_ي_س_ت و  _ كذ ما  _ي ك_ه م_ق_ نا _ت ب_ه ب_ي_ سا _ي )  حُور ُ_َك ب_ ِ_ْتئ (ج

(167  .) هدومرف رکذ  رئاّزلا ) هّیحت   ) رد يرون  همالع 

ي_ا ب_ي_س_ت و ناضمر ،  هام  مهدـفه  بش  رد  اـیآ  دـش و  عقاو  ترجه  زا  شیپ  جارعم  هک  تسا  یفاـفتا  ناد ك_ه  و ب_
ود لّوــــــالا  _ي_ع  بر ها  رد م_ ي_ا  هد .  _ع ش_ قاو تر  زا ه_ج_ ها پ_ي_ش  ش_ش م_ رو ، _ بز ها م_ ي_ك_م م_
ای بلاـط  یبا  ْبعِـش  اـی  هدوـب  یناـه  ّما  هناـخ  هک  تسا  فـالخ  زین  جورع  ناـکم  رد  تسا و  فـالتخا  تثعب ؟  زا  لا ب_ع_د  س_

: دومرف یلاعت  قح  و  مارحلادجسم ؟ 

 ...(. _ص_ي قَْـالاِد _ِ ْ_ج َ_س مـْلا َیِلا  ِمار  _َ حـْلا ِ_ِد  ْ_ج َ_س مـْلا ِ_َن  ًـال م _ْ َیل ِهِد  _ْ َ_ب ِ_ع ير ب _ْ سَا يذـّلا  َنا  ْ_ح_ ُ_ب (س
(168)

یصقادجس يوس م_ هب  مارحلادجسم  زا  یبش  رد  ار  دوخ  هدنب  داد  ریـس  يد ك_ه  _ نواد نآ خ_ _ت  سا هّز  ي_ع_ن_ي م_ن_
دنوادخ هک  یتسرد  هب  دوخ ، لالج  تمظع و  تایآ  ار  وا  مینایامن  هکنآ  يارب  ار  نآ  رود  میا  هداد  تکرب  هک  يدجسم  نآ 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 151 

http://www.ghaemiyeh.com


 . تساناد اونش و 

و تسا .  مرتـحم  زاـمن و  ّلـحم  هّکم  ماـمت  هک  اریز  تسا ؛  همّظعم  هّـکم  مارحلادجـسم ،  زا  دارم  هـک  دـنا  هـتف  ب_ع_ض_ي گ_
تیب دارم ، هک  دوش  یم  رهاظ  رایـسب  ثیداـحا  زا  و  تسا .  سّدـقملا  تیب  رد  هک  تسیدجـسم  یـصقا  دجـسم  هک  تسا  نآ  روهـشم 
هبترم کـی  ترـضح  نآ  جارعم  هک  تسا  فـالتخا  زین  و  تسا .  اهدجـسم  نیرترود  تسا و  مراـهچ  نامـسآ  رد  هک  تسا  رومعملا 
جارعم ثیداحا  رد  هک  یفالتخا  دـش و  عقاو  هبترم  نیدـنچ  هک  دوش  یم  رهاظ  هربتعم  _ث  يدا _ حا زا  رتداـیز ؟ اـی  هبترم  ود  اـی  هدوب 

یلـص لوسر  ترـضح  یلاعت  قح  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  املع  .دشاب  نیا  رب  لومحم  دناوت  یم  تسه 
ؤملاریما تماما  تیـالو و  باـب  رد  ار  ترـضح  نآ  هبتر  رد ه_ر م_ درب و  نامـسآ  هب  هبترم  تسیب  دـص و  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

(169) .دومرف هیصوت  دیکءات و  ضیارف  ریاس  زا  هدایز  مالّسلاامهیلع  نیرهاط  هّمئا  ریاس  مالّسلا و  هیلع  نینم 

 : يریصُوْبلا لاق 

 : رعش

ٍمَرَح یِلا  ًْالَیل  ٍمَرَح  ْنِم  َْتیَرَس 

ِمَلُّظلا َنِم  ٍجاد  یف  ُرْدَْبلا  َيرَس  امَک 

ًَهلْزنَم َْتِلن  ْنَا  یِلا  یقْرَت  َْتلِظَف 

مُرت َْملَو  ْكَرُْدت  َْمل  ِْنیَسْوَق ) َباق   ) ْنِم

اِهب ِءاِیْبنَْالا  ُعیمَج  َْکتَمّدَقَو 

ٍمَدَخ یلَع  ٍمُودْخَم  َمیدْقَت  ُلُسُّرلاَو 

ْمِِهب َقابِّطلا  َْعبَّسلا  ُقِرَتْحَت  َْتنَا  َو 

مَلَْعلا َبِحاص  ِهیف  َْتنُک  ٍبَکْوَم  یف 

ٍِقبَتْسُِمل اوْءاَش  ْعَدَت  َْمل  اِذا  یّتَح 

ٍِمنَتْسُِمل ًیقْرَم  الَو  ُِّونُّدلا  َنِم 

_ن_ه يد م_ مدر  م_ _ع ش_د و  قاو مود  را  رد ع_ق_ب_ه ب_ _ن_ه  يد م_ مدر  م_ لا 6216 ب_ي_ع_ت  س_ رد  و 
ناج نت و  دننام  هنیدم  رد  ار  شبانج  هک  دندرک  راوتسا  تعباتم  طرـش  تعیب و  دقع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  ب_ا 

ظفح و شیوخ 
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نطو هب  هنیدم  مدرم  دش  طوبضم  هدهاعم  نیا  نوچ  .دنرادن  هد  وا پ_س_ن_ رهب  زا  دندنـسپن  نتـشیوخ  رب  هچنآ  دنیامن و  تسارح 
هب راک  دوزفیب  ناشیا  دـیک  نیک و  رب  ینعم  نیا  دنتـشگ  هاگآ  ربمغیپ  اب  ناشیا  نامی  زا پ_ _ش  ير راـفک ق_ دـندش و  زاـب  شیوخ 
هل زا ق_ب_ي_ ير  ترو پ_ي_ هب ص_ ناطیش  دندش  عمج  هودّنلاراد  رد  هدیزگ  بّرجم  نایاناد  زا  رفن  لهچ  دندنکفا ، يروش 

تفرگ رارق  نآ  رب  یگمه  يءار  اـهیءار ، راــهظا  را و  _ك_ فا لدا  زا ت_ب_ نا ش_د و ب_ع_د  _ش_ يا _ل  خاد ْ_د  َ_ج ن
دـنزات و باـنج  نآ  رب  قاـفّتا  هب  اـت  دـنهد  هدـنرب  يریـشمش  کـی  ره  تسد  هب  هدرک و  باـخ  _ت_ نا روـالد  يدرم  هلیبق  ره  زا  هک 
_ت ب_ا موا تّو م_ق_ ار ق_ ربمغیپ  هریـشع  دوش و  هدنکارپ  نهپ و  لئابق  نایم  رد  ترـضح  نآ  نوخ  ات  دنزیر  _ش ب_ نو خ_
هب إ دنداهن و  نیا  رب  لد  هل  پ_س ج_م_ _ت_د ؛ فا َ_ت  يِد را ب_ر  مر ك_ _ جال _د  لئا ن_ب_شا ج_م_ي_ع ق_ب_

هناخ فارطا  رد  لّو  الا  عیبر  هام  لّوا  رد ش_ب  _د  ندو هدش ب_ راک  نیا  هتخاس  هک  یـصاخشا  نآ  سپ  .دنتخادرپ  مهم  نیا  دادع 
هتخیر شرـس  رب  دور  باوخ  _ت_ خر نو پ_ي_غ_م_ب_ر ب_ه  _ك_ه چ_ نآ رهب  زا  دنداهن  نیمک  دندمآ و  ترـضح  نآ 

ِْذا َو   ) _ف_ه ير _ه ش_ يآ داد و  _ه_ي  گآ _ن ق_ص_ه  يا زا  ار  شر  یلاــعت پ_ي_غ_م_ب_ قـح  .دــنزیرب  شنوـخ  و 
دو ياـج خ_ هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤـملاریما  هـک  تـشگ  رومءاـم  دـش و  لزاـن  (170 () اُورَفَک _ن َ_ يذَّلا ِ_َك  ب ُ_ُر  ْ_ك َ_م ي

بـشما شیرق  نیکرـشم  هک  دومرف  ار  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  سپ  .دوـش  نور  _ن_ه ب_ي_ يد زا م_ _د و  نا _ باو ب_خ_
رما ارت  و  رو ) ث_  ) را مور ب_ه غ_ هدومرف ك_ه ب_ رما  تسا و  هدرک  ترجه  هب  رومءام  ارم  یلاعت  قح  دنراد و  نم  دصق 
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ضرع مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ینک ؟  یم  هچ  یئوگ و  یم  هچ  وت  ما ،  هتفر  نم  هک  دـننادن  هکنآ  ات  یباوخب  نم  ياج  رد  هک  منک 
مال _ّ سلا _ه  یل نینم ع_ ؤملاریما  یلب ،  دومرف : وت ؟ ياـج  رد  نم  ندـیباوخ  زا  دـنام  یهاوخ  تمالـس  هب  وت  اـیآ  هّللا ،  یبن  اـی  درک :

نیا رد  دو ك_ه  هد ش_ك_ر ب_ لّوا س_ج_ _ن  يا دروآ و  هد ش_ك_ر ب_ه ج_يا  ناد ش_د و س_ج_ خ_ن_
مناج تسا ،  هدـینادرگ  رومءاـم  ارت  ادـخ  هک  ور ب_ه ه_ر س_و  ب_ درک : ضرع  تشادرب و  هدجـس  زا  رـس  سپ  دـش ؛ عقاو  تّما 
سپ مبلط ؛  یم  قـیفوت  یلاـعت  قـح  زا  باـب  ره  رد  منک و  یم  لوـبق  ناـج  هب  هک  اـمرف  _ر  ما ار  یهاوـخ م_ هـچ  ره  داـب و  وـت  يادـف 

لیئربــــــــج در و  اد س_پ_ ار ب_ه خ_ وا  _س_ت و  ير را گ_ _ت و ب_س_ي_ فر _ گر رد ب_ ار  وا  تر  ح_ض_
: دناوخ ترضح  دروآ و  نوریب  هناخ  زا  تفرگ و  ار  ترضح  نآ  تسد 

ُ_م َ_ه ُ_ْم ف ها ْ_ن_ َ_ي ْ_ش َ_غَا اّد ف _َ ْ_ِم س ِ_ه فـــــْل _َ ِ_ْن خ اّد َو م _َ ِ_ْم س _ه يد _ْ يَا ْ_ِن  َ_ي ِ_ْن ب _ا م نـــــْل _َ َ_ع جَو )
(171 () َنُورِْصُبیال

.درب فیرشت  روث  راغ  هب  ُهوُجُْولا و  ِتَهاش  دومرف  دیشاپ و  ناشیا  ياهور  رب  یکاخ  فک  و 

مالّسلا هیلع  نینم  _ؤ  ملار _ي_ ما فر  نآ ط_ زا  دش  روث  راغ  هجوتم  حبص  یکیرات  رد  درب و  فیرشت  یناه  ّما  هناخ  هب  یتیاور  هب  و 
هناخ رد  بش  نآ  دنتساوخ  شیر  را ق_ _ّ .د ك_ف _ي_ شو دوخ پ_ رب  ار  ترـضح  نآ  يادر  دیباوخ و  ترـضح  نآ  ياج  رد 

مراذ ك_ه ن_م_ي گ_ _ع ش_د گ_ف_ت :  نا دو م_ نا ب_ _ش_ يا زا  نـت  کــی  هـک  بهلوـبا  دــنزیرب  ترــضح  نآ 
میئامن یم  تسارح  ار  وا  بشما  دنتسه  نانز  لافطا و  هناخ  نیا  رد  هک  ار  _ يز _د ؛ يو _ه ش_ نا _ل خ_ خاد ش_ب 
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ب_ه ار  دو  خ_ ق_ص_د  _ت_ن_د  ساو خ_ ص_ب_ح  ك_ه  ه_م_ي_ن  _م .  يز _ ير م_ي  وا  ب_ر  ص_ب_ح 
تعاـمج گ_ف_ت_ن_د: نآ  .دز  ناـشیارب  گـناب  تساـخرب و  ناـشیا  لـباقم  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاری  _ ما _د  نروآ ع_م_ل 
_د، يدو هدر ب_ نـم ن_س_پ_ هـب  ار  وا  امـش  دوـمرف : تـسا ؟  اـجک  مّلــس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلــص  دّـمح  م_ یل ،  ي_ا ع_

.دندش ربمغیپ  يوجتسج  هب  هتشادرب  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  تسد  سپ  تفر ،  نوریب  دوخ  وا  دینک ، نوریب  ار  وا  دیتساو  خ_

: داتسرف ورف  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  نءاش  رد  هیآ  نیا  یلاعت  قح 

(172 () ِهّللا ِتاضرَم  َءآِغْتبا  ُهَسْفَن  يرْشَی  ْنَم  ِساّنلا  ِنَم  (َو 

_ه ناور مرا  زور چ_ه_ رد  دوـب و  روـث  راـغ  رد  زور  هس  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  تر پ_ي_غ_م_ب_ر  پ_س ح_ض_
نیا دــش و  هـبیط  هنیدــم  دراو  تـثع  _م ب_ هدز لا س_ي_ لّو س_ ــالا  _ي_ع  بر ها  _م م_ هدزاود رد  _ن_ه ش_د و  يد م_

.دش ناناملسم  خیرات  ءدبم  هنیدم  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  ترجه 

هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  لو  _ سر تر  ح_ض_ ها ،  ها ي_ا ه_ش_ت م_ زا پ_ن_ج م_ ير ب_ع_د  لّوا ه_ج_ لا  رد س_ و 
اب فاـفز  نآ  لاّوش  هاـم  رد  داد و  رارق  دوخ  ردارب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤـملاریما  تسب و  راـصنا  رجاـهم و  نیباـم  يردارب  دـقع  مّلس 

.دومرف هشیاع 

يرجه مود  لاس  عیاقو 

لوا تمسق 

نیا رد  تشگ و  هبعک  يوـس  هب  سدـق  _ مـلا _ب ب_ي_ت  نا زا ج_ نا  _ نا _ مـل هـل م_س_ ير ق_ب_ مود ه_ج_ لا  رد س_
زا دـش ب_ع_ض_ي  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤـملاریما  اـب  اـْهَیل  _َ ِهّللا ع ُتاوـَل  _َ _م_ه ص طا تر ف_ _ج ح_ض_ يوز لا ت_ س_

ب_ي_ت _ل  ها نءا  ش_ رد  _ي )  تَا َ_ْل  ه  ) هرو س_ ك_ه  _د  نا گ_ف_ت_ه  ّ_ق_ي_ن  م_ح_ق
نیعلاروح رکذ  هتشاد و  روکذم  هروس  نآ  رد  ار  تشهب  ياهتمعن  زا  يرایسب  یلاعت  قح  هدش و  لزان  مال  _ّ سلاا _ه_م_ یل ع_
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نا _ض_ مر ها  هزور م_ ود ، نا س_ن_ه  _ر ش_ع_ب_ خآ رد  و  اـْهیَلَع ) ِهـّللا  ُتاوَلَـص  َهَمِطاـِفل  ًـالالِْجا  َکـِلذ  َّلََـعل   ! ) هدوـمرفن
.دش لزان  نیکرشم  اب  لاتق  مکح  لاس  _ن  يا رد  .د و ن_ي_ز  ضر ش_ ف_

ما ن_ ( 173 () ءاو _ْ بَا  ) _ع ش_د و قاو ءاو ) _ْ بَا  ) هوز غ_ _ت_ه ،  شذ ود گ_ زا س_ن_ه  زور  دا  زا ه_ف_ت_ و پ_س 
تـسا اجنآ  رد  هنیدم و  زا  تسا  عْر )  _ُ ف  ) لا _م_ عا زا  نآ  _ن_ه و  يد ّ_ه و م_ نا م_ك رد م_ي_ گرز  _ت ب_ سا _ي  هد

ناّدَو  ) ار نآ  هک  تسا  اجنآ  رد  رگ  _ يد _ي  هد ّمل و ه_م  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یلص  ربمغیپ  ترضح  هدلاو  هنمآ  ترضح  ربق 
.دنیوگ زین  ناّدَو  هوزغ  ار ، هوزغ  نیا  هک  تسا  اجنیا  زا  دنیوگ و  ( 174 ()

دومرف تعجارم  هبراحم  نودب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترـضح  _ت و  فر حل  را ب_ه ص_ هوز ك_ _ن غ_ يا رد  و 
.دمآ شیپ  هزمح )  هّیِرَس   ) نیا زا  سپ  .دوب  هزمح  ترضح  هوزغ  نیا  رد  ءاول  لماح  و 

هّیِرَس هَوْزَغ و  قرف 

اب ترضح  نآ  دوخ  _ت و  یم گ_م_شا برح  هب  ار  يرکشل  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترـضح  نوچ  هک  تسناد  دیاب 
زا يا  هفیاط  ( 175  ) هّیرَس دنیوگ و  هّیِرَس )   ) ثعب و ار  نآ  دوبن  ناش  _ يا اب  ترضح  نآ  رگا  دنیوگ و  هوزغ )   ) ار نآ  دوب  رکـشل  نآ 

_د نا یضعب گ_ف_ت_ه  دصراهچ و  شتیاهن  تسا و  رفن  ُهن  شّلَقَا  نمـشد ،  يارب  دوش  هداتـسرف  هک  _ن_د  يو ار گ_ شیج 
 ( ج_ي_ش  ) _ر ش_د تدا _ يز زا ه_ش_ت_ص_د  رگاو  دنیوگ  سنم )   ) ار رتدایز  دصناپ و  ات  تسا  دص  زا  هّیِرَـس )   ) ك_ه
نآ تاوزغ  ددــع  رد  دــنیو و  گ_ ( 176 () َ_ْل ْ_ف َ_ج ح  ) ش_د _ر  تدا _ يز راز  _ هرا چ_ه_ زا  _ر  گا و  _ن_د  يو گ_

ترضح
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 . هدش عقاو  هوزغ  ُهن  رد  لاتق  نکل  دنا  هتفگ  تفه  تسیب و  ات  هدزون  زا  تسا  فالتخا 

_ح_با ب_ه صا زا  رفن  تسیود  اـب  ترـضح  نآ  هـک  دوـب  ناـنچ  نآ  دـمآ و  شیپ  طاوـُب  هوزغ  رخ  ـالا  _ي_ع  بر رد ش_ه_ر 
دو _ مر _ع_ت ف_ جار هد م_ را ن_ش_ _ چُد نمـشد  اب  دومرف و  تفاسم  ّیط  طاُوب  ضرا  ات  هنیدـم  زا  شیرق  ناوراک  ق_ص_د 

تـسا یهوک  ( 178  ) يوـْـضَر يوـْـضَر و  هـی  _ حا رد ن_ لا ج_ه_ي_ن_ه  زا ج_ب_ _ت  سا _ي  هو ك_ ( 177 _) طاو ب_ و 
.دنک جورخ  ات  دشاب  یم  هدنز  تسا ،  میقم  اجنآ  رد  هّیفنح  نب  دّمحم  دنیوگ  یم  هیناسیک  هک  عَْبنَی  هب  کیدزن  هنیدم  هّکم و  نیبام 

ب_ه ْجـِلْد ) _ُ م  ) يار ب_ن_ي زا ب_ تـسا  یعــضوم  ماـن  ( 179  ) هریـَـشُع دــمآ و  شیپ  هْریـَـشُعلاوذ  هوزغ  طاوـُب ، هوزغ  زا  سپ 
هلآ و هیلع و  هّللا  یلص  اد  لو خ_ _ سر _ت ك_ه  سا نا  نآ چ_ن_ _ن_ه و  يد ّ_ه و م_ نا م_ك رد م_ي_ ُ_ع )  ْ_ب َ_ن (ي
_د پ_س س_ر ه_م ب_ا نا ما  _ر ش_ فا ترا م_س_ تـهج ت_ج_ هـب  شیرق  زا  یتعاـمج  اـب  نایفـسوبا  هـک  دینــش  مـّلس 
هک ْجـِلْدُم  ینب  ناگرزب  نکل  دومرفن  تاقالم  ار  نایفـسوبا  دـمآ  هریـشُعلاوذ  ضرا  هب  وا  لابند  زا  _ح_با  صا زا  _ت_ي  ج_م_عا

.دنداهن هنداهم  هحلاصم و  رب  راک  دندیسر و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  دندو  هر ب_ َ_ي_ ُ_ش علاوذ _ي  حاو رد ن_

ّمل هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یلص  ربمغیپ  هب  ربخ  هک  تهج  نیا  زا  دومن  يور  یل  ؤُالا  رَْدب  هوزغ  هرخ  الا  يدا  ُ_م_ ْ_ر ج َ_ه رد ش
نآ نارتش  دندمآ و  هنیدم  یلزنم  هس  هب  هدش  نوریب  شیرق  زا  یعمج  قافتا  هب  هّکم  زا  يرْه  _ِ فلا _ر  ْ_ن ج_با ِزْر ب _ُ ك_ه ك

هیلع هّللا  یلص  ادخ  لوسر  .دندرب  هّکم  هب  هدنارب و  هنیدم  عتارم  زا  ار  مدرم  رگید  نایاپ  راهچ  ترضح و 
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_ر ب_ر جا زا م_ه_ در و ب_ا ج_م_ع_ي  مـــال س_پ_ _ّ سلا _ه  یل یل ع_ ار ب_ه ع_ گـــنج  تـــیار  مّلـــس  هـــلآ و  و 
_ج_ا نآ زور  هــس  دــش و  دورف  یهاــچ  رـــس  رب  تــسا  ردــب  یحاوــن  زا  هــک  ( 180  ) ناوَفــــَـس لزنم  ن_ش_س_ت_ه ب_ه 

يدامُج ْخلَس  تقو  نیا  دش و  هنیدم  هب  زاب  مَرَجال  تفاین  ناشیا  ربخ  دومرف و  نیکرـشم  لاح  صحف  بناج  ره  زا  دو و  _ سا ب_ي_
.دوب هرخ  الا 

هبتُع و نب  دـیلو  هَْبیَـش و  هَبتُع و  دـننام  شیرق  رافک  هک  تسا  نآ  شـصّخلم  دـمآ و  شیپ  يربک  ردـب  هوزغ  ود ، َ_ه  َ_ن رد س و ه_م 
عومجم هک  یگنج  نامدرم  زا  رایـس  _ت ب_ ّ_ه ب_ا ج_م_عا دیدانـص م_ك ریاس  ْدـِْلیَوُخ و  ِنب  ِلَفَْون  يرَتْخَْبلاُوبَا و  لـهجوبا و 

نوریب هّکم  زا  هدرک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  اب  گن  داد ج_ _ عا _د  نا _ت_ه  فر رامـش  هب  نت  هاجنپ  دصُهن و  هب  ناشیا 
.دوب ناشیا  اب  رتش  دصتفه  بسا و  دص  دنتشادرب و  دوخ  اب  بعل  وهل و  يارب  هیّنَغُم  نانز  برط و  تاودا  دندش و 

ار رکـــشل  هــقوذآ  فـــل و  _ش ع_ ير نا ق_ _ گرز زا ب_ زور ي_ك ت_ن  _د ك_ه ه_ر  ندا نآ ن_ه_ را ب_ر  و ك_
هلآ و هیلع و  هـّللا  یلـص  لوـسر  تر  فر ح_ض_ نآ ط_ زا  ْ_ر ك_ن_د و  َ_ح هد ش_ت_ر ن _د و  ك_ف_ي_ل ب_شا

اجنآ رد  تسا  یهاچ  مسا  ردب  دندمآرد و  ردب  یضارا  هب  ات  دندرک  تکرح  هنیدم  زا  دوخ  باحـصا  زا  نت  هدزیـس  دصیـس و  اب  مّلس 
ياج هب  تفرگ ج_يا  رارق  ردب  یضارا  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  نوچ  دندنکفا و  اجنآ  رد  ار  نیکرشم  ياه  هتشک  هک 

ُعَرْصَم ه ذ ا  دومرف : یم  دومن و  هراشا  نیمز  رب  كرابم  تسد 
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.دومرف هک  دوبن  نآ  زج  کی  چیه  دومن و  یم  ار  شیرق  دیدانص  زا  کی  ره  هاگنتشک  ٍنالُف و 

_ك_ر شل هراــظن  دــندمآرب و  یّلت  رــس  رب  يور  شیپ  زا  هــک  تــشگ  رادــید  _م_ن پ_ شد _ك_ر  شل _ت  قو _ن  يا رد 
.دندومن كدنا  ناناملسم  مشچ  رد  زین  ناشیا  هکنانچ  دندومن  مک  ریقح و  تخس  ناشیا  رظن  رد  ناناملسم  .دندرک  یمه  ربمغی  پ_

َناـک اْرمَا  ُهّللا  َیِـضْقَِیل  ْمِِهُنیْعَا  یف  ْمُُکلِّلَُقی  ًـالیلَق َو  ْمُِکُنیْعَا  یف  ُْمْتی  _َ َ_ق ْتلاِِذا ُ_ْم  هو _ُ ُ_م _ك ير _ُ ِْذا ي َو   : ) یلا َ_ع_ ُهّللا ت َلا  ق 
(181 () .الوُعْفَم

دورف نوچ  دـندو و  رود ب_ بآ  زا  دـندش و  دورف  ّلـت  نآ  تشپ  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربـمغیپ  هراـظن  زا  سپ  شیر  ق_
ریمع سپ  .دناد  زاب  ار  ناشیا  ِرامش  هکلب  دن  طا ك_ _ت_ي_ حا ار  مالسا  رکشل  هک  دنداتسرف  یهورگ  اب  ار  بهو  نب  ریمع  دندمآ 
نیمک ناناملـسم  ادابم  هک  درک  رظن  کین  دـش و  ناـبایب  درگ  رب  دـمآرب و  ناـنامل  در م_س_ هب گ_ يوس  ره  زا  دـناهج و  رب  بسا 

لمح برثـی  نارتـش  مدـید  نکل  دـنرادن  ینیمک  دنـشاب و  یم  نت  دصیـس  دودـح  رد  تفگ  هد و  زا ش_ _ن_د ب_ هداـهن ب_شا
.دنراد راب  رد  کلهم  رهز  دنا و  هدرک  گرم 

اُولَتُْقی َو یّتَح  َنُّولَُوی  ْمُه  يرَا  ام  ْمُُهفُویُـس َو  ِّالا  ٌءاَْـجلَم  ْمَُهلاـم  یعاـفَالا  َظُّمَلَت  َنوُظَّمَلَتَی  َنوُمَّلَکَتَی  ـال  _ًا  سْر _ُ ُ_ْم خ َ_ه نْوَر _َ _ا ت مَا
؛ ْمِهِدَدَِعب اُوُلتْقَی  یّتَح  َنُولَتُْقیال 

ناشیا ش_م_ش_ي_ر هانپ  دـننادرگ  یمه  ناـهد  رد  ناـبز  یعفا  نوچ  دنـشوماخ و  هک  دـینی  _ا ن_م_ي ب_ يآ ي_ع_ن_ي 
_م_ن شد _ش  يو را خ_ هب ش_م_ اـت  دـنوشن  هتـشک  دـنوش و  هتـشک  اـت  دـننکن  گـنج  هب  تشپ  زگر  ه_ _ت ،  سا نا  _ش_ يا

(182) .دوب دناوتن  لهس  يراک  ناشیا  اب  گنج  هک  دیرگنب  کین  ار  راک  نیا  يور  تشپ و  دنشک ؛ ب_

نیا نوچ  مازح  نب  میک  ح_
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یناوت چـیه  وگب  ار  لهجوبا  ینعی  هّیلظنح  نبا  یناوت  رگا  تفگ  هبتع  دـناشنزاب  گنج  زا  ار  مدرم  هک  درک  تساوخرد  هبتع  زا  دینـشب 
مزر _د  نَاو _ن_ِءا ع_ّم ت_ با وا ك_ه  مدر  مـّل و م_ هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  دـّـمحم ص_ اــب  ینادرگزاــب و  ار  مدرم 

شُـش هدش  داب  رپ  ینعی  هُرْحُـس ؛  َخَفَْتنِا  تفگ :  لهجوبا  تشاذگب  هبتع  ماغیپ  دمآ و  لهجو  _ با دز  ح_ك_ي_م ن_ _ي ؟  هد ن_
دّمحم اب  هتفرگ و  یناملـسم  هک  هفیذحوبا  دوخ  رـسپ  رب  هبتع  مه  هدش و  وا  ضراع  یلددب  سرت و  _ك_ه  نآ زا  _ه  .وا ك_ن_يا

.دسرت یم  تسا 

زا _ه_ل  جو _ با ها  _ گا ن_ ك_ه  گ_ف_ت  ع_ت_ب_ه  يار  ب_ ار  _ه_ل  جو _ با نا  س_خ_ن_ ح_ك_ي_م 
دـش دهاوخ  مولعم  ار ، ت_ع_ي_ي_ر م_ي ك_ن_ي م_ ( 183  ) تْسِالا رِّفَـصُم  ای  تفگ :  درک و  وا  اب  يور  هبتع  دیـسر  لابند 

زا مل  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  فر پ_ي_غ_م_ب_ر ص_ نآ ط_ زا  هتـشگ .  داـب  رپ  وا  شُـش  هک  سک  نآ  تـسیک  هـک 
_د و ك_م_ت_ر ب_ي_م ج_ن_گ ك_ن_ن_د ب_ه يآ لد ب_ه ج_يا  ار  نا  _ نا _ مل _ك_ه م_س_ نآ ب_ه_ر 

هکنآ رهب  زا  دننکن  حلص  هب  راک  شیرق  هک  دوب  هتـسناد  دنچ  ره  ( 184 () اَهل َ_ح ْ_ ْ_ن جا _َ ْملِّسِلل ف او  _ُ َ_ح َ_ن ْنِا ج َو   ) دا م_ف_
امـش هچ  مینک ؛  تردابم  امـش  برح  رد  هک  تسین  رطاخ  رد  ار  ام  هک  داتـسرف  شیرق  يارب  ماـی  _د پ_ نا ياـج س_خ_ن ن_م_

يرخف امش  يارب  زا  مه  مدش  بلاغ  رگا  دیراذگ  برع ب_ اب  ارم  دیورن  تاداعم  هب  نم  اب  نادنچ  زین  امش  دینم ، ناشیوخ  تریـشع و 
.دیشکب یجنر  هکنآ  یب  دیسرب  دوخ  يوزرآ  هب  امش  درک  تیافک  ارم  برع  رگا  دشاب و 

تعامج يا  تفگ :  دوشگرب و  نابز  هبتع  هنایم  زا  دندونش  تاملک  نیا  نو  _ش چ_ ير ق_
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شیرق يا  دوشن ؛ راگتـسر  دـباتب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دـمحم  مایپ  زا  رـس  دـنک و  جاجل  ره ك_ه س_خ_ن ب_ه  شیرق 
لهجوبا .دینک  تیاعر  تسا  رتهم و ب_ه_ت_ر ش_م_ا  هک  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دمحم  بناج  دـیریذپب و  ارم  راتفگ 

انامه يا  هدـنکفا  هک  تسا  بوشآ  هچ  نیا  هب !  يا ع_ت_ نا ،  ه_ دـنوش گ_ف_ت :  زاب  هبتع  نامرف  هب  مدرم  اداـبم  هک  درک  میب 
هب رتش  زا  یناوخ .  فئاخ  یهد و  تبسن  سرت  هب  ارم  تفگ :  تفشآرب و  هبتع  يا ؟  هدرک  یتلیح  تعجارم  رهب  زا  بلّطملادبع  میب  زا 

(185  ) نابَج هک  میزا  فو س_ نامدرم م_ك_ش_ رب  مینک و  دربن  مه  اب  ام  ات  ایب  تفگ :  دیـشکب و  بسا  زا  ار  لهجوبا  دـمآ  ریز 
تفرگ ندز  هنابز  برح  شتآ  تقو  نیا  رد  دندرک  رود  مه  زا  ار  ناشیا  دندش و  شیپ  شیرق  رباکَا  تسا ؟  مادـک  عاجـش  تسیک و 

.دندمآرد شبنج  شوج و  هب  رازراک  نادرم  يوس ،  ود  زا  و 

یناوـتیب سپ  داد  تبـسن  ْنبُج  هب  شلهجوـبا  هکنآ  مشخ  زا  درک  ناد  _ن_گ م_ي_ هآ دو ك_ه  ْ_ب_ه ب_ ُ_ت لّوا ك_س ع
تسب رس  هب  همامِع  مر  _ جال _د  يآ _ت  سار وا  رس  رب  هک  دوبن  يدوُخ )   ) رکشل همه  رد  تشاد  گرزب  يرـس  نوچ  دیـشوپب و  هرز 

نایم رد  دندناهجرب و  بسا  نت  هس  ره  سپ  .دیهد  مزر  دییآ و  نادیم  هب  نم  اب  هک  داد  نامرف  زین  ار  دـیلو  شرـسپ  هبیـش و  شردارب  و 
ش_م_ا تفگ :  هبتع  .دندمآ  ناشیا  گنج  هب  راصنا  هفیاط  زا  رفن  هس  دندیبل  زرا ط_ هدو م_ب_ يّر ن_م_ ّرک و ف_ رکـشل ، ود 

دی _ نا چ_ه ك_س_
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هک تشادرب  زاوآ  دشابن و  گنج  امـش  اب  ار  ام  دیتسین  ام  وفک  امـش  تفگ :  هبتع  میراصنا .  هلمج  زا  ام  دنتفگ : دیا ؟ هلیبق  مادـک  زا  و 
مزر _ت ت_ا ب_ا م_ا  سر نور ف_ ما م_ا ك_س ب_ي_ _م_ عا زا ب_ن_ي  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلــص  دّـمحم  يا 
یمن مـــّل ن_ي_ز  هـــلآ و س_ _ه و  یل هــــّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر _د  _ف_ءا م_ا ب_شا كا نار و  _ قا زا  _د و  هد

نب ثراـحلا  نب  هدـیبع  بلّطملادـبع و  نب  هزمح  مالّـسلا و  هیلع  یلع  پ_س  _د ؛ نو هلتاـقم ش_ هب  راـصنا  نیتـسخن  هـک  تساوـخ 
 : تفگ هزمح  .دنتفاتش و  نادیم  هب  هتفشآ  ریش  نوچ  نت  هس  ره  نیا  داد و  مزر  تصخر  ار  فانم  دبع  نب  بلّطملا 

.ءافَلُحلا ُدَسَا  اَنَا  ٌمیرَک َو  ٌْوفُک  تفگ :  .ِِهلو ع_ت_ب_ه  _ُ سَر َ_ُد  سَاَو ِهّللا  َ_ُد  سَا ّ_بل  _ط ملاد ُهَز ب_ُن ع_ب_ _ْ َ_م َ_ا ح نَا

مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  ءابآ  رکذ  رد  ام  هدرمـش و  نیبّیطم  يافلُح  دّیـس  ار  دوخ  ع_ت_ب_ه  _ن س_خ_ن ،  يا زا  و 
 . میدومن نیبّیطم  ْفلِح  هب  هراشا 

 . هْبتُع اب  هدیبُع  هبیش و  اب  هزمح  تشگ و  راچد  دیلو  اب  مالّسلا  هیلع  _ؤ م_ن_ي_ن  ملار _ي_ ما هل :  _م_ جلا ب_

: دناوخ زجر  نیا  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  سپ 

 : رعش

بلّطملادبع ِْنیَضْوَْحلا  ِيذ  ُنبا  اَنا 

بَغَّسلا ِماْعلا  ِیف  مِعطُم  _ ْلا ُمِشاهَو 

ٍبَسَح ْنَع  یمْحَاَو  یقاثیِمب  یفُْوا 

نوچ هک  دوب  گرزب  ربطـس و  شعارذ ،  نادنچ  دمآ و  نوریب  شلغب  ریز  زا  هک  دز  دـیلو  شود  ير ب_ر  پ_س ش_م_ش_ي_
.دیناشوپ یم  ار  شتروص  درک  یم  دنلب 

زا ترضح  تخیرگ .  شردپ  هبتع  بناج  هب  تفوکب و  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  رـس  رب  تخـس  ار  عوطقم  تسد  نآ  دن  _ يو گ_
ناج نامز  رد  هک  دزب  شنار  رب  رگید  یمخز  تفاتش و  شلابند 
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.داد

را زا ك_ هک ت_ي_غ_ه_ا  دندیود  مه  درگ  هب  دندز و  مه  رب  ریـشمش  نادنچ  دنتخیوآرد و  مه  اب  هب  هز و ش_ي_ _ا ح_م_ ما
نوچ رود  زا  ناناملسم  .دندیب  ار ب_چ_س_ رگیدکی  دندنکفا و  يوس  کی  هب  غیت  سپ  تسکـش ،  مهرد  _ا  هر ش_د و س_پ_

زا دـش و  وا  يوس  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هدرک ،  هبلغ  تّمع  رب  ناسچ  گس  نیا  هک  نک  هراظن  یلع  ای  هک  دـنداد  رد  ادـن  دـندیدب  نآ 
رـس هزمح  نک ،  ریز  هب  شیوـخ  رـس  ّمـع ! يا  دوـمرف : دوـب  رتدـنلب  هبیـش  زا  _ت  ما هز ب_ه ق_ نوـچ ح_م_ دـمآرد و  هزمح  سپ 

.درک كاله  ار  وا  دنکفیب و  ار  هبیش  رس  همین  کی  دنارب و  غیت  مالّسلا  هیلع  یل  در پ_س ع_ ور ك_ ف_

رب یغیت  هدیبع  دندرب و  هلم  اب ه_م ح_ یناوتیب  سپ  دندوب  عاجش  روالد و  تخـس  ود  ره  نیا  دش و  کیدزن  هبتع  اب  نوچ  هدیبع  ّ_ا  ما
نآ زا  درک  عطق  ار  شقاس  هکنانچ  دنکفا  هدیبع  ياپ  رب  يریـشمش  غیت  ریز  رد  هبتع  نانچمه  دـیردب و  رـس  همین  ات  درک  ورف  هبتع  قرف 

ار وا  ناـج  هک  دوـب  هبتع  رد  یقمر  زوـنه  دوـمن  هبتع  گـنهآ  تخادرپ  هبیـش  راـک  زا  نوـچ  مالّـسلا  هیلع  نـی  ؤـملاریما م_ن_ يوـس 
هدرک باطخ  ار  وا  هیواعم  فاصم  رد  هک  تسا  اجنیا  زا  درک و  تکرـش  نت ،  هس  ره  نیا  لـتق  رد  ترـضح  سپ  تفرگب ؛  ن_ي_ز 

: دیامرف یم 

تردارب ییاد و  دج و  رب  هک  يریشمش  ینعی :  ( ٍرَدب َمْوَی  َكَّدَجَو  ََکلاخ  َكاخَا و  ( 186) ُُهتْض _َ ْ_ض عَا يذَّلا  ْ_ُف  یَّسلا يد  ِ_ن_ ع
(187  ) تسا نم  دزن  مدز ،  هاگمزر  کی  رد 

لو _ سر تر  ح_ض_ ب_ه  _ت_ه  شادر ب_ ار  هد  ع_ب_ي_ هز ،  ح_م_ قا  _ف_ تا ب_ه  تر  ح_ض_ نآ  پ_س 
یل ص_
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دیود و هدیبع  يور  رب  شکرابم  مش  بآ چ_ تسیرگب ك_ه  نانچ  تفرگ و  رانک  رد  شرـس  ربمغیپ  هدروآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
رد _ت و  فا _تا ي_ فو ءار ) _ْ َ_ف ص  ) ي_ا ءآ ) _ حْوَر  ) ضرا رد  ردـب  زا  تـعجارم  ماـگنه  تـفر و  یم  هدـیبع  قاـس  زا  زغم 
ره هک  نت  شش  نآ  قح  رد  هیآ  نیا  یلاعت  قح  دوب و  نوزفا  ترض  نآ ح_ زا  لا  هد س_ وا  نو گ_ش_ت و  _ فد _ج_ا م_ نآ

: داتسرف ورف  دندرک  تمصاخم  مه  اب  نت  ود 

(188 () .ُمیمَْحلا مِهِسُؤُر  ِقْوَف  ْنِم  ُّبَُصی  ِراّنلا  َنِم  ٌباِیث  ْمَُهل  ْتَعُِّطق  اُورَفَک  َنیذَّلاَف  ُمِهِّبَر  یف  اوُمَصَتْخا  ِنامْصَخ  ِناذه  )

، داــــت _ فا را  _ّ لد ك_ف رد  ْ_ب_ي  عُر _ن س_ه ن_ف_ر  يا ند  زا ك_ش_ت_ه ش_ ب_ع_د  هـــل :  _م_ جــــلا ب_
 : تفگ ار  شیرق  هدش  کلام  نب  هقارس  تروص  هب  ناطیش  .درک  یمه  گنج  رب  صیرحت  ار  شیرق  لهجوبا 

.ْمُکَتیا ََّیِلا ر  اوُعَفِْدا  ْمَُکل  ٌراج  ّینِا 

و _د  يود م_ي  ص_ف  يور  پ_ي_ش  زا  و  _ت_ه  فر گ_ _ت  سد ب_ه  ار  هر  م_ي_س_ _ت  يار پ_س 
ار باحـصا  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلـص  ربـمغیپ  فر  نآ ط_ زا  در ب_ر ج_ن_گ .  لد م_ي ك_ _ يو ار ق_ را  _ّ ك_ف

: دومرف

.ِدِجاوَّنلا یَلَع  اُوّضع  ْمُکَراْصبَا َو  اُوّضُغ 

ناشیا ددم  هب  ار  هکئالم  یلاعت  قح  درک ، ترصن  بلط  یلاعت  قح  زا  تشادرب و  اعد  هب  تسد  تسیرگن  شیوخ  باحـصا  ّتلق  رب  و 
.داتسرف

(189 () َنیمِّوَسُم ِهَکئالَملا  َنِم  الآ ٍف  ِهَسْمَِخب  ْمُکُّبَر  ْمُک  ْدِدُْمی  ٌهَّلِذَا ...  ُمْتنَاَو  ٍرْدَِبب  ُهّللا  ُمُکَرَصَن  دََقلَو   : ) یلاعت هّللا  لاق 

و _ل  یئر ج_ب_ ب_ر  چ_ش_م_ش  نو  چ_ نا  ش_ي_ظ_ _ت  سو پ_ي_ رد  ع_ظ_ي_م  ج_ن_گ_ي  پ_س 
يا تفگ :  تفرگ و  ار  وا  نابیرگ  جاّجَح  رسپ  هَّبَنُم  درک ، رارف  گنهآ  هتخادنیب  ار  مَلَع  داتفا  نا  _ت_گ_ شر فو ف_ ص_ف_

رد هک  تسیراک  هتخاسان  هچ  نیا  يزیرگ ؟  یم  اجک  هقارس 
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هک منیب  یم  يزیچ  هک  نم  زا  دوش  رود  تفگ :  دز و  وا  هنیس  رب  یتسد  سیلبا  ینکش ،  یم  مه  رد  ار  ام  رکشل  ینک و  یم  ماگنه  نیا 
 . ینیب یمن  وت 

(190 () َنْوَرَت ام ال  يرَا  ّینِا  ْمُْکنِم  يَرب ُء  ّینِا  َلاق  ِْهیَبِقَع َو  یَع  َصَکَن  ِناتَئِْفلا  َِتئارَت  اّمَلَف  یلاع :  _َ َلا ت (ق_

مود تمسق 

در و در و م_ هل م_ي ب_ وـس ح_م_ ره  هب  هتفـشآ  ریـش  نوـچ  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  بلاـغلا  هّللادـسا  تر  و ح_ض_
زاار لا  _ جر لا  ْ_ط_ بَا زا  ت_ن  _ش  شو س_ي  _ك_ه  نآ ت_ا  _ك_ن_د  فا م_ي  خ_كا  ب_ه  _ب  كر م_
ارم تلتاقم  نوچ  هک  شیرق  زا  مراد  بجع  دومرف  هک  تسا  لـقن  تر  نآ ح_ض_ زا  دو و  _ مر هر ف_ ح_ي_تا ب_ي ب_ه_

داـتفا نوریب  نایفـس  یبا  نب  هلظنح  مشچ  ود  ره  نم  برـض  _د ك_ه ب_ه ي_ك  ند _ يد دـندرک و  هدـهاشم  هبتع  نـب  دـیلو  اـب 
(191 (!؟ دنیامن یم  مادقا  نم  برح  رب  هنوگچ 

_د ب_ن ع_ت_ب_ه و یلو هبیـش و  هبتع و  دوـب  اـهنآ  هلمج  زا  هک  دندیـسر  لـتق  هب  شیرق  دیدانـص  زا  رفن  داـتفه  هـلمجلا ؛  ب_
نب لــــَـفون  صا ب_ن س_ع_ي_د و  ّيِد و ع_ _َ ْ_ن ع َ_ه ب َ_ي_م ُ_ع نا و ط _ي س_ف_ي_ با هــــل ب_ن  ح_ن_ظ_

_م_ت يز را ه_ پ_س ك_ف_ دروآ ، هب ج_يا  رکـش  هدجـس  دـندرب  ربمغیپ  يارب  ار  لهجوبا  رـس  نوچ  و  لهجوبا .  دـْلیَوُخ و 
ناضمر هام  مهدفه  رد  هعقاو  نیا  دندرک و  ریسا  رفن  داتفه  دنتفاتـشب و  ناش  _ يا لا  _ب_ ند زا  نا  _ نا _ مل _د و م_س_ ندر ك_

لتق نامر  ّمل ف_ هلآ و س_ هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دوب  ْطیَعُم  یبا  نب  هَبْقُع  ثراـح و  نبرـضن  ناری ،  _ سا هل  زا ج_م_ .دوب و 
هیلع و هّللا  یلص  ربمغیپ  يوق  نمشد  ود  ره  نیا  داد و  ار  ناشیا 
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وا ن_ي_ز فــَل ك_ه  _َ ْ_ِن خ ِهَّی ب _ ُما _يا  ضر _ت ك_ه ب_ه  سا نا  ُ_ق_ب_ه ه_م_ _د و ع ندو مـّل ب_ هــلآ و س_
.دوب هدنکفا  ترضح  نآ  كرابم  يور  رب  ( 192) ویخ دش  هتشک 

_ه یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ مــــــــــــلار _ي_ ما _ت  سد ثرا ب_ه  نو ن_ض_ر ب_ن ح_ _ت ك_ه چ_ سا رد خ_ب_ر 
 : تسا تیب  هس  نیا  هلمج  زا  هک  تفگ  هدیصق  وا  هیثرم  رد  شرهاوخ  دیسر  لتق  مال ب_ه  _ّ سلا

 : رعش

ٍهَبیَجن ُلَْجن  َْتن  َالَو  ( 193) ٌدَّمَُحمَا

(194) ٌقْرعُم ُلْحَف  ُلْحَْفلاَو  اهِمْوَق  یف 

امَّبُرَو َْتنَنَم  َول  َكَّرَض  َناک  ام 

ُقَنُْحم _ ْلا ظیغُْملا  َوُه  یتَْفلا َو  َّنَم 

ًَهباِرق َتْرَسَا  ْنَم  ُبَْرقَا  ُرْضَّنلَا 

ُقَتُْعی ٌْقتِع  َناک  ْنِا  ْمُهُّقَحَاَو 

.ُُهْتلَتَق اَمل  اهَْرعِـش  ُْتعِمَـس  ُْتنُک  َْول  دومرف : دیـسر  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  كرابم  عمـس  هب  وا  هیثر  نو م_ چ_
(195)

نادوهی زا  يا  هفیاط  ( 196  ) عاُقْنی _َ دـمآ و ق شیپ  عاُقْنیَق  یَنب  هوزغ  دوب  هتـشذگ  ترجه  زا  هام  تسیب  هک  لاوش  همین  ود  هنـس  رد  و 
.دندوب مسق  هس  ترـضح  نآ  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربم  تر پ_ي_غ_ زا ه_ج_ دعب  رافک  هک  نادـب  .دنـشاب  یم  هنیدـم 

دننکن مه  يرای  ترـضح و  نآ  اب  دننکن  گنج  هک  دوب  هتـشاذگ  رارق  اه  _ نآ تر ب_ا  _د ك_ه ح_ض_ ندو نانآ ب_ یمـسق 
.دندوب عاُقْنیَق  ینب  ریضَّنلا و  ینب  هْظیَُرق و  ینب  نادوهج  ناشیا  ار و  ترضح  نآ  نانمشد 

ناشیا دنتشاد و  یم  اپب  ترضح  نآ  ینمشد  دندرک و  یم  برح  ترض  نآ ح_ _د ك_ه ب_ا  ندو نا ب_ _ نآ مود  و ق_س_م 
.دندوب شیرق  رافک 

نآ _ر  ما _ب_ت  قا دـهاوخ ش_د ع_ هچ  دـننیبب  هک  دـندوب  رظتنم  دنتـشادن و  ترـضح  نآ  اب  يراـک  هک  دـندوب  ناـنآ  مّوس  مسق 
هعازُخ و هلیبق  دننام  ار  ترـضح  نآ  رما  روهظ  دنتـشاد  تسود  نطاب  رد  ناشیا  زا  یـضعب  نکل  برع  فئاوط  دـننا  تر م_ ح_ض_

یضعب
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نطاب رد  دـندوب  شنمـشد  اب  رهاظ و  هب  دـندوب  تر  نآ ح_ض_ _د ك_ه ب_ا  ندو یـضعب ب_ رکب و  ینب  دـننام  دـندوب  سکعب 
.دندوب عاقنیق  ینب  ناشیا ،  زا  درک  دهع  ضقن  هک  یسک  لّوا  دندرک ؛ رْدَغ  دوهی  هثالث  فئاوط  ناقفانم و  دننام 

دوهی زا  يرگید  درم  ای  رگرز  نآ  زا  سپ  هتـسشن  يرگرز  ناکد  ِرد  رب  ناناملـسم  زا  ینز  عاقنیق  ینب  رازاب  رد  هک  دـش  نآ  شببـس  و 
نآ دندیدنخب  نایدوهی  دش  ادیپ  شنیرس  تساخرب  نوچ  دوب  ربخ  یب  نز  نآ  تسب ،  هرگ  دز و  كاچ  ار  وا  تشپ  هماج  ریخست  يارب 
وـس ره  زا  نادوـهی  تشکب .  تشز  راـک  نیا  رفیک  هب  ار  دوـهج  نآ  دـیدب  نـیا  نوـچ  _ا  مـل زا م_س_ يدر  م_ دیـشک ، هحیـص  نز 

لا ب_ه رد ح_ _ن ق_ص_ه  يا _د و  ند _ي_ نا _ سر ار ب_ه ق_ت_ل  نا  _ مل در م_س_ نآ م_ هد  م_ج_ت_م_ع ش_
دیتسکشب نامیپ  ارچ  دومرف : درک و  ار ط_بل  دوهی  ناگرزب  ترضح  نآ  دیسر ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  يادخ  ربمغ  پ_ي_

ارم دیسر و  دناوت  زین  امش  دا ك_ه ب_ا  _ت_ فا ار  _ش  ير _چ_ه ق_ نآ زا  دینک  میب  دیسرتب و  يادخ  زا  دیدرک  دهع  ضقن  و 
شیرق و گنج  زا  هدم و  میب  ار  ام  دّمحم ! يا  دنتفگ : ناشیا  تسا .  قدص  رب  نم  نخـس  هک  دیا  هتـسناد  هچ  دـیراد ؛ رواب  تلاسر  هب 

تبراحم قیرط  دـتفا  ام  اب  را  رگا ك_ دنتـسنادن  برح  نوناق  هک  يداد  مزر  یموق  اب  اـنامه  وشم  هتفیرف  ناـش  _ يا _ه ب_ر  غ_بل
: دروآ هفیرش  هیآ  نیا  لیئربج  ماگنه  نیا  .دندش  نوریب  دندناشفارب و  نماد  دنتساخرب و  دنتفگب و  نیا  تسناد ،  یهاوخ 

(197 () .ٍءآوَس یلَع  ْمِْهَیِلا  ِْذْبناَف  ًهَنایِخ  ٍمْوَق  ْنِم  َّنَفاخَت  اِّماَو  )

هنید رد م_ ار  _ه  _با ُبلُو _ بَا تر  پ_س ح_ض_
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هلتاقم هلباـقم و  تّوق  نوچ  دوهی  تعاـمج  .درک  ناـشیا  گـنهآ  تخاـس و  رکـشل  درپس و   t هزمح هب  گـنج  تیار  دادـب و  یتفیلخ 
دـش و گنت  ناشیا  رب  راک  ات  دـندوب  هرـصاحم  يانگنت  رد  زور  هدزناپ  ها ج_س_ت_ن_د  شیوخ پ_ن_ ياهراصح  هب  دنتـشادن 
.د پ_س ندرگ ن_ه_ن_ ار  يادخ  مکح  هدش  نوریب  راصح  زا  هک  دـنداد  اضر  راچان  درک  ياج  نا  _ شلد رد  سر  بعر و ت_

یملـس َ_ه  ماد _ُ ْ_ِن ق رِذ ب _ْ ُ_ن دو م _ مر رما ف_ ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  دندمآ  نوریب  هدوشگ  اهراصح  باو  _ با
درم نت  دـصتفه  ناشیا  دزاس و  لو  ار م_ق_ت_ نا  _ش_ يا هک  تشاد  رطاـخ  رد  ددـنبب و  تشپ  زا  ار  تعاـمج  نآ  تسد  اـت  ار ،
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  دوب _  قفانم  يدرم  نا  _ نا _ مل نایم م_س_ رد  هک  َّیبُا _  نب  هّللادبع  .دندوب  یگنج 
نوخ نتخیر  زا  ترضح  سپ  درک ؛ رارـصا  باب  نیا  رد  دیا و  _ مر نا ف_ _س_ حا نا  _ش_ يا رد ح_ق  درک ك_ه  تساوخرد 

لا و _ق_ ثا لاو و  _ ما _د و  ندر _ن ك_ طو يال  تر ج_ نآ ح_ض_ _ر  ما _ن ب_ه  کـلو _ت  شذ نا ب_گ_ _ش_ يا
.دنتسویپ ماش  ( 198  ) تاعِرْذَا هب  دنام و  ياج  هب  ناش  _ يا عال و ض_ي_عا  ق_

رد س_ه ْ_م  َیل _ُ زا ب_ن_ي س تـــسا  یبآ  نآ  دــــمآ و  شیپ  ( 199) رْدـُْـکلا ُهرَقرَق  هوزغ  لاّوـش ،  هاــم  رد  ود  هنــس  رد  زین  و 
عومسم ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لو  _ سر نآ ش_د ك_ه  هوز  _ن غ_ يا و س_ب_ب  _ن_ه .  يد یلز م_ م_ن_

، دنرآ نوخیبش  هنیدم  رد  شیرق  نوخ  هب  هک  دنا  هدرک  نمجنا  رْدُکلا  هرَقرَق  رد  نا  ْ_ف_ َ_ط ینب غ ْمیَلُس و  ینب  زا  یتعامج  هک  داتفا 
تسیود اب  داد و  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هب  ار  گنج  تیار  تر  سپ ح_ض_
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دـشن رادـید  یـسک  تعامج  نآ  زا  دـندوب  هتفر  تعامج  نآ  هک  دیـسر  یتقو  درب  فیرـشت  اج  _ نآ هزور ب_ه  ود  باحـصا  زا  رفن 
.دنا هدرک  رکذ  موس  لاس  رد  ار  هوز  _ن غ_ يا دو و ب_ع_ض_ي  _ مر _ع_ت ف_ جار تر م_ ت_ا ح_ض_

دعب نایفسوبا  هک  دش  نآ  ببس  دمآ و  شیپ  قیوَس  هوزغ  هجحلا  يذ  رد  ای  هدعقلا  يذ  رخآ  رْـش  _ُ رد ع ود  رد س_ن_ه  و ن_ي_ز 
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  دمحم  زا  نی  _ن ك_ يا دلا ت_ا  دوخ ن_م_ هب  نغور  دنابـسچن و  نز  هب  ار  دوخ  هک  درک  رذن  ردب  هعقاو  زا 

اجنآ رد  دیـسر و  تسا  عقاو  هنیدم  هیحان  رد  هک  ضیَرُع  ات  هدرک  چوک  هّکم  زا  نت  تسیود  اب  سپ  دیوج ؛ زاب  وا  باحـصا  مّلـس و  و 
_ه ب_ا چ_ن_د نا ود خ_ تشکب و ي_ك  تفرگب و  وا  رگیزرب  اـب  تشاد  ماـن  ورمع  نـب  ( 200) دَـبْعَم هک  ار  راصنا  زا  نت  کی 
هدر پ_س ب_ه دو ع_م_ل ك_ رذ خ_ دا ك_ه ب_ه ن_ نآ ن_ه_ لد ب_ر  _ت و  خو _ا ب_س_ مر هــــــل خ_ ن_خ_
ار ب_ه _ه  _با بـُلو _ با _ي_د  سر مّلــس  هـلآ و  هــیلع و  هــّللا  یلــص  دــمحم  هــب  ربــخ  نــیا  نوــچ  تــشگرب .  باــت  ش_

نوچ تفاتش .  نایفسوبا  لاب  _ ند زا  راصنا  _ر و  جا زا م_ه_ _س_ت ن_ف_ر  يود _ت و ب_ا  شاذ _ف_ت_ي گ_ یل خ_
هک رما  دش  كانـساره  دـیآ ، یم  لاجعتـسا  هب  رک  _ شل ّمل ب_ا  هلآ و س_ هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  تشگ  مولعم  ار  نایفـسوبا 

رارف زا ب_ه_ر  _خ_ت_ن_د ت_ا  ير _ت_ن_د ب_ شاد هار  داز  ار ك_ه ب_ه ج_ه_ت  قـــیوس  ياـــهنابنا  نایرکــــشل 
ار هوزغ  نیا  تهج  نیا  زا  دنتفر و  _ گر ار ب_ _ه_ا  نا _ب_ نا نآ  _د و  ند _ي_ سر لا  _ب_ ند زا  ناناملسم  دنوش و  رابکبس 

هیلع هّللا  یلص  لوسر  ترضح  سپ  _د ؛ ند _ ناو خ_ قیوّسلا )  تاذ  )
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جنپ هوزغ  نیا  تّدم  .دومرف و  تعجارم  هنیدم  هب  سپ  تفاین  ار  ناشیا  تفر و  ناشیا  _ر  ثا رب  رْدُْکلا  ُهرَقْرَق  یـضارا  ات  مّلـس  هلآ و  و 
.دنا هتسناد  مّوس  لاس  رد  ار  هوزغ  نیا  یضعب  دوب و  زور 

موـس لاـس  يرایـسب  دـش و  عـقاو  مـال  _ّ سلا _ه  یل َ_ن ع_ َ_س ما ح _ ما تر  تدـالو ح_ض_ یلو  ب_ه ق_ ود ، رد س_ن_ه  و 
 . مراهچ باب  رد  دیایب  شفیرش  تدالو  ّتیفیک  .دنا و  هتفگ 

ترجه موس  لاس  عیاقو 

لوا تمسق 

زین راْمنَا  هوزغ  (202)و  رَمَا يذ  هوز  ار غ_ هوز  _ن غ_ يا _د و  مآ پ_ي_ش  ( 201  ) نا ْ_ف_ َ_ط هوز غ مو غ_ لا س_ رد س_
عومسم ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  يادخ  لوسر  هک  دوب  نآ  هوز  نیا غ_ ببس  دجن و  یحاون  زا  تسا  یعضوم  نآ  دنا و  هدیمان 

دننک و ینتخات  ار  هنیدم  فارطا  هک  دـنا  هدـش  عم  ج_ َ_ر ) مَا يذ   ) رد ْبِرا  ُ_ح_ َ_ه و م ْ_َبل َ_ع زا ب_ن_ي ث یهورگ  هک  داتفا 
؛  تسا هل  _ سل نآ س_ ّ_د  هتفگ س_ي ثَرْوَغ )   ) ار وا  بیطخ  تسا و  رُوثْعُد )  ) وا مان  هک  ثراـح  رـسپ  دـنرآ و  تسد  هب  یتمینغ 
رو ْ_ث_ عُد _ت ،  فر َ_ر ) ما يذ   ) رفن ب_ه ش_ت_با ب_ه هاـجنپ  دـصراهچ و  اـب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربـمغیپ  سپ 

ار وا  ناناملسم  هک  هَبَْلعَث  ینب  زا  يدرم  زج  دشن  هدید  ناشیا  زا  یسک  دنتخیرگ و  لابِج  َلل  _ُ _ش ب_ه ق يو نا خ_ _ مدر ب_ا م_
دمآ یتخس  ناراب  سپ  دروآ ، مالسا  در  هضرع ك_ مالسا  وا  رب  ترضح  دندرب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  تمدخ  دنتفرگ 

ربمغیپ دنتخادرپ و  شیوخ  يالاک  حالـصا  هب  دـندش و  هدـنکارپ  وس  ره  زا  نامدرم  تفر  یمه  بآ  نایرکـشل  هماج  نت و  زا  هکنانچ 
هماج زین  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
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ترضح نآ  رد  عمط  رُوثْعُد  تقو  نیا  رد  دیمرایب ، تخرد  نآ  هیاس  رد  زین  دوخ  دنکفا و  یتخرد  ياه  هخاش  رب  درشفیب و  دروآرب و 
زا ارت  هک  تسیک  ینعی  مْوَْیلا ؛  یّنِم  کُعَنْمَی  َ_ْن  ّ_د م ُ_ح_م يا م هد و گ_ف_ت :  _ مآ ترـضح  نآ  نیلاـب  هب  ریـشمش  اـب  هدرک 

_ل یئر _ت ج_ب_ قو _ن  يا رد  َ_ّل ، َ_ّز و ج _د ع نواد خ_ دو : _ مر تر ف_ ح_ض_ تیاـــفک ك_ن_د ؟ زورما  نــم  ّرش 
_ت و فر _ گر غیت ب_ نآ  ترضح  .داتفا  تشپ  رب  و  دات ، _ فا _ت_ش  سد زا  دز ك_ه ت_ي_غ  شا  ب_ر س_ي_ن_ه 
 . يرمغیپ وت  هک  متـسناد  سک !  چـیه  تفگ :  نم ؟  زا  دـنک  ظفح  ارت  هک  تسیک  یّنِم ؛  َکُعَنْمَی  ْنَم  دومرف : داتـسیا و  وا  رـس  ب_ر 

مالـسا هب  ار  ناـشیا  تـفر و  دو  مو خ_ دز ق_ در پ_س ب_ه ن_ ّدر ك_ وا  هـب  ار  شریـشمش  ترـضح  تـفگ .  ْنیَتَداهـش  سپ 
: داتسرف اجنیا  رد  ار  هکرابم  هیآ  نیا  یلاعت  قح  .درک  توعد 

(203 () .ْمُْکنَع ْمُهَیِْدیَا  َّفَکَف  ْمُهَیِْدیَا  ْمُْکَیِلا  اوُطُْسبَی  ْنَا  ٌمُوَق  َّمَه  ِْذا  ْمُْکیَلَع  ِهّللا  َهَمِْعن  اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیذَّلا  ِاهُّیَا  (ي_ا 

.دوب زور  کی  تسیب و  رفس  نیا  تّدم  دومرف و  تعجارم  هنیدم  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  يادخ  پ_س پ_ي_غ_م_رب 

تشگ و لوتقم  لّوالا  _ي_ع  بر رد 14  دو  فر ج_ه_ _ شا یلو ك_ع_ب ب_ن  _ر ق_ ب_ن_با َ_ن_ه س_ه ،  رد س و 
 . یتفگ اجه  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  یتشادن و  زاب  تسد  ناناملسم  رازآ  زا  یتسناوت  هکنادنچ  وا 

ب_ه ض_ّم)  ) عر _ُ عر و ف _ُ هیحان ف رد  تسا  یعضوم  نآ  دمآ و  شیپ  ( 204  ) نارَْحب هوزغ  رد س_ن_ه س_ه ،  و ن_ي_ز 
تمدخ هک  دش  نآ  هوزغ  نیا  ببس  هَذبَر و  یحاون  زا  _ت  سا يا  _ه  ير ق_

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 171 

http://www.ghaemiyeh.com


 ( نار _ْ َ_ح ب  ) رد ْمیَلُـس  ینب  تعاـمج  هک  دـندرک  ضرع  مّلـس ،  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یل  تر پ_ي_غ_م_ب_ر ص_ ح_ض_
دوخ یـضارا  رد  میلُـس  ینب  درک  تکرح  ناشیا  گنهآ  هب  نت  دصیـس  اب  ترـضح  .دـنا  هدیـشیدنا  يدـیک  دـنا و  هدرک  ینم  _ج_ نا

.دومرف تعجارم  دنک  رادید  ینمشد  هکنآ  یب  ترضح  دندش  هدنکارپ 

هّللا یل  لو ص_ _ سر ترـضح  هنـس ،  نیا  رد  زین  .دـش و  عـقاو  مالّـسلا  هیلع  نیـس  ما ح_ _ ما تدـالو  رد س_ن_ه س_ه ،  و ه_م 
.دومرف جیوزت  ناضمر  هام  رد  ار  هَْمیَزُخ  تنب  بنیز  ناب و  رد ش_ع_ ار  َ_ه  ْ_ص َ_ف ّمل ح هلآ و س_ _ه و  یل ع_

انامه خسرف .  کی  تفاسم  هب  هنیدم  هب  کیدزن  روهشم  تسا  یلَبَج  نآ  داد و  يور  دُُحا  هوزغ  هس ،  هنـس  لاوش  ها  رد م_ و ن_ي_ز 
راک دادِعا  رد  هتسویپ  دوب و  ولمم  ناناملسم  زا ك_ي_ن و ك_ي_د  ناش  هنیـس  دندوب و  هتفـشآ  تخـس  ردب  هعقاو  زا  دعب  شیرق 

دـصق هب  سپ  دوب  ناشیا  نایم  رد  بسا  تسیود  رتش و  رازه  هس  هک  دش  مهارف  سک  رازه  جنپ  ات  دـندومن  یم  شیج  زیهجت  دـندوب و 
دنتشادرب هارمه  ار  دوخ  نانز  زا  یعمج  دنداد و  چوک  هنیدم  بناج  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغ  ج_ن_گ ب_ا پ_ي_

.دشورخب اهلد  دشوجب و  اه  نیک  ات  دنیوگ  هیثرم  دنیرگب و  شیوخ  ناگتشک  رب  دننک و  يراوگوس  رکشل  نایم  رد  هک 

هب دوخ  رکـشل  اـب  هدومرف  گـنج  دادـِعا  دـش  رادربخ  نوچ  مّلـس  هلآ و  هیل و  هّللا ع_ یل  فر پ_ي_غ_م_ب_ر ص_ نآ ط_ زا 
نا ار چ_ن_ _ك_ر  شل دو و  _ مر رکـــشل ف_ یئارآ  فــص  دوــمرف و  راــیتخا  برح  يارب  ار  یناــکم  دُرب و  فیرـــشت  دــُُـحا 

رد ق_ف_ا و ُ_د  ُحا هو  _ت ك_ه ك_ شاد ب_
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_م_ن شد _ر  گا دوب ك_ه  یفاکـش  ْنیَْنیَع  هوـک  رد  نوـچ  دوـمن و  یم  يور  شیپ  رد  هنیدـم  پچ و  فرط  زا  نینیع  َ_ل  َ_ب ج
نآ رورم  زا  ار  ءاد  _ عَا _ت ك_ه  شاذ _ج_ا گ_ نآ رد  رادـنامک  نت  هاـجنپ  اـب  ار  ْریَبُج  نب  هّللادـبع  يداـشگزاب  نیمک  یتساوخ 

حـتف و رد  امـش  میراذـگب  امـش  _م ق_س_م_ت  یئو مینک و غ_ن_ي_م_ت ج_ هـبلغ  اـم  رگا  دوـمرف : دنـشاب و  عناـم  فاـکش 
: دومرف دناوخ و  هبطخ  دش  غراف  فوفص  هیوست  زا  نوچ  .دیبنجن و  دوخ  ياج  زا  ام  تسکش 

دَق ِِهلْوَق ) یِلا  َهَفیرّشلا  هَبطُْخلا  َقاس  و   ) ِهِمِراُحم ْنَع  یهانَّتلاَو  ِِهتَعاِطب  ِلَمَْعلا  َنِم  ِِهباتِک  یف  ُهّللا  ِِهب  یناصْوَا  اِمب  ْمُکیصُوا  ُسا ! _ّ نلا َ_ا  هُّیَا
ُهَنید َو ُهَضْرِع َو  َظِفَح  اهَکَرَت  ْنَمَف  َمِصُع  ْنَم  ِّالا  ِساـّنلا  َنِم  ٌریثَک  اـهْمَْلعَی  َْمل  ِْرمَْـالا  َنِم  اهَبُـش  اـمُهَْنَیب  َّنَا  ْریَغ  َمارَحلاَو  َلـالَْحلا  ْمَُکل  َنََّیب 
ُ_ُه مرا َ_ح_ ِهّللا م َ_ي  ِ_م َّنَا ح الَا َو  ًیمِح  َُهلَو  ِّالا  ٌِکلَم  َْسَیلَو  ِهیف  َعَقَی  ْنَا  َکَشْوَا  یمِْحلا  ِْبنَج  یِلا  یعاّرلاـک  ناـک  اـهیف  َعَقَو  َ_ْن  م

 . مُْکیَلَع ُمالَّسلاَو  ِهِدَسَج  ُِریاس  ِْهیَلَع  یعادَت  یکَتْشا  اِذا  ِدَسَْجْلا  َنِم  ِسءارلاَک  َنینِم  ؤُملا  َنِم  ُنِم  ُ_ؤ  ْملَاَو

رب رفن  دصناپ  اب  لهج  یبا  نب  هَمِرْک  _ِ تفرگ و ع ار  هنمیم  نت  دصناپ  اب  دیلو  نب  دـلاخ  دنتـسارآرب ، اهفـص  زین  نیکرـشم  يوس  نآ  زا 
دش و نازادنا  ریت  دئاق  هعیبر  نب  هّللادبع  تشگ و  ناراوس  رالا  صا س_ _ علا ورمع ب_ن  قافتا  هب  هّیُما  نب  ناوفَص  داتسیاب و  هرسیم 
زا دندو  هداد ب_ َ_ْل ح_م_ل  ُ_ب نآ ب_ت ه ار ك_ه ب_ر  ير  _د و ش_ت_ ندو راد ب_ _ نا دـص ت_ن ك_م_ ناشیا 

یلص لوسر  ترضح  .دندرپس  هحلط  یبا  نب  هحلط  هب  ار  گنج  تیار  دنتشاداو و  نایرکـشل  تشپ  زا  ار  نانز  دنتـشادب و  يور  شیپ 
هلآ هیلع و  هّللا 
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ِءآـفَْولِاب ُّقَـحَا  ُنَْحن  دوـمرف : ترـضح  رادـلادبع ، ینب  هلیبـق  زا  دـنتفگ  تسی ؟  را ك_ ءاوـِل ك_ف_ _ل  ما هـک ح_ دیـسرپ  مّلـس  و 
.درپس وا  هب  ار  ترصن  تیار  دیبلط و  دوب  رادلادبع  ینب  زا  هک  ار  ْریَمُع  نب  بَعْصُم  سپ  .ْم  _ُ ْ_ه ِ_ن م

ك_ب_ش  ) هک هحلط  یبا  نب  هحلط  سپ  دوـب ؛ یمه  ترـضح  نآ  يور  شی  زا پ_ _ت و  فر مـَل ب_گ_ _َ َ_ب ع ْ_ع ُ_ص م
ه_ي_چ _ي_د ، بـل زراــبم ط_ دــناهج و  رب  بـسا  دوــب  نـیکر )  مـل م_ش_ _ب ع_ حا ص_  ) و ( 205  () ك_ت_ي_ب_ه
درک و نتخات  وا  يوس  هب  هدنرب  ریشمش  اب  هدنّرغ  ریش  نوچ  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تشاد ،  وا ن_ ناد  تئر م_ي_ ك_س ج_
درک و هلمح  ترـضح  نآ  رب  سپ  دـیاین ؛ نم  نادـیم  زج ت_و ك_س ب_ه  هک  متـسناد  مْصَق !  يا  تـفگ :  هـحلط  .دـناوخ  زجر 
رب تفرب و  شزغم  هک  دز  شقرف  رب  یغیت  نانچ  هاگنآ  داد  عفد  ار  مخز  نآ  رپس ، اـب  ترـضح  دروآ ، دورف  ترـضح  نآ  رب  يریـشمش 

 . تشگزاب مالّسلا  هیلع  یلع  تسج  راهنز  یلع  زا  دش ، فوشکم  شتروع  داتفا و  نیمز 

.دندرک دنلب  ریبک  _گ ت_ نا ناناملسم ب_ تفگ ،  دنلب  يریبکت  تشگ و  داش  وا  لتق  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر 
مَلَع رادـلادبع  ینب  زا  کـی  کـی  سپ  تشکب ؛  ار  وا  زین  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤـملاریما  تفرگب ،  مَلَع  بعـصُم  شردارب  هـحلط  سپ  زا 

نآ تشاد  مان  باوص )   ) هک هلیبق  نآ  زا  یمالغ  دوش ، رادملع  هک  دوبن  سک  رگید  رادلادبع  ینب  زا  هکنآ  ات  دندش  هتـشک  دنتفرگ و 
.دومن ناشیا  هب  قحلم  زین  ار  وا  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تشارفارب  ار  ملع 

دننام هثج  یگرزب  رد  دوب و  یش  مال ح_ب_ _ن غ_ يا _ت ك_ه  سا رد خ_ب_ر 
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هب مشک  یمن  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  یم  دوب و  هدش  خرـس  شیاه  هدـید  دوب و  هدرک  فک  شناهد  تقو  نیا  رد  دوب و  يدـبنگ 
ؤملاریما .دندرکن  وا  نادی  تءار م_ دندیسرت و ج_ وا  زا  ناناملـسم  ار ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دمحم  ریغ  دوخ  نایاقآ  ضوع 
ناناملسم .دوب  هداتسیا  نیئاپ  مین  دش و  ادج  شیالا  در و ب_ ود ن_ي_م ك_ رمک  زا  ار  وا  هک  دز  وا  رب  یتبرض  مالّـسلا  هیلع  نینم 

دنداد و تمیزه  دنتـسکش و  مه  رد  ار  رافک  دـندرب و  هلمح  ناناملـسم  سپ  .دـندیدنخ  یم  بّجعت  يور  زا  دـندرک و  یم  رظن  وا  رب 
ار ح_م_ل م_ي َ_ْل  ُ_ب ه ير ك_ه  _خ_ت و ش_ت_ ير _ي گ_ فر _ي_ن ب_ه ط_ كر زا م_ش_ ه_ر ك_س 

ناراد _ نا دندروآرب ك_م_ تراغ  هب  تسد  ناناملسم  .د پ_س  را ش_ _س_ نو َ_ْل ن_گ_ ُ_ب دا و ه _ت_ فا رد  در  ك_
رهب زا  داد  تکرح  ار  ناشیا  _ع_ه  ما تّوق ط_ دنلوغـشم  تراغ  بْهَن و  هب  ناناملـسم  هک  دـندید  دنتـشاد  ار  هوک  فاک  ك_ه ش_

هاگرکـشل تمیزع  يرگتراغ  يارب  دندرکن  تعباتم  درک ، تعنام  ْریَبُج م_ نب  هّللادبع  دنچ  ره  دـندرک  تکرح  دوخ  ياج  زا  تمینغ 
قا _ف_ تا _د ب_ه  یلو دــلا ب_ن  _د خ_ نا _ي م_ قا هد ك_س ب_ زا  اــب ك_م_ت_ر  هّللادـــبع  .دـــندرک  نانمـــشد 
دنچ نآ  اب  ار  وا  هدرک و  نتخات  هّللادـبع  رب  دـندوب  هداهن  نیمک  هک  نایرکـشل  زا  نت  تسیود  اب  لهج  _ي  بَا ْ_ن  َ_ه ب مِر _ْ ِ_ك ع

رب ناکرـشم  مَلَع  دنداهن و  نا  _ش_ يا غیت ب_ر  هدش  نوریب  ناناملـسم  يافق  زا  اجنآ  زا  دندیناسر و  لتق  هب  دـندوب  ياج  هب  هک  نت 
نا ب_ه _د و ش_ي_ط_ ندا فا ن_ه_ يور ب_ه م_ص_ _د  ند _ يد ياپ  رب  ار  دوخ  ملع  نوچ  ناگدش  تمیزه  دـش و  ياپ 

دمآرد و هَقارِس  ْنب  ْلی  _َ ُ_ع ترو ج ص_
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هب زیمآ  تشحو  ربـخ  نیا  زا  ناناملـسم  تشگ .  هت  دَّمحم ك_ش_ هک  دیـشاب  هاـگآ  ینعی  َلـُِتق ؛ ْدَـق  ادَّمُحم  َّنِا  ـالَا  هک  داد  رد  ادـن 
ار ب_ه _ف_ه  يذ _ُ رد ح پ_ نا )  ي_م_  ) يو ك_ه _د ب_ه ن_ح_ ندا رگیدکی ن_ه_ رب  غیت  تشهد  زا  دندش و  نتشیوخ 

يور شیپ  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دنداهن و  تمیزه  هب  ور  هتـشاذگ  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دندیناسر و  لتق 
مالّسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  دمآ ، یم  ترضح  نآ  دصق  هب  نمشد  هک  فرط  ره  زا  داد و  یم  مزر  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ 

هیلع نینم  ؤملاریما  ياـپ  تسد و  مکـش و  هنیـس و  تروـص و  رـس و  _ت ب_ه  حار دو ج_ _ك_ه ن_ نآ داد ت_ا  یم  عـفد  ار  وا 
ْ_َف َ_ي ٌیل َو ال س _َ ِّالا ع َ_ت_ي  در ال ف اد ك_ نا ن_ _م_ سآ زا  يدا  _د م_ن_ ند .د و ش_ن_ي_ _ي_ سر مـال  _ّ سلا
_ن يا هـــــــــــــّللا !  لو  _ سر ي_ا  در : ضر ك_ _ل ب_ه پ_ي_غ_م_ب_ر ع_ یئر (206)و ج_ب_ .را ِ_ق_ ْفلاوُذ ّـِالا 
ْ_ُه؛ ِ_ن َ_ا م نَاَو ّ_ي  ِ_ن ُهَّنِا م دو : _ مر ترـضح ف_ .دـنک  یم  راکـشآ  مالـّـسلا  هـیلع  یلع  هـک  تـسا  يدرمناوـج  _تا و  ساو م_

(207) .امُْکنِم اَنَا  تفگ :  لیئربج  ما .  یل  زا ع_ _ت و م_ن  سا زا م_ن  یل  ع_

ترـضح نآ  دـصق  هدیـشک  غیت  ربمغیپ  گنهآ  هب  دوب  ناکرـشم  زا  نت  کی  هک  هَئِمَق  نب  هّللادـبع  هک  تسا  لق  ن_ هل ،  _م_ جـلا ب_
ار شتسار  تسد  درک  بعـصم  دصق  تسخن  دوب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  رکـشل  رادمَلَع  ریَمُع  نب  بَعـصُم  نوچ  دومن ،

دیهـش اـت  دز  وا  رب  رگید  یمخز  سپ  درک  ار ن_ي_ز ق_ط_ع  _ت چ_پ_ش  سد تفرگ و  پچ  تسد  هـب  ار  مـلع  درک  عـطق 
هدش بعْصُم  تروص  هب  یکَلَم  نکل  داتفیب  مَلَع  دش و 
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هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  يوس  هب  هدرک  _ت  سد یگنس چ_ن_د ب_ه  بعصم  تداهـش  زا  سپ  هَئِمَق  نبا  تخارفارب .  ار  مَلَع  و 
تخیر و ورف  شیناشیپ  رب  نوخ  ياه  هقلح  تسکش و  مه  رد  دمآ و  ترضح  نآ  كرابم  یناشیپ  یگنس ب_ر  هاگان  دینارپ  مّلـس  و 

ورف نامسآ  زا  باذع  دور و  نیمز  رب  ادابم  هک  درک  یم  كاپ  ار  نوخ  نآ  ترض  يرا ش_د ح_ _ش ج_ ترو نو ب_ر ص_ خ_
: دومرف یم  و  دوش ،

 . یلاعَت ِهّللا  َیِلا  مُهوُعْدَی  َوُهَو  ْمُهَِّیبَن  اوُّجَش  ٌمْوَق  ُِحْلُفی  َْفیَک 

دورف ترضح  نآ  رب  ریـشمش  یـضعب  دز و  ترـضح  نآ  نادند  بل و  رب  صا س_ن_گ_ي  _ّ قو _ي  با و ع_ت_ب_ه ب_ن 
.دشن رگراک  دوب  شکرابم  نت  رب  هرز  نوچ  نکل  دندروآ 

همه نیا  اب  دوب ، ظفاح  شیادخ  دندروآ و  دورف  ترـضح  نآ  رب  ریـشمش  برـض  داتفه  رادوریگ  نیا  رد  هد ك_ه  و ن_ق_ل ش_
(208) .َنوُمَْلعَی ْمُهَّنِاَف ال  یمْوَِقل  ْرِفغا  َّمُهّللَا  تفگ :  هکلب  درکن  موق  نآ  رب  نیرفن  دیسر  تمحر  رهظم  نادب  هک  تمحز 

هنع هّللا  یضر  هزمح  ترضح  تداهش 

نآ نیمک  رد  تس  _ بر بلّطملادـبع ك_م_ نب  هزمح  نیک  هب  دوـب _  ْمِعْطُم  ِِنب  ِْریَبُـج  دـْبَع  هک  یـشحو _ )   ) برح نیا  رد  مه  و 
ار دو  _ه خ_ بر _َ دو ح مزر م_ي ن_م_ را  _ّ اب ك_ف درب و  یم  هلمح  هتفشآ  ریـش  دننام  بانج  نآ  هک  یتقو  رد  تسـشن  بانج 
نآ هرـصاخ  رب  یلوـق  هب  و  درک ؛ رد  هب  رـس  يوـس  رگید  زا  هدـمآ و  باـنج  نآ  هناـع  رب  هکناـنچ  داد  باـترپ  ترـضح  نآ  يوـس  هب 

.دیدرگ دیهش  داتفا و  نیمز  رب  دروآرد و  ياپ  زا  ار  ترضح  نآ  مخز  نآ  سپ  دمآ ، نوریب  هناثم  زا  دیسر و  ترضح 

_ش_ي حو  ) پ_س
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_ه جوز دز ه_ن_د _  هدروآرب ب_ه ن_ ار  شرگج  تفاکـــــشب و  ار  باــــنج  نآ  هاــــگرگج  دــــمآ و  هزمح  نیلاــــب  ب_ه  ( 
شناهد رد  یلاع  _ت ح_ق ت_ شاذ ناـهد گ_ رد  دروخب  نآ  زا  یتخل  تساوخ  هچ  دتـسب ؛ وا  دروآ ، نا _  _ف_ي_ سو _ با
روهـشم هراوخرگج )  دنه   ) هب تهج  نیا  زا  دنکفیب  ناهد  زا  مرجال  دوشن و  هتخیمآ  رفاک  اب  ترـضح  نآ  ندـب  ءازجا  ات  درک  تخس 

دـمآ و هزمح  عَرـْـصَم  هـب  دـن  ها ه_ _گ_ نآ در  ع_ط_ا ك_ _ش_ي )  حو  ) _ت ب_ه شاد هـک  يروـیز  یلح و  ره  سپ  دـش ؛
ّ_ي سءا دنه ت_ هب  شیرق  نانز  دََرب ، هّکم  هب  دوخ  اب  ات  هدـیرب  ار  ترـضح  نآ  ياضعا  زا  رگید  یـضعب  ترـضح و  نآ  ياهـشوگ 
هب ار  هدـش  عـطق  ءاز  _ جا _د و  ند _ يرد مکـش  دـندیرب و  ینیب  دـندرک ، هـْلثُم  ار  نادیهـش  ریاـس  دـندمآ و  هاـگبرح  هدر ب_ه  ك_

تفگ یم  دز و  یم  هزمح  ناهد  رب  ار  دوخ  هزین  ناکیپ  دمآ و  هزمح  عَرْصَم  رب  نایفسوبا  دنتخاس و  نجنرب  تسد  دندیشک و  نامسیر 
 . قاع يا  شچب  : 

ّمع رـسپ  اب  دراد  شیرق  _ي  گرز يوعد ب_ هک  درم  نیا  دـیرگنب  هنانک  ینب  يا  هک  درک  گـناب  دـیدب  نیا  نوچ  همقلَع  ِْنب  ْسیَلُح 
.راد ناهنپ  ار  نیا  دش  رهاظ  نم  زا  دوب  یشزغل  نیا  تفگ :  دش  نیگمرش  نایفسوبا  دنک ، یم  هچ  دوخ  هتشک 

شیرق ناری  _ سا را  تشگ ب_ه ش_م_ دیهـش  نت  داتفه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  باحـصا  زا  هوزغ  نیا  رد  هلمجلاب ، 
_د ندر _ا ك_ هر _ت_ن_د و  فر _ه گ_ يد دو ف_ ياضر خ_ هب  دنتـشکن و  ار  اـهنآ  ناناملـسم  دـندش و  ریـسا  رْدـَب  رد  هک 

.دنوش دیهش  رگید  لاس  نا  _ش_ يا دد  ضو ب_ه ع_ رد ع_ ك_ه 

دُُحا رد  ربمایپ  تداهش  هعیاش 

 ، هل _م_ جلا ب_
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تیب و لها  نا  _ نز زا  هدرا ت_ن  هدنکارپ ش_د چ_ه_ هنیدم  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  يادخ  لوسر  تداهـش  ربخ  نو  چ_
نآ اب  ار  دوخ  راوگرزب  ردـپ  مالّـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  تسخن  .دـند  _ مآ نوریب  هاگگنج  ات  هدـش  نوریب  هنیدـم  زا  ناشیا  ناکیدزن 

ؤملاریما هاـگنآ  دـینادرگب  مـشچ  رد  بآ  زین  ربـمغیپ  تـسیرگب ،  تخـس  دیــشکرب و  رد  ار  تر  نآ ح_ض_ تفاـیرد و  تاـحارج 
يور پ_ي_غ_م_ب_ر زا س_ر و  مالّـسلااهیلع  همطاف  (209)و  دروآ یمه  بآ  شیوخ  رپس  اب  مالّـسلا  _ه  یل م_ن_ي_ن ع_

هدرک تسد  هب  ریـصح  زا  يا  هعطق  داـت  _س_ يا یمن  زاـب  نوـخ  نوـچ  تسـش و  یمه  نوـخ  مّلـس  هلآ و  _ه و  یل هـّللا ع_ یل  ص_
ناوختـسا اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ياد  لو خ_ _ سر نآ پ_س  زا  تسبب و  ار  ربمغیپ  تحارج  نآ  رتسکاـخ  اـب  تخوسب و 

.دنامن ياج  هب  ناشن  ات  داد  یمه  دود  ار  دوخ  ياهمخز  هدیسوپ 

ش_د _ن  س_كا ج_ن_گ  نو  چ_ ك_ه  _ت  سا هدر  ك_ _ت  ياور ق_م_ي  _ي_م  هار _ با ب_ن  یل  ع_
ربـخ هزمح  لاوـحا  زا  ار  دو ك_ه ك_ي_س_ت م_ا  _ مر ّمل ف_ هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  ح_ض_

ار وا  لا  _ي_د و ح_ سر وا  _ك  يدز نوــچ ب_ه ن_ مــناد .  یم  ار  وا  عــضوم  نــم  تــفگ :  ( 210  ) هَّمِـص نب  ثراح  دـهد ؟
 . نک بلط  ار  تیوـمع  یلع ،  اـی  دو : _ مر تر ف_ سپ ح_ض_ دـناسرب .  وا  ار  ربـخ  نآ  هـک  تساوـخن  دو  هد ن_م_ _ ها م_ش_

رـشب دّیـس  هـب  ار  رثا  تـشحو  ربـخ  نآ  هـک  _ت  ساو دا و ن_خ_ _س_ت_ يا هزمح  کـیدزن  دـمآ و  مالّـسلا  هـیلع  ریما  ترـضح 
نو _د چ_ مآ هز  يو ح_م_ دو ب_ه ج_س_ت_ج_ ّمل خ_ هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  ربـمغیپ ص_ ترـضح  سپ  دـناسرب ؛

در هد ك_ _ ها لا م_ش_ نآ ح_ ار ب_ر  هز  ح_م_
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ارم ادـخ  رگا  ماقم  نیا  زا  دروآ  مشخ  هب  ارم  رتشیب  هک  ما  هداتـسیان  یناـکم  رد  زگره  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : تس و  _ ير گ_
_ض_يا عا هز چ_ن_ي_ن ت_م_ث_ي_ل ك_ن_م و  ضو ح_م_ هـب ع_ ار  ناــشیا  رفن  داــتفه  شیرق  رب  دــهد  نــیکمت 

: دروآ ار  هیآ  نیا  دش و  لزان  لیئربج  پ_س  مَر ؛  _ُ ار ب_ب نا  _ش_ يا

ُ_َو خ_ي_ٌر َهل ُ_ْم  تر _َ َ_ب ِْنِئلَو ص ِ_ِه  ُ_ْم ب ْ_ت ِ_ب قو _ُ ْ_ِل م_ا ع ِ_ث ِ_م او ب _ُ ِ_ب قا َ_ع_ ُ_ْم ف ْ_ت َ_ب قا نَئل ع_ )
(211 () .َنیِرباّصِلل

مود تمسق 

يارب تسا  رتهب  هّتبلا  دینک  ربص  رگا  دیا و  هدش  هدرک  باقع  هچنآ  لثم  هب  دینک  باقع  سپ  دـینک  _ر ع_ق_با  گا ي_ع_ن_ي 
 . ناگدننک ربص 

شود دُرب ي_م_ن_ي ب_ر  زا  هک  یئادر  ترـضح  سپ  دیـشک ، مهاوـخن  ماـقتنا  درک و  مهاوـخ  ربـص  هـک  تـفگ  ترـضح  سپ 
یم ادیپ  شیاهاپ  دندیشک  یم  شرـس  رب  _ر  گا دوب و  اسران  هزمح  تماق  هب  ءادر  نآ  تخادنا و  هزمح  يور  رب  دوب  شکرا  م_ب_

هک دومرف  دیناشوپ و  هایگ  فلع و  زا  ار  شیاهاپ  دیـشک و  شرـس  رب  سپ  دش ؛ یم  ادیپ  شرـس  دندیناشوپ  یم  ار  شیاهاپ  رگا  دش و 
ناگدـنرد هک  متـشاذگ  یم  نینچ  ار  وا  هـنیآ  ره  دـندش  یم  كانهودـنا  بـلّط  _ مـلاد نا ع_ب_ _ نز دو ك_ه  نآ ب_ رگا ن_ه 

تـسا رتمیظع  دنچ  ره  هی  _ هاد ار ك_ه  _ يز دوش ؛ روشحم  اهنآ  مکـش  زا  تمایق  زور  ات  دنروخب  ار  وا  تشوگ  اوه  ناغرم  ارحص و 
ار و ناشیا  درک  نفد  ناشیارب و  درک  زامن  دـندرک و  عمج  ار  ناگتـشک  هک  دومر  رما ف_ ترـضح  سپ  ( 212  .) تسا رتشیب  شباوث 
ار ب_ا هز  دومرف ج_س_د ح_م_ مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  هک  دنا  هتفگ  یـضعب  زامن و  رد  تفگ  هزمح  رب  ریبکت  داتفه 

رد ( 213  ) شْحَج نب  هّللادبع  شا  هدازرهاو  خ_
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 ، _ه نو نیا گ_ زا  دـنداهن و  ربق  کی  هب  حوُمَْجلا  ْنبورْمَع  اب  ار  رباج  ردـپ  مارح  نب  ورمع  هّللاد ب_ن  .دـنداهن و ع_ب_ ربق  کی 
رتـشیب نآرق  تئارق  هکنا  _ نآ دـندرپس و  یم  دـحل  کـی  رد  ار  نت  هس  نـت و  ود  ره  دوـب  فولءاـم  ه_ر ك_س ب_ا ك_س_ي 

یم ترـضح  نآ  دـندرپس و  یم  كاخ  هب  دولآ  نوخ  ياه  هماج  ناـمه  اـب  ار  نادیهـش  دـنداهن و  یم  رتکیدزن  دـحل  هب  دـندوب  هدرک 
: دومرف

ُحیر ُحـیّرلاَو  ِمَّدـلا  ُنَْول  ُنْوَّْللاَو  هماـیْقلا  َمْوَی  َهّللا  ِیتْاَـی  َوُهَو  ّـِالا  ِهّللا  ِیف  َِملُک  ٍِملَک  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِاَـف  ُمِِهئآـمِد  ِمِهباـِیث َو  ُ_ْم ف_ي  هُولِّمَز )
(214 () .ِکْسِْملا

هدرک هـنهرب  ار  وا  هــکنآ  يارب  در  ار ك_ف_ن ك_ هز  تر ح_م_ هد ك_ه ح_ض_ دراو ش_ _ث_ي  يد رد ح_ _ن  کــل
دو رد م_ع_ب_ر س_ي_ل ب_ نو  ور چ_ هـــّللاد و ع_م_ هد ك_ه ق_ب_ر ع_ب_ _ت ش_ ياور و  _د(215 ) ندو ب_

زاـب ار  وا  تسد  نو  دراد چ_ _ش  يو تحارج خ_ رب  تسد  هـک  دـندید  ار  هّللادـبع  دربـب ، ار  ناـشیا  ربـق  دـمایب و  بالیـس  یت  _ قو
_ر گ_ف_ت ك_ه .د ج_با _ت_ن_ شاذ دو گ_ ياـج خ_ هب  ار  وا  تسد  مرجـال  تفرب  تحارج  ياـج  زا  نوـخ  دنتـشاد 
_ت_م فا نود ت_غ_ي_ي_ر ج_س_د ي_ رد ق_ب_ر ب_ ار  مرد  لا پ_ زا ب_ي_س_ت و ش_ش س_ ب_ع_د 

.دوب هزات  دندوب  هتخیر  شیاهقاس  يور  رب  هک  دنپسا )  ) لَمْرَح فل  دو و ع_ باو ب_ رد خ_ _ا  يو گ_

هک يا  هلیبق  _ت ب_ه ه_ر  شاد شیپ  هنیدم  هار  تخادرپ  ادهـش  راک  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  نوچ  هلم ؛  _ جلا ب_
.دندرتس یم  رطاخ  زا  ار  دوخ  ناگتشک  دندرک و  یم  رکش  ترضح  نآ  یتمالس  رب  هدش  نوریب  نز  درم و  دیسر  یم 

تقو نیا  رد  تفاتش و  بانج  نآ  دزن  هب  ذاعُم  نب  دْعَس  ردا  م_ ْ_ش_ه )  َ_ي ُ_ب ك  ) پ_س
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: در ضر ك_ _ت پ_س ع_ شاد ّمل  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  _ب پ_ي_غ_م_ب_ر ص_ سا نا  دعس ع_ن_ شرسپ 
_ب_ا حر م_ دو : _ مر مّلـس ف_ هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  .دـسر  یم  تمزالم  هب  هک  تسا  نم  ردام  کـنیا  هّللا !  لوسر  ي_ا 
ور شد ع_م_ _ نزر _ت ف_ يز مّلـس ت_ع_ هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  يادـخ  لوسر  دیـسرب  هش  _ْ َ_ي ُ_ب نو ك چ_ ِ_ه_ا ، ب

یلمح و نم  رب  یَملَا  تبیصم و  چیه  متفای  تمالس  هب  ارت  نوچ  هّللا !  لوسر  ي_ا  در : ضر ك_ .داد ع_ زا  ار ب_ ذا  ب_ن م_ع_
رجا ضوع و  ار  ناشتبیـصم  یلاـعت  قح  دورب و  ناشناگدـنامزا  نز ب_ در ك_ه ح_ _ا ك_ عد تر  سپ ح_ض_ دـنکفین ، یلقث 
دوخ لزانم  هب  دنتسیا و  زاب  نم  تقفارم  زا  هک  يوگب  ار  دوخ  موق  ناگتفای  تحارج  هک  دومرف  دعـس  هب  دیامر و  _م_ت ف_ حر م_

ترضح نوچ  دعس  دوخ  دنورب و  درک  رما  دندوب  هک س_ي ت_ن  ار  ناگدز  تحارج  دعس  سپ  .دنزادرپ  شیوخ  ياوادم  هب  هدش 
دنلب يراوگوس  هلاـن و  گـناب  نآ  زا  هک  دوب  هنیدـم  رد  يا  هناـخ  رتم  ما ك_ _ن ه_ن_گ_ يا .درک  تعجارم  دـیناسر  هناـخ  هب  ار 

: دو _ مر تشگب و ف_ شنامشچ  رد  کشا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  مال  _ّ سلا _ه  یل هز ع_ _ه ح_م_ نا زج خ_ دوشن 
نب دْعَـس  .درادن  زورما  هدننک  هیرگ  هزمح  نکل  دنراد  هدـننک  هیرگ  دُُـحا  يادهـش  ینعی  مْوَْیلا ؛  َُهل  یکاو  _َ َهَز ال ب _ْ َ_م َّن ح _ِ کلو

همطاف ترضح  دزن  دیورب  تسخن  دییرگن  دوخ  ناگتشک  رب  رگید  دنتفگ : ار  راصنا  نانز  دندینش  ار  نیا  هک  ْریَـضُح  نب  ِْدیَُـسا  ذاعُم و 
_د ندر نانچ ك_ نانز  .دینک  هیرگ  دوخ  ناگتـشک  رب  هاگنآ  هزمح ،  رب  نتـسیرگ  رد  دـین  _ي ك_ هار ار ه_م_ وا  مالّـسلااهیلع و 

ار ناشیا  نویش  هیر و  ياد گ_ نو ص_ چ_
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و ( 216) .دیدرک تاساوم  انامه  دنک  تمحر  ار  امش  ادخ  دیدر ، _ گر ب_ دو : _ مر دینش ف_ مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ 
هحوـن هزمح  رب  لوا  دو ، _ع ش_ قاو _ن_ه  يد _ل م_ ها رر ش_د ك_ه ه_ر م_ص_ي_ب_ت_ي ب_ر  زور م_ق_ نآ  زا 

.دوخ يارب  هاگنآ  دننک 

نم دـنا و  هـت  _ي_ه گ_ف_ ثر ار م_ وا  را  ءار ب_س_ي_ _ت و ش_ع_ سا را  هز ب_س_ي_ _ل ح_م_ و ف_ض_يا
 ( ناــنجلا حـــیتافم   ) رد ما و  هدرک  هراــشا  نآ  هــب  رـــشبلا ) ّ_د  هر س_ي _ص_ر ف_ي س_ي_ بــلا ك_ح_ل   ) باــتک رد 
لا ار م_ج_ باــتک  نــیا  مدرک  رکذ  دــُُـحا  ءادهـــش  تراــیز  شتاــیز و  ظاــفلا  ار ب_ا  نآ ج_ن_با  ترا  _ يز ف_ض_ل 
زین مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  تر  نا ح_ض_ _ش_ يو _ر خ_ كذ رد  _ن ن_ي_س_ت و  يا زا  ب_ي_ش_ت_ر 

(217  .) یلاعت هّللا  ءاش  نا  .دوش  یم  رکذ  وا  تلیضف  زا  يرصتخم 

رد گنج  دندیـسر و  دُُحا  هب  شیرق  لاوش  مجنپ  هبنـشجنپ  زور  هک  دنا  هتفگ  یـضعب  دش و  عقاو  هس  هنـس  لاوش  همین  رد  هعقاو  نیا  و 
 . ملاعلا هّللاو  .دش  عقاو  هبنش  زور 

هار _ن_ه ه_ش_ت م_ي_ل  يد _ا م_ _ج_تا نآ زا  _ت ك_ه  سا _ع_ي  ضو نآ م_ و  _د : ســــــــالا ءار  هوز ح_م_ غ_
هکنیا هظحالم  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یل  لو ص_ _ سر تر  _ت ك_ه ح_ض_ سا نآ  شر  _ص خ_ب_ خـل _ت و م_ سا
تـسا رهاق  رداق و  دنوادخ  مکح  هک  داد  رد  ادن  لالب  ات  دومرف  مکح  دنرآ  نتخات  هنیدم  يوس  هب  دننک و  تعجارم  زاس  شیرق  ادابم 

راـک _ح_با  صا سپ  دـنوش ؛ نوریب  نانمـشد  بلط  هب  دـنتفای  تحارج  دـندوب و  رـضاح  دُُـحا  رد  _ك_ه  نا _ نآ _د  هـک ب_يا
.داد مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تسد  هب  ار  مَلَع  دندیشوپ و  گنج  حالس  اهمخز  يور  رب  دنتشاذگ و  اوادم  هجلاعم و 

_ت ك_ه سا رد خ_ب_ر  _ك_ه  نآ ب_ا 
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ند _ت ب_ه ب_ حار دا ج_ دوــمن ه_ش_ت_ تــعجارم  دـــُحا  گــنج  زا  مالــّـسلا  هــیلع  نــینم  ؤــملاریما  ترـــضح  نوــچ 
هّللا یلـص  ربمغیپ  دوب  هدـیباوخ  یعطن  يور  رب  دـش  یم  اهنآ  لـخاد  هل  دو ك_ه ف_ت_ي_ هد ب_ _ي_ سر _ش  كرا م_ب_

هاگنآ دنام  زور  دنچ  اجنآ  رد  تخاتب و  راّفک  یپ  زا  دس  الا  ءآرمح  ات  سپ  تسیرگ .  _د ب_ يد ار ب_ وا  نوچ  مّلس  هلآ و  هیلع و 
_د، ندروآ هنیدـــم  هــب  هــتفرگ  ار  یحَمُج  هَّزَع  ـوـُبَا  يوــما و  هریغم  نــب  هیواـــعم  تــعجار  رد م_ دو و  _ مر _ع_ت ف_ جار م_
ار ك_ه _ يز داد ؛ نا  _ مر هّز ف_ _ عو _ با مـّل ب_ر ق_ت_ل  هــلآ و س_ _ه و  یل هــّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  ح_ض_

تعارـض زاغآ  زین  هبترم  نیا  دو  نور ن_ش_ نا ب_ي_ _ نا _ مل گنج م_س_ هب  رگید  هک  داهن  نامیپ  دش  ریـسا  ردب  رد  نو  چ_
کی زا  نم  ؤم  ؛ ِْنیَتَرَم ٍرْحُج  ْنِم  ُنِموُْملا  ُغَْدُلی  ال  دومرف : ترضح  دنک  اهر  ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  داهن  يراز  و 

(218) .دندیناسر لتق  ار ب_ه  وا  دو پ_س  هد ن_م_ي ش_ _ يز را گ_ _ بود خارو  س_

يرجه مراهچ  لاس  عیاقو 

ِ_ُب عــال _ُ م  ) هـب بّـقلم  ءآرب و  وــبا  هـب  یّنَکُم  هـک  رفعج  نــب  کــلا  _ر ب_ن م_ ما ع_ ها ص_ف_ر ، رد م_ لا  _ن س_ يا رد 
ْ_د ب_ه َ_ج _ي ن ضارا زا  دوـب  ناــمرف  مـکح و  بحاــص  هعـَـصْعَص  نـب  رماــع  ینب  هـل  رد ق_ب_ي_ _ت و  سا هَّن )  _ِ سَــالا

هضرع وا  رب  مالسا  ترضح  دیسر ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  تر  _ت ح_ض_ مد در خ_ _ن_ه س_ف_ر ك_ يد م_
زا یت  _ هک ج_م_عا دـشاب  اور  دـنگرزب ، یهورگ  نم  موق  نکل  تسین  یبره  ساره و  وت  تعباـتم  تعیب و  زا  ارم  درک : ضرع  درک ،

نمیا دجن  مدرم  زا  نم  دومرف : .د  _ن_ توعد ن_م_يا وت  تعباتم  تعیب و  هب  ار  نامدرم  ات  یتسرفب  دجن  هب  نم  اب  ار  ناناملسم 
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سپ تسین ؛  یضرعت  ناشیا  اب  ار  یسک  دنـشاب  نم  نامَا  راو و  رد ج_ در : ضرع ك_ .دنناسر  یبیـسآ  ناشیا  رب  مسرت  یم  متـسین و 
ورمع و ْنب  رِذـْنُم  هلمج  زا  هک  دومرف  باـختنا  باـح  _ صا را  _ي_ خَا زا  یلو چ_ه_ل ن_ف_ر  رفن و ب_ه ق_ داـتفه  ترـضح 

نب ورمع  یئازخلا و  ءاقرو  نب  ْلیَد  _ُ عفان ب_ن ب هْریَُهف و  نب  رماع  هَّمِـص و  نب  ثراـح  ْمیَلُـس و  شردارب  ناـْحِلم و  نب  (219  ) مارِح
دندیـشک و یم  مزیه  اهزور  دندوب  داّبُع  ءاّر و  _ُ _ه و ق هو ص_ح_با _ جو زا  هک ه_م_گ_ي  ناشیا  ریغ  و  ( 220  ) يرْمَض هّیَُما 
تدا ب_ه نآرق و ع_ب_ توالت  زامن و  هب  ار  اهبـش  دندیرخ و  یم  ماعط  هَّفُـص  باحـصا  رهب  زا  ار  نآ  دـنتخورف و ب_ه_يا  یم 

.دنداد یم  لقن  مز  تار ه_ي_ _ ها تار ط_ يار ح_ج_ زا ب_ _ت_ن_د و ه_م  شاد پ_ا م_ي 

نا ن_ج_د _ گرز هب ب_ داد و  تراما  هّیِرَس  نآ  رد  ار  ورْمَع  نب  رِْذنُم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  پ_س پ_ي_غ_م_ب_ر 
تفاـسم ّیط  اـج  همه  ناـشیا  .دیـشاب  راتفریذـپ  عیارـش  رد  ار  ناگداتـسرف  میلعت  هک  دومرف  بوـتکم  رماـع  ین  هل ب_ و ق_ب_ي_

ار یـضارا  نآ  سپ  دـجن ؛ هیلاـع  رد  میلُـس  ینب  هّرح  رماـع و  ینب  ضرا  ناـیم  تسا  یبآ  هاـچ  نآ ،  و  ( 221  ) هنوُعَم ْرِئب  هب  اـت  دـندرک 
؛  دـننارچب ات  دـندرپ  هَّم س_ _ِ ثراـح ب_ن ص یلوق  هب  راـصنا و  زا  يدرم  هّیُما و  نب  ورمع  هب  ار  دوخ  نارتش  دـندرک و  هاگرکـشل 

کلام نب  لیفطلا  نب  رماع  کیدزن  هب  اـت  دـنداد  ناـحل  مار ب_ن م_ هب ح_ ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  بوتکم  هاـگنآ 
كرا بو م_ب_ نآ م_ك_ت_ مار )  _ِ ح  ) در و دو ب_ب_ کلا ب_ نب م_ رماع  هدازردارب  هک  يرماع 
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يا هک  تشادرب  دایرف  دیدب  نیا  نوچ  مارح )   ) .دـنکفیب تفرگ و  یلوق  هب  درکن و  لوب  رماع ق_ دـهد ، رماع  هب  هدرب  هلیبق  نایم  هب  ار 
هد _ مآرد _ش  زا ق_ف_يا نت  کی  هک  هدرکن  مامت  نخـس  زونه  مراذـگب ،  ار  ربمغیپ  ماغیپ  هک  دـیهد  یم  ناما  ارم  ایآ  ناـمدرم ، 

_ت قو _ن  يا َ_ِه ! ْ_ب َ_ع کـْلا ِّبَر  _ِ ُتُْزف ب تـفگ :  مارِح )   ) .درک رد  هـب  رــس  رگید  بناــج  زا  دز ك_ه  ود  هز ب_ ن_ي_
ینب هلیبق  هکنآ  زا  دـعب  هدرک  عمج  ار  ناوْکَذ  لـْعِر و  هَّی و  _َ ُ_ص _م و ع َیل _ُ هل س _ف_ي_ل ق_ب_ي_ طـلا _ر ب_ن  ما ع_

ناناملـسم رـس  رب  هنوعَم  رئب  رد  هتـشادرب  ار  تعامج  نآ  سپ  _د  ندر _ي ن_ك_ هار وا ه_م_ هب  ءآربوبا  يراهنیز  هطـساو  هب  رماع 
راّفک دوب ، هداتفا  رایـسب  تحارج  اب  هاگبرح  نآ  رد  هک  دیز  نب  بعک  زج  دندینا  _ سر ار ب_ه ق_ت_ل  _ي  ما دـنتخات و ت_م_
رماع .دنتفرگ  ار  هّیما  نب  ورمع  .دش و  دیهـش  قدنخ  گنج  رد  دُرب و  رد  هب  ناج  وا  سپ  .دنتـشاذگ  ياج  هب  دنتـشادنپ و  لوتقم  ار  وا 
يوم سپ  دـنک  دازآ  يا  هدـنب  هک  تسا  هدـش  بجاو  نم  ردام  رب  تفگ  تشکن و  ار  وا  تسا  ْرَـضُم  هلیبق  زا  ورمع  هکنآ  هظحـالم  هب 

 . تخاس دازآ  ردام ، رذن  ياِزا  رد  دیرب و  ار  ورمع  یناشیپ 

رد ناـشیا  دروـخرب و  رماـع  ینب  هلیبـق  زا  درم  ود  هب  دیـسر  هرَقْرَق  یـضارا  هب  هک  نیمه  تفرگ  شی  _ن_ه پ_ يد هار م_ ور  ع_م_
ضوع هب  دنتفر  باوخ  هب  نت  ود  نآ  نوچ  تشادن  یهگآ  نیا  زا  ورمع  دندوب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  يادـخ  لوسر  راهنیز 

دمآ هنیدم  هب  نوچ  تشکب  ار  يرماع  نت  ود  نآ  دوخ ، باحصا  نوخ 
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_د ندو نا م_ن ب_ _ ما رد  نا  _ش_ يا دو : _ مر تر ف_ ح_ض_ تفگ ،  مّلـس  هلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلـص  ربـمغیپ  هـب  ربـخ  نآ  و 
تدا زا ش_ه_ مــــل  هــــلآ و س_ _ه و  یل هــــّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر .در و  _د ك_ نا ب_يا _ش_ يا _ت  يد يادا 

زور ب_ر ها ي_ا چ_ه_ل  _ن_د ي_ك م_ يو لوــــــــــل گ_ش_ت گ_ _ه س_خ_ت م_ نو _ُ َ_ع ءاد ب_رئ م ش_ه_
هل ناــشیا ق_ب_ي_ رب  دوــمرف  یم  هفاـــضا  و  ( 222) درک یم  نــــیر  هَّی ن_ف_ _َ ُ_ص ناو و ع _ كَذ _ل و  عر لــــئا  ق_ب_

ار ب_ه هرا  زا ع_ض_ل و ق_ یتعاـمج  یناـیِْحل  یلَذُـه  دـلاخ  نـب  نایفـس  هـک  اریز  ار ؛ هراـق  لْـض و  _َ نا ع _ي_ حـل ب_ن_ي 
ْنب دَثرَم  تباث و  نب  مصاع  دننام  ار  باحصا  ناگرزب  زا  نت  هد  دندرک و  مالـسا  راهظا  دندمآ و  هنیدم  هب  ات  درک  _ه  ناور هل  ح_ي_

یـضارا هب  نوچ  .دـننک  عیارـش  میلعت  هلیبق  ناـیم  رد  هک  دـندرب  هارم  ار ه_ _گ_ر  يد تفه ت_ن  ّيِدَـع و  نب  ْبیَبُخ  دـَثْرَم و  یبَا 
ناما ار  رگید  رفن  هس  دنتـشکب و  ار  ناشیا  نت  تفه  دـندرک  هطاحا  ار  ناـشیا  رود  دندیـسر  ْلیَذُـه _  ینب  زا  تسا  یبآ  هک  عیجَر _ 

.دنیوگ عیجَر )  هّیِرَس   ) ار هّیِرَس  نیا  دندش و  هتشک  زین  ناشیا  رمَالا  ُرِخآ  دندرک ، ردغ  زین  ناشیا  اب  دنداد و 

لول و ناد م_ ءآر چ_ن_ _ بو _ با .دندرک  ءاشنا  اهرعش  ءآربوبا  نامیپ  نتـسکش  رد  کلام  نب  ْبعَک  تباث و  نب  ناّسح  هلمجلاب ؛ 
یلـص لوـسر  ترـضح  نیرفن  هـب  ْ_ل  َ_ي فُّطلا _ر ب_ن  ما در و ع_ هود ب_م_ _ نا نز و  _ُ نآ ح رد  _ن ش_د ك_ه  يز ح_

.دش كاله  دروآرب و  نارتش  هّدغ  نوچ  يا  هّدُغ  هّیلولَس  ینز  هناخ  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

_ي_ر ضَّنلا ینب  نادوهج  هک  دشاب  مولعم  انامه  .دمآ  شیپ  ریضَّنلا  ین  هوز ب_ غ_ را ،  رد س_ن_ه چ_ه_ و ن_ي_ز 
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ناد _ن_ گو مـه س_ ریــضّنلا  ینب  نوـچ  نـت و  دـصت  ْ_ظ_ه ه_ف_ ير _ُ دو ب_ن_ي ق _د و ج_ه_ ندو راز ت_ن ب_ ه_
دنتــسج یم  ینوزف  هـظیَُرق  ینب  رب  دنتــشاد و  لاــمک  _ي ب_ه  تو _د ق_ ندو _ق ب_ فا ِّي م_ن_ _َ ُبا هــّللاد ب_ن  ع_ب_

مامت درم  کی  تید  ناـهاوخنوخ  دـشکب  ریـضنلا  ینب  زا  نت  کـی  هظیرق  هلیبق  زا  نوچ  هک  دـندرک  ّلجـس  دـنداهن و  ناـمیپ  هکناـنچ 
زا ب_ن_ي _ض_ي_ر ي_ك ت_ن  نــــلا زا ب_ن_ي  _ر  گا ار ن_ي_ز ب_ك_ش_ن_د و  _ل  دــــنریگب و ق_تا

.دنناتس يو  زا  تید  مین  دنناشن و  شرامِح  رب  هنوگژاو  دننک و  دودنا  ریق  ار  لتاق  يور  دشکب  هظیر  ق_

_ك_ه نآ طر  دـندوب ب_ه ش_ مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناـما  رد  دنتـشاد و  نمیـشن  هنیدـم  رد  هلمج  _ن  يا و 
.دنوشن ناتسادمه  نید  يادعا  اب  دنناروشن و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  يادخ  لوسر  رب  ار  نانمشد 

ثراو تـشکب ،  ریــضّنلا  ینب  زا  نــت  کــی  _ظ_ه  ير هــل ق_ زا ق_ب_ي_ يدر  دا ك_ه م_ _ت_ فا نا  ها چ_ن_ _ گا ن_
دوب و هتفای  توق  مال  _ سا نوچ  تقو  نیا  رد  دناتـسب  تید  مه  دـشکب و  ار  لتاق  مه  ّلجـس  ناـمیپ و  بسح  رب  اـت  تساوخ  لوتق  م_

صاصق دیهاوخ  رگا  دیاین  تسار  تاروت  _ت ب_ا  مو نیا ح_ك_ دنتفگ  دنتـسکشب و  نامیپ  هظیرق  ینب  دـندوب  فیعـض  نادوهج 
هلآ و هیلع و  هّللا  یل  لو ص_ _ سر تر  _ج_ا خ_ت_م ش_د ك_ه ح_ض_ ناد نخس ب_ تبقاع  دیناتس ، تید  هنرگو  دینک 
_ن يا ترـضح  دـندروآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دزن  هب  يرواد  نیا  نوچ  .دـشاب  مکاح  ناشیا  ناـیم  رد  مّلس 
 . _ت فا ذا ي_ تر ن_ف_ نآ ح_ض_ مکح  دـنتفگ  یم  هظیرق  ینب  هکناـنچ  تخادـنارب و  دوبن  تسار  تاروت  اـب  هک  ار  ناـمیپ 

لد رد  _د و  ند _ج_ي_ نر ّ_ض_ي_ر ب_ نلا مر ب_ن_ي  _ جال
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ناما رد  هک  ار  يرماع  رفن  ود  وا  نتشک  هیما و  نب  ورمع  هّصق  هکنیا  ات  دننک  يدیک  دننک  تسد  هب  تقو  نوچ  هک  دن  _ت_ فر گ_
ضر ك_ن_د ي_ا _ض_ي_ر ق_ نـلا زا ب_ن_ي  ار  رفن  ود  نآ  هـید  هــکنآ  يارب  ترــضح  .دــمآ  شیپ  دــندوب  ترــضح 

مینک نانچ  یهد  ناـمرف  _چ_ه  نآ _د : ندر ضر ك_ نادو ع_ ج_ه_ تفر ،  ناـشیا  نصِح  بناـج  هب  دـیوج  ناـشیا  زا  یتناعتـسا 
ار ندش  راصح  نورد  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  دیشاب ، ام  نامهیم  زورما  هدمآرد  ام  راصح  هب  هکنآ  میراد  اعدتسا  نکل 

هّللا یل  زگره م_ح_م_د ص_ دـنتفگ  نادوـهج  تسـشنب .  هداد  ناـشیا  راـصح  رب  كراـبم  تشپ  هدـش  دورف  نکل  تـسناد  اور ن_
وا تمحز  زا  ار  اـم  دـناطلغب و  وا  رـس  رب  یگنـس  دوش و  ماـب  رب  نت  کـی  دوشن  تسد  هب  یناـسآ  نید  ّمل ب_ هلآ و س_ _ه و  یل ع_

.دناهرب

ملس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  _ت .  شاد فو  ار م_ك_ش_ نا  _ش_ يا _ش_ه  يد _ نا _ل  یئر ج_ب_ لا ،  رد ح_
کیدزن هب  هک  دومرف  ار  هَمَلْـسَم  ْنب  دَّمَُحم  دمآرد  هن  _ يد نو ب_ه م_ چ_ تفرگ .  شیپ  هنیدـم  هار  هدومرف  تکرح  دوخ  ياج  زا 

رگا دیوش ، رد  هب  نم  راید  زا  مرجال  دیتخاس  هابت  شیوخ  دهع  دیدرک و  رْدَغ  نم  اب  هک  یئوگ  یم  ار  ناشیا  يوش و  یم  ریـضنلا  ینب 
ناشیا َّیبُا  هّللاد ب_ن  _د ع_ب_ ند چوک ش_ ياّیهم  نادوهج  .ددرگ  كاله  هضرع  دوش  هدـید  امـش  زا  نت  کی  زور  هد  سپ  زا 
مکحم عافد  رهب  زا  ار  دوخ  راصح  دیوشم و  نوریب  دوخ  ياه  _ه  نا زا خ_ زگره  دیشاب  یم  نم  نادنگوس  مه  امـش  هک  داد  ماغیپ  ار 

مو زا ق_ نت  رازه  ود  اب  نم  دینک ،
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 . میئامن تقفاوم  دیوش  نوریب  رگا  مینک و  تلتاقم  دیهد  مزر  رگا  مرضاح ،  امش  يرا  رد ي_ دو  خ_

(223  ...() مِِهناوخِال َنُولوُقَی  اوُقَفان  َنیذَّلا  َیِلا  َرَت  َْملَا   : ) یلاعت ُهّللا  َلاق 

یم یهاوخ  هچره  هک  دنداتسرف  مایپ  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  دنتخادرپ و  شیوخ  نوصح  تناص  رد ح_ نادو  ي_ه_
ریبکت زین  باحصا  تفگری و  _ي_د ت_ك_ب_ سر تر  هب ح_ض_ ماغیپ  نیا  نوچ  میوشن .  نوریب  شیوخ  هناخ  زا  ام  هک  نک 

نآ دو  دا و خ_ _ت_ سر زا پ_ي_ش ب_ف_ داد و  مــال  _ّ سلا _ه  یل نـینم ع_ ؤــملاریما  هـب  ار  گــنج  تــیار  سپ  دــنتفگ 
زا َّیبُا  نب  هّللادبع  دومرف و  هرـصاحم  ار  ناشیا  تشاذگ و  ریـضنلا  ینب  رد  رگید  زامن  تفرگ و  بات  لا ش_ _ب_ ند زا  ج_ن_با 

تشادزاب تسد  ناشیا  تناعا 

(224 () .َنیَملاعلا َّبَر  َهّللا  ُفاخَا  ّینِا  َْکنِم  ٌّيَرب  ّینِا  َلاق  َرَفَک  اّمَلَف  ْرُفْکا  ِناْسنِِالل  َلاق  ِْذا  ِناْطیَّشلا  َ_ِل  َ_ث َ_م (ك

خیب زا  ار  ناشیا  يامرخ  ناتخرد  دومرف  رما  ترـضح  .دـندرک  یمه  يراد  نتـشیوخ  راصح  ياـنگنت  رد  زور  هنابـش  هدزناـپ  نادوهج 
فو _ قو زا  نادو  دو ك_ه ج_ه_ نآ ب_ _ن ح_ك_م  يا تمکح  دـنیوگ  تشاد .  مان  هوْجَع  هک  امرخ  زا  عون  کی  زج  دـننزب 

دا _ت_ فا ص_ع_ب  نادو  ج_ه_ ب_ر  را  ك_ نو  چ_ .د  _ نر _ي_ گر ب_ لد  هرا  ب_ ي_ك  _ي  ضارا نآ  رد 
لاو _ ما هد ك_ه  نا  _ ما ار  _د ك_ه م_ا  ندا _ت_ سر ما ف_ _د پ_ي_غ_ ندا _ن ن_ه_ طو يال  لد ب_ر ج_ را  _ چا ن_

امــش ح_م_ل نارتــش  هــچنآ  زا  هداــیز  دوــمرف : تر  ح_ض_ چو ك_ن_ي_م .  هداد ك_ ار ح_م_ل  دو  لا خ_ _ق_ ثَا و 
.د _ ند یـــضار ش_ راــچان  يزور  دـــنچ  زا  سپ  دـــندادن ، اـــضر  ناـــشیا  مراذ .  در ب_ا ش_م_ا ن_گ_ _د ك_ ناو ت_

دـندش و ناساره  نادوهج  .دـیرذگب  دـیراذگب و  دـیراد  هچره  دـیتفاترب  نو ن_خ_س_ت س_ر  چ_ دو : _ مر تر ف_ ح_ض_
زین ناج  تمالس  هب  تبون  نیا  هک  دنتسناد 
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ياه هناخ  شیوخ  تسد  هب  تشگ  دهاوخ  ناناملـسم  هرهب  ناشیا  ياه  هناخ  هکنآ  مغ  زا  _د و  ندا نیا ن_ه_ رب  نخـس  دنباین  تسد 
.دندرک بارخ  یمه  ار  دوخ 

(225 (.) راْصبَالا ِیلُوا  ای  اُوِربَتْعاَف  َنینِمْؤْملا  يْدیَاَو  ْمِهیْدیَِاب  ْمُه  _َ تو _ُ ُ_ي َنو ب _ُ بِر _ْ ُ_خ ي  :) یلا ُهّللا ت_ع_ َلا  ق_

ار ي_ك دـهد و ه_ر س_ه ت_ن  چوک  ار  ناشیا  اـت  داد  ناـمرف  ار  هَمَلْـسَم  نب  دّـمحم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
_ه چر _ت_ن_د ك_ه ه_ فا _ص_ت ي_ خر دوب ، ار  ناشیا  هک  رتش  دصـشش  یلوق  هب  دادـب و  کـش  _َ ش_ت_ر و ي_ك م
نانز و فد  دنتـشاذگ ، اج  ار  دوخ  هحلـسا  بابـسا و  رگید  دـنداد و  لـمح  _ت_ن_د و  فر _ گر _س_ت_ن_د ب_ ناو ت_

هاـگنآ .دـشابن  یکاـب  یهودـنا و  ندـش  نوریب  نیا  زا  ار  اـم  هکنآ  زا  تیاـنک  .دـندرک  روب  _ن_ه ع_ يد رازاـب م_ زا  ناـیوگ  دورس 
لاو _ ما و  _د  ند ش_ خ_ي_ب_ر  ب_ه  _ي  خر ب_ و  _تا  عِرْذَا ب_ه  _ي  هور گ_ و  ما  ش_ ب_ه  _ت_ي  ج_م_عا
سپ دیامرف ؛ اطع  دهاوخ  هکره  هب  دنکب و  دهاوخ  هچره  هک  دش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  يادخ  لوسر  هر  نا ب_ه_ _ش_ يا

منک و تمسق  نارجاهم  رب  ار  لام  نیا  دیهاوخ  رگا  هک  دومرف  را  ار م_خ_ت_ راصنا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  ترـضح 
مهد و تمـسق  تمینغ  نیا  زا  ار  امـش  هن  رگا  دنـشاب و  لیفک  ار  شیوخ  راک  دوخ  دـنوش و  نوریب  امـش  ياه  هناخ  زا  هک  منک  مکح 
_ر ما دو و  _ مر ترجه ف_ هنیدم  هب  ترـضح  نآ  هک  تقو  نآ  زا  هچ  دشاب ؛ رارقر  _ن ب_ ير _ جا را ش_م_ا ب_ا م_ه_ ك_
وا شاعم  دـنک و  کیر  دو ش_ لا خ_ اب م_ هداد  ياج  دوخ  هناخ  هب  ار  نارجاهم  زا  نت  کی  راـصنا  زا  سکره  دو ك_ه  _ مر ف_

نب دْعَس  دشاب ، لیفک  ار 
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نانچمه میراد و  اضر  نادـب  ام  هک  يامرف  تمـسق  نیرجاهم  نیکاسم  رب  هلمج  ار  لام  نیا  هک  دـندرک  ضرع  هدابُع  نب  دعـس  ذاعُم و 
ناـشیا تعباـتم  راـصنا  تماـمت  مـیناد و  میهـس  کیرـش و  دوـخ  لاوـما  _م و ب_ا  يراد دو ب_ _ه ه_يا خ_ نا رد خ_ ار  ناـشیا 

.راْصنَالا ِءآْنبَا  ءانبءاَو  ِراْصنَالا  َءآْنبَاَو  َراْصنَالا  ِمَحْرا  َّمُهّللَا  َلاق : دومرف : اعد  ناشیا  قح  رد  ترضح  دندومن 

(226 () ...َنامیالاَو َراّدلا  ُؤَّو  _َ َ_ب _َن ت يذَّلاَو : ) لزا ش_د نا ن_ _ش_ يا رد ح_ق  _م_ه  ير _ه ك_ يآ _ن  يا و ه_م 

زج س_ه_ل ب_ن ح_ن_ي_ف و راصنا ، زا  هدرک و  تمسق  نیرجاهم  رب  ار  لام  نآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لو  _ سر
_ت سد _ت ت_ه_ي  لاو ب_ه غ_يا _ ما زا  ار  نا  _ش_ يا ار ك_ه  _ يز داد ؛ هر ن_ ار ب_ه_ ك_س  َ_ه ،  نا _ جدُو _ُ بَا
زا ترضح  نآ  دیـشخب و  مالّـسلا  هیلع  نین  _ؤ م_ ملار _ي_ ما هب  ار  تعامج  نآ  راهنَا  رابآ و  عرازم و  عبارم و  هاگنآ  _ت .  فا ي_

(227  .) تشاد فوقوم  مالّسلااهیلع  همطاف  دالوا  رهب 

يرجه مجنپ  لاس  عیاقو 

حیضوت

حا هلا ن_ك_ ار ب_ه ح_ب_ شْحَج  تنب  بنیز  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ترـضح  يرجه ،  مجنپ  لاـس  رد  و 
 . تشگ لزان  _ه ح_ج_با  يآ وا ،  فا  _ فز ما  دروآرد و ه_ن_گ_

یم لوزن  هاـچ  نآ  رـس  رب  ِقلطْـصُملا  ینب  هک  تسا  یهاـچ  ماـن  ( 228  ) عیـْسیَُرم دـش و  عـقاو  عیـْسیَُرم  هوزغ  مجنپ ،  هنـس  رد  زی  و ن_
هوز ار غ_ هوز  _ن غ_ يا _د و  يد _ي_ه ق_ حا زا ن_ _ن_ه  يد هـّـکم و م_ ناـــیم  هــعازخ  ینب  زا  تــسا  یبآ  نآ  .دـــندرک و 
هلیبق دّیس  دنشاب و  یم  هعازخ  زا  ینَْطب  ناشیا  تسا و  دعـس  نب  هَْمیَذُج  بقل  ( 229  ) ِقلَطْصُم دنیوگ و  زین  قلط  _ص_ ملا ب_ن_ي 

نآ هوزغ  نیا  .دو و س_ب_ب  رار ب_ _ِ _ي ض با ثرا ب_ن  نا ح_ _ش_ يا دئا  و ق_
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ناتـسادمه مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  يادـخ  لوسر  برح  رب  دوخ  ار ب_ا  _ت_ي  رار ج_م_عا یبا ض_ نب  ثراـح  هک  دوب 
هنیدم زا  نابعش  مود  _ن_ب_ه  شود زور  هدرک  رکشل  زیهجت  دیسر  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  هب  ربخ  نیا  نوچ  در  ك_

نایرکـشل دـمآرد و  یکانفوخ  يداو  هب  هار  ضرع  رد  .دـندوب  ترـضح  نآ  مزالم  هشیاع  هملـس و  ما  تاجوز ،  زا  دومرف و  تکرح 
ي_ا در : ضر ك_ لزا ش_د و ع_ مـال ن_ _ّ سلا _ه  یل _ل ع_ یئر _ت ج_ب_ شذ بش گ_ زا  یـساپ  نوـچ  دـندمآ ؛ دورف 
_ر گا _د  نراد _ر  طا رد خ_ دـنا و  هدـش  نمجنا  يداو  نیا  رد  ّنج  راّـفک  زا  یتعاـمج  مّلـس !  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هـّللا  یلـص  لوـسر  تر  پ_س ح_ض_ _ن_د ، نا _ سر يد  _ نز ار گ_ نا  _ ير _ك_ شل _ن_د  ناو ت_
رب مالّـسلا  هیلع  نینم  _ؤ  ملار _ي_ ما دا و  _ت_ سر نا ف_ _ش_ يا گـنج  هب  دـیبلط و  ار  مالّـسلا  هـیلع  نـینم  ؤـملاریما  ترـضح 

 (. منیکن رارکت  رگید   ) میدرک رکذ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  تازجعم  رد  ار  هّصق  نیا  ام  و  تفای .  رفظ  ناشیا 

دا وا ج_ه_ مو  ثرا و ق_ دش و ب_ا ح_ دراو  عیـْسیَُرم  یـضارا  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  نآ  زا  سپ  هلمجلاب ؛ 
را _ت ك_ف_ يار هداـتق ك_ش_ت_ه گ_ش_ت و  تـسد  هـب  دوـب _  نیکرــشم  ياوـل  بحاـص  هـک  ناوفــص _  .دـندرک 

ثراح رکشل  .دیـسر  لتق  هب  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملار  _ي_ ما تسد  هب  شرـسپ  اب  تشاد  مان  کلام  هک  يدرم  دش و  نوگ  _ نر س_
.دش دیهش  نت  کی  ناناملسم  زا  دنتخادنا و  كاخ  هب  ار  ناشیا  زا  نت  هد  دنتخاتب و  ناشیا  بقع  زا  ناناملسم  دندرک  رارف 

؛  هل _م_ جلا ب_
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یعم _د و ج_ ند _ يدر هتـشک گ_ راـفک  زا  یعمج  تفر و  یم  بر  بر و ض_ را ب_ه ح_ زور ك_ه ك_ زا پ_س س_ه 
دنفسوگ رازه  جنپ  رتش و  رازه  ود  تشگ و  راتفرگ  ناش  _ يا نانز  زا  نت  تسیود  هلمج  زا  دنتشگ  ریگتسد  ریـسا و  هیقب  دندومن  رارف 

عقاو سامش  نب  سیق  نب  تباث  مهس  رد  هک  دوب  رارِض  یبا  نب  ثراح  رت  _ خد هَّر  _َ ب نا ،  _ نز هلمج  زا  تشگ و  نایرکـشل  تمینغ 
وا هدر ب_ه  ار ت_ح_ص_ي_ل ك_ دو  _ت ك_ه ب_ه_يا خ_ خا _ب س_ م_ك_تا ار  وا  _ت )  ث_با ، ) ش_د
ّمل هــــــــلآ و س_ _ه و  یل هـــــــــّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر زا  هَّر )  _َ ب  ) .د _ دازآ ب_شا ها  _گ_ نآ دزادر و  ب_پ_

غیرد وت  قـح  رد  رتـهب  نآ  زا  من و  چ_ن_ي_ن ك_ دو : _ مر .دـیامرف ف_ یتناـعا  وا  تبا  ءادا ك_ت_ رد  _ت ك_ه  ساو خ_
ربارب نیا  اب  تلود  چـیه  درک : ضرع  منک .  جـیوزت  ارت  هاگنآ  مهدـب  ارت  تباـتک  هجو  دومرف : تسا ؟  مادـک  رتهب  نآ  تفگ  مرادـن . 

_ت و شاذ هَّیْریَوج گ_ ار  وا  مان  تفرگب و  سیق  نب  تباـث  زا  ار  وا  دادـب و  يو  تباـت  تر ن_ج_م ك_ .دوبن پ_س ح_ض_
هّللا یل  اد ص_ لو خ_ _ سر ّصاخ  هَّیْریَوُج  هک  دنتسناد  نوچ  ناناملسم  تخاس .  کلـسن  _ش م_ يو _تا خ_ جوز کل  رد س_

رد مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغ  عیجـض پ_ي_ ناشیوخ  هک  دشابن  اور  دـنتف  گ_ ّمل گ_ش_ت ،  هلآ و س_ _ه و  یل ع_
ّقح رد  ار  ینز  مدینشن  زگره  تفگ :  هشیاع  .دنتخاس  دازآ  دنتشاد  ریسا  قلطـصملا  ینب  زا  هک  نز  ره  سپ  دنـشاب ؛ ّتیقر  رـسا و  دیق 

.دوب ار  هیریوج  هک  تکرب  لضف و  نآ  دوخ  نادنواشیوخ 

برح زا  سپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  يادخ  لوسر  هل ؛  _م_ جلا ب_
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 ، هوزغ نیا  زا  تـعجارم  رد  تـفرگ و  شیپ  تـعجارم  قـیرط  هاـگ  _ نآ _ت  شاد _ت  ما _ قا _ي  ضارا نآ  رد  رگید  زور  راـهچ  ، 
ِْنَئل  : ) تفگ قفانم  ِّیبُا  هّللادبع  داد و  يور  ینَهُج  نانـس  يرافغ و  دیعـس  ب_ن  دو ) _ُ ْ_ع َ_س ها ب_ن م ْ_ج_ َ_ه ج  ) هاجْهَج هّصق 

هک سک  نآ  مـی  _ش_ت_ گر هنیدـم ب_ هـب  رگا  ( 230 () َّلَذَـالا اَْـهنِم  ُّزَعَـالا  َّن  _َ جر _ْ ُ_خ َیل َ_ِه  _ن يد _َ ْملا َیِلا  ْ_ن_ا  َ_ع جَر
 _ مـّل هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  ياد ص_ لو خ_ _ سر مـنم و  زیزع  هـکنآ  زا  تیاـنک  .دـنک  نوریب  ار  رتـلیلذ  دــشاب  رتزیزع 

هدینـش ار  وا  تاـملک  دوـب  هدیـسرن  غوـلب  ّدـح  هب  زو  _م ك_ه ه_ن_ قرا _د ب_ن  يز _ت .  سا _ل  یلذ هّللا ِ__ _ِ ُذو ب _ُ َ_ع ن
درو َ_م خ_ َ_س دمآ و ق ترضح  نآ  دزن  هب  هّللادبع  .درک  لقن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  تر پ_ي_غ_م_رب  يارب ح_ض_
قدص دش و  لزان  َنُوق ) _ِ فا ُ_ن_ ْملا َكَءآ  اِذا ج_  : ) هروس هک  دوب  رطاخ  هدرزآ  دـیز  تسا .  هتفگ  غورد  دـیز  ما و  هتفگن  نم  هک 

 . هشیاع ْکِفا  هّصق  دش  عقاو  هوزغ ،  نیا  زا  تعجارم  رد  مه  تشگ و  مولعم  ّیبُا  نبا  قافن  دیز و 

بازحا گنج 

بَرَع همه  زا  _ش  ير هکنآ ق_ رهب  زا  دـنیوگ ؛ زین  بازحا  هوزغ  ار  نآ  دـمآ و  شیپ  قدـنخ  هوزغ  جـنپ ،  لاّو س_ن_ه  رد ش_ و 
هّللا یل  ياد ص_ لو خ_ _ سر نو  دو ك_ه چ_ نآ ب_ زا  هوزغ  نیا  شزیگنا  .دندرک و  مهارف  یبزح  هلیبق  ره  زا  هدومن  دادمتـسا 

زا نت  تسیب  سپ  دـش ، دایز  ترـضح  نآ  اـب  ناـشیا  توادـع  درک  نوریب  هنیدـم  زا  ار  ریـضنلا  ینب  نادوهج  مّلـس  هلآ و  _ه و  یل ع_
حتف هب   ) هذْوَهو عیبّرلا  نب  هنانِک  و  ریبزک )  ) ْقیَقُحلا یبءا  نب  مـال )  دـیدشت  هب   ) مّالَـس بَطْخَءا و  نب  ّیَیُح  دـن  _ نا ناـشیا م_ ناـگرزب 

( ءاه
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هدنز ات  دـندرک  هدـهاعم  هّکم  هناخ  رد  شیرق  دیدانـص  زا  رفن  هاجنپ  نایفـسوبا و  اب  دـندش و  هّکم  هب  قفانم  بهار  رماعوبا  سیق و  نب 
هب هدنابـسچ و  هناـخ  راوـید  هب  ار  دوـخ  ياـه  هنیـس  دـنرادنزاب و  تسد  مّلـس  هـلآ و  _ه و  یل هـّللا ع_ یلـص  دـمحم  برح  زا  دنـشاب 
زا نادو  ي_ه_ و  _ش  ير ق_ نآ  زا  پ_س  _د ، ندر ك_ م_ح_ك_م  ار  هد  _ ها م_ع_ _ن  يا _ن_د  گو س_
زا در  راز م_ راـهچ ه_ اـب  سپ  درک  رکــشل  يروآ  عـمج  نایفــسوبا  .دـندرک  دادمتــسا  دوـخ  نادـنگو  _ل و ه_م س_ ق_ب_يا

رازه ود  _ي_د  سر نار  _ هَّظلاُّر _َ هب م نوچ  دوب و  بسا  دصیـس  رتـش و  رازه  ناـشیا  رک  _ شل رد  نور ش_د و  ّ_ه ب_ي_ م_ك
ات دیـسر  یم  وا  يارب  ددم  _ت_ه  سو _ت و پ_ي_ سو ناشیدـب پ_ي_ نافطَغ  هَراِزف و  هَنانِک و  عَجْـشَا و  مَلْـسَا و  لئابق  زا  درم 

.دوب هدش  عمج  وا  يارب  يرکشل  درم  نت  رازه  هد  دیسر  هنیدم  هب  هک  یتقو 

قدنخ گنج  رد  ناملس  داهنشیپ 

ترو _ن ب_با م_ش_ يا رد  باحـصا  اب  دیـسر  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  هب  ربخ  نیا  نو  چ_ يو ،  نآ س_ زا  ّ_ا  ما
يدلب رس  هو ب_ر  _ب_ نا ير  _ك_ شل نوچ  ام  کلامم  رد  هک  درک  ضر  هّللا ع_ن_ه ع_ _ي  ضر نا  _ مل س_ دو ، _ مر ف_

وا نخس  ترـضح  _د ، يو ب_شا زا ي_ك س_ يور ج_ن_گ  ات  دننک  یقدنخ  ار  رهـش  نآ  درگ  تناصح  رهب  زا  دنک  نتخات 
هیلع هّللا  یلص  ربمغیپ  دیسر و  هرهب  عرذ  هد  یتیاور  هب  عْرَذ و  لهچ  ار  سک  هد  ره  .دومرف  قدنخ  ْرفَح  هب  رما  ار  باحصا  دیدنـسپ  ار 

تشه رب  ار  نآ  قرُط  دندیناسر و  نایاپ  هب  ار  قدنخ  راک  هام  کی  تدم  ات  دومرف  یم  ددم  قدنخ  رفح  رد  ناشیا  اب  زین  مّلس  هلآ و  و 
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سک دنچ  اب  راصنا  زا  نت  کی  رجاهم و  زا  نت  کی  باب  رد ه_ر  داد ت_ا  نامرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  دنداهن و  باب 
نا و _ نز هدو  _ مر راو ف_ _ت_ سا ار ن_ي_ز  _ن_ه  يد را م_ _ن_د و ح_ص_ ظــــفاح ب_شا سراـــــح و  رکـــــشل  زا 

.دش ماظن  هب  اهراک  نیا  شیرق  ندمآ  زا  شیپ  زور  هس  دنداد  ياج  لاقثا  لاوما و  ار ب_ا  نا  _ كدو ك_

هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  دم  زا م_ح_ ار  هظیرق  ینب  دوهج  یناوت  رگا  تفگ :  دیبلط و  ار  بطخَا  نبّیَیُح  نایفـسوبا  يو  نآ س_ زا  ّ_ا  ما
دمآ دوب  هظیرق  ینب  هلیبق  دـئاق  هک  دـسا  را ك_ع_ب ب_ن  رد ح_ص_ هب  بطخا  نبا  ّیَیُح  تسا .  يراـکوکین  ینادرگب  مّلـس  و 
درک دایرف  تفوکب و  نادنـس  هرابود  .داد  _خ ن_ سا هد پ_ _ مآ زا ب_ه_ر چ_ه  _ت و  سا ّیَیُح  هک  تسناد  بعک  تفوکب .  رد 
بر لــــــئا ع_ _ش و ق_ب_ ير فار ق_ _ شا ما  هدروآ  يد  _ با تّز  رد ب_گ_ش_يا ك_ه ع_ بــــــعک  يا  هــــــک 

هیلع و هّللا  یلص  دمح  راو م_ رد ج_ ام  تفگ :  بعک  .دنـسر  یم  رد  یگنج  درم  رازه  هد  کنیا  هدش  ناتـسادمه  _ت و  سد ه_م_
 . مینکشن ار  وا  هدهاعم  یبجوم  یب  میا  هدرکن  هدهاشم  یئوکین  زج  مّلس  هلآ و 

لد هد و  را ش_ رد ح_ص_ _ل  خاد هـل و ش_ي_ط_ن_ت  _ط_ب ب_ه ح_ي_ خَءا َ_ّي ب_ن  ُ_ي ح هــل ؛  _م_ جــلا ب_
_د م_ن ندر _ گزا ّمل ب_ هلآ و س_ هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  زا  شیرق  رگا  هک  درک  داـی  دـنگوس  درک و  مر  ار ن_ ْ_ب  َ_ع ك

هیلع هّللا  یلـص  ربمغ  _ه پ_ي_ ما _ ند هاگنآ ع_ه_ دـشاب  ارم  تسا  وت  يارب  زا  هچ  _ نآ _م ت_ا  يآرد را ت_و  ب_ه ح_ص_
ار وا  تسویپ و  نا  _ف_ي_ سو _ با هب  هدش  نوریب  درک و  هراپ  تفرگ و  ار  مّلس  هلآ و  و 
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ار ناناملـسم  دوـب  میظع  یبْـطَخ  دیـسر  یم  شیرق  رکـشل  هک  تقو  نینچ  رد  هـظیرق  دـهع  ضقن  نوـچ  .داد  هدژم  دـهع  ضقن  نیدـب 
.داهن ترصن  هدعو  يادخ  بناج  زا  داد و  یمه  لد  ار  ناشیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  داتفا ، بولق  رد  يرسک 

دن _ت_ شاد ياهلد ض_ع_ي_ف  هک  نیملـسم  زا  یـضعب  دندیـسر  رگیدکی  يافق  زا  جوف  جوف  راّفک  رکـشل  ماگن  _ن ه_ يا رد 
.دیسر هاگولگ  هب  عزف  زا  اهلد  دش و  ياج  هب  اج  اه  هناخمشچ  رد  اهمشچ  هک  دندیسرت  نانچ  دندیدب  هوبنا  رکشل  نیا  نوچ 

_ِ َ_ت غاز ِْذاَو  ُ_ْم  ْ_ك ِ_ن َ_َل م ْ_ف سَا ِ_ْن  ُ_ْم َو م ِ_ك قْو _َ ِ_ْن ف ُ_ْم م كُؤآ ِْذا ج_  : ) یلا ُهـــــــّللا ت_ع_ َلا  َ_م_ا ق_ ك
(231 () .ُراْصبَالا

قد يو خ_ن_ نآ س_ زا  سپ  .دـندوب  هتــسنادن  قدـنخ  زگره  هـچ  دـندنام ؛ تفگــش  قدـنخ  ندـید  زا  راّـفک  رکــشل  هلمجلاـب ؛ 
هّللا یلص  باحصا پ_ي_غ_م_رب  .دنداد  راصح  ار  ناناملـسم  زور  تفه  تس و  زور ي_ا ب_ي_ را  ب_ي_س_ت و چ_ه_

هک تخومایب  ار  ناشیا  داد و  میب  ار  ناناملسم  نیقفانم  زا  یـضعب  دندوب  بَعَت  جنر و  راتفرگ  هرـصاحم  يانگنت  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
.دننک هنیدم  يوس  هب  ور  هدرک  هناهب  ار  دوخ  ياه  هناخ  ظفح 

( .اراِرف ِّالا  َنُودـیُری  ْنِا  ٍهَرْوَِعب  َیِهام  ٌهَرْوَع َو  اـنَتُوُیب  َّنِا  َنُولوُقَی  َِیبَّنلا  ُمُْهنِم  _ٌق  ير _َ ُنِْذا ف _َ ْ_ت َ_س يَو  : ) یلا َ_ع_ ُهّللا ت َلا  ق_
(232)

ّدوَْدبَع و نب  ورمع  زور  سپ ي_ك  .دنتخادنا  یم  مه  هب  گنـس  ریت و  هکنآ  زج  دشن  عقاو  یبرح  هرـصاحم  ماّیا  رد  هلم ؛  _ جـلا ب_
هک يرِْهف  سادِْرم  لْهَج و  یبَا  نب  َ_ه  مِر _ْ ِ_ك _ب و ع هَو _ي  بَا هَْریَبُه ب_ن  باّطَْخلا و  ْنب  رارِض  هَْریَغُْملا و  نب  هّللادبع  نب  ْلَفَْون 
زا هدرک  ادیپ  یقیض  _د و م_ ندر _ت_ن ك_ خا قد ت_ را خ_ن_ _د ت_ا ك_ن_ ندو شیرق ب_ ناسُْرف  ناعْجُـش و  زا  همه 

نآ
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ورمع دندز ، فص  قدـنخ  رانک  رد  شیرق  نازرابم  زا  یتعامج  اب  دـیلولا  نب  دـلاخ  نای و  _ف_ سو _ با دـندرک و  نتـسج  يانگنت 
 . میوش هتسویپ  امش  هب  زین  ام  دتفا  تجاح  رگا  دیشاب  هتخاس  امش  دنتف  .د گ_ _ یئآرد داد ك_ه ش_م_ا ه_م  _گ  نا ب_

نو _ي_د چ_ زرا ط_بل داد و م_ب_ رد  مخـض  یئادن  دنارب و  نادیم  درگ  یتخل  دـناهج و  رب  بسا  هناوید  وید  نوچ  ورمع  سپ 
فـصو باحـصاو ،  _د  ندا _ر م_ي ن_ه_ بار ب_ راوس ) رازه   ) اـب ار  وا  دـندیمان و  م_ي  َ_ل )  ْیل _َ سرا ي ف_  ) ار ور  ع_م_

رذـع تهج  هب  باّـطخلا  نبا  .دـندنکفا  _ر  يز _ا ب_ه  هر ْ_ُر س_ یَّطلا ُمِهِـسُؤُر  یلَع  َّنَاَـک  مَرَج  ـال  دـندوب  هدینـش  ار  وا  تعاـجش 
_ح_با ش_ك_س_ت_ه ت_ر صا _ر  طا در ك_ه خ_ هر ك_ _ كذ ور ت_ تعاجـش ع_م_ زا  دـنچ  ینخـس  باحــصا 

یم زرابم  ورمع  هک  دینـش  نوچ  مّلـس  هلآ و  _ه و  یل هّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر .دـندش  رت  هریچ  نا  _ق_ فا ش_د و م_ن_
اب موش و  وا  نادیم  هب  نم  درک : ضرع  هیلع  هّللا  تاولص  یضترم  یلع  دنادرگب ؟ نمـشد  نیا  رـش  هک  دشاب  یتسود  چیه  دومرف : دبلط 

دـیامزآ و دربن  دـیآ و  نم  دزن  هب  هک  امـش  زا  تسی  هک ك_ داد  رد  ادـن  ورمع  هراب  رگید  .دـش  شوماخ  ترـضح  منک .  تزرابم  وا 
یمن تسود  ایآ  مّنهج ،  هب  ام  ناگتـشک  دـنور و  تشهب  هب  امـش  ناگ  هک ك_ش_ت_ تسا  نآ  نامگ  ار  امـش  ساـّنلا  اـهُّیَا  تفگ 

 : تفگ دروآرد و  نالوج  هب  ار  دوخ  بسا  سپ  دتسرف ؟ مّنهج  هب  ار  دوخ  نمشد  ای  دنک  تشهب  رفس  هک  امش  زا  یسک  دراد 

 : رعش

مَِجیءادِّنلا َنِم  ُتْحَِحب  ْدََقلَو 

(233 (؟ زرابم ْنِم  ْلَه  ْمُکِع 

تر ح_ض_ مدر .  زرا ك_ بــــــــــــل م_ب_ زا ب_س ط_ _ت و خ_ش_ن ش_د  شرد _گ م_ن  نا ي_ع_ن_ي ب_
یل لو ص_ _ سر
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_ؤ م_ن_ي_ن ملار _ي_ ما داد ، باوج ن_ یـسک  دـنک ؟ عفد  ار  گـس  نیا  هک  تسیک  دومر : ّمل ف_ هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_
ای هک :  دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  ترضح  منک .  عفد  ار  وا  مور  یم  نم  تفگ :  تساخر و  مال ب_ _ّ سلا _ه  یل ع_

 ! مبلاط یبا  نب  یلع  نم  درک : ضرع  مالّسلا  هیلع  یلع  تسا !  ّدوَْدبَع  نب  ورمع  نیا  یلع ، 

 : ماقم نیا  رد  ارعشلا  کلم  موحرم  هتفگ  وکین  هچ  و 

 : رعش

نیا تسا  ورمع  هک  شدورس  ربمیپ 

نیتسآز هتخآ  یلی  تسد  هک 

منم کنیا  هاش  يا  تفگ  یلع 

منشوج رد  تسا  ریش  هشیب  کی  هک 

تـشاد ما  ن_ لو )  _ض_ فـلا تاذ   ) ار ك_ه دو  هرز خ_ ّمل  هلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  پ_س پ_ي_غ_م_ب_ر ص_
نادیم هب  ار  وا  درک و  وا  رد ح_ق  _ا  عد وا ب_س_ت و  رب س_ر  ار  دوخ  باحس  همامع  دیناشوپ و  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  رب 

: دومرف وا  راعشا  باوج  رد  درک و  ورمع  گنهآ  تعرس  هب  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  .داتسرف 

 : رعش

اتَا ْدَقَف  َّنَلَْجعَتال 

زجاع َْریَغ  َِکتوَص  ُبیُجم  ُك 

ٍهَریَصبَو ٍهَِّینوُذ 

ٍزئاف َّلُک  یْجنُم  ُقْدِصلاَو 

َمیُقا ْنَا  وُجْرََال  ّینِا 

ِِزئانَْجلا َهَِحئان  َْکیَلَع 

یْقبَی ءالَْجن  ٍَهبْرَض  ْنِم 

(234) ِزئازَه _ ْلا َدَْعب  اُهتْوَص 
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235)پ_س ( ) ِهـِل _ُ ِكرِّشلا ك َیِلا  ُهُّلُک  ُناـمی  ـالا  َزََرب  : ) دوـمرف مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلـص  _ت پ_ي_غ_م_رب  قو _ن  يا
یلص ربمغیپ  گنج  زا  تسد  ای  دروآ ، مالسا  هر ي_ا  _ ما زا س_ه  یکی  هب  دومرف  توعد  ار  ورمع  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملار  _ي_ ما

مالّسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  اب  گنج  زا  ناهن  رد  اّما  درک  رایتخا  ار  موس  رما  ورمع.دوش  هدایپ  بسا  زا  ای  درادب ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
زاب تمالس  هب  یلع  ای  تف :  مَر گ_ _َ جال .دو  _ن_كا ب_ سر ت_
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رگید مدرَم ،  هلاس  داتـشه  کنیا  نم  و  یمه )  دیوب  ریـش  ناهد  تزو  ه_ن_  ، ) هد _ي_ سر نادرم ن_ اب  دربن  نادیم و  ارت  زونه  وش 
نم گـن  ارت ب_ه ج_ ینمیا  هچ  هب  تّمع  رـسپ  مناد  یمن  مشکب و  ارت  هک  مرادـن  تسود  مدوـب و  تـسود  ترد  اـب پ_ نـم  هـکنآ 

 . هدنز هن  یشاب و  هدرم  هن  هک  مرادب  ّقلعُم  نیمز  نامسآ و  نایم  رد  میابُرب و  ما  هزین  هب  ارت  مراد  تردق  نم  هکنآ  لاح  داتسرف و 

دش و هدایپ  ورمع  سپ  مشکب .  ادخ  هار  رد  ارت  هک  مراد  یم  تسود  نم  انامه  راذگب ، نانخس  نیا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 
تخس رگیدک  _ت و ب_ا ي_ خا مال ت_ _ّ سلا _ه  یل ؤملاریما م_ن_ي_ن ع_ رس  رب  هدیشک  ریشمش  اب  درک و  یپار  دوخ  بسا 
ریشمش درک و  یتصرف  ورمع  رمَالا  رِخآ  .دندید  یمن  ار  ناشیا  بناج  ود  زا  نایرک  _ شل دش و  کیرات  درگ  زا  نیمز  هک  دندیشوکب 

ورمع ریشم  دیشک ش_ رس  رد  رپس  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دروآ ، دورف  مالّـسلا  هیلع  _ؤ م_ن_ي_ن  ملار _ي_ ما ار ب_ر  دوخ 
هدروخ مخز  ریـش  نوچ  مـال  _ّ سلا _ه  یل نینم ع_ ؤـملاریما  ترـضح  دـیناسر ، یتـحارج  ار  باـنج  نآ  رـس  درک و  همین  ود  ار  رپـس 

ْدَق یلع !  اـی  تفگ :  ورمع  تسـشن ،  شا  هنیـس  رب  ترـضح  داـتفا ، نیمز  هـب  ورمع  درک ، عـطق  ار  وا  ياـپ  دز و  وا  ياـپ  رب  يریـشمش 
 ، نکم زاب  نم  نت  زا  هماج  یتشک  ارم  نوچ  تفگ :  هاـگنآ  یتسـشن .  یگرزب  ياـج  رد  یلع !  يا  ینعی  اـمیظَع ، ًاـِسلْجَم  یّنِم  َتْسَلَج 

 . تسا ناسآ  یلیخ  نم  رب  راک  نیا  دومرف 

مالّسلا هیلع  یلع  تسد  هب  ّدودبع  نب  ورمع  ندش  هتشک 

هک دنا  هتفگ  وا  ریغ  دیدحلا و  _ي  با _ن  با و 
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رـس ریـشمش  اب  تفاتـش و  ورمع  رب  كاـن  نو ش_ي_ر خ_ش_م_ درو چ_ تبرـض خ_ ورمع  زا  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  نوچ 
ورمع هک  دنتـسناد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ریبکت  يادص  زا  ناناملـسم  دروآرب  ری  _گ ت_ك_ب_ نا تخادنیب و ب_ نت  زا  ار  شدیلپ 

تدابع زا  تسا  رتهب  قدنخ  زور  رد  یلع  تبرض  هک  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  پ_س  هتـشک گ_ش_ت . 
(236  .) تمایق زور  ات  سنا  نج و 

 : هّللا همحر  َلاق  میامن ؛  رکذ  اجنیا  رد  مناد  یم  بسانم  هدومرف  داریا  هّیئاه )   ) هدیصق رد  ار  ورمع  لتق  هّصق  يرُْزا  خیش 

 : رعش

ٌتاوَطَس يرَْولا  ِیف  ُْهنِم  ْتَرَهَظ 

ٍّدَو ِْنب  ورْمَع  ِْشیَِجب  ْتَّصَغ  َمْوَی  هی ا  تَا  ام  ْمُهُّلُک  ُمْوَْقلا  یَتَا  ام 

اهاضَف َقاضَو  الَْفلا  ِتاوَه  َل_

ادْرَف ِهَنیدَْملا  َیِلا  یّطَخَتَو 

اهاشْخَی الَو  يدِْعلا  ُباهَیال 

ْنِک لَو  ٌفُوُلا  ْمُه  ْمُهاعَدَف َو 

اهاَظل ُّبِشَی  يذَّلا  َنوُرُْظنَی 

يِرماع ٍرَوْسَق  ْنِم  ُْمتنَا  َْنیَا 

اهارَش یف  ُهَسَْاب  َدْسُالا  یِقَّتَت 

ِتاّنَْجلا َیِلا  ُقُوتَت  ُهُسْفَن  ْنَم  َْنیَا 

اهادِع َمیحَْجلا  ُدِرُوی  ْوَا 

ُثِّدَُحی یفَطْصُم  _ ْلا يَدَْتباَف 

اه يرُْخا  یف  َنوُِرباّصلا  ُرَجُویاّمَع 

انانِج ِلیلَْجِلل  َّنِا  ًالئاق 

اهارَی َنیرِجاهُْملا  َْریَغ  َْسَیل 
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ِهّللا یَلَع  ُْتنِمَض  ْدَقَو  وٍرْمَِعل  ْنَم 

اهالْعَا ِِهنانِج  ْنِم  َُهل 

(237) ٍماوَسَک ِِهباوَج  ْنَع  اْوَوَْتلاَف 

اهاعَد ْنَم  ًهَبیُجم  اهارَت  ال 

یِشَُرق ٍسِراِفب  ْمُهاذِاَف 

اهاطَی ْنَا  ًهَفیخ  َضْرَالا  ُفُجْرَت 

ٌلیفَک َياوِس  ( 238) اَهل ام  ًالئاق 

اهافَو َّیَلَع  ٌهَّمِذ  ِهِذه 

اهاعْرَم یِلا  یشْحلا  ُصامِخ  یشْمَت  امَک  زارْبلا  ُُبلْطَی  یشَمَو 

یّقَلتَف ًهَِّیفِرْشُم  یضَْتناَف 

اهارَبَف ٍَهبْرَِضب  ٍورْمَع  َقاَس 

ُْهنِم ْفیَّسلا  ُهَّنَر  ِرْشَْحلا  َیِلاَو 

اهادَص ُعْجَر  ِْنیَِقفاْخلا  ُءَالْمَی 

ٍتامُرْکَم ْتَوَح  ًَهبْرَض  اَهل  ای 

اهالَقَث اهِرْجَا  َلِْقث  ْنِزَی  َْمل 

یلاعَم _ ْلا يدِْحا  ُهالُع  ْنِم  ِهِذ  ه 

اهاوِسام ْسِقَف  ِهِذه  یلَعَو 

لفون دندرک و  روبع  قدنخ  زا  دنتخیرگ و  وا  ياقفر  داتفا  نی  _ مز ور ب_ر  نو ع_م_ _ت ك_ه چ_ سا _ت  ياور _ر  زا ج_با
ارم ب_ه تفگ  وا  دندنکفا  یم  وا  رب  گنس  ناناملسم  داتفا ، قدنخ  نایم  رد  هّللادبع  نب 
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_ت بر هدـش و ب_ه ي_ك ض_ شیپ  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤـملاریما  .دـنک  هلتاـقم  نـم  اـب  دـیایب و  یـسک  دیـشکم  ّتلذـم  _ن  يا
هچ تفگ :  رباـج  سپ  تخیرگب .  دـن و  _ك_ فا ار  شا  هرز  دز  شنیز  سوـپرق  رب  یتبرـض  ار  هْریَبُـه  تخا و  شرا ب_س_ ك_

! ار تولاج  دواد  نتشک  هّصق  هب  ورمع  نتشک  هّصق  تسا  هیبش  رایسب 

_د ك_ه ندا _ت_ سر _ش ك_س ف_ ير _ت ق_ فر ها ك_ه ج_ن_گ ب_ه پ_يا  _گ_ نآ هـــل ؛  _م_ جـــلا ب_
ُلُْکاَن ْمَُکل ال  َوُه  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  يادخ  لوسر  دنربب ، دنرخب و  ناناملـسم  زا  ار  _ل  فو ورمع و ن_ َ_د  َ_س ج

 . میهاوخ یمن  ناگدرم  ياهب  ام  دشاب  ناتدوخ  لام  اهدسج  تْوَْملا ي ؛  َنَمَث 

اب _ت ن_م_ي ش_د  فا برع ي_ رد  نآ  دـننام  هک  ورمع  هرز  هک  دـید  تسـشنب  وا  نیلاـب  رب  ورمع  رهاوخ  تفرب  تزاـجا  نوچ 
 . میرک يدرم  رگم  تسا  هتـشکن  ارم  ردارب  ینعی  ٌمیرَک ؛ ٌْوفُک  ِّالا  ُهَلَتَقام  تفگ :  دـنا ، هدرکن  نوریب  ورمع  نت  زا  هماج  هحلـسا و  ریاـس 
ها _گ_ نآ مال !  _ّ سلا _ه  یل بلا ع_ _ي ط_ با یل ب_ن  ع_ گ_ف_ت_ن_د : ردارب م_ن ؟  هدنـشک  تسیک  دیـسرپ : سپ 

(239 :) درک _ش_ءا  نا ود ب_ي_ت  _ن  يا

 : رعش

َِدبَْالا َرِخَّا  ِْهیَلَع  یْکبَا  ُْتنَُکل  ِهِلتاق  َْریَغوٍوْرمَع  ُِلتاق  َناک  َْول 

ِِهب ُباُعیال  ْنَم  ُهَِلتاق  ّنِک  ل 

(240) ِدَلَْبلا هَْضَیب  ُهُوبَا  یعُْدی  َناک  ْنَم 

وا ت_ا مدر ب_ر  هـیرگ م_ي ك_ هـنیآ  ره  دوـب ، یم  مالّـسلا )  هـیلع  یلع  ینعی  ) وا هدنـشک  ریغ  ورْمَع ، هدنــشُک  رگا  ین  ي_ع_
یم هدناوخ  هک  یسک  نآ  وا  تسد  زا  ندش  هتشک  هب  ورمع  دوش  یمن  هدرک  بیع  هک  تسا  یـسک  ورمع  هدنـشک  نکیل  نامزلارخآ . 

 . مدرم رتهم  شردپ  دش 

، ار مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  باحصا  شیرق  هرصاحم  نیا  رد  هلمجلاب ؛ 
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.دوب تخس  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  باحصا  رب  راک 

دمآ بل  هب  ام  ياهنا  ج_ ِ_َر ؛ جا َ_ن  حلا ُبُولُْقلا  ِتَغََلب  ْدَق  درک : ضرع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  تمدخ  يردُخ  دیعـسوبا 
.اِنتاعْوَر ْنِم  اِنتارْوَع َو ا  ُْرتسا  َّمُه  لـلَا  دـییوگب  دومر : تر ف_ ح_ض_ میئوج ؟  ینمیا  نادـب  هک  دـییامرف  یم  نیقلت  يا  هملک  اـیآ 

دـمآرد و حـتف  دجـسم  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یل  پ_ي_غ_م_ب_ر ص_ _ت_ن_د ، شاد زارد  تعانـش  ناـبز  زین  نیقفاـنم 
رب ار  ابص  داب  یلاعت  قح  ار ، نانمشد  تیافک  تساوخ  یلاعت  قح  زا  و  ءاعّدلا )  ) َنیبوُرْکَْملا َخیرَصای  تفگ :  تشادرب و  اعد  هب  تسد 

یتیاور هب  تخاس و  یمه  نوگنر  ارا س_ _ه_ نآ _گ  يد اه و  همیخ  تخادـنارد و  راّـفک  هاگرکـشل  رد  هلزلز  هک  داتـسرف  ناـشیا 
_د ند _ ير ار م_ي ب_ _ه_ا  _د و ط_ن_با ند _ي ك_ن_ مر ما ب_ ِ_ي_ ياـهخیم خ دـندناشن و  یم  ار  اهـشتآ  ناگتـشرف 
و _د  ند _ يد ن_ يا  هرا  چ_ _م_ت  يز ه_ و  رار  ف_ ج_ز  ه_ي_ب_ت  و  لو  ه_ زا  را  ك_ف_ ك_ه  ناد  چ_ن_

.دش لفون  ورمع و  لتق  شا  هد  _ي_ن ع_م_ كر ماز م_ش_ _ه_ نا س_ب_ب 

( ازیزَع ّ_ا  يو _َ ُهـّللا ق َنا  _ كَو  ( ) بـلا _ي ط_ با یل ب_ن  ب_ع_ () َلا ِ_ت_ ـقـْلا ِ_ن_ي_َن  ُ_ؤ م ـمـْلا ُهــّللا  َ_ي  َ_ف كَو )
(241)

داب زا  دـیزو  ْبازْحَا  رب  هک  داب  نیا  يدوب  نیملاْعِلل  ًهَمحَر  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  هن  رگا  هک  دـنا  هتفگ  اـملُع  زا  یـضعب 
 . يدمآ نوزفا  تروس  تدش و  رد  نایداع  میقع 

يراـک میدرک و  طـق  ار س_ شیوـخ  ناـیاپراهچ  میدـنام و  دـلب  نیا  رد  تسا  يرید  هک  تفگ  نایفـسوبا  هک  تسا  لـقن  هقیذُـح  زا 
چوک هّکم  يوس  هب  هک  تسا  نآ  رتهب  دـنک ، اب م_ا چ_ه م_ي  داب  نیا  دـینیبب  نونکا  دـندرک  تفلاخم  اـم  اـب  زین  نادوهج  میتخاـسن 

میهد و
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لمح _د و ب_ه  ندر _ش ن_ي_ز ج_ن_ب_ش ك_ ير ق_ _ت ،  فر _ گر هار ب_ تفگب و  نیا  میهرب .  تمحز  نـیا  زا 
.دندش قحلم  نایفسوبا  هب  دنتشگ و  لوغشم  لاقثا 

ذاعم نب  دعس  مکح  هظیرق و  ینب  تنایخ 

هیلع هّللا  یلـص  نو پ_ي_غ_م_رب  چ_ تسا ؛ )  هْنیَهُج  نزو  رب  فاق  ّمض  هب   ) نآ دش و  عقاو  هَْظیَُرق  ینب  هوزغ  جنپ ،  هنـس  رد  زین  و 
هر مال ش_د و ت_ن ب_ش_س_ت و م_ج_م_ _ّ سلاا _ه_ یل همطاف ع_ هناخ  هب  تشگ  غراف  قدـنخ  گـنج  زا  ملـس  هلآ و  و 

زوـنه يدرک و  زاـب  گـنج  حالـس  هک  درک  ضرع  دـمآ و  لـیئر  ج_ب_ رو ط_ي_ب ك_ن_د ، _ي_د ت_ا ب_خ_ ط_بل
مورب ت_ا کنیا  نم  يادخ  هب  دنگوس  يامرف  نتخات  هظیرق  ینب  نادوهی  رب  شاب و  گنج  هتخاس  نونکا  دنگنج  حالس  رد  ناگتشرف 
ه_م رد  ش_ك_ن_ن_د  س_ن_گ  ب_ر  ك_ه  _ي  غر م_ ب_ي_ض_ه  _ن_د  نا م_ ار  نا  _ش_ يا را  ح_ص_

زامن دننک و  تکرح  هک  داد  ادن  ار  مدرم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربم  _ب پ_ي_غ_ نا زا ج_ لال  سپ ب_ ش_ك_ن_م . 
ریت گنس و  اب  زور  ره  دندوب و  ناشیا  راصح  درگ  زور  جنپ  تسیب و  یلوق  هب  زور و  هدزناپ  سپ  .دوش  هتـشاذگ  هظیرق  ینب  رد  رـصع 

دندوب هدمآ  گنت  هب  ار  ناشیا  باحصا  هرصاحم  زا  _ك_ن_د و  فا نادو  لد ي_ه_ رد  یلْوَه  یلاعت  قح  هکنآ  ات  دوب  مئاق  برح 
تـسا نآ  نم  مکح  تفگ :  دعـس  .دـندش  یـضار  ناشیا  ّقح  رد  ذاعُم  نب  دعَـس  تموکح  هب  دـند و  _ مآ _ر  يز هب  شیوخ  عـالِق  زا 

هدر ب_ ار  نا  _ش_ نا _ كدو ك_ و  نا  _ نز و  ب_ك_ش_ي_د  ار  _ظ_ه  ير ق_ ب_ن_ي  نادر  م_ ك_ه 
دنتــــشگ و هتـــــش  نا ك_ _ش_ يا نادر  .د پ_س م_ ار ق_س_م_ت ك_ن_ي_ نا  _ش_ يا لاو  _ ما _د و  ير گ_ي_

(242) .دش ناناملسم  هرهب  ناشیاهلام  دندش و  ریسا  ناشنانز 

 : یلا هّللا ت_ع_ لا  ق_
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اقیَرف َنورِـسْءات  َنُوُلتْقَی َو  اقیرف  َبْعُّرلا  ُمِِهبوُلق  یف  َفَذَـقَو  ْمِهیـصایَص  ْنِم  ِباـتِْکلا  ِلـْهَا  ِ_ْن  ُ_ْم م هوُر _َ ها _َن ظ_ يَّذـلا َلَز  _ْ نَا (َو 
(243 (.) اریدَق یَش ء  ِّلُک  یلع  ُهّللا  َناکَو  اه  ؤَطَت  َْمل  اضْرَاَو  ْمَُهلاْومَا  ْمُهَرایِدَو َو  ْمُهَضْرَا  ْمُکَثَرْوَاَو 

داتسیا یمن  نوخ  دیسر  ذاعُم  نب  دْع  _َ _ح_ل س كا گر  ير ب_ه  قد ت_ي_ هوز خ_ن_ رد غ_ _ت ك_ه  سا _ت  ياور و 
هک تسا  نیا  .دوش  زاب  مخز  تقو  نآ  هدـید  دارم  رب  ار  هظیر  _ُ _ر ب_ن_ي ق ما ماجنا  ات  دتـسیاب  نوخ  هک  تساوخ  یلاـعت  قح  زا 

.ِْهیَلَع هّللا  ُهمْحَر  تشذگرد .  یناف  ناهج  زا  تحارج  نامه  هب  دش  وا  داُرم  رب  راک 

لو _ سر _د و  ندز سا ه_م_ي  _ن_ه ط_ يد نادو م_ _ت ج_ه_ فر ها ب_گ_ م_ رد س_ن_ه پ_ن_ج ،  و ن_ي_ز 
همود هوزغ  لاـــس  _ن  يا رد  و ه_م  _ت .  شاذ فو گ_ زا خ_س_ مــّل ن_م_ هــلآ و س_ _ه و  یل هـــّللا ع_ یل  ياد ص_ خ_

.دمآ شیپ  لدنجلا 

ياد لو خ_ _ سر دـندرب  یم  نتخاـت  ناـیناوراک  نازاـتجم و  رب  هدــش  _ت  سد رار ه_م_ _ شا زا  _ي  هور _ي گ_ ضارا نآ  رد 
یحاون نادـب  ات  هدـش  نوریب  يامزآ  مزر  درم  رازه  اـب  لّوـالا  _ي_ع  بر رد 25 ش_ه_ر  ّمل  هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  ص_

دـندنارب و هتـشاد  ذوخءام  ار  ناشیا  یـشاوم  لام و  ناناملـسم  دنتـسجب ، دـن  _س_ت_ ناد نیا ب_ نوچ  نزهر  نادزد  .درب  نتخاـت 
(244  () هـموُد  ) دــندش و هنیدــم  دراو  ینا  _ ثــلا _ي_ع  بر _ت_ن_د و ب_ي_س_ت_م  شاد هنیدــم پ_ي_ش  قــیرط 

نو _ت چ_ سا زور  هدز  _ نا هدزناپ ي_ا ش_ هفرشم  هنیدم  ات  شتفاسم  و  ّیط ) لَبَج   ) کیدزن ماش  یلزنم  جنپ  رد  تسا  یعضو  م_
 . تسا گنس  ینعم  هب  لدنج )   ) هک نوچ  دنیوگ ؛ لدنجلا  _ه  مود هد  زا س_ن_گ ب_ن_ا ش_

يرجه مشش  لاس  عیاقو 

َّج _َ حـــــــْلا اوُّم  _ِ تَاَو  ) _م_ه ير _ه ك_ يآ _ض_ه ش_د و  ير یلو ح_ج ك_ع_ب_ه ف_ لا ب_ه ق_ _ن س_ يا رد 
_د ك_ه نا _ت و ب_ع_ض_ي گ_ف_ت_ه  فا لوز ي_ 245)ن_ () ِهّللَهَر _ْ ُ_م ْعلاَو
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.دش لزان  مهن  لاس  رد  بو ح_ج  _ جو

نافطَغ و تعامج  هک  دـندروآ  هنیدـم  هب  ربخ  هک  دوب  نانچ  _د و  مآ _ْعا پ_ي_ش  قِّرلا تاذ  هوز  غ_ لا ،  _ن س_ يا رد  و ه_م 
یتفیلخ هب  ار  رذوبا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  ترـضح  دـننک  رکـشل  زیهجت  هنیدـم  دـصق  هب  هبَْلعَث  راْمنَا و  بِراـُحم و  یَنب 

تفر و هلخن )   ) عضوم هب  ات  تخات  نوریب  دجن  بناج  هب  سک  دصتفه  ای  _د  صرا یلوُالا ب_ا چ_ه_ يدامُج  همین  رد  تشاذـگ و 
یلْوَه دـنتفای  یهگآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  مزع  زا  ناش  _ يا نو  چ_ _د ؛ مآ دور  _عا ف_ قرلا تاذ  رد  _ج_ا  نآ زا 

داد چوک  دنتسناوتن  ار  دوخ  نانز  زا  يرایسب  تشْهَد  تیاغ  زا  دنتسج و  هانپ  اههوک  رـس  رد  هدرک  رارف  هدرک  ياج  ناشلد  رد  گرزب 
_ي_د سر زا  ما ن_م_ _ت ه_ن_گ_ قو _ن  يا رد  _ت_ن_د  فر هدر گ_ ار ب_ ناـشیا  ناـنز  دندیـسر و  ناناملــسم  سپ 

نانمشد هکنآ  هچ  دنزاتب ؛ ناشیا  رب  هاگان  نانمـشد  دنو  لو ش_ زامن م_ش_غ_ هب  هک  دن  _ت_ شاد _ي_ن ب_ي_م  مل م_س_
نیا تایاور  یـضعب  قفاوم  تشاذگ و  فوخ  زامن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  تقو  نیا  رد  دندوب  نارگن  کیدزن  رود و  زا 

 : تشگ لزان  ماقم  نیا  رد  هکرابم  هیآ 

تسا فالتخا  عاقرلا )  تاذ   ) هب هوزغ  نیا  هیمست  هجو  رد  و  ( 246 () ...َکَعَم ْمُْهنِم  ٌهَفئاط  ْمُقَْتلَف  َهولَّصلا  ُمَُهل  َتْمَقَاَف  ْمِهیف  َْتنُک  اِذاَو  )
_ع_ه ه_ا قر زا  اهتیار  یلوق  هب  دندیچیپ و  اهاپ  رب  اه  هراپ  اه و  هعقر  دوب  هدش  حورجم  نتفر  هدایپ  رثا  زا  اهاپ  هک  دنا  هتفگ  یـضعب   ؛

هماج نوچ  تشاد  فلتخم  ياهگنر  دوب  یضارا  نآ  رد  هک  یهوک  هک  دنا  هتفگ  یضع  .د و ب_ _ ندو هدر ب_ ك_
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ریسا ار  ینز  ناناملـسم  هوزغ  نیا  رد  هک  هدش  لقن  هدمآ و  دورف  نآ  دزن  رد  ربمغیپ  هک  دنا  هتفرگ  یتخرد  مسا  ار  نآ  یـضعب  عَّقَُرم و 
_ت فر تر  _ك_ر ح_ض_ شل لا  _ب_ ند زا  _ر ش_د  ضا شر ح_ _ هو نو ش_ دوـب چ_ بئاــغ  شرهوــش  هـک  دــندرک 
زا نت  کـی  نارجاـهم و  زا  نت  کـی  سپ  دـنک ؟ یم  اـم  ینابـساپ  بشما  یک  هک  دوـمرف  دـمآ ، دورف  لزنم  رد  تر  نو ح_ض_ چ_

ار گ_ف_ت يراـصنا  دـیباوخ و  يرجاـهم  دنداتـسیا و  هّرد  ناـهد  رد  و  مینک ؛  یم  تـسارح  اـم  دـن  را گ_ف_ت_ _ص_ نا
یـصخش _د  يد .د  _ مآ نز  نآ  رهوـش  داتـسیا و  زاـمن  هب  يراـصنا  سپ  بش .  رخآ  رد  نـم  نـکب و  تـسارح  بـش  لّوا  وـت  ك_ه 

رگید ریت  سپ  درکن  عطق  ار  زامن  دیشک و  ار  ریت  يرا  _ص_ نا تسـشن .  يراصنا  ندب  رب  ریت  نآ  تخادنا  وا  رب  يریت  تسا  هداتـسیا 
تفر و دوجـس  عوکر و  هب  سپ  دیـشک  زین  ار  نآ  دنکفا  موس  ریت  سپ  درکن  عطق  ار  زامن  دوخ و  ندـب  زا  دیـشک  زین  ار  نآ  تخادـنا 
_د ك_ه يد نز  نآ  رهوـش  تـسا .  هدــمآ  نمــشد  هـک  درک  مـالعا  ار  وا  درک و  رادــیب  ار  دوـخ  قـیفر  مــال گ_ف_ت و  س_
 : _د گ_ف_ت يد ار  يرا  _ص_ نا لا  ير ح_ _ جا نو م_ه_ _خ_ت و چ_ ير _د گ_ ند عـــــــل ش_ نا م_ط_ _ش_ يا

هروس نآ  متساوخن  مدناوخ و  یم  هروس  تفگ :  يدر ؟  راد ن_ك_ ار ب_ي_ لّوا م_ رد ت_ي_ر  ار  چ_ هّللا !  نا  ُ_ب_ح_ س
هب مدرک و  رادـیب  ارتو  مدرک  ماـمت  ار  زاـمن  مت و  _ فر عو  _ كر _ي ش_د ب_ه  _ا پ_ي_پا هر نوچ ت_ي_ منک و  عـطق  ار 

مشاب و هدرک  ترضح  نآ  تفلاخم  هک  متشاد  نآ  فوخ  _ر ن_ه  گا _ن_د ك_ه  گو ادخ س_
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عطق ار  هروـس  نآ  هـکنآ  زا  شیپ  دـش  یم  عـطق  _م  نا _ن_ه ج_ يآ _م ه_ر  هدو ب_شا ینابــساپ ت_ق_ص_ي_ر ن_م_ رد 
(247  !) منک

.دوب فهک  هروس  دناوخ  یم  هک  يا  هروس  رشب و  نب  داّبع  يراصنا ،  دوب و  رسای  رامع  يرجاهم ،  درم  نآ  دیوگ : ف_ق_ي_ر 

 ، _ت سا _ت_ي  غل نآ ن_ي_ز  حـتف  مـال و  رـسک  هب  ناـیَحل )   ) و داـتفا _  قاـفتا  ناـیِْحل  یَنب  هوزغ  شـش ،  هنـس  رد  و ن_ي_ز 
زا ب_ه_ر هَّرا )  ق_  ) و َ_ل )  َ_ض ع  ) _د نا _ف_ه  ود ط_يا نا  _ش_ يا _ت و  سا َ_ه  كِرْد _ُ م ْ_ِن  _ل ب يَذ _ُ ه _ن  با
ّيِد و _َ ْ_ُن ع ْ_ُب ب َ_ي ُ_ب _ت و خ _م ب_ن ث_با صا ع_ _ل ،  يذ هـــــــل ه_ زور ك_ه ق_ب_ي_ نآ  زا  _ك_ه  نآ

یل پ_ي_غ_م_ب_ر ص_ _د ، ندر رد ك_ _َ _د و ب_ا پ_ي_غ_م_ب_ر غ ندروآ ار ب_ه ق_ت_ل  نار  _گ_ يد
هنیدـم زا  ناـشیا  دـصق  هب  نت  تسیود  اـب  سپ  .دـنک  رفیک  ار  نا  _ش_ يا _ت ك_ه  شاد لد  رد  مـّل  هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_

َلل _ُ _ت_ن_د ب_ه ق فا _ه_ي ي_ گآ تر  نآ ح_ض_ زا ق_ص_د  نا  _ي_ حــــــل نو ب_ن_ي  چ_ دـــــــش ؛ نوریب 
نافْـسُع ات  دوب و  ناشیا  یـضارا  رد  زور  ود  کی  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  .دندش  نّصحتم  هت  _ فا لا ش_ت_ ِ_ب_ ج

.دوب زور  هنابش  هدراهچ  رفس  نیا  تّدم  .دومرف  تعجارم  هدرب  فیرشت 

_ن_د يو َ_ه ن_ي_ز گ_ هوز غ_با ار غ_ نآ  دا و  _ت_ فا قا  ّ_ف_ تا دَر  _َ يذ ق هوز  غ_ رد س_ن_ه ش_ش ،  و ه_م 
لوــــــسر تر  دو ك_ه ح_ض_ نآ ب_ و س_ب_ب_ش  _ن_ه .  يد _ك م_ يدز _ت ن_ سا _ي  بآ ( 248 () دَر _َ ق  ) و

_ه_ا نآ نا  يرا ن_گ_ه_ب_ رذوـبا غ_ف_ دـیرچ و  یم  هباـغ  رد  هک  تشاد  هدریـش  رتـش  تسیب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هـّللا  یلص 
دــندرک و تراـغ  ار  اــهنآ  راوـس  لــهچ  يراز ب_ا  ف_ َ_ص_ي_ن )  ح  ) ْ_ن ِ_ص ْ_ِن ح با َ_ِه  ْ_ن َ_ي ُ_ي دو پ_س ع ب_

دندرک و دیهش  رذوبا  زا  يرسپ 
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هدر _ل ك_ فا ار غ_ نا  _ش_ يا نز  نآ  _ن  کل _د  ندر _ي_ر ك_ سا ار ن_ي_ز  وا  _ه  جوز دنتشکب و  زین  رافغ  زا  يدرم 
ربمغیپ تمدخ  هب  نوچ  دمآ  هنیدم  هب  هدر  رار ك_ هنابش ف_ هدش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  نارتش  زا  يرتش  رب  راو  س_

: دومرف ترـضح  منک .  رَْحن  ار  رتش  نیا  متفای  تاجن  هاگره  ما  هدرک  رذن  نم  هک  در  ضرع ك_ دیـسر  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
ار وا  یهاوخب  دروآ  هناـخ  هب  ارت  يدـش و  راوـس  وا  رب  هکنآ  زا  دـعب  ینک  یم  رتـش  نیا  _ت ك_ه ب_ه  سا _ي  شادا دـب پ_ نیا 

.ُکَلُْمیال امیف  ٍدَحَِال  الَو  ٍهَیِصْعَم  یف  َرْذَنال  دومرف : نتشک و 

راو پ_س س_ او ؛ _ُ َ_ب كِْرا ِهّللا  َْلیَخ  دـش ي ا  دـنلب  ادـن  دـنداد  یهگآ  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  نوچ  هلمجلاـب ؛ 
_ر تول ار ج_ وا  هداد و  داد  یئاوـِل ب_ه م_ق_ دوـمرف و  تکرح  رفن  دـصتفه  اـب  یلو  _ص_د و ب_ه ق_ نا هد ب_ا پ_ ش_

هَمَلَس تشکب و  ار  هَدَعْـسِم  هداتَقوبَا  سپ  هدیـسر  ناشیا  رخآ  هب  هد  _م_ن ش_ شد لا  _ب_ ند داد ب_ه  دا م_ق_ _ت_ سر ف_
 : تفگ یم  دز و  یم  ار  ناشیا  هتفرگ و  ار  نمشد  لابند  هدایپ  ْعَوْکَا  ْنب 

ِعَوْکَالا ُْنبا  اَنَا  اهْذُخ َو 

؛ ِعَضُّرلا ُمْوَی  ُموَْیلاَو 

يا ِ_ٌع  ضار _ٌم  یَئل ِ_ْم  ِهلْو _َ ِ_ْن ق م  ) تسا نامیئل  ناسکان و  كاله  زور  زورما  عوکا و  رسپ  منم  هک  نادب  ار و  ریت  نیا  ریگب  ینعی 
دوب دَرَق  يذ  _ج_ا چ_ش_م_ه  نآ رد  _د ك_ه  ند _ مآرد یبْعِـش  هب  هدرک  رارف  راـّف  ك_ ِهَُّما ) ْ_ِن  َ_ط َمُْؤللا ف_ي ب َ_َع  ضَر

.دندرک رارف  هدیماشاین  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  رکشل  سرت  زا  دنشونب  یبآ  دنتساوخ 

هیلع و هّللا  یلص  يادخ  لوسر  شش ،  هنس  رد  مه  و 
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تسب و رب  مارِحا  هرَجَـش  دجـسم  زا  دـنارب ، ینابرق  رهب  زا  رتش  داتفه  هدـعقلا و  يذ  هام  رد  هرمع  يارب  دومرف  هّکم  گنهآ  مّلـس  هلآ و 
تر نآ ح_ض_ تمدخ  مزالم  همَلَـس  ّما  نانز ،  زا  دوب و  ترـضح  نآ  هارمه  رفن  دصراهچ  ای  تسی  _ص_د و ب_ نا رازه و پ_

هلآ و _ه و  یل هّللا ع_ یل  ربمغیپ ص_ ترضح  هک  دنداد  رارق  مه  اب  دیـسر  هّکم  نیکرـشم  _ن خ_ب_ر ب_ه  يا نو  .دو چ_ ب_
هّیبـیَد _ُ رد ح ّمل  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  _د و ح_ض_ نراد زا  _ه ب_ نا ترا خ_ _ يز زا  ار  مـّل  س_
تشگ مامت  هاچ  بآ  ینامز  كدنا  هب  درک و  هاگر  _ك_ شل _ت  شاد بآ  كد  _ نا هک  یهاچ  رـس  رب  تسا  هّکم  یلزنم  کی  هک 

بآ نادـنچ  تقو  نآ  دـندرک ، ورف  هاـچ  هب  اـت  دوـمرف  هدرک  نوریب  يریت  باـنج  نآ  .دـندرب  تیا  ترـضح ش_ك_ نآ  هـب  مدرم  ، 
(249 !) دندش باریس  رکشل  یمامت  هک  دیشوجب 

هّیبیدح حلص 

یلـص ربمغیپ  ترـضح  هب  شیرق  بناـج  زا  _ي  عاز _ُ _ءا خ قْرَو _ل ب_ِن  يَد _ُ ب ( 250  ) هَّی _ِ ْ_ب يَد _ُ رد ح هل ؛  _م_ جـلا ب_
ام دومرف : ترـضح  .دـننک  عنم  هب  ترا ك_ع_ _ يز زا  ار  امـش  هک  دـنا  قفتم  شیرق  هک  درک  ضرع  دـمآ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

شیرق میراذگب و  امـش  يارب  ار  اهنآ  تشوگ  مینک و  رَْحن  ار  شیوخ  نارتش  میراد و  هَرْمُع  دـصق  هکلب  میا  هدـشن  نوریب  گنج  يارب 
اب دوب  هدومرف  ْلیَُدب  اب  هچنآ  ترضح  دمآ ، یفقث  دوعـسم  نب  هَوْرُع  ْلیَُدب ،  ِسَپ  زا  .درک  دنهاوخ  نایز  دنراد  گنج  گنهآ  ام  اب  هک 
رد ار  ربمغیپ  تمـشح  تسیرگن  یم  ینعی  دوب  نارگن  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربـمغیپ  باحـصا  یناـهن  رد  هورع  .دومرف  يو 

ناشیا مشچ 
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ْ_ص_ر و َ_ي يرْـسَک و ق هاگرد  هب  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  نامدرم !  يا  تفگ :  دش  زاب  شیرق  نایم  هب  نوچ  دومرف  یم  هدـهاشم 
هکنآ زج  دن  نا ن_ي_ف_ك_ _ هد بآ  تسا ،  هدوبن  تمظع  نیدب  شهاپـس  ّتیعر و  دزن  رد  یهاشداپ  چـیه  ما ،  هدـش  یـشاجن 
دنـسر تکاله  هب  تسا  کیدزن  مدرم  شیوضو  بآ  ندو  _ بر رـس  رب  دزاس  وضو  نوچ  دننک و  حسم  دوخ  دلج  يور و  رب  نامدرم 

نوچ دیوج و  تقبس  يرگید  زا  کی  ره  دیامرف  يراک  نوچ  دنراد و  دوخ  اب  دنریگرب و  تکرب  رهب  زا  دتفیب  شنساحم  زا  یئوم  رگا 
ير _ ما کـــنیا ب_ر ش_م_ا  ( 251) دـنکن هاـگن  دـنت  يو  رد  سک  چــیه  دــننک و  تـسپ  وا  دزن  اـهزاوآ  دــیو  س_خ_ن گ_

رب ات  دننک  ادف  ناج  هک  مدید  يرکـشل  ادخ  هب  دنگوس  دیریذپب ؛ _ت  سا نآ  رد  حال ش_م_ا  _د و ص_ شر هدو ك_ه  _ مر ف_
.دنوش بلاغ  امش 

یهگآ ترض  نآ ح_ زا ق_ص_د  ار  شیرق  هک  داتـسرف  هّکم  هب  ار  نامثع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هلمجلاب ؛ 
دندش هّکم  هب  نامثع  سپ  زا  نیرجاهم  زا  رفن  هد  دـش و  هّکم  بناج  هب  نامثع  تسا .  کیدزن  جَرَف  هک  دـنیوگب  ار  ناناملـسم  دـهد و 

نهپ ربمغیپ  رکـشل  رد  ار  نخـس  نیا  ناطیـش  دنتـشگ و  هت  ّ_ه ك_ش_ رد م_ك هد ن_ف_ر  نآ  اب  نامثع  هک  دندروآ  ربخ  هاگان 
دو عـضوم ب_ نآ  رد  هـک  هرمـس  تـخرد  ياـپ  رد  مهدـن و  شیرق  يازـس  اـت  موـشن  زاـب  اـج  _ن_ يا زا  دو  _ مر ربـمغیپ ف_ درک ،

دنرادن زا  _ت ب_ سد دو  ياپ ش_ رب  برح  رگا  دنورن و  ياج  زا  هکنیا  رب  دومرف  تعیب  باح  _ صا ب_ن_ش_س_ت و ب_ا 
تعیب ار  تعیب  نیا  و 
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 : هدومرف حتف  هروس  رد  یلاعت  يادخ  هک  اریز  دنا ؛ هتفگ  ناوضّرلا 

(252 () ...ِهَرَجَّشلا َتْحَت  َکَنوُِعیاُبی  ِْذا  َنینِم  ؤملا  ِنَع  ُهّللا  َیِضَر  ْدََقل  )

نآ _ش و  ير نا ق_ رد م_ي_ ات  دنداتـسرف  ار  فنحا  نب  صفح  ورمع و  نب  لیهُـس  داـتفا  میظع  یلوه  شیرق  لد  رد  تعیب  نیا  زا 
تفر حلـص  هب  راک  لیهُـس  تر و  نآ ح_ض_ .د پ_س م_ا ب_ي_ن  _ه ك_ن_ن_ حلا را ب_ه م_ص_ تر ك_ ح_ض_

 : هک تسا  نیا  شصخلم  هک  دنتشون  حلص  همان  و 

دننکن نایز  ار  رگیدـکی  سُْفنَا  لاوما و  _د و  _ه ن_ب_شا برا _ش م_ح_ ير نا و ق_ _ نا _ مل نا م_س_ لا م_ي_ هد س_ )
هب سک  ره  دنکن و  وا  تمحز  شیرق  دریگ  یناملسم  نارفا  زا ك_ ره ك_ه  دننک و  رفـس  تشهد  تمحز و  یب  رگیدکی  دالب  هب  و 

اـضق ار  هرمع  جح و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هدـنیآ  لاس  دـنوشن و  وا  نیک  ناناملـسم ب_ه  دـیآرد  شیرق  دـهع 
هزاجا نذا و  یب  یـس  رگا ك_ دنرادب و  فالغ  رد  شیوخ  هحلـسا  دننامن و  هّکم  رد  نوزفا  زور  هس  نیملـسم  ّ_ا  ما _د  _يا مر ف_

سک ره  دنتسرف و  زاب  دنریذپن و  ار  وا  دشاب  ناملسم  دنچ  ره  دوش  هتسویپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  ترـضح  هب  دوخ  ّیلو 
( .دنرادب هاگن  دوخ  هانپ  رد  دنتسرفن و  ار  وا  دوش  شیرق  دزن  هب  دوخ  ّیلو  تزاجا  یب  نیملسم  زا 

هّیبیدح داد  رارق  زا  هباحص  زا  یخرب  یتحاران 

هیلع و هّللا  یلـص  ربمغ  باوخ پ_ي_ ارچ  هک  شّوشم ،  رطاخ  ار  یخرب  دـندوب و  گنتلد  حلـص  نیا  زا  هباح  زا ص_ _ي  هور گ_
_د و ما _ت ن_ي_ سار _ت_ه  شاد _ت  سد _ه ب_ه  نا دـیلک خ_ هتـشاذگ و  هرمع  هتفر و  هـبعک  تراـیز  هـب  هـک  مّلـس  هـلآ و 

.د و ّ_ه ن_ش_ ف_ت_ح م_ك
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ِّالا ُّطَـق  ِِهلآ  ِْهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  هَُّوُبن  یف  ُتْکَکَـش  م ا   : ) تفگ دروآ و  ناـبز  هب  لد  زا  _ن س_خ_ن  يا ّ_با  َ_ط خـلا _ن  با
هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  دـمحم  توبن  يربـمغیپ و  رد  مدوـب  هدرکن  کـش  _ز  گر 253)ي_ع_ن_ي ه_  (.) هَّی ْ_ب_ يَد _ُ ْحلا َمْوَی 

؟!  مدرک هّیبیدح  زور  رد  هک  یکش  نانچ  مّلس 

هحلاص _ن م_ يد میهن و ب_ ندرگ  يراوخ  نیدـب  هنوگچ  ام  تفگ :  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  و ب_ا پ_ي_غ_م_ب_ر 
میور و هبعک  ترایز  هب  یتفگ  ار  اـم  وت  تفگ :  منکن .  ادـخ  مکح  هب  زج  راـک  میادـخ و  ربمغیپ  نم  دومرف : ترـضح  میهد ؟  اـضر 
: دومرف هن ،  تفگ  دوش ؟ ماجنا  هب  راک  نیا  لاسما  متفگ  چـیه ،  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  دـش ؟ هچ  میرازگ  هرمع 

یهاوـخ فاوـط  درک و  یهاو  ترا ك_ع_ب_ه خ_ _ يز رد غ_م م_ب_شا ك_ه  هز ك_ن_ي ؟  ار س_ت_ي_ سپ چ_
(254  .) تشاذگ

(255 () ...ِّقْحلِاب ایْؤُّرلا  َُهلوُسَر  ُهّللا  َقَدَص  ْدََقل   : ) یلاعَت ُهّللا  َلاَق  امَک 

يرجه متفه  لاس  عیاقو 

ربیخ حتف  رکذ 

نآ رب  هرو ف_ت_ح  هیبیدُـح س_ زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  تعجارم  ماـگنه  هـک  دـشاب  موـلعم  اـنا  ه_م_
تفهار ربیخ  نیا  و  ( 256 () ابیرَق اْحتَف  ْمَُهباثَاَو   : ) یلا ُهّللا ت_ع_ َلاق  امَک  درک  یم  یتراشب  ربیخ  حـتف  هب  نیا  دـش و  لزاـن  ترـضح 

: دندوب فورعم  یماسا  نیا  هب  دوب و  مکحم  نصح 

ب_ه  ) َ_ت_ي_ب_ه ك  _ 3 يدوهی )  قتعلاوبا  راصح  تسا  هوک  نآ  رب  ربیخ و  هب  تسا  یهوک  روبصک   ) صومَق مِعان 2 _   _ 1
حتف هب   ) حیطو  _ 6 نون )  حت  ب_ه ف_  ) هاطَن  _ 5 زین ) حتف  نیش و  رسک  هب   ) قِش  _ 4 هنیفسک )  هاّنثم  ءات  میدقت 
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 (. مال رسک  هلمهم و  نیس  ّمض  هب   ) ِملالُس  _ 7 ریما ) نزو  رب  هلمهم  ءاح  نآ  رخآ  هلمهم و  ءاط  رسک  واو و 

دومرف هاگنآ  .دندوب  هنیدـم  رد  زور  تسیب  بیرق  هّیبیدُـح  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تعجار  زا م_ ب_ع_د 
اهراصح رد  دنتفای  یهاگآ  ربمغیپ  دـصق  زا  نوچ  نادوهج  تفرگ .  شیپ  ربیخ  هار  نت  دـصراهچ  رازه و  اب  سپ  دـننک  گنج  دادـِعا 

.دندش نّصحتم 

شیوخ ياه  هعلق  زا  هتفرگ  اـه  _ب_ي_ل  نز ثر ب_ي_ل ه_ا و  عرز و ح_ را  زا ب_ه_ر ك_ مدر خ_ي_ب_ر  يزور م_
دایرف دـنا  هدز  هرپ  عالِق  فارطا  رد  هک  داتفا  ملـس  هلآ و  _ه و  یل هّللا ع_ یل  ربمغیپ ص_ رکـشل  رب  ناـشیا  مشچ  هاـگان  دـندش  نوریب 

هیلع و هّللا  یلص  ربمغیپ  .دنتخیرگ  اهراصح  هب  دنتفگب و  نیا  تسا  وا  رکشل  دّمحم و  کنیا  يادخ  هب  _ن_د  گو هک س_ دنتشادرب 
: دومرف دیدب  نیا  نوچ  مّلس  هلآ و 

(. َنیرَْذنُْملا ُحابَص  َءآسَف  ِّالا  ٍمْوَق  ِهَحاِسب  اْنلََزن  ّانِا م ا  ُرَْبیَخ  َْتبَرَخ  ُرَبْکَا  ُهّللا  )

_ت سد رد  مّلــس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلــص  يادـخ  لوـسر  نوـچ  تـسا  مدــه  تـالآ  هـک  ار  لـیب  _ نز _ا ب_ي_ل و  نا ه_م_
لد ب_ر نادو  فرط ج_ه_ نآ  زا  .دـش  دـهاوخ  مدـهنم  ربیخ  هک  تفرگ  کـین  لاـف  هب  دومرف  هن  _ نا م_ع_يا _ ير خ_ي_ب_

دنداهن مهرب  بعص  راص  ِ_م و ح_ رد ح_ص_ن ن_عا هقوذآ  فلع و  دنداد و  ياج  هبیتک  هعلق  رد  ار  دنزرف  نز و  هداهن  تلتاق  م_
نا _ت_ خرد _ن  يا نادو  _ن ج_ه_ يا در  ضر ك_ رذ ع_ نـب م_ن_ باـبح  .دنتــشگ  نـمجنا  هاـطن  هـعلق  رد  گـنج  نادرم  و 

هودـنا دور  ناتـسلخن  عطق  هب  ناـمرف  رگا  دـنراد  یم  تسود  رتـشیب  دوـخ  تر  _ل و ع_ش_ي_ ها ناد و  _ نزر زا ف_ ار  ن_خ_ل 
ناوار ناشیا ف_
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.دندرک عطق  هلخن  دصراهچ  باحصا  سپ  .دشابن  یکاب  دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغ  پ_ي_ ددر ، گ_

هر _ صا ار م_ح_ صو  هعلق ق_م_ هاگنآ  دـندومن ، حـتف  ار  اـه  هعلق  زا  یـضعب  دـندرک و  گـنج  نادوهج  اـب  ناناملـسم  هلمجلاـب ؛ 
مّلـس هلآ و  _ه و  یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  دو و ح_ض_ _ه س_خ_ت و م_ح_ك_م ب_ عـل نآ ق_ _د و  ندر ك_

مَلَع باحصا  زا  نت  کی  زور  ره  مرجال  .دوش  رضاح  نادیم  رد  تسناو  یمن ت_ هک  دوب  هدش  ادیپ  كرابم  هقیقـش  رد  دیدش  يدرد 
_د و مآ زاب  هدش  تمیزه  تشادرب و  تیار  رکبوبا  زور  کی  .دش  زاب  هدرکن  حتف  هاگنابش  _ت و  فا تزرابم ش_ت_ هب  تفرگب و 

هدیصق رد  تسا  تعامج  ّتنس و  لها  زا  هک  دیدحلا  یبا  نبا  هکنانچ  تشگرب  هدومن  تمیزه  تفرگب و  مَلَع  رمع  _گ_ر  يد زور 
: دیوگ ربیخ  حتف 

 : رعش

امّدَقَت ِنیَّذلا  َْسنَا  َْسنَا ال  ْنِاَو 

ٌبوُح اِملَع  ْدَقُّرَْفلا  امُهَّرَفَو 

اِهب ابَهَذ  ْدَقَو  یمظُعلا  ِهَیاّرِللَو 

ُبیبالَجَو اهَقْوَف  ٍّلُذ  ُِسبالَم 

ُبُوبْعَی ُدَیْجَا  ِْفیَّسلا  ِداِجن  ُلیوَط  ٌلَدْرَمَش  یسُوم  ِلآ  ْنِم  امهُّلُشَی 

ضَْغبُم َمامِْحلا َل_ َّنِا  امُُکتْرَذَع 

(257) ُبُوبْحَم ِسفَّنلل  ِسفَّنلا  َءآَقب  َّنِاَو 

_م ك_ه هد يدر  ادر ب_ه م_ ار ف_ مَلَع  نیا  هّتبلا  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  ترـضح  دـمآ  رمع  هک  هاـگنابش 
ادــخ و ار  وا  دراد  یم  تـسود  ار و  لوـسر  اد و  دراد خ_ _ت م_ي  سود _ت ،  سا هد  _ نز _ ير _ گا هد ن_ _ نز س_ت_ي_

تلود نیا  دـنموزرآ  همه  هتـشگ و  عمج  باـح  _ صا _گ_ر  يد زور  .دـنک  حـتف  وا  تسد  هب  ار  ربـیخ  یلاـعت  يادـخ  شلوـسر و 
! دینک رضاح  ار  وا  دومرف : .درادن  شبنج  يورین  هک  تسا  یمشچ  درد  ار  وا  دندرک : ضرع  تسا ؟  اجک  یلع  دومرف : دندوب ، گرزب 

کیدزن هب  هتفرگ  ار  ترضح  نآ  تسد  تفرب و  ْعَوْکَْالا  ْنب  هَمَلَس 
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دنکفا شیاهمشچ  رب  كرابم  ناهد  بآ  هداهن و  دوخ  يوناز  يور  رب  ار  وا  رـس  ترـضح  دروآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ 
 : تفگب راعشا  نیا  باب  نیا  رد  تباث  نب  ناّسَح  تشگ .  بوخ  شدَمَر  تقو  نامه 

 : رعش

یغَْتبَی ِْنیَْعلا  َدَمْرَا  ٌِیلَع  َناک  َو 

ایِوادُم َّسُِحی  َْمل  اّمَلَف  ًءآوَد 

ٍهَْلفَِتب ُْهنِم  ِهّللا  ُلوُسَر  ُهافَش 

ایقار َكِرُوبَو  اِیقْرَم  َكِرُوبَف 

امِراص َمْوَْیلا  َهَیاّرلا  یِطْعُاَس  َلاقَو 

اِیلاُوم ِلوُسَّرِلل  اّبُِحم  اّیِمَک 

ُهُّبُِحی لِالاَو ُه  یه  ِلا  ُّبُِحی 

اِیباوَالا َنوُصُْحلا  ُهّللا  ُحَتْفَی  ِِهب 

اهِّلُک ِهَّیِرَْبلا  َنوُد  اِهب  یفْصَاَف 

(258) ایِخا ُؤم  _ ْلا َریزَْولا  ُها  _ ّمَسَو ایلَع 

هکنیا ات  تفاین ؛  _ت  سد يز  هب چ_ي_ یلو  دبای  دوبهب  ات  تشگ  یم  ییوراد  لابند  دوب و  درد  مشچ  راتفرگ  یلع  _م_ه :  جر ت_
تفای افش  هک  نآ  داب  كرابم  سپ  دومرف ، تیانع  اف  دو ش_ نا خ_ _ هد بآ  هلیسو  هب  ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر 

تسود م_ي ار  ادخ  هک  داد  مهاوخ  يریلد  عاجش و  درم  هب  ار  مچرپ  زورما  هک  دومرف  ربمایپ  و  داد ؛ افش  هک  یسک  نآ  داب  كرابم  و 
_يا ناو تسد ت_ هلیـسو  هب  دراد و  تسود  ار ه_م  روـالد  در  نآ م_ دراد و  _ت  سود ار  _ب_ر  ما اد م_ن پ_ي_ دراد و خ_
همه نا  زا م_ي_ را  _ن ك_ يا يار  دزاس و ب_ یم  ریذـپذوفن  دـیاشگ و  یم  ار  ریذـپانذوفن  مکحم و  ياه  هعلق  _د  نواد خ_ وا ،

.دیمان شیوخ  ردارب  ریزو و  ار  وا  دیزگرب و  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  طقف  ناناملسم 

را اـت پ_يا ح_ص_ ناـنک  هـلَوْرَه  تـفرگب و  مَـلَع  نـینم  ؤـملاریما  داد ، مالـّـسلا  هـیلع  نـینم  ؤـملاری  _ ما ار ب_ه  مـل  پ_س ع_
هب هدــنمد  لــیپ  دــن  _ نا هد م_ _ مآ نور  را ب_ي_ زا ح_ص_ زور  تدا ه_ر  َ_ب ب_ه ع_ حْر _َ م _ت ،  فر صو ب_ َ_م_ ق

زَجَر دمآ و  نادیم 
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: دناوخ

 : رعش

ٌبَحْرَم ّینَا  ُرَْبیَخ  ْتَِملَع  ْدَق 

ٌبَّرَجم ٌلََطب  ِحالّسلا  یِکاش 

بّرُجم یناولهپ  ناُّرب و  حالس  هب  زهجم  متسه  بحرم  انامه  نم  هک  دنناد  یم  ربیخ  مدرم  عطق  روط  ب_ه 

: دومرف دمآرد و  يو  رب  نابضغ  ریش  نوچ  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 

 : رعش

هَرَْدیَح یُّما  یْنتَّمَس  يذَّلا  اَنَا 

(259) ...ٌهَرَوْسَق ٌْثَیلَو  ٍماجآ  ُماغْرِض 

تسا نیگمشخ  رایسب  هک  متسه  يا  هشیب  ناریش  دننام  هدیمان و  ردیح  ارم  مردام  هک  متسه  سک  نآ  نم 

سک همه  رب  هک  دوب  هتفگ  هک  دمآ  دای  هب  شا  هنهاک  هیاد  مالک  دینش  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  زا  زجر  _ن  يا _ب  حر نو م_ چ_
پ_س يو ؛  وا ج_ن_گ ك_ن_ي ك_ش_ت_ه ش_ اـب  رگا  هک  دـشاب  هردـیح  وا  ماـن  هـک  سک  نآ  ّـالا  درک  یناوـت  هـبلغ 

رهب زا  تسا  رایـسب  هردـی  ح_ هد و گ_ف_ت :  لَّث ش_ _َ ُ_م ير م _ْ ِ_ب ترو ح نا ب_ه ص_ .در ش_ي_ط_ رار ك_ ف_
هیلع نینم  ؤملاریما  هک  دـنز  ترـضح  نآ  رب  یمخز  دـنک و  یتسد  شیپ  هک  تساو  تفاتـش و خ_ زاب  بحرم  سپ  يزیرگ ؟  یم  هچ 

_ي_ع بَر وا  سپ  زا  و  تخادـنا ؛  كاله  كاـخ  هب  ار  وا  هدروآ و  دورف  شرـس  رب  راـقفلاوذ  تشاذـگن و  لا  ار م_ج_ وا  مالّـسلا 
لا ْ_ط_ بَا زا  ير ك_ه  دو و ع_ن_ت_ر خ_ي_ب_ مو ب_ _د ق_ يدا زا ص_ن_ ْ_ق ك_ه  َ_ي ُ_ق حــْلا _ي  بَا ْ_ن  ب
زا ار ك_ه  نا  _ش_ يا لا  _ث_ ما _ر و  سا هَّر و ي_ _ُ مو دو  فور ب_ تدـــــال م_ع_ _ت و ج_ لا و ب_ه ش_ج_عا _ جر

.دیناسر لتق  ب_ه  _د ، ندو دو ب_ نا ي_ه_ ْ_ع_ ُ_ج ش

هیلع نینم  ؤملاریما  .دنتـسب  ار ب_ صومَق  هزاورد  یکالاچ  یتسچ و  هب  دنتخیرگ و  صومَق  هعلق  هب  هدش  _م_ت  يز نادو ه_ ي_ه_
یشزرل ار  هعلق  نآ  هکنانچ  داد  تکرح  تفرگب و  ار  _ن_ي_ن  هآ ِرَد  نآ  یناوت  یب  دمآ  هزاورد  ياپ  هب  هدیـشک  ریـشمش  اب  مالّـسلا 

هّیفَص هک  داتفا  تخس 
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رب دـنکب و  ياج  زا  ار  رد  نآ  ترـضح  سپ  تفر  یتحارج  وا  هرهچ  رد  داـتفا و  ریز  هب  دوخ  تخت  زارف  زا  بطخا  ّیَیُح ب_ن  رتخد 
هرَْطنَق قدنخ ،  رس  رب  ار  رَد  نآ  ترضح  هاگنآ  .دنتخیر  اه گ_ هلوغیب  رد  نادوهی  دادب ، مزر  یتخل  دومن و  دوخ  رپس  هدُرب  رـس  زارف 

ار رَد  نآ  ها  _گ_ نآ داد ، رو  نآ ع_ب_ زا  ار  _ك_ر  شل هدا و  _س_ت_ يا قد  نا خ_ن_ رد م_ي_ دوـــخ  هدرک و  ( 260)
 . تفاین ناکما  دنهد  شبنج  ار  وا  دنتساوخ  سک  لهچ  دینارپ ، رس  يافق  هب  عارذ  لهچ 

مالّسلا هیلع  یلع  تعاجش  رد  يرْزُا  خیش  راعشا 

همحر يرُزا  خیش  راعشا  زا  تیب  دنچ  هب  ام  هک  تسا  هتسیاش  دنا و  هتفگ  ماقم  نیا  رد  رایسب  راعشا  بَرَع ،  يارعش  صوصخب  ارعُـش  و 
؛  میئوج لثمت  هّللا 

: ُهُّرَد ِهّللَو  َلاق 

 : رعش

ٌتاکَتَف رَْبیَخ  ُمْوَی  َُهلَو 

اهاَر ْنَم  یلَع  ارَْظنَم  ْتَُربَک 

یطْعُال ّینِا  ُِّیبَّنلا  َلاق  َمْوَی 

هامِح یِماحَو  اهَْثَیل  یتَیار 

ٍقیِرَف ِّلُک  ُقآ  نعَا  تلاطتساف 

ها ا ْطُعی  ٍدِجآ  َّيَا م  اْوَرَِیل 

َْبلاو ِْملِْحلا  ُثِراو  َْنیَا  اعَدَف 

ُْهتَعَدَْول یلُْعلا  ِهَدْجَّنلاوُذ  َْنیَا  اهاسَْاب  ْنِم  ِماّیالا  ُریُجم  ِْسا  _

اهاَّبل ٌهَعُورَم  اّیَرُّثلا  ِیف 

ٍْنیَع َدَمْرَا  ُّیِصَْولا  ُهاتاَف 

اهافَشَف ِهِقیر  ْنِم  اهاقَسَف 

ْتَّلَوَف َفوُفّصلا  ُبلْطَی  یضَمَو 
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ها ا ْضمَا  ُّهنَءِاب  اْملِع  ُْهنَع 

ٍرا ِدْتِقا  رِفَِکب  ابَحْرَم  يَرب  َو 

اهافَعُض ْنِم  ِراْدقَالا  َءآیِْوقَا 

ٍسءَاب ِهَّوُِقب  اَهباب  یحَدَو 

اهاحَد ُْهنِم  كْالفَالا  ُْهتَمَح  َْول 

ٌبیُجم َنیلِّم  ؤُْمِلل  ٌذئاع 

اه يوَْجن  ْنِم  ُّرُِستام  ٌعِماس 

یل لو ص_ _ سر تر  دومرف و ح_ض_ تعجارم  هشبح  زا  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  رفعج  ربیخ  حتف  زور  رد  هک  هدش  _ت  ياور
ترضح نآ  يارب  ایاده  هشبح  زا  رفعج  و  ( 261  ) تخومآ ودب  ار  رفعج ) زامن   ) دش و رورسم  وا  مودق  زا  ملس  هلآ و  _ه و  یل هّللا ع_

رد _ه ه_ا و  ما اه و ج_ هیلاغ  زا  دوب  هدروآ 
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ریما ترضح  دومرف ، اطع  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دوب  رات  رز  هفی  _ه ق_ط_ نا م_ي_
هنیدـم نیکاـسم  هب  ار  هلمج  نآ  تـفر ،  ناز م_ي  لا ب_ه م_ي_ راز م_ث_ق_ درک ه_ زاـب  مـه  زا  ار  نآ  کلـس  مالّـسلا  هـیلع 

 . تشاذگن دوخ  يارب  چیه  درک و  شخب 

يرجه متفه  لاس  رد  ءاضقلا  ُهَرْمُع  يرازگرب 

تر نو ح_ض_ دو ك_ه چ_ نا ب_ نآ چ_ن_ .د و  _ع ش_ قاو َ_ءا  َ_ض ـقـــْلا ُهَر  _ْ ُ_م ع لا ه_ف_ت_م ،  رد س_ و ه_م 
ات درک  ناـمرف  هدـعق  يذ  ها  رد م_ داد و  مزع  میمـصت  ار  هّکم  تراـیز  دومرف  تعجارم  ربـیخ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر 

یعمج اب  دندوب  رضاح  هیبیدُح  رد  _ت ك_ه  نآ ج_م_عا .دننک پ_س  اضق  ار  هیبیدُح  هرمُع  دنوش و  هّکم  رفس  هتخاس  باحـصا 
نکل دنشابن ، حالس  یب  دننکشب  دهع  شیرق  رگا  هک  دنتـشادرب  حالـس  دنتـشادرب و  ْيْدَه  رهب  زا  رتش  داتفه  دندش و  هّکم  مزاع  رگید 

دندش و باکر  مزال  هراوس م_ هدایپ و  باحـصا  دـش و  راوس  يوصق  هقان  رب  ترـضح  سپ  .دـن  _ت_ شاد را ن_ _ك_ شآ ار  نآ 
یلص ربمغیپ  دیشکب و  رتش  راهم  هحاوَر  هّللادبع  دندمآرد و  هّکم  هب  نوُجَح )  هِّینَث   ) زا نانک  هیبلت  هتخاس  لیامح  فالغ  رد  اهریشمش 

هک ینَج  _ْ ِ_ح دو و ب_ا م _ مر فاو ف_ هراو ط_ _د و س_ مآرد مار  _ حـلاد ناـنچمه ب_ه م_س_ج_ مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
فاوـط رد  هدرک و  ( 262  ) عابطـضا _ح_با  صا دو  _ مر _ر ف_ ما دو و  _ مر دَو ف_ _ْ سَـالار _َ َ_ج مالِتِْـسا ح تشاد  تـسد  رد 
.دنامب هّکم  نیرئاز  يارب  زور  نآ  زا  باتـش  ندیود و  نیا  دننادن و  فیعـض  ار  ناشیا  نارفا  _ي ك_ن_ن_د ت_ا ك_ تدال ج_

.دندومن تعجارم  هاگنآ  دندنام  هّکم  رد  زور  هس  سپ 

هبیبح ّمُا  اب  ربمایپ  جاودزا 

 ، لّوا رد  وا  درک و  فاـفز  نایفـس  یبا  تنب  هبیبَـح  ّما  اـب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـض  رد س_ن_ه ه_ف_ت ح_ و 
ّدترم شرهوش  هشبح  رد  دـندومن و  ترجه  هشبح  هب  تفرگ و ب_ا ه_م  یناملـسم  رهوش  قاـفّتا  هب  دوـب  شحَج  نب  هّللادـبع  هجوز 

_د نا _ت م_ دو ث_با مال خ_ _ سا رد  َ_ب_ي_ب_ه  ّما ح _ن  کل درمب ، نایاسرت  نید  رب  دش و 
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_ي_د ب_ه سر _ي  بو مــّل م_ك_ت_ هـــلآ و س_ _ه و  یل هـــّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  زا ح_ض_ _ك_ه  نآ ت_ا 
درک و عمج  ار  نیملسم  بلاط و  یبا  نب  رفعج  تخاسب و  یـسلجم  یـشاجن  سپ  ار ، هبیبح  ّما  ترـضح  نآ  يراگتـساوخ  هب  یـشاجن 
ما _ب  نا زا ج_ صا ك_ه  _ عـلا نب  دیعـس  نب  دـلاخ  اـب  ار  هبیبـح  ّما  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تلاـکو  هـب  دوـخ 

 : ترابع نیا  هب  درک  تئارق  هبطخ  یشاجن  دنتسب و  دقع  تشاد  تلاکو  هبی  ح_ب_

ُهّللا َو ِالا  ِلا ه  ْنَا ال  َ_ُد  ْ_ه شَا ِرا  _ّ َ_ب جـْلا _ِز  يز _َ ْعلا ِ_ِن  ْ_م َ_ي ُ_ه ْملا ِ_ن  ُ_ؤ م ْملا الَّسلا ِم  ِسُوّد  _ُ ْقلا ِِکل  _َ ملا ِهّللُد  _ْ َ_م حـْلَا )
َُّما َ_ُه  جِّوَُزا ْنَا  ََّیِلا  َ_َب  َ_ت ِهّللا ك َلو  _ُ سَر َّنِاَـف  ُدـَْعب  اـّمَا  َمَیْرَم  ُنـْب  یَـسیِع  ِهـِب  َرََّشب  يذَّلا  ُهَّنَاَو  ُُهلوُـسَرَو  ُهُد  _ْ َ_ب اَدَّم ع _َ ُ_ح َّنَا م

(. ٍرانید َهَاِم  ََعبْرَا  اُهتقَدْصَاَو  ِهّللا  ُلوُسَر  ِْهَیِلا  اهاعَدام  یِلا  ُْتبَجَاَف  ٍنایْفُس  یبَا  َْتِنب  َهَبیبَح 

.دندرک رضاح  ار  وا  رهم  رانید  دصراهچ  دومرفب  هاگنآ 

 : تفگ دیعس  نبدلاخ  هاگنآ 

ُهُدــْبَع ادَّمَح  _ُ َّنَاَو م ُهـّللا  ــال  ِلا َه ا  ــال  ْنَا  َ_ُد  ْ_ه شَاَو ُهُر  _ِ ْ_ف َ_غ ْ_ت سَاَو ُ_ُه  َ_ع_ي_ن ْ_ت سَاَو ُهُد  _َ ْ_م حَا ِهـّلل  ْ_ُد  ُ_م حــْلَا )
ِْهَیِلا اـعَدام  یِلا  ُْتبَجَا  ْدَـقَف  ُدـَْعب  اـّمَا  َنو  _ُ كِر ُ_ش_ ْملا َهِر  _َ َْولَو ك ِهِّلُک  ِنیّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْـحلا  ِنیدَو  يدُْـهلِاب  ُهَلَـسْرَا  ُُهلوُـسَرَو 

 (. مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ِِهلوُسَِرل  ُهّللا  َكرابَف  نایْفُس  یبَا  َْتِنب  هَبیبَح  َُّما  ُُهتْجَّوَز  ّمل َو  هلآ و س_ هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  ُلوُسَر 

.دنتفرب دندروخ و  ماعط  نایسلجم  دندروآ و  ماعط  دومرف  یشاج  _ت و ن_ شادر ار ب_ _ا  هلو دلا پ_ ها خ_ _گ_ نآ

يرجه متشه  لاس  عیاقو 

حیضوت

و _ت .  سا هدا  _ت_ فا ماـش  یـضارا  رد  هک  ءاـْقَلب  يارق  زا  تسا  يا  هـیرق  نآ  دـش و  عـقاو  ْهَتوـُم  گـنج  تـش ،  رد س_ن_ه ه_
هلآ و _ه و  یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  نآ ش_د ك_ه ح_ض_ بر  _ن ح_ يا س_ب_ب 
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ما لا ش_ _م_ عَا زا  _ت  سا يا  ك_ه ق_ص_ب_ه  ير _  _ْ ُ_ص مکاح ب يوس  هب  يا  همان  اـب  ار  ّيِدْزَا  ْریَمُع  نب  ثراـح  مّلس 
وا اب  دوب  رـصیق  هاگرد  ناگرزب  زا  هک  ّیناّسَغ  ورْمَع  ْنب  لی  ْ_ب_ حَر _ُ ش دیـسر ، هَتو  _ُ ضرا م نو ب_ه  چ_ دا ، _ت_ سر ف_ _ 
ات داد  ناـمرف  دیـسر  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلــص  ربـمغیپ  هـب  ربـخ  نـیا  نوـچ  _ي_د ، نا _ سر هـب ق_ت_ل  ار  وا  هدـش  راـچد 

دندرب فیر  فْرُج ت_ش_ ضرا  هب  زین  ترـضح  دوخ  دنوش و  نوریب  فْرُج  ضرا  هب  هدید  ّ_ه ج_ن_گ  _ك_ر ت_ه_ي شل
رف تیار س_ف_ي_د ب_ب_س_ت و ب_ه ج_ع_ ترضح  سپ  دمآ ؛ رامش  هب  یگنج  درم  رازه  هس  دنداد  ضرع  ار  رکـشل 

هثداح ار  وا  رگا  دـشاب و  رکـشل  ریما  هثراح  نب  دـیز  _د ، نا رفعج ن_م_ رگا  دومرف  داد و  رکـشل  تراـما  ار  وا  داد و  بلاـط  یبا  نب 
ات دننیزگرب  ار  یسک  دوخ  رایتخا  هب  ناناملـسم  دوش ، هتـشک  هّللاد  نو ع_ب_ درادر و چ_ َمل ب_ _َ هحاوَر ع نب  هّللادبع  دیآ ، شیپ 

.دشاب ار  وا  تراِما 

دنچ نیا  زا  _ت  سا قد  نخـس ت_و ص_ يربـمغیپ و  وت  رگا  مساـقلاابا !  اـی  درک : ضرع  دوب  رـضاح  هک  نادوهج  زا  یـصخ  ش_
هتشک همه  دندرمش  نوگ  نیدب  ار  سک  دص  _ر  گا _ل  یئار _ سا ینب  ءایبنا  هک  اریز  ددرگنرب ؛ هدنز  کی  چیه  يدرب  مان  هک  سک 
مالسا رگا  دننک  توعد  مالسا  هب  ار  نارفاک  دننک و  نتخات  هدش  هتشک  ثراح  یئا ك_ه  درک ت_ا ج_ نامرف  ترضح  سپ  دندش ؛

_ن خ_ب_ر ب_ه يا .دـندش  کیدزن  هَتُوم  هب  ات  هدرک  تفاسم  یط  نایرکـشل  سپ  .دـننک  گنج  ناـشیا  _د ب_ا  ندروا ن_ي_
ادخ لوسر  باحـصا  اب  گنج  يارب  نوزفا  هکلب  درم  رازه  دـص  بیرق  دـیبلط ، میظع  يرکـشل  رـصیق  زا  دیـسر  ْ_ب_ي_ل  حَر _ُ ش

هیلع هّللا  یلص 
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.دندش اّیهم  مّلس  هلآ و  و 

راّیط رفعج  هنامولظم  تداهش 

؛ دنداهن گن  لد ب_ر ج_ هدـیدن و  دوخ  رد  يروتف  رکـشل  ترثک  زا  دـندوب  نانِج  لوخد  تداهـش و  ناهاوخ  هک  نانا  _ مل م_س_
يا داد ك_ه  رد  اد  نور ش_د و ن_ فـص ب_ي_ يور  شیپ  زا  رفعج  ترـضح  دندیـشک  فـص  مه  لـباقم  رکـشل  ود  ره  سپ 
رارف هک  دننادب  دنوش و  هدایپ  ناناملـسم  ات  نآ گ_ف_ت  يار  نخـس ب_ نیا  و  دیهد ، مزر  هدایپ  دـیوش و  دورف  اهبـسا  زا  مدرم ، 

مَلَع سپ  درک  ْ_ر  َ_ق ار ع دو  _ب خ_ سا هدا ش_د و  دو پ_ي_ .د پ_س خ_ رازراــک ك_ن_ن_ وـکین  راــچان  درک  ناوـتن 
رفعج نوماریپ  رد  دنتـشگ و  رو  هلمح  هورگ  هورگ  نارفاـک  دـش و  هوبنا  ج_ن_گ  _ت .  خاد _ نارد هلمح  بناـج  ره  زا  تفرگب و 

_ت و فر پچ گ_ تسد  هب  ار  مَلَع  دـندرک  ادـج  ار  ترـضح  نآ  تسار  تسد  تسخن  دـندروآ  وا  رب  ریـشم  _د و ش_ ندز ّهرپ 
مَلَع ما  _ن ه_ن_گ_ يا _د  ندر عطق ك_ ار  پچ  تسد  سپ  دیسر ؛ ودب  يور  شیپ  زا  مخز  هاجنپ  ات  داد  یم  مزر  نان  ه_م_چ_

نوگنرـس مَلَع  دـیناسر  لتق  هب  ار  ترـضح  نآ  دز و  شهاگرمک  رب  يریـشمش  يرفاک  تشاد ،  یم  هتخارفا  دوخ  يوزاب  ود  ره  اـب  ار 
تفرگب ملع  هحاوَر  نب  هّللادبع  وا ، زا  سپ  تشگ .  هتـشک  ات  درک  تزرابم  وکی  _ت و ن_ شادر مَلَع ب_ هثراح  نب  دیز  سپ  دـش ؛

هَتُوم گنج  هب  هراشا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  تازجعم  لصف  رخاوا  رد  ام  .دیـسر و  لتق  در ت_ا ب_ه  دا ك_ و ج_ه_
.دوش هعجارم  اجنآ  هب  میدومن 

یلـص لوـسر  تر  هد ك_ه ح_ض_ _ت ش_ ياور _ت و  سا را  تـل ج_ع_ف_ر ب_س_ي_ رد ف_ض_ي_ _تا  ياور
زا مدرم  هک  دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
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نم هیبش  وت  هک  دومرف  رفعج  اب  يزور  و  میا .  هدـش  قلخ  تخرد  کـی  زا  نم و ج_ع_ف_ر  دـنا و  هدـش  قلخ  فلتخم  ياـهتخرد 
(263  .) قلُخ تقلخ و  رد  یتسه 

یل لو ص_ _ سر تر  هب ح_ض_ یلاعت  قح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  هیو  _ _ن ب_با با
ما و هدر  ار ش_ك_ر ك_ بـلا  _ي ط_ با نـب  رفعج  تلــصخ  راـهچ  نـم  هـک  داتــسرف  یحو  مـّل  هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_
ار تلـصخ  راـهچ  نآ  وا  زا  دـیبلط و  ار  وا  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلــص  لوـسر  تر  پ_س ح_ض_ ما ؛  هد  _ يد پ_س_ن_
نآ لّوا  مدرک .  یمن  راـهظا  تـسا  هداد  ربـخ  ارت  ادـخ  هـک  دوـب  نآ  هـن  رگا  هـّللا !  لوـسر  ي_ا  در : ضر ك_ رفعج ع_ و  دیــسرپ ،

لیاز مــلقع  مروــخب  بار  _ر ش_ گا _س_ت_م  ناد _ك_ه  نآ يار  مدرو ب_ بار ن_خ_ _ز ش_ گر _ت ك_ه ه_ سا
متـسناد اریز  مدرکن ؛  یـسک  مرح  اب  اـنز  زگره  و  دـنک ، یم  مک  ار  تّورم  يدرم و  غورد  هک  اریز  متفگن ؛  غورد  زگره  و  دوش ، یم 

نآ زا  هک  متـسناد  هکنآ  يارب  مدیتسرپن  تب  زگره  درک و  دهاو  مر م_ن خ_ اب ح_ انز  يرگید  منک  يرگید  مرح  اب  انز  نم  رگا  هک 
_ت ك_ه سا راواز  س_ دو : _ مر دز و ف_ وا  شود  _ت ب_ر  سد تر  پ_س ح_ض_ روّصتم ن_ي_س_ت .  ررض  عفن و 
زور ب_ر چـیه  هک  تسا  يداّجـس  ثیدـح  رد  و  ( 264  .) ینک زاورپ  هکئـــال  _د ك_ه ب_ا م_ هد لا ب_ ود ب_ ار  اد ت_ خ_

هلوُسَر دَسَا  هّللادسا و  هزم  ّ_ش ح_ زور ع_م نآ  رد  هک  دُُحا  زور  زا  تشذگن  رتدب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـض  ح_
زور نآ ،  زا  دعب  دش و  دیهش 
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(265) .دش دیهش  بلاط  یبا  نب  رفعج  شّمع  رسپ  هک  دوب  هَتُوم 

لسالّسلا تاذ  گنج  رکذ 

_د ندر دـهع ك_ رگیدـکی  اب  دـندش و  عمج  سباـی  يداو  لـها  زا  راوس  رازه  هدزاود  _ت ك_ه  سا نا  نآ چ_ن_ _ص  خـل م_
یلـص ربمغیپ  هب  ار  ربخ  نیا  لیئربج  .دـنناسر  لتق  ار ب_ه  مال _  _ّ سلاو هول  _ صلا _ه_م_ا  یل ع_ یل _  ّ_د و ع_ ك_ه م_ح_م

زا راو  راز س_ را ه_ ار ب_ا چ_ه_ _ك_ر  بو _ با ار ك_ه  تر  نآ ح_ض_ درک  رما  دــیناسر و  مّلــس  هــلآ و  هــیلع و  هــّللا 
رازه راهچ  اب  ار  رکبوبا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  سپ  دت ؛ _ سر ناشیا ب_ف_ گنج  هب  راصنا  _ر و  جا م_ه_

دنک هـــضرع  نا  _ش_ يا مـــال ب_ر  _ سا لّوا  دو ك_ه  _ مر _ر ف_ ما دا و  _ت_ سر نا ف_ _ش_ يا رفن ب_ه ج_ن_گ 
.دنک ریسا  ار  ناشیا  نانز  دشکب و  ار  ناشیا  نادرم  دنک  گنج  ناشیا  اب  دندرکن  لوبق  هاگره 

_ل ها در ت_ا ب_ه  م_ي ب_ ّ_ي  نَءا _َ ار ب_ه ت دو  _ك_ر خ_ شل دا و  _ت_ فا هار  _ك_ر ب_ه  بو _ با پ_س 
دـندمآ و رکبوبا  دزن  هب  لا  _ّ هحلـسا ق_ت اب  راّفک  رکـشل  زا  رفن  تسیود  سپ  دـمآ ، دورف  نمـشد  هب  کـیدزن  دیـسر  سباـی  يداو 

یم وت  باحـصا  عیمج  اب  ارت  دش  یمن  عنام  ار  ام  میراد  وت  اب  هک  کیدزن  تبارق  یـشیوخ و  رگا  هک  دنگوس  يّزُع  تال و  هب  دـنتفگ :
يرا اب ش_م_ا ك_ ار  ام  هک  دیرمـش  تمینغ  ار  تیفاع  دیدرگرب و  سپ  دننک ؛ دای  نیا  زا  دعب  اهراگزور  رد  هک  یمـسق  هب  میتشک 

رکبوـــبا سپ  مـــی ؛  _ نا _ سر _ي_م ب_ه ق_ت_ل  هاو ار م_ي خ_ یل  شردار ع_ ّ_د و ب_ ن_ي_س_ت و م_ا م_ح_م
اب ترضح  دندومن ، تعجارم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  ترضح  تمدخ  هب  هداد  تکرح  ار  رکشل  دید  نتشگرب  رد  حالص 

هک دومرف  يو 
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ار سپ ع_م_ر  يدـیدرگ ؛  نم  یـصاع  هک  مسق  ادـخ  هب  يدرواـین ،  لـمع  هب  مدوب  هتفگ  _چ_ه  نآ يدر  رما م_ن ك_ تفلاـخم 
هّصق لثم  مه  وا  هّصق  داتسرف  سبای  يداو  هب  ار  وا  دندوب  رکبوبا  اب  هک  رکـشل  رفن  رازه  راهچ  نآ  اب  درک و  بص  وا ن_ ب_ه ج_يا 

(266) .دش رکبوبا 

هک هچنآ  هب  دومن  ّتیـصو  ار  وا  دـیبلط و  ار  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤـملاریما  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوـسر  تر  پ_س ح_ض_
مالّسلا هیلع  ریما  ترضح  سپ  .درک  _د  هاو ار ك_ه ف_ت_ح خ_ ترضح  نآ  داد  ربخ  دومن و  ّتیصو  اهنآ  هب  ار  رمع  رکبوبا و 

_ك_ر و ع_م_ر ب_ه بو _ با را  _ت_ فر فـال  _د و ب_ر خ_ يدر را گ_ _ يد نآ  هّجوـتم  راــصنا  رجاــهم و  هورگ  اــب 
نا _ش_ يا دو  _ مر _ر ف_ ما سپ  دندید ، یم  ار  رگیدمه  ناشیا  راّفک و  رکشل  هک  دندیـسر  یئاج  هب  ات  تفر  یم  لی  ت_ع_ج_

ترـضح نآ  يوـس  هب  راّـفک  زا  حّلـس  _ُ ّ_ل و م _س_ت ن_ف_ر م_ك_م يود زا  پ_س ب_ _ن_د ؛ يآ دور  ار ك_ه ف_
امش مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  ردارب  ّمع و  رسپ  بلاط  _ي  با یل ب_ن  منم ع_ دومرف  یتسیک ؟  وت  هک  دندیسرپ  دندمآ و 

نونکا دوب ، وت  ام  بلطم  میتساوخ و  یم  ارت  ام  دـنتفگ : .دیـشاب  کیرـش  ناناملـسم  اب  دـب  کین و  رد  ات  مالـسا  هب  منک  یم  توعد  ار 
هک دومرف  ترـضح  تسا .  تشاچ  ادرف  هدعو م_ا و ش_م_ا  تشک و  میهاوخ  ارت  باحـصا  ارت و  ام  هک  نادـب  وش و  گنج  ياّیهم 
امش رب  میوج  یم  ناناملـسم  هکئالم و  ادخ و  هب  تناعتـسا  نم  دیناسرت ، یم  رکـسع  روفو  رکـشل و  ترثک  هب  امـش  ارم  امـش ، رب  ياو 

َلْو _َ الَو ح )
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_ي ك_ن_ي_د گد _ي_ سر ار  نابـسا  هک  دومرف  ترـضح  دمآرد  بش  نوچ  سپ  ِمیظ ،) _َ علا ِّیل  _َ ْعلا ِهّللا  _ِ ِّالا ب َهَّو  _ُ الَو ق
حبص هضیرف  حب  لّوا ص_ رد  دش  علاط  حبـص  نوچ  .دی و  _ ّ_ا ب_شا _ن ك_ن_ي_د و م_ه_ي يز _ي_د و  هد و ج_و ب_

یگنج نادرم  هک  دوب  هدـشن  قحلم  ترـضح  نآ  رکـشل  رخآ  زونه  درب و  تراغ  ناشیا  رـس  رب  هک  دوب  کـیرات  اوه  زونه  درک  ادَا  ار 
ياه هناـخ  تفرگ و  تمینغ  هب  ار  ناـشیا  ياـهلام  دـندیدرگ و  ری  _ سا نا  _ش_ ناد _ نزر ناـنز و ف_ دـندیدرگ و  هتـشک  ناـشیا 

 . تشگرب تشادرب و  ار  ناشیا  لاوما  درک و  بارخ  ار  ناشیا 

 : یلاعت َلاق  داتسرف  باب  نیا  رد  ار  تایداع  هروس  یلاعت  قح  و 

 . یندز سفن  دننز  سفن  ندیود  تقو  رد  هک  هدنود  نابساب  منک  یم  دای  دنگوس  اْحبَض ؛) ِتایِداَْعلاَو  )

 . شیوخ ياهّمُس  هب  اهگنس  زا  شتآ  ناگدنروآ  نوریب  سپ  احْدَق ؛) ِتایِروُْملاَف  )

یم اهگنس  نآ  رب  نابسا  مُس  نوچ  دوب  رایسب  گنـس  ناشیا  نیمز  رد  _ت ك_ه  سا _ي_م گ_ف_ت_ه  هار _ با یل ب_ن  ع_
(. 267  ) تسج یم  اهنآ  زا  شتآ  دروخ 

 . حبص تقو  رد  ناگدننک  تراغ  هب  مسق  سپ  اْحبُص ؛) ِتاریغُْملاَف  )

تقو نآ  رد  دندروآرد  نایم  هب  سپ  هلیبق  نآ  رانک  رد  ار  يدرگ  مد  هدیفـس  رد  دـنتخیگنارب  سپ  اعْمَج ؛) ِِهب  َنْطَـسَوَف  اعْقَن  ِِهب  َنَْرثَاَف  )
 . نارفاک زا  ار  یهورگ 

ار دو  را خ_ _ گدرور نا پ_ _س_ نا یتسرد ك_ه  هب  ٌدیدََشل ؛) ِْریَْخلا  ِّبُِحل  ُهَّنِاَو  ٌدیهََشل  َِکلذ  یلَع  ُهَّنِاَو  ٌدُونََکل  ِهِّبَِرل  َناْسنِالا  َّنِا  )
_ت و ب_ه سا هاو  گ_ دو  خ_ نار  _ت_ي ك_ه ب_ر ب_خ_ل و ك_ف_ سرد _ت و ب_ه  سا سا  _پ_ سا ن_

 . تسا تخس  یناگدنز  لام و  رد م_ح_ب_ت  _ت_ي ك_ه  سرد

یمن ایآ  ٌریبََخل ؛) ٍذئَمْوَی  ْمِِهب  ْمُهَّبَر  َّنِا  ِروُدُّصلا  ِیف  ام  َلِّصُحَو  ِرُوب  _ُ ْقلا ِ_ي  ِ_َر م_ا ف ْ_ث ُ_ع اِذا ب َُمل  _ْ َ_ع َ_ال ي فَا )
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یتسرد هب  تسا ،  اه  هنیـس  رد  هچنآ  دوش  هدرک  رـضاح  ناگدرم و  زا  تسا  اهربق  رد  هچنآ  دوش  هدروآ  نوریب  نوچ  هک  ناـسنا  دـناد 
 . تسا اناد  ناشیا  ياه  هدرک  هب  زور  نآ  رد  ناشیا  راگدرورپ  هک 

_د يد گـنج ش_ هب  نوـچ  هک  تشاد  يا  هباـصِع  مالّـسلا  هـیلع  نـینم  _ؤ  مـلار _ي_ ما تر  هد ك_ه ح_ض_ _ت ش_ ياور و 
همطاـف دزن  هـب  دربـب  فیرــشت  روکذــم  گـنج  هـب  تساوـخ  نوـچ  سپ  تـسب ؛  یم  ار  هباــصع  نآ  تـفر  ع_ظ_ي_م_ي م_ي 

ار ب_ه ك_ج_ا م_ي مرد م_گ_ر ت_ پ_ تــفگ :  مالــّـسلااهیلع  همطاــف  دـــیبلط ، ار  هباــصع  نآ  تــفر و  مالــّـسلااهیلع 
زا مالّـسلااهیلع  همطاـف  ترــضح  دـت ، _ سر _ل م_ي ف_ مّرلا يداو  ار ب_ه  م_ تر گ_ف_ت :  ح_ض_ _ت_د ؟ سر ف_

_ل ش_د و خاد ّمل  هلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  لا ح_ض_ نـیا ح_ رد  سپ  دـش ، ناـیرگ  رفـس  نآ  رطخ 
.دوش یمن  هتشک  هّللا  ءاش  نا  دوش ؟ هتشک  تر  _ هو هک ش_ یسرت  یم  ایآ  ینک ،  یم  هیرگ  ارچ  هک  مالّـسلااهیلع  همطاف  زا  دندیـسرپ 

؟  مورب تشهب  هب  موش و  هتشک  یهاوخ  یمن  هّللا !  لوسر  ای  درک : ضرع  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح 

وا _ع_ت  مّلـس ب_ه م_ش_يا هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربـمغیپ  ترـضح  دـش و  هناور  مالّـسلا  هیلع  ری  _ ما تر  پ_س ح_ض_
هلآ _ه و  یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  دو ح_ض_ _ع_ت ن_م_ جار نو م_ و چ_ باز .  _ْ حَا _ت ت_ا م_س_ج_د  فر
رظن نوـچ  دندیـشک و  فـص  هار  فرط  ود  زا  هباحـص  تفر و  نوریب  ترـضح  نآ  لابقتـسا  _ه ب_ه  مـّل ب_ا ص_ح_با و س_

مد _ت و ق_ فا ترضح ش_ت_ تمدخ  هب  دنکفا و  ریز  هب  بسا  زا  ار  دوخ  داتفا  تّوبن  رهپس  دیـشروخ  رب  تیالو  هاش  ترـضح 
ار ترضح  نآ  باستنا  رَف  _َ _با ظ كر َ_م و  ِ_ي تدا ش س_ع_
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هیلع ریما  ترـضح  سپ  دنیـضار ؛ وت  زا  لوسر  ادـخ و  هک  راو ش_و  س_ یل !  دو ك_ه ي_ا ع_ _ مر ترـضح ف_ سپ  دیـسوب ،
ترـضح سپ  .دن  _ت_ فر ار گ_ دوخ  ياهتمینغ  ناناملـسم  تشگرب و  هناخ  هب  دش و  نایرگ  تراشب  نیا  يدا  زا ش_ مال  _ّ سلا

وا زا  یبیجع  رما  نکیلو  میدیدن  وا  زا  يدب  دـنتفگ  نیا س_ف_ر ؟ رد  ار  دوخ  ریما  دـیتفای  هنوگچ  هک  دیـسرپ  رکـشل  زا  یـضعب  زا 
ای دومرف : ترـضح  دناوخ ، زامن  نآرد  ٌدَحَا  ُهّللاَوُه  ُ_ْل  هرو ق _م س_ يدر اد ك_ _ت_ قا وا  هب  هک  زامن  ره  رد  میدرک ،  هدهاشم 
؟  يد _ ناو ير ن_خ_ _گ_ يد هرو  َ_ٌد س_ حَا ُهـــــــــــــّللاَو  _ُ ُ_ْل ه _ب ب_ه غ_ي_ر ق جاو _يا  هزا رد ن_م_ ارچ  یلع ! 
یم تسود  ارت  زین  ادخ  هک  دومرف  ترضح  مراد .  یم  تسود  رایسب  ار  هروس  نآ  هکنآ  ببس  هب  هّللا !  لو  _ سر ي_ا  گ_ف_ت : 
مسر دو ك_ه م_ي ت_ نآ ب_ _ه  نر _ گا یلع !  ای  هک  دومرف  ترـضح  سپ  يراد .  یم  تسود  ار  هروس  نآ  وت  هکنانچ  دراد 

 ، متفگ یم  وت  حدم  رد  دنچ  ینخـس  هنیآ  ره  دـنتف  قح ع_ي_س_ي گ_ رد  يراصن  هچنآ  دـنیوگب  تّما  زا  يا  هفیاط  وت  ّقح  رد 
(268) .دنرادرب تکرب  يارب  زا  وت  ياپ  ریز  زا  كاخ  هکنآ  رگم  يرذگن  هورگ  چیه  رب  زورما 

نو ب_ر مــال چ_ _ّ سلا هـیلع  ریما  ترــضح  هـک  تـسا  نآ  يارب  دــنیوگ  لسالـّـسلا )  تاذ   ) ار گــنج  نــیا  هــک  دــیوگ : ریقف 
نا _ش_ يا لا  _ف_ طا نا و  _ نز ار ك_ش_ت و  نا  _ش_ يا نادر  _ث_ر م_ كا _ت  فا نا ظ_ف_ر ي_ _م_ن_ شد
زا .د و  هد ش_ _ي_ ما _ل ن_ سال _ّ سلا تاذ  تهج  نآ  زا  تسب  اهنامـسیر  اهریجنز و  هب  ار  ناـشیا  نادرم  هّیقب  درک و  ری  _ سا ار 

.دوب هار  لزنم  _ن_ه پ_ن_ج  يد _ع ش_د ت_ا م_ قاو _ع ك_ه ج_ن_گ  ضو نآ م_

هنس رد 
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: دش عقاو  همظعم  هّکم  حتف  تشه 

حل راــک ب_ه ص_ هّیبیدـُـح  رد  شیرق  مّلــس و  هـلآ و  هـیلع و  هــّللا  یلــص  ادــخ  لوــسر  ناــی  زور ك_ه م_ نآ  زا  _ا  نا ه_م_
هل ب_ن_ي دو ق_ب_ي_ یـضُّرَعَت ن_ش_ ْنیَفرط  فـیلح  ْنیَبناـج و  راـج  اـب  هـک  دوـب  نآ  طورـش  هـلمج  زا  _ي_د  ما _ج_ نا
هیلع و هّللا  یلـص  ربمغیپ  باحـصا  ناد  _ن_ گو مه س_ ءافَلُح و  زا  هَعازُخ  یَنب  تعاـمج  دـندوب و  شیرق  فیلح  هناـنِک  رک و  ب_
زا یکی  زور  کـی  .دوب  مک  _ت م_ح_ مو _م خ_ص_ سر _ه  عاز ینب ب_ك_ر و خ_ ناـیم  دـندش و  یم  رامـش  هب  مّلـس  هلآ و 
عنم ار  وا  دینـشب  نیا  هعازُخ  ینب  زا  یمالغ  دناوخ ، یم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغ  ياجه پ_ي_ رد  دـنچ  يرعـش  رکب  ینب 
ینب تلتاـق  رد م_ وا  يرا  تهج ي_ هب  رکب  ینب  هفیاـط  تسکـش ؛  مـهرد  ار  وا  يور  رـس و  دـیوَد و  وا  رب  سپ  داـتفین ، دـیفم  هدرک 
برح تالآ  هب  ار  رکب  ینب  دنتـسکش و  ار  ربم  نامیپ پ_ي_غ_ شیرق  رافک  دنتـساوخ ، ددم  شیرق  زا  دندش و  تهج  کی  هعازخ 

_ه نا رد م_ي_ _د  ندز نو  _ه ش_ب_ي_خ_ عاز هد ب_ر س_ر خ_ هارمه ش_ ناـــشیا  اـــب  زین  یعمج  دــــنداد و  يراــــی 
ترصن دومرف : دیسر  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  هب  ربخ  نیا  تشگ .  لو  _ه م_ق_ت_ عاز زا خ_ ب_ي_س_ت ت_ن 

_ل _ك_ر ب_ه ق_ب_يا شل بــــــــل  رد ط_ پ_س  تر ن_ك_ن_م ؛  ار ن_ص_ _ه  عاز _ر خ_ گا مو  هداد ن_ش_
نا _ض_ مر ها  م_ لَّوَا  دراد  اد  خ_ ب_ه  نا  _م_ يا _ه  كر ه_ ك_ه  داد  ما  پ_ي_ و  دا  _ت_ سر ف_ ك_س  بر  ع_

ناناب هدـید  عراوش  قرط و  رد  تشگ و  رومءاـم  گـنج  دادـِعا  هب  دوب  هنیدـم  رد  هکره  دوش و  رـضاح  هنیدـم  رد  حالـّسلا  یکا  ش_
هّکم هب  ربخ  نیا  سک  هک  تشاذگ 
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.دربن

ّمل هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یلـص  ربمغیپ  مزع  زا  ار  ناشیا  تشون و  شیرق  هب  یبوتکم  َ_ه  َ_ع َ_ْتل _ي ب بَا _ب ب_ن  طا ح_
دو ناو خ_ رد گ_ي_س_ ار  _ه  ما نآ ن_ هرا  س_ دـناسر ، شیرق  هب  هک  داد  مان  هراس  ینز  هب  ار  بوتکم  نآ  داد و  _ه_ي  گآ
هّللا یلـص  ربـمغیپ  هـب  _ن خ_ب_ر  يا _ل  یئر ج_ب_ _ت ،  فر ّ_ه پ_ي_ش گ_ هار م_ك _ت و  شاد هد  _ي_ شو پ_

نز نآ  لا  _ب_ ند زا  ار ب_ا ج_م_ع_ي  مــال  _ّ سلا _ه  یل نــینم ع_ ؤــملاریما  ترـــضح  نآ  دروآ و  مّلـــس  هــلآ و  هــیلع و 
یم مَسَق  دـهدب  ار  همان  دومرف  نز  نآ  هب  هچره  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  .درواـیب  هتفرگ  وا  زا  ار  هماـن  هک  داـت  _ سر ف_
هرا س_ تشک .  مهاوـخ  ارت  ّـالاو  رآ  نوریب  ار  بوـتکم  دوـمرف : دیـشکب و  غـیت  ترـضح  تسی  _ه ب_ا م_ن ن_ ما هک ن_ دروـخ 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  تمدخ  هب  ار  همان  نآ  ترـضح  .داد  ترـضح  نآ  هب  هدروآ و  نوریب  ار  همان  دـید  نینچ  نو  چ_

نآ تیاعر  هب  هک  منک  ادیپ  شیرق  رب  یّقح  _ت_م  ساو خ_ در : ضرع ك_ يدرک ؟  نینچ  ارچ  دیسرپ : بطاح  زا  ترضح  دروآ ،
: دش لزان  تقو  نیا  رد  هکرابم  هیآ  نیا  سپ  .دننک  نم  ناگدنامزاب  تیامح 

(269 () ...َءآِیلْوَا ْمُکَّوُدَع  يِّوُدَع َو  اوُذِخِّتَت  اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  )

نآ نافْـسُع  لزنم  رد  دیوگ ك_ه  سابع  نبا  .دومرف  تکرح  هنیدم  زا  درم  رازه  هد  اب  نآ  مهد  ای  ناض  _ مر ها  مود م_ زور  پ_س 
هکنآ زا  دعب  هتفگ  رباج  تفرگن .  هزور  هّکم  ات  نآ پ_س  زا  دنتـسیرگن و  مدرم  هکنانچ  دیماشایب  تفرگرب و  بآ  یحَدَق  ترـضح 

هزور مدرم  زا  یضعب  هک  _ت_ن_د  شاد ضور  _ي_د م_ع_ ما _ شآ بآ  ّمل  هلآ و س_ هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ 
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نآ يو  سا ع_م_ _ّ دا ك_ه ع_ب _ت_ فا نا  يو چ_ن_ نآ س_ زا  .ُها  ُ_ص_ ـعـــْلا َکــــِئلُوا  دوــــمرف : تّرک  ود  دـــــنراد 
تر هب ح_ض_ هَْفیَلُْحلاوذ  اـی  ایْقُـس  تویب  رد  هنیدـم  دـصق  هب  هدوـمن  ترجه  هّکم  زا  دوـخ  تریـش  _ل و ع_ ها تر ب_ا  ح_ض_

: دو _ مر رطاــخ گ_ش_ت و ف_ داــش  وا  رادــید  زا  ترــضح  نآ  تسوـیپ ،  مّلــس  هـلآ و  _ه و  یل هـّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر
هب ار  دوخ  لـها  اـت  در  نا ك_ _ مر تسا و ف_ اـهتّوبن  نیرخآ  نم  تّوبن  هکناـنچ  تسا ،  اـهترجه  _ن  ير _ خآ تر ت_و  ه_ج_

_خ_ي سر را ف_ هدر ت_ا چ_ه_ _ق ك_ ير ترـضح ط_ّي ط_ سپ  .دـش  ترـضح  نآ  هارمه  نتـشیوخ  داتـسرف و  هنیدـم 
دمآ دورف  نارهَّظلا  َّرَم  لزنم  رد  _د و  نار ّ_ه ب_ م_ك

نایفسوبا اب  باّطخ  نب  رمع  ینمشد  تّلع 

_د، نا هد ن_م_ _ نز کی ت_ن  شیرق  تعاـمج  زا  دـیآرد  هّکم  هب  رکـشل  نیا  رگا  هک  دیـشیدنا  دوخ  اـب  بلّطملادـبع  نب  ساـبع 
هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  يادـخ  لوسر  صاخ  رت  _ سا رب  سپ  دـنک  رادـید  ار  ینت  رگم  هتفر  كارا  عضوم  هب  اـت  تساو  ه_م_ي خ_
ار نایفـسوبا  دنیوگ ، یم  نخـس  رگیدـکی  اب  هک  دومن  اغـصا  ار  اقْرَو  ْنب  ْلیدـُب  نایفـسوبا و  گناب  هاگان  دـنارب  كارا  ات  هتـسشن  مّلس 
_ي ِ_بَا ب _ض_ل !  فــــــلا _ با ي_ا  _ت گ_ف_ت :  خا ار ب_ش_ن_ سا  _ّ نا ع_ب _ف_ي_ سو _ با .دز  اد  ص_

هیلع هـّللا  یل  اد ص_ لو خ_ _ سر _ن_ك  يا ياو ب_ر ت_و ! سا گ_ف_ت :  _ّ ع_ب هداد ؟  يور  چ_ه  ّ_ي ،  ُماَو ْ_َت  نَا
رتسا نیارب  تفگ :  ساّبع  تسیچ ؟  ام  راـک  هرا  نو چ_ _ن_ كا تفگ :  نایفـسوبا  زراـبُم ، درَم  رازه  هدزاود  اـب  تسا  مّلـس  هلآ و  و 

راک بشما  هک  نایفـسوبا  يا  شاب  هتـسناد  و  مبلط .  ناما  وت  زا ب_ه_ر  مر و  ترـضح ب_ب_ نآ  تمدـخ  ارت  ات  شاب  نم  فیدر 
ارت رگا  _ت  سا _ط_با  خلا رمُع ب_ن  اب  هیالط 
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دنه دنیوگ  تفر .  یم  یناهن  تموصخ  هب  راک  ّتیل  _ ها نا ج_ _ مز رد  نایفـسوبا  رمع و  نایم  رد  هک  اریز  دراذگن ؛ هدنز  دنک  رادید 
دوب و هلمج  نآ  زا  نت  کی  رمع  تشادزاب و  تطلاخم  تفلا و  ؤم  باوبا  شیرق  ناناو  زا ج_ دنچ ت_ن  اب  هراومه  نایفـسوبا  هجوز 

 . تشاد يدیک  ینیک و  دوب  دنه  بیقر  هک  نایفسوبا  اب  يور  نیا  زا 

یلـص يادـخ  لوـسر  _ت  مد _ن_گ خ_ هآ سا  _ّ سا ش_د ع_ب _ّ _ف ع_ب يدر نا  _ف_ي_ سو _ با هل ؛  _م_ جـلا ب_
ربمغیپ تمدخ  تسجب و  ياج  زا  دیدب  ار  نایف  _ سو _ با رمع  دیـسر ، باّطخلا  نب  رمُع  همیخ  هب  نوچ  دومن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

 ، نامیا هن  تسا  ناما  ار ن_ه  ياد  _م_ن خ_ شد _ن  يا هّللا !  لو  _ سر ي_ا  در : ضرع ك_ دمآ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
 . ما هداد  ناما  ار  وا  نم  هّللا !  لوسرای  تفگ :  ساّبع  مریگرب .  ار  وا  رس  ات  يامرفب 

 . یبای ناما  ات  شاب  نامیا  هتخاس  نایفسوبا !  يا  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  پ_ي_غ_م_رب 

ام َکَشَْحفَا  ام  َکـَل  ٍُّفا  نایفُـسُوبا :  َلاـق  اـمِْهیَلَع  ( 270) ْحَلِْـسا ُرَمُع : ُهـَل  َلاـقَف  يّزُْعلاَو  ـّاللا ِت  _ِ َ_ُع ب ْ_ن َ_ص َ_م_ا ن َلا ف ق_
 . یّمَع ْنبِا  ِمالَکَو  یمالَک  یف  رَمُع  ای  َکلِخُْدی 

هملک نیا  زا  نایفسوبا  .اهنآ  يدیلپ ك_ن ب_ر  تفگ :  رمُع  منک ؟  هچ  دنگرزب  ُتب  ود  هک  يّزُع )   ) و تال )   ) اب تفگ :  نایفسوبا 
رگا تفگ :  رمع  یئآرد .  مّمع  رـسپ  نخـس  نم و  نخـس  نایم  رد  هک  هداتفا  هچ  یـشاّحف  ردق  هچ  وت  رب  داب  ُّفا  تفگ :  تفـشآرب و 

هیلع و هّللا  یلص  يادخ  لوسر  .درک  نین  _س_ت_ي چ_ ناو يدوب ب_ا م_ن ن_ت_ همیخ  نیا  نوریب 
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 . نک رـضاح  نم  دزن  دادماب  رادـب  شیوخ  همیخ  رد  ار  نایفـسوبا  بشما  دومرف : ساّبع  اب  تشادزاب و  تظلغ  زا  ار  ناشیا  ملـس  هلآ و 
.دروآ حبص  هب  ساّبع  همیخ  رد  نایفسوبا  ار  بش  سپ 

: دو _ مر سا ف_ _ّ ع_ب _ت ؟  سا يدا  _ن چ_ه م_ن_ يا _ي_د  سر پ_ لـال ش_ن_ي_د ، ناذا ب_ ياد  ص_ب_ح ن_
در هرا ك_ نا ن_ظ_ _ف_ي_ سو _ با _ت پ_س  سا مــل  هــلآ و س_ _ه و  یل هــّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر نّذ  م_ؤ 

شکرابم تسد  بآ  زا  يا  هرطق  هک  دنتشاذگ  یمن  مدرم  تخاس و  یم  وضو  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ياد  لو خ_ _ سر ك_ه 
.دندیلام یم  شیوخ  يور  رب  دندوبر و  یم  رگیدکی  زا  دیآ و  نیمز  هب 

هب ار  مور  مجع و  هاشداپ  هک  ار ، يزور  نینچ  دننام  ما  هدیدن  زگره  دنگوس ! ادـخ  هب  ! َرَْـصیَق الَو  يرْـسَک  ُّطَق  ِمْوَْیلاَکَرَا  َْمل  ِهّللِاب  َلاقَف :
! دننک میظعت  مسق  نیا 

هّللا لو  _ سر ي_ا  در : ضرع ك_ سابع  تفگ .  نیتداهش  ناج  میب  زا  دمآ و  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  زامن  زا  دعب  هلم ؛  _ جلا ب_
 . _يا مر صو ف_ یتناـکم م_خ_ص_ شیرق  ناــی  رد م_ ار  وا  _ت  سا _ت  سود يدر ف_خ_ر  نا م_ _ف_ي_ سو _ با ! 
مه و  تسا ؛  نمیا  دوـش  لـخاد  نا  _ف_ي_ سو _ با _ه  نا ّ_ه ب_ه خ_ _ل م_ك ها زا  _ه  كر ه_ دو : _ مر تر ف_ ح_ض_
رما سپ  تسا ؛  نمیا  دوش  مارحلا  دجـسم  لخاد  ای  ددـنب  رد ب_ دور و  شیوخ  هناخ  هب  اـی  دـنک و  رود  نت  زا  حالـس  هک  ره  دومرف 

رکشل تشادزاب و  رَبْعَم  يانگنت  رد  ار  نایفسوبا  سپ  دهد ؛ روبع  وا  رب  ادخ  رکشل  ات  دراداو  یقیضم  ياج  رد  ار  نایفـسوبا  هک  دومرف 
هک يا  هبیتک  هاپس  جاوفا  رکشل و  تاقبط  روبع  زا  دعب  تشذگ ،  یم  وا  يور  شیپ  زا  جوف  جو  ف_
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مزالم راصنا  رجاهم و  لاجِر  لاط  _ بَا زا  درم  رازه  جنپ  دش و  رادـید  تشاد  ياج  نآ  بلق  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ 
نایفسوبا .دندرک  یمه  تفاسم  ّیط  يدواد  هِرِز  دَّنَهُم و  ياه  يوم و ت_ي_غ_ خرس  نارتش  يزات و  ياهبـسا  اب  همه  دندوب  باکر 

.دش گرزب  وت  هداز  ردارب  یهاشداپ  سابع !  يا  تفگ : 

شیرق تفر  هّکم  هدز ب_ه  باتـش  نایفـسوبا  سپ  تسا .  تلاـسر  تّوبن و  نیا  يوگم ،  یهاـشداپ  َکَْـحیَو ! تفگ :  یم  ساـب  ع_
ندیسر زا  زونه  هدرک و  هریت  رات و  ار  ناهج  ياضف  رکشل  راب  هک غ_ دنتسیرگن  رود  زا  دیآ و  یمه  باتش  هب  هک  دندید  ار  نایفسوبا 

هّللا یلـص  دـمحم  کـنیا  امـش  رب  ياو  هک  درک  داـیرف  نایفـسوبا  هک  دنتـشاد  ّمل خ_ب_ر ن_ هلآ و س_ هیلع و  هـّللا  یلـص  ربـمغیپ 
ره دیآرد و  نم  _ه  نا هکره ب_ه خ_ دیشاب  هتسناد  دسر و  یم  رد  جاّوَم  رَْحب  نوچ  يرکشل  اب  هک  تسا  مل  هلآ و س_ _ه و  یل ع_

 . تسا ناما  رد  دیآرد ، مارحلادجسم  رد  هکره  ددنبب و  دوخ  يور  رب  ْرَد  دور و  دوخ  هناخ  رد  هکره  دنکفیب و  گنج  حالِس  هک 

_ي_ب سآ را  تفرگ و ب_س_ي_ ار  وا  شیر  دـنه  و  يا .  هدروآ  اـم  يارب  هک  تسا  ربـخ  هچ  نیا  ُهّللا ! َکَّـحبَق  دـنتفگ : شیرق 
.دنکن نخس  هنوگ  نیا  زا  رگید  هک  ار  قمحا  ریپ  نیا  دیشکب  هک  دز  دایرف  درک و 

يو _ُ يذ ط _ن_د س_ي_ل ت_ا  نا _گ_ر م_ يد زا ق_ف_يا ي_ك_ بــــــــــــــــــــــئا  جاو ك_ت_ _ فا پ_س 
هّر ترـضح پ_ نآ  فارطا  رد  نایرکـشل  دـمآ  يوُـط  يذ  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ياد  لو خ_ _ سر _د و  ند _ نار ب_

حتف نیملسم و  ترثک  نوچ  ترضح  نآ  .د  _ ندز
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رکـش هدجـس  هداهن  رتش  نالاپ  زارف  رب  ار  كراـبم  یناـشیپ  دروآ و  داـی  هّکم  زا  ار  شیوخ  ترجه  تدـحو و  ماـگنه  تسیرگن  هّکم 
: دومرف دومن و  هّکم  هب  يور  دومرف  یم  هنیدم  هب  ترجه  هک  ماگنه  نآ  هچ  تشاذگ ؛ 

(. َِکتَقِرافُم یلَع  ُّمَتْغَُمل  ّینِاَو  ًالََدب  َِکب  ُْتیَغَْتبا  َالَو  ادََلب  َْکیَلَع  ُتَْرثا  اَمل  َْکنَع  ینوُجَرْخَا  َکَلْهَا  َّنَا  الَْولَو  َکُّبُِحا  ّینَا  ُمَْلعَی  ُهّللَا  )

_د پ_س ندو هــــتخارفا ب_ خرــــس  _م  يدا زا  يا ك_ه  هدر  ار پ_ رد س_ _د  مآ دور  ف_ ( 271  ) نو _ُ َ_ج ح رد  پ_س 
دـمآرد و مارحلا  دجــسم  هـب  اـت  درک  یم  تـئارق  حـتف  هروـس  تســشنرب و  دوـخ  هـلحار  رب  حـالِّسلا  یکاـش  هدوـمر  غ_س_ل ف_

همه ناشیا  يادـص  هکنانچ  دـنداد  ریبکت  گناب  زین  نیملـسم  هاپـس  تفگ ،  ریبکت  دومرف و  مالتـسا  شیوخ  نَجِْحم  اب  ار  دوسالارجح 
نآ اـب  دومرف و  دوب  بصن  هناـخ  فارطا  رد  هک  ناـثوا  مانـصا و  بیرخت  گـنهآ  دـمآ و  دورف  هقاـن  زا  سپ  تفرگ .  ار  هوک  تشد و 

: دومرف یم  دینالخ و  یم  ناشیا  مشچ  هب  نامک  هشوگ  اب  دومرف  یم  هراشا  ناُتب  نآ  هب  تشاد  تسد  رد  هک  بوچ 

(273 (.) ُدیُعی امَو  ُلِطاْبلا  يِْدُبی ُء  امَو  () 272 () اقوُهَز َناک  َلِطاْبلا  َّنِا  ُلِطاْبلا  َقَهَزَو  ُّقَْحلا  َءآج  )

هدرک هـبعک ن_ص_ب  زارف  رب  گرزب  یتـب  دـنچ  دـندش و  نوگنرــس  نـی  _ مز هرا ب_ه  _ شا نآ  زا  نا ي_ك ي_ك  ُ_ت_ ب
هدـنکفا نیمز  رب  ار  اـه  دور و ب_ت_ ـالا  هداـهن ب_ ترـضح  نآ  فتک  رب  اـپ  هک  دومرف  رما  ار  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دـندوب 

(274  ) بازیم زا  ار  دوخ  بَدَا  تیاعر  هب  هاگنآ  تسکش  مهرد  دن و  _ك_ فا ریز  هب  ار  اهتب  نآ  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  .دنکشب 
ببس ترضح  درک ، یمّسبت  دمآ  _ي_ن  مز نو ب_ه  _ت و چ_ خاد _ نا ریز  هب  هبعک 
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 ! مد _ يد _ي_ب_ي ن_ سآ مد و  _ك_ن_ فا _ر  يز ار ب_ه  دو  _د خ_ نـــل یئاـــج ب_ زا  درک : ضرع  دیــــسرپ ، ار  نآ 
ّمل هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  دَّم ص_ _َ ُ_ح _ك_ه م نآ لا  _ي_ب ب_ي_ن_ي و ح_ سآ _ه  نو چ_گ_ دو : _ مر ف_

ار هبعک  هناخ  دیلک  ترضح  نآ  تفرگ  پ_س  _ت_ه !  شاذ ور گ_ _ل ف_ یئر _ت و ج_ب_ سا _ت_ه  شادر ار ب_ ت_
وحم دــندوب  هدرک  مـسر  هناــخ  راوــید  رب  نیکرــشم  هـک  ار  هکئــالم  ءاــیبنا و  ترو  دو ك_ه ص_ _ مر رما ف_ دوــشگب و  رد  و 

ار هکم  لها  هاـگنآ  تف  ار ب_گ_ هفورعم  تـالیلهت  تشاد و  تسد  هب  ار  باـب  (275  ) ْنی _َ تَدا ِ_ض_ .د پ_س ع ك_ن_ن_
اْریَخ ُلوُقَن  دـنتفگ : دـیراد ؟ ناـمگ  هچ  _د و  یئو یم گ_ هچ  شیوخ  قح  رد  َنوُّنظت ؟ اذاـمَو  َنُولوُقَت  اذاـم  دوـمرف : درک و  باـطخ 

میرک و يردارب  مـیرب  یم  ریخ  هـب  ناـمگ  میئوـگ و  یم  ریخ  هـب  س_خ_ن  َتْرَد ؛ _َ ْدَـقَو ق ٍمـیرَک  ٍخَا  ُنـْباَو  ٌمـیرَک  ٌخَا  اْریَخ  ُّنُـظَنَو 
 . يراد _ت  سد _ي  هاو ه_ر چ_ه خ_ يا ب_ه  _ت_ه  فا ترد ي_ م_ا ق_ _ن_ك ب_ر  يا _م_ي  ير هدازردارب ك_

.دینادرگب مشچ  رد  بآ  دمآ و  یتّقر  تاملک  نیا  زا  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 

هک میوگ  نآ  نم  دومرف : ترـضح  هاگنآ  .دنتـسیرگب  رازراز  دـش و  دـنلب  ناشیا  زا  ياه  ياـه  هب  هیرگ  دـندیدب  نیا  نوچ  هّکم  لـها 
ّوُفْعَم ار  ناـشیا  تیاـنج  مرج و  سپ  ( 276 (.) َنیمِحاّرلا ُمَحْرَا  َوُهَو  ُ_ْم  کـَل ُهّللاُرِفْغَی  َمْوَْیلا  ُمُْکیَلَع  َبیْرثَـت  ـال   ) تفگ فـسوی  مردارب 
هّکم زا  دــیدنارب و  شیپ  زا  دــیدرک و  بیذـــکت  ار  وا  دوــخ و  ربــمغیپ  يارب  زا  دـــیدو  _ي ب_ مو ب_د ق_ دوــمرف : تــشاد و 

_ن_ه يد دـیدشن ت_ا م_ یــضار  زین  نیدـب  دـیدرکن و  تحماـسم  تـمحز  ناـیز و  هنوـگچیه  زا  دـیتفگ و  ندــش  نور  ب_ي_
دیتخادنا و تلتاقم  نم  اب  دیتخات و  ب_
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.دیشابب دیهاوخ  اج  ره  هب  دیریگ و  شیوخ  هار  مدرک  دازآ  ار  امش  ُءآقَلُّطلا  ُُمْتنَاَف  اُوبَهِْذا  مدرک  وفع  امش  زا  همه  نیا  اب 

داد رد  زاــمن  گــناب  هناــخ  ماــب  رب  اــت  تــفر  ناـــمرف  ار  لـــالب  دـــی  _ سر زا پ_ي_ش_ي_ن  ما ن_م_ پ_س ه_ن_گ_
دندینـشب ادـن  نیا  نو  لا چ_ ِ_ب_ زار ج _ي ب_ر ف_ هور مار و گ_ _ حـلاد رد م_س_ج_ _ي  خر _ي_ن ب_ كر م_ش_

دننام حایِر  رسپ  هک  دیآ  یم  ار ب_د  م_ یبا ج_ه_ل گ_ف_ت :  نب  هَمِرْکِع  هلمج  زا  دنتفگ ، تشز  نانخس  شیرق  زا  یتعامج 
نم تفگ :  نایفـسوبَا  .دونـشب  ادن  نیا  ات  دنامن  هدنز  نم  ردپ  هک  ار  ادخ  رکـش  تفگ :  ْدیَُـسا  نب  دلاخ  .دنک و  دایرف  هبعک  ماب  رب  رخ 

ار خ_ب_ر مــّل  هـــلآ و س_ _ه و  یل هـــّللا ع_ یل  ّ_د ص_ م_ح_م _ا ، هراو _ يد _ن  يا ار ك_ه  _ يز نـــخس ن_ك_ن_م 
رب سکره  تخاس و س_خ_ن  رـضاح  ار  ناشیا  ترـضح  .داد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  هب  ربخ  نیا  لـیئربج  .د  _ن_ هد

ریپ و تقو  نآ  رد  هک  دوب  هفاُحقوبا  هلمج  زا  دندر  تعیب ك_ دندمآ و  شیرق  نادرم  سپ  دنتفرگ  یناملسم  یضعب  تفگب ؛  وا  يور 
.دش لزان  ُْحتَْفلاَو  ِهّللاُرْصَن  َءآج  اِذا  هروس  تفرگ و  یناملسم  دوب  روک 

مالسا ربمایپ  اب  نانز  تعیب 

ناـنز اــب  هاــگنآ  در  _ل ك_ خاد نآ  رد  _ت  سد ار  _ي  بآ حد  _َ تر ق پ_س ح_ض_ _د ؛ مآ نا  _ نز _ت  بو پ_س ن_
یلوق هب  منکن و  هحفا  نا م_ص_ _ نز اریز ك_ه م_ن ب_ا  دنک ؛ حدق  نیا  رد  تسد  دـنک  تعیب  نم  اب  دـهاوخ  یم  هکره  دومرف 

: دش دورف  نانز  تعیب  رد  كرابم  هیآ  نیا  تفرگ و  تعیب  ترضح  نآ  يارب  نانز  زا  هجیدخ  رهاوخ  هّیُما 

(277 (.) ..َکَنِْعیاُبی ُتانِمْؤُْملا  َكَءآج  اِذا  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَا  ای  )

هنم ؤم  نانز  وت ، يوس  هب  دنیایب  هاگره  ربمغیپ  يا  هکنآ  هیآ  ینعم  رهاظ 
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ار و دوـخ  دـالوا  دنــشکن  دـنهدن و  اـنز  دـننکن و  يدزد  ار و  يزیچ  ادـخ  اـب  دـننادرگن  کیرــش  هـکنآرب  وـت  اـب  دــننک  تـعیب  هـک 
دننکن قحلم  دو  _ر خ_ هو هب ش_ ار  يرگید  دنزرف  ینعی  دوخ  ياهاپ  اهتسد و  نایم  دننک  ارتفا  هک  ینا  _د ب_ه_ت_ نروا ن_ي_

زا ناشیا  يارب  زا  نک  شزرمآ  بلط  ناشیا و  اب  نک  تع  سپ ب_ي_ یئامرفب  ناـشیا  هب  هک  یکین  رما  ره  رد  دـننکن  وت  یناـمرفان  و 
ثراح ب_ن رتخد  (278  ) میکح ُّما  دناوخ  ناشیا  رب  ار  هیآ  نیا  ترـضح  نوچ  تسا .  نابرهم  هدنزرمآ و  ادخ  هک  یتسرد  هب  ادـخ ،

ماد نآ ك_ هــــــــــــّللا !  لو  _ سر ي_ا  دو گ_ف_ت :  _ه_ل ب_ جو _ با َ_ه پ_س_ر  مِر _ْ ِ_ك نز ع ما ك_ه  ه_ش_
رب هچناـپط  اهتبیـصم  رد  هک  دومرف  ترـضح  مینکن ؟  نآ  رد  وت  تیـصعم  اـم  هک  هدوـمرف  یلاـعت  _ت ك_ه ح_ق  سا فور  م_ع_

دـینکن و هایـس  ار  دوخ  هماج  دـینکن و  كاچ  ار  دوخ  ناـبیرگ  دـینکم و  ار  دوخ  يوم  دیـشارخمار و  دوخ  يور  دـینزم و  دوخ  يور 
.درک تعیب  ناشیا  اب  ترضح  اهطرش  نیا  رب  سپ  .دینکن  تماقا  هدرم  چیه  ربق  زارف  رب  دیئوگم و  هالیواو 

نْیَنُح هوزغ  رکذ 

هک فیقَث  نِزاوَه و  هلیبق  نکل  دـنتفرگ  یناملـسم  دـندش و  ریذـپ  نامرف  رتشیب  برع  لیا  ّ_ه ق_ب_ زا ف_ت_ح م_ك ب_ع_د 
دئاق هک  ّيِرْـصَن  ِفْوَع  نب  کلام  سپ  دننک  گنج  ربمغیپ  اب  هک  دـنداهن  نامیپ  مه  اب  دـندیزرو و  ّربکت  رّمنت و  دـندوب  روالد  یمدرم 

رد یگنج  درم  رازه  راهچ  و  داد ، یمه  چوک  یـشاوم  لاوما و  ناکدوک و  نانز و  اب  ار  لئابق  تخادرپ و  رکـشل  زیهجت  هب  دوب  نِزاوَه 
ناشیا درک ، دادمتسا  داتسرف و  دعس  ینب  هلیبق  هب  سک  کلام  سپ  .دوب  نا  _ش_ يا نایم 
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لُسُر لاسِرا  ریرکت  هب  کلام  میهدن .  مزر  وا  اب  هدش  گرزب  ام  نایم  رد  تسا و  ام  عیضر  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دمحم  دنتفگ :
.داد چوک  دوخ  اب  تفیرفب و  ناشیا  زا  ار  یهورگ  لئاسر  بیتاکم و  ریرقت  و 

نهپ رد  درک  قیرط  دمآ پ_س ط_ّي  درگ  وا  رب  روالد  دْرَم  رازه  یـس  هک  نادـنچ  درک  رکـشل  زیهجت  کیدزن  رود و  زا  هلمجلاب ؛ 
دادِعا هب  دیسر  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغ  ربخ ب_ه پ_ي_ نیا  يوس  نآ  زا  .درک  قارُْطا  دراد  مان  ْنیَنُح  يداو  هک  یتشد 

ود اب  سپ  تشاذـگ ؛  وا  دزن  هّکم  مدرم  میلعت  يارب  ار  لَبَج  نبذاعُم  تشادزاب و  هّکم  تموکح  هب  ار  ْدیَُـسا  نب  ُباـتَع  تخادرپ  راـک 
زا در ج_ن_گ_ي  راز م_ هدزناش ه_ اـب  یلوق  هب  دوب و  رازه  هدزاود  عومجم  هک  دوخ  مدرم  رازه  هد  هکم و  لـها  زا  رف  راز ن_ ه_

تیراع ّ_ه ب_ه  _ي ما ناو ب_ن  َ_ف_ زا ص برح  تالآ  زا  رگید  یـضعب  هِرِز و  دـص  کی  دز و  نوریب  م_ك_ه خ_ي_م_ه 
ام دـنا  هدـش  عمج  يرکـشل  بجع  تفگ :  زور  نآ  رد  رکبوـبا  هک  تسا  تیاور  .درک و  کـیدزن  نینح  اـب  هار  هداد  چوـک  تفرگ و 

(279) .ار رکشل  دز  مشچ  دش و  میهاوخن  بولغم 

ْنَلَف ْمُُکتَْرثَـک  ْمُْکتَبَجْعَا  ِْذا  ٍْنیَنُح  َمْوَـیَو  ٍهَر  َ_ث_ي_ ِ_َن ك طاو _َ ُهّللا ف_ي م ُ_ُم  كَر _َ َ_ص َ_ْد ن قـَل  : ) یلا َ_ع_ هّللا ت لا  ق_
(280 (.) ..اْئیَش ْمُْکنَع  ِنُْغت 

رکـشل نو  دـنداهن و گ_ف_ت چ_ نیمک  ناناملـسم  قیرط  رد  وا  رکـشل  زا  یتعامج  ات  داد  نامرف  فوع  نب  کـلام  يوس  نآ  زا 
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  اّما  .دیرب  هلمح  هراب  کی  هب  دنیآرد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم 
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هار زا  سپ  درپس ، هاپس  نادئاق  هب  ار  اهمَلَع  ریاس  درپس و  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هب  ار  گرزب  تیار  دزب  حبص  هدیفس  نوچ  مّلـس  و 
دمآرد و یـضارا  نادب  دوبن  گنج  حالـس  ار  ناشیا  هک  یتعامج  اب  دیلولا  نب  دـلاخ  تسخن  .دنتـشگ  بقاعتم  ْنیَنُح  يداو  هب  بیـشن 

قیرط زا  قیراـفت  را ب_ه  _ چا داد ن_ رو  دنتـسناوتن ع_ب_ هورگ  همه  نایرکـشل  تفر  یم  یقیـضم  هب  رکـشل  روـبع  قـیرط  نوـچ 
.دندرک نارابریت  ار  ناناملسم  دنتخات و  نوریب  هاگنیمک  زا  هاگان  نِزاوَه  مدرم  ماگنه  نیا  .دندوب  راپسهر  هدّدعتم 

زا _د و  ند _م_ت ش_ يز _د ه_ ندو دـــــــلا ب_ جو خ_ ْ_م ك_ه ف_ َیل _ُ هـــــــل ب_ن_ي س لّوا ك_س ق_ب_ي_
دـندش و كدـنا  ترـضح  نآ  باحـصا  تقو  نیا  دـنتخیرگب  دـندوب  ناملـسمون  هک  شیرق  نیکر  نا م_ش_ _ش_ يا لا  _ب_ ند

.دندش تمیزه  زین  ناشیا  دندیدن  دوخ  اب  گنج  نآ  يورین 

نایتمیزه يافق  زا  تشاد  ياـج  لدـْلُد  _ت_ر ب_ي_ض_ءا ي_ا ب_ر  سا راو ب_ر  تر س_ بر ح_ض_ _ن ح_ يا رد  و 
؟  مدرم يا  دینک  یم  رارف  اجک  ُساّنلا ؟ اَهُّیَا  َْنیَا  یِلا  هک  داد  یمرد  ادن 

ّما _م_ن ب_ن  يا نا  _ش_ يا یمهد  دـندوب و  مُساـه  ینب  زا  اـهنآ  رفن  هـُن  هـک  رفن  هد  زج  دـندرک  رارف  هـمه  باحـصا  هلمجلاـب ؛ 
نب ساّبع  ( 281  .) نیّیمـشاه رفن  ُهن  نامه  دـنام  یقاـب  _ي_د  نا _ سر کـلا ب_ه ق_ت_ل  ار م_ _م_ن  يا دو و  _م_ن ب_ يا

نایفـسو _ با فر چ_پ و  زا ط_ سا  دو و ف_ض_ل ب_ن ع_ب_ تر ب_ نآ ح_ض_ _ت  سار فر  زا ط_ بلّطملادبع 
دز و یم  ری  ترضح ش_م_ش_ نآ  يور  شیپ  رد  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دوب و  هتفرگ  ار  رتسا  نیز  بلّطملادبع  نب  ثراح  نب 

ِبتْعُم هَْبتُع و  بلّطملادب و  _ي_ر ب_ن ع_ بز نب  هّللادبع  ثراح و  نب  هَعیبَر  ثراح و  نب  لَفَْون  داد و  یم  عفد  ار  نمشد 
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رار _ح_با ه_م_ه ف_ صا ّ_ه  _ت_ن_د و ب_ق_ي شاد ار  ترــــضح  نآ  فارطا  هـــلمج  نــــیا  بهلوــــبا  نارــــسپ  ود 
هلمح راّفک  هب  داد و  شبنج  ار  دوخ  رت  _ سا مل  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  پ_س ح_ض_ _د ؛ ندر ك_

: دومرف دنکفا و  بعص  یمزر  درب و 

 : رعش

ُبِذَک ُّیبَّنلا ال  اَنَا 

 . بلّطملادبع ُْنبا  اَنَا 

ترـضح نآ  هاگچیه  گنج  نیا  رد  زج  بلّطملادبع و  دنزرف  منم  تسین ،  اعدا  نیا  رد  یغورد  چیه  متـسه و  ادـخ  ربمای  م_ن پ_
.دادن مزر 

زور نآ  رد  مـــــال  _ّ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ مـــــلار _ي_ ما _ت ك_ه  سا سا ن_ق_ل  زا ف_ض_ل ب_ن ع_ب_
ود نا  _ش_ يا _ر  كذ ینیب و  هکناــنچ  دوــب  هدرک  مـین  ود  هـب  ار  کــی  ره  هـک  دــنکفا  ار  ناعاجــش  ناریلد و  زا  رف  چ_ه_ل ن_

رگید و ف_ض_ل مـــــــین  رد  رگید  ند و ن_ص_ف  رد ي_ك ن_ي_م ب_ دو ن_ص_ف_ي  هد ب_ ن_ص_ف ش_
_ت بر ض_ ي_ع_ن_ي ب_ه  دو ، ه_م_ي_ش_ه ب_ك_ر ب_ تر  ح_ض_ نآ  _ت  بر ض_ گ_ف_ت ك_ه 

 . تشادن مود  تبرض  هب  جایتحا  درک و  یم  مین  ود  هب  لّوا 

رد پ_ي_ش دو  هتــسب ب_ يدـنلب  هزینرــس  رب  یهایــس  مـلع  دوـب  لَوْرَجوـبا  شماـن  هـک  نِزاو  _َ زا ه يدر  م_ هـل ؛  _م_ جــلا ب_
ملع سپ  تشک ،  یم  ار  وا  یناملـس ،  رب م_ تفای  یم  رفظ  نوچ  دوب  راوس  یخرـس  رتش  رب  _د و  مآ را م_ي  _ّ _ك_ر ك_ف شل

: دمآ یم  مامت  تئرج  هب  دناوخ و  یم  زَجَر  نیا  دندمآ و  یم  وا  یپ  زا  دندید و  یم  راّفک  هک  درک  یم  دنلب  ار 

 : رعش

َحاُرب لَوْرَج ال  ُوبَا  اَنَا 

(282) ُحاُبن ْوَا  َمْوَْیلا  َحیُبن  یّتَح 

میوش دوبان  دوخ  ای  مینک  دوبان  ار  ناناملسم  نیا  هکنیا  ات  میدرگ  یمنرب  اجنیا  زا  ام  متسه .  لَوْرَجوبا  نم 

شر لّوا ش_ت_ _ت  فر ار گ_ وا  هار  مال س_ر  _ّ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ ملار _ي_ ما تر  پ_س ح_ض_
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ود ار  وا  دز و  لَوْرَجُوبَا  رب  یتبرض  هاگنآ  داتفا  نیمز  رب  هک  دز  ینبرـض  دوب  لَم  _َ _ح_با ج صا _ن_د ش_ت_ر  نا ار ك_ه م_
: دومرف درک و  مین 

 : رعش

ِحابَّصلا يََدل  ُمْوَْقلا  َِملَع  ْدَق 

(283) ٍحاِضنوُذ ءآْجیَه  _ ْلا يََدل  ّینِا 

ار نیکرش  ریشمش م_ ریت و  هب  ار  نانمشد  متـسه  هدننک  باریـس  گنج  نادیم  رد  نم  هک  دنناد  یم  رو ق_ط_ع  مدر ب_ه ط_ م_
ادن ار  باحـصا  دوب  تْوَّصلا  ُّيِرُوهَج  يدرم  هک  ساّبع  فرط  نآ  زا  دنداهن ، تمیزه  هب  ور  هدش  كدنا  تمواقم  ناوت  وا  لتق  زا  دعب 

رد دندرک و  عوجر  ناناملسم  سپ  ؛ ِهَرَقَبلا ِهَروُس  ( 284) َباح _ْ صَا ِهَر ي_ا  _َ َ_ج شلا ِهَْعَیب  َباحْصَا  ای  ِراْصن  الا  َرَـشْعَم  هک ي ا  درک 
! داب تشز  امش  ياهور  ُهوُجُْولا ؛ ِتَهاش  دومرف  دنکارپ و  نانمشد  رب  كاخ  یتشم  ترضح  سپ  .دن  _ت_ خا را ت_ _ّ بقع ك_ف

اهَرِخآ ْقِذَا  _َ ًــــالا ف َ_ك_ ْ_ٍش ن يَر _ُ َلَّوَا ق ْ_َت  قَذَا َکَّنِا  َّم  _ُ هـــّللَا مـــّل :  هـــلآ و س_ _ه و  یل هــــّللا ع_ یل  َلا ص_ _ قو
.امرف متخ  یشوخ  هب  ار  نآ  نایاپ  کنیا  يدیناشچ و  یتخس  ار  شیرق  زاغآ  _ا ت_و  نا _ا ه_م_ ياد _ خًالاو _َ ن

هب هدرک  رارف  فیقَث  نِزاوَه و  زا  یعمج  اب  فوع  نب  کـلام  و  دـندش ، رـضاح  هاـگبرح  نآ  رد  هتـشرف  رازه  جـنپ  هک  هدـش  تیاور  و 
_ي هور _ت_ن_د و گ_ فا ّ_ه ش_ت_ یلز م_ك رد س_ه م_ن_ تسا  یعـضوم  هک  ساطوا )   ) هب یتعامج  دنتفر و  فئاط 
زا سکره  دوــمرف : مّلــس  هـلآ و  هـیلع و  هــّللا  یل  اد ص_ لو خ_ _ سر .د  _خ_ت_ن_ ير گ_ هــل )  ن_خ_  ) ب_ه ب_ط_ن

 . تسا لتاق  ِنآ  زا  لوتقم  هماج  گنج و  حالس  تشک  ار  يرفاک  ناناملسم 

راهچ ناناملسم  زا  نیا ج_ن_گ  رد  و  تفرگرب .  ار  ناشیا  بلـس  تشکب و  ار  سک  تسیب  هحلطوبا  هاگبرح  نآ  رد  دن  _ يو گ_
دصناپ رازه و  تفر  ياپ  هب  نینُح  گنج  نوچ  .دش  دیهش  سک 
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.دنتشکب دنتفایب  ار  هکره  دنتفرب و  نایتمیزه  یپ  زا  دنچ  يدئاق  اب  روالد  درم 

ربمایپ یعاضر  رهاوخ  تراسا 

ربـمغیپ ترـضح  سپ  دـش ، مهارف  تعاـمج  نآ  لاوما  نا و  _ نز _ت ت_ا  فر _ه م_ي  نو _ن گ_ يد را ب_ زور ك_ س_ه 
دنراد طوبضم  ( 285  ) هَناْرعِج ضرا  رد  دنا  هتشاد  ذوخءام  نینح  گنج  رد  هک  تمین  ره غ_ دومرف  رما  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 

_ت_ر و چ_ه_ل شا راز  را ه_ _ي_ر و ب_ي_س_ت و چ_ه_ سا راز  نآ ش_ش ه_ اـــــت ق_س_م_ت ك_ن_ن_د و 
همیلح _ت_ر  خد ( 286) ءا ْمیَـش  ناریـسا ،  نایم  رد  .دوب و  دنفـسوگ  رازه  لـهچ  زا  تداـیز  هر و ب_ر  _ي_ه ن_ق_ قوا راز  ه_

اب مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یل  تر پ_ي_غ_م_ب_ر ص_ درک ح_ض_ یفرعم  ار  دوخ  نوچ  دوب ، ترـضح  نآ  یعاضر  رهاوخ 
وا _ي_د و ب_ا  نا دو ن_ش_ يادر خ_ يور  ار ب_ر  وا  در و  وا پ_ه_ن ك_ يار  زا ب_ ار  دوخ  يادر  دومرف و  ینابرهم  وا 

اْمیَـش دور ؛ شا  هناـخ  هب  اـی  دـشاب  ترـضح  نآ  اـب  هک  درک  ّریخم  ار  وا  دیـسرپ و  لاوحا  را س_خ_ن گ_ف_ت و  ب_س_ي_
رد در و  دنفـسوگ ع_ط_ا ك_ دـنچ  رتش و  ود  یکزینک و  یتـیاور  هب  یمـالغ و  ار  وا  ترـضح  .درک  راـیتخا  ار  نطو  هب  تعجارم 

ترـضح دومن ؛ ناشیا  تعافـش  نخـس گ_ف_ت و  ترـضح  نآ  اب  نزاوه  ناریـسا  باب  رد  دوب  مئانغ  میـسقت  هک  _ه  نار _ْ ِ_ع ج
وت تسا  ناناملـسم  ریاس  زا  هچنآ  اـما  مدـی  ار ب_ه ت_و ب_خ_ش_ بلّطملادـبع  نادـنزرف  بیـصن  ار و  دوخ  بیـصن  هک  دومرف 

.دنشخبب دیاش  ناشیارب  نم  ّقح  هب  نک  تعافش  ناشیا  زا  دوخ 

تیاعر پ_ي_غ_م_ب_ر يارب  زا  همه  تفگ ،  نخس  تساخرب و  همیلح  رتخد  دناوخ ، زا ظ_ه_ر  تر ن_م_ نو ح_ض_ چ_
ناریسا ملس  هلآ و  هیل و  هّللا ع_ یل  ص_
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رد ناشیا  هّصح  يارب  زا  هک  دومرف  ترضح  ندیشخب .  زا  دندرک  ابا  هک  نْصِح  نب  هْنیَی  _ُ ِْسباح و ع ِنب  ْعَْرقَا  زج  دندیشخب  ار  نِزاوَه 
ینب زا  داتفا  یمدا  نا خ_ _ش_ يا زا  یکی  بیـصن  سپ  نادرگ .  تسپ  ار  ناشیا  بیـصن  ادنوادخ ! تفگ :  دیزادنیب و  هعرق  ناریـسا 

.دندیشخب ار  دوخ  بیصن  دندید  نینچ  ناشیا  نوچ  ریمن ، ینب  زا  یمداخ  رگید  بیصن  لیقع و 

دومرف تم  ّمل ق_س_ هلآ و س_ هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  ساطوا ،)   ) يداو رد  ار  اـهنز  يزور ك_ه  هد ك_ه  _ت ش_ ياور و 
کی ات  دننکن  عامج  ار  هلماح  ریغ  دوش و  ناشیا  لمح  عضو  ات  دننکن  عامج  ار  هلماح  نانز  هک  مدرم  نایم  رد  دـننک  ادـن  هک  درک  رما 

.دننیبب ضیح 

هب تسب و  مارحا  هنارْع  _ِ زا ج دوب ك_ه  هدنام  هدعقلا  يذ  هام  زا  زور  هدزاود  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  يادخ  لوسر  هلمجلاب ؛ 
لاملا تیب  زا  تشادزاب و  هّکم  تموکح  هب  ار  ْ_د  َ_ي ُسا باّتَع ب_ن  نانچمه  درکب و  هرمع  راک  تشاذگب و  فاوط  دـمآ و  هّکم 
هنـسرگ دـنوادخ  یتـفگ  یمه  يدوـمن و  هبطخ  يادا  باـّتَع  هک  دوـب  را  تشاد و ب_س_ي_ رّرقم  وا  هجو  رد  مهرد  کـی  يزور 

یلـص يادخ  لوسر  ار  م_ دو ، _د ن_م_ ناو _ت ن_ت_ _م ق_ن_عا هرد يزور ب_ه ي_ك  ار ك_ه  سک  نآ  رگج  درادـب 
 . مربن سک  هب  تجاح  مدنسرخ و  نادب  دهد و  یمهرد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

عیبّرلا نب  صاعلاوبا  هجوز  مّلـس _  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لو  _ سر _ن_ب ب_ن_ت  يز رد س_ن_ه ه_ش_ت ،  و ه_م 
رد هک  تسا  توبات  لّوا  نیا  دندرک و  تسرد  یتوبات  وا  ره  زا ب_ دنیوگ  .درک  تافو  _ 
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زا دعب  هک  هماما  رگید  درک و  تافو  غولب  هب  کیدزن  یل ك_ه  دو ي_ك_ي ع_ _د ب_ نزر ود ف_ ار  وا  .دـش و  هتخاس  مالـسا 
.دش مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هجوز  همولظم ،  نآ  تیصو  بسح  رب  مالّسلااهیلع  هم  _ طا تر ف_ توف ح_ض_

رد راو  _ گرز نآ ب_ _ر  كذ دیایب  و  دش ، ّدلوتم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  رـسپ  می  _ هار _ با لا  _ن س_ يا رد  و ه_م 
 . مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  تر  دالوا ح_ض_ نا  رد ب_ي_ ف_ص_ل ه_ش_ت_م 

يرجه مهن  لاس  عیاقو 

نــال _ ما تاــکز ع_ ذــخا  يارب  مّلــس  هـلآ و  هـیلع و  هــّللا  یلــص  لوــسر  ترــضح  يرجه ،  مــهن  لا  رد م_س_ت_ه_ّل س_
ار نا  _ش_ يا لاو  _ ما _تا  كز هدر  نا س_ف_ر ك_ _ نا _ مـــــل لــــــئا م_س_ _ت ت_ا ب_ه ق_ب_ ب_گ_م_شا
دـنتخاتب و ناشیارب  یناـهگان  سپ  دـندرک  چوک  اـهنآ  رفیک  يارب  رفن  هاـجنپ  دـندادن  ار  دوخ  تاـکز  میمت  ونب  .د  _ نراد ذو  _ خءا م_

ْنب دراطُع  دننام  میمَت  ینب  ناگرزب  ناشیا ،  لابند  زا  .دندرب  هنیدـم  هب  هدرک  ری  _ سا ناشیا  زا  كدوک  یـس  نز و  هدزای  درم و  هدزای 
رد هب  _د و  ند _ مآ _ن_ه  يد هب م_ دوخ  رعاش  بیطخ و  اب  ِسباح  نب  عَْرقَا  ْمَتْهَا و  ْنب  ورْمَع  رْدـَب و  نب  ْناقِْربِز  هَرارُز و  نب  بجاح 

نوریب مّلس !  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دمحم  ای  دن : یم گ_ف_ت_ دندرک و  یم  روبع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  تارُجُح 
: دش لزان  باب  نیا  رد  هکرابم  هیآ  نیا  .دندرک  رادیب  هلولیق  باوخ  زا  ار  ترضح  نآ  يآ ؛ 

(. ٌمیحَر روُفَغ  ُهّللاَو  مَُهل  اْریَخ  َناََـکل  ْمِْهَیِلا  َجُرْخَت  یّتَح  اُورَبَص  ْمُهَّنَا  َْولَو  َنُولِقْعَی  ـال  ْمُهُرَثْکَا  ِتارُجُْحلا  ِءآرَو  ْنِم  َکـَنوُداُنی  َنیذَّلا  َّنِا  )
(287)

اب ات  میا  هدروآ  ار  دوخ  بیطخ  رعاش و  ام  هک  _د  ندر ضر ك_ َ_م_ي_م ع_ تو پ_س ب_ن_
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هن ما و  هدش  ثوعبم  نتفگ  رعش  يارب  هن  نُمتِْرُما  ِرا  خِْفلِاب  الَو  ُْتثُِعب  ِْرعِّشلِاب  م ا  دومرف : ترضح  مینک .  نخـس  ترخاف  قیرط م_ هب  وت 
نب ( 288  ) ناقِْربِز سپ  دناوخ ؛ میمتونب  تلیـضف  رد  هبطخ  تساخرب و  دِراطُع  .دیراد  هچ  ات  دیرایب  ما  هدش  رما  ندرک  ترخافم  يارب 

: درک داشنا  راعشا  نیا  ردب 

 : رعش

اُنلِداُعی ُّیَحالَف  ُمارِْکلا  ُنَْحن 

ُعَفُّرلا ُهَداّسلا  انیفَو  ُسُؤُّرلا  ُنَْحن 

ُمُهَّلُک ِطْحَْقلا  َْدنِع  َساّنلا  ُمِعُْطنَو 

ُعَزَْفلا ِسَنُوی  َْمل  اِذا  فیرَّشلا  َنِم 

نا _ مر هـب ف_ راـصنا _  بـیطخ  سیق _  نـب  تباـث  دــندرب ، ماــجنا  هـب  نخــس  میمتوـن  _ر ب_ نو خ_ط_ي_ب و ش_عا چ_
هبط زا خ_ لَو  _ْ طَا َ_ح و  ْ_ص فَا يا  مـّل خ_ط_ب_ه  هـلآ و س_ _ه و  یل هــّللا ع_ یل  رار ص_ _ با تر س_ي_د  ح_ض_
نیا هک  تفگ  باوج  رد  يا  هدیـصق  ناّسح  دـیوگ ؛ باوج  ار  ناشیا  دومرف  رما  دـیبلط و  ار  ناّسَح  ترـضح ،  هاگنآ  درک ؛ ادا  ناشیا 

 : تسا نآ  زا  رعش  دنچ 

 : رعش

ْمِِهتَوِْخاَو ٍرِْهف  ْنِم  َِبئاوَّذلا  َّنِا 

ُعَبَُّتت ِساّنِلل  ًهَّنُس  اُونََّیب  ْدَق 

ُُهتَریرَس َْتناک  ْنَم  ُّلُک  اِهب  یضْرَی 

اوُعَرَش يذَّلا  ِْرمَالِابَو  لِالا ِه  َيْوقَت 

مُهَّوُدَع اوُّرَض  اُوبَراح  اِذا  ٌمْوَق 

اوُعَفَن ْمِهِعایْشَا  یف  َعْفَّنلا  اُولَواح  ْوَا 

ٍهَثَدُْحم ُْریَغ  ْمُْهنِم  َْکِلت  ٌهَّیِجَس 

ُعَدَبلا اهُّرَش  اقَح  َِقئ  الَخلا  إ ّن 

ْمُهُّفُکَا ْتَهْوَا  ام  ُسا  ّنلا  ُعَفْرَی  ال 
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ُمُهَدَْعب َنُوقاّبَس  ِساّنلا  ِیف  َناک  ْنِا  اوُعَفَر  ام  َنوُهُوی  الَو  ِعافِّدلا  َْدنِع 

ُِعبَت ْمهِْقبَس  ینْدَال  ٍْقبَس  ّلُکَف 

ُمُهَلْهَج َْتلَواح  ْنِاَو  َنُولَهْجَیال 

ُعَسَّتُم َكاذ  ْنَع  ْمِهِمالْحَا  ِلْضَف  یف 

ْمُُهتَّفِع یْحَْولا  ِیف  ْتَرِکُذ  ٌهَّفِع  ْنِا 

ُعَمَّطلا ُمِهیدُْری  الَو  َنوُعَمْطَیال 

ام رعاـش  زا  وا  رعاـش  اـم و  بیطخ  زا  وا  بیطخ  دـنا ، هدرک  رفظ  بیغ  زا  ار  دّـمحم  هک  يادـخ  هب  دـنگوس  تفگ :  ِسباـح  نـب  عَْرقَا 
روخرد یئاطع  ار  کی  ره  دینادرگزاب و  ار  ناشیا  ناریسا  ترضح  سپ  دندرک ؛ راوتسا  ار  شیوخ  مالسا  تسا و  رتوکین 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 251 

http://www.ghaemiyeh.com


.دومرف تیانع  وا 

(289  ) كُوبَت هوزغ  رکذ 

نیا دندنارب و  اجنآ  ات  مالسا  رکشل  هک  تسا  يا  همشچ  نصِح و  مان  و  ماش ؛  و  ( 290) رْجِح نایم  تسا  _ع_ي  ضو ما م_ نآ ن_ و 
شیج ار  رکـشل  نیا  دـندش و  تحیـضف  هوزغ  نیا  رد  _ق_ي_ن  فا زا م_ن_ سک  رایـسب  هچ  دـنیوگ ؛ زین  هحـضاف  هوزغ  ار  هوزغ 
تاوز _س_ي_ن غ_ پاو هوز  _ن غ_ يا .د و  _ ند _ يد ناوار  _م_ت ف_ حز یتخـس و ق_ح_ط_ي  رد  هچ  دنیوگ ؛ هرْـسُعلا 
يارب دـمآ  هنید  ماـش ب_ه م_ زا  یناوراـک  هک  دوـب  نآ  هوزغ  نیا  ببـس  تسا و  مّلـس  هلآ و  هـیلع و  هـّللا  یل  اد ص_ لو خ_ _ سر

ودب زین  ناّسَغ  هلماع و  ماذُح و  مَْخل و  لئا  هدر و ق_ب_ يرکشل ك_ زیهجت  مور  ناطلـس  هک  دندرک  غالبا  هنیدم  مدرم  هب  تراجت 
لو _ سر مَر  _َ جال هد  _ي_ سر _ءا ) َ_ْقل ب  ) _ك_ر ب_ه شل _ن  يا _ه  مّد کنیا م_ق_ و  دنراد ، هنیدم  گنهآ  دنا و  هتـسویپ 

مدرم هب  رفـس  نیا  نکل  .دـنوش  گنج  هتخاس  کـیدزن  رود و  زا  ناناملـسم  هک  درک  ناـمرف  مّلـس  هلآ و  هیل و  هّللا ع_ یل  اد ص_ خ_
رود و _ن س_ف_ر  يا دو و  تال ب_ ّ_تا و غ_ ندورد ح_ب تاتابن و  اه و  هویم  ندیـسر  ماگنه  هچ  دـمآ ؛ یم  راوشد  هنیدـم 

 : هک دمآ  هفیرش  هیآ  دندیزرو  یم  لقاثت  مر  _ جال _د  ندو را ب_ ءاد ب_س_ي_ _ عا مر و  او گ_ ه_

(291 (.) ...ُْمْتلَقّاثا هّللا ِ_ َ_ب_ي_ِل  اوُر ف_ي س _ِ ْ_ف نا ُ_ْم  َکل اِذا ق_ي_َل  ُ_ْم  َکلا او م_ _ُ َ_ن مآ _َن  يذَّلا َ_ا  هُّیَا (ي_ا 

_ق_ي_ل عو _ با و  _د  ندروآ ار  دو  خ_ _تا  قد ص_ ج_ي_ش  ت_ج_ه_ي_ز  يار  ب_ _ت_ي  ج_م_عا پ_س 
لاـــیع يار  هدر ي_ك ص_عا ب_ _ا ت_ح_ص_ي_ل ك_ مر ود ص_عا خ_ دو ، هدر ب_ يرودز ك_ يرا م_ _ص_ نا

هقدص ّتِلق  رب  ناقفانم  درک ، تاقدص  لخاد  تفر و  ار گ_ نآ  تر  .دروآ ح_ض_ رکـشل  زاس  يارب  رگید  عاص  کی  داهن و  دوخ 
هیآ دندز ، اهفرح  یضعب  دندرک و  هّیرخُس  وا 
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: دش لزان  هفیرش 

(292 () ...ِتاقَدَّصلا ِیف  َنینِم  ؤُْملا  َنِم  َنیعِّوَّطُْملا  َنُوزِْملَی  َنیذَّلَا  )

سپ ، درب راـک  هب  هاپـس  هی  دادـِعا و ت_ه_ رد  اـت  دنداتـسرف  ترـضح  يارب  ار  دوخ  ياـهرویز  نیملـسم  ناـنز  زا  يرایـسب  هلمجلاـب ؛ 
؛ دور ناراوس  رامـش  هب  دـشاب  نیلعن  نوچ  ار  مدرم  هچ  دـیرادرب ؛ دو  اب خ_ ناوارف  ْنیَْلعَن  دومرف  یمه  تخاسب و  رکـشل  راک  ترـضح 
هب نت  ود  داتشه و  هک  یتعامج  .دوب  هراوس  نت  رازه  تعامج  نیا  زا  درک و  كوب  _َ _ن_گ س_ف_ر ت هآ رکشل  رازه  یس  سپ 

اهرذــع رگید  دـــننکن و  چوــک  رکـــشل  اــب  دنتـــساوخ  _ت  مد ب_ض_عا رذ ف_ق_ر و ع_ _د ب_ه ع_ ند _ مآ را  ش_م_
هیآ نیا  سپ  دراذگن ؛  امش  هب  ارم  تجاح  دنوادخ  هک  دشاب  دوز  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  _د ، ند _ي_ شار ت_

: دش لزان 

(293 (.) ..ْمَُهل َنَذ  ُؤِیل  ِبارْعَالا  َنِم  َنوُرِّذَعُْملا  َءآجَو  )

هوال دندیزرو و ب_ع_ دعاقت  نداد  چوک  زا  دنـشارتب  يرذـع  هکنآ  نودـب  _ق_ي_ن  فا زا م_ن_ _ي  هور _گ_ر گ_ يد و 
هلآ _ه و  یل هّللا ع_ یل  دنتفگ م_ح_م_د ص_ یم  هکنآ  ای  تسا  مرگ  اوه  دنتفگ  یم  دـنداد و  یم  میب  رفـس  نیا  زا  زین  ار  مدر  م_

_ك_ر شل _ن  يا زا  _ز ي_ك ن_ف_ر ه_م  گر ه_ تسا ،  اهگنج  رگید  دـننام  مور  برح  هک  دـنک  یم  نام  ّمل گ_ و س_
رد نا م_ي گ_ف_ت_ن_د ، _ن س_خ_ن_ يا لا  _ث_ ما و  _د ، ندر _م_ي گ_ نر _د ب_ نور يو م_ي  ك_ه ب_ا 

(294 (.) ..ْمِهِدَعْقَِمب نو َ_ _ُ فَّل _َ ُ_خ ْملا َحِر  _َ ف  ) لزا ش_د نا ن_ _ش_ يا نءا  ش_

كوبت گنج  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ندرکن  تکرش  ّتلع 

دومرف لزان  یلاعت  قح  دومرف  رفس  زا  دعاقت  تماقا و  تصخر  ار  نیقفانم  زا  یضعب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  يادخ  لوسر  نوچ 
(295 (.) ..ْمَُهل َْتنِذَا  َِمل  َْکنَع  ُهّللا  یَفَع  )

ربمغیپ رفس  هاگره  هک  دنداهن  رطاخ  رد  دنتفای  تماقا  تصخر  نیقفانم  نوچ  هل ؛  _م_ جلا ب_
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تریش تراغ ك_ن_ن_د و ع_ بهن و  ار  ترضح  نآ  هناخ  دوش  هتـسکش  كوبت  رد  ای  دشکب  لوط  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
ار مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تفای ،  یهگآ  نیقفانم  رطاخ  نونکَم  زا  نوچ  ترـضح  .دنیامن  نوریب  هنیدم  زا  ترـضح  نآ  ار  لایع  و 
زا دـعب  تباین  تفالخ و  هک  دـننادب  مدرم  مه  دنتـس و  _ يا زا  دو ب_ زا ق_ص_د خ_ نیقفاـنم  اـت  تشاذـگ  هنیدـم  رد  یتفیلخ  هب 

نیقفانم دش  نوریب  هنیدـم  زا  پ_س  _ت ،  سا مال  _ّ سلا _ه  یل یل ع_ يار ع_ زا ب_ مل  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یلـص  ربمغیپ 
_ه نر _ گا _ت و  سا رطاخ  رد  یلقث  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ياد  لو خ_ _ سر گ_ف_ت_ن_د 
رد هدش  نوریب  _ن_ه  يد زا م_ _ي_د  سر مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هب  نوچ  ربخ  نیا  .داد  چو ن_ دو ك_ ار ب_ا خ_ وا  ار  چ_

: دومرف درک و  نتشگرب  هب  رما  ار  وا  ترضح  درک ، ضرع  شترضح  هب  ار  بلطم  نیا  تسویپ و  ترضح  نآ  هب  فْرُج 

 (. يد _ْ َ_ع َّي ب _ِ َ_ب ـــال ن ُهَّنَا  ّـــِالا  _ي  سو _ُ ِ_ْن م َنورا م ِهــَلِز ه_ _ْ َ_ن ِ_م ّ_ي ب ِ_ن َنو م _ُ َ_ك ْنَا ت _ي  ضْر _َ _ا ت مَا )
(296)

یتخس نینچ  رفس  چیه  رد  دنداد و  چوک  رکشل  تشاد و  شیپ  كوبت  قیرط  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  يادخ  لوسر  هلمجلا ؛  ب_
راوس تبون  هب  ار  نآ  دنتـشادن و  تدا  _ يز هد ت_ن ي_ك ش_ت_ر  ره  نایرکـشل  رتـشیب  هچ  تفرن ؛  ناناملـسم  رب  تبوعـص  و 
کی دیکم و  یم  یتخل  نت  کی  تخاس ،  یم  توق  امرخ  کی  سک  ود  هک  دندوب  تسد  یهت  هشوت  داز و  زا  نادـنچ  دنتـشگ و  یم 

 ! تشاذگ یم  دوخ  قیفر  رهب  زا  ار  نآ  همین 

(297 _َ) سَّو _َ ُ_س ْملا _ي_َر  عَّشلا ُ_ُم  هُداز َنا  _ كَو )
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(300 (.) َهَنَخَّسلا ( 299) ََهلاه الاَو  ( 298) َدی _ هَّزلا ْ_َر  مَّتلاَو

دو ب_ _با  ن_يا نا  _ش_ يا لزا  م_ن_ رد  بآ  _ا  مر گ_ ترو  س_ و  او  ه_ تّد  _ِ ح ب_ا  _ك_ه  نآ _گ_ر  يد و 
بآ ياج  هب  ار  نآ  _ع_يا  مَا _ش_ءا و  حَا _تا  بو _ طر دنتـشک و  یم  ار  شیوخ  رتش  هلحار ،  ّتِلق  همه  نیا  اـب  هک  ناد  چ_ن_

.دندرک گرزب  ترسع  هس  تاقالم  هک  دندیمان  یم  ِهَرْسُْعلا  ُْشیَج  ار  رکشل  نیا  تهج  نیا  زا  دندیشون و  یم 

(301 (.) ..ِهَرْسُْعلا ِهَعاس  یف  ُهوُعَبَّتا  َنیذَّلا  ِراْصنَالاَو  َنیرِجاهُْملاَو  ِِّیبَّنلا  َیل  _َ ُهّللا ع َ_ْد ت_َبا  َقل  : ) یلا َ_ع_ هّللا ت َلا  ق_

كوبت گنج  رفس  رد  ربمایپ  تازجعم 

زا ترـضح  نآ  رابِخا  دننام  دـش  رهاظ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  رایـسب  تاز  _ن س_ف_ر م_ع_ج_ يا رد  و 
رام تروص  هب  هک  یّنج  اب  ترـضح  نآ  هملا  حیـصف و م_ك_ ناـسل  هب  وا  باوج  هوک و  اـب  ترـضح  نآ  مّلکت  نیقفاـنم و  ناـنخس 
بآ ندـش  داـیز  دوـب و  هدـش  ير ك_ه گ_م  زا ش_ت_ تر  نآ ح_ض_ نداد  ربـخ  دوـب و  هدـش  رادـیدپ  هار  رـس  رد  گرزب 

كوبت دراو  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  يادـخ  لوسر  هلمجلاب ؛  کلذ .  ْ_ِر  َ_ي یِلا غ تر  نآ ح_ض_ تکرب  هب  كُوبَت  همـشچ 
کلا _ا و م_م_ پوُرا روطارپما  هک  سویلقاره  دش  هدنکارپ  كوبت  یضارا  رد  ترضح  نآ  دورو  نو خ_ب_ر  چ_ گ_ش_ت ؛ 

هّللا یل  لو ص_ _ سر ترــضح  هـب  تــسخن  زا  _ت و  شاد ْ_ْص ج_يا  ِ_م رد ح دو و  سد ب_ _ق_ مــلا ما و ب_ي_ت  ش_
هیلع و هّللا  یلـص  ربمغیپ  قیدـصت  هب  ار  تکلمم  مدرم  تفرگ ،  یناملـسم  یتـیاور  هب  تشاد و  _ي  تدارا مل  هلآ و س_ _ه و  یل ع_
وا یهاشداپ  ادابم  هک  دش  كانمیب  سویلقاره  _ت_ن_د ك_ه  فر نا ب_ دـنتفاترب و چ_ن_ رـس  مدرم  درک ، توعد  مّلـس  هلآ و 

مد مَرَجال  دریگ ، یهابت 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 255 

http://www.ghaemiyeh.com


بذک هب  يربخ  هنیدم  يوس  هب  رصیق  گنهآ  هک  تسنادب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  نوچ  يوس  نآ  زا  تس و  ور ب_ ف_
ورف ار  رفـصالا  ینب  تکلمم  ات  مینک  مور  گنهآ  اجنیا  زا  دیـشیدنا ؟ یم  هچ  امـش  دومرف : دـیبلط و  ار  باحـصا  دیدانـص  تسا  هدوب 

راپـسهر هنیدم  بناج  هب  كوبت  زا  ترـضح  سپ  دندید ؛ تعجارم  رد  ار  حالـص  یـضعب  میئا ؟  تعجارم ن_م_ هنیدـم  هب  ای  میریگ 
 . تشگ

هبَقَع رد  ربمایپ  نتشک  يارب  هئطوت 

هّللا یلـص  ربمغیپ  رتش  هبَقَع  رد  دنتـساوخ  یم  هک  دـندوب  نیقفانم  زا  یتعاـمج  ناـشیا  داد و  يور  هَبَقَع  باحـصا  هّصق  تعجارم  رد  و 
یلص ربمغ  _ل پ_ي_ یئر _د ج_ب_ ندا نوچ ك_م_ي_ن ن_ه_ دنـشکب ، ار  ترـضح  نآ  دنهد و  مر  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

ار هْفیَذُح  دیشک و  یمه  رتش  راهم  ات  دومرف  ار  رسای  راّمع  دش و  راوس  ترض  سپ ح_ .داد  یهگآ  ناشیا  زا  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
زا در ك_ه ك_س_ي ق_ب_ل  نا ك_ _ مر _ي_د ف_ سر نو ب_ه ع_ق_ب_ه  _د چ_ نار اــت ش_ت_ر ب_ دوـمرف 

_د ك_ه ندو _خ_ت_ه ب_ يوآ اــهعقُرب  هـک  دــید  ار  ناراوـس  دــش  هـبقع  نآ  رب  دوــخ  دورن و  ــالاب  هَـبَقَع  رب  ترــض  نآ ح_
هْفیَذُح اب  راّمع  دنت و  _ فا _ تر يور ب_ تعامج  نآ  دز ، ناشیا  رب  گناب  ترض  _د پ_س ح_ نو _ت_ه ن_ش_ خا ش_ن_

نیا یتخانش  دومرف : هفیذح  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  سپ  .دندش  تمیزه  ات  دز  یمه  ناشیا  نارتش  يور  رب  هدش  شیپ 
ربــمغیپ سپ  مــتخا ؛  _د ن_ش_ن_ ندو هد ب_ _ي_ شو ار پ_ دو  هر ه_يا خ_ نو چ_ه_ چ_ در : ضرع ك_ ار ؟ تعاــمج 

دوب زاتمم  هباحص  نایم  رد  هفیذُح  اذهل  يوگم و  سک  اب  نخس  _ن  يا دو  _ مر در و ف_ _م_ شر ار ب_ ناشیا  ياهمان 
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نیقفانم هّصق  یـضعب  .ُهُر و  _ْ َ_ي ُهُمَْلعَیال غ يذَّلا  ّرِّسلا  ُبِحاص  دـنتفگ : یم  وا  نءاش  رد  و  ( 302  .) نیقفان _ت_ن م_ خا هب ش_ن_
رد .د و ه_م  _ نا _ت_ه  عادوـلا ن_گ_شا زا س_ف_ر ح_ج_ه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هـّللا  یلـص  ربـمغیپ  تـعجارم  رد  ار  هـبََقَع 

ار ك_ه رار  ّمل م_س_ج_د ض_ هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  كو ح_ض_ زا ت_ب_ _ع_ت  جار م_
نامرف دـنروایب ، نآ  يارب  ار  قساف  رماعوبا  دنتـساوخ  یم  اُبق و  دجـسم  _ل  دـندوب م_ق_با هدرک  _ق_ي_ن ب_ن_ا  فا م_ن_

نءا رد ش_ دنتخاس و  اهیدیلپ  حرطم  دندنک و  ناینب  زا  دندز و  شتآ  ار  دجـسم  نآ  سپ  دننز ؛ شتآ  دـن و  بارخ ك_ن_ هک  داد 
(303 (.) ..ارارِض اد  _ِ ْ_ج َ_س اوُذ م _َ خَّتا _َن  يذَّلاَو  : ) هد لزا ش_ ُ_ب_ا ن_ _ن م_س_ج_د و م_س_ج_د ق يا

سپ دوب  یقاب  يزیچ  ناض  _ مر ها  زا م_ زونه  یلوق  هب  تشگ و  هنیدـم  دراو  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هلمجلاب ؛ 
.درب فیرشت  دوخ  هناخ  هب  دجسم  زا  سپ  تشازگ  زامن  تعکر  ود  دمآرد و  دجسم  هب  دوب  ترضح  نآ  نوناق  هکنانچ  تسخن 

سیئر هـک  ّیبُا  نــب  هّللادــب  ع_ لاّو ،  _َ ِ_ر ش خآ ْ_ر  ُ_ش رد ع كو  َ_ب_ زا ت تر  نآ ح_ض_ _ع_ت  جار زا م_ و ب_ع_د 
هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  تیانع  درک و  تافو  هدعقلا  يذ  رد  دو و  يرامیب ب_ رتسب  رد  زور  تسیب  دـش و  ضیرم  دوب  نیقفانم 

فقاو نآ  رب  نارگید  هک  دـنچ  یتـمکح  تـهج  هـب  هـّللاد و ه_م  شر ع_ب_ _ت پ_س_ _يا عر هـب ج_ه_ت  وا  قـح  رد  مـّلس 
هک دـش  رومءام  رکبوبا  مهن ،  هنـس  رد  مه  و  هتفر .  حرـش  هب  دوخ  ياـج  رد  ترـض  نآ ح_ ضار ع_م_ر ب_ر  _ت_ عا دـندوبن و 

نامدرم رب  ار  تئاَرب  هروس  لئاوا  تایآ  دور و  هّکم 
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هار _ت_ي  خــل هد و  مر ش_ _ْ ُ_ح ْ_ف_ه م َیل _ُ حــلاوذ زا  نور ش_د و  _ن_ه ب_ي_ يد زا م_ رکبوـبا  نوـچ  دــنک ؛ تـئارق 
مالـس يادـخ  زا  دـش و  لزاـن  ّمل  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  _ل ب_ر پ_ي_غ_م_ب_ر ص_ یئر دو ج_ب_ پ_ي_م_
یتیاور هب  دشاب و  وت  زا  هک  يدرم  ای  وت  زج  دنکن  ادا  وت  زا  ار  تایآ  نیا  ینعی  (304) .َْکنِم ٌلُجَرْوَا  َْتنَا  ِّالا  اهیّدَُؤیال  تفگ :  دروآ و 

_ه یل نینم ع_ ؤملاریما  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  سپ  دـنکن ؛ غیلب  مـال ت_ _ّ سلا _ه  یل یلع ع_ زا  ریغ  تفگ 
.د _ _يا مر تئار ف_ مدر ق_ جـح ب_ر م_ مسوم  رد  دوخ  هتفرگ و  رکبوبا  زا  ار  تایآ  دـنک و  باتـش  دومرف  _ر  ما ار  مال  _ّ سلا

تئارق مدرم  رب  درب و  هّکم  هب  هتفرگ  ار  تایآ  دیـسر و  رکبوبا  هب  ءاحْوَر  لزنم  رد  مـال  _ّ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ ملار _ي_ ما
.دومرف

نیکرشم زا  تئارب  مسارم 

نینم ؤـملاریما  ترـضح  هک  تسا  لوـقن  مـال م_ _ّ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ زا ح_ض_ هر  _ث م_ع_ت_ب_ يدا _ حا رد  و 
اه و هرمج  دزن  رد  دـیع  زور  مارحلا و  رع  رد م_ش_ رد ش_ب ع_ي_د  تاـفَرَع و  رد  هفَرَع  زور  رد  درب و  ار  تاـیآ  مالّـسلا  هیلع 
دوب و هدیـشک  فالغ  زا  ار  دوخ  ریـشمش  دـناوخ و  یم  نیکرـشم  رب  دـنلب  زاوآ  هب  ار  تئارب  لّوا  هیآ  هد  ینِم  رد  قیرـشت  مایا  مامت  رد 
وا نامیپ  ناما و  هک  سک  ره  یکرـشم و  دنکن  هبعک  هناخ  جـح  ینایرع و  هبعک  هناخ  رود  دـنکن  فاوط  در ك_ه  اد م_ي ك_ ن_
وا تّد  _د پ_س م_ _ي ن_ب_شا تّد ار م_ _ه  كر دوش و ه_ یضقنم  وا  تّدم  ات  تسا  یقاب  وا  ناما  سپ  دشاب  هتـشاد  یتدم 

یلص ربمغیپ  دو ك_ه  _ج_ه ب_ حلا يذ  لّوا  زور  هد ك_ه  _ت ش_ ياور و  _ت .  سا ها  را م_ چ_ه_

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 258 

http://www.ghaemiyeh.com


_ؤ م_ن_ي_ن ملار _ي_ ما تر  دا و ح_ض_ _ت_ سر تئاَرب ب_ه م_ك_ه ف_ تاـیآ  اـب  ار  رکبوبا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
رکبوــبا تــفر و  هـّـکم  هــب  هــتفرگ و  ار  تاــیآ  دیــسر  رکبوــبا  هــب  مو  زور س_ رد  ءا  حْوَر  لز  رد م_ن_ مــال  _ّ سلا _ه  یل ع_

هدش دراو  هعیش  یّنس و  بتک  رد  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  نداتـسرف  تئاَرب و  ءادا  زا  رکبوبا  لزع  رد  تایاور  _ش_ت و  گر ب_
(305 .)

مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربـمغیپ  دوـمن  تاـفو  هک  زور  نآ  و  درک ، تاـفو  هشبح  هاـشداپ  یـشاجن  مهن ،  هـن  رد س_ و ن_ي_ز 
دـش رهاظ  ربمغیپ  رب  یـشاجن  هزانج  دنیوگ  _م .  يراز زا گ_ يو ن_م_ رب  ات  دیزیخرب  تفرب  ناهج  زا  حـلاص  يدرم  زورما  دومرف :

.دنتشازگ زامن  وا  رب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  اب  باحصا  سپ 

يرجه مهد  لاس  عیاقو 

نارْجَن ياراصن  هلهابم و  هّصق 

_ه یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر ترضح  تمدخ  نارجن ،  ياراصن  فارشا  زا  یعمج  هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  یسربط و  خیش 
نا _ش_ يا يءار  _ب  حا _ي_ر و ص_ ما ك_ه  ( 306  ) بقاع یکی  دندوب : رفن  هس  ناشیا  هدرکرـس  دـند و  _ مآ ّمل  هلآ و س_ و 
هک ( 307  ) هثراـحوبا موس  دـندرب و  یم  ها  وا پ_ن_ تـال ب_ه  عـیمج م_ش_ك_ رد  هک  حیـسملادبع  ير  _گ_ يد دو و  ب_

_د ندا _ت_ سر یم ف_ وا  يارب  اه  هفحت  ایادـه و  دـندوب و  هتخاس  اهاسیلک  وا  يارب  مور  ناهاشداپ  دوب و  ناشیا  ياوشیپ  ملاـع و 
ْنب ُزْرُک  دـش و  راوس  يرتسا  رب  هثراحوبا  دـندش  ترـضح  تمدـخ  هّجوتم  ناشیا  نوچ  سپ  ناشیا ؛  دزن  وا  ملع  روفو  ب_ه س_بب 
یئاز _ سا زْر ن_ _ُ _د پ_س ك مآرد _ه ب_ه س_ر  ثرا _ حو _ با _ت_ر  سا هاـگان  دـنار  یم  وا  يولهپ  رد  وا  ردارب  هَمَْقلَع 

هثراحوبا تفگ ،  ّمل  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  ب_ه ح_ض_
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ام هک  تسا  يربمغیپ  نامه  نیا  هک  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ :  هثراحوبا  ردارب ؟ يا  ارچ  گ_ف_ت :  یتفگ !  هچنآ  داب  وت  رب  تفگ : 
هور _ن گ_ يا یناد ك_ه  یمن  رگم  تفگ :  ینک ؟  یمن  وا  تعباـتم  ارچ  سپ  تفگ :  زرک  میدیـشک !  یم  ار  وا  را  _ت_ظ_ نا

و _د  ندر ك_ لا  م_ _ب  حا ص_ و  _د  ندر ك_ گرز  ب_ ار  م_ا  م_ا ، ب_ا  _د  نا هدر  ك_ چ_ه  يرا  ن_ص_
.دنریگ یمزاب  ام  زا  همه  اهنیا  مینک  وا  تعباتم  ام  رگا  وا و  تعباتم  هب  دنوش  یمن  یضار  دنت و  _ شاد _ي  مار گ_

زا ع_ص_ر _ت ن_م_ قو رد  ناشیا  دش و  ناملسم  دیـسر و  ترـضح  تمدخ  هب  هکنآ  ات  درک  اج  شلد  رد  نخـس  نیا  زْرُک  سپ 
هدـما _ن_ت ن_ي_ يز _ن  يا بر ب_ا  هورگ ع_ زا  کی  چـیه  هک  ابیز  ياه  هّلح  ابید و  ياه  هماـج  اـب  دـندش  هن  _ يد دراو م_

؛  تفگن نخس  ناشیا  اب  دومرفن و  نا  _ش_ يا مال  باو س_ ترضح ج_ دندرک ، مالس  دندیسر  ترضح  تمدخ  هب  نوچ  .دندوب و 
وا تباجا  ام  تشون و  ام  هب  همان  امش  ربمغیپ  دنتفگ  دنتشاد و  یئانـشآ  ناشیا  اب  هک  فوع  نب  نمحّرلادبع  نامثع و  دزن  هب  دنتفر  سپ 

_ت مد ار ب_ه خ_ اـهنآ  ناـشیا  دـیآ ؟ یمن  نخــس  هـب  اـم  اـب  دـیوگ و  یمن  اـم  مالــس  باوـج  نوـنکا  میدــمآ و  مـیدو و  ن_م_
هماج نیا  هک  دومرف  ترضح  _د ، ندر هرکاذم ك_ ترضح  نآ  اب  باب  نآ  رد  دندروآ و  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تر  ح_ض_

تمدـخ هب  دـندرک و  نینچ  نوـچ  .دـیور  تر  نآ ح_ض_ _ت  مد هب خ_ دـینک و  رود  دوـخ  زا  ار  ـالط  ياـهرتشگنا  ریرح و  ياـه 
دو ك_ه ب_ه _ مر نا گ_ف_ت و ف_ _ش_ يا مـال  باو س_ تر ج_ ح_ض_ دـندرک ؛ مالـس  دـنتفر و  ربـمغیپ  ترــضح 

ح_ق
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اب ناطیـش  دـندمآ  نم  دزن  هـب  لّوا ك_ه  _ب_ه  تر رد م_ _ت ك_ه  سا هدا  _ت_ سر یتـسار ف_ هـب  ارم  هـک  يدـنوادخ  نآ 
اب دـندرک و  اـهلا  ؤـس  ترـضح  زا  زور  نآ  ماـمت  رد  سپ  مـتفگن ؛  ناـشیا  مالــس  باوـج  _ن  يا يار  نـم ب_ دوـب و  هارمه  ناـشیا 

رد ب_با یئو  هچ م_ي گ_ مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دـمحم  ای  هک  تفگ  ناشیا  ملاع  سپ  دـندومن ؛ هرظاـنم  تر  ح_ض_
یب يدنزرف  هک  يا  هدید  زگره  هک  دـنتفگ  ناشیا  تسا .  ادـخ  لوسر  هد و  وا ب_ن_ دو : _ مر تر ف_ ح_ض_ م_س_ي_ح ؟ 

 : هک دش  لزان  هیآ  نیا  سپ  دسر ؟ مه  هب  ردپ 

(308 (.) ُنوُکَیَف ُ_ن ْ_ َُهل ك َلا  َّم ق_ _ُ ٍبار ث _ُ ِ_ْن ت َ_ُه م َ_َقل َمَدآ خ َ_ِل  َ_ث َ_م ِهّللاَد ك _ْ ِ_ن َ_َل ع_ي س_ي ع َ_ث َّنِإ م )

ار ك_ه ب_شا وا  تفگ م_ر  سپ  كاخ  زا  ار  وا  درک  قلخ  ادـخ  هک  تسا  مدآ  لثم  دـننام  ادـخ  دزن  یـسیع  لَـثَم  هک  یتسرد  هب 
یلاعت قح  دندرک  یم  تموصخ  رد  تجاجل  ناشیا  دیماجنا و  لوط  هر ب_ه  _ ظا نو م_ن_ .د و چ_ _ي_ سر پ_س ب_ه ه_م 

 : هک داتسرف 

هلهابم يارجام 

ْمُکَءآــْنباَو اــنَءاْنبَا  ُعْدـــَن  اَْولاــع  _َ ُ_ْل ت َ_ق ـِمـْل ف _ِ ـعـْلا ِ_َن  َكَءآ م ْ_ِد م_ا ج_ َ_ع ِ_ْن ب َکَّجآ ف_ي_ِه م َ_ْن ح_ َ_م (ف
یَلَع هـّللا  َهـَـنَْعل  ْلـَـعْجَنَف  ْلـِـه  _َ ْ_ت َ_ب َّم ن _ُ ُ_ْم ث َ_ك ُ_س ْ_ف نَاَو َ_ن_ا  ُ_س ْ_ف نَاَو ُ_ْم  كَءآ ِ_س_ نَو _ا  نَءآ ِ_س_ نَو

(310 () 309 (.) َنیبِذاْکلا

يا وگب  سپ  ناـهرب  هنّی و  ملع و ب_ زا  وت  يوـس  هب  تسا  هدـمآ  هچنآ  زا  دـعب  یـسیع  رما  رد  وـت  اـب  دـنک  هلداـجم  هکره  سپ  ینعی 
ياهناج ار و  امش  نانز  ار و  دوخ  نانز  ار و  امـش  نارـس  ار و پ_ دو  نارـسپ خ_ میناوخب  دیئایب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم 

ناج هلزنم  هب  هک  اهنآ  دنیام و  ناج  هلزنم  هب  هک  ار  اهنآ  ینعی  ار ، امش  ياهناج  ار و  دوخ 
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.امش ام و  زا  دیوگ  غورد  هک  ره  رب  ار  ادخ  تنعل  مینادرگب  سپ  مینک  اعد  مینک و  عّرضت  سپ  دنیامش ،

سپ .دنتــشگرب  دوـخ  ياـهاج  هـب  يراـصن  دـننک و  هلهاـبم  رگید  زور  هـک  دـندرک  رار  لزا ش_د ق_ _ه ن_ يآ _ن  يا نو  و چ_
دیآ یم  دوخ  تیب  لها  نادنزرف و  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  رگا  دـینک  رظن  ادرف  هک  تفگ  دوخ  باحـصا  اب  هثراحوبا 
اور وا پ_ هــل ب_ا  _ ها زا م_ب_ _د  يآ دو م_ي  _ب_عا خ_ تا _ح_با و  صا اـــب  رگا  و  وا ، اـــب  هلهاـــبم  زا  دیـــسرتب  سپ 
هیلع نینم  ؤـملاریما  ترـضح  هناـخ  هب  مّلـس  هلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلـص  لوـسر  تر  داد ح_ض_ _ ما .د پ_س ب_ م_ك_ن_ي_

ترـضح تفرگ و  رب  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  _ت و  فر مال گ_ _ّ سلا _ه  یل ما ح_س_ن ع_ _ ما تسد  دـمآ و  مالّـسلا 
زا تر ش_د و  نآ ح_ض_ رـس  بقع  زا  مالّـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  دـش و  ناور  ترـضح  نآ  يور  شیپ  رد  مالّـسلا  هیلع  ریما 
وا اب  هک  دنتـسیک  اهنیا  هک  دیـسرپ  هثراحوبا  دندرک  هدـهاشم  ار  ناراوگرزب  نآ  يراصن  نوچ  .دـندمآ  نوریب  هلهابم  يارب  هن  _ يد م_

وا و _ت_ر  خد _ر  هو _ت و ش_ سا وا  _ّم  عر تــــــــــسا پ_س_ وا  يور  شیپ  هــــــــــکنآ  دــــــــــنتفگ  دــــــــــنهارمه ؟
رتخد همطاف  نز ،  نآ  وا و  رتخد  زا  دـنیوا  نادـنزرف  ود  لـف ،  ود ط_ نآ  وا و  دز  _ت ن_ سا _ن خ_قل  ير _ت_ بو م_ح_ب_
سپ هلها .  يار م_ب_ _و ن_ش_س_ت ب_ ناز ود  تر ب_ه  پ_س ح_ض_ وا ، دز  تسا ن_ قـلخ  نیرتزیزع  هک  تـسا  وا 

هک دـنگوس  ادـخ  هب  تف :  _ه گ_ ثرا _ حو _ با هل ،  _ ها يار م_ب_ _ت_ن_د ب_ شادر ار ب_ دوـخ  نارـسپ  بقاـع  دـّیس و 
اجک هب  تفگ :  دّیس  تشگرب .  هلهابم و  يارب  دنتسشن  یم  نار  هک پ_ي_غ_م_ب_ تسا  هتسشن  نانچ 
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زا شیپ  دـنک  هلهابم  اـم  اـب  رگا  هلهاـبم و  رب  درک  یمن  تئرج  نینچ  دوب  _ّق ن_م_ي  حر ّ_د ب_ رگا م_ح_م تفگ :  يور ؟  یم 
! دنام دهاوخن  نیمز  يور  رب  ینارصن  کی  درذگب  ام  رب  لاس  هکنآ 

دننک لا  اد س_ؤ  زا خ_ _ر  گا یئا م_ي ب_ي_ن_م ك_ه  _ هور _گ_ر گ_ف_ت ك_ه م_ن  يد _ت  ياور و ب_ه 
نیمز يور  رب  ینارـصن  دیوش و ي_ك  یم  كاله  هک  دینکم  هلهابم  سپ  دنک ؛ دـهاوخ  هنیآ  ره  دـنکب  دوخ  ياج  زا  ار  یهوک  هک 

نک هحلاصم  ام  اب  ام و  اب  هلهابم  زا  رذگ  رد  _م !  سا _ قلاو _ با يا  تفگ :  دمآ و  ترضح  تمدخ  هب  هثراحوبا  سپ  .دنام  دهاوخن 
دو _ه ن_م_ حلا نا م_ص_ _ش_ يا تر ب_ا  پ_س ح_ض_ _ي_م .  _ت_ه ب_شا شاد نآ  يادا  رب  تردق  هک  يزیچ  رب 

رگا هـکنآرب  دـشاب و  مـهرد  لـهچ  هـّل  _ن_د ك_ه ق_ي_م_ت ه_ر ح_ هد هـّل ب_ ح_ ( 311) راز ه_ ود  لا  س_ ه_ر  ك_ه 
ناش _ يا يار  حل ب_ _ه ص_ ما تر ن_ _ن_د و ح_ض_ هد هیراع ب_ هب  بسا  یـس  هزین و  یـس  هرِز و  یـس  دهد  يور  یگنج 

كاله هک  تسا  وا  تردق  هضبق  رد  مناج  هک  يدنوادخ  نآ  هب  منک  یم  دای  دنگو  هک س_ دومرف  ترضح  سپ  .دنتشگرب  تشون و 
_ن_ه يآ ره  دـندش و  یم  كوخ  نومیم و  همه  هنیآ  ره  دـندرک  یم  هلهابم  نم  اب  رگا  نارَْجن و  _ل  ها دو ب_ه  هدـش ب_ کیدزن 
یلا ج_م_ي_ع _ت_ن_د و ح_ق ت_ع_ خو _ش م_ي ش_د و م_ي س_ تآ نا  _ش_ يار يداو ب_ _ن  يا ما  ت_م_

همه دـــنام و  یمن  ناــشیا  ناــتخرد  رـــس  رب  غرم  هــک  _ نآ در ح_ت_ي  _ل م_ي ك_ صءا ار م_س_ت_ نار  _ل ن_ج_ ها
تدواعم ترـضح  تمدـخ  هب  ینامز  كدـنا  زا  دـعب  دنتـشگرب  بقاـع  دّیـس و  نوچ  .دـندرم  یم  لاـس  زا  يرا پ_ي_ش  ن_ص_

.دندش ناملسم  دندومن و 

و
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زا _د  نا هدر  ن_ق_ل ك_ دو  خ_ حا  ِ_ح_ ص رد  س_ن_ت  ه_ل  زا  نار  _گ_ يد و  ( 312  ) فا _ّ َ_ش ك _ب  حا ص_
زا دوـب  هدیـشوپ  یئاـبعو  دـمآ  نوریب  هلهاـبم  زور  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یل  لو ص_ _ سر تر  _ش_ه ك_ه ح_ض_ ع_يا
درک لخاد  ابع  ریز  رد  ار  مالّسلاامهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  همطاف و  ترضح  نیـسح و  ماما  نسح و  ما  _ ما ها پ_س  يوم س_ي_

: دناوخ هیآ  نیا  و 

(313 (.) اریهْطَت ْمُکَرِّهُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهّللا  ُدیُری  امَّنِا  )

هک دوش  رها  دو ك_ه ظ_ نآ ب_ يارب  هلهابم  يوس  هب  مصخ  ندرک  توعد  هک  یئوگ  رگا  هک  تسا  هتفگ  يرـش  _خ_ مز و ه_م 
؟  هلهابم رد  نانز  نارسپ و  ندرک  ّمض  تشاد  هدیاف  هچ  سپ  دوب  وا  مصخ  وا و  صوصخم  رما  نیا  وا و  مصخ  ای  تسا  بذاک  وا 

دوخ هکنآ  زا  دوب  هدایز  وا  ّتیقح  رب  دامتعا  قوثو و  رب  شتلالد  هلهابم  رد  ناشیا  ندرک  _م ك_ه ض_ّم  یئو باو م_ي گ_ ج_
نیرتبوبحم ار و  دوخ  رگج  ياـه  هراـپ  ار و  دوخ  هّزِعَا  هکنآرب  دومن  تئرج  ناـشیا  ندرک  ّمض  اـب  هک  اریز  دـیامن ؛ هلهاـبم  یئاـهنت  هب 

هکنآرب درک  تلـالد  یئاـهنت و  هب  دوخ  رب  دو  _ت_ف_ا ن_ن_م_ كا دروآرد و  كـال  نیرفن و ه_ ضرعم  رد  دوخ  دزن  ار  مدرم 
شا هـّبِحَا  هّزِعَا و  وا ب_ا  _ت خ_ص_م  ساو _ت ك_ه خ_ شاد دو  ندو خ_ص_م خ_ _گ_و ب_ غورد رب  ماــمت  داــمتعا 

ار ك_ه _ يز ار ؛  ناـنز  نارـسپ و  هلهاـبم  يارب  دـینادرگ  صوصخم  دوش و  عقاو  هلهاـبم  رگا  دـندرگ  لصءاتـسم  دـنوش و  كـاله 
تکـاله ضرع  رد م_ ار  دو  _ي خ_ مدآ هـک  دـشاب  اـسب  دنبـسچ و  یم  نارگید  زا  شیب  لِد  هـب  دـنلها و  نـیرتزیز  نا ع_ _ش_ يا

ببس نیا  هب  دسرن و  ناشیا  هب  یبیسآ  هکنآ  يارب  دروآرد 
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ار ب_ر نا  _ش_ يا _ه ،  يآ رد  یلاـعت  قـح  ببـس  نیا  هب  .دـنزیرگن و  هک  دـنا  هدرب  یم  دوـخ  اـب  ار  نادـنزرف  ناـنز و  اـهگنج  رد 
_ت ك_ه سا _ن گ_ف_ت_ه  يا زا  سپ ب_ع_د  دـنمَّدَقُم  ناج  رب  ناشیا  هک  دـیامن  مالعا  اـت  تشاد  مَّدَـقُم  ُ_س )  ْ_ف نَا )

 . یهتنا ( 314) .ابع باحصا  لضف  رب  دشاب  یمن  یلیلد  رتیو  _ن ق_ يا زا  _ت ك_ه  سا یل  _ یلد _ن  يا

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  عادولا  هجح  رفس 

هّللا یل  لو ص_ _ سر ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ینیلُک  خیـش  .دـش  عـقاو  عادوـلا  هـجح  رف  ير س_ _م ه_ج_ هد لا  رد س_
دروا ت_ا _د و ح_ّج ب_ه ج_ا ن_ي_ نا _ن_ه م_ يد رد م_ لا  هد س_ تر  زا ه_ج_ مـّل ب_ع_د  هــلآ و س_ _ه و  یل ع_

 : هک داتسرف  هیآ  نیا  نایملاع  دنوادخ  مهد ،  لاس  رد  _ك_ه  نآ

(315 (.) ْمَُهل َِعفانَم  اودَهْشَِیل  قیمَع  ٍّجَف  ِّلُک  ْنِم  َنیتْاَی  ٍِرماض  ِّلُک  یلَعَو  ًالاجِر  َكُوتْاَی  ِّجَْحلِاب  ِساّنلا  ِیف  ْنِّذَا  (َو 

_د ب_ه نـل _يا ب_ هزاوآ هـب  ار  مدرم  دـنیامن  مـالعا  هـک  ار  ناـّنِّذَُؤم  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلــص  ادـخ  لوـسر  درک  رما  سپ 
رب دـندش  علطم  سپ  دور ؛ یم  ّجـح  هب  لاـس  _ن  يا رد  ّمل  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  _ك_ه ح_ض_ نآ
تر و ح_ض_ _ه .  يدا بار ب_ _ عا _ن_ه و  يد فار م_ _ طا رد  دوـب و  رــضاح  هنیدــم  رد  هـکره  ترــضح  نآ  نـتفر  جــح 

هدارا ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  مالـسا  رد  دوب  هدش  لخاد  _ه  كر يو ه_ _ت ب_ه س_ شو _ه ه_ا ن_ ما ن_
لاح هم  رد ه_ ترـضح و  نآ  اب  ّجح  يارب  دندش  رـضاح  همه  سپ  دوش ؛ رـضاح  دراد  نتفر  ّجـح  یئاناو  هکره ت_ سپ  دراد  ّجـح 

_چ_ه نآ _د و  نروآ ب_ه ج_يا  دروآ ، یم  ياج  هب  ترضح  نآ  هچنآ  هک  دندرک  یم  رظن  دندوب و  ترضح  نآ  عبات 
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نو ب_ه پ_س چ_ _ت ،  فر نور  تر ب_ي_ هک ح_ض_ دوب  هدنام  هدعق  يذ  هام  زا  زور  راهچ  دنیامن و  تعاطا  دیامرف  یم 
_ر يز يو  دو ك_ه م_ _ مر _ر ف_ ما ار  مدر  دو پ_س م_ لاوز ش_م_س ب_ لّوا  _ي_د  سر ْ_ف_ه  َیل _ُ حــــــــــلا يذ 
.د _ن_ شو یئادر ب_پ_ یگنل و  دـننکب و  ار  هتخود  ياه  هماج  دـنیامن و  لـسغ  دـنن و  هلازا ك_ ار  را  _ هز يو  ب_غ_ل و م_
دو مز ن_م_ دو پ_س ع_ ادا ن_م_ دجـسم  نآ  رد  ار  رهظ  زامن  دـش و  هرَجَـش  دجـسم  لخاد  دروآ و  اج  هب  مارحا  لسغ  پ_س 

تـسب مارحا  دوب و  هدشن  لزان  زونه  عّتمت  ّجـح  هک  اریز  _د ؛ _ل ن_ب_شا خاد نآ  رد  هر  ب_ر ح_ّج ت_ن_ه_ا ك_ه ع_م_
یئاهنت هب  ّجح  هیبلت  ترضح  سپ  هار  فرط  ود  زا  دندیشک  فص  مدرم  لّوا  لیم  دزن  دیسر  ءآْدَیب  هب  نوچ  دمآ و  نوریب  دجـسم  زا  و 

 : تفگ دومرف و 

دوخ هیبلت  رد  ترـضح  ََکل و  َکیرَـش  ـال  َکـَل  َکـلُْملاَو  َکـَل  َهَمْعِّنلاو  َدْـمَْحلا  َّنِا  کـیبل  َکـَل  َکیرَـش  ـال  َکـْیََّبل  َّمُهّللا  ْ_َك  یََّبل
یئداو زا  ای  تفر  یم  الاب  یّلت  رب  ای  دـید  يا م_ي  هراو  هک س_ تقو  ره  رد  دومن  یم  رارکت  ار  هیبلت  تفگ و  یم  رایـسب  جراـعملااذ 

هب رتش و  راهچ  تصـش و  اـی  شـش  تصـش و  دـنار  دوخ  اـب  ( 316  ) يْدَـه و  _ا ، هزا زا ن_م_ دــعب  بـش و  رخآ  رد  دــش و  یم  ورف 
رد نو ب_ه  ّ_ه ش_د و چ_ _ل م_ك خاد ّ_ه  _ج حـلا يذ  مرا  زور چ_ه_ .دو و  _گ_ر ص_د ش_ت_ر ب_ يد _ت  ياور

ياج هب  یهلا  يانث  دمح و  داتسیا و  دجـسم  ِرَد  رب  دش و  لخاد  ِرَد ب_ن_ي ش_ي_ب_ه  زا  _ي_د  سر مار  _ حلاد م_س_ج_
دَوْسَالارَجَح کیدز  دا پ_س ب_ه ن_ _ت_ سر تاول ف_ مال ص_ _ّ سلا هیلع  میهاربا  شردپ  رب  دروآ و 
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ماـقم تـشپ  رد  درک و  فاوـط  هـبعک  هناـخ  رود  رب  طو  هد و ه_ف_ت ش_ _ي_ سو ار ب_ نآ  دـیلام و  رجح  رب  تـسد  دــمآ و 
 : تفگ دیماشایب و  مزمز  بآ  زا  تفر و  مزمز  هاچ  دزن  هب  دش  غراف  نوچ  دروآ و  اج  هب  فاوط  زامن  تعکر  ود  میهاربا 

.ٍمْقُسَو ٍءآد  ِّلُک  ْنِم  ًءآفِشَو  اعِساو  اقْزِرَو  اِعفان  اْملِع  َُکلَئْسَا  ّینِا  َمُهّللَا 

افـص هجوتم  دیـسوب و  ار  رجح  دیلام و  رجح  رب  تسد  دـمآ و  رجح  کیدزن  هب  سپ  دـناوخ  هب  ور ب_ه ك_ع_ ار  _ا  عد _ن  يا و 
: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  دش و 

(317 (.) امِِهب َفَّوَّطْینَا  ِْهیَلَع  َحانُج  الَف  رَمَتْعا  ِوَا  َْتیَْبلا  َّجَح  ْنمَف  ِهّللا  ِِرئاعَش  ْنِم  َهَوْرَْملاَو  افَّصلا  َّنِا  )

ای ار  هناخ  دـنک  هک ح_ّج  یـسک  سپ  تسا ،  یهلا  کسانم  ياهتمالع  زا  هورم  هوک  افـص و  هوک  هک  یتسرد  ي_ع_ن_ي ب_ه   ؛
بناج هب  ور  تفر و  الاب  اف  هو ص_ پ_س ب_ر ك_ هورم .  افـص و  هب  دنک  فاوط  هکنآ  هک  وا  رب  تسین  یکاب  سپ  دـنک ، هرمع 

سپ دـناوخب ، ّینءات  هب  ار  هرقب  هروس  یـسک  هکنآ  ردـق  هب  درک  اعد  دروآ و  ياـج  هب  یلاـعت  قح  ياـنث  دـمح و  درک و  یناـمَی  نکُر 
رد رد ص_ف_ا ، دو  هدومن ب_ فّقوت  هچنآ  ردق  هب  تفر و  الاب  هورم  رب  دیدرگ و  هورم  هوک  هّجوتم  اف و  زا ص_ بیـشارس ش_د 

فّقوت افص  هوک  رب  زا  _ه ش_د ب_ جو افص م_ت_ بناج  هب  دمآ و  ریز  هب  هوک  زا  زاب  سپ  دومن ؛ ّ_ف  قو هور ن_ي_ز ت_ م_
رب زونه  دش و  غراف  یْعَـس )   ) زا نوچ  پ_س  دروآ ؛ طو ب_ه ج_ا  تفه ش_ هکنآ  ات  دـیدرگ  هورم  هّجوتم  دـناوخ و  اعد  دومن و 

هداتسیا هورم  هوک 
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دو و دوخ ن_م_ رـس  تشپ  هب  هراـشا  سپ  دروآ ، ياـج  هب  یهلا  ياـنث  دـمح و  دـی و  _ نادر مدر گ_ _ب م_ نا ور ب_ه ج_ دوب 
ّلُِحم کنآ  هب  _ت  سا هدروا  دوخ ن_ي_ اب  يْدَـه )   ) هک ار  یـسک  میامن  رما  هک  ارم  دـنک  یم  رما  تسا و  لیئربج  نیا  تف :  گ_

مدروآ و یمن  دوخ  اب  يْدَه  دش  دهاوخ  متـسناد ك_ه چ_ن_ي_ن  یم  نم  رگا  دـنادرگ و  بلقنم  هرمع  هب  ار  دوخ  ّجـح  ددرگ و 
نوریب جح  هب  ام  دوش  یم  هنوگچ  تفگ :  هباحـص  زا  يدرم  سپ  ما ؛  هدنار  دوخ  اب  يْدَه  نکلو  دـینک  یم  امـش  هک  مدرک  یم  نانچ 

دومرف ك_ه ت_و ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  سپ  دـکچ ؟ تبانج  لسغ  بآ  ام  ياـهوم  رـس و  زا  میئآ و 
تسا و _ خر _ي ب_ نا ِ_ن_ ُ_م ك ْ_ش ُ_ع ِِکلام ب_ن ج ْنب  هَقارُس  سپ  ( 318) .دروآ یهاوخن  عّتمت  ّجح  هب  نامیا  _ز  گر ه_

رما ار  اـم  هچنآ  هک  اـمرفب  سپ  میا  هدـش  قولخم  زور  _ ما _ا  يو هچناـنچ گ_ میتسناد  ار  دوخ  نید  ماـکحا  هّللا !  لوسر  اـی  تفگ : 
؟ درک عــّت  _د ح_ّج ت_م_ ار ب_يا _ت ي_ا ه_م_ي_ش_ه م_ا  سا لا  _ن س_ يا صوــصخم  ّجـــح  باــب  رد  يدوــمرف 

ناتشگنا ترضح  سپ  تسا .  يراج  مکح  نیا  دابالاُد  _َ بَا _ه  کل لا ن_ي_س_ت ب_ نیا س_ صوصخم  هک  دومرف  ترضح 
نیا رد  سپ  تمایق .  زور  ات  ّجح  رد  هرمع  دش  لخاد  هک  دومرف  دـینادر و  _ل گ_ خاد _گ_ر  يد رد ي_ك_ ار  دوخ  ياهتـسد 
هدو _ مر _ب ي_م_ن ب_ه ف_ نا زا ج_ مــــال ك_ه  _ّ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ مــــلار _ي_ ما تر  تــــقو ح_ض_

ّ_ه _ل م_ك خاد دو  هد ب_ _ يدر ّ_ه ح_ّج گ_ جو مـّل م_ت_ هـلآ و س_ _ه و  یل هــّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  ح_ض_
_ل خاد مال  _ّ سلاا _ه_ یل _م_ه ع_ طا تر ف_ _ه ح_ض_ نا نو ب_ه خ_ ش_د و چ_
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نیا هک  تفگ  سپ  دـید ، وا  َ_ر  رد ب نّولم  ياه  هماج  دینـش و  وا  زا  شوخ  يوب  هدـیدرگ و  ّلُِحم  همطاـف  ترـضح  هک  دـید  ش_د 
یلص ادخ  لوسر  هک  تفگ  مالّـسلااهیلع  همطاف  تر  ح_ض_ يا ؟  هدش  ّلُِحم  ارچ  ندش  ّلُِحم  تقو  زا  شیپ  و  همطاف ؟  يا  تسیچ 
مـــال _ّ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ مــلار _ي_ ما تر  پ_س ح_ض_ در ؛  رما ك_ نــینچ  ارم  مّلـــس  هــلآ و  هــیلع و  هــّللا 

_ت ك_ه فا ّمل ش_ت_ هلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  _ت ح_ض_ مد _د و ب_ه خ_ مآ نور  ب_ي_
ي_ا _ي_د گ_ف_ت :  سر تر  _ت ح_ض_ مد نو ب_ه خ_ _د چ_ موــــل ن_م_يا ار م_ع_ لا  ح_ق_ي_ق_ت ح_

تر ح_ض_ _ت !  سا هدیـشوپ  نیگنر  ياه  هماـج  هدـیدرگ و  ّلـُحم  هک  مدـید  ار  مالّـسلااهیلع  هم  _ طا م_ن ف_ هّللا !  لو  _ سر
ای تفگ :  يا ؟  مار ب_س_ت_ه  _ حا زیچ  هچ  هب  یلع  اـی  وـت  سپ  دـننک ؛ نـینچ  هـک  ار  مدرم  مدرک  رما  دو ك_ه م_ن  _ مر ف_

ترضح ّمل ؛)  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر مارحا  دننام  مدنب  یم  مارحا   ) هک متسب  مارحا  نینچ  هّللا ،  لوسر 
(319  .) نم يْدَه  رد  ینم  کیرش  وت  نم و  لثم  شاب  یقاب  دوخ  مارحا  رب  دومرف :

رد مّلـس  هلآ و  _ه و  یل هـّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  دو ك_ه ح_ض_ _ مر مـال ف_ _ّ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ ح_ض_
متـشه زور  نوچ  سپ  دوب  هدماین  دورف  اه  هناخ  هب  دوب و  هدو  _ مر لوز ف_ حَْـطبَا ن_ رد  دوخ  باحـصا  اب  دوب  هّکم  رد  هک  ماّیا  نآ 

ین تسا م_ع_ نیا  دندنبب و  ّجـح  هب  مارحا  دـنروآ و  اج  هب  مارحا  لسغ  هک  ار  مدرم  دومرف  رما  سم  لاوز ش_ دزن  دـش  هّجحلا  يذ 
_ع_ت _ن م_ت_با يا زا  دارم  هک  ( 320 (.) َمیهاْربِا َهَِّلم  اوُِعبَّتاَف   ) هک تسا  هدومرف  یلاعت  قح  هچنآ 
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تفر نوریب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لو  _ سر تر  پ_س ح_ض_ _ت ؛  سا ّ_ع  رد ح_ّج ت_م_ت _ع_ت  م_ت_با ، 
ار حبص  نتفخ و  ماش و  رـصع و  رهظ و  زامن  سپ  دندیـسر ، _ك_ه ب_ه م_ن_ي  نآ ّجح ت_ا  هب  نایوگ  هیبلت  دوخ  باحـصا  اب 

_تا فر ّ_ه ع_ جو دو و م_ت_ _ح_با خ_ صا در ب_ا  را ك_ زور ن_ه_م ب_ داد  _ ما _د و ب_ ندروآ اــج  هــب  ینم  رد 
(321) .دیدرگ

نوریب مَرَح  زا  میمرح و  لها  دـنتفگ م_ا  یم  دـندرک و  یمن  زواجت  مارحلا  رعـشم  زا  ناـشیا  هک  دوب  نآ  شیرق  ياهتعدـب  هلمج  زا  و 
ناشیا دندمآ  یم  رشعم  هب  _د و  ندر را م_ي ك_ _تا ب_ فر زا ع_ مدرم  نوچ  دنتفر و  یم  تافرع  هب  مدرم  ریاس  میور و  یمن 

سپ دیامن  تقفاوم  ناشیا  اب  باب  نیا  رد  ترـضح  هک  دنت  _ شاد نآ  _ي_د  ما _ش  ير دـندمآ و ق_ یم  ینم  هب  رعـشم  زا  مدرم  اب 
اب هک  اـجنآ  زا  دـین  راـب ك_ سپ  ینعی  ( 322 (؛) ُساـّنلا َضاـفَا  ُْثیَح  ْنِم  اوُـضیفَا  َُّمث  : ) دا _ت_ سر ار ف_ _ه  يآ نیا  یلاـعت  قـح 

دنتسه مالّسلاامهیلع  قا  _ح_ سا _ي_ل و  _م_عا سا میهاربا و  ترـضح  هیآ  نیا  رد  مدرم  زا  دارم  دومرف  ترـضح  مدرم  دندرکر 
_ش ير نو ق_ پ_س چ_ _د ، ندو _ه م_ي ن_م_ ضا _ فا _تا  فر زا ع_ همه  هـک  دـندوب  ناـشیا  زا  دـعب  هـک  یناربـمغیپ  و 

يوـس هب  تشذـگ  مارحلا  رعـشم  زا  مل  هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  ّ_ه ح_ض_ _د ك_ه ق_ب ند _ يد
سپ دورن ، تافرع  هب  دیامن و  هضافا  ناشیا  ناکم  زا  ترضح  هک  دنتشاد  دیما  هک  اریز  دیسر ؛ مه  هب  هشدخ  ناشیا  ياهلد  رد  تافرع 
ياه همیخ  مدرم  درک و  اپرب  اـجنآ  رد  ار  دو  سپ خ_ي_م_ه خ_ كارَا  ناـتخرد  ربارب  رد  دـمآ  دورف  هَرِمَن )   ) هب اـت  تفر  ترـضح 

رب ار  دوخ 
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_ش و ير در و ب_ا ق_ تر غ_س_ل ك_ لاوز ش_م_س ش_د ح_ض_ نو  .دــــندز و چ_ ترــــضح  نآ  هــــمیخ  رود 
نآ دجـسم  هـک  یعــضوم  هـب  اـت  دـمآ  دوـمن و  عـطق  ار  هیبـلت  تـقو  نآ  رد  دـیدر و  _تا گ_ فر _ل ع_ خاد مدر  _ر م_ س_يا
رما ار  نا  _ش_ يا دو و  ءادا ن_م_ يا  هبطخ  سپ  .دنداتسیا  ترضح  نآ  رود  رب  مدرم  داتسیا و  اجنآ  رد  .دنیوگ  یم  تر  ح_ض_

فوقو و ّلحم  يوس  هب  تفر  پ_س  _ه ،  ما _ قا ود  ناذا و  کی  هب  دروآ  اـج  هب  ار  رـصع  رهظ و  زاـمن  مدرم  اـب  سپ  دومرف ، یهن  و 
داد تکرح  ار  رتش  ترضح  سپ  دنداتسیا  یم  رتش  کیدزن  ترضح و  نآ  رتش  يوس  هب  دندرک  یم  تردابم  مدرم  داتسیا و  اجنآ  رد 
هقان ياپ  ریز  فقوم ه_م_ي_ن  مدرم  هورگ  يا  هک  دومرف  ترـضح  سپ  .دـندش  عمج  هقان  رود  رب  دـندرک و  تکرح  زی  ناشیا ن_

هدـنکارپ مدرم  سپ  تسا ؛  فقوم  اهنیا  همه  هک  دومرف  تاـفرع و  فقوم  ماـمت  هب  دومرف  هراـشا  دوخ  كراـبم  تسد  هب  تسین و  نم 
درک و راب  ترـضح  سپ  تفر  ورف  باتفآ  صرق  ات  دـندنام  تافرع  رد  مدر  پ_س م_ دـندرک ؛ نینچ  زین  مارحلارعـشم  رد  دـندش و 

 . ّینءات هب  ار  ناشیا  دومن  رما  دندرک و  راب  مدرم 

ادـخ لوسر  سپ  _د ، ندر یم ك_ راب  باتفآ  بورغ  زا  شیپ  تافرع  زا  ناکرـشم  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  قدا  تر ص_ ح_ض_
يا دو ك_ه  _ مر _ه ش_د و ف_ ناور _ت_با  فآ بورغ  زا  دــعب  دوـمن و  ناــشیا  تفلاــخم  مّلــس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلص 

ریس دیئامن  ریس  دیسرتب و  ادخ  زا  نکیلو  دشاب  یمن  نارتش  ندی  _ ناود هب  دشاب و  یمن  نابسا  نتخات  هب  مدر ح_ّج  هور م_ گ_
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دیشک یم  ردق  نآ  ار  هقان  رس  ترـضح  نآ  دیریگم و  نابـسا  ياپ  ریز  رد  ار  یناملـسم  دینکن و  لا  _ ما ار پ_ یفیعـض  وکین ، ندرک 
دا ب_ه مدر ب_ر ش_م_ا ب_ هور م_ يا گ_ هک  دومرف  یم  دیـسر و  یم  زاهج  شیپ  هب  هقان  رـس  هکنآ  ات  دورن  دنت  هکنآ  يارب 
دومن و ادا  هماقا  ود  ناذا و  کی  هب  ار  نتفخ  ماش و  زامن  اـجنآ  رد  سپ  دـش ؛ مارحلارعـش  _ل م_ خاد _ك_ه  نآ ّ_ي ت_ا  نءا ت_

ین رد ش_ب ب_ه م_ ار  مشاـه  ینب  نافیعـض  دوـمن و  ءادا  زین  اـجنآ  رد  ار  حبـص  زاـمن  اـت  دروآ  _ج_ا ب_ه س_ر  نآ رد  بش 
ار هبَقَع  هرَمَج  هک  ار  ناشیا  درک  رما  درک و  ناش  _ يا هارمه  ار  دـیز  نب  هماُسا  داتـسرف و  بش  رد  ار  ناـنز  رگید  تیاور  هب  داتـسرف و 

لوزن رد م_ن_ي  _ه ش_د و  ناور مار  _ حلا زا م_ش_ع_ر  علا ش_د  _ت_با ط_ فآ نوچ  سپ  ددرگ ؛ علاط  باتفآ  ات  دننزن 
شش و تصـش و  ای  دوب  را  تصـش و چ_ه_ دوب  هدروآ  ترـضح  نآ  هک  يْدَه  نارتش  دز و  گنـس  تفه  هب  ار  هبقع  هرمج  دومرف و 

رتش دص  راوگرزب  ود  نآ  نارتش  عوم  _ش ك_ه م_ج_ شو ای س_ي  دوب  راهچ  یسدوب و  هدروآ  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  هچنآ 
دو و هدروا ب_ ير ن_ي_ مـــال ش_ت_ _ّ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ مــلار _ي_ ما ترـــضح  رگید  تــیاور  هــب  دوـــب و 

تر مــــــّل و ح_ض_ هـــــــلآ و س_ _ه و  یل هـــــــّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  ار ح_ض_ عو ص_د ش_ت_ر  م_ج_م_
ار دو و س_ي و ه_ف_ت ش_ت_ر  يْد خ_ _َ رد ه _ي_د  نادر کیرـش گ_ ار  مالّـسلا  هیل  _ؤ م_ن_ي_ن ع_ ملار _ي_ ما

رحن ار  رتـش  شـش  تصــش و  مّلــس  هـلآ و  _ه و  یل هـّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  .داد پ_س ح_ض_ تر  نآ ح_ض_ ب_ه 
دومرف و
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نآ ص_د ش_ت_ر زا  يرتش  ره  زا  هک  دومن  رما  ترضح  سپ  دومن ، رحن  رتش  راهچ  یس و  مالّسلا  هیلع  نین  ؤملاریما م_ ترضح 
هلآ و _ه و  یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر ترـضح  دـنتخپ و  دـنتخیر و  گنـس  زا  یگید  رد  ار  هـمه  دـندرک و  ادـج  یتـشوگ  هراـپ 

نارتش نآ  همه  زا  هکنآ  ات  _د  ندو لوا ن_م_ نآ ت_ن_ قارم  زا  مالّـسلا  هیلع  نی  _ؤ م_ن_ ملار _ي_ ما تر  ّمل و ح_ض_ س_
همه هکلب  ار  اهنآ  ياه  هدالق  ار و ن_ه  _ه_ا  نآ _يا  هل _ُ ار و ن_ه ج نار  نآ ش_ت_ تسوپ  ناباّصق  هب  دـندادن  دنـشاب و  هدروخ 

اج هب  ار  یعـس  فاوط و  دـیدرگ و  هناـخ  فاوط  هّجوتم  زور  ناـمه  رد  دیـشار و  تر س_ر ت_ سپ ح_ض_ .دـندرک  قّدـصت  ار 
_ق ير ماـّیا ت_ش_ رخآ  هـک  مهدزیـس  زور  اـت  دوـمن  فـّقوت  ینم  رد  دوـمر و  تدوا ف_ زا ب_ه م_ن_ي م_ع_ دروآ و ب_

(323) .دیدرگ ّ_ه  ّ_ه م_ك جو _ر م_ت_ گد را  دو و ب_ هر ن_م_ َ_م_ ْ_ي ه_ر س_ه ج مَر زور  نآ  رد  _ت و  سا

یل لو ص_ _ سر تر  نو ح_ض_ ك_ه چ_ _د(324 ) نا هدر  _ت ك_ ياور _ي  سر ط_ب_ م_ف_ي_د و  ش_ي_خ 
ریاـس مالّـسلا و  هیلع  نینم  ؤـملاری  _ ما ترـضح  دـش و  هنیدـم  هّجوـتم  دـش  غراـف  لا ح_ّج  _م_ عا زا  مل  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_

یبآ هک  اریز  دوبن ؛ ِلفاوق  لوزن  ّلحم  تقو  نآ  رد  عضوم  نآ  دیسر و  مُخ  ریدَغ  هب  نوچ  دندوب و  ترضح  نآ  تمدخ  رد  ناناملسم 
دور نا ن_ي_ز ف_ _ نا _ مـــل دو و م_س_ _ مر لوز ف_ _ع ن_ ضو نآ م_ رد  تر  ح_ض_ دوــــبن ، نآ  رد  یهاــــگارچ  و 

دیکءاـــت یلا  زا ح_ق ت_ع_ دو ك_ه  نآ ب_ _ع  ضو نا م_ رد چ_ن_ تر  نآ ح_ض_ لوز  _د و س_ب_ب ن_ ند _ مآ
زین شیپ  زا  دوخ و  زا  دعب  تفالخ  هب  دنک  بصن  ار  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هک  ترضح  نآ  رب  دش  دیدش 
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دوبن و دـیکءات  تیقوت و  رب  _ن م_ش_ت_م_ل  کل دو  هد ب_ لزا ش_ تر ن_ نآ ح_ض_ _ي ب_ر  حو _ن ب_با  يا رد 
دـندرگرب و نید  زا  ناشیا  زا  یـضعب  دوش و  ثداح  _ي  فال _ت_ خا تُّما  نایم  رد  اداـبم  هک  دومن  ریخءاـت  ترـضح  ببـس  نیا  هب 

سپ ، دوخ ياهرهش  يوس  هب  مدرم  زا  يرایسب  دش  دنهاوخ  قّرفتم  دنرذگرد  مخ  رید  زا غ_ _ر  گا هک  تسناد  یم  نایملاع  دنوادخ 
نینم ؤملار  _ي_ ما ترـضح  رب  ّصن  ناشیا  همه  هک  دنوش  عمج  ناشیا  عضو  _ن م_ يا رد  _ت ك_ه  ساو یلا خ_ ح_ق ت_ع_

ار هیآ  نیا  یلاعت  قح  سپ  دنامن ؛ يرذُع  ار  ناناملسم  زا  یـسک  دوش و  مامت  باب  نیا  رد  ناشیا  رب  تّجح  دنونـشب و  ار  مالّـسلا  هیلع 
: داتسرف

(325 (.) ..َکِّبَر ْنِم  َْکَیِلا  َلِْزنُا  ام  ْغَِّلب  ُلوُسُّرلا  اَهُّیَا  ای  )

وت راگدرورپ  بناج  زا  وت  يوس  هب  تسا  هدش  هداتـسرف  هچنآ  مدر  نا ب_ه م_ _ سر يا پ_ي_غ_م_ب_ر ب_ ي_ع_ن_ي   ؛
: دومرف سپ  تّما  نایم  رد  ار  وا  ندینادرگ  هفیلخ  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تماما  رب  صن  باب  رد 

(326 (.) ..ِسانلا َنِم  َکُمِصْعَی  ُهّللاَو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِاَو  )

 . مدرم ّرش  زا  دراد  یم  هاگن  ارت  ادخ  ار و  ادخ  تلاسر  دوب  یهاوخ  هدناسرن  سپ  ینکن  رگا  ؛

نآ يارب  دش  نماض  رما و  نآ  رد  ندومن  ریخءات  زا  ار  ترـضح  نآ  دومن  فیوخت  تلاسر و  نیا  غیلبت  رد  دومرف  دیکءا  پ_س ت_
.دراد هاگن  مدرم  رش  زا  ار  وا  هک  ترضح 

دـــمآ و دورف  دوـــبن  ندـــمآ  دورف  لـــحم  _ع_ي ك_ه  ضو نا م_ رد چ_ن_ تر  _ن س_ب_ب ح_ض_ يا پ_س ب_ه 
اجنآ رد  هک  ار  يراخ  ناـتخرد  دومرف  رما  سپ  دو  _ي ب_ مر رایـسب گ_ زور  دـندمآ و  دورف  ترـضح  نآ  درگرب  همه  ناناملـسم 

كاشاخ پ_كا سخ و  زا  ار  اهنآ  ریز  دوب 
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سپ دـنت ، _ شاذ یـضعب گ_ يـالاب  رب  ار  یــضعب  دـندرک و  عـمج  ار  نار  _ه_يا ش_ت_ نـال دو پ_ _ مر _د و ف_ ندر ك_
رثکا دندش و  عمج  یگمه  سپ  دنوش ، ترـضح ج_م_ع  نآ  دزن  هب  همه  هک  مدرم  نایم  رد  دـهد  رد  ادـن  هک  دومرف  ار  دوخ  يدانم 

نآ يالاب  رب  ترـضح  دـندرک  عامتجا  مدرم  نوچ  دـندوب و  هدـیچ  دو پ_ي_ ياهاپ خ_ رب  ار  دوخ  ياهادر  امرگ  تدـش  زا  ناشیا 
_ت شادزا دوخ ب_ تسار  بناج  رد  دیبلط و  ربنم  يالاب  رب  ار  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  دمآرب و  دوب  هلزنم م_ن_رب  هب  هک  اهنالاپ 
دومرف و هظعوم  ار  ناشیا  هحی  تاملک ف_ص_ هغیلب و  ياه  هظعوم  هب  یهلا و  يانث  دمح و  رب  لمتـشم  دـناوخ  هب  پ_س خ_ط_

نآ تقو  منک و  یهلا  توعد  َتباِجا  هک  تسا  هدش  کیدزن  دـنا و  هدـناوخ  یلاعت  قح  هاگرد  هب  ارم  دومرف  داد و  ار  دوخ  توم  ربخ 
هب میامن و  تلحر  ترخآ  هیلاع  تاجرد  يوس  هب  منک و  عادو  ار  ینا  _ فراد مو و  نا ش_ امـش پ_ن_ه_ ناـیم  زا  هک  تسا  هدـش 

_د يدر هارمگ ن_گ_ زگره  دیـشاب  نآ  هـب  کّـسمتم  اـت  هـک  ار  يزیچ  مراذـگ  یم  نا ش_م_ا  رد م_ي_ _ت_ي ك_ه  سرد
نیا هک  یتـسرد  هب  دـنا ؛ نم  تـی  _ل ب_ ها تر م_ن ك_ه  _ت و ع_ت_ سا اد  نآ ك_ت_با خ_ زا م_ن ك_ه  ب_ع_د 

هک درک  ادن  ناشیا  نایم  رد  دنلب  زاوآ  هب  سپ  _د ؛ نو دراو ش_ رثوک ب_ر م_ن  ضوح  دزن  ود  ره  ات  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  ات  ود 
مالّسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  ياهوزاب  سپ  تسا ؛  نینچ  دنتفگ : _ه_يا ش_م_ا ؟ نا زا ج_ رتراوازـس ب_ه ش_م_ا  نم  متـسین  ایآ 

ریز ياه  يدیفس  هک  يدح  هب  ار  ترضح  نآ  درک  دنلب  تفر و  ار گ_
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تسا وا  سفن  هب  یلْوَا  یلوم و  یلع  سپ  میوا ،  سفن  هب  یلْوَا  یلوم و  ه_ر ك_ه م_ن  دش و گ_ف_ت :  رادومن  ناشیا  ياهلغب 
يرا ك_ن ینمشد ك_ن_د و ي_ یلع  اب  هک  ره  اب  نک  ینمشد  دنک و  یتسود  یلع  اب  هک  ره  اب  نک  یت  _ سود اد ! _ نواد خ_  ؛
_ت قو نآ  _د و  مآ دور  زا م_ن_ب_ر ف_ ترــضح  سپ  .دراذــگاو  ار  یلع  هـکره  راذــگاو  دــنک و  يراــی  ار  یلع  هــک  ره 

ترـضح نآ  نذ  ؤـم  دـش و  لاوز ش_م_س  سپ  درک  زاـمن  تعکر  ود  سپ  _ا  مر تّد گ_ رد ش_ دو  لاوز ب_ _ك  يدز ن_
يا همیخ  هک  دومرف  رما  دو و  _ مر _ع_ت ف_ جار دو م_ هب خ_ي_م_ه خ_ سپ  .دروآ  اج  هب  ناشیا  اب  ار  رهظ  زامن  تفگ و  ناذا 
نآ رد  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  دـندرک و  اپرب  ترـضح  نآ  همیخ  ربارب  رد  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  يارب  زا 

دنورب و ترضح  نآ  تمدخ  هب  جوف  جوف  هک  ار  ناناملسم  دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترـضح  سپ  تسـشن ؛  همیخ 
مالَـسلَا دنیوگب :  نانم و  ؤم  یهاشداپ  تراما و  هب  بانج  نآ  دننک ب_ر  مالـس  دنیوگب و  تماما  داب  كرابم  تینهت و  ار  بانج  نآ 

دـنورب و دـندوب  هارمه  هک  ار  ناناملـسم  نانز  دوخ و  نانز  دومرف  رما  هاـگنآ  دـندرک ،  نینچ  ناـمدرم  سپ  نینم !  ؤملاریمااـی  کـیَلَع 
نیا رد  هک  یناسک  زا  _د و  نروآ اج  هب  یگمه  سپ  نانم  ؤم  ترامع  هب  بانج  نآ  هب  دـننک  مالـس  دـنیوگب و  داب  كراـبم  تینهت و 

تماما هب  دومن  تشاشب  يداش و  راهظا  نارگید  زا  هدایز  هک  دوب  باّطخلا  نبا  درک  نارگید  زا  هدایز  مامتها  باب 
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 : تفگ بانج و  نآ  تفالخ  و 

(327 !) ٍهَنِمُْؤم ٍنِم َو  ُؤم  ِّلُک  یلْوَم  َيالْوَم و  َتْحَبْصَا  ُّیلَع  ای  ََکل  َِّخب  َِّخب 

پ_س يا !  نز م_ؤ م_ن_ه  ؤم م_ن و  درم  ره  ياـقآ  نم و  ياـقآ  يدـیدرگ   ، ار وت  داـب  اراوـگ  یلع ،  اـی  وـت  يارب  زا  هب  هب  ینعی 
زا دـیبلط  تصخر  دـمآ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لو  _ سر تر  _ت ح_ض_ مد _ت ب_ه خ_ نا ب_ن ث_با _ّ َ_س ح

ییاهاعدو تفالخ  تماما و  هب  بانج  نآ  بصن  ریدـغ و  هصق  رکذ  رد  مـال  _ّ سلا _ه  یل نینم ع_ ؤملاریما  حدـم  رد  هک  باـنج  نآ 
بانج نآ  زا  نوچ  دـیامن  ءاشنا  يا  هدیـصق  هدومر  وا ف_ رد ح_ق  ّمل  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر ترـضح  هک 

: دناوخ مدرم  رب  دنلب  زاوآ  هب  ار  راعشا  نیا  دمآرب و  يدنلب  رب  دش  صخرم 

 : رعش

مُهُّیبَنِریدَْغلا َموَیُمُهیداُنی 

ایِدا نُم  ِیبَّنلِابْعِمسَاَو  ٍمُِّخب 

ْمُکُِّیلَو وْمُکیلْوَم  ْنَمَف  َلا  قو 

ایِداعّتلا َكا  نُه  اوْدُبی  َملو  اُولاقَف 

نُّیلَو ا َْتنَاَوان  یلْوَم  َکُه  _ ِلا

ًایِصاع َمْوَْیلاََکلاّنِم  ْنَدِجَت  َْنلَو 

ینَّنِاَوُّیلَعای ْمُقَُهل  َلاقَف 

ًایداهَوًاماِما يدْعَْبنِم  َُکتیضَر 

اِّهلُک ِهَّیرَْبلا  َنوداِهب  َّصَخَف 

ایخاُوم _ ْلا ریزْولا  ُهاّمَسَوًاَّیلَع 

ُهُّیلَواذهَف ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَمَف 

ًاِیلاُوم ٍقْدص  َعا  ْبتَا  َُهلاُونوُکَف 

ُهیلَو ِلاَو  َمُهّللااَعَد  َكا  نُه 
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(328) ًایدِاعُمًاِّیلَع يدا  يذَِّلل ع  ْنُکَو 

.دنا هدرک  تیاور  رتاوت  هب  هماع  هّصاخ و  ار  راعشا  نیاو 

ّسَح ُلا ي ا  زَت  ال  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  ترـضح  تفگب  ارراعـشا  نیا  ناّسح  نوچ  _ت ك_ه  سا _ت  ياور
هب ارام  ییامن  يرای  هک  مادام  سدـقلا  حور  هب  يدِّی  ؤم  نا  _ّ يا ح_س هتـسویپ  ینعی  .َِکناِسِلب  انَتْرَـصَن  سُدـُْقلا م ا  ِحوُِرب  ًادـَّیَُؤم  ُنا 

دهاوخن تباـث  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تیـالو  رب  ناّـسح  نآ ك_ه  نآ ج_ن_با ب_ر  زا  دو  يراعـشا ب_ نیا  دوخ و  ناـبز 
نآ تافو  زا  دعب  هکنانچ  دنام 
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.دش رهاظ  ترضح 

 : تسا نآ  زا  رعش  هس  نیا  هک  هتفگ  ریدغ  هّصق  رد  يا  هدیصق  زین  رعاش  تیمک  و 

 : رعش

ٍّمُخِریدَغ ِحْوَد  ِحْوَّدلا  َموَیَو 

اعیُطا ْوَلَهَیالِْولا  َُهل  َنابَا 

اهُوعَیا بَت  َلاجِّرلاَّنِک  لَو 

ًاعینَمًارَطَخ اهَْلثِمَرَا  ْمَلَف 

ًاموی ِموَیلا  َكاذ  َْلثِم  َرَا  َملَو 

اعیُضاًاَّقَح ُهَْلثِمَرَا  َْملَو 

دوبن شیاجنگ  ار  ماقم  ریدغلا ) ثیدحب  ّقلعتی  امیف  ریدقلا  ضیف   ) هب موسوم  ریدغ  ثیدـح  رد  متـشون  یبات  _ق_ر ك_ حا _ن  يا و 
 . مدرک یم  داریا  اجنیا  رد  نآ  زا  یصّخلم  هن  رگاو 

یلص لو  _ سر تر  _تا ح_ض_ فو عادولا  زا س_ف_ر ح_ج_ه  ير ب_ع_د  _م ه_ج_ هدزا لا ي_ لئاوا س_ رد  نوچ  و 
 . ترضح نآ  تافو  رکذ  هب  مینک  یم  عورش  ام  کنیا  هدش ،  عقاو  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تافو  ینعی  یمظع  عو م_ص_ي_ب_ت  _ قو رد  ف_ص_ل ه_ف_ت_م : 

(1) ملسو هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تافو  ینعی  یمظع  عو م_ص_ي_ب_ت  _ قو رد 

یلـص ءایبنا  دیـس  لا  _ح_ ترا _ت ك_ه  سا نآ  دا  _ت_ق_ عا ار  _ق_ي_ن  ير _يا ف_ مل _ث_ر ع_ كا ناد ك_ه  ب_
هام متشه  تسیب و  زور  نآ  هک  تسا  نآ  داقتعا  ار  یعیش  ياملع  رثکا  تسا و  هدوب  هبنشود  زور  رداقب  ملاع  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
رقاب دمحم  ماما  ترـضح  زا  هّمغلا  فشک  رد  .دنا و  هتفگ  لوالا  عیبر  هام  مهدزاود  _ل س_ن_ت  ها ياملع  رثکا  تسا و  هدوب  رفص 

نآ _ف  ير رمعزا ش_ دوـمن و  تـلحر  اـقب  ملاـع  هـب  ترجه  مـهد  لاـس  رد  ترـضح  نآ  هـک  تـسا  هدرک  تـیاور  مالّـسلا  هـیلع 
_ي حو _د ت_ا  نا م_ م_ك_ه  رد  لا  چ_ه_ل س_ دو ؛ _ت_ه ب_ شذ گ_ لا  تر ش_ص_ت و س_ه س_ ح_ض_
ب_ه نو  چ_ و  _د  نا م_ م_ك_ه  رد  _گ_ر  يد لا  س_ هدز  س_ي_ نآ  زا  ب_ع_د  و  ش_د  لزا  ن_ وا  ب_ر 
هد دو و  _ت_ه ب_ شذ _ف_ش گ_ ير زا ع_م_ر ش_ لا  ها و س_ه س_ دو پ_ن_ج_ تر ن_م_ _ن_ه ه_ج_ يد م_

؛ دش عقاو  هبنشود  زور  لّوالا  عیبر  هام  مود  رد  ترضح  نآ  تافو  دنام و  هنیدم  رد  ترجه  زا  دعب  لا  س_
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م_ؤ

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 280 

http://www.ghaemiyeh.com


لو _ق ب_ا ق_ فاو لّو م_ ــــالا  _ي_ع  بر مود  رد  تر  نآ ح_ض_ _تا  فو ند  _ع ش_ قاو ك_ه  _د : يو فــــل گ_
هد پ_س نآ ن_ش_ لــئا ب_ه  _يا ش_ي_ع_ه ك_س_ي ق_ مــل زا ع_ _ت و  سا _ل س_ن_ت  ها زا  ب_ع_ض_ي 

نآ ياـه  ّتیـصو  رورـس و  نآ  تاـفو  ّتیفیک  رد  هک  نادـب  .دـشاب و  هـیقت  رب  لوـمحم  _ت  ياور زا  هر  _ن ف_ق_ يا _د  ش_يا
امهیلع هّللا  ناوضر  یسربط  دیفم و  خیـش  هچنآ  هب  مینک  یم  افتکا  اجنیا  رد  ام  و  ( 329  ) هدش دراو  رای  _ت ب_س_ ياور راوگرزب 

.دنا هدرک  رایتخا 

نآ رب  دومن و  تع  _ جار عادولا م_ هّجح  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  نوـچ  هک  _د(330 ) نا گ_ف_ت_ه 
هنتف زا  ار  ناشیا  دناوخ و  یم  هبطخ  باحـصا  نایم  رد  هتـسوی  تسا پ_ هدش  کیدزن  اقب  ملاع  هب  وا  تلحر  هک  دش  مولعم  ترـضح 

وا هقیرط  ّتنـس و  زا  تسد  هک  ار  ناشیا  دومرف  یم  ّتیـصو  دومن و  یم  رذح  دوخ  ياه  هدو  _ مر تفلاخم ف_ هب  دوخ  زا  دعب  ياه 
تر و _د ب_ه ع_ت_ نو ّ_ك ش_ _ي ن_ك_ن_ن_د و م_ت_م_س هـــــلا _ن  يد رد  _ت  عد _د و ب_ نراد ب_ر ن_
ندـش و فلتخم  زا  ار  ناشیا  درک  یم  عنم  دـنناد و  مزال  دوخ  رب  ار  ناشیا  تعباتم  و  تسارح ،  ترـصن و  تعاـطا و  هب  وا  تیب  لـها 

دراو _ر ب_ر م_ن  ثو ضو ك_ رد ح_ مور و ش_م_ا  یم  امـش  زا  شیپ  نم  ساـّنلا  اـهّیا  هک  دوـمرف  یم  ررّکم  ندـش و  دـترم 
 : متـشاذگ امـش  نایم  رد  هک  گرزب  نارگ  زیچ  ود  اـب  دـیدرک  هچ  هک  درک  مهاو  لا خ_ زا ش_م_ا س_ؤ  _ي_د ش_د و  هاو خ_

ود نیا  رد  درک  دیهاوخ  نم  تفالخ  هنوگچ  هک  دینک  رظن  سپ  دنا ، نم  تیب  _ل  ها تر ك_ه  ادخ و ع_ت_ باتک 
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نم رب  رثوک  ضوح  رد  ات  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  زیچ  ود  نیا  هک  تسا  هداد  ربخ  ارم  ریبخ  فیطل  دنوادخ  هک  یت  _ سرد ب_ه  زیچ ؛
تیب لها  رب  دـیریگ  مور پ_س س_ب_ق_ت م_ مراذـگ و م_ي  یم  امـش  ناـیم  رد  ار  زیچ  ود  نیا  هک  یتسرد  هب  دـنوش ؛ دراو 

یتسرد هب  دینکم ؛ ناشیا  میلعت  يزیچ  دش و  دیهاوخ  كاله  هک  ناش  _ يا قح  رد  دینکم  ریـصقت  ناشیا و  زا  دـیوشم  هدـنکارپ  نم و 
يور رب  اهریـشمش  دـیوش و  رفاـک  دـیدرگرب و  نـید  زا  نـم  زا  دـعب  هـک  ار  امــش  مباـین  نـین  زا ش_م_ا و چ_ دـنرتاناد  ناـشیا  هـک 
دنناـم يرکـشل  رد  ار  مالـّـسلا  هـیلع  یلع  اـی  _تا ك_ن_ي_د م_ن  قـال _گ_ر ب_ك_ش_ي_د پ_س م_ يد ي_ك_

_د هاو لا خ_ _ت و ق_ت_ سا نم  یّصو  ّمع و  رـسپ  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  دینادب  و  تّدش .  تعرـس و  یناوارف و  رد  س_ي_ل 
سلاجم رد  نانخـس  باب  نیا  زا  و  نآرق .  لـیزنت  رب  مدرک  لاـت  _ك_ه م_ن ق_ نا نآر چ_ن_ _ل ق_ يوءا در ب_ر ت_ ك_

وا درک  رما  داد و  بیترت  وا  يارب  ناشیا  ریغ  هنتف و  لها  ناقفانم و  زا  يرکـشل  درک و  ریما  ار  دـیز  نب  همَاُسا  سپ  دومرف ؛ یم  هدّدـعتم 
دو و هد ب_ _ج_ا ش_ه_ي_د ش_ نآ رد  شردـپ  هک  یعـضوم  نآ  هـب  مور  دـالب  يوـس  هـب  دور  نوریب  هباحـص  رثـکا  اـب  هـک  ار 

هیلع نینم  ؤملاریما  ترـضح  اب  یـسک  دوش و  یلاـخ  هنتف  لـها  زا  هنیدـم  هک  دوب  نآ  رکـشل  نیا  نداتـسرف  زا  تر  ضر ح_ض_ غ_
هب ار  هماُسا  نتفر و  نوریب  رد  دومرف  یم  رایسب  هغلابم  ار  مدرم  ددرگ و  رقتسم  ترضح  نآ  تفالخ ب_ر  رما  ات  دنکن  هعزانم  مالّسلا 

مکح داتسرف و  ( 331  ) فْرُج
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ار ناشیا  دـننک و  نوریب  ار  مدرم  هک  دومن  رّرقم  ار  یعمج  _د و  نو وا ج_م_ع ش_ دزن  رکـشل  ات  دـیامن  فقوت  اجنآ  رد  هک  دومرف 
هب ضرم  نآ  هب  هک  دش  يراط  یضرم  ار  ترـضح  نآ  لا  نآ ح_ _ن_يا  ثا رد  پ_س  _ت_ن ؛  فر _ر  يد زا  دومرف  یم  رذح 

_ت و فر ار گ_ مالـّـسلا  هـیلع  نـینم  ؤـملاریما  تـسد  دوـمن  هدـهاشم  ار  تلاـح  نآ  نوـچ  دــیدرگ ، لـصاو  _ي  هـلا _م_ت  حر
هک تسا  هدرک  رما  ارم  یلاع  قح ت_ هک  دومرف  دندمآ و  نوریب  وا  یپ  زا  هباحـص  رثکا  دـیدر و  ّ_ه ب_ق_ي_ع گ_ جو م_ت_
نآ ار  امش  داب  اراو  رو گ_ ْ_ل ق_ب_ هَا يا  ُ_ْم ، ْ_ك َیل _َ ُمالَّسلَا ع تفگ :  دیسر  عیقب  هب  نوچ  عیقب  ناگدرم  يارب  منک  رافغتـسا 
هب تسا  هدرک  ور  هک  یتسرد  هب  تسا ،  شیپ  رد  ار  مدرم  هک  یئاـه  هنتف  زا  دـیا  هتفاـی  تاـجن  نآ و  رد  دـیا  هدرک  حبـص  هک  یتلاـح 

_ل ب_ق_ي_ع ها يارب ج_م_ي_ع  شزرمآ  بلط  داتـسیا و  یتّدـم  سپ  رات ؛ بش  ياه  هراپ  دـننام  رایـسب  ياه  هنتف  مدرم  يوس 
ار ي_ك نآر  لا ق_ رد ه_ر س_ _ل  یئر هک ج_ب_ دوـمرف  مالّـسلا و  هیلع  نینم  ؤـملاریما  ترـضح  يوـس  هـب  دروآ  ور  درک و 
هک مراد  نامگ  نینچ  دومن و  هضرع  _ب_ه  تر ود م_ لا  _ن س_ يا رد  در و  _ه م_ي ك_ ضر _ب_ه ب_ه م_ن ع_ تر م_

هدینادرگ ّریخم  ارم  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  یلع  ای  هک  دومرف  پ_س  _ت ؛  سا هد  کیدزن ش_ نم  تافو  هک  تسا  نآ  يارب  نیا 
نو مدر چ_ دوخ ك_ راگدرورپ  ياـقل  راـیتخا  نم  و  تشهب ،  هب  نتفر  اـی  نآ  رد  ندوب  دـّلخم  اـیند و  ياـه  _ه  ناز ناـیم خ_ تسا 

دنک رظن  نم  تروع  هب  هک  ره  هک  ناشوپب  ارم  تروع  مریمب 
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دمآ دجـسم  هب  زور  هس  زا  دـعب  دـش و  دـیدش  ترـضح  نآ  ضرم  دومن و  تعجار  دو م_ لز خ_ سپ ب_ه م_ن_ دوش ؛ یم  روـک 
ساـّبع نب  لـضف  شود  رب  پچ  تسد  هب  مالّـسلا و  هیلع  نینم  ؤـملاریما  شود  رب  تسار  تسد  هب  تسب و  رـس  َ_ه ب_ه  ع_ص_با

زا نم  _ت ك_ه  سا هد  _ك ش_ يدز ن_ مدر !  هور م_ يا گ_ تفگ :  تسشن و  تفر و  الاب  ربنم  رب  هکنآ  ات  دوب  هدومرف  هیکت 
ار ترـضح  نآ  درک و  سامتلا  _د و  مآ تر  دز ح_ض_ X.ب_ه ن_ عو دیایب  دشاب  هدعو  نم  دزن  ار  هک  ره  موش  بیاغ  امـش  نایم 

.دش دیدش  ترضح  نآ  ضرم  تفر  هشیاع  هناخ  هب  نوچ  درب و  دوخ  هناخ  هب 

سد مــــلا ق_ ّ_ه ع_ جو تر م_ت_ _ت ح_ض_ قو نآ  رد  _د و  مآ زا ص_ب_ح  ما ن_م_ لــــال ه_ن_گ_ پ_س ب_
زا مدر ن_م_ اب م_ هک  دـیئوگب  ار  رکبوبا  هک  تفگ  هشیاع  سپ  دـشن  علطم  ترـضح  داد  رد  زامن  ياد  لال ن_ نو ب_ دو چ_ ب_

ار ناشیا  ضرغ  دینـش و  ار  نا  _ش_ يا نخـس  نوچ  ترـضح  دـنک ! زامن  مدرم  اب  هک  دـیئوگب  ار  رمع  هک  تفگ  هصفح  دـن و  ك_
هارمگ دنتـساوخ  یم  ار  فسوی  _ي_د ك_ه  نا _ي م_ي م_ نا _ نز هب  امـش  هک  دیرادب  نانخـس  نیا  زا  تسد  هک  دومرف  تسناد 
تفای نز  ود  نآ  نانخس  زا  تقو  نیا  رد  دنور و  نوریب  هماُسا  رکـشل  اب  ْ_ن  َ_ي هک ش_ي_خ دوب  هدرک  رما  ترـضح  نوچ  دننک و 

مدر ود ن_ف_ر ب_ا م_ نآ  زا  یکی  ادابم  هک  تساخرب  ضرم  تّدش  نآ  اب  دش و  نیگمغ  رایسب  دنا  هتـشگرب  هنیدم  هب  ناشیا  هک 
اب هتخادنا  ساّبع  نب  لضف  مالّسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  شود  رب  تسد  دوش و  مدرم  ههبش  ثعاب  نیا  دنک و  زا  ن_م_
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تقبس رکبوبا  هک  دید  دیسر  بارحم  کیدزن  نوچ  دمآرد و  دجسم  هب  ات  دیشک  یم  ار  دوخ  نینزان  ياهاپ  یناوتان  فعـض و  تیاهن 
تـسد هب  سپ  تسا ؛  هدرک  عورـش  زاـمن  هب  _ت و  سا هدا  _س_ت_ يا تر  نآ ح_ض_ بارحم ب_ه ج_يا  رد  تسا و  هدرک 

راد نآ م_ق_ هب  درکن  اـنتعا  تفرگ و  رـس  زا  ار  زاـمن  دـش و  بارحم  لـخاد  دوخ  تسیاـب و  سپ  هک  درک  هرا  _ شا دوـخ  كراـبم 
دیبلط ار  نا  _ نا _ مل زا م_س_ _ت_ي  ْنیَخیش و ج_م_عا تشگرب و  هناخ  هب  تفگ  زامن  مالس  نوچ  دوب و  هدش  قباس  هک  يزامن 

تعاطا ارم  رما  ارچ  سپ  دومرف : یتفگ .  نینچ  هّللا !  لوسر  ای  یلب  دـنتفگ : دـیور ؟ نوریب  هماسا  رکـشل  اب  هک  متفگن  نم  هک  دومرف  و 
 ! هّللا لو  _ سرا ي_ تفگ :  رمع  منک .  هزات  وت  اب  ار  دوخ  دهع  هکنآ  يارب  متشگرب  متفر و  نوریب  نم  هک  تف  رکبوبا گ_ دیدرکن ؟

هّللا یلـص  لوسر  ترـضح  سپ  _م .  سر نارگید ب_پ_ زا  ارت  يراـمیب  ربـخ  هک  متـساوخن  هکنآ  يارب  متفرن  نور  م_ن ب_ي_
دومرف یتیاور  قفاوم  و  ( 332  .) هماسا رکـشل  اب  دیور  نور  ار و ب_ي_ _ه  ما _ سا رکـشل  دینک  هناور  هک  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
نخـس نیا  هبتر  _ه س_ه م_ ما _ سا _ك_ر  شل زا  _د  ّفل ن_م_يا ار ك_ه ت_خ_ _ن_ت ك_ن_د ك_س_ي  عل ادـخ 

هک یهودـنا  نزح و  زا  نتــشگرب و  دجــسم و  _ت_ن ب_ه  فر زا ت_ع_ب  شو ش_د  _ هد و م_ ( 333) دو _ مر هداعا ف_ ار 
_س_ت_ن_د و ير را گ_ ناناملسم ب_س_ي_ سپ  دومن ؛ هدهاشم  هک  یتامیالمان  نآ  ببـس  هب  ار  ترـضح  نآ  دش  ضراع 
؛  تساخرب نا  _ نا _ مل نا م_س_ _ نز نادر و  زا م_ نو  دش و ش_ي_ دنلب  ترـضح  نآ  نادنزرف  نانز و  زا  هیرگ  هحون و  يادص 

سپ
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نم يارب  زا  _د  يروا دو ك_ه ب_ي_ _ مر در و ف_ نا ن_ظ_ر ك_ _ش_ يا يوـس  هـب  دوـشگ و  كراــبم  مـشچ  ترــضح 
تـساخرب هباحـص  زا  یکی  سپ  زگره ؛ دـیوشن  هارمگ  هک  يا  همان  امـش  يارب  زا  مسیو  هکنآ ب_ن_ ات  يدنفـسوگ  فتک  یتاود و 

هد _ يدر بلا گ_ وا غ_ رب  يراـمیب  و  دـیوگ ! یم  نایذـه  درم  نیا  هـک  درگرب  تـفگ :  رمع  درواـیب  ار  فـت  تاود و ك_ ك_ه 
_د ندو _ه ب_ نا نآ خ_ رد  _ه_ا ك_ه  نآ دـــندرک  فـــالتخا  سپ  ( 334  !) تــسا سب  ادــخ  باــت  ار ك_ و م_ا  _ت !  سا
ك_ه گ_ف_ت_ن_د  ب_ع_ض_ي  و  _ت  سا ُ_م_ر  ع لو  ق_ لو ،  ق_ ك_ه  گ_ف_ت_ن_د  ب_ع_ض_ي 

یلاــح نـینچ  رد  هـک  _ت و گ_ف_ت_ن_د  سا مـل  هــلآ و س_ _ه و  یل هــّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر لو  ق_ لو ،  ق_
یتساوخ هچنآ  میروایب  ایآ  دندیسرپ ك_ه  رگید  راب  سپ  دشاب ؛ اور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تفلاخم  هنوگچ 

_ن کلو نآ ن_ي_س_ت  _ت_ي ب_ه  جا ار ح_ مد م_ امش ش_ن_ي_ زا  هک  نانخـس  نیا  زا  دعب  هک  دومرف  هّللا ؟  لوسر  ای 
ناـشیا زا  ور  ترـضح  .دـینک و  كولـس  وـکی  _ل ب_ي_ت م_ن ن_ ها ار ك_ه ب_ا  ّ_ت م_ي ك_ن_م ش_م_ا  _ي صو

بلا _ي ط_ با یل ب_ن  وا و ع_ سا و ف_ض_ل پ_س_ر  _ّ وا ع_ب دز  _د ن_ نا یقاب م_ دنتـساخرب و  ناشیا  دـینادرگ و 
لو _ سر ي_ا  سا گ_ف_ت :  _ّ پ_س ع_ب تر .  نآ ح_ض_ صو  _ل ب_ي_ت م_خ_ص_ ها مـال و  _ّ سلا _ه  یل ع_

_ت پ_س فر دـهاوخ گ_ رارق  مشاـه  ینب  اـم  رد  _ت  فـال _ر خ_ ما _ن  يا _ر  گا ّمل  هلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  ص_
هب سپ  درک  دـنهاوخ  بصغ  اـم  زا  ار  تفـالخ  درک و  دـنهاوخ  متـس  اـم  رب  هک  یناد  یم  رگا  میوـش و  داـش  هـک  هد  تراـشب  ار  م_ا 

ار ام  شرافس  دوخ  باحصا 
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دش تکاس  و  دش ، دنهاوخ  بلاغ  امش  رب  درک و  دنهاوخ  زا م_ن ض_ع_ي_ف  ار ب_ع_د  هک ش_م_ا  دومرف  ترضح  نکب . 
.دندیدرگ دیماان  ترضح  نآ  تایح  زا  دندرک و  یم  هیرگ  هک  یلاح  رد  دنتساخرب  مدرم  سپ 

پ_س ار ؛ سا  _ّ میوــمع ع_ب یلع و  مردارب  نــم  يوــس  هــب  دـــینادرگرب  هــک  دوـــمرف  ترـــضح  دـــنتفر  نوریب  نوـــچ  سپ 
_ت_ن_د فر رارق گ_ سلجم  رد  هــک  نـــیمه  ار  ناـــشیا  در  _ر ك_ ضا ار ك_ه ح_ _د ك_س_ي  ندا _ت_ سر ف_
ك_ن_ي م_ي  لو  ق_ب_ پ_ي_غ_م_ب_ر ! ع_ّم  يا  دو : _ مر ف_ و  در  ك_ سا  _ّ ع_ب ب_ه  ور  تر  ح_ض_
 ! هّللا لو  _ سر ي_ا  سا گ_ف_ت :  _ّ ع_ب ینادرگ ؟  یم  يرب  ارم  تمذ  يروآ و  یم  لـمع  هب  ارم  ياـه  هدـعو  ارم و  ّتیـصو 

دا پ_ي_ش_ي لا و ع_ط_يا ت_و ب_ر ب_ _ي_ عـــــــــلا _ت ك_ث_ي_ر  سا يدر  _ مر يو ت_و پ_ي_ ع_م_
يور ترـضح  سپ  .وت  ياهـششخب  اه و  هدعو  هب  دنک  یمن  افو  لا م_ن  هدرک و م_ تقبـس  راهب  ربا  زا  وت  شـشخب  هت و  _ فر گ_

لو ت_و ق_ب_ ردار ! يا ب_ دو : _ مر مال و ف_ _ّ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ ملار _ي_ ما يو  هب س_ دینادرگ  ار  كرابم 
ارم و نوــــــــــــــــید  ینک  ادا م_ي  ار و  هد ه_يا م_ _ عو يروآ  ار و ب_ه ع_م_ل م_ي  _ي_ت م_ صو م_ي ك_ن_ي 
 ! هّللا لو  _ سر ای  یلب ،  تفگ :  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  نم ؟  زا  دعب  نم  لها  روما  رد  _ي م_ي ك_ن_ي  گدا _س_ت_ يا

هّللا یلـــص  لوـــسر  تر  _ت ح_ض_ فر تر  نآ ح_ض_ _ك  يدز نو ن_ چ_ _ك م_ن ب_ي_ا ، يدز ن_ دو : _ مر ف_
نک و دوـخ  تشگنا  رب  ار و  نیا  ریگب  دو : _ مر ار و ف_ دوـخ  رتـشگنا  درک  نوریب  سپ  دینابـسچ  دوـخ  هب  ار  وا  مّلـس  هلآ و  هـیلع و 

مالّسلا هیلع  نینم  ؤملار  _ي_ ما ار و ب_ه  دوخ  هحلسا  عیمج  هرز و  ریشمش و  دیبلط 
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نینم ؤملاریما  هب  بْرَح و  رد  دیشوپ  یم  حالس  هک  یتقو  یم ب_س_ت  دوخ  مکـش  رب  هک  ار  یلامتـسد  نآ  دیبلط  سپ  درک و  اطع 
ترضح نآ  ضرم  دش  رگید  زور  نوچ  سپ  یلاعت ؛  يادخ  تناعتسا  هب  دوخ  لزنم  يوس  هب  ورب  زیخرب  دومرف  سپ  داد ؛ مالّسلا  هیلع 

وا زا  دوب و  ترـضح  نآ  تمدـخ  مزـالم  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح و  نآ  تاـقالم  زا  دـندرک  عنم  ار  مدرم  دـش و  نیگنس 
دمآ دوخ  لاح  هب  مّلـس  هلآ و  _ه و  یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر ترـضح  سپ  يرورـض ؛  تجاـح  يارب  رگم  دومن  یمن  تقراـفم 

رکبوبا دیناوخب  تفگ :  هشیاع  .دـش  تکاس  تفرگ و  ورف  ار  وا  فع  پ_س ض_ ار ؛ روا م_ ردارب و ي_ نم  يارب  دـیناوخب  دومرف :
ار دوخ  يور  داـتفا  وا  هب  شرظن  درک و  زاـب  ار  دوخ  مشچ  ترـضح  نوـچ  تسـشن  ترـضح  نآ  رـس  يـالاب  دـمآ و  رکبوـبا  سپ  ار !
ار قباس  مالک  ترـضح  زاب  .درک  یم  راـهظا  تشاد  نم  یتجاـح ب_ه  رگا  تفگ :  یم  دـش و  نوریب  تساـخرب و  رکبوبا  .دـینادرگ 

ضارعا مه  وا  زا  دـید  ار  وا  تر  _ر ش_د و ح_ض_ ضا نو ع_م_ر ح_ چ_ ار ! دـیناوخب ع_م_ر  تفگ :  هصفح  دومرف ؛ هداعا 
دصق ار  وا  ریغ  ربمغیپ  هک  انامه  ار  یلع  دیناوخب  تفگ :  هملس  ّما  ار ؛ مروای  ردارب و  نم  يارب  زا  دی  _ ناو دومرف ب_خ_ سپ  دومرف ؛

 . هدرکن

_ك يدز وا ك_ه ن_ يو  مّلس ب_ه س_ هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  درک  هراشا  دش  رـضاح  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  نوچ 
یلص _ي_د و پ_ي_غ_م_رب  نا ترضح چ_س_ب_ نآ  هب  ار  دوخ  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملار  _ي_ ما پ_س  م_ن ب_ي_ا ؛

هلآ هیلع و  هّللا 
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رد _ت و  سا _ خر مــال ب_ _ّ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ مــلار _ي_ ما سپ  یلیوــط ؛  ناــمز  رد  تــفگ  زار  وا  هــب  مّلــس  و 
هیلع نینم  ؤـملاریما  سپ  تفر .  باوـخ  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هـّللا  یلـص  لوـسر  تر  يا ن_ش_س_ت و ح_ض_ _ه  شو گ_

ترضح تفگ ؟  یم  وت  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دوب  يزار  هچ  نسحلاابا  ای  دنتفگ : وا  هب  مدرم  دمآ  نوریب  مالّـسلا 
نآ هب  ارم  درک  ّتیـصو  دو و  حو م_ي ش_ رازه ب_با م_ف_ت_ یباـب  ره  زا  هک  دومن  نم  میلعت  ملع  زا  باـب  رازه  هک  دومرف 

 . یلاعت هّللا  ءاش  نا  ار  نآ  دروآ  مهاوخ  اج  هب  هک  يزیچ 

(2) ملسو هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تافو  ینعی  یمظع  عو م_ص_ي_ب_ت  _ قو رد 

ّ_ت ضا ج_ن _ ير هب  وا  تلحر  دـش و  نیگنـس  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یل  لو ص_ _ سر تر  ضر ح_ض_ نو م_ پ_س چ_
نایملاع دـنوادخ  رما  هک  راذـگ  دوخ  نماد  رد  ارم  رـس  یلع  اـی  هک  دومرف  ار  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  دـیدرگ ، کـیدزن 

نادرگب و هلبق  يوس  هب  ارم  يور  سپ  شکب  دوخ  يور  رب  ریگب و  دوـخ  تسد  هب  ار  نآ  دـیآ  نوریب  نم  ناـج  نوـچ  تسا و  هدیـسر 
زا ح_ق روـما  نیا  عـیمج  رد  يراپـسب و  نم  ربـق  هب  ارم  اـت  وـشم  ادـج  نم  زا  نـک و  زاـمن  نـم  رب  وـت  لّوا  وـش و  نـم  زیهجت  هّجوـتم 

شو تر ب_ي ه_ تشاذـگ ح_ض_ دوـخ  نماد  رد  ار  رورـس  نآ  كراـبم  رـس  ریما  ترـضح  نوـچ  يوـجب ؛  يراـی  یلا  ت_ع_
یم درک و  یم  ترــضح  نآ  لاـثم  یب  لاـمج  مـال ن_ظ_ر ب_ه  _ّ سلاا _ه_ یل _م_ه ع_ طا تر ف_ پ_س ح_ض_ ش_د ،

 : تفگ یم  درک و  یم  هبدن  تسیرگ و 

 : رعش

ِهِهْجَِوب ُمامَْغلا  یَقْسَتُْسی  ُضَْیبَاَو 

(335) ِلِمارَِالل ٌهَمْصِع  یماتَْیلا  لاِمث 

لوسر ترضح  ي_ع_ن_ي   ؛
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نامیتی و سردایرف  دـنن و  نارا م_ي ك_ وا ط_بل ب_ يور  تکرب  هب  مدرم  هک  تسا  یئور  دیفـس  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
يادـص هب  دوشگ و  دوخ  هدـید  دینـش  ار  هم  _ طا دو ف_ هد خ_ _ يد رو  ياد ن_ ترـضح ص_ نآ  نوـچ  تسا ؛  ناـنز  هوـیب  هاـنپ 

: وگب هکلب  وگم  ار  نیا  تسا  بلاطوبا  وت  ّمع  نخس  نیا  رتخد ! يا  هک  تفگ  یفیعض 

(. ْمُِکباقْعَا یلَع  ُْمْتَبل  _َ ْ_ق نا ِ_َل  ُ_ت قْوَا ْنِا م_َتا  _َ فَا ُ_ُل  سُرلا ِِهل  _ْ َ_ب ِ_ْن ق َ_َْتل م َ_ْد خ ٌلو ق _ُ سَر ّـِالا  َ_ٌد  مَّح _ُ _ا م مَو )
(336)

نوچ ایب ؛ نم  کیدز  در ك_ه ن_ هراشا ك_ ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترـضح  سپ  تسیرگ ،  رایـسب  همطاف  سپ 
حور نوچ  سپ  دـیدرگ ! داش  دـش و  هتخورفارب  همطاف  تروص  هک  تفگ  وا  شوگ  رد  يزار  تفر ،  وا  کیدزن  مالّـسلااهیلع  همطاـف 

ناج سپ  دوب ، ترـضح  نآ  يولگ  ریز  رد  شتـسار  تسد  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  درک  تقرافم  ترـضح  نآ  سّدـقم 
نور مالّـسلا ب_ي_ هیلع  نینم  ؤـملاریما  تسد  ناـی  زا م_ مـل  هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر _ف  ير ش_
نیب ّقـــــح  ياـــــه  هدـــــید  سپ  دیـــــشک ؛ دو  يوُر خ_ در و ب_ر  _د ك_ نــــل ار ب_ دو  _ت خ_ سد پ_س  _ت ،  فر
رما رب  دـیدرگ  لوغـشم  سپ  دیـشک ، شتمارکاب  تماق  رب  هماـج  دـیناشوپ و  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یل  پ_ي_غ_م_ب_ر ص_

 . ترضح نآ  زیهجت 

هلآ و _ه و  یل هّللا ع_ یل  ربمغیپ ص_ هک  دوب  زار  هچ  نیا  هک  دندیـسرپ  مالّـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  زا  هد ك_ه  _ت ش_ ياور
تفاـی نیکــست  وـت  بارطــضا  قـلق و  دـش و  يدا  لّد ب_ه ش_ هود ت_و م_ب_ _ نا مـّل ب_ا ت_و گ_ف_ت ك_ه  س_

هب تیب  لها  زا  هک  یسک  لوا  هک  داد  ربخ  ارم  مراوگرزب  ردپ  هک  دومرف  ؟
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نم نزح  هودنا و  تدش  ببـس  نیا  هب  تشاد و  دهاوخن  يدادتما  وا  زا  دعب  نم  تایح  تدم  دوب و  مهاوخ  نم  دش  دـهاوخ  قحلم  وا 
وا درک  رما  ار و  سابع  _ي_د ف_ض_ل ب_ن  وا ش_د و ط_بل _ه غ_س_ل  جو نینم م_ت_ ؤملاریما  سپ  تفای !  نیکست 
زا ار  ترـضح  نآ  نهاریپ  درک  هراپ  سپ  .دوب  هتـسب  ار  دوخ  مشچ  هکنیا  زا  دع  ار ب_ وا  داد  سپ غ_س_ل  دهدب  وا  هب  بآ  هک  ار 
نآ نفک  طونح و  رشابم غ_س_ل و  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  و  ترضح ،  نآ  كرابم  فان  لباقم  ات  نابیر  دز گ_ ن_
نو پ_س چ_ نداد ؛  ار ب_ر غ_س_ل  ترـــضح  نآ  درک  یم  تناـــعا  داد و  یم  وا  هـــب  بآ  لـــضف )   ) دوـــب و ترــــضح 
نآ رب  ییاـهنت  هـب  داتـسیا و  شیپ  دـش  غرا  تر ف_ نآ ح_ض_ زا غ_س_ل  مـال  _ّ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ مـلار _ي_ ما

مّلـس و هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  رب  ندرک  زامن  رد  ترـضح  نآ  درکن و  _ت  كرا سک م_ش_ چـیه  درک و  زاـمن  ترـضح 
تر نآ ح_ض_ زامن ب_ر  رد  دنراد  مدقم  ار  یـسک  هچ  هکنیا  باب  رد  دندرک  یم  وگتفگ  دندوب و  هدش  عمج  دجـس  _ مرد مدرم 

: دومرف ناشیا و  دزن  تفر  دـمآ و  نوریب  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  سپ  ار ؛  بانج  نآ  دـنن  _ن ك_ فد رد ك_ج_ا  و 
هتسد هتسد  سپ  تامم  زا  دعب  تایح و  لاح  رد  _ت  سا ياو م_ا  ماما و پ_ي_ش_ ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  انامه  هک 

دیامرف یمن  حور  ضبق  یلاـعت  قح  هک  یتسرد  هب  دـنورب  یماـما و  مدـقت  نودـب  دـن  زا ك_ن_ ترـضح ن_م_ نآ  رب  دـنیایب  مدرم 
رد ار  ير  پ_ي_غ_م_ب_
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رد ترـضح  نآ  تافو  هک  يا  هرجح  رد  دومن  مهاوخ  نفد  ار  ربمغیپ  نم  وا و  ربق  يارب  زا  ار  ناـکم  نآ  هدیدنـسپ  هکنیارگم  یناـکم 
 . هدش عقاو  نآ 

يومع سابع  دندش  غراف  ترض  نآ ح_ رب  زامن  زا  ناناملـسم  نوچ  سپ  نآ  هب  دندش  یـضار  ار و  رما  نیا  دندرک  میلـست  مدرم  سپ 
ار ير  _گ_ يد دو و  _ل م_ك_ه ب_ ها ق_ب_ر ك_ن )   ) هــک حاّرج  هدـــیبعوبا  يوــس  هــب  درک  هــناور  ار  يدرم  ربــمغیپ 

ربق ندـنک  يارب  زا  دـیبلط  ار  اـهنآ  دوب و  هنیدـم  لـها  نک )  ربـق   ) _د ب_ن س_ه_ل ك_ه يز يو  دا ب_ه س_ _ت_ سر ف_
ربق رفح  هب  ار  وا  درک  رما  دوم و  _تا ن_ قـال ار م_ _د ب_ن س_ه_ل  يز پ_س  ّمل ؛  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یلـص  ربمغیپ 

مالـّـسلا و هـیلع  _ؤ م_ن_ي_ن  مـلار _ي_ ما غرا ش_د  زا ح_ف_ر ق_ب_ر ف_ _د  يز نو  پ_س چ_ تر ،  نآ ح_ض_
نوچ راصنا  هف  _ .دنیامن ط_يا نفد  ار  ترضح  نآ  هکنآ  يارب  دندش  ربق  رد  لخاد  دیز  نب  هماسا  سابع و  نب  _ض_ل  فو ساّبع 

دو زا م_ا ن_ي_ز ب_ا خ_ ار ك_ه ي_ك ن_ف_ر  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دنداد  مسق  دندرک و  دنلب  ادص  دـندید  نینچ 
زا زین  اـم  هکنآ  اـت  ّمل  هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  ندر ح_ض_ _ن ك_ فد رد  _ب ك_ن  حا م_ص_

يدر ار ك_ه م_ ّیلْو  _َ ْ_ن خ ِسْوَا ب مــال  _ّ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ مـلار _ي_ ما سپ  میوــش ؛  اراد  هرهب  ّظــح و  نــیا 
دـَـسَج مالـّـسلا  هـیلع  نـینم  ؤـملاریما  سپ  دوـش ؛ ربـق  لـخاد  هـک  درک  رما  دوـُب  جرْزَخ  هـل  _ل ق_ب_ي_ ضا _ فا زا  يرْد و  _َ ب

ار ترضح  نوچ  سپ  درذگب  ربق  رد  هک  داد  سْوَا  هب  تشادرب و  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  _ي_ن  نزا ن_
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_ؤ م_ن_ي_ن مـلار _ي_ ما تر  _د و ح_ض_ مآ نوریب  سْوَا  سپ  دــیایب  نوریب  ربــق  زا  هـک  ار  وا  درک  رما  دوــمن  ربــق  لــخاد 
دـینادرگ و رهاظ  نفک  زا  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تروص  دـش و  لزاـن  رد ق_ب_ر  مـال  _ّ سلا _ه  یل ع_
_ن يا _خ_ت و  ير وا  يور  رب  كاخ  دـیچ و  ار  دـحل  تشخ  سپ  داهن  هلبق  لـباقم  نیمز  رب  ار  ترـضح  نآ  كراـبم  _ه  نو گ_
زا _م  هدزا لا ي_ ها ص_ف_ر س_ _ن_ب_ه ب_ي_س_ت و ه_ش_ت_م م_ شود زور  رد  هــــــــــــل  _ _ع_ه ه_يا قاو

مدرمر دو و ب_ي_ش_ت_ لا ب_ تر ش_ص_ت و س_ه س_ نآ ح_ض_ _ف  ير .دو و س_ّن ش_ تر ب_ ه_ج_
(337  .) یهتنا .دوب  عقاو  راصنا  رجاهم و  نیبام  هک  تفالخ  رما  رد  هرجاشم  تهج  هب  ترضح  نآ  نفد  زامن و  رب  دندشن  رضاح 

؟ دیسر تداهش  هب  ربمایپ  ایآ 

هب س_ن_د م_ع_ت_رب راّفص  هکنانچ  تفر  ایند  زا  تداهش  هب  ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  دراو  هرب  _ث م_ع_ت_ يدا _ حا رد 
هلا _ غز _ت ب_ سد رد  ار  تر  نآ ح_ض_ دـنداد  رهز  ربـیخ  زور  رد  هک  تـسا  هدرک  تـیاور  مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ترـضح  زا 

ي_ا _د و گ_ف_ت :  مآ _ت ب_ه س_خ_ن  شو نآ گ_ دو  _ مر لوا ف_ يا ت_ن_ _م_ه  قـــــل تر  نو ح_ض_ چ_
رد ه_م ار  زورما پ_ش_ت م_ هک  دومرف  یم  دوخ  توم  ضرم  رد  ترـضح  سپ  دـنا ؛ هدوـلآ  _ر  هز ار ب_ه  م_ هّللا !  لو  _ سر
_ك_ه ب_ه نآ يربمغیپ ن_ي_س_ت م_گ_ر  ّیـصو  ربـمغیپ و  چـیه  مدرک و  لواـنت  ربـیخ  رد  هک  همقل  نآ  تس  ش_ك_
يدنفـسوگ و عارذ  رد  داد  رهز  ار  ترـضح  نآ  هیدوهی  نز  هک  دومرف  رگید  تیاور  رد  و  ( 338) .دور یم  نوریب  ایند  زا  تداه  ش_

هتسویپ تخادنا و  ار  نآ  ترضح  سپ  ما  هدولآرهز  نم  هک  داد  ربخ  عارذ  نآ  دومرف  لوانت  نآ  زا  يردق  ترضح  نوچ 
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_تل حر _ي_ا  ند زا  تــــــــل  نا ع_ _ك_ه ب_ه ه_م_ نآ در ت_ا  _ر م_ي ك_ ثا تر  نآ ح_ض_ ند  رد ب_ رهز  نآ 
.ِِهلآَو ِْهیَلَع  ِهّللا  ُتاوَلَص  ( 339) .دومرف

بحتـس هدومرف ك_ه م_ سورد )   ) رد دیهـش  خیـش  هکناـنچ  رود  کـیدزن و  زا  ترـضح  نآ  تراـیز  تسا  و م_س_ت_ح_ب 
يد _ نل يالا ب_ رد ب_ _ر  گا _د و  رود ب_شا ناـشیا  ياـهربق  زا  رئاز  هچرگا  هعمج  زور  ره  رد  همئا  ربمغیپ و  تراـیز  تسا 

(340  .) یهتنا تسا  لضفا  ترا ك_ن_د  _ يز _س_ت_د و  ب_يا

نیا هب  يزاـمن  ره  بقع  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  اد  لو خ_ _ سر تر  ترا ح_ض_ _ يز _ت  سا راواز  و ن_ي_ز س_
: دندومرف یْطنََزب ،  رصن  یبا  نبا  میلعت  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  هک  یظافلا 

ای َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  هّللا  َهَرَیِخ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهّللاِدـْبَع ، َْنب  َدَّمَُحم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُُهتاکََربَو ، ِهّللا  ُهَمْحَرَو  ِهّللا  َلوُسَر  ای  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا 
ُدَهْشَاَو ِهّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  َکَّنَا  ُدَهْـشَاَو  ِهّللا  ُلوُسَر  َکَّنَا  ُدَهْـشَا  ِهّللا  َنیمَا  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهّللا ، َهَْوفَـص  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهّللا ، َبیبَح 

َ_ل ْ_ض فَا ِهّللا  َلو  _ُ سَر ای  ُهّللا  َكازَجَف  ُنیقَْیلا  یتَا َك  یّتَح  ُهَتْدَـبَعَو  َکِّبَر  ِلیبَس  یف  َتْدَـهاجَو  َِکتَّمُِال  َتْحَـص  _َ َ_ْد ن َکَّنَا ق
.ٌدیجَم ٌدیمَح  َکَّنِا  َمیهاْربِا  ِلآ  َمیهاْربِا َو  یلَع  َْتیَّلَص  ام  َلَْضفَا  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ِِهتَُّما ، ْنَع  ای  _ِ َ_ب يز ن _َ م_ا ج

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  داجما  دالوا  لاوحا  نایب  رد  متشه :  لصف 

هلآ هیلع و  هّللا  یلص  اد  لو خ_ _ سر يار  زا ب_ هک  ( 341  ) تسا هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دانْـس ) الا  بُْرق   ) رد
همطاف دومن  جیوزت  و  _بن .  يز ّ_ه و  _ي قر مو و  _ ما ك_ثل _م_ه و  طا مساق و ف_ رهاط و  دندش : دـلوتم  هجیدـخ  زا  ملـس  و 

دوب هّیما  ینب  زا  هک  عیبَر  نب  ( 342  ) صاعلا یبا  هب  ار  بنیز  مالّسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  هب  ار 
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_ل ش_د صاو یهلا  تمحر  هب  دورب  نامثع  هناخ  هب  هکنآ  زا  شیپ  نا و  _ّ ُ_ف نا ب_ن ع ار ب_ه ع_ث_م_ مو  _ ّما ك_ثل و 
هّللا یل  لو ص_ _ سر ترــــــضح  يارب  زا  سپ  دوـــــمن .  _ج  يوز وا ت_ ار ب_ه  ّ_ه  _ي قر تر ،  وا ح_ض_ زا  و ب_ع_د 

نآ يار  زا ب_ دو  هدا ب_ _ت_ سر _ه ف_ يد هب ه_ هک  هّیطبق  هیرام  زا  دـش  دـّلوتم  میهاربا  هنیدـم  رد  ّمل  هلآ و س_ _ه و  یل ع_
.رگید يایاده  زا  یضعب  یبهشا و  رتْسَا  اب  هّیردنکسا  ها  _ شدا ار پ_ وا  تر  ح_ض_

هّیقُر تسا و  هّیقر  تافو  زا  دعب  نامثع  هب  موثلکّما  جیوزت  دنا  هتشون  نیخّروم  تسا و  روهشم  _چ_ه  نآ _د : يو ف_ق_ي_ر گ_
هک دـنا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا  یـسر و  خیـش ط_ب_ .درک و  تافو  دوب  ردـب  گنج  هک  یماگنه  رد  يرجه  مود  لاـس  رد 
نآ يارب  هک  تسا  نآ  روهـشم  دـمآ و  دوجو  هب  هیرام  زا  هک  میهاربا  رگم  دیـسرن  مه  هب  هجیدـخ  ریغ  زا  دابِع  رخفم  نآ  داجما  دالوا 
زا وا پ_ي_ش  دـندرک و  تَْـینُک  مساـقلاوبا  ار  ترـضح  نآ  ببـس  نـیا  هـب  مساـق و  لّوا  دـمآ : دوـجو  هـب  رـس  هـس پ_ ترـضح 

_ر ها ّ_ب و ط_ هـب ط_ي بّـقلم  ار  وا  دــش  دــّلوتم  تـثعب  زا  دــعب  هـک  هّللادــبع  مود  دــش ؛ دــّلوتم  باـن  نآ ج_ ب_ع_ث_ت 
رهاط ّبیط و  یضعب  دندومن و  لاحترا  ّ_ه ب_ه ب_ه_ش_ت  رد م_ك ّ_ت  یلو رد ط_ف_ ود  _د و ه_ر  ند _ي_ نادر گ_

مالّسلا و هیلع  میهاربا  مو  س_ _د ؛ نا _ت_ه  شاذ _ع_ي ن_گ_ قو لو  نیا ق_ رب  هّللادبع و  ریغ  دنناد  یم  رگید  رسپ  ود  مان  ار 
تر _ت ح_ض_ فا _تا ي_ فو ّمل  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر رتـخد  هـّیقر  نوـچ  هـک  هدـش  تـیاور 

قحلم هک  دومن  باطخ  ار  وا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر 
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هّیقر ربـق  راـنک  رب  مالّـسلااهیلع  همطاـف  باـنج  وا و  هتـسیاش  باحـصا  نوـعظم و  نـب  ناـم  هتـسیاش م_ا ع_ث_ ناگتــشذگ  هـب  وـش 
هـیلع و هـّللا  یل  لو ص_ _ سر تر  ح_ض_ _خ_ت ،  ير رد ق_ب_ر م_ي  شا  هد  _ يد زا  بآ  دو و  ن_ش_س_ت_ه ب_

نم هک  دومرف  سپدرک  یم  اـعد  دوب و  هدا  _س_ت_ يا ربـق  راـنک  رد  درک و  یم  كاـپ  دوـخ  هدـید  روـن  هدـید  زا  بآ  مّلـس  هلآ و 
میهاربا تدالو  هک  تسا  نآ  روهشم  و  ( 343) ربق راشف  زا  دهد  ناما  ار  وا  هک  متساوخ  یلاعت  قح  زا  ار و  وا  یناوتان  فعض و  متسناد 

لوـسر ترـضح  هب  ار  دوـلوم  نیا  تراـشب  عـفاروبا  ترجه و  مـت  لا ه_ش_ رد س_ _ن_ه ش_د  يد رد م_ مـال  _ّ سلا _ه  یل ع_
هقیقع وا  يارب  زا  متفه  زور  رد  داهن و  مان  میهار  _ با ار  دنزرف  نآ  دیشخب و  وا  هب  یمالغ  ترضح  داد ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 

نانز .دندرک و  نفد  نیمز  رد  ار  شیوم  هک  دومرف  نیکاسم و  رب  دومن  قّدصت  هرقن  شرس  يوم  نزو  هب  دیشارت و  ار  شرـس  دومرف و 
_د و هد ار ش_ي_ر ب_ وا  داد ك_ه  دیز  نبرذـنم  رتخد  هدرب )  ّما   ) هب ار  وا  ترـضح  سپ  دـندرک ، عازن  وا  نداد  ریـش  رد  راصنا 

زور رد  ير  _م ه_ج_ هد لا  رد س_ در  ناد م_ك_ث ن_ك_ _ي_ا چ_ن_ ند رد  مـــــــــال  _ّ سلا _ه  یل _ي_م ع_ هار _ با
و ها  م_ هد  و  لا  س_ ي_ك  _ف_ش  ير ش_ ع_م_ر  تّد  م_ و  _ت  فا ي_ _تا  فو _ب  جر ها  م_ _م  هد ه_ي_ج_

نفد عــــــــــــیقب  رد  ار  وا  و  يزور ؛  ها و چ_ن_د  لا و ش_ش م_ _ت_ي ي_ك س_ ياور .دو و ب_ه  زور ب_ ه_ش_ت 
هتفر حرش  هب  دوخ  عضوم  رد  هک  دمآ  روهظ  هب  بیرغ  رما  هس  وا  توف  رد  و  ( 344) دندرک
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(345 .)

هّللا یلـص  لوسر  تر  يزور ح_ض_ هک  ( 346  ) تسا هدرک  تـیاور  ساـّبع  نـبا  زا  هـّللا  _م_ه  حر بو  _ شآ _ن ش_ه_ر  با و 
ما _ ما دو  _ت خ_ سار نار  دو و ب_ر  هد ب_ _ي_ نا ار ن_ش_ شرـسپ  میهاربا  شپچ  نار  رب  دوب و  هتـسشن  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
دش ضراع  یحو  تلاح  ار  بانج  نآ  هاگان  ار  وا  هبترم  کی  _ي_د و  سو یم ب_ ار  نیا  هبترم  کی  ار و  مالّسلا  هیلع  نی  ح_س_

تراگدرورپ دّـمحم ! يا  تفگ :  دـمآ و  نم  راگدرورپ  بناـج  زا  لـیئربج  هک  دومرف  دـیدر  _ل گ_ ياز وا  زا  تلاـح  نآ  نوچ  و 
نادرگ يرگید  ياد  ار ف_ یکی  درک  مهاوخن  عمج  وت  يارب  ار  ود  ره  نیا  هک  دـیامرف  _د و م_ي  نا _ سر مـال م_ي  ار س_ ت_
دومرف سپ  تسیرگ  مالّـسلا و  هیلع  ءادهـشلاد  _ّ يو س_ي هب س_ درک  رظن  تسیرگ و  میهاربا و  يوـس  هب  درک  رظن  ترـضح  سپ 

شردـپ تسا و  همطاف  نیـسح ،  ردام  .دـش و  دـهاوخن  نوزحم  یـسک  نم  زا  ریغ  هب  دریمب  نوچ  تسا و  هیرام  شرداـم  میهاربا ،  هک 
رـسپ مرتـخد و  دریمب  وا  نوـچ  تسا و  نم  نوـخ  تشوـگ و  نم و  ناـج  هـلزنم  _ت ك_ه پ_س_ر ع_ّم م_ن و ب_ه  سا یلع 

لیئربج يا  ناشیا ؛  زح ن  رب  ار  دوخ  نزح  منک  یم  رایتخا  نم  مدرگ و  یم  نوزحم  وا  رب  زین  نم  دنوش و  یم  كانهودنا  ود  ره  ممع 
دومن زاورپ  میعن  تاّنج  هب  میهاربا  حور  غُرم  زور  هس  زا  پ_س ب_ع_د  مداد !  اضر  وا  توف  هب  مدرک و  نیـسح  يادف  ار  میهاربا  ! 

یم ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ما  _ ما ها  _ گر ّمل ه_ هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر ترضح  نآ  زا  دعب  و 
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هک یـسک  يا  موش  وت  يادف  تفگ :  یم  دـیکم و  یم  ار  وا  ياهبل  دـی و  _ نا دو م_ي چ_س_ب_ رب س_ي_ن_ه خ_ ار  وا  دـید 
بآ در  _تل ك_ حر _ي_ا  ند زا  میهاربا  نوچ  هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و  مدرک .  وت  يادف  ار  میهار  _ با

_خ_ت و ير ور  مـــــّل ف_ هــــــلآ و س_ _ه و  یل هــــــّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  كرا ح_ض_ هد ه_يا م_ب_ _ يد زا 
؛ ددرگ راگدرورپ  بضغ  ثعاب  هک  يزیچ  میوگ  یمن  دوش و  یم  كانهودـنا  لد  _د و  ير هد م_ي گ_ _ يد دو ك_ه  _ مر ف_

هدـهاشم يا  هـنخر  مـیهاربا  ربـق  رد  سپ  مـیهاربا ؛  يا  میکانهودـنا  وـت  در ك_ه م_ا ب_ر  _ي_م ك_ هار _ با هـب  باـطخ  سپ 
_د ك_ه دـنکب ب_يا یلمع  امــش  زا  يدــحا  هاـگره  هـک  دوـمرف  درک و  حالــصا  ار  هـنخر  نآ  دوـخ  تـسد  دو و ب_ه  ن_م_
 . یلا هّللا ت_ع_ _م_ه  حر نوـعظم  نـب  ناـمثع  دوـخ  هتـسیاش  فلـس  هـب  وـش  قـحلم  هـک  دوـمرف  سپ  دـن  م_ح_ك_م ب_ك_

 . مالّسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  نب  نامثع  تداهش  لیذ  رد  نو  نا ب_ن م_ظ_ع_ _ر ع_ث_م_ كذ _د  ب_ي_يا

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  ناشیوخ  لاو  _ حا زا  ير  نا م_خ_ت_ص_ رد ب_ي_ ف_ص_ل ن_ه_م : 

حیضوت

ّ_بل _ط مـلاد نادــنزرف ع_ب_ ناـشیا  هـک  دوـب  وـمع  هـُن  ار  ترــضح  نآ  هـک  دــنا  هدرک  تـیاور  نارگید  یــسربط و  خــی  ش_
بهلوـبا و و  ( 349  ) مّوَـقُم و  ( 348) رارِض 347)و   ) قادــیَغ هز و  بــلا و ح_م_ _ طو _ با _ي_ر و  بز ثرا و  ح_ _د ، ندو ب_
رد ح_ف_ر وا  اب  دنتفگ و  یم  ثراحلاوبا )   ) ببـس نآ  هب  ار  بلّطملادبع  دوب و  بلّطملادبع  نادنزرف  نیرتگرزب  ثراح  و  ساّبع ، 
ب_ر  ) _ل فْو _َ ن هَر و  _ْ َ_ي ُ_غ م نا و  _ف_ي_ سو _ با ثرا ،  ناد ح_ _ نزر دو و ف_ _ك ب_ ير مز ش_ _ مز ها  ج_
هب دوب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغ  _ي پ_ي_ _عا ضر ردارب  نایفسوبا  و  ( 350) دندوب سمش  دبع  هعیبر و  و  رهو ) نزو ج_

زا هک  يریش  ببس 
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رد در و  _تا ك_ فو تسیب  هنس  رد  دوب ، هیبش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  هب  و  دو ، هدرو ب_ هّیدعس خ_ همیلح 
دنزرف دـنچ  لَفَْون  زا  .دـش و  نوفدـم  بلاـط  یبا  نب  لـیق  _ه ع_ نا رد خ_ یلو  _ت و ب_ه ق_ فر ب_ق_ي_ع ب_ه خ_كا 
تبرض هکنآ  زا  دعب  تفرگ  ار  نوعلم  يدارم  مجلم  نبا  هک  تسا  نامه  وا  تسا و  لفو  هریغم ب_ن ن_ وا ،  نادنزرف  هلمج  زا  دنامب 

ّ_ي_ن ب_ا رد ص_ف ناــمثع و  ناــمز  رد  دوــب  یــضاق  وا  هـک  تــسا  خــیرات  رد  .درک  یم  رارف  دوــب و  هدز  ترــضح  نآ  رب 
ار عیبر  نب  صاعلا  یبا  تنب  هماُما  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  زا  دعب  دوب و  رـضاح  مالّـسلا  هیلع  نین  _ؤ م_ ملار _ي_ ما تر  ح_ض_

هّکم حـتف  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  تسا  ناـمه  ثراـح  نب  هعیبر  دازب و  ار  ییحی  وا  يارب  زا  هماـما  درک ؛ جـیوزت 
: دومرف

ِْنب ِهَعیبَر  ِنـْبِا  َمَد  ُعَـضَا  ٍمَد  َلَّوَا  َّنِاَو  ٌهَعوُـضْوَم  ِهَِّیلِهاـْجلا  ءآـمِدَو  ّیَمَدَـق  َتْـحَت  ٌهَعوُـضْوَم  ِهَِّیلِهاـْجلا  ِیف  َْتناـک  ٍهََرثاـُم  َّل  _ُ َّنِا ك ـالَا  )
(. ِثراحلا

تسا و روهـشم  نیفـص  رد  شتعاجـش  هعیبر  نب  ساـّبع  .دوـب و  هدیـسر  لـتق  هـب  تیلهاـج  رد  شرـس  _ك_ه ي_ك پ_ نآ چ_ه 
هد ك_ه در و گ_ف_ت_ه ش_ ماـن ك_ هّللادـبع  مّلـس  هلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  ار  ثراـح  نـب  سمـشدبع 

کی زا  ریبز  مّلـس و  هلآ و  هیل و  هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر ترـضح  ردـپ  هّللادـبع  اب  بلاطوبا  و  دنتـسه ، ماش  رد  وا  ناد  _ نزر ف_
رـسپ راهچ  ار  وا  دوب و  فانمدـبع  بلاطوبا  مان  و  دوب ، مُوزْخَم  ْنب  نارْمِع  ْنب  ِذـئاع  ِْنب  ورمَع  رتخد  همطاف  ناشیا  ردام  دـندوب و  رداـم 

بلا و ع_ق_ي_ل و ج_ع_ف_ر ط_ دو ، ب_
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لا هد س_ ردار  را ب_ _ن چ_ه_ يا زا  _ي_ن ه_ر ي_ك  هد ك_ه م_با مــــــال و ن_ق_ل ش_ _ّ سلا _ه  یل یل ع_ و ع_
ِرَدا و م_ ( 351  ) هناـمُج دوـب و  هتخاـف  شماـن  هک  _ي  نا ّ_ه_ ما _ت ،  شاد _ت_ر  خد ود  بلا  _ طو _ با هدو و  هل ب_ _ صا ف_

نایفـس هجوز  هنا  ُ_م_ و ج بلا ،  زا ط_ _د ب_غ_ي_ر  نا دنزرف م_ همه  زا  .دوب و  فانمدبع  نب  مشاه  نب  دسا  تنب  همطاف  هم  ه_
یکی هک  دروآ  دالوا  وا  زا  هدوب و  یموزخم  ورمع  نب  هَْری  _َ ُ_ب _ب ه هو _و  با _ه  جوز یناهّما  هدوب و  بلّطملادبع  نب  ثراحلا  نب 
نینم ؤملاریما  ترـضح  بناج  زا  هدوب و  عاجـش  بر و  ناد ح_ سِرا م_ي_ _ت ك_ه ف_ سا هَر  _ْ َ_ي ُ_ب نب ه هدـعُج  اـهنآ  زا 

یل لو ص_ _ سر تر  تر ح_ض_ زا ه_ج_ بـلا پ_ي_ش  _ طو _ با و  _ت .  شاد نا  _ سار ترا خ_ _ ما مــال  _ّ سلا هـیلع 
زا زور  هس  زا  دـعب  یلو  ِ_ل ش_د و ب_ه ق_ صاو _ي  هلا _م_ت  حر لا ب_ه  ّمل ب_ه س_ه س_ هلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_

داهن مان  نْزُْحلا )  ُماع   ) ار لا  نآ س_ ّمل  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر ترضح  دش و  عقاو  هجیدخ  تافو  وا ، تافو 
 . شش لصف  رد  ار  راوگرزب  ود  نیا  تافو  میدرک  رکذ  ام  و 

نامثع ماّیا  رخآ  رد  هنیدـم  رد  دروآ و  مالـسا  ردـب  گنج  رد  دوب و  وا  اـب  مزمز  تیاقـس  دوب و  لـضفلاوبا  وا  تَْینُک  ساـبع ؛  ّ_ا  ما و 
_ت_ر خد ُ_ه پ_س_ر و س_ه  ار ن وا  دو و  هل ب_ _ْ َ_ي ُ_ت ن رارـض ، وا و  ردام  دوب و  هدش  انیبان  رمع  رخآ  رد  تفای و  تافو 
رِّیَثُـک و ماّـمَت و  نمحّرلادـبع و  و  ( 353) دبْع _َ م و  ( 352 _ْ) َ_م ُ_ث هـّللاد و ف_ض_ل و ق هــّللاد و ع_ب_ي_ ع_ب_ دو ، ب_

مّدقم ناشمسا  هک  ردارب  شش  ّ_ح_ب_ي_ب و  ما ردا  و م_ ّ_ه .  _ن_ه و ص_ف_ي مآ ّ_ح_ب_ي_ب و  ما ثرا و  ح_
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_ه و یل هّللا ع_ یلـص  ربمغیپ  هجوز  ثراح  رتخد  هنومیم  رهاوخ  یلاله  ثراح  _ت_ر  خد َ_ه  _با ُبل _ض_ل  فلا _ّ ما دش  رکذ 
ق_ب_ر ف_ض_ل هدا ،  _ت_ فا رود  مه  زا  ناشیا  نفدـم  دازب  هناخ  کی  رد  ار  ناشیا  لضفلاّما  هکنآ  اب  هدوب و  ّمل  هلآ و س_
و فئاــط ،  رد  هّللادــبع  و  تـسا ،  هـّیقیرفا )   ) رد نمحّرلادــبع  دــب و  _ْ َ_ع و م _ت ،  سا مور  _ي  ضارا زا  _ن )  يدا _ن_ جا  ) رد

 . تسا دنقرمس  رد  مَُثق  و  نَمَی ،  رد  هّللادیبع 

ساّبع دالوا  یضعب  و  هدروآ .  مالسا  اهنع _ هللا  یضر  هجید _  زا خ_ _ت ك_ه ب_ع_د  سا _ي  نز لضفلاّما  هک  هتفگ  يوََغب  و 
؛ اــهنآ ددــع  هـب  تـسا  ساــّبع  حیرــصت  مــالک  نـیا  دــّی  ؤـم  و  نوــع ؛  یتدا  _ يز _د ب_ه  نا هد پ_س_ر گ_ف_ت_ه  ار 

رتکچوک ساّبع  نارسپ  همه  زا  ( 355  () مامَت  ) هک هدومرف  دوخ  ( 354  () هیارِد حرش   ) رد یناث  دیه  _چ_ه ش_ي_خ ش_ نا چ_ن_
 : تفگ یم  تفرگ و  یمرب  رد  ار  وا  ساّبع  هدوب و 

 : رعش

هرَشَع اُوراصَف  ٍمامَِتب  اوُّمَت 

هَرَرب امارِک  ْمُْهلَعْجاَف  ِّبَر  ای 

(356  ) هَرَجَّشلا ِْمنَاَو  ارْکِذ  ْمَُهل  ْلَعْجاَو 

ّ_ج_م_ي_ل ما ناشیا  رداـم  دـندوب و  هَّرُد  ّبَتْعُم و  هَْبی و  _َ ُ_ت َ_ه و ع ْ_ب ُ_ت وا ع ناد  _ نزر َ_ب پ_س ف_ َهلو _ با ّ_ا  ما و 
هّللا یلـص  لوسر  ترـض  و ح_ تسا .  هدومرف  بَطَْحلا )  هلاَّمَح   ) ار وا  یلاـعت  قح  هک  تسا  نا _  _ف_ي_ سو _ با _ر  هاو خ_ _ 

هیف و _ك_ه و ص_ هَّر و ع_تا _َ ُّما ح_ك_ي_م_ه و ب ای  میکحّما  هَْمیَُما و  ردام  دنچ  زا  دوب  همع  شـش  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
دمحاوبا هّللادیبُع و  هّللادبع و  وا  زا  و  هدوب ،  نایر  نب  شحج  هجوز  وا  سپ  دنا  هتفگ  همطاف  ار  وا  یضعب  هک  همیما  اّما  (. 357  ) يوْرَا

هدروآ هبیبحّما  و  ( 358  ) هَنْمَح بنیز و  و 
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ار ب_ه وا  یلا  داد و ح_ق ت_ع_ قـــال  ار ط_ وا  _د  يز دو ، هثراـــح ب_ نــب  دـــیز  هــجوز  هــک  تــسا  ناـــمه  بــنیز  و  . 
 . هدومرف جیوزت  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  پ_ي_غ_م_رب 

ْ_د ش_م_س ب_ن َ_ب نـب ع بیبــح  نـب  هـعیبر  نــب  ( 359) ْریَزُک هــجوز  وا  سپ  بلّطملادـــبع ؛  نــب  مــی  ما ح_ك_ ّ_ا  ما و 
هََّرب اّما  و  نامثع .  بناج  زا  دوب  ناسارخ  قارع و  یلاو  هک  تسا  رماع  هّللادـبع  ردـپ  وا  دروآ و  ار  رماع  وا  زا  و  هدوب ،  فانمد  ع_ب_

هد و _ي ش_ موز لـال م_خ_ _د ب_ن ه_ سـالاد _ه ع_ب_ جوز وا  زا  هدوب و ب_ع_د  مْهُرُوبَا  هجوز  سپ  بلّطملادـبع ؛  تنب 
درک ترجاـهم  هک  تسا  سک  لّوا  وا  _ت و  سا هّللاد  _م_ش ع_ب_ سا _ه  مل _ سو _ با ار و  هملـسوبا  هد  _ یئاز وا  يار  زا ب_
مخز نآ  هب  تفای و  یتحارج  دُُحا  رد  دوب و  رضاح  دُُحا  رَْدب و  رد  هنیدم و  هب  درک  ترجه  نآ  زا  سپ  همَلَسُّما  شا  هجوز  اب  هشبح  هب 

.دومرف جیوزت  ار  همَلَس  ُما  شا  هجوز  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  ترضح  وا ،  زا  دعب  درک و  تافو 

راّدلادبع نب  فانمد  نب ع_ب_ هدـلک  هجوز  نآ  زا  سپ  هدوب  بَهَو  ْنب  ْریَمُع  هجوز  وا  سپ  بلّطملادـبع ؛  تنب  هک  _ ّ_ا ع_تا ما و 
ترـضح ردارب  دـْلیَوُخ _  نب  ماّوـع  وا  زا  دـعب  دوـب و  هّیما  نب  برح  نب  ثراـح  هجوز  وا  سپ  بلّطملادـبع ؛  تنب  هّیفـص  اـّما  دـش و 

شـش نیا  بلّطملادبع  ترـضح  تافو  تقو  رد  هک  هدش  _ت  ياور .د و  _ي_ سر هب ه_م  ْرَیبُز  يو  زا  تساوخ و  ار  وا  هجیدـخ _ 
دیناوخب دیئوگب و  هیثرم  دیئرگب و  نم  رب  هک  دومرف  ناشیا  اب  بلّطملادبع  دندو ، رضاح ب_ یگمه  رتخد 
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زا هاگنآ  دینـشب  ار  هیثرم  نآ  بلّطملادـبع  دـندناوخب ، دـنتفگب و  ردـپ  هیثرم  رد  يا  هدیـصق  کی  ره  سپ  مونـشب .  گرم  زا  لـبق  هک 
 . تشذگب ناهج 

هنع هّللا  یضر  بلاطوبا  تاماقم  لئاضف و 

_ض_ل فا زا ه_م_ه  هزمح  بلاـطوبا و  ترـضح  مّلــس ،  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلــص  لوـسر  ترــضح  ياـهومع  نا  رد م_ي_ و 
 : هدومرف ّبلطملادبع  شردپ  هکنانچ  بلاطوبا  شتینک  تسا و  فانمدبع  شمسا  بلاطوبا  .د و  _ ندو ب_

 : رعش

ٍِبلاِطب ُُهْتیَّنَک  ْنَم  ُْتیَصَو 

(360) ٍبُراجتوذ َوُه  ٍفانَم َو  َْدبَع 

.دوب هلیبق  هلبق  هّکم و  سیئر  شیرق و  خیش  ءاحطب و  دّیس  راوگرزب  نآ  و 

.ِءآمَکُْحلا ُراقوَو  ِكُولُْملا  ُءاَهب  ِْهیَلَع  امیسَو ، امیسج  اْخیَش  ُهّللا  ُهَمِحَر  َناک  َو 

گ_ف_ت ار ؟ دو  تدایس خ_ ملح و  تسایر و  تمکح و  یتخومآ  هک  زا  دنتفگ  برع  میکح  یفیص  نب  مثکا  هب  دن : _ يو گ_
_تا ياور رد  و  ( 361  ) بلّطملادـــبع نــب  بلاـــطوبا  ترـــضح  برع  مــج و  ّ_د ع_ س_ي بدا ،  مــل و  _ف ح_ یل زا ح_ : 

هیلع و هّللا  یلص  ربمغیپ  دناوتب  ات  درک  ناهنپ  ار  دوخ  نامیا  تسا ،  فهک  باحصا  لَثَم  شل  _َ َ_ث _ت ك_ه م سا را  ب_س_ي_
_ا _يا صو عدوتسم  بلاطوبا  دنادرگب و  ترضح  نآ  زا  ار  شیرق  را  _ّ تر ك_ن_د و ش_ّر ك_ف ار ن_ص_ ّمل  هلآ و س_

(362) .درک ّدر  مّلس  هلآ و  _ه و  یل هّللا ع_ یل  ار ب_ه پ_ي_غ_م_ب_ر ص_ _ه_ا  نآ دو و  _ب_ي_ءا ب_ نا را  _ ثآ و 

نیـسح و نس و  یل و ح_ دّـمحم و ع_ رون  هک   ) رون جـنپ  رگم  ار  قیالخ  ياهرون  دـنک  شوماخ  باـنج  نآ  رون  هک  تسا  ربخ  رد  و 
هنیآ ره  رگید ، هّفک  رد  قلخ  نیا  ناـمیا  یئوزارت و  هّف  رد ك_ بلاـطوبا  ناـمیا  دوش  هتـشاذگ  رگا  و  دـشاب ) یم  مالّـسلاامهیلع  همئا 

مالّسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  و  ناش !  _ يا نا  _م_ يا بلا ب_ر  _ طو _ با نامیا  دنک  ادیپ  یتدایز  ناحجر و 
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دـالوا دـینک  میلعت  ار و  نآ  دـیزومایب  دومرف : یم  دوـش و  نیودـت  بلا و  _ طو _ با را  _ع_ شا دوـش  تیاور  هک  تشاد  یم  تسود 
(363  .) تسا رایسب  ملع  شراعشا  رد  دوب و  ادخ  نید  رب  بانج  نآ  هک  اریز  ار ؛ دوخ 

هک تسا  هتشذگ  نآ  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  نیلسرملا  دّیس  ترـضح  زا  شترـصن  نید و  رد  بلاطوبا  تامدخ  هلمجلا ؛  ب_
نم زا  شیرق  هتسویپ  هدو :  _ مر ّمل ك_ه ف_ هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یلص  ربمغیپ  شیامرف  ماقم  نیا  رد  تسا  سب  دوش و  نایب 
نم ّتیذا  رب  دنتفای و  نم  رب  تئرج  تقو  نآ  ینعی  بلاطوبا ؛  درک  تافو  ات  دنتـشادن  ارم  ّتیذا  رب  تئرج  ینعی  دندوب  ناسرت  نابج و 

.دندرک مادقا 

(364  :) هتفگ دیدحلا  یبا  نبا 

 : رعش

ُُهْنباَو ُِبلاطُوبَا  الَْولَو 

اماقَف ٌصْخَش  َنیّدلا  َلَّثَم  اَمل 

یماحَو يوآ  َهّکَِمب  َكاذف 

(365) امامَْحلا ّسَج  َبِْرثَِیب  َكاذَو 

 . میتشاگن ار  وا  تداهش  ام  دش و  دیهش  دُُحا  هوزغ  رد  تسا و  رایسب  شتلالج  سپ  بلّطملادبع  نب  هزم  ّ_ا ح_ ما و 

لو _ سر ترـضح  تازجعم  رکذ  رد  ام  دش و  دیهـش  هَتْو  _ُ رد م مال  _ّ سلاا _ه_م_ یل بلا ع_ _ي ط_ با و ج_ع_ف_ر ب_ن 
 . میدرک رکذ  ار  وا  تداهش  يرجه  متشه  لاس  _ع  _يا قو ّمل و  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  ص_

مالّسلاامهیلع راّیط  رفعج  هزمح و  ترضح  لئاضف 

 : مینک یم  هراشا  رفعج  هزمح و  لئاضف  زا  يرصتخم  هب  کنیا 

تر _ت ك_ه ح_ض_ سا هدر  _ت ك_ ياور مــــال  _ّ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر ما  _ ما تر  زا ح_ض_ _ه  يو _ _ن ب_با با
هزمح نم  ياـهوم  نیرتـهب ع_ تسا و  یلع  نم  ناردارب  نیرتـهب  هک  دوـمر  مـّل ف_ هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر

الا بُْرق   ) رد تفگ و  ریبکت  داتفه  هزمح  رب  زامن  رد  ترضح  هک  دومرف  تسا و  هدمآرب  لصا  کی  زا  مردپ  اب  ساّبع  تسا و 
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مــال _ّ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ مـلار _ي_ ما تر  تـسا ك_ه ح_ض_ يورم  مالـّـسلا  هـیلع  قداــص  ترــضح  زا  داــنس )
متاـخ تسا و  ناینیـسپ  ناینیـشیپ و  دّیـس  هک  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  _ت  سا زا م_ا  _د ك_ه  ندو _ مر ف_

نسح و وا  هداز  دـنزرف  ود  تسا و  نارب  _ي_يا پ_ي_غ_م_ صوا _ن  ير وا ك_ه ب_ه_ت_ _ّي  صو _ت و  سا ناربـمغیپ 
تسا و ج_ع_ف_ر ك_ه ب_ا وا  ّمع  هک  هزمح  نادیهش  نیرتهب  دنناربمغیپ و  ياه  هدازدنزرف  نیرتهب  هک  مالّـسلاامهیلع  نیـسح 

نیا هب  تایاور  و  (. 366  ) نیعم _ جا _ه_م  یل هّللا ع_ تاول  ّ_د ص_ لآ م_ح_م مئا  زاور م_ي ك_ن_د و ق_ _ه پ_ کئال م_
 . تسا هدش  دراو  رایسب  نومضم 

را م_ن _ گدرور هـک پ_ دوـمرف  مّلــس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلــص  لوــسر  ترــضح  هـک  هدرک  تـیاور  مـیهاربا  ّیل ب_ن  و ع_
ارم و دـیزگرب  منک ،  یمن  رخف  منا و  _ش_ يا نیرتراـکزیهرپ  نیرتـهب و  نم  هک  نم  تیب  لـها  زا  رفن  هـس  اـب  ارم  _د  يز _ گر ب_

(367  .) خلا ار  بلّطملادبع  رسپ  هزمح  ار و  بلاطوبا  رسپ  ود  رفعج  یلع و 

 : هیآ ریسفت  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  تسا  هدرک  تیاور  اضیا  و 

اُولَّدـَب ام  ُرِظَْتنَی َو  ْنَم  ْمُْهنِمَو  ُهَبَْحن  یـضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ْمِه  _ْ َیل _َ َهّللا ع اوُد  _َ ها او م ا ع_ _ُ قَد _َ ٌلا ص _ جِر ِ_ن_ي_َن  ُ_ؤ م ْملا ِ_َن  (م
(368 (.) ًالیْدبَت

(369  .) تسا بلاط  یبا  نب  ّیلع  ُرِظَْتنَی ) ْنَم   ) رفعج هز و  ح_م_ َ_ُه ) ْ_ب َ_ح َ_ض_ي ن َ_ْن ق م  ) زا دار  ك_ه م_

ادـخ و لوـسر  ریـش  ادـخ و  ریـش  هزمح  هک  تسا  هتـشون  شرع  قاـس  رب  هک  هدـش  تیاور  ( 370 () رئاـصب  ) رد ترــضح  نآ  زا  زین  و 
 . تسا ءادهّشلادّیس 

ترـضح تمدـخ  هب  يزور  دوب ، ورـشوخ  تماق و  دـنلب  درم  ساّبع  هک  تسا  هدرک  تیاور  يراـصنا  رباـج  زا  یـسوط  و ش_ي_خ 
هلآ و هیلع و  هّللا  یلص  لوسر 
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_ب حا ت_و ص_ يا ع_ّم ! دو ك_ه  _ مر دو و ف_ ّ_م ن_م_ دا ت_ب_س _ت_ فا وا  رب  رظن  ار  ترـضح  نوـچ  دـمآ  مـّلس 
رد راـتفگ  یتـسار  هب  دوـمرف : تسا ؟  زیچ  هچ  در ب_ه  لا م_ ج_م_ هّللا !  لو  _ سر ي_ا  سا گ_ف_ت :  _ّ ع_ب یلا .  ج_م_
_تا مّر زا م_ح_ يرا  _ كز _ي_ هر دو ك_ه پ_ _ مر ف_ _ت ؟  سا در ب_ه چ_ه چ_ي_ز  لا م_ هک ك_م_ دیسرپ  ّقح ؛
تر هد ك_ه ح_ض_ _ت ش_ ياور مـــال  _ّ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر ما  _ ما تر  زا ح_ض_ و  ( 371  .) قـل _ُ و ن_ي_ك_ي خ

 . تسا نم  ناردـپ  هیقب  وا  هک  دـینک  تیاعر  ساـّبع  قح  رد  ارم  تمرح  هک  دـندومرف  مّلـس  هلآ و  _ه و  یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر
(372)

هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  _ل ب_ر  یئر يزور ج_ب_ _ت ك_ه  سا هدر  _ت ك_ ياور _ه  يو _ _ن ب_با با و 
نآ ير ب_ر  دو و خ_ن_ج_ نآ ب_س_ت_ه ب_ يور  يدـنبرمک ب_ر  دوـب و  هدیــشوپ  یهایــس  ياـبق  دــش و  لزاـن  مـّلس 
وت ّمع  نادنزرف  ّيز  تفگ :  لیئربج  تسا ؟  ّيز  هچ  نیا  لیئربج !  يا  دو : _ مر تر ف_ ح_ض_ دو ، هدز ب_ _ن_د  بر ك_م_
لو _ سر تر  پ_س ح_ض_ سا .  _ّ ناد ع_ّم ت_و ع_ب _ نزر زا ف_ ناد ت_و  _ نزر رب ف_ ياو  دّمحم  ای  تسا ؛  ساّبع 
زا ناد م_ن  _ نزر ياو ب_ر ف_ نـم !  ّمـع  يا  تـفگ :  ساــّبع  اــب  دــمآ و  نوریب  هناــخ  زا  ملــس  هـلآ و  هــیلع و  هــّللا  یل  ص_
یم عـطق  ار  دوـخ  يدرم  تـلآ  یهد  یم  تـصخر  _ر  گا هـّللا !  لو  _ سر ي_ا   : سا گ_ف_ت _ّ ع_ب ناد ت_و ، _ نزر ف_

(374) .دش دهاوخ  عقاو  رما  نیا  رد  هچنآ  هب  تسا  هدش  يراج  (373  ) ملق هک  دومرف  ترضح  منک . 

لو _ سر ترـضح  زا  مالـّـسلا  هـیلع  بلاـط  یبا  یل ب_ن  يزور ع_ _ت ك_ه  سا هدر  _ت ك_ ياور سا  _ّ _ن ع_ب با زا  و 
_ي_د ك_ه سر ّمل پ_ هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  ص_
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، وا یتسود  یکی  یتسود :  ود  هب  مراد  یم  تسود  ار  وا  هّللاو  یلب ،  دومرف : يراد ؟  یم  تسود  ار  لیقع  وت  ایآ  هّللا !  لو  _ سر ي_ا 
وـت و دـنزرف  رد م_ح_ّتب  _د ش_د  هاو وا ك_ش_ت_ه خ_ دـنزرف  اـنامه  تشاد و  یم  تـسود  ار  وا  بلاـطوبا  هـکنآ  يرگید 
پ_س دا ؛ _ت_ سر _ن_د ف_ هاو تاول خ_ وا ص_ نا ب_ر  _ بّر هکئالم م_ق_ تسیرگ و  دهاوخ  وا  رب  نینم  ؤم  ياه  هدید 
يراـج ش_د و شا  هنیــس  رب  شا  هدـید  بآ  هـک  تـسیرگ  ردــق  نآ  مّلــس  هـلآ و  هـیل و  هـّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  ح_ض_
(375  .) نم زا  دعب  دیسر  دهاوخ  نم  تی  _ل ب_ ها _چ_ه ب_ه  نآ _ت م_ي ك_ن_م  اد ش_ك_يا ب_ه خ_ دو : _ مر ف_

 . یلاعت هّللا  ءاش  نا  ساّبع  نب  هّللادبع  رفعج و  نب  هّللادبع  لیقع و  رکذ  دیایب  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  باحصا  رکذ  رد  و 

هرا _ شا و  ص )   ) با پ_ي_غ_م_ب_ر _ح_ صا زا  ن_د ن_ف_ر  ___ لاو چ ___ حا ر  ___ كذ رد  م :  ___ هد ل  ___ ص ___ ف
اهنآ لئاضف  ب_ه 

هّللا همحر  ناملس  بانج  لاح  حرش 

هب صوص  _ع_ه و م_خ_ برا نا  _ كرا لّوا  ك_ه  (، 376  ) _ه یل هّللا ع_ ناو  _ ضر _ت  سا يد  _ّ نا م_ح_م _ مل س_ لّوا _ 
_ت و سا تّو و ع_ص_م_ت  _ل ب_ي_ت ن_ب_ ها کــل  _ِ رد س طر  و م_ن_خ_ ( 377 () ِْتیَْبلا َلْهَا  اَّنم  ُناْملَس   ) تفارش

 : هدومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ج_ن_با  وا ، رد ف_ض_ي_تل 

(378) .َناهُرْبلا یت  ُؤیَو  َهَمکِْحلا  ُحَنْمَی  ِْتیَْبلا  َلْهَا  اّنِم  ُناملس  ُدَف ، _ْ ُ_ن يال ْ_ز  َ_ن كَو ٌفَز  _ْ ُ_ن يال ْ_ٌر  َ_ح ُنا ب _ ْمل _َ س

نا _م_ قل زا  ار ب_ه_ت_ر  وا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هکلب  میکح  نامقل  لـثم  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  و 
 . _ت سا هدر  379)ش_م_  () ّ_م_ي_ن سو م_ت_  ) زا ار  وا  مــــــال  _ّ سلا _ه  یل _ر ع_ قا تر ب_ هدو و ح_ض_ _ مر ف_
زا 381)و   ) _س_ت ناد م_ي  _ظ_م )  عا _م  سا  ) باــــــنج نآ  هــــــک  هدـــــــش  دا  _تا م_س_ت_ف_ ياور زا  و  ( 380)

رد وا  تسا و  هجرد  هد  نامیا  يار  زا ب_ و  هدو .  ب_ لاد )  ب_ه ف_ت_ح  ( ) 382  ) _ي_ن ثَّد ُ_ح_ م
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هدو و ب_ه_ش_ت _ مر _ي_ا م_ي_ل ف_ ند رد  َ_ف ب_ه_ش_ت  ُ_ح زا ت اـیانم و  بیغ و  هب  ملاـع  هدوـب و  مهد  هجرد 
یلاـعت قـح  .دنتـشاد و  یم  تسود  ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هـّللا  یلـص  لوـسر  اد و  هدو و خ_ وا ب_ _ق  قا و ع_شا م_ش_ت_

وا و حد  رد م_ یتاـیآ  تسا و  ناـشیا  زا  یکی  ناملـس  هک  رفن  راـهچ  ّتبحم  هب  هدوـمرف  رما  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربـمغیپ 
ّمل هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  _ت ب_ر ح_ض_ قو _ل ه_ر  یئر هد و ج_ب_ لزا ش_ وا ن_ نار  _ قَا
وا _د  نادر عل گ_ _ّ _د و م_ط نا _ سر مال ب_ ار س_ نا  _ مل هک س_ راگدرورپ  بناـج  زا  هدرک  یم  رما  لزا م_ي ش_د  ن_

هلآ و هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  رد  وا  يارب  اهب  و ش_ 383 ؛)  ) _س_با نَا _ا و  يال _ا و ب_ مل م_ن_يا ار ب_ه ع_
زا _د  ندو _ مر وا ف_ میلعت  یئاـهزیچ  اـمهلآ  اـمهیلع و  هّللا  تاولـص  نینم  ؤملاریما  لوسر و  ترـضح  هدوب و  یتوـلخ  سلجم  مّلس 
هک يا  هبترم  هب  هدیـسر  و  هتـشادن ؛  ار  نآ  لّمحت  هّوق  لـباق و  وا  يد غ_ي_ر  _ حا هّللا ك_ه  مل  نوز ع_ نو و م_خ_ م_ك_ن_

 : هدومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح 

(384 (.) ِْتیَْبلا ْ_َل  هَا ّ_ا  ِ_ن ُ_َو م هَو ُحَز  _ْ ُ_ن ْ_ٌر ال ي َ_ح ُ_َو ب هو ِ_َر  الا خ َْمل  _ِ ْعلاَو َلَّوَالا  َْمل  _ِ ْعلا ُنا  _ ْمل _َ َكَرْدَا س )

لها ام  زا  وا  دوشن و  مامت  دوش  هتشادرب  وا  زا  هچره  هک  _ت  سا یئا  _ يرد وا  ار و  _ر  خآ لّوا و  مل  در ع_ كرد ك_ نا  _ مل س_
 . تسا تیب 

دوهی و زا  ناـیدا  ءاـملع  دزن  دوب و  یعاـس  ّقح  نید  بلط  رد  ابـص  ناوفنع  زا  یـسراف  ناملـس   : ) هدومر هّللارو ف_ _ي ن_ ضا ق_
وا هب  ّرَمم  نیا  زا  هک  يدئادش  رد  دومن و  یم  دّدرت  مهریغ  يراصن و 
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_ت ب_ه بو الا م_ر ن_ _ر  خآ دنتخورف و  ار  وا  هجاوخ  هد  زا  هدایز  قیرط  نیا  كولس  رد  هکنآ  ات  دیزرو  یم  ربص  دیـسر  م_ي 
دــیرخ و یغلبم  هـب  دوـهی  موـق  زا  ار  وا  _ي_د و  سر هوـل _  _ّ صلا _ض_ل  فا هـلآ  _ه و  یل ع_ _ن_تا _  _ه ك_يا جاو خ_

ناـبز زا  هک  دیـسر  یئاـج  هب  يو  نا ن_ب_ _ت_ سآ وا ن_س_ب_ت ب_ه  صا  _ت_ص_ خا تّدوم و  صـالخا و  ّتبحم و 
: َلیق َمِْعَنلَو م ا  دیدرگ  زارفارس  ِْتیَْبلا  َلْهَا  اّنِم  ُناْملَس  نوحشم  تیانع  نومضم  هب  رورس  نآ  كرابم 

 : رعش

ابَسَن َُهل  ناْملَس  ُهَّدَوَم  َْتناک 

(385 (.) امِحَر ِهْنباَو  ٍحُون  َْنَیب  ْنُکَی  َْملَو 

هدو ك_ه گ_ف_ت تیاور ن_م_ جرزب  نب  روصنم  زا  یلاـما )   ) باـتک رد  ُهَدَهْـشَم _  ُهّللاَرََّون  یـسوط _  رفعجوبا  ّلـجا  خـیش 
مونـش یم  یـسراف  ناملـس  رکذ  رای  امـش ب_س_ زا  نم  يالوم  يا  هک  متفگ  مالّـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  تر  ب_ه ح_ض_

رب ثعاب  هک  نادـب  يدّـمحم و  ناملـس  وگب  یـسرا  نا ف_ _ مل وگم س_ هک  دـندومرف  باوج  رد  ترـضح  نآ  تسیچ ؟  نآ  ببس 
هیلع نینم  ؤملاریما  ياوهوا  ندومن  راـیتخا  لّوا  دوب ، هتـسارآ  نآ  هب  _ت ك_ه  سا تلیـضف ع_ظ_ي_م  هس  ار  وا  نم  رکذ  ترثک 
رگید لام ،  تورث و  نابحاص  ءاینغا و  رب  ار  ناـشیا  وا  راـیتخا  ار و  ارقف  وا  نتـشاد  تسود  رگید  دوخ ، سفن  ياوه  ار ب_ر  مالّـسلا 

.ءاملع ملع و  هب  وا  ّتبحم 

(386) َنیکِرْشُْملا َنِم  َناک  ام  اِملْسُم َو  افینَح  احلاص  اْدبَع  َناک  َناْملَس  َّنِا 

یتعا مال ك_ه ج_م_ _ّ سلا هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  یفریص  ْریَدُس  زا  دوخ  دانـسا  هب  هدومن  تیاور  و ه_م_چ_ن_ي_ن 
نایم نآ  رد  زین  ناملس  دندرک و  یم  را  _ت_خ_ فا نآ  هب  دندومن و  یم  دوخ  بسن  رکذ  دندوب و  هتسشن  مه  اب  هباحص  زا 
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؟  تسیچ وت  بسن  لصا و  ناملس !  يا  تفگ :  درک و  ناملس  بناج  هب  ور  رمُع  سپ  دوب ،

ْ_ُت ُ_ن كَو _ِ ِهلآ ْ_ِه َو  َیل _َ ُهّللا ع یَّلَـص  ٍدَّمحُِمب  ُهّللا  َِینا  دَـهَف  ًـالاض  ُْتنُک  ِهّللاِدـْبَع  ُْنب  ُنا  _ ْمل _َ َ_ا س نَا ُنا : _ ْمل _َ َلا س َ_ق_ ف
یَّلَـص ٍدَّمَُحم  _ِ یلا ب ُهّللا ت_ع_ َ_ن_ي  َ_ق ْ_ت َ_عَا اکولْمَم ف ُْتنُکَو  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهّللا  یَّلَـص  ِّدَّمحُِمب  ُهّللا  َِیناـن  _ْ َ_غَا ًـِالئا ف ع_

(387  .) یهتنا .ُرَمُع  ای  یبَسَنَو  یبَسَح  اذهَف  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهّللا 

شتآ يور  یگید  هــک  _ي  تـــلا رد ح_ دراو ش_د  نا  _ مـــل رذو ب_ر س_ _ با _ت_ي  قو _ت ك_ه  سا رد خ_ب_ر  و 
هچنآ زا  ادبا  دش و  نوگ  _ نر دیطلغ و س_ هیاپ  هس  يور  زا  گید  هاگان  دندرک  یم  ثیدـح  دنتـسشن و  مه  اب  یتعاس  دوب  هتـشاذگ 

دش نوگنرس  هرابود  هکدوب  هتـشذگن  ینامز  زاب  تشاذگ ؛  دوخ  ياج  هب  تشادرب و  ار  نآ  ناملـس  تخیرن ،  يا  هرطق  دوب  گید  رد 
ناملـس دزن  زا  هدز  تشحو  رذوـبا  تشاذـگ .  دوـخ  ياـج  هب  تشادرب و  ار  نآ  ناملـس  هراـب  _گ_ر  يد تـخیرن ؛  نآ  زا  يزیچ  و 

نآ يارب  ار  تیاـکح  دوـمن و  تاـقالم  ار  مالّـسلا  هـیلع  نـینم  ؤـملاریما  باـنج  هـک  دوـب  رّکفت  تلاـح  نور ش_د و ب_ه  ب_ي_
َِلتاق ُهّللا  مِحَر  تفگ  یهاوخ  هنیآره  دناد  یم  هچ  _ نآ هب  ارت  ناملـس  دـهد  ربخ  رگا  رذوبا ! يا  دومرف : بانج  نآ  تفگب ،  ترـضح 

رفاک دنک  وا  راکنا  هکره  تسا و  نم  ؤم  دـشاب  هتـشاد  وا  لاح  هب  تفرعم  هک  ره  نیمز ،  رد  تسا  هّللا  باب  ناملـس  رذوبا  يا  َناْملَس !
(388  .) تسا تیب  لها  ام  زا  ناملس  تسا و 

يا تفگ :  ناملـس  ب_ه  دـشوج ، یم  شتآ  نودـب  هتـشاذگ  راـب  رـس  یگید  دـید  دـش  دراو  ناملـس  رب  دادـقم  _ت_ي  قو و ه_م 
هّللادبعوبا

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 310 

http://www.ghaemiyeh.com


هلعـش _ت س_ن_گ_ه_ا  شاذ _گ گ_ يد _ر  يز رد  تشادرب و  گنـس  هنادود  ناملـس  دـشوج !؟ یم  شتآ  نودـب  گید  ! 
يزیچ تفگ :  دادقم  نک .  نیکس  ار ت_ _گ  يد شو  ج_ دو : _ مر ناملس ف_ .دش  رتدایز  شـشوج  گید  مزیه  دننام  دندیـشک 

_ن_د نا ار م_ دو  كرا خ_ _ت م_ب_ سد نا  _ مـل س_ _م .  نا ور ن_ش_ ار ف_ وا  شوـج  اــت  مـنزب  گــید  رد  هـک  تـسین 
تشادرب شآ  نآ  زا  يرادقم  دش و  نکاس  شـشوج  ات  دز  ار ب_ر ه_م  _گ  يد در و  _گ ك_ يد رد  _ل  خاد ك_ف_چ_ه 

يارب ار  هّـصق  درک و  بّـجعت  یلیخ  هــع  _ قاو _ن  يا زا  داد  .دو م_ق_ _ مر داد م_ي_ل ف_ دو و ب_ا م_ق_ _ت خ_ سد اــب 
(389) .درک لقن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 

لاوـحا رد  اــهنآ  زا  يا  هـلمج  دــیایب  دوـش و  _ر  كذ _ت ك_ه  سا نآ  زا  هدا  _ يز وا  حد  رد م_ _تا  ياور هـل ؛  _م_ جــلا ب_
 . هنع هّللا  یضر  رذوبا  ترضح 

ب_ر ضرالا )  ط_ّي   ) هنیدم ب_ه زا  بش  نامه  رد  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  درک و  تافو  نئادم  رد  َ_ه 36  َ_ن رد س
كاخ هب  اجنامه  رد  دناوخ و  وا  رب  زام  در و ن_ داد و ك_ف_ن ك_ ار غ_س_ل  وا  _ر ش_د و  ضا وا ح_ هزا  س_ر ج_ن_

تشادرب وا  تروص  زا  ءادِر  دش  دراو  ناملس  هزانج  رـس  رب  مالّـسلا  هیلع  نینم  _ؤ  ملار _ي_ ما نو  هک چ_ تسا  یتیاور  رد  و  تفر . 
: دومرف ترضح  درک  یمّسبت  بانج  نآ  تروص  هب  ناملس 

(. َکِمْوَق ْنِم  کیخَا  یلَع  َّرَمام  َُهل  ْلُقَف  ِِهلآو  ِْهیَلَع  ُهّللا  یَّلَص  ِهّللا  َلوُسَر  َتیَقل  اِذا  ِهّللاْدبَع  ابَاا  َ_ب_ا ي  حْر _َ (م

ترـضح راّیط و  رفع  ترـضح ج_ وا ، رب  زاـمن  هب  داتـسیا  نیفکت  زیهجت و  زا  دـعب  درک و  زی  ار ت_ج_ه_ وا  تر  پ_س ح_ض_
رد دندش  رضاح  ناملس  ترضح  زامن  رد  رضخ 
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راز رد ه_ر ص_ف_ي ه_ دو ك_ه  _ه ب_ کـئال زا م_ دا ص_ف  ود ن_ف_ر ه_ف_ت_ نآ  زا  مادـک  ره  اـب  هـک  یتلاـح 
فیرـش ربق  ًالعف  دومرف و  تعجارم  هنیدـم  هب  بش  نامه  رد  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـض  و ح_ ( 390) .دو _ت_ه ب_ شر راز ف_ ه_

و _ن )  يرئاّزلا _ه  يد ه_  ) رد و م_ن  _ت .  سا رــضاح  يداــب و  ره  رازم  رهاــظ و  یگرزب  نحــص  هعقباــب و  نئادــم  رد  ناــملس 
(391  .) ما هدرک  لقن  ار  نآ ج_ن_با  ترا  _ يز _ي_ح )  (م_ف_تا

يرافغ رذوبا  لاح  حرش 

زا یکی  بانج  نآ  تسا و  راـف  _ِ َ_ن_ي غ هلیبق ب زا  ( 392  ) هدانُج نب  بدنُج  بانج  نآ  مسا  تسا ،  هنع  هّللا  یـضر  رَذُوبَا  مود _ 
یضارا هب  یناملـسم  زا  دعب  و  ( 393) دروآ مال  _ سا _ت ك_ه  سا مجنپ ك_س  اـی  مراـهچ  یلوق  هب  سک و  موس  هعبرا و  ناـکرا 

تر _ت ح_ض_ مد ها ب_ه خ_ _گ_ نآ دو  _ر ن_ب_ ضا قد ح_ _ْ َ_ن ُ_د و خ ُحا رْد و  _َ گــــنج ب رد  دــــش و  دوــــخ 
لوـسر دزن  رد  وا  تناـکم  تشاد و  تمدـخ  تمزـالم  تفا و  ّمل ش_ت_ هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  ياد ص_ لو خ_ _ سر

وا هدرک و  _ش  _يا مر ناوار ف_ وا ف_ قح  رد  ترـضح  دوش و  رکذ  هک  تسا  نآ  زا  هدایز  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  يادخ 
ِتَّلَظَا ام   ) روهشم _ث  يد وا ح_ رد ح_ق  _ت_ه و  فر _د گ_ هز رد  (395  () میرم نب  یسیع  هیبش   ) و ( 394  () تّما ُقیّدِص   ) ار

(396  .) هدومرف خلا )  ءارْضَخلا 

زا _ت ك_ه ب_ع_د  سا نآ  دوش  یم  دافتسم  هّماع  هّصاخ و  رابخا  زا  هچنآ  هک  هدومرف  هایحلا )  نیع   ) رد یسل  _ه م_ج_ مال ع_
_ي سرا نا ف_ _ مل نءا س_ _ع_ت ش_ فر ردق و  تلالج  هب  یسک  هباحص  نایم  رد  مالّسلاامهیلع  نیموص  _ب_ه م_ع_ تر

رب ناملس  هک  دوش  یم  رهاظ  رابخا  یضعب  زا  دوبن و  دادق  رذو و م_ _ با و 
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(397) .دادقم رب  وا  دراد و  حیجرت  وا 

_ب نا زا ج_ يداـنم  تماــیق  زور  رد  هـک  تـسا  يورم  مالـّـسلا  هـیلع  مظاــک  _ي  سو ما م_ _ ما تر  زا ح_ض_ هدو  _ مر و ف_
تر م_س_ت_ق_ي_م نآ ح_ض_ هقیرط  رب  هک  هّللادبع  نب  دّمحم  ناصلخم  يراوح و  دـنیاجک  هک  دـنک  اد  هّز ن_ _ علا _ّ بر
زا _ت  سا يور  م_ و  ( 398) .داد رذوـبا و م_ق_ ناملــس و  دزیخرب  سپ  دنتــسکشن ؟ ار  ترــضح  نآ  ناـمی  _د و پ_ ندو ب_

ار اد م_ دو ك_ه خ_ _ مر ّمل ف_ هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  ربـمغیپ ص_ ترـضح  هک  مالّـسلا  هـیلع  قدا  تر ص_ ح_ض_
بلاـط و یبا  نب  ّیلع  هک  دومرف  تعاـمج ؟  نآ  دنتـسیک  هّللا  لوسر  اـی  دـنتفگ : هباحـص ،  زا  سک  راـهچ  یتسود  هب  تسا  هدرک  رما 

هّللا یل  لو ص_ _ سر تر  هک ح_ض_ تسا  يورم  هعیش  ینس و  بتک  رد  رایـسب  دیناسا  هب  و  ( 399) .رذوبا نا و  _ مل دادقم و س_
(400) .دشاب رذوبا  زا  رتوگتسار  هک  ار  یسک  هتشادنرب  نیمز  یسک و  رب  هدرکن  هیاس  نامسآ  هک  دومرف  مّلس  هلآ و  هیل و  ع_

هّللا یل  تلاـسر ص_ ترـضح  زا  باـعیتسا )   ) باـتک رد  تـسا  تنــس  لـها  ياـملع  مظاـعا  زا  _ّر ك_ه  بـلاد _ن ع_ب_ با و 
تیاور هب  و  تسا .  میرم  نب  یسیع  دهز  هب  نم  تّما  نایم  رد  رذوبا  دومرف : هک  تسا  هدر  _ت ك_ ياور ّمل  هلآ و س_ _ه و  یل ع_

هک دندومرف  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  تسا ك  هدومن  تیاور  ًاضیا  و  ( 401) .دهز رد  تسا  میرم  نب  یـسیع  هیبش  رگید 
نآ زا  چـیه  هـک  دز  نآ  رب  یهرگ  دـندوب و  _ز  جا نآ ع_ زا ح_م_ل  نا  _ مدر در ك_ه م_ دــنچ ض_ب_ط ك_ یملع  رذوـبا 

(402) .دماین نوریب 

رب هّللا  _م_ه  حر رذو  _ با يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربـتعم  دنـس  هـب  هـّللا  هـمحر  هیوباـب  نـبا 
هانپ تلاسر  ترضح 
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نایم رد  ینخس  هتـسشن و  تولخ  هب  ترـضح  نآ  تمدخ  رد  یبلک  هیحد  تروص  هب  لیئربج  تشذگ ،  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
دراد یناــه  فر ن_ تر ح_ _ت و ب_ا ح_ض_ سا _ي  بــل _ي_ه ك_ حد در ك_ه  نا ك_ رذو گ_م_ _ با تــشاد ، 

مال باو س_ ار ج_ وا  ام  درک  یم  مالـس  رگا  درکن  مالـس  تشذـگ و  ام  رب  رذوبا  کنیا  هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  لیئربج  تشذـگب ، 
_ه_ا نا _م_ سآ _ل  ها نا  م_ي_ رد  ه_س_ت ك_ه  یئا  _ عد ار  وا  _ت_ي ك_ه  سرد گ_ف_ت_ي_م ب_ه  م_ي 
، دــمایب رذوـبا  تـفرب  _ل  یئر نو ج_ب_ چ_ لا ك_ن .  يو س_ؤ  زا  جور ك_ن_م  نو م_ن ع_ چ_ _ت ،  سا فور  م_ع_
وا يرما  يارب  دوب و  تترضح  رد  یبلک  هیحد  هک  متفای  نینچ  تفگ :  رذوبا  يدرکن ؟  مالس  ام  رب  ارچ  رذوبا ! يا  هک  دومرف  ترضح 
دو _ مر تر ف_ ح_ض_ ار ق_ط_ع ك_ن_م ؛  مـال ش_م_ا  _ت_م ك_ ساو يا ن_خ_ هد  _ي_ توـل ط_بل هـب خ_ ار 

لیئربج هک  یناوخ  یم  نآ  هب  ار  ادخ  هک  تسا  اعد  هچ  دومرف : ترـضح  دـش ، مدان  رایـسب  رذوبا  تفگ ،  نینچ  دوب و  لیئربج  ك_ه 
 : مناوخ یم  ار  اعد  نیا  تفگ  تسا ؟  فورعم  اهنامسآ  رد  هک  داد  ربخ 

(403) .ِساّنلا رارِش  ْنَع  ینِْغلاَو  ِهَیفاْعلا  یلَع  َرْکُّشلاَو  ِءالَْبلا  ِعیمَج  ْنِم  َهَِیفاْعلاَو  َکِِّیبَِنب  َقیدْصَّتلاَو  َِکب  َنامیالا  َُکلَئْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا 

هدرزآ وا  تسیرگ ك_ه چ_ش_م  نادـنچ  یهلا  فوخ  زا  رذوبا  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  دّـمحم  ماـما  تر  زا ح_ض_
دنتفگ نآ ن_ي_س_ت .  ناد غ_م  ارم چ_ن_ تفگ :  .دشخب  افـش  ار  وت  مشچ  ادخ  هک  نک  اعد  هک  دنتف  وا گ_ ب_ه  ش_د ،

هک میظع  زیچ  ود  تفگ :  هدرک ؟  ربخ  یب  دوخ  مشچ  زا  ارت  هک  تسا  مغ  هچ 
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(404  !) تسا خزود  تشهب و  هک  مراد  شیپ  رد 

هیلع و هـّللا  یلـص  اد  لو خ_ _ سر يزور  هدر ك_ه  _ت ك_ ياور سا  _ّ هـّللاد ب_ن ع_ب زا ع_ب_ _ه  يو _ _ن ب_با با
زا لّوا ك_س_ي ك_ه  دو : _ مر _د ف_ ندو وا ب_ _ت  مد رد خ_ هباحـص  زا  یعمج  دوب و  هتـسشن  اُبق  دجـسم  رد  مّلـس  هلآ و 

نیا _ه  نو ص_ح_با چ_ _د ! _ل ب_ه_ش_ت ب_شا ها زا  ش_خ_ص_ي  _ت ،  _ن س_عا يا رد  _د  يآرد رد  _ن  يا
کی ره  هک  دنوش  لخاد  لاحلا  یتعامج  دومرف : سپ  _ن_د ؛ لو ن_م_يا _ خد هب  تردابم  دیاش  هک  دنتساخرب  یعمج  دندینـش  ار 

_ت_ن فر نور  _د ب_ه ب_ي_ هد ترا  ار ب_ش_ نا م_ _ش_ يا نا  رد م_ي_ _ه  كر دــــنریگ ه_ تقبـــــس  يرگید  رب 
زا میهاـم  مادـک  رد  اـم  دوـمرف : ناـشیا  هب  ترـضح  دـش ، لـخاد  تعاـمج  نآ  اـب  رذوـبا  سپ  تـسا ؛  تـشهب  لـها  زا  وا  ها ،  _ مرذآ
نم هـک  دوـمرف  تر  ح_ض_ هـّللا .  لو  _ سر _ت ي_ا  فر رد  رذآ ب_ه  رذو گ_ف_ت ك_ه  _ با _ي ؟  مور _ه_يا  ها م_
مرح زا  نم  زا  دعب  ارت  هکنآ  لاح  یشابن و  نینچ  هنوگچ  یتشهب و  لها  زا  وت  هک  دننادب  هباحص  هک  متـساوخ  یم  نکیلو  متـسناد  یم 

درک و یهاوـخ  یناگدـنز  تـبرغ  رد  اـهنت  سپ  درک ، دـنهاوخ  نوریب  ناـشیا  یتـسود  نـم و  تـی  _ل ب_ ها تـّبحم  ببــس  هـب  نـم 
نم ناقیفر  تعامج  نآ  تفاـی  دـنهاوخ  وت  نفد  زیهجت و  تداعـس  قار  _ل ع_ ها زا  و ج_م_ع_ي  در ، _ي م_ هاو ت_ن_ه_ا خ_

(405  .) هدومرف هدعو  ار  ناراکزیهرپ  ادخ  هک  یتشهب  رد  دوب  دنهاوخ 

دو _ج_ا ب_ نآ رد  _ت و  فر ماش  تیالو  هب  رَمُع  نامز  رد  رذوبا  هک  تسا  نیا  شلـصاح  هک  دنا  هدرک  لقن  هدمتعم  رَیِـس  بابرا 
دو و ب_ه _ت ب_ يـالو نآ  یلاو  نا  بناـج ع_ث_م_ زا  نایفـس  یبا  نـب  هیواـعُم  هـکنآ  رباـنب  ناـمثع و  تفـالخ  نا  _ مز ت_ا 

تالم ت_ج_

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 315 

http://www.ghaemiyeh.com


هفیلخ تیالو  هب  ار  مدرم  هداشگ و  وا  شنزرس  خیبوت و  هب  نا  _ بز دو  _ل ب_ فوعشم و م_يا ایلُع  تارامع  ینابم و  دییشت  ایند و 
نآ _ب  قا دو و م_ن_ _ي_ب م_ي ن_م_ غر مــــال ت_ _ّ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ مــــلار _ي_ ما ترــــضح  قــــحب 

ب_ه ار  نا  _ش_ يا زا  يرا  ب_س_ي_ ك_ه  يو  ن_ح_ ب_ه  در  ش_م_ م_ي  ما  ش_ _ل  ها ب_ر  ار  تر  ح_ض_
رد ك_ه  _ي  نا ش_ي_ع_ي_ ك_ه  _ت  سا رو  م_ش_ه_ چ_ن_ي_ن  و  _ي_د  نادر گ_ _ل  م_يا ّ_ع  ت_ش_ي

ار ب_ه لا  _ه ح_ق_ي_ق_ت ح_ يوا ُ_ع_ م _ت .  سا رذو  _ با _ت  كر _د ب_ه ب_ نا  ( _ل ما َ_ل ع_ َ_ب ج  ) ما و ش_
فر م_ي زا ت_و م_ن_ح_ ار  _ت  يالو نیا  مدرم  دنامب  تیالو  نیا  رد  رگید  زور  دـنچ  رگا  هک  دومن  مالعا  تشون و  نامث  ع_
یناشن و ْوَر  تشرد  یبکرم  رب  ار  رذوبا  هک  دیاب  هّتبلا  دسرب  وت  هب  نم  همان  نوچ  هک  تشون  وا  باوج  رد  نام  .د ع_ث_ _ نادر گ_
وا رطاـخ  زا  وـت  رکذ  نـم و  رکذ  دوـش و  بلاـغ  وا  رب  باوـخ  اـت  دــنارب  زور  بـش و  ار  بـکرم  نآ  هـک  یتـسرف  وا  اـب  فـینع  یلیلد 
درم دـناشنب و  هنهرب  ْوَر و  تشرد  يرتـش  ناـهوک  رب  ار  وا  دـناوخب و  ار  رذوبا  دیـسر  هیواـعم  هب  هماـن  نآ  نوچ  .دوش  شو  _ مار ف_

وا رب  ماـمت  يرثا  يریپ  بیـش و  تقو  نآ  دوب و  _ر  غـال ـالا و  زارد ب_ يدرم  هّللا  همحر  رذوبا  .درک  هارمه  وا  اـب  ار  فـینع  تشرد 
زاـهج رتـش  دـنار و  یم  فنع  هب  ار  رتـش  لـیلد )   . ) هدـش فیحن  فیعـض و  هتـشگ  وا س_ف_ي_د  يور  رـس و  يوم  دوب و  هدرک 

_ت_ه و فو داتفیب و ك_ نآ  تشوگ  تشگ و  حورجم  رذوبا  ياهنار  تفر  یم  رتش  نآ  هک  یـشوخان  یتخـس و  تیاغ  زا  تشادن 
_ل ش_د و خاد _ن_ه  يد رو ب_ه م_ _ج_ نر
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دید یم  ار  وا  هاـگره  درک و  یم  ضارتـعا  ناـمثع  لاوقا  لاـمعا و  رب  زی  _ج_ا ن_ نآ هدو  _تا ن_م_ قـال نا م_ ب_ا ع_ث_م_
: دناوخ یم  ار  هیآ  نیا 

_ْ ُ_م ُ_ه بو _ُ ُ_ن جَو ُ_ْم  ُ_ه ها ِ_ب_ ج ِ_ه_ا  ب يو  _ْ ُ_ك َ_ت ف َمَّن  _َ َ_ه ج را  ن_ ف_ي  ْ_ه_ا  َیل _َ ع ْ_م_ي  ُ_ح ي َمْو  _َ (ي
(406 (.) ..ْمُهُروُهُظَو

(407  .) کلذ ریغ  یلا  دوب  نامثع  رب  ضیرعت  شضرغ  و 

زا ار  وا  لاـی  _ل و ع_ ها وا و  جورخ  هب  مکح  درواـین و  رذوـبا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باـت  ناـم  ع_ث_ هـل ؛  _م_ جـلا ب_
زین نیا  هب  دومن و  عنم  ناناملـسم  نداد  يوتف  زا  ار  وا  هدرکن  افتکا  نیا  هب  دومن و  دوب _  وا  دزن  عضاوم  نیرتهب  هک  هَذـَبَر _  هب  هنیدـم 

.دـیامنن مادـقا  وا  دو ك_ه ه_ي_چ ك_س ب_ر ت_ش_ي_ي_ع  ح_ك_م ن_م_ رذوـبا ، جورخ  نیح  رد  هدوـمنن  اـفتکا 
نب ناورم  دـنتفر و  نوریب  وا  تعیاشم  هب  رگید  یـضعب  رـسای و  راّمع  لـیقع و  مالّـسلاامهیلع و  نینـسح  مالّـسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما 

مکح فــالخ  هــک  ددرگ  رداــص  یتــکرح  امــش  زا  ارچ  هد گ_ف_ت :  _ مآ ار پ_ي_ش  نا  _ش_ يا هار  رد  _ك_م  حــلا
مـال _ّ سلا _ه  یل ریما ع_ ترــضح  دـش  ییوـگتفگ  ناورم  مالـّـسلا و  هـیلع  نـینم  ؤـملاریما  ناـیم  و  دــشاب ؟ ناـمثع  _ف_ه  یل خ_
هیلع ریما  تر  نو ح_ض_ .در چ_ تیاکــش ك_ هـتفر  ناــمثع  دزن  ناورم  دز ، ناورم  رتـشا  شوـگ  ود  ناــیم  رد  _ه  نا _ يزا ت_
نایم رد  هنایزات  هک  دراد  هوکش  وت  زا  ناورم  هک  تفگ  مالّسلا ،  هیلع  ریما  ترـضح  هب  نامثع  دندرک  تاقالم  مه  اب  نامثع  مالّـسلا و 
مکح تسا  هداتـسیا  يارـس  رَد  رب  نم  رت  _ن_ك ش_ يا _د ك_ه  نداد باو  تر ج_ نآ ح_ض_ يا ؟  هدز  وا  رتـشا  شوگ  ود 

(408) .دنز وا  شوگ  ود  نایم  رد  هنایزات  دور و  نوریب  ناورم  ات  يامرفب 

يالتبا هَذ ش_د و  _َ بَر رد  رذو  _ با هل ؛  _م_ جلا ب_
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دو ك_ه م_ع_شا يد چ_ن_د ب_ _ف_ن_ سو ار گ_ وا  _ت و  فا تاـفو ي_ ّرَذ )  ) شدــنزرف هـک  دیــسر  یئاــج  هـب  وا 
هَذ _َ بَر رد  شا ن_ي_ز  هجوز  دـندش و  فلت  یگمه  دیـسر و  مه  هب  اهنآ  نایم  رد  یتفآ  دـینارذگ  یم  اـهنآ  هب  لاـی  دو و ع_ خ_

رذو گ_ف_ت ك_ه _ با رتـخد  دوـب ، یم  يو  دزن  هـک  يرتـخد  دوـب و  هدــنام  رذو  _ با ه_م_ي_ن  _ت .  فا _تا ي_ فو
_ه _ن_گ_ي ب_ر م_ا غ_بل سر میروخب و گ_ هک  دـماین  اـم  تسد  هب  چـیه  هک  تشذـگ  مردـپ  زور ب_ر م_ن و  س_ه 

تـسد هب  یهایگ  دیاش  میور  نا  _گ_س_ت_ ير يارحـص  نیا  هب  ایب  دـنزرف ، يا  هک  رد ب_ه م_ن گ_ف_ت  در پ_ ك_
مدرک رظن  تشاذـگ  نآ  رب  رـس  دومن و  عمج  یگیر  مردـپ  دـماین ؛ _ت  سد يزیچ ب_ه  میتفر  ارحـص  هب  نوچ  میروخب ؛  میروآ و 

نا _ نیا ب_ي_با رد  منک  هچ  وت  اب  نم !  ردپ  يا  متفگ :  متـسیرگ و  هداتفا ،  راضتحا  لاح  هب  ددرگ و  یم  مدـید  ار  وا  ياهمـشچ 
_ل ها زا  یعمج  مریم  نو م_ن ب_ سر ك_ه چ_ م_ت_ _ت_ر ! خد يا  گ_ف_ت :  _ت ؟  بر یئا و غ_ ب_ا ت_ن_ه_

لوــسر _ت_ي ك_ه ح_ب_ي_ب م_ن  سرد _د و ب_ه  نو رو م_ن ش_ _ ما ّ_ه  جو _ن_د و م_ت_ قار ب_ي_يا ع_
_تل حر ملا ب_ق_ءا  نم ب_ه ع_ نوـچ  رتـخد  يا  هداد ؛  ربـخ  نینچ  كوـبَت  هوزغ  رد  ارم  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلـص  ادـخ 

ور و ب_گ_و _ك ب_ يدز دو ن_ اد ش_ هلفاق پ_ي_ نوچ  نیـشنب  قارع  هار  رـس  رب  شکب و  نم  يور  رب  ار  اـبع  ك_ن_م 
_تا فو _ت  سا مـــــل  هـــــلآ و س_ _ه و  یل هــــــّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  _ه ح_ض_ زا ص_ح_با رذو ك_ه  _ با

دندمآ و وا  تدایع  هب  هََذبَر  لها  زا  یعمج  لا  _ن ح_ يا رد  _ت_ر گ_ف_ت ك_ه  خد _ت_ه .  فا ي_
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 : تفگ يراد ؟  شهاوـخ  زیچ  هچ  دـنتفگ : .دوـخ  ناـهانگ  زا  تفگ :  يراد ؟  تیاکـش  هچ  زا  يراد و  رازآ  هچ  رذوـبا ! يا  دـنتفگ :
 ، هدرک راـمیب  ارم  بیبـط  تفگ :  میرواـیب ؟  وت  يارب  هک  یهاوخ  یم  یبـیبط  اـیآ  دـنتفگ : _م .  هاو یم خ_ دوـخ  راـگدرورپ  تمحر 
 : تفگ داـتفا  توملا  کـلم  رب  يو  رظن  نوچ  هک  تفگ  رتـخد  تسوا !  زا  اود  درد و  تسا  ناـیملا  _د ع_ نواد ط_ب_ي_ب خ_
وت راد  _ يد زا  دا ك_س_ي ك_ه  راگتسر م_ب_ مراد و  وا  هب  جایتحا  تیاهن  هک  تسا  هدمآ  یماگنه  رد  هک  یتسود  هب  ابحرم 

ياقل ناهاوخ  هشیمه  هک  یناد  یم  هک  دنگوس  وت  قح  هب  ناسرب  شیوخ  تمحر  راوج  هب  دوز  ارم  ادـنوادخ ! ددرگ ، نامیـشپ  مدان و 
دومن لاـحترا  سد  ملا ق_ نو ب_ه ع_ _ت_ر گ_ف_ت ك_ه چ_ خد ما .  هدو  گر ن_ب_ ْهِراـک م_ زگره  ما و  هدوـب  وـت 

هور يا گ_ نا گ_ف_ت_م ك_ه  _ش_ يا دندش ب_ه  ادیپ  یعمج  متسشن ،  قارع  هلفاق  هار  رس  رب  مدیشک و  وا  رس  رب  ار  ابع 
دندمآ دورف  ناشیا  هتفای ؛  تافو  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  تر  _ب ح_ض_ حا رذو م_ص_ _ با نا !  _ نا _ مل م_س_

نایم رد  رتشا  کلام  دندرک و  نفد  هدرازگ و  زامن  وا  _د و ب_ر  ندر _د و ك_ف_ن ك_ نداد ار غ_س_ل  وا  دنتـسیرگب و  و 
(409) .دوب ناشیا 

_م هرد راز  راهچ ه_ هّلح  نآ  تمیق  متـشاد و  دوخ  اـب  هک  مدرک  نفک  يا  هّلح  رد  ار  وا  نم  تفگ  کـلا  _ت ك_ه م_ سا يور  م_
لا س_ي و ي_ك_م ي_ا س_ي رد س_ رذوـبا  تاـفو  هک  تسا  هدر  _ر ك_ كذ _ّر  بلاد _ْ َ_ب _ن ع با و  ( 410) .دو ب_

(411  .) تشازگ زامن  وا  رب  دوعس  هّللاد ب_ن م_ دو و ع_ب_ تر ب_ مود ه_ج_ و 

دادقم لاح  حرش 

مو س_
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وا ثوغ  _ يد نب ع_ب_ دوسا  نوچ  تسا و  یئارَْهب  ورمع  شردـپ  مسا  تسا ،  دو  _ سالا داد ب_ن  _ع_ب_د م_ق_ مو _ با _ 
زا یکی  مانَا و  دّیس  باحـصا  ّصاو  زا خ_ مال و  الا س_ میدق  راوگرزب  نآ  تسا .  هدش  دوسالا  نب  دادقم  هب  فورعم  هدومن  یّنبت  ار 

هعیش یّنُس و  دیآ  ریرحت  هب  هک  تسا  نوزفا  نآ  زا  وا  تعاجش  يرادنید و  تسا ؛  هلزنملا  فیرش  ردقلا و  میظع  رایسب  هعبرا و  ناکرا 
دومرف هک  دنا  هدرک  تیاور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  .دننات  _ ساد وا ه_م_ تلال  رد ف_ض_ي_تل و ج_

یلع دومرف : دنتسیک ؟ ناشیا  دنتفگ : مراد ،  _ت ب_ سود ار  ناشیا  هک  هدومرف  هدومرف و  رما  نت  راهچ  ّتبحم  هب  ارم  یلاعت  دنوادخ 
يو رتخد ع_م_ هک  بلّطملادبع  نبریبز  تنب  هعابُـض  و  ( 412  .) نیعمجا مهیلع  هّللا  ناوضر  رذوبا  ناملـس و  دادقم و  مالّـسلا و  هیلع 

هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  _ت  مد رد خ_ تاوز  رد ج_م_ي_ع غ_ هدو و  وا ب_ _ه  جوز _د  اد ب_شا لو خ_ _ سر
تسا نآ  زا  هدایز  وا  تلیضف  رد  رابخا  و  ( 413  ) تسا ناشیا  قاتشم  تشهب  هک  تسا  رفن  راهچ  نآ  زا  یکی  وا  هدرک و  هدهاجم  مّلس 
تیاور مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  زا  یّـشَک  خیـش  هک  یثیدـح  نآ  باـب  نیا  رد  تسا  _ي  فا دو و ك_ رکذ ش_ اـجنیا  رد  هک 

: دومرف هک  هدرک 

َلا ُ_ّم ق_ َ_َع ث جَر ُ_ّم  َ_ًه ث ْ_ص َ_ي َصاح ح َناک  َلاق  راّمَع ؟ ُْتلُقَف  َلاق  ُدادْقِْملاَو ، رَذُوبَا  ُناْملَـس َو  ٍرَفَن  َثالَث  ِّالا  ُساّنلا  َّدَـتِرا  )
(414 (؛) ُدادقِملاَف َ_ٌي  ُْهل ش _ُ خْد _َ ْملَو ي َّك  _ُ َ_ش َْمل ي يذلا  َتْدَرَا  ْنِا 

داد رذو و م_ق_ _ با نا و  _ مل نآ س_ هک  رفن  هس  رگم  دندش  دترم  مدرم  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  ترـضح  ینعی 
تسا
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مال _ّ سلاا _ه_م_ یل _ي_ت ع_ بلا _ل  ها وا ن_س_ب_ت ب_ه  ّتبحم  روهظ  اب  رـسای  نب  راّـمع  اـیآ  هک  دیـسرپ  يوار  سپ  ، 
هب عوجر  نآ  زا  دعب  دش  رهاظ  وا  رد  يدّدرت  یلیم و  كدـنا  هک  دومرف  ترـضح  دو ؟ _ل ن_ب_ خاد _ن چ_ن_د ك_س  يا رد 
وا يار  ّ_ي ب_ ار ك_ه ه_ي_چ ش_ك نآ ك_س_ي  _ي  هاو _ر خ_ گا دو ك_ه  _ مر ها ف_ _گ_ نآ دو ؛ قح ن_م_

هراـپ دــننام  وا  سّدــقم  لد  _ت ك_ه  سا رد خ_ب_ر  _ت و  سا داد  وا م_ق_ ناد ك_ه  _ل ن_ش_د پ_س ب_ صا ح_
 . یمکحم زا  دوب  نهآ 

ِیف ِفلَا  َِهلْزنَمَک  ِهَّمُالا  ِهِذ  یف ه  ِدَو  _ْ سَالا ِْنب  ِدادْقِْملا  َُهلِْزنَم  امَّنِإ  َلاق  مالّـسلا  هیلع  ِهّللاِدـْبَع  یبَا  ْنَع  صاِصتْخِالا )   ) بات _ِ َ_ْن ك عَو
دبسچ یمن  نآ  هب  رگید  فرح  هک  تسا  نآرق  رد  فلا  هاگیاج  دننام  تّما  نیا  رد  دادقم  هاگیاج  ( 415) .ٌیَش اِهب  ُقَْزلَی  ِنآْرُْقلا ال 

وا هزاــن  .در پ_س ج_ _تا ك_ فو _ت  سا _ن_ه  يد _خ_ي م_ سر ك_ه ي_ك ف_ فْر )  _ُ ج  ) رد س_ن_ه 33  رد 
هک تسا  لمتحم  یلب  درادن  ّتیعقاو  دنهد  تبسن  يو  هب  ناو )   ) رهـش رد  هک  يربق  دندومن و  نفد  عیقب  رد  دندر و  ار ح_م_ل ك_

.دشاب برع  خیاشم  زا  یکی  ربق  ای  يرویس  دادقم  لضاف  ربق 

دوب مالّسلا  هیلع  یلع  نمشد  دادقم  رسپ 

قا ّ_ف_ تا _ل  هاا شر م_ع_ب_د ن_ نءا پ_س_ تلـال ش_ _ن ج_ يا داد ب_ا  _ت ك_ه م_ق_ سا نآ  بـئار  زا غ_ و 
رب مالّسلا  هیلع  نین  _ؤ م_ ملار _ي_ ما نوچ  دش و  هتـشک  دوب و  هشیاع  رکـشل  یهارم  َ_ل ب_ه ه_ َ_م بْر ج _َ رد ح دا و  _ت_ فا

نیا يءار  زا  نَسْحَا  شیءار  دوب  هدنزوا  رگا  هک  ار  نیا  ردـپ  دـنک  تمحر  ادـخ  دومرف : تشذـگ  هک  دـبعم  هب  دومرف  روبع  ناگتـشک 
هب تخادنا  شکاله  كاخ  هب  داد و  رفیک  ار  دبعم  ادخ  هّلل  دمحلا  هک  تشاد  هضرع  دوب  نآ ج_ن_با  تمدخ  رد  رسای  راّمع  .دوب 
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زا ح_ق رد ك_ش_ت_ن ك_س_ي ك_ه  _ؤ م_ن_ي_ن ك_ه م_ن ب_كا  مــــلار _ي_ ما ادـــــخ ق_س_م ي_ا 
(416) .دهد ریخ  يازج  ارت و  دنک  تمحر  ادخ  دومرف : ترضح  مراد ،  ير ن_ رد و پ_س_ زا ه_ي_چ پ_ لود ك_ن_د  ع_

لالب لاح  حرش 

زا رمعوبا و  هّللادـبع و  وبا  شتَْینُک  هَنامُج ،  شردام  مّلـس ،  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  نّذ  ؤم  حایِر  ِْنب  ِلِالب  مراـهچ _ 
هلآ _ه و  یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  _د ب_ا ح_ض_ ها َ_ش_ ریاس م قدنخ و  دُُحا و  ردب و  رد  تسا و  مالـسا  رد  نیقباس 

_ت ك_ه سا _ت  ياور رد  م_ي گ_ف_ت و  س_ي_ن )   ) ار ش_ي_ن )   ) هد ك_ه هدو و ن_ق_ل ش_ مـّل ب_ و س_
_ت سا يور  مالّـسلا م_ هیلع  قداـص  ترـضح  زا  و  ( 417  .) تـسا نـی )  ش_  ) یلا دز ح_ق ت_ع_ لــال ن_ ب_ (س_ي_ن ) 
دوب و حـلاص  هدـنب  وا  تشاد و  یم  تسود  ار  تیب  لـها  ار ك_ه م_ا  لـال  _م_ت ك_ن_د ب_ حر اد  خ_ دو : _ مر ك_ه ف_

كر زور ت_ نآ  زا  ّمل پ_س  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر زا  دـعب  يدَـحَا  يارب  میوـگ  یمن  ناذا  تفگ 
هدر ك_ه ن_ق_ل ك_ _م_ن )  حّرلا ن_ف_س   ) رد م_ا  و ش_ي_خ  ( 418 () َ_ِل َ_م عـْلا ْ_ر  َ_ي یل خ _َ َّي ع _َ ح  ) ش_د

: دناوخ مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  تر  حد ح_ض_ رد م_ _د  مآ زا ح_ب_ش_ه  لال  نو ب_ چ_

 : رعش

هرکنک هرب  هرا 

هردنمارک ارک 

ناّسَح نک .  لقن  _ي  بر ار ب_ه ع_ _ن ش_ع_ر ب_الا  يا نا ك_ه م_ع_ن_ي  _ّ َ_س دو ب_ه ح _ مر تر ف_ ح_ض_
 : تفگ

 : رعش

ْتَرِکُذ ِنقا ا  فآ  یف  ُمِراکَْملا  ِِذا 

رعش (419) ُلَثَم _ ْلا ُبَرُْضی  انیف  َِکب  امَّنِاَف 

تـسا يرازم  وا  ربق  کنیا  دیوگ : ریقف  .دـش  نوفدـم  ریغـص  باب  رد  هنـس 20 و  ای  هنـس 18  رد  نوعاط  هب  ماش  رد  لـالب  درک  تاـفو 
 . ما هتفر  وا  ترایز  هب  نم  روهشم و 

يراصنا هّللادبع  نبرباج  لاح  حرش 

_ل یل _ي ج_ ص_ح_با يرا ،  _ص_ نـالا مار  ور ب_ن ح_ هـّللا ب_ن ع_م_ ْ_ِد  َ_ب ْ_ِن ع _ر ب ج_با پ_ن_ج_م _ 
هّللا یلص  لو  _ سر تر  مالس ح_ض_ هک  تسا  وا  هدیسر و  وا  حدم  رد  رایـسب  تایاور  تسا .  رْد  _َ _ح_با ب صا زا  رد و  _ قلا
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ترا _ يز _ت ك_ه  سا لّوا ك_س_ي  وا  هد و  _ي_ نا _ سر مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماـما  ترـضح  هب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
يدـه هّمئا  رب  ادـخ  ّصن  تسوا  رد  هک  ار  ینامـسآ  حوـل  هک  تسوا  نیعبرا و  زور  رد  ار  مالّـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  هدرک 
فـشک  ) زا هتـشادرب .  هخــسن  نآ  زا  هدرک و  تراـیز  اـهیلع ) هـّللا  تاوـل  ص_  ) _م_ه طا تر ف_ دزن ح_ض_ رد  مالـّـسلاامهیلع 

ندید هب  مالّـسلا  _ه  یل رقاب ع_ دّـمحم  ماما  شرـسپ  اب  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  هک  _ت  سا ن_ق_ل  ّ_ه )  _م غلا
هک دومرف  شرـسپ  هب  مالّـسلا  هیل  دا ع_ تر س_ج_ سپ ح_ض_ دوب  یکدوک  تقو  نآ  رد  رقاب  ترـضح  دـندرب و  فیرـشت  رباج 

دوب انیبان  شنامشچ  تقو  نآ  رد  رباج  دیسوب ، ار  وا  رس  دش و  رباج  کیدزن  مال  _ّ سلا _ه  یل رقاب ع_ ترضح  ار ، تیومع  رس  سوبب 
ای تفگ :  دینابـسچ و  دوخ  هب  ار  ترـضح  نآ  رباـج  سپ  تسا .  دّـمحم  مرـسپ  هک  دوـمرف  ترـضح  نیا ؟  دوـب  یک  هک  درک  ضرع 

دّمحم دّمحم !
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ترضح زا  رباج  هک  تسا  لوقنم  صاصتخا )   ) _ت ياور زا  .د و  _ نا _ سر مالس م_ي  ارت  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 
تر ح_ض_ _ت ،  ما رد ق_ي_ ار  وا  _ت  دو ش_ف_عا _ن ش_ ما در ك_ه ض_ _ت ك_ ساو _ خرد مالـّـسلا  هــیلع  رقاــب 

اب نیّف  _ِ هوز ص رد غ_ دو و  ّمل ب_ هـلآ و س_ هـیلع و  هـّللا  یلـص  ربـمغیپ  تاوزغ  زا  يرایـسب  رد  رباـج  نـیا  و  ( 420) .دومرف لوبق 
درکن و راذـگورف  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تعباتم  نیتملا و  هّللا  لب  ماصتعا ب_ه ح_ رد  دوب و  هارمه  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 
هنیدـم و ياـه  هچوک  رد  رّرکم  دومن و  یم  صیرحت  مالّـسلا  هیلع  نی  _ؤ م_ن_ ملار _ي_ ما _ت_ي  سود ار ب_ه  مدرم  هتـسویپ 
َ_د َ_ق _ي ف بَا َ_ْن  َ_م َ_ر ف َ_ش بـْلا ْ_ُر  َ_ي ُِّیل خ _َ ع  : در و م_ي گ_ف_ت رو م_ي ك_ مدر ع_ب_ سلا م_ م_ج_

سپ مالّسلا ،  هیلع  یلع  یتسود  هب  ار  دوخ  دالوا  دینک  بیدءات  باحصا ،  رـشا  م_ع_ دو : _ مر و ه_م م_ي ف_ َ_ر(421 ) َ_ف ك
 . هدرک هچ  شردام  دینیبب  وا  یتسود  زا  درک  ءابا  هک  ره 

 : رعش

يردپ یبز  وُجَم  نادرم  هش  ّتبحم 

(422) وا ردام  ياپ  تسا  هتفرگ  ریغ  تسد  هک 

دو زا ن_ هدا  _ يز دو و  هد ب_ _ي_ن_ا ش_ وا ن_با نا  _ت چ_ش_م_ قو نآ  رد  در و  _تا ك_ فو س_ن_ه 78  رد 
هّللاد شردـپ ع_ب_ درک و  تاـفو  هنیدـم  رد  هـک  هباحـص  زا  _ت  سا _ر ك_س_ي  خآ وا  دو و  هدر ب_ لا ع_م_ر ك_ س_
نفد ربق  کی  رد  حومجلا  نبورمع  شرهاوخ  رهوش  اب  ار  وا  دش و  دیهـش  دُُحا  رد  تسا و  دُُحا  رْدـَب و  نیرـضاح  ءابَُقن  زا  يراص  _ نا

 . تسا فورعم  بآ  ندرک  يراج  يارب  هیواعم  نامز  رد  دُُحا  ءادهش  روبق  اب  وا  ربق  نتفاکش  هّصق  دندرک و 

هفیذُح لاح  حرش 

باحصا ناگرزب  زا  هک  تسا  یسنعلا  نامیلا  نب  _ف_ه  يذ _ُ ح ش_ش_م _ 
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رب هک  تسا  يرفن  تفه  نآ  زا  یکی  تـسا و  مالّـسلا  اـمهلآ  اـمهیلع و  نـینم  _ؤ  مـلار _ي_ ما ناّـصاخ ج_ن_با  نیلـسرملادّیس و 
تلا _ سر تر  تمدخ ح_ض_ رد  دُُحا  برح  رد  ناوفـص  دوخ  ردارب  ردـپ و  اب  وا  دنتـشاذگ و  زامن  مالّـسلااهیلع  همطاف  ترـضح 

ار ب_ه وا  رد  پ_ نا ،  _ نا _ مل زا م_س_ یکی  زور  نآ  رد  هدوـب و  رـضا  ّمل ح_ هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  ها ص_ پ_ن_
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  يّرس  ربانب  هدرک و  دیهـش  گنج  یمرگ  يانثا  رد  تسا  نیکرـشم  زا  هکنآ  نام  گ_
یناث هفیل  یمن ش_د خ_ رضاح  یسک  هزانج  زامن  رد  رگا  و  ( 423  ) تشاد تفرعم  هباحص  نیقفانم  لاح  هب  دوب  هداهن  نایم  رد  وا  اب 

_ي ضر نا  _ مل تر س_ در و ح_ض_ لز ك_ ار ع_ وا  سپ  دوب ، یلاو  نئادـم  رد  اهلاس  وا  بناج  زا  تشازگ و  یمن  زامن  وا  رب 
مالّـسلا هیلع  یلع  تیالو  هاش  هب  تبون  ات  دوب  رقتـسم  دش و  اجنآ  یلاو  هفیذُح  هرابود  درک  تافو  نوچ  دش ، اجنآ  یلاو  هّللا ع_ن_ه 

دـش و رداص  نیاد  _ل م_ ها _ي ب_ه  نو _ نا ه_م_يا _ مر دا و ف_ كرا ب_ _م_ي م_ب_ قر _ن_ه  يد زا م_ سپ  دیـسر ،
هب هنیدم  زا  ترـضح  نآ  تکرح  زا  دعب  هفیذُح  _ن  کلو داد  عالّطا  دوب  هک  يوحن  هب  اجنآ  رد  هفیذُـح  رارقتـسا  دوخ و  تفالخ  زا 

.دش نوفدم  نیادم  نامه  رد  درک و  تافو  هفوک ،  هب  نویامه  بکوم  لوزن  زا  لبق  لَمَج و  باحصا  ّرش  عفد  تهج  هب  هرصب  بناج 

ار ب_ه وا  در  ّ_ت ك_ _ي صو دیبلط و  ار  دوخ  دـنزرف  دـنک  تافو  تساوخ  هفیذـح  نوچ  هک  تسا  تیاور  یلامث  هزمحوبا  زا  و 
نک رهاظ  نم !  ناجرسپ  يا  دومرف : هعفان  ياهتحیصن  نیا  ندرک  لم  ع_
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هک ار  دوخ  تاـجاح  مدرم  زا  نکم  بلط  تسا و  يرگناوـت  ینغ و  سءاـی ،  نیا  رد  هک  تسا  مدرم  تسد  رد  هک  هچنآ  زا  یـسویءام 
نانچ ینک  یم  زامن  تقو  ره  و  هتـشذگ ،  زور  زا  یـشاب  رتهب  یتسه  نآ  رد  هک  يزور  هک  شاب  نانچ  هشیمه  تسا و  رـضاح  رقف  نآ 

(424  .) یهاوخب رذع  نآ  زا  هک  ار  يراک  نکم  تسا و  وت  رخآ  زامن  عادو و  زامن  ایوگ  هک  نک  زامن 

ترـضح تافو  زا  دـعب  و  تسا .  هعبرا  ناکرا  زا  یکی  نامیلا  نب  هفیَذُـح  هدومرف  هک  هدـش  لـقن  هریغ  و  دواد ) _ن  با لا  _ جر  ) زا و 
_ؤ مـلار _ي_ ما تر  زا ب_ي_ع_ت ب_ا ح_ض_ دـش و ب_ع_د  نکاـس  هفوـک  رد  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلـص  تلاـسر 

دوـخ نارـسپ  توـم ،  ضرم  رد  و  ( 425  ) تـفا _تا ي_ فو نـئاد  رد م_ زور  مــال ب_ه چ_ه_ل  _ّ سلا _ه  یل م_ن_ي_ن ع_
ّتیـصو بجوم  هب  ناشیا  دـنیامن و  تعیب  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  اـب  دو ك_ه  ّ_ت ن_م_ _ي صو ار  ناوفص و س_ع_ي_د 

(426) .دندیسر تداهش  هجرد  هب  نیّفِص  برح  رد  هدومن  لمع  ردپ 

يراصنا بوّیاوبا  لاح  حرش 

_د ها َ_ش_ _ر م رد و س_يا _َ رد ب ناگدـش  رـضاح  هباحـص و  ناـگرزب  زا  هک  تسا  دـیز  نب  دـلاخ  يراـصنا  بوَّیا  ُوبَا  متفه _ 
هب دورو  هّکم و  زا  ترجه  تقو  رد  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  _ت ك_ه ج_ن_با  سا نا  وا ه_م_ _ت و  سا

_ه نا رد خ_ هک  یمادام  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  تبسن  شردام  وا و  _تا  مد دراو ش_د و خ_ وا  هناخ  هب  هنیدم 
هیلع و هـّللا  یل  لو ص_ _ سر تر  فا ح_ض_ _ فز رد ش_ب  و  ( 427  ) _ت سا فور  _ت م_ع_ شاد _ف  ير وا ت_ش_

هب مّلس  هلآ و 
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هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  در خ_ي_م_ه پ_ي_غ_م_رب  رد گ_ دو و  هدرک ب_ تسار  دوخ  رب  گـنج  حالـس  بویاوبا  هّیفص ، 
ابَا ْظَـفْحا  َّمُهّللَا  تفگ :  درک و  اـعد  وا  يارب  دـید  ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغ  هک پ_ي_ دادـماب  دوب  تسارح  هب  مّلس 

(428) .َکَِّیبَن َظِفَح  امَک  َبوُّیَا 

 ، يرا _ص_ نـالا دــیز  نـب  بوـیاوبا  هدوـمرف :  وا  هـمجرت  رد  سلا )  م_ج_  ) رد هـّللارو  _ي ن_ ضا ّ_د ش_ه_ي_د ق_ س_ي
یلص ربمغ  تر پ_ي_ _د ح_ض_ ها َ_ش_ رگید م ردب و  يازغ  رد  هدومن ،  هبلغ  مسا  رب  وا  هْینُک  ّ_ا  ما _ت  سا دلا  وا خ_ _م  سا

تمزالم رد  جراوخ  نیّفِـص و  لَمَج و  برح  رد  هدومن و  لقن  بّویاوبا  هناـخ  زا  ترـضح  نآ  هدوب و  رـضاح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
_ث_م عا _ن  با حو  _م_ه ف_ت_ جر ت_  ) رد و  ( 429  ) هدو هد م_ي ن_م_ _ ها مال م_ج_ _ّ سلا هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح 

نوری مال ب_ _ّ سلا _ه  یل ریما ع_ رکـشل  زا  نیفـص  برح  ماـّیا  زا  یـضعب  رد  بّویاوبا  هک  تسا  روطـس  م_ ( 430  () _ي فو ك_
چیه نوچ  دماین  نوریب  داهنن و  يور  وا  گن  یسک ب_ه ج_ ماش  رکشل  زا  داد  زاوآ  دنچ  ره  تساوخ  زرابم  برح  نادیم  رد  دمآ و 

هب يور  داتـسیان  وا  هلمح  شیپ  سک  چـیه  درک  هلمح  ماش  رکـشل  رب  دز و  هنایزاتار  بسا  بّویاوبا  درکن  وا  هبراـحم  تبغر  يزراـبم 
زا _د و  مآرد هدر  _ پار هب س_ تخیرگب و  دـیدب  ار  بّویاوبا  دوب  هداتـسیا  دوـخ  هدرپارـس  ِرَد  رب  هیواـعم  .دروآ  هیواـع  هدرپارس م_
وبا دـندروآ  وا  گنج  هب  يور  ماش  لها  زا  یتعاـم  تساوخ ج_ زراـبم  داتـسیابوا و  رد  رب  بویا  وبا  دـش ، نوریب  بناـج  _گ_ر  يد

هب سپ  دز  نارگ  ياهمخز  ار  یمان  سک  دنچ  درک و  اه  هلمح  ناشیا  رب  بویا 
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دوخ مدرم  دمآ و  رد  دوخ  هدرپارس  هر ب_ه  _ي ت_ي_ يور درز و  یگنر  اب  هیواعم  .دمآ  نتـشیوخ  ياج  هب  تشگزاب و  تمالس 
دمآ رد  نم  هدرپارـس  هب  هک  تخا  _ن ت_ يد مـال چ_ن_ _ّ سلا _ه  یل یل ع_ زا ص_ف ع_ يراوـس  هک  دومنرایـسب  شنزرـس  ار 

یتفرگ و رب  كاخ  یتشم  هک  دوبن  نآ  ياراـی  ار  سک  چـیه  هک  دـندوب  هتـسب  ار  اـم  _ت_ه_يا ش_ سد هدرک و  دـنب  ار  امـش  رگم 
هک راد  غراف  لد  هیواعم  يا  تفگ :  دوب  روصنم  نب  عَفَرَتُم  وا  مان  هک  ماـش  لـها  زا  يدرم  يد .  _ي_ وا پ_شا _ب  سا يور  ب_ر 
یل هدر ع_ _ پار رد س_ در و ب_ه  _م ك_ هاو هلمح خ_ دـمآ  رد  وـت  هدرپارـس  هب  درک و  هـلمح  راوـس  نآ  هـک  عوـن  ناـمه  نـم 

_م نز _م_ي  خز ار  وا  _ت ك_ن_م  صر _ب_ي_ن_م و ف_ بار یلع  رگا  تفر  مهاوخ  مالّـسلا  هیلع  بلاط  _ي  با ب_ن 
تخادـنا و ب_ه مالـّـسلا  هـیلع  نـینم  ؤـملاریما  هاگرکــشل  رد  ار  نتــشیوخ  دـنارب و  بـسا  سپ  مـنادرگ ؛  لد  شو  ار خ_ و ت_و 

ندرگ دز ، وا  ندرگ  رب  يریشمش  دیـسر  ودب  نوچ  دنارب  وا  يوس  هب  بسا  دیدب  ار  وا  نوچ  يراصنا  بّویاوبا  تخات .  وا  هدرپار  س_
دروخ يردنکس  بسا  نوچ  دوب  وا  ندرگ  رب  وا  رـس  ریـشمش  يزیت  تسد و  یفا  زا ص_ تشذگب و  وس  رگید  هب  ریـشمش  دیربب و  وا 

بّویاوبا مخز  یئوکین  زا  دـندرک  یم  هراظن  هک  نامدرم  دـمآ و  نیمز  هب  رگید  یبناـج  رب  وا  هنت  داـتفا و  بناـج  وا ب_ه ي_ك  رس 
.دندرک اهانث  يو  رب  دندومن و  اهبّجعت 

هک دومن  ّتیـصو  تفای  تافو  نو  دـیدرگ و چ_ رامیب  راـید  نآ  هب  دورو  ياـنثا  رد  تفر و  مور  يازغ  هب  هیواـعم  ناـمز  رد  بّویاوبا 
اجره
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دنتخاس نوفدم  ار  وا  هدلب  نآ  روُس  هب  کیدزن  لوبناتـسا  رهاظ  رد  نیاربا  دننک ب_ن_ نفد  ار  وا  دوش  عقاو  تاقالم  مصخ  رکـشل  اب 
زا مور  لها  نوچ  هک  هدروآ  ینُک  باب  رد  ( 431  () باعیتسا  ) بحاص تسا .  يراصن  ناناملسم و  يافـشتسا  لح  وا م_ رّونم  دقرم  و 
رهق زا  دا  را ك_ه ي_ نارا ب_س_ي_ لا ب_ نآ ح_ نراـقم  دـنیامن ، وا  ربـق  شبن  هـک  دـندرک  نآ  دــصق  دــندش  غراـف  برح 

 . یهتنا (432) دنتشادب نآ  زا  تسد  دندش  هّبنتم  ناشیا  دش و  عقاو  ناشیا  رب  داد  یم  راگدرورپ 

_ج_ا ك_ه نآ رد  هداد  ربـخ  بوـّیاوبا  نفدــم  زا  ملــس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلــص  لوـسر  ترــضح  هـک  دــیوگ : ف_ق_ي_ر 
(433  .) _ح_با م_ن صا زا  _ي  حلا در ص_ ّ_ه م_ دز ق_س_ط_ن_ط_ن_ي دو ن_ _ن م_ي ش_ فد هدو  _ مر ف_

دیعس نب  دلاخ  لاح  حرش 

ن_ج_ي_ب ب_ن_ي يو ،  الا م_ یشرقلا  یّصق  نب  فانمدبع  نب  سمشلادبع  نب  هّیُما  نب  صاعلا  نب  دیعَس  نب  دلاخ  متش _  ه_
دید باوخ  رد  هک  دش  نآ  وا  مالـسا  ببـس  و  هدوب .  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تیالو  هب  نیکّـسمتم  نیلّوا و  نیقباس  زا  ّ_ه و  _ي ما

هب ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دـنک  _ فا _ش  تآ نآ  رد  ار  وا  دـهاوخ  یم  شردـپ  تسا و  هتخورفا  شتآ 
هب رفعج  اــــب  وا  (434)و  .دروآ مالــسا  دــش  رادــی  نو ب_ دــلا چ_ .داد خ_ _ش  _ش ن_ج_تا تآ زا  دیــشک و  دوـخ  يوــس 

ترـضح بناـج  زا  هدوـب و  نیَنُح  هّکم و  حـتف  فئاـط و  هوزغ  رد  دوـمن و  تـعجارم  رفعج  اـب  درک و  تر  _ جا ح_ب_ش_ه م_ه_
ّما ها ح_ب_ش_ه ،  _ شدا _ي پ_ هک ب_ا ن_ج_شا تسوا  هدوب و  نمی  تاقدص  رب  یلاو  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر 

ترضح يارب  هش  رد ح_ب_ ار  نا  _ف_ي_ سو _ با _ت_ر  خد ح_ب_ي_ب_ه 
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اب ّمل  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یلص  ربمغیپ  تافو  زا  دعب  دلاخ  .دنتسب  ّمل ع_ق_د  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر
وا دومن و  تعیب  تهارک  يور  زا  وا  دـندومن  تعی  هارکا ب_ر ب_ ار  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هک  هاـگنآ  اـت  درکن  تعیب  رکبوـبا 
رب هک  یلاح  رد  هعمج  زور  رد  وا  اب  دـندرک  هّجاح  _د و م_ ندو _ك_ر ن_م_ بو _ با رب  راـکنا  هک  دوب  رفن  هدزاود  نآ  زا  یکی 

(435  .) تسا لاصخ )   ) و  ( جاجتحا  ) باتک رد  نآ  ثیدح  دوب و  ربنم  زارف 

_د و ندو اـــبا ن_م_ رکبوـــبا  اـــب  تــعیب  زا  زین  رمع  ناـــبا و  وا  ناردارب  ود  هــک  تــسا  نــی )  _ؤ م_ن_ مـــلا سلا  م_ج_  ) رد
(436) .ْمَُکل ٌعَبَت  ُنَْحن  رَمَّثلا َو  ُهَبِّیَط  ِرَجَّشلا  ُلاوَُطل  ْمُکَّنِا  ْمَُهل  اُولاقَو  .دندومن  تیب  لها  _ع_ت  م_ت_با

هّللا یلـص  لوسر  ترـضح  هک  _ نآ هب س_ب_ب  ْنیَتَداهَّشلاوذ ؛)   ) هب بَّقَُلم  يراصن  الا  تباث  نبا  ( 437  ) هَم _ يز _ُ خ ن_ه_م _ 
نیقباس زا  هدوب و  رـضاح  دهاشَم  زا  نآ  دعبام  ردب و  يازغ  رد  هدومرف  رابتعا  تداهـش  ود  هلزنم  هب  ار  وا  تداهـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

 ( یئا _ل ب_ه_ ما ك_  ) زا _ت .  سا دود  مــال م_ع_ _ّ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ مـلار _ي_ ما دــندرک ب_ه  عوـجر  هـک 
تر رد ن_ص_ دـندومن  یم  يدِـج  يراـصنا  مثیهلاوـبا  تباـث و  نب  هـمیَز  _ُ ّ_ي_ن خ ِ_ف زور ص رد  _ت ك_ه  سا ن_ق_ل 

ّ_ا ب_ه ما _د  ندر نـالذ ك_ ار خ_ _ر م_ ما لّوا  رد  _ه  چر _ گا دو : _ مر تر ف_ نآ ح_ض_ مــال ،  _ّ سلا _ه  یل یل ع_ ع_
 ( _ت_ي_ع_با سا  ) _ب حا ص_ ( 438) .دو دب ب_ دندرک  هچنآ  هک  _س_ت_ن_د  ناد _د و  ندر _ه ك_ بو ت_ _ر ، خآ

رسای راّمع  نوچ  دوب و  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاری  _ ما تر  مزال ح_ض_ برح ص_ف_ي_ن م_ رد  همیزخ  هدروآ ك_ه  ( 439)
تداهش تبرش  ات  درک  یم  رازراک  نانمشد  اب  هدی  زین ش_م_ش_ي_ر ك_ش_ وا  دش  دیهش 
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 . هیلع یلاعت  هّللا  ناوضر  دیشچ 

هبطخ نآ  رد  دوب و  ترـضح  هبطخ  رخآ  نآ  دـناوخ و  هبطخ  دوخ  رمع  رخآ  هتفه  رد  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هک  هدـش  تیاور  و 
: دومرف

وُذ ْ_َن  يَاَو ُناـــِهیَّتلا ؟ ُنـــْبا  َنـــْیَاَو  ُراــّـمَع ؟ َنـــْیَا  ِّقــَـحلا ؟ یَلَع  اْوــَـضَمَو  َقـــیرَّطلا  او  _ُ ِ_ب كَر _َن  يذَّلا ِ_ي  ناو _ْ ِخا ْ_َن  يَا
َبَرَـض َُّمث  .ِهَرَجَْفلا  َیِلا  ْمِهِـسُؤُِرب  َدِْربُاَو  ِهَِّینََملا  یَلَع  اُودَقاعَت  َنیَذلا  ُمِه  _ِ ناو _ْ ِخا ِ_ْن  ُ_ْم م هُؤآر _َ ُ_ظ ْ_َن ن يَاَو ْ_ِن ؟ َ_ي تَدا _ هَّشلا

َنآر _ُ ـقـْلا اُوــَل  _َ _َن ت يذَّلا ِ_َي  ناو _ْ ِخا یل  _َ ِهْوَءا ع َلا  َّم ق_ _ُ َءاــُکبلا ث َلاــطَاَف  ِهَفیرــَـشلا  ِهــِتَیِْحل  یِلا  ُهَدــَـی  مالــّـسلا  هــیلع 
تـساجک دـندرب ؟ ترخآ  هناـخ  هب  تخر  قـح  اـب  ودـندرپس  ار  قـح  هار  هک  نم  ناردارب  دـنیاجک  ینعی :  ( 440) .ُهُوم _َ ْ_ك حَا _َ ف

ناـشناردارب ك_ه ب_ا زا  ناـشیا  ِنادــننامه  دــنیاجک  و  ْنیَتداـهَّشلاوذ ؟  تساــجک  و  ناــهیت ؟  رــسپ  _ت  سا ك_ج_ راـّـمع ؟
دوخ كراـبم  شیر  _ت ب_ه  سد سپ  دـندرک ؟ هیدـه  نارجاـف  هب  ار  ناـنآ  ياهرـس  دنتـسب و  ناـمیپ  گرم  هب  رگ  _ يد ي_ك_

.دندیشوک نآ  ظفح  رد  دندناوخ و  ار  نآرق  هک  مناردارب  زا  اغیرد ! دومرف : سپس  تسیرگ  زارد  ینامز  تفرگ و 

هثراح نب  دیز  لاح  حرش 

ظاکُع رازاب  رد  ار  وا  مازح  نب  میکح  دش  ریـسا  تیلهاج  نامز  رد  هک  تسا  نامه  وا  و  یْبلَکلا ،  لیحارُـش  نب  هثراح  نب  دیز  مهد _ 
هّللا یل  اد ص_ لو خ_ _ سر ار ب_ه  وا  هللا ع_ن_ه_ا _ یـــضر  هجیدــخ _  دروآ ؛ هجیدــخ  يارب  زا  دــیرخب  هـّـکم  یحاوــن  زا 

ات تساوخ  دمآ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  تسنادـب  نیا  نوچ  هثراح  .دیـشخب  ّمل  هلآ و س_ _ه و  یل ع_
_د يز نم ؛  دزن  هب  ندـنام  ای  امـش  اب  ندـمآ  رد  دـینک  راتخم  دـیناوخب و  ار  وا  دومرف : ترـضح  دـناهرب ، ار  دوخ  رـسپ  دـهد و  هیدـف 

دّمحم رب  ار  سک  چیه  تف :  گ_
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یم روجهم  ار  ردپ  یئامن و  یم  رایتخا  یگدازآ  رب  ار  یگدـنب  دـنزرف ! يا  تفگ :  هثراح  منکن !  رایتخا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
لو _ سر ترـضح  نوچ  .درک  مهاوخن  رایتخا  ترـضح  نآ  رب  ار  یـسک  ادبا  هک  ما  هدید  نآ  ترـضح  نآ  زا  نم  تفگ :  يراذگ ؟ 
دیز هک  دیشاب  هاوگ  تعامج !  يا  دومرف : ار  راّضح  دروآ و  هّکم  رجح  هب  ار  وا  دینش  دیز  زا  نخس  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
.درک تعجارم  تشگ و  هدوسآ  دنزرف  مغ  زا  دیدب  نیا  هثراح  نوچ  مرب .  یم  وا  زا  ثرا  نم  درب و  یم  نم  زا  ثرا  تسا ،  نم  دنزرف 
دومن راکشآ  ار  مالسا  دنوادخ  ات  دوب  نیا  .دندرک  مان  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دم  _د ب_ن م_ح_ يز ار  وا  مدرم  تقو  نآ  زا 

(441 (.) ..ْمُکَءآْنبَا ْمُکَءآیِعْدَا  َلَعَج  ام  : ) دش دورف  هکرابم  هیآ  نیا  و 

ماگنه نیا  دـنناوخب ، شردـپ  مسا  هب  ار  هدـناوخ  دـنزرف  هک  ْمِهئابال ) ْمُهوُعُْدا   : ) یلاـعت ِِهلْوَق  یف  _ي_د  سر نو ح_ك_م ب_ چ_
_ه يآ و  مـّل ن_گ_ف_ت_ن_د(442 ) هـلآ و س_ هـیلع و  هـّللا  یلــص  دّـمحم  نـب  دـیز  رگید  دــندناوخ و  هثراـح  نـب  دــیز 
هن تسا  بلطم  نـیمه  هـب  هرا  _ شا 443)ن_ي_ز  () ُ_ْم کــِلا _ جِر ِ_ن ْ_ َ_ٍد م حَا _ا  بَا ٌدَّم  _َ ُ_ح َنا م م_ا ك_  ) _ف_ه ير ش_

مکح هب  دنشاب  یم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  نارـسپ  اهنآ  هچ  تسین ؛  نیـسح  نس و  ردپ ح_ هک  دشاب  نآ  دارم  هکنآ 
عقاو هت  ؤم  رد  شتداهـش  هما و  _ ُسا شر  ما پ_س_ هب ن_ تسا  هماُساوبا  شا  هَْینُک  دـیز ، و  هریغ .  هلهاـبم و  هیآ  رد  ( 444 () انَئآْنبَا )

نب رفعج  هک  یئاج  نامه  رد  دش 
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(445  .) هتشگ دیهش  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا 

هدابُع نب  دْعَس  لاح  حرش 

لوسر را و ن_ق_ي_ب  _ گزور میرک  راصنا و  دّیـس  يراصن ،  ـالا  یجَرْزَْخلا  ِهَثِراـح  ْنب  ْمَیلُد  ْنب  هَداـبُع  ْنب  دْعَـس  مهدزا _  ي_
هّللا یلص  لوسر  ترضح  كرابم  تیار  هّکم  حتف  زور  رد  هدش و  رـضاح  ردب  هبقع و  رد  هدوب ؛  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  راتخم 
ردپ سیق و  شرسپ  تشاد و  لا  يدو ب_ه ك_م_ _ جو هدو  گرز ب_ يدر ب_ وا م_ هدو و  وا ب_ تسد  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و 
شّد میلُد ج_ ناـمز  رد  هچناـنچ  دـندومرف ؛ یمن  يراددوـخ  نـیدراو  ناـمهم و  ماـع  _ طا رد  _د و  ندو ب_ داو ) ج_  ) زین شّدـج  و 

 ، ْ_م َیلُد زا  ب_ع_د  ْ_م .)  َیلُد َراد  ِتْأَْـیلَف  َمْـحَّللاَو  َمْـحَّشلا  َدارَا  ْنَـم   ) وا تفایــضراد  فارطا  رد  زور  ره  داد  یمرد  ادـن  يداـن  م_
_ت و ق_ي_س ب_ن فر نو م_ي  _ نا _ن ق_ يد زین ب_ دعـس  وا  سپ  زا  دوـب و  قـیرط  نـیمه  هـب  زین  هداـبُع  شر  پ_س_

دندرک یم  هیدـه  تانم  منـص  يارب  زا  رتش  رفن  هد  لاس  هدا ه_ر  ُ_ب_ ْ_م و ع َیلُد .دو و  نارد ب_ه_ت_ر ب_ زا پ_ س_ع_د 
نآ _ت_ن_د  شاد _ي  نا _ مل _ي_د ك_ه م_س_ سر تبوـن ب_ه س_ع_د و ق_ي_س  نوـچ  دنداتـسرف و  یم  هّکم  هب  و 

_ت_ي قو ك_ه  هد  ش_ دراو  و  .د  _ ندا _ت_ سر ف_ م_ي  ك_ع_ب_ه  ب_ه  لا  س_ ه_م_ه  ار  نار  ش_ت_
 ! هّللا لوـسر  ي_ا  گ_ف_ت :  ّمل ،  هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر _ت ب_ن ق_ي_س ب_ا  ث_با

: دومرف ترضح  دندوب ، ام  نادرمناوج  نایاوشیپ  ّتیلهاج  رد  دعم  هلیبق 

.اوُهَقَف اِذا  ِمالْسِالا  ِیف  ْمُهُرایِخ  ِهَِّیلِهاْجلا  ِ_ي  ُ_ْم ف هُرا ِ_ي_ ِهَّض خ _ِ فلاَو َ_ِب  هَّذلا ِنِدا  َ_ع_ َ_م ُنِدا ك َ_ع_ ُسا م _ّ نلا

(446) .درکن وا  جیوزت  تئرج  یسک  تفگ  قالط  هک  ینز  ره  درکن و  جیوزت  هرکاب  رتخد  زا  ریغ  هک  دوب  رویغ  نادنچ  دعس  و 

؛  هل _م_ جلا ب_
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یم ناـیجَرْزَخ  دـندوب و  هدـیناباوخ  دوـب و  ضیرم  هک  یتلاـح  رد  دـندوب  هدروآ  ار  وا  هفیقـس  زور  رد  هک  تـسا  ناـمه  دعـس  _ن  يا
هک دندش  عمج  مدرم  نوچ  دش و  رکبوبا  يارب  زا  تعیب  نکل  دندناو  وا م_ي خ_ تعیب  هب  زین  ار  مدرم  دـننک و  تعیب  وا  اب  دنتـساوخ 

ار مدرم م_ يا  هـک  تـشادرب  داـیرف  مَرَجـال  دراپــس ، مدــع  قـیرط  مدــق  ریز  رد  دعــس  هـک  تـفر  یم  مـیب  دــننک  تـعیب  رکبوـبا  اـب 
نب س_ع_د ك_ه چ_ن_ي_ن سیق  .دـشکب  شیادـخ  هک  ار  وا  دیـشکب  ُهّللا ؛ ُهَلَتَق  ادْعَـس  اوـُُلْتُقا  تفگ :  رمُع  دـی ! ك_ش_ت_

هزرش ریـش  نادیم و  رد  هدنزیرگ  هدنـسرت  يا  هّیـشبح و  كاّهَـص  رـسپ  يا  تفگب :  تفرگب و  ار  رمع  شیر  تس و  _ جر _د ب_ يد
نا ت_و _ هد رد  ناد  _ ند یئو ي_ك  هدو گ_ _ن ب_ي_ه_ يا زا  دـنک  شبنج  هداـبُع  نب  دعَـس  يوم  کـی  رگا  ناـما !  نما و 

رسپ يا  اتفگ : دمآ و  نخس  هب  هدابع  نب  دعس  و  ( 447) .دنبوکب _ت ب_ا م_ش_ت  نا _ هد زا ب_س  _د  نا ب_ه ج_يا ن_م_
يریـش هرعن  زا م_ن  هنیدـم  رازاب  رد  رکبوبا  وت و  هنیآره  تفر  ارت  هک  تراـسج  نیا  رفیک  رد  دوب  تکرح  يورین  ارم  رگا  كاّـهَص ! 

رد _ت_ي ك_ه  مدر ب_ه ج_م_عا قحلم م_ي ك_ ار  امـش  دـیدش و  یم  نوریب  هنیدـم  زا  دوخ  باحـصا  اـب  هک  دیدینـش  یم 
َلآ اـی  تـفگ :  هاـگنآ  .دــیدش  را م_ي  مدر ب_ه ش_م_ _س ت_ر م_ _ل و ن_كا یلذ _د  يدو نا ب_ _ش_ يا نا  م_ي_

دنتـساوخ هچره  مه  دـعب  _د و  ندر _ش ح_م_ل ك_ يو يار خ_ ار ب_ه س_ وا  .ِه  _َ ْ_ن ِ_ت ْفلا ِناـکَم  ْنِم  ینُولِمْحا  جَزْرَخ 
منکن تعیب  امش  اب  زگره  هک  يادخ  هب  دنگوس  تفگ :  درکن و  تعیب  دنریگب  تعیب  يو  زا  هک 
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_ت_م سد رد  ریـشمش  ات  منک و  باضخ  امـش  نوخ  زا  ار  ما  هزین  نانـس  مزادنیب و  امـش  رب  مراد  _ش  كر رد ت_ي_ ریت  هچره  ات 
نج مامت  _ر  گا _ن_د ك_ه  گو ادخ س_ هب  منک و  تلتاقم  امش  اب  ما  هریشع  تیب و  لها  اب  منز و  ریشمش  امـش  _ت ب_ر  سا

نامز رد  ات  درکن  تعیب  رم  الا  رخآ  و  منک .  تاقالم  ار  دوخ  ياد  ات خ_ منکن  تعیب  یصاع  ود  امش  اب  نم  دنوش  عمج  امش  اب  سنا  و 
دوخ ناشیوخ  شیپ  یهد  رد  هتفه  ره  دوب  قش  _ مد یلاو  رد ح_ را  هل ب_س_ي_ ار ق_ب_ي_ وا  تفر و  ماش  هب  هنیدـم  زا  رمع 

دندیناسر و لتق  هب  دندز و  ریت  ار  وا  دوب  وا  رذـگهر  رد  هک  یغاب  زا  تفر  یم  رگید  یهد  هب  _ي  هد زا  _ت_ي  قو کی  رد  دوب  یم 
: دنتخاسّنج نابززا  ّنج و  هب  ار  وا  لتق  دنداد  تبسن 

 : رعش

هَدابُع َْنب  َدْعَس  جَرْزَخلا  َدّیَس  اْنلَتَق  ْدَق 

(448) ُهَدا ُؤف  َطَْخن  ْمَلَف  ْنیَمْهَِسب  ُهاْنیَمَرَف 

هناجُدوبا لاح  حرش 

زْرِح بحاص  یمان و  ناعاجـش  هباح و  ناـگرزب ص_ زا  تسا و  ناذَْول  نب  هَشَرَخ  نب  كامِـس  شمـسا  ( 449  ) هناجُدُوبَا مهدزاود _ 
هقیدح هب  هک  نمحّرلا  هقیدح  رد  باّذک  همْلیَسُم  هاپس  نو  دو و چ_ رـضاح ب_ همامی  گنج  رد  هک  تسا  نامه  وا  تسا و  فورعم 

لد ش_ي_ر و _ه ك_ه  نا _ جُدو _ با راو ب_س_ت_ن_د ، _ت_ سا ار  رد ب_غا  _د و  ندر هانپ ب_ دش  هداهن  مان  توملا 
مکح فار س_پ_ر م_ _ طا ار ب_ر  اـه  هزین  رـس  دـیناشنرب و  يرپـس  ناـیم  رد  ارم  هک  تفگ  ار  ناناملـسم  تـشاد  گـنهن  رگج 

درک و نتـسج  غاب  هب  هناجدوبا  سپ  _د  ندر ناناملـسم چ_ن_ي_ن ك_ .دیزادنا  غاب  يوس  نادـب  دـینک و  دـنلب  ارم  هاگنآ  دـیراد 
دیشورخب ریش  نوچ 
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نا _ نا _ مل زا م_س_ کـلا  ِءار ب_ن م_ _َ ب _ه ب_ك_ش_ت .  مـل ها م_س_ي_ زا س_پ_ دیـشکب و ه_م_ي  ریـشمش  و 
ود ره  ءاَرب  هناجُدوبا و  نکلو  دـندش  _ل ب_غا  خاد نا  _ نا _ مل دو ت_ا م_س_ ار گ_ش_ ِرَد ب_غا  _ل ب_غا ش_د و  خاد

(450  .) تشگ مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  باکر  مزالم  نیّفِصرد  هکنادنچدوب  هدنز  هناجُدُوبا  یلوق  هبو  دندش  هتشک  اجنآ  رد 

نوریب دومر : مالّـسلا ك_ه ف_ هیلع  قداص  ترـضح  زا  رمع  نب  لّضفم  هدرک  تیاور  دومرف : داـشرا )  ) رد دـی  ش_ي_خ م_ف_
دادقم و يراصنا و  هناجُدوبا  رذوبا و  ناملس و  و  هدومرف _  هکنآ  ات  درم _  تفه  تسیب و  هفوک  رْهَظ  زا  مالّـسلا  هیلع  مئاق  اب  دیآ  یم 

(451  .) ماّکُح راصنا و  زا  ترضح  نآ  دزن  رد  ناشیا  دنشاب  یم  سپ  رتشا  کلام 

دوعسم نبا  لاح  حرش 

ناــیم رد  تـسا و  نیملــسم  نیقباــس  زا  هرهز  ینب  _ف  یل یلَذ ح_ _ُ ـهـْلا دو  _ُ ْ_ن م_س_ع هــّللاد ب ع_ب_ _م _  هدز س_ي_
_ي_ن و ب_ه فلا اـب م_خ_ هتـشاد  هطلاـخم  وا  هک  دـنا  هدوـمرف  اـم  ياـملع  تسا .  فورعم  نآرق  تئارق  ملع  هب  _ه  ص_ح_با
را ك_ن_ن_د و _ل ب_س_ي_ یل ار ت_ج_ وا  ّ_ت  _يا س_ن مــــــــــــــــــــل _ت_ه و ع_ شاد نا م_ي_ل  _ش_ يا
هک هدومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  اد  لو خ_ _ سر و  یلاـعت ؛  هّللا  باـتک  هب  هدوـب  هباحـص  َمل  _ْ عَا وا  _ن_د ك_ه  يو گ_

_د دو ب_شا هّللاد ب_ن م_س_ع_ ّما ع_ب_د ك_ه ع_ب_ _ن  با در ب_ه  ادتبا ك_ دـینک و  ذـخا  رفن  راهچ  زا  ار  نآرق 
هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  َلاق  اُولاقَو  هفیذُـحوبا .  یلوم  ملاس  ْبعَک و  نب  َّیبُا  لَبَج و  ذا ب_ن  ُ_ع_ _گ_ر م يد و س_ه ن_ف_ر 

(452) ٍْدبَع ُّما  ِْنبا  ْنِم  ُهْعَمْسَْیلَف  اَّضَغ  َنآرُْقلا  َعَمْسَی  نَا  َّبَحَا  ْنَم  مّلس : 

و ( 453) درک ادج  نت  زا  رَْدب  موی  رد  ار  لهجوبا  رس  هک  تسا  نام  دو ه_ _ن م_س_ع_ با و 
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رب دـندرک  راـکنا  _ت_ي ك_ه  نآ ج_م_عا زا  تسوا  و  ( 454  ) هدش رـضاح  هنع  هّللا  یـضر  رذوبا  ترـضح  هزانج  هب  هک  تسوا 
نب عیبَر  تسا  ناـشیا  هلمج  زا  هک  دوب  یباحـصا  عاـبتَا و  ار  وا  و  کـلذ .  ْری  _َ یِلا غ 455 ؛)  ) تفالخ سلجم  رد  ار  شـسولُج  رکبوبا 

 . تسا نوفدم  سّدقم  دهشم  رد  عیبر و  هجاوخ  هب  تسا  فورعم  هک  ْمیَثُخ 

راّمع لاح  حرش 

هّللا یلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا  ناگرزب  زا  ناظْقَی  یبا  هب  یّنَکُم  موزخم  ینب  فیلح  نّونلاب )   ) یـسنَْعلا رِـسای  ْنب  راّمَع  مهدراهچ _ 
زا هـشبح و  هـب  نیرجاـهم  زا  هـّللا و  یف  نیبّذــعم  زا  مالـّـسلا و  هـیلع  نـین  ؤـملاریما م_ باحــصا  ءایفـْـصَا  زا  مّلــس و  هـلآ و  هـیلع و 

هَّی و ُ_م_ شردام س رسای و  شردپ  بانج و  نآ  و  تسا .  رگید  دهاشَم  ردب و  رد  ناگدش  رـضاح  هلب و  ود ق_ هب  ناگدنرازگزامن 
یلص لوسر  ترضح  دندومن ، تخ  ياهباذع س_ ار  ناشیا  شیرق  نیکرشم  دندروآ و  مالسا  مالسا ،  ءدبم  رد  هّللادبع  شردار  ب_

دو یئا م_ي ن_م_ _ر ب_ه ش_ك_ي_ب_ ما داد و  ّیل م_ي  ار ت_س_ ناشیا  تشذگ  یم  ناشیا  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
_ا! ياد خ_ و م_ي گ_ف_ت :  ( 456) ُهَّن _َ ْجلا ُ_ْم  كَد _ِ عْو _َ َّنِا م _َ ِ_ر ف سا لآ ي_ ار ي_ا  _ْ َ_ب ص دو : _ مر و م_ي ف_

 . يا هدیزرمآ  ار و  رسای  لآ  زر  _ ما ب_ي_

یم ْبیَهُص  باّبَخ و  لال و  ار ب_ا ب_ هّللادبع  راّمع و  ناشیا  نارـسپ  هّیمـس و  رـسای و  شیرق  راّفک  هک  هدرک  تیاور  ّربلادبع ) نبا  )
يوحن هب  دنتشاد  یم  هاگن  ار  ناشیا  باتفآ ،  رد  هّک  يار م_ دندرک و ب_ه ص_ح_ یم  نت  رب  نینهآ  ياه  هرز  ار  ناشیا  دنتفرگ و 

ار ناشغامد  تخپ و  یم  ار  ناش  _ يا ند  نهآ ب_ باتفآ و  ترارح  هک 
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دـیئوگب و رفک  دـیهاوخ  یم  _ي  گدو _ سآ _ر  گا یم گ_ف_ت_ن_د  ناشیا  اب  دـش  یم  مامت  ناشتقاط  دروآ  یم  شوج  هب 
دندروآ تسوپ  زا  یئاهطاسب  دندمآ و  ناش  _ يا مو  _ت ق_ قو نآ  .د  _ ندر را ك_ _ه_ ظا ًهّیقت  جالعال  ناشیا  دـیئامن ، ّیبَن  ّبَس 

ار _ه_ا  نآ _ب  نا را ج_ _د و چ_ه_ ند _ك_ن_ فا _ه_ا  بآ نآ  نا  رد م_ي_ ار  نا  _ش_ يا دوـــــــب  بآ  نآ  رد  هـــــــک 
.دندرب لزنم  _ت_ن_د و ب_ه  فر گ_

ردارب ود  اب  تسا و  _ج  حذ سنع ب_ن م_ زا  یناطحق و  رـسای  هکنآ  هچ  دـنموزخم ؛ ینب  ارهاظ  راّـمع  رـسای و  موق  هک  دـیوگ : ریقف 
نمی هب  دنتـشگرب  شردارب  ود  دنامب و  هّکم  رد  رـسای  دندمآ ، هّکم  هب  نمی  زا  دوخ  رگید  ردارب  بلط  تهج  هب  کلام  ثراح و  دوخ 
دازآ ار  وا  هفیذـحوبا  دـش  دـّلوتم  راّمع  درک و  جـیوزت  ار  وا  زینک  هّیمـس  دـیدرگ و  یموزخملا  هریغملا  نب  هفیذُـحوبا  فیلح  رـسای  و 
دزب ار  راّمع  نام ،  نوچ ع_ث_ هک  دوب  ءالو  فلح و  نیمه  تهج  هب  دـش و  موزخم  ینب  يار  را ب_ _ّ ءالو ع_م مَر  _َ جال در  ك_

میهاوخن وا  لباقم  هب  ار  يدحا  ام  دریمب  راّمع  رگا  هّللاو  دنتفگ : دـندرک و  عامتجا  موزخم  ینب  تسکـش  شعلـض  درک و  ادـیپ  قتف  ات 
(457 !) ار نامثع  رگم  تشک 

اهیلع هّللا  همحر  هیمس  تداهش 

رد و شدو و پ_ _ت ك_ه خ_ سا راّمع  يارب  زا  تلیضف  نیا  دندرک و  دیهـش  ار  ود  ره  ار  هّیمـس  رـسای و  شیرق  راّفک  هلمجلاب ؛ 
دو و تـال ب_ _ ضا تار و ف_ _ْ َ_ي ياـهنز خ زا  راّـمع  رداــم  هّیمــس  .د و  _ ند مــال ش_ه_ي_د ش_ _ سا هار  رد  شردا  م_
َ_ّب ار ش_ت_م و س وا  _ه_ل  جو _ با ــــــــالار م_ر  _ خآ مـــــــــال ك_ش_ي_د  _ سا رد  را  _تا ب_س_ي_ مد ص_

هک تسا  ینز  لّوا  وا  دو و  ّ_ه ن_م_ ار ش_ق وا  دز و  وا  _ه ب_ر  بر دو و ح_ را ن_م_ ب_س_ي_
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هدش دیهش  مالسا  رد 

ّابَا اـی  اْربَص  َلاـقَف  ٍغَْلبَم  َّلُـک  یُّما  ْنِم  ُباذَْـعلا  َغََلب  ِهّللا ! َلوُسَر  اـی  مّلـس :  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ِِّیبَّنِلل  ُراّـمَع  َلاـق  ُهَّنَا  رَبَْخلا  َو ف_ي 
(458) راّنلِاب ٍرِسای  ِلآ  ْنِم  ادَحَا  ْبِّذَُعت  َّمُهّللَا ال  ِناظْقَْیلا 

مرکا لوسر  _د  ند _ك_ن_ فا _ش  تآ رد  ار  وا  _ش  ير _ي_ن ق_ كر _ت ك_ه م_ش_ سا ن_ق_ل  را ؛ _ّ ّ_ا ع_م ما و 
(459) .َمیهاْربِا یلَع  امالَسَو  ادَرب  ِْتنُک  امَک  راّمَع  یلَع  امالَسَو  ادَْرب  ینوک  ُران  ای  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 

ود مـّل  هـلآ و س_ هـیلع و  هـّللا  یلــص  يوـبن  دجــسم  ءاـنب  تـقو  رد  راـّـمع  ندرک  لــمح  .درک و  _ي_ب ن_ سآ ار  وا  _ش  تآ
_ش _يا مر ف_ و  نا  ع_ث_م_ ب_ا  وا  يو  گ_ف_ت_گ_ و  وا  _ز  جر و  ار  را  _ج_ حا نار  _گ_ يد _ر  بار ب_
 ( يرا حیحـص ب_خ_  ) زا تـسا و  روهـش  وا م_ نءا  تلـال ش_ رد ج_ مـّل  هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر
رد یکی  دوـخ و  يارب  زا  یکی  اـت  دوـمن  یم  راــجْحَا  نار ح_م_ل  _گ_ يد _ر  بار ود ب_ را  _ّ _ت ك_ه ع_م سا ن_ق_ل 

: دومرف یم  درتس و  یم  وا  يور  رس و  زا  درگ  ترضح  نآ  دشاب ؛ مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  يازا 

(460) .ِرا نلا ّ_ َیِلا  َ_ُه  نو _ُ عْد _َ يَو ِهَّن  _َ ْجلا َیِلا  ُ_ْم  هو _ُ عْد _َ َ_ه ي ِ_ي _غا ْبلا ُهَئ  _ِ ْفلا ُُهل  _ُ ْ_ت َ_ق را ت _ّ َ_م ْ_ح ع يَو

 : هدومرف وا  قح  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  تیاور  مه  و 

ن_ي_ز و  ( 461  .) َ_ه ِ_ي _غا بلا ُهَئِْفلا  ُُهُلتْقَت  یْفنَاَو  یْنیَع  َْنَیب  هدَـلَج  راّـمَع  َناـک  ُْثیَح  راّـمَع  َعَم  ُّقَْـحلاَو  ِّق  _َ حـْلا َ_َع  ٌرا م _ّ َ_م ع
(462  .) تسا نامیا  زا  ولمم  وا  ياپ  ات  رس  زا  راّمع  هک  دومر  ف_

سلاج م_  ) رد _ه و  یل هّللا ع_ ناوضر  دـش  دیهـش  نیّفِـص  رد  دون  نس  هب  هنـس 37  رف  رد ن_ه_م ص_ را  _ّ ع_م هل ؛  _م_ جـلا ب_
ؤملا
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ار وا  دو  كرا خ_ _ت م_ب_ سد در و ب_ه  زا ك_ راّـمع ن_م_ رب  سیفن  سفن  هب  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هک  تسا  نینم ) 
(463) .دوب لاس  _ك  يودو _ نر _ سا _ يرا _ّ _م عر تّد ع_م_ _ مودو _ن ن_م_ فد

يور دش  زئا  تدا ف_ تداعـس ش_ه_ هب  هک  يزور  نآ  رد  هنع  هّللا  یـضر  رـسای  رامع  هک  دنا  هدروآ  نیخّروم  زا  یـض  و ب_ع_
تار بآ ف_ رد  ار  دو  _ت ك_ه خ_ سا نآ  رد  ياـضر ت_و  هک  مناد  نم  رگا  يادـخ !  راـب  يا  تفگ :  درک و  نامـسآ  يوس 

رب ریـشمش  نم  هک  تسا  نآ  رد  وـت  ياـضر  هک  مناد  نم  رگا  هک  رگید گ_ف_ت  یتـبون  منک و  نینچ  مـنادرگ  هـقرغ  هـتخاد  _ نا
_م ناد یمن  يراک  چیه  نم  يادـخ !  راب  يا  هک  دومرف  رگید  راب  منک و  نینچ  دور  نوریب  نم  تشپ  زا  ات  منک  روز  هداهن  دوخ  مکش 

نارا غرا ش_د ب_ا ي_ تاـجانم ف_ اــعد و  نـیا  زا  نوـچ  هورگ و  نـیا  اــب  هبراــحم  زا  دــشاب  برقا  وـت  ياــضر  ك_ه ب_ر 
رد هک  اـهمَلَع  نیا  اـب  تبوـن  هـس  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یل  لو ص_ _ سر _ت  مد رد خ_ _ش گ_ف_ت ك_ه م_ا  يو خ_

امـش رب  درک و  دـیاب  یم  برح  تایار  نیا  باحـصا  اب  نامز  نیا  میا و  هدرک  برح  نیکرـشم  نیفلا و  اـب م_خ_ دـنا  هیواـعم  رکـشل 
هب هلاوح  نم  راک  مهن  ینادواج  يارـس  هب  ور  یناف  ملاع  نیا  زا  نوچ  نم  دش و  مهاوخ  هتـشک  زورما  نم  هک  دنامن  هدیـشوپ  یفخم و 
اب رایخَا  تهج  زا  تمایق  يادرف  تسا ،  ام  يادـتقم  مالّـسلا  هیلع  ؤملاریما م_ن_ي_ن  هک  دـیراد  عمج  رطاـخ  دـینک و  یناـّبر  فطل 

بسا رب  هنایزات  تشگ  غراف  تاملک  نیا  لاث  _ ما زا گ_ف_ت_ن  را  _ّ نو ع_م .درک و چ_ دهاوخ  تموصخ  رارشَا 
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زا یتعامج  ات  تفگ  یم  اهزجر  درک و  یم  اه  هلمح  یلاّوتلا  بقاعّتلا و  یلع  داـهن و  زا  _ غآ لا  هدـمآ ق_ت_ نادـیم  رد  دز و  دوخ 
_م ب_ي خز نآ  زا  دز و  يو  هاـگیهت  رب  یمخز  هیداـعلا  یبَا  هب  یّنَکُم  یـصخش  دـندمآرد و  وا  درگ  هـب  ما  نـالد ش_ هر  ت_ي_
، دروآ وا  شیپ  ریـش  یحَدَـق  ماـن  دـشر )  ) وا مـالغ  تشاد  بلط  بآ  دومن و  تعجارم  شیوخ  فص  هب  ناو ش_د و  ت_با و ت_
زا ح_ق_ي_ق_ت ّمل و  هلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  هـّللا ص_ لو  _ُ سَر َقَدَـص  دوـمرف : درک  حدـق  نآ  رد  رظن  راّـمع  نوـچ 
هک هدومن  راـبخا  ارم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  اد  لو خ_ _ سر دو ك_ه  _ مر باوـج ف_ دـندومن ، راسفتـسا  نخ  _ن س_ يا

_ن ير ناـج ش_ي_ دـیماشایب و  هتفرگ  تسد  رب  ار  ریـش  حدـق  هاـگنآ  دـش ؛ دـهاوخ  ریـش  دـشاب  وت  يزور  اـیند  زا  هک  يزیچ  رخآ 
هتفای عـالطا  لاـح  نیا  رب  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملار  _ي_ ما _ي_د و  مار ملا ب_ق_ا خ_ هدر ب_ه ع_ نا ك_ _ نا را ج_ ن_ث_

: دومرف هداهن  كرابم  يوناز  هب  ار  وا  رس  دمآ و  رامع  نیلاب  رب 

 : رعش

يدِصاق َوُه  يذَّلا  ُتْوَم  _ ْلا اَهُّیَا  الَا 

ٍلیلَخ َّلُک  َْتیَْنفَا  ْدَقَف  ینْحِرَا 

ْمُهُّبُِحا َنیذَّلِاب  اریَصب  َكارَا 

ٍلیلَِدب ْمُهَوَْحن  وُْحنَت  َکَّناَک 

دـشابن بیـصن  یناملـسم  زا  ار  وا  دوشن  گنتلد  راّمع  تافو  زا  هکره  دومرف  هدوشگ  َنوُعِجار  ْهَیِلا  انِا  هّلل و  اـنِا  هملک  هب  ناـبز  پ_س 
ادـخ لوسر  تمدـخ  رد  هک  هاگره  دـننک ، لا  ؤس  کی  ود ن_ زا ب_ ار  وا  هک  تعاس  نآ  رد  دـنک  تمحر  راّـمع  رب  یلاـعت  يادـخ 

هن هدوب ،  ناشیا  مجنپ  راّمع  ما  هدید  سک  راهچ  رگا  هدوب و  رامع  ناشیا  مراهچ  ما  هدید  سک  هس  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
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ار وا  داـب ك_ه  اـّنَهُم  اـّیَهُم و  ار  وا  نْدـَـع  تاـّنَج  هدرک  ادــیپ  نآ  قاقحتــسا  اـهراب  هـکلب  دــش  بـجاو  تـشهب  ار  راـمع  راـب  کـی 
هّللا یل  ص_ اد  لو خ_ _ سر _ك_ه  نا چ_ن_ دو ؛ وا ب_ا ح_ق ب_ و  دو  وا ب_ و ح_ق ب_ا  ب_ك_ش_ت_ن_د 

مانشد راّمع و  هدنـشک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  نآ  زا  دعب  َراد و  ُْثیَح  ٍراّمَع  َعَم  ُروُدَی  هدومرف :  وا  نءاش  رد  مّلـس  هلآ و  _ه و  یل ع_
تـسد هب  درازگ و  زامن  راّمع  رب  داهن  شیپ  كرابم  مدق  هاگنآ  .دش  دهاوخ  بذ  خزود م_ع_ شتآ  هب  وا  حالـس  هدـنیابر  هدـنهد و 

 . بآم ُنْسُح  َُهل و  یبوُطَو  ْهیَلَع  ُهناوْضِرَو  ِهّللا  ُهَمْحَر  .داهن  كاخ  رد  ار  وا  شیوخ  نویامه 

 : رعش

یسک دریم  نابرهم  رای  رهب  زک  یمد  شوخ 

یسک دریم  نینچ  نیا  يرابدُرم  دیابب  نوچ 

دنهد یم  اج  دوخ  يوک  رد  ار  قشع  دیهش  نوچ 

(464  ) یسک دریم  نیمز  نآ  رهب  هک  دراد  نآ  ياج 

مصاع نب  سیق  لاح  حرش 

هّللا یل  لو ص_ _ سر ترضح  تمدخ  هب  میمَت  ینب  ْدفَو  اب  مهن  لاس  رد  ّيرَْقنِْملا  ِ_م  صا ْ_ن ع_ ق_ي_س ب _م _  هدز _ نا پ_
_ل و قا يدر ع_ وا م_ (465)و  .ر _َ بَْولا ْ_ِل  هَا ُدِّی  _َ ه ذ ا س دو : _ مر تر ف_ دروآ ح_ض_ مال  _ سا مل  هلآ و س_ _ه و  یل ع_
زا یتـقو  هک  تسا  خـیرات  رد  هکناـنچ  هتخومآ ؛  وا  زا  ار  ملح  ملح ،  ترث  هب ك_ فورعم  سیق  نب  فنحا  هک  نادـنچ  دوب ؛ میل  ح_

ي_ك ما .  هتخومآ  يرقنم  مصاع  ْنب  سیق  زا  ار  ملح  نیا  نم  يرآ  تفگ :  يا ؟  هتفای  یسک  رت  میلح  دوخ  زا  هک  دندیـسرپ  فنحا 
_د ندروآ _ت ب_س_ت_ه  سد اب  ار  وا  رَداَرب  مدرم  زا  نت  دنچ  هاگان  تفگ  یم  نخـس  يدرم  اب  وا  مد  _ مآ وا  دز  زور ب_ه ن_

و
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نخـس عـطق  دینـشب و  نیا  سیق  میدروآ ،  هتـسب  ار  وا  تخاـس  لوـت  ار م_ق_ تر  نو پ_س_ _ن_ كا گ_ف_ت_ن_د ه_م 
یِلا َّیَُنب  اـی  ْمـُق  تـفگ :  دـی و  _ بـل ار ط_ شر  _گ_ يد ما گ_ش_ت پ_س_ر  شنخـس ت_م_ هـک  هاـگنآ  درکن  شیوـخ 

! راپس كاخ  هب  ار  تردارب  اشگب و  ار  تیومع  تسد  نم ،  كرسپ  يا  زیخرب  ینع  ي_ ْ_ُه ؛ ِ_ن فْدَا _َ َکیخَا ف یِلاَو  ُهِْقلْطَاَف  َکِّمَع 
يوس هب  نَمیَا  فرط  زا  تفگب و  نیا  دوش  كدـنا  وا  نزح  هک  دـشاب  نک  اطع  رتش  دـص  ار  لوتقم  ردا  م_ دو : _ مر ها ف_ _گ_ نآ

 : تفگب دز و  هیکت  رَْسیَا 

 : رعش

یْقلُخ يرَتْعَیال  ْؤْرما  ّینِا 

(466) ُِنفَءا الو  ُهُدِّنَُفی  ٌسَنَد 

تر ح_ض_ _ت  مد خ_ ت_م_ي_م  ب_ن_ي  زا  _ت_ي  ج_م_عا ب_ا  ك_ه  _ت  سا نا  ه_م_ ق_ي_س  _ن  يا و 
هظعوم ار  ناش  _ يا تر  نآ ح_ض_ دنتـساوخ  هعفان  هظعوم  ترـضح  نآ  زا  دندیـسر و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

هدـنز وا  وت و  اـب  دوش  نفد  هک  ینیر  زا ق_ يار ت_و  زا ب_ تسین  يا  هراـچ  سیق !  يا  دومرف : هلمج  زا  دوخ ، تاـملک  هب  دوـمرف 
دـشاب میئل )   ) وا رگا  ارت و  تشاد  دـهاوخ  یمارگ  دـشاب  میرک )   ) _ر گا وا  يا پ_س  هدر  وت م_ وا و  اب  وت  يوش  یم  نفد  تسا و 

لا وا و س_ؤ  يوشن م_گ_ر ب_ا  ثوعبم  وا و  اـب  رگم  دـش  یهاوخن  روشحم  دـسرن و  وت  داد  هب  ارت و  تشاذ  _د گ_ هاو _ خاو
رگا هـــک  ار  _ يز حـــلا ؛  ار م_گ_ر ع_م_ل ص_ نآ  هد  رار م_ پ_س ق_ وا ؛ زا  _ي ش_د م_گ_ر  هاو هدر ن_خ_ ك_

ای درک : ضرع  سیق  تسا .  وت  لمع  وا  وا و  زا  رگم  دومن  یهاوخن  تشحو  دشاب  دساف  رگا  وا و  اب  تفرگ  یهاوخ  سنُا  دشاب  حلاص 
متشاد تسود  هّللا !  یبن 
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هریخذ ار  نآ  بر و ه_م  زا ع_ تسا  ام  کـیدزن  هک  ره  رب  نآ  هب  مینک  راـختفا  اـم  اـت  دوش  هدروآ  مظن  هب  هظ  _ عو _ن م_ يا ك_ه 
نب لاْصلَص  ار ؛ نآ  دروآ  مظ  رضاح ك_ن_ن_د ك_ه ب_ه ن_ ار  رعاش  تباث  نب  ناّسَح  داتـسرف  بانج  نآ  میدرک .  یم  دوخ 

 : تفگ و  دیایب ، ناّسَح  هکنآ  زا  شیپ  ار  نآ  دروآرد  مظن  هب  دوب و  رضاح  ْسِمَْهلَد 

 : رعش

امَّنِا َِکلاِعف  ْنِم  اطیلخ  ْرَّیَخَت 

ُلَعْفَی َناک  ام  ْربَْقلا  ِیف  یتَْفلا  ُنیرَق 

ُهَّدُِعت ْنَا  ْنِم  ِتْوَْملا  َْلبَق  َُّدبالو 

ُِلبُْقیَف ِهیفُءْرَملا  يِداُنی  ٍمْوَِیل 

ْنُکَت الف  یَِشب ٍء  ًالوُغْشَم  َْتنُک  ْنِاَف 

ُلَغْشَت ُهّللا  ِِهب  یضْرَی  يذَّلا  ِْریَِغب 

ِِهتْوَم ِدَْعب  ْنِم  َناْسنِالا  َبُحْصَی  ْنَلَف 

ُلَمْعَی َناک  يذَّلا  ِالا  ِِهْلبَق  ْنِمَو 

ِِهلْهَال ٌْفیَض  ُناسن  الا  اَمَّنِا  الَا 

(467) ُلَحْرَی َُّمث  ْمُهَْنَیب  ًالیلَق  ُمیُقی 

هرْیَوُن نب  کلام  لاح  حرش 

راـــگزور و ناعاجـــش  كوـــلم و  فادرا  زا  یعوـــبر  _ یلا _ن_ف_ي  حـــلا هَر  _ْ يَو _ُ ْ_ِن ن ِکـــِلا ب م_ _م _  هدز _ نا ش_
 ( سلا م_ج_  ) رد هّللارو  یـضاق ن_ هدوب .  راـقفلاوذ  بحاـص  ناـصلخم  راـتخم و  دّیـس  هباحـص  راـتفگ و  نیریـش  ياـح  ُ_ص_ ف

دـلا ب_ن _ت خ_ سد رد  _ل ب_ي_ت  ها تـّبحم  ببــس  هـب  وا  نتفاـی  تداهــش  وا و  لآـم  لاو خ_ي_ر  _ حا زا  ير  ش_ط_
ترـضح هکنآ  ياـنثا  رد  تفگ  هک  دـنا  هدرک  تیاور  بزاـع  نب  ءآرب  زا  هتف  وا گ_ لاو  _ حا رد  هدر و ه_م  _ر ك_ كذ _د  یلو

کلا ب_ن نا م_ _ش_ يا زا  یکی  هک  میمت  ینب  ياس  ؤر  دندوب  هتسشن  دوخ  باحصا  اب  مّلس  هلآ و  هیل و  هّللا ع_ یل  تلاسر ص_
ُلوُسَر َُهل  َلاقَف  َنامیالا  ِینْمِّلَع  هّللا !  لوسر  ي_ا  _ت گ_ف_ت :  مد يادا خ_ زا  _د و ب_ع_د  ند _ مآرد دو  هر ب_ _ْ يَو _ُ ن
َموُصَتَو َسْم  _َ ْخلا َیِّل  _َ صُّتَو ِهّللا  ُلو  _ُ سَر ّ_ي  نَاَو ُهّللا  ِالا  ِلاال َه  ْنَا  َ_َد  ْ_ه َ_ش ْنَا ت ُنامی  الا  مّلـس :  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا 

َرْهَش
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 . مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  ِْنب  ِّیلَع  یِلا  َراشَاَو  .اذه  یّیِصَو  یلاُوتَو  ْ_َت  َ_ي ْبلا َّج  _ُ َ_ح تَو َهو  كَّزلا  َيِّدَؤ  _ُ تَو َناضَمَر 

_ي هاو _ت ك_ه گ_ سا نآ  ناـمیا  دومرف : ترـضح  نآ  زوماـیب ، ناـمیا  قـیرط  ارم  تفگ :  تلاـسر  ترـضح  هب  کـلام  ینعی   ؛
هاـم هزور  يرازگب و  هناـگجنپ  زاــمن  _م و  ياد لو خ_ _ سر _ك_ه م_ن  نآ هـّللا و ب_ه  ــِالا  َهـِلا  ــال  _ك_ه  نآ _ي ب_ه  هد

هراشا يراد و  تسود  دوب  دهاوخ  نم  ّیِصو  نم  زا  دعب  هک  ار  نیا  يروآ و  ور  يادخ  هناخ  ّجح  تاکز و  يادا  هب  يرادب و  ناضمر 
تناـیخ يدزد و  زا  يزیرن و  قحاـن  نوـخ  هـک  _ نآ _گ_ر  يد و  در ، مـال ك_ _ّ سلا _ه  یل بـلا ع_ _ي ط_ با یلع ب_ن  هـب 

مارح ارم  مارح  لالح و  ارم  لالح  يروایب و  نم  تعیرـش  ماکحا  هب  نامیا  يزیرگب و  رْمَخ  بْرُـش  میتی و  لاـم  ندروخ  زا  يزیهرپب و 
 . تفرگ دای  ات  درمش  وا  رب  ار  نآ  ماکحا  مالسا و  عیارـش  هاگ  _ نآ يرآ .  اج  هب  ریبک  ریغـص و  يوق و  فیعـض و  يراذگقح  یناد و 
هب ینعی  ِهَبْعَْکلا ؛ ِّبَرَو  َناـمیالا  ُتْمَّلَعَت  تفگ :  یم  دوـخ  اـب  تـفر و  یم  ناـشک  نـماد  طاـشن  تیاـغ  زا  تساـخرب و  کـلام  هاـگنآ 
نآ دـش  رود  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  تلاـسر  ترـضح  رظن  زا  نوـچ  متخوـمآ و  نید  ماـکحا  ياد ك_ع_ب_ه ك_ه  خ_

 : هک دندومرف  ترضح 

( ِلُجّرلا اذه  یِلا  ْرُْظنَْیلَف  ِهَّنَجلا  ِلْهَا  ْنِم  ٍلُجَر  یِلا  َرُْظنَی  ْنَا  َّبَحَا  ْنَم  )

وا زا  دندیناسر و  يو  هب  تراشب  نآ  دنتفر و  وا  بقع  زا  هدـیبلط  يروتـسد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  تلاسر  ترـضح  زا  رفن  ود 
هلآ و هیلع و  هّللا  یلص  تلاسر  ترضح  نوچ  هک  دندومن  سامتلا 
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ار امـش  ياعت  يادـخ  مُکل ا؛ ُهّللا  َرَفَغ  ال  تفگ :  کلام  ینک ،  ترفغم  بلط  ام  تهج  هک  میهاوخ  یم  هدرمـش  ّتنج  لها  زا  ارت  مّلس 
هک دینک  یم  تساوخرد  نم  زا  دیراذگ و  یم  تسا  تعافش  بحاص  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  تلاسر  ترـضح  هک  دزرماین 

رظن ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  تلاسر  ترضح  نوچ  دنتشگزاب  رَّدَک  _ُ ود ن_ف_ر م نآ  پ_س  منک ؟!  رافغتسا  امـش  تهج 
رَّدَـک _ُ ار خ_ش_م_ن_كا و م _ي  مدآ هک  تسا  هاگ  قح  نخـس  ندینـش  ینعی  ٌهَضْغبَم ؛ ِّقَْحلا  ِیف  هک  تفگ  داتفا  ناشیا  يور  رب 
مئاق هک  دومن  صّحفت  دمآ و  هنیدم  هب  کلام  تفا  _تا ي_ فو مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  تلاسر  ترـضح  نوچ  رخآ  .دزاس و 
ربنم رب  رکبوبا  هک  دـید  هعمج  ياهزور  زا  یکی  رد  ّمل ك_ي_س_ت ؟  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یلـص  تلاسر  ترـضح  ماقم 
یلب تفگ :  یتسی ؟  یمیت م_ا ن_ ردارب  نامه  وت  هک  تفگ  رکبوبا  اب  دش  تقاط  یب  کلام  دـناوخ ، یم  هبطخ  مدرم  يارب  زا  هتفر و 

؟ دوب هتخاس  رومءام  وا  تیالو  هب  ارم  هک  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ترـضح  یّـصو  نآ  دـمآ  شیپ  راـک  هچ  تفگ :  کـلام  ، 
هدـشن ثداح  يراک  چـیه  هّللاو !  تفگ :  کلام  .دوش  یم  ثداح  يراک  سپ  زا  يراـک  هک  تسا  رایـسب  یبارعا !  يا  دـنتفگ : مدرم 
هجوـتم نآ  زا  دـعب  مّلـس  هلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلـص  اد  لو خ_ _ سر اد و  را خ_ رد ك_ _د  يا هدر  _ت ك_ نا امـش خ_ي_ هـکلب 

لا هدر و ح_ ـــالا ب_ _ن م_ن_ب_ر ب_ يا ار ب_ر  ك_ي_س_ت ك_ه ت_ _ك_ر ش_د و گ_ف_ت :  بو _ با
_ك_ه نآ

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 346 

http://www.ghaemiyeh.com


لوـسر دجـسم  زا  ار  ِ_ب_ي_ه  َ_ق یل ع _َ ٌلاوـَب ع یبارعا  نیا  هک  تفگ  نارـضاح  هب  رکبوـبا  تسا ،  هتـسشن  ربـمغی  ّ_ي پ_ صو
زا هدز  یندرگ  یپ  ار  کـلام  دـنت و  _ سا _ خر _د ب_ یلو دـلا ب_ن  ذـُْفُنق و خ_ سپ  .دـینک  نوریب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هـّللا  یلص 

دعب داتسرف و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  رب  تاولـص  دش  راوس  دو  _ت_ر خ_ شا رب  کلام  .دندرک  نوریب  دجـسم 
: دنار نابز  رب  تایبا  نیا  تاولص  زا 

 : رعش

انَْنَیب َناک  ام  ِهّللا  َلوُسَر  انْعَطَا 

ٍرَْکب یبَا  ِنْاَشَو  ینْاَش  ام  ِمْوَق  یَف ا 

ُهَماقَم ٌرَْکب  َماق  ٌرَْکب  َتام  اِذا 

(468) ِرْهَّظلا ُهَمِصاق  ِهّللا  ِْتَیبَو  َْکِلتَف 

ریـصقت ب_ك_ش_ت و یب  ار  کلام  دـیلو ، نب  دـلاخ  هک  دـنا  هدرک  لـقن  ینـس  ك_ه ش_ي_ع_ه و  _د : يو فل گ_ م_ؤ 
شا هـــجوز  اـــب  _ي_د  نا _ سر ار ب_ه ق_ت_ل  وا  نا ش_ب ك_ه  رد ه_م_ دو و  _ه ن_م_ _ك پ_يا يد ار  وا  س_ر 

(469) .دندیمان هَّدِر )   ) لها ار  ناشیا  دندروآ و  هنیدم  هب  هدرک  ریسا  ار  ناشیا  نانز  تشکب و  ار  کلام  هفیاط  دش و  رتسبمه 

مالّسلااهیلع ءارهز  همطاف  ترضح  ءازج  زور  هعیفـش  ءامَّسلا ، هکئالم  همودخمو  ءاسّنلا  هدّیـس  تافوو  تدالو  خیرات  نایب  رد  مّود  باب 
تسا

مالّسلااهیلع همطاف  ترضح  تداعس  اب  تدالو  نایب  رد  لّوا :  لصف 

هر الا خ_ يدا  ُ_م_ ها ج متسیب م_ زور  رد  ترضح  نآ  تدالو  هک  دنا  هدرک  رکذ  املُع  رثکاو  حابـصم )   ) رد یـسو  ش_ي_خ ط_
لا هدو و ب_ع_ض_ي س_ زا ب_ع_ث_ت ب_ مّود  لا  زور ج_م_ع_ه س_ رد  _د ك_ه  نا _ف_ت_ه  گو هدو  ب_
هک تسا  هدرک  تیاور  ْدَدُع )  ) بحاص هک  هدومرف  بولقلا )  هایح   ) رد هّللا  همحر  یسلجم  همالعو  ( 1) دنا هتفگ  تثعب  زا  مج  پ_ن_

همطاـف ترــضح  مّلــسو  هـلآو  هـیلع  هـّللا  یل  ها ص_ تـلا پ_ن_ _ سر تر  زا ب_ع_ث_ت ح_ض_ لا ب_ع_د  جــنپ س_
لو _ سر تر  يزور ح_ض_ هک  دوب  نانچ  ترـضح  نآ  هب  هجیدخ  لمح  ّتیفیکو  دـش  دـلوتم  هجیدـخ  زا  مال  _ّ سلاا _ه_ یل ع_

ؤملاریما اب  دوب  هتسشن  حطبا  رد  مّلسو  هلآو  _ه  یل هّللا ع_ یل  ص_
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هاگان رمعو ، رکبوباو  ساب  _ عو هز  _م_ حو حا  رذ ب_ن ض_ح_ض_ _ن_ مو _ر  سا را ب_ن ي_ _م_ عو مال  _ّ سلا هیلع  نینم 
نآ در  اد ك_ _ نو در  رپ ك_ ار  برغمو  قرـشم  ات  دوشگ  ار  دوخ  ياهلابو  دوخ  یلـصا  تروص  اـب  دـش  لزا  _ل ن_ یئر ج_ب_

لهچ هک  دیامن  یم  _ر  ماو _د  نا _ سر مال م_ي  ارتالعا س_ یلع  دنوادخ  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  دمحم  يا  هک  ار  ترـض  ح_
ات اهبـش  تشاد و  یم  هزور  اهزورو  تفرن  هجیدـخ  هناخ  هب  زور  لهچ  ترـضح  نآ  سپ  ینک ؛  رایتخا  يرود  هجیدـخ  زا  زور  هنابش 
هب نم  ندـماین  هجیدـخ  يا  هکوـگب  اروا  تفگو :  داتـسرف  _ج_ه  يد يو خ_ ار ب_ه س_ را  _م_ عو در  یم ك_ تداـبع  حاـبص 
دزا يرا س_ ار ج_ دوـخ  تاریدـقت  هک  تسا  هدرک  رما  نینچ  نم  راـگدرورپ  نـکیلو  تـسین  توادـعو  تـهارک  زاو  يو ت_ س_

زور چ_ن_د تاــهابموت م_ي ك_ن_د ه_ر  هـب  یلاــعت  قــح  هــک  یتــسرد  هــبو  یکین  زج  دوــخ  قــح  رد  ربــم  نا  _م_ گو
هناخ رد  نمو  یباوخب  دوخ  باوخ  _ت_ خر ردو  يدـنبب  ار  دوخ  هناخ  رد  بش  ره  دـیابو  دو  _ه خ_ کئال _ب_ه ب_ا م_ تر م_

زا _ت  بو زور چ_ن_د ن_ _ج_ه ه_ر  يد _ خو .ددر  یـــضقنم گ_ یهلا  هدــعو  تّدــم  اــت  مشاــب  یم  دـــسا  تــنب  همطاــف 
لزاـن ترـضح  نآ  رب  لـیئربج  دـش  ما  زور ت_م_ نو چ_ه_ل  _ چو _س_ت  ير تر م_ي گ_ نآ ح_ض_ _ت  قرا م_ف_

 ، نم تمارکو  هفحت  ياربوش  اّیهم  هک  دناسر  یم  مالـس  ارتالعا  یلع  دنوادخ  ّمل  _ سو هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  دمحم  يا  تفگو :  دش 
نآ ردو پ_ي_ش  دندوب  هدیشوپ  نآ  يور  رب  تشهب  سدنـس  زا  لامتـسد  هک  دروآ  یقبطو  دش  لزان  لیئا  هاگان م_ي_ك_ سپ 

تفگ مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  نک و  راطفا  ماعط  نیا  رب  بشما  هک  دیامرف  یموت  راگدرورپ  تفگو :  تشاذگ  ترض  ح_
نوچ بش  ره  هک 
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راطفا ترـضح  نآ  اـبو  دـیایب  دـهاوخ  هکره  هک  مدوشگ  یم  ار  رد  هک  درک  _ر م_ي  ما ار  دـش م_ یم  ترـضح  نآ  راـطفا  ماـگنه 
_ل خاد راذ ك_س_ي  _گ_ مو _ه ب_ن_ش_ي_ن  نا ِرَد خ_ دو ك_ه ب_ر  _ مر ار ف_ _ن ش_ب م_ يا رد  دــــیامن ،

ياه هویم  زا  نآ ط_قب  نا  ردو م_ي_ دوشگ  ار  قبط  دومن  راطفا  هدارا  نوچ  سپ  تسا ؛  مارح  نم  ریغ  رب  ماعط  نیا  دو ك_ه  ش_
دو _ مر لوا ف_ هو ه_ا ت_ن_ نآ م_ي_ زا  پ_س  تشهب ،  بآ  زا  یماجو  دوب  روگنا  هشوخ  کیو  اـمرخ  هشوخ  کـی  تشهب 

_ق ير _ با زا  _ل  یئر _ب_ جو ش_د  بار  س_ي_ ت_ا  _ي_د  ما _ شآ بآ  نآ  زاو  ش_د  س_ي_ر  ك_ه 
م_ي ار  _ت_ش  سد _ل  یئا _ي_ك_ مو _خ_ت  ير م_ي  _ش  كرا م_ب_ _ت  سد ب_ر  بآ  ب_ه_ش_ت 
 . تفرالاب نامسآ  هب  اهفرظ  اب  هدنامیقاب  ماعطو  درک  یم  كاپ  تشهب  لامتـسد  زا  ار  _ت_ش  سد _ي_ل  فار _ ساو ش_س_ت 

دارم تسا ك_ه  مولعم   ) تسین زیاـج  ارت  زاـمن  تقو  نیا  رد  هک  تفگ  لـیئربج  دوش  زاـمن  لوغـشم  هک  تساـخرب  ترـضح  نوـچو 
را م_ي _ط_ فا مد ب_ر  ار م_ق_ زا  هک ن_م_ تسا  نآ  رب  ماماو  یبن  بءاد  هچ  هضیرف  زامن  هن  تسا  یّبحتسمو  هلفان  ياهزامن 
یئا ك_ه ح_ق _ع_ت ن_م_ جا وا م_ض_ _ا  بو يور  _ج_ه  يد لز خ_ لا ب_ه م_ن_ _ حـلا _د ك_ه  ب_يا _د ) نراد

.دیامن قلخ  هبّیط  يا  هیرذوت  لسن  زا  بش  نیا  رد  هک  دهاوخ  یم  یلاع  ت_

ار اهرد  دش  یم  نو ش_ب  _ چو مدوب  هتفرگ  تفلا  یئاهنت  اب  نم  هک  تفگ  هجیدـخو  دـش  هجیدـخ  هناخ  هّجوتم  ترـضح  نآ  سپ 
رد مدرک  یم  شوماخ  ار  غارچو  مدیباوخ  یم  دوخ  باو  هماج خ_ ردو  مدرک  یم  ار  دوخ  زامنو  متخیوآ  یم  ار  اه  هدرپو  متـسب  یم 

تسیک هک  مدیسرپ  مدی ،  ار ش_ن_ _ه  نا ِرَد خ_ يادص  هک  مدوب  باوخ  نایم  رد  بش  نیا 
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يا دوـمرف : ترـضح  نآ  نآ ؟  ندـیبوک  تسین  اور  ار  يرگ  _ يد ّمل  _ سو هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  دـمحم  ریغ  هب  هک  دـبوک  یم  ار  رد 
متسج اج  زا  مدینش  ار  ترضح  نآ  يازفا  حرف  يادص  نوچ  مّلس  هلآو و  هیلع  هّللا  یلص  دمحم  من  ار ك_ه م_ رد  نک  زاب  هجیدخ ! 

ءو _ ضو _ي_د و  بآ م_ي ط_بل دومن  یم  ندـیباوخ  هدارا  نوچ  هک  دوـب  نآ  ترـضح  نآ  تداـع  هتـسویپ  مدوـشگ و  ار  ردو 
رد باو م_ي ش_د و  _ت_خ_ خر _ل  خادو دروآ  زا ب_ه ج_ا م_ي  _ع_ت ن_م_ كرودو در  _د م_ي ك_ يد ت_ج_

تفرگ ارم  _ت  سد _ل ش_د  خاد _ا  تو در  _ن_ه_ا ن_ك_ يا زا  كرا س_ح_ر ه_ي_چ ي_ك  _ن ش_ب م_ب_ يا
(2  .) متفای دوخ  مکش  رد  ار  همطاف  رون  نم  تساخرب  تعجاضم  زا  نوچو  درب  باوختخر  هبو 

 : هک تسا  نانچ  ترضح  نآ  تداعس  اب  تدالو  تیفیک  اّما 

قدا تر ص_ زا ح_ض_ تفگ :  هک  تسا  هدرک  تیاور  رمع  نب  لّضَفُم  زا  ربتعم  دنس  هّللا ب_ه  _م_ه  حر قود  ش_ي_خ ص_
مال _ّ سلاا _ه_ یل _م_ه ع_ طا تر ف_ تدالو ح_ض_ دو  _ه ب_ نو مدر ك_ه چ_گ_ لا ك_ مال س_ؤ  _ّ سلا _ه  یل ع_
نا _ نز دو ، ّمل ن_م_ _ سو هلآو  _ه  یل هـّللا ع_ یلـص  تلاـسر  ترـضح  تـجوازم  راـیتخا  هجیدـخ  نوـچ  هـک  دوـمرف  ترـضح   ؟

دندرک یمن  مالـسوا  ربو  دـندومن  ( 3  ) ترجه وا  زا  _ت_ن_د  شاد تر  نآ ح_ض_ _ي ك_ه ب_ا  تواد زا ع_ ّ_ه  م_ك
عزج مغ و  هدـمع  نکیلو  دـش  ضراع  میظع  یتشحو  ببـس ،  نیا  هب  ار  هجید  پ_س خ_ دورب ، وا  دزن  هب  ینز  هک  دنتـشاذگ  یمنو 
تر نآ ح_ض_ هب  یبیـسآ  ناـشیا  توادـع  تدـش  زا  اداـبم  هک  دوب  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  لوسر  ترـض  يارب ح_ هجیدـخ 

_خ_ن م_ي گ_ف_ت سوا اـب  مکــش  رد  همطاـف  دــش  هلماـح  مالـّـسلااهیلع  همطاـف  تر  نو ب_ه ح_ض_ .د چ_ _ سر ب_
ارواو ص_ب_ر دو  _ بوا _س  نو _ مو
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هجیدـخ هک  دینـش  دـش  لخاد  ترـضح  يزور  سپ  تشاد ،  یم  ناهنپ  تلا  _ سر ترـضح  زا  ار  تلاح  نیا  هجیدـخ  دومرف ، م_ي 
يد _ نزر ف_ تفگ :  هجیدخ  یئوگ ؟  یم  نخس  هک  اب  هجیدخ  يا  هک  دومرف  دیدنوا  دزن  ار  یـسکو  یـصخش  اب  دیوگ  یم  نخس 

_ل یئر _ن_ك ج_ب_ يا هک  دوـمرف  ترـضح  تسا !  نم  سنوـمو  دـیوگ  یم  نخـس  نم  اـب  تسا  رد ش_ك_م م_ن  ك_ه 
_ر ها ط_ ن_س_ل  _ت  ساواو _ت  سا _ت_ر  خد _د  نزر ف_ _ن  يا ك_ه  _د  هد م_ي  خ_ب_ر  ار  م_
زاو ن_س_ل دروآ ، _د  هاو دو خ_ _ جو _ه  بوا زا  ار  یلا ن_س_ل م_ _ق ت_ع_ حو _ت  كر _ بو _ي_م_ن_ت  ما ب_

دهاوخ دو  _ف_ه ه_يا خ_ یل ار خ_ ناشیا  یحو ،  ياضقنا  زا  دـعب  یلاعت  قحو  دیـسر  دـنهاوخ  مه  هب  نید  ناـیاوشیپو  ناـماماوا 
ندیئاز درد  نوچ  دش  کیدزن  مالّـسلااهیلع  همطاف  بانج  تدالو  هکنآ  ات  دوب  تلاح  نیا  رد  هجیدـخ  هتـسویپو  نیمز .  رد  دـینادرگ 

؛ دـنوش رـضاحوا  دزن  هک  داـت  _ سر _م ك_س ف_ ناد ه_شا _ نزر _ فو _ش  ير نا ق_ _ نز يوس  هب  درک  ساـسحا  دوخ  رد 
هب ام  درادن  یلام  تسا و  ریقف  هک  يدش  بلاطوبا  میتی  نزو  يدرکن  ام  لوق  لوبقو  يدربن  ام  نامرف  هک  دنداتـسرفوا  باوج  رد  ناشیا 

 . میوش یمن  وت  روما  هّجوتمو  میئآ  یمنوت  هناخ  هب  ببس  نیا 

دزنالاب دـنلب  نوگ  مدـنگ  نز  راهچ  دـید ك  هاگان  تلاح  نیا  رد  دـیدرگ  كانهودـنا  رایـسب  دینـش  ار  ناـشیا  ماـغیپ  نوچ  هجید  خ_
زا پ_س ي_ك_ي  _ي_د ، سر نا ب_ت_ _ش_ يا ند  _ يد زا  هجیدـخ  دـندوب ، هیبـش  مشاـه  ینب  ناـنز  هبو  هدـش  رـضاحوا 
 ، میئوت ناریهظ  امو  وت ؛ يو  _م ب_ه س_ يرا _ گدرور نالوسر پ_ ام  هک  هجیدـخ  يا  سرتم  نا گ_ف_ت ك_ه  _ش_ يا

میرم موـسو  تشهب  رد  دوـب  دـهاوخوت  قـیفر  هک  تسا  محازم  _ت_ر  خد _ي_ه  سآ مّودو  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  هجوز  هراـس  مـنم 
رتخد
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تقو رد  هـک  تـسا  هداتـسرف  ار  اـم  یلاـعت  قـحو  تـسا  نارمع  نـب  _ي  سو _ر م_ هاو مو خ_ _ ثـل _ُ مرا ك _ه_ چو تـسا  نارمِع 
_ج_ه ن_ش_س_ت يد تسار خ_ بناـج  رد  ناـشیا  زا  یکی  سپ  میئاـمن .  تنواـعم  تلاـح  نـیا  رب  ارتو  میـشابوت  دزن  تدـالو 

دورف هزیکاپو  كاپ  مالّسلااهیلع  همطاف  ترضح  سپ  رس ، تشپ  رد  مراهچوور  شیپ  رد  موسو  پچ  _ب  نا رد ج_ ير  _گ_ يدو
برغمو قرشم  ردو  دینادرگ  نشور  ار  هّکم  ياه  هناخ  يا ك_ه  _ب_ه  تر هب م_ دیدرگ  عطاسوا  رون  دیـسر  نیمز  هب  نوچو  دمآ 

زا یتـشطو  یقیْربِا  کـی  رهو  دـندمآرد  هناـخ  نآ  هب  نیعلاروح  زا  رفن  هدو  دـش  نشور  رون  نآ  زا  هکنآ  رگم  دـنامن  یعـضوم  نیمز 
دو _ج_ه ب_ يد يور خ_ شیپ  رد  هک  ینز  نآ  سپ  رثوـک ، بآ  زا  دوـبولمم  ناـشیا  ياـهقیرباو  دنتـشاد  تسد  رد  تـش  ب_ه_

دادوــش تســـش و  ُ_س_ل ي_ا  _ر غ ثو بآ ك_ _ه  بو _ت  شادر ار ب_ مــال  _ّ سلاا _ه_ یل _م_ه ع_ طا ج_ن_با ف_
کی رد  ار  مالّسلااهیلع  همطافو  دوب  يو ت_ر  _ب_ شو رَْبنَعو خ_ کْشُم  زاو  رتدیفـس  ریـش  زا  هک  دروآ  نوریب  يدیفـس  هماجودو 

 : تفگ همطاف  دروآرد ، نخس  هب  اروا  سپ  دینادرگوا  هعنقم  ار  رگید  هماجو  دیجیپ  نآ  زا  هماج 

.ِطابْسَالا ُهَداس  يْدلُوَو  ِءایِصْوَالا  ُدِّیَس  لَْعب ي  َّنَاَو  ْ_ب_ي_ِءا  نَالا ُدِّی  _َ ِهّللا س ُلو  _ُ سَر _ي  بَا َّنَاَو  ُهّللا  ِالا  ِهِلاال  ْنَا  َ_ُد  ْ_ه شَا

اد خ_ لو  _ سر مرد  پ_ _ك_ه  نآ _ه  بو اد  خ_ _گ_ي  نا ي_گ_ ب_ه  _م  هد م_ي  _ي  هاو گ_ ي_ع_ن_ي 
 . تسا ناربمغیپ  ياه  هدازدنزرف  تاداس  منادنزرفو  تسا  ناربمغیپ  ءایصوا  دیس  مرهوشو  تسا  ناربم  س_ي_د پ_ي_غ_

نایرو _ حو _د  ندر يداش ك_ نانز  نآ  سپ  دـناوخ ، ناشیا  مان  هب  ار  کی  رهو  درک  مالـس  ناـنز  نآ  زا  کـی  پ_س ب_ر ه_ر 
ادیوه ینـشور  رون  نا  _م_ سآ ردو  نا .  _ي_ ملا نانز ع_ هدّیـس  نآ  تدالو  هب  دنداد  تراشب  ار  رگیدکیو  دندش  نادـنخپ  تشهب 

نانچ رتشیپ  هک  دش 
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هرّهطمو هرهاط  هک  ار  رتخد  نیا  ریگب  دنتفگو : دندرک  باطخ  هجیدخ  اب  هسّدق  نا م_ _ نز نآ  پ_س  دندوب ، هدرکن  هدهاشم  يرون 
پ_س اروا ، _س_ل  نو ار  وا  هداد  _ت  كر یلا ب_ ح_ق ت_ع_ _ت ،  سا _ت  كر _ا ب_ بو هز  _ي_ _ت پ_كا سا

سپ تشاذـگوا ،  ناـهد  رد  ار  دوـخ  ناـت  _س_ پو لا  _ح_ شو _ خو دا  _ت ش_ فر ار گ_ تر  نآ ح_ض_ _ج_ه  يد خ_
_ي ن_م_ّو ها رد م_ _گ_ر  يد لا  _ف_ طا در ك_ه  ردــــــق ن_م_ّو م_ي ك_ نآ  يزور  رد  مالــــــّـسلااهیلع  همطاــــــف 

(4) .دننک ّومن  لاس  رد  رگید  لافطا  هک  درک  یم  ّومن  رد  نآ ق_ _ي  ها ردو م_ ك_ن_ن_د 

نآ لئاضفزا  یخربو  ع )   ) همطاـف ترـضح  _ف_ه  ير با ش_ _ قلاو _ي  ما _ سا _ي  خر نا ب_ ي_ __ رد ب مّود :  ل  ___ ص ___ ف
بانج

هدو _ مر مـال ف_ _ّ سلا هیلع  قداـص  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ناـیبظ  نب  سنوـی  زا  ربـتعم  دنـس  هب  _ه  يو _ _ن ب_با با
مال _ّ سلاا _ه_ یل هم ع_ _ طا ف_ یلا :  دز ح_ق ت_ع_ _ت ن_ سا ما  ُ_ه ن_ ار ن مـال  _ّ سلاا _ه_ یل _م_ه ع_ طا ك_ه ف_

تـسیچ هک  یناد  یم  ایآ  هک  دومرف  ترـضح  سپ  .ءارهزو  هثّدُحمو  هّیـضرمو  هیـضارو  هّیکزو  هرهاطو  هکراب  _ُ مو _ق_ه  يد _ صو
ینعی رَّشلا ؛ َنِم  ْتَمُِطف  دوـمرف : ترـضح  نم ؛  دـّی  يا س_ نآ  زا م_ع_ن_ي  ارم  هد  ربـخ  متفگ :  تفگ ،  سنوـی  همطاـف ؟  ریـسفت 

، اروا دومن  یمن  جیوزت  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاری  _ ما _ر  گا دو ك_ه  _ مر تر ف_ پ_س ح_ض_ اهیدب ، زا  تسا  هدش  هدـیرب 
_ه_ا ك_ه نآ _ه  نو مدآ  _ت ن_ه  ما زور ق_ي_ _ي_ن ت_ا  مز يور  اروا ب_ر  دو  ير ن_ب_ _ظ_ي_ نو يوـــــــــفک 

(5) .دندوب وا  زا  ب_ع_د 

ینعم هـــب  هقیدــــص )   ) هـــک هدوـــمرف  ثیدــــح  _ن  يا _م_ه  جر _ل ت_ يذ رد  هـــّللا  _م_ه  حر _ي  سل _ه م_ج_ مــــال ع_
تـالامکو و _ض_ل  فو مـل  رد ع_ _ت  كر _ب ب_ حا ي_ع_ن_ي ص_ _ه )  كرا و(م_ب_ _ت ،  سا _ه  مو م_ع_ص_

تالا رد ك_م_ هد  ي_ع_ن_ي ن_م_ّو ك_ن_ن_ هّیکز )  صقن و( تافـص  زا  هزیکاپ  ینعی  هرهاط )  مارک و( دـالواو  تازجعم 
اب کَلَم  ینعی  هثّدحم )  ادـخ و( ناتـسودو  ادـخ  هدیدنـسپ  ینعی  هیـضرم )  یلاعت و( قح  ياضق  هب  یـضار  ینعی  هیـضار )  تاریخو و(

نخسوا
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ؤملاریما هکنیا  دنک ب_ر  تلالد  فیرـش  ثیدح  نیا  هک  نادبو  يونعمو .  يروُص  رون  هب  ینارون  ین  ي_ع_ ءار ) _ هز  ) تفگ و یم 
رب لالدتـسا  یـضعب  هکلب  دـشاب  یم  لـضفا  نا  _ مّزلار _ خآ ربمغیپ  زا  ریغ  هب  ناـشیا  يایـصواو  ناربـمغیپ  عیمج  زا  مالّـسلا  هیلع  نینم 

(6  .) یهتنا دنا  هدرک  زین  ناشیا  رب  مالّسلااهیلع  ارهز  همطاف  تیلضفا 

اروا یلاعت  قح  هک  دـنا  هدـیمان  همطاف  نیا  يارب  ار  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـش  تیاور  هّماعو  هّصاخ  قیرط  زا  هرتاوتم  ثیداـحا  ردو 
هک دندیسرپ  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  لوسر  ترـض  زا ح_ هد ك_ه  تیاورو ش_ ( 7  .) تسا هدیرب  منهج  شتآ  زا  اروا  نایعیشو 

نارتـخد رد  نوخ  ندـید  دـنیب ، یمنوا  دـننیب  یم  رگید  ناـنز  هک  ینوخ  هکنآ  يارب  دومرف : یماـن ؟  یم  لوتب  ار  همطاـف  ببـس  هچ  هب 
(8  .) تسا شوخان  ناربمغیپ 

تر نو ح_ض_ _ت ك_ه چ_ سا هدر  _ت ك_ ياور هّللا ب_ه س_ن_د م_ع_ت_ب_ر  _م_ه  حر قود  ش_ي_خ ص_
همطاـف ترـضح  هناـخ  هب  لّوا  دو  _ مر _ع_ت م_ي ف_ جار ير م_ زا س_ف_ مل  _ سو هلآو  _ه  یل هـّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر

رد پ_س  _ت_ن_د ؛ فر دو م_ي  نا خ_ _ نز _ه  نا نآ ب_ه خ_ زا  دعبو  دندنام  یم  یتدمو  دندرب  یم  فیرشت  مالّـسلااهیلع 
هرقن زا  هراوشوگو  دـنبولگو  دـنب  _ت_ سد ود  مال  _ّ سلاا _ه_ یل همطاـف ع_ باـنج  ترـضح  نآ  ياـهرف  زا س_ ب_ع_ض_ي 

رب باحـصاو  درب  فیرـشت  مالّـسلااهیلع  همطاف  هناخ  هب  دومرف  تعجارم  نآ ج_ن_با  نو  چ_ تخیوآ ،  هناخ  ِرَد  رب  هدرپو  تخاس 
هدـهاشم همطاف  هناـخ  رد  ار  لا  نآو ح_ _ه ش_د  نا _ل خ_ خاد تر  نو ح_ض_ _د چ_ ندو _ف ن_م_ قو _ه ت_ نا رد خ_

نینچ اهتنیز  يارب  ترضح  هک  تسناد  همطاف  ترضح  تس ،  ربنم ن_ش_ دزن  هبو  دمآرد  دجسم  هبو  تفر  نوریب  كانبضغ  دومرف ،
هدوشگ ار  اه  هدرپو  دنک  ار  اه  هراوشوگو  اهجنرب  تسدو  دنبندرگ  سپ  دندمآ ، بضغ  هب 
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دناسر یم  مالـس  ترتخد  هکوگب  ترـضح  هب  تفگ  درب  یم  ار  اـهنآ  هک  صخ  نآ ش_ _ه  بو داتـسرف  باـنج  نآ  دزن  هب  ار  همهو 
_چ_ه نآ _م_ه  طا در ف_ ك_ دومرف : هبترم  هس  دندروآ  ترـضح  نآ  دزن  هب  ار  اهنآ  نوچ  هدب .  ادخ  هار  رد  ار  اهنیا  دیوگ  یمو 

تـس ّ_د ن_ي_ لآو م_ح_م ّ_د  يار م_ح_م زا ب_ _ي_ا  ند دا ! _ بوا ياد  شرد ف_ _ت_م پ_ ساو ار ك_ه م_ي خ_
پ_س داد ؛ بآ ن_م_ي  _ت_ي  بر ار ش_ نارفاـــک  اـــیند  رد  ادـــخ  دوــب  يا  هــشپ  ربارب  ادـــخ  دزن  یبوـــخ  رد  اـــیند  رگا 

(9) .دش لخاد  مال  _ّ سلاا _ه_ یل _م_ه ع_ طا _ه ف_ نا _ه خ_ بو _ت  سا _ خر ب_

تر ح_ض_ ك_ه  _د  نا هدر  ك_ _ت  ياور _ه  ما ع_ _ق  ير ط_ زا  _ي  سو ط_ _ي_خ  شو م_ف_ي_د  ش_ي_خ 
هدـینادرگ داش  ارم  _د  نادر داش گ_ اروا  هکره  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  هک  دومرف  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یل  اد ص_ لو خ_ _ سر

(10  .) نمدزن تسا  مدرم  نیرتزیزع  مالّسلااهیلع  همطاف  تسا ،  هدرزآ  ارم  دنک  هدرزآ  اروا  هکرهو  تسا 

نخـسو ش_ب_ي_ه ت_ر راـتفگ  رد  هک  ار  يدـحا  مدـیدن  تفگ :  یم  هک  تسا  هدرک  تـیاور  هشیاـع  زا  یـسوط  _ي_خ  شو
تفگ یم  اـبحرم  اروا  دـمآ  یم  ترـضح  نآ  دزن  هب  همطاـف  نوچ  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  همطاـف  زا  _د  ب_شا

_ت فر _م_ه م_ي  طا _ه ف_ نا تر ب_ه خ_ نو ح_ض_ چ_ دــناشن ، یم  دوــخ  ياــج  ردو  دیـــسوب  یم  اروا  ياهتـــسدو 
گ_ف_ت م_ي  _ب_ا  حر _ مو در  ك_ م_ي  تر  ح_ض_ نآ  لا  _ت_ق_ب_ ساو _ت  سا خ_ _ي  مر ب_

(11) .دیسوب ار م_ي  تر  نآ ح_ض_ _ت_ه_يا  سدو

نَْمیَا ُّما  دو  _ مر تلحر ف_ اـیند  زا  مالّـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ًـال  _ سر _ُ يد م _ نوار ق_ط_ب 
 ، یلا ب_ب_ي_ن_د پ_س ار خ_ تر  نآ ح_ض_ ياج  تسناوت  یمن  هک  اریز  دنامن ؛ هنیدـم  رد  رگید  هک  درک  دای  دـنگوس 

وا لزانم  زا  رد ب_ع_ض_ي  _ه م_ك_ه ش_د  جو _ن_ه م_ت_ يد زا م_
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م_ن اد ! _ نواد خ_ _ف_ت :  گو درک  زارد  نامـسآ  يوـس  هـب  تـسد  دـش  سویءاـم  بآ  زا  نوـچ  داد  يور  یمیظع  یگنـشت  ار 
زا یبآْولَد  مالّـسلااهیلع  همطاف  زاـجعا  هب  سپ  درک ؟ یهاوخ  كـاله  یگنـشت  زا  ارم  اـیآ  ما ،  مالّـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  همداـخ 

مدرم دیدرگن ، ندیماشآو  ندروخ  هب  جاتحم  لاس  تفه  _ي_د ت_ا  ما _ بآ ب_ي_شا نآ  زا  نوچ  دمآ  ریز  هبوا  يارب  نامـسآ 
(12) .دش یمن  هنشت  دنداتسرف  یم  اهراک  يارب  مرگ  رایسب  ياهزور  ار  وا 

يدوهی داتشه  ندش  ناملسمو  ینارون  رداچ 

دـش ضرق  جا ب_ه  مالّـسلا م_ح_ت_ هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  يزور  هک  دنا  هدرک  تیاور  يدنوار  بطقو  بوشآ  رهـش  نبا 
زا يردـقو  دوب  مشپ  زا  رداچ  نآو  تشاذـگ  نهر  دوب  _د  يز شمان  هک  يدوهی  درم  دزن  هب  ار  مالّـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  رداچو 
نآ هب  يدوهی  نز  دـش  بش  نوچ  تشاذـگ ،  هرجح  ردو  در  _ه ب_ نا ار ب_ه خ_ ردا  نآ چ_ يدوهی  سپ  تفرگ .  ضرق  هبوـج 

هد _ ها ار م_ش_ بیرغ  تلاح  نآ  نز  نوچ  دوب  هدرک  نشور  ار  هرجح  مامت  هک  دـید  عطاس  ردا  نآ چ_ زا  يرو  دـمآرد ن_ هرجح 
زا يدو  ي_ه_ پ_س  در ، ك_ ن_ق_ل  دو  ب_ هد  _ يد _چ_ه  نآو _ت  فر دو  خ_ _ر  هو ش_ دز  ن_ ب_ه  در  ك_

_م_ه طا تر ف_ رداــــچ ح_ض_ هــــک  دوــــب  هدرک  شوــــمارفو  دـــــش  بــــج  رد ت_ع_ تــــلا  نآ ح_ _ت_م_عا  سا
رداچ عاعـش  دید  هک  دـش  هرجح  نآ  لخادو  _ت  فا _ت ش_ت_ عر _ت ب_ه س_ سا _ه  نا نآ خ_ رد  مال  _ّ سلاا _ه_ یل ع_

تلاـح نیا  هدـهاشم  زا  يدوـه  ي_ _ت ،  سا هدر  _ن ك_ شور ار  هناـخ  رینُم  رْدـَب  دـننام  هک  تسا  تمْـصِع  کـلف  دیـشروخ  نآ 
عاعش تکرب  زاو  دندینادرگ  رـضاح  ار  ناشیا  زا  رفن  داتـشهو  دندیود  دوخ  ناشیوخ  هناخ  هب  شنزو  يدوهی  سپ  دش  هدایز  شبجعت 

مالسا رون  هب  یگمه  مالّسلااهیلع  همطاف  رداچ 
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(13) .دندیدرگ رّونم 

تلا _ سر تر  تسا ك_ه ح_ض_ هدرک  تیاور  مالّـسلا  هـیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  ربـتعم  دنـس  هـب  دانـسالا ) بُْرق   ) رد
ترـضح اـهنیا  لاـثماو  مزی  _ هو بآ  زا  _د  رد ب_شا نوریب  تمدـخ  هچره  هک  دوـمرف  ررقم  ّمل  _ سو هلآو  _ه  یل هّللا ع_ یل  ص_

نا _ نو ندر  _ي_ا ك_ سآ زا  _د  _ه ب_شا نا نورد خ_ _ نا تمدــخ  هـچرهو  دروآ  اــج  هـب  مالـّـسلا  هــیلع  نــینم  ؤــملاریما 
(14) .دشاب مالّسلااهیلع  همطاف  ترضح  اب  اهنیا  لاثماو  ندر  بورا ك_ _ جو ما پ_خ_ت_ن  _ع_ طو

تر نآ ح_ض_ هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  زا  ربت  _ه ب_ه س_ن_د م_ع_ يو _ _ن ب_با باو
لوغــشمو هداتــسیا  دوـخ  بارح  رد م_ مـال  _ّ سلاا _ه_ یل _م_ه ع_ طا مردا ف_ رد ش_ب ج_م_ع_ه م_ دو ك_ه  _ مر ف_

زا درک  یم  اعد  هتسویپ  هک  مدینـش  علا ش_د  حبـص ط_ اتو  دوب  اعدو  مایقو  دوجـسو  عوکر  رد  هتـسویپو  دیدرگ  یلاعت  قح  یگدنب 
يا متفگ :  سپ  درک ، یمن  یئاعد  دوخ  يارب  زاو  درک  یم  رایـسب  ناشیا  يارب  اعدو  درب  یم  مان  ار  ناـشیاو  تاـنم  ؤمو  نینم  ؤم  يارب 
يا راّدــلا ؛ َّمـُث  ُراـْجلا  َّیَُنب ! اـی  دوـمرف : يدرک ؟  نارگید  يارب  زا  هـکنا  يدر چ_ن_ _ا ن_ك_ عد دو  يار خ_ زا ب_ ارچ  رداــم !

(15) .ار دوخ  رخآو  دیسر  دیاب  ار  هیاسمه  لّوا  نم !  ناجرسپ 

تر يزور ح_ض_ _ت ك_ه  سا هدر  _ت ك_ ياور مــــــال  _ّ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ زا ح_ض_ _ي  بــــــَل _ْ َ_ع ث
هبو رتش  ياهلُج  زا  هدیـشوپ  هماـج  هک  دـید  ار  همطاـف  دـمآرد  مالّـسلااهیلع  همطاـف  هناـخ  هب  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یل  لو ص_ _ سر
زا بآ  درک  هدهاشم  تلاح  نآ  رب  اروا  ترضح  نوچ  داد ، یم  ریش  ار  دوخ  دنزرف  تلاح  نآ  ردو  دینادرگ  یم  ایـسآ  دوخ  ياهتـسد 

يارب شچب  زورما  ار  اــیند  ياــه  _ي_ خــل ت_ _ي !  مار _ت_ر گ_ خد يا  دو : _ مر _ فو دــش  ناور  شکراــبم  ياــه  هدــید 
 : تفگ مالّسلااهیلع  همطاف  سپ  ترخآ .  ياهتوالح 
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: داتسرف ار  هیآ  نیا  یلاعت  قح  سپ  وا ؛ ياهتمارک  رب  ار  ادخ  منک  یم  رکشووا  ياهتمعن  رب  ار  ادخ  منک  یم  دمح  هّللا !  لوسر  ای 

(17  .) يوش یضار  هک  داد  دهاوخ  وت  هب  ردق  نآ  تمایق  رد  یلاعت  قح  ینعی  (16 (؛)  یضْرَتَف َکُّبر  َکیط  _ْ ُ_ع َفْو ي _َ سَلَو )

تدا ح_ق ردو ع_ب_ دوـب  تـما  نیرتدـباع  مالـّـسلااهیلع  همطاـف  ترــضح  تـفگ :  یم  هـک  هدـش  لـقن  يرـَْـصب  َ_ن  َ_س زاو ح
(18) .در ك_ م_ي  مرو  _ش  كرا م_ب_ _يا  ها پ_ ك_ه  دا  _س_ت_ يا م_ي  پ_ا  ب_ر  رد  ق_ نآ  یلا  ت_ع_
 : تفگ مالّـسلااهیلع  همطاـف  نز ؟  يارب  زا  تسا  رت  زیچ ب_ه_ هچ  دوـمرفوا  هب  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  ربـمغیپ  یت  _ قوو

ار ب_ه س_ي_ن_ه دو  هد خ_ _ يد رو  تر ن_ پ_س ح_ض_ اروا ؛ يدرم  دــــــــــنیبنو  ار  يدرم  دــــــــــنیبن  هــــــــــکنآ 
(20 ((.) 19) ٍضَْعب ِ_ن ْ_ ُ_ه ا م ْ_ض َ_ع ًهَّیِّرُذ ب : ) دو _ مر _ فو _ي_د  نا چ_س_ب_

زاو درک  ادیپ  هلبآ  شکرابم  ياهتسد  هک  دینادرگ  ایسآ  ردق  نآ  مالّـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هک  هدش  تیاور  ْمیَُعنوبا )  هیل  ح_  ) زاو
(21) .درک هنیپ  شکرابم  ياهتسد  ایسآ  رثا 

فر _ شا یهاــیگ  نــیمز  يور  رد  دوــمرف  هــک  هدرک  تــیاور  مالــّـسلا  هــیلع  قداـــص  ترـــضح  زا  ین  _ یل _ي_خ ك_ شو
دندـیمان هک  ار  هیُما  ینب  دـنک  تنعل  ادـخ  دومرف : سپ  تسا  مالّـسلااهیلع  همطاـف  يزبـسواو  تسین  هفرخ )   ) زا رت  تعف  _ن_ مر _ پو

(22) .دنتشاد همطافو  ام  اب  هک  یتوادعو  ضغب  تهج  هب  ءاقَمُحلا  هَْلَقب  هب  ار  هفرخ 

انیبان درم  ربارب  رد  مالّسلااهیلع  همطاف  باجح 

نذا یئا  _ي_ن_ صخـش ن_با هک  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤـملاریما  زا  هدرک  تـیاور  رداوـَن )  ) رد يدـنوار  هـّللا  لـض  س_ي_د ف_
زا ار  دوـخ  مالّـسلااهیلع  همطاـف  دوـش ، هـنا  _ل خ_ خاد مـال ك_ه  _ّ سلاا _ه_ یل _م_ه ع_ طا تر ف_ زا ح_ض_ _ت  ساو خ_

ب_ه چ_ه دو : _ مر مـال ف_ _ّ سلاا _ه_ یل _م_ه ع_ طا ّمل ب_ه ف_ _ سو هلآو  هـیلع  هـّللا  یلـص  ادـخ  ربـمغیپ  درک ، روتـسموا 
انیبان درم  نیا  هکنآ  لاحو  يدر  رو ك_ ار م_س_ت_ دو  س_ب_ب خ_
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سپ .دـیامن  یم  هحیار  مامـشتسا  مشاـب  هدر ن_ رد پ_ _ر  گا منیب ،  یم  اروا  نم  دـنیب  یمن  ارموا  رگا  درک : ضرع  دـنیب ؟ یمن  ارت 
(23  .) یشاب یم  نم  نت  هراپوت  هک  مهد  یم  تداهش  دومرف : ترضح 

، دوـمرف لا  ؤـس  نز  تقیقح  زا  دوـخ  باحـصا  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  يزور  هک  هدرک  تـیاور  _ي_ز  نو
باو _ح_با ج_ صا _ت ؟  سا _ك_ت_ر  يدز ادـخ ن_ هب  نز  یلاـح  هچ  رد  دومرف  تسا ؛  تروـع  نز  هک  دـنتفگ  باحـصا 

مزالم هک  تسا  نآ  ادـخ  هب  نز  تـالاح  نیرتکیدزن  هک  درک  ضر  دینـش ع_ ار  بلطم  نیا  مالّـسلااهیلع  همطاـف  نوچ  دنتـسناوت ، ن_
(24  .) تسا نم  نت  هراپ  همطاف  دومرف : ترضح  .دوشن  هناخ  زا  نوریبو  دشاب  دوخ  هناخ 

مالّسلااهیلع ارهز  ترضح  تاحیبست )   ) رثا

_ر نوـچ ب_ن_با اــمو  دوـش  رکذ  اــجنیا  رد  هـک  تـسا  نآ  زا  هداــیز  هردــخم  نآ  بقاــنمو  لــیاضف  هـک  دــیوگ : فــل  م_ؤ 
هل زا ج_م_ هد  _ي_ سر اــم  هــب  یب  یب  نآ  زا  هــک  یتاــکربو  مــینک  یم  اــفتکا  ردــق  نــیم  _م ب_ه ه_ يراد را  _ت_ص_ خا

تموادـم هک  ره  هکنآ  تسا  یفاـکو  تسا  رایـسب  نآ  تلیـضف  رد  ثیداـحا  هک  تسا  ترـضح  نآ  فورعم  (ت_س_ب_ي_ح ) 
هیلع قداـص  ترـضح  دزن  تسا  يزا ب_ه_ت_ر  زا ه_ر ن_م_ دـعب  نآ  ندـناوخ  و  دوـش ، یمن  تبقاعدـبو  یقـش  نآ ،  هـب  دـنک 
یسو ُرَبْکَا  ُهّللا  هبترم  راهچو  یس  رَهْـشَْالا  یَلَع  نآ  _ي_ف_ي_ت  كو ( 25  ،) يزور ره  رد  ندرازگزامن  تعکر  رازه  زا  مالّـسلا 

( رو _يا ن_ عد  ) رگیدو .دوـش  یم  دـص  عوـمجم  هک  تسا  هـّللا  َناْحبُـس  هـبترم  هـسو  _ي  سو هـّللُد  _ْ َ_م حـْلَا _ب_ه  تر هـسو م_
بت ارت  زگره  ایند  رد  یهاوخ  یم  رگا  هدومرفو  هدرک  هنع  هّللا  یـضر  ناملـس  ترـضح  میلع  تر ت_ نآ ح_ض_ _ت ك_ه  سا

 ، نآ رب  نک  تموادم  دریگن 
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 : تسا نیا  اعد  نآو 

میحَّرلا مْحَّرلا ِن  هّللا  ِمِْسب 

َروُّنلا َقَلَخ  يذَّلا  ِهّللا  ِمِْسب  ِرُومُـالا  ُرِّبَدـُم  َوُه  يَّذـلا  ِهّللا  ِمِْسب  ٍرُون  یلَع  ٌروـُن  ِهّللا  ِمِْسب  ِروُّنلا  ِرو  _ُ ِهّللا ن ْ_ِم  ِ_س ِروُّنلا ب ِهّللا  ْ_ِم  ِ_س ب
ٍّقَر ٍرو ف_ي  _ُ ْ_ط َ_س ٍبا م ِ_ت  ِروُّطلا ف_ي ك َیل  _َ عَروُّنلا َلَز  _ْ نَا ِروُّنلا َو  َنــِم  َروُّنلا  َقـَـلَخ  يذَّلا  ِهــّلل  ُدــْـمَْحلَا  ِروُّنلا  َنــِم 

ِءارَّسلا َیلَع  ٌروُهْـشَم َو  ِرْخَْفلِاب  ٌروُکْذَم َو  ِّزِْعلِاب  َوُه  يَذلا  ِهِّللُدْمَْحلَا  ٍرُوبْحَم  ِ_ي  َ_ب َ_ل ي ن ٍروُد ع _ْ َ_ق ٍرَد م _َ ِ_ق ٍرو ب _ُ ْ_ش َ_ن م
.َنیرِهاّطلا ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  نِدِّیَس ا  لَع ي  ُهّللا  یَّلَص  ٌروُکْشَم َو  ارَّضلاَو ء 

هکم لـها  زا  رفن  رازه  زا  رتـشیب  هب  مسق  ادـخ  هب  ار  نآ  متخوـمآ  مالّـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  زا  نو  نا گ_ف_ت چ_ _ مل س_
تاولص  ) هرّدخم نآ  هب  هثاغتسا  زامن  رگیدو  (26  .) یلاعت يادخ  نذا  هب  دنتفای  افـش  همه  سپ  متخومآ  دندوب  بت  هبالتبم  هک  هنیدمو 

دـشاب پ_س هدـش  گـنت  نآ  زا  تا  هنیـسو  یلاـعت  قـح  يوـس  هب  دـشاب  یتجاـح  ارت  هاـگره  هدـش  تـیاور  هـک  تـسا  اـهیلع ) هـّللا 
ناوخب مالّـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  حیبستووگب  ریبکت  هبترم  هس  یتفگ  زامن  مالـس  نو  _ چو زا ب_ك_ن  _ع_ت ن_م_ كرود

دص ار  نیمهو  راذگ  نیمز  رب  ارور  تسار  بناج  سپ  ین ،  یث  _ي  غَا ُهَمِطا  یت ي ا ف  الوَم  يوگب ا  هبترم  دصوورب  هدجس  هب  سپ 
زاب سپ  وگب ، هبترم  دصو  راذگ  نیمز  رب  ارور  پچ  بناج  سپ  وگب ، هبترم  دص  ار  _م_ي_ن  هوور هدجـس ب_ هب  سپ  وگب ، هبترم 

(27  .) یلاعت هّللا  ءاش  نا  ار  نآ  دروآ  یم  رب  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  نک ،  دای  ار  دوخ  تجاحووگب  هبترم  هدو  دصوورب  هدجس  هب 

یلـص لوُسَر  ترـض  تسا ك_ه ح_ تیاور  مالّـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  زا  هدرک  لقن  راکذالا ) هصالخ   ) رد ضیف  ثّدحم  رگیدو 
مّلسو هلآو  هیلع  هّللا 
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باوخم همطاف !  يا  دومرف : مباوخب ،  متساوخ  _ي  مو مدو  هدر ب_ ار پ_ه_ن ك_ دوخ  باوختخر  هک  یتقو  رد  دش  دراو  نم  رب 
دو زا خ_ ار  نـینم  ؤـمو  ینادرگ ،  دوـخ  ناعیفـش  ار  ناربـمغیپو  ینک ،  نآرق  مـتخ  يروآ :  اـج  هـب  لـمع  راـهچ  هـکنآ  زا  دـعب  رگم 

م_ن ش_د ، زا  ن_م_ _ل  خادو دو  _ مر ف_ ار  _ن  يا هر ب_ك_ن_ي .  _م_ عو _ج  حو _ي ،  نادر گ_ دو  خ_ش_ن_
هلآو هیلع  هّللا  یل  هّللا ص_ لو  _ سر ي_ا  گ_ف_ت_م :  در ، ما ك_ ار ت_م_ دو  زا خ_ مدر ت_ا ن_م_ _ف ك_ قو ت_

هاگره دومرفو : درک  مّسبت  ترضح  نآ  مروآ ؛  اج  هب  ار  اهنآ  تقو  نیا  رد  مرادن  تردق  نم  هک  يزیچ  راهچ  هب  يدومرف  رما  مّلسو ! 
یتسرفب تاول  ها ص_ _ گر _ هو يدر  نآر ك_ _ا خ_ت_م ق_ يو پ_س گ_ _ب_ه ،  تر ار س_ه م_ ُهّللا  َوُه  ُْلق  یناوخب 

سپ نی ،  يارب م_ؤ م_ن_ زا  ینک  رافغتـسا  هاـگرهو  تماـیق  زور  رد  دوب  میهاوخوت  ناعیفـش  اـم  نم ،  زا  شیپ  ناربمغیپ  ربو  نم  رب 
يا هدرک  هرمعو  جح  ایوگ  سپ  ُرَبْکَا  ُهّللاَو  ُهّللاِالا  ِلا َه  الَو  ِهّلل  ُدْمَْحلاَو  ِهّللا  َناْحبس  یئوگب  هاگرهو  دنوش ، دونشخوت  زا  ناشیا  یمامت 

(28 .)

_ن م_ا ير _ صا هدو ك_ه ب_ع_ض م_ع_ _ مر ف_ كرد )  م_س_ت_  ) رد ش_ي_خ م_ا  _د : يو ف_ق_ي_ر گ_
 : هدرک لقن  نیفراع  ضعب  زا  ار  اعد  نیا  مارحلا )  دلبلا  ءآرما  یف  مالکلا  _ه  صال خ_  ) رد ك_ت_با _ل س_ن_ت  ها زا 

ير _َ َ_ص ْرِّو ب _َ َ_ن_ي_ه ا ن بَو ِ_ل ه_ا  َ_ع بَو _ي_ه_ا  بَاَو _م_َه  طا فو  _ي ه_ا  نا بَو  َ_ِه  ْ_ب َ_ع کـْلا َّبَر  َّم  _ُ هـّللَا
تقو رد  ار  اعد  نیا  دناوخب  هکرهو  مشچ  ینشور  يارب  اعد  نیا  هدیسر  هبرجت  هب  هک  قیقحت  هبو  یترَیرَسَو  يّرِـسَو  یتری  َ_ص_ َو ب

(29) .اروا مشچ  دنک  ینارون  یلاعت  قح  ندیشک  همرس 

ترضح نآ  ياهتّیصوو  هلّلجم  نآ  تافو  خیرات  رد  مّوس :  لصف 

لوا تمسق 

رهظاو تسا  رایسب  فالتخا  ترضح  نآ  تافو  زور  رد  هک  نادب 
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ناـگرزب زا  یعمج  راـتخم  هکناـنچ  هدـش  عـقاو  هر  ـالا خ_ يدا  ُ_م_ مو ج رد س_ تر  نآ ح_ض_ تاـفو  هک  تـسا  نآ  رقحا  دزن 
تر نآ ح_ض_ ياــقب  سپ  ( 30  .) تسین شرکذ  ياـج  هـک  بـلطم  نـیا  رب  تـسا  يد  _ هاو يار م_ن ش_ زاو ب_ تـسا  ءاـملع 

تد م_ك_ث _ت ك_ه م_ سا هد  دراو ش_ ربـتعم  تیاور  رد  هچرگاو  هدوب .  زور  جـنپو  دون  دوخ ، راوـگرزب  ردـپ  زا  دـع  ب_
در ب_ه _ر ك_ كذ نآ  يار  _ه_ي ب_ جو ناوـت  نـکل  هدوــب  زور  جــنپو  داــتفه  اــیند  رد  دوــخ  ردــپ  زا  دــعب  هرّدــخم  نآ 
_ق ير _ طود دو ب_ه ه_ر  تسا ع_م_ل ش_ بوخ  نکلو  تسین  اـج  _ن_ يا رد  شر  _ كذ ما  _ي ك_ه م_ق_ نا ب_ي_
ب_ه _ت .  سا لو  ًــــــــــال م_ع_م_ _ك_ه ف_ع_ نا تر چ_ن_ نآ ح_ض_ ياز  _ عو _ه م_ص_ي_ب_ت  ما _ قا رد 

لیلق تد  نآ م_ رد  دو ، نا ب_ _ ير _ گو نالا  هتـسویپو ن_ درکن  ثکم  نادنچ  ایند  رد  دوخ  راوگرزب  ردـپ  زا  دـعب  لا ؛  _ حر ه_
نفد زا  دعب  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هک  تاملک  نآ  رد  دنک  ّ_ل  مءا یـسک ت_ رگاو  دناد  يادخ  هک  دیـشک  دردو  ّتیذا  ردق  نآ 

 . همولظم نآ  تامدص  هدوب  رادقم  هچ  هک  دناد  یم  درک  باطخ  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمغیپ  اب ق_ب_ر  مالّـسلااهیلع  همطاف 
 : تسا تاملک  نآ  زاو 

َْمل هِرْدَِصب ا  ٍجَلَتْعُم  _ٍل  یل _َ ِ_ْن غ َ_ْم م َ_ك َلا ف حـْلا  اَهِْربْخَتْـساَو  َلا  ؤُّسلا  اَهِفْحاَف  اهِمْـضَه  یلَع  َِکتَُّما  ُِرفاظَِتب  َُکتَْنبِا  َُکئِّبَُنت  _َ س
(31) .َنیمِکاْحلا ُْریَخ  َوُهَو  ُهّللا  ُمُکَْحیَو  ُلوُقَتَسَو  ًالیبَس  ِهَِّثب  یِلا  ْدِجَت 

هّللا یل  اد ص_ لو خ_ _ سر مـــــال ب_ا  _ّ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ مــــلار _ي_ ما _ك_ه  نآ ترا  _ل ع_ب_ صا ح_
تما ندرک  يراـیو  تـنوا  _ه م_ع_ بو رتـخد ت_ ارت  داد  دـهاوخ  ربـخ  يدوز  هـبو  دــیو : مـّل م_ي گ_ هـلآو و س_ _ه  یل ع_

هدنزوس ياهدردو  اهمغ  رایسب  هچ  ار  لاو  _ حا سر  _پ_ بوا زا  سپ  وا ، قح  رد  ندرک  ملظو  نم  قح  بصغ  رب  ار  رگیدکیوت 
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هبو درک  تسناوـت  یمن  راـهظا  یـس  دو ك_ه ب_ه ك_ يور ه_م ن_ش_س_ت_ه ب_ رب  مالّـسلااهیلع  همطاـف  هنیــس  رد  هـک 
 . تسا ناگدننک  مکح  نیرتهبواو  درک  دهاوخ  مکحوا  يارب  زا  ادخو  درک  دهاوخ  ضرع  امش  هب  ار  همه  يدوز 

هیرگ رایــــــسب  ینعی  نُوئاـــــَّـکب )   ) هـــــک تـــــسا  هدرک  _ت  ياور _ه ب_ه س_ن_د م_ع_ت_ب_ر  يو _ _ن ب_با با
نیسُحلا ْنب  یلع  مّلسو و  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  دمحم  تنب  همطافو  فسویو  بوقعیو  مدآ  دندوب : رفن  جن  نا پ_ _ گد ك_ن_ن_

 . نیعَمْجَا مْهیَلَع  هّللا  ُتاوَلَص 

اماو دوـب ؛ هدـنام  رهن  ود  دـننام  هیرگ  رثاوا  ّدَـخو  يور  هب  هک  تـسیرگ  ردـق  نآ  تـشه  _ت ب_ قرا رد م_ف_ مدآ پ_س  _ا  ما
یم دای  هتـسویپ  هک  دنگوس  اد  ب_ه خ_ وا : دـنتفگ ب_ه  هکنآ  ات  دـش  انیبان  هک  تسیرگ  ردـق  نآ  فسوی  تقرافم  رب  سپ  بوقعی 

فسوی اما  ( 32 (؛  يوش كـاله  اـی  _ت_ه ك_ن_ي  خاد ّ_ه گ_ زا غ_ص ار  تندـبو  ضیرم  ار  دوخ  هکنآ  اـت  ار  فسوی  ینک 
هیرگ زا  دوب  سوبحم  اجنآ  رد  فسوی  هک  ینادـنز  لـها  هکنآ  _س_ت ت_ا  ير بو گ_ تقراـفم ي_ع_ق_ رد  ردـق  نآ  سپ 

_ه ير زور گ_ رد  اـی  میریگب  مارآ  اـم  اـت  شاـب  تکاـس  زورو  نک  هیرگ  بش  رد  اـی  هکوا  هـب  دـنتف  _د و گ_ ند يذءاـتموا ش_
ردو _ه ك_ن_د  ير تـقوود گ_ نآ  زا  یکی  رد  هـک  درک  حلــص  ناـشیا  اـب  سپ  _ت ب_شا ،  ردو ش_ب س_كا ك_ن 
هّللا یل  اد ص_ لو خ_ _ سر _تا  فو رب  تـسیرگ  ردــقنآ  سپ  مالـّـسلااهیلع  همطاـف  اــماو  دــشاب ؛ _ت  ير س_كا _گ_ يد
هیرگ يرایـسب  زا  يدرک  رازآ  ار  ام  هکوا  هب  دـنتفگو  دـندش  يذءاتموا  هیرگ  زا  _ن_ه  يد _ل م_ ها ّمل ك_ه  _ سو هلآو  _ه  یل ع_

_ي مر _ن_ه ب_ يد يوـس م_ هبو  تسیرگ  یم  تساوـخ  یم  هچنآو  دـحا  يادهـش  هربـقم  هب  تفر  یم  ترـضح  نآ  سپ  دوـخ ،
_ا ماو گ_ش_ت ؛ 
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دزن ماـعط  زگرهو  لاـس  لـهچ  یتـیاور  هبو  تسیرگ  لاـس  تسیب  دوـخ  ردـپ  تبیـصم  رب  سپ  مالـسلا  مهیلع  نیـسحلا  یل ب_ن  ع_
يادف تفگ :  ترضح  نآ  ياه  هدرک  دازآ  زا  یکی  هکنآ  ات  دیرگن  هک  دیماشا  _ي ن_ي_ بآ زگرهو  دنکن  هیرگ  هک  دنتشاذگنوا 

هک دوـمرف  ترــضح  ین ،  كــال ك_ _ه ه_ ير زا گ_ ار  دو  _م ك_ه خ_ سر م_ي ت_ هـّللا !  لو  _ سر _ن  موــشوت ي_با
یمن دای  هب  زگره  نم  انامه  دیناد ) یمن  امـش  هچنآ  ادـخ  زا  مناد  یمو  ادـخ  يوس  هب  ار  دوخ  هودـناو  تبیـصم  منک  یم  تیاک  (ش_

.دریگ یم  نم  يولگ  رد  هیرگ  هکنآ  رگم  ار  همطاف  نادنزرف  تداهش  مروآ 

یلص لو  _ سر ترضح  تافو  ماگنه  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  ربتع  _ي ب_ه س_ن_د م_ سو ش_ي_خ ط_
ببـس هّللا !  لوسر  ای  دنتف : يرا ش_د گ_ شکرابم ج_ نساحم  رب  شا  هدید  بآ  هک  تسیرگ  ردق  نآ  دـش  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا 

زا دعب  نم  تّما  ِناَدب  درک  دنهاوخ  ناشیا  هب  تبـسن  هچنآو  دو  ناد خ_ _ نزر يارب ف_ منک  یم  هیرگ  دومرف : تسیچ ؟  امـش  هیرگ 
_ت م_ن ما زا  يدحَاو  هاَتبَا ،  ای  هک  دنک  ادـنواو  نم  زا  دـعب  دنـشاب  هدرک  متـسوا  رب  ار  دوخ  رتخد  هم  _ طا منیب ف_ یم  ایوگ  نم ، 

هّللا یلص  لوسر  ترـضح  تسیرگ ،  دینـش  ار  نخـس  نیا  مالّـسلااه  _ یل _م_ه ع_ طا نو ف_ چ_ _ت ن_ك_ن_د ؛ نا _ عا اروا 
نم اـبوت  زا  دـعب  هچنآ  يارب  منک  یمن  هیرگ  تفگ :  مالّـسلااهیلع  همطاـف  نم ،  رتـخد  يا  نکم  هـیرگ  هـک  دوـمرف  مّلـسو  هـلآو  هـیلع 
داب تراشب  هک  دومرف  ترضح  مّلـسو .  هلآو  هیلع  هّللا  یل  هّللا ص_ لو  _ سر _ا  يو تقرافم ت_ زا  میرگ  یم  نکیلو  درک  دنهاوخ 

_ي هاو _ق خ_ حل دوز ب_ه م_ن م_ _ت_ر م_ن ك_ه  خد يا  ارت 
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(33) .دوش یم  قحلم  نم  هب  نم  تیب  لها  زا  دو ك_ه  _ي ب_ هاو لوا ك_س_ي خ_ _و  تو ش_د 

يدـیدش ضرم  ار  مالـّـسلااهیلع  همطاـف  ترــضح  هـک  دـنا  هدرک  تـیاور  هری  _ غو _ظ_ي_ن )  عاوـلا _ه  ضور  ) رد ك_ت_با
هک ار  ناـشیا  داتـسرفو  دـیبلط  ار  ْسیَمُع  تنب  ءامـسَاو  نَْمیَا  ُّما  ار  دوخ  توم  تسناد  نوچ  دـش  دـتمم  زور  لـهچ  اـتو  دـش  ضراـع 
زا مع !  رسپ  يا  تفگ :  دش  رضاح  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  نوچ  دنزاس ، رـضاح  ار  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح 
تر ح_ض_ مراد .  رطاخ  رد  هک  دنچ  يزیچ  هب  منک  یم  تیصو  ارت  مترخآ  رفس  حانج  رد  نمو  دیسر  نم  هب  نم  توف  ربخ  نامسآ 
سپ مّلـسو  هلآو  _ه  یل هّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر _ت_ر  خد يا  ّ_ت ك_ن  _ي صو _ي  هاو _چ_ه خ_ نآ دو : _ مر ف_

ارم زگره  مـع !  رــسپ  يا  هـک  دوـمرف  سپ  .دـندرک  نوری  دو ب_ _ه ب_ نا نآ خ_ رد  ار  هـکرهو  تســشن  ترــضح  نآ  نیلاـب  رب 
هّللا ذاـعم  هـک  دوـمرف  ترـضح  ما .  هدرکنوـت  تفلاـخم  يا  هدوـمن  ترـشاعم  يزور ك_ه ب_ا م_ن  زاو  یتفاـین  نئاـخووگغورد 
دوخ تفلاخم  هب  منک  _ش  نزر ار س_ هکنآ ت_ زا  يرتناسرت  ادخ  زاو  رت  میرکو  رتراکزیهرپو  رتراکوکینو  ادخ  هب  يرتانادو  ت_

اد ب_ه خ_ نآ ن_ي_س_ت ،  زا  هرا  _ت ك_ه چ_ سا يرما  گرم  نکیلووـــت  تقراــــفم  تـــسا  نارگ  رایــــسب  نـــم  ربو 
دش میظعو  ار  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  يدر ب_ر م_ن م_ص_ي_ب_ت  هزا ك_ _ن_د ك_ه ت_ گو س_
ارم رایـسب  هچو  ارم  تسا  هدـنروآدرد  رایـسب  هک  یتبیـصم  يارب  نوُعِجا  ْ_ِه ر  َیِلا ّ_ا  نِا هّلل َو  ّنِا ا  میوگ :  یم  سپ  نم ،  رب  وت  تاـفو 

یلست هک  تسا  یتبیصم  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  ارم ، تسا  هدنروآ  نزح  هبو  هدنزوس  رایس  هچو ب_
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پ_س ش_د ؛ _د  ناو ت_ ن_م_ي  نآ  ضو  ع_ چ_ي_ز  ه_ي_چ  ك_ه  _ت  سا يا  ّ_ه  يزَرو دراد  ن_ هد  _ن_ هد
_ن ماد یتعاس ب_ه  ار  مالّسلا  هیلع  همطاف  ترضح  رس  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  سپ  _س_ت_ن_د ، ير _ گود ره  یتعا  س_

یم لـمع  هب  یئاـمرف  هچنآ  هک  نک  ّتیـصو ب_ یهاوخ  یم  هچره  هک  دومرف  دینابـسچ  دوـخ  هنیـس  هب  ار  ترـضح  نآو  تفر  گ_
ياز ار ج_ اد ت_ مــال گ_ف_ت ك_ه خ_ _ّ سلاا _ه_ یل همطاـــف ع_ سپ  مــنک ؛  یم  راـــیتخا  دوــخ  رما  رب  ارت  رما  مروآ و 

ّ_ت م_ي ك_ن_م _ي صو مــّل ،  _ سو هـــلآو  _ه  یل هـــّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر يا پ_س_ر ع_م  _د  هد خ_ي_ر 
ْلثِم نم  نادـنزرف  ياربوا  تسین  نتفرگ  نز  زا  هراچ  ار  نادرم  هک  اریز  يروآرد ؛  دوخ  دـقع  هب  ار  هماـُما  نم  زا  دـعب  هک  لوا  ار  ت_

دومرف ترضح  .دنتخاس  نم  يارب  شعن  تروص  هک  مد  _ يد ار  هکئالم  هک  اریز  هد  رارق  یـشعن  نم  يارب  هک  تفگ  سپ  تسا .  نم 
_ت سردوا يار  زا ب_ تر  _ض_ حو در  نا ك_ ار ب_ي_ نآ  _ف  صو پ_س  نـک ؛  ناــیب  نــم  يارب  ار  نآ  فــصو  هــک 
هزا م_ن يراذگن ب_ر ج_ن_ هک  ارت  منک  یم  ّتیصو  زاب  هک  تفگ  سپ  .دوب  نآ  دنتخاس  نیمز  رد  هک  یـشع  لواو ن_ در  ك_
_م_ن شدو _م_ن م_ن  شد نا  _ش_ يا هچ  دـنتفرگ ؛ ارم  قـحو  دـندرک  متـس  نم  رب  هـک  یئاـهنآ  زا  یکی  دـنو  _ر ش_ ضا ح_

بش رد  ارمو  دننک  زامن  نم  رب  ناشیا  _ب_عا  تاو نا  _ش_ يا زا  يدحا  هک  يراذگنو  دنا  ملسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر 
(34) .دشاب باوخ  رد  اه  هدید  هک  یتقو  رد  ینک  نفد 

_ك ش_د يدز مالّسلااهیلع ن_ همطاف  ترضح  تافو  نوچ  هک  دنا  هدرک  _ت  ياور نآ  _ي_ر  غو ّ_ه )  _م غلا ك_ش_ف   ) رد
وضو نم  روا ك_ه  _ي ب_ي_ بآ دو ك_ه  _ مر ار ف_ ْ_س  َ_ي ُ_م ءآ ب_ن_ت ع ْ_م_ سَا
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يو _ بو _ا  هــل _ن غ_س_ ير _ تو در ن_ي_ك_ _ت_ي غ_س_ل ك_ ياور _ه  بو _ت  خا _ سو _ ضو سپ  مزاــسب ، 
دو _ مر _ فو _ي_د  شو _ پو _ي_د  _بل طو _ه ه_يا ن_ ما _ جو _ي_د  نادر _ گو _ب_ شو ار خ_ دوـخو  دـیبلط  شوـخ 
درک تمسق  هس  ار  نآ  ترـضح  تشهب ،  زا  دروآ  روفاک  مهرد  لهچ  مردپ  تافو  تقو  رد  _ل  یئر ج_ب_ _م_ءا ! سا يا  ك_ه 

نآ مالــــّـسلا ،  هـــــیلع  یلع  يارب  زا  یکیو  نـــــم  يار  زا ب_ _ك_ي  يو _ت  شاذ دو گ_ يار خ_ ّ_ه ب_ ي_ك ح_ص
راذ پ_س نم ب_گ_ رـس  کیدزن  هک  دومرف  دروآ  ار  روفاک  نوچ  دننک  طونح  نآ  هب  ارم  روا ك_ه  ار ب_ي_ رو  _ فا ك_

ارم نآ  زا  دـعب  نک  ربـص  یتعاـس  ءامـسا ! يا  هک  دوـمرفو  دیـشک  دوـخ  يور  رب  هماـجو  دـیباوخو  درک  هلبق  ار ب_ه  دو  پ_يا خ_
راظتنا یتعاـس  ءامـسا  ما !  هدـیدرگ  قحلم  دوخ  ردـپ  هب  نم  هک  نادـب  بلط ك_ن ،  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  میوگن  باوج  رگا  ناوخب 

_ت_ر خد يا  پ_س گ_ف_ت :  یئاد ن_ش_ن_ي_د ، _ صو در  اد ك_ ار ن_ تر  نآ ح_ض_ نآ ،  زا  دـــعب  دیــــشک 
نآ رتـخد  يا  تسا !  هتفر  هار  نیمز  يور  رب  هک  یـسک  نیرتـهب  _ت_ر  خد يا  مدآ !  ناد  _ نزر نیرتـهب ف_ رتـخد  يا  یفطـصم ! 

_ش كرا يور م_ب_ زا  ار  هماج  دینـشن  باوج  نوچ  تسا !  هدیـسر  ینْدَا )  ْوَا  ْنیَـسْوَق  َباـق   ) هبترم هب  جارعم  بش  رد  هک  یـسک 
ار تر  نآ ح_ض_ دا  _ت_ فا تر  نآ ح_ض_ يور  رب  سپ  تسا  هدرک  زاورپ  تاّنج  ضایر  هب  شحور  غرم  هک  دـید  تشادرب 
ّمل _ سو هلآو  _ه  یل هـّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر ترـضح  _ت  مد نو ب_ه خ_ چ_ _ي گ_ف_ت :  مو _ي_د  سو م_ي ب_
ما _ ما تر  ح_ض_ ( 35  ) لا _ن ح_ يا رد  نا ؛  _ سر ترــضح ب_ نآ  هــب  ار  ْسیَمُع  تــنب  ءاــم  _ سا مــال  _ي س_ سر ب_

رد ام ، ردام  ءامسا ! يا  دنتفگو : دندمآرد  رد  زا  مالّسلاامهیلع  نیس  ما ح_ _ ماو ح_س_ن 
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_م_ت حر _ك_ن ب_ه  یلو _ت_ه  فر باو ن_ ردام ش_م_ا ب_ه خ_ تفگ :  ءامسا  تسا ؟  هتفر  باوخ  هب  ارچ  تقو  نیا 
يورو دـنکفا  ترـضح  نآ  يور  رب  ار  دوخ  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  سپ  تسا ؛  هدـیدر  _ل گ_ صاو _با  برـالا بر 
تقرا ند م_ف_ زا ب_ محور  هکنآ  زا  شیپوگب  نخـس  نم  اـب  رداـم ! يا  تف :  _ي_د و م_ي گ_ سو ار م_ي ب_ شرو  _ نا

نیسحوت دنزرف  منم  ردام ! يا  _ي گ_ف_ت :  مو ار  نآ  دیسوب  یمو  داتفا  شیاپ  يور  رب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دنک و 
 : _م_ءا گ_ف_ت سا پ_س  _ت ك_ن_م ؛  قرا _ي_ا م_ف_ ند زاو  دوش  هتفاکـش  ملد  هکنآ  زا  شیپوگب  نخـس  نم  اب  ، 

ربـخو دـینک  ربـخ  ار  دوخ  راوـگرزب  ردـپو  دـیورب  مّلـسو !  هلآ  هیلع و  هّللا  یل  اد ص_ لو خ_ _ سر _ه  شو _گ_ر گ_ جود يا 
دجــــسم هـــب  کــــیدزن  نوــــچ  دــــنتفر  نوریب  نا  _ش_ يا پ_س  _ي_د ؛ نا _ سر وا ب_ ار ب_ه  دو  ردا خ_ _تا م_ فو

لا _ت_ق_ب_ سا _ه ب_ه  پ_س ص_ح_با _د ؛ ندر _د ك_ نــــــــــل _ه ب_ ير اد ب_ه گ_ _د ص_ ند _ي_ سر
لو _ سر ناد  _ نزر يا ف_ _ه ش_م_ا چ_ي_س_ت ،  ير س_ب_ب گ_ _د گ_ف_ت_ن_د : ند _ يود نا  _ش_ يا
دیا هدید  یلاخ  ار  دوخ  ّدج  ياج  رگ  م_ دنادرگن ، نایرگ  ار  امـش  هدید  زگره  یلاعت  قح  مّلـسو  هلآو  _ه  یل هّللا ع_ یل  اد ص_ خ_
ربخ نیا  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  نوچ  هدرک ،  تقرافم  ایند  زا  ام  ردام  دنتفگ : وا ؟ تاقالم  قوش  زا  دیا  هدیدرگ  نایرگ 

_خ_ت_ن_د ت_ا ير تر  نآ ح_ض_ بآ ب_ر  پ_س  در ، _ش ك_ غو دا  _ت_ فا رد  يور  رب  دینـــش  ار  رثا  تـــشحو 
: دومرف ادا  ترضح  نآ  تبیصم  رد  ار  رعشود  نیا  سپ  مهدب ،  یلست  هک  هب  ار  دوخوت  زا  دعب  دومرف : یمو  دمآ  لاح  ب_ه 

 : رعش

ٌهَقِْرف ْنیَلیلَخ  ْنِم  ٍعاِمتْجا  ِّلُِکل 

(36) ٌلیلَق ِقا  رِْفلا  َنوُد  يذَّلا  ُّلُکَو 

ادِحاو يداِقْتفا  َّنِاَو 
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(37) ٍدِحاو َدَْعب 

ٌلیلَخ َمُوُدَی  ْنَا ال  یلَع  ٌلیلَد 

كد _ نا _ت ،  سا گر  _ مو یئادـج  زا  ریغ  هک  یتبیـصم  رهو  دوش  یم  یهتنم  یئادـج  هب  رخآ  تسودود ،  زا  یعاـمتجا  ره  ینعی  ؛
یتـسود چـیه  هکنآ  رب  تسا  لـیلد  تـلا پ_ي_ش م_ن  _ سر تر  زا ح_ض_ _م_ه ب_ع_د  طا _ت_ن ف_ فرو _ت  سا

(38) .دنام یمن  یقاب 

دیدرگ هنیدـم م_ن_ت_ش_ر  رد  مالّـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  تاـفو  ربـخ  نوـچ  نیظعاوـلا )  هضور   ) _ت ياور _ق  فاو _ مو
نآ هناخ  يوس  هب  نادرمو  نانز  دش ، دـنلب  هنیدـم  ياه  هناخ  زا  نویـشو  ترـضح  نآ  تبیـصم  رد  دـندش  نایرگ  همه  نانزو  نادرمو 

ناشیا نویش  يادص  زا  هک  _ك ش_د  يدز _د ن_ ند تر ج_م_ع ش_ نآ ح_ض_ هناخ  رد  مشاه  ینب  نانز  .دندیود  ترضح 
 ! ناـمّزلارخآ ربمغیپ  رتخد  يا  ناـنز !  نوتاـخ  ياو  هدـّی  يا س_ نا م_ي گ_ف_ت_ن_د : _ش_ ياو دـیآ  رد  هزرل  هب  هنیدـم  ، 
نآ شیپ  رد  ْنیَنسحو  دو  هتسشن ب_ ترضح  نآ  دندمآ ، یم  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  يوس  هب  هیزعت  هب  جوف  جوف  مدرم 
هّللا یلص  لوسر  ترضح  ربق  دزن  هب  موثلک  ما  .دنت  _س_ ير یم گ_ ناشیا  هیرگ  زا  مدرمو  دنتسیرگ  یم  دندوب و  هتسشن  ترـضح 
ایند زاوت  زورماو  دـش  هزات  ام  ربوت  تبیـصم  زورما  هّللا !  لوسر  ای  هاتبا ،  ای  تفگو :  اهُج  َ_ش_ي_ اـهَبَلَغَو ن دـمآ  مّلـسو  هلآو  هیلع 

 . يدرب دوخ  يوس  هب  ار  دوخ  رتخد  یتفر ، 

رذو _ با سپ  دندیـــشک ، یم  هزاــنج  ندــمآ  نوریب  راــظتناو  دـــندرک  یم  _ه  ير _ گو _د  ندو هد ب_ مدر ج_م_ع ش_ _ مو
دندـــــــش قرفتم  مدرم  سپ  داـــــــتفا ؛ ریخءاـــــــت  هــــــب  هزاـــــــنج  ندروآ  نور  ب_ي_ _ف_ت :  گو _د  مآ نور  ب_ي_

تر دـندروآ ح_ض_ نوریب  ار  هزاـنج  تـفر  باوـخ  هـب  اـه  هدـیدو  تشذـگ  بـش  زا  یـساپ  نو  چ_ _ش_ت_ن_د ، گر _ بو
_ق_ي_ل عو داد  ِ_ق_ مو را  _ّ _م عو مـــــال  _ّ سلاا _ه_م_ یل _س_ي_ن ع_ حو _س_ن  حو _ؤ م_ن_ي_ن  مــــلار _ي_ ما

یهورگو هْدیَُربو  نامل  _َ سو رذو  _ بَاو _ي_ر  بُزو
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ریما ترضح  .دندرک  نفد  اروا  بش  نامه  ردو  دندرک  زامن  مالّسلااهیلع  همطاف  تر  رب ح_ض_ ترضح  نآ  ّصاوخو  مشاه  ینب  زا 
_ه بو تـسا .  مادـک  ترـضح  نآ  ربـق  دـننادن  هـک  تخاـس  رگید  ربـق  تـفه  ترــضح  نآ  رود ق_ب_ر  مـال ب_ر  _ّ سلا هـیلع 

هبو _د ، هبتـشم ب_شا اـهنآ  ناـیم  رد  هموـلظم  نآ  ربـق  هـک  دیــشاپ  بآ  ار  رگید  چ_ه_ل ق_ب_ر  _گ_ر ، يد _ت_ي  ياور
دو ك_ه نآ ب_ يار  _ن_ه_ا ب_ يا .دـشابن  موـلعم  ربـق  تمـالع  هـک  درک  راوـمه  نـیمز  اـب  ار  ترـضح  نآ  ربـق  رگید  تـیاور 

رطاخ هب  ار  ترضح  نآ  ربق  شب  لا ن_ _ي_ خو دننکن  زامنوا  ربق  ربو  دننادن  ار  تر  نآ ح_ض_ _ع ق_ب_ر  ضو ع_ي_ن م_
ب_ع_ض_ي گ_ف_ت_ه _ت .  سا هد  _ع ش_ قاو فـال  _ت_ خا ترـضح  نآ  ربـق  عـضوم  رد  ببـس  نیا  هـبو  دـننارذگن 

هیلع هّللا  یلص  تلاسر  ترـضح  ربق  نیبام  دنا  هتفگ  یـضعبو  مالّـسلاا  _ه_م_ یل عیقب ع_ همئا  روبق  کیدزن  تسا  عیقب  رد  هک  _د  نا
_ه یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  ار ك_ه ح_ض_ _ يز _ت ؛  سا نو  _ فد تر م_ نآ ح_ض_ _ن_ب_ر  مو مّلسو  هلآو 

ياهرد زا  تسا  يرد  رب  _ن_ب_ر م_ن  مو ياهغاب ب_ه_ش_ت  زا  تسا  یغاـب  نم  ربنمو  نم  ربق  نیباـم  دـندومرف : مّلـسو  هلآو 
تیاور هکنانچ  تسا  لاوقا  ّحَـصَا  نیاو  دـندرک  نفد  دو  _ه خ_ نا رد خ_ ار  تر  نآ ح_ض_ هک  دـنا  هتفگ  یـضعبو  ( 39  .) تشهب

(40) .دنک یم  تلالد  نآ  رب  هحیحص 

ربـــق رد  هــک  دنتـــساوخ  ار  ترـــضح  نآ  نو  _د ك_ه چ_ نا هدر  _ت ك_ ياور نار  _گ_ يدو بو  _ شآ _ن ش_ه_ر  با
اد خ_ لو  _ سر _ت_ه_يا  سد ب_ه  ش_ب_ي_ه  ش_د  اد  پ_ي_ ق_ب_ر  نا  م_ي_ زا  _ت  سدود _د  نراذ گ_

(41) .درب _ت ب_ه ق_ب_ر  فر ار گ_ تر  نآو ح_ض_ ّمل  _ سو هلآ  _ه و  یل هّللا ع_ یل  ص_

مود تمسق 

نیـسُح ماماو  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـض  زا ح_ _يا م_ع_ت_ب_ر  هد _ن_ي ب_ه س_ن_ یل _ُ كو _ي  سو ش_ي_خ ط_
همطاف ترضح  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالّسلاامهیلع 
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نا مال ك_ه ك_ت_م_ _ّ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ ملار _ي_ ما تر  دومن ب_ه ح_ض_ ّتیصو  دش  رامیب  مالّـسلااهیلع 
ار ب_ه يد  _َ حَا مـــال ن_ك_ن_د  _ عاو _د  نادر عــل ن_گ_ _ط_ موا لاو  _ حا رب  ار  مدرمو  اروا  يرا  ك_ن_د ب_ي_م_
ار ترضح  نآ  ْسیَمُع  تنب  ءامـسَاو  دوبوا  يرادرامیب  هّجوتم  دوخ  هدومن  لمعوا  ّتیـصو  تر ب_ه  پ_س ح_ض_ وا ؛ ضر  م_

ترضح نآ  تافو  کیدزن  نوچ  مدرم ،  زا  دنتشاد  یم  ناهنپ  اروا  لاو  _ حا تد  _ن م_ يا ردو  در  تنواعم م_ي ك_ روما  نیا  رد 
_ه جو دو م_ت_ مــال خ_ _ّ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ مـلار _ي_ ما تر  دو ك_ه ح_ض_ _ مر ّ_ت ف_ _ي صو ش_د 

مـال _ّ سلا _ه  یل نینم ع_ ؤملاریما  ترـضح  سپ  دـنک ؛ راومه  ار  شربـقو  دـیامن  نفد  اروا  بش  ردو  دوشوا  نیفک  _ تو غ_س_ل 
نآ ربـق  نو خ_كا  _ چو دو  _م_ نو اروا م_ح_ ربـق  رثاو  درک  نفد  بش  رد  اروا  دـیدرگوا و  روـماو  نیفکتو  لـسغ  هّجوـتم  دوـخ 

شرَْونَا يور  رب  شکرا  هد ه_يا م_ب_ _ يد بآ  در  ناـجیه ك_ ترـضح  نآ  هودـناو  نزح  دـناشف  دوـخ  تسد  اـب  ار  ترـضح 
رب نم  زا  مالـس  ِهّللا  َلوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  تفگو :  دـینادرگ  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  تلاسر  ترـضح  ربق  هبورو  دـش  يراـج 
رد نا خ_كا  ردو م_ي_ تسا  هدـمآوت  تراـیز  هب  هکوت  هدـننک  تراـیزووت  هدـید  رونو  وـت  هبیبـحو  رتـخد  _ب  نا زاو ج_ داـبوت 
دوز در ك_ه  را ك_ _ت_ي_ خا _ل ب_ي_ت  ها نا  رد م_ي_ اروا  یلا  هد ح_ق ت_ع_ _ي_ باو _ خو _ه ت_ صر ع_

تقراـفم زا  دـش  فیعـضو  نم  ربـصوت  هدـیز  _ گر زا ب_ هّللا  لو  _ سر و ك_م ش_د ي_ا  ددر ، _ق گ_ حـل _ مو ب_ه ت_
رد هک  دراد  شیاجنگوت  تقرافم  هودـنا  ندروآ  باتووت  تبیـص  رد م_ ندر  نکیلو ب_ا ص_ب_ر ك_ نم  تّوق  ناـنز  نیرتهب 
نا ردوت م_ي_ سدـقم  ناـج  هکنآ  زا  دـعب  متـشاذگ  ربـق  رد  دوخ  تسد  اـب  ارت  هک  قـیقحت  هب  تبیـصم ص_ب_ر ك_ن_م  نیا 

هد _ يد دو  _ت خ_ سد _ه  بو يرا ش_د  ْ_ر م_ن ج_ َ_ح نو س_ي_ن_ه 
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_ك_ه نآ اد ه_س_ت  رد ك_ت_با خ_ یل  ب_ مد ،  دوـخ م_ت_ك_ف_ل ش_ ارت  روـماو  مدـی  _ نا _ شو ار پ_ ت_
ار دوخ  تناما  َنوُعِجار  ِْهَیِلا  ّانِاَو  هّلل  اـّنِا  تفگ :  دـیابو  اـهندر  لو ك_ _ن ق_ب_ ير در ب_ه_ت_ _د ك_ لو ب_يا ق_ب_

زبس نا  _م_ سآ تسا  حیبق  رایـسب  هچ  يدوبر ،  نم  زا  ار  ارهز  ترـضحو  یتفرگزاب  نم  زا  ار  دوخ  ناگورگو  يدـینادرگرب  دوخ  هب 
_د هاو يراد خ_ ياهبــشو م_ن ب_ه ب_ي_ دوـب  دــهاوخ  هـشیمه  نـم  هودــنا  هـّللا .  لوـسر  اـی  نـم  رظن  رد  دوـلآدرگ  نـیمزو 
هک ار  يا  هناـخ  نآ  دـنک  راـی  _ت_ خا يار م_ن  زا ب_ یلاـعت  قـح  هکنآ  اـت  تفر  دـهاوخن  رد  هب  نم  زا  هودـنا  نیا  تـشذ ،  گ_

هدـنروآرد هب  اـج  زا  تسا  _ي  هود _ نا ما  ردو س_ي_ن_ه  هد  _ نروآ كرچ  تسا  یتـحارج  ملد  رد  یمیقم ،  اـجنآ  ردوت  نونکا 
هبوت رتخد  ارت  داد  دـهاوخ  ربخ  يدوز  هبو  ار  دوخ  لاـح  منک  یم  تیاکـش  ادـخ  يوس  هبو  اـم  ناـیم  داـتفا  یئادـج  دوز  رایـسب  هچو 

زا سپ  وا ، قـح  رد  ندرک  ملظو  نم  ار ب_ر غ_ص_ب ح_ق  _گ_ر  يد _ك_ يو _ت ت_ ما ندر  يرا ك_ _ يو تنواـعم 
یمن راــهظا  یــسک  هــب  هــک  دوــب  هتــسشن  مــه  يور  ربوا  هــن  رد س_ي_ را غ_م_ه_ا  ار چ_ه ب_س_ي_ لاو  _ حا سرپــبوا 

دهاوــخ مــک  _ حوا يار  زا ب_ اد  _ خو _د گ_ف_ت  هاو _ خو ار ب_ه ت_ يدوز ه_م_ه  _ه  بو در  _س_ت ك_ ناو ت_
مال هّللا س_ لو  _ سر دا ي_ا  _ بو مـال ب_ر ت_ س_ _ت .  سا نا  _ گد _ن ح_ك_م ك_ن_ن_ ير _ه_ت_ بواو درک 
ربق دزن  زا  رگا  دـیامنن ، تقرافم  ینمـشد  يور  زاو  دـشاب  هدـیناسرن  مه  هب  لال  _تل م_ صاو زا م_ يا ك_ه  هد  عادو ك_ن_ن_

_ت سا هداد  هد  _ عو ادـخ  هک  یئاـهباوث  نآ  هب  تـسین  نـم  ینامگدـب  زا  میاـمن  تماـقاوت  ربـق  دزن  رگاو  تـسین  تلـالم  زا  موربوـت 
یتعامج نآ  هبلغ  دوبن  رگاو  تسا  رتوکینو  كرابم  ربصو  ار  ناگدننک  ص_ب_ر 
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_ح ير دزنو ض_ متـــسناد  یم  مزــال  دوــخ  رب  ارت  ربــق  دزن  تماــقا  هــنیآره  دــنا  هدـــیدرگ  یلو  ك_ه ب_ر م_ا م_س_ت_
گرزب تبیصم  نیا  رد  هدرم  دنزرف  نز  ِدایرف  دننام  متشاد  یمرب  هلان  هب  دایرف  هنیآرهو  مدیدر  _ع_ت_ك_ف م_ي گ_ مو ت_

دندرک بصغ  ار  شتّق  _ حووا نا  _م_ن_ شد سر  زا ت_ یم ك_ن_م  نفد  ناهنپ  ارت  رتخد  هک  دناد  یمو  دـنیب  یم  يادـخ  سپ 
ما _ نو دو  _ت_ه ب_ شذ _ي ن_گ_ تّد _ مو نا ت_ _ مز زا  _ك_ه  نآ لا  _ حو هینــالع  دــندرک  عــنم  ار  شثاریم  رهق و  هــب 

ربووا رب  ادخ  تاولص  سپ  تسه  وکین  یلـستوت  تعاطا  ردو  هّللا  لوسر  ای  منک  یم  تیاکـشوت  يوس  هب  سپ  دوب ، هدشن  هنهکو  ت_
(42) .وا تاکربو  ادخ  تمحرو  دابوت 

نوچ هک  دوخ  راو  _ گرز ناردپ ب_ زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زاواو  هدرک  لقن  راونالا ) حابـصم   ) زا یـسل  _ه م_ج_ مال ع_
 : تفگ تشاذگ  ربق  رد  ار  مالّسلااهیلع  همطاف  ترضح  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 

مّلـس هلآو و  _ه  یل هّللا ع_ یل  ِهّللاِدـْبَع ص_ ِْنب  ِدَّمَُحم  ِهّللا  ِلوُـسَر  ِهَِّلم  یلَعَو  ِهّللاـِبَو  ِهّللا  ِمِْسب  ِمی  _ حَّرلا ْ_م_ِن  حَّرلا ِهّللا  ْ_ِم  ِ_س ب
: دومرف توال  پ_س ت_ َِکل ؛ یلا  َ_ع  ُهّللا ت ِ_َي  ضَر ِ_م ا  َِکل ب ُتیـضَرَو  یّنِم  ِِکب  یلْوَا  َوُه  ْنَم  یِلا  ُهَقیّدِّصلا  اَُهتَّیَا  ُِکتْمَّلَس 

(43  (.) يرُْخا ًهَرا  ْمُکُجِرُْخن ت  ْهنِمَو ا  ْمُکُدیُعن  هیفَو ا  ْمُکا  نْقَلَخ  ْهنِم ا  )

نایر ترضح ب_ا چ_ش_م گ_ نآ  ربق  دزن  تسشن  سپ  دنتخیر  نآ  رب  بآ  هک  دومرف  رما  تخیروا  رب  نو خ_كا  پ_س چ_
(44) .درببوا ربق  رس  زاو  تفرگ  ار  شتسد  ترضح  نآ  يومع  سابع  سپ  نایربو ،  نوزحم  لدو 

لو _ سر _ت_ر  خد همطاـف  ترـضح  تراـیز  تسا  بحتـسم  هک  هدوـمرف  سورد )   ) رازم رد  هّللا  همحر  ش_ي_خ ش_ه_ي_د 
 . مالّـسلاامهیلع نیــسحو  نـس  ردا ح_ _ مو _ؤ م_ن_ي_ن  مـلار _ي_ ما _ه  جوزو مـّل  _ سو هـلآو  _ه  یل هـّللا ع_ یل  اد ص_ خ_

هرّدخم نآ  هک  هدش  تیاورو 
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بجاووا رب  ار  تشهب  یلاـعت  قـح  دـن  مـال ك_ زور س_ _ر م_ن س_ه  بووا رب  هـکره  هـک  مراوـگرزب  ردـپ  ارم  داد  ربـخ  دوـمرف 
زا دعب  تسا  نینچمه  و  یلب ،  دومرف  امـش ؟ تایح  رد  ایآ  مال ك_ه  _ّ سلاا _ه_ یل _م_ه ع_ طا ترـضح ف_ هب  دـنتفگ  .دـنادرگ 
نآ هناـخ  رد  دــنک : تراـیز  عـضوم  هـس  رد  دــن  ترا ك_ _ يز ار  تر  نآ ح_ض_ _ت  ساو رئاز خ_ ها  _ گر _ هو .اـم  تاــمم 
زا لا ب_ع_د  _ع ش_د پ_ن_ج س_ قاو تر  نآ ح_ض_ تدــــــــــالو  ردو ب_ق_ي_ع .  _ه  ضور ردو  تر  ح_ض_

(45  .) یهتنا زور  دص  هب  بیرق  دوخ  راوگرزب  ردپ  زا  دعب  دش  لصاو  ادخ  تمحر  هبو  م_ب_ع_ث ، 

ار ترـضح  نآ  هکره  هـک  تـسا  هدرک  تـیاور  هـمحرلا )  هـیلع   ) سواـط نـب  س_ي_د  هدو :  _ مر _ي ف_ سل _ه م_ج_ مـال ع_
: دیوگب هک  ترایز  نیا  هب  دنک  ترایز 

ِْکیَلَع ُمالَّسلَا  َنیعَمْجَا ، ِساّنلا  یَلَع  ِجُجُْحلا  َهَدـِلا  ِْکیَلَع ي ا و  ُمالَّسلَا  _ي_ن  َملا _ علا ِ_س_ِءا  َهَدِّی ن _َ ْ_ِك ي ا س َیل _َ ُمالَّسلَا ع
هُّقَح ا ُهَعُونْمَْملا  ُهَمُولْظَْملا  اَُهتَّیَا 

ًهولَـص کِّی َ_ _ِ َ_ب ِّي ن _ِ صَو َ_ِه  جْوَز َکِّی َو  _ِ َ_ب َ_ِه ن ْ_ن باَو ِ_َك  َ_ت مَا یل  _َ ِّل ع _َ َّم ص _ُ هـّللَا _د : يو پ_س ب_گ_
.َنیَضَرالا ِلْهَاَو  ِتاومَّسلا  ِلْهَا  ْنِم  َنیمَرْکُْملا  َكِدا  بِع  یْفلُز  َقْوَف  هُفلْزَت ا 

تـــشهب لــخاد  ارواو  دزر  _ ما اروا ب_ي_ نا  _ ها یلا گ_ن_ ح_ّق ت_ع_ اد ، زا خ_ شزر ك_ن_د  _ مآ بــل  پ_س ط_
(46  .) ندرک ناوت  یم  تقو  همهو  تسا  يربتعم  رصتخم  ترایز  نیاو  .دنک 

تیفیکو ترـض  نآ ح_ رد ق_ب_ر  فالتخاو  ترایز  باوث  نیریاّزلا )  هیده  و( حـیتافم )   ) باتک رد  ام  هک  دـیو : فل گ_ م_ؤ 
 . مینک یم  افتکا  ردق  نیمه  هب  رصتخم  نیا  ردو  ( 47  ) میا هدرک  رکذ  ار  همولظم  نآ  ترایز 

_ت سا ّ_تا  َ_ن ُ_ك هک م يرغـص  بنیز  يربک و  بنیزو  نیـسُح  ماماو  نسح  ماما  هدوب  دـالوا  راـهچ  ار  ترـضح  نآ  هک  نادـبو 
هک هدوب  هلماح  ار  يدنزرفو  نیعمجا )  مهیلع  هّللا  مالس   ) مو _ ّ_ك_ثل ما ب_ه 
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ادـخ لوـسر  زا  _ع_د  بو دو  هد ب_ _ي_ ما ُ_ح_س_ن ن_ ّمل م _ سو هـلآو  _ه  یل هـّللا ع_ یل  اروا پ_ي_غ_م_ب_ر ص_
.دومرف طقس  ار  لفط  نآ  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص 

ِیف اْزنَک  ََکل  َّنِا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هب  هک  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  يوبن  ثیدح  ینعم  رد  هدومرف :  قودص  خیش 
هب هدومرف  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  یجنگ  نیا  دومرف : یم  هک  دوخ  خـیاشم  ضعب  زا  هک  مدینـش  اْهیَنْرَقوُذ  َْتنَا  ِهَّنَْجلا َو 

.دش طقِس  هناخ  ِرَد  راشف  هطساو  هب  هک  تسا  نسُحم )   ) نامه نیا  دراد ، تشهب  رد  هک  مالّسلا  هیلع  نین  ؤملاریما م_

باـتک رد  هدـش  دراو  مالـّـسلااهیلع  ار  _ هز تر  _ي ك_ه ب_ر ح_ض_ بـئا ك_ه م_ن م_ص_ _د : يو ف_ق_ي_ر گ_
بلا _ه ط_ كر ه_ ناوـْـسِّنلا .)  ِهَدِّیـَـس  ِِبئاــصَم  یف  نازْحَــالا  ُتـَْیب   ) ار نآ  مدــیما  _ نو مدر  دار ك_ _ يا _ي  صو م_خ_ص_

 . ناعَتْسُْملا َوُهَو  ُقِّفَوُْملا  یلاعَت  هّللاَو  تسین .  نآ  لحم  _ن ك_ت_با  يا عو ك_ن_د ، _ جر _ج_ا  نآ _ت ب_ه  سا

مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  ءایقتءا  ماماوءایصوالادیس  تداهش  تدالو و  _خ  يرا _ ترد مّو  با س_ ب_

مالّسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  تداعساب  تدالو  رد  لّوا :  لصف 

س_ي زا  ب_ع_د  _ب  جر ها  م_ _م  هدز س_ي_ ج_م_ع_ه  زور  رد  تر  ح_ض_ نآ  ك_ه  _ت  سا نآ  رو  م_ش_ه_
بلا _ طو _ با ترـضح  نآ  ردـپ  ( 1  ،) تـسا هدـش  دــلوتم  هـمظع  نا ك_ع_ب_ه م_ رد م_ي_ _ي_ل  فـلا ما  زا ع_ لا  س_

_ه و یل هـّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  رد ح_ض_ هـّللاد پ_ هدو ك_ه ب_ا ع_ب_ بـل ب_ _ّ _ط مــلاد پ_س_ر ع_ب_
_م_ه ب_ن_ت طا ف_ تر ،  نآ ح_ض_ رداــم  هدو و  ب_ يردا )  يرد و م_ پ_  ) _ي نا _ي_ عا ردار  مـّل ب_ هــلآ و س_
_د ندو _م_ي ب_ ه_شا لّوا  شناردارب  تر و  نآ ح_ض_ و  هدو  فا ب_ _ن_ مد _م ب_ن ع_ب_ ه_شا _د ب_ن  سا
_ت و سا را  _تا ب_س_ي_ ياور باــنج  نآ  تدــالو  تــیفیک  رد  .دــندوب و  یمــشاه  ود  ره  ناــشردا  رد و م_ ك_ه پ_
اب بنعق و  نب  دـیزی  اـب  بلّط  _ ملاد نب ع_ب_ ساـبع  يزور  هک  تـسا  نآ  هدـش  دراو  رایـس  _يا ب_ هد _چ_ه ب_ه س_ن_ نآ

مشاه و ینب  زا  یهورگ 
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ترـضح هب  دـمآرد و  دجـسم  هب  دـسا  تـنب  همطاـف  هاـگان  دـندوب  هتـسشن  هـبعک  هناـخر  _ بار رد ب_ يّزعلا  ینب  هلیبـق  زا  یتعاـمج 
هبعک هناخ  ربارب  رد  سپ  دوب ، هتفرگ  ندـیئاز  درد  ار  وا  دوب و  نتـسبآ  ها  ُ_ه م_ مـال ن _ّ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ ملار _ي_ ما

ما ب_ه ت_و و ب_ه ه_ر پ_ي_غ_م_ب_ر و هدروآ  نامیا  نم  اراگدرورپ !  : تفگ دنکفا و  نامـسآ  بناج  هب  رظن  داتـسیا و 
و يا  هد  _ي_ نادر گ_ لزا  ن_ ك_ه  _ي  ك_ت_با ه_ر  ب_ه  و  يا  هدا  _ت_ سر ف_ ك_ه  یلو  _ سر
_ه ك_ع_ب_ه نا _ل ك_ه خ_ یل _ي_م خ_ هار _ با مّد  ه_يا ج_ گ_ف_ت_ه  ما ب_ه  هدر  _ق ك_ يد ت_ص_

هدرک اـنب  ار  هناـخ  نیا  هک  یـسک  نآ  قح  هب  هناـخ و  نیا  قـح  هب  وـت  زا  منک  یم  لا  پ_س س_ؤ  _ت ،  سا وا  هدر  ب_ن_ا ك_
سنوم دوخ  نتفگ  نخـس  هب  دـیوگ و  یم  نخـس  نم  اـب  تسا و  رد ش_ك_م م_ن  يد ك_ه  _ نزر _ن ف_ يا قـح  هب  تسا و 
.ارم تدالو  نم  رب  ینک  ناسآ  هک  تسا  وت  تمظع  لالج و  تایآ  زا  یکی  وا  هک  مراد  نی  _ت و ي_ق_ سا هد  _ يدر نم گ_

_ه نا بـقع خ_ ِراوـید  هـک  میدـید  دــش  غراـف  اـعد  نـیا  زا  همطاـف  نوـچ  هـک  دــنتفگ  بـنع  _د ب_ن ق_ يز سا و ي_ ع_ب_
نذا هب  تسویپ  مه  هب  راوید  فاکـش  سپ  دیدرگ ، ناهنپ  ام  ياه  هدـید  زا  دـش و  هناخ  لخاد  هنخر  نآ  زا  همطاف  دـش  هتفا  ش_ك_
عقاو ادـخ  بناج  زا  رما  نیا  هک  میتسناد  دـشن  هدوشگ  رد  میدرک  یعـس  هک  نادـنچ  مییاشگب  ار  هناخ  رد  میتساوخ  نوچ  اـم  .ادـخ و 

_ن يا _ا  هرازا _ه ه_ا و ب_ چو رد ك_ ّ_ه  _ل م_ك ها _د  نا نورد ك_ع_ب_ه م_ _ نا رد  زور  هــــس  همطاـــــف  هدـــــش و 
ار تیاکح  نیا  اه  هناخ  رد  اه  _ نز _د و  ندر ار ن_ق_ل م_ي ك_ ّ_ه  ق_ص
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هتفاکش هراب  رگید  دوب  هدش  هتفاکش  هک  هبعک  راوید  زا  عضوم  نامه  سپ  دیـسر  مراهچ  زور  ات  دندومن  یم  بجعت  دندرک و  یم  دای 
رد ار  مال  _ّ سلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بلاغلا  هّللادَـسَا  دوخ  دـنزرف  _د و  مآ نور  _د ب_ي_ سا _م_ه ب_ن_ت  طا دـش ف_

نایم زا  ارم  دـیز  _ گر یلاعت ب_ قح  هک  یتسرد  هب  مدرم !  هور  يا گ_ _ت و م_ي گ_ف_ت :  شاد _ش  يو _ت خ_ سد
وا ار و  محازم  رتخد  هیـسآ  دـیزگرب  یلاـعت  قح  هک  اریز  دـنا ؛ هدوب  نم  زا  شیپ  هک  هدـیزگرب  ناـنز  رب  ارم  داد  تلیـضف  دوخ و  قلخ 
لا رد ح_ دو م_گ_ر  راواز ن_ب_ _ج_ا س_ نآ رد  تدا  _ع_ي ك_ه ع_ب_ ضو رد م_ ناهنپ  ار  یلاعت  قح  درک  تدابع 

مالّسلا هیلع  یـس  تر ع_ي_ تدالو ح_ض_ دیزگرب و  یلاعت  قح  ار  نارمع  رتخد  میرم  و  نوعرف ؛  هناخ  ین  ترور ي_ع_ ض_
یلاعت قح  تخیر و  ورف  تخرد  نآ  زا  وا  يارب  زا  هزا  َ_ب ت_ طُر دینابنج و  ار  کشخ  تخرد  نابایب  رد  دینادرگ و  ناسآ  وا  رب  ار 

رد ما  هدروآ  يدـنزرف  نم  هک  اریز  دـنا ؛ هتـشذگ  نم  زا  شیپ  هک  نایملاع  ناـنز  عیمج  رب  نینچم  داد و ه_ یتداـیز  ود  ره  نآ  رب  ارم 
لوا تـشهب ت_ن_ ياـهماعط  اـه و  هوـیم  زا  مدــنام و  مرتـحم  هناـخ  نآ  رد  زور  هـس  وا و  هد  _ يز _ گر _ه ب_ نا نا خ_ م_ي_

ادن ارم  بیغ  زا  یفتاه  دوب ، _ت م_ن  سد يور  رب  نم  هدـیزگرب  دـنزرف  هک  یماگنه  رد  میآ  نوریب  هک  متـساوخ  نوچ  مدر و  ك_
_ال عا ّیل  _د ع_ نواد _ت_ي ك_ه م_ن_م خ_ سرد ما ك_ن ب_ه  ن_ یلع )   ) ار راوگرزب  دـنزرف  نیا  همطاـف !  يا  هک  درک 

لماک هرهب  دوخ و  لالج  تّز و  ترد و ع_ زا ق_ ما  هد  _ ير _ فآ ار  وا  و 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 377 

http://www.ghaemiyeh.com


هدومن بیدءات  دوخ  هتسجخ  بادآ  هب  ار  وا  ما و  هدوم  قاقتشا ن_ دوخ  سّدقم  مان  زا  ار  وا  مان  ما و  هدیشخب  وا  هب  شیوخ  تلادع  زا 
_ه نا رد خ_ ما و  هدر  عــل ك_ دو م_ط_ نا خ_ موــل پ_ن_ه_ ار ب_ر ع_ وا  ما و  هدرک  ضیوــفت  وا  هـب  ار  دوــخ  روــُما  ما و 

يور _د گ_ف_ت ب_ر  هاو ناذا خ_ _ت ك_ه  سا لوا ك_س_ي  وا  _ت و  سا هد  ّدلو ش_ مر م_ن م_ت_ م_ح_ت_
دجم تمظع و  هب  ارم  تخادنا و  _د  هاو _ر خ_ يز يالا ك_ع_ب_ه ب_ه  زا ب_ ار  اهنآ  تسکـش و  دهاوخ  ار  اهتب  نم و  هناخ 
یلـص دـمحم  نم  قلخ  عیمج  زا  هدـیزگرب  نم  بیبح  زا  دـعب  اوشیپ  ماما و  تسوا  در و  _د ك_ هاو دای خ_ یگناگی  يراوگرزب و  و 

لا ك_س_ي _ا ح_ شو دو خ_ _د ب_ هاو وا خ_ _ي  صو وا  _ت و  سا لو م_ن  _ سر ّمل ك_ه  هلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_
قح راکنا  دـنکن و  وا  يرای  دربن و  وا  نامرف  هک  یـسک  لاح  ياو ب_ر  و  ار ، وا  يرا ك_ن_د  دراد و ي_ _ت  سود ار  وا  ك_ه 

(2) .دیامن وا 

تفرگ و دوخ  هنیـس  رب  ار  وا  بلاـطوبا  دـش  دـلوتم  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  نوچ  هک  تسا  تاـیاور  یـض  رد ب_ع_ و 
: راعشا نیا  هب  درک  ادن  دندمآ و  حطبا  يوس  هب  هتفرگ  ار  دسا  تنب  همطاف  تسد 

 : رعش

ِّیِجُّدلا ِقَسَْغلا  اَذای  ِّبَرای 

ِّیِضْملا ِجَلَْتبْملا  ِرَمَْقلاَو 

ِّیضْقَملا َکِمْکُح  ْنِم  اَنل  ْنَِّیب 

ِِّیبَّصلا اَذ  ِمِْسا  یف  يرَت  اذام 

يارب زا  نک  نایب  يا ،  هدیرفآ  ار  هدنهد  ینشور  نشور و  هام  رات و  بش  هک  يراگدرورپ  يا  هک  تسا  نآ  راعشا  نیا  نوم  ؛م_ض_
بلاطوبا کیدزن  دش  ادیپ  نیمز  يور  زا  يزیچ  ربا  دننام  هاگان  میراذگ ؟  مان  هچ  ار  كدوک  نیا  هک  ام 
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حول هک  دـید  دـش  حبـص  نوچ  تشگرب  هناخ  هب  دینابـسچ و  دوخ  هنی  مالّـسلا ب_ه س_ هیلع  یلع  اب  تفرگ و  ار  وا  بلاطوبا  دـمآ ،
 : تسا هدش  هتشون  نآ  رد  تسا  يزبس 

 : رعش

ِّیِکَّْزلا َِدلَْولِاب  اُمتْصِّصُخ 

ّیِضَّْرلا ِبَجَْتنُْملا  ِرِهاّطلاَو 

ِیلَع ٍخِماش  ْنِم  ُهُمْسِاَف 

ِِّیلَْعلا َنِم  َُقتْشا  ُِّیلَع 

مان سپ  هدیدنـسپ ،  هزیکاپ  رهاط  دـنزرف  هب  همطاف  بلاـطوبا و  يا  امـش  دـیدیدرگ  صوصخم  هک  _ نآ نو  _ل م_ض_م_ صا ؛ح_
 . تسا هدرک  قاقتشا  دوخ  مان  زا  ار  وا  مان  العا  یلع  دنوادخ  تسا و  مالّسلا  هیلع  یلع  وا  راوگرزب 

دو _خ_ت_ه ب_ يوآ نانچ  تخیوآ و  هبعک  تسار  هیواز  رد  ار  حول  نآ  درک و  مان  یلع  ار  ترضح  نآ  بلا  _ طو _ با پ_س 
(3) .دش ادیپان  نآ  زا  دعب  دروآ و  دورف  اجنآ  زا  ار  نآ  هک  کلملادبع  نب  ماش  نا ه_ _ مز ت_ا 

_ن ف_ض_ي_تل يا تسین و  نیا  زا  شیب  شیاجنگ  ار  ماقم  تسا و  رایسب  نآ  تیفیک  ترـضح و  نآ  تدالو  باب  رد  رابخا  و 
دج مر م_س_ _ع ح_ ضاو فرـشا م_ تسا و  هکم  ِمَرَح  عاـِقب  فر  _ شا چ_ه  _ت ؛  سا تر  نآ ح_ض_ _ص  زا خ_ص_يا

دلوتم یناکم  رد چ_ن_ي_ن  مال  _ّ سلا _ه  یل نینم ع_ ؤملاریما  ترـضح  زا  ریغ  يدـحا  تسا و  هبعک  نآ  عضوم  فرـشا  تسا و 
ياوس مارحلا  تیب  رد  دـشاب  بجر  هاـم  هک  مارح  رهـش  رد  دـشاب  هعمج  زور  هک  ماـّیا  دّیـس  رد  يدوـلوم  هدـشن  دـّلوتم  زین  و  هدـشن ، 

 . مالَّسلا فالآ  ِِهلآ  هیَلَع َو  مارکلا  هّمئالاوبا  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 

 : هقیقحلا هقیدح  یفو 

 : رعش

یلا عَْملا  َيدِْحا  ُهالُع  ْنِم  ِهِذ  ه 

ها ا وِسا  ْسِقَف م  ِهِذ  یلَعَو ه 

نامیا تّوقب  یئانس  يا 

نامثع زا  سپ  وگب  ردیح  حدم 

قلطُم حیادم  شحیدم  اب 
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ّقَْحلا َءا  تسا و ج  َلِطا  ْبلا  َقَهَز 

دوب هچنآ  هدرپ  سپ  رد 
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دمآ

دمآ دوجو  رد  هّللا  دَسَا 

 : يرَیْمِْحلا َلاق  ام  َمِْعَنلَو 

 : رعش

ِِهْنمَاَو لِالا ِه  ِمَرَح  یف  ُْهتََدلَو 

ُدِجْسَْملاَو ُُهئآ  ِنف  ُْثیَح  ُْتیَْبلاَو 

ًهَمیرَک ِبایِّثلا  َهَرِهاط  َءآْضَیب 

ُِدلْوَملاَو هُدیلَو ا  َبا  طَو  َْتبا  ط 

اهِموُُجن ُسوُُحن  َْتباغ  ٍهَْلَیل  یف 

ُدَعْسالا ِرینُملا  ِرَمَْقلا  َعَم  ْتََدبَو 

ُُهْلثِم ِِلباوَْقلا  ِقَرِخ  یف  َُّفلا  م 

(4) .ٌدَّمَُحم ُِّیبَّنلا  َهَنِمآ  ُْنبا  ِالا 

 : رعش

نءاش تعفر و  لالج و  وزع  بحاص  تسا  یلع 

راقو هوک  تسا  یلع  فراعم ،  رحب  تسا  یلع 

یهاوخرگا یلع  نءاش  تعفر  لیلد 

راد یم  نتشیوخ  شوگ  یمد  مالک  نیدب 

یئاج شنداز  رهب  زا  شردام  تساوخ  هچ 

راّبَج اج  دادب  شصاخ  هناخ  نورد 

نانز لیخ  ياوشیپ  نآ  لخدم  رهبز 
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راوید ار  هبعک  راّتس  ترضح  تفاکش 

دش لخاد  مارتحا  اب  هرّهطم  نآ  سپ 

راو میْرَم  دازب  سّدقم  ناکم  نآ  رد 

زور مراهچ  زا  سپ  دیآ  هک  تساوخ  هچ  نورب 

راذگب یلع  وا  مان  ور  هک  دینش  ادن 

مناج دوب  يا  هداز  نینچ  مان  يادف 

راْصبالا ِیلْوا  ای  دینیزگ  ماما  نینچ 

تسا مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  لئاضف  نایب  رد  مّود :  لصف 

حیضوت

چیه رد  دجنسنرب و  نابز  نایب و  چیه  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  لئاضف  هک  تسین  یفخم  شنی  _ش و ب_ ناد _ل  ها ب_ر 
ءاصِْحا ار  ترضح  نآ  لئاضف  هقیق  _ حلا و ف_ي  در ، دنناوتن ك_ وا  تاجرد  كاردا  تاومـس  هکئالم  هکلب  دجنگن  باتک  باب و 

را _ گدرور _تا پ_ مل _م ك_ یئا هد ك_ه م_ دراو ش_ _ث  يدا _ حا رد  و  _ت .  سا ندومیپ  هفرغ  هب  ار  ایرد  بآ  ندومن ، 
: َلیق ام  َمِْعَنلَو  ( 5) .درک ناوت  یمن  اصحا  ار  ام  لئاضف  ك_ه 

 : رعش

تسین یفاک  رحب  بآ  ارت  لضف  باتک 

مرامشب هحفص  تشگنا و  رس  منک  رت  هک 

مـس _ يو يزیچ ن_ باـب  نیا  رد  مریگ و  تسد  رب  ملق  هـک  دوـبن  تـئرج  ار  _ق_ر  حا _ن  يا _ظ_ه  حـال و ب_ه ه_م_ي_ن م_
_ت سا نآ  قثاو  ءاجر  تسا  توتف  مرک و  ندعم  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  نوچ  نکیل 
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ِْهیَلَع ِهّللاـِب  ـِالا  یقیفْوَـت  اـمَو  .دـیامرف  لوـبق  ار  _ت  مد _ن م_خ_ت_ص_ر خ_ يا _د و  ك_ه ب_ر م_ن ب_ب_خ_ش_يا
.ُبینُا ِْهَیِلاَو  ُْتلَّکَوَت 

هـلآ و هـیلع و  هـّللا  یلــص  نـینم  ؤــملاریما  هـّیند و  _ت ي_ا ب_ سا ّ_ه  _ي نا لــئا ي_ا ن_ف_س_ ناد ك_ه ف_ض_ ب_
هوجو هب  _ل  عو ف_ض_يا ود ن_ نیا  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  دوب  مدرم  مامت  لَْضفَا  لَمْکَّمال و  س_

 : میئوج یم  كّربت  فیرش  ددع  نیا  هب  مینک و  یم  افتکا  نآ  زا  هجو  هدراهچ  رکذ  هب  اجنیا  رد  ام  و  هدیدع . 

مالّسلا هیلع  یلع  ترضح  تدهاجم 

هّللا یلـص  ربمغیپ  تاوز  رد غ_ مدرم  یمامت  زا  دوب  رت  میظع  شیالب  رتدایز و  ادـخ  هار  رد  شداهج  بانج  نآ  هک  _ نآ لوا :  _ه  جو
هب نینم  ؤم  هک  دوب  یگنج  لوا  هک  رْدـَب  هوزغ  رد  هک  _ نا چ_ن_ باب ؛  نیا  رد  دیـسرن  وا  هجرد  هب  سک  چـیه  مّلـس و  هلآ و  هیلع و 

هبیـش و دـیلو و  داتـسر  كرَد ف_ نآ ج_ن_گ ب_ه  رد  مال  _ّ سلا _ه  یل ؤملاریما م_ن_ي_ن ع_ باـنج  دـندش ، نَحتْمُم  نآ 
لا _ت_ه ق_ت_ سو ار و پ_ي_ _ي_ن  كر نا م_ش_ _ _گ_ر ش_ج_عا يد _ل و  فو هـمعط و ن_ هـلظنح و  صاـع و 

دندیدرگ و هتشک  ترـضح  نآ  تسد  رب  دن  لو گ_ش_ت_ _ي_ن ك_ه م_ق_ت_ كر در ت_ا ن_ص_ف م_ش_ ك_
تباث ترضح  نآ  دندرک و  رارف  مدرم  هک  دوب  دُُحا  هوزغ  رگید  و  دنتشک ؛ نیمّوَسُم  هکئالم  رازه  هس  اب  نیملسم  یقاب  ار  رگید  فصن 
يراک ياهم  _ خز یم ك_ش_ت ت_ا  اهنآ  زا  درک و  یم  رود  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  رود  زا  ار  نمشد  رکشل  دنام و 

_ت_ه سو دو و پ_ي_ بر ن_ب_ لو و ه_ ار ه_ ترــضح  نآ  بَـعَت ،  جــنر و  هـمه  نــیا  اــب  دــش  دراو  شــسدقم  ندــب  رب 
لا _ جر لا  ْ_ط_ بَا
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ّیلَع ِالا  یتَف  الَو  راقِْفلاوُذ  ِالا  َْفیَـسال  يادـن  نیمز  نامـسآ و  نا  رد م_ي_ _ل  یئر تر ج_ب_ زا ح_ض_ ار ك_ش_ت ت_ا 
نآ _ت  سد حتف ب_ر  تشک و  ار  دوَْدبَع  نبورْمَع  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  هک  دوب  بازحا  هوزغ  رگید  .دش و  هدـینش 
مـال _ّ سلا _ه  یل یل ع_ _ت ع_ بر ض_  ) هـک دوـمرف  وا  قـح  رد  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلـص  ربـمغیپ  دـش و  عـقاو  ترـض  ح_
هعلق ِرَد  تشگ و  هتشک  ترـضح  نآ  تسد  رب  يدوهی  بَحرَم  هک  دوب  ربیخ  گنج  رگید  و  سنا .)  نج و  تدابع  زا  تسا  رت  ب_ه_

دنتـساوخ هباحـص  زا  رفن  لهچ  _ك_ن_د و  فا رود  ما  ْ_د و چ_ه_ل گ_ َ_ن دو ك يامنزجعم خ_ تسد  هب  تمظع  نآ  اـب  ار 
زا رفن  رازه  هد  اـب  مّلــس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلــص  لوـسر  ترــضح  هـک  دوـب  نـْیَنُح  هوزغ  رگ  _ يد و  دنتــسناوتن ! دــنهد  تـکرح 

دندش مزهنم  مامت  درک و  بجّعت  تیع  تر ج_م_ زا ك_ث_ _ك_ر  بو _ با _ت و  فر _ي_ن ب_ه ج_ن_گ  مل م_س_
نآ سپ  دوب ، مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  اهنآ  سیئر  هک  رفن  دنچ  رگم  دنامن  یقاب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  اد  لو خ_ _ سر اب  و 

نیملـسم ناگدـن  رار ك_ن_ _د و ف_ ندر رار ك_ دـندش و ف_ هتـسکشلد  نیکرـشم  هـکنآ  اـت  تـشک  ار  ْلَوْرَجوـُبَا  ترـضح 
ترثک تسا  رهاظ  اهنآ  عّبتتم  رب  دنا و  هدومن  طبـض  خیراوت  رَی و  _ِ _با س برا هک  رگید  ياهگنج  زا  تاوزغ  نیا  ریغ  .دنتـشگرب و 

(6  .) تاوزغ نآ  رد  ترضح  نآ  ءالتبا  یگرزب  تعاجش و  داهج و 

مالّسلا هیلع  یلع  ملع 

 . تسا رهاظ  دنچ  یتاهج  هب  بانج  نآ  ّتیملعا  دوب و  مدرم  نیرتاناد  مَلْعَا و  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هکنآ  مود :  هجو 

سدح تّوق  تناطف و  تیاهن  رد  بانج  نآ  هکنآ  لّوا : 
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زا هدافتسا و  ترضح  نآ  زا  دوب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  تر  تمدخ ح_ض_ مزالم  هتـسویپ  دوب و  تواکذ  تّدش  و 
هّللا یلـص  یبـن  زا  دـعب  باـنج  نآ  تیمَلْعَا  رب  حـضاو  تسا  یناـهرب  نـیا  دوـمن و  یم  سا  _ت_ب_ قا تّو  تاکـشم ن_ب_ روـن 

_ي_ا ند زا  _تل  حر ماـگنه  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  _ك_ه  نآ هوـال  ب_ع_ ّمل ؛  هـلآ و س_ _ه و  یل ع_
؛ دـش حو م_ي  _گ_ر م_ف_ت_ يد رازه ب_با  یباـب  ره  زا  هک  دوـمن  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  میلعت  مـلع  راز ب_با  ه_

ربمغیپ _د ك_ه  نا هدر  _ت ك_ ياور ّ_ي  هدش و ش_ي_ع_ه و س_ن هدافتسا  هرتاوتم  هکلب  هضیفتسم  هربتعم  رابخا  زا  هکنانچ 
یـسودرف میکح  هک  تسا  نانچ  نآ  ینعم  (7)و  .اُهباب ُِّیلَعَو  ِْملِْعلا  ُهَنیدَـم  اَنَا  دومرف : باـنج  نآ  قح  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 

 : هتفگ

 : رعش

یحو لیزنت و  دنوادخ  نآ  تفگ  هچ 

یهن دنوادخ  رما و  دنوادخ 

تسا رد  مّیلَع  مملِع  رهش  نم  هک 

تسا ربمغیپ  لوق  نخس  نیا  تسرد 

تسا وا  زار  نخس  نیاک  مهد  یهاوگ 

(8  ) تسوا زاوآ  رب  مشوگ  ود  یئوگ  وت 

يو م_ي یـضعب غ_طل ف_ت_ دـش و  یم  هبتـشم  اهنآ  رب  یهلا  ماکحا  هباحـص  هک  داـتفا  قاـفّتا  راـی  _ك_ه ب_س_ نآ مّود : 
_ت و شاد باو م_ي  قــیرط ص_ هــب  ار  ناــشیا  باـــنج  نآ  دـــندر و  تر م_ي ك_ نآ ح_ض_ عو ب_ه  _ جر _د و  نداد
تسا و ترـضح  نآ  ّتی  _ َمل _ْ عَا _ل  یلد نیا  دـنک و  عوجر  اـهنآ  هب  یمکح  رد  ترـضح  نآ  هک  هدـشن  لـقن  یها  ه_ي_چ گ_

 . تسا رینتسم  حضاو و  ریبخ  رهام  رب  ترضح  نآ  هب  ناشیا  عوجر  هباحص و  ياهاطخ  تیاکح 

مزلتسم اضق  هچ  ار ؛ ّتیملعا  تسا  مزلتسم  هک  تسا  ( 9 () ُِّیلَع ْمُکاْضقَا   ) ثید دا ح_ م_ف_ مو :  س_
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 . تسا ملع 

تسا مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  مولع ،  همه  همشچرس 

_د يد _ حلا _ي  با نبا  تاملک  زا  هکنانچ  ترضح  نآ  هب  تسا  ینف  ره  ياملع  الـُضف و  دان  _ت_ سا ق_ض_ي_ه  مرا :  چ_ه_
تسا یسانشادخ  تفرعم و  ملع  مولع ،  فرشا  _ت ك_ه  سا مول  هد ك_ه گ_ف_ت_ه ب_ر ه_م_ه م_ع_ ن_ق_ل ش_
داتـسا سپ  هّماع  زا  اما  تسین و  رکذ  هب  جاتح  تسا و م_ رهاظ  سپ  هیماما  هعیـش و  زا  اّما  .دنا  بانج  نآ  نادرگاش  نف  نیا  دـیتاسا  و 

زا _ت ك_ه ي_ك_ي  سا یئا  _ّ یل ج_ب _ عو _ با _ي_ذ  مــل وا ت_ تــسا و  يرعـــشا  نسحلاوــبا  هرعاـــشا  زا  نــف  نــیا 
دّمحم نب  هّللادبع  مشاهوبا  درگاش  وا  تسا و  اطع  نب  لصاو  هلز  دا م_ع_ت_ _ت_ سا _ت و  سا هلز  _خ م_ع_ت_ م_ش_يا

نآرق ریـسفت  ملع  مولع ،  هلمج  زا  تسا و  نینم  ؤملاریما  دوخ  ردپ  درگاش  دـّم  شرد م_ح_ شردـپ و پ_ درگاش  وا  تسا و  هّیفنح 
در _ گا تسا ش_ نیرّسفم  خیاشم  ناگرزب و  زا  یکی  هک  سابع  نبا  تسا و  ذوخءام  تر  نآ ح_ض_ زا  _ي  ما هک ت_م_ تسا 

_ن يا عار  _ت_ خا _ت ك_ه  سا مولعم  سک  همه  رب  تسا و  وحن  ملع  مولع ،  هلمج  زا  تسا و  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤـملار  _ي_ ما
مامت هک  تسا  حضاو  زین  و  دومن ، نف  نیا  نیودـت  ترـضح  نآ  میلعت  هب  ملع  نیا  داتـسا  یَلئُد  دوسالاوبا  هدـش و  بانج  نآ  زا  مل  ع_

تقیرط ملع  بابرا  دـنیامن و  یم  هدافتـسا  بانج  نآ  ماکحا  ایاض و  زا ق_ تر و  نآ ح_ض_ هب  ار  دوخ  دـنیامن  یم  بستنم  ءاهقف 
هب لصّتم  دنـس  هب  تسا  ناشیا  راعـش  هک  هقرِخ  دـننز و  یم  یلوم  زا  مَد  یمامت  دـنهد و  یم  تبـسن  نآ ج_ن_با  ار ب_ه  دوخ  زین 

(10) .دنناسر یم  ترضح  نآ  هب  دوخ  داقتعا 

ملع ترثک  زا  داد  ربخ  ترضح  نآ  دوخ  هکنآ  مجن :  پ_
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یئا _ سا _ا ش_ن_ نا نا ه_م_ _م_ سآ قُر  _ُ زا ط زا م_ن  _ي_د  سر ب_پ_ دومرف : یم  هچناـنچ  هدّدـعتم  عـضاوم  رد  دوـخ 
ْنَا ْ_َل  َ_ب _ي ق نـوــــُل _َ س دو : _ مر ار م_ي ف_ مدر  رّر م_ و م_ك_ ( 11  .) نـیمز قُرُط  زا  تــسا  رتــشیب  نآ ،  م_ن ب_ه 

موــش و دوــقفم  امــش  ناــیم  زا  نـم  هـکنآ  زا  شیپ  دیــسرپب  زا م_ن  _ي_د  هاو _ه م_ي خ_ چر 12)ه_  .) _ي نوُد _ِ ْ_ق َ_ف ت
یم باوــج  ودندیـــسرپ  یم  هضماـــغ  موــلع  هلکـــشم و  بلاـــط  تر م_ نآ ح_ض_ زا  مدر ن_ي_ز  _ت_ه م_ سو پ_ي_

در _ا ك_ عّدا _ه  كر تر ه_ نآ ح_ض_ زا  ار ب_ع_د  _تا  مــل _ن ك_ يا _ك_ه  نآ بــئار  زاو غ_ .د  _ ند ش_ن_ي_
_ن با  ) يار زا ب_ بــــل  _ن م_ط_ يا _ع ش_د  قاو _ك_ه  نا چ_ن_ او ش_د ؛ _ سر يراو  تـــــّلذ و خ_ لا  رد ك_م_
یـسابع و رـصان  رد ع_ه_د  ( 15  () يداد ب_غ_ _ظ  عاو  ) و ( 14  () نا _م_ یل س_ ب_ن  _ل  م_ق_تا  ) و ( 13  () يزو ج_

يارب هدش  یناهرب  زین  نیا  و  تسا ،  روطسم  خیراوت  رَیِس و  بت  رد ك_ _تا  مل نیا ك_ هب  هُّوَفَت  زا  دعب  ناشیا  ندش  اوسر  تیاکح 
اُهلوـُقَی ـال  دوـمرف : داد  بـل خ_رب  _ن م_ط_ يا زا  نآ ج_ن_با  دو  هد ك_ه خ_ _ك_ه ن_ق_ل ش_ نآ هـچ  اــم ؛ دوـصقم 

زین و.دشاب  هدر  غورُد ك_ بلطم  ياعدا  هکنآ  رگم  دنکن  نخس  هملک  نیدب  نم  زا  دعب  سک  چی  ه_ ( 16) .ٌباّذ _َ ٍعَّدُم ك ِّالا  يدَْعب 
رد اّمَج ؛ اْمل  _ِ َعل ُ_ن_ا  َّنِا ه_ي ه دو : _ مر داهن و م_ي ف_ یم  كرابم  مکش  رب  تسد  یهاگ  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح 

يرْوَّتلا ه ِلْها  َْنَیب  ُتْمَکََحل  ُهَداسَْولا  َِیل  لدب )  هخسن  ْتَیُِّنث :  ) تَرِسُک َْول  ِهّللاَو  دومرف : یم  یهاگ  تسا و  هدش  عمج  رایـسب  ملع  اجنیا 
(. 17  ) مِِهتی رْوَِتب 

تمکح و ملع و  لو  _ صا زا  هد  تر ن_ق_ل ش_ نآ ح_ض_ زا  _چ_ه  نآ يد  _ حا زا  هد  ن_ق_ل ن_ش_ هل ؛  _م_ جلا ب_
یسوط ققحم  نیدلاریصن  انیس و  نبا  دننام  ییامکح  هک  مینیب  یم  زورما  ام  هریثک و  يایاضق 
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_ه و م_ح_ق_ق و ش_ه_ي_د و مــال نو ع_ مارِک چ_ ياــهقف  مــالعَا و  ياــملع  ناــنچمه  ناــشیا و  دــننام  مــثیم و  نــبا  و 
رگیدــکی زا  ترــضح  نآ  تاـمل  _ل ك_ يوءا رد ت_ف_س_ي_ر و ت_ _ه_م _  یل هـّللا ع_ ناو  _ ضر نار _  _گ_ يد

.دنا هدومن  هدافتسا  بانج  نآ  يایاضق  تاملک و  زا  رایسب  مولع  دنا و  هدرک  دادمتسا 

مالّسلا هیلع  یلع  تیلضفا  رب  هلهابم  هیآ  تلالد 

هکراب _ه م_ يآ زا  تسا ك_ه  يزیچ  نآ  دـنک  یم  ترـضح  نآ  ّتیلـضفَا  تلیـضف و  رب  تلـالد  هک  یهوجو  زا  مو _  _ه س_ جو
ار رـصتخم  نیا  هت و  _ فر حر  شدو ب_ه ش_ رد ج_يا خ_ هک  یناـیب  هـب  هدـش  هدافتـسا  هلهاـبم )   ) هیادـه یفاو  هـیآ  و  ریهطت ) )

تـسا بسانم  اجنیا  رد  نآ  لقن  هک  تسا  لوقنم  هلهابم  _ه  يآ _ل  يذ رد  _ي  مال ك_ يزار ،  رخف  زا  یلب  تسین .  طسب  شیاجنگ 
عیمج زا  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هـکنآ  رب  دـننک  یم  لالدتـسا  هـیآ  نـیا  زا  هـع  هـتفگ ك_ه ش_ي_ بـیطخلا  نـب  رخف  ، 
هباحص عی  زا ج_م_ ّمل و  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  _م ص_ نار ب_ج_ز پ_ي_غ_م_ب_ر خ_تا پ_ي_غ_م_ب_
میناوخ ب_ 18 ؛) () ْمُکـــــــَُـسف _ْ نَاَو َ_ن ا  ُ_س ْ_ف نَاَو  ) هدو _ مر یلا ف_ ار ك_ه ح_ق ت_ع_ _ يز _ت ؛  سا _ض_ل  فا

دنک یم  تریاغم  ياض  _ت_ قا تو  _ عد هک  اریز  تسین ؛  يوبن  سّدقم  سفن  سفن )   ) زا دارم  ار و  امش  ياهـسفن  دوخ و  ياهـسفن 
زا ریبعت  انَـسُْفنَا )  ) هب هک  یـسک  نارـسپ  نانز و  زا  ریغ  قاف ،  _ تا دشاب و ب_ه  يرگید  دارم  دیاب  سپ  دناوخ ؛ یمن  ار  دوخ  یمدآ  و 

ار یلع  سفن  یلاـعت  قـح  هـک  دـش  موـلعم  سپ  دوـبن ، مالّـسلا  هـیلع  بـلا  _ي ط_ با یل ب_ن  زا ع_ هـب غ_ي_ر  دـشاب  هدـش  وا 
_ت سا لا  ُ_ح_ ود ن_ف_س م نا  دا ح_ق_ي_ق_ي م_ي_ _ح_ تا _ت و  سا _ت_ه  فر ن_ف_س م_ح_م_د گ_

_د ك_ه پ_س ب_يا  ؛
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یلْوَا تازا  بَر م_ج_ _ْ قَا _ظ ب_ر  فـــل _ت ك_ه ح_م_ل  سا رّر  ُ_ق_ م لو )  _ صا مــل  ع_  ) رد _د و  زا ب_شا م_ج_
لو _ سر تر  ح_ض_ ب_ا  _ت  سا یل  ع_ ياو  _ت_ سا تازا  م_ج_ بَر  _ْ قَا و  َ_د ، ْ_ع بَا ب_ر  ح_م_ل  زا  _ت  سا
هب هک  تّوبن  دـننام  دوش  جراـخ  لـیلد  هب  هچنآ  رگم  تـالامک  عیمج  رد  تکرـش  روـما و  عـیمج  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یل  ص_

_گ_ر يد تالا  رد ك_م_ _ا  ما _ك ن_ي_س_ت  ير وا ش_ رما ب_ا  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا و  هتفر  نوریب  عامجا 
عیمج ناربــمغیپ و  ریا  _ت ب_ر س_ ساد لو خ_ _ سر تـل  هــل ف_ض_ي_ زا ج_م_ _ت ك_ه  سا _ك  ير وا ش_ ب_ا 

(19  .) يزار رخف  مـالک  زا  تجاـح  عضوم  دـش  ماـمت  .دـشاب  _ض_ل  فا _د  زین ب_يا مالّـسلا  هیلع  یلع  سپ  ناـمدرم  هباـحص و 
 : هّللا همحر  دامح  ْنبا  َلاق  اَم  َمِْعنلَو 

 : رعش

ُهَسْفَن ِرْکِّذلا  یف  ِشْرَْعلا  ُّبَر  ُهاّمَسَو 

ِْربُخاذ َْتنُک  ْنِا  ُلْوَْقلا  اَذ  َُکبْسَحَف ه 

یثِرا وَو  یّیِصَو  ذه ا  ْمَُهل  َلا  قَو 

يرْزَءا ِِهب  َنیَملاْعلا  ُّبَر  َّدَش  ْنَمَو 

ٌهَراِشا یصیمَق  ْنِم  يّرُزَک  ُّیلَع 

(20) ِّرُّزلا ِنَع  ُصیمَْقلا  ِینْغَتْسَی  َْسَیل  ْنَِاب 

_ل زا ف_ض_يا _ي  تــــــــــــــل هرا ب_ه ف_ض_ي_ _ شا _ن س_ه ش_ع_ر  يا زا  رد ه_ر ي_ك  دا  _ّ _ن ح_م با
ریدـغ و ثیدـح  هب  یناث  رد  هلهابم و  هیآ  هب  هراشا  لّوا  رد ش_ع_ر  هدو  مال ن_م_ _ّ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ ملار _ي_ ما

يوبن فیرـش  ثیدـح  هب  هدرک  هراشا  موس  رعـش  رد  تیاصو و  هب  ار  بانج  نآ  ّمل  هلآ و س_ هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  ندرک  نییعت 
لقن بو  _ شآ _ن ش_ه_ر  با _ك_ه  نا هدو چ_ن_ _ مر مــال ف_ _ّ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ مــلار _ي_ ما هــک ب_ه 
نیا هک  هتفگ  دوخ  رعـش  رد  داـمح  نبا  نهاریپ و  اـب  تسا  همکت  بسن  نم  اـب  وت  تبـسن  ینعی  ( 21 (؛)  یـصیمَق ْنِم  يّرُز  َْتنَا   ) هدرک

دراد مزال  نهاریپ ت_ك_م_ه  هک  نانچمه  هکنآ  هب  تسا  هراشا  هیبشت 
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 . تسین ینغتسم  وا  زا  دراد و  مزال  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  مه  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  وا ، هب  _ت  سا جا  و م_ح_ت_

مالّسلا هیلع  یلع  ترضح  تواخس 

، دو رکذ ش_ هـکنآ  زا  تـسا  رتروهـشم  بـلطم  نـیا  تـسا و  باـنج  نآ  توا  دو و س_خ_ تر ج_ ك_ث_ مرا :  _ه چ_ه_ جو
نار ع_ط_ا _گ_ يد هب  ار  دوخ  توق  دینارذگ و  یم  یگن  _ سر _ت و ش_ب_ه_ا ب_ه گ_ فر هزور م_ي گ_ _ا  هزور

ْمَُهلا ْومَا  َنوـُقِْفُنی  َنیَذـّلَا   ) هیآ هدـش و  لزاـن  تر  نآ ح_ض_ را  _ث_ يا رد ب_با  _ي  تَا َ_ْل  هرو ه و س_ دو ، _ مر م_ي ف_
زا دوــخ  دوـــمن و  یم  قّدـــصت  ار  شترجا  درک و  یم  يرودز  م_ هد .  دراو ش_ وا  نءا  رد ش_ ( 22 () ًهَِینالَعَو ارِـس  ِراهَّنلاَو  ْلیَّللِاب 
هب تسا  ترـضح  نآ  ّوُدَـع  ادـْعَا  هک  هیواعم  تداهـش  تسا  سب  تسب و  یم  گـن  كرا س_ یگنـسرگ ب_ر ش_ك_م م_ب_

هناخ دوش  کلام  رگا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  وا  قح  رد  تفگ :  هیواعم  .ُءآدْعَالا  ِِهب  ْتَدِهَـش  ام  ُلْضَْفلَا  هچ  بانج ؛  نآ  توا  س_خ_
تفر ایند  زا  بانج  نآ  نو  .د و چ_ _ نا نآ ن_م_ زا  ات ه_ي_چ  دـهد  یم  قّدـصت  رتشیب  ار  ـالط  هاـک ،  زا  يا  هناـخ  ـالط و  زا  يا 

نآ در و خ_ط_با  دو ب_خ_ _ل خ_ ها يار  زا ب_ _ي  مدا _ت خ_ ساو یم خ_ هک  یمِهارَد  رگم  تشاذـگن  یقاـب  زیچ  چـیه 
وا ندو  بوراـج ن_م_ و  ( 23  () يْریَغ يّرَغ  ءاْرفـَـص  يَو ا  ءاـض  _ْ َ_ي ي ا ب  ) ّ_ه ب_ه يو _ي_ ند لاو  _ْ مَا تر ب_ا  ح_ض_

 . تسا روطسم  هعیش  یّنُس و  بتک  رد  وا ، ياج  رد  ندرازگ  زامن  لاوما و  قّدص  زا ت_ ار ب_ع_د  لا  _ ملا ب_ي_ت 

مال _ّ سلا _ه  یل قدا ع_ رفعج ص_ ماما  ترضح  تمدخ  رد  یتقو  هک  تسا  هدرک  تیاور  موثلک  نب  دیعس  زا  هّللا  همحر  دیفم  خیش 
نینم ؤملاریما  ترضح  نآ  مدوب 
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هیلع بلاـط  یبا  نب  یلع  هک  مسق  ادـخ  هب  دوـمرف : هـکنآ  ار ت_ا  نآ ج_ن_با  دو  رایـسب ن_م_ حدـم  درب و  ماـن  ار  مالّـسلا  هـیلع 
داد ك_ه يور ن_م_ي  وا  يارب  زا  يرماود  تقو  چـیه  درک و  تلحر  ایند  زا  ات  دومرفن  لوانت  مارح  اـیند  رد  یهاـگ  چـیه  مالّـسلا 
ار ك_ه س_خ_ت ير  _ ما نآ  در  یم ك_ رایتخا  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هکنآ  رگم  دـشاب  _ر  ماود نآ  رد  اد  _يا خ_ ضر

رگم یمهم  رما  هلزان و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  اد  لو خ_ _ سر لزا ن_ش_د ب_ر  دو و ن_ _ر ب_ تد _ يد ت_ر و ش_
ّ_ت ما _ن  يا رد  ار  _ي_د و ه_ي_چ ك_س  بــل نآ م_ي ط_ يار ك_ش_ف  ار ب_ مـــال  _ّ سلا _ه  یل یلع ع_ هـــکنآ 

هیلع نـینم  _ؤ  مـلار _ي_ ما دو م_گ_ر  مـّل ن_ب_ هـلآ و س_ _ه و  یل هــّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر _ت ع_م_ل  قا ط_
سرت ع_ق_با باوـث و  دـیما  هـک  دـشاب  راـن  تـّنج و  هجاوـم  هـک  دوـب  یــصخش  لـمع  دـننام  ترــضح  نآ  مالـّـسلا و ع_م_ل 

ج_ب_ي_ن _ح  شر و  ي_م_ي_ن  ك_ّد  ب_ه  ك_ه  _ش  يو خ_ لا  م_ زا  اد  خ_ هار  رد  و  _د  ب_شا _ت_ه  شاد
هکرس تیز و  ترضح  نآ  _ه  نا _ل خ_ ها تو  در و ق_ دازآ ك_ _د و  ير هد خ_ راز ب_ن_ دو ه_ هدر ب_ _ل ك_ صا ح_

یم یـضاْرقِم  دوب  دـنلب  نآ  نیتـسآ  هک  دیـشوپ  _ه م_ي  ما ها ج_ _ گر درک و ه_ یمن  زواـجت  ساـبرک  زا  وا  ساـبل  دوب و  هوجع  و 
سابل و رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  لثم  ترـضح  نآ  دالوا  تیب و  لها  رد  سک  چیه  و  دیر ، یم ب_ ار  یتدایز  نآ  دیبلط و 

(24  .) خلا دوبن  وا  هب  هَبْشَا  تهاقف 

مالّسلا هیلع  یلع  ترضح  دهز 

اد لو خ_ _ سر زا  دعب  مدرم  دَهْزَا  هک  تسین  یکش  تسا و  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دهز  ترث  ك_ _ه پ_ن_ج_م :  جو
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دا _ّ هُز تر س_ي_د  نآ ح_ض_ _د و  نراد وا  هب  صالخا  يور  نیدهاز  مامت  دوب و  ترـضح  نآ  مّلـس ،  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
ياه هزیر  ناـن  .دوب  رت  تشرد  سک  همه  زا  شـسوبلم  لو و  _ كءا درو و م_ _ي س_ي_ر ن_خ_ ما _ز ط_ع_ گر دو ه_ ب_

ای تـیز  یناـبرهم  تقفـش و  يور  زا  شنادـنزرف  اداـبم  هـک  درک  یم  رهم  ار  نا  نا ن_ _ب_ نَا رَـس  دروـخ و  یم  ار  نیوـج  کـشخ 
هکرس ای  کمن  درک  یم  یهاگ  رگا  دنک و  ّمض  دوخ  نان  اب  یـشرو  دو ك_ه خ_ _ن_د و ك_م ب_ يالا نآ ب_ي_ هب  ینغور 

(25) .دوب

را _ط_ فا يارب  هک  ناضمر  هاـم  مهدزون  بش  رد  ترـضح  نآ  هک  دـیایب  ترـض  نآ ح_ تدا  رد ك_ي_ف_ي_ت ش_ه_ و 
نََبل و زا  يا  هساک  _ن و  يو صر ج_ ود ق_ نآ  رد  هک  داهن  ترضح  نآ  دزن  ماعط  زا  یقَبَط  موثلک  ّما  دمآ ، موثلک  ما  هنا  ب_ه خ_

رـضاح قَبَط  کی  رد  نم  يارب  شروخ  نان  ود  رتخد ! يا  دومرف : تسیرگب و  داتفا  ماعط  نآ  رب  رظن  هک  ار  ترـضح  دوب  کمن  يردق 
_ك_ه نآ اـت  منک  یم  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  مّمع  رـسپ  ردارب و  تعباـتم  نـم  هـک  یناد  یمن  رگم  يا  هدرک 
َ_ن َبل _ه  سا مو ك_ _ ّما ك_ثل پ_س  يرادرب !  ار  شروخ  ود  نیا  زا  یکی  ات  منک  یمن  راطفا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومر : ف_

دو و ح_م_د و ث_ن_يا _ مر لوا ف_ نا ب_ا ن_م_ك ت_ن_ زا ن_ _ي  كد _ نا تر  نآ ح_ض_ _ت و  شادر ار ب_
نینچ هتـشون  ْفیَنُح  نب  نامثُع  هب  _ي ك_ه  بو رد م_ك_ت_ ترـضح  نآ  تساـخرب و  تداـبع  هب  دروآ و  _ي ب_ه ج_ا  هلا

زا هنهک و  هماج  ود  در ب_ه  افتکا ك_ ایند  رد  امش  ماما  هک  هدومرف  موقرم 
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مهد و رارق  مدنگ  زغم  یّفَص و  _ُ َ_ل م َ_س زا ع ار  دو  ياذ خ_ متـساوخ غ_ یم  نم  رگا  هک  هدومرف  و  نان ،  صرق  ود  هب  دوخ  ماعط 
هبلغ نم  رب  سوه  يوه و  هک  تاـهیه  نکیل  دوب ، نکمم  منک  _ش_م  ير _ با _ر و  ير ياـه ح_ هتفاـب  زا  ار  شیوـخ  ياـه  هماـج 

ریـس ب_ر مکـش  دـشاب و  هتـشادن  نان  هک  دـشاب  یـسک  همامَی  رد  ای  زاجح  رد  دـیاش  دـشا و  مماـعط چ_ن_ي_ن ب_ نم  دـنک و 
ارم هک  رادقم  نیمه  هب  منک  تعانق  دشاب و  هنسرگ  ياه  مکش  نم  فارطا  رد  مباوخب و  ریس  مکـش  اب  نم  ایآ  دراذگ ، _ي_ن ن_ مز

هتـسویپ هک  ارم  _د  ندر خ_قل ن_ك_ را ، _ گزور هرا  یتخـس و م_ك_ رد  منکن  تکراشم  ار  ارقف  نکیلو  دـنیوگ  نانم  ؤم  ریما 
(26  .) موش ذیذل  ّبیط و  ياهاذغ  ندروخ  هب  لوغشم  تسا  فورصم  فلع  ندروخ  هب  اهنآ  ّمه  هک  یتاناویح  لثم 

بانج نآ  یئانتعا  یب  دهز و  ترثک  دناد  یم  نیقیلا  نیع  هب  ترضح  نآ  تاملک  بَطُخ و  رد  دنک  ریس  یسک  رگا  هل ؛  _م_ جلا ب_
.دوب هزادنا  هچ  ات  ایند  هب 

لَمَج باحصا  عفد  تهج  هب  دومرف  چوک  هرصب  بناج  هب  هک  يرفس  رد  ترضح  نآ  هک  هدرک  _ت  ياور ش_ي_خ م_ف_ي_د 
تر نآ ح_ض_ _ك_ي خ_ي_م_ه  يدز رد ن_ دـندوب و  هدـمآ  دورف  اـجنآ  زین  هّـکم  جاّـجُح  هذـَبَر ،  رد  دوـمرف  لـالجا  لوزن 
دوخ همیخ  رد  بانج  نآ  دنیامن و  هدافتسا  بانج  نآ  زا  یبلط  دننک و م_ عامتسا  ترـضح  نآ  زا  یمالک  رگم  ات  دندوب  هدش  عم  ج_

هب متفر  تفگ  دروآ  نوریب  همیخ  زا  ار  وا  دـهد و  ربخ  مدرم  عامتجا  زا  ار  ترـض  _ك_ه ح_ نآ تهج  هب  سابع  نبا  .دوب  ياـج  هب 
وا متفای  تر  نآ ح_ض_ تمدخ 
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زا تسا  رتشیب  ینک  _ر م_ا  ما حال  _ صا _ك_ه  نآ اب  ام  جاـیتحا  هک  متفگ  دزود ، یم  هلـصو  دـنز و  یم  هنیپ  ار  دوخ  شفک  هک  ار 
ار شفک  نآ  هاگنآ  دـش ، غراف  دوخ  شفک  حالـصا  زا  ات  داد  _خ ن_ سا ارم پ_ ترـضح  يزودـب ،  هنیپ  ار  هراـپ  شفک  نیا  هکنآ 
زا ینعی  درادـن ، یتـمیق  متفگ :  نم  نک ؛  تمیق  ارم  شفک  تفج  نیا  هک  دومرف  ارم  شر و  _گ_ يد ياـتکی  نآ  يولهپ  تشاذـگ 

؟ دراد شزرا  دـنچ  همه  نیا  اـب  دوـمرف : .درادـن  یئاـهب  تسین و  تـمیق  لـباق  _گ_ر  يد سارد و ك_ه_ن_گ_ي  _ْ نِا ترثـک 
زا تسا  رتبوبح  نم ب_ه_ت_ر و م_ دزن  رد  شفک  تفج  کی  نیا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : یمهرد ،  هراپ  ای  یمهرد  متفگ : 

(27  .) خلا میامرف .  عفد  ار  یلطاب  ای  منک  یقح  قاقحا  هماقا و  مناوت  هکنیا  رگم  امش  تفالخ  تراما و 

هتشون الط  بآ  هب  تسا  راوازـس  ّقحلا  هک  هدومرف  بوتکم  سابع  نبا  يوس  هب  هک  تسا  ترـض  نآ ح_ _تا  مل هل ك_ زا ج_م_ و 
: دوش

َ_ُه كِرْد _ُ ِیل ْنُکَی  َْملا  ُتْوَـف م  ُُهئوُـسَیَو  ُهَتو  _ُ َ_ف ِیل ُ_ْن  َ_ك َْملا ي ُكْرَد م  ُهُّر  _ُ َ_س َ_ْد ي َءْر ق _َ مـْلا َّنِا  _َ ف ْ_ُد ، َ_ع ّ_ا ب مَا
ْ_ه ِ_ن َ_ك م تا فا  َ_ل ي م  ع ُ_ك َ_ َ_ف سَا ُ_ْن  َ_ك ْیلَو ِ_َك  تَر _ِ خآ ِ_ْن  ِ_َْتل م نا ِ_م  َكُرُور ب _ُ ُ_ْن س َ_ك ْیل _َ ف

(28 (؛ ِتْوَْملا َدَْعب  میف ا  َکُّمَه  ْنُکَْیلَو  اعَزَج  ِْهیَلَع  َسْءاَت  الَف  ْهنِم ا  َکَتا  فا  مَو  احَرَف  ِِهب  ِْرثُْکت  الَف  َكا  ْینُد  ِ_ْن  ِ_َْتل م مَو ا ن ا 

اد رد ق_ض_يا خ_ دــش و  دــهاوخن  توـف  وا  زا  هـک  يزیچ  نتفاـی  دزاـس  یم  دونــشخ  رورــسم و  یهاـگ  ار  مدرم  اــنامه  ینعی 
هک يزیچ  نتفاین  ار  وا  دـنک  لا م_ي  _ حد _ن_كا و ب_ هود _ نا _د و  سر وا ب_ _ت_ه ك_ه ب_ه  فا _ر ي_ يد ت_ق_

كرد ار  وا  دناوت  یمن 
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نآ رد  وت  یلاحشوخ  رورـس و  هک  دیاب  سپ  دشاب  لاُحم  وا  يارب  زا  نآ  كاردا  ادخ  مکح  هب  مه  چ_ه  دبایب ؛ ار  نآ  هک  دیابن  دنک و 
وت _ت  سد زا  تر  _ خآ دـئاو  زا ف_ هک  دـشاب  يزیچ  نآ  رب  وـت  مغ  هصغ و  ینک و  تسد  هب  ترخآ  زا  هک  دـشا  يز ب_ چ_ي_

وـشم ناحرف  ایند  لاوما  ندمآ  مهارف  هب  شابم و  لاحـشوخ  هدایز  يروآ  تسد  هب  هیویند  دئاوف  عفانم و  زا  هچنادب  مرجال  دور ، نوریب 
.دیآ راک  هب  گرم  زا  دعب  هک  دیاب  يراک  رد  وت  مامتها  شابم و  عزج  رد  نیگمغ و  دنک  تشپ  وت  اب  ایند  نوچ  و 

زا در گ_ف_ت ك_ه م_ن ب_ع_د  تــئار ك_ ار ق_ بو  _ن م_ك_ت_ يا _ك_ه  نآ زا  سا پ_س  _ن ع_ب_ با
هچنآ لثم  مدر  _ي ن_ف_ع ن_ب_ مـال زا ه_ي_چ ك_ مل  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر _تا  مل ك_

 ! مدرب عفن  تاملک  نیا  زا 

 . تسا یفاو  یفاک و  ار  یلقاع  ره  ایند  رد  دهز  يارب  زا  تاملک  نیا  هعلاطم  ؛  هلمجلاب

مالّسلا هیلع  یلع  ترضح  تدابع 

همه ك_س ب_ي_ش_ت_ر و زا  شزامن  دوب ، نیدّجَهَتُم  حابـصم  نیدباع و  دّیـس  مدرم و  دَبْعَا  ترـضح  هکنآ  مشـش :  _ه  جو
نید هار  رد  ار  نیقی  عمش  دنتخومآ و  ار  لفاون  تماقا  رد  تمزالم  بش و  زامن  بانج  نآ  زا  ادخ  ناگدنب  دوب ، رتنوز  شا ف_ هزور 

نآ _ظ_ت  فا دو و م_ح_ هدر ب_ دو پ_ي_ن_ه ك_ ترثـــک س_ج_ زا  شیناروــن  یناـــشیپ  دـــنتخورفا ، وا  لعـــشم  زا 
یعطن ْنیَّفَّصلا  نـیب  نیّفِـص  گـنج  رد  ریرهلا  هـلیل  رد  هدـش  لـقن  هـک  دوـب  يّد  _ل ب_ه ح_ فاو يادا ن_ راو ب_ر  _ گرز ب_

_د مآ نیمز م_ي  رب  تشذگ و  یم  وا  پچ  تسار و  زا  ریت  درک و  یم  زامن  نآ  رب  دندوب و  هدرتسگ  شیارب 
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دوــب و لو  دو م_ش_غ_ زا خ_ دو و ب_ه ن_م_ یلزلز ن_ب_ شدو ت_ _ جو _ت  حا رد س_ ار  تر  نآ ح_ض_ اد  _ با و 
نآ نآ ب_ر  درد  _ق_ي ك_ه  ير دــنروآ ب_ه ط_ نوریب  ار  نآ  دنتــساوخ  دوــب  هـتفر  ورف  شکراــبم  ياــپ  هـب  يریت  یتــقو 

تقو نآ  هچ  دـندروآ ؛ نوریب  هاگنآ  دـش  زاـم  لو ن_ _د ت_ا م_ش_غ_ ندر _ر ن_ك_ن_د ص_ب_ر ك_ ثا ج_ن_با 
رازه بش  ره  رد  بانج  نآ  هک  هتسویپ  تّحـص  هب  تشادن و  یتافتلا  وا  ریغ  هب  ادبا  دوب و  یلاعت  قح  بناج  هب  بانج  نآ  یّلک  هّجوت 

نیَسُحلا نب  یلع  ترض  دش و ح_ یم  يراط  یـشغ  ار  ترـضح  نآ  یهلا  تیـشخ  فوخ و  زا  یهاگ  هاگ  درازگ و  یم  زامن  تعکر 
 : هدومرف دنیوگ  یم  نیدباعلا  نیز  تانِفَّثلاوذ و  ار  وا  هک  زامن  تدابع و  ترثک  نآ  اب  مالّسلا  هیلع 

!؟  مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  ِْنب  ِّیلَع  ِهَدا  بِع  یلَع  ُرِدْقَی  ْنَمَو 

تدابع مالّسلا  هیلع  یلع  لثم  هک  دراد  تردق  یسک  هچ  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تدابع  رب  تسا  یئاناوت  ار  هک  ین  ي_ع_
(29 (!؟ دنک ادخ 

مالّسلا هیلع  یلع  ترضح  وفع  ملح و 

_ن يا يدب ك_ن_د و ص_ح_ت  وا  اب  هک  یسک  زا  دوب  نامدرم  نیرت  هدننک  وفع  مدرم و  مَلْحَا  ترـضح  نآ  هکنآ  متفه :  هجو 
_ي_ر و بز هـّللاد ب_ن  مـکحلا و ع_ب_ نـبا  ناورم  دــننام  دوــخ  نانمــشد  اــب  درک  هـچنآ  زا  تـسا  موــل  بـل م_ع_ م_ط_

ترضح نآ  ریسا  ناش  _ يا نا م_س_طل ش_د و  _ش_ يار رد ج_ن_گ ج_م_ل ب_ صا ك_ه  _ علا س_ع_ي_د ب_ن 
رفظ هشیاع  جدوه  بحاص  رب  نوچ  دومنن و  یفـالت  دـشن و  نا  _ش_ يا ضّر  درک و م_ت_ع_ اـهر  ار  یماـمت  باـنج  نآ  دـندش ،

شدالوا وا و  يور  رب  ریشمش  هرصب  لها  و  دومن ؛ وا  تاعارم  _ف ،  طل تیاهن ش_ف_ق_ت و  هب  تفای 
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نا _ش_ يا زا  در ش_م_ش_ي_ر  _ه ك_ بـــــل نا غ_ _ش_ يا نو ب_ر  چ_ ازـــــسان گ_ف_ت_ن_د ، دندیـــــشک و 
رپ بلطم  نیا  زین  .د و  ترا ك_ن_ن_ _ت غ_ شاذ ار ن_گ_ نا  _ شدالوا لاو و  _ ما داد و  ناـما  ار  اـه  _ نآ _ت و  شادر ب_
نآ زا  ار  ترـضح  نآ  ناـمزالم  هتفرگ  ار  بآ  ِرَـس  هیواـعُم  رکـشل  لّوا  هک  درک  هیواـعم  اـب  نیّفِـص  گـنج  رد  هچنآ  زا  تـسا  رهاـظ 

_د نار _ي  بآ يارحــص ب_ي  هـب  ار  اـهنآ  تـفرگ و  ناـشیا  فّرــصت  زا  ار  بآ  باـنج  نآ  نآ ،  زا  دــعب  دــندر  م_ن_ع ك_
، دشابن لادـج  گنج و  هب  تجاح  دـنوش و  كاله  یگنـشت  زا  ات  امرف  عنم  ناشیا  زا  ار  بآ  مه  وت  دـنتفگ  ترـضح  نآ  باح  _ صا
ات درک  ناـمرف  راـک و  نیا  زا  ارم  _ت  سا ُ_غ_ن_ي  منک و ش_م_ش_ي_ر م یمن  نـم  دـندرک  ناـشیا  هـچنآ  هـّللاَو !  دـندومرف :

(30) .دنرادرب بآ  زین  هیواعُم  رکشل  ات  دندوشگ  بآ  زا  یفرط 

زا _د ك_ه ي_ك_ي  نا هدر  دو ن_ق_ل ك_ رد ك_ت_ب خ_ ّ_ت  _يا س_ن مـــل زا ع_ ير  و ج_م_ع ك_ث_ي_
هک یت  _ قو ش_م_ا  نینم !  ؤملاریما  ای  متفگ :  مدید  باوخ  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تفگ :  ّتنـس  لها  ث_ق_تا 

نمیا شیوخ  ناج  رب  دوش  نایفسوبا  _ه  نا _ل خ_ خاد هکره  دیدومرف  دیدومن و  مدرم  نَمْءاَم  ار  نایفـسوبا  هناخ  دیدومرف  هّکم  حتف 
هیلع نیسح  تدنزرف  درک  یفال  ضو ت_ رد ع_ وا  _د  نزر ف_ _د ، يدو _ مر نایفسوبا ف_ قح  رد  ناسحا  وحن  نیا  امـش  تسا ، 
باب نیا  رد  ار  یفیّـصلا  نبا  راعـشا  رگم  دومرف : ترـضح  درک ، _چ_ه  نآ در  دو و ك_ ـالبرک ش_ه_ي_د ن_م_ رد  ار  مالّـسلا 

هک یفیّصلا  نبا  هناخ  هب  مدرک  تردابم  مدش  رادیب  نوچ  تفگ :  ونشب ، وا  زا  ار  دوخ  باوج  دومرف : مدینـشن ،  متفگ :  يدینـش ؟  ن_
فورعم

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 397 

http://www.ghaemiyeh.com


تخـس دز و  هقه  ار ش_ن_ي_د ش_ باو م_ مدر ت_ا خ_ وا ن_ق_ل ك_ يارب  ار  دوخ  باوخ  و  صَیب )  صیح و   ) هب تسا 
مدروآ و مظن  هب  بش  نیمه  رد  نم  هدومرف  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هک  ار  يرا  _ع_ شا نیا  هک  مسق  ادـخ  هب  تفگ :  تسیرگ و 

: ار تایبا  نآ  نم  يارب  زا  درک  داشنا  سپ  ما  هتشونن  يدحا  يارب  هدشن و  نوریب  زونه  نم  ناهد  زا 

 : رعش

ًهَّیِجَس اّنِمُْوفَْعلا  َناکَف  انْکَلَم 

ُحَْطبَا ِمَّدلِاب  َلاس  ُْمتْکَلَم  اّمَلَف 

ام َلاطَو  يراسُالا  َْلتق  ُمْتلَّلَحَو 

ُحَفْصَنَو وُفْعَنَف  يرْسَالا  یَلَع  انْوَدَغ 

انَْنَیب ُتُوافَّتلا  اَذ  مُُکبْسَحَو ه 

(31) ُحَشْرَی ِهیف  يذَّلَاب  ٍءآنِا  ُّلُکَو 

مالّسلا هیلع  یلع  ترضح  قلخ  نسح 

، دندرک بیع  نیا  هب  شنانمشد  هک  تسا  حضاو  يّدح  هب  بلطم  نیا  و  تسا .  ترضح  نآ  یئور  هتفکش  قلُخ و  نْسُح   : متـشه هجو 
_ت_ه شادر لو ع_م_ر ب_ زا ق_ ار  _ن  يا ور  دـنک و ع_م_ یم  یعبط  شوـخ  َهباـعِد و  رایـسب  وا  هک  تـفگ  یم  صاـعورمع 
ناحْوُص و نب  هْعَصْعَص  .درمش  وا  بیع  ار ، نیا  دنکن  ضیو  ترـضح ت_ف_ نآ  هب  ار  تفالخ  هکن  _ يا رذ  يار ع_ وا ب_ ك_ه 

یم میدـناوخ  یم  ار  وا  هک  بناج  ره  هب  دوب ، ام  زا  یکی  دو م_ث_ل  نا م_ا ك_ه ب_ رد م_ي_ دـنتفگ : وا  فصو  رد  نارگید 
_ا ك_ه م_ي گ_ف_ت_ي_م م_ي ن_ش_س_ت و جر یم گ_ف_ت_ي_م م_ي ش_ن_ي_د و ه_ هچره  دمآ و 
اب هـک  یـسک  زا  دراد  هتــسب  تـسد  ریــسا  هـک  مـی  _ت_ شاد تر ه_ي_ب_ت  نآ ح_ض_ زا  نا  چ_ن_ لا ،  _ن ح_ يا ب_ا 

(32) .دنزب ار  شندرگ  دهاوخ  دشاب و  هداتسیا  شرس  رب  هنهرب  ریشمش 

ناد و رایــسب خ_ن_ هـک  ار  نسحلاوــبا  دــنک  تــمحر  ادــخ  تــفگ :  دعــس ، نــب  سیق  هــب  هیواــعم  يزور  هــک  هدــش  لــقن  و 
یل چ_ن_ي_ن ب_ ق_ي_س گ_ف_ت :  دو ، شو ط_ب_ع ب_ ش_ك_ف_ت_ه و خ_
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يا دو ، نادـنخ ب_ دوـمن و  یم  یعبط  شوـخ  هباحـص  اـب  زی  ّمل ن_ هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر دو و  ب_
نآ هّللاو !  يدو  بانج ن_م_ نآ  ّمذ  دـصق  اـّما  ینک  یم  حدـم  ار  وا  هک  يدومن  نی  _ر چ_ن_ ها ت_و ب_ه ظ_ _ه !  يوا م_ع_
رور نآ س_ دو ك_ه  يو ب_ تـبیه ت_ق_ نآ  دوـب و  نوزفا  سک  هـمه  زا  شتبیه  ینادـنخ ،  یگتفکــش و  نآ  اـب  ج_ن_با 

(33) .دنراد وت  زا  ماش  ماِئل  لذارا و  _ت ن_ه م_ث_ل ه_ي_ب_ت_ي ك_ه  شاد

نامیا رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  تقبس 

هچناــــن چ_ لو ؛  _ سر اد و  نا ب_ه خ_ _م_ يا رد  دو  سا ب_ _ب_ق ن_ سا تر  نآ ح_ض_ _ك_ه  نآ _ه ن_ه_م :  جو
تبقنم نیا  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دوخ  هکنانچ  دومن ؛ دنناوت  یمن  وا  راکنا  وا  نانمـشد  دنفرتعم و  تلیـضف  نیا  هب  هّصاخ  هّماع و 

(34) .درکن نآ  راکنا  يدحا  دومرف و  راهظا  ربنم  يالاب  رد  ار 

: دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  هک  هدش  تیاور  ناملس  بانج  زا 

(35  .) بلاط یبا  ُْنب  ُِّیلَع  امالِْسا  ْمُُکلَّوَاَو  َضوْحلا  َّیَلَع  ادوُرُو  ْمُُکلَّوَا 

.اْملِع ْمُهَْرثکَاَو  امالـِسا  ْمُهَمَدـْقَا  ُِکتْجَّوَز  دو : _ مر ف_ مـال ،  _ّ سلاا _ه_ یل _م_ه ع_ طا تر ب_ه ف_ نآ ح_ض_ و ن_ي_ز 
مالّسلا هیلع  یلع  دروآ  مالسا  هبنشود و  زور  رد  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  یلاعت  قح  تخیگنارب  هک  هتفگ  سَنَا  (36)و 

(37  .) هبنش هس  زور  رد 

 : هتفگ باب  نیا  رد  يراصنا  تباث  نب  همیزخ  و 

 : رعش

افِرَْصنُم َْرمَالا  اَذه  ُبِسْحَا  ُْتنُک  م آ 

ٍنَسَح یبَا  ْنَع  اْهنِم  َُّمث  ٍمِشاه  ْنَع 

ْمِِهتَْلبِِقب یّلَص  ْنَم  لَّوَا  َْسَیلَا 

ِنَنُّسلاَو ِراث  الِاب  ِساّنلا  ُفِرْعَاَو 

ْنَمَو ِِّیبَّنلِاب  ادْهَع  ِساّنلا  ُرِخآ  َو 

(38) ِنَفَْکلاَو ِلْسُْغلا  ِیف  َُهل  ٌنْوَع  ُلیِْربِج 

سا ب_ن _ّ اب ع_ب هّکم  رد  يزور  تفگ :  نم  اب  مردپ  هک  فیفع  نب  ییحی  زا  هدرک  تیاور  هّللا  همحر  ش_ي_خ م_ف_ي_د 
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مار ش_د و ن_ظ_ر ب_ه _ حـلا _ل م_س_ج_د  خاد _ي  ناو مدو ك_ه ج_ ّ_بل ن_ش_س_ت_ه ب_ _ط مـلاد ع_ب_
نیا رد  داتــسیا ، زاـمن  هـب  دوـمن و  هـبعک  هـب  ور  سپ  دوـب  لاوز  _ت  قو ما  نآ ه_ن_گ_ _ك_ن_د و  فا نا  _م_ سآ يو  س_

نآ سپ  داتـسیا ، ناـشیا  بقع  رد  دـمآ و  ینز  نآ  سپ  زا  داتـسیا و  زاـمن  هب  وا  تسار  فرط  رد  دـمآ  هک  مدـید  ار  یکدوک  ماـگنه 
هدـج هب س_ تشادرب و  عوکر  زا  رـس  ناوج  نآ  سپ  دـندرک ، عوـکر  زی  نز ن_ كدو و  نآ ك_ _ت و  فر عو  _ كر هب  ناوـج 
یلب تفگ :  ساّبع  تسا !  میظع  ير  _ ما نت  هس  نیا  رما  متفگ :  ساّبع  هب  مدنام و  تفگـش  نم  دندرک ، تعباتم  زین  رفن  ود  نآ  تفر 
یبا نب  یلع  كدوک  نآ  تسا و  نم  ردارب  دنزرف  بلّطملادبع  هّللادـبع ب_ن  نب  دّـمحم  ناوج  نیا  دنتـسیک ؟ ناشیا  یناد  یم  ایآ  ، 

هّللادـبع نب  دّـمحم  مردارب  دـنزرف  هکنادـب  انامه  تسا ،  دـْلیَوُخ  رتخد  هجید  نز خ_ نآ  _ت و  سا رگید م_ن  ردارب  دـنزرف  بلاـط 
_ن_ي ك_ه يد _ن  يا هب  ار  وا  تسا  هدرک  رما  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  راـگدرورپ  تسا  یئادـخ  ار  وا  هک  داد  ار خ_ب_ر  م_

(39  .) تسین وا  نید  رب  یسک  نت  هس  نیا  زا  ریغ  نیمز  يور  رب  هک  مسق  ادخ  هب  و  دور ، وا م_ي  _ق  ير ب_ر ط_

مالّسلا هیلع  یلع  ترضح  تحاصف 

نآ نا ب_ه  _ عذا _ه  يوا ُ_ع_ هک م تسا  حـضاو  يا  هبترم  هب  بلطم  نیا  دوب و  ءاحـصف  حـصفا  ترـضح  نآ  هکنآ  _م :  هد _ه  جو
نخـس نوناق  هدو و  یل ن_گ_ش_ شیرق ك_س_ي غ_ي_ر ع_ رب  ار  تغالب  تحاصف و  هار  هک  هّللاو  هتفگ :  هچناـنچ  هدومن 

مال _ف ك_ صو رد  _د  نا _ءا گ_ف_ت_ه  غل و ب_ ( 40  .) هدومنن میلعت  وا  ریغ  یسک  ار 
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يو _ْ قَا _ه )  غـال _ بلا ن_ه_ج   ) 41)و ك_ت_با  ) قُولْخَْملا ِمالَک  َقو  ِقلا و ف_ _ خـْلا ِمـال  _َ نَود ك نآ ج_ن_با ك_ه 
چیه ار و  ترـضح  نآ  تاملک  تمکح  قئاـقد  تحاـصف و  هزادـنا  دـناد  لوسر  اد و  _ن ب_با و خ_ يا رد  _ت  سا يد  _ ها ش_

ياملع زا  یـضعب  رگا  دـنک و  قیفلت  ترـضح  نآ  تاملک  بَطُخ و  دـننام  هک  تسا  هتـشذگن  يرطاخ  رد  تسا و  هدرکن  وزرآ  سک 
_ه غـال _ بلا عماـج ن_ه_ج  یـضر  دیـس  هب  بوـسنم  دندرمـشن و  ترـضح  نآ  بَطُخ  زا  ار  هیقـشقش  هـبطخ  تعاـمج  تـّن و  س_
بدا و لـها  ّــالاو ب_ر  _د  نا _ت_ه  شاد ظو ن_ظ_ر  _ حــل _ن ب_با م_ يا رد  _ي_ق  قد _ي  بـل _د م_ط_ ندر ك_

نیا هّللا  همحر  یـضر  تدالو س_ي_د  زا  شیپ  هک  دـنا  هدرک  رکذ  رابخا  ياـملع  هچ  ناـشیا ؛  لوق  تفاخـس  تسین  هدیـشوپ  هربخ 
هدش عقاو  هّللا  همحر  یضر  دیـس  زا  لبق  لاس  شتدالو ب_ي_س_ت و ي_ك  هک  دیفم  خیـش  .دنتفای و  هفلاس  بتک  رد  ار  هبطخ 
دنا هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  هفلتخم  قُرُط  هب  لقن  لها  زا  یتعامج  هک  هدومرف  هدرک و  ن_ق_ل  داـشرا )  ) باـتک رد  ار  هبطخ  نیا 

 . مدو _ر ب_ ضا ترـضح ح_ نآ  تمدـخ  رد  زین  نم  دومرف و  ءاشنا  هَبْحَر  رد  ار  هبطخ  نیا  مالّـسلا  هیلع  نینم  _ؤ  ملار _ي_ ما هک 
اد _ با وا  هّللا و غ_ي_ر  _م_ه  حر _ي  ضر هک س_ي_د  دـنقفتم  بدا  ياملع  برع و  ياحـصف  دـیدحلا و  یبا  _ن  با و  ( 42)

(43) .درک _ن_د  ناو هُّو ن_ت_ _َ َ_ف _تا ت مل _ن ك_ يا لا  _ث_ ما ب_ه 

مالّسلا هیلع  یلع  ترضح  تازجعم 

لوا تمسق 

 : تسا بانج  نآ  تارهاب  تازجعم  مهدزای :  هجو 

ندروآ ب_ه زا  نا  _ مدر دـشاب و م_ نوریب  رـشب  ّدـح  زا  هـک  ددرگ  رهاـظ  يرما  يرـشب  تـسد  رب  هـک  تـسا  نآ  هزجعم  هـک  نادـب 
هزجعم بحاص  زا  هک  دنک  یمن  بجاو  نکل  دنشا  _ز ب_ جا نآ ع_ م_ث_ل 
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دوــش هدــید  زین  وا  هزجعم  ددرگ  رادــید  هزجعم  بحاــص  هـک  تـقو  _د و ه_ر  را ب_شا _ك_ شآ شا  هز  هراوــمه م_ع_ج_
يدو و _ مر تباجا ف_ يدـیبلط  هزجعم  يو  زا  یعّدـم  اـی  يدـش  نوریب  يّدَـحَت  ِرد  زا  نوچ  هزج  _ب م_ع_ حا _ه ص_ کـل ب_

نآ مزـال  هراو م_ مـال ه_م_ _ّ سلا هـیلع  نـینم  ؤـملاریما  تازجعم  زا  يرایــسب  اـّما  يدوـمن .  رهاـظ  تداــع  قرا  ير ب_ه خ_ _ ما
نآ زا  هدایز  اـهنآ  هدو و  نآ ن_ب_ را  _ك_ نا يورین  ار  سک  چـیه  درک و  یم  هراـظن  نمـشد  تسود و  دو و  تر ب_ ح_ض_

بلاغ ّلک  بلاغ  راّرَف و  ریغ  راّرَک  نمـشد  تسود و  قافّتا  هب  هک  تسا  ترـضح  نآ  تّوق  تعاجـش و  هلمج  زا  دوش ؛ لـقن  هک  تسا 
ترضح نآ  بورُح  رگید  نیّفِص و  هرصب و  ياهگنج  دُُحا و  ردب و  دننا  تر م_ نآ ح_ض_ تاوز  رظان غ_ رب  بلطم  نیا  و  تسا . 
ریـشمش اـب  ار  ُ_ه_ص_د ك_س  یلوق ن هب  سک و  دـصناپ  زا  هداـیز  ( 44) ریر _َ هـلا ُهـل  _ یل رد  _ت و  سا _ر  ها _ح و ظ_ ضاو

دمآ یم  دورف  دالوف  ِدو ) _ُ خ  ) _ن و هآ عرد  تر ب_ر  نآ ح_ض_ ریشمش  هک  تسا  مولعم  تفگ و  ریبکت  یتبرض  ره  هب  تشکب و 
ماقم نیا  يانمت  روخ  رد  ای  دـناوت  ار  نیا  سک  چـیه  _ا  يآ در م_ي ك_ش_ت ،  دـیرد و م_ یم  دالوف  نهآ و  باـنج  نآ  غیت  و 

دیاـمنب تساوخن  تازجعم  تداـع و  قرخ  راـه  _ ظا تاوز  _ن غ_ يا رد  مـال  _ّ سلا _ه  یل ؤملاریما م_ن_ي_ن ع_ و  دوب ؟ دـناوت 
.دوب ترضح  نآ  ّتیرشب  بلاق  مزالم  تّوق  تعاجش و  نیا  هکلب 

هدو ن_م_ ن_ق_ل  تر  ح_ض_ نآ  تّو  ق_ ب_با  رد  را  ب_س_ي_ _يا  ق_ض_يا بو  _ شآ ش_ه_ر  _ن  با
هب ار  وا  ندرگ  نداد  راشف  هب  ار  يرام  وا  نتـشک  ّتیلوفط و  لاح  رد  ار  ( 45 _) طا تر ق_م_ نآ ح_ض_ ند  _ يرد _ن_د  نا م_

تسد
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هفوـک و رد  هناوطـسا  رد  ترـضح  نآ  تشگنا  رثا  دـیمان و  هردـیح  ار  وا  رداـم  و  تـشاد ،  ياـج  دـهم  رد  هـک  رَغِـص  ناوا  رد  دوـخ 
رد وا  ش_م_ش_ي_ر  _ر  ثا و  هر  غ_ي_ و  لو  _ صو م_ و  _ت  ير ت_ك_ رد  وا  ك_ف  _ر  ثا م_ش_ه_د ،

ربـیخ هـعلق  دزن  رد  یگنـس  رد  هیداـب و  لاـبج  زا  یهو  رد ك_ وا  هز  َ_ر ن_ي_ ثَا ّ_ه و  رد م_ك رو  هر ج_ب_ل ث_ ص_خ_
رد ار  نآ  ندر  قوــط ك_ و  ( 46  ) یحر بـطق  باـب  رد  ترــضح  نآ  تّوـق  _ت  و ح_ك_يا _ت .  سا هدو  فور ب_ م_ع_

کیدزن دلاخ  هک  يوح  _ط_ي ب_ه ن_ سو هبابس و  تشگنا  هب  ار  دلاخ  بانج  نآ  نداد  راشف  دیلولا و  _ن  بدلا ندر خ_ گ_
بانج نآ  نتشادرب  تسا و  مولعم  سک  همه  رب  در  يد ك_ _ یل شیوخ پ_ هماج  رد  دیشک و  هرکنم  هحیـص  دیـسر و  تکاله  هب 

هک یتلاـح  رد  ندــنکفا  رود  ار  وا  را  عارذ ب_س_ي_ ّ_ي_ن و چ_ن_د  ِ_ف هار ص رد  بآ  همــشچ  يور  زا  ار  مـیظع  یگنس 
_ب حر عـْل ب_با خ_ي_ب_ر و ق_ت_ل م_ _َ _ت ق _د و ح_ك_يا ندو _ز ب_ جا نآ ع_ ( 47  ) علق زا  رایسب  تعامج 
هب مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربـمغیپ  ترـضح  لاوحا  _خ  يرا رد ت_ دو و م_ا  _ر ش_ كذ _ك_ه  نآ زا  _ت  سا َ_ر  ْ_ه شَا

 . میدرک هراشا  نآ 

_ه یل نـینم ع_ ؤــملاریما  تازجعم  بیاــجع و  زا  هـک  تـسا  نـیا  شلــصاح  هـک  يزیچ  هدوــمر  بو ف_ _ شآ _ن ش_ه_ر  با
هّللا یل  لو ص_ _ سر تر  _ت ح_ض_ مد رد خ_ زارد ك_ه  نا  _ یلا رد س_ تر  نآ ح_ض_ _ت ك_ه  سا نآ  مـال  _ّ سلا

ياهگنج نی  _ قرا _ط_ي_ن و م_ سا نیثکاـن و ق_ اـب  هک  دوخ  تفـالخ  ماـّیا  رد  درک و  یمه  داـهج  ّمل  هلآ و س_ _ه و  یل ع_
_ز گر _ي_د و ه_ سر رکنم ن_ یتحارج  زگره  ار  وا  تشگن و  تمیزه  زگره  درک  یمه  تخس 
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رد ت_ح_ت _ت و  فا يو ن_ج_تا ن_ي_ زا  ینِْرق  زگره  تسج و  رفظ  يو  رب  هـکنآ  ّـالا  دادـن  لاـت  يزرا ق_ ب_ا م_ب_
زا _ز  گر _ت و ه_ خا _ل س_ یلذ بوـــل و  ار م_غ_ نا  _م_ن_ شد _ك_ه  نآ ّــــالا  داد  لا ن_ _ت ق_ت_ يار ه_ي_چ 
رد هد ك_ه  _ت ش_ ياور _ك_ه  نا چ_ن_ _ت ؛  فر نانک  هلَوْرَه  ناشیا  بناج  هب  هراومه  تشگن و  كانفوخ  رکـشل  هوب  _ نا

جراــخ تداــع  زا  نــیا  درک و  عارذ ج_س_ت_ن  دود چ_ه_ل  _ن ع_ب_ بور _ْ َ_م _ن_گ ع هآ قد ب_ه  مو خ_ن_ ي_
زا ار  دوهج  بحرم  ندرک  همین  ود  رگید  و  دوب ، هدیشوپ  ورمع  هک  حالس  بایث و  نآ  اب  ار  ورمع  ياهاپ  وا  ندرک  عطق  رگید  تسا و 

 . خلا ( 48) دوب دالوف  نهآ و  رد  فوفحم  وا  نت  همه  هکنآ  اب  مدق  هب  ات  قرف 

مالک قوف  باـنج  نآ  مـالک  بدا  ياـملع  برع و  ياحَُـصف  قاـفتا  هب  هک  تسا  ترـضح  نآ  تغـالب  تحاـص و  _گ_ر ف_ يد
.دش هراشا  بلطم  نیا  هب  هکنانچ  تسا ؛  قلاخ  مالک  تحت  قولخم و 

حرـش دـنادن و  یـسک  لوسر  اد و  ار ج_ز خ_ وا  هزاد  _ نا _ت ك_ه  سا تر  نآ ح_ض_ مل و ح_ك_م_ت  _گ_ر ع_ يد
رد رهاظ  تروص  هب  _ي  سّرد _ي و م_ ّمل یـسک ك_ه ب_ي م_ع_ سپ  دش ؛ هراشا  نآ  زا  یخرب  هب  هکنانچ  دـناوتن ؛ نآ  ندرک 

.دشاب راکشآ  هزجعم  درک ، دناوتن  ماقم  نآ  ياّنمت  هدیرفآ  چیه  هک  دنک  جورُع  نانچ  تمکح  ملع و  جراعَم 

و در  لذ ك_ در ب_ _ت ك_ سد چ_ه ب_ه  ه_ر  _ت ك_ه  سا تر  ح_ض_ نآ  توا  س_خ_ دو و  ج_ _گ_ر  يد
رد دنداد و  ریسا  میتی و  نیکسم و  هب  ار  شیوخ  ماعط  دنتسویپ و  هزور  اب  هزوُر  بش  هس  مالّـسلاامهیلع  ْنیَنَـسَح  هم و  _ طا ب_ا ف_

وا _ل ب_ي_ت  ها وا و  نءا  رد ش_ یلاعت  قح  درک و  قافنا  یتمیق  يرتشگنا  عوکر 
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.دومرف دازآ  هدنب  رازه  نیمی  ّدک  نیبج و  حشر  هب  ترضح  نآ  هک  تشذگ  دومرف و  لزان  _ا  مَّنِا _ه  يآ و  _ي )  تَا َ_ْل  ه  ) هرو س_

رد در و  تسناوـتن ك_ تداـبع  نآ  سک  چـیه  ربـخ  ياـملع  قاـفّتا  هب  هک  تسا  ترـضح  نآ  دـهز  تدا و  _گ_ر ع_ب_ يد و 
تّوق نآ  توق  نآ  اب  تساوخ و  رتنوزفا ن_ یـشروخ  هکرـس  کـمن و  زا  دومرف و  تعاـنق  نیوج  ناـن  _ي ع_م_ر ب_ه  ما ت_م_

ملع وفع و  تسا  ناس  نیا  زا  و  تسا .  نوریب  رشب  ّدح  زا  هک  اریز  دشاب ؛ هزجعم  زین  نیا  میدومن و  تراشا  نآ  زا  یخرب  هب  هک  تشاد 
نیب عـمج   ) هب دوـش  یم  وا  زا  وا ك_ه ت_ع_ب_ي_ر  _ع  ضاو وا و ت_ فر  وا و ش_ تّدـش و ن_ق_م_ت  وا و  تمحر  و 

هف _ ير لـئا ش_ تادا و ف_ض_ قراو ع_ زا خ_ _ن ن_ي_ز  يا و  ْ_ت_تا )  شَـالا _ف ب_ي_ن  یلءا ت_  ) و دادــضالا )
هدر و هرا ك_ _ شا _ن م_ط_بل  يا ب_ه  _ه )  غال _ بلا جهن   ) حاتتفا رد  هنع  هّللا  یضر  یضر  دّیس  هکنانچ  دشاب ؛ ترـضح  نآ 

نیا هک  دـنک  جراـخ  دوـخ  نهذ  زا  ترـضح و  نآ  تاـملک  بَـطُخ و  رد  دـنک  ربدـت  لـّمءات و  _ر ك_س_ي  گا هدو :  _ مر ف_
_ب حا هک ص_ درک  دـهاوخن  ّکش  هدوب  باقّرلا  کلام  رمالا و  ذـفان  ردـقلا و  میظع  هک  تسا  تحاصف  عر  نآ م_ش_ زا  تاملک 
تدا ح_ّظ و ش_غ_ل _د و ع_ب_ هز زا  _د ك_ه غ_ي_ر  _د ش_خ_ص_ي ب_شا _تا ب_يا مــــــــــل _ن ك_ يا

ریغ هک  دشاب  هدومن  لازت  _ عا _ي  هو رس ك_ رد  ای  هدونغ  دوخ  هناخ  هشوگ  رد  هک  دشاب  یسک  دیاب  دشاب و  هتشاد  _گ_ر ن_ يد
یـسک ترـضح  نآ  لثم  زا  تاملک  نیا  هک  دومن  دهاوخن  نیقی  در و  دهاوخن ك_ رّوصت  ادبا  دـشاب و  هدـیدن  رگید  یـسک  دوخ  زا 

دشاب
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كال هب خ_كا ه_ ار  راگزور  ناعاجـش  هدومن و  رـس  یب  ار  لاْطبَا  ياه  نت  هدروخ و  هطوغ  بْرَح  يایرد  رد  هنهرب  ریـشمش  اـب  هک 
ِ_ُد هاز لا  ح_ _ن  يا ب_ا  و  هد  چ_ك_ي_ م_ي  نو  خ_ شر  ش_م_ش_ي_ زا  _ت_ه  سو پ_ي_ و  هد  _ك_ن_ فا

هّداضتم ياهتفـص  نیبام  هک  تسا  بانج  نآ  هفیطل  صیاـصخ  هبیجع و  لـیاضف  زا  _ن  يا هدو و  لاد ب_ _ْ بَـالا ُلَد  _َ دا و ب _ هُّزلا
(49  .) یهتنا هدومرف  عمج 

 : مالّسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  حدم  یف  یّلحلا  ّیِفَّصلا  َلا  ام ق  َمعَنلَو 

 : رعش

ُدادْضَالا َِکتافِص  یف  ْتَعِمُج 

ُدا ْدنَالا  ََکل  ْتَّزَع  ذِهلَف ا 

ٌعا جُش  یلَح ٌم  ٌمِکا  ٌدِهاز ح 

اوَج ٌد یقَف ٌر  ٌکِسا  ٌِکتا ن  ف 

ُّطَق ٍرََشب  یف  َنْعِمُج  ام  ٌمَیِش 

ُدابِْعلا َّنُهَْلثِم  َزاح  الَو 

َنِم َمیسَّنلا  ُلِجُْحی  ٌُقلُخ 

ُدامَْجلاُْهنِم ُبودَی  ٌْسَابَو  ِفْطُّللا 

_ش كرا دو م_ب_ _ جو مرجال  دراد  يرترب  شّمع  رسپ  زج  تاقولخم  همه  زا  تافص  عیمج  رد  ترـض  نآ ح_ هل ؛  _م_ جلا ب_
لا ار م_ج_ سک  چــیه  تــسا و  تازجعم  نــیر  _ت_ گرز _ن_ش م_ح_ي_ط م_م_ك_ن_تا و ب_ ير _ فآ رد  _ نا

هدـش رهاظ  ترـضح  نآ  زا  یهاـگ  یتازجعم ك_ه  اـّما  .َمیظَْعلا  ءاَـبَّنلاَو  یمْظُْعلا  ِهّللا  َهَیآ  اـی  یُّماَو  َْتنَا  یبَاـِب  تسین  نآ  را  _ك_ نا
نآ م_ي زا  ير  هرا ب_ه م_خ_ت_ص_ _ شا لا  _م_ جا روـط  هـب  رــصتخم  نـیا  رد  رقحا  نـیا  تـسا و  ّدـَـع  ّدـَـح و  زا  هداــیز 

 . عالّطا ّزیمت و  لها  يار  زا ب_ _د  _ت_ي ب_شا سر _م ك_ه ف_ه_ ن_م_يا

_ن يا _چ_ه  نا چ_ن_ ار ؛ بانج  نآ  تسا  نایّنج  تاناویح و  داـیقنا  هب  هقّلعتم  تازجعم  ترـضح ،  نآ  تازج  هل م_ع_ زا ج_م_
ندرک مّلکت  و  ( 51  ) هفوک ربنم  رب  نابعث  اب  بانج  نآ  ندومرف  هبطاخم  (50)و  ْرِهْسُم ِْنبا  هَیِْریَوُج  ریـش و  ثیدح  زا  تسا  رهاظ  بلطم 

و ( 52  ) نانم ؤم  تراما  هب  ار  بانج  نآ  تارف  نایهام  نداد  مالس  ترضح و  نآ  اب  يّرج  گرگ و  ناغرم و 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 406 

http://www.ghaemiyeh.com


رتش یناجیابرذآ و  درم  هّیضق  و  ( 53  ) نآ زا  يراـم  ندا  _ت_ فا ار و  تر  نآ ح_ض_ بار ك_ف_ش  _ت_ن غ_ شادر ب_
و ( 55  ) ناـنم ؤمریما  رما  هب  ار  اـه  _ نآ نا  ّ_ي_ ندروآ ج_ن وا و  ياـهلام  ندـش  دوقفم  يدوهی و  درم  تیاـکح  و  ( 54) وا شکرس 

(56  .) هریغ قیقع و  يداو  هب  اهّنج  زا  بانج  نآ  نتفرگ  تعیب  تیفیک 

اد لو خ_ _ سر نا  _ مز رد  ترـضح  نآ  يارب  سْمَـش  ّدَر  دـننام  تاـتابن  تاداـمج و  هـب  قـّلعت  تـسا  ترــضح  نآ  تازجعم  رگید 
سمش ّدر  زاوج  رد  یـضعب  لبا و  ضرا ب_ رد  تر  نآ ح_ض_ زا م_م_تا  ّمل و ب_ع_د  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  ص_

_گ_ر يد و  ( 57) .د _ نا _ت_ه  تر ن_گ_شا نآ ح_ض_ يارب  هدـیدع  عِـضاوم  رد  ار  سمــش  ّدر  دــنا و  هتــشون  یباـتک 
هلزلز هک  یماگنه  نیمز  نوکس  هب  ترضح  نآ  مکح  رگید  هدّدعت و  _ع م_ ضاو رد م_ بانج  نآ  اب  تسا  سمش  ندرک  مّلک  ت_
قّطنت رگید  تفرگ و  رارق  بانج  نآ  مکح  هب  داتـسیا و  یمن  زاب  شبنج  زا  رکبو و  _ با نا  _ مز _ن_ه  يد نیمز م_ رد  دـش  ثداح 
نئادم رد  نا  _ مل هزا س_ دز ج_ن_ رد ن_ ضرالا  ّیط  هب  ترضح  نآ  ندش  رضاح  رگید  شتسرپ و  قح  تسد  رد  یـصِح  ندرک 

شیو _ه خ_ نا ار ب_ه خ_ وا  ند  _ي_ نا _ سر ضرــالا و  ّیط  هـب  ار  هریرهوــبا  ترــضح  نآ  کــیرحت  ندوــمن و  وا  زیهجت  و 
(58) .دوخ دالوا  لها و  ندید  هب  ار  شیوخ  قوش  ترثک  ترضح  نآ  هب  درک  تیاکش  هک  یماگنه 

ار نا  _ش_ يا ندرب  اوه و  رد  ار  باحـصا  زا  یعمج  دـشاب  باـنج  نآ  نداد  ریـس  هک  تسا  طا  _ث ب_س_ يد _گ_ر ح_ يد
_ؤ ملار _ي_ ما نا ج_ز  _ش_ يا ندادـن  باوج  فهک و  باحـصا  رب  باحـصا  ندرک  مالـس  فهک و  باحـصا  فهک  دزن  ب_ه 

ار مالّسلا  هیلع  نین  م_
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مک و ح_ ( 59  ) هاو ماو خ_ يار  ار ب_ _ي  خول نآ ج_ن_با ك_ ندر  الط ك_ رگید  ترـضح و  نآ  اب  ناشیا  ندومن  مّلکت  و 
رد هرز  نهآ  ندش  مرن  رگید  دوب و  هتـسشن  نآ  ياپ  رد  ترـضح  نآ  دوب و  مادهنا  رب  فِرْـشُم  هک  يرادِج  طوقـس  مدع  هب  وا  ندرک 
نم هب  دومرف و  یم  حال  _ صا شیوخ  تسد  اب  ار  دوخ  عرد  ياه  هقلح  بانج  نآ  مدید  هک  هتفگ  دلاخ  هچ  _ نا وا چ_ن_ _ت  سد

_گ_ر يد و  _ت .  خا مر س_ دُوا ن_ _ت د  سد رد  ار  نـهآ  اــم  تـکرب  هـب  اــم و  ببــس  هـب  دــنوادخ  دــلاخ ، يا  هـک  دوـمرف 
ربمغیپ ندومرف  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  شردارب  ّمع و  رـسپ  بانج و  نآ  تیلـضف  هب  هنیدم  ياهلخن  تدا  ش_ه_

ار نم و ت_و  تلیـضف  هک  راذـگ ، ماـن  یناحیـص )   ) ار هنیدـم  لـخن  یلع !  اـی  هـک  ترـضح  نآ  هـب  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلص 
نآ رما  هـب  ناـم  ندـش ك_ اـهدژا  ترـضح و  نآ  هزجعم  هـب  يدورما  تـخرد  ندـش  زبـس  رگ  _ يد .د و  _ ندر را ك_ _ك_ شآ

_ي ضارا رد  نآ ج_ن_با  رد ب_ه  رَجَـش و م_ ندرک  مالـس  دوـش و  ءاـصِْحا  هـک  تـسا  نآ  زا  هداـیز  لـیبق  نـیا  زا  ترـضح و 
(60  .) ترضح نآ  رما  هب  نآ  نایغط  ماگنه  تارف  ندش  ي_م_ن و ك_م 

ما ب_ن عوـطقم ه_ش_ تسد  ندـش  مئتـلم  دـننام  یتْوَـم  یـضرَم و  هب  قـّلعتم  تـسا  ترـضح  نآ  تاز  _گ_ر م_ع_ج_ يد و 
دو و نآ ج_ن_با ب_ نا  _ّ زا م_ح_ب هک  یهایـس  درم  نآ  عوطقم  تسد  وا  ندومرف  مئتلم  نیّفـص و  برح  رد  ینادمه  ّيد  ع_
_گ_ر س_خ_ن گ_ف_ت_ن ج_م_ج_م_ه يد .دوب و  هدرک  تقرـس  هک  یماـگنه  دوب  هدـش  عطق  ترـضح  نآ  رما  ب_ه 

ي_ع_ن_ي
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يد ب_ن_ا _ع م_س_ج_ ضو نآ و م_ رد  _ل و  _ي ب_با ضارا رد  تر  نآ ح_ض_ هد ب_ا  _ي_ سو هــــــّل پ_ ك_
ّ_ه ت_ح_ي  ) رد و  ( 62  .) تسا فورعم  هـّلح  یحاوـن  رد  سمـش  ّدر  دجـسم  یکیدزن  رد  عـضوم  نآ  لاـحلا  و  _د(61 ) ندر ك_

تیا _گ_ر ح_ك_ يد و  ( 63  ) هتفر حرـش  هب  یتراـشا  همج  ّدر ش_م_س و ج_م_ ب_ه م_س_ج_د  ّ_ه )  يد ه_  ) و رئاّزلا )
.دش تراشا  نآ  هب  هکنانچ  طاسب  ثیدح  رد  ار  فهک  باحصا  ندینادرگ  هدنز  ار و  حون  نب  ماس  نآ  ندرک  هدنز 

اد لو خ_ _ سر _ت_ي  قو _ت ك_ه  سا لو  مـال م_ن_ق_ _ّ سلا _ه  یل _ر ع_ قا ما م_ح_م_د ب_ _ ما تر  زا ح_ض_ و 
راد _ يد رد م_س_ج_د  ار  را  _ص_ نا زا  یتعاـمج  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دـش  ضیرم  مّلـس  هلآ و  _ه و  یل هّللا ع_ یل  ص_

؟ دـیوش مّلــس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلــص  ادـخ  لوـسر  _ت  مد _ر خ_ ضا _د ك_ه ح_ يراد _ت  سود دو : _ مر در و ف_ ك_
رب دوخ  تخاس و  سلجم  _ر  ضا _ت_ه ح_ ساو هزا خ_ _ جا دروآ و  تر  نآ ح_ض_ يارـس  رد  رب  ار  ناشیا  سپ  یلب ،  دنتفگ :

تـسد تـس و  راو ن_ش_ _ گرز نآ ب_ دز س_ر  رد ن_ مـّل  هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  یفطــصم ص_ ترــضح  نیلاـب 
ّیل _َ ِهّللا ص ِلوُسَر  ْنَع  یجُرُْخا  ٍمَدِلم ! َُّما  دومرف : تشاذگ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یل  هنیـس پ_ي_غ_م_ب_ر ص_ رب  كرابم 

نور ش_د ّمل ب_ي_ هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یلص  ربمغیپ  ندب  زا  بت  نامز  رد  وش ، نوریب  هک  دومرف  ار  بت  .ِِهلآَو و  ِْهیَلَع  ُهّللا 
بت هک  دومرف  ءاطع  ریخ  لاصخ  ارت  نادنچ  دنوادخ  بلاطوبا !  رـسپ  يا  دومرف : تسـشن و  _ت و  سا _ خر تر ب_ نآ ح_ض_ و 

 (. تسا يْدبَع  هروُصْقَم  لئاق  : ) َلیق ام  َمِْعَنلَو  .دنک  یم  تمیزه  وت  زا 

 : رعش

ِِهبِرْهُطلا ِنَع  یّمُْحلا  َِتلا  ْنَم ز 

اشِِعلا َدَْعب  َُهل  ُسْمَّشلا  ِتَّدُر  ْنَم 

َرَّبَع ْنَم 
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َْملَو ِءآْملا  ِنَع  َْشیَْجلا 

(64  ) يدَن الَو  ٌلََلب  ِْهیَلَع  َشُْخی 

لو هناـخ ك_ع_ب_ه م_ش_غ_ رد  تفگ :  هک  دـیز  نب  دـحاولادبع  زا  تسا  هدرک  تیاور  هّللا  هـمحر  بوـشآ  رهـش  نـبا  زین  و 
 : تاملک نیا  هب  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هب  درک  دای  دنگوس  دوخ  رهاوخ  يارب  هک  مدید  ار  يرتخد  مدوب  فاوط  ب_ه 

ِهَمِطاـف جْوَز  ِهَنِّیَبـْلا  یلا  ْعلا  ِهَّیِـض ، _َ ْقلا ِلِدا ف_ِي  عـْلا  ِهَّیِوَّسلا ، _ِ ِ_ِم ب _كا حـْلا ِهَّی ، _ِ صَوـْلا _ِ َ_ِب ب َ_ج ْ_ت ُ_ن ْملا ِّق  _َ حَو ـال 
.اَذک َناک  ِهَّیِضْرَْملا م ا 

، دـنک یم  حدـم  تاملک  نیا  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هنوگچ  یکدوک  نیا  هب  رتخد  مد ك_ه  ّ_ب ش_ رد ت_ع_ج م_ن 
مسانشن هنوگچ  تف :  گ_ دا م_ي ك_ن_ي ؟  ار ي_ وا  دیجمت  نیدب  هک  یسانش  یم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ایآ  هک  مدیـسرپ  وا  زا 

هب يزور  ترـضح  نآ  میتشگ  میتی  ام  هک  نآ  سپ  زا  تشگ و  وا ك_ش_ت_ه  يراـی  رد  نیّفِـص  گـنج  رد  مردـپ  هک  ار  یـسک 
ریخ هب  درک : ضرع  مردام  نام ؟  ردا ي_ت_ي_ يا م_ لا ت_و  _ت ح_ سا نو  چ_ دو : _ مر مرداـم ف_ هب  دـمآرد و  اـم  هناـخ 
هلبآ ضرم  تخاـس و  رـضاح  ترـضح  نآ  دز  _ت ب_ه ن_ سا _ر  ضا _ن_ك ح_ يا ار ك_ه  مر  _ هاو ارم و خ_ سپ  تسا ؛ 

: دومرف تئارق  ار  رعش  ود  نیا  دیشک و  یهآ  داتفا  نم  هب  شهاگن  نوچ  دوب  هتخاس  انیبان  ارم  مشچ 

 : رعش

ِِهب ُْتئِزُر  ٍءْیَش  ْنِم  ُتْهَّوَاَت  ْنِا  ام 

ِرَغِّصلا ِیف  ِلافطَِالل  ُتْهَّوَاَت  امَک 

ْمُُهلِفْکَی َناک  ْنَم  مُهُِدلاو  َتام  ْدَق 

ِرَضَحلاَو ِرافْسَالا  ِیفَو  ِتا  بئّآنلا  ِیف 

بـش رد  هکنانچ  دش  انیب  نم  مشچ  ترـضح  نآ  يامن  زجعم  تسد  تکرب  هب  نامز  رد  دیـشک ، نم  تروص  رب  كرابم  تسد  هاگنآ 
(65  .) منک یم  رادید  هدیعب  تفاسم  زا  ار  هدیمر  رتش  کیرات 

مود تمسق 

نآ تازجعم  رگید 
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يدرم تکاله  دننام  دندوم  ما ن_ ترـضح ق_ي_ نآ  ینمـشد  تموصخ و  هب  هک  یتعامج  تکاله  بیذعت و  رد  تسا  ترـضح 
هب دوب و  ترـضح  نآ  لـضف  رکنم  هک  ثدّـحملا  هّللادـب  _ عو _ با ندـش  روـک  رتـش و  ياـپ  ریز  هب  دوـمن  یم  ترـضح  نآ  ّبس  هک 
ّطش زا  يواگ  ندمآ  نوریب  رگید و  درم  يور  ندش  هایـس  يرگید و  ندش  زیزنخ  تروص  هب  یقـشمد و  بیطخ  ندش  گس  تروص 

نارطق باوـخ و  رد  ار  یئوگدـب  يوـلگ  ترــضح  نآ  ندرــشف  _ط و  ساو رد  ار  _و  گد و ك_ش_ت_ن خ_ط_ي_ب ب_
نودمح نب  دمحا  دننام  دـنت  یم گ_ف_ ازـسان  ار  ترـضح  نآ  هک  باوخ  رد  يرایـسب  عمج  كاله  یئوگدـب و  درم  لوب  ندـش 

ار یهلا  باذع  ینـشاچ  ایند  رد  هک  رگید  تعامج  زا  نا  _ش_ يا ریغ  يوارـصب و  داّبَع  نب  دّمحم  هیاسمه  ندش  حوبذم  یلـصوم و 
ثراح بیذعت  دومن و  یم  ترضح  نآ  بیذکت  هک  يدرم  ندش  روک  .دندرک و  یم  ّبَس  ار  ترـضح  نآ  هکنآ  تهج  هب  دندیـشچ 

نآ زا  _د  يد تـهارک ش_ تفاترـس و  مالـّـسلا  هـیلع  ریما  باـنج  تیئـالو  یلو م_ زا ق_ب_ ك_ه  ( 66  ) ير _ْ ِ_ه ناـمعن ف نب 
مدو و ع_ق_د ن_ق_ل ن_م_ _ر ) يد ضیف ق_  ) رد هّیّنـس  هّمئا  رئاس  یبَْلعَث و  زا  ار  نآ  هّیـضق  _ق_ر  حا .دو و  _ر ن_م_ ها ظ_

 . مدومن روثنم  ًءابه  ار  وا  تافارخ  روتبم و  فیرش  ثیدح  نیا  رب  ار  یناّرح  هّیمیت  _ن  با _تا  ضار _ت_ عا

هدش رهاظ  شفیرش  ربق  زا  اهنآ  زا  يا  هلمج  راوگرزب و  نآ  تداهش  زا  دعب  هک  تسا  ترـضح  نآ  تاز  زا م_ع_ج_ _گ_ر  يد و 
.

دش دهاوخ  تراشا  اهنآ  زا  يا  هلمج  هب  نیا  زا  دعب  هک  بیغ  رابخَا  زا  تسا  ترـضح  نآ  رابِخا  ترـضح  نآ  تازجعم  زا  رگ  _ يد و 
هّللا ءاش  نا 
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 . یلاعت

لا ار م_ج_ _ت ك_ه ه_ي_چ ك_س  سا _ن  شور _ح و  ضاو تر  نآ ح_ض_ تاز  م_ع_ج_ هــــــل ؛  _م_ جــــــلا ب_
_ت نا _م_ن_ شد سک ك_ه  نآ  یئوــت  یُّما ،  َتــْنَا َو  یبـَاـِب  نــینم !  ؤــملاریما  اــی  نَسَحلااــبا !  اــی  تــسین ،  نآ  را  _ك_ نا
و ت_و  _ل  ف_ض_يا رو  ن_ ندر  ك_ شو  _ ما خ_ رد  _د  ندر ك_ م_ي  س_ع_ي  _ت_ه  سو پ_ي_
ناـمتک ف_ض_ل ت_و هّیقت  سر و  دو و ب_ه ج_ه_ت ت_ _ب ن_ب_ قا _ر م_ن_ كذ یئارا  ار ي_ _ت  نا _ت_ سود

برغ قرش و  هک  دش  رهاظ  مدرم  رب  تبانج  لئاضف  تاز و  زا م_ع_ج_ رد  _ن ق_ يا لا  _ن ح_ يا _د و ب_ا  ندو م_ي ن_م_
 : هّیبَرَع .دنتشگ  نایبلا  بذع  ناسللا و  بطر  بقانم  حئادم و  رکذ  هب  نمشد  تسود و  تفرگ و  ارف  ار  ملاع 

 : رعش

دِْعلا ي یَّتَح  ِِهلْضَِفب  ُمانَالا  َدِهَش 

ُءا دْعَالا  ِِهب  ْتَدِهَش  ام  ُلْضَْفلاَو 

رد يروهـشم  هـک  یـسک  نآ  يا  تـفگ :  یم  هـک  دـندید  هفوـک  دجـسم  رد  ار  هـّیبارعا  هـک  هدرک  لـقن  بو  _ شآ _ن ش_ه_ر  با
دنتشامگ نآ  رب  تّمه  نامز  هربابج  رو و  نیطالس ج_ ترخآ ،  رد  يروهشم  ایند و  رد  يروهشم  اهنیمز و  رد  يروهـشم  اهنامـسآ و 

؟  يا هدرک  دصق  ار  سک  هچ  تاملک  نیا  زا  دنتفگ : .دینادرگ  رتدا  _ يز ار  نآ  ینـشور  تساوخن و  ادخ  دـننک  شوماخ  ارت  رون  هک 
(67  .) تشگ بیاغ  اه  هدید  زا  تفگب و  نیا  ار ، مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تفگ : 

َ_ّب _ر س ّ_ه ب_ر م_ن_با _ي ما ینب  يابطُخ  هک  مدینش  یم  هتسویپ  تفگ  یم  هک  هدش  تیاور  یبْعَش  زا  هضیفتـسم  تایاور  هب 
يوزاب یسک  ایوگ  لاح ،  _ن  يا یم گ_ف_ت_ن_د ب_ا  دب  ترـضح  نآ  يارب  زا  دندرک و  یم  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاری  _ ما

رهاظ ار  وا  _ب_ت  تر _ع_ت و  فر درب و  یم  الاب  نامسآ  هب  هتفرگ  ار  بانج  نآ 
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هک دومن  یم  نانچ  دندومن و  یم  ار  شیوخ  ناگ  _ت_ شذ فالسا و گ_ بقانم  حئادم و  هتسویپ  هک  میدینش  یم  زین  .دومن و  یم 
يدـب و دـندرک  یم  دوخ  ناگتـشذگ  یبوـخ  حدـم و  هچره  ینعی  دـندرک  یم  رهاـظ  ار  يا  هفیج  دـندومن و  یم  مدرم  رب  ار  يرادرم 
را _ك_ شآ هز  تدا و م_ع_ج_ قر ع_ _ن ن_ي_ز خ_ يا _ر م_ي ش_د و  ها اــــــهنآ ب_ي_ش_ت_ر ظ_ تنوـــــفع 
وا رو  دو و ن_ _ر ن_ش_ ها نآ ج_ن_با ظ_ زا  _ي  تــل _د ف_ض_ي_ ب_يا لا ،  نـــیا ح_ اـــب  _ه  نر _ گا _ت و  سا

_ك_ه نآ دو ن_ه  _ه م_ن_ت_ش_ر ش_ عو _ ضو بلا م_ _ب م_ث_ قا لَد م_ن_ _َ _ه ب کل دو ب_ شو ش_ _ ما خ_
_م_ن شد تسود و  زا  ساـن  هّفاـک  مدرم و  روهمج  دـنک و  وـلمم  ار  ملا  بر ع_ قر و غ_ وا ش_ _ب  قا لـئا و م_ن_ ف_ض_

(68 () .َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْولَو  ُهَرُون  َِّمُتی  ْنَا  ِّالا  ُهّللا  َیبْاَیَو  ْمِهِهاْوفَِاب  ِهّللا  َرُون  اُؤِفُْطی  ْنَا  َنُودیُری  :) دنیوگ ار  وا  حدم  اره  ق_

نآ رب  تّمه  نامز  هرباـبج  نانمـشد و  روج و  ياـفلخ  هتـسویپ  هک  باـنج  نآ  ياـهدالوا  يرارَذ و  لـسن و  ترثک  تسا  ناـس  نیا  زا 
عاونا هب  دندرک و  دیهـش  ار  نیّیولع  زا  رایـسب  هچ  دنراذگن و  یقا  ناشیا ب_ زا  یناشن  مان و  دننکرب و  خیب  زا  ار  ناشیا  هک  دنتـشامگ 

رد هدـنز  ار  يریثـک  دنتـشک و  شطع  عوـج و  هـب  ار  یخرب  ریـشمش و  غـیت و  هـب  ار  یــضعب  دـندو  باذـع ن_م_ ار  ناـشیا  اـهیتخس 
لاـــکن رد ح_ب_س و  ار  يرا  _د و ب_س_ي_ ندا َ_ه ن_ه_ ِ_ي ْ_ن بَا راد و ت_ح_ت  _ِ _ه و ج ناو _ط_ سا ب_ي_ن 

را _ت_ي_ خا يرود  _ت و  بر _ش غ_ يو دالب خ_ زا  ناج  سرت  زا  دنتـسج  ناـشیا  تسد  زا  هک  یلیلق  و  ( 69) دندومن نوجسم 
زا زین  مدرم  دندش و  قرف  نار م_ت_ ینادابآ و ع_م_ زا  رود  رفق  نابایب  هیئان و  عضاوم  رد  دندرک و 
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ره رد  دالب و  مامت  رد  یلاعت  هّللدمحب  لاح ،  نیا  اب  دندرک و  يرود  ناشیا  زا  نامز  هربابج  دزن  بّرقت  تهج  هب  شیوخ و  ناج  سرت 
يرارَذ یماــمت  زا  دوـمن و  ناوــتن  ناــشیا  رــصح  هـک  دنــشاب  یم  ردــق  نآ  سل و م_ج_م_ع_ي  رد ه_ر م_ج_ هـیرق و  رهش و 

زین نیا  دنـشاب و  یم  رتنوزف  رتشیب و  نامدرم  زا  کی  ره  يرارَذ  زا  _ه  کـل نا ب_ _ حـلا _ءا و ص_ یلوا نار و  پ_ي_غ_م_ب_
(70) .دشاب هرهاب  هزجعم  تداع و  قرخ 

یبیغ روما  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  ندادربخ 

نیا دوـش و  ءاـصِْحا  هک  تـسا  نآ  زا  هداـیز  راـبخا  نآ  هّیبـیغ و  راـبخا  زا  _ت  سا تر  نآ ح_ض_ را  _ب_ ِخا _م :  هدزاود _ه  جو
 . منک یم  تراشا  نآ  زا  يدروم  دنچ  رکذ  هب  رقحا 

رگید .دـنک و  یم  باضخ  مرـس  نوخ  زا  ارم  شیر  دفاکـش و  یم  غیت  اـب  ارم  قرف )   ) مجلم نبا  هک  داد  ربخ  هَّرَک  دـعب  هّرَک  نیتسخن : 
_ه یل شد ح_س_ي_ن ع_ _ نزر تدا ف_ زا ش_ه_ _ت  قو رایـسب  رهز و  هـب  مالّـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  تداهـش  زا  دادربـخ 
دومنب و ار  نارتش  خانم  نانز و  ماقم  نادرم و  ـالبرک م_ق_ت_ل  زا  رو  ما ع_ب_ و ه_ن_گ_ داد ، مـال خ_ب_ر م_ي  _ّ سلا

ربخ رگید  .ار و  ترضح  نآ  وا  ندرکن  يرای  ار و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  نامز  وا  ندرک  كرد  زا  ار  بزاع  نب  ءارب  داد  ربخ 
زا داد  ربــخ  و  ناــشیا ،  يزیریوـخ  کــتف و  زا  ورمع  نـب  فـسوی  زا  یفَق و  _َ _ف ث سو جا ب_ن ي_ _ّ َ_ج تموـکح ح زا  داد 

هتـشک زا  و  نا ،  _ش_ يا زا ق_ت_ل  داد  زا ن_ه_ر و خ_ب_ر  نا  _ش_ يا ندر  رو ن_ك_ ناور و ع_ب_ جراو ن_ه_ خ_
_ش ك_ه ه_ر يو _ح_با خ_ صا زا  یعمج  روما  تبقاع  زا  داد  ربخ  جراوخ و  هدرکرس  هیدّثلا  يذ  ندش 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 414 

http://www.ghaemiyeh.com


راد هب  يرَجَه و  دیـشُر  رهـسم و  نب  هیریوج  ياپ  تسد و  ندـیرب  زا  داد  ربخ  هکناـنچ  ُ_ش_ن_د ، نا م_ي ك ار چ_س_ ي_ك 
دومرف نآ  نییعت  هک  دوب  یلخن  زا  هک  يراد  رب  ار  وا  ندیشک  راد  هب  راّم و  مثیم ت_ تداهش  ّتیفیک  زا  داد  ربخ  و  ار ، ناشیا  ندیشک 

ند ق_ن_ب_ر داد ب_ه ك_ش_ت_ه ش_ و خ_ب_ر  _ث .  ير _ن ح_ بور _ه ع_م_ نا دز خ_ رد ن_ راد  نآ  ندوـب  و 
زاداد ربخ  تلالـض و  شیج  رب  وا  ندـش  سیئر  هطفرع و  نب  دـلاخ  ندرمن  زا  داد  ربـخ  هریغ و  يدَـع و  نب  رجُح  و ك_م_ي_ل و 

یماگنه ك_ه ب_ه ج_ه_ت ن_ك_ث ب_ي_ع_ت و ریبز  هحلط و  نونکم  زا  داد  ربخ  نیقرام و  نیطـساق و  نیثکان و  لاـتق 
داد و ن_ي_ز خ_ب_ر  _م .  يراد هر  _ْ ُ_م لا ع دـنتفگ خ_ي_ دـنورب و  دنتـساوخ  هّکم  بناـج  هب  ترـضح  نآ  اـب  گـنج  هـّیهت 

ماگنه نئادـم  رد  ناملـس  تافو  زا  داد  ربخ  .دـینک و  تاـقالم  ناوارف  رکـشل  اـب  ار  ریبز  هحلط و  نیا  زا  دـعب  هک  ار  شیوخ  باحـصا 
ءافلخ ب_ن_ي ضعب  صیاصخ  فاـصوا و  رَهْـشَا  هب  دومرف  هراـشا  ساـّبع و  ینب  هّیما و  ینب  تفـالخ  زا  داد  ربخ  ناملـس و  تلحر 
و _ي_د(5 ) شر _ن_ت  طـــل یگرزب س_ و  ( 2) روـصنم يزیرنوـخ  و  ( 71 () 1  ) حاـــّف _ت س_ فءار _ن_د  نا سا م_ _ّ ع_ب
ار وا  وا ، و ك_ش_ت_ن پ_س_ر  ( 10  ) ّ_ل كو دا م_ت_ تر ن_ص_ب و ع_ن_ و ك_ث_ ( 7  ) نو _ مءا یئا م_ _ ناد
اب گـــنج  بورح و  هـــب  وا  لا  _ت_غ_ شا ب_ه ج_ه_ت  ( 15  ) م_ع_ت_م_د _م_ت  حز و  َ_ب  َ_ع ت تر  ك_ث_ و 
هک تفالخ  رب  وا  دـنزرف  هس  ءـالی  _ت_ سا و  ( 18  ) رد ندـش م_ق_ت_ هتـشک  نّییولع و  اب  ( 16  ) دضتعم ناسحا  جـنز و  بحاص 

 ( عیطم  ) و یقّتم )   ) و یضار )  )
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هک تسا  هفیرـش  هبطخ  نیا  رد  رابخا  نیا  تسین و  یفخم  رَیِـس  خـیرات و  لـها  رب  هکناـن  نا چ_ _ش_ يا _ن_د و غ_ي_ر  ب_شا
 : هدومرف ترضح  نآ 

َْرمَا ْمُهَدَْعب  یلَی  ُّمث  ُءآمْزَه ، ْمُهُرِخآ  ُءآرْضَخ َو  ْمُُهلَّوَا  یلاعَت  ْمُکُّبَر  اهَرَکَذ  یّتلا  ُهَنوُْعلَْملا  ُهَرَجَّشلا  ِ_ْم  ِهلا _ جِر ِ_ْن  ِهَّمُالا م ِهِذ  هل  ْ_ُل  يَو
ْمُهُرَفْکَا ْمُهُرِـشاعَو  ْمُهُمَلْعَا  ْمُه  _ُ ِ_ع _با سَو ُ_ْم  ُ_ه ْ_ش َ_ب ْمُهُـسِماخ ك ْمُهُکَْتفَا و  ْمِهینا  ْمُُـهفَاْرَا َو ث  ْمُُـهلَّوَا  ٌلاـجِر  ِهَّمُـالا  ِهِذ  ه 

يرَا ّیناَک  ِمِحَّرِلل  ْمُُهلَص  ْوَا  ِمَمِّذِلل َو  ْمُهاْضقَا  ْمُهُرَـشَع  ُسِداس  ِءآنِْغلا  _ُل  یل _َ ِءآ ق َ_ن_ ْعلا ُریثَک  ْمُهُرَـشَع  ُسِماخَو  ِِهب  ْمُهُّصَخَا  ُُهُلتْقَی 
.ِلالَّضلا ُهَریس  ْمُُهتَریس  ٍلاجِر  ُثالَث  ِهِْدلو  ْنِم  ِهِمْظَِکب  ُهُْدنُج  ُهُذُْخاَی  ْنَا  َدَْعب  ِهِمَد  یف  ُهالْجِر  صُح  _ْ َ_ف ِ_ْم ت هِر _َ َ_ش َنِما ع ث 

 : هدومرف هکنانچ  دادغب  رد  مصعتسم  ندش  هتشک  هب  هدومرف  هراشا  هک  هبطخ  رخآ  ات 

(72) .ِدیبَْعِلل الِظب ٍم  َْسَیل  هّللا  َّنَاَو  َكا  دَی  ْتَمَّدَق  ِ_م_ا  َِکلذ ب َ_ت_ي_ًال  ِءارْوَّزلا ق ْ_ِر  ِ_س یل ج _َ ُها ع رَا  ّ_ي  نَا _َ َکل

ْمَلَع هفوک  رد  هک  ملظ  ناگدرکرس  ندش  هلغاش  ياهالب  هب  التبم  ای  ندش  هتشک  هفوک و  رد  اه  هنتف  عوقو  زا  داد  _گ_ر خ_رب  يد و 
 : هدومرف اجنآ  رد  دنزاس  هتشارفا  متس  ملظ و 

 . یظا کُْعلا  ِمیدَالا  اَّدَم  َنیّدَُمت  ُهَفوُک  ِِکب ي ا  ّینَاَک 

(73) .ٍلِغاِشب ُهّللا  الَْتبِا ُه  وَا  ٍِلتا  ِقب  هّللا  ُهامَر  ِّالا  ٍءوُِسب  ٌراّبَج  ِِکب  ُدیُری  ُهَّنَا ال  ِهّللاَو  ُمَلْعََال  ّینِاَو  دیا : _ مر _ك_ه م_ي ف_ نآ ت_ا 

رد نار ك_ه  _گ_ يد یفقث و  جاّجح  ورمع و  نب  فسوی  هیبا و  نب  داـیز  دوب و  هداد  ربخ  ترـضح  نآ  هک  دـش  و چ_ن_ي_ن 
دوخ عضوم  رد  یلاح  نیرتدـب  هب  اهنآ  ندرم  تکاله و  اهنآ و  ءـالتبا  _د  ندا مل ن_ه_ يّد و ظ_ _ه ب_ن_يا ت_ع_ فو ك_

 . هتفر حرش  هب 

ندرک ّبس  ناشیا  رب  هیواعم  ندرک  ضرع  زا  ار  مدرم  داد  ربخ  رگید  و 
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ددـع هک  شبانج  اب  تعیب  يارب  هفوک  بناج  زا  يرکـشل  ندـمآ  زا  راـق ) يذ   ) رد ار  سا  _ّ _ن ع_ب با داد  ربخ  و  ار ، ترـضح  نآ 
و نا ،  _ش_ يا وکالُه و ف_ت_ن_ه ه_يا  رکـشل  زا  ( 74) داد ربخ  و  دایز ، مک و  نودـب  دور  یم  رامـش  راز ب_ه  _ه_ا ه_ نآ
_ت سد هر ب_ه  مدر ب_ص_ هـب ق_ت_ل م_ دوـمرف  تراــشا  دــناوخ  هرــصب  رد  لــمج  هـعقو  رد  هـک  يا  رد خ_ط_ب_ه 

: دومرف هکنانچ  هرصب  ندش  قرغ  زا  داد  ربخرگیدو  ( 75  ) ناهج ثداوح  لاّجَد و  زا  دو  _ مر را ف_ _ب_ خا نا و  _گ_ي_ نز

(76) .ٍرَْحب ِهَُّجل  یف  ٍْریَطِءوُج  ؤُجَک  هِدِجْسَم ا  یِلا  ُرُْظنَا  ّینا  _َ ّ_ي ك َ_ت ُ_ْم ح ُ_ك تَْدل _َ َّن ب _َ قر _ْ ُ_غ َتل ِهّللا  ْ_ُم  يَاَو

ری _ بز هـــــّللاد ب_ن  _ر ع_ب_ ما لآ  _َ زا م داد  _گ_ر خ_ب_ر  يد و  داد ، _ن_ءا ش_ه_ر ب_غ_ بزا داد  و خ_ب_ر 
.ٍْشیُرق بُولْصَم  ُدَْعب  َوُهَو  اینُّدلا  ِدا  یِطْصِال  ِنیّدلا  ََهلا  بِح  ُبَْصنَی  ُهْکِرُْدی  الَو  اْرمَا  ُموُرَی  ُّبَض  ُّبَخ  هیف :  ُُهلْوَقَو 

ٍدّمَح _ُ ِلَِّـال م َّنِا  هدو :  _ مر درک و ف_ دـنهاوخ  جورخ  ناـشیا  ریغ  یعاد و  رـصان و  نوچ  مشاـه  ینب  تاداـس  هک  داد  ربخ  رگید  و 
.ِهّللا نید  ِلا ي  اوُعْدَتَف  هّللا  ِنذ  ِإب  َموُقَت  یّتَح  ٌها  عُد  َءا  اذا ش  ُهّللا  ُهُرِهُْظیَس  اْزنََکل  ِناقلاّطلاب 

؛  هنیدم تیز  راجحا  رد  ضحم  هّللادبع  نب  دّمحم  هّیکز  سفن  لتقم  زا  داد  ربخ  و 

.ِْتیَّزلا ِراجْحَا  َْدنِع  ُلَتُْقی  ُهَّنَا  ِِهلوق : یف 

ِبب دیامرف : یم  هک  اجنآ  هفوک  طساو و  نیبام  تسا  یعضوم  هک  ارمخاب  نیمز  رد  میهاربا  دّمحم  ردارب  لتقم  زا  داد  ربخ  نینچم  و ه_
.َرَهْقَی َنَا  َدَْعب  ُرَهُْقی  َرَهْظَی َو  ْنَا  َدَْعب  ُلَتُْقی  رْمَخا آ 

 : هدومرف وا  قح  رد  مه  و 

.ُهُدُضَع َنَهَو  ُهُدَی َو  ْتَّلَش  یما  ّرلا  َسَُؤبا  یَف  ُُهتَِّینَم  ِهیف  ُنوُکَی  ٌبرَغ  ٌمْهَس  ِیتْاَی ِه 

ّخف نیلوتقم  زا  داد  ربخ  رگ  _ يد و 
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 : هلوقک هّیلیعامسا  نیطالس  زا  برغم و  رد  هیولع  نیطالس  تنطلس  زا  و 

.ِءآ دِّرلِاب  یّجَسُملا  ِءآدَْبلا  يِذ  َِهل  الُس  ْنِم  ِِهلْوَق  یِلا  ِنا  وْریَْقلا  ُبِحاص  ُرَهْظَی  َُّمث 

 . هیوب لآ  نیطالس  زا  داد  ربخ  و 

اوُعَلْخَیَو ءآ  رْوَّزلا  اوُِکلْمَی  یّتَح  مُهُْرمَا  يرْشَتْسَی  َُّمث  مهیف :  هلوقو  ِداّیَّصلا  اُوَنب  نامل  _ْ يَد ِ_ْن  ُجُر م _ْ َ_خ َو ي ِ_م :  هلو ف_ي_ه _َ قو
.ءا فَلُْخلا 

رد .دو و  _ مر ف_ كـالمالاابَا )   ) ار نّییــساّبع  ّدــج  ساـّبع  نـب  هّللادــبع  نـب  یلع  ساـّبع و  ینب  _يا  فـل زا خ_ داد  و خ_ب_ر 
رد دو  لــــئا ب_ _ سر _ل و  سر لا  _ سرا _ه  يوا ُ_ع_ تر و م نآ ح_ض_ _ي_ن  ّ_ي_ن ك_ه م_با _ع_ه ص_ف قاو
 ، نآ _م_ه  رد خ_تا هـل  زا ج_م_ دو  _ مر راـبخا ف_ یــسب  بـیغ  راـبخا  زا  ترــضح  نآ  دوـخ  تاـبوت  زا م_ك_ ي_ك_ي 
هک دشاب  دوز  داد : ربخ  ارم  مّلـس  هلآ و  هیل و  هّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر _ت_ه ك_ه  شاد _ب  طا ار م_خ_ _ه  يوا م_ع_
زا ار  نسح  مدنزرف  يریگ و  تسد  هب  تّما  تنطلـس  نم  زا  دـعب  موش و  دیهـش  نم  ددرگ و  باضخ  مر  نوخ س_ هب  نم  شیر  يوم 
هک هی _  _ ناز _ت_ي پ_س_ر  سد يرایتسد و ه_م_ هب  وت  دنزرف  دیزی  وت  سپ  زا  ینک و  دیهش  عقان  ّمس  هب  تعیدخ  ردغ و  رَد 

مکحلا نب  ناور  صا و م_ _ علا _ي  با دالوا  زا  تلال  _ه ض_ مئا زا  نت  هدزاود  دزاس و  دیهـش  ار  مرـسپ  نیـسح  دـشاب _  دایز  نبا 
ناشیا دش و  رادومن  باوخ  رد  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یل  اد ص_ لو خ_ _ سر _ك_ه  نا چ_ن_ دنوش ؛ تّما  رب  یلاو  وت  زا  دعب 

ها _گ_ نآ دو : _ مر سپ ف_ دـنرب ؛ یم  سپ  زاـب  تعیرـش  زا  ار  تّما  دـنهج و  یم  وا  ربنم  رب  هک  دـید  هنیزو  ترو ب_ هب ص_ ار 
هایس ياهمَلَع  هایس و  ناشیا  تایار  هک  یتعام  ج_
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زا سک  ره  رب  دـنریگ و  زاب  نا  _ش_ يا زا  ار  _ن_ت  _ت و س_طل فال خ_ _ت _  سا دار  ساّبع م_ ینب  هک  دـنراد _  تمـالع 
.دنشکب ار  ناشیا  يراوخ  ّتلذ و  لامک  هب  دنروآرد و  ياپ  زا  دنبای  تسد  هک  تعامج  نیا 

روـهظ زا  يا  هراـپ  لاّـجد و  _ر  ما زا  را  ّ_ب_تا ب_س_ي_ دو ب_ه م_غ_ي _ مر را ف_ _ب_ خا تر  ها ح_ض_ _گ_ نآ
يار ت_و _ذ ب_ _ن ك_غا يا _م ك_ه  ناد نم م_ي  انامه  دومرف : موقرم  بوتکم  رخآ  رد  مالّـسلاامهیلع و  دّـمحم  لآ  مئاـق 

تنطلـس زا  را م_ن  _ب_ خا يو ب_ه  _ن_كا ش_ حر هکنیا ف_ رگم  يربن  نآ  زا  یّظح  دشخبن و  يدو  ن_ف_ع_ي و س_
هخسن ار  نآ  هک  متفگ  ار  دوخ  بتاک  هک  دوب  نآ  متشاگن  وت  يارب  ار  بوت  نیا م_ك_ هک  ارم  دش  ثعاب  هچنآ  نکل  وت  دنزرف  وت و 

ار نآ  دنـشاب  یم  وت  دزن  هک  یناسک  زا  نت  کـی  اـی  دـنر  نآ ن_ف_ع ب_ زا  _ح_با م_ن  صا دـیاش ش_ي_ع_ه و  هک  دـنک 
(77) .وت رب  نم  زا  دشاب  یتّجح  مه  دریگ و  شیپ  تیاده  قیرط  دباترب و  يور  یهارمگ  زا  هکلب  دنناوخ  ب_

ءاش نا  دش  دهاوخ  روکذم  دوخ  عقوم  رد  کی  ره  نآ  هّمتت  كرابم و  باتک  نیا  رد  هّیبیغ  رابخا  نیا  بلاغ  حرش  هک  دیوگ : ّفل  ؤم 
 . یلاعت هّللا 

مالّسلا هیلع  یلع  ياهاعد  تباجتسا 

تر نآ ح_ض_ _ن  ير هدش ن_ف_ تباث  هربتعم  رایسب  قُرُط  هب  هچنانچ  تسا ؛  ترضح  نآ  تاوعد  تباجتسا  مهدزیس :  _ه  جو
نیرفن وا و  قـح  رد  ترـضح  نآ  ياـعد  تـبا  _ت_ج_ سا طـال ع_ق_ل و  _ت_ خا ها ب_ه  _ طرا ْ_ر ب_ن  ُ_س رد ح_ّق ب

ّقح رد  درک  نیرفن  و  دش ، روک  سپ  دیناسر  یم  هیواعم  هب  ار  ترـضح  نآ  رابخا  درک و  یم  یـسوساج  هک  يدرم  قح  رد  وا  ندومن 
_ي_ر ك_ه ب_ه بز هحلط و 
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تقو رد  زومرُج  نبورمع  ار ، ریبز  دش و  باجتـسم  ناشیا  ّقح  رد  بانج  نآ  ياعد  و  دنریمب ، دـندرگ و  هتـشک  یتشز  ّتلذ و  لامک 
گر نآ  ببـس  هب  دز و  يریت  مـکحلا  نـب  ناورم  ار ، هـحلط  و  ( 78) درک كاخ  رد  ار  شدـسج  تشکب و  ریـشمش  برـض  هب  باوخ 

در ات ب_م_ تفر  شندب  زا  نوخ  جـیردت  هب  نازوس  باتفآ  رد  نابا  نا ب_ي_ رد م_ي_ هدو گ_ش_ت و  شلحکا گ_ش_
(79  .) تشگن عیاض  شنوخ  نم  لثم  _ي  شر در ق_ _ه م_ي گ_ف_ت ك_ه ه_ي_چ م_ حل دو ط_ و خ_

زا یعمج  دوـــمرف  داهــــشتسا  مالـــّـسلا  هـــیلع  نـــینم  ؤــــملاریما  _ت ك_ه  سا _ت  _ل س_ن_ت ث_با ها _تا  ياور زا  و 
اد لو خ_ _ سر _د  ند _د ك_ه ش_ن_ي_ نداد تدا  _ي ش_ه_ ما _ر ت_م_ يد _ث غ_ يد ار ب_ر ح_ _ه  ص_ح_با

يافخا هب  دندرک و  نامتک  هک  رفن  دنچ  رگ  م_ الْوَم ُه .) ُِّیلَعَف  الْوَم ُه  ُْتنُک  ْنَم   ) ریدـغ ّمُخ  رد  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یل  ص_
يروک و هب  یـضعب  ینعی  دـنتفای  دوخ  يازـس  ترـضح ،  نآ  ياـعد  هب  سپ  درک  نیرفن  ناـشیا  ّقح  رد  ترـضح  نآ  دـنتخادرپ ، نآ 
_م و قرا دیز ب_ن  کلام و  نب  سنا  دننام  دندیـشچ ، ایند  راد  رد  ار  یهلا  باذع  ینـشاچ  دنتـشگ و  التب  صَر م_ _َ هب ب یـضعب 
_ن با _خ  يرا ت_  ) و هباــغلا )  دــُسا   ) باــتک رد  هــچنا  _ع_ه چ_ن_ يدو _د ب_ن  يز جــلد و ي_ _م_ن م_ حرلاد ع_ب_
يرُذالَب و فارشالا )  باسنا   ) یماج و هّوبنلا )  دهاوش   ) و یلزاغملا )  نبا  بقانم   ) یبَلَح و نویعلا )  نا  _س_ نا  ) و ك_ث_ي_ر )
_ر) يد ف_ي_ض ق_  ) رد ار  نا  _ش_ يا تارا  _ت_ه و ع_ب_ فر حر  بتک ب_ه ش_ رگید  یناهفـصا و  ْمیَُعنوـبَا  هیلح )  )

_تا عو _ ضو زا م_ ار  _تا  ياور _ن  يا ار ك_ه  نا  _ه_ بزور _ن  با لو  نـــــــــــــال ق_ ما و ب_ط_ هدو  دار ن_م_ _ يا
_ض فاور
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(80  .) متخاس رهاظ  هدر  ش_م_

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یل  مال ص_ _ سا _ب_ر  ما مال ب_ه پ_ي_ _ّ سلا _ه  یل __ یل ع ___ ندر ع ___ يرا ك ___ ي

ترـضح ندرک  يراـی  ترــص و  تـل ن_ _ت ب_ه ف_ض_ي_ سا تر  نآ ح_ض_ صا  _ت_ص_ خا مدرا :  _ه چ_ه_ جو
 : هدومرف یلاعت  قح  هچنانچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر 

(81 (.) َنینِم ؤُْملا  ُِحلاصَو  ُلیْربِج  الْوَم ُه َو  َوُه  َهّللا  َّنِاَف  )

 . تسا مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملار  _ي_ ما نینم ،)  ؤملا  حلاص   ) زا دارم  نیرّـسفم  قافتا  هب  تسا و  رـصان )  ) ینعم هب  اجنیا  رد  یلو )  (م_
یلص ربمغیپ  شود  رب  نداهن  اپ  هب  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  يردارب  تّوُخا و  هب  تسا  بانج  نآ  صاصتخا  زین  و 

 . هریغ و  ریدغ ) ربخ   ) و تیار )   ) و تلزنم )  ثیدح   ) و رئاط ) ربخ   ) تلیضف هب  اهُتب و  نتسک  ّمل و ش_ هلآ و س_ هیلع و  هّللا 

: َلاق ْنَم  َنَسْحَا  ْدََقلَو 

 : رعش

دمحا تمدخ  درکن  سک  یلع  ریغ 

نوراه الا  دشابن  یسوم  روخ  مغ 

ینعم هب  هدنز  غیتز  یناهج  درک 

نوخ یمه  تخیر  هچرگا  شغیت  مد  زا 

یئادخ تافص  یناسنا و  تروص 

نوجعم بّکرم  نیا  زا  هّللا  ناحبُس 

درب ناوتن  یپ  لقع  هب  شهاج  تحاس 

نوحیجز تشذگ  رد  هزوم  اب  ناوتن 

يوج یلع  رهم  يارگ و  تعیرش  يوس 

نُوراو یبلق و  هن  رگا  نادند  نب  زا 

تــالا هـچ ك_م_ نیریاــس ؛  زا  دوـب  ّزیمتم  ترــضح  نآ  هّیجراــخ ،  هّیندــب و  هّیناــسفن و  تــالا  رد ك_م_ هـل ؛  _م_ جــلا ب_
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يا هبترم  هب  اهری  تّفع و غ_ قلخ و  نسُح  تواخـس و  تعاجـش و  دهز و  ملح و  ملع و  دـننام  بان  نآ ج_ _ي_ه  نا ن_ف_س_
دوـمن و دنتـسناو  نآ ن_م_ي ت_ را  _ك_ نا دـندومن و  یم  نآ  هـب  فارتـعا  شنانمــشد  دوـبن و  نآ  راـشعم  ار  يدـحا  هـک  دوـب 

راثیا يدرمناوج و 
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راّـفک هنهرب  ياهریـشمش  دـیباو و  ّمل خ_ هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر شارف  رد  هـک  دوـب  يا  هـبترم  هـب  وا 
يدر و _م_ ناو يا ج_ هزادنا  هب  دُحا  هوزغ  رد  دیرخ و  دوخ  ناج  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  ضوع  رد  ار  شیرق 

دنلب یلَع  ِّالا  یتَف  الَو  راقِفلاوُذ  ِالا  َْفیَـس  يادن ال  العا  الم  _ب  نا زا ج_ _ر ش_د ك_ه  ها تر ظ_ نآ ح_ض_ زا  تّو  ف_ت_
.دش

مالّسلا هیلع  یلع  زیگنا  تفگش  تعاجش 

بر شروز ض_ تّوـق و  دوـبن ، وا  هیاـپمه  يدـحا  هـک  دـنناد  یم  ار ه_م_ه  تر  نآ ح_ض_ ّ_ه  _ي ند تـالا ب_ ّ_ا ك_م_ ما
ياج زا  شیوخ  يامنزجعم  تسد  هب  ار  ربیخ  رَد  قافتا  هب  هدوبن .  وا  تّوق  هب  قا و ه_ي_چ ك_س  _ فآ رد  _ت  سا _ث_ل  ملا

زا _ك_ر  شل _ت ك_ه  فر یهاــچ ب_ر گ_ رــس  زا  ار  مــیظع  یگنــس  دــنهد و  شتکرح  دنتـــسناوتن  یتعاــمج  دــنک و 
شتاماقم هدرسف ،  مدرم  ياهنابز  رب  ار  ناگدنیآ  مان  هدرب و  دای  زا  ار  ناگتشذگ  تعاجـش  شتعاجـش  دندوب ، زجاع  شکیر  ت_ح_
يرکـشل چـیه  زا  هتخیرگن و  زگره  هک  تسا  یعاجـش  تسا .  روکذـم  فورعم و  _ت  ما اـت ق_ي_ شبورح  روهـشم و  بورح  رد 

تبرض هب  جاتحم  هک  هدزن  یتبرض  زگره  ندروآ ،  نامیا  رد  رگم  دشاب  هتفای  تاجن  وا  زا  هک  هدماین  ربارب  رد  یمصخ  زگره  هدیسرتن 
و هتشک ؛  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هکنآ  هب  دندرک  یم  راختفا  وا  موق  تشک  یم  ترـضح  نآ  هک  ار  یعاجـش  و  دشاب ، رگید 

ورمع هدنشک  رگا  هک  نومـضم  نیا  هب  دناوخ  يراعـشا  _ش  يو ردار خ_ _ي_ه ب_ ثر رد م_ ّدود  نبورمع ع_ب_ رهاوخ  اذهل 
شلتاق نوچ  اّما  متسیرگ  یم  وا  رب  مدوب  هدنز  ات  نم  دوب  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ریغ 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 423 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ لـباقم  رد  يا  هظحل  هک  یعاجـش  و  تسین .  یگنن  يراـع و  ار  وا  هتـشک  تمارک ،  هب  تـسا  زاـتمم  تعاجـش و  رد  تـسا  هناـگی 
بانج نآ  تروص  رفک  دالب  ناهاشداپ  .دورس  یم  دوخ  يریلد  بلق و  تّوق  زا  دومن و  یم  راختفا  نآ  هب  هتسویپ  داتسیا  یم  ترـضح 

رب ار  وا  تروص  كّربـت  نّمی و  يار ت_ _ه ب_ يو لآ ب_ كر و  كول ت_ زا م_ یعمج  دـندرک و  یم  شقن  دوخ  دـبعم  رد  ار 
نان هکنآ  اب  وا  روز  تّوق و  دوب  نیا  دنتشاد و  یم  دوخ  اب  هتشاگن و  نمشد  رب  تر  تهج ظ_ف_ر و ن_ص_ زا  دوخ  ياهریشمش 

وا تدابع  مئاق و  مئاـص و  هشیمه  دوب و  رت  تشرد  سک  همه  زا  شـسوبلم  لوکءاـم و  دومن و  یم  لواـنت  مک  اذـغ  دروخ و  یم  وج 
(82) .دوب مئاد 

مالّسلا هیلع  یلع  ترضح  فیرش  بَسَن 

لوا تمسق 

_ش و ير خیـش ق_ ءاحطب و  دّیـس  بلاطوبا  شردـپ  هک  تسا  وا  فیرـش  بسن  وا ي_ك_ي  ّ_ه  _ي جرا تالا خ_ ّ_ا ك_م_ ما
یل لو ص_ _ سر تر  ندر ح_ض_ دو ح_ف_ظ ك_ تـــلا ن_م_ هدو و ك_ف_ ّ_ه م_ع_ظ_م_ه ب_ _س م_ك یئر

_ي_ن و كر زا م_ش_ ار  ترــــضح  نآ  ما ك_ب_ر و  _ّ يا َ_ر ت_ا  ِ_غ ناوَا ص زا  ار  مـــّل  هـــلآ و س_ _ه و  یل هــــّللا ع_
لو _ سر تر  دو ح_ض_ رد ح_ي_تا ب_ وا  دو و ت_ا  ن_م_ م_ي  _ت  _ظ_ت و ح_م_يا فا م_ح_ را ، _ّ ك_ف
_تل حر _ي_ا  ند زا  بلا  _ طو _ با هک  یماگنه  ات  دشن  تبرغ  رایتخا  ترجه و  هب  جاتحم  ّمل  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  ص_
مــال _ّ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ مــلار _ي_ ما رداــم  .درک و  ترجه  هنیدــم  هــب  هـّـکم  زا  دــش  رــصان  راــی و  یب  در ، ك_

مل هلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  دو ك_ه ح_ض_ _م ب_ _د ب_ن ه_شا سا _م_ه ب_ن_ت  طا ف_
ّمع رسپ  .دومرف  نی  _ش ت_ك_ف_ يو يادر خ_ ار ب_ه  وا 
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دو و مـّل ب_ هـلآ و س_ هـیلع و  هـّللا  یلــص  نّییبـّنلا  متاـخ  هّللادـبع  نـب  دّـمحم  نـیرخ  ـالاو  نیلّوـالا  ّ_د  تر س_ي نآ ح_ض_
.دوب نیعمجا )  مهیلع  هّللا  مالس  ) ءادهشلا دیس  هزمح  شّمع  نیحانجلاوذ و  راّیط  رف  شردار ج_ع_ ب_

_ت و شو شنوـخ ب_ا گ_ تشوـگ و  هّللا ،  قـلخ  ریخ  نارداـم  شنارداـم ،  ادـخ و  لوـسر  ناردـپ  شناردـپ ،  هلم ؛  _ جـلا ب_
ْبلــــُـص اـــــت  مدآ  قــــلخ  زا  شیپ  مو ؛  وا م_ت_ص_ل و م_ض_م_ رو  _ش ب_ا ن_ حور رو  نور و ن_ وا م_ق_ نو  خ_

ّ_د ود س_ي _د و  ند اد ش_ زا ه_م ج_ بلا  _ طو _ با هّللاد و  ُ_ْبل ع_ب_ رد ص بلّطملادـبع  ْبلُـص  زا  دـعب  بلّطملادـبع و 
وا _ي_ه  جرا تــــالا خ_ زا ك_م_ _گ_ر  يد و  يدا .  _ي ه_ نا رِذ و ث_ _ْ ُ_ن لّوا م _د ، ند _ي_ سر مـــلا ب_ه ه_م  ع_

فر _ شا هک  وا  هب  ار  مالّسلااهیلع  همطاف  دومرف  جیوزت  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  _ت ك_ه  سا وا  تر  _ ها م_ص_
هیلع هّللا  یلص  ادخ  لو  _ سر يا  _ب_ه  تر دو و ب_ه م_ نا ب_ _ي_ ملا نا ع_ _ نز هد  _ّ _ش و س_ي يو نار خ_ _ت_ خد

تساخ و _ي  مر _ش ب_ يو زا ج_يا خ_ دو و  عضاوت م_ي ن_م_ وا  ندمآ  يارب  زا  هک  تشاد  یم  تسود  ار  وا  ملـس  هلآ و  و 
تهج زا  هن  ار  مالّسلااهیلع  همطاف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  ّ_ت  هک م_ح_ب تسا  مولعم  .دیئوب و  یم  دیسوب و  یم  ار  وا 

.دوب یلاعت  قح  دزن  وا  تیبوبحم  تفارش و  ترثک  تهج  زا  هکلب  دوب  وا  رتخد  مالّسلااهیلع  همطا  هک ف_ دوب  نآ 

 : رعش

تسادج اه  تبحم  زا  اه  تبحم  نیا 

تسادخ ّبُح  ادخ  بوبحم  ّبُح 

 ، نم ياضر  وا  ياضر  نم ،  ّتیذا  وا  ّتیذا  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  هک  دومرف  یم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـهراب 
وا بضغ 
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(83  .) تسا نم  بضغ 

_ل ن_ش_د صا _ت و ح_ سا وا  _يا  هدالوا _ت  تر ح_ك_يا نآ ح_ض_ ّ_ه  _ي جرا تـالا خ_ زا ك_م_ _گ_ر  يد
نیسح نسح و  ترـضح  هکنآ  هچ  دالوا ؛ فرـش  زا  _ل ش_د  صا نآ ج_ن_با ح_ يار  زا ب_ _چ_ه  نآ يد  _ حا يار  زا ب_

ّ_ت _د و م_ح_ب نا _ل ب_ه_ش_ت  ها نا  _ ناو ّ_د ج_ ما و س_ي _ ما ود  _د  نا باــنج  نآ  دــالوا  ود  هــک  مالـّـسلاامهیلع 
و یفخم ن_ي_س_ت .  يدحا  رب  هک  دوب  يا  هبترم  هب  اهنآ  باب  رد  مّلـس  هلآ و  _ه و  یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  ح_ض_

نا _ش_ يا _ب_ه  تر تلـالج و م_ هـک  ناـشیا  ریغ  موـثلک و  ّما  بـنیز و  ترــضح  دّـمحم و  ساـبع و  _گ_ر ج_ن_با  يد
تیاهن هب  هک  دوب  یئاهدالوا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماـما  باـنج  زا  کـی  ره  يارب  زا  _ت و  سا نا  زا ب_ي_ _ح  ضوا

.دندوب هدیسر  فرش 

ّ_ه و _ي كز سفنو  ضحم  هّللادـــبع  ثــّلثم و  یّنثم و  نــسح  هّللادـــبع و  مساــق و  سپ  مالــّـسلا ؛  هــیلع  نــسح  ما  _ ما زا  ّ_ا  ما
_س_ن حـــــــــــــــلا یل ب_ن  _د و ح_س_ي_ن ب_ن ع_ یل ع_با ير و ع_ _م_ خا _ي_م ق_ت_ي_ل ب_ هار _ با
سوا و لآ ط_ هناتـسلگو و  يرجـش  یناحطب و  تاداـسو  میظعلادـب  هّللاد و ع_ _س ب_ن ع_ب_ يردا لو ف_ّخ و  م_ق_ت_

نیعمجا مهیلع  هّللا  ناوضر  ناش  _ يا ابطابط و غ_ي_ر  هب  بقلم  مالّسلاامهیلع  یلع  نب  نسحلا  نب  نسحلا  نب  میهاربا  نب  لیعامـسا 
 . تفر دهاوخ  حرش  هب  ناشیا  یماسا  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ياهدالوا  باب  رد  هک 

_ن و يد _ _با عـلا نـیز  ماـما  دـننام  ناراوـگرزب  ناـماما  دیـسر  مـه  هـب  سپ  مالـّـسلا ؛  هـیلع  نیــسح  ما  _ ما زا ج_ن_با  ّ_ا  ما و 
دمحم ترـضح  اضر و  ماما  بان  مظاک و ج_ یـسوم  ماما  ترـضح  قداص و  رفعج  ماـما  باـنج  مولعلا و  _ر  قا تر ب_ ح_ض_

ترضح يرکسع و  نسح  ترضح  يداه و  یلع  بانج  داوج و 
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 . نیعمجا مهیلع  همالسو  هّللا  تاولص  نامّزلاو  رصعلا  بحاص  انالوم  نسحلا  نب  هجح 

 . مالَّسلا مِْهیَلَع  ِهَّمئَالاَو  نینِمْؤُْملاِریمَا  ِهَی  الِِوب  َنیکِّسمَتُْملا  َنِما  نَلَعَج  يذَّلا  ِهّللُدْمَْحلَا 

 : رعش

یلَمَءا ْتَزَواج  يْدنِع  ِهّللا  ُبِهآ  وَم 

لَمَع الَو  یلْوَق  اهُُغْلبَی  َْسَیلَو 

اُهلَْضفَاَو يْدنِع  اُهفَرْشَا  َّنَِکل 

(84) ُِّیلَع َنینِمْؤُْملاِریمَال  یتَی  الَو 

.ِهَرِهاّطلا ِهَْرتِْعلاَو  َِیبَّنلا  َعَم  ِهَرِخالا  ِیف  ینْرُشْحاَف  ِّبَرا  ي 

_ر ها ّ_د ط_ ُ_ح_م الم م دنوخآ  هقئار  فیناصت  بحاص  رْدَْـقلا  ُلیلَج  لِماک  ِملاع  ماقم  دـلُخ  روُفْغ  _َ مو م _ُ حر _َ م _م_ه :  خ_تا
رد هتفگ  يا  هدـی  هّللا ق_ص_ _م_ه  حر یمق  مدآ  نبا  اّیرکز  بانج  کیدزن  تسا  مق  ریبک  ناخیـش  رد  شربق  رد  ق_م_ي ك_ه 
زا يرا  هدر ب_ه ب_س_ي_ هرا ك_ _ شا نآ  رد  و  رار ) _َ بـالا سنُوم   ) هب موسوم  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤـملاریما  ترـضح  حدـم 
نآ هب  ار  لصف  نیا  هتسج و  كّربت  نآ  زا  رعـش  دنچ  هب  كرابم  باتک  نیا  رد  ام  هک  تسا  هتـسیاش  راوگرز و  نآ ب_ لئا  ف_ض_

 : هدومرف مینک .  متخ 

 : رعش

راوید رد و  رب  میتشون  هدید  نوخ  هب 

رادم راگزور  يانبَا  فطل ز  مشچ  هک 

ادخ ریغ  هب  ناهج  رد  سک  هب  سنا  ریگم 

رانک زین  شیوخز  یناوتب  رگا  نکب 

روخم راگزور  ءانبَا  یمرن  بیرف 

رام یمرن  گنر  هب  ناشیا  یمرن  تسه  هک 

هاج بصنم و  دنروخ و  باوخ و  یپ  رد  هشیمه 
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راگن شقن و  هلجح  ناسورع  لثم  دننک 

ینارون افص و  رب  ناشرهاظ  زور  هچ 

رات هریت و  گنر ،  هریت  بش  وچ  ناشنورد 

دنشاب رگیدکی  رازآ  یپ  رد  هشیمه 

راثد هدرک  قافن  راعش و  هدومن  دسح 

دنرز میس و  رهب  رامیب  هتسخ و  عیمج 

رانید تبرش  تسه  ناشتّلع  ياود 

تلفغ زا  مارح  تئرج  رس  زا  دنروخ 

رافغتسا بآ  هب  رت  یبل  دننک  یمن 

مارح لام  دنروخ  یم  نانچ  قوذ  يور  ز 

راهب تقو  هب  ار  زبس  فلع  نارتشا  هک 

گرم تیاکح  انشآ  دوشن  ناششوگ  هب 

ینک رگا 
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رارکت ناشدزن  زور  بش و  هب 

یضار تهج  نآ  زا  ندرم  هب  دنوش  یمن 

راصح هتسکش  نیا  رد  ترامع  دنا  هدرک  هک 

سوه اوه و  یپ  زا  ورم  شاب  شوهب 

راد مکحم  شیوخ  نامیا  رهوگ  ایب و 

سیلبا اب  هتشگ  تسدمه  وت  سفن  وید  هک 

راوهش ّرُد  نیا  دنیابر  وت  فک  زا  هک 

ددرگ یک  دنلب  تّزع  رسفا  هب  ترس 

راتسد هقالع  ات  ینکن  نورب  رسز 

ار یناف  ناهج  نیا  نادم  نما  لحم 

راصح هتسکش  نیا  زا  تعاتم  تسرف  نورب 

يا هدش  ارچ  نیمز  میقم  هناخ  غرم  هُچ 

راذگم ار  شیوخ  وت  ّتلذم  كاخ  ریسا 

نکمم دوب  نایسدق  اب  ندیرپ  ارت 

رادرب دوخ  لابز  تلفغ  هتشر  ایب و 

سنا تولخز  يرد  تیور  هب  هدوشگ  دوش 

راثد رکذ  راعش و  يزاس  هبقارم  رگا 

تسا لامعا  حور  صالخا  ِّتین  عوشخ و 

رامشم شتعاط  حور ،  زا  دش  رود  هُچ  لمع 

لمع جازم  رد  رهز  دوب  هعْمُس  ءایر و 
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راذگم لمع  رد  ود  نیز  وم  رس  کی  ایب و 

درذگ تلد  رد  هچره  ادخ  دای  ریغ  هب 

رایع مامتان  ار و  نآ  وت  رامش  ضرم 

ار دوخ  نکم  ناتب  فلُز  لُکاک و  ریسا 

رات بش  نوچ  هریت  وت  رب  دوش  راگزور  هک 

کشا رهوگ  ریگب  یناوتب  ات  هدیدز 

رازاب ار  عاتم  نیا  دوب  رشح  زور  هک 

کشا هناد  هب  معناق  ناهج  رازتشکز 

راک دشابن  ناتب  لاخ  هناد  هب  ارم 

فک رب  نانِس  لجا  تهار  رس  رب  هتسشن 

رافغتسا نامالا  راد  هب  هانپ  ربب 

خرچ شکاشک  زا  رهد  نمچ  رد  هچرگا 

راخ سخ و  ره  بوکیاپ  مدش  هار  كاخ  هچ 

متشگ رتدنلب  ندرگ  ورس  کی  رهمز 

راّرک ردیح  رهم  لگ  وچ  رس  هب  مدز 

مدیدرگ دنلب  رس  یلع  رْهِم  جات  هب 

رامشم بجع  مرس ،  رگ  درذگ  نامسآز 

كالفا خرچ  هب  هدمآ  یلع  رهم  قوذز 

راّیس تباث و  مرگرس  هدش  وا  رهبز 

نیمه هن  شتبحم 
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ناسنا رب  تسا  بجاو 

راِحب لابِج و  رب  ضرف  وا  تبحم  هدش 

فورعم دوب  نمی  قیقع  هچ  وا  رهمز 

رازاب یمرگز  شتسد  هب  تسد  دنرب 

(85) رشب ریخ  شادخ ،  لوسر  دناوخ  هک  یلع 

راّفک زا  تشگ  دروآ ، کش  هک  یسک  وا  رد 

لُوبقم دشن  یسک  جح  هزور و  زامن و 

راهطا هّمئا  یلع و  رهم  هب  رگم 

دنکن ولگ  رد  بآ  شسک  غیت  ریغ  هب 

رامیب وا  تخب  هدیروش  نمشد  هچ  دوش 

تسا بلق  یضترم ،  رهم  وا  رد  تسین  هک  یلد 

رایع مامت  لد  دقن  یلع  رهم  هب  دوش 

شیج هنایم  رد  هکنآ  ردب  (86  ) بحاص تسا  یلع 

راغِص موجن  نارگید  ُدب و  رَْدب  هام  هُچ 

شنوخ زک  ریلد  نآ  ورمع  لتاق  تسا  یلع 

راگنب اپ  تسد و  مالسا  بهذم  تفرگ 

لهج تملظ  تشگ  وحم  یلع  ملع  رون  هب 

رازلُگ لد  نیمز  دش  یلع  غیت  بآ  هب 

کلف قرخ  ( 87  ) نارکنم خر  هایس  يدش 

راچد رهپس  وا  غیت  مد  هب  يدش  رگا 
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ینکش تبرهب  هک  یناکم  شرع  تسا  یلع 

رارق تفرگ  یبن  ناشن  ( 88  ) شرع شود  هب 

مْحَر ن یتَا )  ْلَه   ) هب ار  یلع  حدم  دومن 

راثیا دوخ  نان  صالخا  رس  زا  درک  هچ 

ار دوخ  ( 89  ) متاخ صالخا  رس  زا  داد  هچ 

راّفغ اّمنِا )  ) جات وا  رس  رب  داهن 

مد کی  شتماما  رب  یبلطرگا  لیلد 

(90) راّدلا موی  ثیدح  رب  رگنب  لد  مشچ  هب 

زاسیم نتشیوخ  دْرِو  ار  ( 91  ) هلزنم ثیدح 

راکفا ار  قافن  لها  لد  ك_ه م_ي ك_ن_د 

ریدغ زور  ثیدح  مکُح  هب  مامادوب 

رارقا ماع  صاخ و  دنیامن  ثیدح  نیدب 

ربنم رس  رب  تشگ  مُخ  دراو  هچ  یبن 

مود تمسق 

راّبج هتفگ  هب  ار  یلع  درک  هفیلخ 

ُهالا ْنَم و  ِلاو  جات  وا  رس  رب  داهن 

رارقا دوخ  ناتّما  همه  زا  تفرگ 

يدرک تینهت  تبحص  اب  هکنآ  کیلو 

راکنا نتشیوخ  رارقا  سپ  زا  دومن 
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ادخ هکنآ  تسا  یلع 
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(92  ) شدناوخ یفطصم  سفن 

راّبج ار  سفن  ود  نیا  مهز  درکن  ادج 

ییوم ناشنایم  دجنگن  داحتا  ز 

راب هس  ياج  تساجک  ردارب  ود  نیا  نایم 

تسا هدمآ  ٌدِها  ُهُوْلتَی ش  رهظم  هک  یلع 

رامشم دوخ  ماما  ار  یسک  وت  وا ، ریغ  هب 

(94  ) نیلقث یناث  موق و  ره  يداه  ( 93  ) تسا یلع 

راذگم شتیاده  قیرطز  نورب  مدق 

(95  ) حون هنیفس  نوچ  تسه  یبن  لوق  هب  یلع 

رادم قرغ  فوخ  تسد ،  ینز  هچ  شنماد  هب 

(96) ریهطت هیآ  هک  ردیح  نماد  ریگب 

راتفگ یب  تسوا  ناماد  یکاپ  هاوگ 

لوُسَر نامز  رد  هک  سک  نآ  نم  ماما  دوب 

راصنا رجاهم و  ریما  دوب  هشیمه 

يوبن ترضح  هکنآ  راعش  فالخ  نآ  هن 

رادرس ار  هماُسا  ناشیا  رس  رب  دومن 

ربیخ رد  هک  يرورس  نآ  نم  ماما  دوب 

راتفگ نیرتشوخ  هب  شیانث  دومن  یبن 

يادخ لوسر  یلع  تسد  هب  داد  هچ  (97  ) مَلَع

رافک شتبرض  میب  زا  برطضم  دندش 
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رفک رکاسَع  شا  هلمح  کیز  تشگ  هتسکش 

رارف ریت  وچمه  دندومنب  وا  غیتز 

دنک ربیخز  ْرَد  قیفوت  يرایتسد  هب 

راوید زا  دنروآ  نورب  هاک  هچنانچ 

دنکفا رفن  لهچ  رب  نارگ  دوب  هک  يرد 

راّبج تّوق  هب  رس  یپ  هب  شزگ  لهچ 

مسوم رد  دناوخ  هک  یلوسر  ماما  دوب 

رافک رب  تئارب  يراب  ترضح  رما  هب 

دروآ نیمز  رب  لیربج  ترضح  هکنآ  هن 

رارسالا ملاع  دزن  زا  شلزغ  تارب 

رمع یمامت  رد  هکنآ  قح  هفیلخ  دوب 

رانک درکن  وا  زا  ّقح  دشن و  ادج  ( 98  ) قحز

فرش جُرب  باتفآ  نآ  نم  ماما  دوب 

رابود سمش  ّدر  زاجعا  رس  زا  درک  هک 

دیشروخ یلع  اب  صالخا  هب  درک  هچ  نخس 

رایس تباثز و  رخافت  يوگ  دوبر 

ار تماما  دزس  ینولَس )   ) تفگ هک  یسک 

رارقا دوخ  لهج  هب  الَْول )  ) هب درک  هکنآ  هن 

دوب دناوت  یسک  فراعم  لها  ماما 

رانک شود و  هب  یفطصم  شتیبرت  درک  هک 
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میلعت شّینَُدل  ملعز  درک  هشیمه 

ودب
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رارساو رهاوظ  مولع  درپس 

ْملِع هنیدم  ِرَد  ار  یلع  مان  دومن 

راوید زارد  یهلبا  دنکن  طلغ  ات  هک 

شاب رگا  یتجاح  ارت  ملع  رهش  هب 

راهنیز ورم  جک  ار و  شرد  هار  ریگب 

شدالوا یلع و  سب  ارم  ماما  دُوب 

راک تنعل  ریغ  تسین  نآ  هب  نیا و  هب  ارم 

فجن كاخ  ياوه  زج  دوبن  رس  هب  ارم 

راک دشابن  ارم  ناهافص  ماش و  رصم و  هب 

فجن میقم  اهلاس  قح  يرای  هب  مدش 

رازم ربق و  كاپ  كاخ  نآ  دوش  دیاش  هک 

مدرک نانمشد  روج  زا  تبقاع  کیلو 

رارف رارطضا  هب  سدقم  نیمز  نآ  زا 

یلع يوربآ  هب  دّمحم  هاج  قح  هب 

ران ّتنج و  هِلا  يا  فجن  هب  ناسر  ارم 

یلَع رهم  هب  مرطاخ  دوب  عمج  هچرگا 

راتت کلم  هب  رگ  مریمب و  دنه  هب  رگا 

فورعم دوب  یلع  رهم  هب  هک  یسک  نآ  ره 

رارف ریکن  رکنم و  وا ، زا  دننک  نیقی 

دراد یضترمز  تعافش  مشچ  هک  یسک 
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راّفغزا هدژم  ریغ  دسرن  وا  شوگ  هب 

میحج يانب  دوب  ردیح  نمشد  رهبز 

راک دشابن  شخزود  یلع  ناتسود  هب 

دندومن یلع  رهم  هب  قافّتا  رگ 

ران مدرم  رهب  قلخ  ادخ  دومن  یمن 

تسین رسیم  یلع  لضف  ندرک  رصح  هچ 

رارقا دوخ  زجع  هب  نک  رگد  تسا  سب  نخس 

وا تیاهن  یب  لضف  زا  دنز  مد  هک  یسک 

راقنم دنک  رَت  رحب  زا  هک  تسا  یکغُرم  هچ 

درک ناوتن  مامت  ار  یلع  لضف  ثیدح 

راجشا ملق  رُْحبَا و  دوش  ( 99) دادم رگا 

قارغا دوب  وگتفگ  نیا  رد  هک  نکم  نامگ 

راتخم دمحا  دمآ ز  ربخ  ام  هب  نینچ 

هنعللا هیلع  يدارم  مجلم  نبا  تبرض  ترضح و  نآ  تداهش  ببس  نایب  رد  موس :  لصف 

لوا تمسق 

عول _ت ط_ قو رد  ترجه  زا  ملهچ  هنـس  ناـضمر  كراـبم  هاـم  مهدزون  بش  رد  هک  تسا  نآ  هعیـش  ياـملع  ناـیم  رو  م_ش_ه_
نیعل يدار  _م م_ جل _ن م_ با تّما  نیرت  یقش  تسد  زا  مالّسلا  هیلع  یضترم  یلع  ءایصوا  دّیس  ترضح  حب  ص_
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زاور نا پ_ ِ_ن_ ضا ج _ ير _ش ب_ه  سّد حور م_ق_ تشذـگ  هاـم  نآ  مکی  تسیب و  بش  زا  یثـُلث  نوچ  دروـخ و  تبرـض  ، 
لوــسر ترــضح  هـک  دو  هـلا ب_ هد س_ هدو ،  لا ب_ _ف_ش ش_ص_ت و س_ه س_ ير تّد ع_م_ر ش_ در و م_ ك_

زا دروآ و ب_ع_د  نا  _م_ يا تر  نآ ح_ض_ _د و ب_ه  يدر ثو گ_ يربـمغیپ م_ب_ع_ هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هـّللا  یلص 
ب_ه تر  ه_ج_ زا  ب_ع_د  و  _د  نا م_ ّ_ه  م_ك رد  تر  ح_ض_ نآ  ب_ا  لا  س_ هدز  س_ي_ ب_ع_ث_ت 
م_ص_ي_ب_ت ب_ه  نآ  زا  پ_س  و  دو  ب_ _ن_ه  يد م_ رد  لا  س_ هد  تر  ح_ض_ نآ  ب_ا  _ن_ه  يد م_
تر س_ي نآ ح_ض_ زا  ــال ش_د و ب_ع_د  مـّل م_ب_ت_ هـلآ و س_ _ه و  یل هــّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  ح_ض_
رد لا  هدزا س_ _ك_ر و ي_ بو _ با _ت  فـــال رد خ_ ها  را م_ لا و چ_ه_ ود س_ دو ، _ مر _ي ف_ نا _ گد _ نز لا  س_
تر نآ ح_ض_ هّیرهاـظ  تفــالخ  .درب و  رــس  نا ب_ه  _ت ع_ث_م_ فــال رد خ_ لا  هدزاود س_ ُ_م_ر و  _ت ع فــال خ_

لو م_ش_غ_ نا  _ق_ فا م_ن_ ب_ا  تّد  م_ نآ  _ث_ر  كا رد  و  ك_ش_ي_د  لا  س_ پ_ن_ج  ب_ه  _ب  ير ق_
ّمل هلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  زا ح_ض_ _ت_ه ب_ع_د  سو دو و پ_ي_ لاد ب_ لا و ج_ ق_ت_
ادـخ زا  گرم  بلط  دوب و  گنتلد  شیوخ  مدرم  قافن  ینامرفان و  ترثک  زا  دومرف و  یم  شیوخ  ّتیمولظم  راهظا  دوب و  مول  م_ظ_
عنام هچ  هک  دومرف  یم  یهاـگ  داد و  یم  _م خ_رب  جـل _ن م_ با _ت  سد دو ب_ه  تدا خ_ زا ش_ه_ ٍهّرَک  دـَْعب  ًهّرَکو  دومن  یم 

هک یناضمر  هام  نآ  رد  و  دـنک ؟ باضخ  مرـس  نوخ  زا  ارم  نسا  ار ك_ه م_ح_ ّ_ت  ما _ن  ير _خ_ت ت_ بد تسا ب_ هدـش 
تفر دیهاوخ  جح  هب  لاس  _ ما هک  دومرف  مالعاار  شیوخ  باحصا  ربنم  رب  داتفا  قافّتا  هام  نآ  رد  بانج  نآ  تدا  _ع_ه ش_ه_ قاو

امش نایم  رد  نم  و 
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ما ح_س_ي_ن _ ما _ه  نا رد خ_ مال و ي_ك ش_ب  _ّ سلا _ه  یل نسح ع_ ماما  هناخ  رد  بش  کی  هاـم  نآ  رد  دوب و  مهاوخن 
دومرف و یم  راطفا  دوب  رفعج  نب  هّللادـبع  هناخ  رد  هک  دوخ  رتخد  مالّـسلااهیلع  بنیز  بانج  هناخ  رد  بش  کـی  مالّـسلا و  _ه  یل ع_

مهاوخ یم  تسا  هدش  کیدزن  ادخ  رما  دومرف : یم  دندیسرپ  یم  تلاح  نآ  ببس  زا  دومرف ، یمن  لوا  _م_ه ت_ن_ قل هس  زا  هدایز 
نـسح ماما  شدنزرف  بناج  هب  ربنم  يالاب  زا  زور  کی  هک  دنا  هتـشاگن  یـضعب  دشابن و  رپ  ماعط  زا  نم  مکـش  منک و  تاقالم  ار  ادخ 

سپ زور ؛ هدزیـس  درک : ضرع  تسا ؟  هتـشذگ  زور  دنچ  ناضمر  هام  نیا  زا  ّ_د ! ابا م_ح_م يا  دومرف : دنکفا و  يرظن  مالّـسلا  هیلع 
: درک ضرع  هدنام ؟  زور  دنچ  ناضمر  هام  نیا  زا  هّللادبعابا  يا  دومرف : درک و  يرظن  مالّسلا  _ه  یل ماما ح_س_ي_ن ع_ بناج  هب 
هِمَِدب ا ُهبِضْخََیل ا  ِهّللاَو  دومرف : دوب و  دیفس  بانج  نآ  هیحل  زور  نآ  رد  دز و  دوخ  فیرش  نساحم  رب  تسد  ترضح  سپ  زور ؛ هدفه 
: دومرف داشنا  ار  رعش  نیا  سپ  درک ! دهاوخ  باضخ  رس  نوخ  اب  ار  دیفس  يوم  نیا  تّما ،  یقشا  هک  مسق  ادخ  هب  هی ا ؛ قْشَا  َثَعَْبنا  ِِذا 

 : رعش

یْلتَق ُدیُریَو  ُهَتایَح  ُدیُرا 

(100) ٍداُرم ْنِم  َِکلیلَخ  نم  َكَریذَع 

ن_ق_ل نا  _ گرز زا ب_ _ت_ي  ج_م_عا _ك_ه  نا چ_ن_ تر  ح_ض_ نآ  م_ق_ت_ل  ّ_ت  ّ_ا ك_ي_ف_ي ماو
هّکم رد  ناور  _ع_ه ن_ه_ قاو زا  دـعب  دوـب  مجلم  نب  نمحّرلادـبع  هلمج  نآ  زا  هک  جراوـخ  زا  یهورگ  هک  تسا  نـینچ  دـنا  هدرک 

نخـس یط  رد  زور  کی  دنتـسیرگ ، یم  ناورهن  ناگتـشک  رب  دنتخاس و  یم  ینمجنا  دـندرک و  یم  یعامتجا  زور  ره  دـندش و  عمج 
یمه
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یم هدوُـسآ  ناـشیا  تمحز  زا  ار  تّما  نیا  میتـشک  یم  ار  نت  ود  ره  رگا  دـنتخاس  ناـشیرپ  ار  تّما  نیا  راـک  هیواـعم  یلع و  دـنتفگ :
_ه کل ناشیا ن_ي_س_ت ب_ زا  مک  صاعلا  نب  ورمع  هک  مسق  ادخ  هب  تفگ :  تشادرب و  رـس  عجـشا  هلیبق  زا  يدرم  میتخاس ؛ 

نیعل مجل  _ُ _ن م با _د ك_ش_ت ،  ار ب_يا نت  هس  ره  هک  دـنداهن  نـیا  رب  نخـس  سپ  تـسوا ؛  هـنتف  هـشیر  داـسف و  _ل  صا
هیوداد  ) و داهن ، شیوخ  هّمذ  هب  ار  هیواعم  نتشک  دوب ، كْر )  _ُ ب  ) هب فورعم  هک  هّللادبع  نب  جاّجح  مشک ؛  یم  نم  ار  یلع  تفگ : 

رارق مه  اب  دـندرب  ياپ  هب  دـهع  نوچ  داـهن ؛ هّمذ  رب  ار  صاـع  ورمع  لـتق  تسا ،  یمی  نب ب_ك_ر ت_م_ ورمع  هب  فورعم  هک  ( 
ناضمر هام  مهدزون  بش  دنداهن ك_ه  نیا  رب  نخـس  دنوش و  هتـشک  تعاس  کی  رد  هکلب  بش  کی  رد  نت  هس  ره  دیاب  هک  دـنداد 

ماش قیرط  كُْرب )   ) هدرک عادو  ار  رگیدکی  سپ  دنیامن ؛ مادقا  رما  نیا  ماجنا  رد  دنوش  دجـسم  رـضاح  ناشیا  هک  دادـماب  زامن  ماگنه 
ار دوـخ  ریـشمش  نت  هس  ره  دـش و  ناور  هفوـک  _ب  نا _ي_ن ب_ه ج_ عـل _م  جـل _ن م_ با درک و  رـصم  رفـس  ورمع  تـفرگ و 
داد _ ما .دیـسر ب_ مهدزون  بش  هک  یهاگ  ات  دـندرب  یم  داعیم  زور  راظتنا  دنتـشاد و  موتکم  ار  رطاخ  نونک  دـنتخاس و م_ مومـسم 
زا تعامج  ناـیم  رد  دـش و  دجـس  _ل م_ خاد هداد  بآ  _ر  هز هّللاد ب_ا ش_م_ش_ي_ر  كر ب_ن ع_ب_ _ُ نآ ش_ب ب

داد و رد  یگناب  هیواعم  هدز  وا  نار  رب  دیشکب و  غیت  تفر  دوجس  هب  ای  عوکر  هب  هیواعم  هک  هاگنآ  داتسیاب  هیواعُم  يافق 
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بیبط دـندرب و  شیوخ  يارـس  هب  ار  هیواعم  دـنتفرگ و  ار ب_ كر )  ب_  ) _ت_ن_د و فر رد ه_م  نامدرم  داـتفا  رد  بارحم  رد 
ار حا  قْر ن_ك_ _ِ تسا و ع هداد  بآ  رهز  ریشمش  رثا  زا  تبرض  نیا  تفگ :  دید  ار  وا  مخز  بیبط  نوچ  دندرک  رـضا  قذاح ح_
ن_س_ل ت_و در و  _ يذ يدو پ_ _ت ب_ه_ب_ حار _ن ج_ يا _ي  هاو _ر خ_ گا _ت  سا هد  _ي_ سر _ي_ب  سآ
اب یـشوپ  یم  دـنزرف  زا  مشچ  رگا  درک و  اوادـم  هاـگنآ  درک  غاد  ار  تحارج  عضوم  هدرک  خرـس  نهآ  اـب  دـیاب  دوشن  عط  م_ن_ق_
ود ارم  منک و  ربـص  هاـمحم  هدـیدح  اـب  ناو ن_ي_س_ت ك_ه  باـت و ت_ ارم  تفگ :  هیواـعم  درک ، ناوـت  هجلاـعم  تابورـشم 

يدو _د ت_ا ب_ه_ب_ ندر اواد ك_ _ي_ر م_ قا بار ع_ق_ ار ب_ا ش_ وا  پ_س  تسا ؛  یفاک  هّللادبع  دیزی و  مدـنزرف 
تشامگب نانابساپ  دندرک و  انب  يا  هروصقم  دجسم  رد  وا  رهب  زا  ات  درک  رما  تّحص ،  زا  دعب  تشگ و  عطقنم  وا  لسن  _ت و  فا ي_

ناـمالا و تفگ :  دـنری  _ گر زا ت_ن_ش ب_ اـت س_ر  داد  ناـمرف  تخاـس و  رـضاح  ار  كُْرب )   ) سپ دـننک ؛ تـسارح  ار  وا  اـت 
ات نک  سبح  ارم  نونکا  دـشکب  تقو  نیا  رد  ار  یلع  هک  تسا  هتفر  نم  قیفر  تفگ :  تراشب ؟  نآ  تسیچ  تفگ :  هیواعم  هراشبلا ! 

مور _ا ك_ن ك_ه ب_ هر ار  _ه م_ نر _ گا _ي ب_ك_ن و  هاو _چ_ه خ_ نآ _د  نا ار ك_ش_ت_ه  یلع  رگا  دسر  ربخ 
یلوق رباـنب  سپ  ینک ؛  مکح  نم  ّقح  رد  یهاوخ  هچره  هک  میآ  وت  دزن  هب  زاـب  هک  منک  داـی  دـنگوس  مناـسر و  لـتق  ار ب_ه  یل  ع_

نینم ؤملاریما  تداهش  ربخ  هک  یهاگ  ات  دندرک  سبح  ار  وا  ات  درک  رما  هیواعم 
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.درک اهر  ار  وا  مالّسلا  هیلع  یلع  لتق  هنارکش  هب  دیسر  مالّسلا  هیلع 

رد مو  اب ش_م_ش_ي_ر م_س_م_ سپ  دیسرب  ناضمر  رهش  مهدزون  بش  ات  درک  ربص  دش  رـصم  لخاد  نوچ  رکب  نب  ورمع  اّما 
_ج_ي نلو ار ق_ صا  _ عور بش ع_م_ نآ  رد  اضق  زا  تسـشن  صاـعورمع  راـظت  _ نا _د و ب_ه  مآرد _ع  ما م_س_ج_د ج_

دجـسم هب  شیوخ  تباـین  هب  دـنتفگ  یم  هبیبـح  یبا  نب  هجراـخ  هک  ار  رـصم  یـضاق  سپ  تفر ،  دجـسم  هب  تسناوتن  دـش و  ضراـع 
ار دوخ  ریـشمش  تسا  صاعورمع  زامنـشیپ  هک  تفر  نامگ  ناـنچ  ار  _ن ب_ك_ر  بور داتـسیا ع_م_ زاـمن  هب  هجراـخ  داتـسرف ،
ار وا  مدرم  هک  دـنک  رارف  اـت  تساوخ  یمه  دـیناطلغب و  دوخ  نوـخ  رد  ار  وا  دروآ و  دورف  _خ_ت  بد _ه ب_ جرا رب خ_ دیـشک و 

تخس دومن و  عزج  زاغآ  نوعلم  نآ  دنـش  ار ب_ك_ وا  ات  داد  نامرف  صاعلا  نبورمع  دندرب ؛ ار  وا  صاعورمع ،  دزن  هب  دنتفرگب و 
زا نم  هّللاوال !  تفگ :  تسا ؟  تکاله  راـک  نیا  يازج  هک  یتسنادـن  رگم  تسیچ  نتـسیرگ  نیا  گرم  ماـگنه  دـنتفگ : تسیرگب ، 

يوزرآ هب  مجلم )  نبا   ) و كُْرب )   ) هک منیگمغ  نآ  زا  متفاین و  رفظ  ورمع  لـتق  رب  هک  میرگ  نآ م_ي  زا  هکلب  موشن  ناـساره  گرم 
تدایع هب  رگ  _ يد زور  _د و  ندز ندر  ار گ_ وا  ات  تفگ  ورمع  دـندینارذگ ، شیوخ  غیت  هب  ار  هیواعم  یلع و  دندیـسر و  شیوخ 

_ا با ي_ا  در و گ_ف_ت :  صا ك_ _ عور ور ب_ه ع_م_ تــشاد ،  یقاــب  یناـــج  هشاـــشح  زوــنه  وا  تــفر و  هجراـــخ 
.ار هجراخ  درک  هدارا  دنوادخ  نکل  تفگ :  ورمع  ارت ، لتق  _ت ج_ز  شاد هدارا ن_ در  _ن م_ يا _ا  نا ه_م_ هّللاد !  ع_ب_

هب مجلم  نب  نمحرلادبع  اّما 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 443 

http://www.ghaemiyeh.com


نکلو دش  دورف  دنتـشاد  ياج  اجنآ  رد  جراوخ  نیدعاق  هک  هَْدنِک  ینب  هّلحم  رد  دمآ و  هفوک  هب  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  لتق  دصق 
زور مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  نتـشک  راظتنا  هب  هک  ماّیا  نیا  رد  دوش  رـشتنم  ادابم  هک  تشاد  یم  یفخم  ار  شیوخ  دصق  جراوخ  زا 

تخـس وا  درک و  تاقالم  ار  هّیمیت  رـضخا  تنب  ِما  طَق  اـجنآ  رد  تفر  شیوخ  باحـصا  زا  یکی  تراـیز  هب  یتقو  درب  یم  رـس  ب_ه 
دوب هتشک  ناورهن  رد  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دو  جراو ب_ هلمج خ_ زا  هک  ار  وا  ردارب  ردپ و  دوب و  يوم  نیگـشم  يور و  وکین 

نو ن_ظ_ر ار چ_ _م  جـل _ن م_ با دو ، _ت ب_ _ت ب_ي ن_ه_يا مو مـال خ_ص_ _ّ سلا هیلع  یلع  اـب  ار  وا  تهج  نیا  زا 
رْهَم هچ  هک  تفگ  ماطق  دش ، نوریب  ِماطَق  يراگتـساوخ  رد  زا  مرجال  دادب ؛ تسد  زا  لد  هراب  کی  داتف  وا  يارآ  لد  لا  ب_ه ج_م_
یبا نب  یلع  نتـشک  یمـالغ و  یکزی و  مهرد و ك_ن_ رازه  هس  نم  قادـص  تفگ :  یئوـگب !  هچره  تـفگ :  درک ؟ یهاوـخ  نـم 

زا _ه  نو یل ك_ه چ_گ_ _ت ج_ز ق_ت_ل ع_ سا یتـفگ م_م_ك_ن  هچنآ  ماـمت  هک  تـفگ  مـجُلم  نـبا  تـسا !  بلاـط 
ینز و یم  ریـشمش  وا  رب  ناهگان  دشاب  لفاغ  وت  زا  دـشاب و  يرما  هب  لوغـشم  یلع  هک  یتقو  تفگ :  ِماطق  دوش ؛ رّـسیم  يار م_ن  ب_

سپ يوش  هتـشک  وت  رگا  یتخاس و  اّنهُم  نم  اـب  ار  دوخ  شیع  يداد و  افـش  ارم  بلق  یتشک  رگا  یم ك_ش_ي پ_س  ار  وا  ًهلیغ 
ایند ب_ه ت_و م_ي رد  هچنآ  زا  وت  يارب  تسا  رتهب  اهباوث  زا  دسر  یم  وت  هب  ترخآ  رد  هچنآ 
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رهـش نیا  هب  زین  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ :  دراد  تقفاوم  بهذـم  رد  وا  اـب  هنوـعلم  نآ  هک  تسناد  _م  جـل _ن م_ با .د  _ سر
تنواعم رما  نیا  رد  ار  وت  هک  منک  یم  هارمه  وت  اب  ار  دوخ ج_م_ع_ي  هلیبق  زا  نم  هک  تفگ  ماـطق  راـک ، نیا  يارب  رگم  ما  هدـماین 

نیا رد  زین  مجلم  نبا  .دیبلط و  مجلم  نبا  يرای  يارب  ار  وا  دوب و  وا  هلیبق  زا  هک  دلاُجم  نادْرَو ب_ن  دزن  هب  داتـسرف  سک  سپ  دننک ،
درک رادـید  تشاد  جراوخ  بهذـم  دوب و  عجـشا  هلیبق  زا  هک  ار  هَرَْجب  نب  بیبش  یتقو  دوب  مالّـسلا  هیلع  یلع  لتق  ممـصم  هک  تاـقوا 

_م جـل _ن م_ با چ_ه ك_ن_م ؟  گ_ف_ت :  ترخآ ك_ن_ي ؟  ایند و  فرـش  بسک  هک  یناوت  چـیه  بیبش !  يا  تفگ : 
دیرگب وـت  يازع  هب  رداـم  مـجلم !  نباـی  تـفگ :  بیبـش  ینک ،  تناـعا  ارم  یل ،  رد ق_ت_ل ع_ نو گ_ف_ت ك_ه  _ عـل م_
لددـب ناسرت و  نیدـنچ  تفگ :  مجلم  نبا  تفای ؟  ناوت  تسد  وزرآ  نیدـب  _ه  نو يا چ_گ_ هدر  _كا ك_ نلو ارم ه_ هشیدـنا 

ار دوخ  لد  میزاس و  یم  ریشم  ار ب_ا ش_ وا  راک  میزات و  یم  يو  رب  رجف  زامن  ماگنه  میزاس و  یم  نیمک  عماج  دجـسم  رد  شابم 
تسدمه دوخ  اب  تخاس و  لد  يوق  ار  بیبش  هک  درک  نخس  هنوگن  _ يا زا  نادنچ  میئوج .  یم  زاب  ار  دوخ  نوخ  میـشخب و  یم  افش 

اپرب وا  يارب  زا  همیخ  هّبق و  دوب و  مظعا  دجـسم  رد  هنوعلم  نآ  ماگنه  نیا  رد  درب و  ِماطَق  دزن  هب  دو  اب خ_ ار  وا  دومن و  ناتـسادمه  و 
هب دندوب و  هدرک 
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 : _ه گ_ف_ت نو _ عـل نآ م_ داد  _ه_ي  گآ ار  ماـطق  دوـخ ، اــب  بیبـش  قاــفتا  زا  مـجلم  نـبا  سپ  دوـب ، لوغــشم  فاــکتعا 
نوریب دجـسم  زا  نوعلم  ود  نآ  سپ  دـیئآ ؛ نم  دزن  هب  اـجنیا  رد  دـیرآ  لـت  ار ب_ه ق_ وا  _ت_ي_د  ساو ها ك_ه خ_ _ گر ه_

رد ماـطَق  دزن  هب  نادْرَو  بیبـش و  اـب  مجلم  نبا  سپ  دیـسر ، مهدزوـن  هبنـشراهچ  بش  اـت  دـندر  هـب س_ر ب_ يزور  دـنچ  دـندش و 
ناشیا م_ح_ك_م ب_ب_س_ت و ياه  هنیس  رب  دیبلط و  ریرح  زا  دنچ  يا  هتفاب  هنوعلم  نآ  دند  _ر ش_ ضا م_س_ج_د ح_

نوچ دـیرب و  تصرفز  اـهتنا  درم  نادرم  نوچ  تفگ  دـندرک و  لـیام  داد ت_ا ح_ ار ب_ هداد  بآ  _ر  هز _يا  هر ش_م_ش_ي_
رد _د و  ند نور ش_ _ه ب_ي_ نو _ عــل نآ م_ دز  زا ن_ نآ س_ه ت_ن  _ي_د ؛ هد تــسد ن_ زا  ار  تــقو  دیـــسر  ماــگنه 

، دــش یم  دجــسم  لِـخاد  نآ  زا  مـال  _ّ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ مـلار _ي_ ما تر  يرد ك_ه ح_ض_ نآ  _ل  م_ق_با
یتقو دندوب  لایخ  نیا  هب  نوعلم  هس  نیا  هک  ماّیا  نیا  رد  مه  .دـندرب و  یم  ار  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  راظتنا  دنتـسشنب و 

ات دوب  هداهن  هّمذ  رب  ار  ناشیا  تناعا  زین  ثعـشا  دندوب  هداد  یهاگآ  نتـشیوخ  مزع  زا  ار  وا  دندوب و  هدرک  رادـید  ار  سیق  نب  ثعـشا 
زا هّللا ك_ه  _م_ه  حر يدـع  نب  رْجُح  .دـمآ و  ناشیا  دزن  هب  شیوخ  هدـعولا  بسح  زین  وا  دوب  مهدزون  هلیل  هک  _ن ش_ب  يا رد 

_ع_ث م_ي شا _ي_د ك_ه  سر وا  شو  هـب گ_ ناــهگان  درب  یم  رــس  هـب  دجــسم  رد  ار  بــش  نآ  دوــب  نایعیــش  ناــگرزب 
یهاوخ اوسر  دـیمد و  حبـص  هک  شیوخ  تجاح  حا  _ج_ نا رد  نک  تعرـس  باتـشب و  شیوخ  راک  رد  مجلم !  نباـی  _د : يو گ_

نخس نیا  زا  رْجُح  .دیدرگ 
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_ي_د سر م_س_ج_د  نو ب_ه  _ت چ_ شذ گ_ زا ح_ّد  را  X.ك_  < يا تفگ :  ثعـشا ،  اـب  دـیمهف و  ار  ناـشیا  ضرغ 
.دنهد یم  ربخ  ترضح  نآ  لتق  ار ش_ن_ي_د ك_ه ب_ه  مدر  ياد م_ ص_

زا بــش :  نآ  رد  ار  مالــّـسلا  هــیلع  _ؤ م_ن_ي_ن  مـــلار _ي_ ما تر  لا ح_ض_ نا ك_ن_ي_م ح_ نو ب_ي_ _ن_ كا
بانج نآ  راطفا  يارب  نم  داتـسیا ، زامن  هب  دـمآ  هناخ  هب  مردـپ  دیـسر  ناضمر  هام  مهدزون  بش  نوچ  دومرف  هک  هدـش  لـقن  موثلکّما 

نوچ دش ، غراف  زامن  زا  نوچ  دوب  نآ  رد  هدوس  کمن  زا  يرادقم  نََبل و  زا  يا  هساک  اب  وج  نان  هصرق  ود  هک  متشاذگ  رـضاح  یقبط 
نم هک  یناد  یمن  رگم  يا  هدرک  رِـضاح  شروخناـن  ود  قَبَط  کـی  رد  نم  يارب  رتـخد ! يا  دومرف : تسیرگب و  تسیرگن  ار  قـبط  نآ 

كارو و _ه خ_ كر ه_ رتخد ! يا  منک ؟  یم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دوخ  ّمع  رـسپ  ردارب و  _ع_ت  م_ت_با
باسح ای  _ ند لال  رد ح_ _ت_ر ! خد يا  _ت ،  سا رتشیب  یلاعت  قح  دزن  تمایق  رد  وا  نداتـسیا  تسا  رتوکین  اـیند  رد  وا  كاـشوپ 

هر _ كذ ار ت_ مـّل  هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر ترـضح  دـهز  زا  یخرب  سپ  باذـع .  اـیند  مارح  رد  تـسا و 
ار نََبل  هساـک  نم  سپ  يرادرب ؛  ار  یکی  شروخ ،  ود  نیا  زا  اـت  منکن  را  _ط_ فا دـنگوس  ادـخ  هب  دوـمرف : هاـگ  _ نآ دو  _ مر ف_
زا تساخرب و ب_ه ن_م_ دروآ و  اج  هب  یهلا  يانث  دـمح و  دومرف و  لوانت  کمن  اـب  وج  ناـن  زا  یکدـنا  ترـضح  نآ  متـشادرب و 

ب_ه لا  _ت_ه_ با و  عّر  ت_ض_ و  دو  ب_ دو  س_ج_ و  عو  _ كر لو  م_ش_غ_ _ت_ه  سو پ_ي_ دا  _س_ت_ يا
هدش لقن  دومن و  یم  لاعتم  قلاخ  هاگرد 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 447 

http://www.ghaemiyeh.com


یم بارطضا  درک و  یم  رظن  نامسآ  فارطا  هب  دش و  یم  لخاد  تفر و  یم  نوریب  دوخ  تیب  زا  رایسب  بش  نآ  رد  ترـضح  نآ  هک 
ینعی ِتْوَْـملا ؛  یف  یل  ْكرا  َّمُهّللَا ب  تـفگ :  یم  دوـمرف و  توـالت  ار  سی  هروـس  در و  يراز م_ي ك_ عّر و  دوـمن و ت_ض_

الَو َلْوَح  هکرا ال  _ه م_ب_ مل َنو و ك_ _ُ ِ_ع جا ِْهَیِلا ر  ّانِاَو  ِهّلل  ّانِا  تفگ :  یم  رایـسب  ار ، گرم  نم  يارب  نادرگ  كرابم  ادنوادخ 
.دومن یم  رافغتسا  داتسرف و  یم  تاولص  رایسب  درک و  یم  ررکم  رایسب  ار  ِمیظَْعلا  ِِّیلَعلا  ِهّللِاب  ِالا  َهَُّوق 

هب تفرن  نوریب  بش  زامن  يارب  دوب و  رادـیب  بش  نآ  مامت  رد  ترـضح  هک  دـنا  هدرک  تیاور  هریغ  بو و  _ شآ _ن ش_ه_ر  با و 
 . شیوخ هشیمه  تداع  فالخ 

: دومرف تسیچ ؟  يارب  بش  نیا  رد  ام  بار ش_ _ط_ ضا يراد و  _ن ب_ي_ يا رد ! يا پ_ در : ضر ك_ مو ع_ _ ّما ك_ثل
هد ج_ع_ ، ) دراز زا گ_ مدر ن_م_ اب م_ دور و  دجسم  هب  هدعج  دیئامرفب  درک : ضرع  دش ! مهاوخ  دیهـش  نم  بش  نیا  حبـص  رد 

: دو _ مر ف_ _ت )  سا مـــال  _ّ سلا هــیلع  نـــینم  ؤـــملاریما  رهاوـــخ  یناـــه  ّما  شرداـــم  تـــسا و  هر  _د ه_ب_ي_ نزر ف_
_ي هلا زا ق_ض_يا  دو ك_ه  _ مر _ي ف_ ناو یب ت_ سپ  درازگ ؛) زامن  مدرم  اب  دور و  دجـسم  هب  هدعج  دئ  _ يو (ب_گ_

(101) .دومن دجسم  هب  نتفر  گن  _ هآ دو  _خ_ت و خ_ ير ناو گ_ ن_م_ي ت_

نامــسآ ن_ظ_ر م_ي هـب  تـفر و  یم  نوریب  رایــسب  دوـب و  رادـیب  تر  نآ ح_ض_ نآ ش_ب  رد  هد ك_ه  _ت ش_ ياور و 
ار نآ ش_ب_ي ك_ه م_ _ت  سا _ن  يا هدـشن  هتفگ  نم  هب  غورد  میوـگ و  یمن  غورد  هک  مـسق  ادـخ  هـب  : دوـمرف یم  دـنکفا و 

یمرب شیوخ  عجضم  هب  سپ  دنا ، هداد  تداه  هد ش_ _ْ عَو
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، داد رد  زاـمن  يادـن  دـمآرد و  ترـضح  نآ  نّذ  ؤم  حا )  _ّ َ_ب ْ_ن ن ِبا  ) علا ش_د _ي ك_ه ف_ج_ر ط_ نا _ مز سپ  تشگ 
زا تدا  فال ع_ دندوب ب_ه خ_ هناخ  رد  هک  دـنچ  نایباغرم  دـمآ  هناخ  نحـص  هب  نوچ  تساخرب  دجـسم  گنهآ  هب  تر  ح_ض_
دنت _ ساو _د ب_ع_ض_ي خ_ ندر یمه ك_ هحیـص  دایرف و  دـندز و  یم  رپ  دـندمآرد و  تر  نآ ح_ض_ يور  پ_ي_ش 

ي_ع_ن_ي ( 102 () ُحـــئآو _َ ُ_ه_ا ن َ_ع ْ_ب َ_ت ُحـــئآوَص ت َّنُهَّنِاــف  َّنُهوـُـعَد  : ) دوــمرف ترـــضح  دـــننارب  ار  ناــشیا  هــک 
هب .دـنراد و  ناگدـننک  هحوـن  یپ ،  زا  هـک  دـنناگدننز  هحیــص  ناـشیا  اـنامه  دوـخ  لا  ار ب_ه ح_ نا  _ش_ يا _د  يراذ ب_گ_

لا ب_د م_ي ار ف_ چ_ رد ! يا پ_ در : ضر ك_ مــال ع_ _ّ سلا _ه  یل ما ح_س_ن ع_ _ ما مو ي_ا  _ ثـل ما ك_ یتــیاور 
هکنآ ای  موش  یم  هتـش  _د ك_ه ك_ هد تدا م_ي  لد ش_ه_ _ن  کـلو _م  نز لا ب_د ن_م_ي  ف_ دو : _ مر ف_ _ي ؟  نز

 ! نم كرتخد  يا  دومرف : دومن و  موثلک  ّما  هب  ار  نایباغرم  شرافـس  هاگنآ  يرا ش_د ؛ منابز ج_ هب  هک  دوب  یّقح  نخـس  نیا  دومرف :
نخـس رب  تسین  رداق  درادن و  نابز  هک  ار  يزیچ  یتشاد  سوبحم  هک  اریز  ینک ؛  اهر  ار  _ن_ه_ا  يا نم ب_ر ت_و ك_ه  قح  هب 

نوچ دنروخب و  نیمز  ياههایگ  زا  دنورب و  نک  اهر  هن  رگا  نک و  باریس  هد و  اذغ  ار  اهنآ  سپ  دوش  هنشت  ای  هنسرگ  هاگره  نتفگ ، 
يراعـشا تسب و  مکحم  ار  رمک  ترـضح  دش  زاب  شکرابم  رمک  زا  دش و  دـنب  ترـضح  نآ  دـنبرمک  رد  بالق ،  دیـسر  هناخ  رد  هب 

 : تسا تیب  ود  نیا  هلمج  زا  هک  درک  داشنا  دنچ 

مود تمسق 

نور تساوخ ب_ي_ نوچ  دوب و  امرخ  تخرد  هنت  زا  ترـضح  نآ  هناخ  رد  هت  گ_ف_ يدو )  م_س_ع_  ) _ي_ن ما خّرو  (م_
رد دورب 
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دو و دو ب_گ_ش_ راِزا خ_ دا و  يراـنک ن_ه_ دـنک و  اـج  زا  ار  رد  ترــضح  نآ  حـتف ،  دوـب  هدـش  لکــشم  دــش و  یمن  زاـب 
(103 () ...ْدُدُْشا دو : _ مر دا ف_ _ش_ نا ار  ود ش_ع_ر  _ن  يا م_ح_ك_م ب_س_ت و 

 : رعش

ِتْوَْمِلل َکَمیزا  یَح  ْدُدُْشا 

کیق ا َتوَملا ال  َّنَِاف 

ِتْوَملا ِنَع  ْعَزْجَت  الَو 

کیدا ا ِنب  َّلَح  ِذا ا 

ِرْهَّدلاب َّرَتْغَت  الَو 

کیفا ا ُوی  َنا  إَو ْن ك 

ُرْهَّدلا َکَکَحْضَا  مَک ا 

کیْکُبی ا(104) ُرْهَّدلا  َكا  ذَک 

و دو ، _د ن_م_ هاو تاـقالم خ_ ارت  گرم  اـنامه  سپ  گرم ،  يارب  ار  دوـخ  ناـیم  دـنبب  یلع !  يا  هـکنآ :  راعــشا  نو  م_ض_م_
ایند م_ش_و ب_ه  رور  م_غ_ و  لز ت_و ، م_ن_ دو ب_ه  لزا ش_ ن_ _ت_ي ك_ه  قو گر  م_ زا  م_ك_ن  عَز  _َ ج

یهلا تفگ :  سپ  دروآرد ؛ دهاوخ  هیرگ  هب  ارت  نینچمه  تسا ،  هدینادرگ  نادنخ  ارت  رهد  هک  نانچمه  دیامن ، تقفاوم  وت  اب  دنچره 
 . يامرف هتسجخ  نم  رب  ار  دوخ  ياقل  نک و  كرابم  نم  رب  ار  گرم 

زا مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  تشادرب و  ُها  ثْوَـغا  ُهاـَتبَا و و  داـیر و ا  _تا ف_ مل _ن ك_ يا ند  زا ش_ن_ي_ مو  _ُ ثـْل _ُ ّ_ك ُما
یم دنگوس  ارت  هک  دومرف  ترضح  _م ،  امش ب_شا اب  مهاوخ  یمه  درک  ضرع  دیسر  ترضح  نآ  هب  نوچ  تفر  نوریب  ردپ  يافق 

نیگمغ نوزحم و  موثلک  ّما  اـب  دـش و  زاـب  هناـخ  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  يدرگرب ،  هک  وت  رب  تسا  نم  يارب  زا  هک  یّقح  هب  مهد 
.دنتسیرگ یمدندوب  هدرک  هدهاشم  راوگرزبردپ  زا  هک  یلاوقا  لاوحا و  رب  دنتسشن و 

_ل ه_يا يد دراو م_س_ج_د گ_ش_ت و ق_ن_ مــــال  _ّ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ مـــلار _ي_ ما يو  نآ س_ زا  و 
 ، تشگ بیقعت  لوغشم  یتخل  تشازگب و  زامن  دنچ  یتعکر  یکیرات  رد  ترضح  نآ  دوب ، شوماخ  دج  م_س_
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ناذا م_ي تر  نآ ح_ض_ نو  داد و چ_ رد  ناذا  گـناب  داــهن و  شوـگ  رب  كراــبم  ناتــشگنا  دــمآ و  دجــسم  ماــب  رب  هاــگنآ 
_ه ب_ه نَذْءا _َ زا م ها  _گ_ نآ _ي_د ، سر _ج_ا م_ي  نآ هب  شناذا  يادص  هکنآ  رگم  دوبن  هفوک  رد  هناخ  چیه  گ_ف_ت 

ریز هـب  ماـب  زا  هاـگنآ  داتـسرف  یم  تاوـل  _ل م_ي گ_ف_ت و ص_ یل _س و ت_ه_ يد ار ت_ق_ ياد  _د و خ_ مآ _ر  يز
: دومرف تئارق  ار  تیب  دنچ  نیا  دمآ و 

 : رعش

ِدِهاجُمْلا نِمْؤُملا  َلیبَس  اوُّلَخ 

هاشملا يذَو  ُبتُکلا  يذ  هّللا  یف 

ِحاْولا َْریَغ  ُُدبْعَی  ِهّللا ال  ِیف 

(105) ِدِجاسَْملا َیِلا  َساّنلا  ُِظقُوی  َو 

مجلم نبا  تخیگنا و  _ي  مر باوخ ب_ زا  زامن  يارب  ار  ناگتفخ  هولَّصلا و  هولَّصلا  تفگ :  یمه  دـمآرد و  دجـسم  نحـص  هب  سپ 
مالّـسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  هک  ماـگنه  نیا  درک ؛ یم  رّکفت  تشاد  هدارا  هک  میظع  رما  نآ  رد  دوب و  رادـیب  بش  نآ  ماـمت  رد  نوـعلم 

هماج ریز  رد  ار  دوخ  مومسم  ریـشمش  دوب و  هداتفا  رد  يور  هب  ناگتفخ  نای  رد م_ وا ن_ي_ز  درک  یم  رادیب  زامن  يارب  ار  ناگتفخ 
باو _ن خ_ يا هک  باوـخم  نینچ  زاـمن و  يارب  زیخرب ! دوـمرف : دیـسر  ودـب  مالّـسلا  هـیلع  نـینم  _ؤ  مـلار _ي_ ما نو  چ_ تـشاد ، 

باوخ هک  باوـخب  پچ  فرط  هب  اـی  تسا  ناـنم  ؤـم  باوـخ  هک  باوـخب  _ت  سار _ت  سد ب_ر  _ت ،  سا _ي_ن  طا ش_ي_
 . تسا ناربمغیپ  باوخ  هک  باوخب  تشپ  رب  تسا و  ءامکح 

اهراسهوک دوش و  كاچ  نیمز  دزیر و  ورف  اهنامـسآ  نآ  زا  تسا  کیدزن  هک  يراد  رطاخ  رد  يدص  ق_ دو : _ مر ها ف_ _گ_ نآ
هب تفر و  بارح  _ت و ب_ه م_ شذ رد گ_ وا  زا  و  يراد !  هچ  هماج  ریز  رد  هک  داد  ربخ  مناوت  یم  مهاوخب  رگا  ددرگ و  نوگن 
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ياقـشَا ار  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هک  دوب  هت  وا گ_ش_ دز  _ شو ٍهّر گ_ _َ َدَْعب ك ًهّرَک  هکنیا  اب  مجلم  نبا  اّما  .داتـسیا و  زامن 
بـش نآ  و  مباـین .  تسد  زین  وزرآ  رب  مشاـب و  سک  نآ  نم  مسرت  یم  تفگ  یم  ار  ِما  َ_ط_ _ي ق ها دـنک و گ_ یم  دیهـش  تـّما 

نو خ_س و ار چ_ نوگاــنوگ  تــالایخ  نـیا  وا  تواقــش  بالیــس  تبقاــع  دوــب  مـیظع  رما  نــیا  هشیدــنا  رد  داد  _ ما ت_ا ب_
مالّـسلا هیلع  _ؤ م_ن_ي_ن  مـلار _ي_ ما رد ق_ت_ل  ار  _ش  يو مز خ_ داد و ع_ نا ف_ن_ا  _ فو _كا ب_ه ط_ خ_شا

رد زین  بیبَـش  نادْرَو و  _ت ،  فر دو ج_يا گ_ بار ب_ يوـلهپ م_ح_ رد  هـک  هناوتــسا  نآ  يوـلهپ  رد  دـمایب  درک و  تـسرد 
 ، _ت شادر هد ب_ زا س_ج_ لّوا س_ر  _ع_ت  كر رد  مــال  _ّ سلا _ه  یل نــینم ع_ ؤــملاریما  نوــچ  دـــندیزخ ، يا  هشوــگ 

یلع ال مْکُْحلا ي ا  ِهّلل  هک :  دز  گناب  در و  تر ك_ نآ ح_ض_ _ن_گ ق_ت_ل  هآ لّوا  هَر  _ْ َ_ج _ن ب با ش_ب_ي_ب 
نید راک  ینک و  مکح  نتشیوخ  زا  یناوت  _ت ت_و ن_ سا _د  نواد صا خ_ ي_ع_ن_ي ح_ك_م خ_ َِکباحْص ؛ الَو ال  ََکل 
یب دمآ  مجلم  نبا  وا ، سپ  زا  .درک  اطخ  دـمآ و  قاط  رب  وا  ریـشمش  دـنارب  ار  غیت  تفگب و  نیا  يراذـگزاب .  ْنیَمَکَح  تموکح  هب  ار 

زا ق_ض_ا دروآ و  دور  تر ف_ نآ ح_ض_ قرف  رب  ریــشمش  تـفگب و  تاــملک  نـیا  داد  یتــکرح  ار  دوــخ  ریــشمش  یناوــت 
: دومرف ترضح  نآ  تفاکشب  ار  هدجس  عضوم  ات  دمآ و  دودبع  نبورمع  مخز  ياج  هب  وا  تبر  ض_

.ِهَبْعَکلا ِّبَرَو  ُتُْزف  ِهّللا  ِلوُسَر  ِهَِّلم  یلَعَو  ِهّللِابو  ِهّللا  ِمِْسب 

_ن با _ه  يدو دنزرف ي_ه_ هک  دـش  دـنلب  شا  هفیرـش  هحیـص  و  مدـش !  راگتـسر  هک  هب  ياد ك_ع_ _ن_د ب_ه خ_ گو س_
، دیراد ذوخءام  ار  وا  تشک  ارم  مجل  م_
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سپ دوب  هدش  نوگرگید  مدرم  لاح  دش و  دنلب  اهادص  دندش و  نوعلم  نآ  بلط  رد  دندینش  ترـضح  نآ  يادص  نوچ  دجـسم  لها 
عـضاوم رب  دریگ و  یمرب  كاخ  هدش و  هتفاکـش  شکرابم  قْرَف  هداتفا و  بارحم  رد  ترـضح  نآ  هک  دـندیود  بارحم  يوس  هب  همه 

(106 :) دناوخ یم  هکرابم  هیآ  نیا  دزیر و  یم  تحارج 

(107  .() يرُْخا ًهَرا  ْمُکُجِرُْخن ت  اهنِمَو  ْمُکُدیُعن  هیفَو ا  ْمُکا  نْقَلَخ  اهنِم  )

را ار ب_ مروآ ش_م_ا  یم  نوریب  نــیمز  زا  ار و  امـــش  مــنادرگ  یمرب  نــیمز  رد  ار و  امـــش  مدرک  قــلخ  نــیمز  زا  ین  ؛ي_ع_
هیلع و هّللا  یلص  اد  لو خ_ _ سر _ت ش_د گ_ف_ت_ه  سار اد و  _ر خ_ ما _د  مآ دو ك_ه  _ مر پ_س ف_ _گ_ر ؛ يد

یم هدش و  باضخ  نوخ  هب  شکرابم  شیر  تسا و  يراج  شفیرش  نساحم  يور و  رب  شرس  نوخ  هک  دندید  نامدرم  مّلس ؛  هلآ و 
: دیامرف

نم هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوـسر  اد و  _ت ك_ه خ_ سا هد  _ عو نا  _ن ه_م_ يا ُهـُلو ؛ _ُ سَرَو ُهـّللا  َ_ا  نَد _َ عَو ه ذ ا م ا 
_د و مآ جو  _ا ب_ه م_ ها _ يرد _د و  يزرل _ي_ن ب_ مز تر  نآ ح_ض_ قرف  رب  مجُلم  نبا  تبرـض  ماـگنه  مـه  و  دـنا ؛ هداد 
دش و دـنلب  اهنامـسآ  هکئالم  زا  شورخ  دروخ و  _يا م_س_ج_د ب_ه ه_م  هرد لزلز گ_ش_ت و  _ه_ا م_ت_ نا _م_ سآ

ادن نیمز  نامسآ و  نایم  رد  لیئربج  _ت و  خا _ك س_ يرا ار ت_ نا  _د ك_ه ج_ه_ يزو _ي س_خ_ت ب_ ها داب س_ي_
 : تفگ دندینشب و  نامدرم  هکنانچ  داد  رد 

َ_ف_ي ُ_ص_ط ْملا ِّم  _َ ْ_ُن ع با َلـُِتق  یْقثُْولا  ُهَوْرُْعلا  ِتَمَـصَْفناَو  یقُّتلا  ُمـالْعَا  ْتَسَمَْطناَو  يد  _ُ ْهلا ُنا  _ كْرَا ِهّللاَو  َ_ْت  مَّد _َ َ_ه ت
؛ ِءا یِقْشَالا  یَقْشَا  ُهَلَتَق  یضَتْرُْملا  ُِّیلَع  َِلُتق  یبَتْج  _ُ ْملا ُّي  _ِ صَْولا ِ_َل  ُ_ت ق

ملع ياه  هراتس  دش  کیرات  تیاده و  ناکرا  تسکش  مه  رد  هک  دنگوس  ادخ  هب 
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ِلا _ق_يا  ثوـلا هور  يرا و گ_س_ي_خ_ت_ه ش_د ع_ _ كز _ي_ هر _ه ه_يا پ_ نا فرطرب ش_د ن_ش_ توـّبن و 
یضترم یلع  ءایصوا  دّیس  دش  دیهش  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  دّمحم  ِّمَع  ه_ي و ك_ش_ت_ه ش_د پ_س_ر 

.ءایقشا نیرت  تخبدب  ار  وا  درک  دیهش 

_ت و ا شادر دایرف ب_ درک و  كاچ  ناـبیرگ  دز و  دوخ  يور  رب  هچناـپط  دـی  ار ش_ن_ اد  _ن ص_ يا مو  _ ّما ك_ثل نو  چ_
هحون و مدرم  هک  دندید  دـندیود ، دجـسم  يوس  هب  هناخ  زا  مالّـسلاامهیلع  ْنیَنَـسَح  سپ  ها  دـّم  ها و ا م_ح_ _ّ یل _َ ها و ا ع َ_ت_ بَا
مانـصا و زگره  هک  دهاجم  دباع  ماما  دـش  دیهـش  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  نینم  ؤُْملاریمَا  ها َو و ا  ما  ِماا  و  دـنیوگ : یم  دـننک و  یم  دایرف 

نو ّمل پ_س چ_ هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر دو ب_ه  مدر ب_ _ب_ه م_ شا درکن و  هدجـس  ار  ناثوا 
هب نوچ  میدـید ؛  ار ن_م_ي  زور  نیا  میدوب و  هدرم  شاک  دـنتفگ  یم  دـندروآرب و  هایلَع  هاَتبَاا و و ا  دایرف و  دـندش  دجـسم  لخاد 

راصنا باحـصا و  زا  یتعامج  هدعجوبا َو  و  هداتفا .  رد  بارحم  نایم  رد  هک  دندید  ار  شیوخ  راوگرزب  ردپ  دندمآ  بارحم  کیدزن 
، درادـن یئاناوت  وا  درازگ و  زامن  مدرم  اـب  اـت  دـنراد  اـپ  رب  ار  ترـضح  نآ  رگم  _ن_د ت_ا  هاو یمه خ_ دنرـضاح و  ترـضح  نآ 

نآ درازگ و  زاـمن  مدرم  اـب  هک  تشاد  زاـب  دوـخ  ياـج  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤـملاریما  ترـضح  پ_س 
نوچ تشگ ،  یم  لیامتم  لامش  نیمی و  بناج  _م ب_ه  خز تدش  رهز و  تمحز  زا  درک و  مامت  هتسشن  ار  نتشیوخ  زامن  ترضح 

مالّسلا هیلع  نسح  ماما 
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مناوت لاح  نیا  هب  ارت  هنوگچ  یتسکـش  ارم  تشپ  ردپ ! يا  تفگ :  یمه  تفرگ و  را  رد ك_ن_ ار  رد  دش س_ر پ_ غراف  زامن  زا 
کنیا تسین ،  یَملَا  _ج_ي و  نر ار  رد ت_ زورما پ_ سپ  زا  دنزرف ! يا  دومرف : دوشگب و  مشچ  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دید ؟

ارهز همطاـف  وـت  رداـم  ير و  _ج_ه ك_ب_ يد هّد ت_و خ_ مّلــس و ج_ هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلــص  یفطــصم  دّـمحم  وـت  ّدــج 
هک رادـب  نتـسیرگ  زا  تسد  شاب و  داش  _د ت_و  نراد ار  رد ت_ را پ_ _ت_ظ_ نا دنرـضاح و  تشهب  نایروح  مالّـسلااهیلع و 

ار رـس  تـحارج  مالـّـسلا  هـیلع  نـینم  ؤـملاریما  يادر  اـب  سپ  تـسا ؛  هدروآرد  هـیر  ار ب_ه گ_ نا  _م_ سآ هکئـالم  وـت ، هـیرگ 
_ؤ ملار _ي_ ما تداهش  ربخ  يوس ،  نآ  زا  دندروآ و  دجسم  نایم  هب  بارحم  زا  ار  ترضح  نآ  دنت و  م_ح_ك_م ب_ب_س_
ار مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دندرک ، باتـش  دجـسم  يوس  هب  هدلب  نآ  درم  نز و  دـش  هدـنکارپ  هفوک  رهـش  رد  مالّـسلا  هیلع  نین  م_
دزیر و یم  نآ  زا  نوخ  دـنا  هتـسب  مکحم  ار  تبرـض  ياج  هکنآ  اب  و  _ت .  سا مالّـسلا  هیلع  نَسَح  ماما  نماد  رد  شرـس  هک  دـندید 

سیدقت حیبست و  هب  شکرابم  نابز  دـنک و  یم  رظن  نامـسآ  فارطا  هب  تسا  هدـش  لیام  يدیفـس  يدرز ب_ه  زا  شکرابم  هنوگلگ 
: دیوگ یم  تسا و  لوغشم  یهلا 

 . ْواَْملا ي ِهَّنَج  ِتا  جَرَد  یلْعَاَو  ِءایِصْوَالاَو  ِءآ  ِیْبنَالا  َهَقَفا  ُرم  َُکلَئْسَا  یه  ِلا 

رد يور پ_ هـک ب_ر  ترــضح  نآ  تاربـَـع  تارَطَق  زا  تـسیرگب و  مالـّـسلا  هـیلع  نــسح  ماــما  دــش و  شوهدــم  یناــمز  سپ 
ییرگ و یم  ارچ  دنزرف ! يا  دومرف : دوشگب و  مشچ  دمآ و  شوه  هب  تر  نآ ح_ض_ _خ_ت  ير شراو  _ گرز ب_
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ردپ و ّدج و  هب  نت  ود  ره  غیت و  هب  تردار ح_س_ي_ن  يوش و ب_ یم  دیهش  متـس  رهز  هب  نم  زا  دعب  وت  انامه  ینک ؟  یم  عَزَج 
نب نمحّرلادـبع  هّیدوهی  رـسپ  ارم  دومرف : درک ، شـسرپ  ردـپ  لتاق  زا  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هاگنآ  .دـش  دـیهاوخ  قحلم  دوخ  ردام 

رب ری  _ر ش_م_ش_ هز هتـسویپ  هَْدنِک و  باب  هب  درک  هراشا  دنروآرد و  دجـسم  هب  ار  وا  نونکا  دز و  _ت  بر يدار ض_ _ُ مُْجُلم م
هَد م_ي _ْ ِ_ن نا ب_ه ب_با ك _ مدر دوــمن و م_ یم  نتــشیوخ  یب  ار  ترــضح  نآ  درک و  یم  نایَرـَـس  ترـــضح  نآ  ندــب 

نبا _د ش_د و  نل ِرَد م_س_ج_د ب_ زا  یئاد  ها ص_ _ گا هک ن_ دنتسیرگ  یم  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  رب  دنتـسیرگ و  ن_
یم شیور  رب  دندیزگ و  یم  نادند  اب  ار  وا  ندرگ  شوگ و  نامدر  _د و م_ ندروآرد دجـسم  هب  هَْدنِک  باب  زا  هتـسب  تسد  ار  مجلم 
هیلع نینم  ؤـملاریما  هک  تشاد  نـیا  رب  هـچ  ارت  وـت ! رب  ياو  دـنتفگ : یمه  ار  وا  دـندنکفا و  یم  شـسحن  يور  رب  ناـهد  بآ  دـندز و 

ار ه_ر مدر  يزیچ ن_م_ي گ_ف_ت و م_ دوــب  شوماــخ  وا  و  یتسکــش !؟  مــه  رد  ار  مالــسا  نـْـکُر  یتــشک و  ار  مالـّـسلا 
ریـشمش اب  یعََخن  هْفیَذُح  .دـننک  هرا  هرا پ_ ناد پ_ _ ند اب  ار  وا  دنتـساوخ  یمه  تشگ و  یم  رت  هتخورفا  مشخ  شتآ  _ت  س_عا

نآ رظن  نوچ  دندروآ ، مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  روضح  هب  ار  وا  ات  تفاکش  یم  ار  مدرم  تفاتش و  یم  يور  شیپ  زا  هدیـشک 
ار ب_ر داد و ت_ هاـنپ  ارت  هـکنآ  ياـج  هـب  ار  نیملـسملا  ماـما  نـینم و  ؤـملاریما  یتـشک  نوـعلم !  يا  دوـمرف : داـتفا  وا  رب  ترـضح 

نارگ _ يد
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.!؟  يداد هک  دوب  نیا  وت  هب  وا  ياه  کین  يازج  وت و  يارب  زا  دوب  یماما  دب  ایآ  دومرف ، اهاطع  درک و  رایتخا 

دنلب هحون  هیر و  مدرم ب_ه گ_ ياهادص  تقو  نآ  رد  سپ  تفگ ،  یمن  نخس  دوب و  هدنکفا  ریز  هب  رس  نانچمه  مجل  _ن م_ با
اجک رد  ار  اد  _م_ن خ_ شد _ن  يا ك_ه  دو ، هدروآ ب_ ار  نوعلم  نآ  هک  يدرم  نآ  زا  دیسرپ  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  سپ  دش ،

مالّـسلا هیلع  نسح  ماـما  سپ  دو ، تر ن_ق_ل ن_م_ نآ ح_ض_ يار  ار ب_ مجلم  نـبا  نتفاـی  تیاـکح  درم  نآ  سپ  یتفاـی ؟ 
لوذخم ار  دو  _م_ن خ_ شد در و  يرا ك_ ار ي_ دو  _ت خ_ سود _ت ك_ه  سا از  ار س_ يدنوادخ  ساپس  دمح و  دومرف :

: دومرف یم  هملک  نیا  دوشگب و  مشچ  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  یتخل  زا  دعب  .دومن  راتفرگ  و 

مال _ّ سلا _ه  یل ماما ح_س_ن ع_ هاـگنآ  .دـینک  ارادـم  قفر و  نم  اـب  ادـخ ، ناگتـشرف  يا  ینعی  یب ؛  ّیبَر  َهَِکئـالَم  اُوق ي ا  _َ فِْرا
ارت یلاعت  قح  هک  تسا  مجلم  نبا  وت ، نم  _ شد لو و  _ سر اد و  _م_ن خ_ شد _ن  يا در : ضر ك_ تر ع_ نآ ح_ض_ ب_ه 

: دومرف یفیعـض  يادـص  هب  تسیرگن و  نوعلم  نآ  بناج  هب  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تخاـس .  رـضاح  وت  دزن  رد  داد و  ورین  وا  رب 
ار مدو ك_ه م_ یماـما ب_ دـب  وت  رهب  زا  نم  اـیآ  یتشگ ،  میظع  راـک  بکترم  يدروآ و  گرزب  ير  _ ما _م !  جـل _ن م_ ي_با
مدرک و نا ن_ _س_ حا اـیآ ب_ه ت_و  مدــیزگنرب ؟  نارگید  زا  مدرکن و  تـمحرم  دِرْوَـم  ارت  نـم  اــیآ  يداد ؟  ازج  نـی  چ_ن_

مامت وت  رب  تّجح  متساوخ  نکل  تشک  یهاوخ  ارم  وت  هک  متسناد  یم  هکنآ  اب  مدرکن  نوزفا  ار  وت  ياطع 
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 ، یباتب يور  یهارمگ  تلالض و  قیرط  زا  دیاش  يدرگرب و  تدیقع  _ن  يا زا  هک  متـساوخ  زین  دشکب و  وت  زا  ارم  ماقتنا  ادخ  دوش و 
ْنَم ُذِْقُنت  َْتنَاَفَا  تفگ :  تسیرگب و  تقو  نیا  مجلم  نبا  ءایقـشا ! نیرت  یقـش  يا  یتشکب ،  ارم  ات  دش  بلا  رب ت_و غ_ تواقـش  سپ 

شرافس ترضح  هاگ  _ نآ _ت ؟  سا _ش  تآ ّصا  تسا و خ_ منهج  رد  هک  ار  یـسک  داد  یناوت  یم  تاجن  وت  ایآ  ینعی  ِراّنلا ؟ یف 
ینیب یمن  ایآ  راد ، شیپ  تمحر  تقفـش و  قیرط  نک و  ارادم  دوخ  ریـسا  اب  رـسپ ! يا  دومرف : درک و  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  ار  وا 

: در ضر ك_ مالّسلا ع_ هیلع  نسح  ماما  دشاب ؟ یم  برطضم  هنوگچ  شلد  دنک و  یم  شدرگ  هنوگچ  سرت  زا  هک  ار  وا  ياهمشچ 
ام دنزرف ! يا  دومرف : می !؟  اراد ك_ن_ وا م_ اب  هک  ینک  یم  رما  تسا  هدروآ  درد  هب  ار  ام  لد  تسا و  هتشک  ارت  نو  _ عل _ن م_ يا
یم دو  _چ_ه خ_ نآ زا  ار  وا  ما  _ يرو و ب_ي_شا دو م_ي خ_ هچنآ خ_ زا  وا  هب  ناروخب  سپ  میترفغم ،  تمحر و  تیب  لـها 

ینعی نکم _  هْلثُم  ار  وا  نازوـسن و  شتآ  هب  ار  وا  دـسج  شکب و  ار  وا  نک و  صاـص  وا ق_ زا  متفر  اـیند  زا  نم  رگا  سپ  یماـشآ ، 
زا ج_ّد ت_و ك_ه م_ن  ار ق_ط_ع م_ك_ن _  وا  _ض_يا  عا _ر  شو و ب_ي_ن_ي و س_يا اـــپ و گ_ تـــسد و 
هد _ نز گــس گ_ هـب  هـچ  رگا  دــینکم  هـلثم  : ) دوـمرف هـک  مدــین  مـّل ش_ هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر

منک راک  هچ  وا  اب  هک  مرتاناد  دوخ  نم  مدنا  هد م_ _ نز _ر  گا و  _د .) ب_شا
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 . میئامنن رگید  راتفر  مرک  وفع و  هب  زج  ام  قح  رد  راکهانگ  اب  هک  میـشاب  یم  یتیب  لها  اـم  هچ  ندرک ؛  وفع  هب  مشاـب  یم  یلْوَا  نم  و 
ندرگ هب  تسد  ار  مجلم  نبا  دندرب و  هناخ  هب  ار  بانج  نآ  یلاح  یب  فعض و  تیاهن  اب  هتشادرب  دجسم  زا  ار  ترضح  نآ  تقو  نیا 

رد _ل  يو _ه و ع_ ير دا گ_ _ ير تر ف_ نآ ح_ض_ يار  در س_ رد گ_ نا  _ مدر دنتـشاد و م_ سوـبحم  هناـخ  رد  هتـسب 
هلا يراز و ن_ _ه و  ير رد ع_ي_ن گ_ مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  دننک و  كاله  ار  دوخ  هک  دوب  کیدزن  دندنکفا و  مه 

دو م_ص_ي_ب_ت _د ب_ هاو يار م_ا ك_ه خ_ زا ت_و ب_ دـعب  ردـپ ! يا  تـفگ :  دوـخ  راوـگرزب  ردـپ  اـب  يرارق  یب  و 
تبیـصم يارب  زا  ار  هیرگ  ایوگ  تسا ،  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تبیـص  زور م_ث_ل م_ _ ما يار م_ا  ت_و ب_

هک دید  ار  وا  ياه  هدید  دیبلط و  شیوخ  کیدزن  هب  ار  دوخ  هدید  رون  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  سپ  میا ؛  هتخومآ  ت_و 
مـال پ_كا _ّ سلا _ه  یل نا ح_س_ن ع_ زا چ_ش_م_ بآ  دوـخ  كراـبم  تسد  هـب  سپ  هدـیدرگ  حورجم  هـیرگ  يرایـسب  زا 

لد نا  _ي_ مــــــــلا _د ع_ نواد خ_ _د ! نزر يا ف_ دو : _ مر دا و ف_ _ش ن_ه_ كرا لد م_ب_ _ت ب_ر  سد در و  ك_
دیامر _ن ف_ دنادرگ و س_كا میظع  نم  تبیصم  رد  ارت  ناردارب  وت و  دزم  دیامر و  _ن ف_ ار ب_ه ص_ب_ر س_كا ت_

رد م_ص_ي_ب_ت ار ب_ه ق_ _د ت_ هد دزم م_ي  دـنوادخ  هک  یتـسرد  هب  سپ  ارت ، ناگدـید  بآ  ناـیرج  ارت و  بارطـضا 
شیپ رد  دـندمآ و  موثلک  ما  بنیز و  دـندیناباوخ ، دوخ  يالـصم  کیدز  يا ن_ هر  رد ح_ج_ ار  تر  نآ ح_ض_ پ_س  ت_و ؛

نآ

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 459 

http://www.ghaemiyeh.com


زا _د و م_ي گ_ف_ت_ن_د ك_ه ب_ع_د  ندر تر م_ي ك_ نآ ح_ض_ يارب  يراز  هحوــن و  دنتــسشنب و  ترــضح 
يا دومن ؟ دـهاوخ  تظفاـحم  هک  ار  ناـشیا  ناـگرزب  و  درک ؟ دـهاوخ  تیبر  ار ك_ه ت_ _ل ب_ي_ت  ها نا  _ كدو ت_و ك_

زا مدر  ياد م_ سپ ص_ دش ! دهاوخن  نکاس  زگره  ام  هدید  بآ  تسا و  زارد  رود و  وت  هود م_ا ب_ر  _ نا راو ! _ گرز ردپ ب_
دنکفا و دوخ  نادنزرف  يوس  هب  ترـسح  رظن  دش و  يراج  ترـضح  نآ  ياه  هدید  زا  بآ  هلان و  هب  دش  دـنلب  هرج  نور ح_ ب_ي_
ار م_ي نا  _ش_ يا _ه_يا  يور _ش_ي_د و  كر رد ب_ ار  نا  _ش_ يا دــیبلط و  دوـخ  کـیدزن  ار  مالـّـسلاامهیلع  ْنیَنــسح 

ترـضح نوـچ  هک  هتاـبن  نب  غبـصا  زا  دـنا  هدرک  تیاور  یـسوط  خیـش  و  م_ف_ي_د(109 ) ش_ي_خ  ( 108) .د _ي_ سو ب_
هب وـت  هک  مناد  یم  موـش  وـت  يادـف  متفگ :  مراد ،  شیپ  رد  تـشهب  هار  نـم  هـک  نـکم  هـیر  گ_ _ب_غ !  صا .X _< ملار _ي_ ما

(110  .) یهتنا میرگ  یم  وت  تقرافم  رب  دوخ و  لاح  رب  نم  يور  یم  تشهب 

موس تمسق 

هّللا یلص  لو  _ سر تر  هکنانچ ح_ض_ دوب  هدش  يراج  شکرابم  ندب  رد  هک  يرهز  ببس  هب  دش  شوهدم  یتعاس  سپ  ؛  هلمجلاب
ؤملاریما نوچ  دمآ ، یم  زاب  شوه  هب  یهاگ  دـش و  یم  شو  _ هد یهاگ م_ دـندوب  هداد  وا  هب  هک  يرهز  ببـس  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
ترـضح داد ، ترـضح  نآ  تسد  هب  ریـش  زا  يا  هسا  مـال ك_ _ّ سلا _ه  یل ما ح_س_ن ع_ _ ما دـمآ  شوـه  هب  مالّـسلا  هیلع  نینم 

رد مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  هب  درک  شرافس  هراب  رگید  دومرف ، رما  مجلم  نبا  يارب  ار  نآ  هّیقب  دومرف و  لوانت  یکدنا  تفرگ 
 . نوعلم نآ  هبْرُش  لْکَا و  باب 

هک دنا  هدرک  تیاور  نارگید  دیفم و  خیش 
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نوعلم نآ  یتشک ؟  ار  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملار  _ي_ ما اد ! _م_ن خ_ شد يا  تفگ :  موثلک  ما  دـندرب  سبح  هب  ار  مجلم  نبا  نوچ 
قح دبای و  افش  تبرض  نیا  زا  ترضح  نآ  هک  مراودیما  دومرف : موثلک  ّما  ما ؛  هتـشک  ارت  رد  ما پ_ هتـشکن  ار  نینم  ؤملاریما  تفگ : 

_گ_ر يد _م  هرد راز  ما و ه_ هدـیرخ  مهرد  رازه  اب  ریـشمش  نآ  هک  تفگ  مجلم  نبا  دراد ؛ بّذـعم  ترخآ  اـیند و  رد  ارت  یلاـعت 
همه هنیآ  ره  ار  تبرض  نآ  دننک  تمـسق  نیمز  لها  نایم  رگا  هک  ما  هدز  وا  رب  یتبرـض  دنا و  هداد  بآ  رهز  هب  ار  نآ  ما ك_ه  هداد 

(111 !) دنک كاله  ار 

لمع رد  ناـنآ  رت  ملاـع  دـندرک و  عمج  ار  هفوک  ءاـّبطا  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤـملاریما  مخز  هجلاـعم  تهج  هب  هک  هدرک  لـقن  جرفلاوـبا 
مالّـسلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ ملار _ي_ ما _ت  حار رد ج_ نوـچ  دـنتفگ ، یم  ورمع  نـب  ریثا  ار  وا  هـک  دوـب  یـصخش  یحاّرج 

دیـشک نوریب  نآ  زا  یگر  دـندرک  رـضاح  ار  نآ ش_ش  نو  چ_ _د ، مرگ ب_شا هزاـت و  هک  دـیبلط  يدنفـسوگ  شُـش  تسیرگن 
نآ رد  تشادرب و  سپ  تشاذـگب  یتخل  دیـسر و  تحرج  ياْصقَا  هب  شفرطا  اـت  دـیمد  نآ  رد  درک و  مخز  فاکـش  رد  ار  وا  هاـگنآ 
هک درک  ضر  مـال ع_ _ّ سلا هیلع  نینم  ؤـملاریما  هب  تـقو  نآ  دـید  نآ  رد  ار  ترـضح  نآ  رـس  زغم  يدیفـس  زا  یـضعب  درک  رظ  ن_
(112  .) هدش نوریب  ریبدت  زا  راک  رگید  هدیسر و  رس  زغم  هب  هدرک و  ار  دوخ  راک  ادخ  نمشد  نیا  تبرض  هک  نکب  ار  دوخ  تیصو 

ترضح نآ  نفد  لسغو و  تا  _ فو _ي_ف_ي_ت  كو ع )   ) _ن_ي_ن مو _ ملار _ي_ ما يا  ّ_ت ه_ _ي صو رد  مرا :  ف_ص_ل چ_ه_

لوا تمسق 

هب رهز  رثا  دش  ناضمر  كرابم  هام  متسیب  بش  نوچ  هک  هدش  تیاور  هیفنح  نب  دّم  زا م_ح_
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حبص هکنآ  ات  داد  یم  یّلست  درک و  یم  اهتّیـصو  ام  هب  درک و  یم  زامن  هتـسشن  بش  نآ  رد  دیـسر و  مرد  كرا پ_ ياهمدق م_ب_
یم دومرف و  یم  باوج  دـندرک و  یم  مالـس  دـندمآ و  یم  ناـمدرم  دنـسرب ، شتمدـخ  هب  هک  داد  تصخر  ار  مدرم  سپ  دـش ، علاـط 

: دومرف

ؤس و  دیباین ، ارم  هکنآ  زا  شیپ  نم  زا  دیـسرپب  دینک و  لا  س_ؤ  _ي ؛  نوُد _ِ ْ_ق َ_ف ْنَا ت ْ_َل  َ_ب _ي ق نُول _َ ُسا س _ّ نلا َ_ا  هُّیَا
تساخرب و يدَـع  نب  رْجُح  .دـندیلانب  تخـس  دـندروآرب و  شورخ  مدرم  .دو  ما خ_ _ ما تبیـصم  يارب  دـینک  کبـس  ار  دوخ  ياـهلا 
! رْجُح يا  دومرف : ترـضح  نآ  دـش  تکاس  نوچ  درک ؛ داشنا  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملار  _ي_ ما رد م_ص_ي_ب_ت  دـنچ  يرعش 
هب درک : ضر  ع_ یئو ؟  يرازیب ج_ تئارب و  نم  زا  هک  دنیامن  فیلکت  دنبلطب و  ارت  هک  یها  لا ت_و گ_ _د ح_ نو ب_شا چ_
 . _م يو يراز ن_ج_ زا ت_و ب_ي_ _ن_د  باذــع ن_م_يا شتآ  هـب  دــننک و  هراـپ  هراـپ  ریــشمش  اـب  ارم  رگا  مـسق !  ادــخ 

یکدـنا دـیبلط و  ریـش  زا  یتبرـش  هاـگنآ  .دـهد  ریخ  يازج  ربـمغیپ  لآ  زا  تدـنوادخ  یـشاب ،  قـفوم  ریخ  ره  هب  ت_و  دو : _ مر ف_
(113) .دنتسیرگب ياه  ياه  هب  تیب  لها  ایند ، زا  تسا  نم  يزور  رخآ  نیا  هک  دومرف  دیماشایب و 

لد م_ب_شا ك_ه _ شو خ_ ياد !  _م_ن خ_ شد يا  ار گ_ف_ت :  _م  جــل _ن م_ با يدر  هد ك_ه م_ ن_ق_ل ش_
سک هچ  رب  موثلک  ّما  سپ  تفگ :  نوعلم  نآ  دوش ؛ لصاح  يدو  ار ب_ه_ب_ مـال  _ّ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ ملار _ي_ ما
مهرد رازه  اـب  ار  ریـشمش  نیا  هک  يادـخ  هب  دـنگوس  دـن ؟ يراو م_ي ك_ _ گو یل س_ رب ع_ اـی  دـیرگ  یم  نـم  رب  دـیرگ ، یم 

رهز هب  ار  نآ  _م  هرد راز  اب ه_ مدیرخ و 
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مدز ك_ه یل  _ت_ي ب_ر ع_ بر نانچ ش_م_ش_ي_ر ض_ اب  مدروآ و  حالصا  هب  تشاد  هک  ناصقن  ره  متخاس و  باریس 
(114 !) دنریمب ناگمه  برغم  قرشم و  لها  ار ب_ر  _ت  بر نآ ض_ _ر ق_س_م_ت ك_ن_ن_د  گا

ار ناـشیا  درک و  عمج  ار  دوـخ  تیب  لـها  ناد و  _ نزر نو ش_ب ب_ي_س_ت و ي_ك_م ش_د ف_ چ_ ؛  هل _م_ جـلا ب_
دومرف تاریخ  هب  ّتیصو  ار  ناشیا  تسا و  یلیکو  وکین  ار و  _ت م_ سا سب  وا  امش  رب  تسا  نم  هفیلخ  ادخ  هک  دومرف  درک و  عادو 

_ي و ندرو دو ه_ر چ_ن_د خ_ هد ب_ _ر ش_ ها را ظ_ _ش ب_س_ي_ كرا ند م_ب_ رب ب_ رهز  رثا  بــــــش  نآ  رد  و 
دیراورم دـننام  درک و  یم  تکرح  ادـخ  رکذ  هب  شکراـبم  ياـهبل  دو و  _ مر لوا ن_ف_ _د ت_ن_ ندروآ _ي  ند _ي_ ما _ شآ

در و م_ي دو پ_كا م_ي ك_ كرا خ_ _ت م_ب_ سد _خ_ت و ب_ه  ير _ي_ن_ش م_ي  نزا نیبــــــج ن_ زا  قرع 
دنک یم  قرع  دوش  یم  کیدزن  نم  ؤم  تافو  نوچ  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لو  _ سر زا  مد  ش_ن_ي_ دو : _ مر ف_

_ي_د و بـل ار ط_ دوـخ  نادـنزرف  ریبـک  ریغـص و  سپ  .دوـش  یم  نکاـس  وا  هلاـن  رت و  دـیراور  _ن_د م_ نا وا م_ ج_ب_ي_ن 
ترضح _د ، ندا _ت_ فا _ه  ير هب گ_ همه  سپ  مراپس ؛  یم  ادخ  هب  ار  امـش  امـش ، رب  تسا  نم  هفیلخ  ادخ  دو ك_ه  _ مر ف_

 ! یمارگ دنزرف  يا  دومرف : يا ؟  هدش  دیماان  دوخ  زا  _ا  يو هک گ_ یئوگ  یم  نخس  نینچ  ردپ ! يا  تفگ :  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما 
اب تّما  نیا  ياهرازآ  زا  مدید  باوخ  رد  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  تّدج  دوشب  هعقاو  نیا  هکنآ  زا  شیپ  بش  کی 
 : گ_ف_ت_م پ_س  نا ،  _ش_ يا ب_ر  ك_ن  _ن  ير ن_ف_ دو : _ مر ف_ مدر ،  ك_ _ت  ش_ك_يا وا 

! اد _ نواد خ_
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هّللا یلـص  لوسر  تر  سپ ح_ض_ نادرگ ،  يزور  ارم  ناشیا  زا  رتهب  ناشیا  لدب  نک و  طلـسم  ناشیا  رب  ار  ناد  لد م_ن ب_ ب_
هتـشذگ بش  هس  نونکا  دروآ ؛ دهاوخ  نم  دزن  هب  ارت  بش  هس  زا  دعب  درک  باجتـسم  ارت  ياعد  يادخ  هک  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

هب درک  ور  هاگنآ  میامش ؛  زا  نم  دیا و  نم  زا  اهامش  هک  دومرف  نیسح و  تردارب  هب  ّتیصو م_ي ك_ن_م  ارت  نسح !  يا  تسا ، 
سپ دـینکم ، نیـسح  نسح و  تفلاـخم  هک  دوـمرف  ّتیـصو  ار  ناـشیا  دـندوب و  همطاـف  زا  ری  _گ_ر ك_ه غ_ يد ناد  _ نزر ف_

هّللا یلـص  یفطـصم  دمحم  دوخ  بیب  مور و ب_ه ح_ یم  امـش  نایم  زا  بشما  دیامرف  تمارک  وکین  ربص  ار  امـش  یلاعت  قح  تفگ 
(115  .) تسا هداد  هدعو  ارم  هچنانچ  موش  یم  قحلم  مّلس  هلآ و  هیلع و 

راو _ گرز رد ب_ نوچ پ_ دومرف  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  زا  یـسوط  خیـش  دـیف و  ش_ي_خ م_
ّ_ت م_ي _ي صو _ت ك_ه  سا يز  نـــیا چ_ي_ هـــک  درک  ( 116  ) ّتیـصو ار  اـم  نـینچ  دیــسر  تاـفو  ما  ار ه_ن_گ_ م_
 ، مّلـس هلآ و  _ه و  یل هّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر بحاصم  ّمع و  رـسپ  ردارب و  بلاـط  یبا  یل ب_ن  نآ ع_ ك_ن_د ب_ه 

_ه و یل هّللا ع_ یل  ّ_د ص_ _ن_ك_ه م_ح_م يا اد و  ّ_ت خ_ _ي ناد _ حو هب  مهد  یم  تداهش  هک  تسا  نیا  نم  ّتیصو  لّوا 
دیدنـسپ و ار  وا  درک و  راـیتخا  شیوخ  ملع  هب  ار  وا  ادـخ  تسوا و  هدـیز  _ گر لو و ب_ _ سر اد و  هد خ_ ّمل ب_ن_ هلآ و س_

مدر لا م_ _م_ عا زا  _گ_ي_خ_ت و  نار _د ب_ هاو رو خ_ زا گ_ ار  نا  _ گدر اد م_ _م ك_ه خ_ هد یهاوــــــــگ م_ي 
تسا اناد  دو و  _د ن_م_ هاو _ش خ_ سر پ_
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ّ_ت م_ي ك_ن_م _ي صو ار  ت_ _د م_ن ح_س_ن !  نزر يا ف_ تـــسا ،  ناـــهنپ  مدرم  ياــــه  هنیــــس  رد  هـــچنآ  هـــب 
نوچ تیاصو ،  يارب  زا  یتسه  یفاک  وت  دومرف و  ّتیـصو  ارم  مّلـس  هلآ و  _ه و  یل هّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر _چ_ه  ناد ب_

دوصقم ار  ایند  نک و  هیرگ  دوخ  هئیط  شاب و ب_ر خ_ دوخ  هناخ  مزـالم  دنـشاب  تفلاـخم  قیرط  رد  وت  اـب  تّما  مورب و  اـیند  زا  نم 
رد ناـسرب و  شلها  هب  دوخ  تقو  رد  ار  تاـکز  راد و  اـپ  هب  نآ  _ت  قو لّوا  رد  ار  زاـمن  زاـتم و  شبلط  رد  زاـسم و  شیوخ  گرزب 

كولـس ك_ن و وکین  ناگیاسمه  اب  نک و  راتفر  داصتقا  لدـع و  هب  اضر  مشخ و  ماگنه  شاب و  شو  _ ما كان خ_ ههبـش  ياـهراک 
نا _ش_ يا راد و ب_ا  _ت  سود ار  نانیکـسم  نک و  محر  هلـص  نک و  محرت  الب  تّقـشم و  بابرا  رب  راد و  یمارگ  ار  ناـم  م_ه_

شیوخ لامآ  وزرآ و  تسا و  تادابع  لـض  _ فا نآ  _ن_ي ك_ن ك_ه  تور _ع و ف_ ضاو _ت ك_ن و ت_ سلا م_ج_
یئالب فدـه  یگرم و  هنیهر  وت  هک  اریز  رآ ؛ شیپ  دـهز  _ق_ه  ير ار و ط_ ایند  نک  كرت  نک و  یم  دای  ار  گرم  نک و  هاتوک  ار 

زا ارت  مـنک  یم  یهن  راکـشآ و  ناـهنپ و  رد  راـّبج  دـنوادخ  زا  سرت  تیـشخ و  هـب  مـنک  یم  ّتیـصو  ارت  یئاـنع و  جـنر و  هدـنکفا  و 
ادتبا و ترخآ  راک  رد  ین و  _ت ك_ عر ندر س_ رد گ_ف_ت_ن و ك_ ّ_ل  مءا _ش_ه و ت_ يد _ نا _ك_ه ب_ي  نآ
.دو و موــلعم ش_ وــت  رب  نآ  رد  وــت  حالـــص  دـــشر و  اــت  اــمن  هحماـــسم  ینءاـــت و  اـــیند  رما  رد  ت_ع_ج_ي_ل ن_م_ا و 

یئا ك_ه _ ها زا ج_ _ي_ز  هر ب_پ_
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اناـمه هچ  دو ؛ هدر م_ي ش_ نآ ب_ _ل  ها نا ب_د ب_ه  _ي ك_ه گ_م_ سل زا م_ج_ _ت و  سا م_ح_ّل ت_ه_م_ت 
نابز یئوگ  هزره  شحف و  زا  نک و  یم  را  اد ك_ يار خ_ زا ب_ نم !  دـنزرف  يا  ار ، دوخ  نیـشنمه  دـنز  یم  ررـض  دـب  نیـشنمه 

حالـص تهج  هب  ار  حـلاص  نک و  يردارب  ادـخ  يارب  زا  ینید  ناردارب  اب  نک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نکیم و  رجز  ار  دوخ 
رد _ن_د و  نا _ سر _ن ت_و ن_ يد رر ب_ه  اراد ك_ن ك_ه ض_ نا م_ _ق_ سا راد و ب_ا ف_ _ت م_ي_ سود وا 

_ك_ه م_ث_ل نآ اد ك_ن ت_ا  نا ج_ _ش_ يا رادر  زا ك_ ار  دو  رادر خ_ راد و ك_ _م_ن  شد ار  نا  _ش_ يا لد ، 
هنایم دوخ  رد م_ع_ي_ش_ت  نکم و  تارامم  هلداجم و  نالهاج  ناهیفس و  اب  نیشنم و  اههار  ربعم و  رد  و  یـشابن .  نا  _ش_ يا

یئامن و تموادـم  نآ  رب  هک  یتدابع  تادا ب_ه  رد ع_ب_ داب  وت  رب  شاـب و  داـصتقا  قیرط  هب  زین  شیوخ  تداـبع  رد  نک و  يور 
شیپ زا  ترخآ  رفس  رد  ار  شیوخ  داز  ینامب و  ملاس  نابز  _د  سا زا م_ف_ نک ت_ا  رایتخا  یشوماخ  یـشاب و  هتـشاد  نآ  تقاط 

لا و رد ه_م_ه ح_ ار  اد  _ر ك_ن خ_ كذ _ي و  _ا ب_شا ناد ار ت_ا  _ه_ا و خ_ي_ر  یئو ریگداـی ن_ي_ك_ تسرف و 
زا ندروخ  زا  شیپ  هکنآ  ات  روخ  ار م_ یماعط  چیه  نک و  میظعت  ریقوت و  ار  ناشیا  ناریپ  نک و  محر  شیوخ  _ل  ها نادر  _ُ ب_ر خ

نک و یم  داهج  دوخ  سفن  اب  تسا و  مّنهج  شتآ  رپس  ندب و  تاکز  نآ  هک  نتـشاد  هزور  هب  داب  وت  رب  ینک و  قدـصت  يردـق  نآ ، 
شاب و رذح  رد  دوخ  سیلج  زا 
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_ن_ه_ا يا رایــسب ك_ن .  اــعد  دوــش و  یم  نآ  رد  ادــخ  رکذ  هــک  یــسلاجم  هــب  داــب  وــت  رب  يوــج و  باــنتجا  نمـــشد  زا 
یئاد _ت و ج_ قرا ماـگنه م_ف_ کـنیا  مدرکن ،  ریــصقت  دـنزرف  يا  وـت  تحیــصن  رد  نـم  تـسا و  ّ_ت_ه_يا م_ن  _ي صو

ار وا  نم  هک  یناد  یم  تُست و  ردـپ  دـنزرف  ردارب و  وا  هچ  ینک ؛  یئوکین  دـمحم  دوـخ  ردارب  اـب  هک  منک  یم  ّتیـصو  ارت  _ت ،  سا
ّتیصو هب  جایتحا  وا  باب  رد  ارت  تُست و  ینایعا  ردار  ردا ت_و و ب_ سپ پ_س_ر م_ نیـسُح ،  تردارب  اّما  مراد و  یم  تسود 

هب ار  امــش  لاوـحا  تـلئ م_ي ك_ن_م ك_ه  وا م_س_ زا  _ت ب_ر ش_م_ا و  سا _ف_ه م_ن  یل دــنوادخ خ_ تـسین و 
یئا ك_ن_ي_د و پ_يا تسا ك_ه ش_ك_ي_ب_ امش  رب  دنادرگب ، امش  زا  ار  نایغاط  ناراکمتس و  ّرـش  دروآ و  حالـصا 

ن_ي_س_ت _د و  سر رد  حر ش_م_ا  ف_ دو و  لزا ش_ ن_ اد  _ر خ_ ما _د ت_ا  يراد راو  _ت_ سا را  _ط_ب_ صا
(117  .) میظع ّیلع  دنوادخ  _ي م_گ_ر ب_ه  ترد تّو و ق_ ق_

مـال _ّ سلا _ه  یل نسح ع_ ماـما  هب  ار  دوـخ  ياهتّیـصو  مالّـسلا  هیلع  نـینم  ؤـملاریما  ترـضح  نوـچ  هـق  _ _ت س_با ياور ب_ه 
ك_ف_ن هد  ُ_س_ل  غ ار  م_ مور  ب_ _ي_ا  ند زا  م_ن  نو  چ_ ح_س_ن !  يا  دو : _ مر ف_ پ_س  دو  ن_م_
هــلآ و _ه و  یل هـــّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر تّد  طو ج_ ّ_ه ح_ن_ طو ك_ن ب_ه ب_ق_ي م_ي_ك_ن و ح_ن_

نوـچ ترــضح و  نآ  يار  دو ب_ هدروآ ب_ ار  نآ  _ل  یئر _ت و ج_ب_ سا رو ب_ه_ش_ت  _ فا زا ك_ مـّل ك_ه  س_
یم مریرـس  هک  وس  ره  هب  دـیریگب و  ار  وا  لابند  هکلب  دـین  ار ح_م_ل ن_ك_ _ر  ير يور س_ شیپ  دـیراذگ  ریرـس  يور  رب  ارم 

اجنآ نم  ربق  دینادب  دتسیاب  هک  عضوم  ره  هب  دینک و  تعباتم  دور 
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زا ك_ن و ه_ف_ت ت_ك_ب_ي_ر ب_ر م_ن ن_م_ يا ح_س_ن ،  دـیراذگ و ت_و  نیمز  رب  ارم  هزاـنج  سپ  تسا ، 
وا تردار ح_س_ي_ن ك_ه  _د ب_ نزر ّالا ب_ر ف_ _د  لال ن_ب_شا نم ح_ رب  زج  ریبکت  تفه  هک  نادـب  يوگ و  ب_

يدش غراف  نم  رب  زامن  زا  نوچ  و  درک ؛ دـهاوخ  تسرد  وا  ار  قلخ  ياه  یتحاران  تسا و  تّما  نیا  يدـهم  دـم و  لآ م_ح_ مئا  ق_
مردـپ هک  تفای  یهاوخ  رّقنم  یبوچ  هتخت  هتخاـس و  يدـحل  هدـنک و  ربق  نک  رفح  ار  اـجنآ  كاـخ  رادرب و  دوخ  عضوم  زا  ار  هزاـنج 

يور رب  ار  اهنآ  تفای  یهاوخ  اجنآ  گرزب  هتخاس  تشخ  تفه  راذگب و  هتخت  نآ  يور  رب  ارم  سپ  هتخاس ،  نم  يارب  حون  ترـضح 
ربق رد  نم  هک  تفاـی  یهاوخ  نک ،  رظن  ربـق  هب  رادرب و  ار  تشخ  کـی  هاـگ  _ نآ _ي ص_ب_ر ك_ن  كد _ نا سپ  نیچب ،  نم 

قرـشم رد  ار  يربمغیپ  رگا  هچ  دش ؛ مهاوخ  قحلم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  وت  ّدج  هب  هک  اریز  ن_ي_س_ت_م ؛ 
دیامن عمج  وا  یّصو  دسج  حور و  اب  ار  ربمغیپ  دسج  حور و  یلاعت  قح  هتبلا  دنزاس  نوفدم  برغم  رد  ار  وا  یّصو  دنرپس و  كاخ  هب 

نک و هتشابنا  كاخ  اب  ارم  ربق  هاگنآ  سپ  دندرگ ، یمرب  شیو  _يا خ_ هر _د و ب_ه ق_ب_ نو ادج ش_ مه  زا  ینامز  زا  سپ  و 
_ه ح_م_ل قا ن_ ن_ع_ش_ي ب_ر  دو  _ن ش_ شور زور  نو  نا ك_ن و چ_ مدر پ_ن_ه_ م_ زا  ار  _ع  ضو م_ نآ 

(118  .) منوفدم اجک  رد  نم  هک  دننادن  نامدرم  ات  دشک  هنیدم  بناج  هب  هک  یس  هد ب_ه ك_ ك_ن و ب_

مالّسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  و 
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دجـسم رد  یکی  نک :  رفح  عضوم  راهچ  رد  ربق  راهچ  نم  يارب  زا  دومرف : ار  نسح  ماـما  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هک  تسا  يورم 
هر ت_ا ك_س َ_ي_ ُ_ب هَد ب_ن ه _ْ ُ_ع _ه ج نا رد خ_ مرا  چ_ه_ رد ن_ج_ف ،  مو  س_ َ_ه ،  ْ_ب حَر نایم  رد  مود  هفوک ، 

(119) .دربن هار  رد ق_ب_ر م_ن 

_م_ن_ي و شد _ت  رد ن_ه_يا هک  هیما  ینب  جراوخ و  نیعـالم  ادا  بَم  هک  دوب  نآ  يارب  ربـق  ياـفخا  نیا  هک  دـیوگ : ّفل  م_ؤ 
یفخم ربق  نآ  هتسویپ  دنروآ و  نوریب  ربق  زا  ار  ترضح  نآ  رهطم  دسج  دننک  هدارا  دنوش و  علطم  ربق  رب  دندوب  ترضح  نآ  توادع 

ار و دوخ  ّدج  ترـضح  نآ  ندرک  ترایز  طسوت  هب  نایعیـش  باحـصا و  زا  یـضعب  هک  مال  _ّ سلا هیلع  قداص  ترـضح  نامز  ات  دوب 
شیاجنگ ار  ماقم  هک  یلیصفت  هب  رّونم  عجـضم  نآ  عضوم  دش  حئالو  رهاظ  همه  رب  دیـشر  نامز  رد  دنتـسناد و  ار  ندو ق_رب  ن_م_

 . تسین رکذ 

مود تمسق 

نیا ناقفانم  دروآ و  امش  هب  ور  بناج  ره  زا  اه  هنتف  هک  دشاب  دوز  دومرف : دوخ  نادنزرف  اب  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  سپ 
وکین ربص ، تبقاع  هک  ربص  هب  داب  امش  رب  سپ  دنشکب ، امش  زا  ما  _ت_ق_ نا دنیامن و  بلط  امـش  زا  ار  دوخ  هنیرید  ياه  هنیک  تّما 

زا دش  دهاوخ  عقاو  رایـسب  ياه  هنتف  امـش  صوصخ  رب  نم  زا  دعب  هک  دومرف  دومن  مالّـسلاامهیلع  ْنیَنَـسَح  بنا  هب ج_ ور  سپ  تسا ؛ 
تسا ناگدننک  مک  _ن ح_ ير وا ب_ه_ت_ امش و  نانمـشد  امـش و  نایم  دنک  مکح  ادخ  ات  دینک  ربص  سپ  هفلتخم ،  ياه  تهج 

 ! هّللادبع ابا  يا  دومرف : درک و  ور  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  سپ 
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کنیا دومرف : دـمآ  شوه  هب  نوچ  دـش  شوه  یب  یتخل  سپ  دـالب  رد  ربص  يوقت و  هب  داـب  وت  رب  سپ  دـننک  یم  دیهـش  تّما  نیا  ارت 
ام هک  باتـشب  دوز  دنتفگ  دندمآ و  نم  کیدزن  رفعج  مردار  هز و ب_ ّمع م_ن ح_م_ مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر 

مراپس یم  ادخ  هب  ار  همه  هک  دومرف  درک و  رظن  دوخ  تیب  لها  هب  دینادرگ و  ار  دوخ  كرابم  ياه  هدید  سپ  میاوت !  رظتنم  قاتشم و 
_ت سا اد ب_س  تسا ب_ر ش_م_ا و خ_ نم  هفیلخ  ادخ  دیامن ، ظفح  نانمشد  ّرش  زا  دراد و  تسار  ّقح و  هار  هب  ار  همه  ادخ 

! ادخ ناگتشرف  يا  مالس  داب  امش  رب  دومرف : هاگنآ  ترص ،  _ت و ن_ فال يار خ_ ب_

(121 (؛) َنُونِسُْحم ْمُهَنیذَّلاَو  اْوَقَّتا  َنیذَّلا  َعَم  َهّللا  َّنِا  ( ) 120 () َنُول _ِ ما ْعلا  َ_ِل  ْ_م َ_ع ْیل _َ اذ ف ْ_ِل ه  ِ_ث ِمل  : ) لا َّم ق_ _ُ ث

ناراکزی _ هر اب پ_ دنوادخ  هک  یتسرد  هب  ناگدننک ،  لمع  دننک  لمع  دیاب  تلز  ما و م_ن_ _ن م_ق_ يا يار م_ث_ل  زا ب_
هلبق بناج  هب  ار  ياپ  تسد و  تشاذگ و  مه  رب  ار  كرابم  ياه  مشچ  تسـشن و  قرع  رد  شکرابم  نیبج  سپ  تسا .  ناراکوکین  و 

 : تفگ دیشک و 

.ُُهلوُسَرَو ُهُْدبَع  ادَّمَُحم  َّنَا  ُدَهْشَاَو  َُهل  َکیرَش  ُهَدَحَو ال  ُهّللا  ِالا  ِلا َه  ْنَا ال  ُدَهْشَا 

122)و  .) ِهل _ِ یلع ق_تا هّللا  هنعل  هیلع و  هّللا  تاولـص  دیمارخ  ّتنج  يوس  هب  تداه  مد ش_ _ن ب_گ_ف_ت و ب_ه ق_ يا
.دوب ترجه  زا  ملهچ  لاس  ناضمر  رهش  رد ش_ب ج_م_ع_ه ب_ي_س_ت و ي_ك_م  هل  _ _ع_ه ه_يا قاو _ن  يا

_ل ها _د ش_د پ_س  نـــــــــل تر ب_ نآ ح_ض_ _ه  نا زا خ_ _ه  ير نو و گ_ ياد ش_ي_ لا ص_ نآ ح_ رد  پ_س 
زا هدش  عقاو  ترضح  نآ  تبیصم  هک  دنت  _س_ ناد _ه  فو ك_
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ایند زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  يزور  دننام  _د ش_د  نل _ه ب_ ير نویـش و گ_ يادص  هفوک  رهـش  یمامت 
حــیبست و يادــص  دـــیزرلب و  نــیمز  تــشگ و  ّریغتم  نامـــسآ  قاــفآ  نآ ش_ب  رد  دو و ن_ي_ز  هدو ب_ _ مر تــلحر ف_

یم هیثرم  دنتـسیرگ و  یم  دندرک و  یم  هحون  ّنج  لئابق  دـش و  یم  هدـی  او ش_ن_ زا ه_ نا  _ت_گ_ شر _ش ف_ يد ت_ق_
.دندش ترضح  نآ  لسغ  لوغشم  سپ  دندناوخ ،

_د ند لو غ_س_ل ش_ _م م_ش_غ_ ناردار نو ب_ هدر ك_ه چ_ _ت ك_ ياور ّ_ه  _ن_ف_ي حــلا م_ح_م_د ب_ن 
داد و مال غ_س_ل م_ي  _ّ سلا _ه  یل ما ح_س_ن ع_ _ ما _خ_ت و  ير بآ م_ي  مـال  _ّ سلا _ه  یل ما ح_س_ي_ن ع_ _ ما
دش و یم  يوس  نادب  يوس  نیا  زا  دوخ  لسغ  ماگنه  كرابم  ندب  دنادرگب و  ار  ترضح  نآ  دسج  هک  یـسک  هب  دنتـشادن  جایت  _ حا
هک دز  ادص  مالّسلا  هیلع  نَسَح  ماما  دندش ، غراف  لسغ  راک  زا  نوچ  .دش  یم  هدینش  شرهطم  دسج  زا  رَْبنَع  کشُم و  زا  رتشوخ  یئوب 

طونح مهـس  درک و  ترداـبم  مالّـسلااهیلع  بنیز  سپ  ار ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مّدـج  طونح  رواـیب  رهاوخ ! يا 
مـال ب_ه _ّ سلاا _ه_م_ یل _م_ه ع_ طا ّمل و ف_ هلآ و س_ هیلع و  هّللا  یلـص  ربـمغیپ  زا  دـعب  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤـملاریما 

نآ نوـچ  تخاـس  رــضاح  دوـب  هدروآ  تـشهب  زا  لـیئربج  دو ك_ه  يرو ب_ _ فا نا ك_ زا ه_م_ دو و  هد ب_ _ نا ج_يا م_
دندرک و نفک  هماج  جنپ  رد  ار  ترـضح  نآ  سپ  تخاس ،  رّطعم  شوخ  يوب  زا  يا  هلمج  هب  ار  هفوک  رهـش  دندوشگب  رـس  ار  طونح 

لا _ب_ ند مــــال  _ّ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ مــــلار _ي_ ما _ي_ت  صو _د و ب_ه ح_ك_م  ندا توباــــت ن_ه_ رد 
لیئاکیم _ل و  یئر ار ج_ب_ نآ  مد  _ت_ن_د و م_ق_ شادر مـال ب_ _ّ سلاا _ه_م_ یل ْ_ن ع_ َ_ي َ_ن َ_س ار ح _ر  ير س_

لمح
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نسح ماما  دنوش  نوریب  تعیاشم  هب  هک  _ت_ن_د  ساو مدرم خ_ زا  یضعب  دنتفاتش و  تسا  هفوک  رْهَظ  هک  فجن  بناج  هب  دنداد و 
ال تفگ :  یم  تسیرگ و  یم  مالّـسلا  هیلع  نی  ما ح_س_ _ ما تر  .در و ح_ض_ ناـمرف ك_ تعجارم  هـب  ار  ناـشیا  مالّـسلا  هـیلع 

 . ما هتخومآ  وت  تهج  زا  ار  هیرگ  یتسکش  ار  ام  تشپ  راوگرزب  ردپ  يا  ِمیظَْعلا ، ّیلَْعلا  ِهّللِاب  ِّالا  َهَُّوق  الَو  َلْوَح 

یم هک  یتـخرد  تراـمع و  راوـید و  ره  رب  ترـضح  نآ  هزاـنج  هک  مدـید  یم  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  هتفگ :  هّیفنح  نـب  دـمحم  و 
نوچ یـسوط  خیـش  یلاما )   ) _ت ياور _ق  فاو ترـضح و م_ نآ  هزانج  دزن  دـندرک  یم  عوشخ  دـندش و  یم  مخ  اـهنآ  تشذـگ 
تهج هب  سپ  دندیمان  یم  زین  مَلَع  ار  نآ  هک  لیم  هب  هیبش  ایوگ  دوب  یئانب  میدـق  رد  نآ  يّرغ و  مئاق  هب  تشذـگ  ترـضح  نآ  هزانج 

رد َ_ه  هَر _ْ بَا _ر  ير _چ_ه س_ نا ّ_ر ك_ج و م_ن_ح_ن_ي ش_د چ_ن_ نآ ن_ع_ش م_ط_ه مار  _ت_ حا مــیظعت و 
 ، نآ ج_ن_با _ه ب_ه ج_ه_ت ت_ع_ظ_ي_م  هر _ با بــــــــل ب_ر  _ّ _ط مــــــــلاد ند ع_ب_ _ل ش_ خاد _ت  قو
رد دنمان و  یم  هناّنح  دج  ار م_س_ نآ  يد ك_ه  م_س_ج_ مئا ،  نآ ق_ لا ب_ه ج_يا  _ حلا دش و  جـک  م_ن_ح_ن_ي و 

 . تسا عقاو  ابیرقت  عرذ  رازه  هس  هلصاف  هب  فجن  یقرش 

نسح ماما  دنداه و  نیمز ن_ رب  ار  هزانج  سپ  دمآ ، دورف  دیسر  ترـضح  نآ  ربق  عضوم  هزا ب_ه  نو ج_ن_ چ_ هل ؛  _م_ جلا ب_
ْرفَح ار  عضوم  نآ  دنتـشادرب و  ار  هزانج  زا  زا ن_م_ دعب  تفگ و  ریبکت  تفه  درک و  زامن  ترـضح  نآ  رب  تعامج  هب  مالّـسلا  هیلع 

ریز رد  يا  هت  _ر ش_د و ت_خ_ ها هتخادرپ ظ_ دحل  هتخاس و  ربق  هاگان  دندرک 
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 : تسا نآ  همجرت  تاملک  نیا  هک  دوب  شقن  رطس  ود  ینایرس  ّطخ  هب  حول  نآ  رب  هک  دوب  هدرک  شرف  ربق 

.ٍماع هَءاِمِعبَِسب  ِنافوُّطلا  َْلبَق  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ٍدَّمَُحم  ِّیِصَو  ٍِیلَِعل  ُِّیبَّنلا  ٌحون  ُهَرَفَح  ام  اذه  ِمیحّرلا  نمحّرلا  ِهّللا  ِمس  _ِ ب

هد يارب ب_ن_ ربـــمغیپ  حوــن  تــسا  هدرک  هریخذ  هــک  تــسا  يزیچ  نآ  نــیا  هــک  دوـــب  هــت  _ شو _ت_ي ن_ ياور و ب_ه 
یفتاه يادص  دـنیامن  ربق  لخاد  ار  تر  نآ ح_ض_ _ت_ن_د  ساو نو خ_ .ر و چ_ _ّ _ر و م_ط_ه ها _س_ت_ه ط_ ش_يا

(123  .) تسا هدیدرگ  قاتشم  دوخ  بیبح  يوس  هب  بیبح  هک  رّهطم  رهاط و  تبرت  يوس  هب  ار  وا  دیرب  ورف  تفگ  یم  هک  دندینش 

امـش و دّیـس  تبیـصم  رد  دیامرف  تمارک  وکین  ربص  ار  امـش  یلاعت  ّقح  تفگ :  هک  دش  هدین  يدا ش_ ياد م_ن_ و ن_ي_ز ص_
 . شیوخ قلخ  رب  ادخ  تّجح 

رد عوـل ص_ب_ح  زا ط_ شیپ  ار  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤـملاریما  ترـضح  هک  تسا  لوـقنم  مالّـسلا  هـیلع  رقاـب  دـمح  ما م_ _ ما زا  و 
مـال و _ّ سلا _ه  یل ما ح_س_ي_ن ع_ _ ما مالـّـسلا و  هـیلع  نـسح  ماــما  ترــضح  نآ  ربـق  رد  دــندرک و  نـفد  نـْیَّیِرَغ  هـیحا  ن_

.دندش لخاد  هّللاد ب_ن ج_ع_ف_ر  _ب_ عو م_ح_م_د ح_ن_ف_ي_ه 

رد ق_ب_ر ن_ظ_ر دنتــشادرب و  ترــضح  نآ  رــس  يـالاب  زا  تـشخ  کـی  دنتــشاد  هدیــشوپ  ار  ربـق  هـکنآ  زا  سپ  هلمجلاـب ؛ 
، دوب ادخ  هتسیاش  هدنب  نینم  ؤملار  _ي_ ما تفگ :  هک  دندینـش  ار  یفتاه  يادص  هاگان  دندیدن  ربق  رد  ار  _د ك_س_ي  ندر ك_
رد يربمغیپ  رگا  هکنآ  یّتح  ءایبنا  زا  سپ  ءایـصوا  اـب  دـنواد  نینچ ك_ن_د خ_ دـینادرگ و  قحلم  دوخ  ربمغیپ  هب  ار  وا  یلاـعت  قح 

 ! تخاس دهاوخ  قحلم  ربمغیپ  اب  ار  یصو  نآ  ادخ  دیامن  تلحر  برغم  رد  وا  یصو  دریمب و  قرشم 

بحاص
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مالّـسلا هیلع  ْنیَنَـسَح  اب  مالّـسلا  هیل  نینم ع_ ؤملاریما  ترـضح  هک  هدرک  ثیدـح  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  راونالا ) قراشم   ) باتک
رظن ربق  رد  نآ ،  زا  دعب  دیروآ و  اج  هب  زامن  تعکر  ود  دیزیرب  ربق  هکنآ خ_كا ب_ر  زا  شیپ  دیراذگ  ربق  هب  ارم  نوچ  هک  دومرف 

زا يا  هدر  هک پ_ دـندید  دنتـسیرگن  ربق  رد  دـندرازگ و  زاـمن  تعکر  ود  دـندومن و  ربق  لـخاد  ار  ترـضح  نآ  نوچ  سپ  .دـیئامن 
رد ق_ب_ر در و  يو ك_ ار ب_ه ي_ك س_ هدرپ  نآ  رـس  زارف  زا  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  تسا  هدرتسگ  ربق  يور  رب  سدـنس 
دنیوگ و یم  نخس  ترضح  نآ  اب  مالّسلاامهیلع  لیلخ  میهاربا  ّیفـص و  مدآ  اد و  لو خ_ _ سر _د ك_ه  يد در ، ها ك_ ن_گ_

همطاـــف ترـــضح  هــک  دـــید  تــفرگرب  ار  هدرپ  ترـــضح  نآ  ياـــپ  بـــنا  زا ج_ مـــال  _ّ سلا _ه  یل ماـــما ح_س_ي_ن ع_
غراف تر  نآ ح_ض_ نفد  راـک  زا  نوچ  .دـننک و  یم  هحون  ترـضح  نآ  رب  هیـسآ  _م و  ير اّو و م_ مـال و ح_ _ّ سلاا _ه_ یل ع_

 : تفگ تخیر و  دوخ  رس  رب  تفرگرب و  كاخ  زا  یتشم  داتسیا و  ترـضح  نآ  سدقم  ربق  دزن  يدبع  ناحْوُص  نب  هعـصعص  دندش ،
هزیکاپ وت  دلوم  هک  قیقحت  هب  مالّـسلا  هیلع  نسحلاوبا  يا  ادـخ  ياهتمارک  ارت  داب  اراوگ  نینم !  ؤملاریما  ای  داب  وت  يادـف  مردام  ردـپ و 

راگدرورپ دزن  هب  يدرک و  دـن  _ مدو تراجت س_ يدیـسر و  یتشاد  وزرآ  هچنآ  هب  دوب و  میظع  وت  داـهج  دوب و  يوق  وت  ربص  دوب و 
ماما ترضح  يوس  هب  دندرک  ور  سپ  دروآ ، هیرگ  هب  ار  نارگید  تسیرگ و  رایـسب  تفگ و  رایـسب  تاملک  عون  نیا  زا  یتفر و  دوخ 

مالّسلاامهیل و نیسح ع_ ماماو  نسح 
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_ت گ_ف_ت_ن_د و ب_ه يز ار ت_ع_ ناـشیا  ترـضح و  نآ  نادـنزرف  ریاـس  نوع و  ییحی و  ساـّبع و  رفعج و  دّـمحم و 
تر _ه ح_ض_ نا زا خ_ _ي  تو _ یتحلـصم ت_با يارب  دـش  علاـط  حبــص  نوـچ  .د  _ ندر _ع_ت ك_ جار _ه م_ فو ك_

هب دنتسب و  يرتش  رب  ار  توبات  نآ  درک و  زامن  توبات  نآ  رب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هفوک ،  نوریب  هب  دندروآ  نوری  ب_
.دنتشاد ناور  هنیدم  بناج 

: درک داشنا  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  هیثرم  رد  ار  راعشا  نیا  سابع  نب  هّللاد  هد ك_ه ع_ب_ ن_ق_ل ش_

 : رعش

ُهَتیِحل ِْنیَقارِْعلاب  ُِّیلَع  َّزَهَو 

ٍِملْسُم ِّلُک  یلَع  ْتَّلَج  اُهتَبیصُم 

ٌلِزان ِهّللا  َنِم  اهیتءاَیَس  َلاقَو 

ِمَّدلاب ِهَّیِرَْبلا  یَقْشَا  اُهبِضْخَیَو 

ُُهنیمَی ْتَّلَش  ِْفیَّسلِاب  ُهَلَجا  عَف 

ٍمَْجُلم ُْنبا  َكاذ  َْدنِع  ِماطَق  ِمْؤُِشل 

ُُهیْعَس ّلَض  ٍرِساخ  ْنِم  ًَهبْرَضایَف 

مَّنَهَج یف  ادَعْقَم  اْهنِم  َءّوَبَت 

ِهِّظَِحب َنینِمْؤُملا  ُریمَا  َزافَف 

ٍمَظْعُِمب یلایَّللا  يدِْحا  ْتَقَرَط  ْنِاَو 

ٌهَْنِتفَو ٌءالَب  اْینُّدلا  اَمَّنِا  الَا 

(124) ٍمَْقلَعَو ٍْربَِصب  ْتَبیش  اُهتَو  الَح 

 : تفگ دندرب  هیواعم  يارب  ار  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  لتق  ربخ  نوچ  هک  تس  لوقنم  زین  و 

ار دوـخ  _يا  هلا هک چ_ن_گ_ يریـش  نآ  ینعی  ُهَـبَْحن ؛  یـضَق  ْدَـق  ِبْرَْحلا  ِیف  ِهـْیَعارِذ  ُشِرَت  _ْ َ_ف َنا ي يذَّلا ك_ َ_َد  سـالا َّنِا 
: درک هرکذت  ار  رعش  نیا  سپ  تفگ ؛  ناهج  عادو  تشاد  یم  هدرتسگ  نیمز  رب  برح  ماگنه 
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 : رعش

ْتَحَرَس امَْنیَا  یعْرَت  ِِبنارَِالل  ُْلق 

(125) ٍلَجَو الَو  ٍفْوَخ  ِالب  ءابِِّظلَو 

تر تدا ح_ض_ زور ش_ه_ رد  هک  دـنا  هدرک  تـیاور  ربـتعم  ياهدنـس  هـب  نارگید  هـّللا و  هـمحر  هیوباـب  نـبا  ینیلک و  خـی  ش_
یلص ادخ  لوسر  هک  يزور  دننام  داتفا  مدرم  رد  میظع  یتشهد  دش و  دنلب  مدرم  زا  نویش  يادص  مالّـسلا  هیلع  نینم  _ؤ  ملار _ي_ ما

 : تفگ یم  تسیرگ و  یم  دمایب  نانک  باتش  نازیر و  کشا  يدرمریپ  لاح  نآ  رد  تفرب و  ناهج  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

ّ_ا نِا )

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 476 

http://www.ghaemiyeh.com


مالّـسلا هیلع  نی  _ؤ م_ن_ ملار _ي_ ما هناـخ  ِرَد  رب  دـمایب و  سپ  تفاـی  عاـطقنا  تّوبن  تفـالخ  زورما  َنوـُعِجا ) ْ_ِه ر  َیِلا ّ_ا  نِاَو ِهّلل 
یم دـندوب و  _ت  نا س_كا _ مدر در و م_ هر ك_ _ كذ مالّـسلا ت_ هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  بقانم  زا  يرایـسب  داتـسیاب و 

(126 !) دنتفاین ار  وا  دندرک  بلط  ار  وا  هچره  نامدرم  دش  دیدپان  رظن  زا  دروآ ، ياپ  هب  ار  نخس  نوچ  دنتسیرگ 

نینم ؤملاری  _ ما تر  ترا ح_ض_ _ يز هلزنم  هب  هک  ار  وا  تاملک  دوب و  مالّسلا  هیلع  رضخ  ترضح  درمریپ  نآ  هک  دیوگ : ّقل  م_ؤ 
نآ تارا  _ يز رد ب_با  ّ_ه )  يد ه_  ) رد ك_ت_با رقحا  نــیا  ترـــضح ،  نآ  تداهـــش  زور  رد  تـــسا و  مالــّـسلا  هـــیلع 

(127  .) تسین نآ  لقن  شیا  ار گ_ن_ج_ _ن م_خ_ت_ص_ر  يا مدر و  _ر ك_ كذ تر  ح_ض_

مالّسلا هیلع  نسح  ماما  تسد  هب  نیعل  مجلم  نبا  لتق  رد  مجنپ :  لصف 

تعجارم _ه  فو هب ك_ درپس و  كاخ  هب  فجن  ضْرَا  رد  ار  ردپ  كرابم  دـسج  مالّـسلا  هیلع  نس  ما ح_ _ ما تر  نو ح_ض_ چ_
ءاُکب ناـیغط  مشچ و  کـشا  دـیامرف ، تئارق  هبط  هک خ_ تساوخ  دومرف و  دوعـص  ربنم  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  ناـیم  رد  درک ،

یتـخل اـت  تسـشن  ربـنم  زارف  رب  _ت_ي  پ_س س_عا زاـغآ س_خ_ن ك_ن_د ، تشاذـگن  درک و  راـشف  ار  شکراـبم  يوـلگ 
دعب تاملک  نآ  هصالخ  هک  دومرف  تئارق  تغالب  تحاـصف و  لا  رد ك_م_ يا  تساـخرب و خ_ط_ب_ه  سپ  تفرگ ،  شیاـسآ 

: دومرف دیآ ، یم  نینچ  كاپ  نادزی  ساپس  شیاتس و  زا 

هّللا یلـص  ادخ  لوسر  تبیـص  م_ میریگ ،  یم  رامـش  هب  ادخ  دزن  دینادرگ و  وکین  تیب  لها  ام  رب  ار  تفالخ  هک  ار  دنوادخ  دـم  ح_
هیلع نینم  ؤملاریما  هک  مسق  ادخ  هب  درک و  _ر  ثا ملا  بر ع_ قرش و غ_ رد  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تبیصم  مّلس و  هلآ و  هیلع و 

رانید مالّسلا 
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غل نآ م_ب_ _ت ب_ه  شاد هدارا  _م ك_ه  هرد _د  صرا _ت م_گ_ر چ_ه_ شاذ دو ن_گ_ زا خ_ دــــــــــعب  یمهرد  و 
(128) .دیامرف عایتبا  شیوخ  لها  يار  زا ب_ _ي  مدا خ_

_ل ها زا  نت  هدزاود  هک  مـّل  هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر مد  ار ج_ در م_ _ث ك_ يد _ا ح_ نا و ه_م_
هکنآ ِّالا  دوب  دـهاوخن  زا م_ا  _ن_د و ه_ي_چ ي_ك  _ت ب_شا فال ّ_ت و خ_ ما کـلا  وا م_ تو  ب_ي_ت و ص_ف_

نیا رب  ارت  زیچ  هچ  دومرف : دندرک ، رـضاح  ار  مجلم  نبا  ات  درک  نامرف  درب  ياپ  هب  ار  تاملک  نیا  نوچ  دوش و  مومـسم  ای  لوت  م_ق_
رب مدرک و  دهع  ادخ  اب  نم  تفگ :  یتخادنا ؟  نید  رد  یفرگش  نیدب  همُلث  یتخاس و  دیهش  ار  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هک  تشاد 
مور ماش  بناج  هب  ات  هد  ناما  ارم  یهاوخ  یم  رگا  نونکا  مدومن  شیوخ  دهع  هب  افو  مَرَجال  مناسر و  لتق  هب  ارت  ردـپ  هک  مداهن  تّمذ 
یم ارم  _ي  هاو _ر خ_ گا ها  _گ_ نآ مدر  _ گر دزن ت_و ب_ هب  زاب  منک و  هدوسآ  وا  ّرش  زا  ار  وت  مناسر و  لتق  هب  ار  هیواعم  و 

شتآ هب  وت  حور  ات  یماشاین  درـس  بآ  هک  مسق  ادخ  هب  تاهیه !  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  یـشخب ،  یم  یهاوخ  رگا  یـشک و 
.ددرگ قحلم  خزود 

دومن ءا  با  ترض  ح_ _م ،  يو وت گ_ شوگ  رد  مهاوخ  یم  هک  تسا  يّرِس  ارم  تفگ :  مجلم  نبا  ّيرغلا ) هحرف   ) تیاور قفاوم  و 
هک داد  یم  تصخُر  ارم  رگا  مَسَق !  ادخ  هب  تفگ :  .د  _َ َ_ن كر نادند ب_ هب  ارم  شوگ  توادع  تّدش  زا  هدرک  هدارا  هک  دومرف  و 

(129  !) مدنک یم  خیب  زا  ار  وا  شوگ  موش ،  وا  کیدزن 

ترض نآ ح_ پ_س 
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وا هک  درک  مکح  رگید  تیاور  هب  و  داتسرف ، مّنهج  هب  تبرض  کی  هب  ار  نوعلم  مجلم  نبا  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ّتیـصو  قفاوم 
دـسج نآ  تخورفارب و  یـشتآ  سپ  دندرپس  وا  هب  ار  شدسج  ات  دـش  راتـساوخ  یع  دوسا ن_خ_ رتخد  مثیهلا  ّما  .دـندز و  ندرگ  ار 

(130  .) تخوسب شتآ  رد  ار  دیلپ 

زور نا ك_ه  _ض_ مر رهش  مکی  تسیب و  زور  رد  ار  دیلپ  مجلم  نبا  هک  دش  رهاظ  تیاور  _ن  يا زا  _د:ك_ه  يو ّفل گ_ م_ؤ 
نو _ن م_ض_م_ يا _چ_ه ب_ه  نا دنداتـسرف چ_ن_ مّنهج  هب  هدوب ،  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤـملاری  _ ما تر  تدا ح_ض_ ش_ه_

ترـضح هک  یبش  نآ  رد  نوچ  هک  ( 131  ) تسا همیدـق  بتک  یـضع  رد ب_ هل  زا ج_م_ _ت ك_ه  سا _گ_ر  يد _تا  ياور
مهاوخ یم  هک  داد  دنگوس  ار  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  موثلکّما  دش  علاط  حبـص  دندرک و  نفد  ار  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 

مدرم ناـیم  رد  هـچنآ  هـک  دـشاب  نآ  تاـملک  نـیا  هجیتـن  سپ  يراذ ؛  هد ن_گ_ _ نز _ت  ار ي_ك س_عا رد م_ هدنــشک پ_
.درادن يدنتسم  هتسویپ  مّنهج  هب  ناضمر  هام  متفه  تسیب و  زور  رد  مجلم  نبا  هک  تسا  فورعم 

_د و ندو _ت_ه ب_ خاد _ نا یلادوگ  رد  ار  مجلم  نبا  دیلپ  ياهناوختـسا  هک  دـنا  هدرک  تیاور  نارگید  بوشآ و  ره  _ن ش_ با
تیاکح و  ( 132 ،) دندینــش دا م_ي  _ ير هـلا و ف_ _گ ن_ نا نآ م_غ_كا ب_ زا  _ه  فو مدر ك_ _ت_ه م_ سو پ_ي_

ندوـمن و هراـپ  هراـپ  ار  وا  سپ  هبترم و  راـهچ  رد  ار  وا  ندـب  یغرم  ندرک  ّیق  هب  اـیند  راد  رد  مجلم  نبا  باذـع  زا  بهار  نآ  راـبِخا 
رد رو و  م_ش_ه_ _ا ، يرد نا  رد م_ي_ يور س_ن_گ_ي  ندو ب_ر  وا ن_م_ ار ب_ا  راـــک  نـــیا  هتــــسویپ  ندـــیعلب و 

(133  .) تسا روطسم  هرب  ك_ت_ب م_ع_ت_

هک ( 134  ) هتفگ يدوعسم  نیما  خّروم 
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_د يراذ ار ب_ا م_ن گ_ وا  را ش_د ك_ه  _ت_ ساو نب ج_ع_ف_ر خ_ هّللادـبع  دنـشکب ، ار  مـجلم  نـبا  دنتـساوخ  نوـچ 
شنامـشچ رد  دـش و  خرـس  ات  درک  غاد  یخیم  دـیرب و  ار  وا  ياپ  تسد و  سپ  منک  لـصاح  ّ_ي ن_ف_س_ي  ت_ا ت_ش_ف

ار _م  جـل _ن م_ با ناـمدرم  سپ  ٍّضَم ؛ ٍلوُْملَِمب  َکَّمَع  ُلَـحْکََتل  َکَّنِا  َناـسنالا  َقَـلَخ  يذَّلا  ِهّللا  َناْحبُـس  تفگ :  نوـعل  نآ م_ درک 
(135) .دندز شتآ  ار  وا  دنتخیر و  وا  رب  تف  _د و ن_ ند _ا پ_ي_چ_ي_ يرو رد ب_ _ت_ن_د و  شاد ذو  _ خءا م_

ترضح نآ  تاجوز  مالّسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  دالوا  رکذ  رد  مشش :  لصف 

حیضوت

تـسیب دیف  لو ش_ي_خ م_ _ثا ب_ه ق_ نِا رو و  _ كُذ زا  ار  مال  _ّ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ ملار _ي_ ما تر  ح_ض_
هـل و بََّقل ب_ه ع_ق_ي_ _ُ ير م بـنیز ك_ب_ نیــسح و  ماـما  نـسح و  ماـما  ناـشیا  زا  رفن  راـهچ  دوـب : دـنزرف  نـت  تـفه  و 
هد _ّ ءار س_ي _ هز _م_ه  طا تر ف_ ناــشیا ح_ض_ رداــم  موـُْثلُک و  ُّما  هـب  تـسا  هاــّنَکُم  هـک  تـسا  ير  _ن_ب ص_غ_ يز
رد بنیز  دیایب و  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالّـسلا و  هیلع  نسح  ماما  لاح  حر  _ت و ش_ سا مال  _ّ سلاا _ه_م_ یل ها ع_ ّ_س_ نلا

نوـع دّـمحم و  هلمج  زا  هک  دروآ  نادـنزرف  وا  زا  دو و  _ش ب_ يو نـب ج_ع_ف_ر پ_س_ر ع_ّم خ_ هّللادـبع  حاـکن  هلاـبح 
(136) .دنتشگ دیهش  البرک  رد  هک  دندوب 

اصوخ ب_ن_ت ح_ف_ص_ه شردام  دش  دیهش  البرک  رد  هک  رفعج  نب  هّللادبع  نب  دّمحم  هک  هت  جر گ_ف_ _ فلاو _ با و 
مو _ ثـل ّ_ك_ ما ّ_ا  ما و  ( 137 (؛ دیهـش ش_د ّفَـط  هعقو  رد  زین  وا  هک  تـسا  هّللادـیبع  یناـیعا  ردارب  وا  تـسا و  فـیق  ب_ن ث_

رفعج و نب  نوع  عیجض  وا  زا  دعب  و  ( 138  ) تسا رو  رد ك_ت_ب م_س_ط_ وا ب_ا ع_م_ر  _ج  يوز _ت ت_ ح_ك_يا
 . تشگ رفعج  نب  دّمحم  هجوز  وا  سپ  زا 

ار موثلک  ما  هک  هدرک  تیاور  یتخبون  دّمحم  وبا  تماما )  باتک   ) زا بوشآ  رهش  نبا  و 
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تعجاضم وا  اب  هکنآ  زا  شیپ  تشگن و  رتسبمه  دوب  هریغـص  هرّدـخ  نآ م_ نو  در و چ_ _ج ك_ يوز بلا ت_ _ّ _ط خـلا نب  رمُع 
(139  .) تفرب ایند  زا  دنک 

یــضعب رد  تـسا و  سیق  نـب  رفعج  رتـخد  هـّیفنح  هلوـخ  وا  رداـم  مساــقلا و  یبا  ّ_ي ب_ه  ّ_د م_ك_ن م_ح_م پ_ن_ج_م : 
داد و تراشب  دم  دال م_ح_ ار ب_ه م_ي_ مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  تایاور 

نب کلملادبع  ماّیا  رد  دـش و  دـّلوتم  باّطخلا  نبرمع  تموکح  نامز  رد  دـمحم  140)و   .) تشاذـگ وا  ياطع  ار  دوخ  تَْینُک  ماـن و 
یلوق هب  و  هلیا )   ) رد یلوق  هب  تسا :  فالتخا  وا  تافو  عضوم  رد  دنا و  هتفگ  جن  ار ش_ص_ت و پ_ وا  نس  درک و  تافو  ناورم 

دنتـسناد یم  ماما  ار  وا  هّیناسیک  تعامج  .دندرپ  كاخ س_ هب  عیقب  رد  ار  وا  درک و  تافو  هنیدم )   ) رد رگید  لوق  هب  و  فئاط )   ) رد
ياـج تسا  نَمَی  ناتـسهوک  هک  يوْـضَر  لاـبِج  رد  دّـمحم  هکنآ  نا  _ش_ يا داـقتعا  هب  دـندناوخ و  یم  ناـمز  رخآ  يدـهم  ار  وا  و 
دّمحم .دندش و  ضرقنم  _ب  هذ نآ م_ _ل  ها هّللد  _م_ حلا جور ك_ن_د و  _ي ك_ه خ_ ها ات گ_ تسا  هدـنز  تسا و  هدومرف 

مالّـسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  تمدـخ  هب  دـنچ  یهرز  یتقو  هک  هدـش  لقن  هدوب .  يو  _ن_د و ق_ مور _ي_ نو عاجـشو  ملاـع  يدرم 
، دـننک عط  ار ق_ هرز  نآ  ناماد  زا  يرادـقم  اـت  دومرف  ترـضح  دوب  رتدـنلب  تماـق  هزادـنا  زا  اـهعرد  نآ  زا  _د ي_ك_ي  ندروآ

هکنآ لثم  تفرگب و  هضبق  کی  هب  دوب  هداه  تمـالع ن_ مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هک  اـجنآ  زا  درک و  عمج  ار  هرز  ناـماد  دّـمحم 
دنک عطق  ار  ریرح  هتفاب 
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زا هک  _ي  موُر در  ود م_ نآ  هدا ب_ا  ُ_ب_ وا و ق_ي_س ب_ن ع _ت  .د و ح_ك_يا _ يرد زا ه_م  ار  نینهآ  عرد  ياهنماد 
زا وا  ير  _ یلد _ت و  تر ش_ج_عا _ت و ك_ث_ سا فور  دو م_ع_ هد ب_ هدا ش_ _ت_ سر مور ف_ ناطلـــس  بناــج 

.دوش مولعم  نیّفِص  لَمَج و  _ظ_ه ج_ن_گ  حال م_

 . تسا هعیبر  رتخد  بیبح  ّما  ناشیا ،  ردام  دندش و  دلوتم  ردام  زا  مءاوت  نت  ود  ره  هک  تسا  يربک  هّیقر  رمع و  6 و 7 :

تداهـش ّتیفیک  دنتـشگ و  دیهـش  البرک  رد  راهچ  ره  هک  تسا  ربکا  هّللادـبع  نامثع و  رفع و  سا و ج_ _ّ ع_ب و 9 و 10 و 11 :  8
دلا ماز ب_ن خ_ _ن_ي_ن ب_ن_ت ح_ بلا ّما  راهچ ت_ن ،  نیا  ِرَدام  و  یلاعت .  هّللا  ءاش  نا  دوش  روکذم  نیا  زا  دـعب  ناشیا 
ردار مـــال ب_ _ّ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ مـــلار _ي_ ما _ت_ي  قو هد ك_ه  _ت و ن_ق_ل ش_ سا _ي  بـــال ك_

سراف لحف و  هک  دروای  يدـنزرف ب_ ارم  هک  نک  رایتخا  نم  يارب  ینز  یبرع ،  باـْسنَا  هب  ملاـع  وت  هک  دومرف  ار  لـی  دو ع_ق_ خ_
ریما بانج  سپ  هدوبن .  برع  رد  سک  چـیه  وا  ناردـپ  زا  رتعاجـش  هک  نک  جـیوزت  ار  هیبالک  نینبلا  ّما  هک  درک  ضرع  دـشاب ، برع 
رمـش هک  تسا  تهج  نیا  زا  تشگ و  دـّلوتم  رگید  ردارب  هس  مالّـسلا و  هیلع  سابع  باـن  وا ج_ زا  درک و  جـیوزت  ار  وا  مالّـسلا  هیلع 

يار زا ب_ نا  _ ما ــال خ_ّط  _ بر رد ك_ _ت  سا بــال  _ِ زا ب_ن_ي ك ُهــّللا ك_ه  َ_ُه  َ_ن عــَل _ن  شو _ جـــلا يذ  ب_ن 
یم روکذـم  هکنانچ  رهاوخ  نادـنزرف  هب  ناشیا  زا  درک  ریبعت  دروآ و  ناردارب  مالّـسلا و  _ه  یل سا ع_ _ّ _ب علا _ض_ل  فلاو _ با

.دوش

تسا و رکب  یبا  هب  یّنَکُم  دّمح  _ت و م_ سا هّللاد  _غ_ر و ع_ب_ صا ّ_د  م_ح_م 12 و 13 :
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 . تسا هَّیمِراد  دوعسم  تنب  یلیل  ناشیا ،  ردام  دنتشگ و  دیهش  البرک  رد  ود  ره  نیا 

 . تسا ْسیَمُع  تنب  ءامسَا  وا ، ردام  ییحی  : 14

ير هل ك_ب_ _ مر َهل ،  _ْ مَر نیا  تسا و  یفَقَث  دوعـسم  نب  هوْرُع  تنب  دیعـس  ّما  ناـشیا  رداـم  تسا و  هَْـلمَر  نسحلاـّما و  و 16 :  15
نب هدعج  هجوز  نَسَحلا  ّما  هک  دنا  هت  هدو و گ_ف_ بلّطملادبع ب_ نب  ثراح  نب  نایفـس  یبا  هّللادـبع  جایهلا  یبا  هجوز  تسا و 

.درک حاکن  ار  وا  لیقع  نب  رفعج  وا ، سپ  زا  هدوب و  دوخ  هّمعرسپ  هریبه 

دیعـس ّما  ار  رتخد  هس  نیا  رداـم  بوشآ  رهـش  نبا  و  تسا ،  يرغُـص  هّیقر  يرغُـص و  _بن  يز ن_ف_ي_س_ه و  و 19 : و 18   17
يرغـص موثلک  ّما  هب  هاّنَکُم  هسیفن  هک  هدـش  لـق  و ن_ هدومن ،  رکذ  هّیموزخم  بیعـش  ّما  ار  هَْلمَر  نَسَحلا و  ّما  رداـم  هتفگ و  هَوْرُع  تنب 

ّ_د ب_ن ار م_ح_م ير  _ن_ب ص_غ_ يز دو و  _ج ن_م_ يوز ار ت_ وا  بلّطملادـــبع  نــب  ساـــّبع  نــب  ریثــک  و  هدوــب ، 
حاکن هب  نب ع_ق_ي_ل  ملـسم  ار  وا  تسا و  هبیبح  ّما  شردام  يرغـص  هّیقر  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب  تسب و  نیبا  ع_ق_ي_ل ك_

 : هتفر رامش  هب  بیترت  نیدب  متفه  تسیب و  ات  متسیب  زا  ترضح  نآ  دالوا  هّیقب  و  دوب ، هدروآرد  شیوخ 

(141) .ّنهیلع هّللا  همحر  همطاف  هجیدخ و  هَنوُْمیَم و  هَمَلَس و  ُّما  هَماُما و  رفعج و  ُّما  هب  هاّنکم  هنامُج  مارِکلا و  ُّما  یناه و  ُّما 

_ي تدا _ يز _ثا ب_ه  نِا رفن  هدجیه  روکذ و  نت  هدجیه  دنا : هدرک  رامش  نت  شـش  یـس و  ار  ترـضح  نآ  ياهدالوا  یـضعب  و 
فور ّ_د م_ع_ نب م_ح_م ماشه  تیاور  هب  هدوب  ْسیَمُع  تنب  ءامسَا  شردام  هک  نوع  هّللاد و  ع_ب_
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ادـخ لوـسر  _ت_ر  خد _ن_ب و  يز _ت_ر  خد _ه  ما _ ُما وا  ِرَدا  _ط ك_ه م_ سوا ّ_د  _ي و م_ح_م _ن ك_بل با ب_ه 
 . يرغص موثلک  ّما  يرغص و  هَْلمَر  رغصا و  رمع  رغصا و  ساّبع  رغصا و  رفعج  رغصا و  نامثع  و  هدوب ،  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 

_ي_س قـلا ءرما  رتـخد  هاـیحم  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  نـینم  ؤـملاریما  ترـضح  هـک  هدر  بو ن_ق_ل ك_ _ شآ _ن ش_ه_ر  با و 
 . _ت فر _ي_ا ب_ ند زا  َ_ر س_ّن  ِ_غ ما ص_ب_ا و ص _ّ يا رد  دو ك_ه  ير ب_ _ت_ خد تر  نآ ح_ض_ _ه  جوز

ءارهز _م_ه  طا تر ف_ هـک ح_ض_ دوـش  یم  رکذ  یعیـش  مدرم  ناـیم  رد  هـک  دوـمرف  هـّللا  هـمحر  دـیف  و ش_ي_خ م_ ( 142)
نسُحم  ) ار وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  هک  دوب  مک  رد ش_ مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  زا  يدنزرف  ار  مالّـسلااهیلع 

.دش طقاس  شکرابم  مکش  زا  هدیسران  كدوک  نآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  دوب و  هداهن  مان  ( 

يو _ سو سا م_ _ّ نیدـلارون ع_ب و  فراـعم )   ) رد هَْبیَتـُق  نبا  و  بهّذـلا )  جورم   ) رد يدوعـس  ك_ه م_ _د : يو فل گ_ م_ؤ 
هتفگ يدجم )   ) بحاص دنا و  هدرک  رامش  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دالوا  رد  ار  نسحم  نیرظاّنلا )  ناتـسب  را  _ هزا  ) رد _ي  ما ش_
نکلو ار  نسحم  رکذ  ّتنـس  لـها  بتک  یـض  رد ب_ع_ _ت_م  فا ار و م_ن ي_ هسفر )   ) نسحم و ربخ  هدرک  تیاور  هعیـش  هک 

(143) .ا ْهیَلَع  لوعءا  ٍهْهَج  ْنِم  ار  هسفر  هدرکن  رکذ 

ما _ ما مـال و  _ّ سلا هیلع  نسح  ماـما  دـندروآ  دـنزرف  رفن  جـنپ  مالّـسلا  هیلع  نینم  _ؤ  ملار _ي_ ما نار  زا پ_س_ هل ؛  _م_ جـلا ب_
هیلع نینم  ؤملاریما  ياهدالوا  ناردام  ندرک  رکذ  زا  ربکالا و  رمع  ساّبع و  هّیفنحلا و  نب  دّـمحم  مالّـسلا و  _ه  یل ح_س_ي_ن ع_

مالّسلا
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ؤملاریما دوب  ایند  رد  مالّـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هک  یمادام  هدـش  هتفگ  .دـش و  مولعم  زین  ترـضح  نآ  تاجوز  زا  هلمج ،  یماـسا 
ناـمز رد  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هکناـنچ  درواـین  رد  دوـخ  حا  ار ب_ه ن_ك_ _ي  نز مالـّـسلا  هـیلع  نـینم 
ّتیصو رب  انب  دومرف  تلحر  ایند  زا  مالّـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هکنآ  زا  دعب  دومرفن و  رایتخا  رگید  نز  _ج_ه  يد ح_ي_تا خ_
ترـضح تافو  زا  هتـشذگ  بش  هس  سپ  زا  هماما  جیوزت  یتیاور  هب  .درک و  جیوزت  ار  هرّدـخم  نآ  رهاوخ  رتخد  هماُما  ترـضح ،  نآ 

نآ زا  دلو  ُُّما  نت  هدجه  نز و  راهچ   ، تشگ دیهش  مالّسلا  هیلع  نی  _ؤ م_ن_ ملار _ي_ ما نو  عقاو ش_د و چ_ مالّـسلااهیلع  همطاف 
 . نینَْبلا ُُّماو  هیمیمّتلا  یلیل  ْسیَمُع و  تنب  ءامسَا  هماُما و  هتفر :  رامش  هب  نینچ  نز  راهچ  نیا  یماسا  دوب و  هدنا  _ي م_ قا بانج ب_

: ٌلییذت

مالّسلاامهیلع و نیسح  ماما  نسح و  ماما  ترـضح  دندروآ : دالوا  نت  جنپ  مالّـسلا ،  هیلع  نینم  ؤملاریما  نادنزرف  زا  هک  یتسناد  انامه 
ترضح هّیفنحلا و  نب  دّم  _گ_ر م_ح_ يد و س_ه  یلا ،  هّللا ت_ع_ َءاش  ْنِا  نیا  زا  دعب  ناشدالوا  راوگرزب و  ود  نیا  رکذ  دیایب 

 : مینک هراشا  ناشیا  دالوا  ضعب  رکذ  هب  اجنیا  رد  ام  هک  تسا  هتسیاش  دنشاب و  یم  فرطالا  رمع  ساّبع و 

هنع هّللا  یضر  هّیفنحلا  نب  دمحم  دالوا  رکذ 

یل و دو ع_ نار خ_ ود پ_س_ زا  شبقع  دندوب و  روکذ  ناشیا  زا  نت  هدراهچ  هک  هدوب  دنزرف  راهچ  تسیب و  ار  هیّفنح  نب  دـمحم 
.دیسر لتق  هب  تشک  یم  ار  هن  _ يد _ل م_ ها _ه  يوا نب م_ع_ دیزی  رما  هب  هبقع  نب  فرـسم  هک  هّرح  موی  رد  رفعج  تسا و  رفع  ج_

هب دنوش  یم  یهتنم  وا  باقعَا  رتشیب  و 
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_ف ير _ت ش_ سا ناـشیا  هلمج  زا  هّیفنحلا و  نب  دـمحم  نب  رفعج  نـب  هّللادـبع  نـب  یناـثلا  رفعج  نـب  هّللادـبع  يرذ  _ مـلا سءار 
نب نسح  دـّم  _ح_ مو _ با شر  يرذـملا و پ_س_ سءار  نب  یلع  نب  دـیوعلا  دّـمحم  نب  مساـقلا  نب  دـمحا  نسحلاوـبا  بـیق  ن_

_ي _ق_با عا وا  يار  زا ب_ .داد  _ت ب_ه ب_غ_ رما ن_ق_با رد  دوب  یضترم  دیس  هفیلخ  تسا ،  ردقلا  لیلج  يدّیس  دمحا 
هلمج زا  .دـندش و  ضرقنم  نکل  يدّـمحملا  بیقّنلا  ینب  هب  دـنفورعم  تیاور  تلـال و ف_ض_ل و  مـل و ج_ _ل ع_ ها زا  _ت  سا

یل زا ب_ن_ي ع_ تسا و  هّللادـبع  یـسوم و  یلع و  دـیز و  شرـسپ  زا  وا  بقع  يرذـملا و  سءار  نب  ثلاـثلا  رفعج  تـسا  ناـشیا 
ثلاـث رفعج  نب  یلع  نب  ساـّبع  نب  نیـسُح  نب  نَسَح  وا  هرـصب و  رد  هنع  هّللا  یـضر  يدّـمحم  یلعوبا  تسا  ثلاـث  رف  ب_ن ج_ع_

 . تسا يرمع  قیدص  هک  تسا 

: رفن هس  هب  حیحص  هّیدمحم  بسن  دوش  یم  یهتنم  هک  هدش  لقن  يراخب  رصنوبا  زا 

هّللاد نب ع_ب_ یلع  نب  دّـمحم  و  يرذـملا ،  أر س  هّللادـبع  نب  قاحـسا  و  ثـلا ،  _ل ب_ن ج_ع_ف_ر ث_ يو _ طـلا _د  يز
سا ع_ق_ي_ل ب_ن _ّ _ب علاو _ با هقث  دّیـس  تسا  يرذملا  سءار  نب  قاحـسا  نب  یلع  نب  دـمحم  ونب  زا  و  يرذ .  _ ملا سءار 
_ك سا ك_ت_با م_ن_ هول ،  تسوا ك_ت_با ص_ يارب  زا  و  دوب ، هیوار  ثّدـحم  هیقف  هک  روکذـم  دّـمحم  نب  نیـس  ح_
هب تـسا  یبـقع  وا  يار  زا ب_ و  يرو ،  _ دـیفم ن_ي_ش_با نمحرلادـبع  خیـش  وا  رب  هدرک  تـئارق  یلاـما ؛  باـت  ح_ّج و ك_

_ل ضا يرذ ف_ _ ملا سءار  هّللاد  _م ب_ن ع_ب_ سا _ت ق_ سا يرذ  _ ملا سءار  نادـنزرف  زا  سراـف و  ناهفـصا و  یحاوـن 
نب دّمحم  نب  یلع  اّما  و  مساق .  نب  هّللادبع  دّمحموبا  فیرش  شرسپ  ثدحم و 
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 ، لضاف ملا  دو ع_ يدر ب_ وا م_ رو و  _ كذ یل م_ ّ_د ح_س_ن ب_ن ع_ _ح_م مو _ با _ت  سوا دـالوا  زا  هّیفنحلا پ_س 
اّما شردـپ و  زا  دـعب  دـنتفر  ما گ_ _ ما ار  وا  هّیناسیک  یلع ،  شرـسپ  هب  درک  ّتیـصو  وار  تماـما  دـندرک  اـعدا  وا  قح  رد  هّیناـسیک 

سپ ساّبع  ینب  هب  تعی  وا م_ن_ت_ق_ل ش_د ب_ زا  _ت و  سا هّیناسیک  ماما  وا  سپ  هّیفنحلا  نب  دّـمحم  نب  هّللادـبع  مشاهوبا 
_ا مـل رد ق_م ع_ _ن_د و  ؤر س_ا م_ي ب_شا _ن  يوز رد ق_ ّ_ه  يد _ّ هـک م_ح_م هـتفگ  يراـخب  رــصنوبا  دـش ، ضرقنم 

(144) .دنتاداس ير  رد  _ن_د و  م_ي ب_شا

مالّسلاامهیلع نینم  ؤملاریما  نب  سابعلا  لضفلاوبا  بانج  دالوا  رکذ 

هب دوش  یم  یهتنم  هّللادیبع  بقع  تسا و  هّللادیبع  شرـسپ  زا  شبقع  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاری  _ ما سا ب_ن  _ّ تر ع_ب ح_ض_
 : تسا رسپ  جنپ  زا  شباقعا  نسح  هّللادیبع و  نب  نسح  شرسپ 

5 هقدرج ،  میهاربا   _ 4 ربکالا ، هزمح   _ 3 حیصف ،  بیطخ  ساّبع   _ 2 هدوب ،  هنیدم  هّکم و  ریما  ْنیَمَرَح و  یـضاق  هک  هّللادیبع   _ 1
 . لضف _ 

میظع نیدــــلادیدش  روآ  ناــــبز  حیـــــصف و  هدوــــب  يدرم  وا  سپ  هّللادــــی  _ا ف_ض_ل ب_ن ح_س_ن ب_ن ع_ب_ ما
دــــــــالوا زا  و  ّ_د ، _ب_ر و م_ح_م كا سا  _ّ ج_ع_ف_ر و ع_ب زا س_ه پ_س_ر : دروآ  _ه و ع_ق_ب  _ج_عا شلا

هیلع سابع  ترـضح  شّدـج  هیثرم  رد  تسوا  راعـشا  زا  رعاش و  بیطخ  دّـمحم  نب  لضف  ساـّبعلاوبا  تسا  لـض  نب ف_ ّدـم  م_ح_
 : هتفگ مالّسلا 

 : رعش

ُهَِفقْوَم ِساّبَْعِلل  ُرُکْذَال  ّینِا 

ُفَطَتُْخت مْوَقلا  ُماه  َءالَبْرَِکب َو 

ءاَمَظ یلع  ِهیمْحَیَو  َْنیَسُْحلا  یِمْحَی 

ِفلَتْخَیَف یْنُثی  الو  ّیلَُوی  الو 

ِهِدَهْشَمَک امْوَی  ادَهْشَم  يرَا  الَو 

ُفَرّشلاَو ُلْضَْفلا  ِْهیَلَع  ِْنیَسُْحلا  َعَم 

ُُهتَلیضَف َْتنا  ادَهْشَم ب  ِِهب  ْمِرْکَا 

(145) ٌفَلَخ ُُهلاْعفَا  َُهل  َعاضَا  امَو 
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تسا داّهز  زا  و  ءابدا ، ءاهقف و  زا  وا  سپ  هقدرج  میهار  _ با _ا  ما _ت و  سا يدلو  يار ف_ض_ل  و ب_
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 . یلَعو دَّمحم  نَسَح و  تسا :  رسپ  هس  زا  شبقع  و 

درک س_ن_ه تاــفو  هدوــب  هاــج  بحاــص  تــسا و  مشاــه  ینب  ءایخــسا  زا  یک  وا ي_ _ه پ_س  قدر یل ب_ن ج_ ّ_ا ع_ ما
ب_ن ( 146  ) هّللادیبع تسا  ناشیا  زا  هدو ك_ه ي_ك_ي  دلو ب_ هدزو  ار ن_ وا  را و  _س_ت و ش_ص_ت و چ_ه_ يود
وا دزن  دش ، رـصم  نکاس  تفر  رـصم  هب  تسا  دادغب  لها  زا  تسا و  یلعوبا  وا  هینک  هک  هتفگ  دادغب  بیطخ  هقدرج .  میهاربا  نب  یلع 
درک تافو  .ار  نآ  دنک  یم  تیاور  هعیش  بهذم  هب  تیب و  _ل  ها _ت ف_ق_ه  سا نآ  رد  ك_ه  هّیرفعج )   ) هب موسوم  هدوب  یبتک 

 . هدزاود دصیس و  هنس  رد  رصم  هب 

نینم _ؤ  ملار _ي_ ما تر  هب ح_ض_ هدوب  هیبـش  تسا و  مساـقلاوبا  هب  یّنَکُم  ساـبع  نب  هّللا  دـیبع  نب  نسحلا  نب  هز  ّ_ا ح_م_ ما و 
نب یلع  نینم  ؤملاریما  هب  هیبش  نسح  نب  هزمح  دو ب_ه  اطع ش_ هک  دوخ  طخ  هب  هتـشون  نومءام  هک  تسا  نامه  وا  مالّـسلا و  هیلع 

زا ثیدـح  هدرک  تیاور  هک  هرـصب  لیزن  هزمح  نب  یلع  نب  دـمحم  _ت  سوا دالوا  زا  و  _م .  هرد رازه  دـص  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا 
هک دو گ_ف_ت_ه  خیرات خ_ رد  دادغب  بیطخ  هدوب  رعاش  ملاع و  يدرم  و  ترضح ،  نآ  ریغ  مالّسلا و  هیلع  اضر  ماما  ترضح 

ءارعـش ءابدا و  زا  یکی  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  ساّبعلا  نب  هّللادـیبع  نب  نَسَحلا  نب  هزمح  نب  یلع  نب  دّـمحم  هّللادـبعوبا 
ریغ یمشاه و  یـسوم  نب  _م_د  صلاد زا ع_ب_ شرد و  زا پ_ _ت م_ي ك_ن_د  ياور تسا .  رابخا  تیاور  هب  ملاع  تسا و 

هّللادبع زا  دوخ  دانسا  _م_د ب_ه  صلاد زا ع_ب_ هدرک  تیاور  کلذ و 
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داب و دـننام  یباذـع  هب  ناشیا  يارب  زا  دومرفن  لیج  دو و ت_ع_ رب خ_قل خ_ درک  بضغ  یلاـعت  قح  هاـگره  تفگ  هک  ساـبع  نب 
باذ ع_ ار ، ادـخ  دنـسانش  یمن  هک  ار  یقلخ  ناـشیا  يارب  دـیامرف  یم  قـلخ  ار ، یئاـهتّما  نآ  هب  دوـمرف  كـاله  هک  رگید  ياهباذـع 

رد ي_م_ن _ب_ر ك_ه  كـالا هزمح  نـب  مساــق  دـّـمحموبا  تـسا  هزمح  ینب  زا  زی  و ن_ ( 147) .ار نا  _ش_ يا ك_ن_ن_د 
هزمح زا ب_ن_ي  .د و ن_ي_ز  یم گ_ف_ت_ن_ یفوص  ار  وا  هدوب و  تیاـهن  هب  یلاـمج  ار  وا  هدوـب و  ردـقلا  ع_ظ_ي_م 

رد شربق  دنا و  هدرک  رکذ  ار  وا  نارگید  یشاجن و  خیش  هک  ردقلا  لیلج  هقث  ربکالا  هزمح  نب  یلع  نب  مساق  نب  هزمح  یلعیوبا  تسا 
َلَّجَع رـصع  ماما  تمدـخ  هب  يربک  تبیغ  رد  هک  نانآ  تیاکح  رکذ  رد  بقاثلا )  مج  ن_  ) رد تسا و ش_ي_خ م_ا  هّلح  یکیدزن 

هدو ك_ه _ مر _ت_ي ن_ق_ل ف_ _د ح_ك_يا نا هد  _ي_ سر _ف  ير _ شلا َ_ُه  جَر _َ یلا ف ُهـــــــــــــــــــّللا ت_ع_
: دوش لقن  _ن_ج_ا  يا رد  _ت ك_ه  سا _س_ت_ه  رو ش_يا _ كذ هز م_ _ت ب_ه ح_م_ سا م_ت_ع_قل 

 ( جع  ) نامز ماما  تمدخ  ینیوزق  يدهمدّیساقآ  فّرشت  تیاکح 

_د شرا فل  حـلا خ_ ازریم ص_ ءایلو  الا  هودـق  ءاملعلا و  هدـبُز  دـمتعم  ربح  دَنَـس و  دیـس  دومرف  لـقن  هک  تسا  نینچ  تیاـکح  نآ 
دلاو زا  هارث  باط  ینیوزق  يدـهم  دّیـس  اقآ  هرـصع  دـیحو  نیدّـجهتملا  حا  رو م_ص_ب_ ّ_ق_ي_ن و ن_ _ح_ق ملا ّ_د  س_ي

تـسا هّلح  بونج  رد  هک  يا  هریزج  يوس  _ت_ن ب_ه  فر نوریب  هب  متـشاد  تمزالم  هک  نم  دلاو  ارم  داد  ربخ  دومرف : شدجام ، 
و  ) _ب ح_ق هذ يو م_ _ي_د ب_ه س_ بز هر ه_يا ب_ن_ي  تیادـه ع_ش_ي_ داـشرا و  تـهج  هـب  تارف  هـلجد و  نـیب 

ُمُهَدَّیَا هّیماما  بهذم  يوس  هب  دنتشگرب  همه   5 دلاو تیاده  تکرب  هب  دندوب و  _ل س_ّتن  ها _ب  هذ نا ب_ه م_ _ش_ يا ه_م_ه 
ُهّللا و
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_ت سا يراز  هریزج م_ رد  دوـمرف  دــنا .) سفن  رازه  هد  زا  هداـیز  ناــشیا  نوـنک و  اــت  دــنا  _ي  قا نا ن_ح_و ب_ ب_ه ه_م_
را _تا ب_س_ي_ مار وا ك_ يار  دـننک و ب_ یم  ترایز  ار  وا  مدرم  مالّـسلا ،  هیلع  مظاـک  رـسپ  هزمح  ربق  فور ب_ه  م_ع_

هریزج و هب  متفر  یم  نم  سپ  ابیرقت ، راوناخ  دص  رب  لمتش  _ت م_ سا يا  _ه  ير نآ ق_ لو  ن_ق_ل م_ي ك_ن_ن_د و ح_
هیلع رفعج  نب  یـسوم  رـسپ  هزمح  هک  دوـب  هدیـسر  تّحـص  هـب  نـم  دزن  نوـچ  مدرک  یمن  تراـیز  ار  وا  مدرک و  یم  روـبع  اـجنآ  زا 
هیرق نآ  _ل  ها دز  رد ن_ متفر و  نوریب  تداع  بسح  هعفد  کی  سپ  ینـسح ،  میظعلادـبع  اـب  تسا  نو  _ فد ير م_ رد  مـال  _ّ سلا

مدرک و _ت_ن_عا  ما ار پ_س م_ن  رو  _ كذ دقرم م_ منک  ترایز  هک  نم  زا  دـندش  یعدتـسم  هیرق  نآ  لها  سپ  مدوب  نامهم 
تبغر رازم  نآ  تراـیز  زا  نم  ضارعا  تهج  هب  تراـیز ن_م_ي ك_ن_م و  مسانـش  یمن  هک  ار  يرازم  نم  هک  ناـشیا  هب  مـتفگ 

، اجنآ تاداس  زا  یـضعب  دزن  رد  مدنام  هّیدـیزم  رد  ار  بش  مدرک و  _ت  كر نا ح_ _ش_ يا دزن  زا  هاگنآ  دـش ، مک  اجنآ  هب  مدرم 
مدروآ اــج  هـب  ار  بـش  هلفاــن  نوـچ  سپ  زاــمن ، يارب  مدــش  اــّیهم  بـش و  هلفاــن  يارب  متــساخرب  دــش  رحــس  تـقو  نوــچ  سپ 

_ل خاد ها  _ گا تــئ ت_ع_ق_ي_ب ك_ه ن_ عوـــل ف_ج_ر ب_ه ه_ي_ را ط_ _ت_ظ_ نا ن_ش_س_ت_م ب_ه 
در و مــال ك_ دوـب پ_س س_ هـیرق  نآ  تاداــس  زا  يوـقت و  حالــص و  هـب  ار  وا  متخانــش  یم  هـک  يدّیــس  ش_د ب_ر م_ن 

تراـیز ار  وا  يدـش و  هزمح  هیرق  _ل  ها نا  زور م_ي_ه_م_ _ يد _ا ! نـالو ي_ا م_ ها گ_ف_ت :  _گ_ نآ ن_ش_س_ت 
 : تفگ يرآ !  متفگ :  يدرکن ؟ 
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نوفدم مالّسلا  هیلع  مظاک  ترـضح  رـسپ  هزمح  مسانـش و  یمن  هک  ار  نآ  ترا ن_م_ي ك_ن_م  _ يز نم  هک  اریز  متفگ ؛  ارچ ؟
هز نآ ق_ب_ر ح_م_ درادـن ؛ یلـصا  هدرک و  ترهـش  هـک  اـهزیچ  اـسب  ُهـَل ؛ َلْـصَا  ـال  ٍروُهـْـشَم  َّبُر  تـفگ :  سپ  ير ،  رد  تـسا 

هز ب_ن یل ح_م_ _ي ي_ع_ با ربـق  نآ  هـکلب  هدـش  روهـشم  نـینچ  دـنچ  ره  تـسین  مالـّـسلا  هـیلع  مظاـک  یــسوم  پ_س_ر 
دنا هدرک  رکذ  لاـجر  لـها  ار  وا  ثیدـح و  _ل  ها هزا و  _ جا _ءا  مل زا ع_ _ت ي_ك_ي  سا _ي  سا _ّ يول ع_ب _م ع_ سا ق_

تادا ماو س_ زا ع_ _ن  يا دو گ_ف_ت_م  رد ن_ف_س خ_ سپ  عرو .  مـلع و  هـب  دــنا  هدرک  اــنث  ار  وا  دوــخ و  بـتک  رد 
، ءاـملع زا  یـضعب  زا  هدوـمن  ذـخا  ار  مـالک  نیا  دـیاش  سپ  تـسین  ثـید  لا و ح_ _ جر مـل  عـال ب_ر ع_ _ّ طا _ل  ها زا  _ت و  سا
لا ك_ن_م هک س_ؤ  مدرک  تلفغ  نم  تفر و  تساـخرب و  دّیـس  نآ  رجف و  عولط  تبقارم  تهج  هب  متـسا  _ خر ها ب_ _گ_ نآ

نوچ زامن  هب  مدش  لوغشم  دو و م_ن  هد ب_ علا ش_ نو ف_ج_ر ط_ چ_ هدر ،  _ذ ك_ خا زا ك_ي  ار  مال  _ن ك_ يا وا  زا 
_ه_ا نآ رد  دو پ_س  لا ب_ _ جر يا ك_ت_ب  هل  نم ج_م_ اب  درک و  عولط  باتفآ  هکنآ  ات  بیقعت  يارب  متسشن  مدرک  زامن 

ناشیا رد  دندمآ و  نم  ندید  هب  هیرق  لها  سپ  دومن ، رکذ  _ت ك_ه  سا لاو  ناد م_ن_ لا ب_ مد ح_ _ يد مدر  ن_ظ_ر ك_
_ت سا يول  مساـق ع_ نب  هزمح  یلعیوبا  وا  هک  هزمح  ربـق  زا  ارم  يداد  ربـخ  يدـمآ و  نم  دزن  متفگ :  .د پ_س  _ّ نآ س_ي دوب 

نم هّللاو !  تفگ :  سپ  يدومن ؟  ذخا  یک  زا  یتفگ و  زا ك_ج_ا  ار ت_و  نآ  پ_س 
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هدرب ار  نآ  ماـن  هک  یئاـج  رد  مدوب  هدرک  هتوتیب  هیرق  نوریب  رد  هتـشذگ  بش  نم  تعاـس و  نیا  زا  شیپ  وـت  دز  مدو ن_ هدـماین ب_
هک ارم  هد  مزـال ش_ _ه گ_ف_ت_م  ير نآ ق_ _ل  ها هب  سپ  وت ، تراـیز  تهج  هب  مدـمآ  زور  نیا  رد  سپ  مدینـش  ارت  مودـق 

_ر مـالا _ب  حا وا ص_ مد  _ يد ار ك_ه  نآ ش_خ_ص  _ن_ك_ه  يا رد  مرادـن  یّکـش  سپ  هزمح  تراـیز  تهج  هب  مدرگرب 
هب رازم  نیا  تقو  نآ  زا  وا و  تراـیز  تهج  هب  میدـش  راوـس  هیرق  لـها  پ_س م_ن و ج_م_ي_ع  دو ، مـال ب_ _ّ سلا _ه  یل ع_

.رود ياهناکم  زا  دننک  یم  لاحر  ِّدش  وا  يارب  هک  دش  عیاش  رهاظ و  هبترم  نیا 

نـب ح_س_ن ب_ن هزمح  نـب  یلع  نـب  مساــق  نــب  هزمح  هدوــمرف :  لاــجر )   ) رد یــشاجن  خــی  ش_ _د : يو فــل گ_ م_ؤ 
هق یل ث_ _ع_ يو _ با مـــــال  _ّ سلا _ه  یل بــــلا ع_ _ي ط_ با یل ب_ن  سا ب_ن ع_ هــــّللاد ب_ن ع_ب_ ع_ب_ي_

رکذ رد  تــسا  یباـــتک  ار  وا  درک ،  یم  تـــیاور  راـــی  _ث ب_س_ يد _ح_با م_ا ح_ صا زا  _ت  سا رد  _ قـــلا _ل  یل ج_
دیتاسا ءاملع و  تاملک  زا  نادرم و  زا  مالّـسلا  هیلع  دـمحم  نب  زا ج_ع_ف_ر  _د  نا هدر  _ت ك_ ياور _ي ك_ه  نا ك_س_

(148  .) نیعمجا مهیلع  هّللا  ناوضر  تسا  هیوباب  نب  یلع  قودص  دلاو  رصاعم  يْرغُص  تبیغ  ياملع  زا  هک  دوش  یم  مولعم 

_ض_ل فـلاو _ با َ_ت_ش  ْ_ي ُ_ن سا ك _ب_ عـلا هـّللاد ب_ن  _س_ن ب_ن ع_ب_ي_ حــلا سا ب_ن  _ّ ّ_ا ع_ب ما و 
َلا ق_ هدو ؛  _ت ب_ نا بحاــص م_ك_ دیــشرلا  نوراــه  دزن  رد  هدوــب و  غــیلب  يرعاــش  حیـــصف و  یب  خ_ط_ي_ _ت ،  سا

 : هتفگ دادـغب  بـی  خ_ط_ ( 149) .ُه _ْ ِ_ن _ا م نا _ ِسل َ_ُب  ْ_ض عَا َُّي  _ِ ِ_م َيءاُر ه_شا م_ا  يرا :  ُ_خ_ بــــْلا ْ_ر  َ_ص نو _ُ بَا
_ن_ه يد _ل م_ ها زا  وا  _د و  هز م_ي ب_شا هـّللا و ف_ض_ل و ح_م_ دـیبع  دّـمحم و  ردارب  نـسح  نـب  ساـّبعلا  لـضفلاوبا 

یل لو ص_ _ سر
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زا دـعب  نوراه و  تبحاصم  _ج_ا ب_ه  نآ رد  درک  تماقا  دادـغب و  هب  دـمآ  دیـشرلا  نوراه  ماّیا  رد  تسا  ملـس  هلآ و  هیل و  هّللا ع_
سپ دنا ؛ هتـسناد  بلاطوبا  دالوا  رَعْـشَا  ار  وا  نیّیولع  رتشیب  حیـصف  رعاش و  ملاع و  دوب  يدرم  وا  نومءام و  اب  درک  تبحاصم  نوراه ، 

وت يءار  هک  دومرف  ساـّبع  میومع  تفگ  هک  لـضف  نب  دّـمح  زا ف_ض_ل ب_ن م_ هدر  _ت ك_ ياور دو  دنـس خ_ هب  بیطخ 
لا م_ و  م_ه_م  _يا  هز چ_ي_ ب_ر  ار  نآ  ك_ن  ّ_ا  م_ه_ي پ_س  ار ، يز  چ_ي_ ه_ر  دراد  ن_ _ش  گ_ن_ج_يا

_ل ها نآ  زا ب_ه  صو ب_س_ م_خ_ص_ پ_س  ار ، نا  _ مدر م_ ما  ن_م_ي ك_ن_د ت_م_ زا  ن_ي_ ت_و ب_ي 
لضف لها  نآ  پ_س ق_ص_د ك_ن ب_ه  ار ، ّ_ه  ما _ت ن_م_ي ك_ن_د ع_ _ت_ت ك_ف_يا مار ار و ك_ ح_ق 

هک هتفگ  يراخب  رـصنوبا  و  هّللادـبع .  یلع و  هّللادـیبع و  دـمحا و  دروآ : بقع  رـسپ  راـهچ  زا  روکذـم  نسح  نب  ساـبع  و  ( 150) .ار
تشاد مّدقت  نومءام  دزن  حیصف  هدوب  يرعا  سا ش_ _ّ هّللاد ب_ن ع_ب و ع_ب_ نآ ؛  ریغ  هن  تسا  ساّبع  نب  هّللادبع  زا  وا  بقع 

سّاب و _َ َْنبَاَی ع َكَدَْعب  ُساّنلا  يَوَتِْـسا  تفگ :  دش  رادربخ  نومءام  درک و  تافو  نوچ  تفگ و  یم  خیـشلا  نب  خیـش  ار  وا  نومءام  و 
بیطلاوبا هلمج  زا  دنـشاب  یم  ماش  هّیربط  هب  شدالوا  مان  هزمح  تسا  يرـسپ  ار  ساـّبع  نب  هّللادـبع  و  ( 151) .ار وا  هزانج  درک  عییـشت 

رد هدوب و  عساو  هاـج  ریثک و  لـضف  فورعم و  ترثک  محر و  هلـص  _ت و  حا تّورم و س_م_ بحاـص  هک  تسا  هزمح  نب  دّـمحم 
يارب يرکشل  هدرب  دسح  وا  رب  ینعارف  رضخ  نب  رف  .دو ظ_ هدر ب_ یلاو ج_م_ع ك_ _ ما _ت و  شاد کلم  بآ و  هّیربط 
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باقعا دنتفگ ، هیثرم  ار  وا  ءارعش  کی ،  دون و  تسیود و  رفص  هام  رد  دندرک و  دیهش  هّیربط  رد  دوخ  ناتسب  رد  ار  وا  داتـسرف  وا  لتق 
.دنیوگ دیهَّشلا ) ُوَنب   ) ار ناشیا  تسا  هّیربط  رد  وا 

نب دواد  نب  نوراه  ونب  تسوا  دـالوا  زا  سپ  ْنیَمَرَح ،  هاـُضق  یـضاق  ساـّبعلا  نب  هّللادـیبع  نب  نسح  هّللاد ب_ن  _ا ع_ب_ي_ ما و 
نـسحلا نب  هّللادبع  نب  مساق  تسوا  دالوا  زا  مه  و  دنـشاب ، یم  طایمد )  ) رد روکذم  نوراه  ونب  روکذم و  هّللادـیبع  یلع  نب  نیـسُحلا 

رد دوب  تلزنم  نءاش و  بحاص  مساق  نیا  و  مالّـسلا .  هیلع  يرکـس  ما ح_س_ن ع_ _ ما دّـمحم  یبا  بحاـص  روکذـم  هّللادـیبع  نب 
.ِناسِّللاو ْيارَّلا  ِباحْصَا  َدَحَا  َنا  كَو  رفعج ؛ ونب  یلعونب و  نیبام  حلص  رد  درک  یعس  هنیدم و 

وا دالوا  مالّسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  نب  فرط  الا  رمع  رکذ 

نب رم  _ا ع_ ما _ن_د ؛ يو گ_ فرطا )   ) ار وا  تسا  فرط  کـی  زا  شتفارـش  نوـچ  تسا و  مساـقلاوبا  شا  هَْینُک  فرط  ـالا  رم  ع_
تنب بیبح  ّما  نآ  تسا و  هّیبلعث  ءابهـص  شرداـم  دـنیوگ ، فرـشا )  رمع   ) ار وا  تسا  فرط  ود  زا  شتفارـش  نوچ  نیـسحلا  نب  یلع 
نینم ؤملاریما  هک  رمّتلا ) نیع   ) زا تسا  دـیلولا  نب  دـلاخ  یبـس  زا  یلوق  _ه و ب_ه  ما یبـس ي_م_ زا  تسا  ییحی  نب  هعیبر  نب  داـبع 

تـسا مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دالوا  نیرخآ  وا  دـندمآ و  ایند  هب  مءاوت  شرهاوخ  هّیقر  اب  رمع  _د و  ير ار خ_ نآ  مال  _ّ سلا هیلع 
.دوب تّفع  دوُجَو َو  تحاصَف  ياراد  ناسل و  بحاص  وا  دمآ و  ایند  هب  هک 

َُّمث ب ْرَیبُّزلا  ِْنب  ِهّللاُدـْبَع  َعَیا  ْنَم ب  ُلَّوَا  َناکَو  الَبْرَک  َرَـضَح  َرَمُع  َّنَا  يوَر  ْنَم  ُهَیا  وِر  ُّحِـصَی  ـالَو  هد :)  ُ_م_ ْعلا  ) ِ_ُب حا َلا ص_ ق_
(152) .َجاّجَْحلا ُهَدَْعب  َعَیا 

رکذ رد  : دیوگ ریق  ف_
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نینم ؤملاریما  تاقَدَص  رد  دزاس  کیرش  نَسَح  نب  نَسَح  اب  ار  رَمُع  تساوخ  جاّجح  هک  دیایب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  دالوا 
رد دنرایـسب  تعاـمج  وا  دـالوا  و  جـنپ ؛  داـتفه و  اـی  تفه  داـتفه و  ّنس  هب  ُعْبنَی )   ) رد رمع  درک  تاـفو  دـشن ، رـسیم  مالّـسلا و  هیلع 

: دلو راهچ  زا  رمع  نب  دّمحم  شرسپ  هب  دنوش  یم  یهتنم  یگمه  هدّدعتم و  ياهرهش 

وا رفعج و  تسا 4 _  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  رتخد  هجیدـخ  رفن  هس  نیا  رداـم  و  رَمُع ، هّللادـیبع 3 _  هّللادـب 2 -  ع_  _ 1
 . تسا َدلَو  ُّما  شردام 

_ن_د ك_ه ع_ق_ب نآر _ا ب_ مــــــــــل _ث_ر ع_ كا يرا گ_ف_ت_ه ك_ه  _ص_ر ب_خ_ نو _ با ش_ي_خ 
(153) .دندش ضر  ج_ع_ف_ر م_ن_ق_

 : _ت سا ود پ_س_ر  زا  _ش  _ق_با عا پ_س  فر ،  ــــــــــــــــالا ط_ ّ_ا ع_م_ر ب_ن م_ح_م_د ب_ن ع_م_ر  ما و 
ربق بحاص  وا  هک  هتفگ  هدمع  بحاص  فرط ،  الا  نب  دمحم  نب  هّللادیبع  اّما  و  میهاربا ،  نسحلا  یبا  لیعام و  _ سا _م_د  حلاو _ با

(154) .دندرک نفد  هدنز  ار  وا  دادغب و  هب  تسا  روذّنلا 

رد يوَمَح  و  دادغب ) خیرات   ) رد بیطخ  هچنانچ  تسا  فرـش  الا  رمع  نب  دمحم  نب  هّللادیبع  روذـّنلا  ربق  بحاص  هک  دـیوگ : ریق  ف_
هک ير  _ بر دا ب_ _ّ _ي ب_ن ح_م سو ّ_د ب_ن م_ زا م_ح_م دوخ  دنس  هب  بیطخ  هدرک  تیاور  دنا و  هدرک  رکذ  مَْجعُم )  )

بلاط یبا  نب  یلع  نب  رمع  نب  دمحم  نب  هّللادیبع  روذّنلاربق ، بحاص  دـن  _ يو یم گ_ هک  خیـش  یبا  نب  نامیلـس  هب  متفگ  تفگ : 
_ب ق_رب حا و ص_ ّیَُبل ا )  ) هب موسوم  هفوک  هیحاـن  رد  وا  زا  تسا  یکلم  نیمز و  رد  وا  ربق  هکلب  تسین  نی  چ_ن_ تفگ :  تسا ؟ 

یلع نب  رمع  نب  دّمحم  نب  هّللادیبع  روذّنلا ،
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نب نسح  دّـمحم  وـبا  زا  يِرْوُد )  رکبوـبا   ) زا هدرک  تیاور  بیطخ  زین  و  مالّـسلاامهیلع .  تسا  بلاـط  یبا  نب  یلع  نـب  نیـسحلا  نـب 
هفوک هیحان  هب  تسا  ینیمز  رد  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  رمع  نب  دّمحم  نب  هّللادـیبع  ربق  هک  يولع  رهاط  یخا  نبا  دّـمحم 

(155 (.) ّیَُبل  ) هب یّمسم 

نب بی  یل ب_ن ط_ب_ زا ع_ وا  بقع  و  وا ، رکذ  دیایب  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  دالوا  رکذ  رد  هل ؛  _م_ جلا ب_
_م_د ب_ن حا ّ_د ب_ن  _م_د م_ح_م حاو _ با تـسا  ناـشیا  زا  دـنیوگ و  بیبّـطلاونب )   ) ار ناـشیا  تـسا و  روکذـم  هّللادـیبع 
تروشم و رد  دـندرک  یم  عوجر  وا  يوس  هب  رـصم  رد  هدوب ،  بلاطوبا  لآ  خیـش  لیلج  دو  يد ب_ _ّ وا س_ي _ب_ي_ب و  طـلا

 . يءار

یـــسیع دــّـمحم و  دـــمحا و  تــسا :  رفن  راــهچ  زا  شباــقعا  سپ  فرط ،  ــالا  ّ_د ب_ن  هــّللاد ب_ن م_ح_م _ا ع_ب_ ما و 
دمحا نب  نمحرلادب  رد ع_ تسا و پ_ هباّسن  یکاّمس  هزمح  یلعیوبا  ردپ  هّللادبع  نب  دمحا  حلاصلا و  یی  كرا و ي_ح_ _ب_ ملا

_ن_ت نا س_طل _ت_ سر رد ط_ب_ _ت ك_ه  سا دّمحم  نب  مساق  ردپ  هّللادبع  نب  دّـمحم  و  نمی .  رد  دـش  رهاظ  هک  تسا 
رفعج هّللادــب  _ عو _ با وا ، رد  و ن_ي_ز پ_ _ل )  یل _َ کــِل ج _َ م  ) ار ب_ه وا  _د  ندر ما م_ي ب_ در و ن_ اد ك_ پ_ي_

دـیدرگ و دایز  ناشددـع  دروآ و  را  دالوا ب_س_ي_ در و  اد ك_ تنطلـس پ_ي_ ناتلم  رد  هک  تسا  یناتلم  کـلم  دّـمحم  نب 
يدـنه نابز  هب  دـندوب و  هیلیعامـسا  يءار  رب  ناشیا  زا  يریثک  دـندوب و  نوبا  _ّ َ_س _ا و ن مل _ُ ءارُما و ع كولم و  ناشیا  زا  يرایـسب 

_ا و مل _ُ زا ع یکی  هک  رفعج  نب  قاحسا  بوقعی  وبا  تسا  یناتلم  کلم  رفعج  دالوا  زا  دندومن و  ّمل م_ي  ت_ك_

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 497 

http://www.ghaemiyeh.com


یلع نسحلاوبا  شرـسپ  سراف و  تکلمم  رد  هدوب  تلالج  بحاص  قاحـسا  _م_د ب_ن  حا شر  هدو و پ_س_ ُ_ض_ال ب_ ف
زا داد ب_ع_د  ّ_ي_ن  _ي بلا _ت ط_ ار ن_ق_با وا  هلوّدـلادضع  هک  تسا  ناـمه  وا  هدوـب و  هباّـسن  قاحـسا  نـب  دـمحا  نـب 

دادـغب و رد  دوـب  نیّیبلاـط  ياـبُقن  بـیقَن  لاـس  را  رو چ_ه_ _ كذ _س_ن م_ حــلاو _ با و  يو ؛  _ سو _م_د م_ حاو _ با لز  ع_
 . تشاذگ ياج  هب  وکین  ياهتّنس 

_ت سوا دـالوا  زا  دوـب و  ثیدـح  يوار  فیرـش  يدّیـس  سپ  فرط ،  ـالا  دّـمحم  نـب  هّللادـبع  نـب  كراـبملا  یــس  ّ_ا ع_ي_ ما و 
وا .د و  _ هز مـل و  رد ع_ دو  _ل ب_ي_ت خ_ ها ثّد ش_ي_خ  _ه م_ح_ ّ_با _م_د ف_ق_ي_ه ن_س حا _ر  ها _ طو _ با

خیـش هدرک  تیاور  هک  تسا  روکذـم  دـمحا  نب  یـس  نـب ع_ي_ دّـمحم  نـب  ییحی  نـب  یلع  نسحلاوـبا  بـیقن  فیرـش  دّیـس  ِّد  _َ ج
 : تفگ هک  یبالک  نالع  زا  وا  وا و  زا  نابهو  نب  دّـمحم  شلاخ ،  زا  راـّم  نب س_ه_ل ت_ یلع  زا  يدْـجَم )   ) رد يرَمُع  نَسَحلاوبا 

نـس هزات  هک  یلاح  رد  مالّـسلاامهیلع  اضّرلا  یلع  نب  دّمحم  نب  یقّنلا  یلع  ماما  رـسپ  دّمحم  _ع_ف_ر  جو _ با اب  مدرک  تبحاصم 
هک یـسک  _د و ن_ه  _ر ب_شا تدا _ يز وا  زا  شراقو  هک  ار  یـسک  مدـیدن  سپ  ُْهنِم : َّلَـجَا  ـالَو  یکْزَا  ـالَو  َرَقْوَا  ُْتیَاَر  اـمَف  دوب ؛

یلا ك_ه رد ح_ _ت  شاذ زا گ_ رد ح_ج_ ار  وا  مال  _ّ سلا _ه  یل یقن ع_ یلع  ماما  شردـپ  .دـشاب  وا  زا  رت  لیلج  رت و  هزیکاـپ 
رد ُ_ه :  قرا ُ_ف_ مال ال ي _ّ سلا هیلع  دّمحم  یبَا  مامِالا  ِهیخَا  َعَم  َناکَو  دـمآ  هرماس  هب  تفرگ  تّوق  دـش و  گرزب  نوچ  دوب ، لفط 
تر نآ ح_ض_ زا  هدر و  را ك_ _ت_ي_ خا ار  وا  تمزـالم  دوب و  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ما  _ ما شردار  _ت ب_ مد خ_

ُِسنْاَی ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  دّمحم  ُوبَا  َناکَو  تشگ .  اد ن_م_ي  ج_
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رفعج شردارب  زا  تفرگ و  یم  سنا  وا  هب  مالّـسلا  هیلع  نـسح  ماـما  ترـضح  و  رَفْع : _َ _ي_ه ج خَا ِ_ْن  َ_ُض م َ_ب ْ_ق َ_ن ِهـِب َو ي
(156) .دش یم  هتفرگ 

لتق هب  ار  وا  نآ  زا  در پ_س  سبح ك_ ار  وا  دیـشر  نسحلاوبا  هب  تسا  ینَکُم  فرط  الا  دّمحم  نب  هّللادبع  نب  حلاصلا  ییحی  ّ_ا  ما
رایـسب باقعا  ار  ناشیا  نومءاـم و  ْسبَح  بحاـص  یلعوبا  رگید  یفوص و  دّـمحم  یلعوبا  یکی  تسا :  نت  ود  زا  وا  بقع  دـیناسر و 

زا دـندوب و  ءابقن  زا  دـندوب و  نکاس  هّلح  لـین و  رد  ناـش  _ يا زا  يا  هل  ك_ه ج_م_ _د ) قار ونب م_  ) تسا نَسَح  دـالوا  زا  تسا و 
هطقلم ب_ن دّـمحم  نب  دّـمحم  نب  یلع  نب  دّـمحم  مئاـنغلا  یبا  نب  یلع  نسحلاوـبا  خـی  _ت ش_ سا _ي  فو دّـمحم ص_ دـالوا 
وا لو  شناـمز و ق_ رد  بَـسَن  مـلع  وا  هـب  هدـش  _ي ك_ه م_ن_ت_ه_ي  فو _ صلا ّ_د  _ر ب_ن م_ح_م ير _ّ ضلا یل  ع_

و طو ) م_ب_س_  ) باـتک هدرک  فینــصت  هدرک و  تاــقالم  ار  ءــالِجَا  ناــگرز و  زا ب_ _ي  خو هد و ش_ي_ ّ_ت ش_ ح_ج
لـصوم نآ م_ن_ت_ق_ل ش_د ب_ه  زا  سپ  دوب  هرـصب  رد  نکا  ار و س_ م_ش_ج_ر )  ) و _ي )  فا ش_  ) و يد )  (م_ج_

_ه ّ_با مئا ن_ي_ز ن_س _ن_ غـلاو _ با شرد  دروآ و پ_ دـالوا  تفرگ و  نز  اـجنآ  رد  هس و  تسیب و  دـص و  راـهچ  هنـس  رد 
نیدلا لالج  دّیـس  زا  يوسوم  ّدَـعَم  را ب_ن  _ّ _ل ف_خ یل _ه ج_ ّ_با ّ_د ن_س _ت م_ي ك_ن_د س_ي ياور _ت .  سا
يرَمُع نسحلا  یبا  شدـج  زا  یلع  نب  مشاه  یبا  نب  رفعج  زا  هباّسن  یـساّبع  نوثل  نبا ك_ زا  ینیـسح  یقت  هّللادـبع  نب  دـیمحلادبع 

عیمّـسلادبع نب  هّللا  هبه  نب  دّـمحم  ماـمتوبا  فیرـش  زا  یقت  نب  دـیمحلادبع  نیدـلا  لـالج  دّیـس  دـنک  یم  تیاور  زی  .روکذـم و ن_
نب رفعج  هّللادبعوبا  زا  یمشاه 
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.روکذم يرَمُع  نسحلاوبا  شّدج  زا  مشاه  یبا 

ع)  ) نینم ؤملاریما  باحصا  رباکا  زا  _ر ج_م_ع_ي  كذ رد  ت_م :  ___ ف ___ ل ه ___ ص ___ ف

هتابُن نب  غَبْصَا  تلیضف  هب  هراشا 

مالّسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  صاوخ  زا  قارِع و  ناسُْرف  زا  رایـسب و  شنءاش  تلالج  هک  تسا  یعِـشاُجم  هتاُبن  َ_غ ب_ن  ْ_ب صَا  : لّوا
 : تسا

هصالخ باتک   ) رد هک  هتفگ  هّللارون  یضاق  مالّسلا .  هیلع  َنینِمْؤُملاریمَا  ِرئاخَذ  ْنِم  َناکَو  اِدباع  اکِسا  اْخیَش ن  ُهّللا  َ_ُه  ِ_م حَر َنا  _ كَو
 . تسا روکشم  دوب  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ّصاوخ  هلمج  زا  وا  هک  تسا  روکذم  ( 

تر تـلزنم ح_ض_ هـک  مدیـسرپ  غبــصا  زا  تـفگ :  وا  هـک  هدرک  تـیاور  دورا  _ جـلا _ي  با زا  ّ_ي  رد ك_ت_با ك_ش و 
لمجم گ_ف_ت  _ت ؟  سا نا ش_م_ا ت_ا ك_ج_ا  رد م_ي_ مــــــال  _ّ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ مـــــلار _ي_ ما

ار وا  _د  _م_ءا ن_م_يا يا سک ك_ه  ره  هب  میا و  هداـهن  شود  رب  ار  دوخ  ياهریـشمش  هک  تسا  نیا  وا  هب  تبـسن  اـم  صـالخا 
نینم ؤملاریما  ترضح  هنوگچ  هک  دندی  _ سر غبصا پ_ زا  هک  هدومن  تیاور  اضیا  مینز و  یم  دوخ  _يا  هر ب_ه ش_م_ش_ي_
مینک هدهاجم  وا  هار  رد  هک  میدوب  هدرک  طرش  وا  اب  ام  هکنآ  ربانب  تفگ :  هداهن ؟  ما  سیمخلا ن_ هطرش  ارت  هابْشَا  ارت و  مالّـسلا  هیلع 

تـشهب هب  ار  ام  هدـهاجم ،  نآ  شاداپ  هب  هک  دـش  نماـض  درک و  طرـش  وا  میو و  _ي_م ي_ا ك_ش_ت_ه ش_ رفظ ي_با اـت 
(157) .دناسر

و هنمیم )   ) و بلق )   ) و همّدـق )  م_  ) نآ هک  تسا  هقرف  جـنپ  زا  بّکرم  هکنآ  ربانب  دـنیوگ  یم  ار  رکـشل  سیمخ ،)   ) هک دـنامن  یفخم 
نیا تسا  سیمخلا  هطرش  زا  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  بحا  نال ص_ دنیوگ ك_ه ف_ یم  هکنآ  سپ  دشاب ، هقاس )   ) و هرسیم )  )

دقعنم روکذم  طرش  ترضح  نآ  ناشیا و  نایم  هک  تسوا  نایرکشل  هلمج  زا  هک  دراد  ینعم 
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(158  .) هدش

زور رد  و  _د ، نا هدوب  درم  رازه  شـش  دـنا  هدوـمن  طرـش  نآ  ترـضح  نآ  اـب  هک  یعمج  هک  دـنا  هدرک  _ت  ياور و چ_ن_ي_ن 
زا قیقحت  هب  وت  ردپ  وت و  هک  ییحی  رسپ  يا  ارت  داب  تراشب  هک  دنتفگ  یمرـضح  ییحی  هّللاد ب_ن  بر ج_م_ل ب_ه ع_ب_ ح_
هب ار  امش  یلاعت  يادخ  هداد و  ربخ  وت  ردپ  وت و  مان  زا  ارم  مّلس  هلآ و  هیل و  هّللا ع_ یلص  ربمغیپ  ترضح  دیا و  سیمخلا  طرش  هلمج 

(159  .) هداهن مان  سیمخلا  هطرش  دوخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  كرابم  نابز 

_ءا مــــــــل _ت ك_ه ع_ سا رو  _ت م_س_ط_ سا ّ_ت  _ل س_ن ها زا  ك_ه  َ_ب_ي )  هَذ ناز  م_ي_  ) رد ك_ت_با و 
هک هدرک  لقن  نّاب  _ِ نبا ح زا  دنناد و  یم  كورتم  ار  وا  ثیدح  نیاربانب  دنناد و  یم  هعیش  ار  _ب_غ  صا ّ_ت  _ل س_ن ها لا  _ جر

، دز وا س_ر م_ي  زا  _تا  ما دو و ط_ هد ب_ نوـتفم ش_ مالـّـسلا  هـیلع  بلاـط  یبا  نـب  یلع  تـّبحم  هـب  هـک  دوـب  يدرم  غبــصا 
(160  .) _ت_ه_ي نا _د  نا هدر  كر ك_ ار ت_ وا  _ث  يد _ن ح_ يار _ ب_ن_با

وا تاملک  هدرک و  تیاور  ار  دّمحم  شرسپ  هب  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  ّتیصو  رتشا و  دهع  ثیدح  غَبْـصَا  ؛  هلم _ جلا ب_
ترـضح نآ  تداهـش  رکذ  رد  ترـضح ،  نآ  رب  نوـعلم  مجلم  نبا  ندز  تبرـض  زا  دـعب  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤـملاریما  ترـضح  اـب  ار 

 . تشذگ

ینرق سیوا  لاح  حرش 

مـال و _ّ سلا _ه  یل نـینم ع_ ؤـملاریما  نیّیراوـح  زا  نیعباـت و  راـیِخ  زا  نَرَق  باـتفآ  نَـمَی و  لـیه  _ُ ص _ي ،  نَر _َ ْ_س ق يَُوا  : مّود
نیّفِص رد  هک  تسا  رفن  دص  نآ  زا  يرخآ  تسا و  ناشیا  _ض_ل  فا _ه  کل ب_ ( 161  ) _ي_ه نا َ_م_ دا ث _ّ هُز زا  ي_ك_ي 

نا لذ م_ه_ج_ه ش_ _د ب_ه ب_ ندر مالّسلا ب_ي_ع_ت ك_ هیلع  ریما  ترضح  اب 
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.د و در ت_ا ش_ه_ي_د ش_ لا ك_ باـنج ق_ت_ نآ  _ت  مد رد خ_ _ت_ه  سو وا و پ_ي_ كرا  _با م_ب_ كر رد 
هب ار  امش  داب  تراشب  هک  دومرف  دوخ  باحـصا  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یل  لو ص_ _ سر تر  هد ك_ه ح_ض_ ن_ق_ل ش_

تعافــش ار  رـَـض  _ُ _ي_ع_ه و م بر _ن_د  نا وا م_ _ا  نا _ن_د ه_م_ يو _س گ_ يوا ار  وا  ّ_ت م_ن ك_ه  ما زا  يدر  م_
مه تشهب و  هب  وا  يارب  زا  داد  تداهش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  ترضح  هک  هدش  تیاور  زی  و ن_ ( 162) .د یم ك_ن_

: دومرف هک  هدش  تیاور 

؛ ِنَرَْقلا َْسیَُوا  َکَیِلا ي ا  ُهاقوَشا  ِنَرَْقلا و  لَِبق  ْنِم  ِهَّنَْجلا  ُِحئا  وَر  ُحوُفَت 

وا هکره  دومرف : نَرَق و  سیوا  هب  دومرف  یم  قوش  راـهظا  سپ  نَرَق  بنا  زا ج_ _يا ب_ه_ش_ت  هو دزو ب_ ي_ع_ن_ي م_ي 
(163) .دناسرب مالس  وا  هب  نم  بناج  زا  درک  تاقالم  ار 

لوسر هک  _ن_د  يو و گ_ دـنیوگ ، نیعباّتلا  دیـس  ار  وا  دـنا و  هدوتـس  ناوارف  ار  ْسیَُوا  ءاـفر ، _ن ع_ يد _ حو ناد ك_ه م_ ب_
يدومرف يدومن  مامشتسا  نمی  فرط  زا  هک  یهاگ  هدرک و  دای  نیعباتلاریخ  نمحرلا و  سفن  ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ 

(164  .) نَمَْیلا ِفَرَط  ْنِم  ٍنِمْحَّرلا  َحوُر  ُقَْشنََال  ّینِا 

ترایز هب  هنیدـم  هب  هک  دـیبل  تزاجا ط_ ردام  زا  یتقو  داد ، یم  هقفن  ار  رداـم  نآ ،  ترجا  زا  درک و  یمه  یناـبرتش  سیوا  دـنیوگ :
هکنآ طرش  هب  مهد  _ص_ت م_ي  خر شردا گ_ف_ت ك_ه  دوش م_ فّرـشم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح 

، اضق زا  دمآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  ترـضح  هناخ  هب  نوچ  درک  رفـس  هنیدم  هب  سیوا  ینکن .  فقوت  زور  مین  زا  هدایز 
مَرَج دوبن ال  هناخ  رد  ترضح  نآ 
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ترضح نوچ  .درک  تع  _ جار هد ب_ه ي_م_ن م_ _ يد ار ن_ مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  تعاس  ود  کی  سپ  زا  سیوا 
: دنتفگ مرگن ؟  یم  هناخ  نیا  رد  هک  تسی  ِرو ك_ _ن ن_ يا دو : _ مر ف_ در ، تعجارم ك_ مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر 

تفرب تشاذگ و  هیده  هب  ار  رون  نیا  ام  هناخ  رد  دومرف : تفاتش ،  زاب  _د و  مآ يار  _ن س_ يا رد  _ت  شاد مان  سیوا  هک  ینابرتش 
(165 .)

ار مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  يادـخ  لوسر  _ه  قر _ت ك_ه خ_ سا ن_ق_ل  _ءا ) یلو الا  هر  _ كذ ت_  ) زا ك_ت_با و 
رمع دـندرک ؛ فیرـشت  ار  وا  دـندروآ و  سیوا  هب  رمع ، تفـالخ  ماـیا  رد  رمع ، مالّـسلا و  هیلع  یلع  نینم  ؤـملاریما  ناـمرف  بـسح  رب 
تفگ درک و  دهز  راهظا  دوتـسب و  ار  وا  رمع  هتخاس ،  رتاس  دوخرب  يرتش  میلگ  هکنآ  ّالا  تسا  نایرع  هما  زا ج_ سیوا  هک  تسیرگن 

_د ار ك_ه ع_ق_ل ب_شا نآ ك_س  تفگ :  سیوا  دـنک ؟ يرادـیرخ  نان  صرق  کی  هب  نم  زا  ار  تفالخ  نیا  هک  تسیک  : 
سیوا نک ؛  اعد  ارم  تفگ :  دریگرب ! دـهاوخ  هک  ره  ات  ورب  راذـگب و  یئوگ  یم  تسار  وت  رگا  درواـین و  رد  رـس  ءارـش  عیب و  نیدـب 
شیوخ ياعد  نم  ّالاو  دـبای  رد  ارت  نم  ياعد  یـشاب  نامیا  اب  وت  رگا  میوگ  اعد  ار  تانم  ؤم  نینم و  ؤم  زامن ، ره  سپ  زا  نم  تفگ : 

(166  !) منکن عیاض 

ار یبش  دروآ و  یم  ُ_ب_ح  هب ص ار  بش  عوکر  کی  هب  تسا و  عوکر  بش  بشما  تفگ :  یم  ار  اهبش  زا  یـضعب  سیوا  دنیوگ : 
تسا دوجس  بش  بشما  تفگ :  یم 
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_ت ك_ه سا _م_ت  حز _ن چ_ه  يا _س  يوا يا  گ_ف_ت_ن_د : در ! تیاـهن م_ي ك_ هـب  ار  بـش  دوجـس  کـی  هـب  و 
(167  !) یمدرب ياپ  هب  هدجس  کی  هب  نم  يدوب و  بش  کی  دبا  ات  لزا  زا  شاک  تفگ :  ینیب ؟  دو م_ي  ب_ر خ_

ینادمه ثراح  لاح  حرش 

مالّسلا و هیلع  نین  _ؤ م_ ملار _ي_ ما باحصا  زا  میم )  نوکـس  هب  ( ) 168  ) ینادْمَهلا روع  الا  هّللادـب  ثرا ب_ن ع_ ح_ مو _  س_
هیلع نینم  ؤملاریما  ترـضح  بحاص  ثراح  هک  تسا  روکذم  یعفای )  خیرات   ) رد هتفگ :  هّللارون  یـضاق  تسا .  بانج  نآ  ناتـسود 

رد وا  _ث  يد دو و ح_ دو و ف_ق_ي_ه ب_ هد ب_ _ي_ سر دو  هّللاد ب_ن م_س_ع_ تبحـص ع_ب_ هب  هدوـب و  مالّـسلا 
زا و  دو ، نیعباـت ب_ ءاـملع  راـبِک  زا  ثراـح  هک  تسا  روطـسم  یبَهَذ )  نازیم   ) باـتک رد  و  ( 169  ) تسا روکذـم  هَعبْرَا  َ_ن  ُ_ن س

_ي با _ك_ر ب_ن  بو _ با زا  و  ( 170  .) عّیــشت رد  دو  یلا ب_ ثرا غ_ هدو ك_ه ح_ نا ن_ق_ل ن_م_ _ّ _ن ح_ي با
سان ضَْرفَا  سان و  هَْقفَا  روعا ، ثراح  هک  تفگ  یم  وا  هک  هدر  _ت ن_ق_ل ك_ سا ّ_ت  _ل س_ن ها _ءا  مل زا ع_ دواد ك_ه 
هکنآ اب  یئاسَن  هدو و  _ذ ن_م_ خا مـال  _ّ سلا _ه  یل _ي_ر ع_ ما تر  زا ح_ض_ ار  _ض  يار مل ف_ هدوب و ع_ ساـن  بَسْحَا  و 
ثرا _ر ح_ ما تیوقت  هدرک و  نآ  هب  جاـجتحا  هدومن و  رکذ  هعبرا  نَنُـس  رد  ار  ثراـح  ثیدـح  دـنک  یم  ثیدـح  لاـجر  رد  ّتنعت 

هیلع ریما  ترـضح  تمدـخ  ثراـح ش_ب_ي ب_ه  هک  تسا  روطـسم  یّـشَک  ورمعوـبا  خیـش  باـت  رد ك_ و  ( 171  .) هدر ك_
تُست اب  ارم  هک  یتسود  هّللاو !  تفگ :  ثراح  هدروآ ؟  نم  دزن  هب  بش  نیا  رد  ارت  زیچ  هچ  هک  دندیسرپ  ترضح  نآ  تفر ،  مالّسلا 

نآ هاگ  _ نآ هدروآ ؛  وت  شیپ  ارم 
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 ، نم ندید  هب  دنیبب و  ارم  نداد  ناج  تقو  رد  هکنآ  ّالا  دراد  تسود  ارم  هک  یسک  نآ  دریمن  هک  ثراح  يا  نادب  دندومرف : ترضح 
زا دنیبب و  ارم  ندرم  تقو  نآ  رد  _ك_ه  نآ ّالا  دراد  _م_ن  شد ار  هک م_ یسک  دریم  یمن  نینچمه  ددرگ و  یهلا  تمحر  راودیما 
نآ ناـشن  زجعم  ناوـید  راعـشا  زا  یـضعب  رد  زین  تـیاور  نـیا  ( 172) .د يدـیماان ن_ش_ي_ن_ تلاـجخ و  قرع  رد  نـم ،  ندـید 

 : تسا روکذم  ترضح 

 : رعش

ینَرَی ْتُمَی  ْنَم  َنا  دْمَه  راحای 

(173) الُُبق ٍِقفانُمْوَا  ٍنِم  ُؤم  ْنِم 

 ( تایبالا )

یهاگ یئاهب  خیـش  اذـهل  دوش و  یم  یهتنم  روکذـم  ثراـح  هب  ُُهئاـهب _  َدـیز  یئاـهَْبلا _  اَنُْخیَـش  بَسَن  هک  نادـب  دـیوگ : ری  ف_ق_
(174) .دیامرف یم  ریبعت  دوخ  زا  یثراح )  )

نامسآ زا  یبَطُر  َ_ق  َ_ب هک ط هلیخن  رد  رضخ  ترضح  اب  دید  ار  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هک  تسا  نا  ثرا ه_م_ _ن ح_ يا و 
فک رد  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  نکلو  دن  _ك_ فا رود  ار  وا  هناد  مالّـسلا  هیلع  رـضخ  اما  دندروخ  نآ  زا  دش و  لزان  ناشیا  رب 

، دیـشخب نم  هب  ار  اهنآ  ترـضح  شخبب ،  نم  هب  ار  امرخ  ياه  هناد  نیا  هک  ترـضح  نآ  هب  متفگ  تفگ :  ثراـح  درک ، عمج  تسد 
(175  .) مدوب هدیدن  نآ  لثم  هک  هزیکاپ  ناشیامرخ  دمآ  نوریب  ار  نآ  مدناشن  نم 

_ي مار ار گ_ مراد ك_ه م_ تسود  هک  درک  ضرع  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤـملاریما  ترـضح  هب  یتـقو  هـک  تـسا  _ت  ياور و ه_م 
: دو _ مر تر ف_ یئا ح_ض_ _ مر ما م_ن م_ي_ل ف_ زا ط_ع_ یئآرد و  لز م_ن  _ك_ه ب_ه م_ن_ نآ يراد ب_ه 

يارب ینان  هراپ  ثراح  دـش ؛ وا  لزنم  لـخاد  سپ  ار ، يزیچ  نم  يار  فُّل ن_ك_ن_ي ب_ _ك_ه ت_ك_ نآ طر  ب_ه ش_
درک عورش  ترضح  دروآ  ترضح  نآ 
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يار دیهد ب_ نذا  رگا  درک  ضرع  داد و  ناشن  دروآ و  نوریب  دشاب و  یم  یمِهارَد  نم  ب_ا  ثرا گ_ف_ت :  ح_ ندروخ ،  هب 
(176) .درادن فّلکت  درادن و  یبیع  ینعی  تسا  هناخ  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  زا  زین  نیا  دومرف : مرخب ،  يزیچ  ش_م_ا 

يدع نبرْجُح  لاح  حرش 

رد تسا ،  لاْدبَا  زا  مال و  _ّ سلا هیلع  نینم  ؤملاریما  باحـصا  زا  یفوکلا  يدـن  _ کلا يد  _ن ع_ با ْ_ر(177 ) ُ_ج ح مرا _  چ_ه_
يدرک زاـمن  تعکر  رازه  يزور  هنابـش  دـنیو  گ_ دو ، روهـشم ب_ بَرَع  رد  وا  تداـبع  ترثک  دـهز و  هک  تسا  یئاـهب )  لـماک  )

زا نس  رَغِص  اب  دوب و  هباحص  يالضف  زا  رجُح  هک  هتف  _ت_ي_ع_با گ_ سا _ب  حا تسا ك_ه ص_ سلاجم )   ) رد و  ( 178)
هَد _ْ ِ_ن _ك_ر ك شل تراما  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  بناج  زا  نیّفـص  برح  رد  دوب و  هوعَدـلا  باجتـسم  دوب و  ناشیا  راـبِک 

(179) .دوب مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  رکشل  ریما  نار  زور ن_ه_ رد  دو و  وا م_ت_ع_ّقل ب_ ب_ه 

لاد _ْ بَا زا  مــــال و  _ّ سلا _ه  یل _ي_ر ع_ ما تر  _ح_با ح_ض_ صا زا  ُ_ج_ر  هدو ك_ه ح _ مر ّیل 1 ف_ ح_ _ه  مال ع_
_ت ي_ك_ي سا مال  _ّ سلا _ه  یل نینم ع_ ؤملاریما  باحـصا  هباحـص و  ءامظع  زا  رجُح  هک  هدومن  رکذ  دواد  نب  نسح  و  هدوب ، 

َّنِا  ) هک دروآ  ناـبز  رب  وا  _ن ك_ن_د  عـل ار  مـال  _ّ سلا هیلع  نینم  ؤـملاریما  ترـضح  هک  درک  رما  وا  هب  _ه  يوا يار م_ع_ _ ما زا 
(. ُهّللا ُهَنََعل  ُهُونَْعلاَف  ایّلَع  َنَْعلَا  ْنَا  ینَرَمَا  دفَْولا  َریمَا 

.دیشچ تداهش  تبرش  کی  هاجنپ و  هنس  رد  نایفس  یبا  نب  هیواعم  مکح  هیبا و  نب  دایز  تیاعس  هب  دوخ  باحصا  زا  یـضعب  اب  رجُح 
(180)

 ، یمرْـضَحلا داّدـش  نب  کیرـش  تسا :  رارق  نیا  زا  دـندش  هتـشک  وا  اـب  هک  وا  باحـصا  یماـسا  ك_ه  _د : يو ف_ق_ي_ر گ_
ْلبِش نب  ّیْفیَصو 
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نمحرلادبع و  يزنعلا ،  ناّیح  نب  مادِک  و  ّيِر ، _َ ْ_ق ِ_ن ْملا زِر ب_ن ش_ه_با  _ْ ُ_ج و م یـسبَعلا ،  هَْعیَبُض  نب  هَصیبَق  و  یناْبیّـشلا ، 
_خ_ي سر ود ف_ ءارْذ _  _َ رد ع _ف ح_ج_ر  ير نا ب_ا ق_ب_ر ش_ _ش_ يا رو  و ق_ب_ يزنعلا .  ناــــّـسح  نـــــب 
ار _ه  يوا _د و م_ع_ مآ گرز  نا ب_ _ نا _ مــل بوـــل م_س_ رد ق_ و ق_ت_ل ح_ج_ر  _ت ،  سا _ع  قاو _ش_ق _  مد
 ، هشیاع رب  دش  دراو  هیواعم  هک  هدـش  تیاور  .دـندومن و  را  _ي_خ ب_س_ي_ بو _ش و ت_ نزر _ن ع_م_ل س_ يا ب_ر 

و ُ_ج_ر  ح ءارْذ  _َ ع _ل  ها ك_ش_ت_ن  ب_ر  ار  ت_ _ت  شاداو چ_ه  ك_ه  گ_ف_ت  يو  ب_ا  _ش_ه  ع_يا
ءاـقب رد  تـسا و  تـّما  حالــص  نا  _ش_ يا رد ق_ت_ل  مد  _ يد _ؤ م_ن_ي_ن  مـلا ّما  يا  گ_ف_ت  _ش ؟  _ح_با صا
هتشک دومرف  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مدینـش  تفگ :  هشیاع  متـشک ؛  ار  ناشیا  مرجال  تسا  تّما  داسف  ناشیا 

يار یلا ب_ در ح_ق ت_ع_ _د ك_ هاو _ي ك_ه غ_ض_ب خ_ نا ءارذ ك_س_ زا م_ن ب_ه ع_ دــعب  دـــش  دـــهاوخ 
نا _ سار _ل خ_ ما هیواعم ع_ بناج  زا  هک  یثراحلا  دایز  نب  عیبر  هک  هدـش  و ن_ق_ل  ( 181  .) نا _م_ سآ _ل  ها نا و  _ش_ يا

ار وا  ناج  تسا  یتلزنم  برق و  وت  دزن  رد  ار  عیبر  رگا  ادخ ! يا  تفگ :  دناوخب و  ار  يادـخ  دینـشب  ار  رجُح  تداهـش  ربخ  نوچ  دوب 
(182) .دومن تافو  هک  تشاد  ناهد  رد  نخس  نیا  زونه  نک !  ضبق  ًالجَعُم 

يرَجَه دْیَشُر  لاح  حرش 

مـال _ّ سلا _ه  یل نینم ع_ ؤملاریما  باحـصا  نیـصوصخم  زا  نیتـملا و  هّللا  لـبح  هب  نیکّـسمَتُم  زا  يرَجَه  دـی  _ شُر پ_ن_ج_م : 
_ت ياور یّـشَک ب_ه س_ن_د م_ع_ت_ب_ر  خیـش  هدوـمرف :  نوـیعلا )  ءـالج   ) رد هـّللا  هـمحر  یـسلجم  همّـال  ع_ هدو .  ب_

مالّسلا و هیلع  نینم  _ؤ  ملار _ي_ ما ترضح  باحصا  ناگرزب  زا  هک  راّمت  مثیم  يزور  هک  _ت  سا هدر  ك_
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وا هب  تسا _  البرک  ادهش  زا  یکی  هک  رهاظم _  نب  بیبح  هاگا  تشذگ ن_ یم  دسا  ینب  سلجم  رب  دوب  ترضح  نآ  رارسا  بحاص 
وم وا  رـس  شیپ  هک  يریپ  درم  منیب  یم  اـیوگ  هک  تـفگ  رهاـظم  نـب  بیبـح  دـنتفگ ، رایـسب  نانخـس  رگیدـکی  اـب  دنداتـسیا و  دیـسر 

تیب لها  ّتبح  يار م_ دـنریگب و ب_ ار  وا  دـشورف  اـمرخ  هزبرخ و  دـشاب و  هتـشاد  یهبرف  مک  _د و ش_ _ت_ه ب_شا شاد ن_
ود هک  ور  خرـس  مسانـش  یم  ار  يدرم  زین  نم  تفگ :  مثیم  .دوب  مثیم  وا  ضرغ  .دنردب و  ار  شمکـش  رادرب ، دنـشک و  رادرب  تلاسر 

_د يآ نور  ّمل ب_ي_ هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  _د پ_ي_غ_م_ب_ر ص_ نزر ترصن ف_ يارب  دشاب و  هتـشاد  وسیگ 
.د _ ند اد ش_ مه ج_ زا  دـنتفگ و  ار  نیا  دوب ، بیبـح  وا  ضرغ  دـننادرگب و  هفوک  رود  رد  ار  شرـس  دـنناسر و  لـتق  ار ب_ه  وا  و 

سلجم لـها  زو  ه_ن_ _م ،  يدو هدـیدن ب_ يرتوـگغورد  ناـشیا  زا  اـم  دـنتفگ  دندینــش  ار  ناـشیا  نانخــس  نوـچ  سلجم  _ل  ها
دو ب_ه مال ب_ _ّ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ ملار _ي_ ما ترضح  رارـسا  نامرحم  زا  هک  يرجه  دیـشر  هک  دندوب  هتـساخنرب 
دندرک و فقوت  اجنیا  رد  یتعاس  هک  دنتفگ  ناشیا  دیسرپ ، ار  ناشیا  لاوحا  سلجم  لها  زا  _د و  مآ راو  _ گرز ود ب_ نآ  ط_بل 
دو هدرک ب_ شومارف  ار  نیا  ار  مثیم  دنک  تمحر  ادـخ  تفگ :  دیَـشُر  دـنتفگ ؛ رگیدـکی  اب  نا  دـنتفر و چ_ن_ي_ن س_خ_ن_
نو .داد چ_ _ن_د  هاو هدایز خ_ نارگید  زا  مهرد  دـص  ار  وا  هزیاـج  دروآ  دـهاوخ  ار  وا  رـس  هک  یـسک  نآ  دـیو  ك_ه ب_گ_

ار مثیم  هک  دندید  _ت_ي  قو كد  _ نا زا  دعب  سپ  تسا ،  رتوگغورد  اهنآ  زا  نیا  هک  دنتفگ  تعامج  نآ  تفر  _ي_د  شُر
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_ه یل ما ح_س_ي_ن ع_ _ ما تر  _ر ب_ا ح_ض_ ها نب م_ظ_ بیبـح  دـندوب و  هدیـشک  راد  رب  ثیرح  نـب  ورمع  هناـخ  ِرَد  رب 
(183) .دندینادرگ _ه  فو رود ك_ ار ب_ر  وا  مال ش_ه_ي_د ش_د و س_ر  _ّ سلا

دمآ و یناتس  امر  دو ب_ه خ_ باحصا خ_ اب  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  یّـشَک  خیـش  اضیا 
دیـشُر سپ  دومرف ، لوانت  دوخ  باحـصا  اب  دـندروآ و  ریز  هب  یئامرخ  تخرد ،  نآ  زا  هک  دومرف  تسـشن و  یئامرخ  تخرد  ریز  رد 

راد رب  تخرد  نیا  بوچ  رب  ارت  دیشر ! ای  دومرف : ترضح  بطر !  نیا  دوب  یبَطُر  وک  چ_ه ن_ي_ نینم ،  ؤملاریما  ای  تفگ :  يرَجَه 
نآ دز  يزور ب_ه ن_ داد ، یم  بآ  ار  تخرد  نآ  دمآ و  یم  تخرد  نآ  دزن  هب  هتـسویپ  دیـشُر  نآ  زا  دـعب  سپ  دیـشک ؛ دـنهاوخ 

داتـسرف دایز  نبا  زور ، دنچ  زا  دعب  دش ؛ کیدزن  نم  _ل  جا _د گ_ف_ت  نا هد  _ ير ار ب_ نآ  _د ك_ه  يد _د  مآ _ت  خرد
راـب سپ  دـنا ؛ هدـیرب  نم  يارب  ار  نیا  تـف :  _د گ_ نا هدو  ّ_ه ن_م_ ود ح_ص ار ب_ه  تـخرد  هـک  دـید  هار  رد  دـیبلط  ار  وا  و 

متسین وگغورد  نم  تفگ :  دیـشر  نک .  لقن  يزیچ  دوخ  ماما  ياه  _ غورد زا  _ي_د و گ_ف_ت :  ار ط_بل وا  دایز  نبا  رگید 
ار وا  _د  ير _َ ِ_ب تفگ ب دایز  نبا  .دیرب  یهاوخ  ارم  نابز  اهاپ و  اهتـسد و  هک  تسا  هداد  ربخ  ارم  تسین و  وگ  _ غورد نم  ماما  و 

هناخ هب  ار  وا  دندیرب و  ار  وا  ياپ  تسد و  نوچ  دوش ؛ رهاظ  وا  ماما  غورد  ات  دـیراذگب  ار  وا  نابز  دـیربب و  ار  وا  ياهاپ  اهت و  _ سد و 
وا هک  دیسر  نیعل  نآ  هب  ربخ  دندرب 
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.دندیـشک راد  هب  زین  ار  وا  هک  درک  رما  یتیاور  هب  دـندیرب و  زین  ار  شنابز  هک  دومن  رما  دـنک ، یم  لقن  مدرم  يارب  زا  هبیر  رو غ_ _ ما
(184)

ار يرَجَه  دیشُر  رتخد  هّللا  هَمَا  مدرک  تاقالم  تفگ :  هک  تسا  هدرک  تیاور  یلجع  ناّسحوبا  زا  ربتعم  دنس  هب  یسو  ش_ي_خ ط_
ترضح دوخ  بیبح  زا  میدینـش  هک  تفگ :  یم  هک  مدین  ش_ تفگ :  يا .  هدینـش  دوخ  راوگرزب  ردپ  زا  هچنآ  زا  ارم  هد  ربخ  متفگ 

اهتسد و هّیماونب و  يانزلادلو  دنک  بلط  هک  یتقو  رد  وت  ربص  دوب  دهاوخ  هنوگچ  دیَشُر  يا  تفگ  یم  هک  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 
ایند و رد  دوب  یهاوخ  نم  یلب و ت_و ب_ا  هک  دومرف  دوب ؟ دهاوخ  تشهب  شرخآ  نینم !  ؤملاریما  ای  متفگ :  دربب ؟ ارت  نابز  اهاپ و 
زا يوجب  يرازیب  تفگ  دیبلط و  ارم  ردـپ  دایز  نب  هّللاد  هک ع_ب_ي_ مدـید  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ :  دیـشُر  رتخد  سپ  ترخآ . 

تفگ دـش ؟ یهاوخ  هتـشک  هک  تسا  هداد  ربـخ  ارت  هنوگچ  وت  ماـما  هک  تفگ  داـیز  نبا  درکن ؛ لوبق  وا  مالّـسلا ،  هیلع  نینم  ؤملاریما 
يراز وا ب_ي_ زا  هـک  دوـمن  یهاوـخ  فــیلکت  ارم  هـک  مالـّـسلا  هـیلع  نـینم  ؤــملاریما  مـلیلخ  ارم  _ت  سا هداد  ك_ه خ_ب_ر 

وگغورد ارت  ماما  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  نوعلم  نآ  .دیرب  یهاوخ  ارم  نابز  اها و  _ت_ه_ا و پ_ سد _م پ_س  يو ب_ج_
نم دندروآ ، ام  هناخ  هب  دندیرب و  ار  وا  ياهاپ  اه و  _ت_ سد پ_س  دیراذگب ، ار  وا  نابز  دیربب و  ار  وا  ياهاپ  اهتـسد و  منک ،  یم 

وت رب  هنوگچ  ملا  درد و  نیا  ردپ ! يا  متفگ :  متفر و  وا  دزن  هب 
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دـشاب و مدرم  ماـحدزا  ناـیم  رد  یـس  _ك_ه ك_ نآ رد  رگم ب_ه ق_ دـیامن  یمن  نم  رب  یَملَا  رتـخد ! يا  تـفگ :  درذـگ ؟ یم 
یم دـندرک و  یم  وا  تبیـصم  يارب  هودـنا  درد و  راهظا  دـندمآ و  وا  ندـید  هب  وا  نایانـشآ  ناـگیاسمه و  سپ  دـسرب ؛ وا  هب  يراـشف 

_م يـالو هـچنآ م_ هـب  ار  امــش  مـهد  ربـخ  اـت  دــیروایب  يذــغاک  یتاود و  دــیراذگب و  ار  هـیرگ  تـف :  مرد گ_ پ_ دنتــسیرگ ،
تفگ و یم  ار  هدـنیآ  ياـهربخ  سپ  .دـش  دـهاوخ  عقاو  نیا  زا  دـعب  هک  تسا  هداد  ربخ  ارم  مالّـسلا  هیلع  نی  _ؤ م_ن_ ملار _ي_ ما

اپرب هنتف  هک  تسا  کیدزن  دیوگ و  یم  مدرم  هب  ار  هدنیآ  ياهربخ  دیـشر  هک  انزلادلو  نآ  يارب  دندرب  ربخ  نوچ  .دنتـشون  یم  ناشیا 
بش نآ  رد  دندیرب و  ار  رارسا  نزخم  نآ  نابز  سپ  .دیربب  ار  وا  نابز  دیورب و  _د  يو غورد ن_م_ي گ_ وا  يالوم  تفگ :  دنک ،

میلعت وا  هب  ایالب  ایانم و  ملع  دیمان و  یم  الَْبلا ي ا  ُْدیَـشُر  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  دش ، لخاد  یلاعت  قح  تمحر  هب 
دو و چ_ن_ي_ن _ي ب_ هاو دیــسر و م_ي گ_ف_ت ت_و چ_ن_ي_ن خ_ یم  مدرم  هـب  هـک  دوـب  رایــسب  دوــب و  هدرک 

(185) .دش یم  عقاو  _چ_ه م_ي گ_ف_ت  نآ _ي ش_د ، هاو ك_ش_ت_ه خ_

یئرمان درم 

بلط رد  هیبا  نب  دایز  هک  یماّیا  رد  هک  هدـش  لقن  صا )  _ت_ص_ خا  ) زا ك_ت_با راو ) _ نـالارا ب_ح_  ) رد ك_ت_با و 
هناخ رد  رب  تسا  هعیش  ناگرزب  زا  یکی  هک  هَکارا )  ُوبَا   ) يزور تسیز ،  یم  یفتخم  هدرک و  ناهنپ  ار  دوخ  دیشُر  دوب ، يرجه  دیشر 

اد ش_د و َ_ي_د پ_ي_ شُر _د ك_ه  يد _ش ،  _ح_با صا زا  _ت_ي  دو ب_ا ج_م_عا دوـــخ ن_ش_س_ت_ه ب_
لز _ل م_ن_ خاد
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_ت و فر وا  لا  _ب_ ند _ت ب_ه  سا _ خر _ي_د ب_ سر _ي_د ت_ شر را  _ن ك_ يا زا  _ه )  كاراو _ با ، ) وا ش_د
هدش هچ  رگم  تفگ :  يدومن .  میتی  ارم  ياه  يدروآرد و ب_چ_ه  نتشک  هب  ارم  راک  نیا  زا  دیـشر ! يا  وت  رب  ياو  هک  تفگ  وا  هب 

یـصاخشا يدـش و  لخاد  راکـشآ  هینالع و  نم  لز  رد م_ن_ _ت و ت_و  سا بلط ت_و  رد  هیبا  نب  داـیز  هکنآ  يارب  تفگ :   ؟
ءازهتــسا و نـم  اـب  هـمه  نـیا  اـب  تـفگ :  هکاراوـبا )   ) .دـیدن ارم  ناـشیا  زا  کـی  چـیه  تـفگ :  دـند ؛ _ يد ارت  دــندوب  نـم  دزن  هـک 
وا ب_ب_س_ت يور  رب  ار  ْرَد  هدرک و  هناـخ  رد  تسبب و  مکحم  ار  وا  ار و  دیـشُر  تفرگ  سپ  ینک ؟  یم  _ي  گر م_س_خ_

نم لزن  _ل م_ خاد یخیـش  هک  دـمآ  نم  رظن  دو و گ_ف_ت ب_ه  _ح_با خ_ صا دز  _ش_ت ب_ه ن_ گر پ_س ب_
ار نیمه  ناشیا  زا  رّرکم  طای  _ت_ حا يار  ب_ هکاراوبا )   ! ) میدـیدن ار  يدـحا  ام  : دـنتفگ ناـشیا  دـمآ ؟ مه  امـش  رظن  هب  اـیآ  دـش 

هدـید ار  وا  نا  _ش_ يا _ي_د ك_ه غ_ي_ر  سر _ن ت_ کل تکاس ش_د  هکارا )  وبا   ) .دـنداد باوج  نامه  ناـشیا  دیـسرپ 
وا سپ  تسوا ،  دزن  ْدیَشُر  هک  ار  ناشیا  دهد  ربخ  دنا  هدش  تفتلم  هاگره  دیامن  سّسج  هیبا ت_ نب  دایز  سلجم  هب  تفر  سپ  دشاب ؛
مه اـب  هک  لاـح  نیا  رد  سپ  دوب ، یتـسود  داـیز  وا و  نیباـم  تسـشن و  داـیز و  رب  درک  مالـس  پ_س  _د ؛ هد نا ب_ _ش_ يا هب  ار 

اراوبا _د  يآ م_ي  دا ) _ يز  ) سل هدر ب_ه م_ج_ ور ك_ هدش و  وا  رتسا  رب  راوس  ْدیَشُر  هک  دید  هکاراوبا )   ) دندرک یم  تبحص 
ّریحتم درک و  رییغت  شگنر  دیَشُر  ندید  زا  هک 
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دا _ يز دز  تشگ و ب_ه ن_ هدایپ  رتسا  زا  دیشُر  هک  دید  هاگنآ  دومن ، شیوخ  تکاله  هب  نیقی  دنا و  _ش_ت_ه م_ گر و س_
لاوـحا وا  زا  درک  عورــش  دیــسوب و  ار  وا  دروآرد و  وا  ندرگ  هـب  تـسد  تساـخرب و  دا  _ يز در  مــال ك_ وا س_ _د و ب_ر  مآ

_ي_د شُر پ_س  ار ، وا  _ش  ير _ت  فر _ت و گ_ شذ هچ گ_ وـت  رب  هار  رد  يدـمآ  یک  اـب  يدـمآ  هنوـگچ  هک  ندیـسرپ 
خیش نیا  هک  دی  _ سر دا پ_ _ يز زا  _ه )  كاراو _ با  . ) تفرب _ت و  سا _ خر ها ب_ _گ_ نآ در  _ي م_ك_ث ك_ نا _ مز

 : هد _ مآ ما  زا ش_ ترا م_ا  _ يز يار  دو ك_ه ب_ ما ب_ _ل ش_ ها زا  اــــم  ناردارب  زا  یکی  تــــفگ :  داـــــیز  دوــــب ؟ یک 
، دوب هتفر  هتـشاذگ و  ار  وا  هک  تسا  لاح  نامه  هب  هک  دـید  ار  دیَـشُر  تفر  شیوخ  لزن  هب م_ تساخرب و  سلجم  زا  هکاراو )  _ با )
ره نکب و  یهاوـخ  هک  راـکره  سپ  مدرک  هدـهاشم  نم  هک  تسا  یئاـناوت  ملع و  نینچ  وـت  دزن  هک  لاـحلا  تـف :  وا گ_ سپ ب_ا 

(186) .ایب نم  لزنم  هب  یتساوخ  هک  تقو 

_ن_د نا هدو م_ مالـّـسلا ب_ هـیلع  نـینم  ؤـملاریما  باحــصا  ّصاوـخ  زا  یکی  روکذــم  هکاراوــبا )   ) هـک دــیوگ : ف_ق_ي_ر 
رد دنروهــش  َ_ه م_ كارَاو _ُ بَا ِلآ  دا و  _ يز ْ_ل ب_ن  َ_ي ُ_م _ت_ر و ك شا کـلا  _ه و م_ ُ_ب_تا َ_غ ب_ن ن ْ_ب صَا

سرت زا  هکلب  دوبن  وا  نءا  فا ب_ه ش_ _ت_خ_ف_ سا زا ج_ه_ت  _ي_د  شُر هب  تبـسن  هکاراوبا  درک  هچنآ  هعیـش و  لاجر 
رد دو و  نا ب_ زا ش_ي_ع_ي_ وا  لا  _ث_ ما ْ_د و  َ_ي شُر بـل  رد ط_ س_خ_ت  دا ) _ يز  ) هـک اریز  دوـب ؛ دوــخ  ناــج  رب 

.دننک نامهیم  دنهد و  هانپ  ار  ناشیا  ای  دننک  ناشیا  تناعا  هک  یناسک  نینچمه  دوب و  ناشیا  لتق  _ب و  يذ دد ت_ع_ ص_

ناحوص نب  دیز  لاح  حرش 

يدبعلا ناحْوُص  نب  دیز  مش :  ش_
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_ؤ م_ن_ي_ن ملار _ي_ ما _ح_با  صا لاد و  _ بَا زا  وا  تسا ك_ه  روکذـم  هصالخ )   ) باتک رد  هک  تسا  سلاـجم )   ) رد ، 
ار دـیز  نوچ  هک  هدومن  تیاور  یّـشَک  ورمعوبا  خیـش  و  ( 187 (؛ دـش دـیه  بر ج_م_ل ش_ رد ح_ دو و  مال ب_ _ّ سلا _ه  یل ع_
! دیز ای  دومرف : دمآ و  وا  نیلاب  رب  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  داتفا  نیمز  _ب ب_ر  سا زا پ_ش_ت  _ي_د و  سر يرا  مخز ك_

؛ ِهَنوُعَْملا َمیظَع  ِهَن  ؤَْملا  َفیفَخ  َْتنُک  ُهّللا  َکَمِحَر 

_ن يد رد  داد ت_و  _ ما هنوـعم و  دوـب و  كدـنا  ارت  يوـیند ،  تاـقّلعت  تقـشم و  هن و  ؤـم  هـک  داـب  وـت  ربادـخ  تـمحر  ین  ي_ع_
ياز خ_ي_ر یلا ج_ ياد ت_ع_ خ_ تفگ :  تشادرب و  ترـضح  نآ  بناـج  هب  ار  دوخ  رـس  دـیز  سپ  .دو  را ب_ ب_س_ي_
_ن_د گو اد س_ ب_ه خ_ یلا ،  _د ت_ع_ نواد هـب خ_ مـیلع  رگم  ارت  متــسنادن  هـّللاو !  نــینم ،  ؤــملاری  _ ما يا  ار  _د ت_ هد

قح رد  هک  ار  ریدغ  ثیدح  نوچ  نکیل  مدرکن  هلتاقم  لهج  يور  زا  نا ت_و  _م_ن_ شد _ي ت_و ب_ا  هار ك_ه ب_ه ه_م_
سپ مدوب  هتسناد  دزاس ، لوذخم  ارت  هک  یس  _ب_ت ك_ قا _ت ع_ ما _ خو _ج_ا  نآ زا  مدوب و  هدینش  هَمَلَس  ُّما  زا  هدش  دراو  وت 
.دزا لوذ س_ ار م_خ_ یلا م_ ياد ت_ع_ ادا خ_ مراذ ت_ا م_ب_ لوذ و ت_ن_ه_ا ب_گ_ ارت م_خ_ هک  متشاد  تهارک 

یتباتک وا  هب  دیـسر  هرـصب  هب  هشیاع  نوچ  دوب و  ناشیا  داّهُز  نیعبات و  ياس  ؤر  زا  دـیز  هک  هدومن  تیاور  ناذاـش  نب  لـض  زا ف_ و 
 : هک تشون 

ِّصاْخلا ِناحْو  _ُ ْ_ِن ص ْ_ِد ب يَز ِ_ه ا  ْ_ن ِبا لِّمال ي  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  ِّي ص_ _ِ بَّنلا َ_ِه  جْوَز َ_َه  ِ_ش ِ_ْن ع_يا م
يْرمَا َکَِیتْاَی  یّتَح  ِْهیَلَع  ِهّللا  ُتا  وَلَص  بلاط  یبا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َساّنلا  ِلُذْخاَو  َِکْتَیب  یف  ْسِلْجاَف  اذه  یباتِک  َكا  تَا  اذِاَف  ُدَْعب : اّمَا 
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؛

هک دیاب  داقتعالا  صلاخ  ناحْوُص  نب  _د  يز وا  دنزرف  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  هجوز  هشیاع  زا  تسا  یتباتک  نیا  ینعی 
وت هب  نم  رما  رگید  ات  يرادزاب  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  یهارمه  ترـصن و  زا  ار  هفوک  نامدرم  دـسر  وت  هب  تباتک  نیا  نوچ 

میرومءام و نآ  ریغ  هب  هک  يزیچ  هب  يا  هدرک  رما  ار  ام  هک  تشون  باوج  دـناو  ار ب_خ_ _ت  _د ك_ت_با يز نو  .دـسر چ_
(188  .) مالسلاو يرومءام  نآ  هب  هک  يا  هدرک  يزیچ  كرت  دوخ 

رد ام  تسا و  فورعم  هدناوخ  یم  بش  زامن  رد  هک  وا  ياعد  تسا و  هفوک  هفیرـش  دجاسم  زا  یکی  دـیز ) دجـسم   ) هک دـیوگ : ریقف 
(189  .) میدرک رکذ  حیتافم )  )

سپ تفر  دهاوخ  تشهب  هب  وت  زا  شیپ  وت  زا  يوضع  هک  دومرف  وا  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  تیاور 
(190) .دش هدیرب  شتسد  دنواهن  گنج  رد 

درُص نب  نامیلس  لاح  حرش 

لو _ سر هدو ،  را ب_ ّ_ت ي_س_ یل _ ها رد ج_ وا  _م  سا _ي ،  عاز _ خــــــــلا در  _ُ نا ب_ن ص _م_ یل س_ ه_ف_ت_م : 
هفوک رد  هدوـب  لـضاف  _ل و  یل يدر ج_ م_ هدا ،  ما ن_ه_ نا ن_ _م_ یل ار س_ وا  مل  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  اد ص_ خ_

هیلع نینم  ؤملاریما  ترـضح  باکر  مزالم  نیّفِـص  رد  هدوب و  دوخ  موق  دّیـس  وا  داـهن و  اـنب  هناـخ  هعازخ  رد  درک و  راـیتخا  تنوکس 
هک تـسا  سک  ناــم  وا ه_ يو ك_ش_ت_ه گ_ش_ت و  _ت  سد _م ب_ه  یل يذ ظ_ بشوـح  اــجنآ  رد  دوـب و  مالـّـسلا 

هفوک هب  ار  ترضح  نآ  دنتشون و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  ذغاک  دندش و  عمج  يو  هناخ  رد  هیواعم  تافو  زا  دعب  هفوک  نایعیش 
نکلو دندرک  توعد 
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تخس نآ  زا  سپ  .دنام  مورحم  بانج  نآ  تمدخ  رد  تداه  ضیف ش_ زا  تشگن و  رـضاح  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  باکر  رد 
هَبََجن نب  بَّیَسُم  اب  جنپ  تصش و  هنس  رد  ات  درک  راوتسا  رمک  ترضح  نآ  یهاوخنوخ  رهب  زا  تسج و  تبانا  تبوت و  تشگ  نامیـشپ 
هَعاـفِر یمی و  لاو ت_م_ هـّللاد ب_ن  يد و ع_ب_ ْ_ل ع_ض_ َ_ي ُ_ف هـّللاد ب_ن س_ع_د ب_ن ن يراز و ع_ب_ _َ ف

هب هّیما  ینب  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یهاوخنوخ  تهج  هب  دـنیوگ  نیباّوت  ار  اـهنآ  هک  هفوک  نایعیـش  زا  یعمج  یلجب و  داّدَـش  نب 
یس نایماش  دندرک و  یقالت  ماش  رکـشل  اب  هریزج  دالب  زا  _ت  سا ير  ك_ه ش_ه_ هدرو )  نیع   ) رد دندرک و  تکرح  ماش  تمس 

و ُ_م_ي_ر  ن ب_ن  ُ_ص_ي_ن  ح و  دا  _ يز _ن  با _ي  گدر _ كر س_ ب_ه  ك_ه  _د  ندو ب_ ت_ن  رازه 
دش عقاو  یمیظع  گنج  ناشیا  نیبام  سپ  دندوب ، هدرک  تکرح  ماش  زا  نایعیش  لاتق  تهج  هب  يرَیْمِح  عالکلا  يذ  نب  لی  _ حار _ُ ش

دنتسشب و ناج  زا  تسد  هرابکی  دندید  نینچ  هک  نایعیش  دش ، هتشک  ّبیسم  نآ  زا  سپ  دش و  دیهش  ریمن  نب  نیصُح  ریت  هب  نامیلس  و 
ياپ دندیـسر  ناشیا  يرای  هب  هرـصب  نایعیـش  زا  نت  دـصناپ  لاـح  نیا  رد  دـندش و  گـنج  لوغـشم  دنتـسکش و  ار  اهریـشمش  فـالغ 

اب دعـس  نب  هّللادبع  هکنآ  ات  اْنُبت ؛ ْدَقَف  انَطیْرفَت  انَّبَر  ْنِلقَا ا  دـنتفگ : یم  دـندرک و  یم  لاتق  هتـسویپ  دـنداهن و  راوتـسا  را  _ط_ب_ صا
هب دنداهن و  تمیزه  هب  يور  دندیدن  دو  رد خ_ _ت  موا نو ت_با م_ق_ یقبام چ_ دندش  هتشک  هعیش  رکـشل  هوجو  زا  يا  هلمج 

شرخآ رد  هدرک و  رکذ  ار  نامیلس  تداهش  ّتیفیک  راثلا ) حر  ش_  ) رد _ن ن_م_ا  با .دندش و ش_ي_خ  قحلم  شیوخ  دالب 
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ِْبیَْعلا َنِم  ًءَّرَبـُم  َتا  ُْثیَح م  ِْنیَتـْیَْبلا  ِْنیَذ  ُْتُلق ه  ْدَـقَو  ُهََتبْوَـت  ِهّلل  َصَلْخاَو  ُهَـتَجْهُم  ِرا  _ّ ثـلا ْ_ِل  هَا َلَذ ف_ي  _َ َ_ْد ب قـَل _َ ف  : هـتفگ
.ِْنیَّشلاَو

 : رعش

ذَعَف ا ُهَبَْحن  ُناْمیَلُس  یضَق 

راْبلا ِهَمْحَرَو  ٍنانِج  یِلا 

ِِهتَجْهُم ِلَْذب  یف  ادیمَح  یضَم 

(191) ِراّثلِاب ِْنیَسُْحِلل  ِهِذَخَاَو 

 . هدش وا  حدم  هب  هراشا  تعجر  رد  لیوط  لّضفم  ثیدح  رد  و 

فیَنُح نب  لهس  لاح  حرش 

ّـالِجَا ء زا  شرکذ ،  دـیایب  هک  تسا  ْفیَنُح  نب  ناـمثع  ردارب  ءاـح ) مض  هب   ) يراـصنا ْفی  _َ ُ_ن س_ه_ل ب_ن ح ه_ش_ت_م : 
هدومن اه  یگنادرم  دُُحا  رد  هدوب و  رضاح  دُُحا  رَْدب و  رد  تسا ،  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  صالخا  اب  ناتسود  زا  هباحص و 

تافو هفوک  رد  نیّفص  زا  ترـضح  نآ  تعجارم  زا  دعب  هت و  _ شاد مال  _ّ سلا _ه  یل نینم ع_ ؤملاریما  باکر  تمزالم  نیّفـص  رد  و 
_ن_ه يآ دراد ه_ر  تسود  ارم  هوک  رگا  ینعی  ْتَفاهََتل ؛ ٌلَبَج  ینَّبَحَا  َْول  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نین  _ؤ م_ ملار _ي_ ما ترـضح  درک ،

نآ ج_ن_با و  _ت .  سا _ل ب_ي_ت  ها نا  _ت_ سود ّصا  نا خ_ _ت_ح_ ما ــال و  ار ب_ _ يز دو ؛ هرا ش_ هرا پ_ پ_
_ب_ه ت_ك_ب_ي_ر گ_ف_ت و تر جـــنپ م_ تــسیب و  وا  رب  زاـــمن  رد  هربــح و  رَمْحَا  دُْرب  رد  درک  ار ك_ف_ن  وا 

(192) .دراد نآ  ّ_ت  یل _ ها _م  يو وا ب_گ_ دا ت_ك_ب_ي_ر ب_ر  _ر ه_ف_ت_ گا دو ك_ه  _ مر ف_

هیلع و هّللا  یلـص  ربمغیپ  ترـضح  دـهاشم  تاوزغ و  عیمج  رد  وا  هک  هدروآ  باعیتسا )   ) بحاـص هک  _ت  سا سلا )  م_ج_  ) رد و 
هدیزرو مدق  تاب  هدو ث_ را ن_م_ _ت_ي_ خا رار  _ قر رارف ب_ هباحـص  رثکا  هک  دحا  گنج  رد  هدیدرگ و  رـضاح  مّلـس  هلآ و 
ؤملاریما ترـض  _ح_با ح_ صا کـل  رد س_ نآ  زا  _ت و ب_ع_د  خا یم س_ رود  ماـنَا  دیـس  مرح  زا  ار  ادـعَا  ماهـس  ِْیمَر  هـب 

جور _ت خ_ قو رد  تر  نآ ح_ض_ هدوب و  مظتنم  مالّسلا  هیلع  نینم 
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هدوـمیپ و هدـهاجم  قـیرط  ترـضح  نآ  اـب  نیّفـص  برح  رد  هدوـمن و  دوـخ  بئاـن  هفیلخ و  هنیدـم  رد  ار  وا  لـمج ،  بر  ب_ه ح_
_ج_ا نآ _ل  ها يرا  _ گزا _ سا _ط_ه ن_ ساو تر ب_ه  نآ ح_ض_ هدوب پ_س  قلعتم  وا  هب  تاقوا  یضعب  سراف  تموکح 

(193  .) تخاس اجنآ  یلاو  ار  دایز )  ) دومن و لوزعم  ار  وا 

ناحْوُص نب  هْعَصْعَص  لاح  حرش 

باحـصا رباکا  زا  وا  هک  _ت  سا روکذـم  هصالخ )   ) باـتک رد  هک  تسا  سلاـجم )   ) رد يدـبعلا ،  ِناـحْوُص  ْنب  هَعَـصْعَص   : مه ن_
ترـضح باحـصا  نایم  رد  هک  تسا  يورم  مـال  _ّ سلا _ه  یل قداـص ع_ رفعج  ماـما  ترـضح  زا  و  دوب ، مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 

نبا هچنانچ  وا ؛ باحصا  هعصعص و  رگم  دناد  تسا  راوازـس  هکنانچ  ار  ترـضح  نآ  قح  هک  دوبن  یـسک  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 
(194) .وا فرش  ردق و  ّولُع  رد  تسا  سب  ردق  نیمه  هتفگ ،  دواد 

هلآ و _ه و  یل هّللا ع_ یل  تلاسر ص_ ترـضح  دـهع  رد  يدـبع  ناحوص  نب  هعـصعص  هک  تسا  روطـسم  باعیتسا )   ) باـتک رد  و 
دو مو خ_ نا ق_ _ گرز هــل ب_ زا ج_م_ دـــیدن و  یعناـــم  هطـــساو  هــب  ار ، ترـــضح  نآ  اـــّما  دوـــب  ناملـــس  مـــّل م_ س_

_غ یل _ل و ب_ ضا راد و ف_ _ن_ يد روآ و  نا  _ بز دو و ف_ص_ي_ح و خ_ط_ي_ب و  _ي_س ب_ قــــلاد ع_ب_
_ت ياور .د و  _ نو هدر م_ي ش_ مـال ش_م_ _ّ سلا هیلع  نینم  ؤملاریما  باحـصا  هرمز  رد  ناـحْوُص  نبدـیز  وا  ردارب  وا و  دوـب و 
دز ع_م_ر لا ن_ _م م_ هرد راز  راز ه_ دو ه_ _ل ع_م_ر ب_ ما ير ك_ه ع_ _ع_ شا _ي  سو _ مو _ با هدو ك_ه  ن_م_
درک و داشنا  يا  هبطخ  تساخرب و  رمع  دنامب  نآ  زا  يا  هراپ  نوچ  درک  تمـسق  ناناملـسم  رب  ار  لام  نآ  دا ع_م_ر  _ت_ سر ف_

هیقب هَلْضَف و  مدرم ،  قوقح  زا  دعب  لام  نیا  زا  مدر ك_ه  يا م_ _ي_د  ناد ب_ گ_ف_ت : 
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 ! ؤـملاریما م_ن_ي_ن يا  تـفگ :  دوـب  دْرمَا  یناوـج  تـقو  نآ  رد  وا  تساـخرب و  هعَـصْعَص  سپ  نآ ؟  رد  دـیئوگ  یم  هـچ  هدـنام 
نآرق نوچ  .دـشاب و  هدـشن  لزاـن  نآ  نا ح_ك_م  رد ب_ي_ نآر  در ك_ه ق_ _د ك_ يز ب_يا رد چ_ي_ ترو  م_ش_

؛  ماوت زا  نم  ینم و  زا  وت  یتفگ ،  تسار  تف :  پ_س ع_م_ر گ_ نک ؛  عضو  نآ  ياـج  هب  ار  نآ  وت  هتخاـس  نّیبُم  ار  نآ  عضوم 
(195) .دومن تمسق  ناناملسم  نایم  رد  ار  هیقب  نآ  هاگنآ 

_ه یل یل ع_ نـینم ع_ ؤـملاریما  ترـضح  دوـب و  راـمیب  یتـقو  هعـصعص  هـک  دوـمن  تـیاور  یـّـش  _َ ور ك _م_ عو _ با ش_ي_خ 
يا وا گ_ف_ت_ن_د ك_ه  لا ب_ه  نآ ح_ رد  _د و  ندر _ف ب_ ير وا ت_ش_ تدا  مـــــــــــــال ب_ه ع_ي_ _ّ سلا

یتّنم و ار  نآ  نم  هّللاو !  یلب ،  تفگ :  هعـصعص  يزاـس ،  دوخ ن_ موق  رب  یتداـیز  بجوم  دوخ  هب  تبـسن  ارم  تداـیع  هعـصع  ص_
مدرم زا  یعمج  دـمآ  هفوک  هب  هیواعم  نوچ  هک  هدومن  تیاور  نینچم  و ه_ _م .  ناد دو م_ي  هب خ_ تبـسن  یلاعت  يادـخ  زا  یلـضف 

وا سلجم  هـب  دوـب  هـتفرگ  ناـما  ناـشیا  _ه ج_ه_ت  يوا زا م_ع_ مـال  _ّ سلا _ه  یل ما ح_س_ن ع_ _ ما تر  هـک ح_ض_ اـجنآ 
يا دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ :  داـتفا  وا  رب  هیواـعم  رظن  نوچ  دـمآرد ، سلجم  هب  دوـب  تعاـمج  نآ  زا  نوـچ  زین  هعـصعص  دـندمآرد ،

تفالخ هب  مان  ارت  هک  متساوخ  یمن  نم  هک  دنگوس  ادخ  ب_ه  تفگ :  هعصعص  یئآرد ،  نم  ناما  رد  وت  متساوخ  یمن  هک  هعـصعص 
ور ربنم  رب  یقداص  نم  تفالخ  رب  وت  رگا  تفگ :  هیواعم  تسـش .  در و ب_ن_ مال ك_ وا س_ تفالخ ب_ر  مسا  هب  هاگنآ  مرب ، 

هعصعص _ن ك_ن ،  عل ار  یل  و ع_
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زا نارـضاح !  هورگ  يا  تفگ :  هاگنآ  درک ، ادا  یهانپ  تلاسر  ترـضح  رب  دورد  یهلا و  دمح  تفر و  ربنم  رب  دـش و  دجـسم  هّجوتم 
منک تنعل  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  هدرک  رما  ارم  هتشاد و  رّخ  ؤم  ار  دوخ  ریخ  هتـشاد و  مدقم  ار  دوخ  ّرـش  هک  میآ  یم  یـسک  شیپ 
ربنم رب  هچنآ  ار ب_ه  وا  _ت و  فر هیواعم  دزن  هعصعص  هاگنآ  دنتشادرب ؛ نیمآ  هب  زاوآ  دجسم  لها  .ُهّللا  ُهَنََعل  دینک  تنعل  ار  وا  سپ 

هب حیرصت  تفر و  دیاب  رگید  راب  کی  يدوب ؛  هدومن  دصق  ارم  نعل  ترابع  نآ  هب  وت  هک  هّللاو  تفگ :  هیواعم  دومن ، رابِخا  دوب  هتفگ 
بلا یبا ط_ نب  یلع  نعل  هک  هدرک  رما  ارم  هیواـعم  تفگ :  دـمآ و  ربنم  رب  تشگزاـب و  .درک پ_س ص_ع_ص_ع_ه  یلع  نعل 
نیمآ هب  زاوآ  راـب  _گ_ر  يد دجـسم  نارـضاح  .دـنک  بلاـط  یبا  نب  یلع  نعل  هک  ار  سک  نآ  منک  یم  نعل  نم  کـنیا  من ،  ك_

.دندرک جارخا  ار  وا  هفوک  زا  ات  دومرف  درک ، دهاوخن  وا  ریما  ترضح  نعل  هک  تسناد  دش و  رادربخ  نآ  زا  هیواعم  نوچ  دنتـشادرب و 
(196)

یلئُد دوس  الاوبا  لاح  حرش 

هدوب نیّفِص  رد  ناگدش  رضاح  نینم و  ؤملاریما  نایعیش  زا  مالـسا و  ارعُـش  زا  هک  تسا  يرـصب  یِلئُد  دوس  الاوبا  ملاظ  نب  ملاظ  مهد : 
هدومن و ذـخا  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاری  _ ما زا  ار  شل  _ صا _ك_ه  نآ زا  دـعب  هدومن  وحن ) ملع   ) عـضو هک  تسا  ناـمه  وا  تسا و 

نآ هلمج  زا  هک  داتـسرف  هّیدـه  وا  يارب  هیواـعم  یتـقو  هـیبا .  نـب  داـیز  ناـمز  رد  هـطقن  هـب  هدرک  بارعا  ار  دـیجم  نآرق  هـک  تـسوا 
يار دو ب_ یئاول ب_ ح_
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زا يرادقم  دوب  یگلاس  شش  ای  یگلاس  جنپ  نس  هب  هک  شرتخد  دنک  فرحنم  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ّتبحم  زا  ار  وا  _ك_ه  نآ
يـالو زا  ار  اـم  هک  هداتـسرف  اـم  يارب  هیواـعم  ار  اولح  نیا  رتـخد ! يا  تفگ :  دوس  ـالاوبا  تشاذـگ ،  ناـهد  رد  تشادرب و  اوـلح  نآ 

 : تفگ كرتخد  .دنادرگرب  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 

 . ِهلِکآَو ِِهلِسْرُِمل  اّبَت  ِرَفْعَزُْملا  ِدْهَّشلِاب  ِرَّهَطُْملا  ِدِّیَّسلا  ِنَع  نُعَدْخَی ا  ُهّللا  ُهَحَّبَق 

 : تفگب رعش  نیا  درک و  یق  دوب  هدروخ  هچنآ  ات  درک  هجلاعم  ار  دوخ  سپچ 

 : رعش

ٍْدنِه َْنبای  ِرَفْعَزُملا  ِدْهَّشلاِابَءا 

انیدَو اباسْحَا  َْکیَلَع  ُعیبَن 

اذ ُنوُکَی ه  َْفیَک  ِهّللا  َذاعَم 

(197) انینمْؤُملاُریما ان  یلْوَمَو 

_ن ش_ه_ر با در و  تافو ك_ هرـصب  رد  جنپ  داتـشه و  نس  هب  هن  تصـش و  هنـس  نوعاط  رد  دو  الاو س_ _ با هل ؛  _م_ جلا ب_
نآ لّوا  مالّـسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  هیثرم  رد  ار  دوس  ـالاوبا  راعـشا  دـنا  هدر  _ر ك_ كذ _گ_ر  يد بو و ج_م_ع_ي  _ شآ

 : تسا نیا  هیثرم 

 : رعش

انیدَعْساَف يدوُج  ُْنیَع  ای  ّالا 

(198) انینم ؤُملا  َریمَا  یْکباَف  الا 

هدر ير ن_ق_ل ك_ _خ_ش_ مز هدو ؛  باو ب_ _ جـلا _ع  ير نا و س_ _ سللا _ق  یل ير ط_ _ دو ش_عا ـالاو س_ _ با و 
رد _چ_ه ت_و  نا چ_ن_ تـفگ :  يا ؟  هنوـگچ  یلع  یتــسود  اــب  هـک  تـفگ  ار  دوــس  ــالاوبا  _ي_ه  با دا ب_ن  _ يز ك_ه 

لَثَم یئوج و  يوینُد  ماـطُح  هیواـعم  یتسود  زا  وت  مهاوخ و  يورُخا  باوث  یتسود  رد  نم  نکل  یـشاب  _ه  يوا _ت_ي م_ع_ سود
 : تسا برک  يدعم  نبورمع  رعش  وت  نم و 

 : رعش

ننْءاَش ا ٌِفلَتُْخم  الیلَخ ِن 

َنَمَّسلا يِوْهَیَو  َءالَْعلا  ُدیُرا 
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ِِکلا یَنب م  َءآ  مِد  ُّبُِحا 

(199) ِنَبَّللا َضاَیب  یّلَعُملا  َقا  رَو 

 : هدرک تیاور  وا  زا  ار  رعش  نیا  يرشخمز  مه  و 

 : رعش

دّمحم ِلآ  ِّبُح  یف  يدّنَفُمَا 

دِزْوَا َکَم  الَم  ْعَدَف  َکیِفب  ٌرَجَح 

ْنُکَی َْمل  ْنَم 
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اکِسْمَتْسُم ْمِِهلا  بِِحب 

(200) ِدَشُْرت َْمل  ٍهَد  الِِوب  ْفِرَتْعَْیلَف 

هحلط یبا  نب  هّللادبع  لاح  حرش 

ادـخ لوسر  _ت ك_ه  سا ناـمه  وا  تسا و  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  باحـصا  ناـکین  زا  هحلط  یبا  نب  هّللادـب  ع_ _م :  هدزا ي_
ردا نا م_ وا ه_م_ ردا  _ك_ه م_ نآ چ_ه  وا ؛ وا ب_ه  ردام  ندش  هلماح  تقو  رد  وا  يارب  هدرک  اعد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 

هب مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  نوچ  هدوب و  راصنا  ياـه  _ نز _ض_ل  فا وا  _ت و  سا کـلا  _س ب_ن م_ نا
نآ تمدــخ  هـب  تـفرگ  ار  سنا  تــسد  سنَا  رداــم  دروآ ؛ هّیدــه  باــنج  نآ  يارب  یــسک  دروآ ه_ر  _ف  ير هنیدــم ت_ش_
وا سپ  مرسپ ،  نیا  زج  مروآ  امش  تمدخ  هب  هّیده  متـشادن  يزیچ  نم  هّللا !  لو  _ سر ي_ا  در و گ_ف_ت :  تر ب_ ح_ض_

هحلطوبا سنا ،  ردپ  کلام  زا  ار ب_ع_د  سنا  ردام  دش و  ترـضح  نآ  مداخ  سنا  سپ  دنکب ؛ تمدخ  دـشاب و  امـش  تمدـخ  رد 
یم لمع  نآ  رد  _ا  هزور _ت  شاد _ي  کل دو و م_ مئا ب_ _ا ص_ هزور مئاق و  اهبـش  دوب ؛ راصنا  رایخَا  زا  هحلطوبا  دش و  کلام 

_ه حــــل _ طو _ با شو ش_د  _ خا نآ پ_س_ر ن_ دو  هداد ب_ يد  _ نزر وا ف_ هـــب  سنا  رداـــم  زا  یلاــــعت  قـــح  درک و 
ات در  وا ن_ظ_ر م_ي ك_ و ب_ه  _ي_د ، سر ار م_ي پ_ وا  لاو  _ حا _د  مآ _ه م_ي  نا ش_ب_ه_ا ك_ه ب_ه خ_

نکاس و هچب  بشما  تفگ :  شرداـم  دیـسرپ ، ار  هچب  لاوحا  دـمآ  هناـخ  هب  هک  بش  هحلطوبا  درک ، تاـفو  اـهزور  زا  یکی  رد  هکنآ 
ردا ط_ف_ل دش م_ حبص  هک  نیمه  دومن  تبراقم  هچب  ردام  اب  ار  بش  نآ  سپ  دش  لاحشوخ  _ه  حل _ طو _ با هد !  تحار ش_

يزیچ یموق  هب  ناگیاسمه  زا  یکی  رگا  هک  تفگ  هحلطوبا  هب 
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دــننک ب_ه عورــش  موـق  نآ  تـفرگ  سپ  شبحاـص  ار  هیراـع  نوـچ  دــنرب و  عـتمت  هیراـع  نآ  هـب  ناــش  _ يا دــهدب و  هیراــع  ار 
_ي_ن نا هظحالم ك_ن م_ا م_ج_ سپ  تفگ :  .دنـشاب  یم  نیناجَم  ناشیا  تفگ :  تسا ؟  هنوگچ  ناشیا  لاح  نتـس  _ ير گ_
اد يار خ_ زا ب_ _م ب_شا  یل نک و ت_س_ ربص  سپ  تفرگ  ادـخ  دوب  هیراع  نآ  درک و  تافو  ترـسپ  _ي_م ،  ن_ب_شا

لقن مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یل  اد ص_ لو خ_ _ سر يار  ار ب_ بـل  _ن م_ط_ يا _ه  حـل _ طو _ با _ن ك_ن .  فد ار  وا  و 
هب دـش  نتـسبآ  بش  نآ  زا  .اِهتَْلَیل و  یف  امَُهل  ْكِراب  َّمُهّللَا  تفگ :  وا و  يارب  درک  اعد  درک و  بّجعت  نز  نآ  رما  زا  باـنج  نآ  درک ،

_ت مد داد ك_ه خ_ َ_س  نَا _ه پ_ي_چ_ي_د و ب_ه  قر رد خ_ ار  وا  دـّلو ش_د  هـّللاد م_ت_ نو ع_ب_ هّللادـبع و چ_
مَرَجال دومرف ، اعد  وا  قح  رد  تشادرب و  ار  هّللادـبع  ماک  باـنج  نآ  درب ، مّلـس  هلآ و  هیل و  هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  ح_ض_

(201  .) تشگ راصنا  ءانبا  لضفا  زا  هّللادبع 

لیدُب نب  هّللادبع  لاح  حرش 

_ت ك_ه سا رو  _ كذ م_ باـعیتسا )   ) باـتک رد  هـک  تـفگ  هّللاروـن  یــضاق  یعازخلا ،  ءاـقرو  نـب  لیَدـُب  هّللادــبع  مـهدزاود : 
ربمغیپ ترـض  َ_ه ح_ ْ_ب َ_ي _ه ع عاز _ُ دو و خ هعازخ ب_ گرزب  وا  دندش و  ناملـسم  هّکم  حتف  زا  شیپ  دوخ  ردـپ  اب  هّللادـب  ع_

فئا و _ طو ْ_ن  َ_ي ُ_ن ياز ح رد غ_ هّللاد  .د ع_ب_ _ ندو تر ب_ نآ ح_ض_ ّرـس  عـضوم  ینعی  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
رد دش و  دیهـش  نمحرلادبع  شردارب  اب  نیّفـص  برح  رد  دوب و  ما  _ي ت_م_ گرز ردق و ب_ ار  وا  دوب و  رـضاح  كو  َ_ب_ ت

.دوب وا  باحصا  رباکا  زا  دوب و  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  رکشل  ناگدا  ریما پ_ي_ زور  نآ 
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هب ار  ماـش  لـها  تشاد و  ریـشمش  ود  دوب و  هدیـشوپ  هرز  ود  نّیفـص  برح  رد  لیدـب  نب  هّللادـبع  هک  هدرک  تیاور  یب  زا ش_ع_ و 
 : تفگ یم  دز و  یم  ریشمش 

 : رعش

ُلُّکَوَّتلا َوُرْصَّنلا  ِالا  َْقبَی  َْمل 

ِلَّوَالا ِلیعَّرلا  ِیف  یّشَمتَّلا  َُّمث 

ِلَْهنَملا ِضایِح  یف  ِلامِْجلا  َیْشَم 

ُلَعْفَیَو ُءآشَیام  یْضْقَی  ُهّللاَو 

وا یلاوح  رد  هک  ار  وا  باحصا  تشادرب و  دوخ  ياج  زا  ار  وا  دیـسر و  هیواعم  هب  ات  تخادنا  یم  زرابم  دز و  یم  ریـشمش  نانچمه  و 
ات دنتخیر  وا  رد  ریـشمش  ریت و  دندر و  نارا ك_ ار س_ن_گ ب_ وا  هدومن  قافّتا  وا  باحـصا  نآ  زا  دـعب  تخاس  قرفتم  دـندوب 
یف ار  دوخ  همامع  رماع  هّللادبع  دندمآ و  وا  هتـشک  رـس  رب  دندوب  هداتـسیا  مه  اب  هک  رما  هّللادبع ب_ن ع_ هیواعم و  سپ  .دش  دـیهش 

ار وا  يور  هک  دو  _ مر در ف_ ار ب_ب_ وا  ینیب  شوگ و  هکنآ  دـصق  هب  هیواعم  درک و  وا  رب  تمحر  دیـشوپ و  وا  يور  رب  لاـحلا 
ار وا  يور  تفگ :  هیواعم  دیناسر ، یضّرعت  وا  هب  هک  تشاذگ  مهاوخن  دشاب  نم  ندب  رد  ناج  ات  هک  درک  دای  مسق  هّللادبع  دننک ، زاب 
ار هیواعم  دنتـشادرب و  وا  يور  زا  هما  نو ع_م_ چ_ _م ،  يد _ر ب_خ_ش_ي_ ما هّللاد ع_ ار ب_ه ع_ب_ وا  اـم  هک  دـینک  زاـب 
رت و _ شا هد ب_ر  رفظ  ارم  ایادـخ  دوب  دوخ  موق  چوق  نآ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ :  داـت  _ فا وا  لا  _ پو لا و ك_ رب ي_ رظن 
 : _ه گ_ف_ت يوا نآ م_ع_ زا  دــعب  .درم  ود  نآ  رگم  تـسین  یلع  رکــشل  ناــیم  رد  درم  نـیا  دــننام  هــک  سیق  نــب  ثعــشا 

رگا هک  تسا  يا  هبترم  هب  یلع  اب  هعاز  هل خ_ ّ_ت ق_ب_ي_ م_ح_ب
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دـسر هچ  نادرم  هب  ات  يدـندرکن  ریـصقت  دـنن  وا ج_ن_گ ك_ _م_ن  شد يد ك_ه ب_ا  _س_ت_ن_ ناو ناشیا ت_ ناـنز 
(202  .) یهتنا

هودق دیعس  ماما  خیـش  بَسَن  لیَُدب ،  هّللاد ب_ن  دو ب_ه ع_ب_ ك_ه م_ن_ت_ه_ي م_ي ش_ _د : يو ف_ق_ي_ر گ_
حوتفلاوبا خیش  هب  روهشم  _ي  عاز _ُ خلا _م_د  حا ّ_د ب_ن  ْنب م_ح_م یلع  نب  نیسح  بانج  دیجم  هّللا  مالک  نامجرت  نیرّـسفملا 

شردپ يومع  دمحا و  شّدج  ّدـج  دـمحا و  نب  دّـمحم  وا  ّدـج  نآر و  رد ت_ف_س_ي_ر ق_ نانجلا )  ضور   ) بحاص يزار 
نب دّـمحم  حوتفلاوبا  وا  رـسپ  يروباـشین و  دـیفم  هب  روهـشم  ير  لـیزن  يروباـسینلا  یعازخلا  نیـس  _ حـلا نب  دـمحا  نب  نمحرلادـبع 

.دنشاب یم  الضف  املع و  زا  یمامت  دّمحم  نب  دمحا  شرهاوخ  رسپ  نیسحلا و 

.ٍبوْبنَا یلَع  ابُوْبنَا  ِْحمُرلاَک  ٍِربا  ْنَع ك  ٌِربا  ََعبا ك  تَت  ٌفَرَش  ُهُِدتْحَمَو  ِْملِْعلا  ُنِد  _ْ َ_ع ُهّللا م َ_ُه  ِ_م حَر ُ_َو  َو ه

هزمح هداز  ماما  نحص  رد  ير  رد  میظعلادبع  ترضح  راوج  رد  شفیرـش  ربق  تسا و  بوشآ  رهـش  نبا  خیاشم  زا  راوگرزب  _ن  يا و 
 . تسا

راّیط رفعج  نب  هّللادبع  لاح  حرش 

لها زا  تسا  يدولوم  لّوا  وا  _ت ك_ه  سا سلا )  م_ج_  ) رد را ، _ّ ّ_ي طلا هّللاد ب_ن ج_ع_ف_ر  ع_ب_ _م :  هدز س_ي_
هب دو  رد خ_ _ت پ_ مد رد خ_ ّمل  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یلص  يوبن  ترجه  زا  دعب  هدش و  دلوتم  هشبح  ضرا  رد  هک  مالـسا 
هک تسا  يورم  رفعج  نب  هّللادبع  زا  دندش  زئاف  مّلس  هلآ و  هیل و  هّللا ع_ یل  ربمغیپ ص_ ترضح  تمزالم  فرـش  هب  دندمآ و  هنیدم 

ّمل ب_ه هلآ و س_ هیلع و  هّللا  یلـص  ربـمغیپ  ترـضح  دیـسر  هنیدـم  هب  رفعج  مردـپ  توـف  ربـخ  نوـچ  هـک  مراد  داـی  نـم  تـفگ : 
ودروآ دور  نم ف_ ردارب  رس  نم و  رس  رب  كرابم  تسد  دیناسر و  مردپ  تیزعت  دندمآ و  ام  _ه  نا خ_

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 526 

http://www.ghaemiyeh.com


دش یم  رطاقت  _ش م_ كرا نساحم م_ب_ رب  هک  یتیثیح  هب  دش  ناور  شمـش  زا چ_ _ك  شا دز و  يور م_ا  _ه ب_ر  سو ب_
هب زاـب  زور  هس  زا  دـعب  یتفـالخ و  نیرتهب  هب  يو  هّیرُذ  رد  شاـب  وت  يو  هفیلخ  نونکا  دیـسر  یباوث  نیرتهب  هب  رفعج  هک  دومرف  یم  و 
ام رداـم  هب  درک و  اـعد  اـم  قح  رد  هدروآ  نوریب  هیزعت  ساـبل  زا  دوم و  يرادـلد ن_ _ت و  خاو ار ب_ن_ یگمه  دـمآ و  اـم  هناـخ 

فیرظ و _م و  ير تیاـغ ك_ هب  هّللادـبع  ترخآ .  اـیند و  رد  مناـشیا  ّیلو  نم  روخم  مغ  هک  دومرف  ْسیَمُع  _م_ءا ب_ن_ت  سَا
.دنتفگ یم  دوج ) رحب   ) ار وا  هک  دوب  يا  هبترم  هب  وا  ياخس  دوب ، فیفع  میلح و 

هب داتع  ار م_ مدر  هک م_ تسا  یتّدم  تفگ :  باوج  رد  وا  دندومن ، باتع  اخـس  ترثک  رد  ار  وا  یـض  _د ك_ه ب_ع_ نا هدروآ 
دیامن عطق  نم  زا  ار  دوخ  ياطع  زین  یلاعت  يادخ  میامن  عطق  ناشیا  زا  ار  دوخ  ماعنا  رگا  هک  مشیدـنا  یم  نآ  زا  ما  هتخاس  دوخ  ماعنِا 

(203  .) یهتنا

هب مّلــس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلــص  لوــسر  تر  يزور ح_ض_ _ت ك_ه  سا هدر  _ت ك_ ياور بو  _ شآ _ن ش_ه_ر  با
دو _ مر تر ف_ _ت ح_ض_ خا زا گ_ل م_ي س_ _ه  نا در و خ_ یم ك_ يزاب  یکدوک  رد  وا  تشذگ و  رفعج  نب  هّللادبع 
یم مرخ و  یم  بطُر  هک  تفگ  ینک ؟  یم  هچ  ار  شتمیق  هک  دوـمرف  مـشورفب .  مهاوـخ  یم  تـفگ :  ار ؟ نـیا  ینک  یم  هـچ  ك_ه 

هب دـش  نانچ  سپ  نادرگ .  دـنمدوس  ار  شیادوس  راذـگب و  تکرب  شتـسد  رد  اد  _ نواد در ك_ه خ_ اـعد ك_ ترـضح  مروخ . 
_د ك_ه ير تر ك_ه ه_ي_چ چ_ي_ز ن_خ_ نآ ح_ض_ _يا  عد _ت  كر ب_
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وا ب_خ_ش_ش  و  دو  ج_ ب_ه  ك_ه  _ي_د  نا _ سر ه_م  ب_ه  لا  م_ رد  ق_ نآ  و  ن_ك_ن_د  يدو  س_ نآ  رد 
ْنیَد دوش  رفعج  نب  هّللادبع  ياطع  تقو  نوچ  هک  دـنداد  یم  هدـعو  دـندرک  یم  ضرق  هک  هنیدـم  لها  _ن_د و  نز م_ث_ل م_ي 

 . شدوج ششخب و  ترثک  رد  دندرک  یم  تمالم  ار  وا  هک  هدش  تیاور  و  ( 204  ) مینک یم  ادا  ار  دوخ 

 : تفگ هّللادبع 

 : رعش

ِمَدَْعلا َهَِّلق  یشْخَا  ُتَْسل 

یمَرَک یف  َهّللا  ُْتیَقَّتا  ام 

ُهُِفلُْخی ُْتقَفنَا  امَّلُک 

(205) ِمَعِّنلا ُّعِساو  ُّبَر  َِیل 

هک تــــسا  نآ  زا  هدا  _ يز هد  وا ن_ق_ل ش_ دو و س_خ_يا  زا ج_ _ي ك_ه  _تا _د:ح_ك_يا يو ف_ق_ي_ر گ_
دجـسم رد  هعمج  زور  تشگ  مامت  رفعج  نب  هّللادبع  لاوما  نوچ  هک  مدـید  بهّذـلا )  جورم   ) رد هک  مراد  رطاخ  هب  نینچ  دوش ، لقن 

تدا دو و س_خ_وا م_ن ع_ يداد ب_ه ج_ _ي  تدا ار ع_ ت_و م_ _ا ! ياد خ_ تـفگ :  درک و  گرم  بـلط  ادــخ  زا  عماـج 
هتفه نآ  سپ  راذـگن ؛ یقاب  ایند  رد  ارم  دومرف ، یهاوخ  عطق  نم  زا  ار  ایند  لاـم  رگا  سپ  لذ و ع_ط_ا ، ار ب_ه ب_ مدر  مداد م_

 . تشذگبایند زا  هک  تشذگن 

ناّفع نب  نام  نا ب_ن ع_ث_ _ با درک ، تافو  هنیدم  رد  يرجه  داتشه  هنس  رد  رفعج  نب  هّللادبع  هک  تسا  بلاطلا )  هدمع   ) رد و 
نب نامیلــس  دوـن و  در س_ن_ه  _تا ك_ فو ءاو  _ بَا رد  هـک  تـسا  یلوـق  دــش و  نوفدــم  عــیقب  رد  تـشازگ و  زاــمن  يو  رب 

زا هدوب  رـسپ  راهچ  تسیب و  یلوق  هب  رـسپ و  تسیب  ار  هّللادـب  _ن ش_د و ع_ فد اجنآ  رد  تشازگ و  زامن  وا  رب  ناورم  کلملادـبع 
مان هیواعم )   ) هّللادبع ار  وا  هدوب و  هّللادبع  شرد  _ّي پ_ صو _ت ك_ه  سا هّللاد ب_ن ج_ع_ف_ر  نب ع_ب_ هیواعم  هلمج 

هیواعم _ش  هاو _ت ب_ه خ_ شاذ گ_

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 528 

http://www.ghaemiyeh.com


دوخ تعیب  هب  ار  مدرم  درک و  جورخ  جنپ  تسیب و  دص و  س_ن_ه  رامِح ) ناورم   ) ماّیا رد  هک  تسا  هیواعم  نب  هّللادـبع  ردـپ  وا  و   ؛
رد تفرگ و  هلیح  هب  ار  وا  يزورم  ملـسموبا  هن  تسیب و  ودص  هنـس  ات  دوب  سپ  دش  لبج  کلام  سپ  دندرک  تعیب  وا  اب  مدرم  دـناوخ 
یم هدرک  ترایز  تسا  تاره  رد  شرب  ق_ درک ، تافو  هس  داتـشه و  ودـص  هنـس  ات  دوب  سَبْحَم  رد  هتـسویپ  درک  سبح  ار  وا  تاره 

(206  .) شش داتفه  دصتفه و  هنس  رد  ار  وا  ربق  مدید  نم  هک  هتفگ  هدمع  بحاص  .دوش 

يدر _م م_ سا تسا و ق_ نمی  ریما  مساق  ردپ  وا  تسا و  یضیرع  قاحسا  رف ، هّللاد ب_ن ج_ع_ دالوا ع_ب_ زا  _گ_ر  يد و 
هیلع قداص  ترـضح  اب  قاحـسا  نب  مساـق  سپ  تسا  رکب  یبا  نب  دّـمحم  نب  مساـق  باـنج  رتخد  میکح  ّما  شرداـم  هدوب ،  لـیل  ج_

 . تسا يرفعج  مشاهوبا  ردپ  وا  تسا و  هلاخ  رسپ  مالّسلا 

_ؤ ملار _ي_ ما ترضح  تنب  بنیز  ترـضح  شردام  هک  تسا  یبنیز  یلع  رف ، هّللاد ب_ن ج_ع_ دالوا ع_ب_ زا  _گ_ر  يد و 
دّم ي_ك_ي م_ح_ ّ_بل :  _ط ملاد نب ع_ب_ ساّبع  نب  هّللادـبع  رتخد  هبابل  زا  تسا  رـسپ  ود  ار  وا  تسا و  مالّـسلا  هیلع  نین  م_
ینب ءالِجَا  زا  هک  تسا  یبار  _ عا _ي_م  هار _ با هّللاد و  مارکلا ع_ب_ یبا  ردـپ  سیئر  دّـمحم  و  فرـشا .  قاحـسا  رگید  سیئر و 

دصراهچ هنس  رد  درک  تافو  هک  دیفم  خیـش  هفیل  ير خ_ _ع_ف_ جلا یل  _ع_ يو _ با بسن  دوش  یم  یهتنم  وا  هب  تسا و  مشاه 
رد دـیایب  دنتـشگ و  دیهـش  البرک  رد  هک  تسا  نوع  دّـمحم و  رفعج ، هّللاد ب_ن  دـالوا ع_ب_ زا  _گ_ر  يد و  هس .  تصـش و  و 

تر س_ي_د لاو ح_ض_ _ حا
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مال نآ ك_ رد ف_ص_ل پ_ن_ج_م  _د  نا و ب_ي_يا _ش_ يا تدا  _ر ش_ه_ كذ مـال  _ّ سلا _ه  یل ءاد ع_ _ه_ شلا
(207) .ار مالغ  وا  باوج  وا و  نارسپ  لتق  رد ب_با  وا  هّللاد ب_ا  مال ع_ب_ غ_

باّبخ نب  هّللادبع  لاح  حرش 

هدوب هّللا  یف  _ي_ن  بّذ زا م_ع_ شردپ  مالّسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  باحصا  زا  ّتَرَالا ، نب  بابخ  نب  هّللادب  ع_ _م :  هدرا چ_ه_
دا _ت_ فا _ي  بآ نا و  _ت_ سل ناـــشروبع ب_ه ن_خ_ ناورهن  هــب  ناشریـــس  تــقو  رد  ناورهن  جراوـــخ  هــک  تــسوا  و 

زارد راو ب_ر  هدو س_ _ي ه_ي_ك_ل ن_م_ نآر دو ق_ ندر خ_ _د ك_ه ب_ر گ_ ند _ يد ار  هـــــــــــــّللاد  ع_ب_
قح رد  یئوگ  یم  هچ  دـنتفگ : ار  هّللادـبع  دوب ، هلماـح  وا  هجوز  هک  یتلاـح  رد  وا  لاـیع  _ت  سا وا  _ت و ب_ا  سا _ي  شو گ_

 : تفگ میکحت ؟  زا  دعب  یلع 

.ًهَریَصب ُذَْفنَاَو  ِِهنید  یلَع  اِیقَوَت  ُّدَشَاَو  ِهّللِاب  ُمَلْعَا  اِّیلَع  َّنِا 

_ك ب_ه يدز ار ن_ مول  هراچ م_ظ_ یب  نآ  سپ  میـشکب .  ارت  هک  دنک  یم  رما  ار  ام  يراد  ندرگ  رد  هک  ار  ینآرق  نیا  دـنتفگ :
ار وا  هجوز  مه  دش و  بآ  رد  لخاد  شنوخ  هک  دـندیرب  رـس  دنفـسوگ  لثم  _د و  ند _ي_ نا _ باو ار خ_ وا  _د و  ندروآ ن_ه_ر 

هناد کـی  ناـشیا  زا  یکی  دوـب  هداـتفا  یئاـمرخ  ناتـسلخن  نآ  رد  ًاـقافتا  دـندیناسر و  لـتق  هب  زین  ار  رگید  نز  دـنچ  دـندیرد و  مـکش 
دزب ناشیا  زا  یکی  دندیـسر  يریزنخ  هب  دنکفا و  ناهد  زا  ًاروف  وا  ینک ؟  یم  هچ  هک  دندز  ادص  ار  وا  تشاذـگ  ناهد  رد  تشادرب و 

(208) .دندومن وا  رب  راکنا  نیمز و  رد  تسا  داسف  نیا  هک  يو  اب  دنتفگ : تشکب ،  ار  وا  و 

ساّبع نب  هّللادبع  لاح  حرش 

_ؤ م_ن_ي_ن ملار _ي_ ما نیّبحم  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  ساّبع  نب  هّللادب  ع_ _م :  هدز _ نا پ_
صالخا تلالج و  رد  هّللادب  لا ع_ هک ح_ هدومرف  هصالخ )   ) رد هم  ّالع  تسا .  بان  نآ ج_ _ي_ذ  مل مال و ت_ _ّ سلا _ه  یل ع_

نآ زا  رَهْشَا  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  هب 
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ثیداحا نآ  ام  تسا و  نآ  زا  ّلجا  وا  ار و  وا  رد  حدق  تسا  نّمـضتم  هک  هدرک  رکذ  یثیداحا  یّـشَک  خیـش  .دشاب و  یفخم  هک  تسا 
(209  .) میداد باوج  اه  نآ  زا  میدرک و  رکذ  ریبک  باتک  رد  ار 

زا یـضعب  هب  _ع  جار دو  یم ش_ موهفم  یّـشَک  تایاور  زا  هک  یحداوق  لصاح  هک  هتفگ  سلا )  م_ج_  ) رد هّللارو  _ي ن_ ضا ق_
باتک رد  يا ك_ه ش_ي_خ ع_ّال م_ه  _ه  بو _ْ جَا ّ_ا  ما تسا و  داقتعا  وا  نامیا  هب  ار  باتک  فل  ؤم  تسا و  ساّبع  نبا  لاـمعا 

زا دعب  هک  یتارتف  رد  روکذم  باتک  هک  هدش  عومـسم  تاقث  یـضعب  زا  هکلب  هدیـسرن  هتـسکش  نیا  رـصاق  رظن  هب  دنا  هدرک  رکذ  ریبک 
_ع ش_د ت_ا هم ض_يا ّالع  خیـش  بتک  بابـسا و  زا  یـضعب  اب  دش  عقاو  یـضام  هدـنبادخ  دّـمحم  ناطلـس  روفغم  هاشداپ  تافو 
 . یهتنا دـنا  هدـیدن  نآ  زا  یناشن  هدیـسرن و  راـگزور  لـضافا  زا  نآ ب_ه ن_ظ_ر ه_ي_چ ي_ك  زا  _ت ن_س_خ_ه  غ_يا

(210)

_ؤ ملا _ي_ر  ما وا ب_ر  ّ_ذ  مل ببس ت_ هب  تشاد  مامت  يزایتما  رعـش  باسنا و  هکلب  لیوءات  ریـسفت و  هقف و  ملع  رد  ساّبع  نبا  و 
رد مـّل  هــلآ و س_ _ه و  یل هــّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر _يا  عد مــال و ه_م ب_ه ج_ه_ت  _ّ سلا _ه  یل م_ن_ي_ن ع_

تخاس رـضاح  بآ  ترـضح  نآ  هجوز  هنومیم  شا  هلاخ  هناـخ  رد  ترـضح  نآ  لـسغ  يار  زا ب_ _ت_ي  قو ار  _ يز وا ؛ ح_ّق 
اب ناسّللا و  حیص  ملاع و ف_ يدرم  و  ( 211) .َلیْواّتلا ُهْمِّلعَو  نیّدلا  ِیف  ُههِّقَف  َّم  _ُ هللاَا _ف_ت :  گو وا  رد ح_ّق  درک  اعد  ترضح 

ّ_ه رد ق_ص ّ_ه ك_ن_د و  جا جراو م_ح_ اــب خ_ اــت  داتــسرف  ار  وا  مالـّـسلا  هــیلع  نــینم  ؤــملا  ریما  ترـــضح  دوــب و  مــهف 
ار یسوموبا  هک  می  ت_ح_ك_
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نبا مدنــسپ ،  یمن  راـک  نـیا  يار  ار ب_ _ي  سو _ مو _ با م_ن  دو : _ مر تر ف_ ح_ض_ مـیکحت ،  يارب  درک  راـیتخا  ثعــشا 
.دندومنن لوبق  دینک ؛ رایتخا  ار  ساّبع 

هشیاع هب  ساّبع  نبا  نکش  نادند  باوج 

_ح_با ج_م_ل صا مــــال ب_ر  _ّ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ مــــلا _ي_ر  ما نو  هر چ_ رد ج_ن_گ ب_ص_ و ه_م 
ار ب_ه وا  _ر ك_ن_د  ما ءار ك_ه  َ_ي_ ُ_م دز ح دا ب_ه ن_ _ت_ سر ار ف_ سا  _ّ _ن ع_ب با _ه ج_س_ت  بـــل غ_
رد فلخ  ینب  رـصق  رد  تقو  نآ  رد  ءاریمُح  و  هرـصب ؛  رد  تماقا  مدع  هنیدـم و  هب  هرـصب  زا  ندومن  چو  رد ك_ ت_ع_ج_ي_ل 

_ل خاد نذا  سا ب_ي  _ّ _ن ع_ب با داد ! نذا ن_ ار  وا  ءاریمح  تساوخ ،  راب  نذا  تفر و  وا  دزن  هب  ساّبع  نبا  دوب  هرـصب  بناج 
_ن با .دوـب  هدوـمن  روتـسم  ار  دوـخ  هدرپ  ود  سپ  رد  مه  نز  نآ  دـید و  شرف  زا  یلاـخ  ار  لزنم  دـش  لزن  دراو م_ نو  چ_ ش_د ،

نآ يور  دیـــشک و  دوـــخ  دزن  ار  نآ  درک  زارد  تـــسد  دـــید  يا  هداـــسِو  قاـــطا  فارطا  هـــب  در  ها ك_ سا ن_گ_ _ّ ع_ب
؛ اِننِْذا ِْریََغب  انِعاتَم  یلَع  َتْسَلَجَو  انَْتَیب  َْتلَخَدَو  هَّنّسلا  َْتاَطْخَا  ساّبع !  نبای  تفگ :  هدر  زا پ_ش_ت پ_ نز  نآ  ن_ش_س_ت ، 

ام تفگ :  ساّبع  نبا  یتسـشن .  نم  شرف  يور  رب  نم  تصخر  نودب  يدـش و  لخاد  نم  نذا  نودـب  هک  ندرک  ینوناق  فالخ  ینعی 
ارو م_ا ت_ نآ ،  یلْوَا ه_س_ت_ي_م ب_ه  _ي_م و  ناد یم  رتـهب  وـت  زا  ار  مّلــس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلــص  ربــمغیپ  نوناــق 

هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  تسا  نامه  وت  لزنم  تسین  وت  لزنم  _ن  يا ار ، ّ_ت  بادآ و س_ن _م  يدر _م ك_ یل ت_ع_
دو مل ب_ر ن_ف_س خ_ يور ظ_ زا  يد  _ مآ نور  نآ ج_ا ب_ي_ زا  هدر و ت_و  نکاس ك_ نآ  رد  ارت  مّلس 
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_ج_ا نآ رد  نذا ت_و  نود  _ت_ي م_ا ب_ فر تــلز  _ْ َ_ن ها ب_ه م _ گر لو پ_س ه_ _ سر اد و  نا خ_ و ع_ص_ي_
هدومرف رما  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  هک  تفگ  هاگنآ  مینیـشن .  یمن  شر ت_و  يور ف_ _م و ب_ر  يو _ل ن_م_ي ش_ خاد

باطخ نب  رمع  نآ  ار و  نینم  ؤملاریما  دنک  تمحر  ادـخ  تفگ :  ءاریَمُح  يریگ .  رارق  دوخ  هناخ  رد  هنیدـم و  يورب  ینک  چوک  هک 
(212  .) خلا تسا  مالّسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملا  ریما  هک  ادخ  هب  دنگوس  تفگ :  ساّبع  نبا  دوب ؛

نیـسح ماـما  نـینم و  ؤـملاریما  ترـضح  رب  نتــسیرگ  ترثـک  زا  هـک  دـنیوگ  دوـب  هدـش  روـک  رمع  رخاوا  رد  ساـّبع  نـبا  هلمجلاـب ؛ 
 : هتفگ دوخ  يروک  باب  رد  دوب و  هدش  روک  مالّسلاامهیلع 

 : رعش

امهَرُون َّیَْنیَع  ْنِم  ُهّللاِذُخاَی  ْنِا 

ٌرُون امُْهنِم  یْبلَقَو  یناِسل  یفَف 

ٍلَخَد يذ  ُْریَغ  یلقَعَو  ُّیِکَز  یْبلَق 

(213) ٌروثءاَم ِْفیِّسلاک  ام  ینا  سل  یفَو 

؟ درک تراغ  ار  لاملا  تیب  سابع  نبا  ایآ 

وا مال ب_ه  _ّ سلا هیلع  نینم  ؤملا  ریما  نتـشون  ذغاک  هّکم و  هب  وا  نتفر  هرـصب و  لاملا  _ذ ب_ي_ت  خا رد  وا  _ت  و ح_ك_يا
(214  .) هدروآ رد  ّریحت  هب  ار  نیقّقحم  زیمآ  تراسج  ياهترابع  نآ  هب  وا  نتشون  باوج  _ن ب_با و  يا رد 

هّللادـیبع هک  اریز  _د ؛ تسرد ن_ي_يا نیا  هک  دـنا  هتفگ  نارگید  هّللادـبع ؛  هن  تسا  ساّبع  نب  هّللادـیبع  هک  هتفگ  يدـنوار  بطق 
 . هدو وا ن_ق_ل ن_ن_م_ زا  ار  _ن م_ط_بل  يا يد  _ حا هوالعب  راـک ؟ هچ  هرـصب  هب  ار  وا  نمی ،  رد  هدوب  ترـضح  نآ  لـماع 

لقن بیذکت  _ر  گا چ_ه  هد ؛  _ر ب_ر م_ن م_ش_ك_ل ش_ ما _ن  يا _د گ_ف_ت_ه ك_ه  يد _ حلا _ي  با _ن  با
رگا نآ و  لقن  رب  دنا  هدر  قا ك_ ّ_ف_ تا همه  هک  اریز  ما ؛  هدرک  بتک  رثکا  تاوُر و  اب  تفلاخم  منک 
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هب تبـسن  صالخا  تعا و  _ طا _ت و  مزال نآ م_ ار ب_ا  _ر  ما _ن  يا وا  ّقح  رد  منک  یمن  نامگ  تسا  ساـّبع  نب  هّللادـبع  میوگ 
نم انامه  مروآ  دورف  هک  هب  منادرگب  ساّبع  نبا  زا  ار  رما  نیا  رگا  وا و  توف  زا  دـعب  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تایح  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع 

(215  .) مفقوتم ماقم  نیا  رد 

ّقح رما  رد  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  هدوبن و  موصعم  ساـّبع  نبا  تسا و  داعبتـسا  درجم  نیا  هک  هدومر  _ن م_ي_ث_م ف_ با
_ت ب_ر ظـل رو غ_ _ ما _ن  يا رد  _ت ك_ه  سا بجاو  هکلب  دـشاب  شدـالوا  نیرتزیزع  هچ  رگا  هدوـمرف  یمن  يدـحا  هظحـالم 

(216  .) یهتنا تسا  ساّبع  نبا  نامه  نیا  دشاب و  _ءا ب_ي_ش_ت_ر  بر _ قا

_تا فو فئا  رد ط_ تصـش و ن_ه  هنـس  ای  تشه  تصـش و  هنـس  رد  تفر و  فئاط  هب  هّکم  زا  ریبز  نبا  سرت  زا  ساّبع  _ن  با و 
ار ب_ر وا  نو  _ن_د چ_ يو گ_ ( 217) .ِهَّمُْالا ِهِذ  ِّیناـّبَر ه_ َتاـم  َمُویلا  تفگ :  دـناوخ و  زاـمن  وا  رب  هّیفنح  نب  دّـمحم  تفاـی و 

(218  !) تسا هدوب  وا  هقف  نیا  دنتفگ : مدرم  دندش  وا  نفک  رد  لخاد  دیفس  غرم  ود  دندوب  هتشاذگ  _ر  ير س_

( ًارَّغَصُم  . ) فیَنُح نب  نامثع  مهدزناش : 

فیَنُح نب  نامثع  لاح  حرش 

زا وا  دندومن و  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  هب  عوجر  هک  تسا  نیقباس  زا  تشذـگ ؛  شیپ  زا  هک  تسا  فیَنُح  نب  له  _َ ردار س ب_
ءاینغا ینامهم  نآ  رد  هک  هرـصب  لها  نایتف  زا  یکی  همیلو  هب  دـش  ناـمهیم  هک  هدـش  تیاور  .دوب و  هرـصب  یلاو  ترـضح  نآ  بناـج 

 : تشون يذغاک  يو  يارب  دیسر  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  هب  ربخ  نیا  نوچ  بوجحم ؛  ءارقف  دندوب و 

ْنِم ًالُجَر  َّنَا  ینَغََلب  ْدَقَف  ْفی  _َ ُ_ن ْ_َن ح َ_با ي ْ_ُد ؛ َ_ع ّ_ا ب مَا
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ُبیُجت َکَّنَا  ُْتنَنَظ  مَو ا  ُنا  فِْجلا  َْکَیِلا  ُلَْقُنتَو  ُنا  ْول  َْالا  ََکل  ُبا  طَتُْـست  ْهَیِلا ا  َتْعَر  _ْ سَا _َ ٍَهبَدْءاَم ف یِلا  َكاعَد  ِهَرْـصَْبلا  ِلْهَا  ِهَْیِتف 
(219  .) خلا ُّوُع  ْدَم  ْمُهُِّینَغَو  ُّوُفْجَم  ْمُُهلئا  ٍمْوَق ع  ِما  عَط  یِلا 

رایـسب دنتفرگ و  ار  وا  دنتـش و  ار ك_ وا  رکـشل  زا  يرایـسب  دـندش  هرـصب  دراو  هک  یتقو  ریبز  هحلط و  هک  تسا  نامه  نامثع  نیا  و 
هب ار  ساّبع  نب  هّللادبع  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  لمج  گنج  زا  دعب  و  دندرک ؛ جارخا  هرـصب  زا  ار  وا  دندنک و  ار  وا  شیر  دندز و 

 . نایفس یبا  نب  هیواعم  نامز  ات  دوب  تسج و  تنوکس  هفوک  رد  نامثع  تشاد و  زاب  هرصب  تموکح 

یئاط متاح  نب  ّيدَع  لاح  حرش 

نآ ج_ن_با _ت  مد رد خ_ ترـضح  نآ  بورح  رد  مالّـسلا و  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  نیّبحم  زا  یئاط  متاح  نب  يدَع  مهد :  ه_ف_
هلآ و هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  تمدخ  هب  مهد  لاس  رد  هدز و  تر ش_م_ش_ي_ر  نآ ح_ض_ يرا  رد ي_ هدو و  ب_

مان سلف )   ) هک ار  اجنآ  هناختب  دـنتفر و  ّیط  لبج  هب  مالـسا  رکـشل  مهن  لاـس  رد  هک  دـش  نآ  شببـس  دروآ و  مالـسا  تفاتـش و  مّلس 
ماـــش هــب  دوـــب  هلیبـــق  دـــئاق  هــک  متاـــح  نــب  ّيدـــع  _د ، ندر _ي_ر ك_ سا ار  شل  _ ها _د و  ندر بار ك_ _ت خ_ شاد
یلــص ادـخ  لوـسر  نو  چ_ _د ؛ ندروآ _ن_ه  يد ار ب_ه م_ نار  _ي_ سا _ي_ر ش_د  سا شر  _ هاو _خ_ت و خ_ ير گ_

تساـخ و ياـپ  هب  دوب  فورعم  _ت  حا تحابـص و ف_ص_ رد  هک  متاـح  رتـخد  دومرف  هدـهاشم  ار  ناـشیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
هدرم و متاح  مردپ  ینعی  .َِکب  ُهّللا  َّنَم  َّیَلَع  ُْنْنماَف  ُِدفاْولا  َباغَو  ُِدلاْولا  َکَلَه  هللا !  َلوُسَر  ي ا  تشاد :  هضرع 
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.ارم شخبب  راذگ و  ّتنم  نم  رب  سپ  هدرک ،  رارف  ماش  هب  ّيدَع  مدارب 

 ، ناشیا رب  ربمغ  رو پ_ي_ ماگنه ع_ب_ مّوس  زور  ماشه )  نبا  هریس   ) قفاوم دومرفن ، وا  هب  یباوج  ترـض  مّود ح_ لّوا و  زور  رد 
هدا _ عا ار  _ت_ه  شذ نز س_خ_ن گ_ نآ  لا ك_ن ،  ضرع ح_ هـک  دوـمرف : هراـشا  نز  نآ  هـب  مالّـسلا  هـیلع  نـینم  ؤـملاریما 

ادـیپ یتناـما  اـب  هلفاـق  هاـگره  مدیـشخب  ارت  دو  _ مر مـّل ف_ هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  ح_ض_ در ؛ ك_
دو ت_ا _ن ب_ يا مور .  ما  هب ش_ مردارب  دزن  هب  مهاوـخ  یم  تفگ :  رتـخد  متـسرفب .  تدـالب  هب  ارت  اـت  نـک  ربـخ  ار  دو م_ ش_

هلآ _ه و  یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر ترـضح  هب  رتخد  .دندمآ  هنیدم  _ه ب_ه  ُ_ض_عا هل ق زا ق_ب_ي_ _ت_ي  ج_م_عا
دیناشوپب و هماج  ار  وا  ترـضح  .امرف  هناور  ارم  تسا  اهنآ  هب  دامتعا  هقث و  هک  دنا  هدـمآ  نم  موق  زا  یهورگ  هک  درک  ضرع  مّلـس  و 
زا ار  وا  درک و  رادـید  ار  ّيدَـع  دوخ  ردارب  تفر و  ماـش  هب  رتـخد  دومرف ؛ هناور  ار  وا  تعاـمج  نآ  دومرف و ب_ا  اـطع  هلحار  داز و 
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  دّم  تمدخ م_ح_ رد  زج  ناهج  نآ  ناهج و  نیا  ینمیا  هک  مناد  نانچ  تفگ :  يو  اب  داد و  یهگآ  دوخ  لاح 

ّ_ه س_ف_ر ّيد ت_ه_ي ع_ ير .  وا ش_ت_با گ_ي_ ترـضح  هب  گنرد  یب  هک  تسا  نآ  وکین  دوشن ، تسد  هب  مّلـس  و 
تشگ دراو  مّلـس  هلآ و  _ه و  یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  سل ح_ض_ _د و ب_ه م_ج_ مآ _ن_ه  يد هدر ب_ه م_ ك_

، دومرف تکرح  هناخ  بناج  هب  ّمل  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یلص  ربمغیپ  هدومن ،  دوخ  یفرعم  و 
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نآ تفگ و  رایسب  نخس  شیوخ  تجاح  رد  دیسر و  ترـضح  نآ  تمدخ  ینزریپ  هار  نیب  رد  دوب ، ترـضح  نآ  يافق  رد  زین  ّيدع 
لاز رهب  زا  دشابن  ناهاشداپ  شور  نیا  هک  دیـشیدنا  دوخ  اب  يدـع  دریگ ؛ ماظ  وا ب_ه ن_ را  دو ت_ا ك_ هداتـسیا ب_ زین  بانج 

هیلع و هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  _د  ند دراو ش_ هناخ  هب  نوچ  تسا ،  ناربمغیپ  يوخ  نیا  هکلب  دـنهد  لیطعت  ار  شیوخ  مّهم  نیدـنچ 
امرخ فیل  زا  هک  يا  هداـسو  دوـمرف  ظوـحلم  ار  وا  مار  _ت_ حا دو  مرتـحم ب_ هداز و  گرزب  ّيدـع  هکنآ  هظحـالم  هب  مّلـس  هلآ و 
ّيدع سپ  دشن  هتفریذپ  تفرگ  هرانک  ّيدع  هک  نادنچ  دومرف  نتـسشن  نآ  يور  ار ب_ر  ّيد  درتسگب و ع_ تشادرب و  دوب  هدـنکآ 

(220  .) تسشن كاخ  رب  دوخ  داد و  ياج  هداسو  رب  ار 

رد ّ_ي  هعیـش و س_ن هـک  یبـتک  رد  دـنک  هـعجارم  هـک  یــسک  راّـفک و  اـب  ترــضح  نآ  هـفیر  تر ش_ دو س_ي_ _ن ب_ يا
.دنیب رایسب  ار  نیا  لاثما  _د  نا _ت_ه  شو ّمل ن_ هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  يو ص_ تر ن_ب_ س_ي_

ِ_ِه ِ_بَا بَو دروآ و ب_ه ح_ك_م  مالسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  تسد  هب  متاح  نب  ّيدَع  هلمجلاب ؛ 
ای تفگ :  دمآ و  يو  دزن  هب  يرعاش  درم  یتقو  دنیوگ  .دوب  تواخـس  دوج و  بحاص  يدرم  ّيدـع  ِمَرَْکلا ، ِیف  ُّيِد  _َ يد ع _َ ْ_ت قا

اطع بسح  رب  ات  درک  مهاوخ  اطع  وت  هب  هک  دوخ  لام  زا  منک  هاـگآ  ارت  اـت  نک  _ل  مءا ت_ تفگ :  ما .  هتفگ  حدـم  ار  وت  فیرطاـبَا 
؛  يوگب نونکا  تسا ،  یبسا  هدنب و  راز م_ي_ش و س_ه  _م و ه_ هرد راز  راز ه_ نآ ه_ یئو و  حدم گ_ ارم 
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و َ_ل  َ_م ج رد  و  گ_ش_ت  _ه  فو ك_ _ن  س_كا ّيد  ع_ و  .در  ك_ دا  _ش_ نا ار  دو  خ_ حد  م_ _ر  ش_عا سپ 
رد ج_م_ل _ت و  شاد مال  _ّ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ ملار _ي_ ما _با  كر _ت  مزال ناور م_ ّ_ي_ن و ن_ه_ ِ_ف ص
، درک دوفو  هیواعم  رب  هیواعم  ماّیا  رد  یتقو  .درک  تاـفو  هفوک  رد  تشه  تصـش و  هنـس  رد  و  .دـش ، اـنیبان  تحارج  هب  وا  مشچ  کـی 
_ي_ر ما _با  كر رد  گ_ف_ت :  يدروا ؟  دو ن_ي_ هک ب_ا خ_ دوـخ  ياهرـسپ  اـب  يدرک  هـچ  ّيدـع  يا   : تـفگ هیواـعم 

َلا قَف  ُهَد ! الْوَا  یْقبَاَو  َكَد  الْوَا  َلَتَق  ُِّیلَع  َکَفَْصنَا  لا م_ا  ق  _د : ند مال ك_ش_ت_ه ش_ _ّ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ ملا
فاـصنا رد ح_ق ت_و  یل  ع_ _ه گ_ف_ت :  يوا ي_ع_ن_ي م_ع_ َ_ق_ي_ت ؛  بَو َلـُِتق  ِْذا  اـِّیلَع  ُْتفـَْـصنَا  م ا  ُّيِدـَـع :

نم دش و  هتـشک  وا  هک  مدادن  فاصنا  یلع  اب  نم  تفگ :  ّيدع  تشاذگ !  یقاب  ار  دوخ  نادنزر  تشک و ف_ ارت  نادنزرف  هک  درکن 
؛  مدنام هدنز 

 : رعش

ما هدنام  هرهب  یب  وت  يوک  میرح  زا  رود  )

)؟  ما هدنام  هدنز  ارچ  هک  ما  هدنام  هدنمرش 

نمی فارشا  زا  یفیرش  نوخ  هب  رگم  دوش  یمن  هدرتس  هک  تسا  یقاب  نامثع  نوخ  زا  يا  هرطق  زونه  هک  شاب  هتـسناد  تفگ :  هیواعم 
_ت و سا رد س_ي_ن_ه ه_يا م_ا  زو  زا خ_ش_م ت_و ه_ن_ دوب  هدـنکآ  هک  اهلد  نآ  يادـخ  هب  دـنگوس  تفگ :  ّيدـع  ، 
اب يربش  ردغ  تعیدخ و  رَد  زا  رگا  انامه  تسا .  ام  ياهـشود  رب  میداد  یم  لاتق  نآ  ار ب_ا  _ا ك_ه ت_ هر نآ ش_م_ش_ي_

هکنیا زا  تسا  رتناسآ  ام  رب  گرم  تارکس  موقلح و  عطق  هک  شاب  هتسناد  میوش ،  کیدزن  ارت  يربش  ّرـش  قیرط  رد  يوش  کیدزن  ام 
رد راومهان  ینخس 
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بضغ شبنج و  رد  ار  تقو  تحلصم  هیواعم  تسا .  ریشمش  شزیگنا  هب  هیواعم  ياریشمش  ندیشک  میونـشب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  قح 
تمکح دنپ و  همه  هک  دیزاس  بوتکم  ار  ّيدـع  تاملک  هک  درک  رما  ار  دوخ  نایفوتـسم  دـینادر و  ار ب_گ_ نخـس  يور  دـیدن ،

(221  .) تسا

لیقع لاح  حرش 

 . _ت سا _د  يز _ يو _ با وا  تَْینُک  تسا ،  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  ردارب  بلاط ،  یبا  نب  لـیق  ع_ _م :  هد ه_ي_ج_
ؤملا ریما  لـیقع و  زا  لاـس  هد  هدو و ج_ع_ف_ر  _ك_ت_ر ب_ چو بلا ك_ شردار ط_ زا ب_ لا  هد س_ _ن_د  يو گ_

_ت و شاد _ت م_ي  سود نوز  _ فا ار  دوخ ع_ق_ي_ل  دالوا  نایم  رد  بلاطوبا  بانج  رفعج و  زا  لاـس  هد  مالّـسلا  هیلع  نینم 
: دومرف لیقع  قح  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  تر  اذ ح_ض_ _ هل

مل رد ع_ _ن_د ع_ق_ي_ل  نا بر م_ _َ نایم ع رد  دنیوگ  ( 222) .َُهل ٍبلاط  یبَا  ِّبُِحل  اّبُحَو  َُهل  ّاب  _ُ ْ_ِن ح یَّب _ُ ُهُّب ح _ِ ّ_ي َُال ح نِا
یم مّلــس  هـلآ و  هـیلع و  هــّللا  یلــص  لوــسر  تر  رد م_س_ج_د ح_ض_ يا  هدا  وا ِو س_ يار  زا ب_ دو  ن_س_ب ن_ب_

وا زا  برع  ماـّیا  بسن و  ملع  رد  دنتـشگ و  یم  وا ج_م_ع  دز  مدر ن_ سپ م_ دـناوخ ، یم  زاـمن  نآ  يور  رب  دـمآ  یم  دـندرتسگ ،
یهگآ ناشیا  دب  کین و  زا  هکنیا  تهج  هب  دوب  مدرم  ضوغبم  لیقع  دوب و  هدش  انیبان  وا  نامشچ  تقو  نآ  رد  دندرک و  یم  هدافتـسا 

_د و ندر یـسرک ه_ا ن_ص_ب ك_ درک  رما  هیواعم  دـش  دراو  هیواعم  رب  یتقو  دوب ، فورعم  باوج  نسُح  رد  لـیقع  و  تشاد . 
رکـشلو نـم  رکــشل  زا  ارم  هد  ربـخ  هـک  دیــسر  دراو ش_د پ_ نو ع_ق_ي_ل  .در چ_ _ر ك_ ضا ار ح_ دو  _ءا خ_ سل _ُ ج

 ، مردار _ك_ر ب_ شل رب  متشذگ  دومرف : تردارب ؟ 
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ار ناشیا  زا  يدـحا  مدـیدن  تسین ،  ناشیا  نایم  رد  ربمغیپ  نکل  تسا  ربمغیپ  ماـّیا  زور  بش و  لـثم  اـه  _ نآ زور  مد ش_ب و  _ يد
دنهد مر  دنتساوخ  یم  هک  نیقفانم  زا  یعمج  ارم  دندرک  لابقتسا  مدید  متشذگ  وت  رکشل  هب  نوچ  و  تدابع ؛  زامن و  هب  لوغشم  رگم 

؟  هیواعم يا  هتـسشن  وت  تسار  فرط  رد  هک  تسیک  دیـسرپ  سپ  هَبَقَع .  بش  رد  ار  ّمل  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یلـص  ربمغیپ  رتش 
راد يو  _ عد ار  وا  ماد  ره ك_ دــندرک و  تمــصاخم  وا  رد  رفن  شــش  هـک  تـسا  ناــمه  نــیا  تــفگ :  صاــع ؛  ورمع  تــفگ : 
دوخ رـسپ  ار  وا  درک و  هبلغ  همه  رب  دشاب  لئاو  نب  صاع  هک  شیرق  شک  رتش  ینعی  شیر  راّز ق_ الا م_ر ج_ _ر  خآ _د ؛ ندو ب_

هک _ت  سا نا ك_س  وا ه_م_ ع_ق_ي_ل گ_ف_ت :  نـب ق_ي_س ؛  كاّحــض  تــفگ :  تــسیک ؟  يرگید  تــفرگ . 
؟  _ت سا ير چ_ه ك_س  _گ_ يد هدا ه_ا ؛ ند ب_ه م_ _ي_ نا يارب ج_ه_ داد  یم  هــیارک  ار  اـــهزب  رن  هــکت و  شردـــپ 

فیک یب  وا  ءاـسلُج  نامیدـن  دـید  نوـچ  _ه  يوا م_ع_ _ت .  سا _ه  قار _ّ سلا نبا  وا  تفگ :  يرعـشا ؛  یـسوموبا  گ_ف_ت : 
؟  یئو رد ح_ق م_ن چ_ه م_ي گ_ _د ! يز _ا ي_ با _ي_د ي_ا  سر دروآ پ_ _غا  مد هــب  ار  ناـــشیا  تساوـــخ  دـــندش 

تسیک همامح  تفگ :  یـسانش ،  یم  ار  همامح  تفگ :  یهد .  باوج  دیاب  هتبلا  تفگ :  نکم ؟!  ار  لا  _ن س_ؤ  يا گ_ف_ت : 
ار _ه  ّ_با _ه ن_س يوا م_ع_ _ت ؛  فر ار گ_ف_ت و ب_ _ن  يا مداد  ار خ_ب_ر  ت_ ع_ق_ي_ل گ_ف_ت :   ؟

یلب تفگ :  مناما ؟  رد  تفگ :  دیسرپ ، ار  همام  لاو ح_ _ حا _ي_د و  ط_بل
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(. 223) .دوب تیار  بحاص  هفورعم و  یناوَز  زا  تیلهاج  رد  هک  تسا  نایفسوبا  ردام  وت  هّدج  همامح  تفگ :  هباّسن  درم  نآ  ، 

ِصا _ ْعلا ْ_ُن  وُر ب _ْ َ_م ُهَد ع _ْ ِ_ن عَو امْوَی  ُهیِوا  عُم  َلاقَو  اُوبِـضْغَت ؛ ـالَف  ْمُکیَلَع  ُتْدِزَو  ْمُُکْتیَواـس  ْدَـق  ِهئاـسَلُِجل : _ُه  يوا ُ_ع  َلا م ق_
ُُهتَّمَع ْنَِمب  الْهَاَو  ٌلیقَع : َلاقَف  ٍبََهلُوبَا  ُهُّمَع  ٍلُجَِرب  اب  _َ حْر _َ م ُهیواعم : َلاق  َمَّلَس  اّمَلَف  ٍلیقَع  ْنِم  َکَّنَکَحْـض  ٌلیقَع ََال  َ_َل  ْ_ب قَا َ_ْد  قَو
َراّنلا َْتلَخَد  اِذا  َلاق : ٍبََهل ؟ یبَا  َکِّمَِعب  َکُّنَظ  م ا  ُدیزَی ! بَا ا  ي ا  ُهیوا : َلا م_ع_ ق_ َ_ٍد ؛ َ_س ْنِم م ٌْلبَح  اهِدیج  یف  بَطَْحلا  َُهلاّمَح 

! ِهّللاَو ُّرَـش  امُه  الِک  َلاق : ٌحوُْکنَم ؟ مَا  ٌْریَخ  راّنلا  ِیف  ٌحِـک  اـنَفَا  ِبَطَْحلا  ََهلاّـمَح  کَـتَّمَع  اـشِرَتْفُم  ُهْدِـج  _َ كِرا ت َ_س_ یل ي _َ ْذُـخَف ع
(224)

 . تفای تافو  شش  دون  ّنس  هب  مهاجنپ  هنس  رد 

قِمَح نبورمع  لاح  حرش 

رد تسا  یهان  تلاسر پ_ ملع  باب  نییراوح  زا  یهلا و  حلاص  دـب  ع_ _ي ،  عاز _ُ خـلا ِ_ق  َ_م حـلا ور ب_ن  _ْ َ_م ع _م :  هدزو ن_
نیّفص ناورهن و  لم و  زا ج_ تر  نآ ح_ض_ بورح  عیمج  رد  هدیسر  یلاع  ماقم  هب  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  تمدخ 

زا هّیما  ینب  عنم  ّيدَـع و  نب  رْجُح  تناـعا  رد  مالّـسلا  هیلع  ریما  تر  تاـفو ح_ض_ زا  دـعب  تشاد و  ینکُـس  هفوک  رد  هدوب ،  هارمه 
ورمع وـمن ، رجح  نتفرگ  هب  _ي_ه ح_ك_م  با دا ب_ن  _ يز نو  دو و چ_ ما م_ي ن_م_ ماـمتها ت_م_ ترـضح ،  نآ  ّبَس 

سپ .دـیدرگ  دیهــش  دــیزگ و  يرا  ار م_ وا  را  نآ غ_ رد  نا ش_د و  يرا پ_ن_ه_ رد غ_ _ت و  فر _ل  صو هـب م_ هـتخیرگ 
ار رـس  نآ  دایز ) ، ) دندر _ُ ب دا ) _ يز  ) دزن هتخاس و  ادج  ار  وا  رـس  دنتفای  هدرم  ار  وا  دندوب  هتفر  وا  بلط  هب  دایز  بناج  زا  یتعامج 

و در ، هزین ك_ رب  ار  رس  نآ  هیواعم  داتسرف ، هیواعم  دزن  رب 
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هداد ربخ  وا  رما  تبقا  زا ع_ مـال  _ّ سلا _ه  یل نینم ع_ ؤملاریما  (225)و  .دش هدز  هزین  رب  مالـسا  رد  هک  دو  ير ب_ لّوا س_ _ن  يا
ردغ زا  یحرش  نآ  رد  هتشاگن و  هیواعم  بوتک  باو م_ رد ج_ مال  _ّ سلا _ه  یل نیـسح ع_ ماما  بانج  هک  يذغاک  رد  (226)و  دوب

 : هدومرف موقرم  نینچ  هتشون  وا  دهع  ضقن  ملظ و  رکم و  و 

بِْعلا ْ_ُه  ْ_َتل بَا يَّذلا  ِحـِلا  _ّ صلا ِدـْبَْعلا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللِالوُسَر  ِبِحا  ِقِمَْحلا ص  ِْنب  وِرْمَع  ِ_َل  ْ_َت ق_تا سَلَوَا
َُّمث ِلَبَْجلا  ِْساَر  ْنِم  ْکیَلَع  َلِْزنُا  اِرئآط  ُهَْتیَطْعَا  َْول  ِهِقیثا م ا  َ_و  مَو ِهّللا  ِدو  _ُ ُ_ه ْنِم ع ُهَْتیَطْعَاَو  ُهَْتنِمَا  ام  َدَْعب  ُُهنَْول  َّرَفْصاَو  ُهُمْسِج  لَحَنَف  ُهِدا 

(227) .ِدْهَْعلا َِکلا  ِذب  افافِْختِْساَو  َکَّبَر  یلَع  ًهَاْرُج  ُهَْتلَتَق 

نفد ار  وا  هدوب و  قمحلا  نب  ورمع  اب  هک  رهاز )  ) رکذ مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  باحـصا  زا  نیلوتقم  رکذ  رد  دـیایب  هک  دـیوگ : ریقف 
 . هدومن

هلآ و _ه و  یل هّللا ع_ یل  تلاسر ص_ ترـضح  داد  بآ  یتقو  قمحلا  نب  ورمع  هک  دـنا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا  يدـنوار و 
وا رمع  زا  لاـس  داتـشه  سپ  دـنادرگ ؛ دـنم  هره  دو ب_ یناوج خ_ زا  ار  وا  ادـنوادخ  هک  وا  يارب  زا  درک  اـعد  ترـضح  ار ، ّمل  س_

(228) .دشن رهاظ  وا  نساحم  رد  دیفس  يوم  کی  تشذگ و 

ربنق لاح  حرش 

ؤملاریما ترضح  هک  تسا  نامه  وا  هدش و  رایسب  رابخا  رد  شرکذ  تسا و  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ّصاخ  مالغ  ربنق ، متـسی :  ب_
: دومرف مالّسلا  هیلع  نینم 

 : رعش

ارَْکنُم اْئیَش  ُتْرَْصبَا  اِذا  ّینِا 

ارَْبنَق ُتْوَعَدَو  يران  ُتْدَقْوَا 

روطسم یّشَک  خیـش  لاجر )   ) رد رُوهـشم و  یتسیک _ ؟  مالغ  هک  دندیـسرپ  وا  زا  هک  یتقو  نآ  رد  ار _  ترـضح  نآ  ربنق  یحاّدم  و 
یفقث جاّجح  ار  وا  تسا و 
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بآ تفگ :  يدرک ؟  یم  هچ  یلع  تمدخ  رد  وت  دیسرپ  جاّجح  دندومن  دراو  جاّجح  رب  ار  ربنق  نوچ  هک  تسا  تیاور  .درک و  دیهش 
هکرابم هیآ  نیا  تفگ :  تشگ ؟  یم  غراف  شیوخ  يوضو  زا  نوچ  تفگ  یم  هچ  یلع  هک  دیسرپ  متخاس ؛  یم  رـضاح  ار  شیوضو 

: دومرف یم  توالت  ار 

َ_ًه ْ_ت َ_غ ُ_ْم ب ها نْذ  _َ خَا ُوـتوُءا  اـِمباُوحِرَف  اِذا  یّتَـح  ٍْیـش  ِّلُـک  َبا  وـْبَا  ْمِْهیَلَع  نْـحَتَف ا  ِ_ِه  اُوِر ب _ّ كُذ ماو ا  _ُ َ_س ّمـَل ا ن _َ (ف
(229 () .َنیَملا ْعلا  َّبَر  ِهِّلل  ُدْمَْحلاَو  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ِمْوَْقلا  ُِرباد  َعِطُقَف  َنوُِسْلبُم  ْمُه  اِذا  _َ ف

 ، یلب تفگ :  ربـنق  درک ، یم  لـیوءا  ار ب_ر م_ا ت_ _ه  يآ _ن  يا نا م_ي ك_ن_م ك_ه  جا گ_ف_ت گ_م_ _ّ ح_ج
_م هاو ما م_ن س_ع_ي_د خ_ _ن ه_ن_گ_ يا رد  گ_ف_ت :  مرادرب ؟  ار  وـت  رـس  رگا  درک  یهاوـخ  هچ  تفگ :  جاّـجح 

(230) .دندز ندرگ  ار  ربنق  ات  درک  مکح  سپ  ّیقش ، وت  دو و  ب_

لیمک لاح  حرش 

مالّسلا و هیلع  نینم  ؤملاریما  باحصا  صاوخ  زا  ینامَیلا ،  یع  _َ خَّنلا دا  _ يز ُ_م_ي_ل ب_ن  ك ب_ي_س_ت و ي_ك_م : 
یهتنم وا  هب  ار  افرع  زا  یتعامج  هل  _ سل دنا و س_ هتسناد  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ّرـس  بحاص  ار  وا  افرُع  تسا .  ناشیا  مظاعا  زا 

و تسا .  بانج  نآ  هب  بوسنم  دـنناو  نابعـش و ش_ب_ه_يا ج_م_ع_ه م_ي خ_ همین  بش  رد  هک  روهـشم  ياـعد  .دـنراد  یم 
: دومرف درب و  ارحص  هب  تفرگ و  ار  وا  تسد  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هک  روهشم  ثیدح 

(231  ،) خـلا ٌهَثالَث  ُساّنلَا  ََکل : ُلُوقَا  یّنَع م ا  ْظَـفْحاَف  ها ا  عْوَا  اـهُر  _ْ َ_ي َ_خ َ_ٌه ف ِ_ي عْوَا ُبُول  _ُ قلا هذ  َّنِا ه  ْ_ُل ! َ_ي ُ_م ي_ا ك
_ع_ي_ن برا  ) _ث يدا _ حا زا  یکی  ار  نآ  یئاهب  خیش  دشاب و  یم  ثیدح  بتک  زا  يرایسب  رد 
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 : هدومرف هدرک ،  ّتیصو  لیمک  اب  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تاملک  زا  و ه_م  ( 232  ) هداد رار  دو ق_ خ_ ( 

ِ_َع سَو يَّذــلاَوَف  ٌمـِئا  َوُـه ن  ْنَـم  ِهَجاــح  یف  اوُِجلْدــُیَو  مِرا  کـَْـملا  ِبـسک  یف  اوُـحُور  _َ نَا ي َکــَل  _ْ هَا ُ_ْر  ْ_ُل م َ_ي ُ_م ي ا ك
يرَج ٌَهلِزا  َْتلََزن ن  اذِاَف  اف  _ْ ُطل ِروُرُّسلا  َِکلاذ  ْنِم  َُهل  یلا  عَت  ُهّللا  َقَلَخَو  ارُورُـس إ ّال  اْبلَق  َعَدْوَا  ٍدَحَا  ْنِم  ام  َتا  ْ_و  َْالا ص ُ_ُه  ْ_ع َ_م س

(233  .) ِلبِْالا ُهَبیرَغ  ُدَرُْطت  امَک  ُْهنَع  هَدُرْطَی ا  یَّتَح  ِهِرا  دِحنا  یف  ِءآملاَک  ْهَیِلا ا 

_ت ياور هکناـنچ  درک ، دیهـش  ار  وا  یفقث  جاّـجح  تبقاـع  هدوـب و  تیب  لـماع  ترـضح  نآ  بناـج  زا  يد ك_م_ي_ل  چ_ن_
زا لـیمک  دـناسر  لـتق  هب  دروآ و  تسد  هـب  ار  _ت ك_م_ي_ل  ساو قار ش_د خ_ یلاو ع_ جا  _ّ نو ح_ج هد ك_ه چ_ ش_

ماو ك_م_ي_ل _ قا لا ب_ه  _ مــلا زا ب_ي_ت  یئا ك_ه  تفاــین ع_ط_ تــسد  ودـــب  جاــّـجح  نوــچ  تــخیرگب ،  يو 
ياـج هب  نادـن  زا ع_م_ر م_ن چ_ _ي_د گ_ف_ت :  سر هب ك_م_ي_ل  ربـخ  نیا  نوچ  دومن ، عطق  دو  رار ب_ _ قر ب_
رفیک ات  متـسج  یمه  ارت  لیمک !  يا  تفگ :  جاّجح  دـمآ ؛ جاّجح  دزن  هبو  تساـخرب  موش ؛  یتعاـمج  يزور  عطق  ببـس  هک  هدـنامن 

هب وت  نم و  تشگزاب  بیرقنع  هدنامن و  یکدـنا  زیچ  زج  نم  رم  زا ع_ _ي ب_ك_ن ك_ه  هاو ره چ_ه م_ي خ_ تفگ :  منک . 
رد وت  تفگ :  جاّجح  .دوب  یهاوخ  وت  نم  لتاق  هداد ك_ه  يـالو م_ن ب_ه م_ن خ_ب_ر  _ت و م_ سا _د  نواد يو خ_ س_
ير دا و س_ه ه_ج_ رد س_ن_ه ه_ش_ت_ و  _ت_ن_د(234 .) فر _ گر شرس ب_ ات  درک  نامرف  ینامثع و  نالتاق  هرامش 

هفوک فجن و  نیب  ام  هّیوث  رد  شربق  العف  تشاد و  لاس  دو  _ت ن_ قو _ن  يا و 
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 . تسا فورعم 

رتشا کلام  لاح  حرش 

یل لوــل ع_ _س_ مـلا هــّللا  س_ي_ف  َ_ع_ي ،  َ_خ نــلا _ت_ر  شــالا ثرا  _ حــلا کــلا ب_ن  م_ مود :  ب_ي_س_ت و 
رَهْظَا مالّـسلا  هیلع  نینم  _ؤ  ملار _ي_ ما وا ب_ه  صاصتخا  تسا و  هلزنملا  میظع  ردـقلا و  لیلج  ُهَحور _  ُهّللا  َسَّد  _َ ق هئاد -  _ عءا

مـال _ّ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ ملار _ي_ ما _ش  _يا مر ناـمه ف_ ماـقم  نیا  رد  تسا  یفاـک  دوش و  رکذ  هک  تسا  نآ  زا 
مدو مـّل ب_ هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر يارب  زا  نـم  هـک  دوـب  ناـنچ  يار م_ن  زا ب_ کـلا  ك_ه م_

نآ دور  رـصم  هب  هکنآ  زا  شیپ  داد و  رـصم  تموکح  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  يرجه  متـش  لا س_ي و ه_ رد س_ ( 235)
 : تسا نیا  شتارقف  هلمج  زا  هک  تشون  يذغاک  رصم  لها  يارب  ترضح 

َیل _َ ُّد ع _َ شَا عْوَّرلا ؛  _ِتا  ِءآ س_عا دْع  َْالا  ِنَع  ُلُْکنَی  الَو  ِفْوَْخلا  َما  ّيَا  ُما  نَی  هّللا ال  ِدا  بِع  نِم  اْدبَع  ْمُْکَیِلا  ُْتثََعب  ْدَـقَف  ُدـعب ؛ اّمَا 
ُهَر ف_ي_م ا _ْ مَا او  _ُ _ي_ع طَاَو َُهلْو  _َ او ق _ُ َ_ع ْ_م سا _َ ٍجِحْذَموُخَا ف ِثِرا  حـْلا  ُْنب  ُِکلا  َوُهَو م  ِراّنلا  ِقیرَح  ِ_ْن  را م ُ_ّج  ْفلا

(236  .) هّللا ِفو  _ُ ُ_ي ِ_ْن س ْ_ٌف م َ_ي ُهَّنِا س _َ َّق ف _َ ْحلا َ_َق  با ط 

فئاطل و رب  تسا  لمت  ترـضح و م_ش_ نآ  ياه  هماندهع  زا  تسا  يدهع  لَوْطَا  هتـشون  رتشا  يارب  ترـضح  هک  يا  همانده  و ع_
جارخ و عفد  نوناق  نادب  هک  دشاب  ینوناق  تلایا  ترا و  _ ما ره  رد  ار  ناهج  نیطالسرم  هک  رامش  یب  تمکح  دنپ و  رایسب و  نساحم 

نوچ و  هدـش .  نآ  زا  اـه  همجرت  فورعم و  هماندـهع  نآ  دوشن و  اـهتّیعر  ناـگد و  _ن_ بر متـس ب_ ملظ و  چـیه  دوـش و  تاـکز 
اب رتشا  دنک ، هار  جیسب  ات  دومرف  رما  تشون  نآ  يارب  ار  هماند  نآ ع_ه_ مال  _ّ سلا _ه  یل ؤملاریما م_ن_ي_ن ع_
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.دومرف تکرح  رصم  بناج  هب  رکشل  زا  یعمج 

مو ك_ن ار م_س_م_ رتشا  هک  شیرع  ناقهد  يارب  داد  ماغیپ  تشگ  هیواـعم  دزـشوگ  ربخ  نیا  نو  _ت ك_ه چ_ سا ن_ق_ل 
ما و زا ط_ع_ _ي_د ك_ه  سر اجنآ پ_ ناقهد  دیـسر  شیرع  هب  رتشا  نوچ  مریگن ،  وت  زا  لاـس  تسی  جار ب_ ت_ا م_ن خ_
ار ب_س_ي ع_س_ل  گ_ف_ت_ن_د : _ت_ر ؟ شا دز  ن_ _ت  سا _ت_ر  بو م_ح_ب_ بار چ_ه چ_ي_ز  ش_

دروآ _ه  يد _ت_ر ه_ شا يار  مو ب_ يراد ع_س_ل م_س_م_ نا م_ق_ _ق_ هد در  نآ م_ .دراد پ_س  _ت م_ي  سود
َ_ل َ_س نآ ع زا  _ت_ي  بر _ت_ر ش_ شا در ؛ نا ك_ ار ب_ي_ نآ ع_س_ل  دـــئاو  فا و ف_ _ صوا زا  _ي  خر و ب_
رد شتداهـش  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب  .دومرف و  تلحر  ایند  زا  هک  دوب  هدـشن  رقتـسم  شفوج  رد  لسع  زونه  درک  دولآر م_ي_ل  _ هز
رد هک  دش  لاحـشوخ  نادـنچ  دیـسر  هیواعم  هب  رتشا  تداهـش  ربخ  نوچ  دومن و  مومـسم  ار  وا  نامثع  مالغ  عفان )   ) دـش و عقاو  مزلق 
زا _ا  نا ه_م_ _د و گ_ف_ت :  يدر وا ت_ن_گ گ_ یلا ب_ر  _ح_ شو زا خ_ عیـسو  يایند  دـیجنگ و  یمن  دوخ  تسوپ 

هیلع نـینم  ؤـملاریما  ترـضح  هـب  رتـشا  تداـه  نو خ_ب_ر ش_ و چ_ زا ع_س_ل .  _ت  سا يد  _ْ ُ_ن _د ج نواد يار خ_ ب_
: دومرف تفر و  ربنم  رب  دیدرگ و  رطاخ  هتفرگ  كانهودنا و  هدایز  تشگ و  فسءاتم  یسب  وا  توم  هب  دیسر  مالّسلا 

ُهَتْوَم َّنِاَـف  ُكَدـْنِع  ُ_ُه  ِ_ب َ_س ْ_ت حَا ّ_ي  نِا َّم  _ُ لـلَا ه _ي_ن َ_ َملا ْعلا  ِّبَر  ِهِّلل  ْ_ُد  َ_م حـْلاَو َنو  _ُ ِ_ع جار ْ_ِه  َیِلا ّ_ا  ناَو ِهِّلل  ّ_ا  نِا
ْنَا یلَع  نَسُْفنَا ا  اّنَّطَو  ْدَـق  ّانَا  َعَم  ُهَّبَر  یَقلَو  َُهب  _ْ َ_ح َ_ض_ي ن قَو ِهِد  _ْ َ_ه ِ_ع فْوَا ي ب ْدَـقَلَف  اِکلا  ُهّللا م  َمِحَر  ِرْهَّدـلا  ِبئاصَم  ْنِم 

(237  .) تا بیصُْملا  ِمَظْعَا  ْنِم  هَّنِاَف ا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ِهللا  ِلوُسَِرب  ِنباصُم ا  َدَْعب  ٍهَبیصُم  ِّلُک  یلَع  َِربْصَن 

زا پ_س ، 
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رتشا گرم  رب  ترـضح  نآ  دندمآ و  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  عََخن  خـیاشم  تفر  هنا  _د و ب_ه خ_ مآ _ر  يز م_ن_ب_ر ب_ه 
؛ دوب فّهلتم  فسءاتم و 

ِهّللاَو مَا ا  اًدـْل  _َ َنا ص کـَل  ٍرَجَح  ْنِم  نا  ْوـَلَو ك  ادـُْنف  َنا  کـَل  ٍلَـبَج  ْنـِم  َنا  ْوـَل ك  ٌکـِلا  مَو ا م  ٍکـِلا  ُّرَد م  ِهـّللَو  َلا : ُ_ّم ق_ ث
ِتَما ْلَهَو ق  ٍِکلامَک  ٌدوُجْوَم  ْلَهَو  ٍِکلامَک  ٌّوُجْرَم  ْلَهَو  یکاوَْبلا  ِْکبتلَف  ٍِکلا  ِْلثِم م  یلَع  اَملاع  َّنَحِْرفََیلَو  اَملاع  َُکتْوَم  َّنَّد  _ِ َ_ه َیل

(238) .ٍِکلام ِْلثِم  ْنَع  ءاسِّنلا 

رگا دوب ، دـننام  یب  میظع و  هوک  دوب ، یهوک  کـلام  رگا  کـلام !  هچ  ار و  کـلام  دـنک  تمحر  ادـخ  دومرف : کـلام  ّقح  رد  مه  و 
وا ح_ق  رد  ه_م  و  ( 239) دو زا ه_م ق_ط_ع ن_م_ ارم  وا  گرم  اـیوگ  دوـب و  یتخـس  بلـص و  گنـس  دوـب ، یگنــس  کـلام 

سپ نیا  زا  هک  دومرف  دومن و  لیلذ  ار  قارع  لها  درک و  زیزع  ار  ماـش  لـها  وا  گر  اد ق_س_م ك_ه م_ ب_ه خ_ دو : _ مر ف_
(240  .) تفای مهاوخن  ار  کلام  دننام 

کبلعب لاوحا  لـیذ  رد  نادـل )  _ُ بلا َ_م  ْ_ج ُ_ع م  ) _ب حا گ_ف_ت_ه ك_ه ص_ سلا )  م_ج_  ) رد هّللارو  _ي ن_ ضا ق_
رد وا  داد و  وا  درو  دوـلآر ب_ه خ_ _ هز ع_س_ل  دوـمن ، تاـقالم  رتـشا  اـب  رـصم  هار  رد  اـت  داتـسرف  ار  یـسک  هیواـعم  هک  هدروآ 

و ٍلَسَع !؟ ْنِم  ادُونُج  ِهِّلل  َّنِا  تفگ :  هدومن  رور  را س_ _ه_ ظا _ي_د  سر هیواعم  هب  ربخ  نوچ  درمب ، نامه  مزل ب_ه  یلاو ق_ ح_
هک دـنامن  یفخم  هتفگ  زین  و  تسا .  روهـشم  فورعم و  اـجنآ  رد  وا  رّوـنم  ربـق  دـندومن و  لـقن  هبّیط  هنیدـم  هـب  اـجنآ  زا  ار  وا  هزاـنج 

یّلَُحم تلیضف  یگرزب و  تعاجش و  لقع و  هیلح  هب  هکنآ  اب  هن  هّللا ع_ _ي  ضر _ت_ر  شا
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(241) .دوب هتسارآ  زین  یشیورد  رقف و  دهز و  ملع و  رویز  هب  نینچمه  دوب 

رقف لها  هویـش  هکنانچ  تشذـگ و  یم  هفوک  رازاب  زا  يزور  کـلام  هک  تسا  روطـسم  هّللا  همحر  سارف  نبا  نب  ماّرو  هعومجم )   ) رد
دوب هتـسشن  یناّکد  رد  رب  نایرازاب  زا  یکی  تشاد ،  رـس  رب  همامع  ياج  هب  سابرک  ناـمه  زا  يا  هراـپ  رب و  رد  یماـخ  ساـبرک  تسا 

رتـشا رب  يا  هَْلَقب  خاـش  فافختـسا  يور  زا  هدـمآ  راوخ  وا  رظن  رد  دور  یم  ساـبل  عـضو و  ناـنچ  دـیدب ك_ه ب_ه  ار  رتـشا  نوـچ 
نآ نوچ  تخاـن  ار م_ي ش_ _ت_ر  شا هک  نارـضاح  زا  یکی  تشذـگب ؛  دوـمنن و  تاـفتلا  وا  هب  هدـیزرو  ملح  رتـشا  تخادـنا ، 
وا هب  هک  دوـب  سک  نآ چ_ه  _س_ت_ي ك_ه  ناد وـت ه_ي_چ  رب  ياو  هک  دوـمن  باـطخ  يرازاـب  نآ  هب  درک  هدـهاشم  تلاـح 

رّوصت زا  يرازاب  درم  نآ  سپ  دوب ! مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  بحاص  رتشا  کـلام  نآ  تفگ :  متـسنادن ،  تفگ :  يدرک ؟  تناـها 
_د ك_ه يد دـهاوخ ، رذـع  وا  زاو  دـناسرب  وا  هب  ار  دوـخ  هک  دـش  هناور  رتـشا  بقع  زا  دـمآ و  رد  هزرل  هب  دوـب  هدرک  هک  راـک  نآ 
رب ار  دوخ  داد و  مالـس  دش  غراف  زامن  زا  رتشا  نوچ  ات  درک  ربص  تسا  لوغـشم  زامن  هب  هدـمآ  رد  يد  _ت_ر ب_ه م_س_ج_ شا

تـسا يرا  _ن چ_ه ك_ يا _ت  فر ار ب_ر گ_ وا  هد س_ر  تفتلم ش_ رتشا  تفرگ ؛  ندیـسوب  ار  وا  ياپ  تخادنا و  وا  ياپ 
رب تفگ :  رتشا  مدوب ،  هتخانشن  ارت  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  ردا ش_د  نم ص_ زا  هک  یهانگ  رذع  تفگ :  ینک ؟  یم  هک 
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منک رافغتـسا  وت  يارب  زا  هک  مدوب  هدمآ  نآ  تهج  دجـسم  _ن_د ك_ه م_ن ب_ه  گو اد س_ تسین ب_ه خ_ یهانگ  چیه  وت 
(242  .) یهتنا میامن !  شزرمآ  بلط  و 

هدر قـال ك_ _ خا بسک  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  زا  درم  نیا  هنوگچ  هک  نک  _ظ_ه  حـال م_ _د : يو فـل گ_ م_ؤ 
هبترم هب  شتعا  تسا و ش_ج_ هکوّشلادیدش  _ت و ش_ج_عا و  سا تر  نآ ح_ض_ _ك_ر  شل ءار  _ ُما زا  _ك_ه  نآ ب_ا 

ؤملاریما شداتـسا  رگم  تسین  رتشا  زا  رتعاجـش  مجع  برَع و  رد  هک  دروخب  مسق  یـسک  رگا  هک  هتفگ  دیدحلا  یبا  نبا  هک  تسا  يا 
رد ح_ق ك_س_ي ك_ه _م  يو چ_ه ب_گ_ _د ، _ت ب_شا سار َ_س_م_ش  هک ق منک  یم  نامگ  مالّـسلا  هیلع  نینم 
وا قـح  رد  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤـملاریما  و  ار ؟ قارع  لـها  درک  مزهنم  وا  تاـمم  ار و  ماـش  لـها  در  مز ك_ وا م_ن_ه_ ح_ي_تا 
دو _ح_با خ_ صا هب  مدوـب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  يارب  نم  هک  دوـب  ناـنچ  نـم  يارب  رت  _ شا هـک  هدوـمرف 

تّدــش ؛و  وا لــث  متــشاد م_ رفن  کــی  شاــک  هـکلب  رف  ود ن_ وا  نا ش_م_ا م_ث_ل  رد م_ي_ هدو ك_ه ك_شا  _ مر ف_
: دوش یم  مولعم  تسا  راوگرزب  نآ  زا  هک  راعشا  نیا  رد  لّمءات  زا  نمشد  رب  شتکوش 

 : رعش

یلُْعلا ِنَع  ُْتفَرَحْناَو  ( 243  ) يْرفَو ُْتیََقب 

ٍسُوبَع ٍهْجَِوب  یفایْضَا  ُتیَقلَو 

ًهَراغ ٍْدنِه  ِْنبا  یَلَع  ّنُشَا  َْمل  ْنِا 

ٍسوُُفن ( 244) ِباِهن ْنِم  امْوَی  ُلْخَت  َْمل 

(246) ابَّزُش ( 245  ) یلاعَّسلا ِلاْثمَاَک  ْالیَخ 

ٍسوُش ِهَهیرَْکلا  یف  ٍْضیِبب  وُدْغَت 

ُهَّنَاکَف ْمِْهَلَع  ُدیدَْحلا  َیِمَح 

(247) ٍسُوُمش ُعاعُش  ْوَا  ٍقَْرب  ُناضَمَو 

در هدیــسر ك_ه ي_ك م_ يا  هـبترم  هـب  وا  قـلخ  نـسح  تکوـش ،  تّدــش  تعاجــش و  تلـالج و  زا  ماـقم  نـیا  اـب  هلمجلاــب ؛ 
ادیپ وا  يارب  یلاح  رییغت  ادبا  دیامن  یم  ازهتسا  تناها و  وا  هب  _ي  قو س_
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بوــخ رگا  و  دـــیامن ، وا  يارب  رافغتـــسا  اــعد و  دـــناو و  زا ب_خ_ دور م_س_ج_د ن_م_ _ه م_ي  کــل دو ب_ یمن ش_
هیلع َنینِم  ؤُْملاُریمَا  َلاق  تسوا .  یندـب  تعاجـش  زا  رتالاب  دوخ  ياوه  سفن و  رب  وا  هبلغ  تعاجـش و  نیا  _ظ_ه ك_ن_ي  حـال م_

(248) .ُهاوَه َبَلَغ  ْنَم  ِساّنلا  ُعَجْشَا  مالّسلا 

رکب یبا  نب  دّمحم  لاح  حرش 

رد _ قــــــــــــــلا _ل  یل ج_ _ه ،  فا _ي ق_ح_ با _ي ب_ك_ر ب_ن  با ّ_د ب_ن  م_ح_م مّو :  ب_ي_س_ت و س_
_د نزر هلز ف_ _ه ب_ه م_ن_ کل ترضح ب_ نآ  نیّیراوح  زا  مالّسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  ّصاوخ  زا  هلزن  _ ملا ع_ظ_ي_م 

دوب مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  رفعج  هجوز  لّوا  هک  ْسیَمُع  ْتِنب  ءام  _ْ سَا شردا  _ك_ه م_ نآ چ_ه  _ت ؛  سا تر  نآ ح_ض_
ترضح هجوز  رکبوبا ، زا  دعب  دو و  ّدلو ن_م_ عادِْولا م_ت_ ُهَّج  _َ رد س_ف_ر ح ار  دّمحم  دش و  رکب  یبا  هجوز  رفعج ، زا  دعب 

ترض نآ ح_ زا  ریغ  يردپ  دش و  تیبرت  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  رجح  رد  دّمحم  مر  _ جال مال ش_د ؛ _ّ سلا هیلع  نینم  ؤملاریما 
نّیفص لمج و  رد  دّمحم  .رک و  _ بو _ با ْبلُص  زا  تسا  نم  دنزرف  دّمحم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هکنآ  یّتح  تخانـشن 

نب ورمع  هیواعم  متشه  یس و  هنس  رد  دومرف و  اطع  رصم  تموک  ار ح_ وا  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  نیفص  زا  دعب  تشاد و  روضح 
ناهاوخ اوه  اب  تعامج  نآ  داتـسرف ، رـصم  هب  رایـسب  تعاـمج  ار ب_ا  _ي  ْمل _َ رو س _ عـالاو _ با جـیدخ و  نب  هیواـعم  صاـع و 

بل ار ب_ا  دّـمحم  جـیدخ  نب  هیواـعم  سپ  دـندرک ، ریگتـسد  ار  وا  دـندومن و  گـنج  دّـمحم  اـب  دـندرک و  _ت_م_عا  جا ناـمثع 
تـس و تـقو ب_ي_ نآ  رد  دّـمحم  دز و  شتآ  تشاذـگ و  يراـمِح  مـک  رد ش_ ار  وا  ّ_ه  دز و ج_ث ندر  ت_ش_ن_ه گ_

هتشذگ شّنس  زا  لاس  تشه 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 550 

http://www.ghaemiyeh.com


هـشیاع دـیکچ و  _ش  نا زا پ_س_ت_ نو  ّ_ه و غ_ض_ب خ_ ترثک غ_ص زا  دیـسر  شرداـم  هب  ربخ  نیا  نوچ  دـنیوگ  .دوب 
هیواعم و رب  درک  یم  نیرفن  يزاـمن  ره  زا  دـعب  درو و  تسا پ_خ_ت_ن_ي ن_خ_ هدـنز  اـت  دروخ  مسق  دّـمحم  يردـپ  رهاوخ 

هدا _ يز دیـسر  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  هب  دّمحم  تدا  نو خ_ب_ر ش_ه_ و چ_ ( 249  .) جـیدخ نبا  صاع و  ورمع 
 : هفیرش تاملک  نیا  هب  تشاگن  هرصب  هب  ساّبع  نبا  يارب  ار  دّمحم  لتق  ربخ  دش و  كانهودنا  نوزحم و 

ِهّللاَدــــــْنِعَف َدِهــــــُْـشتْسا  ِدــــــَـق  ٍرَْکب  _ي  بَا ْ_ُن  ُدَّم ب _َ ُ_ح َ_ْت َو م ِ_ح ُ_ت ْ_ت فا َ_ِد  ْ_َر ق ِ_ص َّنِا م _َ ف ْ_ُد ؛ َ_ع ّ_ا ب مَا
ْ_ن_ا كُرَو _ع_ا خ ل  طا _ا ق_ حِدا ْ_ف_ا ق_ َ_ي سَو _ا  حِدا ــــال ك  _ِ ما _ عَو ِ_ح_ا  صا ادــــَلَو ن  ُ_ُه  ِ_ب َ_س ْ_ت َ_ح ن

.اءَْدبَو ادوعَو  ارْهَجَو  ارِس  ْمُُهتْوَعَدَو  ِهَْعقَْولا  َْلبَق  ِِهثا  یِغب  ْمُُهتْرَمَاَو  ِِهقاِحل  یلَع  َساّنلا  ُْتثَثَح  ْ_ُت  ُ_ن َ_ْد ك قَو ِ_ع_ا  فاد

اجَر _َ ُ_ْم ف ْ_ه ِ_ن یل م َلَـعْجَی  ْنَا  َهّللا  ُلَئْـسَا  ـالِذاخ  ُدِـعاْقلا  ُمُْهنِمَو  اـبِذا  ُّلَـتْعُْملا ك  ُمُْهنِمَو  اـهِرا  ـَّْالا ت_ي ك  ُ_ُم  ْ_ه ِ_ن َ_م ف
َ_َع ه ْ_ق_ي م بَا نَا ال  ْ_ُت  َ_ب ْ_ب ِهَّی ََال ح _ِ َ_ن ْملا یَلَع  یسْفَن  ینیِطْوَتَو  ِهَداهَّشلا  یف  ّيّوُدَع  ِءآِقل  َْدنِع  یعَمَط  الَْول  ِهّللاَوَف  الِجاع 

(250) .اَدبَا ِ_م ْ_ ِ_ه ِ_َي ب َ_ق ْتلَا الَو  اد  _ِ حا _ا و  مْو _َ الُؤ ِء ي

دمآ و هفوک  هب  هرـص  زا ب_ مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تیزعت  تهج  هب  تفای  عالطا  دّـمحم  تداهـش  رب  نوچ  سا  _ّ _ن ع_ب با
ي_ا _د و گ_ف_ت :  مآ ما  زا ش_ مــال  _ّ سلا هـیلع  نــینم  ؤــملاریما  ناــسوساج  زا  یکی  تــفگب ؛  تــیزعت  ار  ترــضح  نآ 

يداش ماش  ناـنچ  درک و  مـالعا  ار  مدرم  تفر و  ربنم  رب  وا  دیـسر  هیواـعم  هب  دّـمحم  لـتق  خ_ب_ر  _ؤ م_ن_ي_ن !  ملار _ي_ ما
: دو _ مر تر ف_ ح_ض_ مد ؛  _ يد رور ن_ نآ ن_ح_و م_س_ ار ب_ه  ما  _ل ش_ ها _ت  قو رد ه_ي_چ  هک م_ن  دـندرک 

رد وا ب_ه ق_ رب ق_ت_ل  ام  هود  _ نا
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_ت ياور و  ( 251  .) نآ فا  _ع_ ضا _ت ب_ه  سا _ر  تدا _ يز هود م_ا  _ نا _ه  کــــــل _ت ب_ سا نا  _ش_ يا رور  س_
یّما ردارب  مالّـسلا  هیلع  دّم  و م_ح_ ( 252) .اًدـَلَو ُهُّد  _ِ ُعا ًدـِلاو  َُهل  ُْتنُکَو  ابیبَر  یل  َناک  ُهَّنِا  دومرف : دّـمحم  رد ح_ّق  _ت ك_ه  سا
ردپ ساّبع و  نبا  هلاخ  رـسپ  مالّـسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  نب  یی  ردار ي_ح_ نارـسپ ج_ع_ف_ر و ب_ دّمحم  نوع و  هّللادبع و 

.دشاب مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  یُّما  ّدج  هک  تسا  هنیدم  هیقف  مساق 

هفیذح یبا  نب  دّمحم  لاح  حرش 

زا اّما  تسا  نایفـس  _ي  با نب  هیواعم  یئاد  رـسپ  هچ  رگا  سمـش ،  دبع  نب  هبتع  نب  هفیذح  یبا  نب  دّـمحم  مراهچ :  تس و  ب_ي_
ار وا  یتقو  دوب  سوبحم  هیواع  ناد م_ _ نز رد  _ي  تّد م_ تسا ،  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  نایعیـش  راصنا و  باحـصا و 
هک یتسنادـن  ایآ  يرادرب ؟  یلع  زا  تسد  دوخ و  تلالـض  زا  يوش  انیب  هک  هدـش  نآ ن_ تقو  اـیآ  تفگ :  دروآ و  نوریب  نادـنز  زا 

ار ناــمثع  هــک  داتــسرف  یلع  وا و  نوــخ  بــلط  رد  دــندرک  جورخ  ریبز  هــحلط و  هشیاــع و  دــش و  هتـــش  موــلظم ك_ ناــمثع 
مدر ب_ه ت_و همه م_ زا  نم  مِحَر  هک  یناد  یم  وت  تفگ :  دّـمحم  میئامن ؟  یم  وا  نوخ  بلط  زورما  ب_ك_ش_ن_د و م_ا 
هب وت  زج  نامثع  نوخ  رد  درکن  تکرش  يدحا  هک  ادخ  هب  مسق  تفگ :  یلب ،  تفگ :  تسا ؛  رتشیب  وت  هب  میئاسانـش  رت و  کیدز  ن_

شنوخ دنتخیر و  وا  رب  مرجال  درکن  دـنک  لوزعم  ارت  هک  دنتـساو  وا خ_ زا  را  _ص_ نا رجاهم و  درک و  یلاو  ارت  نامثع  هکنآ  ببس 
هحلط رگم  ءادتبا  وا  نوخ  رد  درکن  تکرش  هک  مسق  ادخ  هب  دنتخیرب و 
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نبا فوع و  نب  نمحرلادبع  ناشیا  اب  درک  تکرـش  دندومن و  یم  وا  نتـشک  رب  صیرحت  ار  مدرم  هک  دـندوب  ناشیا  هشیاع و  ریبز و  و 
 : تفگ سپ  اعیمج ، راصنا  راّمع و  دوعسم و 

الَو ـال  _ یل _َ ـال ق ـال ُم  _ْ ِْـالا س َکـیفَدا  ٍدِـحا م ا ز  ٍقـُلُخ و  یلَعل  الْـس ِم  ِْـالاَو  ِهَِّیلِهاـْجلا  یف  َکـُْتفَرَع  ْذـُم  َکَّنَا  ُدَهْـش  ََـال  ّینِا  ِهّللاَو 
ٍما َ_و  قَو ٍماّو  _َ ُّل ص _ُ مال ك _ّ سلا _ه  یل ِیل ع_ _َ َعَم ع َجَرَخ  اِّیلَع  یّبُح  یلَع  ینُومُولَت  ٌهَنِّیََبل  َِکلاذ  َهَم  َ_ال  َّنِاَو ع ار  َ_ث_ي_ ك

.َكا ْینُد  ْنَع  َكوُعَدَخَو  ْمِِهنید  ْنَع  ْمُهَتْعَدَخ  ِءآ  قَتُْعلاَو  ِءآ  قَلُّطلاَو  َنیِقفانُْملا  ُءا  ْنبَا  َکَعَم  َجَرَخَو  يِراْصنَاَو  يِرِجا  ُ_ه  م

َطَخَـس ْمَه  _َ ُ_س ْ_ف نَا اْوَلَخ  اذ  اوُعَنَـص إ  ْمِْهیَلَع م ا  َیِفَخ  مَو ا  َْتعَن  _َ ْ_َك م ا ص َیل _َ ِ_َي ع َ_ف م ا خ _ه !  يِوا ُ_ع_ ِهّللاَو ي ا م
.ُتیَقبا اََدبَا م  ِهّللا  ِلوُسَر  یفَو  ِهّللا  ِیف  َکُضِْغبُاَو  ِِهلوُسَِرلَو  ِهِّلل  اِّیلَع  ُّبُِحا  ُلازَا  ِهّللاَو ال  َِکتَعا  یف ط  ُهّللا 

(253) .درک تافو  ات  دوب  نادنز  رد  هتسویپ  دندینادرگرب و  نادنز  هب  ار  وا  ات  داد  نامرف  _ه  يوا م_ع_

داتسرف هیواعم  يارب  درک و  ریگتسد  رـصم  زا  ار  هفیذح  یبا  نب  دّمحم  صاع ،  ور  هدروآ ك_ه ع_م_ _د  يد _ حلا _ي  با _ن  با
هب دوب  ینامثع  مالظ و  نب  ور  هّللاد ب_ن ع_م_ شمان ع_ب_ هک  معثخ  زا  يدرم  تخیرگب ،  نادنز  زا  وا  درک  سبح  ار  وا  هیواعم 

ملـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  باحـصا  زا  هفیذحوبا  دّمحم  ردـپ  و  ( 254  .) تشکب تفاـی و  يراـغ  رد  ار  وا  تفر و  وا  بـلط 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  باحصا  هلمج  رد  تشگ  هتشک  شردار  رد و ب_ رد ك_ه پ_ رد ج_ن_گ ب_ _ت و  سا

همامی زور  رد  دوب و 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 553 

http://www.ghaemiyeh.com


 . تشگ دیهش  باّذک  همْلیَسُم  اب  گنج  رد 

راّمت مثیم  لاح  حرش 

ناـشیا و ءایفـصا  زا  مالّـسلا و  هـیلع  نـینم  ؤـملاریما  باحـصا  ّصاوـخ  زا  راـمّتلا ، ییحی  نـب  مـثیم  مـج :  ب_ي_س_ت و پ_ن_
وا و  دوب ، هدومرف  میلعت  ملع  تشاد  دادعتسا  تیلباق و  هک  يا  هزادنا  هب  ار  وا  ترضح  نآ  تسا و  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  نییراوح 
نبا هکنآ  باـب  نیا  رد  تسا  یفاـک  درک و  یم  حـشرت  وا  زا  یهاـگ  هاـگ  دوب و  هدو  _ مر علطم ف_ هیبیغ  راـبخا  هّیفخ و  رارـسا  رب  ار 
عیفر یماقم  ریـسف  هقف و ت_ ملع  رد  هتخومآ و  نآرق  ریـسفت  ترـضح  نآ  زا  تسا  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ذـیملت  ساـّبع ك_ه 

تبترم ماقم و  نیا  اـب  دوب ، مالّـسلاامهیلع  نینم  ؤملاریما  ربمغیپ و  ّمع  رـسپ  هدرک و  ریبعت  تّما )  ّیناـبر   ) وا زا  هّیفنح  دّـمحم  تشاد و 
هدرک تئارق  نم  هک  نآرق  ری  زا ت_ف_س_ _ي  هاو _چ_ه ب_خ_ نآ زا م_ن  لا ك_ن  ؤس  ساّبع !  نبای  درک : ادـن  ار  وا  مثیم 
دیبلط ذغاک  تاود و  دومنن و  فاکنتسا  ساّبع  نبا  .ار  نآ  لیوءات  ارم  هدومن  میلعت  ار و  نآرق  لیزنت  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  رب  ما 

(. 255) ار وا  تانایب  تشون  و 

.ِهَداهّزلاَو ِهَدا  بِْعلا  َنِم  ْمُهُدُولُج  ْمِْهیَلَع  ْتَسَبَی  ْنَّمِمَو  ِداهُّزلا  َنِم  ُهّللا  ُهَمِحَر  َنا  كَو 

يدا ها ب_ _ گا میتفر ك_ه ن_ یم  یتشک  اـب  تارف  بآ  رد  مثیم  اـب  دوب  هعمج  زور  هک  تسا  تیاور  راـّم  دـلا ت_ _ خو _ با زا 
دومرف _ل ك_ش_ت_ي  ها هب  داب  نآ  تاّیصوص  زا ن_ظ_ر ب_ر خ_ _د و ب_ع_د  مآ نور  _د م_ي_ث_م ب_ي_ يزو

_ت رد ه_م_ي_ن س_عا _ه  يوا _ا م_ع_ نا تّدش ك_ن_د ه_م_ تسا و  ( 256  () فصاع داب   ) نیا دیدنبب  مکحم  ار  یتشک 
میت _ فر ربخ گ_ دیسر  ماش  زا  دصاق  يرگید  هعمج  هدرک ،  تافو 
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لاوحا رکذ  رد  و  هت .  _ شذ زور ج_م_ع_ه گ_ تفگ :  درم ؟ زور  هچ  میتفگ :  تسـشن !  وا  ياج  هب  دیزی  درمب و  هیواعم  تفگ : 
هکنآ مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  رـسپ  ترـصن  رد  وا  ندش  هتـشک  هب  ار  رهاظم  نب  بیبح  وا  رابِخا  تشذگ  يرَجَه  دیـشُر 

.دننادرگب دنرب و  هفوک  هب  ار  شرس 

ات دُرب  نوریب  هفوک  زا  دوخ  اب  ارم  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  اهبش  زا  یبش  تفگ  هک  مثیم  زا  هدرک  تیاور  یکم  نبدّمحم  دیهش  خیش 
نهپ ار  اهتـسد  فک  تفگ  حیبست  داد و  مالـس  نوچ  تشازگ  زامن  تعکر  راهچ  درک و  هلبق  هب  ور  اجنآ  رد  سپ  یفعج ،  دجـسم  هب 

 : تفگ دومن و 

اد _َ _َك ي َیِلا ُتْدَدـَـم  ٌنـیکَم  یبـْلَق  یف  َکُّبُحَو  َکــُْتفَرَع  ْدـَـقَو  َكوُـعْدَا  ــال  َفـیَکَو  َُکْتیـَـصَع  ْدـَـقَو  َكُوـعْدَا  َفـیَک  _ي  هـِلا
يا طَْخلا  ُری  _َ سَا َ_ا  نَاَو يا ا  َ_ط  ْعلا ُکـِلا  ْ_َت م  نَا ِلا ه_ي  ًهَدوُد  _ْ َ_م ِءآ م _ جَّرِلا ْ_ن_ا ب_ َ_ي عَو ًهَُّول  _ْ َ_م ِبو م _ُ نُّذـِلا ب_

َْوفَْعلَا َْوفَْعلَا  تفگ :  هبترم  _ت و ص_د  شاذ ترو ب_ه خ_كا گ_ _ت و ص_ فر هدجـس  هب  هاگنآ  اعد ، رخآ  ات  دـناوخ  .ا و 
نم يارب  زا  دیشک  یطخ  سپ  ءارحص  هب  دیـسر  ات  متفر  ترـضح  نآ  هارمه  مه  نم  تفر و  نوریب  زا م_س_ج_د  تساخرب و  سپ 

ار تدوخ  يالوم  متفگ  مدوخ  اب  دوب م_ن  یکیراـت  بش  بش ،  نآ  تفر و  ارم و  تشاذـگ  و  نکم !  زواـجت  طـخ  نیا  زا  دومرف : و 
دز دو ن_ _د ب_ هاو يرذ خ_ يار ت_و چ_ه ع_ زا ب_ پ_س  دراد ، رایـسب  نمـشد  هکنآ  اـب  ءارحـص  نـیا  رد  یتشاذـگ  اـهنت 

رد هک  مسق  ادخ  هب  مّلس ؟  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  اد و  خ_
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نآ يوجتــسج  هـب  سپ  .دوـمن  مهاوـخ  وا  رما  تفلاـخم  _ر چ_ه  گا _م و  اـب خ_ب_ر ب_شا وا  زا  اـت  تـفر  مهاوـخ  وا  بـقع 
هک نیمه  دـنک  یم  وگتفگ  هبطاخم و  هاچ  اب  هدرک و  یهاچ  رد  ندـب  فصن  اـت  ار  دوخ  رـس  هک  ار  وا  مت  _ فا اـت ي_ متفر  ترـضح 
؟  زوا ن_ك_ن_ي دو ت_ج_ طـخ خ_ زا  هـک  ارت  مدرکن  رما  اـیآ  دوـمرف : ْمَـمثیم ، مـتفگ :  یتـسیک ؟  دوـمرف : ارم  درک  ساـسحا 

متفگ یم  هچنآ  زا  يزیچ  يدینش  ایآ  دومرف  .درواین  تقا  ملد ط_ سپ  وت  نانمـشد  زا  وت  رب  مدیـسرت  نم !  يالوم  يا  مدرک :  ضرع 
َْالا ُّتَکَن  يرْد  _َ _ا ص هـَل َقا  اِذا ض  ٌتا  نا  بـِل  ( 257) ِرْدَّصلا _ِي  فَو يا م_ي_ث_م !  دوـمرف : نم ،  يـالوم  يا  هـن  مـتفگ :   ؟

 . يرَْذب ْنِم  ُْتبَّنلا  كاذَف  ُضْر  َْالا  ُِتْبُنت  مْهَمَف ا  يّرِس  َهل ا  ُْتیَْدبَاَو  ِّفَْکلِاب  َضْر 

ینب زا  ینز  ِمالغ  راّمت  مثیم  هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  دیفم و  خیش  یّشک و  خیش  هک  هدومرف  نویعلا )  ءالج   ) رد یـسلجم  هم  ّالع 
ترضح ملاس ،  تفگ :  يراد ؟  مان  هچ  هک  دیـسرپ  وا  زا  سپ  درک  دازآ  دیرخ و  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  دوب  دَسَا 

دنا هتفگ  تسار  تفگ :  هدرک ،  مان  مثیم  ارت  مجع  رد  وت  ردپ  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ارم  تسا  هداد  ربخ  دومرف :
 . تسا هدرک  مان  نینچ  مردپ  ارم  هک  دنگوس  ادخ  هب  مالّـسلا ،  هیلع  نینم  ؤملاریما  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  ادخ و 

لوسر ترضح  هک  ما  نیمه ن_ راذگب و  ار  ملاس  هک  دومرف  ترضح 
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(258  .) ملاسوبا ار  دوخ  تینک  درک و  مثیم  ار  دوخ  مان  شاب ،  هتشاد  تسا  هداد  ربخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 

وترب هبرح  دیـشک و  دنهاوخ  رادرب  تفرگ و  دنهاوخ  نم  زا  دـعب  ارت  هک  دومرف  وا  هب  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تر  يزور ح_ض_
نآ رظتنم  سپ  دـش  دـهاوخ  نیگنر  نآ  زا  وـت  شیر  دـش و  دـهاو  ناور خ_ وـت  ناـهد  ینیب و  زا  نوـخ  مّوـس  زور  رد  دز و  دـنهاوخ 

دهاوخ رتهاتوک  اهنآ  همه  زا  وت  راد  بوچ  دیـشک و  دنهاوخ  راد  هب  رگید  رفن  ُهن  اب  ثیرحلا  نب  ورمَع  هناخ  رَد  رب  ارت  شاب و  باضخ 
نآ بو  ار ب_ر چ_ _ت_ي ك_ه ت_ خرد نآ  میاـمنب  وت  هب  اـت  اـیب  نم  اـب  دوب ، یهاوـخ  رتـکیدزن  اـهنآ  زا  تلزنم  هب  وـت  دوـب و 

_گ_ر يد _ت  ياور ب_ه  ( 259) .داد نا  ن_ش_ م_ن  ب_ه  ار  _ت  خرد نآ  پ_س  _خ_ت ،  يوآ _ن_د  هاو خ_
زا هک  دنک  فیلکت  دبلطب و  ارت  هّیما  ینب  يانزلادلو  هک  یتقو  رد  وت  لا  دوب ح_ دهاوخ  هنوگچ  مثیم !  يا  تفگ :  وا  هب  تر  ح_ض_

: دومرف ترـضح  دـش ، مهاوخن  رازیب  زا ت_و  _ن_د ك_ه  گو اد س_ ب_ه خ_ م_ي_ث_م گ_ف_ت :  يوـش ؟  رازیب  نم 
تسا و اد ك_م  هار خ_ رد  اهنیاو  درک  مهاوخ  ربص  تفگ :  مثیم  دیـشک ! دهاوخ  رادرب  تشک و  دهاوخ  ارت  هک  دنگو  ادخ س_ هب 

نینم ؤملاریما  ترضح  زا  دعب  سپ  _ه م_ن .  جرد رد  دوب و  یهاوخ  نم  اب  ترخآ  رد  وت  مثیم ،  يا  هک  دومرف  ترضح  تسا !  لهس 
يا ارت  دهد  تکرب  ادخ  تفگ :  یم  درک و  یم  زامن  _د و  مآ یم  تخرد  نآ  دزن  هب  هتسویپ  مثیم  مالّسلا  هیلع 
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نم تفگ :  یم  دیـسر  یم  ْثیَرُحلا  نبورْمَع  هب  ینک .  یم  اـمن  وشن و  نم  يارب  زا  وت  ما و  هدـش  هدـیرفآ  وـت  يارب  زا  نم  هک  تخرد 
وا هناخ  يوله  رد پ_ دـهاوخ  یم  هناخ  هک  درک  یم  نامگ  ورمع  نکب ؛  نم  یگیاسمه  تیاـعر  دـش  مهاوخ  وت  هیاـسمه  هک  یتقو 

 . تسیچ وا  دارم  هک  تسناد  یمن  و  ار ؟ مکح  نبا  هناخ  ای  دیرخ  یهاوخ  ار  دوعسم  نبا  هناخ  دشاب  كرابم  تفگ :  یم  دریگب 

هّجوــتم هـّـکم  زا  دــش و  هـّـکم  هّجوــتم  هنیدــم  زا  مالــّـسلا  هــیلع  ما ح_س_ي_ن  _ ما تر  یلا ك_ه ح_ض_ رد س_ پ_س 
تر _ه ح_ض_ جوز مال  _ّ سلاا _ه_ یل _ه ع_ مل _ سا ّما  دز  _ت و ب_ه ن_ فر ّ_ه  م_ي_ث_م ب_ه م_ك ـال ، _ بر ك_

 : _ه گ_ف_ت مل ّما س_ مثیم ؛  منم  تفگ :  یتـسیک ؟  وـت  تفگ :  هملـس  ّما  تفر ،  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یل  لو ص_ _ سر
مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لو  _ سر تر  مد ك_ه ح_ض_ را ش_ن_ي_ _ن_د ك_ه ب_س_ي_ گو اد س_ ب_ه خ_

پ_س در ؛ مـال م_ي ك_ _ّ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ ملار _ي_ ما ترـضح  هب  ارت  شرافـس  ارت و  درک  یم  داـی  بش  لدرد 
 : تفگ مثیم  تسا ،  هتفر  دوخ  ياـهغاب  زا  یکی  هب  هک  تفگ  هملـس  ّما  دیـسرپ ، ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  لاوحا  مثی  م_

درک میهاوخ  تاقالم  ار  رگیدکی  یلاعت  قح  دزن  هب  وت  نم و  يدوز  نیا  رد  يوگب  نا و  _ سر وا ب_ ار ب_ه  مالـس م_ دـیایب  نوچ 
ار وا  _ش  ير نو  چ_ _ب_و ك_ن ،  شو ار خ_ وا  شیر  تفگ :  ار  دوخ  كزینک  دیبلط و  یشوخ  يوب  هملسّما  سپ  هّللاءاش .  نا 

نیا رد  يدرک و  وبشوخ  ارم  شیر  وت  تفگ :  مثیم  دیلام  نغور  درک و  _وب  شو خ_
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.دش دهاوخ  باضخ  نوخ  هب  تیب  لها  امش  ّتبحم  هار  رد  يدوز 

میوا و دای  رد  هتسویپ  نم ن_ي_ز  تفگ :  مثیم  .درک  یم  دای  رایسب  ار  وت  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  تفگ  هملـس  ّما  سپ 
نب هّللادـبع  دـمآ  نوریب  نو  چ_ _ي_م .  سر وا ب_ دـیاب ب_ه  یم  هک  تسا  هدـش  رّدـقم  يرما  وا  نم و  يارب  مراد و  لـیجعت  نم 

نینم ؤملاریما  دزن  ار  نآرق  نم  هک  نآرق  ریسفت  زا  یهاوخ  هچنآ  نک  لا  ؤس  ساّبع !  رـسپ  يا  تفگ :  تسا  هتـسشن  هک  دید  ار  ساّبع 
_ت شو دیـسرپ و م_ي ن_ یم  مثیم  زا  دیبلط و  يذغاک  یتاود و  ساّبع  نبا  ما .  هدینـش  وا  زا  شلیوءات  ما و  هدـناوخ  مالّـسلا  هیلع 
ُهن اب  ارم  ینیبب  هک  یتقو  رد  ساّبع  رـسپ  يا  وت  لاح  دو  _د ب_ هاو نو خ_ _ك_ه م_ي_ث_م گ_ف_ت ك_ه چ_ نآ ت_ا 

؟ دنشاب هدیشک  راد  هب  سک 

هچنآ رگا  رَد  _َ ار م ذـغاک  تفگ :  مثیم  ینک !  یم  تناـهک  وـت  تفگ :  دـیرد و  ار  ذـغاک  دینـش  ار  نیا  سا  _ّ _ن ع_ب با نو  چ_
هفوک فّرعم  اب  دور  جح  هب  هک  _ نآ زا  دش و پ_ي_ش  هفوک  هّجوتم  دش  غراف  ّجـح  زا  نوچ  .رَدـِب  ار  ذـغاک  دـیاین  لمع  هب  متفگ 
هکنآ ات  يربب  وا  دزن  هب  ارم  رخآ  یبلطب و  یتلهم  وا  زا  دن و  زا ت_و ط_بل ك_ ارم  هّیما  ینب  هداز  مارح  دشاب  دوز  هک  تفگ :  یم 

.دنشک رادرب  ارم  ْثیَرُحلا  نبرْمَع  هناخ  رد  رب 

وا زا  ار  مثیم  لاوحا  _ي_د و  ار ط_بل فّر  دا م_ع_ _ت_ سر _د ف_ مآ _ه  فو دا ب_ه ك_ _ يز هّللاد  نو ع_ب_ي_ چ_
وا رگا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ  تسا ،  هتفر  ّجح  هب  وا  تفگ :  فّرعم  دیسرپ ،
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هب تـفر  مـثیم  لابقتـسا  _ي_د و ب_ه  بـل _ي ط_ تـل وا م_ه_ پ_س  _م ؛  نا _ سر ار ب_ه ق_ت_ل  يروا ت_ ار ن_ي_
سل ش_د _ل م_ج_ خاد نو  در و چ_ نوــعلم ب_ نآ  دزن  هـب  تـفرگ و  ار  مــثیم  دــمآ و  مــثیم  اــت  دــنام  اــجنآ  رد  هّیــسداق و 
ار یمجع  نیا  امـش  رب  ياو  تفگ :  مالّـسلا  _ه  یل بلا ع_ یبا ط_ نب  یلع  دزن  دوـب  مدرم  نیرتـبّرقم  نیا  دـنتف : نار گ_ _ ضا ح_

نیمک رد  تـفگ :  تساــجک ؟  رد  وـت  راــگدرور  پ_ هـّللاد گ_ف_ت :  ع_ب_ي_ یلب ،  دــنتفگ : درک ؟ یم  راــبتعا  ردــقنیا 
نونکا یئوگب  نخـس  شور  نیا  هک  يراد  تئرج  نیا  وـت  تفگ :  دا  _ يز _ن  با _ي .  نا _ش_ يا زا  یکی  وـت  تسا و  ناراـکمتس 

بلا _ي ط_ با یل ب_ن  زا ع_ وش  رازیب  تفگ :  دایز  نبا  مسانش .  یمن  ار  بارتوبا  نم  تفگ :  بارتوبا ،  زا  يو  يرازیب ب_ج_
لتق هـب  ار  _ن_د ت_ گو ادــخ س_ هـب  تـفگ  درک ؟ یهاوـخ  هـچ  مـنکن  رگا  مـال م_ي_ث_م گ_ف_ت :  _ّ سلا _ه  یل ع_
رفن ُهن  اب  دیـشک  یهاوخ  راد  رب  دـیناسر و  یهاوخ  لت  هب ق_ ارم  وت  هک  تسا  هداد  ربخ  ارم  نم  يالوم  تفگ :  مثیم  دـیناسر ، مهاوخ 

؛ دوش رهاظ  وا  غورد  اـت  منک  یم  وت  يـالوم  تفلاـخ  م_ن م_ دا گ_ف_ت :  _ يز _ن  با ثیرحلا ؛  نب  ورمع  هناـخ  ِرَد  رب  رگید 
تسا و هدینـش  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلـص  ربـمغیپ  زا  تـسا  هدوـمرف  هـچنآ  تـسا و  هـتفگ  غورد ن_ نـم  يـالوم  تـفگ :  مـثیم 

دنوادــخ زا  لــیئر  هد و ج_ب_ _ل ش_ن_ي_ یئر زا ج_ب_ مـل  هـلآ و س_ _ه و  یل هــّللا ع_ یل  پ_ي_غ_م_ب_ر ص_
رد _ي ك_ش_ت و  هاو ار خ_ شور م_ هـب چ_ه  مـناد  یم  درک و  یناوـت  یم  ناــشیا  تفلاــخم  هنوـگچ  سپ  هدینــش  ناــیملاع 

_ي هاو راد خ_ ك_ج_ا ب_ه 
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درک رما  سپ  دوـب  مهاوـخ  نم  تـسب  دـنهاوخ  ما  _ جـل وا  نا  _ هد مـال ب_ر  _ سا رد  ار ك_ه  لّوا ك_س_ي  ك_ش_ي_د و 
درک و یهاوخ  جورخ  دـش و  یهاوخ  اهر  سبح  زا  وت  تفگ :  راتخم  هب  مثیم  نادـنز  رد  دـندرب و  نادـنز  هب  ود  ره  ار  راـتخم  مثیم و 

 ! تشک یهاوخ  ار  درم  نیمه  درک و  یهاوخ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوخ  بلط 

، در _ا ك_ هر ار  وا  اـهر ك_ن و  ار  راـتخم  هک  دروآ  هماـن  دیـسر و  دـیزی  بناـج  زا  یکیپ  دـشکب  هک  درب  نوریب  ار  راـتخم  نوـچ 
هچ مثیم  دارم  هک  تسناد  ورمع  تقو  نآ  رد  ثیرحلا و  نـب  ورمع  هناـخ  رد  رب  دنـشک  رادرب  ار  وا  درک  رما  دـیبلط و  ار  مـثیم  پ_س 
وا يار  _ي ب_ شو يو خ_ بورا ك_ن_د و ب_ ار ج_ وا  راد  _ر  يز هـــک  درک  رما  ار  دوـــخ  هیراـــج  سپ  تـــسا ،  هدوـــب 

_ن عــــــل رد  _ل ب_ي_ت و  ها _ل  رد ف_ض_يا _ث  يدا _ حا هـــــب ن_ق_ل  درک  عور  وا ش_ _د پ_س  نازو ب_س_
اوسر درم  نیا  هک  دنتفگ  دایز  نبا  هب  نوچ  هّیما ،  ینب  ضارقنا  لتق و  زا  _د ش_د  هاو _ع خ_ قاو _چ_ه  نآ ّ_ه و  _ي ما ب_ن_ي 

مّو زور س_ نوچ  تفگ ،  دناوتن  نخس  هک  دنتـسب  راد  بوچ  رب  دندومن و  ماجل  ار  وا  ناهد  هک  درک  _ر  ما نوعلم  نآ  ار ، امـش  درک 
هزور اهزور  مناد  یم  هکنآ  اب  منز  یم  وت  هب  ار  هبرح  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  تشاد و  تسد  رد  هبرح  دمآ و  ینوعلم  ش_د 
رخآ ردو  دیـسر  شنوردـنا  هب  هک  دز  وا  هاگیهت  ار ب_ر  _ه  بر پ_س ح_ يدوب ،  هداتـسیا  یلاـعت  قح  تداـبع  هب  اهبـش  يدوب و 

شغا _ مد ياهخاروس  زا  نوخ  زور 
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نآ زا  شیپ  وا  تداهـش  و  ( 260) .در زاورپ ك_ نانِج  ضایر  هب  شحور  غرم  دـش و  يراج  شکرابم  هنیـس  شیر و  رب  دـش و  ناور 
(261) .زور هد  هب  دوش  قارع  دراو  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  دوب 

_ل ش_د صاو را  _ گدرور _م_ت پ_ حر راو ب_ه  _ گرز نآ ب_ نو  _ت ك_ه چ_ سا هدر  _ت ك_ ياور _ض_ا  يا
نا _ نا _ب_ سا هک پ_ یتـقو  رد  دـندمآ  یبـش  دـندوب  وا  هشی  نا ك_ه ه_م پ_ _ شور _ا ف_ مر زا خ_ ه_ف_ت ن_ف_ر 

_د و ندروآ _د و  ند _ يدزد ار  مـثیم  ناـشیا  اـت  دـیناشوپ  ار  ناـشیا  هدــید  یلا  _د و ح_ق ت_ع_ ندو راد ب_ ه_م_ه ب_ي_
وا زا  دندرک  صّحفت  نانابـساپ  دنچ  ره  دندن و  _ك_ فا وا  يور  بآ ب_ر  _د و  ندر _ن ك_ فد ير  را ن_ه_ ب_ه ك_ن_

(262) .دنتفاین يرثا 

لاقْرِم هبتع  نب  مشاه  لاح  حرش 

 ، لا _ قْر _ِ مـــلا ّ_ب ب_ قــــل _ مــــلا صا  _ّ قو _ي  با َ_ِه ب_ن  ْ_ب ُ_ت _م ب_ن ع ه_شا ب_ي_س_ت و ش_ش_م : 
ّ_ب رو م_قل فور م_ش_ه_ نامه ش_ج_عا م_ع_ مشاه  هک  تسا  روکذـم  هباصا )   ) باتک رد  هک  هتفگ  هّللارون  _ي  ضا ق_

رازرا زور ك_ رد  وا  ند و  _ يود زا  _ت  سا _ي  عو ن_ لا )  _ قِْرا  ) هک هتفاـی  ترهـش  بـقل  نـیا  هـب  نآ  يارب  تـسا و  لاـقرم  هـب 
یلص تلاسر  ترضح  تبحـص  فرـش  هب  وا  هک  هدرک  لقن  ناّبِح  نبا  یبلک و  زا  دیود و  یم  درک و  یم  تعراسم  مصخ  رـس  ب_ر 

رد صاـقو  دعـس  دوخ  ّمع  اـب  مجع  گـنج  ردو  هدـیدرگ  ناملـسم  هّکم  حـتف  زور  رد  هد و  _ي_ سر ّمل  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_
_با ظ_ف_ر كر مزال  ّ_ن م_ برح ص_ف_ي رد  دـیناسر و  روهظ  هب  یگنادرم  يدرم و  راثآ  اـجنآ  رد  دوب و  هارمه  هیـسداق 

(263  .) هدروآ اج  هب  هدهاجم  مسارم  زین  اجنآ  رد  هدوب و  بآم  تیالو  هاش  باستنا 

نتشک ربخ  نوچ  هک  تسا  روطسم  هباصا )   ) باتک _ي و  فو _ث_م ك_ عا حو )  ف_ت_  ) رد و 
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هد ش_د _ن_ كار مال پ_ _ّ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ ملار _ي_ ما نا ب_ه  _ مدر ندر م_ ناـمثع و ب_ي_ع_ت ك_
 ، تـشاد هفوـک  تراـما  يرعــشا  یــسوموبا  تـقو  نآ  رد  دــند و  _ن خ_ب_ر ب_ش_ن_ي_ يا _ه ن_ي_ز  فو _ل ك_ ها

_ن م_ع_ن_ي يا رد  تـفگ :  ینک ؟  یمن  تـعیب  یلع  نــینم  ؤــملاریما  اــب  ارچ  دــنتفگ : دــندمآ و  یــسوموبا  دزن  هــب  ناــیفوک 
، دیـسر دهاوخ  ربخ  هچ  تفگ :  هبتع  نب  مشاه  دسر ؟ ربخ  هچ  دوش و  ثداح  هچ  نیا  زا  دعب  ات  مرگن  یم  منک و  ّ_ف م_ي  قو ت_

ینک تعیب  یلع  اب  رگا  هک  یسرت  یم  نآ  زا  دندرک  تعیب  یلع  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  اب  ّماع  ّصاخ و  راصنا  دنتشکب و  ار  نامثع 
نتـشیوخ تسار  تسد  هـب  تـفگب و  نخـس  نـیا  مشاـه  درک ؟ دـهاوخ  تمـالم  ارت  دـمآ و  دـهاوخ  زا  نا ب_ نآ ج_ه_ زا  ناـمثع 
ؤملاریما نآ  زا  نـم  تــسار  تــسد  _ت و  سا نآ م_ن  زا  _ت چ_پ  سد _ت و گ_ف_ت :  فر _ت چ_پ ب_گ_ سد

، درک تـعیب  هـجو  نـیا  اــب  مشاــه  نوــچ  مدــش ؛  یــضار  وا  تفــالخ  هـب  مدرک و  تـع  وا ب_ي_ مــال ب_ا  _ّ سلا هـیلع  نــینم 
هفوـک فراـعم  تاداـس و  رباـکا و  هلمج  وا  بقع  رد  درک و  تعیب  تساـخرب و  دـنا  يرذ ن_م_ ار ه_ي_چ ع_ _ي  سو _ مو _ با

(264) .دندرک تعیب 

داشنا يرعـشا  یـسوموبا  رب  هدومن  داشنا  ًههیدب  ار  تایبا  نیا  تعیب  تقو  رد  مشا  _ت ك_ه ه_ سا رو  _ كذ م_ _ه )  _با صا  ) رد
: درک

 : رعش

اِّیلَع ٍثِرَتْکُم  َْریَغ  ُِعیابُا 

اّیِرَعْشَا اریمَا  یشْخَا  الَو 

یضْرُءاَس ْنَا  ُمَلْعَاَو  ُهُِعیابُا 

(265) اِّیبَّنلاَو اَّقَح  َهّللا  َكا  ِذب 

رب تفر و  رب گ_ ردـپ  مَلَع  مشاـه ،  نب  هـبتع  زا  دـعب  دیـسر و  تدا  _ه ش_ه_ جرد ّ_ي_ن ب_ه  بر ص_ف رد ح_ _م  ه_شا
تداهش تبرش  زین  وا  تبقاع  دومن  بوخ  ياهرثاو  تشکب  ار  سک  دنچ  درک و  هلمح  ماش  لها 
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(266) .دیسر دوخ  راوگرزب  ردپ  هب  دیشچ و 

بتک یضعب  رد  هک  يزیچ  نآ  سپ  دیسر  تداهش  عیفر  هجرد  هب  نیّفـص  رد  لاقرم  مشاه  هک  دش  مولعم  اجنیا  زا  دیوگ : ری  ف_ق_
نم دسانـش  یمن  ار  _ه م_ كر مدر ه_ يا م_ _د و گ_ف_ت :  مآ مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  يراـی  هب  ءاروشاـع  زور  هک  تـسا 

 . ملاعلا هّللاو  درادن  یعقاو  خلا ،  دعس م  رمع  يومع  رسپ  هبتع  نب  مشاه  نم  مناسانشب  ار  مدوخ 

هلآ و هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  دّمحم  نیعلا  هّرق  همئا و  یناث  ادخ ، ربمغیپ  ربکا  طبس  تداهـش  تدالو و  خیرات  نایب  رد  مراهچ :  باب 
مالّسلا هیلع  بانج  نآ  دافحا  دالوا و  لاح  حرش  رد  يرصتخم  مالّسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  مّلس 

مالّسلا هیلع  نسح  ماما  ترضح  تداعس  اب  تدالو  رد  لوا :  لصف 

عقاو ترجه  مّوس  ملاس  ناضمر  كرابم  هام  همین  هبنـش  هس  بش  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  تدـالو  هک  تسا  نآ  روهـشم 
نسح يربع  تغل  رد  رَّبَش )  ) هک اریز  تسا ؛  رَّبَش  تاروت  رد  دوب و  نَسَح  ترضح  نآ  فیرش  مسا  .دنا  هتفگ  مّود  لاس  یـضعب  دش و 

نیما و طبـس و  دّیـس و  راوگرزب : نآ  باـقلا  و  تسا ،  دّـمحموبا  ترـضح  نآ  تَینُک  دوب ، ّربش  زین  نوراـه  گرزب  رـسپ  ماـن  تسا و 
(1  .) تسا هدش  دراو  دهاز  یبتجم و  ّیکز و  ّیقن و  ّرب و  تجح و 

دلّوتم مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  هیوباب  نبا  و 
رب وا  مان  رد  مریگ  یمن  تقبس  تفگ :  راذگب ، یمان  ار  وا  هک  تفگ  مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هب  مالّـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  دش ،

هلآ و هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  تمدخ  هب  دندیچیپ  يدرز  هماج  رد  ار  وا  سپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  تلاسر  ترـضح 
نآ تخادنا و  ار  درز  هماج  نآ  سپ  ار ؟ وا  دیچیپن  درز  هماج  رد  هک  مدرکن  یهن  ار  امش  نم  رگم  دومرف : ترضح  نآ  دندروآ ، مّلس 

ترضح
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زا سپ  دـیکم  یم  ار  ترـضح  نآ  نابز  درک و  ترـضح  ناهد  رد  ار  دوخ  ناـبز  رگید  تیاور  هب  و  ( 2) .دیچیپ يدیفـس  هماج  رد  ار 
ترضح مان ،  رد  تفرگ  مهاوخن  تقبس  وترب  هک  دومرف  ترضح  نآ  يا ؟  هتشاذگ  یمان  ار  وا  هک  دیسرپ  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 

زا هک  لیئربج  هب  درک  رما  یلاعت  قح  سپ  مریگ  یمن  دوخ  راگدرورپ  رب  تقبس  زین  نم  هک  دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر 
داب كرابم  تینهت و  ناسرب و  وا  هب  ارم  مالـس  نیمز  يوس  هب  ورب  تسا  هدش  ّدلوتم  يرـسپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  يارب 

 . نوراه رسپ  مسا  هب  نک  یّمسم  ار  وا  سپ  یسوم ،  هب  تسا  نوراه  هلزنم  هب  وت  هب  تبسن  یلع  هک  وگب  يوگب و 

مـسا هب  ار  دولوم  نیا  هک  هدومرف  یلاعت  قح  هک  تفگ  تفگ و  داب  كرابم  ار  ترـضح  نآ  دش و  لزان  ترـضح  نآ  رب  لیئربج  سپ 
تسا یبرع  نم  تغل  هک  دومرف  ترضح  نآ  رَّبَش ، وا  مسا  تفگ  لیئربج  هدوب ؟  هچ  وا  مسا  هک  دومرف  ترضح  نک ؛  مان  نوراه  رسپ 
لیئربج هب  یلاعت  قح  دـش  دـلوتم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  داهن و  مان  نسح  ار  وا  سپ  نک ؛  مان  نسح  ار  وا  تفگ :  لیئربج  . 

هک وگب  وگب و  داب  كرابم  تینهت و  ار  وا  ورب  تسا  هدش  دـّلوتم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  يارب  زا  يرـسپ  هک  درک  یحو 
 . نادرگ یّمسم  نوراه  رگید  رسپ  مان  هب  ار  وا  سپ  یسوم  زا  تسا  نوراه  هلزنم  هب  وت  زا  یلع 

نوچ
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دیناسر مالـسلاو )  هّیحتلا  فالآ  هلآ  یلع  هیلع و   ) مانَالا ریخ  ترـضح  هب  ار  مّـالَع  کـلم  ماـغیپ  تینهت ،  زا  دـعب  دـش  لزاـن  لـیئربج 
نیسح ار  وا  تفگ :  لیئربج  تسا ،  یبرع  نم  نابز  دومرف : ترضح  ریبش ، تفگ :  لیئربج  دوب ؟ هچ  رسپ  نآ  مان  هک  دومرف  ترـضح 

(3) .درک مان  نیسح  ار  وا  سپ  تسا  ریبش  ینعم  هب  هک  نک  مان 

هیلع نسح  ماما  بانج  كرابم  گـنر  هک  تسا  هدرک  تیاور  هّمغلا )  فشک   ) رد مالّـسلا  هیلع  یلبرا  یـسیع  نب  یلع  لـیلج  خیـش  و 
وم طخ  دوبن و  هدـمآرب  دوب و  راومه  شکرابم  ّدـخ  دوب و  هایـس  رایـسب  هداشگ و  شکرابم  ياه  هدـید  دوب و  دیفـس  خرـس و  مالّـسلا 
رد ترضح  نآ  ندرگ  تشاذگ و  یم  دنلب  ار  دوخ  رس  يوم  دوب و  هوبنا  شکرابم  شیر  دوب و  ترضح  نآ  مکـش  نایم  رد  یکیراب 

دوب و الاب  هنایم  دوب و  هداشگ  شیاهشود  نایم  دوب و  تشرد  ترضح  نآ  ناوختسا  ياهرس  دوب و  هدز  لقیص  هرقن  دننام  افـص  رون و 
(4) .دوب تفاطل  تیاهن  رد  شفیرش  ندبو  دوب  دّعَُجم  شیاهوم  درک و  یم  یهایس  هب  باضخ  دوب و  رتورشوخ  مدرم  همه  زا 

ترـضح هب  هنیـس  هب  ات  رـس  زا  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  زا  اضیا  و 
ینیلک مالسالا  هقث  دوب و  رت  هیبش  ترضح  نآ  هب  ندب  ریاس  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  مدرم و  ریاس  زا  دوب  رت  هیبش  تلاسر 
هچ رد  هک  مدیسرپ  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  تفگ :  هک  تسا  هدرک  تیاور  دلاخ  نب  نیسح  زا  ربتعم  دنس  هب  هّللا  همحر 
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زور رد  تینهت  يارب  لیئربج  دـش  دـّلوتم  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  نوچ  دومرف : ترـضح  تفگ ؟  دـیاب  داب  كرابم  دولوم  يارب  تقو 
ار ششوگ  دشُکب و  وا  يارب  زا  هقیقع  دشارتب و  ار  شرس  دراذگب و  تینک  مان و  ار  وا  هک  ار  ترـضح  نآ  درک  رما  دش و  لزان  متفه 

دروآ لمع  هب  ترضح  نآ  درک ، رما  اهنیا  هب  دش و  لزان  زین  لیئربج  دش  ّدلوتم  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یتقو  رد  و  دنک ؛ خاروس 
رد ار  پچ  شوگ  شوگ و  همرن  رد  ار  تسار  شوگ  دندرک  خاروس  رس و  پچ  بناج  رد  ار  ناشیا  دنتشاذگ  وسیگ  ود  هک  دومرف  و 

 . شوگ يالاب 

(5  .) تسا ّحصا  نیا  دندوب و  هتشاذگ  ناشیا  رس  نایم  رد  ار  وسیگ  ود  نآ  هک  تسا  هدش  دراو  رگید  تیاور  رد  و 

رورس نآ  قالخا  مراکم  لئاضف و  زا  يرصتخم  نایب  رد  مود :  لصف 

ترـضح مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ءایلوالا ) هیلح   ) باتک زا  هّمغلا )  فشک   ) بحاص
تیاور هریرهوبا  زا  و  دراد ، تسود  ار  نیا  هک  دیاب  دراد  تسود  ارم  هک  ره  دومرف  درک و  راوس  دوخ  شود  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح 
تـسا نآ  شببـس  دوش و  یم  يراج  ممـشچ  کشا  هکنآ  رگم  منیب  یمن  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  تقو  چیه  تفگ  یم  هک  تسا  هدرک 

ناماد رد  ات  دمآ  دیود و  مالّسلا  هیلع  نسح  ترضح  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  رد  مدوب  رضاح  يزور  هک 
درب و وا  ناهد  هب  ار  دوخ  ناهد  درک و  زاب  ار  وا  ناهد  ترضح  نآ  سپ  تسشن ،  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  ترضح 
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(6) .دومرف هبترم  هس  ار  نیا  ار و  وا  تسود  مراد  یم  تسود  ار و  نسح  مراد  یم  تسود  نم  ادنوادخ ! تفگ :  یم 

ود هب  ار  مالّـسلاامهیلع  نینـسح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  هدـش  دراو  ریـسافت  رثکا  رد  هک  هدومرف  بوشآ  رهـش  نبا  و 
(7) .دندیمان ْنیَتَذِّوَعُم  ار  هروس  ود  نآ  ببس  نیا  هب  درک و  یم  ذیوعت  قَلَْفلا )  ِّبَِرب  ذوُعَا  ُلق   ) و ِساّنلا ) ِّبَِرب  ذوُعَا  ُلق   ) هروس

دیکم یم  ار  مالّسلاامهیلع  نینسح  نهد  باعل  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  مدید  هک  هدرک  تیاور  هریره  یبا  زا  و 
هک درک  یم  زامن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هانپ  تلاـسر  ترـضح  يزور  هک  هدـش  تیاور  و  (. 8) دکمب ار  امرخ  یـسک  هچنانچ 
رب تفرگ و  ارادم  فطل و  تیاهن  اب  تشادرب  هدجس  زا  رـس  نوچ  دندش ، راوس  ترـضح  نآ  تشپ  رب  دندمآ  مالّـسلاامهیلع  نینـسح 

دوخ ياهنار  زا  یکی  رب  ار  یکی  ره  دش  غراف  زامن  زا  نوچ  دندش ، راوس  ناشیا  راب  رگید  تفر  هدجـس  هب  زاب  نوچ  تشاذـگ ،  نیمز 
دومرف هک  هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  زین  و  ( 9) .درادب تسود  ارم  دنزرف  ود  نیا  هک  دیاب  درادب  تسود  ارم  هک  ره  دومرف : دیناشن و 

رارق نیکاسم  ءافَعُض و  نکـسم  ارم  هک  درک  ضرع  یلاعت  قح  هب  تشهب  هک  دومرف  دنا و  شرع  هراوشوگ  ود  مالّـسلاامهیلع  ْنیَنـسح 
سپ مالّسلاامهیلع ؟  نیـسح  نسح و  هب  ما  هداد  تنیز  ارت  ياه  نکر  نم  هک  یتسین  یـضار  ایآ  هک  دومرف  ادن  ار  وا  یلاعت  قح  هداد ، 

(. 10 !) دلاب یم  دوخرب  سورع  هکنانچ  دیلاب  دوخ  رب  تشهب 

يزور هک  هدش  تیاور  هریرهوبا  زا  و 
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سپ دینش ، ار  مالّسلاامهیلع  نینسح  دوخ  هناحیر  ود  هیرگ  يادص  هک  دوب  ربنم  زارف  رب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
مدش بات  یب  نادنچ  ناشیا  هیرگ  يادص  زا  هک  دومرف  تشگرب و  دـینادرگ و  تکاس  ار  ناشیا  تفر  دـمآ و  ریز  هب  ربنم  زا  هنابات  یب 

نینسح هب  تبـسن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ّتبحم  باب  رد  ثیداحا  و  ( 11 !) دـش فرطرب  نم  زا  لقع  ایوگ  هک 
دّیـس ود  مالّـسلاامهیلع  نینـسح  هکنآ  نتفگ  ندومن و  ناشیا  یتسود  هب  رما  دوخ و  شود  رب  ار  ناـشیا  ندرک  راوس  مالّـسلاامهیلع و 
بانج لاوحا  باب  رد  و  هدش .  تیاور  دح  زا  هدایز  یّنس  هعیش و  بتک  رد  دنا ، نم  ناتسوب  لُگ  هناحیر و  ود  دنتـشهب و  لها  ناناوج 

.دوش یم  رکذ  ماقم  نیا  اب  بسانم  یثیدح  دنچ  زین  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ندرگ  تشپ و  رب  دمآ  یم  مالّـسلا  هیلع  نسح  ترـضح  هک  هدـش  لقن  میَُعنوبا )  هیلح   ) زا و 
یماگنه تفرگ .  یم  دوخ  شود  زا  يراومه  قفر و  هب  ار  وا  ترضح  دوب و  هدجس  رد  ترـضح  نآ  هک  یماگنه  دش  یم  راوس  مّلس 

نینچ يدحا  اب  هک  دینک  یم  ینابرهم  يروط  هب  كدوک  نیا  هب  تبـسن  امـش  هّللا !  لوسر  ای  دندرک : ضرع  زامن  زا  غارف  زا  دعب  مدرم 
هب یلاعت  قح  هک  دور  یم  دیما  تسا و  راوگرزب  دّیـس و  نم ،  رـسپ  نیا  انامه  و  تسا ،  نم  هناحیر  كدوک  نیا  دومرف : دـینک !؟ یمن 

(12  .) ناناملسم زا  هورگ  ود  نیب  دنک  حالصا  وا  تکرب 

ترضح زا  قودص  خیش 
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همه زا  دوخ  نامز  رد  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  هک  داد  ربخ  دوخ  ردپ  زا  مردپ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص 
یم هار  هنهرب  ياپ  اب  یهاگ  تفر و  یم  هدایپ  درک  یم  جـح  رفـس  هاگره  دوب و  مدرم  لضفا  دوب و  رتشیب  شدـهز  تداـبع و  ناـمدرم 

لامعا ضرع  درک  یم  دای  نوچ  درک و  یم  هیرگ  ار  طارـص  رب  نتـشذگ  روشن و  ثعب و  ربق و  گرم و  درک  یم  دای  هاگرهو  دومیپ ،
ار دوخ  هکنآ  تهج  هب  دیزرل  یم  شندب  ياهدنب  داتسیا  یم  زامن  هب  نوچ  تشگ و  یم  شوهدم  دیـشک و  یم  هرعن  یلاعت  قح  رب  ار 
ار وا  هک  یـسک  بارطـضا  دـننام  دومن  یم  بارطـضا  ار  خزود  تشهب و  درک  یم  دای  نوچ  دـید و  یم  شیوخ  راگدرورپ  لباقم  رد 

یم توالت  نآرق  رد  هاگره  مّنهج و  شتآ  زا  درک  یم  هذاعتـسا  ار و  تشهب  درک  یم  تلئـسم  ادخ  زا  دـشاب و  هدـیزگ  برقع  ای  رام 
لوغشم هک  دید  یم  هکنآ  رگم  درکن  تاقالم  ار  وا  یسک  یلاح  چیه  رد  ْکیََّبل و  َّمُهّللَا  َْکیَّبل  تفگ :  یم  اُونَمآ ، َنیذَّلا  اهُّیَا  ای  درک :

(13  .) خلا دوب  رت  حیصف  سک  همه  زا  شنایب  دوب و  رتوگتسار  مدرم  مامت  زا  شنابز  تسا و  دنوادخ  رکذ  هب 

ياهدـنب تخاس  یم  وضو  هاگره  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هک  هدـش  تیاور  نیظعاولا )  هضور   ) بوشآ و رهـش  نبا  بقاـنم )   ) رد و 
هک یسک  رب  تسا  راوازس  دومرف : دندیسرپ ، ترضح  نآ  زا  ار  لاح  نیا  ببـس  تشگ !  یم  درز  شکرابم  گنر  دیزرل و  یم  شندب 

دتسیاب یگدنب  هب  شرعلّابر  دزن  دهاوخ  یم 
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نامسآ يوس  هب  ار  رـس  دیـسر  یم  رد  دزن  هک  یتقو  تفر  یم  دجـسم  هب  نوچ  .دتفا  شلـصافم  رد  هشعر  ددرگ و  درز  شگنر  هکنآ 
ای ِكَدـْنِع  ام  ِلیمَِجب  يدـْنِعام  حـیبَق  ْنَع  ْزَواجَتَف  یـسُْملا ء  َکیتَا  ْدَـق  ُنِسُْحم  اـی  َکـِباِبب  َکُْفیَـض  یهِلا  تفگ :  یم  درک و  یم  دـنلب 

، راکهبت هدنب  هدـمآ  وت  دزن  هب  راک ! وکین  دـنوادخ  يا  هداتـسیا ،  وت  هاگرد  هب  هک  تسا  وت  نامهیم  نیا  نم !  يادـخ  يا  ینعی  ُمیرَک ؛
(14  .) میرک يا  تدوخ ،  ياه  یکین  هب  نم  هدوتسان  تشز و  ياهراک  زا  رذگ  رد  سپ 

هدایپ هبترم  جنپ  تسیب و  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  بوشآ  رهش  نبا  زین  و 
هب ار  رگید  فصن  تشادرب و  دوخ  ار  نآ  فصن  هک  درک  تمـسق  ادخ  اب  ار  شلام  هبترم  هس  یتیاور  هب  هبترم و  ود  و  تفر ،  ّجـح  هب 

لها زا  يدرم  هک  دوب  راوس  ترـضح  نآ  يزور  هک  هدـش  لقن  هریغ  و  دّرَبُم ) لماک   ) زا ترـضح  نآ  ملح  باب  رد  و  (. 15) داد ءارقف 
زا یماش  درم  ات  دومرفن  چیه  ترضح  نآ  تفگ و  رایسب  يازسان  نعل و  ار  ترـضح  نآ  یناوتیب  درک و  تاقالم  ار  ترـضح  نآ  ماش 
هک منک  یم  نامگ  خیش !  يا  دومرف : دومن و  هدنخ  درک و  مالس  وا  رب  درم و  نآ  هب  درک  ور  بانج  نآ  هاگنآ  دش ، غراف  نداد  مانشد 

رگا میوش و  یم  دونشخ  یضار و  وت  زا  یئوج  اضرتسا  ام  زا  رگا  سپ  دنچ ؟ يرما  دشاب  هدش  هبتـشم  وت  رب  ایوگ  یـشاب و  یم  بیرغ 
یم اطع  ینک  لاوئس  يزیچ 
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ریـس ارت  یـشاب  هنـسرگ  رگاو  مینک  یم  اطع  یبلطب  يرابدرب  رگا  مینک و  یم  داشرا  ارت  ینک  تیاده  داشرا و  بلط  ام  زا  رگا  مینک و 
میهد و یم  هانپ  ارت  يا  هدـش  هدـنار  رگا  مینک و  یم  تزاین  یب  یـشاب  جاتحم  رگا  میناشوپ و  یم  ار  وت  یـشاب  هنهرب  رگا  مینک و  یم 

وت يارب  نتفر  تقو  ات  یـشاب  ام  نامهیم  يروآ و  یم  دورف  ام  هناخ  هب  ار  دوخ  راب  رگا  میروآ و  یمرب  ار  تتجاح  يراد  یتجاـح  رگا 
 . تسا ناوارف  لام  هاج و  میراد و  هداشگ  هناخ  ام  هک  اریز  دوب ؛ دهاوخ  رتهب 

يور رد  هّللا  هفیلخ  یئوت  هک  مهد  یم  تداهـش  هک  تفگ :  یم  تسیرگ و  دینـش  ترـضح  نآ  زا  ار  نانخـس  نیا  یماـش  درم  نوـچ 
نیرت نمـشد  تردپ  وت و  منک  تاقالم  ارت  هکنآ  زا  شیپ  دـهد و  رارق  اجک  رد  ار  تفالخ  تلاسر و  هک  دـناد  یم  رتهب  ادـخ  نیمز و 

دوب هنیدم  رد  ات  دروآ و  دورف  ترـضح  نآ  هناخ  هب  ار  دوخ  راب  سپ  نم ،  دزن  دیئادخ  قلخ  نیرتبوبحم  لاحلا  نم و  دزن  دـیدوب  قلخ 
(16) .دیدرگ تلاسر  تیب  لها  تّوبن و  نادناخ  نادقتعم  ناّبحم و  زا  دوب و  بانج  نآ  نامهم 

ضرع دمآ و  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  تمدخ  یصخش  هک  هدرک  تیاور  یّلحلا  رّهطملا  نب  فسوی  نب  یلع  نیدلا  ّیضر  خیش 
یسر و نم  دایرف  هب  هک  هدومرف  تمارک  امـش  هب  رایـسب  تمعن  هک  يدنوادخ  نآ  قح  هب  مهد  یم  مسق  ارت  نینم !  ؤملاریما  نبای  درک :

هاگن ار  ناریپ  تمرح  هک  راکمتس  تسا  ینمشد  ارم  هچ  یهد ؛  تاجن  نمشد  تسد  زا  ارم 
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وگب دومرف : تسشن و  تساخرب و  دینـشب  نیا  نوچ  دوب  هدومرف  هیکت  لاح  نآ  رد  ترـضح  .دیامن  یمن  محر  ار  نادرُخ  دراد و  یمن 
رس سپ  دنکفا  ریز  هب  رس  یتخل  ترضح  تسا !  یناشیرپ  رقف و  نم  نمشد  تفگ :  میامن ؟  یهاوخداد  وا  زا  ات  تسیک  وت  مصخ  هک 

تخاس رـضاح  مهرد  رازه  جـنپ  وا  نک ؛  رـضاح  تسا  دوجوم  وت  دزن  لام  هچنآ  دومرف : تشاد و  بلط  ار  شیوخ  مداـخ  تشادرب و 
وا تیاکـش  دیامن  متـس  دنک و  ور  وت  رب  وت  نمـشد  نیا  هاگره  هک  دومرف  داد و  مسق  ار  درم  نآ  سپ  درم ؛ نیا  هب  ار  اهنیا  هدب  دومرف :

(17  .) منک نآ  عفد  نم  ات  روآ  نم  دزن  ار 

رعـش ود  نیا  ینعم  نیا  رد  دومن و  شیوخ  یناشیرپ  رقف و  راهظا  دیـسر و  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  تمدخ  يدرم  هک  هدش  لقن  زین  و 
 : تفگب

ٍمَهْرِِدب ُعاُبی  یَش ٌء  یل  َْقبَی  َْمل  رعش : 

يِربُْخم ْنَع  یَتلاح  ُرَْظنَم  َکیفْکَی 

ُُهْتنُص ٍهْجَو  ِءام  ایاَقب  ِّالا 

يرَتْشُم َُکتْدَجَو  ْدَقَو  َعاُبی  ّالَا 

 ، مهرد رازه  هدزاود  درک : ضرع  تسا ؟  وت  دزن  لام  رادقم  هچ  دومرف : دـیبلط و  ار  شیوخ  نزاخ  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح 
وا وت  دومرف : دـنامن ! یقاب  هقفن  يارب  زا  يزیچ  رگید  درک : ضرع  مشک ،  یم  تلاجخ  وا  زا  نم  ریقف و  درم  نیا  هب  ار  نآ  هدـب  دومرف :

دیبلط ار  وا  ترضح  داد و  درم  نآ  هب  ار  لام  نآ  سپ  دیامرف ؛ یم  كرادت  یلاعت  قح  شاب  هتشاد  ادخ  هب  ّنظ  نسُح  هدب و  ریقف  هب  ار 
هچنآ ردق  هب  نکل  میدادن  ارت  قح  ام  دومرف : دومن و  یهاوخ  رذع  و 
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: دومرف وا  ياهرعش  باوج  رد  رعش  ود  نیا  و  میداد ،  دوب 

انِِّرب ُِلباو  َكاتَاَف  انَْتلَجاع  رعش : 

رَطُْمت َْمل  انَْتلَْهمَا  َْولَو  الَط 

ِْعبَت َْمل  َکَّنَاَک  ْنُکو  َلیلَْقلا  ِذُخَف 

ِرَتْشَن َْمل  انَّنَاکَو  ُهَْتنُص  ام 

 : تفگ هک  هدوب  حـیجن )   ) وا ماـن  هک  يدرم  زا  هدرک  تیاور  هک  هدرک  لـقن  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  زا  هّللا  همحر  یـسلجم  همّـالع  و 
يا همقل  بانج  نآ  هک  ینامز  ره  دوب و  وا  يور  شیپ  رد  یگـس  دومرف و  یم  لیم  ماعط  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  مدـید 

زا ار  گس  نیا  هک  یهد  یم  نذا  ایآ  هّللا !  لوسر  نبای  متفگ :  نم  دـنکفا ، یم  گس  نآ  يارب  زین  ارنآ  لـثم  تشاد  یمرب  دوخ  يارب 
دنک رظن  نم  يور  رد  یحور  بحاص  هک  منک  یم  ایح  لجوّزع  دنوادخ  زا  نم  هچ  دشاب ؛ راذـگب  دومرف : منک ؟  رود  امـش  ماعط  دزن 

(. 18  !) مناروخن وا  هب  مروخب و  زیچ  نم  و 

ار مالغ  هانگ  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  ندرک  وفع 

بیدءات ار  وا  درک  هدارا  ترضح  دش  تبوقع  بجوتسم  هک  درک  یتنایخ  ترـضح  نآ  نامالغ  زا  یکی  هک  دنا  هدرک  تیاور  اضیا  و 
ارت دومرف  ساّنلا )؛  ِنَع  َنیفاْعلاَو   : ) تفگ مدروخ ،  ورف  ار  دوخ  مشخ  دومرف : ترـضح  ِْظیَْغلا )؛ َنیمِظاْکلاَو   : ) تفگ مـالغ  دـیامرف ،

ربارب ود  مدرک  رّرقم  وت  يارب  زا  مدرک و  دازآ  ارت  هک  دومرف  َنینِسْحُْملا )؛ ُبُِحی  ُّهّللاَو   : ) تفگ متشذگرد ،  وت  ریصقت  زا  مدرک و  وفع 
(19  .) مدرک یم  اطع  وت  هب  هک  ار  هچنآ 

سک چیه  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  هک  هدرک  تیاور  قاحسا ،  نب  دّمحم  باتک  زا  بوشآ  رهش  نبا 
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نآ دـندینارتسگ و  یم  هناخ  رد  رب  باـنج  نآ  يارب  یطاـسب  یهاـگ  دیـسرن و  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  باـنج  تمظع  تفارـش و  هب 
ترضح نآ  تلالج  تهج  هب  درک  یم  روبع  اجنآ  زا  هک  سکره  سپ  تسـشن ،  یم  نآ  يور  رب  دش و  یم  نوریب  هناخ  زا  ترـضح 

هناخ لخاد  دید  یم  نینچ  هک  ترـضح  دش ، یم  عطقنم  دودـسم و  دـمآ  تفر و  زا  هچوک  هار  هکنآ  ات  درک  یمن  روبع  داتـسیا و  یم 
هب دید  یم  هدایپ  ار  بانج  نآ  هک  ره  جح  هار  رد  نینچمه  و  دـنتفر ، یم  شیوخ  راک  یپ  رد  دـندش و  یم  هدـنکارپ  مدرم  دـش و  یم 

(20  .) تشگ یم  هدایپ  ترضح  نآ  میظعت  تهج 

تسا رعش  ود  نیا  هلمج  نآ  زا  هک  هدرک  لقن  ترضح  نآ  زا  يراعشا  بقانم )   ) رد بوشآ  رهش  نبا  و 

ٍهَماِقا ِراد  ِْریَِغب  ِمیقُْمِلل  ُْلق  رعش : 

ابابْحَالا عِّدَوَف  ُلیحَّرلا  ناح 

ْمُهَْتبِحَصَو ْمُهَتیَقل  َنیذَّلا  َّنِا 

(21) اباُرت رُوبُْقلا  یف  اعیمَج  اُوراص 

هک تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  یـسوط  خیـش  هک  هدومرف  ءالج )  ) رد هّللا  همحر  یـسلجم  همّالع 
رد ترضح  سپ  دنتشون  وا  يارب  تیزعت  ترـضح  نآ  باحـصا  زا  یهورگ  درک  تافو  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  زا  يرتخد 

 : تشون ناشیا  باوج 

باحصا ّتیلست  همان  هب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  خساپ 

میلـست مبلط و  یم  ادخ  زا  ار  وا  تبیـصم  رجا  نم ،  رتخد  نالف  گرم  رد  دیدوب  هداد  یّلـست  ارم  هک  نم  هب  امـش  همان  دیـسر  دـعب ؛ اما 
بئاون تسا  هدرک  هدرزآ  ناـمز و  بئاـصم  ارم  تسا  هدروآ  درد  هب  هک  یتـسرد  هب  وا ، يـالب  رب  مرباـص  ار و  یهلا  ياـضق  ما  هتـشگ 

نارود
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مدـش و یم  داش  ناشندـید  زا  متـشاگنا و  یم  دوخ  تسود  ار  ناشیا  هک  یناردارب  متـشاد و  ناشیا  اب  تفُلا  هک  یناتـسود  تقراـفم  و 
ياهرکـشل هب  دوبر و  ار  ناـشیا  گرم ،  تفرگ و  ورف  هاـگان  هب  ار  ناـشیا  ماـّیا  بئاـصم  سپ  دوـب ؛ نشور  اـم  هب  ناـشیا  ياـه  هدـید 

دنیامن و تاقالم  ار  رگیدکی  هکنآ  یب  دشاب و  ناشیا  نایم  رد  یئانـشآ  هکنآ  یب  دـنرواجم  رگیدـکی  اب  ناشیا  سپ  دـندرب ؛ ناگدرم 
هناخ تسا ،  کیدزن  رگیدکی  هب  رایـسب  ناشیا  ياه  هناخ  هکنآ  اب  دنور  رگیدکی  ترایز  هب  دندرگ و  دنم  هرهب  رگیدکی  زا  هکنآ  یب 

يا و هناخ  ناشیا  هناخ  لثم  مدیدن  و  دنا ، هدرک  يرود  ناشیا  زا  نارای  ناتـسود و  هدـیدرگ و  یلاخ  شنابحاص  زا  ناشیا  نادـبا  ياه 
، دـنا هدـیزگ  يرود  دوخ  فولءام  ياه  هناخ  زا  دـنا و  هدـیدرگ  نکاس  زیگنا  تشحو  ياه  هناخ  رد  يا  هناشاک  ناشیا  هاگرارق  لـثم 

نم رتخد  نیا  دـنا ، هدـنکفا  اهلادوگ  رد  ندـش  هنهک  ندیـسوپ و  يارب  ار  ناشیاو  دـنا  هدرک  تقرافم  ینمـشد  یب  ناـشیا  زا  ناتـسود 
(22  .) مالّسلاو تفر  دنهاوخ  هار  نآ  هب  ناگدنیآ  دنا و  هتفر  هار  نآ  هب  ناینیشیپ  هک  كولسم  یهار  هب  تفر  كولمم و  دوب  يزینک 

هیواعم اب  ترضح  نآ  حلص  نسح ع و  ماما  لاوحا  زا  یضعب  نایب  رد  مّوس :  لصف 

لوا تمسق 

 : هیواعم اب  ترضح  نآ  ندرک  حلص  ببس  مالّسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  تداهش  زا  دعب 

دنیامن دایقنا  میلست و  نانم  ؤم  دوش  عقاو  ناشیا  زا  هچنآ  هک  دیاب  مالّسلاامهیلع  يده  همئا  تلالج  تمْـصِع و  توبث  زا  دعب  هک  نادب 
ضارتعا ناشیا  رب  ضارتعا  تسا و  نایملاع  دنوادخ  بناج  زا  دننک  یم  ناشیا  هچنآ  هک  اریز  دنیاین ؛ رد  ضارتعا  ههبـش و  ماقم  رد  و 

؛  تسا ادخ  رب 
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نآ رب  هداتسرف و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  تلاسر  ترضح  يارب  نامسآ  زا  يا  هفیحص  یلاعت  قح  هک  هدیسر  ربتعم  تیاور  هب  هچ 
اور هنوگچ  درک ، یم  لـمع  دوب  هتـشون  رهم  نآ  تحت  رد  هچنآ  هب  تشاد و  یمرب  ار  دوـخ  رهُم  یماـما  ره  دوـب ، رهُم  هدزاود  هفیحص 

هدرک تسادخ و  هتفگ  ناشیا  هتفگ  نیمز ،  رد  دننایملاع  دنوادخ  ياهتّجح  هک  یهورگرب  ندرک  ضارتعا  دوخ  صقان  لقع  هب  دـشاب 
(23  .) تسادخ هدرک  ناشیا 

رب مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تداهـش  زا  دعب  هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  دیفم و  قودص و  خیش 
ترتع میئام  میبلاغ ،  هک  هّللا  بزح  میئام  هک  دومرف  دومن  ادا  یناحبـس  قیاقح  ینّابر و  فراـعم  رب  لمتـشم  یغیلب  هبطخ  دـمآرب ، ربنم 
اهیدب هانگ و  زا  هک  تلاسر  تیب  لها  میئام  میرتکیدزن ،  ترـضح  نآ  هب  سک  همه  زا  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

تشاذگ تّما  نایم  رد  دوخ  ياج  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  تلاسر  ترـضح  هک  گرزب  زیچ  ود  زا  میئام  میرهطم ،  موصعم و 
 : هک دومرف  و 

ادـخ باـتک  تفج  ار  اـم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  هک  میئاـم  یتَْرتِـع .  ِهّللا َو  َباـتِک  ْنیَْلقِّثلا  ُمُکیف  ٌكِراـت  ّینِا 
یمن نآ  تایآ  لیوءات  نامگ  ّنظ و  هب  میئوگ و  یم  نخـس  نیقی  هب  نآرق  رد  داد و  اـم  هب  ار  نآرق  لـیوءات  لـیزنت و  ملع  دـینادرگ و 

دوخ تعاطا  هب  ار  ام  تعاطا  تسا و  هدش  بجاو  امش  رب  ادخ  بناج  زا  ام  تعاطا  هک  ار  ام  دینک  تعاطا  سپ  مینک ؛ 
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(24  .() مُْکنِم ْرمَْالا  ِیلوُءاَو  َلوسَّرلا  اوُعیطَاَو  َهّللا  اوُعیطَا  اُونمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای   : ) تسا هدومرف  تسا و  هدینادرگ  نورقم  دوخ  لوسر  و 

دنناوت یمن  وا  هب  و  يریخ ،  لـمع  هب  دـنتفرگن  تقبـس  وارب  ناینیـشیپ  هک  تفرب  اـیند  زا  يدرم  بش  نیا  رد  هک  دوـمرف  ترـضح  سپ 
يادف ار  دوخ  ناج  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  تلاسر  ترضح  اب  درک  یم  داهج  هک  قیقحت  هب  یتداعس ،  چیه  رد  ناگدنب  دیـسر 

، دوب وا  پچ  بناج  زا  لیئاکیم  تسار و  بناج  زا  لیئربج  داتـسرف ، یم  هک  فرط  ره  هب  دوخ  تیار  اـب  ار  وا  ترـضح  درک و  یم  وا 
نامسآ هب  بش  نآ  رد  یسیع  ترضح  هک  درک  تلحر  اقب  ملاع  هب  یبش  رد  و  وا ، تسد  رب  درک  یم  حتف  یلاعت  قح  ات  تشگ  یمنرب 

زا هک  مهرد  دـصتفه  رگم  دـنامن  وا  زا  هرقن  ـالط و  زا  تفر ،  اـیند  زا  یـسوم  ترـضح  ّیـصو  نوـن  نب  عـشوی  بـش  نآ  رد  تـفر و 
تفرگ و ترـضح  نآ  يولگ  رد  هیرگ  سپ  درخب ؛ دوـخ  لـها  يارب  زا  یمداـخ  هک  تساوـخ  یم  دوـب و  هدـمآ  داـیز  وا  ياهـششخب 

جارس دنزرف  منم  ادخ ، يوس  هب  هدننک  توعد  دنزرف  منم  ریذن ، دنزرف  منم  ریـشب ، دنزرف  منم  هک  دومرف  سپ  دمآرب ، مدرم  زا  شورخ 
 : هک تسا  هدومرف  تسا ،  هدینادرگ  بجاو  ار  ناشیا  تّدوم  دوخ  باتک  رد  یلاعت  قح  هک  یتیب  لها  زا  منم  رینم ،

(25 () .انْسُح اهیف  َُهل  ْدَِزن  ًهَنَسَح  ْفِرَتْقَی  ْنَمَو  یبْرُْقلا  ِیف  َهَّدَوَْملا  ارْجَا إ ال  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَا  ُْلق ال  )

تسشن ربنم  رب  ترضح  سپ  تسا ،  ام  ّتبحم  دومرف  هیآ  نیا  رد  یلاعت  قح  هک  يا  هنسح 
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؛ دینک تعیب  وا  اب  تسا ،  امش  ماما  ّیصو  تسا و  امـش  ربمغیپ  دنزرف  نیا  نامدرم !  هورگ  يا  تفگ :  تساخرب و  ساّبع  نب  هّللادبع  و 
ترداـبم و  اـمرب ؛ وا  قح  تسا  بجاو  رایـسب  هچ  اـم ، يوـس  هب  وا  تسا  بوـبحم  رایـسب  هچ  دـنتفگ : دـندرک و  وا  تباـجا  مدرم  سپ 

اب دینک و  حلص  امش  محلـص  نم  هک  ره  اب  هک  درک  طرـش  ناشیا  اب  ترـضح  نآ  دندرک ، تفالخ  هب  تعیب  ترـضح  نآ  اب  دندومن و 
رد دوب  ناضمر  كرابم  هام  مکیو  تسیب  هعمج  زور  رد  هعقاو  نیا  دـندرک و  لوبق  ناشیا  دـینک ، گـنج  امـش  منک  گـنج  نم  هکره 
ریز هب  ربنم  زا  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  سپ  دوب ، هدیسر  لاس  تفه  یس و  هب  ترضح  نآ  فیرش  رمع  ترجه و  ملهچ  لاس 

.داتـسرف هرـصب  هب  ار  ساّبع  نب  هّللادبعو  درک  بصن  لحم  ره  رد  ءارُما  ماّکُح و  داتـسرف و  یحاون  فارطا و  هب  ار  دوخ  لاّمُع  دـمآ و 
(26)

ندرک تعیب  مالّـسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  تداهـش  ربخ  نوچ  ماـظِع ،  نیثّدـحم  زا  نارگید  دـیفم و  خیـش  تیاور  قفاوم  و 
زا رگید  هرـصب و  يوس  هب  نیقلا  ینب  مدرم  زا  یکی  داتـسرف  سوساج  ود  دیـسر  هیواعم  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  اـب  مدرم 

نوچ .دـننادرگ  دـساف  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  رب  ار  تفـالخ  رما  دنـسیونب و  وا  هب  دوش  عـقاو  هچنآ  هک  هفوـک  يوـس  هب  رَیْمِح  هلیبـق 
نآ هک  هرـصب  هب  داتـسرف  یبوتکم  دز و  ندرگ  دیبلط و  ار  يریمح  سوساج  دـش ، علّطم  رما  نیا  رب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح 

همان دننز و  ندرگ  هدومن  ادیپ  زین  ار  ینیق  سوساج 
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هدارا هک  مراد  ناـمگ  يزیگنا ،  یم  رب  اـه  هلیح  اـهرکم و  یتسرف و  یم  سیـساوج  هک  دومرف  جرد  هماـن  نآ  رد  تشون و  هیواـعم  هب 
ترضح تمدخ  هب  تشون و  میالمان  ياهباوج  دیسر  هیواعم  هب  همان  نوچ  متـسه .  نآ  يایهم  زین  نم  تسا  نینچ  رگا  يراد ،  گنج 

هّجوتم تشادرب و  ینارگ  رکـشل  هیواعم  هکنآ  ات  تشذگ  یم  هلـسارم  هبتاکم و  هب  راک  هیواعم  ترـضح و  نآ  نیب  هتـسویپ  داتـسرف و 
هیلع نسح  ماما  ترـضح  باحـصا  نایم  رد  هک  نایجراخ  ناقفانم و  زا  یعمج  دزن  هب  داتـسرف  هفوک  هب  دـنچ  یـسوساج  دـش و  قارع 

نب ثعشا  ثیرح و  نب  ورمع  لثم  دندرک  یم  تعاطا  ربج  هب  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  ریـشمش  سرت  زا  دندوب و  مالّـسلا 
لتق هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  رگا  هک  تشون  ناشیا  زا  کـیره  هب  ناـیجراخ و  ناـقفانم و  زا  ناـشیا  لاـثما  یعبِر و  نب  ثَبَـش  سیق و 
عبات ار  ماش  ياهرکشل  زا  يرکـشل  و  میامن .  یم  جیوزت  وت  هب  ار  دوخ  رتخد  کی  مهد و  یم  وت  هب  مهرد  رازه  تسیود  نم  یناسر ، 

ترـضح هکنآ  یّتح  تخاس ،  فرحنم  ترـضح  نآ  زا  هدـینادرگ  لیام  دوخ  بناج  هب  ار  ناقفانم  رثکا  اه  هلیح  نیا  هب  منک و  یم  وت 
.دش یم  رضاح  زامن  هب  ناشیا و  رش  زا  دوخ  تظفاحم  يارب  دیشوپ  یم  وخ  ياه  هماج  ریز  رد  یهرز 

ترـضح نآ  رد  يرثا  دوب  هدیـشوپ  هرز  نوچ  ترـضح ،  نآ  بناج  هب  تخادـنا  يریت  نایجراخ  نآ  زا  یکی  زامن ، ياـنثا  رد  يزور 
ترضح و نآ  زا  ناهنپ  دنتشون  هیواعم  يوس  هب  اه  همان  ناقفانم  نآ  درکن ،
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رب دیسر ، مالّسلا  هیلع  نسح  ترضح  فیرـش  عمـس  هب  قارع  بناج  هب  هیواعم  ندرک  تکرح  ربخ  سپ  دندومن ، وا  اب  تقفاوم  راهظا 
باوج ترـضح  نآ  باحـصا  زا  کـی  چـیه  دومن ، توعد  هیواـعم  اـب  گـنج  هب  ار  ناـشیا  درک و  ادا  یهلا  ياـنث  دـمح و  دـمآ  ربنم 
ربمغیپ دنزرف  امـش و  ماما  امـش ، دیتسه  یهورگ  دـب  هچ  هّللا !  ناحبـس  تفگ :  تساخرب و  ربنم  ریز  زا  متاح  نب  ّيدـع  سپ  دـنتفگن !

، دیسرت یمن  یلاعت  قح  بضغ  زا  ایآ  امش ؟ ناعاجـش  دنتفر  اجک  دینک ! یمن  وا  تباجا  دنک  یم  توعد  داهج  يوس  هب  ار  امـش  امش ،
هب دـیئوگ  یم  تسار  رگا  دومرف : ترـضح  دـندرک ، تقفاوم  وا  اب  دنتـساخرب  رگید  تعاـمج  سپ  دـینک ؟ یمن  اورپ  راـع  گـنن و  زا 

يارب دـیدرکن  افو  هچناـنچ  درک  دـیهاوخن  دوخ  هتفگ  هب  اـفو  هک  مناد  یم  دـیور و  نوریب  تسا  اـجنآ  نم  هاگرکـشل  هک  هلیخن  يوس 
ریز هب  ربنم  زا  سپ  دیدرک ! هچ  مردـپ  اب  هک  مدـید  هکنآ  لاح  امـش و  ياه  هتفگ  رب  منک  دامتعا  هنوگچ  دوب و  رتهب  نم  زا  هک  یـسک 

رـضاح دـندرکن و  افو  دـندوب  هدرک  تعاطا  راهظا  هک  اهنآ  رثکا  دیـسر  اـجنآ  هب  نوچ  دـیدرگ ، هاگرکـشل  هّجوتم  دـش و  راوس  دـمآ 
اب نم  زا  دعب  هک  منادن  دیداد ، بیرف  ار  نم  زا  شیپ  ماما  هچنانچ  دـیداد  بیرف  ارم  هک  دومرف  دـناوخ و  هبطخ  ترـضح  سپ  دـندشن ؛

ریـشمش سرت  زا  تسا و  هدرواین  لوسر  ادخ و  هب  نامیا  زگره  هک  یـسک  اب  درک  دیهاوخ  داهج  ایآ  درک ؟ دیهاوخ  هلتاقم  ماما  مادک 
هَدنِک هلیبق  زا  يدرم  دمآ و  ریز  هب  ربنم  زا  سپ  تسا ؟  هدرک  راهظا  نامیا 
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ترضح نامرف  ات  دنک  فقوت  رابنا )  ) لزنم رد  هک  درک  رما  داتسرف و  هیواعم  هار  رـس  رب  سک  رازه  راهچ  اب  تشاد  مان  مکح )   ) هک ار 
زا یتیالو  نم ،  يوس  هب  یئایب  رگا  هک  تشون  همان  داتـسرف و  وا  دزن  هب  یکیپ  دـش  علّطم  هیواعم  دیـسر ، راـبنا )  ) هب نوچ  دـسر ، وا  هب 
ایند هب  ار  نید  دینـش  ار  تموکح  دید و  ار  رز  نوچ  نوعلم  نآ  .داتـسرف  وا  يارب  مهرد  رازه  دصناپ  مهد و  یم  وت  هب  ار  ماش  تایالو 
نیا نوچ  دش ؛ قحلم  هیواعم  هب  دینادرگ و  ترـضح  زا  ور  دوخ  ناصوصخم  ناشیوخ و  زا  رفن  تسیود  اب  تفرگب و  ار  رز  تخورف ، 

هک امش  هب  متفگ  رّرکم  نم  تفر و  هیواعم  دزن  هب  درک و  رکم  نم  اب  يْدنِک  درم  نیا  هک  دومرف  دناوخ و  هبطخ  دیسر  ترضح  هب  ربخ 
سپ درک ، دهاوخ  نینچ  زین  وا  هک  مناد  یم  متـسرف و  یم  ار  رگید  درم  نونکا  دیئایند ، هدـنب  امـش  همه  تسین ،  یئافو  ار  امـش  دـهع 

رـضحم رد  شاب و  یم  رابنا )  ) رد ورب  سک  رازه  راهچ  اب  راد و  شیپ  راـبنا )  ) قیرط دومرف : دـیبلط و  شیپ  دارم  ینب  هلیبق  زا  ار  يدرم 
هناور وا  نوچ  همه  نیا  اب  .دنکن  نینچ  هک  درک  دای  اهدنگوس  وا  دنکن ، رکم  ردغ و  هک  تفرگ  اهنامیپ  اهدهع و  وا  زا  مدرم  تعامج 

هیواعم دیـسر و  رابنا )  ) هب نوچ  .دومرف  بانج  نآ  هک  دوب  نانچ  دنک و  ردغ  زین  وا  دشاب  دوز  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  دش 
داتسرف و وا  يوس  هب  اه  همان  نالوسر و  دش ، هاگآ  وا  ندمآ  زا 
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هب تشگرب و  ترـضح  زا  زین  درم  نآ  سپ  تشون  وا  هب  دهاوخ  هک  تیالو  ره  تموکح  هدـعو  داتـسرفب و  وا  يارب  مهرد  رازه  جـنپ 
یئافو ار  امش  هک  امـش  هب  متفگ  رّرکم  هک  دومرف  دناوخ و  هبطخ  زاب  دیـسر  ترـضح  هب  زین  وا  ربخ  نوچ  دومن ؛ باتـش  هیواعم  يوس 

(27  .) تفر هیواعم  دزن  هب  درک و  رکم  نم  اب  زین  يداُرم  درم  نآ  کنیا  تسین 

نب لفَْون  نب  هریغُم  دوش  نوریب  هیواعم  گـنج  هب  هفوک  زا  هک  دومرف  مزع  میمـصت  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح  نوچ  هلمجلاـب ؛ 
مدرم هک  ار  هریغم  درک  نامرف  داد و  رارق  دوخ  هاگرکشل  ار  هلیخن  تشادزاب و  شیوخ  تباین  هب  هفوک  رد  ار  بلّطملادبع  نب  ثراحلا 

هیلع نسح  ماما  دـش و  ناور  جوف  سپ  زا  جوف  هدرک  راک  دادـِْعا  مدرم  دـنوش و  هتـسویپ  ترـضح  نآ  رکـشل  هب  اـت  دـهد  شزیگنا  ار 
رکـشل ضرع  تقو  نیا  دش  عمج  هاپـس  ات  دومرف  تماقا  زور  هس  اجنآ  رد  دیـسر و  نمحرلادبع  رید  هب  ات  هداد  چوک  هلیخن  زا  مالّـسلا 

سک رازه  هدزاود  دعـس و  نب  سیق  اب  ار  ساّبع  نب  هّللادیبع  ترـضح ،  سپ  تفر ،  رامـش  هب  هدایپ  هراوس و  رفن  رازه  لهچ  دش  هداد 
دعـس نب  سیق  دهد ، ور  يا  هضراع  ار  وا  رگا  دشاب و  رکـشل  ریما  هّللادیبع  هک  دومرف  داتـسرف و  هیواعم  گنج  هب  نمحرلادـبع  رید  زا 

دعس نب  سیق  تلحصم  زا  هک  دومرف  ّتیصو  ار  هّللادیبع  سپ  دشاب ؛ ریما  سیق  رسپ  دیعس  دهد ، ور  هضراع  زین  ار  وا  رگا  دشاب و  ریما 
درک و راب  اج  نآ  زا  دوخ  دورن و  نوریب  سیق  نب  دیعس  و 
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رب ار  ناقفانم  نآ  یئافو  یب  قافن و  رفک و  دـنک و  ناـحتما  اردوخ  باحـصا  هک  تساوخ  اـجنآ  رد  درب و  فیرـشت  نیادـم  طاـباس  هب 
هّللادمحب و نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : سپ  دروآ  ياج  هب  یهلا  يانث  دمح و  درک و  عمج  ار  مدرم  سپ  دـنادرگ ، رهاظ  نایملاع 
هب تبـسن  يدب  هدارا  مرادـن و  لد  رد  یناملـسم  چـیه  زا  هنیک  وا و  قلخ  يارب  زا  مشاب  قلخ  نیرت  هاوخریخ  هک  تسا  نآ  مدـیما  هّنملا 
زا تسا  رتهب  نیا  ناناملـسم ،  عامتجا  تعامج و  رد  دـیراد  یم  هورکم  امـش  هچنآ  مدرم !  يا  ناـه  منارذـگ ،  یمن  رطاـخ  هب  یـسک 
امش هچنآ  زا  تسا  رتوکین  منیب ،  یم  نآ  رد  ار  امش  حالص  نم  هچنآ  قّرفت و  یگدنکارپ و  زا  دیراد  یم  تسود  هچنآ  زا  امـش  يارب 

ام و یلاعت  قح  دینکم ، ّدر  نم  رب  منک  رایتخا  امش  يارب  نم  هک  ییءار  دینکم و  نم  رما  تفلاخم  سپ  دیناد ، یم  نآ  رد  دوخ  حالص 
.دیامن تیاده  تسوا  يدونشخ  ّتبحم و  بجوم  هچ  ره  هب  دزرمایب و  ار  امش 

دندرک و رظن  رگیدـکی  هب  دندینـش  ترـضح  نآ  زا  ار  نانخـس  نیا  هک  ناقفانم  نآ  دـمآ ، دورف  ربنم  زا  درب  ياپ  هب  هبطخ  نیا  نوچ  و 
نآ سپ  دراذگ ، وا  هب  ار  تفالخ  دنک و  حلـص  هیواعم  اب  دـهاوخ  یم  هک  دوش  یم  مولعم  مالّـسلا )  هیلع  نسح (  تاملک  زا  دـنتفگ :
درم نیا  هک  مسق  ادـخ  هب  لُّجَرلا ؛  ِهّللاَو  َرَفَک  دـنتفگ : دنتـساخ و  رب  دنتـشاد  جراوخ  بهذـم  نطاب  رد  ناشیا  زا  یهورگ  هک  ناـقفانم 

نآ همیخ  هب  دندیروشب و  ترضح  نآ  رب  سپ  دش ! رفاک 
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هّللادبع نب  نمحرلادبع  دندیشک و  شیاپ  ریز  زا  ار  بانج  نآ  يالصم  یّتح  دندرک  تراغ  دنتفای  هچ  ره  بابـسا و  دنتخیر و  بانج 
كرابم شود  رب  ءادر  تسشنب و  فیسلا  دّلقتم  ترضح  نآ  دربب ، دیـشکب و  شـشود  زا  ار  ترـضح  نآ  يادر  تخات و  شیپ  يدْزَا 

ار نانمـشد  دنتفرگ و  ار  ترـضح  نآ  رود  نایعیـش  زا  یلیلق  اب  بانج  نآ  تیب  لها  دش و  راوس  دیبلط و  ار  دوخ  بسا  سپ  تشادن ، 
دنک روبع  نیادـم  طاـباس  ياـهیکیرات  زا  تساوخ  نوچ  تشاد ،  شیپ  نئادـم  قیرط  باـنج  نآ  دـندرک و  یم  عـفد  ترـضح  نآ  زا 
يا تفگ :  تفرگ و  ار  ترـضح  نآ  بکرم  ماـجل  دـمایب و  ناـهگان  دـنتفگ  یم  نانـس  نب  حاّرج  ار  وا  هک  دـسا  ینب  هلیبق  زا  ینوعلم 
نآ نار  رب  دـشاب  اصع  ناـیم  رد  غیت  نآ  دارم  ًارهاـظ  هک  تشاد  تسد  رد  یلَْوغِم  دـش و  رفاـک  تردـپ  هکناـنچ  يدـش  رفاـک  نسح ! 

ندرگ هب  تسد  درد ، لوه  زا  ترضح  سپ  تفاکشب ،  ناوختسا  ات  هک  دز  شکرابم  نار  رب  مومسم  يرجنخ  یلوق  هب  .دز و  ترضح 
دنتشاذگ يریرس  رد  دنتشادرب و  ار  ترـضح  نآ  دنتـشکبار و  ملاظ  نآ  نایلاوم ،  نایعیـش و  سپ  دنداتفا ، نیمز  رب  ود  ره  دنکفا و  وا 
مالّـسلا هیلع  نینم  ؤملا  ریما  بناج  زا  شیپ  زا  ترـضح و  نآ  بناج  زا  دعـس  نیا  دندرب و  یفَقَث  دوعـسم  نب  دعـس  هناخ  هب  نئادـم  هب 

میهد هیواعم  تسد  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  اـیب  تفگ :  دـمآ و  دوخ  ّمع  دزن  هب  راـتخم  سپ  دوب ، راـتخم  يومع  دوب و  نئادـم  یلاو 
هب ار  قارع  تیالو  هیواعم  دیاش 
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مدوب و یلاو  وا  ردپ  بناج  زا  شیپ ،  زا  وا و  بناج  زا  نم  ارت ، يءار  ارت و  يور  دنک  حـیبق  ادـخ  وت ! رب  ياو  تفگ :  دعـس  دـهد ، ام 
؟!  مهدب هیواعم  تسد  هب  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  منک ؟!  شومارف  ار  ناشیا  تمعن  ّقح 

سپ دنتشذگ ؛ راتخم  ریصقت  زا  وا  ّمع  تعافش  هب  رخآ  دنناسر ، لتق  هب  ار  وا  دنتـساوخ  دندینـش  راتخم  زا  ار  نخـس  نینچ  هک  نایعیش 
رثکا هک  دیسر  يا  هبترم  هب  ترـضح  نآ  باحـصا  یئافو  یب  اّما  .دروآ و  حالـصا  هب  ار  ترـضح  نآ  تحارج  دروآ و  یحاّرج  دعس 

ار مالّـسلا  هیلع  نسح  ام  يوش  کیدزن  نوچ  وش  قارع  هجوتم  دوز  میئوت  داقنم  عیطم و  ام  هک  دنتـشون  هیواعم  هب  شرکـشل  ياـس  ؤر 
اب هک  دعـس  نب  سیق  ذـغاک  مه  دیـسر و  یم  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح  هب  بلاـطم  نیا  ربـخ  مینک و  یم  میلـست  وت  هب  هتفرگ 

 : تارقف نیا  رب  لمتشم  دیسر  ترضح  نآ  هب  دوب  هتفر  هیواعم  گنج  هب  ساّبع  نب  هّللادیبع 

هیواعم دـمآ ، دورف  درک و  هاگرکـشل  هیواعم  هاگرکـشل  لباقتم  تسا  نَکْـسِم  یـضارا  ءازا  رد  هک  هّیبوبح  هیرق  رد  هّللادـیبع  نوچ  هک 
ًالّجَعُم ار  نآ  فصن  دهدب و  وا  هب  مهرد  رازه  رازه  هک  داهن  تّمذ  رب  دیبلط و  دوخ  بناج  هب  ار  وا  داتـسرف و  هّللادیبع  دزن  هب  یلوسر 

دوخ هاگرکـشل  زا  هّللادیبع  بش  نامه  رد  سپ  دناسرب ؛ وا  هب  هفوک  هب  ندش  لخاد  زا  دعب  ار  رگید  فصن  دنک و  میلـست  وا  هب  دقن  و 
، رکشل دش  حبص  نوچ  تفر ،  هیواعم  هاگ  رکشل  هب  تخیرگ و 
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ماما رب  نئاخ  نیا  رگا  تفگ :  دناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  وا  ، دـندرک حبـص  زامن  دعـس  نب  سیق  اب  سپ  دـنتفاین  همیخ  رد  ار  دوخ  ریما 
لوبق رهاظ  هب  ناشیا  دیئامن ، گنج  ادخ  نانمشد  اب  دیئامن و  هشیدنا  لوسر  ادخ و  بضغ  زا  دینکن و  تنایخ  امـش  درک  تنایخ  دوخ 

.دندش یم  قحلم  هیواعم  رکشل  هب  دنتخیرگ و  یم  ناشیا  زا  یعمج  بش  ره  دندرک و 

قیرط رب  مدرم  رثکا  هک  تسناد  دش و  رهاظ  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  رب  ناشیا  یئافو  یب  مدرم و  ریمـض  نونکم  هیّلکلاب  سپ 
حلـص و باب  رد  همان  هیواعم  مه  دنرادن و  ار  ماش  ياهرکـشل  تمواقم  هک  دنا  لیلق  دنا  نم  ؤم  صاخ و  هعیـش  هک  یعمج  دنا و  قافن 

دندوب هدرک  وا  دایقنا  تعاطا و  راهظا  دندوب و  هتشون  وا  هب  هک  ار  ترضح  نآ  ناقفانم  ياه  همان  تشون و  ترـضح  نآ  يارب  شزاس 
دنهاوخن تقفاوم  زین  وت  اب  دـندرکن و  تقفاوم  تردـپ  اب  وت  باحـصا  هک  تشون  همان  رد  داتـسرف و  ترـضح  نآ  دزن  هب  دوخ  همان  اب 

هب هیواعم  هک  تسناد  دـید  ار  اه  همان  نآ  نوچ  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  مداتـسرف ؛  وت  يارب  هک  تسا  ناشیا  ياـه  هماـن  کـنیا  درک ،
نسح ماما  هچ  رگا  دوب و  هداد  رارق  دوخ  رب  هیواعم  هک  يرایسب  طورش  اب  دومرف  مادقا  هیواعم  اب  هحلاصم  رد  راچان  هدش ،  حلص  بلط 

وا يرای  هب  هک  نادرم  نآ  زا  هک  اریز  تشادن ؛  هراچ  نکل  درادن  یغورف  غورد  بذـک و  زج  وا  نانخـس  هک  تسناد  یم  مالّـسلا  هیلع 
رگا دندوب و  قافن  قیرط  رب  مامت  يدودعم  زج  دندوب  هدش  عمج 
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(29) .دنام یمن  تمالس  هب  نت  کی  دش و  یم  هتخیر  ناشنوخ  هعیش  لیلق  نآ  هلمح ،  لّوا  رد  تفر  یم  گنج  هب  راک 

هیواعم و همان  ترضح  دیسر و  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  هیواعم  همان  نوچ  هک  دومرف  نویعلا )  ءالج   ) رد هّللا  همحر  یسلجم  هم  ّالع 
مامتا يارب  زاب  دیدرگ  علّطم  دوخ  رکشل  قافن  وا و  رکشل  یتسس  هّللادیبع و  نتخیرگ  رب  دناوخ و  ار  دوخ  باحـصا  ناقفانم  ياه  همان 

: دومرف ناشیا  رب  تّجح 

ضقن دـیوش و  عمج  عضوم  نالف  رد  ادرف  منک ،  یم  مامت  امـش  رب  ار  دوخ  تّجح  نکیل  دـیرکم و  ماقم  رد  نم  اـب  امـش  هک  مناد  یم 
نآ رـس  رب  سک  رازه  راـهچ  زا  هداـیز  دوـمرف ، فـّقوت  عـضوم  نآ  ماـقم  رد  زور  هد  سپ  .دیـسرتب  یهلا  تاـبوقع  زا  دـینکن و  تـعیب 
هب امـش ! رب  ياو  نید ،  هن  دنراد و  ایح  هن  هک  یهورگ  زا  مراد  بجع  هک  دومرف  دمآرب  ربنم  رب  ترـضح  سپ  دندشن ، عمج  ترـضح 
قح نید  امش  يارب  متـساوخ  یم  نم ،  نتـشک  رد  امـش  يارب  زا  تسا  هدش  نماض  هچنآ  هب  درک  دهاوخن  افو  هیواعم  هک  دنگوس  ادخ 

مراذگب هیواعم  هبار  رما  نم  نوچ  هک  دنگوس  ادخ  هب  نکیلو  درک  مناوت  یم  اهنت  ار  ادـخ  تدابع  نم  دـیدرکن  نم  يرای  مراد  اپرب  ار 
نادنزرف منیب  یم  ایوگ  تخاس و  دـنهاوخ  دراو  امـش  رب  اهباذـع  عاونا  دـید و  دـیهاوخن  يداش  حرف و  زگره  هّیما  ینب  تلود  رد  امش 

یم يروای  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنهدن ، ناشیا  هب  دنبلط و  ماعط  بآ و  دنشاب  هداتـسیا  ناشیا  نادنزرف  ياه  هناخ  رد  رب  هک  ار  امش 
ار راک  متشاد 
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امـش رب  داب  ُّفا  سپ  تسا ،  مارح  هّیما  ینب  رب  تفالخ  هک  منک  یم  دای  دـنگوس  لوسر  ادـخ و  هب  هک  اریز  متـشاذگ ؛  یمن  هیواعم  هب 
هیواعم باوج  رد  دیدرگ  سویءام  دوخ  باحـصا  زا  ترـضح  نوچ  تفای ؛  دیهاوخ  ار  دوخ  لامعا  لابَو  يدوز  هب  ایند ! ناگدنب  يا 

ار مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  ّتنـس  ادـخ و  باتک  مناریمب و  ار  لـطاب  منادرگ و  هدـنز  ار  قح  متـساوخ  یم  نم  هک  تشون 
یهاوخن افو  اهطرـش  نآ  هب  مناد  یم  هک  دـنچ  یطرـش  هب  منک  یم  حلـص  وت  اب  نونکا  دـندرکن  تقفاوم  نم  اب  مدرم  منادرگ ،  يراج 

دندرک تفالخ  بصغ  هک  نارگید  هچنانچ  دش  یهاوخ  نامیـشپ  يدوز  هب  دـش  رّـسیم  وت  يارب  هک  یهاشداپ  نیا  هب  شابم  داش  درک ،
هک هیواعم  دزن  هب  داتسرف  ار  ثراحلا  ( 30  ) نب هّللادبع  دوخ  ّمع  رسپ  سپ  دشخب ، یمن  يدوس  ناشیا  رب  ینامیشپ  دنا و  هدش  نامیـشپ 

.دسیونب ار  حلص  همان  دریگب و  وا  زا  اهنامیپ  اهدهع و 

مود تمسق 

: دنتشون نینچ  ار  همان 

میحرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

رد دنک  لمع  وا  هکنآ  طرش  هب  ددرگن  وا  ضّرعتم  هک  نایفس  یبا  نب  هیواعم  اب  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  درک  حلُص  )
دوخ زا  دـعب  هکنآ  طرـش  هب  هتـسیاش  يافلخ  تریـس  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ّتنـس  ادـخ و  باتک  هب  مدرم  نایم 

دنـشاب و نمیا  وا  ّرـش  زا  نمی ،  زاجح و  قارع و  ماـش و  زا  دنـشاب  هک  ملاـع  ياـج  ره  رد  مدرم  دـیامنن و  نییعت  رما  نیا  رب  ار  يدـحا 
مالّسلا و هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  باحصا 
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يارب هکنآرب  دش و  هتفرگ  ادخ  نامیپ  دهع و  اهطرش  نیا  هب  هیواعم و  زا  دوخ  دالوا  نانز و  اهلام و  اهناج و  رب  دنـشاب  نمیا  وا  نایعیش 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  ناشیوخ  تیب و  لها  ریاس  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  شردارب  مالّـسلاامهیلع و  یلع  نب  نسح 
ْبَـس هکنآ  دناسرتن و  نیمز  قافآ  زا  یقفا  رد  ار  ناشیا  زا  يدحا  دناسرن و  ناشیا  هب  يررـض  ناهنپ  راکـشآ و  رد  دـشیدنین و  يرکم 

(31 (.) دندرک یم  هچنانچ  دنیوگن  وا  نایعیش  ترضح و  نآ  هب  ازسان  زامن  تونق  رد  دننکن و  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 

رماع و نب  هّللادبع  همَلَس و  یبا  نب  ورمع  ثراحلا و  نب  هّللادبع  تداهش  دنتفرگ و  هاوگ  نادب  ار  لوسر  ادخ و  دش  هتـشون  همان  نوچ 
هعمج زور  هکنآ  ات  دیدرگ  هفوک  هّجوتم  هیواعم  دش  دقعنم  حلص  نوچ  دنتـشون  همان  نآ  رب  ار  نارگید  و  ( 32  ) هرمس نب  نمحرلادبع 
زامن هکنآ  يارب  مدرکن  لاتق  امـش  اـب  نم  هک  تفگ  شا  هبطخ  رخآ  رد  دـناوخ و  هبطخ  درک و  زاـمن  اـجنآ  رد  دـمآ و  دورف  هلیخن  هب 
یمن امش  دنچ  ره  داد  نم  هب  ادخ  مناسر  مه  هب  امـش  رب  تراما  هک  مدرک  لاتق  امـش  اب  نکیلو  دیهدب  تاکز  ای  دیریگب  هزور  ای  دینک 
سپ درک ؟! مهاوخن  افو  اهنآ  زا  کـی  چـیه  هب  تسا  نم  ياـپ  ریز  رد  همه  ما  هدرک  مالّـسلا  هیلع  نسح  اـب  دـنچ  یطرـش  دـیتساوخ و 

 : تفگ داتـسرف و  ربنم  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  دمآ ، دجـسم  هب  دنام  هفوک  رد  هک  زور  دنچ  زا  دعبو  دش  هفوک  لخاد 
تفالخ هک  مدرم  يارب  وگب 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 590 

http://www.ghaemiyeh.com


داتـسرف و وا  تیب  لها  یهانپ و  تلاسر  ترـضح  رب  دورُد  درک و  ادا  یهلا  يانث  دمح و  دمآ ، ربنم  رب  ترـضح  نوچ  تسا ،  نم  قح 
: دومرف

 ! سانلا اهّیا  تسا ،  یهلا  تیـصعَم  روجف و  اهتقامح  نیرتدـب  تسا  يراکزیهرپ  يوقت و  اه  یکریز  نیرتهب  هک  دـینادب  ساـنلا !  اـهّیا 
ادخ نیـسح ،  مردارب  نم و  زا  ریغ  هب  تفای  دیهاوخن  دشاب  ادخ  لوسر  شّدج  هک  ار  يدرم  اسلباج  اقلباج و  نایم  رد  دینک  بلط  رگا 

هعزانم نم  اب  هیواعم  هک  یتسرد  هب  دیتشادرب ؛ وا  تیب  لها  زا  تسد  امش  درک ، تیاده  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  هب  ار  امش 
تّما و نیا  حالـص  يارب  زا  متـشادرب  نآ  زا  تسد  متفاین  يرواـی  وچ  مدوب ،  نآ  راوازـس  نم  دوب و  نم  صوصخم  هک  يرما  رد  درک 
وا اب  امـش  منک  گنج  هک  ره  اب  دـینک و  حلـص  منک  حلـص  هک  ره  اب  نم  هک  دـیدوب  هدرک  تعیب  نم  اب  امـش  ناـشیا ،  ياـهناج  ظـفح 

حالص ضرغ  متسناد ،  نوخ  نتخیر  زا  رتهب  ار  اهنوخ  ظفح  منک و  حلـص  وا  اب  هک  مدید  نیا  رد  ار  تّما  تحلـصم  نم  دینک ، گنج 
تـسا یلیلق  عّتمت  ناناملـسم و  يارب  تسا  يا  هنتف  نیا  دوش ، یم  رما  نیا  بکترم  هک  ره  رب  تسا  یتّجح  مدرک  نم  هچنآ  دوب و  اـمش 

.دنادرگ رسیم  ار  نآ  بابسا  دهاوخ و  ار  قح  هبلغ  یلاعت  قح  هک  یتقو  ات  ناقفانم  يارب 

مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  تفگ ،  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  هب  ازـسان  دـناوخ و  هبطخ  تساـخرب و  هیواـعم  سپ 
ماما ترضح  ددرگ  وا  باوج  ضرتعم  هک  تساخرب 
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ینک و یم  دای  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  یـسک  نآ  يا  دومرف : تساخرب  دوخ  دیناشن و  ار  وا  تفرگ و  ار  وا  تسد  مالّـسلا  هیلع  نسح 
نم ردام  تسا ؛  رْخَـص  تردـپ  هیواعم و  یئوت  تسا ؛  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مردـپ  نسح ،  منم  یئوگ ،  یم  ازـسان  نم  هب 

؛  تسا بْرَح  وت  ّدج  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  تسا  ادـخ  لوسر  نم  ّدـج  تسا ؛  دـنه )  ) وت ردام  تسا و  مالّـسلااهیلع  همطاف 
شرفک رت و  تسپ  شبـسح  دـشاب و  رت  ماـنمگ  وت  نم و  زا  هک  ره  دـنک  تنعل  ادـخ  سپ  هلیتـف ؛  وت  هدـج  تسا و  هجیدـخ  نم  هّدـج 

 . نیمآ دنتفگ : دندروآرب و  شورخ  همه  سلجم  لها  سپ  دشاب ، رتمک  مالسا  لها  مالسا و  رب  شّقح  دشاب و  رتشیب  شقافن  رتمیدق و 
(. 34 () 33)

ار مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هیواعم  دش ، دقعنم  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  هیواعم و  نایم  حلص  نوچ  هک  هدش  تیاور  و 
وا دوش و  هتـشک  ات  دنک  یمن  تعیب  هک  رادم  يراک  ار  وا  هک  دومرف  هیواعم  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  درک ، تعیب  فیلکت 

ار دعـس  نب  سیق  سپ  دنـشکن ، ار  ماش  لها  ات  دـنوش  یمن  هتـشک  وا  تیب  لها  دـنوش و  هتـشک  وا  تیب  لها  همه  اـت  دوش  یمن  هتـشک 
، دیشک یم  نیمز  رب  وا  ياپ  دش  یم  راوس  دنلب  بسا  رب  نوچ  تماق  دنلب  دنمونت و  يوق و  رایـسب  دوب  يدرم  وا  دنک و  تعیب  هک  دیبلط 

هکنآ رگم  منکن  تاقالم  ار  وا  هک  ما  هدرک  دای  دنگوس  نم  هک  تفگ  دعس  نب  سیق  سپ 
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هب سک  رازه  راهچ  اب  وا  دـیبلط ، ار  وا  درک و  رـضاح  ریـشمش  هزین و  وا  مسق  ءاربا  يارب  هیواـعم  .دـشاب  ریـشمش  هزین و  وا  نم و  ناـیم 
دـمآرد و هیواعم  سلجم  هب  دـش  برطـضم  درک  حلـص  ترـضح  هک  دـید  نوچ  دوب ، تفلاخم  ماقم  رد  هیواعم  اب  دوب و  هتفر  يرانک 

هیلع نسح  ماما  ترـضح  هب  هراشا  ترـضح  منکب ؟  تعیب  هک  دیـسرپ  بانج  نآ  زا  دش و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هّجوتم 
یـسرک زا  هیواعم  هکنآ  ات  درک  یمن  زارد  تسد  دنتفگ  یم  دنچ  ره  تسوا و  اب  رایتخا  تسا و  نم  ماما  وا  هک  دومرف  درک و  مالّـسلا 

.درک تعیب  درک  رما  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  هکنآ  زا  دعب  رگید  یتیاور  هب  تشاذگ و  وا  تسد  رب  تسد  دـمآ  ریز  هب 
(35)

نآ تمدـخ  هب  مدرم  درک  حلـص  هیواـعم  اـب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح  نوچ  هک  هدرک  تیاور   ( جاـجتحا  ) رد یـسربط  خـیش 
يارب ما  هدرک  راکچ  نم  هک  دیناد  یمن  امش ! رب  ياو  دومرف : ترضح  هیواعم ،  تعیب  هب  ار  وا  دندرک  تمالم  یضعب  دندمآ  ترـضح 

هک دیناد  یمن  ایآ  دـنک ، یم  عولط  نآ  رب  باتفآ  هچ  نآ  زا  نم  نایعیـش  يارب  زا  تسا  رتهب  ما  هدرک  هچنآ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  امش ،
 ، یلب دنتفگ : مّلس ؟  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  تلاسر  ترـضح  ّصن  هب  متـشهب  ناناوج  نیرتهب  زا  یکی  میامـش و  هعاط  الا  بجاو  نم 

هچنآ دوب و  یفخم  وا  رب  تمکح  هجو  نوچ  دش ، یـسوم  ترـضح  بضغ  بجوم  درک  رْـضِخ  هچنآ  هک  دـیناد  یمن  ایآ  دومرف : سپ 
نیع یلاعت  قح  دزن  دوب  هدرک  رضخ 
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ناـمز رد  هک  يروج  هفیلخ  زا  یتـعیب  وا  ندرگ  رد  هکنآ  رگم  تسین  اـم  زا  کـی  چـیه  هک  دـیناد  یمن  اـیآ  دوـب ؟ باوـص  تمکح و 
(36 (...؟ درک دهاوخ  زامن  وا  بقع  رد  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هک  مالّسلا  هیلع  ام  مئاق  رگم  دوش  یم  عقاو  تسوا 

هدانج ربخ  رکذ  مالّسلا و  هیلع  یبتجم  ترضح  تداهش  نایب  رد  مراهچ :  لصف 

متـشه تسیب و  رد  یعمج  يرجه و  مهاجنپ  لاس  رفـص  متفه  رد  یـضعب  تسا ،  فالتخا  مولظم  ماما  نآ  تداهـش  موی  رد  هک  نادب 
بحاـص هچناـنچ  تسا ،  لاـس  تفه  لـهچ و  روهـشم  تسا و  فـالتخا  زین  باـنج  نآ  یمارگ  رمع  تّدـم  رد  دـنا و  هـتفگ  هاـم  نآ 

نسح ماما  فیرش  رمع  تّدم  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلاامهیلع  قداص  رقاب و  ترـضح  زا  باّشخ  نبا  تیاور  هب  هّمغلا )  فشک  )
تّدـم ردـق  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  شرداربو  ترـضح  نآ  نایم  دوب و  لاس  تفه  لـهچ و  تاـفو  تقو  رد  مالّـسلا  هیلع 

هّللا یلـص  هّللا  لوسر  دوخ  ّدج  اب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  دوب و  هام  شـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لمح  تّدم  دوب و  هلـصاف  لمح 
راوگرزب ردپ  تداهش  زا  دعب  دنام و  لاس  یس  مالّسلا  هیلع  نینموملاریما  ترـضح  اب  نآ  زا  دعب  دنام و  لاس  تفه  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

(37) .درک یناگدنز  لاس  هد  دوخ 

دوخ تیب  لها  هب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هّللا  همحر  يدنوار  بطق 
؟ ار راک  نیا  درک  دهاوخ  هک  دندیسرپ  مّلس ،  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دننام  دش  مهاوخ  دیهـش  رهز  هب  نم  هک  دومرف  یم 

يرهز ناهنپ  هیواعم  سیق ،  نب  ثَعْشَا  رتخد  هَدْعَج  نم  نز  هک  دومرف 
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رود دوخ  زا  نک و  نوریب  دوخ  هناخ  زا  ار  وا  دنتفگ : .دناروخب  نم  هب  ار  رهز  نآ  هک  ار  وا  درک  دهاوخ  رما  داتسرف و  دهاوخ  وا  يارب 
ارم وا  ریغ  هب  یـسک  منک  نوریب  ار  وا  رگا  تسا ،  هدـشن  عقاو  وا  زا  يراک  زونه  منک  نوریب  هناخ  زا  ار  وا  هنوگچ  هک  دومرف  نادرگ ، 

.دندرک جارخا  ارم  تیانج  مرج و  یب  هک  دوب  دهاوخ  يرذع  مدرم  دزن  ار  وا  تشک و  دهاوخن 

مالّـسلا هیلع  نسح  هب  ار  رهز  نیا  رگا  هک  داد  ماغیپ  داتـسرف و  هدـعج  يارب  یلتاـق  رهز  اـب  يرایـسب  لاـم  هیواـعم  یتّدـم  زا  دـعب  سپ 
نآ هک  دومن  مزع  میمـصت  نز  نآ  سپ  مروآ ؛  یم  رد  دـیزی  دوخ  رـسپ  هلابح  هب  ارت  مهد و  یم  وت  هب  مهرد  رازه  دـص  نم  یناروخب 

.دیامن مومسم  ار  ترضح 

رایـسب راطفا  تقو  رد  هدرک و  رثا  بانج  نآ  رب  یگنـشت  دوب و  یمرگ  رایـسب  زور  دوب و  هزور  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  باـنج  يزور 
نوچ دیماشایب ، ترضح  نآ  هب  دوب و  هدرک  نآ  رد  لخاد  ار  رهز  نآ  دروآ و  ترضح  نآ  يارب  زا  يریش  تبرـش  نز  نآ  دوب ، هنـشت 

ینادواج نانج  هب  یناف  ناهج  نیا  زا  هک  درک  دمح  ار  دنوادخ  تفگ و  عاجرتسا  هملک  دومرف  ّمس  ساسحا  دـیماشایب و  ترـضح  نآ 
يا دومرف : درک و  هدـعج  هب  يور  سپ  دـیامرف ، یم  رادـید  ار  هزمح  رفعج و  دوخ  ّمع  ود  ردام و  ردـپ و  ّدـج و  دـهد و  یم  لـیوحت 

بیرف ارت  صخش  نآ  تفای ،  یهاوخن  نم  زا  دعب  یفلخ  هک  دنگوس  ادخ  هب  ارت ، دشکب  ادخ  ارم ، یتشک  ادخ ! نمشد 
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ّدج هب  نآ  زا  دـعب  دـنام و  َملَا  درد و  رد  زور  ود  ترـضح  نآ  سپ  دـیامرف ؛ راوـخ  دوـخ  باذـع  هـب  ار  ود  ره  ار  وا  ارت و  ادـخ  هداد 
.دیدرگ قحلم  دوخ  رادقم  یلاع  ردپ  راوگرزب و 

هلاـبح هب  ار  وا  نکیلو  داد  وا  هب  دوب  هدرک  هدـعو  هک  یلاـم  نآ  یتیاور  هب  درکن و  دوخ  ياهدـهع  هب  اـفو  هنوعلم  نآ  يارب  زا  هیواـعم 
(38) .درک دهاوخن  افو  دیزی  اب  درکن  افو  مالّسلا  هیلع  نسح  اب  هک  یسک  تفگ :  درواینرد و  دیزی 

تفر و هنیدم  هب  ترضح  نآ  دش ، هحلاصم  هیواعم  مالّـسلا و  هیلع  نسح  ماما  نیبام  نوچ  هک  هدرک  لقن  هنع  هّللا  یـضر  دیفم  خیـشو 
هیواعم تراما  تّدم  زا  لاس  هد  هکنآ  ات  دوب  دوخ  راگدرورپ  رما  رظتنم  تشاد و  شیوخ  لزنم  تمزالم  هدومرف و  ظیغ  مظک  هتـسویپ 

ماما اب  هک  دوب  هحلاصم  هدهاعم و  طیارش  فالخ  نیا  نوچ  دیزی و  دوخ  دنزرف  يارب  زا  دریگب  تعیب  هک  دش  مزاع  هیواعم  تشذگب و 
نآ هب  مدرم  لابقا  مالّـسلا و  هیلع  نسح  ماما  لالج  تمـشح و  هظحـالم  هب  مه  ببـس و  نیدـب  مرجـال  دوب ، هدرک  مالّـسلا  هیلع  نسح 

اب دیبلط  مور  هاشداپ  زا  يرهز  دومن و  ترـضح  نآ  لتق  مزع  میمـصت  تهج  کی  لد و  کی  سپ  تشاد  میب  ترـضح  نآ  زا  بانج 
دیهش رهز  هب  هدومن و  مومـسم  ار  ترـضح  نآ  هدعج  رگا  دش  نماض  داتـسرف و  سیق  نب  ثعـشا  رتخد  هدعج  يارب  مهرد  رازه  دص 

مومـسم یتبرـش  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هبذاک ،  هدـعو  نآ  لام و  عمط  هب  هدـعج  مرجـال  دروآرد ، دـیزی  هلاـبح  رد  ار  وا  دـنک 
ترضح نآ  تخاس و 
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ایند زا  يرجه  مهاجنپ  لاس  رفـص  هام  رد  ات  درک  یم  رثا  شکراـبم  دوجو  رد  رهز  هتـسویپ  تسیز و  یم  ضرم  تلاـح  هب  زور  لـهچ 
هیلع نیسح  ماما  شردارب  دیشک و  لوط  لاس  هد  شتفالخ  تّدم  دوب و  هدیـسر  لاس  تشه  لهچ و  هب  شفیرـش  ّنس  دومرف و  تلحر 

(39) .دش نوفدم  عیقب  رد  مالّسلااهیلع  دسا  تنب  همطاف  شا  هّدج  دزن  رد  تشگ و  وا  نیفکت  لیسغت و  زیهجت و  ّیلوتم  مالّسلا 

ار ام  ياهندرگ  هّللا !  لوسر  نبای  تفگ :  تفر و  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  تمدخ  هب  يدرم  هک  هدـش  تیاور  جاجتحا )   ) باتک رد  و 
هب ار  تفـالخ  هکنآ  ببـس  هب  تفگ :  ببـس ؟  هچ  هب  دومرف : ترـضح  يدـینادرگ ،  هّیما  ینب  ناـمالغ  ار  نایعیـش  اـم  يدرک و  لـیلذ 
ات مدرک  یم  گنج  وا  اب  زور  بش و  متفای  یم  يروای  رگا  متفاین و  يروای  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : ترـضح  یتشاذـگ .  هیواـعم 

دهع دنیآ  یمن  نم  راک  هب  ناشیا  هک  متسناد  ار و  ناشیا  مدرک  ناحتما  ار و  هفوک  لها  متخانش  نکیلو  دنک  مکح  وا  نم و  نایم  ادخ 
نآ تسا ،  هّیما  ینب  اب  ناشیا  لد  تسا و  نم  اب  ناشنابز  تسین ،  يدامتعا  ناشیا  رادرک  راتفگرب و  تسین و  یئافو  ار  ناشیا  ناـمیپ  و 

هتـسویپ تشاذـگ و  اهنوخ  نآ  ریز  رد  درک و  بلط  یتشط  تخیر  ورف  شکرابم  قلح  زا  نوخ  هاـگان  هک  تفگ  یم  نخـس  ترـضح 
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  نبای  متفگ :  تفگ  يوار  .دش  نوخ  نآ  زا  ّولمم  تشط  نآ  هکنآ  ات  دمآ  یم  شفیرش  قلح  زا  نوخ 

نیا مّلس !  و 
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رد هک  اـهنوخ  نیا  تسا و  هدیـسر  نم  رگج  هب  رهز  نآ  دـنا  هداد  نم  دروـخ  هب  دوـب و  هداتـسرف  يرهز  هیواـعم  هک  دوـمرف  تسیچ ؟ 
اوادم هداد و  رهز  ارم  رگید  هبترم  ود  هک  دومرف  ترضح  ینک ؟  یمن  اوادم  ارچ  متفگ :  تسا ؛  نم  رگج  ياه  هعطق  ینیب  یم  تشط 

(40  .) تسین اود  هجلاعم و  لباق  تسا و  موس  هبترم  نیا  هدش 

هب هک  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  ضرم  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  هّیما  یبا  نب  هدانج  زا  ربتعم  دنـس  هب  رثالا ) هیافک   ) بحاص و 
نآ رد  ار  شکرابم  رگج  هراپ  هراـپ  دـندوب و  هتـشاذگ  یتشط  وا  يور  شیپ  رد  مدـید  متفر  وا  تمدـخ  هب  دومرف  لاـحترا  ضرم  نآ 

جالع زیچ  هچ  هب  ار  گرم  ادـخ ! هدـنب  يا  دومرف : ینک ؟  یمن  هجلاـعم  ار  دوخ  ارچ  نم !  يـالوم  يا  متفگ :  سپ  تخیر  یم  تشط 
 : متفگ درک ؟ ناوت  یم 

زا دعب  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  ار  ام  داد  ربخ  هک  دومرف  دش و  تفتلم  نم  بناج  هب  سپ  .َنوُعِجار  ِْهَیِلا  ّانِاَو  هّلل  ّانِا 
، دنوش دیهش  رهز  هب  ای  غیت  هب  ناشیا  همه  دنـشاب و  همطاف  یلع و  نادنزرف  زا  ناشیا  سک  هدزای  دوب ، دنهاوخ  ماما  هفیلخ و  هدزاود  وا 

َّدِعَتِْـسا معن :  لاـق  نک !  هظعوم  ارم  هّللا !  لوـسر  نباـی  متفگ :  نم  تسیرگ ،  ترـضح  دنتـشادرب  ترـضح  نآ  دزن  زا  ار  تشط  سپ 
.َِکلَجَا ِلُولُح  َْلبَق  كَداز  ْلِّصَحَو  َكِرَفَِسل 

یم ایند  بلط  وت  هک  نادب  امن و  لیصحت  لجا  ندیسر  زا  شیپ  ار  رفس  نآ  هشوت  وش و  ترخآ  رفس  يایهم  هک  دومرف 
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هچ ره  هک  نادب  و  یتسه ؛  نآ  رد  هک  يزور  رب  تسا  هدـماین  زونه  هک  ار  يزور  هودـنا  نکم  راب  دـنک و  یم  بلط  ارت  گرم  ینک و 
باسح ایند  لالح  رد  هک  نادب  و  دوب ؛ یهاوخ  يرگید  راد  هنیزخ  تشاد و  یهاوخن  هرهب  دوخ  توق  زا  هدایز  یئامن  لیصحت  لام  زا 

نک ضرف  يرادرم  هلزنم  هب  دوخ  دزن  ار  ایند  سپ  تسا ،  باتع  بجوم  ندش  نآ  ياه  ههبـش  بکترم  باقع و  ایند  مارح  رد  تسا و 
رْزِو و نآ  رد  دشاب  مارح  رگا  یـشاب و  هدیزرو  نآ  رد  دـهز  دـشاب  لالح  رگا  هک  دـشاب  یفاک  ارت  هچنآ  ردـق  هب  رگم  ریگم  نآ  زا  و 

یباتع رگا  ترورـض و  لاح  رد  دوش  یم  لالح  هتیم  هچنانچ  دـشاب  لالح  وت  رب  یـشاب  هتفرگ  هچنآ  هک  اریز  یـشاب ؛  هتـشادن  یهانگ 
نک راک  نانچ  دوخ  ترخآ  يارب  و  ( 41) دوب یهاوخ  هشیمه  ایوگ  هک  نک  راک  نانچ  دوخ  يایند  يارب  زا  دشاب و  رتمک  باتع  دشاب 

نوریب سپ  یمکح ،  تنطلس و  یب  یشاب  هتشاد  تباهم  و  هلیبق ،  موق و  یب  یـشاب  زیزع  هک  یهاوخ  رگا  درم و  یهاوخ  ادرف  ایوگ  هک 
شـسدقم سفن  هکنآ  ات  دومرف  ناشن  زاجعا  نانخـس  ظعاوم و  عون  نیا  زا  ادخ و  تعاطا  تّزع  يوس  هب  ادخ  تیـصعم  ّتلذم  زا  ور 

ردارب دـمآرد  رد  زا  دوس  ـالا  یبا  نب  دوسا  اـب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  سپ  .دـش  درز  شکراـبم  گـنر  تشگ و  عـطقنم 
رگیدکی اب  رایسب  زار  تسشن و  وا  دزن  دیسوب و  ار  شا  هدید  ود  نایم  ار و  وا  كرابم  رس  تفرگرب و  رد  ار  دوخ  راوگرزب 
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ماما ترضح  سپ  تسا ،  هدیسر  وا  هب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  توف  ربخ  هک  ایوگ  .َنوُعِجار  ِْهَیِلا  ّانِاَو  هّلل  ّانِا  تفگ :  دوسا  سپ  دنتفگ 
ضایر هب  شسّدقم  حور  درپس و  وا  هب  ار  تفالخ  عئادو  تفگ و  وا  هب  ار  تماما  رارسا  هدینادرگ  دوخ  ّیصو  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

رد دوب و  لاس  تفه  لهچ و  تقو  نآ  رد  شکرابم  رمع  يرجه و  مهاجنپ  لاس  رد  رفص  هام  رخآ  هبنشجنپ  زور  رد  درک  زاورپ  سدق 
(. 42) دیدرگ نوفدم  عیقب 

تشگ رهاظ  بانج  نآ  رب  ایند  زا  لاحترا  راثآ  دش و  مومسم  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  نوچ  نارگید ،  یسوط و  خیـش  تیاور  قفاوم  و 
یم هک  دومرف  ترضح  ار ؟ دوخ  یبای  یم  هنوگچ  ردارب ! يا  تفگ :  دش و  رـضاح  ترـضح  نآ  نیلاب  رب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ، 

هب مریگ و  یمن  دوخ  لـجا  رب  یـشیپ  هک  مناد  یم  اـیند و  ياـهزور  زا  يزور  رخآ  ترخآ و  ياـهزور  زا  يزور  لّوا  رد  ار  دوخ  منیب 
هکلب دوخ  راـتفگ  نیا  زا  منک  یم  رافغتـسا  ار و  ناردارب  ناتـسود و  وت و  تقراـفم  مراد  یم  هورکم  مور و  یم  دوخ  ّدـج  ردـپ و  دزن 

ار رفعج  هزمح و  دوخ  ّمع  ود  ارهز و  همطاف  مردام  نینم و  ؤملاریما  مردپ  ادخ و  لوسر  دوخ  ّدج  تاقالم  هکنآ  يارب  منتفر  ناهاوخ 
هچره دنک  یم  كرادت  تسا و  تبیصم  ره  هدنهد  یلست  ادخ  باوث  تسا و  هتشذگ  ره  ضوع  ادخ  مهیلع )  همالس  هّللا و  تاولـص  )

هدرک نم  اب  راک  نیا  سک  مادک  متسناد  تشط و  رد  ار  دوخ  رگج  ردارب ، يا  مدید  انامه  تسا ،  هدش  توف  ار 
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ادـخ هب  تفگ :  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  درک ؟ یهاوخ  هچ  وا  اـب  میوگب  وـت  هب  رگا  تسا  هدـش  اـجک  زا  شلـصا  تسا و 
ادخ لوسر  مّدج  منک  تاقالم  هک  نآ  ات  وا  هب  مهد  یمن  ربخ  ارت  سپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  تشک .  مهاوخ  ار  وا  دنگوس !

: وحن نیا  هب  سیونب  ارم  همان  ّتیصو  ردارب ، يا  نکیلو  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 

مالّسلا هیلع  نسح  ماما  همان  ّتیصو 

منک یم  ّتیصو  مالّسلا .  هیلع  یلع  نب  نیسح  دوخ  ردارب  يوس  هب  مالّسلاامهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  زا  تسا  یتّیـصو  نیا  )
درادن و کیرش  تیدوبعم  ردو  ندیتسرپ  راوازـس  تسوا  درادن و  کیرـش  يدنوادخ  رد  هک  ادخ  ّتینادحو  هب  مهد  یم  یهاوگ  هک 

ریدـقت وا  ار  زیچ  ره  تسا و  هدرک  قلخ  وا  ار  زیچ  همه  تسین و  يروای  نیعم و  هب  جاـتحم  تسین و  وا  کیرـش  یـسک  یهاـشداپ  رد 
راگتـسر ار  وا  دـنک  تعاطا  هک  ره  انث  دـمح و  هب  تسا  نیدومحم  نیرتراوازـس  تدابع و  هب  تسا  نیدوبعم  نیرتراوازـس  وا  هدرک و 

ّتیـصو و سپ  دبای ، یم  تیاده  وا  يوس  هب  دـنک  هبوت  هک  ره  دوش و  یم  هارمگ  ار  وا  دـنک  ینامرفان  تیـصعم و  هکره  ددرگ و  یم 
يرذگرد هک  وت ، تیب  لها  دوخ و  نادنزرف  دوخ و  لها  زا  مراذگ  یم  دوخ  زا  دعب  هک  اهنآ  قح  رد  نیسح  يا  ارت  منک  یم  شرافس 

و اهنآ ، يارب  یشاب  نابرهم  ردپ  ناشیا و  هب  تبسن  یشاب  نم  فَلَخ  ار و  ناشیا  ناراکوکین  ناسحا  ینک  لوبق  ناشیا و  ناراکهانگ  زا 
یلص هانپ  تلاسر  ترضح  اب  ارم  ینک  نفد  هکنآ 
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هکنآ لاح  دنا و  هدش  وا  هناخ  لخاد  وا  تصخر  یب  هک  یئاهنآ  زا  وا  هناخ  ترـضح و  نآ  هب  مّقحَا  نم  انامه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
َنَذْءُوی ْنَا  ِّالا  ِِّیبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخْدَت  اُونَمآ ال  َنیذَّلا  َاهُّیَا  ای   : ) هدومرف دوخ  دـیجم  باتک  رد  هچنانچ  نآ ،  زا  تسا  هدرک  یهن  یلاعت  قح 

(43  .() مَُکل

رد لخاد  نذا  یب  هک  دوخ  تایح  رد  ار  ناشیا  دادن  تصخر  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  دنگوس  ادخ  هب  سپ 
رد میئامن  فرّـصت  میراد  تصخر  مینوذءام و  ام  نکلو  ترـضح  نآ  تافو  زادـعب  دیـسرن  ناـشیا  هب  یتصخر  مه  دـنوش و  وا  هناـخ 

محر تبارق و  قح  هب  ارت  مهد  یم  دنگوس  دوش  عنام  نز  نآ  رگا  ردارب ، يا  سپ  تسا ؛  هدیسر  ام  هب  ثاریم  هب  ترضح  نآ  زا  هچنآ 
تاقالم ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  تلاسر  ترـضح  ات  دوش  هتخیر  نیمز  رب  نوخ  زا  همجحم  ردق  هب  نم  هزانج  رد  يراذگن  هک 

 ( یفاـک  ) تیاور قفاوم  و  (. 44  ) مدیـشک مدرم  زا  وا  زا  دعب  هچنآ  زا  ترـضح  نآ  هب  منک  تیاکـش  میامن و  همـصاخم  وا  دزن  منک و 
شیوخ يایاصو  زا  نوچ  ( 45) .دینک نفد  ارم  مالّـسلااهیلع  همطاف  مردام  دزن  رد  عیقب و  هب  دـیهد  لمح  ارم  هزانج  سپ  دومرف : هریغو 

.دیمارخ تشهب  يوس  هب  هدرک  عادو  ار  ایند  دیدرگ  غراف 

ارم رسپ  یلع  رفعج و  نب  هّللادبع  ارم و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دومرف ، تلحر  اقب  ملاع  هب  ترـضح  نآ  نوچ  هک  تفگ  ساّبع  نبا 
لوسر ترضح  هرونم  هضور  رد  هک  تساوخ  داد و  لسغ  ار  ترضح  نآ  دیبلط و 
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دنتـشگ عمج  نامثع  نادنزرف  نایفـس و  یبا  لآ  ناورم و  سپ  دـنک ، لخاد  ار  ترـضح  نآ  دـیاشگب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
زگره نیا  ادـخ ، لوسر  اب  مالّـسلا  هیلع  نسح  دوش و  نفد  عیقب  رد  اهناکم  نیرتدـب  هب  مولظم  دیهـش  نامثع  دـنتفگ : دـندش و  عناـمو 

يدنوادخ نآ  قح  هب  دومرف  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دوش ؟! یلاخ  ریت  زا  اه  هبعج  دوش و  هتسکش  اهریشمش  اه و  هزین  ات  دش  دهاوخن 
زا وا  هناخ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  تسا  ّقَحَا  همطاف  یلع و  دنزرف  نسح  هک  هدینادرگ  مرتحم  مرح  ار  هّکم  هک 

نوریب هنیدم  زا  ار  رذوبا  هک  اهاطخ  لاّمح  زا  تسا  رتراوازس  وا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنا ، هدیدرگ  وا  هناخ  لخاد  تصخر  یب  هک  اهنآ 
هیلع و هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  ناگدـنار  ار و  نآ  هاگارچ  هنیدـم و  فارطا  درک  قُُرق  درک و  هچنآ  درک  دوعـسم  نبا  رامع و  اب  درک و 

(. 46) داد هانپ  ار  مّلس  هلآ و 

نسح دوخ  ردارب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  تفگ :  تفر و  نز  نآ  دزن  هب  دش ، راوس  دوخ  رتسا  رب  ناورم  رگید ، تایاور  نیماضم  قفاوم  و 
سپ موش ؟  عنام  هنوگچ  تفگ :  وش ، عنام  اـیب و  دـنک ، نفد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  اـب  هک  تسا  هدروآ  ار  مالّـسلا  هیلع 

درک یم  دایرف  دروآ و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترـضح  ربق  دزن  هب  هدرک  راوس  رتسا  رب  ار  وا  دمآ و  ریز  هب  رتسا  زا  ناورم 
ار مالّسلا  هیلع  نسح  دیراذگم  هک  ار  هّیما  ینب  دومن  یم  صیرحت  و 
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.دننک نفد  شّدج  يولهپ  رد 

، دیآ یم  تسا  رهاظ  وا  زا  هنتف  رش و  رثا  هک  میدید  ار  یصخش  میدینش و  اهادص  هاگان  هک  میدوب  نانخـس  نیا  رد  تفگ :  ساّبع  نبا 
نم رب  شرظن  نوچ  دـنک ، یم  لاتق  رب  صیرحت  ار  مدرم  دـیآ و  یم  تسا و  راوس  سک  لـهچ  اـب  تسا  هنـالف  مدـید  مدرک  رظن  نوچ 

ار یسک  دیهاوخ  یم  دینک  یم  رازآ  ارم  زور  ره  دیا  هدیناسر  مه  هب  تئرج  نم  رب  امـش  ساّبع !  نبای  تفگ :  دیبلط و  شیپ  ارم  داتفا 
يوش و یم  راوس  رتش  رب  ( 47) زور کی  هاتَاْوَساو !  متفگ :  نم  مهاوخ ،  یمن  مراد و  یمن  تسود  ار  وا  نم  هک  دینک  نم  هناخ  لخاد 
بیبح و ادـخ و  لوسر  نایم  يوش  لیاح  ینک و  گنج  ادـخ  ناتـسود  اب  یناـشنورف و  ار  ادـخ  رون  یهاوخ  یم  رتسا و  رب  زور  کـی 
ار مالّـسلا  هیلع  نسح  مراذگ  یمن  هک  دنگوس  ادـخ  هب  دز  دایرف  دـنکفا و  رتسا  زا  ار  دوخ  دـمآ و  ربق  دزن  هب  نز  نآ  سپ  وا ؛ تسود 

(48  .) تسه نم  رس  رد  وم  کی  ات  دینک  نفد  اج  نیا  رد 

مـشاه ینب  سپ  دندیـشک ! نوریب  بانج  نآ  هزانج  زا  ریت  داتفه  هکنآ  ات  دـندرک  ناراب  ریت  ار  ترـضح  نآ  هزاـنج  رگید  تیاور  هب  و 
ّتیصو هک  ار  امش  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دننک ، گنج  دنـشکب و  اهریـشمش  دنتـساوخ 

یم هنیآ  ره  دوبن  مردارب  ّتیـصو  رگا  هک  درک  باطخ  ناشیا  هب  سپ  دوش ، هتخیر  ینوخ  هک  دـینکم  نینچ  دـینکن و  عیاض  ار  مردارب 
یلص ربمغیپ  دزن  ار  وا  هنوگچ  دید 
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عیقب بناج  هبو  دنتشادرب  ار  ترضح  نآ  هزانج  سپ  مدیلام ؛  یم  كاخرب  ار  امش  ياه  ینیب  مدرک و  یم  نفد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
(49) .دندرک نفد  مالّسلااهیلع  دسا  تنب  همطاف  وا  هّدج  دزن  دنداد و  لمح 

 ، تشگ یفَطنُم  هنتف  شتآ  دـنداد و  تکرح  عـیقب  تمـس  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هزاـنج  هک  یتـقو  هدرک  تـیاور  جرفلاوـبا  و 
نسح ماما  هزانج  ایآ  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیشک ، شود  رب  ار  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ریرـس  درک و  تعیاشم  زین  ناورم 
هعرج لازیالو  يدومن  نوخ  زا  رپ  ار  وا  لد  مردارب  تایح  لاح  رد  هتـسویپ  مسق  ادخ  هب  هکنآ  لاح  ینک و  یم  لمح  ار  مالّـسلا  هیلع 
لداعم اههوک  اب  وا  يرابدرب  ملح و  هک  مدروآ  اج  هب  یـسک  اب  ار  اهراک  نیا  نم  هک  تفگ  ناورم  يدـیناروخ ،  یم  وا  هب  ظیغ  ياـه 

(50 !) دوب

يراعـشا مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـنداهن  دـحل  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ندـب  هک  یماـگنه  هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا  و 
 : تسا تیب  ود  نیا  هلمج  زا  هک  تفگب 

ینَساحَم ُبیطَا  ْمءا  یْساَر  ُنَهْدَا  َءای  رعش : 

ٌبیلَس َْتنَاَو  ٌروُفْعَم  َکُْساَرَو 

هَریزَغ ُعُومُّدلاَو  ٌلیوَط  یئاُکب 

ٌبیرَق ُرازَملاَو  ٌدیَعب  َتنَاَو 

هلآ هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  هک  هدش  تیاور  ساّبع  نبا  زا  راوگرزب  نآ  ترایز  ترضح و  نآ  رب  هیرگ  تلیـضف  رد  و 
یتح دیرگب  وا  رب  زیچ  همه  دننک و  هیرگ  وا  رب  هناگتفه  اهنامسآ  هکئالم  دننک  دیهش  رهز  هب  ار  نسح  مدنزرف  نوچ  هک  دومرف  مّلس  و 

روک اه  هدید  هک  يزور  دوشن  روک  شا  هدید  دیرگب  وا  رب  هکره  ایرد و  نایهام  اوه و  ناغرم 
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وا عیقب  رد  هکره  و  دنوش ، كانهودنا  اهلد  هک  يزور  رد  وا  لد  دوشن  كانهودنا  دوش ، كانهودنا  وا  تبیصم  رب  هک  رهو  دوش ؛ یم 
(51  .) تسا نازرل  نآ  رب  اه  مدق  هک  يزور  رد  ددرگ  تباث  طارص  رب  شمدق  دنک  ترایز  ار 

مالّسلا هیلع  یلع  نایعیش  بهن  لتق و  رد  هیواعم  نایغط  نایب  رد  مجنپ :  لصف 

دـش یمن  تسد  هب  ورین  نآ  ار  هیواعم  تشاد  یناگدنز  ناهج  نیا  رد  هک  يدنچ  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  هک  دـنامن  یفخم 
ماما تبیه  تمـشح و  زا  نمـشد  تسود و  بولق  هچ  دراد ؛ كاله  راـمد و  هضرع  وزرآ  بسح  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  هک 

هتسویپ دوب  هدومرف  هیواعم  اب  هک  هحلاصم  نآ  زا  دوب و  یتّقفش  فعش و  وا  ترضح  هب  ار  ناناملـسم  دوب و  هدنکآ  مالّـسلا  هیلع  نسح 
دوب و كانساره  هیواعم  .دنداد  یم  شزیگنا  هیواعم  هب  هلتاقم  شیوخ و  قح  بلط  رد  دندومن و  یم  تمالم  ماهـس  فده  ار  شبانج 
دندرک و یم  ماش  رفس  ترضح  نآ  ّصاوخ  نایعیـش و  هکنادنچ  درک  یم  ارادم  قفر و  هب  راک  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  نایعیـش  اب 
ار هیواعم  دنتفر و  یم  تمالـس  هب  دنتفرگ و  یم  لاملا  تیب  زا  ار  دوخ  يایاطع  همه  نیا  اب  دـندومن و  یم  تعانـش  متـش و  ار  هیواعم 

یم راک  تکلمم  ریبدت  تحلـصم و  تابجوم  هب  دوب و  تنطیـش  يرْکَن و  مکح  هب  هکلب  دوبن  اخـس  ملح و  مکح  هب  اطع  لّمحت و  نیا 
رفس هب  دیزی  شرسپ  اب  هیواعم  سپ  .دیسر  تداهش  عیفر  هجرد  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  يرجه  مهاجنپ  لاس  ات  دوب  نیا  درک و 

لابقتسا هب  مدرم  دوش  هنیدم  دراو  تساوخ  هک  يزور  نوچ  دش و  نوریب  ماش  زا  جح 
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داتفا هچ  تفگ :  تسا ،  رادیدپ  سک  رتمک  راصنا  هفیاط  زا  دنا و  هتفاتش  وا  لابقتسا  هب  مک  مدرم  هک  دید  دش  نارگن  هیواعم  دنتفر  وا 
لابقتسا هب  دنوش و  راوس  هک  دنرادن  یبوکرم  هک  نادنچ  دننانیکـسم  ناشیورد و  ناشیا  دنتفگ : دندماین ؟ ام  لابقتـسا  هب  هک  ار  راصنا 

نارتش حضاون )   ) هچ درک ؛ هدارا  ار  راصنا  ریقحت  عینـشت و  نخـس  نیا  زا  و  دیـسر ؟ هچ  ار  ناشیا  حضاون  تفگ :  هیواعم  دنیآ ؛ نوریب 
دّیـس و هک  هدابع  نب  سیق  رب  نخـس  نیا  نایعا .  رباکا و  باسح  رد  هن  دننارودزم  رامـش  رد  راصنا  هکنآ  زا  هیانک  دـنیوگ  ار  شکبآ 

هّللا لوسر  تاوزغ  رگید  دـحا و  ردـب و  هوزغ  رد  دـندرک  یناف  ار  دوخ  نارتش  راـصنا  تفگ :  دـمآ و  نارگ  دوب  راـصنا  هداز  گرزب 
هب مالسا  هکنآ  ات  دندرک  یم  گنج  اهامش  اب  هتسویپ  وت و  ردپ  رب  وترب و  دندز  یم  ریـشمش  هک  یماگنه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
هک تفگ  سیق  هراب  رگید  دـش ؛ تکاس  هیواعم  دـیتشاد ! تهارک  نآ  زا  دـیتساوخ و  یمن  امـش  دـش و  بلاغ  رهاظ و  ناـشیا  ریـشمش 
زا تفگ :  هیواعم  دش ؛ دنهاوخ  بلاغ  ام  رب  ناراکمتـس  وا  زا  دعب  هک  تسا  هداد  ربخ  ار  ام  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
ربص سپ  تفگ :  مینک ،  تاقالم  ار  وا  هک  یهاگ  ات  مینک  ربص  هک  دومرف  رما  ار  ام  تفگ :  سیق  درک ؟ رما  هچ  ار  امش  ربخ  نیا  سپ 

هداس هچ  ینعی  تخاس  تعانش  نیرق  ار  ناشیا  تدیقع  هیانک  هب  نخس  نیا  رد  .دینک و  رادید  ار  وا  ات  دینک 
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يا تفگ :  دمآ و  نخـس  هب  سیق  هراب  رگید  درک و  دـیهاوخ  تاقالم  ار  ربمغیپ  رگید  يارـس  رد  دـیراد  نامگ  هک  دـیا  هدوب  یمدرم 
یم گنج  هک  مدید  شکبآ  نارتش  هب  ردب  زور  رد  ار  امـش  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ینک ؟  یم  شنزرـس  شکبآ  نارتش  هب  ار  ام  هیواعم 

اب ام  ریـشمش  میب  زا  نایفـسوبا  تردپ  وت و  دینک و  راوتـسا  ار  ناطیـش  تریـس  دـینک و  شوماخ  ار  ادـخ  رون  دـیتساوخ  یم  دـیدرک و 
.دیدرک مالسا  لوبق  مامت  تهارک 

هکنآ ات  دروآ  رامـش  هب  بانج  نآ  لئاضف  زا  ناوارف  دوشگ و  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  بقاـنم  لـئاضف و  هب  ناـبز  سیق  نآزا  سپ 
ادخ لوسر  تبارق  اب  دندرک و  تموصخ  ام  اب  شیرق  دننک  تعیب  نم  ردپ  اب  هک  دنتـساوخ  دـندش و  عمج  راصنا  هک  یماگنه  تفگ : 

هک مدوخ  ناج  هب  مسق  دندومن ، متس  مالّسلاامهیلع  دّمحم  لآ  راصنا و  اب  نآ  سپ  زا  دندرک و  جاجتحا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
هیواعم تسین .  یّقح  تفالخ  رد  ار  سک  چیه  وا  دالوا  یضترم و  یلع  زج  مجع  برع و  زا  نت  کی  هن  شیرق و  زا  هن  راصنا و  زا  هن 

زا داد و  ربخ  اهنآ  هب  ارت  تردپ  یتخومآ ،  ار  تاملک  نیا  سک  مادک  زا  دعـس  رـسپ  يا  تفگ :  تشگ و  كانمـشخ  تاملک  نیا  زا 
نآ تفگ :  نم ،  رب  مردپ  قح  زا  رتگرزب  وا  قح  تسا و  نم  ردـپ  نم و  زا  رتهب  هک  مدینـش  یـسک  زا  تفگ :  سیق  یتفرگ ؟  ارف  يو 

ملاع مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تفگ :  تسیک ؟  سک 
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یْنَیب ادیهَـش  هّللِاـب  یفَک  لـُق  : ) داتـسرف ار  هکراـبم  هیآ  نیا  وا  قـح  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  یـسک  نآ  تّما و  نیا  قیدـص  تّما و  نیا 
(52 (.) ِباتِْکلا ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَمَو  ْمُکَْنَیبَو 

رکبوبا تّما ،  قیدـص  تفگ :  هیواعم  درک ، تئارق  دوب  هدـش  لزان  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  نءاـش  رد  هک  نآرق  تاـیآ  زا  رایـسب  و 
تـسا نینچ  هن  تفگ :  سیق  تسا ،  مالـس  نب  هّللادـبع  باتک ،  ملع  تسوا  دزن  رد  هک  سک  نآ  تسا و  رمع  تّما ،  قوراـف  تسا و 

: داتسرف وا  نءاش  رد  هیآ  نیا  یلاعت  قح  هک  تسا  سک  نآ  ، ءامسا نیا  هب  یلْوَا  ّقَحَا و  هکلب 

(53 (.) ُْهنِم ٌدِهاش  ُهُوْلتَیَو  ِهِّبَر  ْنِم  ٍهَنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَفَا  )

ُهالْوَم ُْتنُک  ْنَم  دومرف : درک و  بصن  مخ  ریدغ  رد  ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  یلوا  ّقَحَا و  سک  نآ  و 
.ِهِسْفَن ْنِم  ِِهب  یلْوَا  ُِّیلَعَف  ِهِسْفَن  ْنِم  ِِهب  یلْوَاَو 

: دومرف وا  هب  كوبت  هوزغ  رد  و 

 . يدَْعب َِّیبَن  هَّنَا ال  ِّالا  یسُوم  ْنِم  َنوراه  َِهلِْرنَِمب  یّنِم  َْتنَا 

ره دیوگن و  نخـس  مالّـسلا  هیلع  یلع  لیاضف  رد  هک  دهد  ربخ  ار  مدرم  يدانم  ات  داد  نامرف  هیواعم  دروآ ، اجنیدب  نخـس  سیق  نوچ 
رده شنوخ  ءابَه و  شلام  دیوجن  تئارب  بانج  نآ  زا  دنک و  رکذ  یتلیضف  وا  زا  دیاشگ و  مالّـسلا  هیلع  یلع  حدم  هب  نابز  هک  سک 

(54  .) تسا

دوخ ياج  زا  هک  ساّبع  نبا  زج  دنتساخاپ  هب  وا  تمـشح  زا  تعامج  نآ  درک  روبع  شیرق  زا  یتعامج  رب  هنیدم  رد  هیواعم  هلمجلاب ؛ 
ار وت  تشاد  زاب  هچ  ساّبع !  نبای  تفگ :  دمآ  نارگ  هیواعم  رب  ینعم  نیا  تساخنرب ، 
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امـش اب  نیّفـص  رد  هک  يراد  داهن  رد  نیک  مشخ و  نآ  اـنامه  دنتـساخرب ، نم  میرکت  هب  وت  باحـصا  هکناـنچ  يدرکن  نم  میرکت  هک 
سپ تفگ :  ساّبع  نبا  دـش ، هتـشک  متـس  هب  وا  میدرک و  نامثع  نوخ  بلط  ام  هک  ساّبع  نبای  شابم  هدرزآ  نیگمـشخ و  مداد  لاتق 

؟  تشک یک  ار  نامثع  تفگ :  ساّبع  نبا  تشک .  يرفاک  ار  وا  تفگ :  يدرکن ،  وا  نوخ  بلط  ارچ  تشگ ؛  لوتقم  مولظم  زین  رمع 
هچ دنتـشک  قافّتا  هب  ناناملـسم  ار  نامثع  رگا  درک  لطاب  ارت  تّجح  نخـس  نیا  تفگ :  ساـّبع  نبا  .دنتـشک  ار  وا  ناناملـسم  تفگ : 

نابز زین  وت  دندنبب  مالّـسلا  هیلع  یلع  بقانم  زا  نابز  مدرم  هک  ما  هتـشون  راْصمَا  دالب و  هب  نم  تفگ :  هیواعم  تقو  نیا  يراد ؟  نخس 
ار ام  نآرق  لیوءات  زا  تفگ  منک ،  یمن  یهن  تفگ :  ینک ؟  یم  یهن  نآرق  تئارق  زا  ار  ام  اـیآ  هیواـعم  يا  تفگ :  راد ؛ هگن  ار  دوخ 
ای ندـناوخ  تسارتبجاو ،  کی  مادـک  تفگ :  ساـّبع  نبا  ارنآ ؟! نکم  ینعم  نکل  ار  نآرق  نک  تئارق  یلب ،  تفگ :  ینک ؟  یم  یهن 
هچ نآرق  تاـملک  زا  يادـخ  هک  دـنادن  سک  رگا  تفگ :  ساـّبع  نبا  تـسا ،  رتـبجاو  لـمع  تـفگ :  نآ ؟  ماـکحا  هـب  ندرک  لـمع 
وت هچنآ  ریغ  هب  ار  نآ  دنک  یم  لیوءات  هک  یسک  زا  ار  نآرق  ینعم  نک  لا  ؤس  تفگ :  هیواعم  دنک ؟ یم  لمع  هنوگچ  تسا  هتساوخ 

رب نآرق  هیواعم !  يا  تفگ :  ساّبع  نبا  دینک ؛ یم  لیوءات  نآ  هب  وت  تیب  لها  و 
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!؟  سوجم يراصن و  دوهی و  زا  طیعم و  یبا  لآ  نایفـسوبا و  لآ  زا  ار  نآ  ینعم  منک  لا  ؤس  یئوگ  یم  وت  هدـش  لزاـن  نم  تیب  لـها 
ایآ نآرق  هب  ندرک  لمع  زا  ار  مدرم  ینک  یم  یهن  هکنآ  ببـس  هب  یلب ،  تفگ :  ینک ؟  یم  نیرق  فیاوط  نیا  اب  ارم  تفگ :  هیواـعم 
لاح نآرق و  مارح  لالح و  هب  ندرک  لمع  زا  ار  ام  يراد  یم  زاـب  نآرق و  مکح  هب  ار  يادـخ  مینک  تعاـطا  هک  ار  اـم  ینک  یم  یهن 

دینک و توالت  ار  نآرق  تفگ :  هیواعم  نید ؛  رد  دنوش  یم  كاله  ار  نآ  داُرم  دننادن  نآرق و  ینعم  زا  دننکن  لا  ؤس  تّما  رگا  هکنآ 
یم هک  هدومرف  نآرق  رد  دـنوادخ  تفگ :  ساّبع  نبا  دـیئوگم ؟! مدرم  هب  هدومرف  لزاـن  امـش  قح  رد  ادـخ  هچنآ  نکل  دـینک  لـیوءات 

هتخورفا مامت  لامک و  هب  ار  دوخ  رون  هکنآ  رگم  دراد  ابِا  دنوادخ  هچ  دـنناوتن ؛ دوخ و  ياهناهد  هب  ار  ادـخ  رون  دـنناشن  ورف  دـنهاوخ 
(55) .دیآ هورکم  نارفاک  رب  دنچ  ره  دزاس 

نانچ تفگ  یهاوخ  راچان  رگا  نک و  هاتوک  تاـملک  هنوگ  نیا  نتفگ  زا  ناـبز  شاـب و  دوخ  لاـح  هب  ساـّبع !  نباـی  تفگ :  هیواـعم 
مهرد رازه  هاـجنپ  یتیاور  هب  مهرد و  رازه  دـص  تفر و  شیوخ  يارـس  هب  تفگب و  نیا  .دنونـشن  مدرم  دـشابن و  راکـشآ  هک  يوگب 
تـسا نوریب  وا  ناما  هیواعم و  دهع  زا  هک  داد  رد  ادن  هنیدـم  رازاب  هچوک و  رد  يدانم  ات  درک  نامرف  و  ( 56) .داتسرف ساّبع  نبا  يارب 

وا تیب  لها  مالّسلا و  هیلع  یلع  بقانم  رد  هک  یسک 
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دیوج و تئارب  وا  زا  دتـسرف و  نعل  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دور  الاب  ربنم  رب  یبیطخ  هک  یناکم  ره  ات  درک  روشنم  دنک و  تیاور  یثیدح 
(57) .دنک دای  نعل  هب  زین  ار  ترضح  نآ  تیب  لها 

شیوخ و یهاشداپ  دـعاوق  دییـشت  هب  تشگرب و  ماش  هب  جـح  زا  غارف  زا  دـعب  داد و  چوک  هّکم  بناج  هب  هنیدـم  زا  هیواعم  هلمجلاـب ، 
نیدب لامُع  ماّکُح و  بناج  هب  راْصمَا  ناْدُلب و  مامت  رد  هدحاو  هخـسن  رد  تخادرپ و  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هعیـش  یهابت  دـیهمت 

تیب لـها  ناـّبحم  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ناتـسود  زا  هک  داـتفا  راوتـسا  هک  سک  ره  ّقح  رد  دیـشاب  نارگن  کـین  هک  درک  روشنم  هنوگ 
هک تشون  رگید  یطخ  ایناث  هکنآ  ات  دادن  اضر  ردق  نیدب  دـینک و  وحم  تسا  ررقم  لاملا  تیب  زا  هک  ایاطع  ناوید  زا  ار  وا  مان  تسوا 
زا رـس  دیـشکب و  ار  وا  تمهت  نامه  هب  دشابن  راوتـسا  دـنچ  رگا  دـنزاس  مهتم  وا  تیب  لها  مالّـسلا و  هیلع  یلع  یتسود  هب  ار  سکره 

دنتخادرپ و مالّـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  تراغ  لتق و  هب  وا  ماّکح  لاّمع و  دش  هدـنکارپ  هیواعم  زا  مکح  نیا  نوچ  ( 58) دیرادرب شنت 
هیلع یلع  نایعیـش  رب  راک  نانچ  دندومن و  ناریو  بارخ و  ار  ناشیا  ياه  هناخ  دـندیناسر و  لتق  هب  نامگ  تمهت و  هب  ار  سک  رایـسب 

تسشن یم  اهباجح  سپ  زا  درب و  یم  شیوخ  يارس  هب  ار  وا  دیوگ  ینخس  قفاوم  یقیفر  اب  تساوخ  هعیش  رگا  هک  دش  گنت  مالّـسلا 
یم دنگوس  هظّلغم  ياهمسق  هب  ار  وا  هاگنآ  تسب  یم  رد  زین  كولمم  مداخ و  يور  رب  و 
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.درک یم  تیاور  یثیدح  تیشخ  تشحو و  مامت  اب  سپ  دنکفین  نوریب  يّرس  ریمض ، نونکم  زا  هک  داد 

تمهت ناتهب و  فده  ار  مالّـسلاامهیلع  وا  تیب  لها  نینم و  ؤملاریما  دـندرک و  عضو  هریثک  بیذاکا  هبذاک و  ثیداحا  يوس  نآ  زا  و 
تسرپ ایند  تاضق  ءاهقف و  راکایر و  ءاُّرق  ات  تفر  یمه  هنوگنیدب  راک  دنتخادرپ و  تالوعجم  نآ  مّلعت  میلعت و  هب  نامدرم  دنتخاس و 

لاوما و زا  ببـس  نیدـب  دنتـسناد و  ماّکح  تالُو و  تبرق  هلیـسو  ار  نآ  دـنتخادرپ و  ثیداحا  لعج  هب  دـندرک و  تسد  هب  نوناـق  نیا 
یتـح دنتـسناد  یم  ّقح  مدرم  ار  هلوعجم  ثیداـحا  نیا  هک  دـش  ناـنچ  راـک  ناـیاپ  رد  دـنتخاس و  دـنم  هرهب  ار  دوـخ  ناـشیا  ياـیاطع 

ّقح هرابکی  هکنآ  ات  دندرک  یم  تیاور  دنتشاد و  یم  رواب  ار  تایاور  نیا  یتشگن  هدولآ  بذک  هب  ناشیا  تحاس  زگره  هک  نارادنید 
نایعیـش تشگ و  تدایز  هب  هنتف  نیا  غورف  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  تافو  زا  دعبو  دمآرب  ّقح  سابل  هب  لطاب  هدیـشوپ و  لطاب  بابلج 

رگا دـندوب و  هدـنکارپ  نیمز  دـنلب  تسپ و  رد  هدنـسرت و  لام  ناج و  رب  دوبن  ینمیا  نیمز  زا  یعـضوم  چـیه  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع 
! دنیوگ یلع  هعیش  ار  وا  هک  دوب  نآ  زا  رتهب  یتفگ  يراصن  دوهی و  ار  یسک 

نب کلملادبع  وا  بسن  مان و  یعمـصا   ) هدوب یعمـصا  ّدج  هدش  لقن  هک  يدرم  ناورم  نب  کلملادبع  تفالخ  رد  هک  هدش  تیاور  و 
يور شیپ  رد  هدرک )  رکذ  ناـکَّلَخ  نبا  هچناـنچ  دوب  عمـصا  نب  یلع  صخـش  نیا  تسا و  عمـصا  نب  یلع  نب  کلملادـبع  نب  بیرق 

هک تشادرب  دایرف  دش و  رضاح  جاّجح 
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دیدنخب و جاّجح  مدنمتجاح .  ریما  ياطع  هب  منیکسم و  ریقف و  يدرم  نم  دندیمان و  ّیلع  ارم  دندرک و  قاع  ارم  ردام  ردپ و  ریما ! يا 
 . تخاس دونشخ  ار  وا 

نَْعل و هب  نابز  نیتسخن  يدرک  جورع  ربنم  رب  یبیطخ  هک  هدـلب  هعقب و  رهرد  هک  دیـسر  یئاج  هب  راک  هیواـعم  موش  ریبدـت  زا  هصـالخ 
هب دوب  رتدـیدش  نادـُْلب  ریاـس  زا  هفوک  لـها  هّیلب  و  یتسج ،  وا  ترـضح  زا  تئارب  يدوشگ و  مالّـسلاامهیلع  وا  تیب  لـها  یلع و  ْمتَش 

نایعیـش تشاد  هرـصب  هفوک و  تموکح  تقو  نآ  رد  هک  هیبا  نبدایز  .دـندوب و  رتشیب  رگید  ياهاج  زا  اـجنآ  رد  نایعیـش  هکنآ  ببس 
ؤملاریما ترضح  لاّمع  رامش  رد  ناوارف  ياهلاس  هچ  تخانش  یم  وکین  گرزب  کچوک و  زا  نز  هچ  درم و  هچ  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع 

دوب اه  هلوغیب  اه و  هیواز  رد  دنچ  ره  ار  ناشیا  ياوءام  لزنم و  تخانش و  یم  وکین  ار  ترـضح  نآ  نایعیـش  دوب و  مالّـسلا  هیلع  نینم 
تعامج دینارذگ و  رد  غیت  اب  تخاس و  ریگتسد  ار  ناگمه  تشارفارب و  ار  متـس  ملظ و  مَلَع  ملاظ  قفانم  نآ  سپ  تسناد ؛  یم  کین 

نایعیش صّحفت  هتـسویپ  تخیوآ و  رد  لخن  ياهخاش  زا  دیربب و  اپ  تسد و  ار  یهورگ  تخاس و  انیبان  دیـشک و  مشچ  رد  لیم )   ) ار
نایعیش ناگتخانش  زا  نت  کی  هکنآ  ات  دیناسر  یم  لتق  هب  درک و  یم  ادیپ  دندوب  خولک  گنس و  ریز  رد  هچ  رگا  ار  ناشیا  درک و  یم 

ای سوبحم  ای  هدش  هدیشک  راد  هب  ای  هدش  هتشک  رگم  دنامن  اج  هب  قارع  رد  مالّسلا  هیلع  یلع 
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دوب هدش  هراوآ  هدنکارپ و 

لوبق ار  وا  تیب  لها  یلع و  نایعیـش  زا  کی  چیه  تداهـش )   ) هک اهرهـش  عیمج  رد  دوخ  يارما  لاّمع و  هب  تشون  هیواعم  نانچمه  و 
بقانم و دننک  یم  تیاور  هک  یناسک  نینچمه  دنشاب و  وا  نادناخ  ناّبحم  وا و  ناّبحم  نامثع و  نایعیـش  زا  هک  ره  دینک  رظن  دینکن و 

ثیدح وا  بقانم  رد  هکره  دیراد و  یمارگ  ار  ناشیا  دیناشنب و  دوخ  کیدزن  دینادرگ و  دوخ  بّرقم  ار  ناشیا  سپ  ار  نامثع  لیاضف 
ناقفانم و سپ  منک .  شزاون  مهد و  تعلخ  ار  ناشیا  نم  ات  دیـسیونب  نم  هب  ار  وا  هلیبق  ردپ و  مان  وا و  مان  دـنک  تیاور  ای  دـنک  عضو 

ناشیا يارب  هیواعم  میظع ،  ياه  ششخب  اه و  هزیاج  اهتعلخ و  نامثع و  تلیضف  رد  دندرک  عضو  رایـسب  ثیداحا  تسرپ  ایند  نامدرم 
یم عضو  ثیداحَا  ایند و  رابتعا  لاوما و  رد  مدرم  دـندرک  یم  تبغر  يرهـش و  ره  رد  ثیداـحا  نیا  زا  دـش  رایـسب  سپ  داتـسرف ؛ یم 

ار وا  دنتـشون و  یم  ار  شماـن  درک  یم  تیاور  یتلیـضف  یتبقنم و  ناـمثع  قح  رد  اهرهـش و  زا  يرهـش  زا  دـمآ  یم  هک  ره  دـندرک و 
ات تشذگ  یم  لاونم  نیدب  راک  یتدم  .دندرک و  یم  اطع  ار  وا  كالما  عیاطق و  دندیـشخب و  یم  وا  هب  اه  هزیاج  دندرک و  یم  بّرقم 

دینک بیغرت  ار  مدرم  لاحلا  دیدرگ ، رـشتنم  دالب  همه  رد  دش و  رایـسب  نامثع  بابرد  ثیدح  هک  دوخ  لاّمع  هب  تشون  هیواعم  هکنآ 
دنادرگ و یم  رتداش  ار  ام  ام و  يوس  هب  تسا  ّبَحَا  نیا  هک  هیواعم  تلیضف  رد  ثیداحا  لعج  هب 
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هک هیواعم  لاّمع  ءارما و  سپ  دنکش ؛ یم  رتشیب  ار  ناشیا  تّجح  دیآ و  یم  رتراوشد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  تیب  لها  رب 
یهد و ره  رد  هیواعم و  لیاضف  رد  ثیداـحا  عضو  رد  دـندرک  عورـش  مدرم  دـندناوخ و  مدرم  رب  ار  وا  ياـه  هماـن  دـندوب  اهرهـش  رد 

ناشیا میلعت  ار  نآرق  هچنانچ  دننک  لافطا  میلعت  ناشیا  هک  دـنداد  یم  ناراد  بتکم  هب  ار و  هلوعجم  ثیداحا  نیا  دنتـشون  یم  يرهش 
(59) دنک اج  همه  لد  رد  وا  نادناخ  هیواعم و  ّتبحم  هکنآ  ات  دنزومایب  زین  ار  دوخ  نارتخد  نانز و  دننک و  یم 

نیسح ماما  ترـضح  هدنام ،  هیواعم  تافو  هب  لاس  کی  ای  يرجه  متفه  هاجنپ و  لاس  ات  تفر  یم  هنوگ  نیدب  راک  هتـسویپ  هلمجلاب ؛ 
زا یتعامج  نادرم و  نانز و  مشاه  ینب  زا  ساّبع و  نب  هّللادبع  رفعج و  نب  هّللادـبع  تفاتـش و  هّکم  هب  درک و  جـح  هدارا  مالّـسلا  هیلع 

ینب زا  دـندوب  رازه  زا  نوزفا  هک  ار  یهورگ  ینِم  رد  زور  کی  هکنآ  ات  دنتـشاد  ار  ترـضح  نآ  باکر  تمزـالم  نایعیـش  ناـیلاوم و 
زا دادس و  حالـص و  هب  نیفورعم  زا  راصنا  نیعبات و  هباحـص و  مدرم و  زا  سپ  تخورفارب ،  هّبق  تخاس و  نمجنا  مدرم  رگید  مشاه و 

دعب دومن و  زاغآ  هبطخ  تساخ و  ياپ  هب  ترـضح  نآ  دنتـشگ  عمج  هک  هاگنآ  دومن  بلط  دوب  سرتسد  هک  دنچ  ره  ناشیا  نادنزرف 
ام اب  درک  نایصع  نایغط و  رد  زا  هیواعم  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  یهانپ  تلاسر  ترضح  رب  دورد  یهلا و  يانث  دمح و  زا 

دیتسناد هچنآ  ام  نایعیش 
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ارم میوگ  تسار  رگا  منک  لا  ؤس  دنچ  يزیچ  امش  زا  مهاوخ  یم  نونکا  دیدینـش ، دیـسر و  امـش  هب  ربخ  دیدید و  دیدوب و  رـضاح  و 
دوخ ماوقا  اهرهـش و  هب  هک  یماگنه  دیراد و  ظوفحم  ارم  تاملک  میوگ و  هچ  ات  دیونـشب  دیئامن ، بیذـکت  هن  رگا  دـینک و  قیدـصت 
میب نم  هچ  دینک ؛ لقن  اهنآ  يارب  دیدینش  نم  زا  هچنادب  دیناوخب و  دیراد  دامتعا  قوثو و  ناشیا  هب  هک  ار  یتعامج  دیدومن  تشگزاب 

دنبرگج دـهد و  شباـت  ار  دوخ  رون  هعـشعش  دـنوادخ  هکنآ  لاـح  دـنام و  لوهجم  ّقـح  هملک  ددرگ و  سرَدـْنُم  ادـخ  نید  هک  مراد 
.دهن شتآ  رب  ار  نارفاک 

کی ره  هبو  دومرف  هرکذـت  ناکی  ناکی  ار  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  لیاضف  درک و  نخـس  زاغآ  درب  ناـیاپ  هب  ار  ّتیـصو  نیا  نوچ 
تـشاذگن ياج  هب  دوب  هدـش  لزان  مالّـسلاامهیلع  وا  تیب  لها  نینم و  ؤملاریما  تلیـضف  رد  هک  میرک  نآرق  زا  یتیآ  دومرف و  یتراشا 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دیـشاب  هدینـش  انامه  دومرف : هاگنآ  دـندرک  قیدـصت  ناـگمه  درک و  تئارق  هکنآ  رگم 
مالّـسلا هیلع  یلع  نمـشد  دـشاب ، هتفگ  غورد  دراد  نمـشد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا و  نم  رادتـسود  دـنک  ناـمگ  سک  ره  دومرف :

هیلع یلع  دـشاب و  هتـشاد  وت  ّتبحم  يدرم  هک  دراد  نایز  هچ  دـشاب ؟ هنوگچ  هّللا !  لوسر  اـی  تفگ :  يدرم  دوب ، دـناوتن  نم  تسود 
دوش یم  هنوگچ  ما ،  یلع  نم  تسا و  نم  یلع  مینت ،  کـی  یلع  نم و  هک  تسا  تهج  نآ  هب  نیا  دومرف : دـشاب ؟ نمـشد  ار  مالّـسلا 

دشاب و تسود  مه  سک  ار  نت  کی  هک 
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نمـشد ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  سک  نآو  هتـشاد  تسود  ارم  دراد  تسود  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  سک  نآ  مرجـال  نمـشد ؟  مه 
ترضح نآ  قیدصت  همه  نارضاح  سپ  تسا .  هدوب  نمـشد  ار  ادخ  دراد  نمـشد  ارم  هک  سک  نآ  تسا و  هتـشاد  نمـشد  ارم  دراد 

زا میدینـش  ام  یلب  دنتفگ : ناعبات  میدوب و  رـضاح  میدینـش و  ام  دیدومرف  هک  تسا  نینچ  هک  دنتفگ  هباحـص  .دومرف  هچنآ  رد  دندرک 
مهد یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  هک  دومرف  رخآ  رد  ترـضح  سپ  میتشاد .  ناشیا  لوق  رب  دامتعا  دـنا و  هدرک  تیاور  ام  هب  هک  اهنآ 
هبطخ زا  ترـضح  سپ  دیـشاب ، هتـشاد  وا  رب  دامتعا  هک  ره  يارب  دینک  لقن  متفگ  هچنآ  دوخ  ياهرهـش  هب  دیدرک  تعجارم  نوچ  هک 

(60) .دندش قّرفتم  مدرم  دش و  تکاس 

اهنآ زا  يا  هلمج  لاححرش  مالّسلا و  هیلع  نسح  ماما  دالوا  رکذ  رد  مشش :  لصف 

هراشا

هّللا یلص  رـشَبلاُدیس  ترـضح  ربکا  طبـس  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  نادنزرف  رامـش  رد  رَیِـس  خیرات و  بابرا  ربخ و  نف  ءاملع  هک  نادب 
: دنا هدومن  ّدح  یب  فالتخا  دنا و  هتفگ  نخس  ناوارف  مّلس  هلآ و  هیلع و 

بوشآ رهش  نبا  و  هدومن ،  رکذ  رتخد  راهچ  رسپ و  هدزناش  يزوج  نبا  و  دنا ، هدرک  رامش  رتخد  تشه  رـسپ و  هدزناپ  یبلَک  يدقاو و 
هتشاد و مّدقم  ار  وا  راتخم  ام  و  هدرک ،  مقر  رتخد  تفه  رسپ و  تشه  هّللا  همحر  دیفم  خیـش  و  ( 61  ،) هتفگ رتخد  شش  رسپ و  هدزناپ 

 . میرامش یم  بتک  رگید  زا  ار  هیقب 

: دور یم  رامش  هب  نت  هدزناپ  ثانِا  روکُذ و  زا  مالّسلاامهیلع  یلع  نب  نسح  دالوا  هدومرف :  داشرا )  ) رد ّلجا  خیش 

نسحلا نب  دیز  1 و 2 و 3 - 
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هک نسح  نب  نسح   - 4 تسا .  یجرزَخ  هبْقُع  دوعسم  یبا  رتخد  ریـشب  ّما  نت  هس  نیا  ردام  نیـسحلا و  ّما  نسحلا و  ّما  وا  رهاوخود  و 
 . تسا هّیرازف  روظنم  رتخد  هلْوَخ  وا  ردام  دنیوگ  یّنثم  نسح  ار  وا 

دلو ّما  زین  وا  ردام  نمحرلادبع   - 8 تسا .  َدلَو  ّما  ناشیا  ردام  هّللادـبع و  مساق و  وا  ینایعا  ردارب  ود  نسحلا و  نب  رمع  5 و 6 و 7 - 
 . تسا

راـهچ هیقب  و  تسا .  یمیمت  هّللادـیبع  نب  هحلط  رتخد  قاحـسا  ّما  هس  ره  نیا  رداـم  همطاـف و  هحلط و  مرثَا و  نیـسح  و 11 -  و 10   9
(62  .) تسا يردام  ار  کی  ره  و  تسا .  هّیقر 15  هملس 14 و  ّما  همطاف 13 و  هّللادبع 12 و  ّما  ناشیا  مان  هک  دنرگید  رتخد 

یلع یتدایز  هب  هدمآ  رامش  هب  نت  هدزای  هب  نارتخد  نت و  تسیب  هب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  نارسپ  هدش  عمج  رگید  بتک  زا  هچنآ  اّما 
رکبوبا و هزمح و  رغـصا و  دّمحم  ربکا و  دّمحم  لیقع و  بوقعی و  لیعامـسا و  دمحا و  ربکا و  هّللادبع  رفعج و  رغـصا و  یلع  ربکا و 

 . هلمر نمحرلادبع و  ّما  ریخلا و  ّما  هنیکس و 

هب رَقحا  نیا  هدـنام  ياج  هب  يربخ  هکنانآ  زا  اّما  هدرواین و  ملق  رد  سک  هدـنام و  لوهجم  تعاـمج  نیا  رتشیب  لاـح  حرـش  هلمجلاـب ؛ 
 : میامن یم  هراشا  ناشیا  تریس  هب  رصتخم  روط 

مالّسلا هیلع  نسح  نب  دیز  حرش 

ّیلوتم وا  هک  هدومرف  دیفم  خیش  تسا ،  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  دنزرف  لّوا  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  نب  دیز  نسحلاوبا  هلمج  زا 
هیلع هّللا  یلص  ادخ  لوسر  تاقَدَص 
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حدـم ار  وا  ءارعـش  دوب و  ناـسح  ـالا  ریثک  سفنلا و  ّبیط  عبطلا و  میرک  ردـقلا و  لـیلج  دوب و  نسحلا  ینب  ّنَسَا  دوب و  مّلـس  هلآ و  و 
رَیِس نابحاص  .دندومن و  یم  شتمدخ  دصق  قافآ  زا  وا  ناسحا  بلط  تهج  هب  مدرم  دنا و  هتفگ  نخـس  رایـسب  وا  لیاضف  رد  هدومن و 

 : تشون هنیدم  مکاح  هب  تسشن  تفالخ  دنسم  رب  کلملادبع  نب  نامیلس  نوچ  هک  دنا  هدومن  رکذ 

اَم یلَع  ُْهنِعَاَو  ِهِموق  ْنِم  ٍلُجَر  ٍنالف  ِْنبا  ِنالُف  یِلا  اهْعَفْداَو  ِهّللا  ِلوُسَر  ِتاقَدَـص  ْنَع  ًادـْیَز  ْلِزْعَاَـف  اذـه  یباـتِک  َكَءاـج  اذِاَـف  ُدـعب  اـّمَا  )
(. ُمالَسلاَو ِهیَلَع ، َکَناعَتْسا 

نب رمع  هب  تفالخ  هک  هاگنآ  تخاس  ّیلوتم  ار  يرگید  درک و  لزع  تاقدـص  تیلوت  زاار  دـیز  نامیلـس  رمـالا  بسح  هنیدـم  مکاـح 
: درک مقر  هنیدم  مکاح  هب  دیسر  زیزعلادبع 

اَم یلَع  ُْهنِعَاَو  ِهّللا  ِلوُسَر  ِتاقَدَـص  ِْهیَلَع  ْدُدْراَف  اذـه  یباتِک  َكَءَّاج  اذِاَف  ِمِهِّنِـسُوذَو  ٍمِشاه  یَنب  ُفیرَـش  ِنسحلا  َنب  َدـیَز  َّنِاَف  دـعب  اـّمَا  )
(63 (.) ُمالّسلاَو ِْهیَلَع ، َکَناعَتسا 

، ءارعـش زا  یتعامج  تفر  ایند  زا  نوچ  درک و  رمع  لاس  دون  نسحلا  نب  دیز  تفای و  ضیوفت  دـیز  اب  تاقدـص  تیلوت  راب  رگید  سپ 
رعـش نیا  نآ  ردص  هک  هتفگ  وا  ءاثر  رد  يا  هدیـصق  یـسوم  نب  هماُدقو  دـندومن  رکذ  دوخ  یثارم  رد  ار  وا  رثَّام  دـنتفگ و  هیثرم  ار  وا 

 : تسا

ُهَصْخَش ُضرَْالا  َِتباغ  ٌْدیَز  ُکَی  ْنِاَف  رعش : 

(64) ٌدوُجَو َكانُه  ُفوْرعَم  َناب  ْدَقَف 

هک نآ  هچ  تسبن ؛  ودـب  تبـسن  نیا  سک  هعیـش  زج  هعیـش و  زا  تشگن و  تماما  راد  يوعد  زگره  نسح  نب  دـیز  هک  داب  فوشکم 
تماما هصوصنم  ثیداحا  هب  زج  یماما  اّما  يدیز ؛  يرگید  نآ  یماما و  یکی  دنهورگ : ود  هعیش  مدرم 
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نخس نیا  راد  يوعد  ناشیا  زا  مادک  چیه  هدیسرن و  یّـصن  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  دالوا  رد  املُع ، قافّتا  هب  دنادن و  راوتـسا  ار  سک 
تماما تفالخ و  رما  رد  هک  دناد  ار  سک  نآ  ماما  مالّـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  مالّـسلا و  هیلع  یلع  زا  دعب  يدیز  اّما  و  دنا ؛ هدشن 

دّلقتم تشاد و  یم  ارادـم  قفر و  هب  راک  هّیما  ینب  اب  تشاذـگن و  ورف  ار  هّیقت  بناج  زگره  هّیُما  ینب  اـب  نسح  نب  دـیز  .دـنک و  داـهج 
ماما ار  هّیما  ینب  زج  هّیوْشَح )   ) تعامج رگید  دراد و  ّتیدـض  تافانم و  يدـیز  دزن  تماما  اـب  راـک  نیا  تشگ و  یم  ناـشیا  لاـمعا 
مکح تعامج و  رایتخا  هب  ار  تماما  هلزتعم  دننادن و  ماما  ار  سک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دالوا  رد  ًادبا  دنناوخن و 

دنناوخن ماما  دناد  ماما  ار  وا  دشاب و  تسود  یلاوم و  ار  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  هک  ار  سک  نآ  جراوخ  دنیامن و  راوتـسا  يروش 
دناوتن تماما  بصنم  دـندش  رادرب  مان  هک  فئاوط  نیا  قافّتا  هب  دـیز  مرجال  .دوب  یلاُوم  ار  ّدـج  ردـپ و  نسح  نب  دـیز  فـالخ  یب  و 
نیـسح ماما  تداهـش  زا  سپ  تشادن و  شیوخ  ّمع  باکر  تمزالم  قارع  رفـس  رد  دـیز  هک  تسا  نآ  روهـشم  هک  نادـب  و  تشاد ؛ 

هک نآ  رهب  زا  تفاتـش  وا  دزن  هب  درک و  تعیب  وا  اـب  تشگ  تفـالخ  راد  يوعد  ماوعلا  نب  ریبز  نب  هّللادـبع  هک  یماـگنه  مالّـسلا  هیلع 
.دروآ هنیدم  هب  هّکم  زا  هتشادرب  ار  دوخ  رهاوخ  دنتشکب  ار  هّللادبع  نوچ  درک و  يرهوش  ریبز  هّللادبع  هب  نسحلا  ّما  شرهاوخ 

یناهبصا جرفلاوبا 
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لها اب  نآ  سپ  زا  دنداتـسرف و  دـیزی  دزن  هب  هدرک  ریـسا  تیب  لها  ریاس  اب  ار  وا  تشاد و  دوخ  ّمع  تمزالم  ـالبرک  رد  دـیز  هک  هتفگ 
(65  .) یهتنا دنتفر  هنیدم  هب  تیب 

لاس و جنپ  دون و  یلوق  هب  لاس و  دص  دیز  هک  هتفگ  بلاطلا )  هدمع   ) بحاص و  دش ، دهاوخ  رکذ  نیا  زا  دعب  دـیز  دالوا  لاح  حرش 
(66) .درک تافو  دراد  مان  رجاح )  ) هک یعضوم  رد  هنیدم  هّکم و  نیب  رد  درک و  یگدنز  لاس  دون  یلوق  هب 

یّنثم نسح  لاح  حرش 

رد هدوب و  عرو  لضف و  بحاص  سیئر و  لـیلج و  يدرم  وا  سپ  دـنیوگ ؛ یّنثم )  نسح   ) ار وا  هک  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  نب  نسح  اـّما 
هنیدم ریما  ناورم  کلملادبع  بناج  زا  هک  یماگنه  جاّجح  دوب و  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  شیوخ  ّدج  تاقدص  ّیلوتم  دوخ  نامز 

طرش فالخ  نیا  تفگ :  دومرفن و  لوبق  نسح  دزاس  کیرش  نسح  اب  ردپ  تاقدص  رد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  رمع  ات  تساوخ  دوب 
دش تکاس  راچان  نسح  منک .  یم  کیرش  وت  اب  تاقدص  تیلوت  رد  ار  وا  نم  ینکن  ای  ینک  لوبق  هاوخ  تفگ :  جاّجح  تسا ؛  فقو 

کلملادـبع دـش ، دراو  کلملادـبع  رب  درک و  چوک  ماش  بناج  هب  هنیدـم  زا  وا  یهگآ  یب  تشاد  تلفغ  وا  زا  جاّجح  هک  یتقو  رد  و 
هب ار  جاّجح  تیاکح  نسح  دیـسرپ ، ار  وا  مودق  ببـس  یـسلجم  تالا  ؤس  زا  دعب  درک و  بیحرت  ار  وا  درمـش و  كرابم  ار  وا  مدـقم 

هدیسرن و راک  نیا  رد  فّرصت  ار  وا  تسین و  جاّجح  يارب  زا  تموکح  نیا  تفگ :  کلملا  دبع  تفگ ،  زاب  حرش 
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هلـص ار  نسح  تشون و  جاّجح  يارب  باـب  نیا  رد  يذـغاک  سپ  .دـنکن  زواـجت  فقو  طرـش  زا  هک  مسیون  یم  وا  يارب  يذـغاک  نم 
(67) .دش نوریب  وا  دزن  زا  ًامّرکُم  ناوارف  ياطع  اب  نسح  داد و  تعجارم  تصخر  داد و  وکین 

دیهش ترضح  نآ  نوچ  دوب و  رضاح  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دوخ  ّمع  باکر  تمزالم  رد  البرک  رد  یّنثم  نسح  هک  نادب 
زا وا  دوب  نسح  يردام  شیوخ  هک  يرازف  هجراخ  نب  ءامـسا  .دش  ریگتـسد  زین  نسح  دندرک ، ریـسا  ار  ترـضح  نآ  تیب  لها  دش و 
رما زین  دعس  رمع  دسرب ، یتخـس  يدب و  هلْوَخ  دنزرف  هب  هک  مراذگ  یمن  مسق !  ادخ  هب  تفگ :  دروآ و  نوریب  تیب  لها  ناریـسا  نایم 
دوب هرازف  هلیبق  زا  هلْوَخ  یّنثم  نسح  ردام  هک  تفگ  نآ  رهب  زا  نخـس  نیا  دیراذگ و  وا  اب  ار  ناّسح  یبا  رهاوخ  دنزرف  نسح  هک  درک 

(68) .دوب هلوخ  هلیبق  زا  تسا و  يرازف  زین  تسا  هجراخ  نب  ءامسا  هک  ناّسحوبا  هچنانچ 

ات درک  اوادم  ار  وا  ياهمخز  تشاد و  دوخ  اب  هفوک  رد  ار  وا  ءامـسا  تشاد  ندـب  رد  زین  رایـسب  تحارج  نسح  لاوقا ،  یـضعب  قفاوم 
 . تشاد ار  دوخ  ّمع  رتخد  همطاف  دوب و  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس  ترضح  داماد  نسح  .دش و  هنیدم  هناور  اج  نآ  زا  تفای و  تّحص 

هیلع ءادهـشلا  دّیـس  ترـضح  دـنک ، جـیوزت  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نارتخد  ود  زا  یکی  تساوخ  نسح  نوچ  هک  هدـش  تیاور 
دمآ عنام  مرش  ار  نسح  نم .  دنزرف  يا  نک  رایتخا  یهاوخ  هک  ار  کیره  دنا  نم  نارتخد  هنیکس  همطاف و  کنیا  دومرف  ار  وا  مالّـسلا 

باوج و 
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اهیلع هّللا  تاولـص  ربمغیپ  رتخد  همطاف  مرداماب  هک  ار  همطاف  وت  يارب  مدرک  رایتخا  نم  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تفگن ، 
و تفر .  دـهاوخ  حرـش  هب  نیا  زا  دـعب  هک  دروآ و  دـنزرف  دـنچ  يو  زا  تسب و  نیباک  ار  همطاف  نسح ،  سپ  تسا .  رتشیب  شتهاـبش 

تافو هنیدـم  رد  هک  تشاد  لاس  جـنپ  یـس و  نسح  دوب و  نابرهم  وا  اب  یـسب  زین  همطاف  تشاد و  یم  تسود  رایـسب  ار  همطاـف  نسح 
وا ربق  رب  همطاف  دـندرپس و  كاخ  هب  عیقب  رد  ار  وا  دومن و  شیوخ  یـصو  ار  هحلط  نب  دّـمحم  نب  میهاربا  دوخ  يرداـم  ردارب  درک و 
دـش یـضقنم  لاس  کی  تّدم  نوچ  دومن و  مایق  تدابع  هب  اهبـش  هزور و  اهزور  تسـشن و  يراوگوس  هب  لاس  کی  تخارفا و  همیخ 

ار يا  هدـنیوگ  دـش  کـیرات  بش  نوچ  دـنریگ و  زاـب  نسح  ربق  زا  ار  همیخ  دوش  کـیرات  بش  نوچ  هک  درک  ناـمرف  ار  دوخ  یلاوم 
دیَبل رعش  نیدب  هک  دنا  هتفگ  یضعب  اُوِبلَْقناَف و  اوُِسئَی  َْلب  تفگ :  وا  خساپ  رد  يرگید  و  اودَقَف ! ام  اُودَجَو  ْلَه  تفگ :  یم  هک  دندینش 

 : تسج لّثمت 

امُْکیَلَع ِمالّسلا  ُمْسا  ُّمث  ِلوَْخلا  َیِلا  رعش : 

(69) َرَذَتْعا ِدَقَف  ًالِماک  ًالْوَح  ِْکبَی  ْنَمَو 

 . هّللا ءاش  نا  دش  دهاوخ  رکذ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دالوا  تالاوحا  رد  همطاف  لاح  حرش 

رد هک  تهج  نادب  تسبن  ودب  تبـسن  نیا  زین  یـسک  تشگن و  تماما  راد  يوعد  یهاگ  چـیه  دوخ  تایح  رد  یّنثم  نسح  هلمجلاب ؛ 
 . تفر حرش  هب  دیز  شردارب  لاح 

مزالم ءالبرک  رد  نت  هس  ره  نیا  هّللادبع ،  مساق و  رمع و  اّما 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 624 

http://www.ghaemiyeh.com


نکل و  ( 70) .دنتشگ دیهـش  دوخ  يومع  تمدخ  رد  ناشیا  هک  هدومرف  دیفم  خیـش  .دندوب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوخ  ّمع  باکر 
لها اب  ار  وا  هکلب  تشگن  هتشک  نسحلا  نب  رمع  و  تسا ،  هّللادبع  مساق و  تداهـش  نامه  هدش  رهاظ  خیراوت  لتاقم و  بتک  زا  هچنآ 

 . تفر دهاوخ  حرش  هب  دوخ  ياج  رد  هّللا  ءاش  نا  هک  دیزی  سلجم  رد  تسا  يا  هّصق  وا  يارب  زا  دندرک و  ریسا  تیب 

نت هس  دندش  دیهـش  دـندوب و  رـضاح  ءالبرک  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  نادـنزرف  زا  یّنثم  نسح  نت و  هس  نیا  زا  ریغ  هک  نادـب 
رکذ زین  وا  تداهش  هک  رغـصا  هّللادبع  رگید  و  دومن ، میهاوخ  رکذ  ار  وا  تداهـش  هک  نسحلا  نب  رکبوبا  یکی  هتفر :  رامـش  هب  رگید 
دیز لاوحا  رد  هدش و  رکذ  مامت  طسب  هب  ءاروشاع  زور  رد  وا  تداهش  لتاقم  یـضعب  رد  هچنانچ  نسحلا  نب  دمحا  موّس  دش ، دهاوخ 
هیلع نسح  ماما  نادـنزرف  زا  هکنانآ  عومجم  سپ  ( 71 (؛ دوب رـضاح  ءالبرک  رد  زین  وا  هک  هتفگ  جرفلاوبا  هک  دش  روکذـم  نسحلا  نب 

 . هتفر رامش  هب  نت  تشه  دنتشاد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  باکر  تمزالم  البرک  رفس  رد  مالّسلا 

لزنم رد  درک و  چوک  ّجـح  رفـس  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوخ  يومع  باکر  رد  وا  مالّـسلا ،  هیلع  نسح  نب  نمحرلادـبع  اـّما  و 
.دوب مِرُحم  هک  یلاح  رد  درک  دوردب  ار  ناهج  اْوبَا ) )

 ( مَْرثَا  ) هب بّقلم  نیسح  نیا  هدشن و  یثیدح  يرکذ و  يو  زا  نکل  دشاب  یم  یفرـشو  یلـضف  ار  وا  هچ  رگا  نسحلا ؛  نب  نیـسح  اّما  و 
دنیوگ ار  سک  نآ  مرثا )   ) تسا و
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(72) .دشاب هتسکش  وا  شیپ  نادند  راهچ  زا  یکی  هکنآ  ای  دشاب  هدش  طقاس  وا  يایانث  نادند  هک 

هحلط  ) ار وا  دوب و  هتـشگ  روهـشم  فورعم و  شـشخبو  دوـج  هب  هدوـب و  يدرم  گرزب  وا  سپ  مالّـسلا ؛  هیلع  نسح  نب  هحلط  اـّما  و 
(73  .) هدوب یبقل  ار  کی  ره  دندوب و  فورعم  ششخب  دوج و  هب  هک  تسا  هحلط  رفن  شش  نآ  زا  نت  کی  واو  دنتفگ  یم  داوجلا )

: دوش یم  رادرب  مان  دندرک  رهوش  هک  نت  دنچ  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  نارتخد  زا  اّما  و 

وا دیز  هّللادبع ،  لتق  زا  دعب  دـمآرد و  ماوعلا  نب  ریبز  نب  هّللادـبع  حاکن  هلابح  هب  دوب و  ردام  کی  زا  دـیز  اب  هک  نسحلا  ّما  نیتسخن : 
؛ دروآ هنیدم  هب  هتشادرب و  ار 

هجوز وا  دوب و  زاتمم  يراوگزب  نءاش و  تمظع  تلـالج و  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  نارتخد  ناـیم  رد  هک  تسا  هّللادـبع  ّما  مّود : 
نیسح و نسح و  و  مالّسلا ،  هیلع  رقاب  دّمحم  ماّما  دروآ : رـسپ  راهچ  ترـضح  نآ  زا  دوب و  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح 

؛ دومن میهاوخ  یتراشا  مالّسلااهیلع  هّللادبع  ّما  هبترم  تلالج  هب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  لاوحا  باب  رد  ام  .رهابلا و  هّللادبع 

؛ دمآرد مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  نب  رمع  حاکن  هب  هباّسن  ياملع  زا  یضعب  لوق  هب  هک  تسا  هملس  ّما  مّوس :  رتخد 

نت راهچ  نیا  زج  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  نارتخد  زا  .درک و  رهوش  ماوعلا  ریبز  نیب  رذـنم  نب  ورمع  هب  وا  تسا و  هّیقر  مراهچ :  رتخد 
 . ملاعلا هّللاو  ( 74  ) هدیسرن يربخ  ناشیا  زا  هدوب  رگا  هدوبن و  يوش  ار  کی  چیه  داتفا  موقرم  هک 

مالّسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  ناگدازدنزرف  رکذ  رد 

یفخم
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زا اّما  هدوبن ؛  يدالوا  ار  کی  چـیه  ینثم  نسح  دـیز و  رمع و  مرثا و  نیـسح  زا  ریغ  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  نارـسپ  زا  هک  دـنامن 
ياج هب  یّنثم  نسح  دیز و  زا  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ناگدازدنزرف  دـش و  عطقنم  ناشیا  لسن  دـنامن و  روکذ  دـنزرف  رمع  نیـسح و 
منک یم  هراشا  نم  نونکا  دنوش و  یم  هتسویپ  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  نسح  دیز و  طسوت  هب  هلمج  هب  ینـسح  تاداس  مرجال  دنام 

نا منک  یم  مقر  ار  یّنثم  نسح  دالوا  متـسج  تغارف  دیز  دالوا  زا  نوچ  ناشیا و  تریـس  زا  یخرب  نسحلا و  نب  دیز  نادنزرف  رکذ  هب 
 . یلاعت هّللا  ءاش 

مالّسلاامهیلع بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دیز  نسحلاوبا  دالوا  رکذ 

بلاـط یبا  نب  یلع  نب  ساـّبعلا  لـضفلاوبا  هجوز  شیپ ،  زا  هباـبلو  تـسا ،  ساـّبع  نـب  هّللادـبع  رتـخد  هباـبل  دـیز ، هـجوز  هـک  نادـب 
مّود نسح و  لّوا  دروآ : دنزرف  ود  يو  زا  دومن و  جیوزت  ار  هبابل  دیز  تشگ  دیهش  البرک  رد  ترضح  نآ  نوچ  دوب و  مالّـسلاامهیلع 

رب ار  وا  دـمآ  رد  دـیلو  رب  دـیز  نوچ  هک  تسا  اجنیا  زا  دروآ و  دـنزرف  يو  زا  درک و  جـیوزت  کلملادـبع  نب  دـیلو  ار  هسیفن  هسیفن و 
(75) .درک اطع  وا  هب  هدحاو  ًهعفد  رانید  رازه  یس  داد و  ياج  شیوخ  ریرس 

وا نادنزرف  دیز و  نب  نسح  رکذ 

نییولع زا  هک  تسا  یـسک  لّوا  وا  .داد و  قیتاسر  هنیدم و  تموکح  یقیناود  روصنم  ار  وا  تسا و  دّمحموبا  هب  یّنَکُم  دـیز  نب  نسح 
نیا و  تفایرد .  ار  دیشر  يداه و  يدهم و  روصنم و  نامز  درک و  یگدنز  لاس  داتشه  دیشوپ و  هایـس  هماج  ساّبع  ینب  ّتنـس  هب  هک 

ار شرس  دندرک و  دیهش  ار  میهاربا  هک  یماگنه  تشاد و  یتنونیب  میهاربا  دّمحم و  شنارـسپ  ضحم و  هّللادبع  دوخ  ّمع  ینب  اب  نسح 
یم ار  رـس  نیا  بحاص  تفگ :  روصنم  دوب  سلجم  رـضاح  دـیز  نب  نسح  دنتـشاذگ ، وا  دزن  هداهن  یتشط  رد  دـندروآ  روصنم  يارب 

 : مسانش یم  یلب  تفگ :  نسح  یسانش ؟ 

ُهُْفیَس ِْمیّضلا  َنِم  ِهیمحَی  َناک  ًیتَف  رعش : 

اُهباِنتْجا ِناوَهلاِراد  ْنِم  ِهیْجُنیَو 

رس نم  دنک  رود  نت  زا  ارم  رس  تساوخ  وا  نکلو  دوش  لوتقم  وا  هک  متـشادن  تسود  نم  هک  تفگ  روصنم  تسیرگب .  تفگب و  نیا 
(76  .) متفرگرب ار  وا 

جنپ روصنم  بناج  زا  تسا ،  ءایخْسا  زا  یکی  دیز  نب  نسح  هک  هتفگ  دادغب ) خیرات   ) رد دادغب  بیطخ 
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سبح دادـغب  رد  ار  وا  تفرگ و  ار  شلاوما  هدرک و  لزع  ار  وا  درک و  بضغ  وا  رب  روصنم  نآ  زا  سپ  تشاد  هنیدـم  تموـکح  لاـس 
وا زا  هک  یلاوما  دروآ و  رد  سبحم  زا  ار  وا  يدـهم  سپ  .دـش  هفیلخ  يدـهم  درک و  تافو  روصنم  ات  دوب  سبحم  رد  هتـسویپ  درک و 
ّجح هدارا  هب  هک  یتقو  رد  ّجـح  قیرط  رد  تسا  یعـضوم  مان  هک  رجاح )  ) رد هک  نآ  ات  دوب  وا  اب  هتـسویپ  دـینادرگرب و  وا  هب  دوب  هتفر 

(77) .درک تافو  تفر  یم 

ياج هب  دوب  کیرات  اوه  هک  تقو  لّوا  رد  ار  حبـص  زامن  مردپ  تفگ :  هک  دـیز  نب  نسح  رـسپ  لیعامـسا  زا  هدرک  تیاور  بیطخ  و 
تباث نب  بعصم  وا  دزن  دمآ  هک  هباغ  هب  دوخ  لام  يوس  هب  دورب  دوش  راوس  تساوخ  یم  هدرک و  ادا  ار  حبص  زامن  يزور  دروآ ، یم 
تعاس تعاس  نیا  تفگ  مردپ  نکب ،  شوگ  ما  هدناوخ  يرعـش  مردپ  هب  تفگ  بعـصم و  نب  هّللادبع  شرـسپ  ریبز و  نب  هّللادبع  نب 

يراد مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  اب  هک  یـشیوخ  تبارق و  هب  مهد  یم  دنگوس  ارت  تفگ  بعـصم  تسین .  ندناوخ  رعش 
: دناوخ سپ  ینک  شوگ  هک 

ِِّیلَع َْنباَو  ِّیبّنلا  ِْتِنب  ِْنباَی  رعش : 

ِنامَّزلا ِيذ  ْنِم  ُریجُمْلا  َتنَا  َتنَا 

(78) .درک ادا  ار  وا  ضرق  نسح  دنک ، ادا  ار  وا  نید  نسح  هک  دوب  نآ  راعشا  نیا  زا  شدصقم 

نیـسح رتخد  هملـس  ّما  شردام  تسا و  نسح  دالوا  نیرتگرزب  نآ  مساق و  دّـمحموبا  لوا :  (: 79) دوب رـسپ  تفه  ار  دیز  نب  نسح  و 
دوب و راکزیهرپ  اسراپ و  يدرم  تسا و  مرثا 
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هنوگنیدب ناشیا  یماسا  دوب و  رتخد  ود  رـسپ و  راهچ  ار  وا  تشاد و  تموصخ  هّیکز  سفن  هّللادبع  نب  دّـمحم  رب  ساّبع  ینب  قاقّتا  هب 
 : تسا

تسا و هریشع  دالوا و  بحاص  لیابق و  ردپ  وا  هنیدم و  ياُرق  زا  تسا  يا  هیرق  نآ  هرجش و  هب  بوسنم  يرجش  نب  نمحرلادبع  لّوا : 
نامز رد  دادغب  بیقن  دّمحم  شرسپ  يرجشلا و  نمحرلادبع  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  مساق  وه  ریغص و  یعاد  تسوا  ناگدازدنزرف  زا 

شبـسن تسوا و  مامعا  ینب  زا  ریبک  یعاد  اّما  و  هدش .  رکذ  بلاطلا )  هدمع   ) رد هک  تسا  هریثک  يایاضق  بحاص  یملید  هلودـلازعم 
؛ دیایب وا  لاح  نیا  زا  دعب  هچنانچ  دوش  یم  دیز  نب  نسح  نب  لیعامسا  هب  یهتنم 

هب بوسنم  ار  وا  یـضعب  و  هنیدـم ،  رد  تسا  يا  هّلحم  مان  یناحبـس -  نزو  رب  نوناـب  یناـحُْطب -  یتیاور  هب  یئاـحطب و  دّـمحم  مّود : 
.دنیوگ یناعنص  ار  اعنص  لها  هچنانچ  دنا  هدروآ  هدئاز  نون  هب  تبسن  رد  و  هدحوم )  ءاب  حتف  هب   ) دنا هتسناد  احَْطب 

لیابق ردپ  هدوب و  هیقف  وا  دنیوگ و  یناحطب  ناحطب ،  رد  ندوب  نکاس  ای  احطب  رد  تماقا  لوط  ببـس  هب  ار  مساق  نب  دّمحم  هلمجلاب ؛ 
لها زا  وا  داّبع و  نب  بحاص  داماد  یعمـسم  یخا  نیـسحلا  نب  یلع  نسحلاوبا  تسا ،  وا  دافحا  زا  تسا و  هریـشع  دالوا و  بحاص  و 

رورسم داّبع  نب  بحاص  دش  ّدلوتم  داّبع  شرسپ  داّبع  نب  بحاص  رتخد  زا  نوچ  نادمه و  هب  هدوب  سیئر  هدوب و  بدا  لضف و  ملع و 
 : تسا نیا  هلمج  زا  تفگب  يراعشا  دش و 

ًامئآد ًادْمَح  ِهّلل  ُدمَْحلَا  رعش : 
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ًاَدبَا

ًاَدلَو یل  ِهّللا  ِلوُسَر  ِْطبِس  َراص  ْدَق 

 ( هناتسلگ تاداس   ) ّدج هکنآ  هچ  دوش ؛ یم  یهتنم  یناحطب  دّمحم  هب  ناشبسن  هناتسلگ )  تاداس   ) هب فورعم  یناهفـصا  تاداس  زین  و 
 : هدش رکذ  بسن  نیدب  تسا  داّبع  بحاص  ناگدازرتخد  زا  یکی  هک 

دالوا زا  یناـحطب و  نب  مساـق  نب  نسح  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  نیـسح  لـضفلا  یبا  نب  دّـمحم  حوتفلا  یبا  نب  داـّبع  نب  هاشفرـش  وه 
تواضق روکذـم  هاشفرـش  نب  نسح  نب  یلع  نب  لیعامـسا  نب  دـمحا  نب  داّبع  نیدـلا  دـجم  لیلج  فّنـصم  لضاف  ملاـع  دّیـس  تسوا 

 . نوغرا نب  دّمحم  وتیاجلوا  ناطلس  دهع  رد  دوب  وا  اب  ناهفصا 

نب نیـسح  نب  دّمحم  نب  يدهم  نب  یلع  نیدـلا  رـصان  یناحطب ،  هب  بوسنم  متفای  هک  یناسک  زا  و  هتفگ :  بلاطلا )  هدـمع   ) بحاص
هلحم هب  هعقاو  هسردم  رد  مق  قش خ ل  قوس  هب  نوفدـم  ( 80  ) یناحطب دّمحم  نب  نمحرلادبع  نب  رفعج  نب  دمحا  نب  دّمحم  نب  دـیز 

دّیـس لتق  زا  دعب  دلوملا ، یناردنزام  ءاْشنَملا  ّيزار  ریزو  هزمح  نب  يدـهم  نب  رـصان  نسحلاوبا  تسا  یناحطب  دالوا  زا  و  کینازوس . 
ضیوفت سپ  .روکذـم  بیقن  ییحی  نب  دّـمحم  دوب  وا  اب  تفر و  دادـغب  هب  لمآ ،  مق و  ير و  بیقن  دّـمحم  نب  ییحی  نیدـلاّزع  بیقن 

وا يارب  دش  لماک  تشاذگ و  ییحی  نب  دّمحم  هب  ار  تباقن  وا  سپ  دش ، ضیوفت  وا  هب  ترازو  تباین  نآ  زا  سپ  تباقن  وا  سپ  دـش 
رد هتـسویپ  یـساّبع و  هّللا  نیدلرـصانلا  هفیلخ  نامز  رد  ترازو  ناشیا  يارب  دش  لماک  هک  تسا  ریزو  راهچ  زا  یکی  وا  ترازو و  رما 

هک یتقو  ات  دوب  رما  ذافن  طلست و  تلالج و 
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 . هدفه دصشش و  هنس  دادغب  رد  درک  تافو  دش ، لزع 

ود اّما  و  دنا ، هدش  لئاق  رسپ  هس  وا  يارب  زا  هکلب  دنا  هدرکن  رامـش  مساق  دالوا  زا  ار  یمان  نسح  یـضعب  نسح و  مراهچ  هزمح ،  مّوس 
ّمع رـسپ  هجوز  هدیبع  رگید  تسا و  ير  هب  نوفدم  ینـسح  میظعلادبع  بانج  دوخ  ّمع  نبا  هجوز  نآ  تسا و  هجیدـخ  یکی  وا  رتخد 

 . تسا نسح  نب  دیز  نب  نسح  نب  دیز  نب  رهاط  دوخ 

سبح رد  وا  تسا و  دیدش )  ) وا بقل  َدلَو و  ُّما  وا  ردام  تسا  یلع  نسحلاوبا  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  نب  دیز  نب  نسح  نارـسپ  زا  مّود : 
زونه تشگ و  هلماح  يو  زا  تشاد و  ماـن  ءاـفیه  دوب  یکزینک  ار  یلع  زین  همطاـف و  ماـن  هب  دوب  يرتخد  ار  وا  تفاـی و  تاـفو  روصنم 

ار وا  نسح  دروآ  يرـسپ  ءافیه  دیـسر  رـس  هب  لـمح  تّدـم  نوچ  درک و  تاـفو  دـیدش ) یلع   ) هک دوب  هتـشاذگن  ورف  ار  دوخ  لـمح 
دنوادخ درک  رایتخا  لایع  دیسر و  دشر  ّدح  هب  نوچ  دناوخ و  یمه  شیوخ  هفیلخ  تشادیم و  تسود  رایسب  ار  وا  داهن و  مان  هّللادبع 

.دیز رغصا ، یلع  ربکا ، یلع  میهاربا ،  دّمحم ، میظعلادبع ،  نسح ،  مساق ،  دمحا ، دومرف : اطع  رسپ  ُهن  ار  وا 

ینسح میظعلادبع  ترضح  لاح  حرش 

زا فورعم و  نءاش  تلالج  ماقم و  ُّولُع  هب  و  تسا ،  روهـشم  فورعم و  ير  رد  شفیرـش  ربق  تسا و  مساقلاوبا  هب  یّنَکُم  میظعلادـبع 
رد داماد  قّقحم  تسا و  مالّـسلاامهیلع  يداه  داوج و  ترـضح  باحـصا  زا  هدوب و  داـّبُع  داّـهُز و  اـملُع و  مظاـعا  نیثّدـحم و  رباـکا 

ترایز تلیضف و  رد  رایسب  ثیداحا  هک  هدومرف  حشاور )  )
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(. 81) دوش یم  بجاو  وا  رب  تشهب  ار  وا  ربق  دنک  ترایز  هک  ره  هک  هدش  دراو  هدش و  تیاور  میظعلادبع  ترضح 

وا زا  ترـضح  تفر ،  مالّـسلا  هیلع  یقن  یلع  ترـضح  تمدـخ  هب  ير  لها  زا  يدرم  هک  دـنا  هدرک  تیاور  هیولوق  نبا  هیوباـب و  نبا 
ربـق يدرک  یم  تراـیز  رگا  هک  دومرف  مدوـب ،  هتفر  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تراـیز  هب  هک  درک  ضرع  يدوـب ؟  اـجک  هک  دیـسرپ 

(. 82) دشاب هدرک  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هک  يدوب  یسک  لثم  هنیآ  ره  تسا  امش  دزن  هک  ار  میظعلادبع 

بحاص مدرک و  هراشا  نآ  زا  یخرب  هب  نیرئاّزلا )  هّیدـه   ) و رئاّزلا ) هیّحت   ) رد ریقح  تسا و  رایـسب  وا  تلیـضف  رد  ثیداحا  هلمجلاـب ؛ 
رد ار  هلاسر  نآ  هَدَـقْرَم -  ُهّللا  َرََّون  يرون -  رّحبتم  ثّدـحم  موحرم  خیـش  هتـشون و  ترـضح  نآ  لاوحا  رد  هرـصتخم  هلاسر  داـّبع  نب 
وا دّمحم ، مان  هب  دوب  يرسپ  ار  میظعلادبع  بانج  و  مدرک .  رکذ  حیتافم )   ) رد ار  نآ  لصاح  نم  هدومرف و  لقن  كردتـسم )   ) همتاخ

(83) .دوب فورعم  تدابع  ترثک  تداهز و  هب  ردق و  گرزب  يدرم  زین 

اقآ بانج  هرهد  دـیرف  هرـصع و  همّالع  لیلج  خیـش  زا  هدافتـسا  ناوا  ّيرغ و  سدـقا  ضرا  ترواجم  ماـّیا  رد  رقحا  هک  داـب  فوشکم 
یباتک هباّسن  ياملع  زا  یکی  دندومرف : هک  مدینـش  ناشیا  بانج  زا  یلاعلا -  هلظ  ماد  یناهفـصا -  تعیرـش  هب  روهـشم  هّللا  حـتف  ازریم 

زا .دـندش  لقتنم  یئاج  هب  یئاج  زا  هک  ار  تاداس  زا  کی  ره  لاوحا  هداد  حرـش  باـتک  نآ  رد  و  هلقتنم )   ) هب موسوم  هدومن  فیلءاـت 
بناج هب  دش  لقتنم  میظعلادبع  نب  دّمحم  هک  هتشون  هلمج 
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متخادرپ و نآ  لصاح  هب  متـسین  رـضحتسم  ار  ناشیا  مالک  ترابع  تسرد  نوچ  تفاـی و  تاـفو  لـیَجُد  دـلب و  یـضارا  رد  هرماـس و 
یکیدزن رد  هک  دّمحم  دّیس  هدازماما  هب  فورعم  ربق  نیا  هک  دندومرف  راهظتسا  هلقتنم )   ) رد هّیـضق  نیا  لقن  زا  ناشیا  بانج  هلمجلاب ؛ 

دشاب ینسح  میظعلادبع  نب  دّمحم  ربق  نامه  تسا ،  فورعم  تامارک  زورب  نءاش و  تلالج  هب  تسا و  عقاو  هرماس  یلزنم  کی  دلب ) )
ترضح هک  تسوا  تسا و  زاتمم  نءاش  تلالج  هب  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  يداهلا  یلع  نب  دّمحم  ربق  نآ  هک  تسا  نآ  روهـشم  نکل 

 - هاَرث َباط  يرون -  همّالع  موحرم  خیش  دقتعم  دوب  نیمه  دز و  كاچ  نابیرگ  وا  گرم  تهج  هب  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
یبا ربق  اهب  سواط  نب  میرکلادـبع  لاقَو  هتفگ :  دـلب )  ) رد نادـلبلا )  مجعم   ) رد يوَمَح  هکنانچ  قباس  رـصع  ءاملع  هکلب  املع  هّماع  و 

(84  .) قافّتاب مالّسلا  هیلع  يداهلا  یلع  نب  دّمحم  رفعج 

ءامسا شردام  رهاط ، - 1 تسا :  دنزرف  هس  ار  دـیز  تسا و  دـیز  رهاطوبا  مالّـسلا ،  هیلع  نسحلا  نب  دـیز  نب  نسح  نارـسپ  زا  مّوس : 
ءانـسح و هسیفن و  هجیدخ و  دوب : رتخد  هس  ار  دّـمحم  و  یلع ،  دّـمحم و  مان  هب  تسا  دـنزرف  ود  ار  وا  تسا و  هّیموزخم  میهاربا  رتخد 

 . هّللادبع ّما  - 3 دیز ، نب  یلع  .دندش 2 - نکاس  ءاعنص  رد  ناشیا  هدوب و  ءاعنص  لها  زا  رتخد  هس  نیا  ردام  و  تشادن ،  روکذ  دالوا 

رسپ هس  ار  وا  یبکوک و  هب  دوب  فورعم  قاحسا  تسا و  قاحسا  مالّسلا ،  هیلع  نسحلا  نب  دیز  نب  نسح  دالوا  زا  مراهچ : 
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لمآ رهش  رد  ار  وا  تشاد و  مان  دّمحم  دوب  يرـسپ  ار  رفعج  و  مان ،  رفعج  دوب  يرـسپ  ار  نوراه  و  نوراه .  نیـسح و  نسح و  هدوب : 
 . تسا هاگترایز  دنیوگ  شربق  و  درک ، دیهش  ثیل  نب  عفار  ناردنزام 

دروآ يرسپ  يو  زا  تفرگ و  ینیسح  تاداس  زا  ینز  میهاربا  تسا ،  میهاربا  مالّسلا ،  هیلع  نسحلا  نب  دیز  نب  نسح  دالوا  زا  مجنپ : 
تشگ یم  یهتنم  رمع  هب  شبسن  دوب و  يدلو  ّما  هک  دیمحلا  هما  زا  یلع و  هب  یّمسم  دروآ  رگید  يرسپ  میهاربا و  دوخ  مان  هب  یّمسم 

هملس زا  دوب  رسپ  هس  ار  دّمحم  و  نسح ؛  دّمحم و  دوب : رسپ  ود  ار  میهاربا  نب  میهاربا  و.داهن  مان  دیز  ار  وا  دروآ  يدنزرف  دنا  هتفگ  ، 
 . تسا دمحا  هّللادبع و  نسح و  ناشیا  یماسا  ير و  هب  نوفدم  میظعلادبع  رتخد 

نسح دّمحم و  یلع و  بیترت :  نیدب  دوب  رسپ  جنپ  ار  هّللادبع  تسا ؛  هّللادبع  مالّسلا ،  هیلع  نسحلا  نب  دیز  نب  نسح  دالوا  زا  مشش : 
 . قاحسا دیز و  و 

رد وا  و  دوب ، شیوخ  نامز  لها  عَجْـشَا  وا  تسا و  دلو  ّما  دیز  ردام  هدوبن و  يدنزرف  ار  کی  چیه  دـیز  زج  هک  هتفگ  يراخب  رـصنوبا 
 . تشگ لوتقم  اْربَص  دش و  ذوخءام  اجنآ  رد  تخیرگ و  زاوها  هب  داتفا  تخس  يورب  راک  نوچ  دوب و  ایارّسلاوبا  اب  هفوک  جراخ 

یّمسم دروآ  رسپ  هس  دیز  نب  دّمحم  و  دوب ، يولع  تاداس  زا  ناشیا  ردام  هّللادبع و  نیسح و  یلع و  دّمحم و  دوب : رسپ  راهچ  ار  دیز 
رد ناشیا  هّللادبع و  یلع و  نسح و  هب 
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(85) .دندومرف تنوکس  زاجح 

تسا دیز  نب  نسح  نادنزرف  نیرخآ  لیعامسا  تسا ؛  لیعامسا  دّمحموبا  مالّـسلا ،  هیلع  نسحلا  نب  دیز  نب  نسح  نارـسپ  زا  متفه : 
شش ار  وا  و  تسا ،  لیعامسا  دالوا  نیرتکچوک  وا  یلع و  - 2 نسح ،  - 1 دوب : رـسپ  هسار  وا  دنتفگ و  یم  هراجحلا )  بلاج   ) اروا و 

تاداس زا  وا  ردام  تسا و  دّمحم  لیعامسا ،  موس  رـسپ  .دمحا  مساق ،  دّمحم ، لیعامـسا ،  نسح ،  نیـسح ،  یماسا :  نیدب  دوب  رـسپ 
 : تسا دنزرف  راهچ  ار  وا  تسا و  ینیسح 

 ، لیعامسا - 3 دوب ، بقعالب  وا  یلع و  - 2 تشگ ،  لوتقم  اجنآ  رد  مه  دروآ و  دنزرف  اجنآ  رد  درک و  رفـس  اراخب  هب  وا  دمحا و  - 1
بّقلم دوب و  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  رفعج  نب  هّللادبع  نب  قاحسا  نب  مساق  نب  قاحـسا  نب  هّللادبع  رتخد  هجیدخ  شردام 
تسا يرجـش  نمحرلادبع  دالوا  زا  شردام  يرَمُع ،  تیاور  هب  دّمحم و  نب  دیز  - 4، دوبن يدـنزرف  زین  ار  وا  و  نطبلا )  ضیبا   ) هب دوب 

(86) .دش یعاد  هب  بقلم  ردارب  زا  دعب  زین  وا  دّمحم  يرگید  ریبک و  یعاد  هب  بقلم  نسح  ریما  یکی  دوب  رسپ  ود  ار  وا  و 

ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دیز  نب  نسح  نب  لیعامسا  نب  دّمحم  نب  دیز  نب  نسح  ریما  ریبک  یعاد  لاح  رکذ 

نب یلع  نب  رغـصالا  نیـسح  نب  جرع  الا  هّللادیبع  نب  هّللادبع  رتخد  شردام  دنیوگ و  لّوا )  یعاد   ) و ریبک ) یعاد   ) ار دـیز  نب  نسح 
تسیود لاس  رد  درک و  جورخ  ناتسربط  رد  يرجه  هاجنپ  تسیود و  لاس  رد  تسا .  مالّـسلاامهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا 

هک هتشاگن  خیراوتلا )  خسان   ) بحاص هدوب .  لاس  تسیب  شتنطلس  تّدم  دومن ، تافو  داتفه  و 
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نآ رد  درک و  جارخا  ناتـسربط  زا  ار  وا  درب و  نتخاـت  رهاـط  نب  نامیلـس  رب  يرجه  مّود  هاـجنپ و  تـسیود و  لاـس  رد  ریبـک ) یعاد  )
فارـشا سان و  هوجو  زا  سک  رایـسب  وا  تنطلـس  ماّیا  رد  و  تشادـن .  یتلالم  دِالب  مْدَـه  دابِع و  لتق  رد  وا  تفاـی و  ـالیتسا  کـلامم 

دّمحم نب  دـمحا  نب  نیـسح  یکی  تخاـس :  لوتقم  ار  ینیـسح  تاداـس  زا  نت  ود  هلمج ،  زا  تشگ  راـمد  كـاله و  هضرع  تاداـس 
نب یلع  نب  هّللادـیبع  مّود  دوـب ؛ مالّـسلاامهیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  رهاـبلا  هّللادـبع  نب  دّـمحم  نب  لیعامـسا 

زا ناشیا  مالّسلاامهیلع و  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  رغص  الا  نیـسحلا  نب  هّللادیبع  نب  رفعج  نب  نیـسح  نب  نیـسحلا 
اب دـش و  رومءام  نیوزق  ناـجنز و  صالختـسا  مزع  هب  اـغب  نب  یـسوم  هک  یماـگنه  دنتـشاد  ناـجنز  نیوزق و  تموکح  یعاد  بناـج 

رضاح ار  نت  ود  ره  تمیزه  تیانج  هب  یعاد  دنتخیرگ  ناتسربط  هب  مرجال  دنامن  گنرد  يورین  ار  ناشیا  دروآ  نتخات  قیال  يرکشل 
تسیود و لاس  رد  هعقاو  نیاو  تخادنا  رد  یبادرـس  رد  ار  ناشیا  دـسج  هاگنآ  دـندادب  ناج  ات  تخاس  هقرغ  بآ  هکرب  رد  تخاس و 
زا ار  ناشیا  دـسج  درک  ملید  هب  رارف  یعاد  دـمآ و  ناتـسربط  هب  ثیل  نب  بوقعی  هک  یماگنه  هلمجلاب ؛  دوب و  يرجه  متـشه  هاجنپ و 

.درپس كاخ  هب  دروآرب و  بادرس 

الا نیـسحلا  نب  هّللادـیبع  نب  رفعج  نب  دّـمحم  نب  نسح  شمان  دوب  یعاد  هلاخ  رـسپ  وا  تسا و  یقیقع  ریبک ، یعاد  نیلوتقم  زا  رگید 
یبا نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  رغص 
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دوب نایـساّبع  راعـش  هک  هایـس  هماج  یعاد  تبیغ  رد  تشاد .  يراس  رهـش  تموکح  یعاد  بناـج  زا  وا  تسا و  مالّـسلاامهیلع  بلاـط 
رضاح هتسب  ندرگ  هب  تسد  ار  یقیقع  دّیس  دومن  تدواعم  تفای و  تّوق  یعاد  نوچ  درک ، ناسارخ  نیطالـس  مان  هب  هبطخ  دیـشوپب و 

دنارذگب غیت  اب  ار  ناگمه  ات  تساوخ  تسناد و  نیک  دیکرد و  زا  دوخ  ابار  ناتسربط  مدرم  زا  یتعامج  رگید  دزب و  ندرگ  تخاس و 
لمح دجسم  هب  هداد  ياج  هزانج  رد  ار  وا  سپ  تخادنا  رد  دوخ  گرم  هزاوآ  زور  دنچ  زا  سپ  دنکفا و  ضرامت  هب  ار  شیوخ  سپ 
ياج زا  دوب  هداهن  هعـضاوم  ناشیا  اـب  هک  یتعاـمج  نآ  هاـگان  دـندش  نمجنا  دجـسم  رد  مدرم  نوچ  دـنرازگ ، زاـمن  يورب  اـت  دـنداد 

یتعامج دیشکب و  ریشمش  تسج و  نوریب  هزانج  زا  حالّـسلا  یکاش  یعاد  دندیـشکب و  غیت  دنتـسب و  ورف  ار  دجـسم  باوباو  دنتـسجب 
 . تخاس ریشمش  شوختسد  ار  ریثک 

لاحِر ِّطَحَم  شباـنج  تشاد و  عینم  یّلحم  لـیاضف  بتارم  رد  دوبزیوآ  زیتس و  رد  رومغم  زیرنوخ و  يدرم  هکنیا  اـب  یعاد  هلمجلاـب ؛ 
زا لبق  زین  وا  همیرک  هب  هاّمـسم  دروآ  يرتخد  یکزینک  زا  هکنیا  زج  دوبن  يدـنزرف  ار  وا  هباّـسن  ياـملع  قاـقّتا  هب  دوب و  ارعـش  اـملع و 

 . تفای تافو  دنک  يوش  هکنآ 

ینسحلا دیز  نب  دّمحم  یعاد ،  ردارب  لاح  رکذ 

میهاربا نب  دّمحم  نب  دمحا  نیسحلاوبا  هک  ریبک  یعاد  رهاوخ  رهوش  اّما  یعاد )   ) هب دش  بقلم  نسح  شردارب  زا  دعب  دیز  نب  دّمحم 
؛  تفای ـالیتسا  ناتـسربط  کـلم  رب  تخارفارب و  تنطلـس  ِءاِول  یعاد  تاـفو  زا  دـعب  تسا ؛  ینـسح  يرجـش  نمحرلادـبع  نب  یلع  نب 

دروآ رب  رکشل  ناجرج  زا  دیز  نب  دّمحم 
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لاس هدفه  ات  يرجه  مکی  داتفه و  تسیود و  لاس  زا  دروآ و  نامرف  تحت  ار  رد  ناتسربط  تشکب و  ار  وا  ات  داد  مزر  نیسحلاوبا  اب  و 
مان هب  يراگزور  روباشین  رد  همثره  نب  عفار  هک  دش  مکحم  نانچ  وا  تنطلس  تفای و  رارقتـسا  يورب  ناتـسربط  تموکح  هام  تفه  و 

یـسخرس نوراه  نب  دّـمحم  راـک  ناـیاپ  رد  دوب و  وا  ریبد  ریزو و  یلزتعم  بتاـک  یناهفـصا  دّـمحم  ملـسموبا  دـناوخ و  یم  هبطخ  وا 
ورم يوس  هب  دـش  ریـسا  هک  شرـسپ  اب  تفرگرب و  ار  وا  رـس  تخاس و  لوتقم  ناجرج  رد  ار  وا  یناماس  دـمحا  نب  لیعامـسا  بحاـص 

بّقلم هک  مالّسلا  هیلع  قداصلا  رفعج  مامالا  نب  دّمحم  ربق  رانک  رد  ناگرگ  رد  ار  شدسج  دندرک و  لقن  اراخب  هب  اجنآ  زا  داتـسرف و 
.دندرپس كاخ  هب  جابید )   ) هب دوب 

یم صانم  ءاجلم و  ار  شبانج  ارعـش ، املع و  دوب ، گرزب  يدرم  تعاجـش  تحامـس و  رد  یلحف و  لضف  ملع و  رد  دیز  نب  دّمحم  و 
شیرق و رب  دوب  هدـنام  ياج  هب  جراخم  زا  نوزفا  هچنآ  دـش  یم  نارگن  ار  لاملا  تیب  لاس  ره  نایاپ  رد  هک  دوب  وا  نوناـق  و  دنتـسناد ،

ءادـتبا نوچ  یلاس  رد  هک  داتفا  قاقّتا  نانچ  تشاذـگ .  یمن  ياج  هب  يا  هّبح  درک و  یم  شخب  مدرم  رگید  نایراق و  اهُقف و  راصنا و 
ذخا تهج  هب  يدرم  دناوخ  شیپ  فانمدبع  ینب  زا  ار  رگید  هقبط  تسج  تغارف  مشاه  ینب  ياطع  زا  فانمدبع و  ینب  ياطع  هب  درک 

زا دومرف : فانمدبع ،  دالوا  زا  تفگ :  يا ؟  هلیبق  مادک  زا  هک  دیسرپ  دیز  نب  دّمحم  تساخرب  اطع 
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نینچ درک  ضرع  یـشاب ،  هیواعم  ینب  زا  اـنامه  دومرف  دادـن ، باوج  هلـسلس ؟  مادـک  زا  دومرف : هّیما ،  ینب  زا  تفگ :  هبعـش ؟  مادـک 
 ، یـشاب دـیزی  دالوا  زا  انامه  دومرف : دـش ، شوماخ  نانچمه  یناـسر ؟  یم  هیواـعم  نادـنزرف  زا  کـی  مادـک  هب  تبـسن  دومرف  تسا . 
زا ناشیا  هکنآ  لاح  يا و  هتسب  بلاطوبا  دالوا  رب  اطع  لذب و  عمط  هک  يا  هدوب  وت  يدرم  قمحا  هچ  دومرف : تسا .  نینچ  درک  ضرع 

دوخ هتسناد  يراد  یهگآ  ناشیا  رادرک  زا  رگا  يا و  هدوب  لفاغ  لهاج و  یـسب  يرادن  یهگآ  تّدج  رادرک  زا  رگا  دنهاوخ  نوخ  وت 
 . يا هدنکفا  تکاله  هب  ار 

دز و ناشیا  رب  گناب  دیز  نب  دّمحم  دندرک ، وا  لتق  دصق  دنتسیرگن و  ار  رـش  وا  بناج  هب  دندینـشب  تاملک  نیا  نوچ  يولع  تاداس 
مالّسلا هیلع  نیـسح  ماما  نوخ  هک  دیراد  نامگ  رگم  دنیب  رفیک  نم  زا  درازایب  ار  وا  هک  ره  هچ  دینکم  يو  قح  رد  دب  هشیدنا  تفگ : 

ار نآ  هک  میوگ  یثیدح  ار  امش  ات  دیراد  شوگ  نونکا  .دیامرفن  باقع  سک  رگید  هانگ  هب  ار  سک  دنوادخ  تسج ،  دیاب  يو  زا  ار 
.دیدنب راک  هب 

هب اهبنارگ  يرهوگ  اجنآ  رد  وا  فّقوت  ماّیا  رد  دوب  هتفر  همظعم  هّکم  رد  هک  یماّیا  رد  هفیلخ  روصنم  هک  داد  ربخ  ارم  دیز  مردپ  انامه 
هک هدیـسر  نم  هب  هدوب و  کلملادبع  نب  ماشه  رهوگ  نیا  بحاص  تفگ :  تسیرگن  کین  روصنم  دـنک ، عیب  ار  وا  ات  دـندروآ  وا  دزن 

 . تسا هدروآ  رد  عیب  ضرعم  هب  وا  ار  رهوگ  نیا  هدنام و  یقاب  مان  دّمحم  يرسپ  يو  زا 
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ات نک  ناـمرف  يدرب  ياـپ  هب  مدرم  اـب  مارحلا  دجـسم  رد  ار  دادـماب  زاـمن  هک  یتقو  ادرف  تفگ :  درک و  بلط  ار  بجاـح  عیبر  هاـگنآ 
ار دّمحم  هک  یماگنه  ات  نک  اهر  سانـشب و  وکین  کی  کی  ار  مدرم  ياشگب و  ار  نآ  رد  کی  نآ  زا  سپ  دـندنبب  ار  دجـسم  ياهرد 

هدز تشهد  دنیوج  یم  ار  وا  هک  تسناد  دّمحم  درک  هنوگ  نیدب  راک  عیبر )   ) رگید زور  نوچ  يروآ ،  نم  دزن  هتفرگ  ار  وا  ینادب و 
دروخرب و وا  اب  مالّـسلاامهیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز  نب  دّـمحم  تقو  نیا  دوب ، نارگن  وس  ره  هب  ّریحتم  و 

یم ناما  ارم  تفگ :  یئاجک ؟  زا  یتسیک و  منیب  یم  هدز  تریح  تخـس  ارت  درم ! يا  ناه  تفگ :  درک و  مهف  ار  وا  رطاـخ  یگتفـشآ 
تفگ یتسیک ؟  وت  وگب  نونکا  کلملادبع  نب  ماشه  نب  دّـمحم  منم  تفگ :  مداهن ،  تّمذ  رب  ارت  صالخ  مداد و  ناما  : دومرف یهد ؟ 

هب نونکا  دش  دهاوخن  دیز  نوخ  كاردا  وت  لتق  رد  يدوبن و  دیز  لتاق  وت  شاب  نمیا  ّمع ، رـسپ  یئوت  یلع و  نب  دیز  نب  دّمحم  منم  : 
دّمحم يور  رـس و  رب  ار  دوخ  يادر  تفگب و  نیا  .رادـم  كاـب  دـیآ  هورکم  وت  رب  هچ  رگا  مشیدـنا  یم  يریبدـت  وت  یـصالخ  تهج 

ای هک  تشادرب  دایرف  دیسر  عیبر )   ) دزن هب  دجـسم  رد  ات  دز  یمه  يو  رب  همطل  سپ  زا  همطل  دربب و  ار  وا  ناشک  ناشک  دنکفا و  ماشه 
ابهاذ هداد  هیارک  نم  هب  يرتش  هفوک  لها  زا  تسا  ینابرتش  ثیبخ  نیا  لضفلاابا 
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ناـمزالم و زا  نت  ود  تسا  لدـع  دـهاش  ود  نخـس  نیا  رد  ارم  هداد و  هیارک  يرگید  هب  ار  رتـش  تسا و  هـتخیرگ  نـم  زا  اـعجار و  و 
نوریب دجـسم  زا  ناشیا  درپس و  دیز  نب  دّمحم  اب  سراح  رفن  ود  عیبر  .دـننک  رـضاح  یـضاق  دزن  هب  ار  وا  ات  نک  هارمه  نم  اب  نامالغ 
سراح تمحز  ینک  یم  ادا  ارم  ّقح  رگا  ثیبخ !  يا  دومرف : درک و  ماشه  نب  دّمحم  اب  يور  دّمحم  دندومیپب  هار  یتخل  نوچ  دـندش 

رب هک  نونکا  دومرف  عیبر  نامزالم  اب  دیز  نب  دّمحم  منک ،  یم  تعاطا  هّللا !  لوسر  نبای  تفگ :  ماشه  نب  دّـمحم  مهدـن ؟  یـضاق  و 
هسوب ار  دیز  نب  دّمحم  يور  رس و  ماشه  نب  دّمحم  دنتـشگرب  ناشیا  نوچ  .دینک  تعجارم  دیـشکم و  تمحز  رگید  امـش  داهن  تّمذ 
ضرع دروآ و  نوریب  يرهوگ  داهن و  هداوناخ  نینچ  رد  ار  تلاسر  هک  دوب  اناد  دـنوادخ  داـب ! وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  تفگ :  دز و 

یمن يزیچ  فورعم  لذـب  يازا  رد  هک  میتسه  یتـیب  لـها  اـم  ّمع  رـسپ  يا  دومرف : ياـمرف .  فیرـشت  ارم  رهوگ  نیا  لوبق  هب  هک  درک 
وت بلط  رد  ار  روصنم  هک  راد  هدیـشوپ  ار  شیوخ  نوـنکا  منک  یم  هچ  رهوـگ  مدیـشوپ  مشچ  دـیز  نوـخ  زا  وـت  ّقـح  رد  نم  میریگ 

دـنداد و اطع  فانمدـبع  زا  نت  کی  دـننام  ار  يوما  درم  نآ  ات  داد  نامرف  دروآ  اجنیدـب  نخـس  یعاد  نوچ  (. 87  ) تسا مامت  يّدـج 
تساخرب و يوما  دنیآ ، زاب  وا  بوتکم  اب  دنناسرب و  ير  ضرا  هب  تمالس  هب  ار  وا  ات  دومرف  ار  دوخ  مدرم  زا  نت  دنچ 
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(88  .) تفرب دز و  هسوب  ار  یعاد  رس 

رگید دّـمحم و  مان  هب  دوب  يرـسپ  زین  ار  وا  یـضر و  هب  بّقلم  دـیز  یکی  دوب : رـسپ  ود  تسا  ماـن  دـیز  نب  دّـمحم  هک  ار  یعاد  نیا  و 
 . تشاد مان  نسح 

 . یّنثم نسح  دالوا  هب  مینک  یم  عورش  نونکا  میتشگ  غراف  نسح  نب  دیز  دالوا  زا  نوچ  و 

مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  نسح  نادنزرف  رکذ 

 : هتفر رامش  هب  وا  يارب  ثانِا  روکُذ و  دالوا  هد  دنیوگ  ینثم  نسح  ار  وا  هک  نسحلا  نب  نسح  دّمحموبا 

ّدلوتم مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  همطاف  زا  نت  جنپ  نیا  و  موثلک ،  ما  - 5 بنیز ،  - 4 ثلثم ،  نسح  - 3 میهاربا ،  - 2 هّللادبع ،  - 1
هّیقر - 9 تشاد ،  مان  هلمر  وا  ردام  دّمحم   - 8 مور ،  لها  زا  مان  هبیبح  دوب  يدلو  ّما  رسپ  ود  نیا  ردام  و  رفعج ، - 7 دواد ، - 6 دندش ،

 . همطاف - 10 ، 

موثلکّما و لاح  حرـش  نارتخد ،  اّما  ( 89  .) تشاد ماـن  همیـسق )   ) هک هدوب  زین  يرگید  يرتخد  ار  نسح  هک  هتفگ  يرَمُع  نسحلاوبا  و 
دمآ و رد  راّیط  رفعج  نب  هّللادبع  نب  هیواعم  حاکن  هلابح  هب  همطاف  تسب و  نیباک  ناورم  نب  کلملادـبعار  بنیز  تسین و  مولعم  هّیقر 

 . بنیز نیسح ،  داّمح ، حلاص ،  دیزی ، هدش :  تبث  ناشیا  مان  قیرط  نیدب  دروآ  رتخد  کی  رسپ و  راهچ  يو  زا 

یم رکذ  نیا  همتت  رد  ناشیا و  ياهدالوا  رکذ  هب  مینک  عورـش  نونکا  .دـندروآ و  دالوا  یمامت  دّـمحم  زج  یّنثم ،  نسح  نارـسپ  اّما  و 
 . یلاعت هّللاءاش  نا  ار  ناشیا  نیفورعم  لتقم  مینک 

مالّسلا هیلع  یبتجملا  نسحلا  نب  نسحلا  نب  هّللادبع  دالوا  رکذ 

لوا تمسق 

همطاف شردام  مالّـسلا و  هیلع  نسحلا  نب  نسح  شردپ  هک  تهج  نادب  دـنمان  یم  ضحم )  هّللادـبع  ) ار نسح  نب  هّللادـبع  دّـمحموبا 
مرکا و لَمجَا و  دوب و  مشاه  ینب  خیش  وا  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  هدوب  هیبش  تسا و  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  تنب 

رد هک  یحرش  هب  تخاس  لوتقم  روصنم  ار  وا  دوب و  عاجش  سفنلا و  ّيوق  دوب و  سان  ياخسَا 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 642 

http://www.ghaemiyeh.com


 . هّللا ءاش  نا  دش  دهاوخ  رکذ  باب  رخآ 

دصکی و لاس  رد  هنیدم  تیز  راجحا  رد  لوتقم و  هیکز )  سفن   ) هب بّقلم  هّللادبع  نب  دّمحم  لّوا  دوب : رـسپ  شـش  ار  ضحم  هّللادبع 
نارسپ و نت  شـش  تسا :  دنزرف  هدزای  ار  وا  و  هّللاءاش ،  نا  دش  دهاوخ  مقر  باب  رخآ  رد  وا  تداهـش  حرـش  يرجه و  مجنپ  لهچ و 
 ، هملـسّما موثلکّما ،  بنیز ،  همطاـف ،  ییحی ،  نسح ،  میهاربا ،  رهاـط ، یلع ،  هّللادـبع ،  تسا :  نینچ  ناـشیا  ماـن  نارتخد و  نت  جـنپ 

.اضیا هملسّما 

هّللادبع نب  دّمحم  نب  یلع  و  دنداتـسرف ، روصنم  يارب  ار  شرـس  دـندرک و  دیهـش  دـنه  دالب  رد  ار  وا  و  رتشا )  ) هب دوب  بّقلم  هّللادـبع 
 . تسا فالخ  رهاط ، نتشاد  دالوا  رد  تفای و  تافو  روصنم  سلجم  رد  ضحم 

دروآ و دنزرف  دنچ  دّمحم  هدوب و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دالوا  زا  ینز  ناشیا  ردام  رتخد و  دنچ  اب  مان  دّمحم  تشاد  يرـسپ  میهاربا 
ناما ار  وا  نییساّبع  تفای ،  یگندخ  مخز  هاگبرح  رد  ّخف و  هعقو  رد  .دوب  یلع  نب  نیسح  باکر  رد  سپ  نسح  اّماو  دندش ، ضرقنم 

.دنامن و دنزرف  يو  زا  تفر و  دهاوخ  حرـش  هب  وا  لاح  نیا  زا  دعب  هچنانچ  دندزب  ندرگ  ار  وا  تشادرب  گنج  زا  تسد  نوچ  دـنداد 
.درک تافو  ات  دوب  هنیدم  رد  دوب و  بقع  الب  زین  ییحی 

یبش نامه  رد  درک  جیوزت  حافس  نب  دّمحم  ار  بنیز  دمآرد و  میهاربا  نب  نسح  دوخ  ّمع  رـسپ  حاکن  هب  دوب و  عینم  یّلحم  ار  همطاف 
یسیع وا  سپ  زا  تشگ و  دیهش  وا  ردپ  دّمحم  هک 
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جیوزت تسب و  نیباک  ار  وا  مالّسلا  هیلع  یبتجم  نسح  نب  دیز  نب  نسح  نب  میهاربا  رما  رخآ  رد  دومن و  جیوزت  ار  وا  یـساّبع  یلع  نب 
.دنامب رتشا  هّللادبع  زا  وا  لسن  هّیکز و  سفن  بقع  هلمجلاب ؛  ( 90  ) هتفر حرش  هب  طبس ) هرکذت   ) رد هچنانچ  دومن 

هّللاءاش نا  دش  دهاوخ  روکذم  باب  رخآ  رد  وا  لتق  حرش  دنیوگ و  يرمخاب )  لیتق   ) ار وا  تسا و  میهاربا  ضحم ،  هّللادبع  مّود  رـسپ 
دمحا ربکا ، دـمحا  رغـصا ، دّـمحم  رفعج ، یلع ،  رهاط ، ربکا ، دّـمحم ، هتفر :  رامـش  هب  نینچ  ناشیا  یماـسا  هدوب و  رـسپ  هد  ار  وا  و  . 

هّللادبعوبا و یلع و  رهاط و  نینچمه  هدوب و  بقع  الب  شاشق )  هب (  فورعم  ربکا  دّمحم  اّما  هّللادـبع .،  وبا  نسح ،  هّللادـبع ،  رغـصا ،
دروآ و دـنزرف  ود  ربکا  دـمحا  .دـش و  ضرقنم  رعاش و  دّـمحم  دوب  يرـسپ  ار  وا  تفاـی و  تاـفو  رـصم  رد  هّللادـبع  و  رغـصا ، دـمحا 

.دش ضرقنم  دیز و  مان  هب  دروآ  يرسپ  رفعج  .دش و  ضرقنم 

 ، بنیز یلع ،  ّما  هّللادـبع  میهاربا ،  دوب : دـنزرف  تفه  ار  وا  دوب و  یّنثم  نسح  دـنزرف  رمع  میهاربا  رتخد  هّیقر  وا  رداـم  رغـصا  دّـمحم 
.دندش ضرقنم  نکل  دروآ  دنزرف  میهاربا  زاو  هّیفص ،  هّیقر ،  همطاف ، 

رکذ میهاوخب  رگا  و  دوب ، هیجو  راوگرزب و  يدرم  وا  نسح و  زا  زج  دـنامن  بقع  يرمخاب  لیتق  میهاربا  ناگداز  دـنزرف  زا  هلمجلاـب ؛ 
 . نییبلاط باسنا  تارّجشم و  بتک  هب  دنیامن  عوجر  نیبلاط  میور ،  یم  نوریب  باتک  عضو  زا  میئامن  وا  ناگداز  دنزرف  دنزرف و 

 ، تسا یسوم  نسحلاوبا  ضحم ،  هّللادبع  مّوس  رسپ 
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رعاش بیدا و  يدرم  تشگ و  ّدلوتم  هدرچ  هایـس  وا  هکنآ  هچ  تفای ؛  ردام  زا  بقل  نیا  تسا و  نوج )   ) هب بقلم  هّللادبع  نب  یـسوم 
نآ سپ  زا  دندز  يو  رب  هنایزات  رازه  ات  دومن  رما  درک و  رضاح  ار  یسوم  دومن  سوبحم  ار  هّللادبع  وا  ردپ  روصنم  هک  یماگنه  دوب و 

دّمحم و هک  دوش  یم  هنوگچ  نیا  تفگ :  یـسوم  یهد .  یهگآ  ارم  میهاربا  دّـمحم و  تردارب  زا  ات  نتفر  دـیاب  زاجح  هب  ارت  تفگ : 
هک داتسرف  يروشنم  زاجح  مکاح  هب  روصنم  دنشاب ؟ یم  نم  اب  وت  سیساوج  نویع و  هکنآ  لاح  دنهد و  ناشن  نم  هب  ار  دوخ  میهاربا 

شناردارب ات  دوب  اجنآ  رد  تخیرگ و  هّکم  هب  تفر و  زاجح  هار  هب  یسوم  درک و  هناور  زاجح  هب  ار  وا  دشابن و  یسوم  ضرعتم  یسک 
لوغشم هک  یماگنه  تفاتش  هّکم  ترایز  هب  يدهم  لاس  نآ  رد  مه  .دیـسر  يدهم  هب  تفالخ  تبون  دندش و  لوتقم  میهاربا  دّمحم و 

ناما طرش  نیا  هب  ارت  تفگ :  يدهم  منایامنب ،  وت  هب  ار  هّللادبع  نب  یسوم  ات  هد  ناما  ارم  ریمالا  اهّیا  هک  دز  گناب  یـسوم  دوب  فاوط 
؟ دهد یهاوگ  وت  نخـس  قدص  هب  دسانـشب و  ارت  هک  تسیک  تفگ :  يدهم  ضحم ،  هّللادـبع  نب  یـسوم  منم  تفگ :  یـسوم  مداد . 

مالّـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  ساّبع  نب  هّللادـیبع  نب  نسح  مالّـسلاامهیلع و  رفعج  نب  یـسوم  دـیز و  نب  نسح  کـنیا  تفگ : 
ات دوب  داد و  ناما  طخ  ار  وا  يدهم  سپ  هّللادبع .  رسپ  نوجلا  یسوم  تسوا  هک  دنداد  یهاوگ  یگمه  سپ  .دندهاش 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 645 

http://www.ghaemiyeh.com


زا یتسـس  نیا  تفگ :  یـسوم  دیدنخب ، نوراه  داتفا  رد  درک و  شزغل  نوراه  طاسب  رب  دـمآ و  رد  نوراه  رب  زور  کی  دیـشر ، نامز 
مسق دیشر و  دزن  وا  يارب  زا  هّللادبع  تیاعـس  رد  يریبز  بعـصم  نب  هّللادبع  اب  وا  تیاکح  و  يریپ .  فعـض  زا  هن  تسا  هزور  فعض 
هنیدم هقیوس  رد  یسوم  و  ( 91  ) هتفر حرـش  هب  يدوعـسم )  بهذلا  جورم   ) رد مسق  نآ  تهج  هب  هّللادبع  ندرم  ار و  وا  یـسوم  نداد 

.دوب تّدعو  تسایر  ار  وا  دافحا  نادنزرف و  تفای و  تافو 

تسا يرازف  هحلط  تنب  هماما  شردام  دنیوگ  یناث )  یسوم   ) ار وا  هک  تسا  نوج  نب  هّللادبع  نب  یسوم  وا ، ناگداز  دنزرف  هلمج  زاو 
.دیسر لتق  هب  شش  هاجنپ و  تسیود و  هنس  رد  تسا ،  ثیدح  يوار  رمع و  وبا  هب  تسا  ینَکُم  و 

نب سیردا  شرسپ  دوب  وا  اب  دوب و  داهُز  زا  یسوم  هّللاب و  ّزتعم  مایا  رد  داد  لمح  هنیدم  زا  ار  وا  بجاح  دیعـس  هک  هدومرف  يدوعـسم 
دیعـس زا  ار  یـسوم  هک  ناشیا  ریغ  هرازف و  ینب  زا  یتعامج  دـندش  عمج  دیـسر  قارع  یـضارا  زا  هلاـبز  هیحاـن  هب  هک  نیمه  یـسوم ، 
دالوا و  (. 92) دندرک صالخ  دیعس  تسد  زا  ار  سیردا  شرـسپ  سپ  .درک  تافو  اجنامه  رد  داد و  رهز  ار  وا  دیعـس  دنریگب  بجاح 

ار حلاص  نوجلا و  نب  هّللادبع  نب  حلاص  تسا  نوجلا  یـسوم  ناگداز  دنزرف  زا  مه  زاجح و  رد  تراما  تسا  ناشیا  رد  دنرایـسب و  وا 
هّللادبعوبا هک  وا  رسپ  کی  دندوب و  بقعالب  ناشیا  زا  نت  هس  هک  دوب  رسپ  راهچ  تشاد و  مان  ءافلد  هک  دوب  رتخد  کی 
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 . تسا ناناملسم  هاگترایز  دادغب  رد  شربق  دوب و  دلو  بحاص  تسا  دیهش  هب  فورعم  دّمحم و 

تسا و ناناملـسم  رازم  دادغب  رد  وا  ربق  دنا و  هتفگ  لضفلا  دّمحم  ار  وا  هک  تسا  حلاص  نب  دّـمحم  هک  هتفگ  هباّسن  ینـسح  هّیعم  نبا 
 ( بلاّطلا هدمع   ) بحاص .دشابن و  تسرد  تسا  مالّسلا  هیلع  قداصلا  رفعج  نب  لیعامسا  نب  دّمحم  ربق  هک  دنناد  نانچ  یضعب  هکنیا 

قوقح نیبصاغ  تعباتم  تعیب و  رد  ار  مدرم  نوچ  تفگ و  تسناوت  وکین  رعـش  ودوب  روالد  ریلد و  يدرم  حلاص  نب  دّـمحم  هک  هتفگ 
دـمآ و نوریب  هّکم  قیرط  نازاتجم  رب  یـساّبع  لّکوتم  ماّیا  رد  یتقو  دروخ  یمن  غیرد  ناشیا  تراغ  لتق و  زا  تسیرگن  یم  تیب  لـها 

تّدـم دنتـشاد و  سوبحم  ياَر )  نَمَّرُـس   ) رد ار  وا  اتدرک  رما  دـندرب  لّـکوتم  دزن  هب  هدرک  ریـسا  ار  وا  دـش  ذوخءاـم  رادوریگ  نآ  رد 
نآ وا  یصالخ  ببس  درک و  حدم  دنچ  يا  هدیصق  هب  ار  لّکوتم  تفگ و  رعش  ناوارف  هناخ )  سبح   ) رد وا  دیشک و  زارد  هب  وا  سبح 

 : تسا علطم  نیا  نآ  ردص  هک  ار  حلاص  نب  دّمحم  راعشا  زا  هعطق  کی  دوب  لّکوتم  يارزو  زا  نت  کی  هک  ّربدملا  نب  میهاربا  هک  دش 

ُهنازْحَا ُهَداع  ُدا َو  ؤُْفلا  َبِرَط  رعش : 

ُهناجْشَا ُهتابَعُش  ْتَثَّعَشَتَو 

يوَهلا َلَمَْدنا  اَم  ِدَعب  ْنِم  ُهلاَدبَو 

ُُهناَعََمل انِهُوم  َقَّلاَت  ٌقَْرب 

ُهَنوُد ِءآَدِّرلا َو  ِهَیِشاحَک  اُوْدبَی 

ُُهناکْرَا ٌعِّتَمَتُم  يرُّذلا  ُْبعَص 

ْقُِطی ْمَلَف  َحال  َْفیَک  َرُْطُنِیل  ینَدَف 

ُُهناّجَس ُهَّدَرَو  ِْهَیِلا  ارَظَن 

ُهُعُولُض ِْهیَلَع  ْتَلَمَتْشا  ام  ُراّنلاَف 

ُُهنافْجَا ِِهب  ْتَحُمَس  ام  ُءاْملاَو 

 : تفگ دومن  ءاغصا  ار  راعشا  نآ  لّکوتم  نوچ  .دنک  یّنغت  لّکوتم  رب  هک  تفگ  تخومایب و  لّکوتم  ياهیّنغم  زا  نت  کی  هب 
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جورخ سپ  نیا  زا  دّـمحم  هک  تفرگ  تّمذ  رب  نوـجلا و  یـسوم  نب  حـلاص  نب  دّـمحم  تفگ :  میهاربا  تسیک ؟  رعـش  نـیا  هدـنیوگ 
نادـیواج نانج  هب  ياَر )  نَمَّرُـس   ) رد تفاین و  تسد  زاجح  تعجارم  هب  دّـمحم  هراـب  رگید  نکل  تخاـس  اـهر  ار  وا  لّـکوتم  دـنکن ،

 . تفاتش

مدش و نوریب  زاجح  نازاتجم  رب  یتقو  تفگ  هک  هدش  لقن  حلاص  نب  دّمحم  زا  هک  تسا  نانچ  دّمحم  ّقح  رد  میهاربا  تعافـش  ببس 
هاگان دنلوغـشم  مئانغ  ذخا  هب  نم  باحـصا  هنوگچ  هک  مدوب  نارگن  مدمآ و  رب  یّلترب  متخاس  روهقم  بولغم و  ار  ناشیا  مداد و  لاتق 

ما هتـسناد  تفگ :  ینک ؟  یم  هچ  ار  سیئر  متفگ :  تسیک ؟  رکـشل  نیا  سیئر  تفگ :  دـمآ و  نم  کیدزن  هب  جدوه  ناـیم  رد  ینز 
مرـضاح کنیا  متفگ :  تسا .  یتجاح  وا  اب  ارم  تسارکـشل و  نیا  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـالوا  زا  يدرم  هک 

رگید ءایشا  ریرح و  رتش و  زا  مراد  ناوارف  لام  هلفاق  نیا  رد  مّربدم و  میهاربا  رتخد  نم  فیرشلا !  اهیا  تفگ :  یهاوخ ،  هچ  ات  يوگب 
مّلـس و هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تدج  هب  مهد  یم  دنگوس  ارت  تسا  رایـسب  نم  اب  راوهاش  رهاوج  زا  جدوه  نیا  رد  مه  و 

نیا زا  دوش و  کیدزن  نم  جدوه  هب  یـسک  يراذگن  يریگب و  نم  زا  لالح  قیرط  زا  لاوما  نیا  هک  مالّـسلااهیلع  ارهز  همطاف  تردام 
ار وا  تاملک  نوچ  مراد ؛  میلست  مریگ و  ماو  هب  زاجح  راّجت  زا  هک  تسا  نم  تّمذ  رب  یهاوخ  لام  زا  هچنآ  نوزفا 
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رـضاح نم  کیدزن  هب  دـیا  هتـشاد  ذوخءام  هچنآ  دـیریگ و  زاب  تراـغ  بهن و  زا  تسد  هک  مدز  شیوخ  باحـصا  رب  گـناب  مدـینش 
زا يزیچ  ریثک  لیلق و  زا  مدیشوپ و  مشچ  نازاتجم  رگید  لاوما  زا  مدیشخب و  وت  اب  ار  هلمج  نیا  متفگ :  دندرک  رـضاح  نوچ  دیزاس ،
دنچ ینز  تفگ :  دـمآ و  نم  دزن  هب  نابنادـنز  یبـش  مدوـب  سوـبحم  يار )  نمّرُـس   ) رد هک  تقو  نـیا  مـتفرب  مـتفرگنرب و  لاوـما  نآ 

زا دندمآ و  رد  ات  مداد  تصخر  دوب ، دهاوخ  یـسک  نم  نادنواشیوخ  زا  هک  مدیـشیدنا  دوخ  اب  دنیآ ، وت  دزن  هب  ات  دنبلط  یم  تزاجا 
قفر و هب  نم  اب  ات  دنداد  اطع  ار  نابنادنز  دندرک و  تدافح  رهم و  راهظا  دنتشاد و  لمح  دوخ  اب  رایسب  ءایـشا  لوکءام  ریغ  لوکءام و 

منادن متفگ :  ینادن ؟  ارم  تفگ :  تسیک ؟  متفگ :  دوب  نوزفا  تمشح  هب  نارگید  زا  هک  مدید  ار  ینز  ناشیا  نایم  رد  دشاب و  ارادم 
هاگنآ ما ،  هتسناد  ضرف  شیوخ  تّمذ  هب  ارت  ناسحا  رکـش  ارت و  تمعن  ما  هدرکن  شومارف  انامه  ّربدم  نب  میهاربا  رتخد  نم  تفگ :  ، 

نم تاجن  ببس  ات  تشامگب  ار  شیوخ  ردپ  وا  تشادن و  زاب  تسد  نم  تیاعر  زا  مدوب  نادنز  رد  هک  يدنچ  تفرب و  تفگ و  عادو 
(93  .) تشگ

نادـنزرف زا  تسا  ناوارف  حـلاص  نب  دّـمحم  بقانم  تسب و  نیباک  حـلاص  نب  دّـمحم  اب  ار  شیوخ  رتخد  ّربدـم  نب  میهاربا  هلمجلاـب ؛ 
هلسلس نیا  زا  مه  دنیوگ و  نّویحلاص  ار  ناشیا  دنرایسب  زاجح  رد  وا  باقعا  زا  دیهش و  نسح  ردپ  دّمحم  نب  هّللادبع  تسوا 
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.دنا حلاص  نب  دّمحم  نب  هّللادبع  ینب  ناشیا  میزه و  لآ  كاحّضلا و  یبا  لآ  تسا 

تیاور تسا و  رامـش  یب  لیاضف  رایـسب و  تلالج  ار  هّللادـبع  نب  ییحی  تسا ،  ملید  بحاـص  ییحی  ضحم ،  هّللادـبع  مراـهچ  رـسپ 
اب ّخف  هعقاو  رد  دنا و  هدرک  تیاور  یعمج  زین  وا  زا  هدومن و  امهریغ  بلغت و  نابا  مالّسلاامهیلع و  دّمحم  نب  رفعج  ترضح  زا  رایـسب 

دیشرلا نوراه  فوخ  زا  هکنآ  ات  دوبن  نمیا  دوخ  ناج  رب  ودیدرگ  یم  اهنابایب  رد  یتدم  نیسح  تداهـش  سپ  زا  دوب  یلع  نب  نیـسح 
تفرگ و الاب  کین  وا  راک  دندرک و  تعیب  وا  اب  گرزب  یتعامج  درک  توعد  نتـشیوخ  هب  ار  مدرم  اجنآ  رد  تخیرگ و  ملید  دالب  هب 

هّللادبع نب  ییحی  زا  هک  درک  یکمرب  دـلاخ  نب  ییحی  نب  لضف  يوس  هب  یبوتکم  سپ  دـمآ  دـیدپ  دیـشر  لد  رد  میظع  بره  لوه و 
 . ناهر او  وا  هشیدنا  زا  ارم  لد  نک و  تیافک  یناد  هکنانچ  ار  وا  راک  هدیمرب  باوخ  هدیلخ و  راخ  نم  مشچ  رد 

میب و بیغرت و  ریذـحت و  هب  اه  همان  ودومنن  كولـس  ارادـم  قفر و  قیرط  رب  زج  دـش و  ناور  ملید  يوس  هب  هتخاس  يرکـشل  اب  لـضف 
لـضف تشگ و  ناما  بلاط  دنـشکب  ار  وا  دـنک و  مزر  لـضف  اـب  هک  دوبن  ورین  نآ  نوچ  زین  ار  ییحی  درک  رتاوتم  ییحی  يوس  هب  دـیما 
مراهچ رد  دمآ  دیشر  دزن  لضف  قاقّتا  هب  ییحی  مرجال  .درک  مکحم  قیثاوم  دومن و  راوتـسا  نامیپ  داتـسرف و  ودب  دیـشر  زا  ناما  طخ 

درک لیلجت  بیحرت و  ار  وا  دیشر  يرجه و  مداتفه  دص و  کی  لاس  رفص 
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وا هچ  درک ؛ ادا  ار  ّخف  دیهـش  یلع  نب  نیـسح  ضورق  لاوما  نآ  اب  ییحی  دادـب و  رگید  لاوما  رانید و  رازه  تسیود  اب  یتعلخ  ار  وا  و 
.دوب ضرق  رانید  رازه  تسیود  ار 

مرجال تشاد  رطاخ  رد  هتخورفا  شتآ  ییحی  نیک  زا  نکل  دوب  شوماخ  دنچ  یتّدم  هّللادبع  نب  ییحی  دورو  زا  دـعب  دیـشر  هلمجلاب ؛ 
ارچ تسیچ و  هناهب  ّلجـس  نیا  اب  تفگ :  دروآ و  رد  ار  ناما  طخ  نآ  ییحی  دومن  باتع  زاـغآ  تخاـس و  رـضاح  ار  ییحی  یماـگنه 

یّلجس نیا  تفگ  درک و  تئارق  ات  داد  یضاق  فسویوبا  بحاص  نسح  دّمحم  هب  تفرگب و  طخ  نآ  دیشر  تسکش ؟  یهاوخ  نامیپ 
نآ درب و  ارف  تسد  بهو  نب  بهو  ّيرَتْـخَبلاوبا  تقو  نیا  تسا ،  هّزنم  تعیدـخ  تـلیح و  شیـالآ  زا  یلج و  ییحی  ناـما  رد  تـسا 

نوخ نتخیر  هب  درک  مکح  لـئاطال و  ییحی  ناـما  رد  تسا و  لـطاب  تهج  نـالف  نـالف و  زا  طـخ  نیا  تفگ :  تفرگب و  ار  بوتکم 
تسا لطاب  ّلجـس  نیا  رگا  هک  وگب  ار  يرتخبلاوبا  هک  تفگ  ار  مداخ )  رورـسم   ) دیـشر دشاب ، نم  ندرگ  رد  وا  نوخ  تفگ  ییحی و 
تیاغ زا  تخاس و  یمه  هراپ  هراپ  ار  لجـس  نآ  تفرگ و  تسد  هب  يدراک  تفرگب و  ار  ناـما  طـخ  يرتخبلاوبا  نک ؛  هراـپ  ار  وا  وت 

دـصشش رازه و  رازه  ار  يرتخبلاوبا  اـت  درک  رما  دـمآ و  شوخ  بلطم  نیا  زا  ار  نوراـه  دوب  هتفرگ  شزغل  شزرل و  ار  شتـسد  مشخ 
دنتشاد زاب  دنچ  يزور  دندرب و  هناخنادنز  هب  ار  ییحی  درک  رما  سپ  دینادرگ ، یضاق  ار  وا  دنداد و  مهرد  رازه 
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هتساوخنار وا  لتق  هدیسرن و  یبیسآ  نادنز  رد  ار  وا  هک  دیامنب  ات  تساوخ  دوهش و  تاضق و  اب  تخاس  رضاح  ار  وا  هراب  رگید  هاگنآ 
: دـنتفگ داد ، یمن  یخـساپ  دوب و  شوماخ  ییحی  تفگ و  ینخـس  سک  ره  دـندروآ و  ییحی  هب  يور  ناگمه  تقو  نیا  هدومرفن ،  و 
هک دوب  هایس  نانچ  دروآ  رد  ار  شیوخ  نابز  درادن و  نتفگ  نخس  يارای  هک  دومنب  درک و  دوخ  ناهد  هب  هراشا  یئوگن ؟  نخـس  ارچ 

 . تسا یلاغذ  هراپ  یتفگ 

تیاور هب  و  تشگ .  دیهش  ات  دوبب  داتسرف و  نادنز  هب  ار  وا  هراب  رگید  تسا ،  مومسم  هک  دیامن  یم  غورد  هب  ار  امـش  تفگ :  دیـشر 
(94) .داتفا نیمز  يور  هب  رهز  تلاقث  تّدش و  زا  ییحی  هک  دوب  هدیسرن  هناخ  طسو  هب  دوهش  تعامج  نآ  زونه  جرفلاوبا 

ار وا  هک  دـنا  هتفگ  رگید  یـضعب  دنتـشک و  رهز  هب  ار  وا  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب  دـنا  هتفگ  نخـس  فـلتخم  تیاور  هـب  وا  تداهـش  رد 
زا ینوتـس  دـندیناباوخب و  هدـنز  نانچمه  ار  وا  درک  رما  دیـشر  هک  دـنا  هتفگ  یتعامج  درمب و  ناعوج  ات  دـندادن  یندروخ  شروخ و 

تداهـش هب  هراشا  دـنک  یم  ساّبع  ینب  بلاثم  رکذ  هک  يا  هدیـصقرد  سارفوبا  .دادـب  ناج  ات  دـندرک  انب  وا  يور  رب  جوراس  گنس و 
 : هتفگ هک  اجنآ  رد  هدومن و  ییحی 

اهِمّتَُکی اهیواسَم  یف  ادِحاج  ای  رعش : 

ُمَتَتُْکی َْفیَک  ییْحَِیب  ِدیشّرلا  ُرْدَغ 

ْتَفَشَْکناَو ِْثنَحلا  َّبِغ  ّيْرَیبُزلا  َقاذ 

ُمَهُّتلاَو ُلاْوقَْالا  َهَمِطاف  ِْنبا  ِنَع 

تسا و تعیب  بلط  رد  ییحی  هک  دیـشر  دزن  ریبز  نب  هّللادبع  نب  تباث  نب  بعـصم  نب  هّللادـبع  تیاعـس  هب  هدرک  هراشا  رعـش  نیا  رد 
نم زا  تساوخ 
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.دیدرگ كاله  سپ  دش  هایس  درک و  مرو  شندب  ندروخ  مسق  زا  دعب  داد  مسق  ار  وا  ییحی  شدوخ  يارب  دریگب  تعیب 

مود تمسق 

هلمج زا  دندرک و  دیهـش  ار  وا  دافحا  زا  يرایـسب  دنرایـسب و  وا  ناگدازدنزرف  رـسپ و  تفه  رتخد و  راهچ  دوب  دـنزرف  هدزای  ار  ییحی 
رد هتسویپ  درک و  سبح  رد  ریجنز  دنب و  اب  هنیدم  رد  ار  وا  يریبز  راّکب  دیشر ، تنطلـس  ماّیا  رد  هک  تسا  ییحی  نب  دّمحم  نادنزرف ، 

.درک تافو  ات  دوب  وا  سبح 

رب یتعامج  تفاتش و  برغم  هب  اجنآ  زا  درک و  رفـس  رـصم  بناج  هب  هک  تسا  ییحی  نب  رفعج  نب  دّمحم  ناگداز ،  دنزرف  هلمج  زا  و 
مـس تبرـش  ار  وا  راـک  ناـیاپ  رد  درک و  داـصتقا  لدـع و  هب  راـک  ناـشیا  ناـیم  رد  دـنداهن و  ندرگ  ار  وا  ناـمرف  دـندمآ و  درگ  يو 

.دنتخاس لوتقم  دندیناروخ و 

 . تفگ ناهج  عادو  ات  دوب  دیشر  سبح  رد  هتسویپ  هک  دوب  دّمحم  شرسپ  زا  ییحی  باقعا  هلمجلاب ؛ 

نب نیـسح  باکر  رد  هک  تشاد  رمع  لاس  هس  هاجنپ و  هّللادبع  نب  نامیلـس  تسا ،  نامیلـس  دّـمحم  وبا  ضحم ،  هّللادـبع  مجنپ  رـسپ 
خف گنج  رد  دّمحم  دوب و  دّـمحم  زا  نامیلـس  بقع  دّـمحم و  مّود  هّللادـبع ،  یکی  دوب : رـسپ  ود  ار  وا  تشگ و  دیهـش  ّخـف  رد  یلع 

دالوا هلمج  زاو  .دروآ  دالوا  اجنآ  رد  تفر و  برغم  هب  هدرکرارف  شردـپ  لـتق  زا  دـعب  هک  هتفگ  هدـمع )   ) بحاـص تشاد .  روضح 
يوار ردـقلا و  لـیلج  يدرم  وا  و  درک ، ثیدـح  تیاور  تشگ و  هفوک  دراو  هک  نامیلـس  نب  دّـمحم  نب  نامیلـس  نب  هّللادـبع  تسوا 

هدوب و ثیدح 
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(95) درادن شیاجنگ  رصتخم  نیا  رد  نامیلس  دالوا  هلسلس  رکذ 

هچ نآ  دنا و  هدنار  نخس  فالتخا  هب  هّللادبع ،  نب  سیردا  تداهش  رد  انامه  تسا ،  سیردا  هّللادبعوبا  ضحم ،  هّللادبع  مشش  رـسپ 
زا دعب  داد و  لاتق  نییـساّبع  ياهرکـشل  اب  ّخف  رد  یلع  نب  نیـسح  تمدخ  رد  سیردا  هک  تسا  نآ  دـنا  هتفگ  ّحـصا  باب  نیا  رد  هک 
هب دوب  يءار  تنازر  لقع و  تفاصح  اب  يدرم  هک  دشار  دوخ  مالغ  قاقّتا  هب  درک و  رارف  هاگبرح  زا  نامیلس  دوخ  ردارب  نیسح و  لتق 
وا تنطلـس  دـندرک و  تعیب  وا  اب  برغم  مدرم  درک  رفـس  برغم  یـضارا  هب  اـجنآ  زا  تفر و  رـصم  و  ( 97  ) هـجنط و  ( 96  ) ساف رهش 
نآ هچ  دوب ؛ كانمیب  وا  اب  تلتاقم  رکشل و  زهجت  زا  دیدرگ و  کیرات  شمشچ  رد  ایند  دیسر  دیشر  هب  ربخ  نیا  نوچ  تشگ ،  میظع 
دوخ بناج  زا  دوب  هّیدیز  ملکتم  هک  ار  ریرج  نب  نامیلـس  مرجال  دومن  یم  بعـص  وا  اب  لاتق  تشاد  سیردا  هک  تمـشح  تعاجش و 

مدقم سیردا  دش  دراو  سیردا  رب  نوچ  نامیلس  .دیامن  مومسم  نآ  هب  ار  سیردا  هک  رهز  هب  هتخیمآ  هبلاغ  اب  داتسرف  وا  دزن  هب  ارّکنتم 
ار رارف  قیرط  نامیلـس  دوب  ناـیاش  هتـسیاش و  ار  سلجم  تمداـنم  دوب و  ناد  ناـبز  بیدا و  يدرم  نامیلـس  هچ  درمـش ؛ كراـبم  ار  وا 

هیلاغ نآ  درک و  تسد  هب  هتخادرپ  وا  ریغ  دـشار و  زا  ار  سلجم  يزور  ات  تشاد  یم  تصرف  زاـهتنا  هدرک  راوهر  ياهبـسا  یگتخاـس 
بسا رب  دش و  نوریب  نامز  رد  نامیلس  دومن  مامشتساو  دیلامب  دوخرب  نآ  زا  يردق  سیردا  داد  هیده  سیردا  هب  ار  مومسم 
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ار وا  تفاتـشب و  نامیلـس  ياـفق  زا  داـب  نوچ  دـیدب  نیا  دیـسر و  دـشار  نوـچ  دـیطلغب و  تفوشآـیب و  سیردا  تسجب .  تسـشن و  رب 
نوچ و  تشذگ .  رد  هّللادبع  نب  سیردا  تشگزاب و  دز و  ناتـشگنا  تروص و  رـس و  رب  یمخز  دنچ  دنارب و  غیت  درگ  زا  تفایرد و 

دلو ّما  مکـش  رب  ار  تنطلـس  جاـت  دـشار  دـیدباوص  هب  برغم  مدرم  دوـب  لـماح  هّیربرب و  زا  دـلو  ّما  تشاد  ینز  درک ، تاـفو  سیردا 
ردپ توف  زا  هام  راهچ  زا  دعب  وا  دنداهن و  مان  سیردا  ردپ  مان  هبار  رسپ  نآ  دروآ  يرسپ  تشاذگب و  لمح  هک  یماگنه  ات  دنتـشاذگ 

هچ تسین ؛  راوتـسا  نخـس  نیا  دیایب و  يورب  کلم  نیا  هک  هدرک  یتلیح  تسا  دشار  زا  كدوک  نیا  دنتفگ  یتعامج  تشگ و  ّدلوتم 
رـضاح نم  هک  هدرک  ثیدح  هتـشاد  ازـسب  یلامک  باسنَا  تفرعم  رد  تسا و  املُع  ناگرزب  زا  نت  کی  هک  يرفعجلا  مساقلا  نب  دواد 

دوج تدالج و  لامج و  رد  مدوب  وا  اب  برغم  رد  ردپ و  شارف  رد  سیردا  نب  سیردا  تدالو  هّللادـبع و  نب  سیردا  تافو  رد  مدوب 
دنک تمحر  ادخ  دندومرف : هک  دنا  هدرک  لقن  یتیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  مدیدن و  وا  دـننام  ار  سک  چـیه  تدوج  و 

(98  .) تسا هدنامن  یقاب  ام  نایم  رد  وا  زابنا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تسا ،  تیب  لها  عاجش  بیجن و  وا  هک  ار  سیردا  نب  سیردا 

زا یتعامج  هتفر و  حرـش  هب  دوخ  عضاوم  رد  وا  ياهدالوا  وا و  تنطلـس  رکذ  تسین و  کش  ياـج  سیردا  بسن  تّحـص  رد  مرجـال 
دندرک و تماقا  رصم  رد  وا  ناگدازدنزرف 
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هک هتشاگن  نینچ  هّللادبع  نب  سیردا  تداهش  نایب  رد  سلاجم )   ) رد هّللارون  یـضاق  دیهـش  دّیـس  و  مطاوف .  هب  دندش  فورعم  ناشیا 
رد سیبلت  رکم و  يور  زا  هدیـسر  سیردا  تمدخ  هب  وا  داتـسرف و  اجنادب  تشاد  راهتـشا  حامـش )   ) هب هک  مان  دواد  یـصخش  نوراه 

تسا و نادند  يوراد  هک  هداد  وا  هب  يزیچ  يو  درک ، تیاکـش  نادند  درد  زا  يزور  سیردا  هکنآ  ات  دمآ  رد  وا  ناصوصخم  کلس 
.دنداهن و وا  مکـش  رب  تفالخ  جات  تلود  يایلوا  دوب  هلماح  هیراج  ار  يو  تشذگرد و  نادـب  درب و  راک  هب  ار  نآ  رحـس  رد  سیردا 
رد مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  ترضح  دنا  هدرکن  موسوم  تنطلس  هب  ردام  مکـش  رد  ار  رگید  یـسک  وا  زا  ریغ  هب  مالـسا  رد 

 : هدومرف وا  قح 

(99  .) مهعاجُش ِْتیَْبلا َو  ِلْهَا  ُبیَجن  ُهَّنِاَف  ٍسیرْدا  ِْنب  ِسیرْدِِاب  ْمُْکیَلَع 

وادالوا رکذ  مالّسلا و  هیلع  یبتجملا  نسحلا  نب  نسحلا  نب  میهاربا  لاوحا  رکذ 

هب وا  تشگ و  رمغ )  ) هب بّقُلم  دتحم  تفارـش  لحم و  تعانم  دوج و  ترثک  زا  تسا  ضحم  هّللادـبع  ینایعَا  ردارب  میهاربا  نسحلاوبا 
رد وا  دنا و  ثیدح  تاوُر  زا  هّللادبع  شردارب  وا و  هک  هدش  هتفگ  تشاد و  مامت  یتهابـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
رد تشاد و  ذوخءاـم  ار  شناوخا  رگید  ار و  شردارب  ار و  وا  روـصنم  تشگ ؛  یناد  یـصاق و  رازم  شربـق  تشاد و  قودنـص  هفوـک 

عیبر هام  رد  میهاربا  دندوب و  هناخسبح  رد  تبوعص  جنکش و  مامت  تمحز و  جنر و  لامک  رد  لاس  جنپ  تّدم  دومن و  سوبحم  هفوک 
دص و کی  لاس  لّوالا 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 656 

http://www.ghaemiyeh.com


هدش هتفگ  تشگ و  دیهش  هک  نیسوبحم  تعامج  زا  دوب  یـسک  لّوا  وا  و  تفای .  لاقتنا  نانج  راد  هب  نادنز  رد  يرجه  مجنپ  لهچ و 
كرابم ار  وا  مدـقم  دوخ  نامز  رد  حاّفـس  هدوب و  هریهـش  نساحم  هریثک و  لـیاضف  ار  وا  دوب و  لاـس  هن  تصـش و  شرمع  تّدـم  هک 

.درمش

 : هتفر رامش  هب  نینچ  ناشیا  یماسا  دوب و  دنزرف  هدزای  ار  میهاربا  و 

-10 همطاف ،  - 9 هجیدخ ،  - 8 هّیقر ،  - 7 لیعامسا ،  - 6 یلع ،  - 5 قاحسا ،  - 4 رغصا ، دّمحم  - 3 ربکا ، دّمحم  - 2 بوقعی ،  - 1
 . قاحسا ّما  - 11 هنسح ، 

رغصا جابید  رکذ 

 ، نسُح لامک  تهج  هب  ار  دّـمحم  هیلاع و  هب  هاّمـسُم  هوب  يدـلو  ّما  شردام  رغـصا  دّـمحم  تسا و  جابید  لیعامـسا  زا  میهاربا  دافحَا 
 : تفگ رغـصا ؟ جابید  یئوت  تفگ :  روصنم  دندرب  یقیناود  روصنم  دزن  رد  دنتـشاد و  ذوخءام  ار  وا  نوچ  دنتفگ و  یم  رغـصا  جابید 
هک درک  رما  سپ  مشاـب .  هتـشکن  ناـنچ  ار  وـت  نادـنواشیوخ  زا  کـی  چـیه  هک  مشکب  ناـنچ  ارت  يادـخ ،  هب  دـنگوس  تـفگ :  یلب ، 

تمحر هب  هناوطسا  نایم  رد  هدنز  نانچمه  وا  دنداهن و  انب  وا  يور  رب  هناوطسا  دنتشاذگ و  نآ  نایم  رد  ار  وا  دندرک و  انب  يا  هناوطسا 
 . تفر ادخ 

ربکا جابید  رکذ 

ار وا  دوب و  روصنم  سبح  رد  یتّدم  مه  دوب و  رضاح  ّخف  گنج  رد  وا  ربکا و  جابید  هب  بّقلم  میهارباوبا و  هب  دوب  ینَکُم  لیعامسا  اّما 
و میهاربا .  يرگید  دوب و  مان  نسح  ار  یکی  هک  دوب  رسپ  ود  تشاد و  مان  قاحسا  ّما  هک  دوب  رتخد  کی 
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دیسر نومءام  هب  تبون  نوچ  تشاد و  سوبحم  لاس  ود  تسیب و  دیشرلا  نوراه  ار  وا  دوب و  ّخف  گنج  نایزاغ  زا  لیعامسا  نب  نسح 
عساو ردقلا  لیلج  لضاف  ملاع  هباّسن  دنـس  دّیـس  تسوا  دالوا  زا  .درک و  عادو  ار  ایند  یگلاس  هس  تصـش و  رد  وا  تخاس و  اهر  ار  وا 

بحاص هّیعم )  نبا   ) هب فورعم  یّلحلا  یجابیدـلا  ینـسحلا  نیـسحلا  نب  مساقلا  رفعج  یبا  نب  دّـمحم  نیدـلا  جاـت  هّللادـبعوبا  هیاورلا 
لامج هباّسن  دنـس  دّیـس  وا  زا  هدرک  ذـخا  هریغو ،  ثیدـح  ضورع و  باسح و  هقف و  لاـجرلا و  هفرعم  باـسنا و  رد  هریثک  تافّنـصم 

 . يدواّدلا ینسحلا  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحا  نیّدلا  هّلملا و 

 ، هفیرش تاعامس  هیلاع و  تادانـسا  تسا  وا  يارب  زا  شنامز و  رد  بسن  ملع  وا  هب  هدش  یهتنم  هک  هدومرف  بلاطلا )  هدمع   ) بحاص
ثیدح و زا  دوب  نکمم  هچ  نآ  وا  دزن  مدناوخ  لاس و  هدزاود  بیرق  ار  وا  مدرک  تمدخ  شتّیخوخیش و  نامز  رد  ار  وا  مدرک  كرد 

هدومرف هاگنآ  وا  لاوحا  زا  يا  هلمج  اب  ار  وا  تافّنصم  هدرک  رکذ  سپ  کلذ ،  ْریَغ  یِلا  رعـش  خیراتو و  بدا  باسح و  هقف و  بسن و 
(100) درادن ار  نآ  شیاجنگ  رصتخم  نیا  هک  یحرش  هب  تسا  جاتحم  دّمحم  نیدلا  جات  بیقن  لئاضف  دادعت  هک 

ار وا  دوخ  تازاجا  زا  یکی  رد  وا و  زا  دیهـش  دنک  یم  تیاور  زین  تسا ،  دیهـش ) خیـش   ) داتـسا لیلج  دّیـس  هَّیَعُم  ُْنبِا  هک  دیوگ : ریقف 
رد هیَعُم  نبا  هک  هدومرف  وا  قح  رد  دوخ  هعومجم  رد  و  ( 101) .ِرثآَْملا ِلئاضفلا َو  عیمَج  یف  ِنامَّزلا  َُهبوُجُْعا  ُهَّنِا  هدومرف :  هدرک و  رکذ 
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دندرک لمح  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دهشم  هب  ار  شا  هزانج  درک و  تافو  هّلح  رد  شش  داتفه و  دصتفه و  هنس  رخ  الا  عیبر  متشه 
(102  .) شتافو زا  شیپ  یلع  مساقلاوبا  دّمحم و  بلاطوبا  مرسپ  ود  هب  هداد  هزاجا  مه  ارم و  دّیس  نیا  هداد  هزاجا  و 

هیواعم نب  هثراح  نب  دّمحم  تنب  وا  تسا و  جابیدـلا  لیعامـسا  نب  نسح  نب  نسح  نب  یلع  مساقلاوبا  ردام  ( 103  ) هّیعم دیوگ : ریقف 
 . تسا دادغب  زا  شلصا  تسا و  هّیفوک  فوع  نب  ورمع  ینب  زا  قاحسا  نب 

تسا لوقنم  يرَمُع  نسحلاوبا  زا  ابط ) ابط   ) هب دوب  بّقلم  وا  دوب و  دلو  ّما  وا  ردام  رمغلا  میهاربا  نب  جابیدلا  لیعامسا  نب  میهاربا  اّما  و 
ینهاریپ وت  رهب  زا  یهاوخ  رگا  تفگ  ار  وا  دزودـب  هماج  وا  رهب  زا  تساوخ  لیعامـسا  شردـپ  دوب  كدوک  میهاربا  هک  یماـگنه  هک 

و ابط ) ابط   ) تفگ ابق ) ابق   ) دـیوگب تساوخ  دوب  اسران  فورح  جراـخم  راـهظا  رد  شناـبز  زونه  نوچ  مزودـب .  یئاـبق  هن  رگا  منک و 
(104  .) تسا تاداسلا  دّیس  ینعم  هب  هّیطبن  نابز  هب  ابط  ابط  دنیوگ  داوس  لها  نکل  تشگ  بّقلم  هملک  نیدب 

زا تشاد و  ضورعم  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  تمدخ  رد  ار  دوخ  دـیاقع  دوب و  تلالج  تنازر و  اب  يدرم  میهاربا  هلمجلاب ؛ 
: دنا هتشاگن  نینچ  ار  ناشیا  یماسا  هدوب و  رتخد  ود  رسپ و  هدزای  ار  وا  تخاس و  هزیکاپ  ههبش  ّکش و  بئاوش 

-11 دمحا ، - 10 نسح ،  - 9 دّمحم ،  - 8 هّللادبع ،  - 7 یلع ،  - 6 نوراه ،  - 5 یسوم ،  - 4 لیعامسا ،  - 3 میهاربا ،  - 2 رفعج ، - 1
 ، هبابل  - 12 مساق ، 
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 . همطاف - 13

دمحا تسا  هّللادبع  نادنزرف  زا  تسا و  میحرلادبع  نب  یسیع  نب  یـسوم  تنب  هلیمج  وا  مان  هک  دنردام  کی  زا  دمحا  هّللادبع و  اّما  و 
اّما تشگ و  ضرقنم  وا  دالوا  تخاس و  لوتقم  ار  وا  نولوط  نب  دـمحا  درک و  جورخ  رـصم  رد  يرجه  داتفه  تسیود و  لاس  رد  هک 
رد ایارّـسلاوبا  تناعا  هب  نومءام  تفالخ  ماّیا  رد  يرجه  مهن  دون و  دـص و  لاس  رد  هّللادـبعوبا  هب  تسا  یّنکم  هک  میهاربا  نب  دّـمحم 
رد تفاـی و  تاـفو  ًهءاـجف  هفوک  رد  لاـس  ناـمه  رد  تفرگ و  ـالاب  شراـک  دروآ و  رد  تعیب  تحت  رد  ار  هفوک  درک و  جورخ  هفوک 

دص و لاس  رد  انامه  دومرف : یفعج  رباج  هب  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  جرفلاوبا  و  تشگ .  نوفدم  ّيرغ  یـضارا 
هکئالم اب  یلاعت  قح  دـناوخب  هبطخ  هفوک  ربنم  رب  دوش و  فّرـصتم  ار  هفوک  تیب ،  لـها  زا  يدرم  یلو  ـالا  يداـمُج  هاـم  رد  هن  دون و 

(105) .دنک تاهابم  وا  هب  شیوخ 

دوب يدّیس  وا  دوب و  هدرک  لزنم  سر  لبج  رد  هکنآ  يارب  دنیوگ  ّیـسر )  ) ار وا  دّمحموبا و  هب  تسا  یّنکم  ابطابط  میهاربا  نب  مساق  و 
 . شش لهچ و  تسیود و  هنس  رد  هدرک  تافو  مالّسلاامهیلع  دّمحم  لآ  نِم  اضرلا  یلا  یعد  فیناصت و  بحاص  دهاز  فیفع و 

هزمحونب و دـننام  دـندوب ؛ هیدـیز  هّمئا  زا  ناشیا  زا  یعمج  دـنا و  هدوب  مّدـقم  سیئر و  ناشیا  زا  يریثک  دنرایـسب و  وا  باقعا  دالوا و 
بقلم درک و  روهظ  نمی  رد  داتشه  تسیود و  هنس  رد  دضتعم  ماّیا  رد  هک  ّیسّرلا  مساق  نب  نیسح  نب  يداهلا  ییحی  نسحلاوبا 
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تشه و دون  تسیود و  هنـس  درک  تافو  هفینح ،  وبا  بهذم  هب  بیرق  هقف  ردرابِک  تافینـصت  تسوا  يارب  زا  دش ، قحلا  یلا  يداه  هب 
هلودلادضع هک  ّیـسرلا  نب  دّمحم  نب  میهاربا  نبدوس  الا  دیز  تسا  ّیـسر  مساق  دالوا  زا  .دندوب و  نمی  كولمو  هّیدیز  هّمئا  وا  دالوا 

جیوزت ار  تخدناهاش  دوخ  رتخد  درک  تافو  شرهاوخ  نوچ  درک و  جوزت  وا  هب  ار  شرهاوخ  دیبلط و  سدـقملا  تیب  زا  ار  وا  یملید 
تاضق ءاـبَُقن و  ناـشیا  زا  یعمج  تساـیر و  تهاـجو و  تسا  ناـشیا  يارب  زا  هک  زاریـش  رد  تسا  رایـسب  دـالوا  وا  يارب  زا  درک و  وا 

.دنزاریش

.دنرایسب يدلب  هیرق و  ره  رد  ملاع  برغ  قرش و  رد  هتشگن و  عطقنم  هّللادمحب  نامز  نیا  ات  ابطابط  تاداس  هلسلس  هلمجلاب ؛ 

مالّسلا هیلع  یبتجملا  نسحلا  نب  نسحلا  نب  نسح  یلعوبا  لاح  رکذ 

لوا تمسق 

هریغ ّیلع و  نب  نیسح  تداهش  ّخف و  هعقاو  حرش  وا و  دالوا  رکذ  و 

هّللادـبع یناـیعا  ردارب  وا  دراد و  ماـن  نسح  هطـساوالب  هک  تسا  مّوـس  رـسپ  وا  هچ  دـنیوگ ؛ ّثلثم )  نَسَح   ) ار یّنثم  نَسَح  نـْب  نَـسَح 
تصش و وا  رمع  تّدم  جنپ و  لهچ و  دص و  کی  هنـس  هدعقیذ  هام  رد  تفای  تافو  هفوک  رد  روصنم  سبح  رد  زین  وا  تسا و  ضحم 

.دوب لاس  تشه 

رد هّللادـبع  هک  یماداـم  هک  درک  داـی  مسق  نسح  دـندرک  سوـبحمار  ّثلثم  نسح  ردارب  هّللادـبع  نوـچ  هک  هدرک  تـیاور  جارفلاوـبا 
وا روصنم  رفعجوبا  تهج  نیا  زا  دروخن  ذیذل  ياذغ  دشوپن و  معان  هماج  دشکن و  همرـس  دلامن و  دوخ  ندـب  رب  نغور  تسا  سبحم 

رما رد  و  دوب ، عرو  بحاص  ّهلءاتم و  لضاف و  يدرم  وا  و  تنیز .  كرات  ینعی  دیمان ، یم  ّداح )  ) ار
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.دوب لیام  هّیدیز  بهذم  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 

 . یلع  - 6 هّللادبع ،   - 5 میهاربا ،   - 4 هزمح ،   - 3 ساّبع ،   - 2 هحلط ،   - 1 دوب : رسپ  شش  ار  وا  هلمجلاب ؛ 

نوچ ار  وا  دوب و  یمـشاه  ناناوج  زا  یکی  وا  تسا و  دوجلا ) هحلط   ) رتخد هشیاع  وا  ِرَداـم  ساـّبع  اـّما  .دوبن و  يدـنزرف  ار  هحلط  اـّما 
یهاوخن دارم  نیا  هب  دنتفگ : مریگرب ،  رد  ار  وا  میوبب و  ار  وا  دـیراذگب  هک  دیـشک  دایرف  شردام  دـنرب  سبح  هب  هک  دنتـشاد  ذوخءام 

جنپ و لهچ و  دص و  هنس  ناضمر  هام  موس  تسیب و  رد  تفر  ایند  زا  سبحم  رد  ساّبع  و  یشاب .  یم  هدنز  ایند  رد  هک  یمادام  دیـسر 
دمآ دادغب  رد  هک  ساّبع  نب  یلع  تسا  وا  دالوا  زا  .دندش و  ضرقنم  نکل  دوب  دلو  بحاص  وا  دوب و  لاس  جنپ  یـس و  وا  رمع  تّدـم 

تعافـش هب  ات  درک  سبح  ار  وا  یـساّبع  يدهم  دندرک ، تباجا  ار  وا  توعد  هّیدیز  زا  یتعامج  درک و  یم  توعد  دوخ  هب  ار  مدرم  و 
یم رثا  وا  رد  رهز  هتـسویپ  دیماشایب و  ات  دادب  ار  وا  ّمس  تبرـش  يدهم  نکل  درک  نوریب  نادـنز  زا  ار  وا  ّخـف  بحاص  یلع  نب  نیـسح 

ار ایند  هک  دوبن  هنیدـم  رد  رتشیب  زور  هس  دیـشاپب و  مه  زا  وا  ياضعا  دـساف و  رهز  راثآ  زا  وا  ندـب  تشوگ  دـش  هنیدـم  دراو  اـت  درک 
.درک عادو 

.دشن مولعم  وا  لاح  میهاربا ،  درک و  تافو  ردپ  تایح  رد  سپ  هزمح ،  اّما  و 

ردام رفعجوبا و  وا  هَْینُک  هّللادبع ،  اّما  و 
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زا يا  هلمج  یلع و  شردارب  اب  یقیناود  روصنم  ار  وا  تسا و  هّنـس  الا  بعالم  رماع  نب  رـشب  نب  هّللادـبع  نب  رماع  رتخد  هّللادـبع  ُّما  وا 
رـصق رد  هذـَبَر  یکیدزن  رد  دـندرب  یم  هفوک  بناج  هب  ار  اهنآ  دـندروآ  نوریب  هنیدـم  زا  نوچ  تشاد و  ذوخءاـم  نسح  ینب  تاداـس 

دیق و رد  ار  اهنآ  زا  کی  ره  سپ  دننک  لالغا  دیق و  رد  ار  اهنآ  هک  دندرک  رما  ار  نیداّدـح  هنیدـم ،  ات  تسا  هار  لیم  هس  هک  سیفن ، 
دیدب نیا  نوچ  یلع  شردارب  دیشک  یهآ  هّللادبع  داد  یم  رایسب  رجض  ار  وا  دوب و  گنت  رایـسب  هّللادبع  دیق  ياه  هقلح  دندرک و  ّلغ 

ودب ار  دوخ  زا  تفرگ و  ار  وا  دیق  یلع  سپ  .دوب  رتخارف  یلع  دیق  ياه  هقلح  هچ  دنک ؛ ضوع  وا  دـیق  اب  ار  شدـیق  هک  داد  مسق  ار  وا 
(106  .) جنپ لهچ و  دص  هنس  یحضءا  موی  رد  تفای  تافو  سبح  رد  هک  دوب  یگلاس  شش  لهچ و  نس  رد  هّللادبع  داد 

رد يا  هبترم  هب  دـباعلا و  ّیلع  ریخلا و  یلع  هب  دوـب  بّقلم  نسحلاوـبا و  هب  دوـب  یّنکم  هّللادـبع  یناـیعا  ردارب  نسحلا ،  نب  یلع  اـّما  و 
لخاد یعفا  هک  دـندز  گناب  مدرم  دـش  وا  هماج  لخاد  یعفا  دوب  زاـمن  هب  لوغـشم  هّکم  هار  رد  یتقو  هک  تشاد  بلق  روضح  تداـبع 
يارب زا  یتلاح  رییغت  یتکرح و  لاح  نآ  رد  دش  نوریب  وا  هماج  زا  یعفا  ات  دوب  لوغـشم  دوخ  زامن  هب  نانچمه  یلع  هدش  تیاه  هماج 

(107 !) دشن ادیپ  وا 

بش و یکیرات  زا  هک  درک  سبح  ینادنز  رد  ار  نسح  ینب  روصنم ، رفعج  وبا  هک  هدش  تیاور 
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هب دوب و  رکذ  لوغـشم  هتـسویپ  وا  هچ  نسحلا ؛  نب  یلع  داروا  حیبست و  هب  رگم  دنتـسناد  یمن  ار  زامن  تقو  دنداد و  یمن  زیمت  ار  زور 
سبح و ترجـض  زا  یّنثملا  نسحلا  هّللادـبع  یماگنه  ار  تاـقوا  لوخد  دـیمهف  یم  زور  هنابـش  رب  دوب  فظوم  هک  دوخ  داروا  بسح 

تاجن الب  نادـنز و  نیا  زا  ار  ام  هک  یهاوخ  یمن  ادـخ  زا  ایآ  ار  ام  يراـتفرگ  ـالتبا و  ینیب  یم  هک  تفگ  ار  یلع  دـنب  دـیق و  تلاـقث 
هجرد نآ  هب  میـسر  یمن  هک  تسا  يا  هجرد  تشهب  رد  ام  يارب  انامه  ّمع ! يا  هک  تفگ  هاگنآ  دادن  خساپ  یلیوط  نامز  یلع  دـهد ؟

هب هکنآ  رگم  نآ  هب  دسر  یمن  هک  تسا  يا  هبترم  منهج  رد  روصنم  يارب  زا  زین  و  دشاب ، نیازا  مظعا  هک  يزیچ  هب  ای  هّیلب  نیا  هب  رگم 
گرم هچ  میوش ؛  یم  تحار  يدوز  نیا  هب  دـیادش و  نیا  رب  مینک  یم  ربص  یهاوخ  یم  رگا  شیالب  زا  ینیب  یم  هچنآ  امب  دروآ  اـج 

دهاوخن دراد  شتآ  رد  هک  هبترم  نآ  هب  روصنم  نکل  یـصالخ  تهج  هب  منک  یم  اعد  یهاوخ  یم  رگا  تسا و  هدـش  کـیدزن  اـم  هب 
هب نسحلا  نب  یلع  دـندش و  تحار  دـنداد و  ناج  نادـنز  رد  هک  تشذـگن  رتشیب  زور  هس  سپ  مینک .  یم  ربص  هکلب  دـنتفگ  دیـسر ،

ار وا  نوچ  دـینک ، رادـیب  ار  مردارب  دـنزرف  تفگ :  هدوبر  باوخ  ار  وا  هکنآ  نامگ  ار  هّللادـبع  دیـشک ، تخر  اـیند  زا  هدجـس  تلاـح 
دص لاس  مرحم  مشش  تسیب و  رد  وا  تافو  و  هدرک .  تافو  هک  دنتسناد  دوش  یمن  رادیب  دندید  دنداد  تکرح 
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(108) .دوب لاس  جنپ  لهچ و  شفیرش  رمع  تّدم  دش و  عقاو  شش  لهچ و  و 

هقلح دندوب و  هدرک  دنب  دیق و  رد  ار  اهام  مامت  هک  دنا  هدرک  تیاور  دندوب  روصنم  سبحم  رد  وا  اب  هک  نسح  ینب  تاداس  زا  یـضعب 
نوریب دنک  ياه  هقلح  زا  ار  دوخ  ياهاپ  میباوخب  میتساوخ  یم  هک  یماگنه  ای  میناوخب  میتساوخ  یم  زامن  نوچ  دوب  خارف  ام  دیق  ياه 

نـسحلا نب  یلع  نکل  میدرک  یم  دیق  هقلح  رد  ار  دوخ  ياهاپ  اهنآ  سرت  زا  دنیایب  دنتـساوخ  یم  ناینادنز  هک  یماگنه  میدرک و  یم 
یمن نوریب  دیق  زا  ار  دوخ  ياپ  ام  لثم  هک  ارت  هدش  ثعاب  هچ  دنزرف  يا  هک  تفگ  ار  وا  شیومع  هّللادبع  دوب  دیقرد  شیاهاپ  هتـسویپ 

رضحم رد  دیامرف و  عمج  روصنم  نم و  نیب  ام  ادخ  مورب و  ایند  زا  لاح  نیا  هب  ات  منک  یمن  نوریب  ار  دوخ  ياپ  هّللاو !  تفگ :  ینک ؟ 
.درک دنب  دیق و  رد  ارم  تهج  هچ  هب  هک  مسرپب  وا  زا  یهلا 

 - 3 هّللادــبع ،   - 2 دّـمحم ،  - 1 هدـش :  مقر  نینچ  ناـشیا  یماـسا  هدوـب و  رتـخد  راـهچ  رـسپ و  جـنپ  ار  نسحلا  نـب  یلع  هلمجلاـب ؛ 
 . نسحلاّما  - 9 موثلک ،  ّما   - 8 همطاف ،   - 7 هّیقر ،   - 6 نیسح ،   - 5 نسح ،   - 4 نمحرلادبع ، 

تداـبع و تهج  هب  دـنتفگ  یم  حـلاص  جوز  ار  نسحلا  نب  یلع  وا  جوز  بنیز و  و  تسا ،  ضحم  هّللادـبع  رتخد  بنیز  ناـشیا  رداـم 
وا رهوش  ّمع و  نارسپ  اهومع و  ناردارب و  ردپ و  روصنم  نوچ  و  ناشیا ،  حالص 
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نیرفن روصنم  رب  یهاگ  چـیه  دوب و  هیرگ  هبدـن و  رد  هشیمه  تفر و  ایند  زا  ات  دیـشوپ  یم  سالپ  ياه  هماـج  هتـسویپ  درک  دیهـش  ار 
ای ِضْرَْالاَو  ِتاومَّسلا  َرِطاف  ای  تفگ :  یم  هکنآ  رگم  ددرگ  هتـساک  شباوث  زا  دوش و  لـصاح  وا  يارب  یـسفن  یّفـشت  اداـبم  هک  درکن 

.َنیمِکاْحلا ُْریَخ  َْتنَاَو  ِّقَْحلِاب  انِمْوَق  َْنَیبَو  انَْنَیب  مُکُْحا  ِهِدابِع  َْنَیب  ُمِکاْحلاَو  ِهَداهَّشلاَو  ِْبیَْغلا  َِملاع 

هب تسا  فورعم  نسح  و  تشاد .  ماـن  هـّیقر  هـک  دروآ  يرتـخد  نمحرلادـبع  دـندرک و  تاـفو  ردـپ  تاـیح  رد  هّللادـبع  دّـمحم و  و 
 . تسین يو  زا  زج  ّثلثم  نسح  دالوا  دوب و  دلو  بحاص  وا  و  فوفکم )  )

.درک رثا  یلیخ  ناتسود  بولق  رد  وا  تبیصم  تسا و  رایسب  تلیضف  تلالج و  ار  وا  سپ  ّخف ، دیهش  یلع  نب  نیسح  اّما 

.دنتشگ دیهش  اچنآ  رد  شا  تیب  لها  اب  نیسح  هک  هّکم  یخسرف  کی  رد  تسا  یعضوم  مان  ّخف )  ) و

یهاگلتق البرک  زا  دعب  تیب  لها  ام  يارب  زا  دومرف  هک  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  زا  وا  هک  هدـش  لقن  يراخب  رـصنوبا  زا 
(109  .) هدشن هدید  ّخف  زا  رتگرزب 

هیلع هّللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  یماگنه  دومرف  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  دّمحم  رفعجوبا  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  جرفلاوبا 
مدرم درک  زاغآ  هیرگ  دیـسر  مّود  تعکر  هب  نوچ  دش  زامن  هب  لوغـشم  دومرف  لوزن  اجنآ  رد  دندومرف  یم  روبع  ّخف  هب  مّلـس  هلآ و  و 
هیرگ هک  دنتشاد  هضرع  دیسرپ ، ار  ناشیا  هیرگ  ببس  دش  غراف  زامن  زا  ترضح  نآ  نوچ  دنتسیرگ ، ترضح  نآ  هیرگ  تهج  هب  زین 

دوب نآ  نم  هیرگ  ببس  دومرف : ترضح  دوب ، امش  هیرگ  تهج  هب  ام 
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نادـنزرف زا  یکی  عضوم  نیا  رد  دّـمحم  ای  هک  تفگ  ارم  مدوب و  دوخ  زامن  لّوا  تعکر  رد  هک  یماگنه  دـش  لزان  نم  رب  لیئربج  هک 
(110) .درب دهاوخ  دیهش  ود  رجا  وا  اب  دیهش  هک  دش  دهاوخ  دیهش  وت 

زا نوچ  هّکم  يارب  هنیدم  زا  مداد  هیارک  مالّسلاامهیلع  دّمحم  نب  رفعج  هب  یلام  نم  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  شاورق  نبرصن  زا  زین  و 
دیناد یمن  امش  رگم  متفگ  نک ،  ربخ  ارم  میدیسر  ّخف  هب  نوچ  هک  دومرف  ارم  ترـضح  میدرک  تکرح  تسا  یلزنم  مان  هک  ورم  نطب 

عضوم هب  نوچ  سپ  تفگ :  يوار  میرذگب .  ّخف  زا  دریگب و  باوخ  ارم  هک  مسرت  یم  نکل  ارچ  دومرف : تسا ؟  عضوم  مادک  ّخف  هک 
نآ لمحم  سپ  تسا ،  باوخ  رد  ترـضح  نآ  هک  دش  مولعم  مدرک  حـُنْحَنَت  متفر و  ترـضح  نآ  لمحم  کیدزن  نم  میدیـسر  ّخـف 

نوریب راـطق  زا  ارم  رتش  دومرف : تسا .  ّخـف  نیمز  عضوم  نیا  هک  مدرک  ضرع  دـش  هتخیگنا  باوخ  زا  هک  مداد  یتـکرح  ار  ترـضح 
زا ترـضح  مدـیناباوخ  مدرب و  نوریب  هّداـج  زا  ار  ترـضح  نآ  رتـش  مدرک و  نینچ  سپ  نک ،  لـصتم  مه  هب  ار  نارتـش  راـطق  نک و 

دش و راوس  نآ  زا  سپ  دناوخ  زامن  تفرگ و  ءوضو  مدروآ  ار  بآ  هَوْکِر  نوچ  روایب ، ار  يروخبآ  فرظ  دومرف : دـمآ  نوریب  لمحم 
رد نکیلو  هن  دومرف : دـیدروآ ؟ اج  هب  هک  دوب  ّجـح  کسانم  ءزج  زامن  نیا  موش  تیادـف  مدرک :  ضرع  نم  میدرک  تکرح  اـجنآ  زا 

هب ناشداسجا  رب  ناشیا  حاورا  هک  رگید  یتعامج  اب  دوش  یم  دیهش  تیب ،  لها  زا  يدرم  عضوم  نیا 
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(111) .درک دهاوخ  تقبس  تشهب  يوس 

 . تسا فورعم  وا  ياهششخب  دوج و  تیاکح  عبطلا و  یخس  ردقلا  لیلج  دوب  يدرم  یلع  نب  نیسح  هلمجلاب ؛ 

هناـخ رد  رب  ار  اـهلوپ  نآ  تخورف و  راـنید  رازه  لـهچ  هب  هک  دوـب  یناتـسب  ار  یلع  نب  نیـسح  هک  تسا  يورم  لیذـه  نـب  نـسح  زا 
ءارقف رب  ار  اهرز  نآ  مامت  منک و  تمـسق  اهنآرب  مربب و  هنیدـم  لـها  ءارقف  يارب  هک  داد  یم  نم  هب  رز  تشم  تشم  تخیر و  شیوخ 

(112) .درکن شیوخ  هناخ  لخاد  ار  اهنآ  زا  هّبح  کی  دومن و  شخب 

ات نیـشنب  تفگ :  اردرم  نآ  دوبن  يزیچ  ار  نیـسح  درک ، لا  ؤس  يزیچ  وا  زا  دمآ و  بانج  نآ  تمدـخ  يدرم  هک  هدـش  تیاور  زین  و 
ار وا  ياهتخر  نوچ  دوش ، هتسش  هک  روآ  نوریب  ارم  ياه  هماج  هک  شیوخ  هناخ  لها  دزن  داتـسرف  سپ  منک  لیـصحت  يزیچ  وت  يارب 

(113 !) دومرف اطع  وا  هب  دروآ و  لئاس  درم  نآ  يارب  درک و  عمج  ار  اهنآ  دنیوشب  هک  دندروآ  نوریب 

یلع نب  یسیع  نب  قاحسا  تسشن  تنطلس  ریرس  رب  یـساّبع  يداه  یـسوم  نوچ  هک  تسا  نینچ  راصتخا  روط  هب  وا  لتقم  ّتیفیک  اّما 
دوخ هفیلخ  هنیدـم  رد  هّللادـبع  نب  زیزعلادـبع  هب  دوب  فورعم  هک  ار  باّطخ  نب  رمع  دالوا  زا  يدرم  زین  قاحـسا  درک  هنیدـم  یلاو  ار 

وا دزن  زور  ره  رد  نیّیوـلع  هـک  دوـب  هداد  رارق  و  درک ، یم  يراتفردـب  يریگ و  تخـس  نیّیوـلع  هـب  تبـسن  يرَمُع  درم  نآ  دـینادرگ ،
نب نسح  ضحم و  هّللادـبع  نب  ییحی  یلع و  نب  نیـسح  هلمج  زا  دوـب  هدوـمن  يرگید  لـیفک  ار  ناـشیا  زا  کـی  ره  دـنوش و  رـضاح 

هّللادبع نب  دّمحم 
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زا رفن  داتفه  ات  دوب  نیا  .دننادرگ و  رضاح  دشاب  هتساوخ  يرَمُع  هک  ار  نیّیولع  زا  کی  ره  هک  دندوب  هدرک  تنامض  تلافک و  ضحم 
نیسح هتـسویپ  دندومن و  لزنم  حلفا  نبا  هناخ  رد  عیقب  رد  دندمآ و  هنیدم  هب  دندرک و  تکرح  شیوخ  دالب  زا  ّجح  تهج  هب  نایعیش 

نب نسح  يرمع  زین  شیپ  زا  تسنادـن و  وکین  ار  راک  نیا  دیـسر  يرمُع  هب  ربخ  نیا  دـندرک  یم  تاـقالم  ار  نیّیولع  رگید  یلع و  نب 
رْمَخ برُش  هک  دوب  هدرک  فورعمو  دوب  هتـشاد  ذوخءام  باطخ  نب  رمع  زا  یمالغ  رعاش و  یلذه  بدنج  نبا  اب  ار  هّللادبع  نب  دّمحم 

ار بدـنج  نبا  هنایزات و  تسیود  ریثا  نبا  تیاور  هب  هناـیزات و  داتـشه  ار  دّـمحم  نب  نسح  دوب  هدز  رمخ  ّدـح  ار  ناـشیا  دـنا و  هدرک 
رهّظلا فوشکم  ار  ناشیا  دننک و  ناشیا  ندرگ  رب  ینامـسیر  هک  دوب  هدرک  رما  دوب و  هدز  هنایزات  تفه  ار  رمع  مالغ  هنایزات و  هدزناپ 

.دنوش اوسر  ات  دننادرگب  هنیدم  رد 

یـسیع نب  رکب  یبا  درک و  یتخـس  تظلغ و  نیّیولع  ضرع  باـب  رد  دینـش  هنیدـم  هب  ار  نایعیـش  دورو  ربـخ  يرمع  نوـچ  هلمجلاـب ؛ 
دوخ ياه  هناخ  هب  هک  دادـن  نذا  ار  ناشیا  درک و  رـضاح  ضرع  تهج  هب  ار  ناشیا  هعمج  زور  سپ  تشامگ ،  ناشیا  رب  ار  کـئاحلا 
زامن زا  دعب  دندش  رـضاح  زامن  تهج  هب  دجـسم  هب  دنتفرگ و  وضو  دـندش و  نوریب  هک  داد  تصخر  سپ  دیـسر  زامن  تقو  ات  دـنور 

نسح دیبلط و  ار  ناشیا  هاگنآ  رصع ، تقو  ات  درک  سبح  هروصقم  رد  هدومن و  عمج  ار  ناشیا  کئاح  نبا  هراب  رگید 
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ناشیا و نیب  ام  دومن و  مهاوخ  سبح  ار  امـش  هن  رگا  دینک و  رـضاح  ار  نسح  دیاب  هک  تفگ  ار  نیـسح  ییحی و  دیدن  ار  دّـمحم  نب 
 ، يرمع .دیناسر  يرمع  هب  ار  ربخ  نیا  کئاحلا  نبا  دش ، نوریب  داد و  متـش  ار  وا  ییحی  رم  الا  رخآ  دش ، رایـسب  وگتفگ  کئاحلا  نبا 

نسح دیاب  هتبلا  تفگ :  دش  لدب  دّر و  ناشیا  نیب  ام  هک  رایسب  ياهوگتفگ  زا  دعب  ار و  ناشیا  درک  دیدهت  دیبلط و  ار  ییحی  نیسح و 
دز و مهاوخ  هنایزات  رازه  ار  نیـسح  دـننز و  شتآ  ای  دـننک  بارخ  ار  هقیوس  هک  منک  یم  رما  هن  رگا  دـیزاس و  رـضاح  ار  دّـمحم  نب 
 ، منک رـضاح  وت  هناـخ  رد  ار  نسح  اـت  درک  مهاوخن  باوخ  بشما  هک  درک  داـی  مسق  ییحی  دز ، مهاوـخ  ندرگ  ار  دّـمحم  نب  نسح 

رضاح يرمع  دزن  ار  نسح  يدروخ  مسق  هک  يدرک  دب  هک  دومرف  ار  ییحی  نیسح ،  دندش  نوریب  يرمع  دزن  زا  ییحی  نیسح و  سپ 
راک نیا  دومرف : نیسح  منز ،  ندرگ  ار  يرمع  دوخ و  ریشمش  اب  نکل  منک  رضاح  ار  نسح  هک  دوب  نآ  مدارم  تفگ :  ییحی  يزاس ، 

 . تسا یقاب  زونه  ام  جورخ  داعیم  هچ  تسین ؛  بوخ  زین 

زا ار  دوخ  ورب و  یهاوخ  یم  اجک  ره  لاحلا  دومرف : هاگنآ  درک  لقن  وا  يارب  ار  لاح  تیاکح  دـیبلط و  ار  نسح  نیـسح ،  هلمجلاـب ؛ 
موش تحار  دوخ  مراذـگ و  یتخـس  رد  ار  امـش  هک  درک  مهاوخن  نینچ  نم  هّللاو !  هن ،  تفگ :  نسح  نک .  ناـهنپ  قساـف  نیا  تسد 

زین نم  هکلب 
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دـنک و ّتیذا  ارت  يرمع  هک  دـش  میهاوخن  یـضار  ام  هک  دومرف  نیـسح  .داهن  مهاوخ  يرمُع  تسد  رد  ار  دوخ  تسد  میایب و  امـش  اب 
.دومن میهاوخ  وت  يادف  ار  دوخ  ناج  هکلب  دنک  یمصخ  ام  اب  تمایق  زور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمغیپ 

نیـسحلا نب  یلع  نب  یلع  نب  نسح  نب  هّللادـبع  ضحم و  هّللادـبع  نادـنزرف  سیردا  نامیلـس و  ییحی و  دزن  هب  داتـسرف  نیـسح  سپ 
هّللادـبع رمغ و  میهاربا  نب  قاحـسا  نب  هّللادـبع  نسح و  دوخ  ردارب  رـسپ  رمع  ابطابط و  لیعامـسا  نب  میهاربا  و  سطفا )   ) هب فورعم 

مالّـسلا و هیلع  یلع  دالوا  زا  نت  هس  تسیب و  دـندش  عمج  هکنآ  ات  ناشدوخ  یلاوم  نایتف و  زا  مالّـسلا و  هیلع  قداص  رفعج  ماما  رـسپ 
اب سطفا  هّللادـبع  دـیوگ  ناذا  هک  تفر  هراـنم  يـالاب  نّذ  ؤم  دـش  حبـص  زاـمن  تقو  نوچ  سپ  جراـخ ،  زا  رفن  هد  یلاومزا و  یعمج 

َّیَحدید ار  هدیشک  ریشمش  نوچ  نذ  ؤم  وگب ، لَمَْعلا  ْریَخ  یلَع  َّیَح  ناذا  رد  هک  تفگ  ار  نّذ  ؤم  تفر و  هرانم  يالاب  هدیشک  ریـشمش 
هناخ رد  ارم  رتسا  هک  تشادرب  دایرف  هدز  تشهد  درک  ّرـش  ساسحا  دینـش  ناذا  رد  ار  هملک  نیا  هک  يرمع  تفگب ،  لَـمَْعلا  ْریَخ  یلَع 

دـش و نوریب  شیوخ  لزنم  زا  تفگب و  نیا  دـیهد  ماعط  بآ  هّبح  ود  هب  ارم  هک  تفگ :  تشهد  تشحو و  ترثک  زا  دـینک و  رـضاح 
مّدـقم نسح  سپ  داد  تاجن  نیّیولع  هنتف  زا  ار  دوخ  هک  یماگنه  ات  داد  یم  هطرـض  سرت  زا  درک و  یم  رارف  مامت  لـیجعت  هب  هتـسویپ 

دندرک ادا  ار  حبص  ضرف  داتسیا و 
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ار يرمع  ما  هدرک  رضاح  ار  نسح  کنیا  هک  دیبلط  دوب  هتـشامگ  ناشیا  رب  يرمع  هک  ار  يدوهـش  دیبلط و  ار  دّمحم  نب  نسح  هاگنآ 
 . میراد هضرع  وا  رب  ار  نسح  ات  دینک  رضاح 

هدـش رـضاح  هعقاو  نیا  رد  مالّـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  یّنثم و  نسح  نب  رفعج  نب  نسح  زجب  نیّیولع  عیمج  هلمجلاب ؛ 
 ( يدـیربدامک  ) تقو نیا  سپ  داهج  هب  مدرم  صیرحت  رد  دـناوخ  هبطخ  تفر و  ربنم  يالاب  حبـص  زامن  زا  دـعب  نیـسح  سپ  .دـندوب 

دـش و رـضاح  لیئربج )  باب   ) رد دوخ  باحـصا  اب  تسیز  یم  حالـس  اب  ینابهاگن  تهج  هب  هنیدـم  رد  ناطلـس  بناج  زا  هک  ( 114)
دادن و تصرف  ار  وا  ییحی  هک  دـنک  لاتق  وا  اب  دوش و  هدایپ  هک  تساوخ  دامک  تسا  ریـشمش  وا  تسد  رد  هک  ییحی  رب  داتفا  شهاگن 

هلمح وا  باحصا  رب  ییحی  سپ  داتفا ، كاله  كاخ  رب  دوخ  بسا  زا  دش و  هتشادرب  وا  رس  هساک  هک  دز  وا  نیبج  رب  يریـشمش  نانچ 
.دندش مزهنم  دندید  نینچ  هک  رکشل  درک 

مود تمسق 

نامیلـس و نادنزرف  دّمحم  رفعج و  یقیناود و  رفعج  یبا  نب  نامیلـس  دّـمحم و  نب  ساّبع  دـننام  نیّیـساّبع  زا  یتعامج  لاس  نیمه  رد 
ّیلوتم ار  نامیلس  نب  دّمحم  يداه  یسوم ،  دندرک و  چوک  هّکم  رفس  هب  رایـسب  يرکـشل  هحلـسا و  اب  یقیناود  ّمع  یـسیع  نب  یـسوم 
نوریب هنیدم  زا  ّجح  دصق  هب  دندوب  رفن  دصیس  هک  دوخ  تیب  لها  باحصا و  اب  زین  یلع  نب  نیـسح  فرط  نآ  زا  و  دوب ، هدرک  برح 

.دندرک یقالت  نیّیساّبع  اب  هّکم  هب  تسا  يداو  هک  ّخف  نیمز  رد  دندش  هّکم  کیدزن  نوچ  دندش ،
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ملـس و قیرط  دـیبلط  شیوخ  تعیب  هب  ار  مدرم  و  دومن ، عانتما  ناما  زا  نیـسح  درک ، ناما  ضرع  یلع  نب  نیـسح  رب  ساّبع  هبترم  لّوا 
رکشل هیبعت  یسیع  نب  یسوم  دندیشک  فص  مه  لباقم  رد  رکشل  ود  هک  دوب  هیورت  زور  حبص  .دش  گنج  يانب  دش و  هتشاذگ  حلص 

گنج و هب  درک  ادتبا  یسوم  سپ  دنتفرگ  ياج  بلق  رد  ساّبع  نامیلس و  هرسیم و  رد  یسوم  هنمیم و  رد  نامیلـس  نب  دّمحم  هدومن و 
هب ور  ناشیا  نتفیرف  يارب  یسوم  دندرک  هلمح  نیّیساّبع  اب  زین  ناشیا  دومن  هلمح  نّییولع  رب  تشاد  ياج  هرسیم  رد  هک  دوخ  رکـشل  اب 

ناشیا بقع  زا  دوخ  رکـشل  اب  نامیلـس  نب  دّمحم  دندش  يداو  لخاد  هدومن  بقاعت  زین  نّییولع  دندش  يداو  لخاد  دـنداهن و  تمیزه 
ریـش لثم  ییحی  دـندش و  دیهـش  نیـسح  باحـصا  رتشیب  هلمح  کی  هب  دـندرک و  هطاـحا  يداو  نآ  ناـیم  رد  ار  نّییولع  درک و  هلمح 
نایم رد  و  تشگ .  دیهش  رمغ ، میهاربا  نب  قاحسا  نب  هّللادبع  ضحم و  هّللادبع  نب  نامیلس  هکنآ  ات  درک  یم  هلمح  ناشیا  رب  هتفـشآ 

نامیلـس نب  دّمحم  هک  نآ  ات  درک  یم  رازراک  هتـسویپ  درکن و  ریت  نآ  هب  یئانتعا  وا  دیـسر و  دّـمحم  نب  نسح  مشچ  رب  يریت  هکرعم 
لوبق نم  نکل  دیئوگ  یم  غورد  هک  هّللاو  تفگ :  نسح  هدم ،  نتشک  هب  ار  دوخ  تسا  ناما  وت  يارب  زا  لاخ !  رسپ  يا  هک  درک  دایرف 

؛  یشکن ار  نسح  رگا  دشکب  ارت  ادخ  تفگ :  ار  دوخ  دنزرف  ساّبع  تفر ،  ناشیا  دزن  هب  تسکش و  ار  دوخ  ریـشمش  سپ  مدرک  ناما 
یسوم

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 673 

http://www.ghaemiyeh.com


.درک دیهش  ار  وا  دز و  ندرگ  ار  نسح  یسیع  نب  یسوم  یتیاور  هب  هّللادبع و  سپ  وا  نتشک  رب  درک  صیرحت  زین  یسیع  نب 

يزیچ تسشن و  نیمز  رب  برح  راد  ریگ و  رد  هک  ار  یلع  نب  نیـسح  مدید  هک  هدوب  ّخف  هعقاو  رد  رـضاح  هک  یـصخش  هدرک  تیاور 
هتـشک زا  دعب  هک  هتـساوخن  هتـشاد  یتمیق  يزیچ  هک  مدرک  نامگ  نم  دـش ، لوغـشم  برح  هب  تشگرب و  سپ  درک  نفد  كاخ  رد  ار 

نوچ مدمآرب  نوفدم  نآ  صّحفت  هب  دش  فرط  رب  گنج  هک  یماگنه  ات  مدرک  ربص  نم  هدومن  نفد  ار  وا  دسرب  نیّیـساّبع  هب  وا  ندش 
نفد ارنآ  نیـسح  دوب و  هدـش  عطق  هک  هدوب  وا  تروـص  بناـج  زا  يا  هعطق  مدـید  تشادرب  نآ  يور  زا  كاـخ  متفاـی  ار  عـضوم  نآ 

 . هدومن

مزاسب ار  وا  راک  ات  دیئامنب  نم  هب  ار  یلع  نب  نیسح  موق !  يا  هک  درک  دایرف  دوب  نیّیـساّبع  رکـشل  نایم  رد  هک  یکرت  دامح  هلمجلاب ؛ 
دص ار  وا  نامیلس  نب  دّمحم  سپ  هّللا .  همحر  دومن  دیهـش  ار  وا  درک و  اهر  نیـسح  بناج  هب  يریت  دنداد  وا  ناشن  ار  نیـسح  نوچ  ، 

.داد هزیاج  مهرد  رازه  دص  هماج و 

زا هدایز  اه  نآ  دندرک و  ادج  نت  زا  ار  ادهش  ياهرـس  سپ  دنتـشگ ، ریـسا  حورجم و  یخرب  دندش و  مزهنم  نیـسح  رکـشل  هلمجلاب ؛ 
سپ دندز  ندرگ  ار  ناریسا  هک  درک  رما  یسوم  .دندرب  يداه  یـسوم  يارب  ناریـسا  اب  ار  اهرـس  نآ  تفر و  یم  رامـش  هب  سءار  دص 

يارب تیغاوط  زا  یتوغاط  رس  ایوگ  تفگ :  یسوم  دنتشاذگ  يداه  یسوم  دزن  ار  نیسح  رس 
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.دومن مهاوخ  مورحم  اطع  هزیاج و  زا  ار  امش  هک  تسا  نآ  امش  شاداپ  رتمک  انامه  دیروآ  نم 

ار وا  نادنواشیوخ  تیب و  لها  ياه  هناخ  نیسح و  هناخ  هک  درک  رما  دیسر  يرمُع  هب  هنیدم  رد  نیسح  تداهـش  ربخ  نوچ  هلمجلاب ؛ 
.دنتشاد ذوخءام  ار  ناشیا  لاوما  دندز و  شتآ 

میدرکن جورخ  ام  دنتفگ : یم  هک  هّللادـبع  نب  ییحی  یلع و  نب  نیـسح  زا  مدینـش  تفگ :  هک  درک  تیاور  ناّطق  میهاربا  زا  جرفلاوبا 
 . جورخ هب  ار  ام  ترضح  نآ  دومرف  رما  سپ  مالّسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  اب  دوخ  تیب  لها  اب  میدرک  تروشم  هکنآ  سپ  زا  رگم 
رد وا  دـندرک  یم  تداهـش  نیقلت  ار  وا  وا ، دزن  رد  نیرـضاح  دیـسر  رد  گرم  ار  یـساّبع  نامیلـس  نب  دّـمحم  نوچ  هک  هدـش  لقن  و 

: دش كاله  ات  تفگب  رعش  نیا  یمه  تداهش  ضوع 

ْنُکَا َملَو  ینِْدلَت  َْمل  ّیُما  َْتَیل  الَا  رعش : 

(115) َنَسَْحلا الَو  ٍّخَف  َموَی  ًانیَسُح  ُْتیََقل 

وا تداهش  بش  رد  و  دنتفگ ، هیثرم  ءارعش  زا  رایسب  یتعامج  ار  نیـسح  دش و  عقاو  يرجه  مهن  تصـش و  دص و  لاس  رد  ّخف  هعقو  و 
 : تفگ یمه  دوب و  دنلب  هیثرم  هب  یفتاه  يادص  نافطغ  هایِم  رد  هتسویپ 

ِحَّبَصُملا ِداوَّسِلل  ٍموَِقل  ای  الَا  رعش : 

ٍحَْدلَِبب ِِیبَّنلا  ِدالْوَا  ِلَتْقَمَو 

ٍدَْرمَاَو ٍلْهَک  ُّلُک  ًاْنیَسُح  ِْکبَِیل 

ٍحُِّون ِْسنِْالا  َنِم  ِْکبَی  َْمل  ْنِا  ِّنِْجلا  َنِم 

سَّرَعُم َّنِاَو  یّنَِجل  ّینِاَف 

حَزْحَز ِنوُد  ْنِم  ِءادوَّسلا  ِهَقِرْبلِاَبل 

دندوب نج  هفیاط  هک  دنتسناد  دمآ  نیسح  تداهـش  ربخ  هک  یماگنه  ات  تسا  ربخ  هچ  دنتـسناد  یمن  دندینـش و  یم  راعـشا  نیا  مدرم 
ّخف هعقو  رد  نییّبلاط  زا  یلع  نب  نیسح  اب  هک  یناسک  .دندناوخ و  یم  هیثرم  نیسح  يارب  هک 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 675 

http://www.ghaemiyeh.com


نب نسح  اـبطابط و  لیعامـسا  نب  میهاربا  نسح و  نب  میهاربا  نب  یلعو  ضحم  هّللادـبع  نادـنزرف  سیردا  نامیلـس و  ییحی و  دـندوب 
نسح نب  میهاربا  نب  قاحسا  نب  هّللادبع  نیسحلا و  نب  یلع  نب  نسح  نب  قاحـسا  نارـسپ  رمع  هّللادبع و  ضحم و  هّللادبع  نب  دّمحم 

دوب یقاب  نیمز  يور  رب  زور  هس  ّخف  يادهش  داسجا  يدوعسم  تیاور  هب  و  ( 116  .) تسا هدرک  لقن  ینیادم  زا  جرفلاوبا  هچنانچ  یّنثم 
(117) .دنروخب ناشیا  داسجا  زا  رویط  ناگدنرد و  هکنآ  ات  دومنن  نفد  ار  اهنآ  سک  هک 

وا دالوا  نایب  رد  یّنثُم و  نسح  نب  رفعج  لاح  رکذ 

ناردارب ربکا  وا  تفر و  یم  مشاه  ینب  يابطُخ  رامـش  رد  دوب و  ناسل  تقـالط  ناـبز و  تقـالز  اـب  يدّیـس  نسح  نب  رفعج  نسحلاوبا 
رد دیـسر  داـتفه  هب  شرمع  نینـس  نوچ  دومن ، تعجارم  هنیدـم  هب  اـت  درک  اـهر  ار  وا  نکل  داـتفا  روصنم  سبح  هب  زین  وا  دوب و  دوـخ 

: دوب رتخد  شش  رسپ و  راهچ  ار  وا  و  دومن ، تافو  هنیدم 

ّما  - 10 نیسحلا ،  ّما   - 9 نسحلا ،  ّما   - 8 بنیز ،   - 7 هّیقر ،   - 6 همطاف ،   - 5 نسح ،   - 4 میهاربا ،   - 3 مساق ،   - 2 هّللادبع ،   - 1
رفعج نب  هّللادـبع  تسا :  وا  دافحَا  زا  هّیمور و  زا  هدوب  يدـَلَو  ّما  شردام  میهاربا  اّما  و  دـندوب ، بقعالب  مساق  هّللادـبع و  اّما  مساقلا . 

ماّیا رد  هّللادـبع  نیا  و  هدوب .  مالّـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  رغـص  الا  نیـسحلا  نب  هّللادـیبع  رتخد  هنمآ  وا  رداـم  هک  میهاربا  نب 
دنتخات و وا  رب  جراوخ  زا  یعمج  دوب  هتفخ  یتخرد  هیاس  رد  هک  یماگنه  درک  سراف  رفس  نومءام  تفالخ 
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رد تسب و  نیباک  رغـصا  نیـسح  نب  هّللادـیبع  نب  رفعج  نب  دّـمحم  ار  وا  دـنامن و  ياج  هب  يرتخد  زج  يو  زا  دـنتخاس و  لوتقم  ار  وا 
.دش ضرقنم  رفعج  نب  میهاربا  لسن  تفای و  تافو  وا  يارس 

: دوب رسپ  جنپ  رتخد و  دنچ  ار  وا  درک و  فّلخت  ّخف  هعقاو  رد  هک  تسا  سک  نآ  وا  سپ  رفعج ؛ نب  نسح  اّما 

ار وا  رفعج و  ّما  هب  فورعم  يربکلا  همطاف  تسا :  وا  نارتخد  زا  .رفعج و   - 5 هّللادبع ،   - 4 دّمحم ،  - 3 میهاربا ،   - 2 نامیلس ،   - 1
تافو ردـپ  تاـیح  رد  میهاربا  نامیلـس و  درک و  جـیوزت  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نارمع  نب  دّـمحم  نب  هّللادـبع  نب  رمع 

: دوب رـسپ  ود  رتخد و  کی  ار  وا  دوب و  یّنثم  نسح  نب  نسح  نب  دواد  رتخد  هکیلم  شردام  قیلـس و  هب  دوب  فورعم  دّمحم  دـندرک و 
رد یعمج  دندش  قّرفتم  دالب  رد  وا  دافحا  هدوب و  دالوا  نت  تفه  ار  وا  هّیدّـمحملا و  نبا  هب  فورعم  یلع  و  یلع .  دّـمحم و  هشیاع و 

لماک لضاف  ملاع  دّیـس  ناشاک  دنوار  رد  تسا  ناشیا  زا  .دنتـشگ و  نکاس  هغارم  نیوزق و  رد  يا  هلمج  نادمه و  رد  یخرب  دنوار و 
هّللادیبع نب  دّمحم  نب  هّللادیبع  نب  دّمحم  نب  هّللادیبع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  هّللا  لضف  اضّرلاوبا  نیّدلا  ءایض  فّنصم  ثّدحم  بیدا 

 . هفئاطلا خیش  نب  یلعوبا  ذیملت  باهّشلا )  ءوض   ) بحاص قیلس  دّمحم  نب  یلع  نب  نسح  نب 

و هّللادبع ،  نسح و  رفعج و  دّمحم و  دوب : رسپ  راهچ  ار  وا  رفعج  نب  نسح  نب  هّللادبع  اّما 
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مالغ رقاب )  ) اـب هک  تفاـی  نادـب  بقل  نیا  و  رغاـب )  ) هب بَّقَُلم  ماـن  یلع  دوب  يدـنزرف  ار  دّـمحم  و  هدوب .  نّییولع  زا  ینز  ناـشیا  رداـم 
رد مدرم  تسج  هبلغ  وا  رب  یتشک  رد  درک و  تعراصم  تشکب ،  ار  وا  دنار و  لّکوتم  رب  غیت  دوب و  دنمورین  يدرم  هک  یساّبع  لّکوتم 
 ، نومءام ار  وا  دوب و  لیلج  يریما  هّللادبع  نب  دّمحم  ردارب  اّماو  .دندش  رایـسب  وا  نادنزرف  دنداد و  بقل  رغاب  ار  دّیـس  دندش و  بجع 

.داد هفوک  تیالو 

نـسح نب  رفعج  نب  نسح  نب  رفعج  اـّما  ( 118  .) تسا ریثک  ددـع  هّللادـبع  دالوا  زا  روباشین  ناشاک و  رد  هک  هتفگ  يراـخب  رـصن  وبا 
لـضفلاوبا قیرط :  نیدـب  تسا  يا  هینک  ار  مادـکره  تسا و  دّـمحم  مامت  وا  نارـسپ  یماـسا  دوب و  رتخد  هس  رـسپ و  تفه  ار  وا  یّنثم 

یماسا و  دّمحم ، ساّبعلاوبا  دّمحم و  نیسحلاوبا  دّمحم و  یلع  وبا  دّمحم و  رفعج  وبا  دّمحم و  دمحا  وبا  دّمحم و  نسحلاوبا  دّمحم و 
(119  .) تسا دّمحم  ّما  بنیز و  همطاف و  نارتخد : 

هب تشاد و  ذوخءام  ار  وا  اـت  داد  بیرف  هفوک  تیلوت  هب  ار  وا  رهاـط  نبا  درک و  جورخ  هفوک  رد  نیعتـسم  ماـیا  رد  دّـمحم  لـضفلاوبا 
اّما .دندرک و  تماما  دادغب  رد  دندش و  دایز  وا  دالوا  دومن و  تافو  سبح  رد  وا  دـنکفا و  سبحم  رد  داد و  چوک  ياَر  نَمّرُـس  بناج 

بیقن رفعج  نب  دّـمحم  نسحلاوبا  تسوا :  داـفحا  زا  دـش و  رایـسب  نادـنزرف  زین  ار  وا  دـنتفگ و  یم  طاریقوبا  ار  وا  دّـمحم  نسحلاوبا 
دندوب بقعالب  ساّبعلاوبا  رفعجوبا و  دمحاوبا و  .طاریقوبا و  هب  بّقَُلم  دادغب  رد  نّییبلاط 
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.دندوب نادنزرف  بحاص  نیسحلاوبا  یلعوبا و  و 

وا دالوا  یّنثم و  نسح  نب  دواد  لاح  رکذ 

ار مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  تاقدـص  تیلوـت  ضحم  هّللادـبع  شردارب  بناـج  زا  وا  تسا و  نامیلـسوبا  وا  تْینُک  نسح ،  نب  دواد 
ار حاتفتـسا  ياعد  ترـضح  نآ  دیلانب ، دمآ و  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دزن  هب  شردام  دـنکفا  سبح  هب  روصنم  زین  ار  وا  تشاد 
اج هب  بجر  همین  رد  دوب  هدومرف  وا  میلعت  ترـضح  نآ  هک  ناسنادـب  دواد  رداـم  دواد ) ما  ءاـعد   ) هب تسا  فورعم  هک  دومن  وا  میلعت 

 . تشذگرد ناهج  زا  یگلاس  تصش  رد  دمآ و  هنیدم  بناج  هب  دواد  تشگ ؛  رسپ  صالخ  ببس  دروآ و 

هیلع نیدـباعلا  نیز  ماما  رتخد  موثلک  ّما  هلمج ،  نیا  ردام  هدامح و  هکیلم و  نامیلـس ،  هّللادـبع و  هدوب :  رتخد  ود  رـسپ و  ود  ار  دواد 
 . هدوب مالّسلا 

.دمآ رد  ینّثم  نسح  نب  رفعج  نب  نسح  شّمع  رسپ  حاکن  هب  هکیلم 

رگید يرـسپ  .دندش و  ضرقنم  دش و  يرـسپ  ار  وا  دوب و  اسراپ  لضاف و  يدرم  وا  قزر و  الا  دّمحم  یکی  دروآ : رـسپ  ود  هّللادبع  اّما 
هلمج زا  هک  دوـب  ینادـنزرف  ار  وا  درک و  تاـفو  هفیلخ  يدـهم  سبح  رد  ار  وا  دـنتفگ و  یم  هیدّـمحملا  نبا  ار  وا  تـشاد و  ماـن  یلع 
هنیدم رد  ایارسلا  یبا  ماّیا  رد  وا  دّمحم و  مانب  دروآ  يدنزرف  دواد  نب  نامیلس  اّما  و  هدوب .  راوگرزب  دجم و  اب  يدرم  وا  دوب و  نامیلس 

نسح و قاحـسا و  دواد و  یـسوم و  نامیلـس و  دوب : دـالوا  نت  تشه  ثاـناو  روکذ  زا  ار  وا  تشگ و  لوتقم  یلوـق  هب  درک و  جورخ 
ناشیا مثلک و  هکیلم و  همطاف و 
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(120  .) مینک سواط  لآ  رکذ  اجنیا  رد  تسا  هتسیاش  تسا و  سواط  لآ  هلیبق  ردپ  سواط  ّدج  نسح  دنناوارف و  نادنزرف  ار 

سواط ینب  لاح  زا  يذبن  وا و  لآ  سواط و  بسن  رکذ 

بلاـط یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح  نب  دواد  نب  نامیلـس  نب  دّـمحم  نب  نسح  نـب  قاحـسا  نـب  دّـمحم  هّللادـبعوبا  وـه  سواـطلا 
دّیـسلا تسا  ناشیا  زا  دنتـسیز و  یمه  قارع  رد  وا  دالوا  تشگ و  سواط  هب  بَّقَُلم  لیامـش  فطل  هجو و  نسح  زا  هک  مالّـسلاامهیلع 

سواطلا دّمحم  نب  دّمحم  نب  دمحا  نب  دّمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  دـمحا  نیّدـلا  لامج  ردـقلا  لیلجلا  فّنـصملا  دـهاّزلا  ملاعلا 
نیّدلا یـضر  ءابقّنلا  بیقن  تامارکلا  بحاص  ملاعلا  دـهاّزلا  دّیـسلا  تسا  وا  ردارب  امهریغ و  و  ذالملا )  ) و يرـشبلا )   ) باتک بحاص 

: دیوگ هدیصق  نیا  رد  رعاش  هک  تسا  اجنیا  زا  سارف و  یبا  نبا  ( 121  ) ماّرو ریم  الا  دهاز  خیش  رتخد  ناشیا  ردام  یسوم و  نب  یلع 

ْمِهِمُِال ْمُهُّدَج  ُماّرَو  رعش : 

(122) .ُّدَج مِهیبَِال  دّمحمَو 

یسوم نب  یلع  نیّدلا  یضر  ّلجا  دّیـس  ناشیا  رَهْـشَا  سواط و  لآ  لضافا  زا  دندوب  یتعامج  املُع  نایم  رد  سواط  ینب  هلمجلا ؛  یلع 
؛  تسا دارم  بانج  نآ  دننک  قالطا  سواط  نبا  لئاضف ،  تارایز و  هیعدا و  بتک  رد  هچنآ  دّمحم و  نب  رفعج  نب 

وا هّیلاجر  هّیهقف و  بتک  رد  سواط  نبا  زا  دارم  و  دوب ، رـصع  هناگی  لاجر  هقف و  رد  هک  دمحا  نیدلا  لامج  لیلج  ملاع  وا  ردارب  مّود 
؛  تسا

رد دوب و  راگزور  هناگی  املُع و  هلجا  زا  هک  تسا  يرغلا )  هحرف   ) باتک بحاص  میرکلادبع  لیبن  دّیس  دمحا  نیدلا  لامج  رـسپ  مّوس 
؛  مهف تدوجو  ظفح 

؛  میرکلادبع نب  یلع  مساقلاوبا  نیّدلا  یضر  میرکلادبع  رسپ  مراهچ 

دّیس مجنپ 
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کیرـش دوخ  دَْجمَا  ردپ  اب  تَْینُک  مسا و  رد  هک  دئاوفلا ) دـئاوز   ) باتک بحاص  دّـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نیدـلا  یـضر 
يارب ار  هّجحملا )  فشک   ) باتک وا  دجما  ردپ  هک  دننک  قالطا  سواط  نبا  زین ، دّمحم  نیدـلا  لالج  دّیـس  وا  ردارب  رب  یهاگ  و  دوب ،

.دومرف فینصت  وا 

تـساوخ هفیلخ  رـصان  دوب ، لامک  هب  يردق  تلالج  ار  ناشیا  هک  هتفگ  سواط  لآ  لاوحا  لیذ  رد  خیراوتلا )  خـسان   ) باتک بحاص 
رب ناخوکالُه  هبلغ  ماگنه  تسج و  افعتـسا  ملع  تدابع و  هب  لاغتـشا  ببـس  هب  وا  دـیامن  ضیوفت  نیدـلا  یـضر  هب  ار  نییبلاط  تباقن 

، دومرف عنم  ار  وا  نیدلاریصن  هجاوخ  دیوج  افعتسا  تساوخ  دمآ و  دورف  نیدلا  یـضر  دّیـس  رب  نیّیبلاط  تباقن  مصعتـسم  لتق  دادغب و 
.دومن تباقن  لوبق  هارکا  ِرد  زا  دوش و  زیچان  وکاله  تسد  هب  دباتب  رس  رگا  هک  درک  میب  نیدلا  یضر 

باتک و  دّبعتملا ) حالـص  تاّمهم  دّجهتملا و  حابـصِم  تاّمتت   ) باتک و  تاوعّدلا )  ُجَهُم   ) باتک دـننام  تسا  هدـیفم  تافّنـصم  ار  وا 
تـسناد مظعا  مسا  دنیوگ  و  تسا .  ناوارف  رابخا  ینعم  نیا  قدص  رب  دوب و  هوعدلا  باجتـسم  وا  و  فوفطلا .)  یلتق  یلع  فوهلملا  )

ظوفحم و نم  بتک  رد  کنیا  متفاـین  تزاـجا  مزوماـیب  ار  امـش  هک  مدرک  راـک  تراختـسا  هب  تّرک  دـنچ  تفگ  ار  دوخ  نادـنزرف  و 
.دیئامن كرادا  هعلاطم  هب  هک  تسا  امش  رب  تسا  بوتکم 

یتناکم ماع  ّصاخ و  دزن  رد  ردقلا  لیلجلا  ملاعلا  دّیـسلا  نیدلا  ثایغ  میرکلادبع  مان  هب  دروآ  يرـسپ  دـمحا ، نیدـلا  لامج  دّیـس  اّما 
هناخباتک رد  نآ  زُج  و  مولعلا )  یفّنصم  ءامسا  یف  موظنملا  لمّشلا   ) باتک تسا  وا  تافنّصم  زا  تشاد و  مامت 
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.دوب هسیفن  بتک  زا  دّلجم  رازه  هد  وا 

یلع رگید  نآ  یفطـصم و  هب  فورعم  نیدلا  یفـص  هب  بّقلم  دّمحم  یکی  دروآ  رـسپ  ود  یـسوم ،  نب  یلع  نیدلا  یـضر  بیقنلا  اّما 
.دش ضرقنم  تفای و  تافو  بقعالب  نکلو  دوب  دنمورین  يدرم  نیدلا  یفص  و  یضترم ،  هب  فورعم  نیدلا  یضر  هب  بّقَُلم 

رد خیاشملا  خیـش  هب  فورعم  نیدلاردب  خیـش  حاکن  هلابح  هب  دروآ  يرتخد  وا  دش و  ءابقّنلا  بیقن  ردپ  زا  دـعب  یلع  نیدـلا  یـضر  و 
دومرف و بلط  وتیاجلوا  دیعس  ناطلس  ار  وا  تفگ و  ناهج  عادو  شردپ  هک  دوب  كدوک  زونه  نیدلا  ماوق  مان  هب  دروآ  يرـسپ  دمآ و 

نب یلع  نیدلا  ّیـضر  زا  اّما  .دومرف  ءابقّنلا  بیقن  ردپ  ياج  هب  ار  وا  یکدوک  نآ  رد  مه  تخاونب و  کین  دـیناشن و  شیوخ  يوناز  رب 
یم يداهلا  یلع  اروا  هک  دروآ  يرـسپ  دـمآ و  رد  ( 123  ) ینیـسح هلیتک  نب  دّمحم  نیدـلارخف  هلابح  هب  رگید  رتخد  یـسوم  نب  یلع 

مجن هب  بّقلم  رکبوبا و  هب  یّنَکُم  هّللادبع  یکی  دروآ  رسپ  ود  نیدلا  ماوق  .دومن و  تافو  ردام  ردپ و  تایح  رد  بقعالب  وا  دندیمان و 
نکل دش  ءابقنلا  بیقن  هب  فورعم  ردـپ  زا  دـعب  تفای و  ياَر  ْنَم  ّرُـس  هّلح و  دادـغب و  تباقن  نیدـلا  مجن  اّما  .رمع  رگید  نآ  نیدـلا و 
نیدلا مجن  دنام  ياج  هب  يو  زا  هچنآ  داد و  رده  هب  نیدلا  ماوق  ار  دوخ  هداوناخ  كالما  لاوما و  یضعب  دوب و  لاحلا  فیعض  يدرم 

 . تفای تباقن  وا  ياج  هب  شردارب  دومن و  تافو  يرجه  جنپ  داتفه و  دصتفه و  لاس  رد  درک و  فلت 

دّیس قارع  سواط  ینب  زا  يرگید  و 
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ینب تلود  ضارقنا  دالب و  رد  ار  لوغم  هبلغ  دیامن و  یم  هدراو  راثآ  رابخا و  رکذ  نآ  رد  هراشبلا و  باتک  بحاص  تسا  نیّدـلادجم 
ار وا  هّلح  ياملع  تاداس و  زا  یتعامج  اب  نیدلادجم  دّیـس  درک  کیدزن  دادـغب  هار  ناخوکاله  نوچ  .دـیامرف  یم  هرکذـت  ار  ساّبعلا 

ناما ّطخ  ار  یحاون  نآ  ْنیَدهـشم و  هّلح و  داهن و  تمظع  میظع  ار  وا  وکـاله  دـیناسر  ناطلـس  رظن  هب  ار  باـتک  نآ  درک و  لابقتـسا 
تمالـس هب  تسا  هدلب  نآ  لامعا  هّلح و  لها  زا  سک  ره  هک  داد  رد  ادن  يدانم  ات  درک  نامرف  دـمآ  رد  دادـغب  رهـش  هب  نوچ  داتـسرف 

(124  .) یهتنا دندرپس  تعجارم  قیرط  ینایز  یبیسآ و  یب  تعامج  نآ  دوش و  نوریب 

دّیـس هب  هداد  تبـسن  ار  هراشبلا )  باتک  (، ) رئاصبلا بختنم   ) باتک رد  لّوا  دیهـش  ذـیملت  یّلح  نامیلـس  نب  نسح  لیلج  خیـش  نکلو 
 . ملاعلا وه  یلاعت  هّللاو  سواط .  نب  یلع 

لتقم رکذ  رد  همتاخ 

لوا تمسق 

میدرک هدعو  هچنآ  بسح  رب  میهاربا  دّمحم و  وا  نارـسپ  لتقم  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  نسحلا  نب  هّللادـبع 
دش و هتـشک  ناورم  نب  کلملادـبع  نب  دـیزی  نب  دـیلو  نوچ  هک  دـنامن  یفخم  مالّـسلا :  هیلع  نسح  ماما  نادـنزرف  دادـعت  ماگنه  رد 

ناردارب روصنم و  رفعج  وبا  دوب  ناشیا  هلمج  زا  هک  مشاه  ینب  ساّبع و  ینب  زا  یتعامج  دروآ  لاوز  فعض و  هب  ور  هّیما  ینب  تنطلس 
دّمحم شردارب  میهاربا و  دّمحم و  وا  نارسپ  ود  و  ( 125  ) ضحم هّللادبع  یلع و  نب  حلاص  وا  يومع  دّمحم و  نب  میهاربا  حاّفس و  وا 

دندرک قاقّتا  دنتشگ و  عمج  ءاوبا  رد  ناشیا  ریغ  جابید و 
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هچ دندرک ؛ رایتخا  ار  هّللادبع  نب  دّمحم  هنایم  زا  دنرادرب  تفالخ  هب  ار  ناشیا  زا  نت  کی  دننک و  تعیب  ضحم  هّللادـبع  نارـسپ  اب  هک 
تـسا ربمغیپ  مانمه  هک  مالّـسلاامهیلع  دّـمحم  لآ  يدـهم  هک  دوب  هتـشگ  ناشیا  دزـشوگ  تلاسر  هداوناـخ  زا  دـنتفگ و  يدـهم  ار  وا 
تـسد ناشیا  مرجال  .دشاب  هدش  ّولمم  روج  ملظ و  زا  هکنآ  زا  دعب  دنک  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ملاع  برغ  قرـش و  دوش و  ضرا  کلام 

ماما ترـضح  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نب  رمع  نب  دّمحم  نب  هّللادبع  دنداتـسرف و  سک  سپ  دندرک  تعیب  وا  اب  دـنداد و  دّـمحم  اب  تعیب 
يءار وا  هک  اریز  دیدیبلط ، هدوهیب  ار  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  تفگ  ضحم  هّللادبع  دندیبلط ، ار  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج 

دـیناشن و دوخ  دزن  ار  بانج  نآ  دوشگ و  شیارب  یعـضوم  هّللادـبع  دـش  دراو  باـنج  نآ  نوچ  .درمـش  دـهاوخن  باوص  هب  ار  اـمش 
وا هک  تسا  نآ  نامگ  هب  دّـمحم  هب  امـش  تعیب  رگا  هکنآ  هچ  دـینکن ؛ راـک  نیا  دومرف  ترـضح  تشاد .  فوشکم  ار  لاـح  تروص 
هب تعیب  نیا  رگا  تسین و  وا  جورخ  نامز  نامز ،  نیا  تسین و  دوعوم  يدهم  نیا  تسا و  اطخ  نامگ  نیا  تسا  دوعوم  يدهم  نامه 

ینب خیـش  وـت  هکنآ  هچ  مینکن ؛  دّـمحم  اـب  تعیب  مه  زاـب  دـیئامن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـینک و  جورخ  هک  تسا  نآ  تهج 
اب تعیب  زا  ارت  دسح  نکل  یئوگ  یم  وت  هک  تسین  نینچ  تفگ :  هّللادـبع  مینک ؟  تعیب  ترـسپ  اب  میراذـگب و  اروت  هنوگچ  یمـشاه 

حاّفس تشپ  رب  تسد  ترضح  و  دراد ، یم  زاب  ناشیا 
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تسا ناشیا  دالوا  وا و  ناردارب  درم و  نیا  يارب  زا  تفالخ  هکلب  تسین  دسح  رد  زا  نخس  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : تشاذگ و 
دمآ دهاوخن  دورف  وت  نارـسپ  وت و  رب  تفالخ  هک  مسق  ادخ  هب  دومرف : دز و  ضحم  هّللادـبع  فتک  رب  یتسد  سپ  اهامـش ؛ يارب  زا  هن 

دش نوریب  يرهز و  نارمع  نب  زیزعلادبع  تسد  رب  دومرف  هیکت  تساخرب و  تفگب و  نیا  دش ، دنهاوخ  هتشک  وت  نارـسپ  ود  ره  انامه 
ار هّللادـبع  وا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : یلب ،  تفگ :  یتسیرگن ؟  ار  روصنم  ینعی  درز  يادر  بحاـص  هک  دومرف  زیزعلادـبع  اـب  و 

راـگدورپ هب  متفگ  دوخ  لد  رد  تفگ :  زیزعلادـبع  یلب .  دومرف : تشک ؟  دـهاوخ  زینار  دّـمحم  تفگ :  زیزعلادـبع  تشک .  دـهاوخ 
.دوب هداد  ربخ  ترضح  هک  دش  نانچ  مدید  ات  متفرن  نوریب  ایند  زا  تسا و  دسح  يور  زا  نخس  نیا  هک  هبعک 

بانج نآ  هب  ات  دنتفر  ترضح  نآ  بقع  رد  روصنم  دمصلادبع و  دندش ، قّرفتم  ترضح  نآ  نتفر  زا  دعب  زین  سلجم  لها  هلمجلاب ؛ 
ساـّبع ینب  هدیـسر .  اـم  هب  هک  تسا  یمولع  زا  نیا  هّللاو و  یلب ،  دومرف : یتـفگ ؟  سلجم  رد  هچنآ  دراد  عقاو  اـیآ  دـنتفگ : دندیـسر 

.دندرک كاردا  هک  یماگنه  ات  دندش  راک  دادِعا  رد  دنتسب و  تنطلس  رب  لد  زور  نآ  زا  دنتسناد و  راوتسا  ار  ترضح  نآ  نخس 

ِنَـسَْحلا ِْنب  ِهّللاِدـْبَع  َْنب  َدَّمَُحم  ياَر  اِذا  مالّـسلاامهیلع  دّـمحم  ُْنب  ُرَفعَج  َناـک  َلاـق : ِدـِباْعلا  ِداـَجن  ِْنب  ِهَسَْبنَع  ْنَع  دـیفُْملا  اَنُْخیَـش  يوَر 
ِباتِک یف  اذه  َْسَیل  ٌلُُوتْقََمل  ُهَّنِاَو  ِهیف  َنُولوُقََیل  َساّنلا  َّنِا  َوُه  یسْفَِنب  ُلوُقَی (: َُّمث  ُهاْنیَع  ْتَرَغْرَغَت 
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(126) ِهَّمُالا ِهِذه  ِءآفَلُخ  ْنِم  مالّسلا  هیلع  یلَع 

يرایـسب رابخا  نکل  هتـشگ  رهاظ  وا  يءار  ءوس  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  اب  ضحم  هّللادبع  تابطاخم  زا  هچ  رگا  دیوگ : فل  ؤم 
هک یماگنه  تسیرگ  رایسب  ناشیا  يارب  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  دش  دهاوخ  روکذم  نیا  زا  دعب  هدش و  دراو  ناشیا  حدم  رد 
مه هدرک و  بت  هودـنا  نزح و  ترثک  زا  دومرف و  نیرفن  راصنا  قح  رد  دـندرب و  یم  هفوک  بناج  هب  هدرک  ریـسا  هنیدـم  زا  ار  ناـشیا 

تداعـس هب  ناشیا  قح  رد  هدرک  اعد  حلاص و  دبع  هب  دومرف  ریبعت  هّللادبع  زا  داتـسرف و  وا  تیب  لها  ریاس  هّللادبع و  يارب  همان  تیزعت 
مالّسلا هیلع  قداص  ترـضح  بوتکم  نیا  هک  هدومرف  هاگنآ  هدرک  داریا  لابقا )   ) رد هّللا  همحر  سواط  نب  دّیـس  ار  همان  تیزعت  نآ  و 

دنا و هدوب  فراع  ماما ،  ّقح  هب  دنا و  هدوب  مولظم  حودمم و  روذـعم و  ناشیا  هکنآ  رب  دـنک  یم  تلالد  وا  تیب  لها  هّللادـبع و  يارب 
هب تسا  هّیقت  رب  لومحم  ثیدح  نآ  دنا  هدوب  قرافم  ترضح  نآ  قیرط  زا  ناشیا  هک  دش  تفای  یثیدح  بتک  رد  رگا  هک  هدومرف  مه 

دّالخ هکنآ  لاقم  نیا  دّی  ؤم  دنهد و  مالّسلاامهیلع  نیرهاط  هّمئا  هب  تبـسن  رکنم  زا  یهن  تهج  هب  ار  ناشیا  جورخ  ادابم  هکنآ  تهج 
هیلع نیـسح  لآ  زا  ایآ  دومرف : ترـضح  نآ  مدش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  بایفرـش  هک  هدرک  تیاور  يدـنک  ریمع  نب 

هب ار  ترضح  نآ  هک  میتساوخن  نکل  ناشیا  تداهش  زا  میتشاد  ربخ  ام  دیراد ؟ ربخ  هدرب  نوریب  هنیدم  زا  ار  ناشیا  روصنم  هک  مالّسلا 
 ، میهد ربخ  ناشیا  تبیصم 
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درک و دنلب  هیرگ  هب  ادص  تفگب و  نیا  دوب  دهاوخ  ناشیا  يارب  تیفاع  اجک  دومرف : دهد ، تیفاع  ار  ناشیا  ادخ  هک  مراودیما  متفگ : 
ثیدح مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  همطاف  زا  مردپ  هک  دومرف  هاگنآ  میتسیرگ .  ترـضح  نآ  هیرگ  زا  زین  ام  هک  تسیرگ  نادنچ 

تارف ّطش  هب  وت  نادـنزرف  زا  رفن  دـنچ  همطاـف !  يا  دومرف : یم  هک  مدینـش  مالّـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  مردـپ  زا  تفگ :  هک  درک 
.َنُورِخ الا  ُمُهْکِرُْدی  َْملَو  َنُولَّوَْالا  ُمُهَقَبَس  ام  هک :  دش  دنهاوخ  لوتقم 

یسک دندش  سبح  رد  هک  ناشیا  زج  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  تنب  همطاف  نادنزرف  زا  کنیا  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  سپ 
دنچ سواط  نب  دّیـس  سپ  دنوش ؛ لوتقم  تارف  ّطش  هب  هک  یناسک  نآ  دـنناشیا  مرجال  دنـشاب  ثیدـح  نیا  قادـصم  هک  تسین  رگید 

داریا تسا  مالّـسلا  هیلع  دوعوم  يدـهم  نامه  ناشیا  يدـهم  هکنآ  هب  دوبن  داقتعا  ار  ناشیا  هکنآ  نایب  رد  ناشیا و  تلـالج  رد  يربخ 
(127  () لامعالا لابقا   ) مرحم هام  لامعا  هب  دنک  عوجر  دهاوخ  هک  ره  هدومرف 

رما هک  یماگنه  ات  دـندرک  یم  جورخ  دادـِعا  دنتـسیز و  یم  تفـالخ  ياوه  رد  هراومه  هّللادـبع  نارـسپ  میهاربا  دّـمحم و  هلمجلاـب ؛ 
یم گرزب  ار  ضحم  هّللادبع  حاّفـس ،  اّما  دندش  يراوتم  مدرم  زا  دندرک و  رارف  تقو  نیا  دـمآ  تسرد  حاّفـس  ساّبعلاوبا  رب  تفالخ 

.درک یم  مارکا  ناوارف  تشاد و 

.دـشاب رـضاح  نم  دزن  رد  اـعمتجم  مهرد  رازه  رازه  هک  مدـیدن  هاـگچیه  هک  تفگ  هّللادـبع  زور  کـی  هک  هتفگ  يزوجلا  نبا  طـبس 
(128) .درک اطع  هّللادبع  هب  دندرک و  رضاح  مهرد  رازه  رازه  دومرفب  دید و  یهاوخ  الا ن  تفگ :  حاّفس 

تیاور جرفلاوباو 
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داد و اطع  ار  ناشیا  حاّفس  دندرک  دوفو  حاّفس  رب  ّثلثم  نسح  شردارب  هّللادبع و  تسـشن ،  تفالخ  دنـسم  رب  حاّفـس  نوچ  هک  هدرک 
رد میهاربا  دّمحم و  وت  نارسپ  هک  درک  یم  شسرپ  هّللادبع  زا  یهاگ  هاگ  نکلو  دومن  یم  میرکت  ار  هّللادبع  هدایز  هب  دومن و  تیاعر 
وا تهارک  ثعاب  هک  تسین  يرما  تهج  هب  هفیلخ  زا  ناشیا  يروتـسم  هک  تفگ  یم  هّللادبع  دندماین ؟ نم  دزن  امـش  اب  ارچ  دنیاجک و 
 ! هللادبع يا  هک  تفگ  يو  اب  هعفد  کی  ات  دومن  یم  صغنم  ار  وا  شیع  تفگ و  یم  هّللادـبع  اب  ار  نخـس  نیا  حاّفـس  هتـسویپ  دوش و 

تلاح هب  دینـشب  نخـس  نیا  نوچ  هّللادبع  دـش ؛ دـنهاوخ  هتـشک  نت  ود  ره  میهاربا  دّـمحم و  هنیآ  ره  يا  هدرک  ناهنپ  ار  دوخ  نارـسپ 
ار شردارب  رمغلا ، میهاربا  نسح  ناکم  بلاطلا )  هدمع   ) رد  ) ثلثم نسح  .درک  تعجارم  دوخ  لزنم  هب  حاّفـس  دزن  زا  تبائک  نزح و 

دّمحم باب  رد  ار  حاّفس  هبلاطم  هّللادبع  تسیچ ؟  وت  نزح  ببـس  ردارب  يا  هک  دیـسرپ  دید  هّللادبع  رد  نزح  راثآ  نوچ  هدومن )  رکذ 
دراد ربخ  ناشیا  لاح  زا  ناشیا  ّمع  وگب  دـنک  شـسرپ  ناشیا  لاح  زا  حاّفـس  هک  هعفد  نیا  تفگ :  نسح  .درک  لقن  وا  يارب  میهاربا  و 

ناشیا ّمع  هک  تفگ  هّللادبع  دروآ و  نایم  هب  ار  هّللادبع  نارسپ  تبحـص  حاّفـس  هک  هعفد  نیا  منک .  تکاس  نخـس  نیا  زا  ار  وا  نم  ات 
میهاربا دّمحم و  زا  دناوخب و  ار  ثلثم  نسح  دش  نوریب  وا  لزنم  زا  هّللادبع  هک  یماگنه  ات  درک  ربص  حاّفـس  .دراد  ربخ  ناشیا  لاح  زا 

شسرپ وا  زا 
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یم نخس  دوخ  ّمع  رسپ  اب  درم  هک  میوگ  نانچ  ای  دیوگ  ناطلس  اب  ّتیعر  هک  میوگ  نخس  نانچ  امـش  اب  ریما  يا  تفگ :  نسح  درک ،
دّـمحم و هک  هدرک  رّدـقم  دـنوادخ  رگا  هک  يوگب  نم  اب  ریما ! ای  تفگ :  یئوگ ،  دوخ  ّمع  رـسپ  اب  هک  يوگ  ناـنچ  تفگ :  دـیوگ ؟

هاگنآ هّللاوال !  تفگ :  دنهد ؟ عفد  ار  ناشیا  دـنناوت  یم  نیمز  نامـسآ و  قولخم  تمامت  وت و  دـننک  تفالخ  بصنم  كاردا  میهاربا 
رب ار  تفالخ  رما  دنناوت  یم  دننک  قافّتا  رگا  امـس  ضرا و  لها  مامت  ناشیا  يارب  ار  تفالخ  دشاب  هدرکن  رّدقم  دنوادخ  رگا  تفگ : 

دنک و یم  هبلاطم  باب  نیا  رد  همه  نیا  درمریپ  نیا  زا  ریما  هچ  يارب  سپ  تفگ :  نسح  هللاوال !  تفگ :  حاّفـس  دـنروآ ؟ دورف  ناشیا 
هدنز ات  سپ  نآ  زا  .دومن و  مهاوخن  هرکذـت  ار  ناشیا  مان  رگید  نیا  سپ  زا  تفگ :  حاّفـس  دـیامرف ؟ یم  صغنم  وا  رب  ار  دوخ  تمعن 

.ددرگرب هنیدم  هب  هک  درک  نامرف  ار  هّللادبع  حاّفس  سپ  دربن  ار  ناشیا  مان  رگید  دوب 

یتسپ تنیط و  ثبخ  تهج  هب  روصنم  دـمآ و  تسار  یقیناود  روصنم  رب  تفالخ  راک  تفای و  تافو  حاّفـس  هک  یناـمز  اـت  دوب  نیا  و 
دومن تعجارم  هنیدم  قیرط  زا  درک و  ّجح  رفس  ملهچ  ودص  کی  هنس  رد  تسب و  میهاربا  دّمحم و  لتق  رب  لد  هرابکی  شیوخ  ترطف 

روصنم .دـنیاجک  رد  مناد  یمن  تفگ :  هّللادـبع  درک ، شـسرپ  وا  زا  شنارـسپ  رما  زا  تساوـخب و  ار  هّللادـبع  دیـسر  هنیدـم  هب  نوـچ 
تفگ هّللادبع  اب  تعانش  متش و  هار  زا  دنچ  ینخس 
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لآ زا  رگید  یتعامج  هّللادبع  سپ  زا  دوب و  نامثع  نب  حایر  وا  نابنادنز  دندومن و  سبح  هنیدم  رد  ناورم  راد  رد  ار  وا  ات  درک  رما  و 
یّنثم و نب  رفعج  نب  نسح  هّللادبع و  ناردارب  رکبوبا  میهاربا و  نسح و  دننام  دـندومن  سبحم  رد  دـنتفرگب و  جـیردت  هب  ار  بلاطوبا 

یلع ساّبع و  یّنثم و  نسح  نب  میهاربا  نارـسپ  قاحـسا  دّـمحم و  ینثم و  نسح  نب  دواد  نارـسپ  ساّبع  یلع و  هّللادـبع و  ناـمیلس و 
هراشا بلطم  نیدب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماّما  دالوا  رکذ  رد  هک  ناشیا  ریغ  هیکز و  سفن  دّمحم  دنزرف  یلع  ّثلثم و  نسح  نارـسپ  دباع 

.دش

نیا رد  و  دوب ، هدرک  گنت  تخـس  ار  راک  ناشیا  رب  هدرک و  دنب  دیق و  رد  نادنز  رد  ار  نسح  ینب  تعامج  نامثع  نب  حایر  هلمجلاب ؛ 
دیاش ات  دنک  تحیصن  ار  وا  هک  داتسرف  یم  ضحم  هّللادبع  دزن  هبار  نیحـصان  زا  یـضعب  حایر  یهاگ  هاگ  دندوب  نادنز  رد  هک  یماّیا 

شنارـسپ رما  نامتک  رد  ار  وا  دندروآ و  یم  نایم  هب  هّللادبع  اب  ار  نخـس  نیا  ناشیا  نوچ  دهد ، عالطا  شنادـنزرف  ناکم  زا  هّللادـبع 
نآ دوخ و  دنزرف  حبذ  هب  دـش  رومءام  وا  هچ  تسا ؛  رتشیب  نمحرلا  لیلخ  هّیلب  زا  نم  هّیلب  هک  تفگ  یم  هّللادـبع  دـندومن  یم  تمالم 

ناشیا نتـشک  هکنآ  لاح  دنـشکب و  ار  اهنآ  ات  مهد  ناشن  ار  دوخ  نادنزرف  هک  دننک  یم  رما  ارم  نکلو  دوب  ادـخ  تعاط  دـنزرف  حـبذ 
(129) .دشاب یم  يادخ  تیصعم 

هراب رگید  روصنم  دیسر ، مراهچ  لهچ و  دص و  لاس  ات  دندوب  سبح  رد  هنیدم  رد  لاس  هس  ات  هلمجلاب ؛ 
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تهج هب  نامثع  نب  حایر  دش  دراو  هذبر  هب  نوچ  تفر  هذـَبَر  هب  دـشن و  هنیدـم  لخاد  دومن  تعجارم  هّکم  زا  نوچ  درک و  ّجـح  رفس 
سبحم رد  هک  ار  نسح  ینب  هنیدم و  هب  درگرب  درک  رما  دیدب  ار  وا  هک  یماگنه  روصنم  دش  نوریب  هذـبر  هب  هنیدـم  زا  روصنم  ندـید 

هب دوب  ثیبخ  شیک و  دـب  يدرم  هک  روصنم  نابنادـنز  رهز  الاوبا  قافّتا  هب  نامثع  نب  حایر  سپ  نک .  رـضاح  اـج  نیا  رد  دنـشاب  یم 
رت تخـس  ار  ناشیا  لالغا  لسالـس و  هدرک و  دیق  لغ و  رد  ضحم  هّللادبع  يردام  ردارب  جابید  دّمحم  اب  ار  نسح  ونب  دنتفر و  هنیدم 

ترضح دنداد  یم  چوک  هذبر  هب  ار  ناشیا  هک  یماگنه  دنداد و  تکرح  هذبر  بناج  هب  ار  ناشیا  یتخـس  تدش و  لامک  هب  هدومن و 
تشگ يراج  شفیرش  نساحم  رب  شا  هدید  بآ  هکنادنچ  تسیرگب  تخس  تسیرگن و  ار  ناشیا  يرتس  ءارو  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص 

هکنآ هچ  مّلس ؛  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  تعیب  طیارـش  هب  دندرکن  افو  راصنا  هک  دومرف  درک و  نیرفن  راصنا  هفئاط  رب  و 
.ار دوخ  نادنزرف  ار و  دوخ  دننک  یم  ظفح  هچنآ  زا  ار  وا  نادنزرف  ار و  وا  دـننک  تسارح  ظفح و  هک  دـندرک  تعیب  ترـضح  نآ  اب 
ات تسیرگ  یم  زور  بش و  دوب و  بات  بت و  رد  بش  تسیب  ات  درک و  بت  دش و  هناخ  لخاد  ترـضح  نآ  یتیاور  هب  انب  نآ  زا  سپ 

.دندیسرت ترضح  نآ  رب  هکنآ 

ار ناشیا  دندرک و  دراو  هذبر  رد  جابید  دّمحم  اب  ار  نسح  ینب  هلمجلاب ؛ 
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؟  تسا مادک  نامثع  نب  هّللادـبع  نب  دّـمحم  تفگ :  دـمآ و  نوریب  روصنم  بناج  زا  يدرم  تشذـگن و  ینامز  دنتـشادب و  باتفآ  رد 
نآ دـش و  دـنلب  هنایزات  يادـص  هک  تشذـگن  ینامز  تفگ :  يوار  .درب  روصنم  دزن  هبار  وا  درم  نآ  داد  ناشن  ار  دوخ  جابید  دّـمحم 
وا گنر  هرهچ و  هک  دندوب  هدز  هنایزات  ار  وا  نادنچ  میدید  دـندینادرگرب  ار  دّـمحم  نوچ  دـندز  یم  دّـمحم  رب  هک  دوب  یئاه  هنایزات 

ار دّـمحم  هاگنآ  دوب ؛ هدـش  نوریب  هساک  زا  هناـیزات  هطـساو  هب  وا  مشچ  کـیو  دوب  هدـش  ناـیگنز  نول  هب  دوب  میـس  هکیبس  دـننام  هک 
تخس یگنشت  لاح  نیا  رد  تشاد  یم  تسود  رایـسب  ار  دّمحم  هّللادبع ،  .دنداد و  ياج  ضحم  هّللادبع  شردارب  دزن  رد  دندروایب و 

هک یماگنه  ات  دندرک  یم  رذح  ناشیا  رب  مّحرت  زا  روصنم  تمـشح  تهج  هب  نامدرم  درک و  یم  بآ  بلط  دوب  هدرک  هبلغ  دّمحم  رب 
هب ار  وا  ناسارخ  مدرم  زا  نت  کی  تقو  نیا  دنک ؟ باریس  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  رـسپ  تسیک  هک  تفگ  هّللادبع 

ندب زا  هک  دوب  هدیبسچ  وا  تشپ  رب  نانچ  نوخ  ندمآ  هنایزات و  تمدص  زا  دّمحم  هماج  هک  هدش  لقن  .درک و  تیاقس  بآ  زا  یتبرش 
(130) .دندرک زاب  وا  ندب  زا  تسوپ  اب  ار  هماج  هاگنآ  دندرک  یلط  تیز  نغور  اب  ار  وا  تسخن  دش  یمن  هدنک  وا 

میهاربا دّمحم و  قساف  باّذک  ود  هک  دیـسرپ  وا  زا  روصنم  دندرب  روصنم  دزن  هب  ار  دّمحم  نوچ  هک  هدرک  تیاور  يزوج  نبا  طبـسو 
دّمحم دوب ، میهاربا  هجوز  هّیقر  جابید  دّمحم  رتخد  و  دنیاجک ؟ رد 
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هماـج هک  درک  رما  هاـگنآ  دـندز  يو  رب  هناـیزات  دـصراهچ  اـت  درک  رما  روـصنم  .دـنیاجک  رد  مناد  یمن  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : 
تروص و رد  دّمحم  .دش و  هدنک  ندـب  زا  وا  نت  تسوپ  ات  دـندرک  نوریب  وا  نت  زا  ار  هماج  نآ  یتخـس  هب  دـندیناشوپوا و  رب  یتشرد 

دنب رد  ار  وا  هاگنآ  دش  نوریب  هنایزات  تمدص  هب  شمـشچ  کی  دـنتفگ و  یم  جابید )   ) ار وا  تهج  نیدـب  دوب و  سان  نَسْحَا  لیامش 
دهد بآ  ار  وا  هک  دوبن  نآ  تئرج  ار  سک  چـیه  دوب و  هنـشت  تخـس  تقو  نآ  رد  دّـمحم  دـنداد و  ياـج  هّللادـبع  دزن  هب  دـندرک و 
بآ ار  ناـشیا  امـش  دـنریمب و  یگنـشت  زا  ربمغیپ  نادـنزرف  هک  تسا  یناملـسم  نیا  اـیآ  ناناملـسم  هورگ  يا  هک  دز  هحیـص  هّللادـبع 

(131 (؟ دیهدن

مکـش هنـشت و  بل  اب  ار  نسح  ونب  دوب و  بجاح  عیبر  وا  لداعم  دوب و  هتـسشن  یلمحم  رد  دوخ  درک و  تکرح  هذـبر  زا  روصنم  سپ 
یتقو .دـنداد  تکرح  هفوک  بناج  هب  روصنم  باـکر  رد  دـندرک و  راوس  هنهرب  نارتش  رب  ریجنز  لـغ و  اـب  هنهرب  نت  رـس و  هنـسرگ و 

ار وا  هک  نسح  نب  هّللادـبع  دوب  جابید  ریرح و  زا  نآ  شوپور  هک  دوب  یلمحم  نایم  رد  هک  یلاح  رد  درک  روبع  ناشیا  دزن  زا  روصنم 
دج ساّبع  يریسا  هب  درک  یتراشا  نخس  نیا  زا  و  میدرک ؟  نینچ  رَدب  رد  امش  ناریـسا  اب  ام  ایآ  رفعج ! وبا  يا  هک  دیـشک  دایرف  دیدب 

هک یماگنه  وا  لاح  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ناشیا  ّدج  ندرک  محر  ردب و  زور  رد  روصنم 
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ار دنب  دیق و  هک  دومرف  رما  منک و  باوخ  بشما  تشاذگن  ساّبع  هلان  هک  دومرف  ترـضح  درک و  یم  هلان  دیق  دـنب و  تهج  زا  ساّبع 
.دنرادرب ساّبع  زا 

رارق وا  رتـش  شیپ  رد  ار  دّـمحم  رتـش  هک  درک  رما  دـشاب  تداـیز  هب  هّللادـبع  همدـص  هک  تساوخ  روصنم  هک  هدرک  تیاور  جرفلاوبا 
هب لاح  ءوس  اب  ار  ناشیا  هتـسویپ  درک و  یم  عزج  دید و  یم  هنایزات  راثآ  داتفا و  یم  دّمحم  تشپ  رب  شهاگن  هتـسویپ  هّللادبع  دنداد ،
رد هک  ناشیا  ددع  دوبن و  مولعم  زور  بش و  دوب و  کیرات  تخس  هک  دندومن  سبح  یبادرس  رد  هّیمـشاه  سبحم  رد  دندرب و  هفوک 

نامیلـس و روصنم  هک  هدوـمرف  يدوعـسم  و  ( 132) دـندوب مالّـسلا  هیلع  نسح  دـالوا  زا  نت  تسیب  طبـس  تیاور  قـفاوم  دـندش  سبح 
ات دـندنامب  سبح  رد  یقباـم  درک و  اـهر  رفعج  نب  نسح  ضحم و  هّللادـبع  نب  یـسوم  اـب  ار  یّنثم  نسح  نـبدواد  نادـنزرف  هّللادـبع 

دصیـس و هنـس  هک  ام  نامز  رد  هفوک  رد  ناشیا  عضاوم  لاحلاو  .دوب  هفوک  هرطنق  برق و  هب  تارف  یطاش  رب  ناـشیا  سبحم  دـندرمب و 
ار نآ  فقـس  هک  تسا  نادنز  نامه  ناشیا  روبق  دنـشاب و  یم  عضوم  نآ  رد  یمامت  تسا و  هاگترایز  تسا و  مولعم  تسا  ود  یس و 
رد مرجال  دـندرک  یمن  نوریب  تجاح  ءاضق  يارب  ار  ناـشیا  دـندوب  نادـنز  رد  ناـشیا  هک  یماـگنه  دـندرک و  بارخ  ناـشیا  يور  رب 

 . تشذگ یم  تخس  تهج  نیا  زا  ناشیا  رب  تشگ و  رشتنم  نآ  هحئار  جیردت  هب  دندومن و  یم  تجاح  ءاضق  سبحم  نامه 

مود تمسق 

يوب هب  ات  دندرب  ناشیا  رب  هیلاغ  يرادقم  ناشیا  یلاوم  زا  یضعب 
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تـشگ دیدپ  ناشیاهاپ  رد  مَرَو  دنب ، سبح و  رد  ندوب  ههیرک و  هحئار  نآ  ببـس  هب  هلمجلاب ؛  .دننک و  ههیرک  ياهیوب  عفد  وا  شوخ 
کیرات ملظم و  ناشیا  سبحم  نوچ  درک و  یم  كاله  ار  شبحاص  دیسر و  یم  ناشیا  لد  هب  ات  درک  یم  تیارس  الاب  هب  جیردت  هب  و 

نآرق متخ  کی  زور  هنابـش  ره  رد  تبون  هب  دـندوب و  هدرک  ءزج  جـنپ  ار  نآرق  مرجال  دـننک  نییعت  دنتـسناوت  یمن  ار  زامن  تاقوا  دوب 
یم ناشیا  زا  یکی  هاگ  ره  دندروآ و  یم  اج  هب  هناگجنپ  ياهزامن  زا  زامن  کی  تشگ  یم  مامت  هک  یـسمخ  ره  دندرک و  یم  تئارق 

نیدب ار  وا  دندوب  هدنز  هک  اهنآ  تشگ و  یم  هدیـسوپ  تشاد و  یم  رب  وب  هک  یماگنه  ات  دوب  ریجنز  دـنب و  رد  هتـسویپ  شدـسج  درم 
(133) .دندیشک یم  ّتیذا  دندید و  یم  لاح 

نسح لاح  رکذ  رد  قباس  رد  زین  ام  هدومن و  لقن  ناشیا  رب  هیلاغ  ندروآ  رکذ  نودب  ناشیا  سبحم  زا  یحرش  زین  يزوج  نبا  طبـس  و 
رد هدوب  دـباع  ّیلع  هب  فورعم  هک  ّثلثملا  نسحلا  نب  یلع  ناشیا  ناـیم  رد  میدرک  سبحم  نیدـب  هراـشا  وا  نادـنزرف  دادـعت  ّثلثم و 

.دوب زاتمم  دئادش  رب  ربص  رکذ و  ترابع و 

لوغـشم هتـسویپ  وا  هچ  نسحلا ؛  نب  یلع  دارْوَا  حیبست و  هب  رگم  دنتـسناد  یمن  ار  زامن  تاقوا  نسح  ونب  هک  هدـش  دراو  یتیاور  رد  و 
(134) .ار زامن  تاقوا  لوخد  دیمهف  یم  زور  هنابش  رب  دوب  فظوم  هک  دوخ  داروا  بسحب  دوب و  رکذ 

دزن هک  داد  ماغیپ  مردپ  يارب  نادنز  زا  ضحم  هّللادبع  يزور  هک  هدرک  تیاور  یسیع  نب  قاحسا  زا  جرفلاوبا 
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نم يارب  بآ  يردـق  هکنآ  يارب  مدـیبلط  ارت  تفگ :  هّللادـبع  تفر .  هّللادـبع  دزن  نادـنز  هب  تفرگ و  نذا  روصنم  زا  مردـپ  اـیب ، نم 
ار بآ  يوبس  نوچ  هّللادبع  .دندروآ  هّللادبع  يارب  بآ  يوبـس  لزنم  زا  داتـسرف  مردپ  هدرک ؛  هبلغ  نم  رب  شطع  هکنآ  هچ  يروایب ؛ 
رب هک  دز  وبـس  نآ  رب  اپ  نانچ  دش  بضغ  رد  دروخ ، یم  بآ  هّللادبع  هک  دـید  دیـسر  نابنادـنز  رهز  الاوبا  دـماشایب  هک  داهن  ناهدرب 

(135  .) تخیرب وا  يایانث  ياهنادند  نآ  تمدص  زا  دروخ و  هّللادبع  نادند 

زا رگید  نت  دنچ  اب  هّللادبع  و  دنتشک ، هتـشک  یـضعب  دندرمب و  یـضعب  جیردت  هب  دوب و  هنوگ  نیدب  نادنز  رد  ناشیا  لاح  هلمجلاب ؛ 
روصنم يارب  ار  ناشیا  رَـس  دنتـشگ و  لوتقم  دـندرک و  جورخ  وا  نارـسپ  میهاربا  دّـمحم و  هک  یماگنه  ات  دوب  هدـنز  دوخ  تیب  لـها 

.دنتشگ دیهش  دندرمب و  نادنز  رد  زین  ناشیا  هاگنآ  داتسرف  هّللادبع  يارب  ار  میهاربا  رس  روصنم  دنداتسرف و 

وا يارب  ناسارخ  زا  نوعوبا  روصنم  لماع  دوش  هتـشک  هّللادبع  نب  دّـمحم  هکنآ  زا  شیپ  هک  دـنا  هدرک  لقن  هریغ  يزوجلا و  نبا  طبس 
ار جابید  دّمحم  درک  رما  روصنم  هللادبع ،  نارسپ  میهاربا  دّمحم و  جورخ  ببـس  هب  دننکـش  یم  ار  ام  تعیب  ناسارخ  مدرم  هک  تشون 

نب هّللادبع  نب  دّـمحم  رـس  نیا  هک  درک  دای  مسق  دـنبیرفب و  ار  ناسارخ  لها  هک  داتـسرف  ناسارخ  بناج  هب  ار  وا  رـس  دـندز و  ندرگ 
نونکا ( 136) دنتفیب هّللادبع  نب  دّمحم  اب  جورخ  لایخ  زا  ناسارخ  مدرم  ات  تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تنب  همطاف 

نب دّمحم  لتقم  هب  مینک  عورش 
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 . ضحم هّللادبع 

 ( هیکز سفن   ) هب بّقلم  بلاط ع  یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  هّللادبع  نب  دّمحم  لتقم  رکذ 

، دندوبن دلو  ّما  وا  تاّدج  تاهّما و  زا  نت  کی  هکنآ  هچ  تسا ؛  شیرق )  حیرص   ) هب بّقلم  هّللادبع و  وبا  هب  یّنَکُم  هّللادبع  نب  دّمحم 
هّیکز سفن   ) تدابع دهز و  ترثک  تهج  زا  ار  دّمحم  هدوب و  ّبلطم  نب  دوس  نب أ  هعمز  نب  هّللادبع  نب  هدیبع  یبا  رتخد  دنه  وا  ردام 

يدهم ار  وا  یمِْسا .  ُهُمِْسا  يْدلُو  ْنِم  َّيِدْهَملا  َّنِا  مّلس :  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  يوبن  ثیدح  راهظتسا  هب  وا  تیب  لها  دنداد و  بقل  ( 
شیاتـس لـئاضف  ترثک  تواخـس و  تعاجـش و  یئاـناد و  هقف و  هب  ار  وا  دـنا و  هتفگ  تیز  راـجحا  هب  لوتقم  ار  وا  مه  دـنتفگ و  یم 

زا دوعوم  يدهم  نامه  وا  هک  هدوب  نانچ  داقتعا  ار  نامدرم  هدوب و  هضیب  رادقم  هب  هایـس  یلاخ  وا  فتک  ود  ره  نایم  رد  دـنا و  هدومن 
دـندوب و وا  جورخ  رظتنم  روـهظ و  دّـصرتم  هتـسویپ  دـندرک و  تعیب  يو  اـب  اذـهل  نیعمجا ؛)  مهیلع  هّللا  تاولـص   ) تـسا دّـمحم  لآ 
وا باکر  دش  نوریب  دجسم  زا  دّمحم  نوچ  مارحلا و  دجسم  رد  هّکم  رد  هبترم  کی  دوب : هدرک  تعیب  وا  اب  تّرک  ود  روصنم  رفعجوبا 

ار وا  تمـشح  نیدـنچ  هک  تسیک  نیا  هک  تفگ :  روصنم  اب  يدرم  تشاد  یم  یعرم  ار  وا  مارتحا  داـیز  تسـشن و  رب  اـت  تشادـب  ار 
تسا و تیب  لها  ام  يدهم  ضحم و  هّللادبع  نب  دّمحم  درم  نیا  یناد  یمن  رگم  وت  رب  ياو  تفگ :  يراد ؟  یم  هاگن 
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 . تشگ موقرم  هّللادبع  لاح  نایب  رد  هکنانچ  درک  تعیب  وا  اب  ءاوبا  رد  رگید  تّرک 

هکنآ زا  دنتـشاد  راکنا  وا  تیب  لها  ریاس  ضحم و  هّللادـبع  هک  دـنا  هدرک  لقن  يرایـسب  رابخا  هّللا  همحر  سواط  نب  دّیـس  جرفلاوبا و 
(137  .) تسا وا  ریغ  مالّسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  دنتفگ  یم  دشاب و  دوعوم  يدهم  هّیکز  سفن  دّمحم 

زا نت  ود  کی  نوچ  یهاگ  روصنم  ماّیا  رد  دنتـسیز و  یم  یفخم  میهاربا  دّمحم و  دش  رقتـسم  ساّبع  ینب  رب  تفالخ  نوچ  هلمجلاب ؛ 
زا رتهب  میوش  هتـشک  نت  ود  ام  رگا  هچ  میوش ؛  راکـشآ  یئامرف  نذا  رگا  دنتفگ  دندمآ و  نادنز  رد  ردـپ  دزن  هب  هدیـشوپ  هیداب  برع 

اشیعَت ْنَا  رفعج  ُوبَا  امُکَعَنَم  ْنِا  تفگ :  هّللادبع  دنوش ، هتـشک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  تیب  لها  زا  یتعامج  هک  تسا  نآ 
(138) .ِْنیَْمیرَک اتوُمَت  ْنَا  امُکعَنْمَی  الَف  ْنیَمیرَک 

تیانک .دیریمب  نادرمناوج  نوچ  هک  دنک  یمن  عنم  دینک  یناگدـنز  نادرمناوج  نوچ  امـش  هک  دـهد  یمن  اضر  روصنم  رفعجوبا  رگا 
هتـشک رگا  دشاب و  وکین  دیئوج  ترـصن  رگا  دـینک  جورخ  روصنم  رب  دـیزادرپب و  راک  دادـعا  رد  امـش  هک  تسا  نآ  باوص  هکنآ  زا 

دوبن و یمه  ناشیا  نتفای  زج  ار  روصنم  دـندوب  یفخم  میهاربا  دّـمحم و  هک  یماّیا  رد  هلمجلاب ؛  .دـشابن  شهوکن  کین  مان  اب  دـیوش 
.دبای عالطا  ناشیا  ناکم  رب  دیاش  ات  دوب  هداد  رارق  فارطا  رد  سیساوج  نویع و 

اب متشاد  ياج  يوْضَر  هوک  رد  يزور  مدوب  یفخم  لابج  باعـش  رد  هک  یماگنه  هتفگ  هّللادبع  نب  دّمحم  هک  هدرک  تیاور  جرفلاوبا 
هک داتفا  فوشکم  هاگان  دوب  عیضر  يرسپ  يو  زا  ارم  شیوخ و  دلو  ّما 
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كدوک نآ  هاگان  هک  تخیرگ  یم  هدیشک و  شوغآ  رد  ار  مدنزرف  زین  دلو  ُّما  مدرک  رارف  نم  دسر  یم  نم  بلط  هب  هنیدم  زا  یمالغ 
دّمحم درمب  داتفیب و  هوک  زا  دّمحم  لفط  هک  تقو  نیا  هک  هدش  لقن  دـش و  هراپ  هراپ  داتفا و  رد  هوک  زا  دـش و  اهر  شردام  تسد  زا 

 : تفگب ار  راعشا  نیا 

یجَْولا وُکْشَی  ْنیَّفُخلا  قِرَخنُم  رعش : 

ٍدادِح ٍوْرَم  ُفارْطَا  ( 139) ُُهبْکنَت

ِِهب يرْزَاَف  ُفْوَْخلا  ُهَدَّرَش 

ِدالِْجلا َّرَح  ُهَرکَی  ْنَم  َكاذَک 

ٌهَحار َُهل  ِتْوَملا  ِیف  َناک  ْدَق 

(140) ِدابِْعلا ِباقِر  یف  ٌْمتَح  ُتْوَملاَو 

دـش و هنیدـم  لخاد  بجر  هام  رد  رفن  هاجنپ  تسیود و  قافّتا  هب  درک و  جورخ  جـنپ  لهچ و  دـص و  کی  هنـس  رد  دّـمحم  هلمجلاب ؛ 
نامثع نب  حایر  دندرک و  نوریب  ار  نیـسوبحم  دنتـسکش و  ار  نادنز  رد  دندروآ و  روصنم  نادنز  هب  ور  دندرک و  دنلب  ریبکت  هب  ادـص 

ثبخ نعاطم و  بلاثم و  زا  يرادقم  دناوخب و  هبطخ  دش و  ربنم  زارف  رب  دّـمحم  هاگنآ  دـندرک  سبح  دـنتفرگب و  ار  روصنم  نابنادـنز 
اب میناوت  ام  تسا  ام  ندرگ  رد  روصنم  تعیب  هکنآ  اب  هک  دـندرک  اتفتـسا  سنا  نب  کـلام  زا  ناـمدرم  دومن  هرکذـت  ار  روصنم  تریس 

دّمحم تعیب  هب  مدرم  سپ  هدوب .  تهارک  يور  زا  روصنم  اـب  امـش  تعیب  هکنآ  هچ  یلب ؛  داد  یم  يوتف  کـلام  مینک ؟  تعیب  دّـمحم 
حلـص و رد  زا  یبوتکم  دّمحم  يارب  تسنادب  نیا  نوچ  روصنم  رفعجوبا  تفای  الیتسا  نمی  هّکم و  هنیدم و  رب  دّمحم  دـندرک و  باتش 

ارت هک  درک  مقر  همان  رخآ  رد  تشون و  یفاش  یباوج  ار  وا  بوتکم  دّمحم  داد ؛ ناما  ار  وا  داتسرف  ملِس 
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یلع نب  هّللادـبع  تیومع  هب  هک  تسا  یناما  ای  يداد ؟  هریبه  نبا  هب  هک  تسا  یناـما  اـیآ  یتشاد  هضرع  نم  رب  هک  تسا  ناـما  مادـک 
يداد و ناما  ار  رفن  هس  نیا  هکنانچ  تسا  دامتعا  هچ  وت  ناما  رب  ینعی  یتخاس ؟  دنسرخ  نآ  هب  ار  ملسموبا  هک  تسا  یناما  ای  يداد ؟ 

 . يدرکن لمع  دوخ  ناما  ياضتقم  هب 

بیتاکم نیا  رکذ  شیاجنگ  ار  رصتخم  نیا  درپس و  هضراعم  قیرط  بسن  بسح و  رد  زا  یخرب  داتسرف و  یبوتکم  ار  وا  رفعجوبا  ایناث 
دیآ رد  حلـص  ملـس و  قیرط  هب  دّمحم  هکنآ  زا  تشگ  سویءام  روصنم  نوچ  هریغ و  و  طبـس ) هرکذت   ) هب دننک  عوجر  نیبلاط  تسین 
دنوش هتـشک  مادـک  ره  تفگ  نطاب  رد  داد و  نامرف  دّـمحم  گنج  زیهجت  هب  ار  دوخ  دـهعیلو  هداز و  ردارب  یـسوم  نب  یـسیع  مرجال 

دشاب و هفیلخ  یسیع  روصنم ، زا  دعب  دوب  هدرک  دهع  حاّفس  هکنآ  ببـس  هب  دوبن  یـسیع  تایح  بلاط  روصنم  هکنآ  هچ  مرادن ؛  یکاب 
ار وا  روصنم  دـش و  نوریب  دّـمحم  عفد  هب  هداـیپ  رازه  ود  راوس و  رازه  راـهچ  اـب  یـسیع  سپ  تشاد .  تهارک  وا  تفـالخ  زا  روصنم 

مان هک  دـیف )  ) هب ات  درک  چوک  یـسیع  دروآ ، ام  تعاط  رد  رـس  وا  لاتق  نودـب  دـیاش  هد  ناـما  ار  وا  لاـتق  زا  لـبق  هعفد  لّوا  هک  تفگ 
هدنکارپ دّمحم  يرای  قیرط  زا  ار  ناشیا  تشون و  دّـمحم  باحـصا  زا  یتعامج  يوس  هب  يذـغاک  دیـسرب  هّکم  قیرط  رد  تسا  یلزنم 

دنک هنیدم  رود  رب  یقدنخ  هدمآرب و  گنج  هّیهت  رد  هدش  نوریب  وا  عفد  هب  یسیع  هک  دش  عّلطم  نوچ  دّمحم  درک و 
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.دندرک هطاحا  ار  هنیدم  رود  دندش و  دراو  دوخ  رکشل  اب  یسیع  هک  دوب  ناضمر  هام  رد  و 

یناسک یماسا  هدیرج  هکنآ  زج  دوبن  یّمه  ار  دّمحم  دندرک  هطاحا  هنیدم  رب  روصنم  رکـشل  نوچ  هک  هدرک  تیاور  يزوج  نبا  طبس 
نم رب  گرم  الا ن  تفگ :  هاگنآ  دینازوس  ار  ناشیا  ياه  همان  سپ  دنازوسب  دندوب  هدومن  هبتاکم  ار  وا  دـندوب و  هدرک  تعیب  وا  اب  هک 

دیسر یم  روصنم  رکشل  تسد  هب  رتفد  نآ  رگا  هکنآ  هچ  دندوب ؛ میظع  ءالب  رد  مدرم  هنیآ  ره  دوب  هدرکن  راک  نیا  رگا  تسا و  اراوگ 
(141) .دنتشک یم  ار  ناشیا  دش و  یم  عّلطم  دندوب  هدرک  تعیب  وا  اب  هک  یناسک  یماسا  رب 

دّمحم تسا ،  ناما  وت  يارب  زا  دّمحم ! يا  هک  درک  ادن  داتسیاب و  هنیدم  رد  تسا  یلبج  مسا  هک  علـس )   ) رب دمایب و  یـسیع  هلمجلاب ؛ 
، دندوب هدش  قّرفتم  وا  رود  زا  دّمحم  رکشل  تقو  نیا  ّتلذ و  هب  یگدنز  زا  ِهب  تزع  هب  ندرم  تسین و  یئافو  ار  امـش  ناما  هک  تفگ 

لـسغ وا  باحـصا  دّـمحم و  سپ  .ردـب  لها  ددـع  هب  دوب  وا  اب  رفن  هدزناش  دصیـس و  دـندوب  هدرک  تعیب  وا  اب  هک  رفن  رازه  دـص  زا  و 
مزهنم ار  ناشیا  هعفد  هس  وا و  باحصا  یسیع و  رب  دندرک  هلمح  دندومن و  یپ  ار  دوخ  ناروتـس  دندیـشاپ و  دوخ  رب  طونح  دندرک و 
لوتقم ار  ناشیا  دنتخاس و  ار  ناشیا  راک  دندومن و  هلمح  ناشیا  رب  یمامت  هعفد  کی  هب  دندرک و  راک  دادعا  یـسیع  رکـشل  دـنتخاس ،

دزن ار  شرس  درک و  دیهش  ار  دّمحم  هبطحق ،  نب  دیمح  و  دندومن ،
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لمح ار  دّمحم  رس  سپ  دندومن ؛ نفد  عیقب  رد  دنتشادرب و  كاخ  زا  ار  وا  دسج  شرتخد  همطاف  دّمحم و  رهاوخ  بنیز  درب و  یـسیع 
رد دّـمحم  لـتقم  .دـندینادرگب و  نادـُلب  رد  دـندرک و  بصن  هفوک  رد  ار  رـس  نآ  هک  درک  مکح  روصنم  دـندرب  روـصنم  دزن  هب  هداد 

نینـس هدوب و  زور  هدفه  هام و  ود  شتداهـش  تقو  ات  وا  روهظ  تدـم  دـش و  عقاو  جـنپ  لهچ و  دـص و  کی  هنـس  ناضمر  هام  طساوا 
هّیبیغ رابخا  رد  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هکنانچ  دـش ؛ عقاو  هنیدـم  تیز  راجحا  رد  وا  لتقم  دوب و  هدیـسر  جـنپ  لهچ و  هب  شرمع 

(142) .ِْتیَّزلا ِراجْحَا  ِْدنِع  ُلَتُْقی  ُهَّنِاَو  ِِهلوقب : هدومرف  هراشا  نآ  هب  دوخ 

رد دوب  دّمحم  باحـصا  زا  نت  کی  هک  ریـضخ  نبا  دـندش  مزهنم  وا  رکـشل  تشگ و  هتـشک  دّـمحم  نوچ  هک  هدرک  تیاور  جرفلاوبا 
دوـب وا  لاـجر  باحـصا و  یماـسا  رب  لمتـشم  هک  ار  دّـمحم  ناوـید  تشکب و  ار  روـصنم  نابنادـنز  ناـمثع  نب  حاـیر  تفر و  نادـنز 

(143) .دش هتشک  ات  درک  راز  راک  هتسویپ  دش و  نوریب  نیّیساّبع  تلتاقم  هب  نآ  زا  سپ  دینازوسب 

تکرح ار  وا  دوبن  نکمم  هک  دوـب  هدـش  دراو  يو  رـس  رب  تحارج  مخز و  نادـنچ  دنتـشکب  ار  يو  هک  یماـگنه  هدرک  تیاور  مه  و 
.دش یم  یشالتم  يداهن  یم  تسد  هک  نآ  زا  عضوم  ره  رب  هک  دوب  هدش  هدرک  خرس  هتخپ و  تشوگ  لثم  دنهد و 

 ( يرمخاب لیتق  ) هب فورعم  بلاط ع  یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  نسحلا  نب  هّللادبع  نب  میهاربا  لتقم  رکذ 

لوا تمسق 

دوخ نادنزرف  ناردارب و  تشاد  جورخ  هیعاد  ضحم  هّللادبع  نب  دّمحم  هک  یماگنه  هک  هتفای  شراگن  يدوعسم )  بهذلا  جورم   ) رد
وا تعیب  هب  ار  مدرم  ات  درک  قّرفتم  راصمَا  دالب و  رد  ار 
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 . تشگ هتشک  رصم  رد  داتسرف و  هرصب  هب  ار  یلع  شرسپ  هلمج  زا  دنناوخب 

ار وا  دنتـساوخ  روصنم  رکـشل  داتـسرف و  ناسارخ  هب  ار  هّللادـبع  شرگید  دـنزرف  درمب و  نادـنز  رد  طبـس ) هرکذـت   ) تیاور قفاوم  و 
رد دنتفرگ و  ار  وا  داتسرف  نمی  بناج  هب  ار  نسح  شرگید  دنزرف  تشگ و  دیهش  اجنامه  رد  تخیرگ و  ْدنِس  دالب  هب  دنراد  ذوخءام 

(144  .) تفای تافو  سبح  رد  ات  دندرک  سبح 

نب نیـسح  باکر  رد  ّخف  هعقو  رد  دّمحم  نب  نسح  تسا  لوقنم  رگید  بتک  زا  هچنآ  نکل  تسا ،  يدوعـسم  مالک  نیا  دـیوگ : ریقف 
و تفر .  حرش  هب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  دالوا  رکذ  رد  قباس  رد  هکنانچ  تخاس ؛  دیهش  ار  وا  یساّبع  یـسوم  نب  یـسیع  دوب و  یلع 

دیشر تسد  هب  رم  الا  رخآ  درک و  رفس  ناتسربط  ّير و  بناج  هب  ییحی  شرگید  ردارب  و  تفر ،  هریزج  دالب  هب  یـسوم  دّمحم ، ردارب 
تعیب رد  ار  یتعامج  درک و  رفـس  برغم  بناج  هب  سیردا  دّـمحم ، رگید  ردارب  تفر و  حرـش  هب  قباـس  رد  هچناـنچ  دـیدرگ ؛ هتـشک 

دلب تسـشن و  ردـپ  ياـج  هب  سیردا  نب  سیردا  نآ  زا  سپ  تشکب  ًهیلغ  ار  وا  داتـسرف و  سک  دیـشر  رمـالا  رخآ  دروآ ، رد  شیوخ 
 . تشذگ قباس  رد  زین  سیردا  لتقم  و  سیردا ،  نب  سیردا  دلب  دنتفگ : دندرک و  یمسم  وا  مان  هب  ار  ناشیا 

هریغ و زاوها و  سراف و  لها  زا  يرایسب  تعامج  درک و  جورخ  هرصب  رد  درک و  رفس  هرـصب  بناج  هب  میهاربا  دّمحم ، رگید  ردارب  و 
زا و  دندرک ، تعیب  وا  اب  مهریغ  نییدادغب و  هلزتعم  زاو  هیدیز  زا  يریثک  عمج 
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.دوب وا  اب  زین  مالّسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  نب  یسیع  نییبلاط 

رد تسا و  ّفط  یضارا  زا  هک  يرمخاب  نیمز  رد  داتسرف ، وا  گنج  هب  رایسب  رکشل  اب  ار  ملسم  نب  دیعس  یسوم و  نب  یسیع  روصنم ،
هتشک نت  دصناپ  یلوق  هب  رفن و  دص  راهچ  هیّدیز  تعامج  زا  وا  نایعیش  زا  دندرک و  دیهش  ار  میهاربا  تسا  عقاو  هفوک  یخسرف  شش 
رهـش یلوق  هب  لاوش و  رهـش  هّرغ  رد  هک  تسا  وحن  نیدب  تسا  روطـسم  طبـس ) هرکذـت   ) رد هچنانچ  میهاربا  لتقم  ّتیفیک  و  تشگ ، 
نیمه رد  زین  روصنم  دندرک و  تعیب  وا  اب  رامـش  یب  یتعامج  درک و  جورخ  هرـصب  رد  میهاربا  جنپ  لهچ و  دص و  کی  هنـس  ناضمر 

هّللادبع نب  میهاربا  هک  دنداد  ربخ  ار  وا  دوب  دادغب  ترامع  هب  لوغـشم  هک  یتاقوا  نیا  رد  دادغب و  رهـش  ءانب  هب  دوب  هدرک  ءادـتبا  لاس 
يو اب  تبغر  عوط و  هب  زین  نامدرم  دنا و  هتفرگ  ار  وا  رود  يرایسب  تعامج  هدرک و  هبلغ  سراف  زاوها و  رب  هدرک و  جورخ  هرـصب  رد 

.درادن روصنم  رفعج  وبا  نتشک  دّمحم و  شردارب  یهاوخنوخ  زج  یّمه  دننک و  یم  تعیب 

تاّذل و كرت  هراب  کی  دیـشکب و  تسد  دادـغب  رهـش  ءانب  زاو  دـیدرگ  کیرات  شمـشچ  رد  نشور  ناهج  دینـشب  نیا  نوچ  روصنم 
هک یماگنه  ات  موشن  لوغشم  تّذل  شیع و  هب  مورن و  نانز  کیدزن  یهاگچیه  هک  درک  هک  دای  دنگوس  تفگ و  ناوِسن  اب  تعجاضم 

.دنهد لمح  وا  دزن  هب  ار  ارم  رس  ای  دنروآ ، نم  يارب  ار  میهاربا  رس 

ار میهاربا  هچ  دمآ ، دیدپ  روصنم  لد  رد  میظع  یب  رهو  لوه  هلمجلاب ؛ 
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تلکمم رد  وا  شویج  رکاسع و  تشادن و  رضاح  يرکشل  راوس  رازه  ود  زا  ریغ  هب  روصنم  دوب و  باکر  مزالم  رکـشل  نت  رازه  دص 
میهاربا گنج  هب  ار  ساّبع  نب  هّللادبع  نب  یلع  نب  یسوم  نب  یسیع  روصنم  ماگنه  نیا  دندوب ، هدش  قّرفتم  ناسارخ  هّیقیرفَا و  ماش و 

هرصب رد  هفوک  لها  زا  یتعامج  هکنآ  هچ  دش ؛ نوریب  هفوک  بناج  هب  هرصب  زا  هدش  نایفوک  هتفیرف  میهاربا  زین  فرط  نآ  زا  داتسرف و 
بناج هب  هاگ  ره  دنراد و  ارت  فیرـش  مدقم  راظتنا  نت  رازه  دـص  هفوک  رد  هک  دنتـشاد  يو  ضورعم  و  دندیـسر ، میهاربا  تمدـخ  هب 

.دننک تهر  راثن  ار  دوخ  ياهناج  يوش  ناشیا 

هب خسرف  هدزناش  دش ، هفوک  بناج  هب  میهاربا  .داتفین  دیفم  ناشیا  نخس  نکل  دنتـشگ  عنام  هفوک  هب  نتفر  زا  ار  میهاربا  هرـصب  نامدرم 
دنتسارآ و فص  يوس  ود  زا  رکـشل  ود  سپ  روصنم ، رکـشل  وا و  نیب  ام  دش  یقالت  يرمَخ  اب  هب  فورعم  ّفط  ضرا  رد  هدنام  هفوک 

عینش یتمیزه  جرفلاوبا  تیاور  هب  و  ( 145) دنداد تمیزه  ار  ناشیا  دنتفای و  رفظ  روصنم  رکشل  رب  میهاربا  رکشل  دش ، هتـسویپ  گنج 
.دش هفوک  لخاد  ناشیا  رکشل  لیاوا  هک  دنتخیرگب  نانچ  دندرک و 

رابطصا ياپ  دوخ  ّصاوخ  شیوخ و  تیب  لها  زا  نت  دص  اب  دوب  روصنم  رکشل  رالاسهپس  هک  یسوم  نب  یسیع  هرکذت )   ) تیاور هب  و 
هاگان هک  دنار  مدع  يارحـص  هب  ار  ناشیا  دبای و  رفظ  ناشیا  رب  زین  میهاربا  هک  دش  کیدزن  دـنتفاتن و  رب  ور  لاتق  زا  دـنداهن و  مکحم 

دمآ اجک  زا  هک  تشگن  مولعم  مه  دوبن و  مولعم  نآ  یمار  هک  يریت  گنج  ياولغ  رد 
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 : تفگ یم  داتفا و  نیمز  رب  بسا  زا  میهاربا  دیسر ، میهاربا  رب 

ًارَدَق ِهّللا  ُْرمَا  َناکَو  رعش : 

(146) ُهَْریَغ ُهّللا  َدارَاَو  ًاْرمَا  انْدَرَا 

یمرگ ار  میهاربا  دومن ، یم  رارف  دوب و  هدرک  هکرعم  هب  تشپ  زین  یـسیع  هک  دوب  یماگنه  میهاربا  لتقم  هک  هدرک  تیاور  جرفلاوبا  و 
دنک ترارح  تروس  رـسک  دیاش  ات  درک  زاب  هنیـس  زا  هماج  دوشگ و  ار  دوخ  يابق  ياه  همکت  دوب ، هدنکفا  بعت  هب  هکرعم  ترارح  و 

هک هّیدـیز  هفیاط  دروآرد و  بسا  ندرگ  هب  تسد  رایتخا  یب  دـمآ ، يو  يولگ  يدوگ  رب  مولعم  ریغ  یمار  زا  موْشیَم  يریت  هاـگان  هک 
(147  .) تفرگ دوخ  هنیسرب  ار  وا  لاّحر  ریشب  رگید  تیاور  هب  و  دندرک ، هطاحا  ار  وا  رود  دندوب  وا  باکر  مزالم 

ات تشگ  هتخورفا  برح  رونت  دنتـشگرب و  رارف  زا  زین  یـسیع  باحـصا  درک ، تافو  دـش و  هتخاس  میهاربا  راک  ریت  نامه  هب  هلمجلاب ؛ 
زین لاّحر  ریـشب  دندش و  تمیزه  قیرط  هب  یـضعب  هتـشک و  یـضعب  میهاربا  رکـشل  و  دـش ، روصنم  رکـشل  يارب  ترـصن  هک  یماگنه 

.دش لوتقم 

ار رس  دروآ و  ياج  هب  رکش  هدجس  داهن و  هدجس  هب  رس  یسیع  دندرب ، یسیع  دزن  هب  دندیرب و  ار  میهاربا  رس  یـسیع  باحـصا  هاگنآ 
.داتسرف روصنم  يارب  زا 

يراخب و رصنوبا  تیاور  هب  و  دش ، عقاو  جنپ  لهچ و  دص و  کی  هنـس  هجح  يذ  هبنـشود  زور  زا  راهن  عافترا  تقو  رد  میهاربا  لتق  و 
(148) .دوب هدیسر  تشه  لهچ و  هب  شرمع  نینس  دش و  عقاو  ضر  الاوْحَد  زور  هدعقیذ  مجنپ  تسیب و  رد  يزوج  نبا  طبس 

رد هداد  ربخ  میهاربا  لَّام  زا  دوخ  هیبیغ  رابخا  رد  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  ترضح  و 
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.َرَهْقَی ْنَا  َدَعب  ُرَهُْقیَو  َرَهْظَی  ْنَا  َدَعب  ُلَتُْقی  يرْمَخ  اِبب  هدومرف :  هک  اجنآ 

 : هدومرف وا  قح  رد  مه  و 

(149) .ُهُدُضَع َنَهَوَو  ُهُدَی  ْتَّلَش  ِیماّرلا  ُؤب س  ایَف  ُُهتَِّینَم  ِهیف  ُنُوکَی  ٌبْرَغ  ٌمْهَس  ِهیتءاَی 

 : تفگ دش و  کیرات  شمشچ  رد  ناهج  دندرب  روصنم  هب  ربخ  دندش و  مزهنم  روصنم  رکشل  نوچ  هک  هدش  لقن  و 

؛ ِنایبِصلاَو ِناملِْغلا  ُْبَعل  َْنیَا  ْمِِهقِداص  ُلْوَق  َْنیَا 

هب تسا  هراشا  روصنم  مالک  درک و  دنهاوخ  يزاب  تفالخ  اب  ساّبع  ینب  ناکدوک  تفگ  یم  هک  مشاه  ینب  قداص  لوق  دش  هچ  ینعی 
زین نیا  زا  شیپ  و  میهاربا .  دّـمحم و  وا  نارـسپ  هّللادـبع و  تداهـش  ساّبع و  ینب  تفالخ  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تاراـبخا 
هیلع قداص  ترـضح  نوچ  دندرک ، تعیب  هّللادبع  نب  دّـمحم  اب  دنتـشگ و  عمج  ءاوبا )  ) رد ساّبع  ینب  مشاه و  ینب  نوچ  هک  یتسناد 

نآ رد  ار  میهاربا  هّللادبع و  دوب و  دهاوخ  روصنم  حاّفس و  يارب  زا  تفالخ  دومرف : درکن و  بیوصت  ار  ناشیا  يءار  دش  دراو  مالّسلا 
یم نوچ  درک و  كاردا  هک  یماـگنه  اـت  تسب  تفـالخ  رب  لد  زور  نآ  زا  روصنم  تشک .  دـهاوخ  ار  ناـشیا  روـصنم  تسین و  هرهب 
ربخ تفگ :  دش و  بجع  رد  داتفا  فوشکم  شرکـشل  تمیزه  هک  ماگنه  نیا  دیوگن  نخـس  قدـص  هب  زج  ترـضح  نآ  هک  تسناد 
دزن هب  ار  میهاربا  رس  دیسر و  ودب  میهاربا  تداهش  ربخ  هک  تشذگن  رید  ینامز  هک  تشگ  برطضم  تخـس  دش و  هچ  ناشیا  قداص 
رـس نآ  ياه  هنوگ  رب  کـشا  هکنادـنچ  تسیرگب  تخـس  تسیرگن  ار  میهاربا  نوچ  روصنم  دـنداهن ، وا  شیپ  رد  دـنداد و  لـمح  وا 

هب تفگ  دش و  يراج 
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.دوش یهتنم  اج  نیدب  وت  راک  متشادن  تسود  هک  دنگوس  ادخ 

میهاربا رـس  هک  مدوب  روصنم  دزن  رد  نم  تفگ :  هک  تسا  يورم  مالّـسلاامهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  دـیز  نب  نسح  زا  و 
هیرگ ششوج  تفرگ و  ارف  ارم  هّصغ  داتفا  رـس  نآ  رب  نم  هاگن  نوچ  دندرک ، رـضاح  يو  دزن  هب  دندوب و  هتـشاذگ  يرپس  نایم  رد  ار 
ادابم هک  مدادن  رـس  هیرگ  مدرک و  يراددوخ  نکل  منک  دنلب  هیرگ  هب  ادص  دش  کیدزن  هک  مدش  بلقنم  نادنچ  تسب و  ارم  قلح  هار 

؟  تسا نیمه  میهاربا  رس  دّمحم ! ابا  ای  تفگ :  دروآ و  نم  هب  يور  روصنم  هاگان  هک  دوش  نم  تفتلم  روصنم 

هک درک  دای  دنگوس  زین  روصنم  .دوشن  یهتنم  اج  نیدـب  شراک  ات  دـنک  وت  تعاطا  هک  متـشاد  یم  تسود  نم  ریما و  ای  یلب ،  متفگ : 
تساوخ دش  نوریب  فالخ  رد  زا  وا  نکل  دیامنن ، تاقالم  ار  يزور  نینچ  دروآ و  رد  نم  تعاطا  رد  رس  هک  متـشاد  یم  تسود  نم 

(150) .دندروآ نم  يارب  ار  وا  رس  هک  داتفا  نانچ  دریگ  ارم  رس 

هب ار  میهاربا  رـس  هک  تفگ  ار  عیبر  نآ  زا  سپ  دنیامنب  هدهاشم  ار  وا  زین  نامدرم  هک  دنتخیوآ  هفوک  رد  ار  رـس  نآ  هک  درک  رما  سپ 
قح بناج  هب  وا  هّجوت  دوب و  زامن  لوغـشم  تقو  نآ  رد  هّللادـبع  درب ، نادـنز  هب  تفرگ و  ار  رـس  نآ  عیبر  دََرب ، شردـپ  يارب  نادـنز 

زامن مالس  هّللادبع  نوچ  تسا ؛  شیپ  رد  يزیچ  ار  وت  هک  امن  لیجعت  نک و  تعرس  ار  زامن  هّللادبع !  يا  هک  دنتفگ  ار  وا  دوب ، یلاعت 
دادب ار 
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 : تفگ دنابسچ و  هنیسرب  تفرگب و  ار  رس  دید  ار  میهاربا  دوخ  دنزرف  رس  درک  هاگن 

.ِِهقاثیمَو ِهّللاِدْهَِعب  َْتیَفَو  دََقل  ًالْهَسَو  َِکب  ًالْهَاَو  ِمِساْقلاَابَا  ای  ُهّللا  َکَمِحَر 

َنیَذلا  : ) هدومرف ناشیا  قح  رد  ادخ  هک  یناسک  نآ  زا  یئوت  هنیآ  ره  دنک  تمحر  ارت  ادـخ  يدـمآ  شوخ  میهاربا  نم  هدـید  رون  يا 
(151 () ....َقاثیملا َنوُضُْقنَیالَو  ِهّللاِدْهَِعب  َنُوفُوی 

 : هتفگ رعاش  هک  دوب  نانچ  دومرف : دوب ؟ هنوگچ  میهاربا  هک  تفگ  ار  هّللادبع  عیبر ، 

ُهُسفَن ِلُّذلا  َنِم  ِهیمْحَت  ناک  ًیتَف  رعش : 

اُهباِنتجا ِبُونُّذلا  ِتاءْوَس  ِهیفْکَیَو 

دهاوخن هدنیاپ  تسا و  نینچ  زین  وت  تمعن  ماّیا  دیـسر و  رخآ  هب  ام  تّدـش  یتخـس و  ماّیا  هک  وگب  روصنم  اب  هک  دومرف  عیبر  اب  هاگنآ 
.دومرف دهاوخ  مکح  وت  ام و  نیب  ام ، میکح  دنوادخ  تسا و  تمایق  زور  وت  ام و  تاقالم  لحم  دنام و 

یلاح نینچ  هب  ار  وا  یهاگچیه  هک  تشگ  رادیدپ  وا  رد  یگتـسکش  نانچ  مدـیناسر  روصنم  هب  ار  تلاسر  نیا  هک  یتقو  تفگ :  عیبر 
.دنا هتفگ  هیثرم  ار  میهاربا  دّمحم و  ءارعش  زا  سک  رایسب  و  مدوب .  هدیدن 

هدومن ناشیدب  هراشا  هتفگ  هیثرم  ار  هلآو  هیلع  هّللا  تاولص  ادخ  لوسر  تیب  لها  زا  یتعامج  هک  هّیئات )  هدیـصق   ) رد یعازخ  ِلبعِد  و 
 : هتفگ هکنانچ 

ٍهَْبیِطب يرُخاَو  ٍنافوُِکب  ٌرُوُبق  رعش : 

یتاوَلَص اَهلان  ٍّخََفب  يرُخاَو 

اهُّلِحَم ِناجِزْوَْجلا  ِضْرَِاب  يرُخاَو 

(152) ِتابُرُْقلا يََدل  يرْمَخاِبب  ٌْربَق  َو 

تسیز یم  هدیـشوپ  هرـصب  رد  هک  یماگنه  هدوب و  مولعم  یماقم  بحاص  ملع  نونف  رد  هدوب و  اناوت  یئوزاب  يوق و  هجنپ  ار  میهاربا  و 
وا دزن  هب  ار  برع  راعشا  نیواود  لّضفم  و  دریگ ، سنا  وا  اب  هک  دومن  بلط  یبتک  لّضفم  زا  دوب و  یّبض  لّضفم  يارس  رد 
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رایتخا تاّیلـضفم و   ) درک و عمج  ار  دـیاصق  نآ  لّـضفم  وا ، لـتق  زا  دـعب  درک و  رب  زا  دـیزگرب و  اـهنآ  زا  هدیـصق  داـتفه  وا  دروآ و 
.درک مان  ءارعشلا )

ماقم هک  هدرک  لقن  وا  زا  دنچ  راعشا  میهاربا و  زا  رایسب  ياهتعاجش  هتشاد و  ار  وا  باکر  تمزالم  میهاربا  تداهش  زور  رد  لّضفم  و 
نامدرم اب  یکین  تریـس  تلادـع و  هب  دـندرک  تعیب  وا  اـب  مدرم  دومن و  جورخ  هک  یماـگنه  میهاربا  تسین و  نآ  رکذ  شیاـجنگ  ار 

ّمه و دینش  ناشیا  زا  انغ  زاس و  يادص  درک  یم  فاوط  دوخ  رکشل  نایم  رد  یبش  يرْمَخاب  هعقاو  رد  هک  هدش  هتفگ  درک و  یم  راتفر 
.دنبای رفظ  دننک  اهراک  هنوگنیا  هک  يرکشل  منک  یمن  نامگ  دومرف : تفرگ و  ورف  ار  وا  ّمغ 

نب یـسیع  دـننام  دـندومن  یم  صیرحت  يو  يرای  هب  ار  مدرم  دـندرک و  تعیب  میهاربا  اب  راثآ  هلقن  ملع و  لها  زا  يرایـسب  تعامج  و 
نایعا و هوجو و  زا  ریثک  یعمج  اب  هیقف  دیعس  نب  نوراه  لصاو و  یبا  نب  مالس  لاّحر و  ریشب  مالّسلااهیلع و  نسحلا  نب  یلع  نب  دیز 

 . ناشیا ریغ  مادک و  نب  رعسم  دّمحم و  نب  لّضفم  هرصب و  یضاق  روصنم  نبداّبع  وا و  نییعبات  باحصا و 

باکر رد  زین  مدوخ  مدوبن  یمعا  نم  رگا  تفگ  یم  درک و  یم  صیرحت  میهاربا  يرای  هب  ار  مدرم  نارهم  نب  شمعا  هک  هدش  لقن  و 
 . مدش یم  نوریب  وا 

 ( مالّسلا هیلع  یبتجملا  نسحلا  اهب  ّیثر  ءابد  الا  ضعبل  ءاّرغ  هدیصق  رکذب  مالکلا  متخنل  (و 

ٌعَرْشَم َِیلامَّظلا  یَلَع  ُغوُسَی  يرَتَا  رعش : 

ُعَرْشَتال انِْقلا  َبیبانَا  يَراَو 

ٌهیبَرَع اهَداتْغَت  ْنَا  َنا  ام 

يوَّرلا اَِهب  ُلیمَتْسَیال 
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ُعَتْرَملاَو ( 153)

ٍمشاه نِم  ٌهَْیِتف  اْهیَلَع  اُوْلعَت 

اوُعَّرَدَت ِتاِغباّسلاب  ِْربَّصلِاب ال 

ْعَدَت ْمَلَف  ِتاِبئاّنلا  اْنتَمَر  ْدَقَلَف 

ٌعُرْذَا ْوَا  ٌعُرْدَا  یقَت ِه  ًاْبلَق 

الو ٌِتلَْصنُم  ّيْدنِْهلا  یلِاَف َم ال 

ٌعَزْعَُزم ِجاجِْعلا  ِجْهَر  یف  یّطَْخلا 

اِهنوُد ْنِم  ًهَضْهَن  ََکل  يَرن  یتَم  َو 

ُعَکْرَتَو ِنُونَْمِلل  ُدُجْسَت  ِتاماْهلا 

(154  ) یلُْعلا ِهیبارب  ْتَجَشَو  یلو  ْالا  َنباَی 

اوُعَّرَفَتَف مِهلوُُصا  َقُورُع  ًامَرَک 

تََعباتتَف هَبْصُع  َكَدوُجُو  ْتَدَحَج 

ٌعَّمَُجم ِلالَّضلا  ُلْمَش  اِهب  ًاقِرف 

اِهلْهَج ُدئادَو  ْتَثَعَبنْاَف  َْکتَلِهَج 

مود تمسق 

ُعَرْذَیَو ُعُوبَی  ٍهَفَس  یلَع  یحْضَا 

ٌعیاضَف ِمیوَْقلا  ِجَهَّنلا  ِنَع  ْتَهات 

ُعَْلُقیال ٌِرثاعَو  ُمیقَتْسَتال 

یجَد ْدَقَف  َدوُجُْولا  َِکتَْعلَِطب  ِْرنَاَف 
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ُعَلْطَیَو ُبیغَی  ُُهتَداع  ُرْدَْبلاَو 

ٍهَُّما ْنِم  ْمُکَرات  ْوَا  ًابِّلَطَتُم 

اوعَرْسَا ِقافِّنلا َو  ِهَیِعادلا  وُّفَخ 

ِهِدَْعب ْنِم  َدَمْحَا  ِهَْرتِِعب  اُوناخ 

اوُعِدُوتْسااَم ْمِِهب  اوُظَفَح  امَو  ًاْملُظ 

ِِهْلِقِثب ُّیبَّنلا  یصْوَا  امَّنَاَکَف 

اوُعَّیَضَو ُهْوَعَرامَف  َناُصیال  ْنَا 

یعَو ْمُکلَو  یضَتْرُملا  َءالَو  اوُدَحَج 

ُعَمْسَم یغصَاَو  ٌْبلَق  َُهل  ْمُْهنِم 

ْمِِهقاِفنَو ْمِهِدْقِح  نِم  َيرَج  امبَو 

ُُعلْضَا َمِطاِفل  ْتَرِسُک  ِِهْتَیب  یف 

فلاِسب ِّیِکَّزلا  ِنَسَْحلا  یَلَع  ( 155) اْوَدَعو

اوُعَّمَجَتَو اُوبَّلَاَت  َنیح  ِداقحَْالا 

اّمنِاَو ِقیرَّطلا  َنَنُس  اوبّکَنَتَو 

اوُعَّلَوَتَو یمَْعلا  ِهَیِشاِغب  اُوماه 

ْمِهِروُهُظ َْفلَخ  ِهّللا  َباتِک  اوذَبَن 

اوُعُد اَمل  اقِّشلا  ِهَیِعاِدل  اْوَعَسَو 

اوُرَّمَاَت َفیَک  ِهّللا  ِملِِحل  ًابَجَع 

ُعَلُْخت ِهَُوبُّنلا  ِءاْنبَاَو  ًافَنَج 

اَملاطَو َنیملْسُملا  ِیف  اوُمَّکَحَتَو 
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اوُعَْدبَاَو ِفینَْحلا  ِنی  ّدلا  ِنَع  اُوقَرَم 

ُُهب ْزِح  ٍْدنِه  ْنبِال  ( 156) ُبَّلَُؤی یحْضَا 

(157) ُعَذْعَذُم ِیِّبَّنلا  ُْنبا  ُبْرِسَو  ایَْغب 

(158) ْتَرِدوُغَف ِدوُهُْعلا  َدَْعب  ِهب  اُورَدَغ 

(159) ُعَّزَُوت ِمائِّللا  َْنَیب  ُُهلاْقثَا 

ًهَنِْحم ُِدباُکی  ًیتَف  ُّيَا  ُهّللَا 

ُعَزْجَیَو ُّمَصَْالا  ُرْخَّصلا  اََهل  یجْشَی 

دّمحم ِْبلَِقل  ْتَّزَح  ٌهَّیزَرَو 

ُعَزْعَزَتَت امَّسلا  اََهل  ُداکَت  ًانْزُح 

يدُهلا ِِهب  َوُهَو  ِهّللا  ِیْحَو  ُْنبا  َْفیَک 

ُعَفْرَْالا ُدامِْعلا  َُهل  َماقف  یسْرَا 

ًهَّیوَُما ًهَبْصُع  ُِملاُسی  یحْضَا 

ُعَُّبتَو َدوُمَثاُورَفَک  اِهنُود  ْنِم 

(161  ) يَولامَو َماُضی  ْنَاارْهَق  (160) ُهوماس

ُعِّیَط ٌنانِع  ِِهب  ُءاضَْقلا  َالَْول 

ُهُمیرَح ُحابَتُْست  اماضُم  یْسمَا 

ُعَْنمَْالا ُّزَعَْالا  ُُهِبناجَو  اْکتَه 

اهِداوْعَا یلَع  ٍبْرَح  یَنب  يرَیَو 

(162) ُعَمْسَیَو ّیِصَْولا  َنِم  ُلانَت  ارْهَج 

ُمُْهنِم یساُقی  ادِهَطْضُم  َلازام 
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ُعَّرَجَتَی يدِّرلا  ُْساَک  ِِهب  اصَصُغ 

امَّتَحَم ءُاضَْقلا  َذَفَن  اِذا  یّتَح 

ُعَْقنُم (163) ُّمَس ِْهَیِلا  ُّسَُدی  یحْضَا 

ٌِدباکُم َوُهَو  نیّدلا  ِمْغَِرب  ادَغَو 

ُعَْقُنت ٍدَمْکُم ال  ُهَّلُغ  ِْربَّصلِاب 

ِِهئاشْحَا ْنِم  ِّمَّسلِاب  ْتَتَّتَفَتَو 

ُعَّدَصَتَی افَّصلا  یَّتَح  اَهل  ٌِدبَک 

ُهَْبلَق ُفِذْقَی  ِهّللا  ِْنیَِعب  یضَقَو 

ُعَطَّقَتَت اِهب  اّمِم  ْتَدَغ  اعَِطق 

يرَسَو
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ُُهتاَنب ُّدَوَت  ٌشْعَن  ِِهب 

ُعَفُْریَو ِْنیَدَقْرَْفِلل  یقَتْرَیَْول 

ٌعِّیَشُم ُنیمَْالا  ُحُوّرلا  َُهل  ٌشْعَن 

ُعِّدَُوم نیبَتْسُْملا  ُباتِْکلا  َُهلَو 

ِهِسُْدق َِبناج  ُهّللا  َّزَعَا  ٌشْعَن 

ُعَضْخَت َِکئالَْملا  ُرَمُز  َُهل  ْتَدَغَف 

ُهَجْهُمَو ِلُوتَْبلا  ُْبلَق  ِِهب  ٌشْعَن 

ُعَدْوَتْسُْملا ُُهْلِقث  ِلوُسَّرلا َو  يِداْهلا 

يُری امَف  ِروُدُّصلا  َدْقِح  َُهل  اُولَثَن 

ُعَْزنُم ِهَنانِْکلِاب  ٍسْوَِقل  اْهنِم 

ُهُمْسِجَو َداعَف  ُهَتَزانَج  اْوَمَرَو 

ُِعقْوَمَو ِماهَّسلا  ِهَیِماِرل  ٌضَرَغ 

ِهِشْعَن ْنِم  ْتَحَبْصَا  یتَح  ( 164) ُهوّکَش

ُعَْزُنتَو ِلابِّنلا  هیشاغ  ُّلَتُْست 

َهباصِع َْکتَمَر  ِْذا  َکَشْعَن  ِمْرَت  َْمل 

ُعَّرَسَتَت اُهناغْضَا  اِهب  ْتَضَهَن 

ُهَجْهُم َکَّنَاب  ْتَِملَع  اهَّنِکل 

ُعَرْهَت َِکبْرَِحل  ْتَرَدَْتباَف  ِءارْهَّزلا 

مِطاَف َهَشاشَح  ( 165  ) یمُْصت ْیَک  َْکتَمَرَو 

ُعَّجَوَتُم اُهْبلَقَو  َتیبَت  یّتَح 
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يذَّلا ِسْدُْقلا  ُلَْکیَه  ِّالا  َْتنَا  ام 

ُعَدُوم ِهَُّوبُّنلا  ُّرِس  ِهِریمَِضب 

اهَدوُقُح ِّیعَّدلا  اُوَنب  ِْهیَلَع  ْتَبَلَج 

(166) ُعَْلتَتَو لالَّضلِاب  ُحَرْمَت  ُْهتَتَاَو 

ًَهلالَض ِِّیبَّنلا  ِمَرَح  ْنَع  ُْهتَعَنَم 

ُعَنُْمی ٍْرمَا  ِّيَالَف  ُُهْنبا  َوُهَو 

ْتَاَرْدَقَو ِّیبَّنلا  ُحوُر  ُهَّنَاَکَو 

ُعَطْقَت قئالَْعلا  امُهَْنَیب  ِدُْعْبلِاب 

ِهِمْسِِجل َّطُحَی  ْنَا ال  ْتَضَق  اِذلَف 

ُعَجْضَم ِهَُّوبُّنلا  ِمَرَح  ْنِم  ِبرُْقلِاب 

اَهل ْتَداک  ٍهَّیِزَر  ُّيَا  ِهِّلل 

ُعَضْعَضَتَت يدُهلا  ِهَِخماش  ُناکْرَا 

ْنِمَو َُهل  ِْنیَسُْحلا  ُْنیَع  ْتََکب  ٌءْزُر 

ُعَّفَدَتَت ُُهتارَبَعاشَْحلا  ِبْوَذ 

ُُهْبلَق ْنِکلَو  وُعْدَی  یتَنْثا  َمْوَی 

ُعَمْدَتَو ُضیفَت  ُُهتَْلقُمَو  ٍوار 

يرِظانَو ُُّولُّسلا  َِیب  ُفیطَی  يرَتَا 

ُعَجْهَی يرَْکلِاب ال  َكِدْقَف  ِدَْعب  ْنِم 

َُهلالِخ ُسوُجَی  یْشیَع  َّیَُخا ال  َء 

ُعَرْشَم يِدرِول  وُفْصَی  الَو  ٌدَغَر 
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یل َْسَیل  ِِبئاوَّنلا  یَمْرَم  ینَتْفَّلَخ 

ُعَفْدَا َبوُطُخلا و  ِِهبُّدُرَا  ٌدُضَع 

یجَّشلِاب ُدِّدَُرا  افَسَا  ینَتْکَرَتَو 

(167) ُعَّمُهلا ُعُومُّدلا  ُهُدِّعَُصت  اسْفَن 

ُهَّنَاَْول ِبُولُْقلا  َّيَرای  َکیْکبَا 

ُعَْفنَی ْوَا  یِماِضل ٍء  ُءاُکبلا  يدُْجی 

یم عورش  نیا  زا  دعب  هیلع و  هّللا  تاولص  یبتجم  نسح  ماما  بانج  يرولا  دیس  ربکا  طبس  يدهلا  هّمئا  یناث  ترضح  لاوحا  دش  مامت 
هیلع هّللا  تاولص  نیسحلا  هّللادبعوبا  ترضح  نامولظم  دیس  لاوحا  رکذ  هب  دوش 

هَنَـس 1353 ه ْنِم  ّبَص  الا  بجر  یف  یمقلا  اضر  دّـمحم  نب  ساّبع  هرهاطلا  مهلایذءِاب  کّسمتملا  هَرِزاولا  ُهانُمِیب  تاملکلا  ِهِذـه  َبَتَک 
یلاعت هّللا  ءاش  .دنیامرفن إ ن  شومارف  ریخ  ياعد  زا  تامم  تایح و  رد  ار  ریقح  نیا  هک  ینید  ناردارب  زا  سمتلم  ق . 

مالّسلا هیلع  نیسحلا  هّللادبعابا  ترضح  خیرات  رد  مجنپ :  باب 

مالّسلا هیلع  ءادهّشلا  دّیس  ترضح  تداعس  اب  تدالو  رد  لوا :  لصف 

نآ روهشم 
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عیقوت دـمآ  نوریب  هک  هدرک  تیاور  هّللا  همحر  یـسوط  خیـشو  هدوب ،  نابعـش  هام  موس  رد  هنیدـم  رد  ترـضح  نآ  تدـالو  هک  تسا 
زور رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترـضح  ام  يالوم  هک  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  لیکو  ینادمه  ِءالَع  نب  مساق  يوس  هب  فیرش 

مْوَْیلا اَذه  یف  ِدُولْوَْملا  ِقَِحب  َُکلَئْسَا  ّینِا  َّمَهّللَا   :) ناوخب ار  اعد  نیا  راد و  هزور  ار  زور  نآ  سپ  هدش ،  ّدلوتم  نابعش  هام  مّوس  هبنشجنپ 
نسح ماما  شردارب  تدالو  زا  زور  تسیب  هام و  هد  زا  دعب  ترضح  نآ  تدالو  هک  هدرک  رکذ  هّللا  همحر  بوشآ  رهـش  نبا  و  (...( 1)

نیب ام  هک  هدش  تیاور  هدومرف  و  هدوب ،  ترجه  زا  مراهچ  لاس  نابعـش  هام  مجنپ  هبنـشجنپ  ای  هبنـش  هس  زور  نآ  هدوب و  مالّـسلا  هیلع 
خیش سواط و  نب  دّیـس  و  (. 2  ) تسا هدوب  هام  شـش   ، لمح تّدم  لمح و  تّدم  ردق  هب  رگم   ، هدوبن هلـصاف  شردارب  ترـضح و  نآ 

رد خیش  و  هعنقم )  ) رد دیفم  خیش  3)و  ،) دنا هدومرف  رکذ  نابعش  مجنپ  رد  ار  ترضح  نآ  تدالو  زین  ( داشرا ) رد دیفم  خیـش  امن و  نبا 
 ( یفاـک  ) تیاور دوـش  یم  تسرد  لوـق  نـیا  هـب  و  ( 4 ،) دـنا هدوـمرف  رکذ  لّوـالا  عـیبر  هاـم  رخآ   (، سورد  ) رد دیهـش  و  بیذـهت )  )
هام شش  راوگرزب  ود  نآ  دالیم  نیب  ام  هدش و  هلصاف  يرهُط  مالّسلاامهیلع  نیسُح  نسح و  نیب  ام  هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضحزا 

تسا ترضح  نآ  تدالو  زور  باب  رد  رایسب  فالتخا  هلمجلاب ؛  و  ِملاعلا .  هّللاو  ( 5  ) هدش عقاو  زور  هد  و 

بانج نآ  تدالو  تیفیک  اّما 

مالّسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  نارگید  هّللا و  همحر  یسوط  خیش 
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ْسیَمُع تنب  ءامْسَّمّلس  هلآ و  هیلع و  هاللا  یلص  لوسر  ترضح  دش ، دلوتم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نوچ  هک  دنا  هدرک  لقن 
یلص تلاسر  ترضح  تمدخ  هب  هدیچیپ  يدیفس  هماج  رد  ار  ترـضح  نآ  تفگ :  ءامْـسَا  ءامْـسَا ، يا  ارم  دنزرف  روایب  هک  دومرف  ار 

 ، تفگ هماقا  شپچ  شوگ  رد  ناذا و  وا  تسار  شوگ  رد  تشاذگ و  نماد  رد  تفرگ و  ار  وا  ترضح  مدرب ،  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
نوراه هلزنم  هب  وت  هب  تبسن  مالّسلا  هیلع  یلع  نوچ  هک  دیامرف  یمو  دناسر  یم  مالس  ارت  یلاعت  قح  تفگ :  دش و  لزان  لیئربج  سپ 

ار وا  تسا  یبرع  وت  تغل  نوچ  تسا و  ریبش  هک  نک  مان  نوراه  کچوک  رسپ  مسا  هب  ار  وا  سپ  مالّسلا  هیلع  یـسوم  هب  تبـسن  تسا 
شیپ رد  میظع  یتبیصم  ارت  هک  دومرف  تسیرگو و  دیسوب  ار  وا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  سپ  نک .  مان  نیـسح 

یلص لوسر  ترضح  دش  متفه  زور  نوچ  .وگم  همطاف  هب  ار  ربخ  نیا  ، ءامْسَا هک  دومرف  سپ  ار  وا  هدنـشک  نک  تنعل  ادنوادخ ! تسا 
هقیقع وا  يارب  زا  يدیفـسو  هایـس  دنفـسوگ  مدرب  ترـضح  نآ  دزن  هب  ار  وا  نوچ  ارم ، دـنزرف  روایب  هک  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

ربار وا  سپ  دیلام ، شرـس  رب  قولخ  درک و  قّدـصت  هرقن  شرـس  يوم  نزو  هب  دیـشارت و  ار  شرـس  داد و  هلباق  هب  ار  شنار  کی  درک 
ردپ تفگ :  ءامسَا  تسیرگ .  رایسب  سپ  وت ، ندش  هتشک  نم  رب  تسا  نارگ  رایسب  هچ  هّللادبع !  ابا  يا  : دومرف تشاذگ و  دوخ  نماد 
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: دومرف ترـضح  ینک !؟  یم  هیرگ  یئامرف و  یم  زین  زورما  یتفگ و  تدالو  لّوا  زور  رد  هک  تسا  ربخ  هچ  نیا  داب  وت  يادف  مردام  و 
تعافـش ناشیا  هب  دناسرن  ادخ  تشک ،  دنهاوخ  ار  وا  هّیما  ینب  زا  راکمتـس  رفاک  یهورگ  هک  دوخ  دنبلد  دنزرف  نیا  رب  میرگ  یم  هک 

! ادـنوادخ تفگ :  سپ  دـش ، دـهاوخ  رفاک  میظع  دـنوادخ  هب  درک و  دـهاوخ  نم  نید  رد  هنخر  هک  يدرم  ار  وا  تشک  دـهاوخ  ارم ،
ار ناشیا  راد  تسود  وت  ادنوادخ ! دوخ ، ّتیرُذ  ّقح  رد  میهاربا  درک  لاوئس  هکار  هچنآ  مدنزرف  ود  نیا  ّقح  رد  وت  زا  منک  یم  لاوئس 

.دوش رپ  نیمز  نامسآ و  هک  نادنچ  یتنعل  دراد  نمشد  ار  ناشیا  هک  ره  نک  تنعل  ار و  ناشیا  دراد  یم  تسود  هک  ره  راد  تسود  و 
(6)

مالّسلا هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نارگید  هیولوق و  نبا  قودص و  خیش 
هیلع و هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دیوگ  تینهت  هکنآ  يارب  کلم  رازه  اب  دوش  لزان  هک  دومرف  رما  ار  لیئربج  یلاعت  ّقح  دـش  دـّلوتم 

یکلم هب  ایرد ، ياه  هریزج  زا  يا  هریزج  رد  تشذگ  دش  یم  لزان  لیئربج  نوچ  دوخ ، بناج  زا  دـنوادخ و  بناج  زا  ار  مّلـس  هلآ و 
ّقح سپ  دوب  هدرک  يدنک  وا  دوب و  هدومرف  يرما  ار  وا  یلاعت  قح  یتقو.دوب  یهلا  شرع  نالماح  زا  دنتفگ و  یم  سرطف )   ) ار وا  هک 

ات درک  یلاعت  قح  تدابع  اجنآ  رد  لاس  دصتفه  سرطف  سپ  دوب  هتخادـنا  هریزج  نآ  رد  ار  وا  دوب و  هتـسکش  مه  رد  ار  شلاب  یلاعت 
ترضح هک  يزور 
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.دش ّدلوتم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ار وا  یلاعت  ّقح  سپ  درک  رایتخا  ار  ایند  باذـع  وا  ترخآ ،  ایند و  باذـع  ناـیم  دـینادرگ  ّریخم  ار  وا  یلاـعت  ّقح  رگید  یتیاور  هب  و 
یئوب دـب  دود  وا  ریز  زا  هتـسویپ  درک و  یمن  روبع  اجنآ  رد  یناویح  چـیه  هریزج و  نآ  رد  مشچ  ود  ره  ياـهناگژم  هب  دـینادرگ  ّقلعم 
یلاعت ّقح  نوچ  تفگ :  دـیراد ؟ اجک  هدارا  هک  دیـسرپ  لیئربج  زا  دـنیآ  یم  دورف  هکئـالم  اـب  لـیئربج  هک  دـید  نوچ  دـش  یم  دـنلب 
دّمحم کلم  میوگب ،  داب  كرابم  ار  وا  هک  تسا  هداتـسرف  ارم  تسا ،  هدومرف  تمارک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  هب  یتمعن 

ارم لیئربج !  يا  تفگ :  کلم  میوگب ،  داب  كرابم  ار  وا  هک  تسا  هداتـسرف  ارم  تسا ،  هدومرف  تمارک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
هب نوچ  تشادرب و  دوخ  اب  ار  وا  لیئربج  سپ  .درذگب  نم  زا  یلاعت  ّقح  ات  دـنک  اعد  نم  يارب  ترـضح  نآ  هک  دـیاش  ربب  دوخ  اب  زین 

.دـیناسر ضرع  هب  ار  سرطف  لاـح  حرـش  تفگ و  تیّحت  تینهت و  دیـسر  مّلـس  هلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلـص  تلاـسر  ترـضح  تمدـخ 
نیـسح ماما  هب  ار  نتـشیوخ  سرطف  .ددرگ  رب  دوخ  ناکم  هب  دلامب و  كرابم  دولوم  نیا  هب  ار  دوخ  هک  وگب  وا  هب  هک  دومرف  ترـضح 

ار دولوم  نیا  هک  دـشاب  دوز  انامه  هّللا !  لوسر  ای  درک : ضرع  تفر  ـالاب  تفگ و  ار  تاـملک  نیا  دروآرب و  لاـب  ، دـیلام مالّـسلا  هیلع 
نم هب  وا  زا  هک  یتمعن  نیا  هب  نم  رب  ار  وا  دننک و  دیهش  وت  تّما 
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مالـس وا  رب  هک  ره  و  مناسرب ،  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  هب  ار  وا  ترایز  نم  دنک  ترایز  ار  وا  هک  ره  هک  تسا  یتافاکم  دیـسر 
(7  .) مناسر یم  وا  هب  ار  وا  تاولص  نم  دتسرفب  تاولص  وا  رب  هک  ره  و  مناسرب ،  ار  وا  مالس  نم  دنک 

ّیلع و نب  نیـسح  هدرک  دازآ  نم  هکنآ  لاـح  نم  لـثم  تسیک  تفگ  یم  تفر  ـالاب  نامـسآ  هب  سرطف  نوچ  رگید  تیاور  قـفاوم  و 
(8  .) مالّسلاامهیلع مدّمحم  همطاف و 

شکرابم ناتسپ  رد  ریش  دش و  هضیرم  مالّسلااهیلع  همطاف  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تدالو  ماگنه  هک  هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا 
هب دروآ  فیرـشت  ترـضح  نآ  دوخ  سپ  دشن  تفای  درک  بلط  یعِـضُرم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـیدرگ  کشخ 

نابز هک  دـنا  هتفگ  یـضعب  .دـیکم  یم  وا  تشاذـگ و  یم  نیـسح  ناـهد  رد  ار  شیوخ  ماـهبا  تشگنا  مالّـسلااهیلع و  همطاـف  هرجح 
هنابـش لهچ  ات  دهد  یم  هقز  ار  دوخ  هجوج  غرم  هچنانچ  داد  یم  هقز  ار  وا  تشاذـگ و  یم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ناهد  رد  ار  كرابم 
نیسح تشوگ  دیئور  سپ  دوب ، هدینادرگ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  نابز  زا  یلاعت  ّقح  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  قزر  زور 

(9  .) تسا رایسب  نومضم  نیا  هب  تایاور  و  مّلس ،  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  رمغیپ  تشوگ  زا  مالّسلا  هیلع 

وا تشوگ  دـیئور  هکنآ  ات  دوب  لاونم  نیدـب  ندروخ  ریـش  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لاح  هک  هدـش  تیاور  عیارّـشلا )  للع   ) رد و 
هن مالّسلااهیلع و  همطاف  زا  دیماشاین  ریش  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  تشوگزا 
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(10  .) همطاف ریغ  زا 

رگید ینز  زاو  مالّسلااهیلع  همطاف  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا   ( یفاک  ) رد ینیلک  خیـش  و 
وا تشاذگ و  یم  وا  ناهد  رد  ار  كرابم  ماهبا  ترضح  دندرب  یم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  تمدخ  هب  ار  وا  دیماشاین  ریش 

لوسر ترضح  نوخ  تشوگزا و  مالّسلا  هیلع  نیسح  نوخ  تشوگ و  سپ.دوب  یفاک  زور  هس  زور  ود  اروا ، ندیکم  نیاو  دیکم  یم 
ّدلوتم ردام  زا  ههام  شـش  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  میرم و  نب  یـسیع  زج  يدنزرف  چیه  دش و  ادیپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 

 ( تسا مولعلا  رحب  دّیس  لئاق   : ) هّیبَرَع هدش .  هدرب  مان  ییحی  یسیع ،  ياج  هب  تایاور  یضعب  رد  و  ( 11  ،) دنامب هک  دشن 

ًاَدبَا ْعِضَتْرَی  َْمل  ٌعِضَتُْرم  ِهِّلل  رعش : 

ُهُعِضارَم هط  نم  یْثنُا َو  ِيْدَث  ْنِم 

مالّسلا هیلع  ترضح  نآ  قالخا  مراکم  بقانم و  لئاضف و  نایب  رد  مّود :  لصف 

لوا تمسق 

: دومرف مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  رباج  هک  هدش  لقن  هریغ  و  بیطخ )  خـیرات   ) و نّذ )  ؤم  نیعبرا  ) زا
هیلع بلاط  یبا  نب  ّیلع  بلص  زا  نم و  بلـص  زا  ارم  نادنزرفو  دروآ  وا  ْبلُـص  زا  ار  يربمغیپ  ره  نادنزرف  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

: دیوگ فل  ؤم  مناشیا .  ردپ  نم  هک  همطاف  دالوا  رگم  دنهد  ردپ  يوس  هب  تبسن  ار  يردام  ره  نادنزرف  هک  یتسرد  هب  دیرفآ ، مالّسلا 
یم مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  دنزرف  ود  مالّـسلاامهیلع  نینـسح  هکنآ  رب  دراد  تلالد  هک  تسا  رایـسب  ثیداحا  لیبق  نیا  زا 

تعرس مالّسلا  هیلع  نسح  ترضح  هک  یماگنه  نیّفص  گنج  رد  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دنشاب و 
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هک مکانمیب  مراد و  غیرد  نم  هچ  دور ؛ گنج  يوس  هب  هک  دـیراذگم  ار و  نسح  دـیراد  زاـب  دومرف : هیواـعماب ،  گـنج  يارب  زا  درک 
نارـسپ نیـسح  نسح و  هک  دـنیوگ  رگا  هتفگ :  دـیدحلا  یبا  نبا  .ددرگ  عـطقنم  ادـخ  لوـسر  لـسن  دـنوش و  هتـشک  نیـسح  نسح و 

زا ار  یسیع  دنوادخ  و  هتساوخن ،  ار  نیسح  نسح و  زج  ( 12 () َّانءَّْابَا :) دیامرف هلهابم  هیآ  رد  هک  دنوادخ  هچ  دنتسه ؛ میوگ  دنربمغیپ ،
هدومرف دنوادخ  هک  دیوگ  یـسک  رگا  و  دـنرتخد ، ردـپ  لسنزا  رتخد  نادـنزرف  هک  دـنرادن  یفالخ  تغل  لها  هدرمـش  میهاربا  تیّرذ 

رد امش ؛ نادرم  زا  کی  چیه  ردپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  تسین  ینعی  ( 13 () ْمُکلاجِر ْنِم  ٍدَحَا  ابَا  ٌدّمحم  َناک  ام   : ) تسا
نامه نیـسح  نسح و  ّقح  رد  نم  باوج  دهد  باوج  هچ  ره  هب  ینادن ؟  ای  یناد  هیرام  نبا  میهاربا  ردپ  ار  دّـمحم  هک  میئوگ  باوج 

هلآ و هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  ّتیلهاج  ّتنـس  هب  ار  وا  هچ  دش ؛ دراو  هثراح  نب  دیز  قّح  رد  هکرابم  هیآ  نیا  انامه  تسا . 
زا کی  چیه  ردپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  هک  داتـسرف  هیآ  نیا  ناشیا  تدـیقع  نالطب  رد  دـنوادخ  دندرمـش و  یم  مّلس 

هدـش تیاور  هّماع  بتک  زا  يا  هلمج  رد  ( 14) .دشابن میهاربا  نینـسح و  دوخ  نادنزرف  ردپ  هک  تسا  نآ  هن  نکل  تسین  امـش  نادرم 
 - : دندوب عمج  شباحصا  هک  یلاح  رد  دومرف -  تفرگ و  ار  نینسح  تسد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  هک 

ار و ناشیا  دراد و  تسود  ارم  هک  سک  نآ  موق !  يا 
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: دنا هدرک  مظن  ار  ثیدح  نیا  یضعب  و  ( 15) .دوب دهاوخ  تشهب  رد  نم  اب  تمایق  رد  دراد ، تسود  ار  ناشیا  ردام  ردپ و 

ِهِْونِصَو ِْنیَسُْحلا  َدَی  ُِّیبَّنلا  َذَخَا  رعش : 

ًعَمْجَم یف  ُُهبْحَص  َلاق َو  ًامْوَی َو 

وَا ْنیذه  ْوَا  ِموَق  ای  ینَّدَو  ْنَم 

(16  ) یعَم ُُهنَکْسَم  ُْدلُْخلاَف  امْهیََوبَا 

تسار و عالـضَا  رب  ار  نسح  درک  راوس  كراـبم  تشپ  رب  ار  نینـسح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  هدـش  تیاور  و 
امش زا  رتلضاف  امش  ردپ  دیئامش و  اهراوس ، نیرتهب  تسا و  امش  رتش  ، اهرتش نیرتهب  : دومرف تفرب و  یتخر  پچ و  عالضَا  رب  ار  نیسح 

(17  .) تسا

ات دـش  ناـهنپ  میب  زا  درک و  یهاـنگ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناـمز  رد  يدرم  هک  هدرک  تیاور  بوـشآ  رهـش  نبا 
هیلع و هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دزن  هب  درک و  راوس  دوخ  شود  رب  تفرگ و  رب  ار  ناشیا  سپ  تفای ،  اهنت  ار  نینـسح  هک  یماـگنه 
زا وت  نادنزرف  ود  نیا  هب  ادخ و  هب  ما  هدروآ  هانپ  نم  ینعی  امِِهب ؛ هّللاب َو  ٌریجَتْـسُم  ّینِا   ! هّللا لوسر  ای  درک : ضرع  دروآ و  مّلـس  هلآ و 
وا رب  دومرف  تشاذگ و  كرابم  ناهد  هب  تسد  هک  دـیدنخب  نانچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ما ،  هدرک  هک  هانگ  نآ 

اوُـمَلَظ ِْذا  ْمُـهَّنَا  ْوـَل  َو   ) دــش لزاــن  هـیآ  نـیا  سپ  وا ، ّقـح  رد  مدرک  لوـبق  ار  امــش  تعافــش  هـک  دوـمرف  ار  نینــسح  يدازآ و  هـک 
(19 (...(.) 18) ْمُهَسُْفنَا

هلآ و هیلع و  هّللا  یلص  يادخ  لوسر  نار  رب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  هک  هدرک  تیاور  یسراف  ناملـس  زا  بوشآ  رهـش  نبا  زین  و 
ياج مّلس 
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تّجح و رسپ  تّجحو  یناماما  ردپ  ماما و  رسپ  ماما و  یتاداس و  ردپ  دّیس و  رسپ  دّیس  وت  : دومرف یم  دیـسوب و  یم  ار  وا  ربمغیپ  تشاد 
(20  .) تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  لآ  مئاق  ناشیا  مُهن  دنیآ و  دیدپ  ماما  نت  ُهن  وت  بلُص  زا  یئادخ ،  ياهتّجح  ردپ 

لوسر ترضح  يزور  دمآ  نخس  هب  رید  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  حیحـص  دنـس  هب  یـسوط  خیـش  و 
مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  تفگ ،  زامن  ریبکت  تشادزاب و  شیوخ  يولهپ  رد  درب  دجسم  هبار  ترضح  نآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 

هکنآ ات  درک  رّرکم  ترضح  زاب  تسناوتن ،  وا  تفگ و  ریبکت  رگید  راب  وا  يارب  زا  ترضح  تفگن ،  تسرد  دیامن  تقفاوم  تساوخ 
(21) .دش ّتنس  زامن  حاتتفا  رد  ریبکت  تفه  ببس  نیا  هب  تفگ  تسرد  متفه  هبترم  رد 

تروص هب  دمآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تمدـخ  هب  لیئربج  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نباو 
دندرک یم  هیحد  نامگ  ار  لیئربج  نوچ  دندش و  لخاد  مالّسلاامهیلع  نینـسح  هاگان  هک  دوب  هتـسشن  ترـضح  نآ  دزن  یبلک و  هیحد 

دورف ناشیا  يارب  يرانا  یهب و  یبیـس و  درک  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  یتسد  لیئربج  دندیبلط ، یم  هّیدـه  وا  زا  دـندمآ و  وا  کیدزن  هب 
دندرب مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  کیدزن  دـندیدرگ و  داـش  دـندید  ار  اـه  هویم  نآ  نوچ  .داد  ناـشیا  هب  دروآ و 

.درک ّدر  ناشیا  هب  دیئوب و  تفرگ و  ناشیا  زا  ترضح 

رگا دیربب و  شیوخ  ردام  ردپ و  دزن  هب  هک  دومرف  و 
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ات دندنام  شیوخ  ردام  ردپ و  دزن  رد  دندروآ و  لمع  هب  دوب  هدومرف  ترـضح  نآ  هچنآ  سپ  تسا  رتهب  دیربب  دوخ  ردـپ  دزن  هب  لّوا 
لّوا لاح  هب  دندروخ  یم  هچ  ره  دندرک و  لوانت  اه  هویم  نآ  زا  یگمه  تفر و  ناشیا  دزن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترـضح  هک  یماگنهات  دوب  دوخ  لاح  هب  اه  هویم  نآ  دش و  یمن  مک  نآزا  يزیچ  تشگ و  یمرب 
رانا سپ  دومرف  تلحر  مالّسلااهیلع  همطاف  ترضح  هکنآ  ات  دیسرن  مه  هباهنآ  رد  يرییغت  دوب و  تیب  لها  دزن  اهنآ  زاب  تفر و  ایند  زا 
نسح ماما  ترضح  ار  بیـس  نآ  دنام ، بیـس  دش و  فرطرب  ِْهب  دش  دیهـش  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  نوچو  دش  فرط  رب 

.دوب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  نآ  زا  دعب  دیسرن ، نآ  هب  یبیسآ  دش و  دیهش  رهز  هب  هکنآات  تشاد  مالّسلا  هیلع 

رد ار  بیـس  نآ  دوبافج  روج و  لها  روصحم  البرک  يارحـص  رد  مردـپ  هک  یتقو  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح 
یگنـشت نوچ  تفای  یم  فیفخت  ترـضح  نآ  یگنـشت  ات  دیئوب  یم  ار  نآ  دـش  یم  بلاغ  وا  رب  یگنـشت  هک  هاگ  ره  تشاد و  تسد 

ار بیس  نآ  دنچ  ره  دش  دیهـش  نوچ  درب  ورف  بیـس  نآ  رب  نادند  تشادرب  دوخ  تایحزا  تسد  دش و  بلاغ  ترـضح  نآ  رب  رایـسب 
یم وا  ترایز  هب  هک  یماگنه  مونش  یم  مردپ  رهّطم  دقرم  زا  ار  بیس  نآ  يوب  نم  هک  دومرف  ترـضح  نآ  سپ  دنتفاین ، دندرک  بلط 

رد ام  صلخم  نایعیش  زا  هک  رهو  مور 
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(22) .دونش یم  رونم  حیرض  نآزاار  بیس  يوب  دورب  رّطعم  دقرم  نآ  ترایز  هب  رحس  تقو 

نـسح ماما  ترـضح  ماما  دندوب  هدنام  هنهرب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  هک  تسا  يورم  يروباشین  دـیفم  یلاما )   ) زا و 
! ردام يا  دـنتفگ : مالّـسلااهیلع  همطاف  شیوخ  ردام  هب  مالّـسلاامهیلع  نینـسح  سپ  دوب  دـیع  کـیدزنو  مالّـسلاامهیلع  نیـسح  ماـماو 

هنهرب ام  هکنآ  لاحو  ینک  یمن  شیارآ  سابل  هب  ارام  وتارچ  سپ  دـنا  هدرک  تنیز  شیارآ و  ار  دوخ  دـیع  تهج  هب  هنیدـم  ناکدوک 
هاگ ره  تسا  طاّیخ  دزنامـش  ياه  هماـج  اـنامه  نم !  ناگدـیدرون  يا  دومرف : مالّـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  ینیب ؟  یم  هکناـنچ  میا 
دش دیع  بش  سپ  ار ، ناشیا  دنک  لدشوخ  نخس  نیا  هب  تساوخ  یم  دیع و  زور  رد  نآ  هب  ار  امش  منک  یم  شیارآ  دروآ  تخود و 
لاح زا  تسیرگ  همطاف  ترـضح  ام ؟ ياه  هماج  دش  هچ  سپ  تسا  دیع  بش  بشما  دـنتفگ  ، ار شیپ  مالک  دـندرک  هداعا  هراب  رگید 

نا نآ  هب  ار  امـش  منک  یم  تنیز  اراـه  هماـج  دروآ  طاـّیخ  هاـگ  ره  دیـشاب  لدـشوخ  ناگدـیدرون !  يا  دومرف : ناـکدوک و  رب  مّحرت 
دنلب یئادص  تسیک ؟  دومرف : مالّـسلااهیلع  همطاف  يا ،  هدنبوک  ار  هناخِرَد  دـیبوک  هاگان  بشذـگ  بش  زا  یـساپ  نوچ  سپ   ، هّللاءاش

همطاف ترـضح  ما ،  هدروآ  ار  مالّـسلاامهیلع  نینـسح  ياه  هماج  مشاب  یم  طاّیخ  نم  هک  ار  رد  اشگب  ! ادـخ ربمغیپ  رتخد  يا  هک  دـش 
سپ تفرب .  داد و  نم  هب  يا  هتـسب  راتـسد  سپ  یـشوخ  يوب  مامت و  تبیه  اـب  مدـید  يدرم  مدوشگ  ار  رد  نوچ  دومرف  مالّـسلااهیلع 

نهاریپ ود  دوب  يو  رد  دید  ار  راتسد  نآ  دوشگ  دمآ  هناخ  هب  مالّسلااهیلع  همطاف 
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نینسح سپ  دش ، رورسم  داش و  یسب  مالّسلااهیلع  همطاف  ترـضح  شفک ،  ود  همامع و  ود  ءادر و  ود  هماج و  ریز  ود  هعارذ و  ود  و 
ناشیا رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  رمغیپ  دش  دیع  زور  نوچ  سپ  دـیناشوپ ، ناشیا  هب  ار  اه  هماج  درک و  رادـیب  ار  مالّـسلاامهیلع 

يوس هب  تشادرب و  ار  نینـسح  شیوخ  شود  رب  تفگ و  داب  كرابم  دیـسوبب و  ار  ناـشیا  دـید  تنیز  نادـب  ار  نینـسح  دـش و  دراو 
ار و وا  متخانـشن  دـنگوس  ادـخ  هب  هن  تشاد  هضرع  یتخانـش ؟  دروآ  ار  اه  هماج  هک  یطاّیخ  نآ  همطاـف !  يا  دومرف : درب ، ناـشردام 
وا هکلب  دوبن  طاّیخ  نآ  همطاف !  يا  دومرف : بلطم ،  نیا  هب  دنرتاناد  لوسر  ادـخ و  مشاب  هتـشاد  طاّیخ  دزن  هماج  نم  هک  متـسناد  یمن 

(23  .) نایناهج راگدورپ  دزنزا  لیئربج  ارم  داد  ربخ  هدوب ،  تشهب  للح  زا  اه  هماج  هدوب و  ّتنج  نِزاخ  ناوْضِر 

ادخ لوسر  كرابم  روضح  هب  مالّسلاامهیلع  نینسح  دیع  زور  هک  هدش  تیاور  بختنم )  ) رد هک  يربخ  تسا  ثیدح  نیا  هب  بیرق  و 
مالّسلاامهیلع نینسح  دروآ و  ناشیا  يارب  دیفس  هتخود  ياه  هماج  لیئربج  دنتـساوخ  ون  سابل  دندمآ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 

یبتجم ترضح  تخیر  بآ  لیئربج  ترضح  دیبلط و  تشط  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر.دندومن  نیگنر  سابل  شهاوخ 
لوسر داد  رابخا  درک و  هیرگ  لیئربج  دومن و  خرس  گنر  شهاوخ  ءادهّشلا  دّیس  ترـضح  دومن و  زبس  گنر  شهاوخ  مالّـسلا  هیلع 

هتشغآ مالّسلا  هیلع  نسح  هکنیاو  طبس  ود  نآ  تداهش  هبار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ 
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(24) .دوش دیهش  نوخ  هب  هتشغآ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دوش و  زبس  شکرابم  ندبو  دوش  یم  دیهش  رهز  هب 

هدـنکفا ار  دوخ  ياهابع  هک  تشذـگ  نیکاسم  زا  یعمج  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يزور  هک  دـنا  هدرک  تیاور  وا  ریغ  یـشاّیع و 
شیوـخ بـسازا  ترـضح  دـندرک ، توـعد  ار  وا  دـندید  ار  ترـضح  نوـچ  دـندروخ  یمو  دنتـشاد  شیپ  رد  یکـشخ  ناـنو  دـندوب 

نم هک  دومرف  ناشیا  هب  سپ  دومرف ، لوانت  ناشیاابو  تسـشن  ناـشیا  دزنو  دراد  یمن  تسود  ار  ناربکتّم  دـنوادخ  دومرف : ودـمآدورف 
يارب هچ  ره  هک  دومرف  شیوخ  هیراـج  هب  درب و  هناـخ  هب  ار  ناـشیا  دـینک و  نم  تباـجا  زین  امـش  مدرک  تباـجا  ارامـش  توعد  نوچ 

(25) .دومرف هناورو  هدرک  شزاون  تاماعناو و  درک  تفایض  ار  ناشیاو  زاس  رضاح  يا  هدرک  هریخذ  زیزع  نانامهم 

نب نیسح  دنتفگ  تسیک ؟  مدرم  نیرتمیرک  هک  دیسرپ  دمآ و  هنیدم  هب  یبرع  درم  هک  هدش  تیاور  ترضح  نآ  ياخـس  دوج و  زا  و 
(26  ) يرعش سپ  هداتسیا  زامن  رد  ترضح  نآ  هک  دید  دش  دجـسم  لخادات  دش  ترـضح  نآ  يوجتـسج  هب  سپ   ، مالّـسلا هیلع  یلع 

ياج هب  يزیچ  زاجح  لام  زا  ایآ  ربنق  يا  هک  دومرف  دش  غراف  زامنزا  ترـضح  نوچ  .دناوخ  ترـضح  نآ  تواخـس  حدم و  رد  دـنچ 
 ، هتـشگ رـضاح  نآ  رد  فرّـصت  هب  ام  زا  تسا  ّقَحَا  هک  يدرم  هک  نک  رـضاح  دومرف  رانیدرازهراهچ ، یلب  : درک ضرع  تسا ؟  هدنام 

يور مرـش  زاو  داتـسیا  رد  تشپ  دیچیپ و  دُرب  رد  ار  ریناند  نآ  درک و  نوریب  نت  زا  دوب  دُرب  زا  هک  ار  دوخ  يادر  تفر و  هناخ  هب  سپ 
دوخ تسد  رد  فاکش  زا  رز  ّتلق  زا  یبارعا 
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ار اـهرز  نآ  یبارعا  دـناوخ ، یبارعا  زا  یهاوخرذـع  رد  دـنچ  ( 27  ) يرعــش دوـمرف و  اـطع  یبارعا  هـب  ار  اـهرز  نآ  درک و  نوریب  ار 
یم نیا  رب  درک : ضرع   ، ییرگ یم  هک  ار  ام  ياـطع  يدرمـش  مک  اـیوگ  یبارعا !  يا  دومرف : ترـضح  تسیرگب ،  تخـس  تفرگب و 

! دش دهاوخ  كاخ  نایم  رد  هنوگچ  اخس  دوج و  نیا  اب  تسد  هک  میرگ 

.دنا هدرک  تیاور  زین  مالّسلا  هیلع  نسح  ترضح  زا  ار  تیاکح  نیا  لثم  و 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  یهاگو  دوش  یم  تیاور  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  یهاگ  هک  تسا  لئاضف  زا  يرایسب  هک  دیوگ : فل  ؤم 
.دوش یم  هابتشا  فیحصت و  دوشن  طبض  رگا  هک  مان  رد  تسا  راوگرزب  ود  نآ  تهابش  زا  یشان  نیا  و 

نیـسح مدید  نوچ  سپ  همّظعم  هنیدم  رد  مدـش  لخاد  تفگ :  هک  یماش  قلطـصملا  نب  ماصع  زا  تسا  لوقنم  بتک  زا  یـضعب  رد  و 
ضغب و نآ  منک  رهاـظ  هک  تشاداو  ارم  دـسح  سپ  وا ، هزیکاـپ  رظنمو  وـکین  شور  ارم ، دروآ  بجّعت  سپ  ار  مالّـسلاامهیلع  یلع  نب 

.؟  بارت وبا  رسپ  یئوت  متفگ  مدش و  وا  کیدزن  سپ  واردپ ، زا  متشاد  هنیس  رد  هک  ار  یتوادع 

بانج نآ  صیقنت  هک  دـندرک  یم  نامگو  دـندرک  یم  ریبعت  بارت  وبا  هب  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  زا  ماش  لها  هک  : دـیوگ ّفل  ؤم  )
(. ...دندیناشوپ یم  ترضح  نآ  هب  للح  یلُح و  ایوگ  دنتفگ  یم  بارت  وبا  تقو  ره  هکنآ  لاح  ظفل و  نیا  هبدننک  یم 

 . یلب : دومرف ؟  بارتوبا رسپ  یئوت  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  متفگ   : تفگ ماصع  هلمجلاب ؛ 

مانشد و متسناوت  هچ  ره  ینعی  ِهیبَا ؛  ْمتَش  ِهِْمتَش َو  یف  ُْتَغلابَف  لاق 
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 . متفگ ترضح  نآ  هب  ازسان 

: دومرف درک و  نم  رب  ینابرهم  تفوطع و  يور  زا  يرظن  سپ  ٍفُؤَر ؛ ٍفِطاع  َهَرْظَن  ََّیِلا  َرَظَنَف 

َُّمث ال هلوـق  هیلا  تاـی  ـالا  َنیلِهاـْجلا  ِنَع  ْضِرْعَا  ِفْرُْعلاـِب َو  ُْرْما  َوـْفَْعلا َو  ِذُـخ  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِمِْـسب  مـیجرَّلا  ِناطیَـشلا  َنـِم  ِهّللِاـبُذوُعَا  )
(28 (.) َنوُرِصُْقی

مود تمسق 

قالخا زا  روسیم  هب  هکنآ  هلمج  زا  هدومرف  بیدءات  نآ  هب  ار  شرمغیپ  یلاـعت  ّقح  هک  قـالخا  مراـکم  هب  تسا  تراـشا  تاـیآ  نیا  و 
هب هانپ  ناطیـش  هسوسو  ماقم  رد  دنادرگب و  ور  نانادان  زا  دهدن و  تافاکم  يدـب  هب  ار  دـب  دـشابن و  رتدایز  عّقوتم  دـنک و  افتکا  مدرم 

.ََکلَو یل  َهّللا  ِرِفْغَتِْسا  َْکیَلَع  ْضِّفَخ  : َلاق َُّمث  .دریگ  ادخ 

انامه تدوخ ،  يارب  نم و  يارب  ادـخ  زا  نک  شزرمآ  بلط   ، دوخ رب  ار  راک  نک  ناسآ  کبـس و  نک و  هتـسهآ  نم ،  هب  دومرف  سپ 
ماصع منک .  داشرا  ار  وت  ینک  داشرا  بلط  رگا  منک و  اطع  ارت  ینک  بلط  اـطع  رگا  منک و  يراـی  ار  وت  اـم  زا  ینک  يراـی  بلط  رگا 

: دومرف ارم  ینامیشپ  تفای  تسارف  هب  ترضح  نآ  مدش و  نامیشپ  دوخ  ریصقت  هتفگ و  زا  نم  تفگ : 

(29 (.) َنیمِحاّرلا ُمَحْرَا  َوُه  ْمَُکل َو  ُهّللاُرِفْغَی  َمْوَْیلا  مُْکیَلَع  َبیْرثَت  (ال 

رب تسین  یتمالم  باتع و  هک  دومرف  اهنآ  زا  وفع  ماقم  رد  هک  دوخ  ناردارب  هب  تسا  ربمغیپ  فسوی  ترضح  نابز  زا  هفیرش  هیآ  نیاو 
 . نیمحاّرلا محرا  تسوا  ار و  اهامش  دنوادخ  دزرمایب  امش ،

هب ترـضح  هک  تسا  یلثم  نیا  ٍمَزْخَا و  ْنِم  اُهفِرِْعا  هَنِْـشنِش  دومرف : یلب .  متفگ :  وت ؟ یماش  لـها  زا  هک  نم  هب  دومرف  باـنج  نآ  سپ 
مانشد نیا  هکنیا  لصاح  تسُج :  لثمت  نآ 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 732 

http://www.ghaemiyeh.com


یتجاح ره  َكاّیا  هّللا َو  آناّیح  دومرف : سپ  هدرک  ّتنساهنآ  نایم  رد  هیواعم  هک  ماش  لها  رد  تسیئوخ  تداع و  ام ، هب  نتفگ  ازـسان  و 
هّللاءاش نا  نم  هب  دوخ  نّظ  لـضفا  دزن  رد  ارم  یباـی  یم  هک  هاوخب  اـم  زا  ار  دوخ  تجاـح  یئور  هداـشگ  طاـسبنا و  وحن  هب  يراد  هک 

نم رب  نیمز  نانچ  دز و  رـس  نم  زا  هک  اهمانـشد  اهتراسج و  نآ  لباقم  رد  ترـضح  نآ  هفیرـش  قالخا  نیا  زا  تفگ :  ماصع  یلاعت . 
مدرب یم  مدرم  هب  هانپ  هک  یلاح  رد  مدش  نوریب  هتسهآ  ترضح  نآ  دزن  زا  مرج  ال  مورب ،  ورف  نیمز  هب  متـشاد  تسود  هک  دش  گنت 
 . شردپ زا  ترضح و  نآ  زا  رت  تسود  یصخش  نم  دزن  دوبن  سلجم  نآ  زا  دعب  نکل  دوشن  نم  تفتلم  بانج  نآ  هک  يوحن  هب 

نب ای  تفگ :  دمآ و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  هب  یبارعا  يدرم  هک  تسا  هدش  تیاور  ( رابخ الا  عماج   ) و یمزراوخ )  لتقم  ) زا
نیرت میرک  زا  درک  لاوئـس  دیاب  هک  متفگ  دوخ  اب  مرج  متـسین ال  رداق  ار  نآ  يادا  ار و  هلماک  تید  يادا  ما  هدش  نماض  هّللا !  لوسر 

یم وت  زا  هلءاسم  هس  نم  برعلا !  اخَاای  : دومرف ترـضح  مرادـن .  ناـمگ  مالّـسلاامهیلع  تلاـسر  تیب  لـها  زا  رتمیرک  یـسک  مدرم و 
تفرگ یهاوخ  لام  ثُلث  ود  يداد  باوج  ار  لاوئـس  ود  رگا  منک و  یم  اطع  وت  هب  ار  لاـم  نآ  ثلث  یتفگ  باوج  ار  یکی  رگا  مسرپ 

دشاب اور  هنوگچ  هّللا !  لوسر  نبای   : تفگ یبارعا  درک ، مهاوخ  اطع  ار  لام  نآ  مامت  یتفگ  باوج  ار  هس  ره  رگا  و 
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مّدج زا  هک  دومرف  ترضح  دنک ؟ لا  ؤس  متسین  شیب  يودب  برع  کی  هک  يودف  نیا  زا  یفرش  ملع و  لها  زا  هک  یـسک  وت  لثم  هک 
يور هب  تفرعم  هزادنا  هب  تبهوم  فورعم و  باب  ؛ َهَفِرعْملا ِرْدَِقب  فُورعْملا  دومرف : هک  مدینش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 

ارف امش  ترضح  زا  هن  رگا  میوگ و  یم  باوج  مناد  رگا  نک  لاوئـس  یهاوخ  هچ  ره  درک : ضرع  یبارعا  تشاد ،  دیاب  هداشگ  مدرم 
.ِهّللِاب ِّالا  هَُّوق  مریگ و ال  یم 

 . یلاعت دنوادخ  هب  نامیا  تفگ :  تسیچ ؟  لامعا  لضفا  هک  دومرف : ترضح 

؟  تسا زیچ  هچ  رد  یمدآ  تنیز  یلاعت .  ّقح  رب  دامتعا  لّـکوت و  درک : ضرع  دـهد ؟ یم  تاـجن  کـلاهم  زا  ار  مدرم  زیچ  هچ  : دومرف
يدرمناوج تّورم و  اب  هک  یلام  : درک ضرع  دباین ؟ تسد  فرـش  نیدـب  رگا  هک  دومرف  .دـشاب  لمع  نآ  هب  هک  یملع  تفگ :  یبارعا 

.دشاب

.دشاب یئابیکش  ربص و  نآ  اب  هک  یناشیرپ  رقف و  تفگ :  دشاب ؟ هتشادن  ار  نیا  رگا  هک  دومرف 

.درادن نیا  ریغ  ّتیلها  وا  هک  دنازوسب  ار  وا  دیایب و  دورف  نامسآ  زا  يا  هقعاص  هک  تفگ  یبارعا  دشاب ؟ هتشادن  ار  نیا  رگا  : دومرف

تـسیود نآ  نیگن  هک  ار ، وا  درک  اطع  يرتشگناو  دـنکفا  وا  دزن  تشاد  خرـس  رز  رانید  رازه  هک  يا  هسیک  دـیدنخ و  ترـضح  سپ 
ار اـهرز  نآ  یبارعا   . نک فرـص  دوخ  هقفن  رد  ار  متاـخ  نیا  نک و  يرب  ار  دوخ  هّمذ  اـهرز  نیا  هب  هک  دوـمرف  تشاد و  تمیق  مهرد 

(31 ((.) 30  ) هََتلاسِر ُلَعْجَی  ُْثیُح  ُمَلُعَا  ُهّللَا  : ) درک توالت  ار  هکرابم  هیآ  نیا  تشادرب و 

هک هدرک  تیاور  بوشآ  رهش  نبا  و 
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مالّـسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا  دندید  اه  هنیپ  ترـضح  نآ  كرابم  تشپ  رب  دش  دیهـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ 
ياهنز هناخ  هب  دیشک و  كرابم  تشپ  رب  نادنچ  ءایـشا  رگید  ماعط و  ياهنابنا  هک  سب  زا  دومرف : تسا ؟  يرثا  هچ  نیا  هک  دندیـسرپ 
تسا هدش  تیاور  ترـضح  نآ  تدابع  دهز و  زا  و  ( 32  .) تشگ دیدپ  اه  هنیپ  نیا  دـیناسر  نیکاسم  ءارقف و  میتی و  ناکدوک  هویب و 
رایسب هچ  هک  دنتفگ  ترضح  نآ  هب  يزور  دندیـشک و  یم  وا  بقع  زا  اهلمحم  نارتش و  دروآ و  ياج  هب  هدایپ  ّجح  جنپ  تسیب و  هک 

(33) .دسرتب ادخ  زا  ایند  رد  هکنآ  رگم  تسین  نمیا  تمایق  باذع  زا  هک  دومرف  یناسرت ؟  دوخ  راگدرورپ  زا 

تـسا مک  ارچ  هک  دش  ضرع  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  تمدخ  هک  تسا  هدرک  تیاور  دیرفلا ) دقع   ) باتک رد  ّهبردـبع  نبا  و 
رازه زور  هنابش  ره  رد  مردپ  هکنآ  هچ  دشاب ؛ وا  يارب  زا  يدالوا  نم  لثم  هنوگچ  هک  تسا  بّجعت  دومرف : امـش ؟ راوگرزب  ردپ  دالوا 

(34 (؟! دورب اهنز  دزن  هک  درک  یم  تصرف  نامز  هچ  سپ  درک  یم  زامن  تعکر 

زا هدرک  تیاور  يزاغت )   ) باتک رد  ینیـسح  يولع  نمحّرلا  دبع  نبا  نسحلا  نب  یلع  نب  دّـمحم  هّللادـبع  وبا  دـهاز  فیرـش  دّیـس  و 
ترـضح نآ  ایوگ  هکنانچ  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  درک  یم  میظعت  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  تفگ :  هک  جرعا  مزاحوبا 

مالّسلا هیلع  نسح  ماما  زا  تسا  رتگرزب 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  هک  دومرف  مالّسلا ؟  هیلع  نسح  ماما  زا  مدیسرپ  ار  نآ  ببس  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  و 
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دوب هتـسشن  سلجم  رد  ام  اب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  هتفگ  ساـّبع  نبا  و  مالّـسلا ،  هیلع  نینم  ؤملاریما  تبیه  دـننام  مرب  یم  تبیه 
 . مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  مارتحا  تهج  هب  داد  یم  رییغت  ار  شلاح  سلجم  نآ  رد  دمآ  یم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  هاگره 

یم شیناوج ،  لابقتـسا  شرما و  ءادتبا  ّنس و  رَغِـص  یکدوک و  نامز  رد  ایند  رد  دهاز  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دوب  قیقحت  هب  و 
ربص یگنت و  قیـض و  رد  ترـضح  نآ  اب  درک  یم  یهارمه  تکرـش و  و  وا ، صوصخم  توق  زا  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  اب  دروخ 

هوُدق و ار  مالّسلاامهیلع  نیـسح  ماماو  نسح  ماما  دوب  هداد  رارق  دنوادخ  دوب و  ترـضح  نآ  زامن  هب  کیدزن  شزامن  ترـضح و  نآ 
کی وحن و  کی  هب  ود  ره  رگا  سپ  راوگرزب ، ود  نآ  هب  مدرم  دننک  ادتقا  ات  اهنآ  هدارا  نیب  ام  دوب  هتـشاذگ  قرف  نکل  تّما ،  يادتقم 

.دندش یم  عقاو  قیض  رد  مدرم  دندوب  شور 

ترـضح و نآ  لباقم  قیوس  ياه  حدق  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  رب  هفرع  زور  مدش  دراو  تفگ :  هک  قورـسم  زا  هدـش  تیاور 
دندوب راطفا  رظتنم  و  دندوب ، نآرق  ندناوخ  لوغـشم  دندوب و  هزور  ینعی  دوب  ناشیا  رانک  رد  اهنآرق  دوب و  هدـش  هتـشاذگ  شباحـصا 

زا سپ  مدش ؛  نوریب  شتمدخ  زا  هاگنآ  دومرف ، باوج  مدیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  دنچ  يا  هلءاسم  سپ  دنیامن  راطفا  قیوس  نآ  هب  هک 
اّیهم ماعط  اهنآ  رب  دوجوم و  ماعط  ياهناوخ  دنـسر و  یم  بانج  نآ  تمدـخ  مدرم  مدـید  متفر  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  تمدـخ  نآ 

تسا و
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يا دیـسرپ : هدرک  رییغت  ملاح  هک  دید  ارم  ترـضح  مدش  ّریغتم  مدـید  نینچ  نوچ  نم  دـنرب ، یم  دوخ  اب  دـنروخ و  یم  اهنآ  زا  مدرم 
هدمآ ترظن  رد  هچنآ  وگب  دومرف : مدش ،  رّکذتم  ار  يزیچ  مراد و  هزور  نم  نم !  ياقآ  يا  متفگ :  يروخ ؟  یمن  ماعط  ارچ  قورسم 
هزور مدید  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رب  مدش  لخاد  دینک ، ادـیپ  فالتخا  تردارب  وت و  ینعی  امـش  هکنآ  زا  ادـخ  هب  مرب  یم  هانپ  متفگ :  ، 

دینابـسچ هنیـس  هب  ارم  دینـش  ار  نیا  نوچ  ترـضح  منیب !  یم  لاح  نیا  هبار  امـش  مدیـسر  امـش  تمدـخ  تسا و  راطفا  رظتنم  تسا و 
و امش ، زا  ناگدننک  راطفا  يادتقم  داد  رارق  ارم  داد ، رارق  تّما  يادتقم  ود  ار  ام  یلاعت  دنوادخ  هک  یتسنادن  سرـش !  الا  نبای  دومرف :

.دیشاب هدوب  تعسو  رد  ات  امش  ناراد  هزور  يادتقم  ار  مردارب 

هیلع و هّللا  یلص  تلاسر  ترضح  هب  دوب  مدرم  نیرت  هیبش  تریس  تروص و  رد  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  هدش  تیاور  و 
یم روـن  نآ  هب  ار  ترـضح  نآ  مدرم  دوـب و  عطاـس  ترـضح  نآ  ندرگ  نیئاـپ  نیبـم و  نیبـج  زا  روـن  راـت  ياهبـش  رد  مّلـس و  هلآ و 

(35) .دنتخانش

تمدـخ هب  ار  مالّـسلاامهیلع  نینـسح  مالّـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  هک  هدـش  تیاور  بتک  رگید  بوـشآ و  رهـش  نـبا  بقاـنم  رد  و 
: دومرف امرف ، لذب  یثاریم  یئاطع و  ار  دنزرف  ود  نیا  هّللا  لوسر  ای  درک : ضرع  دروآ و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح 

درک ضرع  مدرک ،  اطع  نیسح  هب  ار  دوخ  دوجو  تعاجش  متشاذگ و  نسح  هب  ار  دوخ  تدایس  تبیه و 
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(36  .) مدش یضار 

 . تمحر دوج و  ار  نیسح  مداد و  ملح  تبیه و  ار  نسح  دومرف  یتیاور  هب  و 

هّللا یلص  تلاسر  ترضح  نامز  رد  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  زا  مدینـش  تفگ :  هک  تسا  هدرک  تیاور  هفیذح  زا  سواط  نبا  و 
يارب دـش  دـنهاوخ  عمج  دـنگوس ! ادـخ  هب  دومرف : یم  هک  دوب  كدوک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  یتلاـح  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  تلاسر  ترـضح  هک  متفگ  دوب ، دهاوخ  دعـس  نبرمع  ناشیا  هدرک  رـس  هیّما و  ینب  نایغاط  نم  نوخ  نتخیر 
مّلـس و هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تمدـخ  هب  متفر  نم  سپ  هن ،  هک  دوـمرف  تسا ؟  هداد  ربـخ  بلطم  نیا  هب  ارت  مّلس ، 

 . تسا نم  ملع  وا  ملع  هک  دومرف  ترضح  مدرک ،  لقن  ار  ترضح  نآ  نخس 

نوریب قارع  بناج  هب  مردپ  تمدخ  رد  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  بوشآ  رهـش  نباو 
دومرف يزور  ار و  مالّـسلاامهیلع  ایرّکز  نب  ییحی  درک  یم  دای  هکنیا  رگم  درکن  چوک  اجنآ  زا  دماین و  دورف  یلزنم  چیه  رد  میدـش و 

(37) .دنداتسرف هّیده  هب  لیئارسا  ینب  ناراک  انز  زا  هیناز  نز  يارب  ار  ییحی  رس  هک  تسا  ایند  یتسپ  يراوخ و  هک 

دوب و باوخ  رد  مالّـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هک  دوب  رایـسب  هک  تسا  هدـش  تیاور  هّماـع  هّصاـخ و  قیرط  زا  هربتعم  ثیداـحا  رد  و 
تفگ و یم  نخس  وا  اب  دینابنج و  یم  ار  ترضح  نآ  هراوهگ  لیئربج  تسیرگ و  یم  هراوهگ  رد  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 

مالّسلااهیلع همطاف  نوچ  دینادرگ ، یم  تکاس  ار  وا 
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نوچ تسین  نایامن  یصخش  نکل  دیوگ و  یم  نخس  وا  اب  یسک  دبنج و  یم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هراوهگ  هک  دید  یم  دش  یم  رادیب 
(38  .) تسا لیئربجوا  دومرف : یم  دیسرپ  یم  تلاسر  ترضح  زا 

ترضحنآ يارب  ءازع  سلجم  هماقا  هیثرم و  ندناوخ  نتفگ و  ءاکب و  باوث  نایب  رد  موّس :  لصف 

قداص ترـضح  تمدـخ  رد  يزور  تفگ :  هک  تسا  هدرک  تیاور  هجراخ  نبا  زا   ( لـماک  ) رد هیولوق  نب  رفعج  لـماک  لـیلج  خـیش 
رـس ترـضح  سپ  میتسیرگ ،  ام  تسیرگ و  رایـسب  ترـضح  میدرک  داـی  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  باـنج  میدوب و  مالّـسلا  هیلع 

هکنآ رگم  دنک  یمن  دای  ارم  ینم  ؤم  چـیه  يراز ،  هیرگ و  هتـشک  منم  هک  دومرف : یم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دومرف  تشادرب و 
(39) .ددرگ یم  نایرگ 

نآ یسک  هک  دش  یمن  روکذم  مالّـسلا  هیلع  قداص  بانج  دزن  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  نب  نیـسح  يزور  چیه  هک  تسا  هدرک  تیاور  زینو 
هیرگ ببس  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  هک  دومرف  یم  دوب و  نایرگ  نوزحم و  زور  نآ  مامت  رد  دنیب و  مّسبتم  بش  ات  ار  ترـضح 

(40  .) تسا نم  ؤم  ره 

تهج هب  هک  یسک  نآ  ِسَفَن  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  بلغت  نب  نابا  زا  دیفم  یـسوط و  خیـش  و 
 . تسا داهج  ادخ  هار  رد  ناگناگیب  زا  ام  رارسا  ندیشوپ  تدابع و  وا  هودنا  و  تسا ،  حیبست  دشاب  مومهم  ام  ّتیمولظم 

(41) .دوش هتشون  الط  بآ  هب  ثیدح  نیا  دنک  یم  بجاو  هک  دومرف  هاگنآ 

هیلع قداص  بانج  تمدخ  هب  يزور  تفگ :  هک  دنا  هدرک  تیاور   ( ناوخ رعش  ینعی  ) دِْشنُم هرامع  وبا  زا  رایسب  هربتعم  ياهدنـس  هب  و 
ناوخب مالّسلا  هیلع  نیسح  هیثرم  رد  دنچ  يرعش  هک  دومرف  ترضح  متفر  مالّسلا 
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هناخ زا  هیرگ  يادص  هکنآ  ات  تسیرگ  یم  ترضح  مدناوخ و  یم  هیثرم  نم  دش و  نایرگ  ترضح  ندناوخ  هب  مدرک  عورـش  نوچ  ، 
.دش دنلب  ترضح  نآ 

ترـضح مدناوخ  نوچ  ناوخب ،  دینک  یم  هحون  دـیناوخ و  یم  دوخ  شیپ  رد  هک  یـشور  نآ  هب  دومرف : ترـضح  رگید  تیاور  هب  و 
رد يرعش  هک  ره  هک  دومرف  ترضح  مدش  قراف  نوچ  دش ، دنلب  هدرپ  تشپ  زا  زین  ترضح  نآ  نانز  هیرگ  يادص  تسیرگ و  رایـسب 

دناـیرگب ار  سک  یـس  هک  ره  .ددرگ و  بجاو  ار  وا  تشهب  دـنایرگب  ار  سک  هاـجنپ  دـناوخب و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  هیثرم 
دناـیرگب ار  سک  کـی  هک  ره  .ار و  سک  جـنپ  هک  ره  ار و  سک  هد  هک  ره  ار و  سک  تسیب  هـک  ره  .ددرگ و  بـحاو  ار  وا  تـشهب 

یکابَت سپ  دـیاین  هیرگ  ار  وا  هک  ره  .ددرگ و  بجاو  ار  وا  تشهب  دـیرگب  دوخ  دـناوخب و  هیثرم  هک  ره  و.ددرگ  بجاو  ار  وا  تشهب 
(42) .ددرگ بجاو  ار  وا  تشهب  دنک 

مالّسلا هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  رد  هفوک  لها  زا  یتعامج  اب  نم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ماّحش  دیز  زا  هّللا  همحر  یّشَک  خیـش  و 
: درک ضرع  رفعج ! اـی  دومرف : سپ  دـیناشن ، ار  وا  دوخ  کـیدزن  دومرف و  مارکا  ار  وا  ترـضح  دـش  دراو  ناّـفع  نب  رفعج  هک  میدوب 

نیسح هیثرم  رد  وت  هک  دیسر  نم  هب  ُدیجَت ؛ ِْنیَسُْحلا َو  یف  ْرعِشلا  ُلوُقَت  َّکنا  ینَغََلب  دومرف : ترـضح  دنادرگ ، وت  يادف  ارم  ادخ  کیَّبل 
 . ناوخب سپ  هک  دومرف  موش ،  وت  يادف  یلب  درک : ضرع  یئوگ ،  یم  وکین  یئوگ و  یم  رعش  مالّسلا  هیلع 
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نساحم رب  شکرابم  مشچ  کشا  هک  تسیرگ  ردق  نآ  ترضح  دنتـسیرگ و  سلجم  نیرـضاح  ترـضح و  دناوخ  هیثرم  رفعج  نوچ 
.دش يراج  شفیرش 

زا هدایز  دندینـش و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  ار  وت  هیثرم  دندش و  رـضاح  اجنیا  رد  نّابرقم  هکئالم  هک  دنگوس  ادـخ  هب  دومرف : سپ 
دینادرگ بجاو  وت  يارب  زا  نآ  ياهتمعن  مامت  اب  ار  تشهب  تعاس  نیمه  رد  یلاعت  ّقح  هک  قیقحت  هب  .دنتـسیرگ و  میتسیرگ  ام  هچنآ 

هیثرم رد  هک  ره  هک  دومرف  نم ،  دّیس  يا  یلب  تفگ :  میوگب ؟  رتدایز  هک  یهاوخ  یم  رفعج ! يا  دومرف : سپ  .دیزرمآ  ارت  ناهانگ  و 
(43) .ار وا  دزرمایب  دنادرگ و  بجاو  وا  يارب  ار  تشهب  یلاعت  ّقح  هّتبلا  دنایرگب  دیرگبو و  دیوگب  يرعش  مالّسلا  هیلع  نیسح 

بحاص لهس  نب  دّمحم  هک  هدرک  لقن  صیصنّتلادهاعم )   ) زا تاقبع )   ) رد هارث  باط  نیسح  دماحریم  ّلجا  دّیس  مالسا  هزوح  یماح 
یم نذا  موش  تیادـف  تفگ :  تیمک  قیرـشت  ماّیا  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  رب  میدـش  لـخاد  تیمک  نم و  هک  تفگ  ْتیَمُک 

؛  تسا امش  ّقح  رد  راعشا  نیا  هک  تشاد  هضرع  رعش ، ندناوخ  هفیرش  ماّیا  نیا  دومرف : مناوخب ؟  رعش  دنچ  امش  رـضحم  رد  هک  یهد 
دناوخب و شیوخ  راعشا  تیمک  سپ  دننک ، عامتـسا  مه  اهنآ  هک  دندرک  رـضاح  ار  شتیبلها  ضعب  داتـسرف  ترـضح  ناوخب و  : دومرف

دیسر رعش  نیا  هب  ات  دندرک  رایسب  هیرگ  نیرضاح 

مِهْریَغ ِسْوَق  ْنَع  َنُوماّرلا  ِِهب  ُبیُصی  رعش : 

َُهلَّوَا َّیَْغلا  َُهل  يدْسَا  ًارِخَّا  ایَف 

 : تفگ درک و  دنلب  ار  دوخ  ياهتسد  ترضح 

(44  .) یضْرَی یّتَح  ِهِطْعَا  َنَلْعَا َو  ام  َّرَسَا َو  امَو  َرَّخَا  ام  َمَّدَق َو  ام  ِْتیَمُْکِلل َو  ْرِفْغا  َمُهّللَا 

و
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انامه دندومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  دومحملا  یبا  نب  میهاربا  زا  یلاما )   ) رد هّللا  همحر  قودـص  خـیش 
لالح هام  نآ  رد  ار  ام  ياهنوخ  راک  افج  تّما  نیا  دنتـسناد و  یم  مارح  ار  هام  نآ  رد  لاتق  ّتیلهاـج  لـها  هک  دوب  یهاـم  مّرحم  هاـم 

ارام لاوما  دنتخورفا و  ام  ياه  همیخ  رد  شتآ  دندرک و  ریسا  هام  نآ  رد  ار  ام  نادنزرف  نانز و  دندرک و  ام  تمرح  کته  دنتـسناد و 
تداهـش زور  تبیـصم  انامه  دندرکن ، تیاعر  ام  ّقح  رد  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  تلاسر  ترـضح  تمرح  دندرک و  تراغ 

نیمز تسا و  هدینادرگ  لیلذ  ار  ام  زیزع  هدرک و  يراج  ار  ام  کشا  تسا و  هدینادرگ  حورجم  ار  ام  ياه  هدـید  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
ترضح نآ  رب  هیرگ  انامه  ناگدننک ،  هیرگ  دنیرگب  دیاب  نیـسح  لثم  رب  سپ  تمایق ،  زور  ات  دیدرگ  ام  ءالب  برک و  ثِرَُوم  البرک 

.ار گرزب  ناهانگ  دزیر  یم  ورف 

وا رب  هتـسویپ  نزح  هودنا و  دید و  یمن  نادنخ  ار  ترـضح  نآ  یـسک  دش  یم  لخاد  مّرحم  هام  نوچ  مردپ  هک  دومرف  ترـضح  سپ 
هک تسا  يزور  زورما  : دومرف یم  دوب و  وا  هیرگ  نزح و  تبیـصم و  زور  دـش  یم  اروشاع  زور  نوچ  مّرحم  رـشاع  ات  دـش  یم  بلاـغ 

(45  .) تسا هدش  دیهش  مالّسلا  هیلع  نیسح 

یلاـعت ّقح  اروشاـع ، زور  رد  ار  دوخ  جـئاوح  رد  یعـس  دـنک  كرت  هک  ره  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  قودـص  خیـش  ًاـضیا  و 
قح دشاب ، وا  هیرگو  هودنا  تبیصم و  زور  اروشاع  زور  هک  ره  دروآ و  رب  ار  وا  ترخآ  ایند و  جئاوح 
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تکرب زور  ار  اروشاع  زور  هک  ره  دشاب و  نشور  ام  هب  تشهب  رد  شا  هدـید  دـنادرگ و  وا  رورـس  يداش و  زور  ار  تمایق  زور  یلاعت 
تمایق زور  رد  ار  وا  ادخ  تسا و  هدرک  هریخذ  هچنآ  رد  دباین  تکرب  دـنک ، هریخذ  هناخ  رد  زور  نآ  رد  هقوذآ  تکرب  يارب  درامش و 

.دنادرگ روشحم  منهج  كرد  لفسارد  هّللا -  مهنعل  دعس -  نب  رمع  دایز و  نب  هّللادیبع  دیزی و  اب 

مّرَُحم لّوا  زور  رد  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  تسا -  هدوب  یـساّبع  هفیلخ  مصتعم  لاخ  هک  بیبش -  نب  نایر  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا  و 
تـسا يزور  نیا  هک  دومرف  هن ،  متفگ :  يا ؟  هزور  ایآ  بیبش  رـسپ  يا  هک  دومرف  متفر ،  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  تمدخ  هب 
بارحم رد  دندرک  ادن  اروا  هکئالمو  دیبلط  دنزرف  یلاعت  ّقح  زا  هک  یتقورد  دومرف  باجتسمار  ایّرکز  ترـضح  ياعد  یلاعت  ّقح  هک 
ياــعد هکناــنچ  ددرگ  باجتــسم  وا  ياــعُد  دراد  هزور  ار  زور  نـیا  هـک  ره  سپ   ، ییحی هـب  ار  وــت  دــهد  یم  تراــشب  ادــخ  هـک 

.دیدرگ باجتسمایّرکز 

يارب دنتـسناد  یم  مارح  هام  نیاردار  لاتقو  ملظ  هتـشذگ  نامزرد  ّتیلهاج  لها  هکدوب  یهاـم  مّرحم   ! بیبش رـسپ  يا  هک  دومرف  سپ 
دوخ ربمغیپ  ّتیرذ  اب  هام  نیا  رد  و  دنتـسنادن ، ار  دوخ  ربمغیپ  تمرُح  دنتخانـشن و  ار  هام  نیا  تمرح  تّما  نیا  سپ  هام ،  نیا  تمرح 

!. زگره ار  ناشیا  دزرماین  ادخ  سپ  دندرب  تراغ  هب  ار  ناشیا  لاوما  دندومن و  ریسا  ار  ناشیا  نانز  دندرک و  لاتق 

ْنب نیسح  يارب  نک  هیرگ  سپ  يزیچ ،  يارب  ینک  یم  هیرگ  رگا  بیبش !  رسپ  يا 
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يور رد  ار  کی  چیه  هک  دندرک  دیهش  وا  تیب  لهازا  رفن  هدجیهاب  ار  وا  دندرک و  حبذ  دنفـسوگ  دننام  ار  وا  هک  مالّـسلاامهیلع  یلع 
کلم رازه  راهچ  هک  قیقحت  هب  واهنیمزو  هناگتفه  ياهنامـسآ  وا  تداهـش  يارب  دنتـسیرگ  هک  قیقحت  هبو  .دوبن  يدـننامو  هیبش  نیمز 

.دوب هدش  دیهش  ترضح  نآ  دندیسر  نیمز  هب  نوچ  دندمآ  دورف  نامسآ  زا  ترضح  نآ  ترصن  يارب 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  لآ  مئاق  ترضح  هک  یتقوات  دولآدرگ  وم  هدیلوژ  دنتسه  ترضح  نآ  ربق  دزن  هتـسویپ  ناشیا  سپ 
هیلع ْنیَـسُْحلا  ِتاراَثل  ای  دوب : دـهاوخ  هملک  نیا  ناشیا  راعـش  گنج  تقوردو  دوب  دـنهاوخ  ترـضح  نآ  ناروایزا  سپ  دوش ، رهاـظ 

 . مالّسلا

خرس كاخ  نوخ و  نامـسآ  دش  هتـشک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  مّدج  نوچ  هک  شّدج  زا  شردپزا  مردپ  ارم  داد  ربخ  بیبش !  رـسپ  يا 
ناهانگ عیمج  یلاـعت  ّقح  دوش ، يراـج  وت  يوررب  وت  هدـید  بآ  اـت  مالّـسلا  هیلع  نیـسحرب  ینک  هیرگ  رگا  بیبش !  رـسپ  يا  دـیراب ؛

.رایسب هاوخو  دشاب  كدنا  هاوخ  دزرمایب  ارت  هریبک  هریغص و 

يا .ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نک  تراـیز  سپ  دـشابن  وترب  یهاـنگ  چـیه  ینک و  تاـقالم  ار  ادـخ  یهاوخ  رگا   ! بیبش رـسپ  يا 
نالتاق نک  تنعل  سپ  مالّـسلاامهیلع  نیرهاط  همئاوادـخ  لوسر  اـب  يوش  نکاـس  تشهب  هیلاـع  هفرغ  رد  هک  یهاوخ  رگا   ! بیبشرـسپ

نآ تبیـصم  هک  هاـگره  سپ  یـشاب  هتـشادار  ـالبرک  يادهـش  باوث  لـثم  هک  یهاوخ  رگا   ! بیبـش رـسپ  يا  .ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
 . متفای یم  یمیظع  يراگتسر  ناشیا و  اب  مدوب  نم  شاک  يا  ینعی  امیظَع ؛ اًزْوَف  َزُوفَاَف  مُهَعَم  ُْتنُک  ینَْتَیلای  وگب : ینک  دایار  ترضح 

تاجرد رد  هک  یهاوخ  رگا   ! بیبشرسپ يا 
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هک ام  ّتبحم  تیالو و  هب  داب  وت  ربو  شاب  داش  ام ، يداش  ياربو  شاب ،  كانهودـنا  ام ، هودـنا  يارب  سپ  یـشاب  ام  اب  تشهب  تاـیلاع 
(46) .دنادرگ یم  روشحم  نآاب  تمایق  رد  اروا  یلاعتّقح  دراد  تسود  یگنس  يدرَم  رگا 

مالّـسلا هیلع  قداـص  ترـضح  تمدـخ  هب  تفگ :  هک  (، اـنیبان ینعی   ) فوفکم نوراـه  یبا  زا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  هیولوق  نبا 
ناوخب نانچ  هکلب  قیرط  نیا  هن  دومرف : ندناوخ ،  هب  مدرک  عورش  سپ  نم ،  يارب  ناوخب  هیثرم  هک  دومرف  ترضح  نآ  مدش  فّرـشم 

 : مدناوخ نم  سپ  دیناوخ  یم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ربق  دزنو  تسا  فراعتم  ناتدوخ  دزن  هک 

نم تسیرگ  ترـضح  دمآ -  دهاوخ  یثارم  رکذ  رد  باب  رخآرد  رعـش  نیا  هّمتت  هَّیِکَّزلا - .  هِمُظْعَِال  ْلُقَف  ِْنیَـسُْحلا  ِثَدَـج  یلَع  ْرُْرُما 
عورـش نم  ناوخب ،  هیثرم  نم  يارب  مه  زاب  دومرف : ترـضح  دـش ، مامت  اـت  ار  راعـشا  نآ  مدـناوخ  نم  ناوخب ،  دومرف : مدـش  تکاـس 

: راعشا نیا  ندناوخ  هب  مدرک 

ِكالْوَم یبُْدناَف  یمُوق  ُمَیْرَم  ای  رعش : 

ِكاُکبب يدَعْساَف  ِْنیَسُْحلا  یَلَع  َو 

ره نوراهابا !  يا  دومرف : ترـضح  دنتفرگ ، مارآ  هیرگ  زا  نوچ  سپ  .دندومن  نویـشو  دنتـسیرگ  مه  اهنز  تسیرگب و  ترـضح  سپ 
هکنآات ات ، هد  زا  درک  مک  کی  کی  سپ  تسا  تشهب  وا  يارب  زا  ار ، رفن  هد  دنایرگب  سپ  مالّسلا  هیلع  نیسح  يارب  دناوخب  هیثرم  هک 

نیـسح ماما  بانج  دـنک  دای  هک  ره  : دومرف سپ  دوش ، مزـال  وا  يارب  زا  تشهب  ار ، رفن  کـی  دـنایرگب  دـناوخب و  هیثرم  هک  ره  دومرف :
(47) .دوش بجاو  اروا  تشهب  دنک ، هیرگ  سپار  مالّسلا  هیلع 

يزور تفگ :  هک  تسا  هدرک  تیاور  ْریَُکب  نب  هّللادبع  زا  ربتعم  دنس  هب  زینو 
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نآ ربق  ردایآ  دنفاکشبار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ربق  رگا  هّللا !  لوسر  نبای  هک  مدیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
یلع نب  نیـسح  هک  یتسرد  هب  ، وت لئاسم  تسا  میظع  رایـسب  هچ  ْریَُکب ! رـسپ  يا  هک  دومرف  ترـضح  دـید ؟ دـنهاوخ  يزیچ  ترـضح 

یم يزور  ترـضح  نآ  اـب  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لزنم  رد  تسا  دوخ  ردارب  رداـم و  ردـپ و  اـب  مالّـسلاامهیلع 
نم اب  هک  دوخ  هدعو  هب  نک  افو  اراگدرورپ ! دیوگ : یم  تسا و  هتخیوآ  شرع  تسار  بناج  رب  یهاگ  دنیامن و  یم  يداش  دنروخ و 

ناشیا و ياوءام  نکـسم و  ناشیا و  ناردـپ  مان  ناشیا و  ياهمان  اـب  ار  ناـشیا  دوخ و  ناگدـننک  تراـیز  هب  دـنک  یم  رظن  يا و  هدرک 
وا رب  هک  اهنآ  يوس  هب  دنک  یم  رظن  دیـسانش و  یم  ار  دوخ  نادنزرف  امـش  هچنآ  زا  هدایز  دسانـش  یم  دـنراد  دوخ  ياهلزنم  رد  هچنآ 

: دیوگ یم  دننک و  رافغتسا  ناشیا  يارب  زا  هک  دیامن  یم  لا  ؤس  دوخ  ناردپ  زا  دنک و  یم  ناشیا  يارب  زا  شزرمآ  بلط  دنیرگ و  یم 
دهاوخ وت  هودـنا  زا  دایز  وت  يداش  هنیآ  ره  اهباوث ، زا  تسا  هدـینادرگ  اّیهم  وت  يارب  ادـخ  هچنآ  ینادـب  رگا  نم !  رب  هدـننک  هیرگ  يا 

(48) .دزرمایب تسا  هدرک  وا  رب  هدننک  هیرگ  هک  اطخ  هانگ و  ره  هک  دنک  یم  لا  ؤس  یلاعت  قّح  زا  و  دوب ،

 ! عَمْسِم يا  هک  دومرف  نم  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  نیدْرِک )  عَمْـسِم   ) زا ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا 
نیسح ماما  ربق  ترایز  هب  ایآ  یقارع  لها  زا  وت 
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عبات هک  دنتـسه  یتعاـمج  اـم  دزن  هرـصب و  لـها  زا  روهـشم  فورعم و  مشاـب  یم  يدرم  نم  هچ  هن ،  متفگ :  يور ؟  یم  مالّـسلا  هیلع 
ناشیازا دـنیوگب و  یلاو  هب  ارم  لاوحا  هک  میتسین  نمیا  ناشیا و  ریغ  نایبصان و  لـیابق و  لـها  زا  میراد  رایـسب  نانمـشد  دـنا و  هفیلخ 

عزج هک  دومرف  یلب .  متفگ :  دندرک ؟ ترـضح  نآ  هب  هچنآ  يروآ  یم  رطاخ  هب  زگره  ایآ  هک  دومرف  ترـضح  دسر ، نم  هب  اهررض 
رد هودنا  رثا  نم  هناخ  لها  هکنآ  ات  میرگ  یم  منک و  یم  عزج  هک  مسق  ادخ  هب  یلب ،  متفگ :  ترضح ؟  نآ  تبیـصم  يارب  ینک  یم 

هیرگ دنک  محر  ادـخ  هک  دومرف  ترـضح  .دوش  یم  رهاظ  تبیـصم  راثآ  نم  لاح  زا  ات  ماعط  ندروخ  زا  منک  یم  عانتما  دـنبایب و  نم 
یم كانهودـنا  ام و  يداش  يارب  دـنوش  یم  داش  ام و  يارب  زا  دـننک  یم  عزج  هک  یئاهنآ  زا  يوش  یم  هدرمـش  وت  هک  یتسرد  هب  ارت 

گرم تقو  رد  ینیب  هک  دـشاب  دوز  ام و  ینمیا  يارب  دـندرگ  یم  نمیا  ام و  فوخ  يارب  دـندرگ  یم  فئاخ  ام و  هودـنا  يارب  دـنوش 
ددرگ و نشور  وت  هدید  هک  ارت  دنهد  اهتراشب  وت و  باب  رد  ار  توم  کلم  دننک  شرافس  وت و  دزن  دنوش  رـضاح  نم  ناردپ  هک  دوخ 
ات متسیرگ  زین  نم  تسیرگ و  ترـضح  سپ  شیوخ .  دنزرف  هب  تبـسن  نابرهم  ردام  زا  دشاب  رتنابرهم  وت  رب  توم  کلم  يوش و  داش 

(49) .دنک یم  ینارون  ار  لد  نشور و  ار  مشچ  هک  ثیدح  رخآ 

تیاور هرارُز  زا  ربتعم  دنس  هب  زین  و 
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حابص لهچ  مالّسلا  هیلع  نیسح  رب  تسیرگ  نامـسآ  هک  یتسرد  هب  هرارُز !  يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  تسا  هدرک 
نآ رب  زور  لـهچ  هکئـالم  دـندمآ و  شورخ  شوج و  هب  اـهایرد  دندیـشاپ و  مه  زا  دـندش و  هراـپ  اـه  هوک  فوـسک و  یخرـس و  هب 

ات درکن  هناش  ار  دوخ  يوم  دیـشکن و  همرـس  دـیلامن و  دوخ  رب  نغور  درکن و  باضخ  مشاه  ینب  نانز  زا  ینز  دنتـسیرگ و  ترـضح 
مالّسلاامهیلع نیسحلا  نب  یلع  مّدج  ترضح و  نآ  يارب  زا  میا  هیرگ  رد  ام  هتسویپ  دندروآ و  ام  يارب  ار  دایز  نب  هّللادیبع  رس  هکنآ 

نآ هک  ره  دـش و  یم  رت  شا  هدـید  بآ  زا  شکراـبم  شیر  هک  تسیرگ  یم  ردـق  نآ  درک  یم  داـی  ار  دوخ  راوـگرزب  ردـپ  نوـچ  ، 
هب دـننک و  یم  وا  يارب  هیرگ  دندیهـش  ماما  نآ  ربق  دزن  هک  يا  هکئالم  و  تسیرگ ،  یم  وا  هیرگ  زا  دـید  یم  لاح  نآ  رب  ار  ترـضح 

(50) .دنوش نایرگ  هکئالم ،  زا  تسا  نامسآ  اوه و  رد  هک  ره  اوه و  ناغرم  ناشیا  هیرگ 

هک مدوب  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  رد  يزور  تفگ :  هک  تسا  هدرک  تیاور  یّقر  دواد  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیولوق  نبا  زین  و 
، ار مالّـسلا  هیلع  نیـسح  لتاق  دنک  تنعل  ادخ  دواد ! يا  دومرف : تخیر و  ورف  شکرابم  ياه  هدید  زا  بآ  دیماشایب  نوچ  دـیبلط  بآ 

يارب هنـسح  رازه  دص  یلاعت  ّقح  هتبلا  وا ، لتاق  رب  دنک  تنعل  ار و  ترـضح  نآ  دنک  دای  دماشایب و  بآ  هک  يا  هدـنب  ره  دومرف : سپ 
دنک عفر  وا  زا  هانگ  رازه  دص  دسیونب و  وا 
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مّرخ داش و  کنخ و  لد  اب  تمایق  زور  رد  دشاب و  هدرک  دازآ  هدنب  رازه  دص  هک  دشاب  نانچ  دنک و  دنلب  وا  يارب  هجرد  رازه  دـص  و 
(51) .ددرگ ثوعبم 

مالّـسلا هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  تمدـخ  رد  يزور  تفگ :  بهو  نب  هیواـعم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربـتعم  دنـس  هب  یسوط 1  خیش 
 ! خیش يا  هّللا ،  همحر  مالّسلا و  کیلع  و  دومرف : ترضح  درک  مالـس  دمآ و  رد  سلجم  هب  ینحنم  يدرمریپ  هاگان  هک  میدوب  هتـسشن 

ببس دومرف : ترـضح  تسیرگ .  دیـسوب و  ار  ماما  كرابم  تسد  تفر و  ترـضح  نآ  کیدزن  هب  ریپ  درم  نآ  سپ  نم .  کیدزن  ایب 
زا ار  نایعیـش  دـینک و  جورخ  امـش  هک  مدـنموزرآ  تسا  لاس  دـص  نم  هّللا !  لوسر  نب  اـی  درک : ضرع  خیـش ؟  يا  تسیچ  وت  هیرگ 
نآ منیب  یمن  دش و  دهاوخ  زور  نیا  هام و  نیا  رد  دـش و  دـهاوخ  لاس  نیا  رد  هک  میوگ  یم  هتـسویپ  دـیهد و  تاجن  نافلاخم  تسد 

 . منکن هیرگ  هنوگچ  سپ  امش ، رد  ار  تلاح 

رگا دوب و  یهاوخ  ام  اب  مینک  جورخ  ام  دتفا و  ریخءات  وت  لجا  رگا  خیش !  يا  دومرف : دش  نایرگ  درمریپ  نآ  نخـس  هب  ترـضح  سپ 
 : تفگ درم  نآ  دوب ؛ یهاوخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  تلاسر  ترـضح  تیب  لها  اب  تمایق  زور  رد  ینک ،  تقرافم  ایند  زا  رتشیپ 

.درک مهاوخن  اورپ  دوش  توف  نم  زا  هچ  ره  مدینش  امش  بانج  زا  ار  نیا  هکنآ  زا  دعب 

گرزب زیچ  ود  امش  نایم  رد  هک  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دومرف  ترضح 
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ام اب  یئایب  تمایق  زور  رد  نوچ  نم ،  تیب  لها  نم  ترتع  ادخ و  باتک  دیدرگن : هارمگ  دیـشاب و  اهنآ  هب  کّسمتم  ات  هک  مراذگ  یم 
یکیدزن ایآ  هک  دومرف  ما ،  هفوک  فارطا  زا  درک  ضرع  یـشاب ؟  هفوک  لها  زا  منک  یمن  نامگ  خیـش !  يا  دومرف : سپ  دوب ؛ یهاوخ 

مور و یم  تفگ :  ترـضح ؟  نآ  ترایز  هب  وت  نتفر  تسا  هنوگچ  دومرف : یلب ،  تفگ :  مالّـسلا ؟  هیلع  مولظم  نیـسح  مّدـج  ربق  هب 
همطاف نادنزرف  هب  یتبیـصم  درک و  دهاوخ  نوخ  نیا  بلط  ملاع  دنوادخ  هک  تسا  ینوخ  نیا  خیـش !  يا  هک  دومرف  مور :  یم  رایـسب 

تیب لها  زا  رفن  هدفه  اب  دش  دیهش  ترـضح  نآ  هک  یتسرد  هب  نیـسح .  تبیـصم  لثم  دیـسر  دهاوخن  تسا و  هدیـسرن  مالّـسلااهیلع 
 . ناگدننک ربص  ياهازج  نیرتهب  هب  ار  ناشیا  داد  ازج  ادخ  سپ  دندرک  ربص  ادخ  يارب  دندرک و  داهج  ادخ  نید  يارب  هک  دوخ 

ترضح دشاب و  وا  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دیایب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  تلاسر  ترـضح  دوش  اپ  رب  تمایق  نوچ 
سپ دزیر ، نآ  زا  نوخ  دشاب و  هتشاذگ  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  رب  ار  دوخ  تسد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر 
رگم تسا  هورکم  هیرگ  عزج و  ره  دومرف : ترضح  سپ  ارم ! رسپ  دنتشک  ببس  هچ  هب  هک  نم  تّما  زا  نک  لاوئـس  اراگدورپ ! دیوگ :

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رب  ندرک  هیرگ  عزج و 

(52  ) هدیسر ترضح  نآ  تداهش  رد  هک  يرابخا  رکذ  رد  مراهچ :  لصف 

هک یکلم  اهنامسآ  رد  دنامن  تفگ :  هک  ناملس  زا  تسا  هدرک  تیاور  هیولوق  نب  رفعج  خیش 
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هیلع نیـسح  شدنزرف  تبیـصم  رد  ار  ترـضح  نآ  تفگن  تیزعت  دماین و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تمدـخ  هب 
نآ يارب  دندروآ  کی  ره  تسا و  هدومرف  تمارک  وا  تداهش  هب  یلاعت  ّقح  هک  یباوث  هب  ار  ترضح  نآ  دنداد  ربخ  همه  و  مالّـسلا ، 
یم ترـضح  دـندمآ  یم  هک  کـی  ره  درک و  دـنهاوخ  دیهـش  متـس  روج و  هب  تبرت  نآ  رد  ار  مولظم  نآ  هک  ار  تبرت  نآ  ترـضح 

ناشیا دنک و  حبذ  ار  وا  هک  ره  نک  حبذ  و  دشکب ، ار  وا  هکره  شکب  دنکن و  يرای  ار  وا  هک  ره  نادرگ  لوذخم  ادـنوادخ  هک  دومرف 
 . ناسرن دوخ  بلطم  هب  ار 

هب یلاعت  ّقح  دربن  ایند  زا  یعّتمت  بانج  نآ  نتـشک  زا  دـعب  دـیزی  دـش و  باجتـسم  ناشیا  ّقح  رد  ترـضح  نآ  ياعد  تفگ :  يوار 
.دوب هدش  هایس  ریق  دننام  دنتفای  هدرمار  وا  حبص  دیباوخ  تسم  بش  تفرگ .  ار  وا  هاگان 

هب دندش  التبم  هکنآرگم  دـندوب  لخاد  رکـشل  نآ  نایمرد  ای  ترـضح  نآ  لتق  رد  دـندرک  وا  تعباتم  هک  اهنآ  زا  دـنامن  سک  چـیهو 
(53) دنامب ثاریم  هبزین  ناشیا  دالوا  نایمرد  اهضرم  نیاو  یسیپ  ای  هروخ  ای  یگناوید 

دزن هب  یکدوک  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماـما  ترـضح  زا  زین  و 
نم يارباروا  یلع ،  ای  هک  دومرف  یمار  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  نآ  ، دمآ یم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترـضح 

یم هیرگارچ  ! ردپ يا   : تفگ مولظم  ماما  نآ  يزور   ! تسیرگ یم  دیسوب و  یم  ار  وا  يولگ  ریز  تفرگ و  یم  اروا  سپ  راد  هاگن 
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مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  مسوب  یم  ار  نانمـشد  ریـشمش  عضوم  هک  میرگن  نوچ   ! یمارگ دنزرف  يا  : دومرف ترـضح  ؟  ینک
مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ، دش دیهاوخ  هتشک  همه  وت  ردپو  وتردارب  وت و  هّللاو  یلب ،  دومرف : ؟ دش مهاوخ  هتـشک  نم  ردپ ! يا  هک  تفگ 
ترایز هک  سپ   : تفگ مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنزرف ، يا  یلب  : دومرف ترـضح  ؟ دوب دهاوخ  رود  رگیدکی  زاام  ياهربق  سپ  تفگ : 
(54  .) نم تّما  زا  ناقیّدص  رگم  ارت  رداربو  ارت  ردپو  ارم  دننک  یمن  ترایز  هک  دومرف  ترضح  سپ  وت ؟ تّما  زا  درک  دهاوخام 

مالّسلا هیلع  لوسر  ترضح  نماد  رد  نیسح  ماما  ترضح  يزور  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضحزا  زینو 
لفط نیا  يراد  شوـخ  رایـسب  هچ   ! هّللا لوسراـی   : تـفگ هشیاـع  سپ  دـینادنخ  یم  ارواو  درک  یم  يزاـبوا  اـب  ترـضح  دوـب  هتـسشن 

تـسا نم  لد  هویم  دـنزرف  نیا  هکنآ  لاـحو  وازاارم  دـیاین  شوـخو  ار  نآ  مرادـن  تسود  هنوـگچ  ! وـترب ياو  هک  دوـمرف  ترـضح  ! ار
يارب یلاـعت  ّقح  دـنک  تراـیزار  وا  ، وا تداهـشزادعب  هکره  سپ  تشک  دـنهاوخ  اروا  نم  تّما  هک  یتسرد  هبو  تسا  نم  هدـیدرونو 

ود هکلب  : دومرف ترـضح  ؟ وت ياهّجحزاّجح  کی  هک  تفگ  بّجعت  يور  زادرک  بّجعت  هشیاع  دـسیونب ، نم  ياهّجحزا  ّجـح  کـیوا 
درک و یم  هدایز  ترـضحو  درک  یم  بّجعت  وا  هتـسویپو  ّجـح  راهچ  هکلب  دومرف : ترـضح  ، درک بّجعت  وا  زاـب  نم  ياـهّجح  زاّـجح 

(55) .دشاب هدوب  هرمع  یّجح  ره  اب  هک  نم  ياهّجح  زا  ّجح  دون  دومرف : هکنآات 

دنا هدرک  تیاور  هریغ  هتابن و  نب  غبصا  زا  هربتعم  ياهدنس  هب  مهیلع )  هّللا  ناوضر   ) هیوباب نبا  هیولوق و  نبا  یسربط و  دیفم و  خیش  و 
یم هبطخ  هفوک  ربنم  رب  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  يزور  هک 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 752 

http://www.ghaemiyeh.com


زا دـینک  لا  ؤـس  هچ  ره  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  سپ  دـیباین ، ارم  هکنآ  زا  شیپ  دـیهاوخ  هچنآ  دیـسرپب  نم  زا  هـک  دوـمرف  یم  دـناوخ و 
ؤملاریما ای  تفگ :  تساـخرب و  ( 57  ) صاقو یبا  (56  ) نب دعـس  سپ  مهد ؛  یم  ربخ  ار  امـش  نآ  هب  هّتبلا  هدـنیآ  هتـشذگ و  ياهربخ 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  نم  لیلخ  هک  دومرف  ترـضح  تسه ؟  وم  دـنچ  نم  شیر  رـس و  رد  هک  ارم  هد  ربخ  نینم ! 
یئوم ره  نب  رد  هک  داد  ربخ  تسه و  وت  شیر  رس و  رد  وم  دنچ  هک  ارم  وا  داد  ربخ  درک و  یهاوخ  نم  زا  لا  ؤس  نیا  وت  هک  داد  ربخ 

ربخ رگا  و  درک ، دهاوخ  دیهـش  ار  نیـسح  نم  دنزرف  هک  تسه  يدنزرف  وت  هناخ  رد  دـنک و  یم  هارمگ  ارت  هک  تسه  یناطیـش  وت  زا 
تقو نآ  رد  دش و  دهاوخ  رهاظ  نم  راتفگ  تقیقح  متفگ  هک  يربخ  نآ  هب  نکیلو  درک  یهاوخن  نم  قیدصت  ارت  ياهوم  ددـع  مهد 
دراد هکلب  هدشن  هدرب  دعس  مسا   ( جاجتحا و( داشرا )  ) تیاور رد   ) هیلع هّللا  هنعل  دوب  هدمآ  راتفر  هب  هزات  دوب و  یکدوک  دعـس  نب  رمع 

يدیـسرپ هچنآ  هک  دوـب  نآ  هن  رگا  دوـمرف  رخآ  رد  دوـمرف و  ار  باوـج  ناـمه  ترـضح  دوـمن و  ار  لا  ؤـس  نـیا  تساـخرب و  يدرم 
(58  .) خلا تسا  وت  هچب  نامه  نآ  هناشن  نکل  ارت  ياهوم  ددع  مداد  یم  ربخ  وت  هب  تسا  لکشم  شناهرب 

زا سک  ود  اب  مالّسلا  هیلع  ننیموملاریما  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دانـس ) الا  بُرق   ) رد يریمح 
دوخ باحصا 
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ناشیا نارتش  ندـیباوخ  لحم  نیا  هک  دومرف  تخیر  شکرابم  ياه  هدـید  زا  بآ  دـش  ارحـص  نآ  لخاد  نوچ  دیـسر  البرک  نیمز  هب 
هک تبرت  يا  وت  لاح  هب  اشوخ  ناـشیا ،  ياـهنوخ  دوش  یم  هتخیر  اـجنیا  رد  تسا و  ناـشیا  ياـهراب  ندروآ  دورف  لـحم  نیا  تسا و 

(59) .دوش یم  هتخیر  وت  رب  ادخ  ناتسود  ياهنوخ 

هک دنتسه  نادرخ  یب  زا  یهورگ  ام  دزن  هک  تفگ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هب  دعس  نب  رمع  تسا :  هدرک  تیاور  دیفم  خیش 
هک مداش  نیا  هب  اّما  دننایاناد ، املُع و  نکیلو  دنتـسین  نادرخ  یب  اهنآ  هک  دومرف  ترـضح  تشک ،  مهاوخ  ار  وت  نم  دـننک  یم  نامگ 

(60  .) ینامز كدنا  رگم  دوخ  یهاوخن  قارع  مدنگ  نم  زا  دعب 

مالّـسلا هیلع  نسح  ماما  رب  يزور  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  قودص  خیـش  و 
؟ دروآ رد  هیرگ  هب  هچ  هّللادبعابا !  يا  دومرف : تسیرگ و  داتفا  ردارب  رب  يو  مشچ  نوچ  دش  دراو 

هب هک  تسا  یّمـس  دـسر  یم  نم  هب  هچنآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  دـسر ، یم  وت  هب  هک  تسا  یئالب  تهج  هب  نم  هیرگ  تفگ 
تّما زا  هک  دنشاب  نآ  یعّدم  همه  دنیآ  وت  يوس  هب  رفن  رازه  یس  تسین !  وت  زور  نوچ  يزور  کِمْوَیَک ؛  َمْوَیال  نکلو  دنهد  یم  نم 

وت عاتم  لام و  تراغ  يرارَذ و  ءاسن و  یبس  تمرح و  كاهتناو  نوخ  نتخیر  لتق و  رب  عامتجا  دنمالـسا و  نید  لحتنم  دـنَاوت و  ّدـج 
رب زیچ  ره  دراب و  یم  نوخ  نامسآ  دیآ و  یم  دورف  هّیما  ینب  رب  تنعل  ماگنه  نیا  رد  دننک و  یم 
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(61) .اهایرد رد  اهیهام  اهنابایب و  رد  شوحو  یّتح  دیرگ  یم  وت 

دعب نونک  ات  ایند  لّوا  زا  هک  دید  دهاوخن  تبیصم  نیا  زا  مظعا  یتبیـصم  دنک  هظحالم  يریـصب  لّمءاتم  رگا  قحلا  هک  دیوگ : ّفل  ؤم 
دنشکب و زور  کی  وا  تیب  لها  باحصا و  اب  ار  ناشدوخ  هدازربغیپ  هک  میدیدن  یگرزب  نیا  هب  يا  هعقاو  رَیِس  خیراوت و  هب  هعجارم  زا 
دـنربب و رهـش  هب  رهـش  لافطا  لایع و  اب  ار  وا  دالوا  باحـصا و  ار و  وا  رـس  دـننازوسب و  ار  وا  مایِخ  دـننک و  تراغ  ار  وا  عاتم  لحر و 

نید هن  دشاب  نید  نامه  هب  دانتسا  ناشیا  تّوق  تنطلس و  دننزب و  دننک  یم  وا  هب  باستنا  راهظا  هک  ینید  ّتلم و  هب  ياپ  تشپ  هرسکی 
.رگید ّتلم  رگید و 

رایْهَمَّرَد ِهّللَو  َنیّبِحُمْلا  ِبُولُِقل  اهاْکنَاَو  اهَعَجْوَاَو  اهَمَظْعَا  ام  ٍهَبیـصُم  ْنِم  َنوُعجار  ِْهَیِلا  اـّنا  ِهِّللاـّنِاَف َو  َنیلَّوَـْالا  اـنءابآ  یف  اذـِهب  انْعِمَـس  اـم 
: َلاق ُْثیَح 

ِهِرَْبنَم َداوْعَا  َُهل  َنُومِّظَُعی  رعش : 

اوُعَضَو ُهَدالْوَا  ْمِِهلُجْرَا  َتْحَت  َو 

ُمُکَنُوعَْبتَی ُهُوَنب  ٍمْکُح  ِّيَِاب 

(62  ) ٌعَبَت َُهل  ٌبْحَص  ْمُکَّنَا  ْمُکُرْخَف  َو 

تداهش البرک و  هب  دورو  ات  هبیط  هنیدم  زا  تکرح  ماگنه  زا  نیـسح ع  ماما  ترـضح  هب  تسا  قّلعتم  هک  يروما  نایب  رد  مود :  دصقم 
وا كدوک  ود  تداهش  لیقع و  نب  ملسم 

همّظعم هّکم  بناج  هب  مالّسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  هّجوت  نایبرد  لّوا :  لصف 

ـالبرک و هب  دورو  اـت  هنیدـم  زا  ترـضح  نآ  تکرح  ناـمز  زا  تسا  مالّـسلا  هیلع  ءادهّـشلادّیس  ترـضح  هب  قـّلعتم  هک  يروـُما  ناـیب 
هلاسر نیارد  هدـش  داریا  فلتخم  روط  هب  هلئاه  هعقاو  نیا  ْنیَقیرَف  بتک  رد  نوچ  وا : كدوک  ود  تداهـش  لیقع و  نب  ملـسم  تداهش 

نبدّیـسو دیفم  خیـش  تیاورزا  دـشاب  نکممات  امو  دـنا  هدومنرکذ  هربتعم  بتک  رد  املُع  مظاعا  هچنآزا  يرـصتخم  هب  دوش  یمءافتکا 
هب هراشا  بلطم  ردـص  ردًابلاغو  مینک ،  یم  رایتخا  نیریاس  تیاور  هبار  ناشیا  تیاورو  مینک  یمن  زواـجت  يربط  اـمن و  نباو  سواـط 

لاحلا .دور  یم  نآ  ِلقانو  فالتخا  ّلحم 
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 : میئوگ یم 

هب هضیرع  هدـمآ  رد  تکرح  هب  قارع  رد  نایعیـش  دومن  لاحترا  سدـق  ضاـیر  هب  مالّـسلا  هیلع  نَسَح  ماـما  ترـضح  نوچ  هک  نادـب 
حالص تقو  نآ  رد  ترضح  مینک  یم  تعیب  امش  اب  هدرک  علخ  تفالخ  زا  ار  هیواعم  ام  هک  دنتشون  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح 
هنعّللا هیلع  هیواعم  نوچ  سپ  هیواعم  تفالخ  تّدـم  ءاضقنا  ات  دومرف  رما  ربص  هب  ار  ناشیاو  هدومرف  نآ  زا  عاـنتما  هتـسنادن  رما  نآ  رد 

رما دادـِعا  هب  تسـشن و  وا  ياج  هب  هنعّللا  هیلع  دـیزی  شدـنزرف  تسب  رب  تخر  اـیند  زا  يرجه  متـصش  لاـس  بجر  هاـم  همین  بش  رد 
 : هک نومـضم  نیا  هب  دوب  هنیدـم  مکاح  هیواعم  بناج  زا  هک  نایفـس  یبا  نب  هبتع  نب  دـیلو  هب  تشون  يا  همان  تخادرپ  دوخ  تفالخ 

یبا نب  نمحرلا  دبع  ریبز و  نب  هّللادـبع  و  ( 63  ) رمع نب  هّللادبع  نیـسحلا و  هّللادبع  وبا  زا  نم  يارب  زا  يریگب  تعیب  دـیاب  دـیلو ! يا 
هب يریگرب و  وا  نت  زا  رـس  دـیامن  عانتما  تعیب  زا  مادـک  ره  یئامنن و  لوبق  ناشیا  زا  رذـع  يریگ و  گنت  ناشیا  رب  راک  دـیاب  و  رکب ،

 . يراد هناور  نم  يارب  يدوز 

راد ربخ  هیواعم  ندرم  زا  ناشیا  ات  هک   : تفگ ناورم  .درک  تروشم  رما  نیا  رد  وا  اب  دـیبلط و  ار  ناورم  دیـسر  دـیلو  هب  همان  نیا  نوچ 
سپ ناسر .  لتق  هب  ار  وا  دنکن  تعیب  لوبق  هک  مادک  ره  ریگب و  ناشیا  زا  دـیزی  يارب  زا  تعیب  بلطب و  ار  ناشیا  يدوز  هب  دـنا  هدـشن 

هّللا یلص  لوسر  ترضح  هرّونم  هضور  رد  تقو  نآ  رد  ناشیا  دومن و  بلط  ار  ناشیادیلو  بش  نآرد 
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مدش زاب  دوخ  يارس  هب  نوچ  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیـسر  ناشیا  هب  دیلو  ماغیپ  نوچ  دندوب ، عمتجم  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
.درک مهاوخ  تباجا  ار  دیلو  توعد  نم 

دیامن و یم  ماگنه  یب  تقو  نیا  رد  دیلو  توعد  هّللا !  دبع  ابا  ای  هک  تفگ  ریبز  هّللا  دبع  تشگرب  دوب  نامثع  نب  رمع  هک  دیلو  کیپ 
ار ام  دیلو  تسا و  هدرم  هیغاط  هیواعم  هک  منک  یم  نامگ  دومرف : ترـضح  درذگ ؟ یم  هچ  امـش  رطاخ  رد  تخاس  رطاخ  ناشیرپ  ارم 

رکب یبا  نب  نمحّرلادبع  رمع و  هّللادبع  دندیدرگ  علّطم  دیلو  رطاخ  نونکم  رب  تعامج  نآ  نوچ  هدومن .  توعد  دیزی  تعیب  يارب  زا 
 . میدنب یم  دوخ  يور  هب  رد  میور و  یم  دوخ  ياه  هناخ  هب  ام  هک  دنتفگ 

زج تسین  يا  هراـچ  ارم  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  .درک  مهاوخن  تعیب  دـیزی  اـب  زگره  نم  هک  تفگ  ریبز  نبا  و 
حالس هک  دومرف  رما  دیبلط و  ار  دوخ  یلاوم  تیب و  لها  زا  رفن  یس  درب و  فیرشت  شیوخ  يارس  هب  ترـضح  سپ  دیلو  دزن  هب  نتفر 

ترضح سپ  .دیئآ  رد  هناخ  هب  دوش  دنلب  نم  يادص  رگا  دینیشنب و  هناخ  رد  رب  امش  هک  دومرف  درب و  دوخ  اب  ار  اهنآو  دنتـسب  دوخ  رب 
ار هیواعم  گرم  ربخ  دیلو  تسـشن .  ترـضح  سپ  تسا  دیلو  دزن  رد  زین  ناورم  هک  دید  دیدرگ  سلجم  دراو  نوچ  دـش  هناخ  لخاد 

ترـضح نآ  يارب  دوب  هتـشون  تعیب  نتفرگ  باب  رد  هک  ار  دـیزی  هماـن  دـیلو  سپ  تفگ  عاـجرتسا  هملک  باـنج  نآ  داد  ترـضح  هب 
نامگ نم  دومرف : بانج  نآ  دناوخ ،
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تعیب مدرم  روضح  رد  اراکشآ  هک  نم  زا  تساوخ  یهاوخ  هکلب  منک  تعیب  دیزی  اب  ناهنپ  نم  هکنآ  هب  يوش  یضار  وت  هک  منک  یمن 
 . تسا نینچ  یلب  تفگ :  دیلو  دننادب ، مدرم  هک  منک 

هکنآ ات  هارمه  وت  اب  دنوادخ  ورب  تفگ :  دـیلو  .رما  نیا  رد  ار  دوخ  يءار  ینیبب  ات  حبـص  ات  نک  ریخءات  بشما  سپ  دومرف : ترـضح 
 . میئامن تاقالم  ارت  مدرم  عمجم  رد 

زا رایـسب  نوخ  هکنآ  رگم  یبای  یمن  وا  رب  تسد  رگید  يریگن  تعیب  وا  زا  لاحلا  رگا  رادـم  رب  وا  زا  تسد  هک  تفگ  دـیلو  هب  ناورم 
دیلپ نآ  نخـس  زا  ترـضح  نزب .  ندرگ  ار  وا  هنرگا  دنک و  تعیب  ات  نکم  اهر  ار  وا  يا  هتفای  وا  رب  تسد  نونکا  دوش  هتخیر  نیَِبناج 

رب رداق  کی  چیه  وا  وت و  یتفگ و  غورد  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  وا ، ای  تشک  یهاوخ  ارم  وت  ءاقرّزلا ! نبای  هک  دومرف  دـش و  بضغ  رد 
یم دش  دمآ و  ام  هناخ  رد  هکئالم  تلاسر و  ندعم  تّوبن و  تیب  لها  میئام  ریما ! يا  دومرف : دیلو و  هب  درک  ور  سپ  .دـیتسین  نم  لتق 

هدنـشک راوخبارـش و  قساف و  تسا  يدرم  دیزی  تشاذـگ و  ام  رب  ّتیمتاخ  ماتخ  تشاد و  مّدـقم  شنیرفآ  رد  ار  ام  دـنوادخ  دـننک و 
ارت ات  رگید  دنک و  یمن  تعیب  زگره  وا  لثم  اب  یـسک  نم  لثم  دـیامن و  یم  مادـقا  یـصاعم  قوسف و  عاونا  هب  هینالع  ّقحان و  هب  مدرم 

هس هبنش  بشرد  هعقاو  نیا  دومن و  تعجارم  هناخ  هب  دوخ  نارای  اب  دمآ و  نوریب  دومرف و  ار  نیا  میونش .  میئوگ و  منیبب 
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رگید دـنگوس  ادـخ  هب  يدینـشن  ارم  نخـس  هک  تفگ  دـیلو  اب  ناورم  تفر  نوریب  ترـضح  نوچ  دوب ، هدـنام  بجر  هام  رخآ  هب  زور 
 . تفای یهاوخن  وا  رب  تسد 

یـضار هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دوب ، نم  ياـیند  نید و  تکـاله  بجوم  يدوب  هدیدنـسپ  نم  يارب  هک  ییءار  وت ! رب  ياو  تفگ :  دـیلو 
نیـسح نم  هک  يوش  یم  یـضار  وت  هّللا  ناحبُـس  موش ،  لـخاد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نوخ  رد  نم  دـشاب و  نم  زا  اـیند  عـیمج  متـسین 

دشابن و هنـسح  چیه  تمایق  رد  ار  وا  دوش  کیرـش  وا  نوخ  رد  هک  ره  مسق  ادخ  هب  منکن ؛  تعیب  دـیزی  اب  دـیوگ  هکنآ  يارب  مشکبار 
رد دیلو  دیدنـسپن .  ار  دیلو  يءار  لد  رد  نکلو  يدرک  بوخ  دوب  هظحالم  نیا  يارب  زا  رگا  هک  تفگ  رهاظ  رد  ناورم  دوب ، دهاوخن 

نوچ دـش  هّکم  هّجوتم  هدومن  رارف  هنیدـم  زا  بش  نامهرد  هکنآ  ات  درک  یم  عاـنتما  وا  دومن و  هغلاـبم  ریبز  نبا  تعیب  رد  بش  ناـمه 
ار وا  هک  نادنچ  دوب  هتفر  فراعتم  ریغ  هار  زا  نوچ  داتـسرف  وا  یپ  زا  راوس  داتـشه  اب  ار  هّیما  ینب  زا  يدرم  دـش  علّطم  وا  رارف  رب  دـیلو 

.دنتشگرب دنتفاین و  دندرک  بلط 

الم ار  ترضح  نآ  ناورم  هنیدم  ياه  هچوک  زا  یضعب  رد  هدمآ و  نوریب  هناخ  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  دش  حبـص  نوچ 
وت تحیصن  دومرف : ترضح  .امرف  لوبق  ارم  تحیصن  نک و  تعاطا  ارم  منک  یم  تحیـصن  ارت  نم  هّللادبع !  ابا  ای  تفگ :  درک و  تاق 

زا تسا  رتهب  وا  تعیب  هک  دیزی  تعیب  هب  ارت  منک  یم  رما  نم  تفگ :  تسیچ ؟ 
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 ... مالَّسلا ِمالْسِْالا  یَلَع  َنوُعِجار َو  ِهَیِلا  ّانِا  ِهِلل َو  ّانِا  دومرف : ترضح  وت ؟! يایند  نید و  يارب 

تّما هک  یماگنه  داب  مالس  مالـسا  رب  دومرف : دنار و  نابز  رب  عاجرتسا  هملک  ترـضح  هک  دش  نیا  ثعاب  ناورم  زیگنا  تریح  تاملک 
دومرف یم  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مّدـج  زا  مدینـش  نم  هک  قیقحت  هب  دـیزی و  دـننام  يا  هفیلخ  هب  دـندش  التبم 

هب ترضح  نآ  زا  تشذگ  ناورم  سپ  دش  يراج  ناورم  ترضح و  نایم  رد  رایسب  نانخـس  نایفـس و  یبا  لآ  رب  تسا  مارح  تفالخ 
دیکءات تعیب  رما  رد  داتسرف و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تمدخ  هب  یـسک  دیلو  زاب  دش  هبنـش  زور  رخآ  نوچ  نابـضغ  تلاح 

هّجوتم دوب  هدنام  بجر  رخآ  هب  زور  ود  هبنـشکی  بش  هک  بش  نامه  رد  منک و  هشیدـنا  بشما  ات  دـینک  ربص  دومرف : ترـضح  درک 
اهنآ اب  تفر و  مالّـسلاامهیلع  نسح  شردارب  همطاف و  شردام  ربمغیپ و  شّدج  ربق  رـس  دش  هنیدـم  زا  جورخ  مزاع  نوچ  دـش و  هّکم 

همحر هیفنحلا  نب  دّمحم  رگم  ار  دوخ  تیب  لها  مامت  دوخ و  ناردارب  ردارب و  نادنزرف  دوخ و  نادنزرف  تشادرب  دوخ  اب  درک و  عادو 
نیرتزیزع وت  یمارگ !  ردارب  يا  تفگو :  دـمآ  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  تسا  جورخ  مزاـع  ترـضح  نآ  هک  تسناد  نوـچ  هک  هّللا 

وت مراد و  غـیرد  يدـحا  زا  ار  دوـخ  تحیـصن  هک  متـسین  سک  نآ  نم  يرت و  بوـبحم  نم  يوـس  هب  سک  همه  زا  نـم و  دزن  یقلخ 
نم لصا  اب  یجزامم  وت  هک  اریز  منک ؛  ضرع  مناد  امش  حالص  هچنآ  باب  رد  يرتراوازس 
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هکنآ هچ  تسا ؛  بجاو  نم  رب  تتعاط  هک  یـسک  نآ  وت  تیب و  لها  دّیـس  دنـس و  زورما  یئوت  نم و  ناج  نم و  مسج  نم و  سفن  و 
 . تسا هتشاد  ّررقم  تشهب  تاداس  رامش  رد  تسا و  هدیزگرب  ارت  دنوادخ 

تـسا وا  ناـمرف  تحترد  هک  یئاهرهـش  دـالب و  زا  یئوج و  هراـنک  دـیزی  تعیب  زا  هک  مناد  یم  نینچ  ار  امـش  حالـص  نم ،  ردارب  يا 
تعیب رگا  سپ  یئامن  توعد  شیوخ  تعیب  هب  ار  ناـشیا  یتسرفب و  مدرم  يوس  هب  نـالوسر  يوش و  قحلم  هیداـب  هب  ینیزگ و  يرود 
شهاک وت  لضف  تّورم و  هب  دهاکن و  وت  لقع  نید و  نیا  هب  دـندرک  تعیب  وت  ریغ  اب  رگا  ینک و  دـمح  ار  ادـخ  دـنیامن  رایتخا  ار  وت 
فلاخم يا  هفیاط  وت و  اب  یهورگ  دـنوش  هملکلا  فلتخم  نآ  لها  يوش و  دالب  زا  یکی  لخاد  هک  وت  رب  مسرت  یم  نم  انامه  .دـسرن 
نیرتهب هک  وت  نوخ  يوش و  ریـشمش  ناشن  ریت و  فدـه  هک  یئوت  سک  لّوا  تقو  نآ  دوش  یهتنم  لاتق  لادـج و  هب  راک  دنـشاب و  وت 

، ردارب يا  هک  دومرف  ترـضح  .دـنوش  راوخ  لیلذ و  فیرـش ،  تیب  لها  دوش و  عیاض  رداـم  ردـپ و  لـبق  زا  سفن و  تهج  زا  یمدرم 
هّجوتم دـنراد  كولـسم  یئافو  یب  هویـش  وت  اب  هّکم  لها  رگا  ریگ و  رارق  اجنامه  رد  هّکم و  هب  ورب  تفگ :  منک ؟  رفـس  اـجک  هب  سپ 

رگا تسا و  هداشگ  ناشیا  دالب  دنراد و  میمـص  ياهمزع  میحر و  ياهلد  دنَاوت و  دّج  ردـپ و  نایعیـش  دالب  نآ  لها  هک  وش  نمی  دالب 
رد
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هک ینیبب  ات  وش  لقتنم  یئاج  هب  یئاج  زا  هتـسویپ  وش و  اه  هّرد  اهناتـسگیر و  اهناتـسهوک و  هّجوتم  دـباین  تماقتـسا  وت  راـک  زین  اـجنآ 
.دوش یهتنم  اجک  هب  مدرم  راک  تبقاع 

یـضعب قـفاوم  دـشاب و  نیتـم  مکحم و  تیءار  هک  مراد  دـیما  يدرک و  یناـبرهم  تحیـصن و  هنیآ  ره  ردارب  يا  هک  دوـمرف  ترـضح 
ارت ادخ  ردارب ، يا  هک  دومرف  سپ  تسیرگ  زین  مولظم  ماما  نآ  تسیرگ و  رایسب  درک و  عطق  ار  نخـس  هّیفنح  نب  دّمحم  سپ  تایاور 

ناردارب و ما و  هدش  رفـس  نیا  ياّیهم  ما و  هدیدرگ  همّظعم  هّکم  مزاع  نونکا  يدومن  یهاوخریخ  يدرک و  تحیـصن  دهد  ریخ  يازج 
دوش حناس  هچنآ  شاب و  نم  نیع  ناب و  هدید  شاب و  هنیدم  رد  یهاوخ  وت  رگا  مرب و  یم  دوخ  اب  ار  دوخ  نایعیـش  ناردارب و  نادنزرف 

داد و وا  تسد  هب  درک و  رهم  هدـیچیپ و  مه  رد  ار  نآ  تشون و  همان  ّتیـصو  هدـیبلط  ملق  تاود و  ترـضح  نآ  سپ  سیونب .  نم  هب 
(64  ) .دش هناور  بش  نایم  نآرد 

نتفر نوریب  هّصق  ناـیب  رد  هک  دوـمن  توـالت  ترـضح  نآ  ار  هیآ  نیا  هنیدـم  زا  نتفر  نوریب  تـقو  رد  دـیفم  خیـش  تـیاور  قـفاوم  و 
 . نَیْدَم يوس  هب  نوعرف  سرت  زا  تسا  یسوم  ترضح 

(65 (؛) َنیِملاّظلا مْوَْقلا  َنِم  ینَِّجن  ِّبَر  َلاق  ُبَّقَرَتَی  ًافَئَّاخ  اْهنِم  َجَرَخَف  )

هورگ زا  ارم  شخب  تاـجن  اراـگدرورپ  تفگ  دوب  نانمـشد  ندیـسر  بَقرتم  ناـسرت و  هک  یتلاـح  رد  رهـش  زا  تفر  نوریب  سپ  ینعی 
فیرشت ههاریب  زا  هک  تسا  نآ  بسانم  هک  دنتفگ  ترضح  نآ  تیب  لها  سپ  دش  هناور  ترـضح  نآ  فراعتم  هار  زا  و  ناراکمتس . 

نبا هکنانچ  دیربب 
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یلاعت قح  ات  مور  یمن  رد  هب  تسار  هار  زا  نم  هک  دومرف  ترضح  دباین ، رد  ار  امش  دیایب  امش  بلط  هب  یسک  رگا  هکنآ  ات  تفر  ریبز 
(66) .دنک مکح  ناشیا  نم و  نایم  دهاوخ  هچنآ 

ادـخ لوسر  تیب  لها  ام  زا  یتیب  لها  چـیه  میدـش  نوریب  هنیدـم  زا  ام  یتقو  دومرف  هک  تسا  يورم  مالّـسلااهیلع  هنیکـس  بانج  زا  و 
.دوبن رت  ناساره  ناسرت و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 

نوریب هبّیط  هنیدم  زا  هک  دومن  هدارا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نوچ  هک  تسا  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا 
هب ار  ادص  دنتفاتـش و  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  سپ  دنتفای  یهگآ  ترـضح  نآ  تمیزع  زا  بلّطملادبع  ینب  ياهنز  تارّدـخم و  دور 

هیرگ و زا  ار  دوخ  ياهادـص  هک  داد  مسق  ار  ناشیاو  دومرف  روبع  ناشیا  نایم  رد  ترـضح  نآ  هک  نآ  ات  دـندرک  دـنلب  يراز  هحون و 
هب میراذگبزور  هچ  يارب  ار  يرازو  هحون  ام  سپ  دـنتفگ : هتخوس  رگج  ناگدز  تنحم  نآ  .دـنروآ  شیپ  ربصو  دـننک  تکاس  هحون 

تسا يزور  لثمو  تفر  ایندزا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  يزور  دننام  ام  دزن  نامز  نیا  هک  دنگوس  ادخ 
وت يادف  ارام  ناج  ادـخ  دـنتفر ، ایند  زا  ربمغیپ  نارتخد  موثلک  ّماو  بنیزو  هیّقرو  مالّـسلااهیلع  همطافو  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هک 

 : تفگ درک و  نویـشو  دـمآ  ترـضح  نآ  ياـه  هّمعزا  یکی  سپ  ناراوگرزب ،  راـگدای  ياو  ناـنم  ؤم  بوـلق  بوـبحم  يا  دـنادرگ 
: دنتفگ یم  دندرک و  یم  هحون  وترب  نایّنج  هک  مدینش  تقو  نیارد  هک  نم  هدید  رون  يا  مهد  یم  یهاوگ 

ِلآ ْنِم  ّفَّطلا  َلیتَقَّنِاَو  رعش : 
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ٍمِشاه

(67) ِتَّلَذَفٍْشیُرق ْنِم  ًاباقر  ُّلَذَا 

نآ جورخ  تقورد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  تلاسر  ترـضح  هرهاط  هجوز  هملـسّما  نارگید ،  يدنوار و  بطق  تیاور  قفاوم  و 
مدینـش نم  هک  اریز  قارع ؛  يوس  هب  نتفر  نوریب  هب  نادرگم  كانهودنا  ارم  دنزرف ، يا  : درک ضرع  دـمآ  بانج  نآ  دزن  هب  ترـضح 
.دنیوگ البرکار  نآ  هک  ینیمز  رد  دش  دهاوخ  هتـشک  قارع  نیمز  رد  نیـسح  نم  دـنبلد  دـنزرف  هک  دومرف  یم  هک  وت  راوگرزبّدـجزا 

يا هراچ  نتفر  زا  ارم  موش و  هتشک  دیاب  هلاحمال  نمو  مناد  یمار  بلطم  نیا  زین  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  ردام  يا  هک  دومرف  ترـضح 
ار و دوخ  هدنشک  مسانـش  یم  دش و  مهاوخ  هتـشک  يزور  هچرد  مناد  یم  هک  مسق  ادخ  هب  میامن ،  یم  لمع  ادخ  هدومرف  هب  تسین و 
ناـشیوخ و تیب و  لـها  زا  دـنوش  یم  هتـشک  نم  اـب  هک  ار  ناـنآ  مسانـش  یم  دـش و  مهاوخ  نوفدـم  نآ  رد  هک  ار  هعقب  نآ  مناد  یم 

.دیدرگ مهاوخ  نوفدم  هتشک و  نآ  رد  هکار  یئاج  میامنب  وت  هب  ردام  يا  یهاوخ  رگاو  مدوخ  نایعیش 

ّلحم هملـسّماو  تشگ  رادومنالبرک  نیمزو  دش  تسپ  اهنیمز  ترـضح  نآ  زاجعا  هب  دومرف  هراشا  البرک  بناج  هب  ترـضح  نآ  سپ 
 . تسیرگب ياه  ياه  دیدب و  ار  وا  هاگرکشل  ار و  وا  نفدمو  عجضموار  ترضح  نآ  تداهش 

نانز تیب و  لها  مدرگ و  دیهش  متس  روج و  هب  نم  هک  دنیبب  ارم  هتساوخ  هدومرف و  رّدقم  دنوادخ  ردام ! يا  هک  : دومرف ترـضح  سپ 
هثاغتسا ناشیا  هک  یتلاح  رد  دیامرف  هراظن  ریجنز  لُغ و  رد  ریسا  حوبذم و  ارم  لافطا  دنک و  رادید  هدنکارپ  قرّفتم و  ارم  تعامج  و 
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.دنباین ینیعم  يرصان و  چیه  دننک و 

هملس ّما  هاگنآ  تشک .  دنهاوخ  ارم  زین  مورن  قارع  يوس  هب  هچ  رگا  دش  مهاوخ  هتـشک  نینچ  نم  ادخ  هب  مَسَق  ردام ! يا  دومرف : سپ 
 . مدرک طبض  ار  نآ  هشیش  رد  کنیا  تسا و  هداد  ارم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  یتبرت  نم  دزن  رد  هک  تفگ 

نیا ردام ! يا  دومرف : داد و  هملس  ّما  هب  تفرگ و  رب  البرک  كاخ  زا  یفک  درک و  زارف  تسد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  سپ 
البرک رد  ارم  هک  نادـب  دوش  نوخ  كاـخ  ود  ره  نیا  هک  یماـگنه  ره  رد  نک و  طبـض  هداد  وت  هب  مّدـج  هک  یتـبرت  اـب  زین  ار  كاـخ 

.دنا هدرک  دیهش 

نارگید دیفم و  خیش   ) دنا هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  هدومرف و  ءالج )  ) رد هّللا  همحر  یسلجم  همّالع 
رد اه  هزین  هبراحم و  ياهتمالع  اب  هکئالم  زا  رایسب  ياهجوف  تفر  نوریب  یّلعم  هنیدم  زا  مالّسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  ترـضح  نوچ  هک  ( 
زا دعب  قیالخ  عیمج  رب  ادخ  تّجح  يا  دنتفگ : دندرک و  مالـس  دندمآ و  ترـضح  نآ  هار  رـس  رب  راوس ، تشهب  ياهبـسا  رب  تسد و 

هداتسرف وت  يرای  هب  ار  ام  نونکا  درک  يرای  دَدَم و  ام  هب  رایسب  نطاوم  رد  ارت  ّدج  یلاعت  ّقح  هک  یتسرد  هب  دوخ ، ردارب  ردپ و  ّدج و 
نآ و  تسا ،  هدومرف  رّرقم  نم  نفد  تداهش و  يارب  یلاعت  ّقح  هک  تسا  یعـضوم  نآ  امـش  ام و  هاگ  هدعو  دومرف : ترـضح  تسا . 

نم دزن  هب  مسرب  هفیرش  هعقب  نآ  هب  نوچ  تسا ،  البرک 
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هارمه ام  یـسرت  یم  ینمـشد  زا  رگا  مینک و  یم  تعاطا  ام  هک  امرفب  یهاوخ  هک  یمکح  ره  ادخ ! تّجح  يا  دنتفگ : هکئالم  دـیئآ ،
مسرب دوخ  تداهش  لحم  هب  ات  دیناسر  دنناوت  یمن  نم  هب  يررض  ناشیا  هک  دومرف  ترضح  مینک  یم  وت  زا  ناشیا  ررـض  عفد  میئوت و 

نایعیش و ام  ام ، گرزب  دّیس و  يا  دنتفگ : دندمآ  ترضح  نآ  تمدخ  هب  نوچ  هدش  رهاظ  نایّنج  ناناملسم  زا  رامش  یب  جاوفا  سپ  ، 
نیمه رد  ارت  نانمـشد  عیمج  یئامرفب  رگا  مینک و  تعاطا  ام  ات  اـمرفب  نآ  ریغ  دوخ و  نانمـشد  باـب  رد  یهاوخ  هچنآ  میئوت  نارواـی 

رگم دومرف : درک و  اـعد  ار  ناـشیا  ترـضح  میروآ ؛  لـمع  هب  ینکب  یتـکرح  یـشکب و  یبـعت  دوخ  هکنآ  یب  مینک  كـاله  تعاـس 
.داتسرف نمّدج  رب  یلاعت  ّقح  هک  نآرق  رد  .ٍهَدَّیَشُم  جُوُرب  یف  ُْمْتنُکَْولَو  ُتوَْمْلا  ُمُکْکِرُدی  اُونُوکَت  امَْنیَا  ار : هیآ  نیا  دیا  هدناوخن 

 . مکحم ياه  هعلق  رد  دیشاب  هدوب  دنچ  ره  گرم و  ار  امش  دبای  یم  رد  دیشاب  اج  ره  رد  ینعی 

؛  مهِعِجاضَم یِلا  ُْلتَقْلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  َنیَذلا  َزَرََبل  ْمُِکتُوُیب  یف  ُمْتنُک  َْول  ُْلق   : تسا هدومرف  زاب  و 

هتـشون ندش  هتـشک  ناشیارب  هک  اهنآ  دندمآ  یم  نوریب  هّتبلا  دوخ  ياه  هناخ  رد  دـیدوب  یم  رگا  هک  ناقفانم  هب  دّـمحم  يا  وگب  ینعی 
درک دـنهاوخ  ناحتما  هک  هب  داهج  هب  مورن  نوریب  میامن و  فّقوت  نم  رگا   ، ناشیا تحارتسا  ندـش و  هتـشک  ّلـحم  يوس  هب  دوب  هدـش 

رب یلاعتّقح  هک  ـالبرکرد  ربقرد  دـش  دـهاوخ  نکاـس  هک  ار و  هاـبت  هورگ  نیا  درک  دـنهاوخ  نحتمم  زیچ  هچ  هب  ار و  هارمگ  قلخ  نیا 
ار نآ  تسا  هدیزگ 
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هـسّدقم هعقب  نآ  يوـس  هب  تشگزاـب  هدـینادرگ و  نم  نایعیـش  هاـنپ  ار  فیرـش  ناـکم  نآ  تسا و  هدرک  نهپار  نیمز  هـک  يزور  رد 
رد دش  مهاوخ  دیهش  نم  زور  نآ  رخآ  رد  هک  ءاروشاع  زور  رد  دیئآ  نم  دزن  هب  نکیلو  هتخاس  ناشیا  ترخآ  ایند و  ینمیا  بجومار 

نایّنج سپ  .دنربب  دـیلپ  دـیزی  يارب  ارم  رـس  دـنیامن و  وا  نتـشک  دـصق  هک  دـشاب  هدـنامن  نم  تیب  لها  زا  يدـحا  هک  یتقو  رد  البرک 
عیمج میتشک  یم  هنیآره  تسین  زیاجار  ام  وت  تفلاخمو  تسا  بجاو  وت  رما  تعاـطا  هک  دوب  نآ  هن  رگا  ادـخ ، بیبح  يا  هک  دـنتفگ 

نکیلو تسا  امش  تردق  زا  هدایز  ناشیا  رب  ام  تردق  هک  دنگوس  ادخ  هب  هک  دومرف  ترضح  .دنسرب  وت  هب  هکنآ  زا  شیپارت  نانمـشد 
(68  .) میئامن دایقنا  ار  یلاعت  ّقح  ياضقو  مینک  مامت  قلخ  رب  ار  ادخ  تّجح  هک  میهاوخ  یم 

: دومرف ماقم  نیارد  هینیسح )  نیعبرا   ) بحاص یمق  دّمحم  ازریم  یجاح  ياقآ  دّجمم  خیش 

زیتس دب  هورگ  نیا  اب  نم  تفگ  رعش : 

زیختسر ردنا  مراد  یهاوخداد 

نم هاگنابرق  هدیدرگ  البرک 

نم هارمه  نتودو  داتفه  تسه 

تسا لد  لها  هبعک  نم  هعقب 

تسا لقعم  ار  نایعیش  هورگ  رم 

نتشیوخ ياج  هب  نم  منامبرگ 

نم ربق  ردنا  ددرگ  نوفدم  هک  سپ 

دوش نارا  ّوَز  لیخ  هانپات 

دوش ناراکهنگ  مرج  عفاش 

وخ هتشگرب  مدرم  ناحتما 

ودع زا  مزیرگ  نم  رگ  دوش  یک 

تسا البرک  رد  امش  اب  نم  دعوم 

تسا التبا  زور  هک  اروشاعزور 

هفوک لها  ياه  همان  ندمآ  هّکم و  هب  ترضح  نآ  دورو  رد  مود :  لصف 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 767 

http://www.ghaemiyeh.com


هک نادب  سپ  .دوب  هدنام  بجر  رخآ  هب  زور  ود  هبنـشکی  بش  رد  هنیدم  زا  مالّـسلا  هیلع  ءادهّـشلا  دّیـس  جورخ  هک  تشذگ  قباس  رد 
دش و همّظعم  هّکم  دراو  دوب  نابعش  هام  موس  هک  هعمج  بش  رد  ترضح  نآ 
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(69 (؛)  لیبَّسلا َءَّاوَس  ینَیِدْهَی  ْنَا  ّیبَر  یسَع  َلاق  َنَیْدَم  َءَّاْقِلت  َهَّجَوَت  اَّمل  َو   : ) تسج لّثمت  هکرابم  هیآ  نیا  هب  دش  هّکم  لخاد  نوچ 

تسار هار  هب  ارم  دنک  تیاده  نم  راگدورپ  هک  تسا  دیما  تفگ :  دش  نیدم  رهـش  هّجوتم  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  نوچ  ینعی 
.دناسرب دوصقم  هب  ارم  هک 

هّللادبع بلط  هب  یسک  تفاتش  هّکم  بناج  هب  زین  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسنادب  هنیدم  یلاو  هبتع  نب  دیلو  نوچ  يوس  نآ  زاو 
تعباتم زین  نم  دندرک  تعیب  میدقت  نارگید  نوچ  تفگ :  خساپ  رد  هّللادبع  دنک ، تعیب  دیزی  يارب  دوش  رـضاح  هک  داتـسرف  رمع  نب 
هّللادبع تشاذگ ،  دوخ  لاح  هب  ار  وا  دید و  یناوتب  تحلـصم  دوبن  ینایز  دوس و  نارگن  رمع  نبا  تعیب  رد  دـیلو  نوچ  درک ، مهاوخ 

 . تشاد شیپ  هّکم  قیرط  زین  رمع  نب 

ار مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  موزل  تّرـسم  مودـق  ربخ  دـندوب  هدـمآ  هرمع  هب  فارطا  زا  هک  یعمج  هّکم و  لـها  نوچ  هلمجلاـب ؛ 
نآ رد  ریبز  نب  هّللادبع  دنتفاتـش و  یم  ترـضح  نآ  تمزالم  هب  ماش  حبـص و  ره  دندومن و  تردابم  بانج  نآ  تمدـخ  هب  دـندینش ،

لوغشم هداتسیا  هبعک  بناج  رد  مدرم  نداد  بیرف  يارب  هتـسویپ  دوب و  هدومن  هبعک  تمزالم  دوب و  هدنکفا  هّکم  هب  تماقا  لحر  تقو 
وا رب  هّکم  رد  ترضح  نآ  ندوب  نکلو  دیـسر  یم  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  هعفد  کی  زور  ود  ره  رد  هکلب  اهزور  رثکا  دوب و  زامن  هب 

.درک دهاوخن  تعیب  وا  اب  زاجح  لها  زا  یسک  تسا  هّکم  رد  ترضح  نآ  ات  هک  تسناد  یم  اریز  دومن ؛ یم  نارگ 

دیسر هفوک  هب  هیواعم  تافو  ربخ  نوچ  و 
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دیسر اهنآ  هب  هّکم  هب  ناشیا  نتفر  دیزی و  تعیب  زا  ریبز  نبا  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  عانتما  ربخ  دندش و  علّطم  وا  توف  زا  نایفوک  و 
دیزی تعیب  هیواعم و  توف  باب  رد  دـندرکادا و  یهلا  يانث  دـمح و  دـندش و  عمج  یعازخ  درُـص  نب  نامیلـس  لزنم  رد  هفوک  نایعیش 

وا ياج  هب  هراوخبارش  دیزی  تسبرب و  تخر  هراکمتس  هیواعم  هک  دینادب  انامه  هعیش !  تعامج  يا  هک  تفگ  نامیلـس  دنتفگ ، نخس 
هعیش شیپ  زا  وا و  نایعیش  امش  تفاتش و  همّظعم  هّکم  بناج  هب  تفات و  رب  وا  تعیب  زا  رس  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تسشن و 

وا يوس  هب  همان  دومن  دـیهاوخ  داهج  وا  نانمـشد  اـب  درک و  دـیهاوخ  يراـی  ار  وا  هک  دـیناد  یم  رگا  سپ  دـیا  هدوب  وا  راوگرزب  ردـپ 
کین طرـش  هچنآ  دیزرو و  دیهاوخ  یتسـس  وا  يرای  رد  تسا و  بلاغ  امـش  رب  ْنبُج  فعـض و  رگا  و  دـیئامن ، بلط  ار  وا  دیـسیون و 

هب وا  ترـضح  رگا  هک  دنتفگ  ناشیا  .دـینکفین  شا  هکلهم  رد  دـیهدن و  بیرف  ار  وا  دروآ  دـیهاوخن  لمع  هب  تسا  تعباتم  یهاوخ و 
.دیناسر میهاوخ  روهظ  هب  اهیناشف  ناج  شنانمـشد  اب  وا  يرای  رد  و  درک ، میهاوخ  تعیب  وا  اب  تدارا  تسد  هب  یگمه  دـیایب  ام  يوس 

ریاس هّللا و  همحر  رهاظم  نب  بیبح  و  ( 71  ) یلَجب داّدش  نب  هعافر  و  ( 70  ) هَبََجن نب  ّبیَسُم  درُص و  نب  نامیلـس  مسا  هب  يذغاک  سپ 
نیا رد  ام  هّللا !  لوسر  نبای  هک  دندرک  جرد  هیواعم  تکاله  نایب  انث ، دمح و  زا  دعب  همان  نآ  رد  دنتشون و  وا  يوس  هب  نایعیش 
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ار ّقح  یلاعت  ّقح  امش  بانج  تکرب  زا  دیاش  هکنآ  ات  امرف  هجنر  مدق  ام  رهش  هب  امن و  هّجوت  ام  يوس  هب  میرادن  ییاوشیپ  ماما و  تقو 
وا ام  نکل  هتسناد  تعامج  ریما  ار  دوخ  هتسشن و  ّتلذ  تیاهن  رد  هرام  الا  رصق  رد  هفوک  مکاح  ریـشب  نب  نامعن  دنادرگ و  رهاظ  ام  رب 

و میور ،  یمن  نوریب  زامن  تهج  هب  وا  اب  دیع  رد  میوش و  یمن  رضاح  وا  هعمج  زامن  هب  میناوخ و  یمن  تراما  هب  میناد و  یمن  ریما  ار 
 . مالسلاو ددرگ  قحلم  ماش  لها  هب  ات  مینک  یم  نوریب  هفوک  زا  ار  وا  هدیدرگ  بوص  نیا  هّجوتم  وت  ترضح  هک  دسر  ام  هب  ربخ  رگا 

هغلابم دنداتـسرف و  لالج  تمـصِع و  تیبلها  هدبز  نآ  تمدخ  هب  لاو  نب  هّللادـبع  ینادـمه و  َعمْـسِم  نب  هّللادـبع  اب  ار  همان  نآ  سپ 
دندید رون  رد  هار  باتش  لجع و  مدق  هب  ناشیا  سپ  دنناسرب ، ترضح  نآ  تمدخ  هب  تعرـس  تیاهن  اب  ار  همان  نآ  ناشیا  هک  دندرک 

.دندیناسر مّظعم  ماما  نآ  تمدخ  هب  ار  نایفوک  همان  دندیسر و  همّظعم  هّکم  هب  ناضمر  هام  مهد  ات 

يوس هب  ار  یلولس  ِْنب  هَرا  مُع  داّدش و  نب  هّللادبع  يوادیص و  رِهْـسُم  نب  سیق  نادصاق ،  نآ  نداتـسرف  زا  زور  ود  زا  دعب  هفوک  مدرم 
کی زا  هفوک  لها  يامظع  ار  نآ  زا  يا  همان  ره  هک  دـشاب  همان  هاجنپ  دـص و  هب  بیرق  هک  رایـسب  ياه  هماناب  دنداتـسرف  ترـضح  نآ 

یعیبس یناه  نب  یناه  زور  ود  زا  دعب  هفوک  دیدانص  هراب  رگید  و  دندوب ، هتشون  سک  راهچ  هس و  سک و  ود  سک و 
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: دنتشون ار  نومضم  نیا  نآ  رد  هک  يا  همان  اب  دنتشاد  ناور  ترضح  نآ  تمدخ  هب  ار  یفنح  هّللادبع  نبدیعس  و 

 . ترضح نآ  نایودف  نایعیش و  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تمدخ  هب  تسا  يا  هضیرع  نیا  میحّرلا ؛  نمحّرلا  هّللا  مسب 

ریغ هب  دناوت و  موزل  ترّسم  مودق  رظتنم  تیالو  نیا  مدرم  همه  هک  ناسرب  دوخ  ناهاوخ  اوه  ناتـسود و  هب  ار  دوخ  يدوز  هب  دعب ، اّما 
 . مالّسلاو ناسرب  ماهتسم  ناقاتشم  نیا  هب  ار  دوخ  مامت  لیجعت  هب  هدومرف و  باتش  هّتبلا  هّتبلا  دنرادن  رظن  وت 

یمیتورمع نبدّمحم  يدیبز و  جاّجَح  نبورمع  سیق و  نب  هوْرُعو  ْمیَوُر  نب  ثراح  نب  دـیزی  ْرَْجبَا و  ِْنبْراّجَح  یْعبِر و  نب  ثَبَـش  سپ 
 : نومضم نیا  هب  دنتشون  يا  همان 

يرای يارب  زا  يرایسب  رکشل  هک  ایب  ام  يوس  هب  دریگ  ّقلعت  وت  ترضح  ّتیشم  رگا  سپ  هدیـسر  اهویم  هدش و  زبس  اهارحـص  دعب ؛ اّما 
 . مالسلاو دنرب  یم  رس  هب  وت  فیرش  مدقم  راظتنا  هب  زور  بش و  دنرضاح و  وت 

نآ دیـسر و  ترـضح  نآ  هب  نایافو  یب  نآ  زا  همان  دصـشش  زور  کی  رد  هکنآ  ات  دیـسر  یم  ترـضح  نآ  هب  اه  همان  نیا  هتـسویپ  و 
(72  .) همان رازه  هدزاود  ترضح  نآ  دزن  دش  عمج  هکنآ  ات  تشون  یمن  ار  ناشیا  باوج  دومن و  یم  لّمءات  بانج 

هرصب فارشا  هب  رگید  لوسراب  يا  همان  نداتسرف  هفوک و  بناج  هب  ار  لیقعنب  ملسم  لیلج  دّیس  ترضح  نآ  نداتسرف  رد  مّوس :  لصف 

مرجال دش  عمج  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس  ترضح  دزن  همان  رازه  هدزاود  هکنآات  تشذگدّح  زا  افو  یب  نایفوک  لئاسَرو  لُسُر  نوچ 
 : تشاگن اهنآ  باوج  رد  نومضم  نیا  هب  يا  همان  بانج  نآ 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ؤم ناناملسم و  هورگ  يوس  هب  یلع  ْنب  نیسح  زا  تسا  يا  همان  نیا 
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نایفوک نانم 

هکنآ زادـعب  دـندیناسرب  ار  امـش  بیتاکم  دندیـسربامش و  ناگداتـسرف  زا  دـندوب  سک  رخآ  دیعـس  یناـه و  هک  یتسرد  هب  دـعب ؛ اـّمَا 
هک : دوب نیا  اهنآ  عیمج  لصاحو  متفای  عالطا  اهنآ  همه  نیماضمرب  دوب و  هدیسر  نم  هب  اهامش  زا  رامش  یب  ياه  همان  رایسب و  نالوسر 

.دنادرگ عمتجم  تیادهو  ّقحرب  وت  تکرب  هبار  ام  یلاعت  ّقح  هک  دیاش  ایبام  دزن  هب  يدوز  هب  میرادن  یماماام 

عمتجم هک  نم  يوس  هب  دـسیونب  رگا  سپ  ار  لیقع  نب  ملـسُم  شیوخ  تیب  لها  هقثو  مّع  رـسپو  ردارب  مداتـسرف  امـش  يوس  هب  کنیا 
دمآ مهاوخ  امش  يوس  هب  يدوز  هب  نم  انامه  ، دیدوب هدرک  جرداه  همان  رد  هچنآ  رب  امـش  فارـشاو  نایانادو  ءالَقُع  يءار  تسا  هدش 
نایم رد  دیامن  مایقو  ادخ  باتک  هب  مدرم  نایمرد  دـنک  مکح  هک  یـسک  نآ  رگم  تسین  ماما  هک  مدوخ  ناج  هب  مَسَق  سپ   ، هّللاءاش نا 

 . مالسلاو ، دراد میقتسمّقح  نیدرب  ار  مدرمو  دراذگن  نوریب  هسّدقم  تعیرش  هداّج  زا  مدقو  تلادع  هب  مدرم 

تعیب ياربو  دیبلط  .دوب  زاتمم  تعاجـش  ودادس  حالـص و  ریبدتو و  ملعو  لقع  روفو  هب  هکار  شیوخ  مّع  رـسپ  لیقع  نب  ملـسم  سپ 
بوص نآ  هّجوتم  یبحْرَا  هّللادـبع  نب  نمحّرلادـبعو  یلولـس  هّللادـبع  نب  هرامع  يوادیـص و  رهـسم  نب  سیقاـب  هفوک  لـها  زا  نتفرگ 

لها رگا  هک  دومرفو  ارادـمو  فطلو  ریبدـت  نسُح  نافلاخم و  زا  شیوخ  رما  نامتکو  يراـکزیهرپو  يوقت  هباروا  درک  رماو  دـینادرگ 
.دش نوریب  هّکمزا  هدرک  عادو  ار  ترضح  نآ  ملسم  سپ   ، سیونب نم  يارب  ار  لاح  تقیقح  دنیامن ، قافتا  نم  تعیبرب  هفوک 

هرصب فارشاو  خیاشم  هب  تشون  همان  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  دنا  هتشون  نارگید  امن و  نب  خیش  سواط و  نبدّیس 
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 : نومضم نیدب  ، دندوب ( 73  ) مثیه نب  سیقو  یلشهن  دوعسم  نبدیزیو  دوراج  نبرذنمو  سیق  نب  فنحا  هلمج  زا  هک 

میحرلا نمحرا  هّللا  مسب 

 . بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیسح  زا  تسا  يا  همان  نیا 

لذب ار  نامدرم  ات  دیزگ  رب  تلاسر  تّوبن و  هبار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  دّمحم  یلاعتو  كرابت  دنوادخ  انامه  دعب ؛ اّما 
لها نآ  زا  دـعب  تشاد و  ضوبقم  دوخ  يوس  هب  امّرکت  ار  وا  یلاعتّقح  هاگنآ  دومن  دوخ  راگدرورپ  تلاسر  غـالبا  دومرف و  تحیـصن 
هنتف هکنآ  تهج  هب  ام  دنتفرگ و  تسد  هب  ارام  ّقحو  دندرک  هبلغام  رب  یتعامج  نکلو  دندوب  یلْوَاو  ّقَحَا  وا  ماقم  هب  ترضح  نآ  تیب 
یم لوسر  ادخ و  يوس  هب  ار  امشو  متـشون  امـش  يوس  هب  ار  همان  نیا  نونکا  میتسـشن  شوماخ  ددرگن  هتخیر  اهنوخ  دوشن و  هتخیگنا 
دینک تباجا  رگا  ، دـش فرط  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ّتنـسو  تشگ  دوباـن  تعیرـش  هک  یتسرد  هب  سپ  مناوخ 

 . مالسلاو میامن  تیاده  تسار  هار  هبو  منادرگب  تلالض  قیرط  زا  ار  امش  ارم  نامرف  دینک  تعاطاو  ارم  توعد 

، دناسر هرـصب  دیدانـص  هب  مامت  لیجعت  هب  هک  درپس  دوب  نیزر  وبا  هب  ینّکُم  هک  مان  نامیلـسدوخ  نایلاوم  زا  يدرم  هب  ار  همان  نآ  سپ 
 . دندش نامداشو  دنتفای  یهگآ  نآ  نومضم  زا  دیناسر  هرصب  فارشا  هب  ار  ترضح  نآ  همان  نوچ  نامیلس 

دندـش رـضاح  یگمه  نوچ  دومرف  بلط  ار  دعـس  ینب  هورگو  هلظنح  ینب  تعاـمج  میمت و  ینب  مدرم  یلـشهن  دوعـسم  نب  دـیزی  سپ 
تبترم يارب  زا  هب !  هبدنتفگ  ؟  امش نایم  رد  نم  تلزنم  تناکم و  تسا  هنوگچ   ! میمت ینب  يا  تفگ : 
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يا هتفرگ  یشیپ  همه  رب  تناکمو  فرـشردو  یئالعو  ّزع  زکرمو  فرـشو  رخف  هماهو  یئام  ناوتـشپو  تشپ  وت  هک  دنگوس  ادخ  هب  وت 
زا هقیقد  چیه  ام  : دنتفگ  ، میوج یتناعتسا  امش  زاو  منک  یتروشم  امش  اب  ات  متخاس  نمجنا  ار  امش  نم  انامه  تفگ :  دوعـسم  نب  دیزی  ،
هک دیـشاب  هتـسناد  تفگ  میونـشب .  اـت  يوگب  یهاوخ  هچره  نونکا  میرآ  ناـیم  رد  تسا  حالـص  هچنآو  میراذـگن  ورف  وت  تحیـصن 

تفرگ تعیب  شرسپ  يارب  دریمب  هکنآزا  شیپ  هیواعمو  تخیر  ورف  متسو  ملظ  دعاوق  تخیسگبروج و  هتشرو  هتـشگ  كاله  هیواعم 
ددنب تروص  هک  لاحم  هشیدـنا  نیا  زا  تاهیه  ددرگ و  مکحم  وا  تفالخ  ناینب  دـیآ و  تسار  دـیزی  رب  راک  نیا  هک  تسناد  نانچ  و 

زا هکنآ  لاحو  تسا  تراما  دـنموزرآو  تفالخ  راد  يوعد  تسا  نایمرد  رجاف  راوخبارـش  دـیزی  همه  نیا  ابو  لاـیخ  باوخ و  هب  زج 
 . تسا لضفا  نیکرشم  اب  داهج  زاوا  اب  لاتق  هک  ادخ  هب  دنگوس   ، تسا يرع  ملع  تنیز  زا  يرب و  ملح  هیلح 

یلضف ار  وا  لقع  تفاصحو  لصا  تفارش  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  تسا  ادخ  لوسر  رـسپ  یلع  نب  نیـسح   ! تعامج يا  ناه 
وا اـب  تعیب  تسد  مکحم  ینعی  ، دـینک مالـس  تفـالخ  هب  ار  وا  نوزفا ،  تهج  هزادـنا  زا  تسا  یملعو  نوریب  تفـص  هسدـنه  زا  تسا 

ار ریبکو  دنک  تفوطعار  ریغـص   ، تسا ماکحاو  نَنُـس  هب  ملِاعو  دراد  تبارق  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  هک  دـیهدارف 
داتـسرف تّجح  قلخ  رب  اروا  دـنوادخ  مرجـال  وا  تماـما  ار  تّماو  وا  تیاـعر  ار  تیّعر  تسا  یمارگ  رایـسب  هچ  و   ، دـیامرف تفطـالم 

.داد غالبا  ار  وا  تظعومو 

مدرم يا  ناه 
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رخص انامه  دینکفین ، لطاب  تلالـض و  يداو  رد  ار  نتـشیوخ  دینزن و  همیخ  يوس  کی  هب  ّقح  رون  زا  هناروکروک  ات  دینک  هظحالم  ! 
نآ نونکا  داد ، نالذـخ  شیالآ  ار  امـش  دـیزرو و  دـعاقت  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  باکر  زا  لـمج  موی  رد  فنحا  ینعی  سیق  نب 

.دیئوشب مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  رسپ  ترصن  هب  ار  یگدولآ 

ترتع و رد  وا  ّتلذ  دزادنا و  ّتلذم  هاچ  رد  ار  وا  دـنوادخ  دزاغآ  تحماسم  ترـضح  نآ  ترـصن  زا  هک  ره  هک  يادـخ  هب  دـنگوس 
نآ دینادب  و  ما ،  هدیـشوپ  دوخ  رب  ترجاشم  نشوج  ما و  هدرک  رب  رد  تزرابم  هرز  نم  کنیا  دـنک و  تیارـس  تثارو  هب  وا  تریـشع 

ار امـش  دـنوادخ  دـیآ ، راتفرگ  وا  گنچ  هب  تبقاع  دزیرگب  گرم  زا  هک  سک  نآ  دـهد و  ناج  ماجنارـس  مه  دوشن  هتـشک  هک  سک 
ياهگندخ ام  دلاخ ! ابا  ای  دنتفگ : دنتـشادرب و  گناب  هلظنحونب  تسخن  .دیرآ  نایم  رد  وکین  باوج  دـیهد و  خـساپ  ارم  دـنک  تمحر 

هب نوچ  مینک  ترصن  یئامرف  لاتق  رب  رگا  مینز و  ناشن  رب  یهد  داشگ  نامک  زا  ام  رگا  میئوت  تریشع  ناگدومزآ  مزر  میئوت و  هیانک 
میزادرپب وت  ترصن  هب  دوخ  ياهریـشمش  اب  مینادرگن  يور  دنک  يور  وت  رب  الب  بالیـس  هک  دنچ  و  مینامن ،  سپاو  ینز  شتآ  يایرد 

 . میزاس رپس  وت  شیپ  رد  ار  نت  ناج و  و 

انامه مینزن ،  ماگ  وت  نوریب  مینادن و  وت  تفلاخم  زا  رتضوغبم  ار  زیچ  چیه  ام  دلاخ ! ابا  ای  هک  دـنداد  رد  ادـن  دـیزی  نب  دعـسونب  هاگنآ 
تخاس رومءام  لاتق  كرت  هب  ار  ام  سیق  نب  رخص 
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ضرع هب  ار  لاح  تروص  نآ  زا  سپ  مینک  ترواشم  رگیدـکی  اب  ات  هد  تلهم  يا  هظحل  ار  اـم  نونکا  دـنام ، روتـسم  اـم  رد  اـم  رنه  و 
مه ناشیوخ و  میئوت و  ناردـپ  نادـنزرف  ام  دـلاخ ! ابا  اـی  : دـنتفگ دـندرک و  نخـس  زاـغآ  میمت  نب  رماـع  ونب  ناـشیا  سپ  زا  میناـسر . 

چوک و هب  يور  وت  لیم  هک  اجنآ  مینکفین  تماـقا  لـحر  اـم  درآ و  بضغ  هب  ارت  هک  هچنآ  زا  میدرگن  دونـشخ  اـم  میئوت ،  نادـنگوس 
 . میتعاطا هتخاس  ارت  نامرف  میتباجا و  رضاح  ارت  توعد  دروآ  رفس 

دوخ ترصن  هب  دراد و  ظوفحم  ار  امـش  هراومه  دنوادخ  دیآ  تسار  امـش  رادرک  اب  امـش  راتفگ  رگا  دعـس ! ونب  يا  تفگ :  دلاخ  وبا 
.دیامرف ظوفحم 

 : تشون لاونم  نیدب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  يارب  يا  همان  تفای  عالّطا  تعامج  نآ  رطاخ  نونکمرب  نوچ  دلاخ  وبا 

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

يدناوخ و دوخ  تعاطا  يوس  هب  ارم  هک  متسناد  متفای و  یهگآ  نآ  نومضم  رب  دیسر و  نم  هب  امـش  همان  هک  قیقحت  هب  سپ  دعب ؛ اّما 
هار هب  هک  یلیلد  دنک و  یئوکین  هب  راک  هک  یملاع  زا  ار  ناهج  دراذگن  یلاخ  یلاعت  دـنوادخ  انامه  يدومرف ،  بلط  شیوخ  يرای  هب 

دیا و هّیدمحا  هنوتیز  ياه  هخاش  امـش  و  نیمز ،  يور  رد  وا  تناما  ناما و  و  قلخ ،  رب  دیئادخ  تّجح  امـش  دـیامرف و  تیادـه  داشر 
ندرگ نم  هک  نک  رفس  ام  يوس  هب  کین  لاف  هب  نونکادیئامـش  عرف  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  لصا  ار  تخرد  نآ 

نانچ متشاد و  عضاخ  وت  تمدخ  رد  ار  میمت  ینب 
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ار ناشیا  ندرگ  متخادنا و  دعس  ینب  ندرگ  رد  ارت  تعاط  هدّالق  و  ار ، هاگبآرم  هنشت  رتش  هک  متـشامگ  قیاش  وت  تعباتم  تعاط و  رد 
متـسشب و تشاد  تمدـخ  رد  یناوت  دـعاقت و  شیالآ  هک  ار  ناشیا  تحاس  تحیـصن  لالز  هب  متخاس و  لیلذ  مرن و  وت  تمدـخ  يارب 

 . متخاس یفاص  كاپ و 

باریـس یماـک  هنـشت  زور  رد  دراد و  نمیا  تشهد  زور  رد  دـنوادخ  دومرف : دیـسر  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  هب  هماـن  نیا  نوچ 
: درک همان  طمن  نیا  هب  ار  ترضح  زین  وا  سیق  نب  فنحا  اّما.دیامرف 

(74 () َنُونقُوی َنیَّذلَا ال  َکَّنَفِخَتْسَی  ٌقَّح َو ال  ِهّللا  َدْعَو  َّنِاَف  ِْربْصاَف  دعب ؛  اّمَا  )

هب مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هماـن  نوچ  اّما.دـیناسر  ضرع  هب  هفوک  لـها  یئاـفو  یب  زا  یتراـشا  تیاـنک  هب  هکراـبم  هیآ  نیا  داریا  زا 
زاب ار  مدرم  ياه  هشیدنا  دهاوخ  یمه  دشاب و  دایز  نب  هّللادیبع  ياهتدیکم  زا  تبتاکم  نیا  ادابم  هک  دیـسرتب  دیـسر  دوراج  نبرذـنم 

رذنم مرجال  دوب ، هّللادـیبع  حاکن  هلابح  رد  زین  تشاد  مان  هّیرحب )   ) هک رذـنم  رتخد  دـناسر و  دوخ  لمع  رفیک  هب  ار  سک  ره  دـناد و 
نآ لوسر  هک  درک  رما  درک  تئارق  ار  بوتکم  نآ  داـیز  نبا  نوـچ  دروآ و  داـیز  نبا  دزن  هب  ترـضح  نآ  لوـسر  اـب  ار  بوـتکم  نآ 

.دیشکراد هب  هک  دنا  هتفگ  یضعب  دندز و  ندرگ  ار  ترضح 

 ( ناجرم ؤل و  ؤل   ) باتک رد  ام  خیش  هکلب  رایسب  شنءاش  تلالج  هک  هدوب  ترضح  نآ  يالوم  نامیلـس  نیزر  وبا  نامه  لوسر  نیا  و 
يالاب تخادرپب  وا  لتق  زا  دایز  نبا  نوچ  و  ( 75  ) هتفرگ مدقم  هورع  نب  یناه  زا  ار  وا  هبتر  هدیدع  بتارم  هب 
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بناج هب  دوخ  تشاذگ و  دوخ  ياج  ار  دایز  نب  نامثع  شردارب  دومن و  غیلب  یهیبنت  لیوهت  دـیدهت و  هب  ار  هرـصب  مدرم  تفر و  ربنم 
 . تفاتش هفوک 

یهگآ ار  ناشیا  دنوش  رـضاح  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـصن  هب  البرک  رد  هک  دندرک  رکـشل  زیهجت  یتقو  هرـصب  مدرم  هلمجلاب  و 
(76) .دنتسشنب يراوگوس  تبیصم و  هب  دندوشگب و  راب  مرجال  دندرک ، دیهش  ار  ترضح  نآ  هک  دیسر 

مدرم تعیب  تّیفیک  هفوک و  هب  ملسم  بانج  ندمآرد  مراهچ :  لصف 

(1) مدرم تعیب  تّیفیک  هفوک و  هب  ملسم  بانج  ندمآرد 

نامرف ار  لیقع  نب  ملـسُم  تشون و  ار  نایفوک  ياه  همان  باوج  مالّـسلا  هیلع  نیـسُح  ماما  ترـصح  هک  تفر  حرـش  هب  قباس  لصف  رد 
ياّیهم ترضح  نآ  رم  الا  بسح  ملـسم  بانج  هک  نادب  نونکا ،  .دناسرب  نایفوک  هب  ار  همان  نآ  دیامن و  رفـس  هفوک  تمـس  هب  ات  داد 

دش نوریب  هّکم  زا  ناضَمَر  رهـش  همین  ملـسم  تاملک ،  یـضعب  قفاوم   ) دش نوریب  هّکم  زا  هدرک  عادو  ار  ترـضح  نآ  سپ  ، دش هفوک 
هیلع هّللا  یلص  تلاسر  ترضح  درک و  زامن  هنیدم  دجسم  رد  تفر و  هنیدم  هب  ات  هدرک  لزانم  ّیطو  دشدراو )  هفوکرد  لاّوش  مجنپو 
هلیبق زا  لیلد  ود  اب  هدومن و  اهنآ  عادو  هدرک و  رادـید  ار  دوخ  تریـشع  لـها و  تفر و  دوخ  هناـخ  هب  هدرک  تراـیز  ار  مّلـس  هلآ و  و 
هکنآ ات  هدرک  هبلغ  ناشیارب  یگنشتو  دیسر  رخآ  هب  دندوب  هتشادرب  دوخ  اب  هک  یبآ  هدرک و  مگ  ار  هار  ناشیا  .دش  هفوک  هّجوتم  سیق 

لاح نایب  رد  يا  همان  اجنآ  زاو  دـیناسر  بآ  هب  قیـضم  هیرق  رد  ار  دوخ  رایـسب  تّقـشم  هب  ملـسم  بانجو  دـندش  كاله  لیلد  ود  نآ 
تشون مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  يارب  هفوک  رفس  زا  ءافعتسا  دوخ و 
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.داتسرف ترضح  نآ  يارب  رهسم  نب  سیق  یهارمه  هبو 

هفوک تمس  هب  لیجعت  هب  دیـسر  ملـسم  هب  ترـضح  همان  نوچ.دومن  هفوک  نتفر  هب  رما  ار  واو  هدومرفن  لوبق  ار  وا  يافعتـسا  ترـضح 
دومرف لالجا  لوزن  ّبیسم  نب  ملاس  هناخ  هب  دوب  فورعم  هک  یفقث  هدیبع  یبا  نب  راتخم  هناخ  رد  دیسر و  هفوک  هب  هکنآ  ات  دش  هناور 

جوف جوف  دندومن و  یلاحشوخ  تّرسم و  راهظا  ملسم  مودق  عامتسا  زا  هفوک  مدرم  دش و  لزان  هجسوع  نب  ملـسم  رب  يربط  تیاور  هب 
زا ناشیا  دناوخ و  یم  ناشیا  زا  یتعامج  ره  يارب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  همان  بانج  نآ  دندمآ و  یم  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب 

.دندومن یم  تعیب  دندرک و  یم  هیرگ  همان  تاملک  عامتسا 

ياج هب  یهلا  يانث  دـمح  تساخرب و  هدوب  هّللا  همحر  يرکاش  بیبش  یبا  نب  سباع  تعامج  نآ  نایم  هک  تسا  يربط )  خـیرات   ) رد
ار امـش  مزاس .  یمن  رورغم  تسا و  ناشیا  لد  رد  هچ  مناد  یمن  مدرم و  زا  ار  امـش  مهد  یمن  ربخ  نم  سپ  دعب ؛  اّما  تفگ :  دروآ و 
ار امـش  مهد  باوج  هک  مسق  ادخ  هب  نآ ،  رب  ما  هدرک  سفن  نیطوت  هچنآ  زا  ار  امـش  مهد  یم  ربخ  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  ناشیا ،  اب 

دزمو منک  تاقالم  ار  ادخ  ات  منزب  ریـشمش  امـش  يرای  رد  هتـسویپ  امـش و  نانمـشد  اب  هّتبلا  درک  مهاوخ  رازراکو  دـیناوخب  ارم  هاگره 
.ادخزا رگم  مهاوخن  دوخ 

 ، يدرک ادا  یلوق  رـصتخم  هب  یتشاد  لد  رد  هچنآ  انامه  سباع  يا  دـنک  تمحر  ارت  ادـخ   : تفگو تساـخرب  رهاـظم  نب  بیبح  سپ 
هب مَسَق   : تفگ بیبح  سپ 
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هّللادبع نب  دیعـس  داُرمًارهاظ   ) تساخرب یفنح  سپ  ممزع .  نامه  رب  سباع و  لثم  زین  نم  ّقحب  دنوادخ  وا  زج  تسین  هک  يدـنوادخ 
(77  () تسا یفنح 

نآ تعیب  فرـش  هب  هفوک  لها  زا  رفنرازه  هدجیه  ملـسم  تسد  رب  هک  دنا  هتفگ  نارگید  هّللا و  همحر  دـیفم  خیـش  تفگب .  نیا  لثمو 
هدمآ رد  امش  تعیب  هب  رفن  رازه  هدجیه  نونکات  هک  ترضح  نآ  يوس  هب  تشون  ملـسم  تقو  نیا  رد  دندیدرگ و  زارفارـس  ترـضح 

(78  .) تسا بسانم  دیدرگ  بوص  نیا  هّجوتم  رگا  دنا 

دیدهتار مدرم  دوب  یلاو  هفوک  رد  دیزیو  هیواعم  بناج  زا  هک  ریـشب  نب  نامعن  ، دـش رـشتنم  هفوک  رد  نایفوک  تعیبو  ملـسُم  ربخ  نوچ 
.دندینشن تعاطا  عمس  هبو  دنداهنن  یعقو  اروا  مالک  مدرم  ، دیامنن دمآ  تفر و  شتمدخ  هبو  هدیشک  تسد  ملسُم  زا  هک  دومن  دیعوتو 

رابخارب لمتـشم  تشون  دـیزی  هب  هماـن  دومن  هدـهاشم  ار  ناـمعن  فعـض  نوچ  دوب  هّیُما  ینب  هاوخاوه  هک  هعیبر  نب  ملـسم  نب  هّللادـبع 
همان نینچ  زین  نارگید  دعس و  نبا  نآزا و  ریغ  يردتقم  یلاو  نتساوخو  نامعن  رمارد  تیاعسو  نایفوک  تعیبو  هفوک  هب  ملـسم  ندمآ 

 . دنداد رابِخا  هفوک  عیاقو  رب  اردیزیو  دنتشون 

هیواعم دزن  رد  دنلب  هبترم  هب  نکل  دوب  هیواعم  دیبعرامش  رد  هک  نوج )  رس   ) دیدباوص هب  دیدرگ  دیلپ  دیزی  دزشوگ  بلاطم  نیا  نوچ 
حالصا دراذگاو و  دایز  نب  هّللادیبع  هدهع  هب  زین  ار  هفوک  تموکح  هرصب ،  ترامارب  هوالع  هک  دید  حالص  نانچ  دوب  هدیـسر  دیزیو 
 : نومضم نیدب  ، دوب هرصب  یلاو  تقو  نآ  رد  هک  دایز  نب  هّللادیبع  يوس  هب  تشون  همان  سپ  .دهاوخب  يو  زاار  عیاقو  هنوگ  نیا 

دنتشون و همان  ارم  هفوک  مدرم  زا  نم  نایعیش  دایز ! نبای  هک 
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هفوک بناج  هب  ّینَاَت  یب  دیسر  وت  هب  نم  همان  نوچ  دنک  یم  عمج  نیسح  يارب  رکشلو  هتشگ  هفوک  دراو  لیقع  رسپ  هک  دنداد  یهگآ 
هفوـک زااـیو  ناـسر  لـتق  هبار  وا  هکنیا  اـی  نک  شدـنب  رد  هدروآ و  تسد  هب  دـشاب  رودـقم  هک  هلیح  ره  هبار  لـیقع  نباو  نـک  چوـک 

 . نک شنوریب 

.دومن شیوخ  هموکحلا  بیان  هرصب  رد  ار  دوخردارب  نامثع  دید ، هفوک  رفس  هّیهت  تقو  نامه  دیـسر  دیلپدایز  نبا  هب  دیزی  همان  نوچ 
کیدزن نوچ  دـش  هناور  هفوک  تمـس  هب  دوخ  تیب  لهاو  مشح  یثراـح و  روعا  نب  کیرـش  یلهاـبورمع و  نب  ملـسماب  رگید  زور  و 

،و دوب هتـسب  ار  دوخ  ناهدو  هداهنرـسرب  هایـس  همامع  هک  یتلاح  رد  دش  رهـش  لخاد  هاگنآ  دـش  کیرات  اوه  ات  درکربص  دیـسر  هفوک 
هک تسا  ترـضح  نآ  هک  دندرک  نامگ  دش  یم  هفوک  لخاد  دایز  نبا  هک  یبش  رد  دندوب  مولظم  ماما  مودق  رظتنم  نوچ  هفوک  مدرم 
هب ار  نوعلم  نآ  دـنتفگ و  یم  اـبحرمو  دـندرک  یم  مالـس  وا  رب  هتـسویپ  دـندرک و  یم  يداـشو  حرف  راـهظا  هدروآ  فیرـشت  هفوک  هب 

تفگو ناشیارب  دز  گنابو  دمآ  رد  بضغ  هب  ورمع  نب  ملسم  ّتیعمج  ترثک  زا  هکنآ  ات  دنتخانش  یمن  تئیه  رییغت  تملظ و  هطساو 
لخادو دیناسر  هرامالارـصق  هب  ار  دوخ  نوعلم  نآ  دـندش و  قّرفتم  مدرم  سپ   ، تسا دایز  نب  هّللادـیبع  نیا  هک  مدرم  يا  دـیوش  رود  :

دناوخ هبطخو  تفر  ربـنم  رب  هاـگنآ  دـنوش  عمج  هک  داد  یهگآ  ار  مدرم  دـش  رگید  زور  نوـچ  .دوـمن  هتوـتیبار  بش  نآو  دـش  رـصق 
هدعو ار  ناشیا  دیزی  تعاطا  ردو  دیناسرتب  تخسار  ناشیا  ناطلس ،  تیصعم  زا  دومن و  دیدهتو  لیوهت  ار  نایفوکو 
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هک دیرب  نامگ  ار  هک  ره  هک  دومن  دیکءاتو  هغلابمو  دیبلط  ار  تّالحم  لئابق و  ءاس  ؤر  دـمآ و  دورف  ربنم  زا  هاگنآ  داد  ناسحاو  هزیاج 
امـش لام  نوخ و  دینک  یتسُـسو  یناوت  رما  نیا  رد  رگاو  ، دیراد هضرع  نم  رب  هتـشون و  اروا  مان  دیزی ، اب  تسا  قافنو  فالخ  ماقم  رد 

 . دیدرگ دهاوخ  لالح  نم  رب 

تسا يراک  وت  اب  ارم  ایب  نوریب  هک  وا  يارب  داتـسرف  ماغیپ  دش  یناه  هناخ  باب  لخاد  ملـسم  نوچ  جرفلاوبا )   ) و يربط )   ) تیاور هبو 
هک داد  شخـساپ  یناه   ، ینادرگ دوخ  نامهیمو  یهد  هاـنپ  ارم  هک  ما  هدـمآ  وت  دزن  هب  نم  هک  دومرف  ملـسم  دـمآ  نوریب  یناـه  نوچ  ،
زا هک  متـشاد  یم  تسود  يدومن  نم  رب  دامتعا  يدـش و  نم  هناخ  لخاد  هکنآ  هظحـالم  دوبن  رگاو  يدرک  فیلکت  یتخـس  رما  هبارم 

ملـسم سپ   ، وش لـخاد  منک  نوریب  شیوخ  هناـخ  زا  ارت  مهد و  تسد  زا  ارت  هک  دراذـگن  نم  تریغ  لاـحلا  نکل  يوش  فرـصنم  نم 
(79) .دش یناه  هناخ  لخاد 

دندرک و یم  تعیب  وااب  دـنتفر و  یم  بانج  نآ  تمدـخ  هب  یناهنپ  رد  نایعیـش  دـش  یناه  هناخ  لخاد  ملـسم  نوچ  هقباس  تیاور  هبو 
رهـش نبا  تیاور  هب  هکنآ  ات  دوب  لاونم  نیدب  راک  هتـسویپ  و  دیامنن ، زار  ياشفا  هک  داد  یم  دـنگوس  ار  وا  تفرگ  یم  تعیب  هک  رهزا 
هداد رارق  سوساج  تهج  نیدب  تسااجک و  رد  ملـسم  هک  تسناد  یمن  دایز  نباو  دـندرک  تعیب  وا  اب  نت  رازه  جـنپ  تسیب و  بوشآ 

یناه هناخ  رد  بانج  نآ  هک  دش  علّطم  لقعم  دوخ  مالغ  هطساو  هب  لَیحِو  ریبدت  هب  هکنآ  ات  دنبای  عالّطا  ملسم  لاوحا  رب  هک  دوب 
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نوچ داد و  یم  ربخ  دایز  نبا  هب  تفای و  یم  یهگآ  نایعیـش  لاوحا  يایافخ  رب  تفر و  یم  ملـسم  تمدـخ  هب  زور  ره  لـقعم  تسا و 
 . دش یمن  رضاح  دایز  نبا  سلجم  هب  يرامیب  هناهب  هب  دومن و  ضرامت  دوب  مّهوتم  دایز  نب  هّللادیبع  زا  یناه 

یناه هک  هدش  ثعاب  هچ  تفگو :  دیبلط  ار  یناه  نز  ردـپ  جاّجحلا  نبورمع  هجراخ و  نبءامـساو  ثعـشا  نبدّـمحم  دایز  نبا  يزور 
یم نوریب  هناخ  زاو  هدش  بوخ  هک  ما  هدینـش  تفگ :  تسا .  رامیب  وا  دنیوگ  یم  هکنآ  زج  مینادن  ببـس  دنتفگ : دـیآ ؟ یمن  نم  دزن 

وا یناه و  دزن  هب  دیباتـشب  امـش  کنیا  تفر  مهاوخ  وا  تدایع  هب  تسا  ضیرم  وا  هک  منادب  رگاو  دنیـشن  یم  دوخ  هناخ  ِرَد  رد  دیآ و 
زا هک  یناه  نم و  ناـیم  هک  مرادـن  تسود  نم  اـنامه  دـیامنن ، عییـضت  ارم  هبجاو  قوقح  دـیایب و  نم  سلجم  هب  هک  دـینک  فیلکت  ار 

.ددرگ عفترم  یترودک  رابغ  تسا  برع  فارشا 

، ءامـسا هب  هار  نیب  رد  یناـه  دـنداد ، تکرح  داـیز  نبا  لزنم  تمـس  هب  دوب  هک  يوحن  ره  هب  ار  وا  دـنتفر و  یناـه  دزن  هب  ناـشیا  سپ 
یّلست ار  وا  درادن و  رطاخ  رد  وت  اب  يدب  وا  هک  اریز  سرتم  تفگ :  ءامسا  مکانمیب ،  فئاخ و  دایز  نبا  زا  نم  ردارب  رـسپ  يا  تفگ : 

، دـنروآ هّللادـیبع  دزنار  هلیبق  خیـش  نآ  هلیح  ری و  وزت  هعدـخ و  رکم و  هب  دـندروآ  رد  نوعلم  نآ  سلجم  هب  ار  یناه  هکنآ  ات  دادـیم 
 : تفگ داتفا  یناه  هب  هّللادیبع  رظن  نوچ 

يوس هب  دوخ  ياپ  هب  هک  نآ  دارم  هُالْجِر ؛  ٍنئاِخب  َکتتَا 
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اب يا و  هدرک  اپ  رب  دوخ  هناخ  رد  هک  تسا  يا  هنتف  هچ  نیا  یناه !  يا  هک  باـطخ  باـتع و  هب  درک  عورـش  وا  اـب  سپ  يدـمآ  گرم 
نامگ ینک و  یم  عمج  وا  يارب  حالس  رکـشل و  يا و  هداد  اج  دوخ  هناخ  رد  ار  لیقع  نب  ملـسم  يا و  هدمآ  رب  تنایخ  ماقم  رد  دیزی 

.دنام دهاوخ  یفخم  ناهنپ و  ام  رب  بلاطم  نیا  هک  ینک  یم 

داتفا لقعم  رب  یناه  رظن  نوچ  دیبلط  دوب  علّطم  لیقع  نب  ملـسم  یناه و  لاح  يایافخ  رب  هک  ار  لِقْعَم  دایز ، نبا  سپ  درک  راکنا  یناه 
تفگ مرج  .دنک ال  راکنا  تسناوتن  رگید  هدرک و  هاگآ  ناشیا  رارسا  رب  ار  نیعل  نآ  هدوب و  دایز  نبا  سوساج  نوعلم  نآ  هک  تسناد 

وا هک  مدرک  ایح  نم  دیبلط و  هانپ  هدمآ و  نم  هناخ  هب  ربج  هب  هکلب  ما  هدرواین  هناخ  هب  ما و  هدیبلطن  ار  ملسم  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  : 
سپ زا  دورب و  دـهاوخ  هک  اجک  ره  ات  منک  نوریب  دوخ  هناخ  زا  ار  وا  مورب و  اـت  نک  صخرم  ارم  نونکا  منک  نوریب  دوخ  هناـخ  زا  ار 
دایز نبا  وت ؛ دزن  هب  نم  نتشگرب  هب  یشاب  نئمطم  ات  دشاب  وت  دزن  هک  مراپسب  وت  هب  ینهر  یشاب  هتساوخ  رگا  مدرگ و  رب  وت  دزن  هب  نآ 

، دش دهاوخن  زگره  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  یناه  ینادرگ ،  رـضاح  نم  دزن  هب  ار  ات  وا  مرادن  رب  وت  زا  تسد  هک  مسق  ادخ  هب  تفگ : 
يروآ لتق  هب  ار  وا  هک  مهد  وت  تسد  هب  ار  دوخ  نامهم  لیخد و  نم 
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یلهاب رمع و  نب  ملسم  دیماجنا  لوط  هب  ناشیا  نایم  نخس  نوچ  سپ  .درک  یم  هقیاضم  وا  ندروآ و  رد  درک  یم  هغلابم  دایز  نبا  و   ؛
یناکم رد  درب و  رـصق  راـنک  هب  هتفرگ  ار  وا  تسد  میوگ و  نخـس  وا  اـب  تولخ  رد  نم  اـت  راذـگب  ریم ! ـالا  اـهّیا  تفگ :  تساـخرب و 

یم دنگوس  ادخ  هب  ارت  یناه !  يا  تفگ :  ورمع  نب  ملـسم  سپ  دینـش ، یم  ار  ناشیا  مالک  دـید و  یمار  ناشیا  دایز  نبا  هک  دنتـسشن 
تسا یشیوخ  تبرق و  هطبار  دیزی  دایز و  نبا  ملسم و  نایم  نکفیم ،  الب  رد  ار  دوخ  هلیبق  هریشع و  هِدَم و  نتـشک  هب  ار  دوخ  هک  مهد 
دنزرف لوسر  هک  ار  دوخ  نامهیم  هک  مدنـسپ  یمن  دوخ  رب  ار  گنن  نیا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ :  یناه  تشک ،  دـنهاوخن  ار  وا  و 

ادـخ هب  دنـشاب ، ناوارف  نم  نارواـی  ناوعا و  مشاـب و  اـناوت  تسردـنت و  نم  هک  نآ  لاـح  مهد و  نمـشد  تسد  هب  تسا  ادـخ  لوسر 
 . موش هتشک  هک  نآ  ات  تشاذگ  مهاوخن  او  وا  هب  ار  ملسم  مشاب  هتشادن  روای  چیه  رگا  دنگوس 

(2) مدرم تعیب  تّیفیک  هفوک و  هب  ملسم  بانج  ندمآرد 

هب تفگ :  درک و  دـیدهت  ار  یناه  دـندرب  وا  کیدزن  هب  ار  وا  نوچ  دـیبلط  دوخ  دزن  هب  ار  یناه  دینـشب  ار  نانخـس  نیا  نوچ  دایز  نبا 
تردق تّوق و  نینچ  ارت  تفگ :  یناه  دنرادرب ، تنت  زا  رس  هک  مهد  نامرف  ینکن  رضاح  ار  ملسم  تقو  نیا  رد  رگا  هک  دنگوس  ادخ 

هنهرب ياهریشمش  اب  ار  وت  يارس  نامز  رد  يدرگ  هشیدنا  نیا  نوماریپ  رگا  هچ  ینز  ندرگ  ارم  هک  تسین 
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رد دـنراد و  یهارمه  وا  اـب  وا  هلیبـق  موق و  هک  درک  یم  ناـمگ  ناـنچ  و  دـنیامرف ، رفیک  جِـحْذَم  هفیاـط  تسد  هب  ارت  دـنهد و  راـصح 
 . یناسرت یم  هدیشک  ياهریشمش  هب  ارم  تفگ :  ؛  یُنفوَُخت ِهَقِراْبلا  ابَا  َْکیَلَع  هافهلا  و  تفگ :  دایز  نبا  دنیامن ، یمن  یتسس  وا  تیامح 

یناـه ینیب  اـت  دز  رایـسب  وا  ینیب  ور و  رب  تشاد  تـسد  رد  هـک  بوـچ  نآ  اـب  سپ  .دـندروآ  وا  کـیدزن  ار  یناـه  هـک  درک  رما  سپ 
يریلد یناـه  تسکـش و  بوچ  نآ  هک  نادـنچ  اـت  تخیر  ورف  وا  تروص  تشوگ  دـش و  يراـج  وا  ياـه  هماـج  رب  نوخ  تسکش و 

درم نآ  دشکب  دایز  نبا  هب  ار  ریـشمش  نآ  تساوخ  دوب و  دایز  نبا  تمدـخ  رد  هک  یناوعا  زا  یکی  ریـشمش  همئاق  هب  دز  تسد  هدرک 
رب دیریگب و  ار  یناه  هک  دز  نامالغ  رب  گناب  دید  نینچ  هک  دایز  نبا  دنارب ، غیت  یناه  هک  دـش  عنام  تفرگ و  ار  غیت  نآ  رگید  فرط 

نبءامـسا نوچ  دنتـسب ، وا  رب  رد  دندنکفا و  شا  هناخ  تویب  زا  یقاُطا  رد  دندیـشک و  دنتفرگب و  ار  وا  نامالغ  دیربب ، دیـشکب و  نیمز 
يدرک و رما  ار  ام  وت  تفگ :  دروآ و  دایز  نبا  هب  يور  درک  هدهاشم  ار  تلاح  نیا  ءامسا  نب  ناّسح  دیفم  خیـش  تیاور  هب  هجراخ و 

رما دـش و  بضغ  رد  وا  مالک  زا  دایز  نبا  یئامن !؟  یم  راتفر  وحن  نیا  هدومن  ردـغ  وا  اـب  نونکا  میدروآ  هلیح  هب  ار  درم  نیا  میتفر و 
.دندیناشن و ار  وا  یلیس  تشم و  برض  هب  دندز و  هنیس  رب  تشم  ار  وا  هک  درک 
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سپ میشاب .  یم  یـضار  وا  هدرک  هب  ام  دنکب  دهاوخ  هچنآ  تسا  ام  بّد  ؤم  ریما  تفگ :  تساخرب و  ثعـشالا  نبدّمحم  تقو  نیا  رد 
درک و هطاحا  ار  نیعل  نآ  هرامالا  رـصق  درک و  عمج  ار  جـحْذَم  هلیبق  ورمع  هتـشگ ،  هتـشک  یناه  هک  دیـسر  جاّـجح  نبورمع  هب  ربخ 
، دـش مّهوتم  دایز  نبا  دـنیامن  یم  یناه  نوخ  بلط  دـندش و  عمج  جـحْذَم  هلیبق  ناعاجـش  کنیا  جاّـجح  نبورمع  منم  هک  دز  داـیرف 
 . تسا هتـشگن  هتـشک  تسا و  هدنز  وا  هک  هد  ربخ  ار  مدرم  هاگنآ  نک  رادید  ار  وا  ور و  یناه  دزن  هب  هک  درک  نامرف  ار  یـضاق  حیرُش 

ناشیا زا  رفن  هد  رگا  نم  ناشیوخ  هلیبق و  دنیاجک  دیوگ  یم  تسا و  يراج  وا  يور  زا  نوخ  هک  دید  تفر  یناه  دزن  هب  نوچ  حـیرُش 
تسا و هدنز  یناه  هک  داد  یهگآ  ار  مدرم  دـش و  نوریب  یناه  دزن  زا  حیرُـش  سپ  .دـنناهرب  دایز  نبا  گنچ  زا  ارم  دـنیآ  رد  رـصق  هب 

.دندش هدنکارپ  هدومن و  دمح  ار  ادخ  تسا  هدنز  وا  هک  دنتسنادب  وا  هلیبق  نوچ  هدوب ،  غورد  وا  لتق  ربخ 

هفوک نایافو  یب  لاتق  يارب  زا  دیئآ  نوریب  هک  دننک  ادن  دوخ  باحصا  نایم  رد  هک  درک  رما  دیسر  ملـسم  بانج  هب  یناه  ربخ  نوچ  و 
دجـسم و یتقو  كدنا  رد  داد  بیترت  یمَلَع  هلیبق  ره  يارب  دمآ  نوریب  ملـسم  دندش  عمج  یناه  هناخ  ِرَد  رب  دندینـش  ار  يادـص  نوچ 

وا ناروای  زا  یضعب  دندوبن و  وا  اب  هرام  الاراد  رد  رفن  هاجنپ  زا  هدایز  دش و  گنت  دایز  نبا  رب  راک  وا و  باحصا  زا  دش  رپ  رازاب 
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دندنکفا و یم  گنس  دنتفرگ و  نایم  رد  ار  هرامالا  رـصق  ملـسُم  باحـصا  سپ  دنور  وا  دزن  هب  هک  دنتفای  یمن  یهار  دندوب  نوریب  هک 
ارت تفگ :  دیبلط و  دوخ  دزن  هب  ار  باهـش  نبریثک  دید ، ار  نایفوک  شروش  نوچ  دایز  نبا  .دـنداد  یم  مانـشد  شردام  دایز و  نبا  رب 
ءُوس دیزی و  تبوقع  زا  ار  مدرم  جحْذَم  زا  دـیامن  تعاطا  ارت  هک  ره  ابوش  نوریب  هرامالاراد  زا  تسا  رایـسب  ناتـسود  جـحْذَم  هلیبق  رد 

زا ار  دوخ  ناتـسود  هک  داتـسرف  ار  ثعـشا  نبدّمحم  و  دینادرگ ، تسُـس  ار  ناشیا  ملـسُم  تنواعم  رد  دیناسرتب و  دیدش  برح  تبقاع 
ضْرِع لام و  ناج و  هب  دیآرد  تیار  نیا  تحت  رد  هک  ره  هک  دنک  ادـن  دـیاشگب و  ناما  تیار  دـنک و  عمج  دوخ  دزن  رد  هَدـْنِک  هلیبق 

.دشاب ناما  رد 

نوریب راّدـغ  ناـیافو  یب  نآ  نداد  بیرف  يارب  ار  نشوجلا  يذرمـش  ربـجلا و  نبراّـجَح  یعبِر و  نب  تَبَـش  یلهذ و  عاـقعق  نینچمه  و 
.داتسرف

تقفاوم زا  ار  مدرم  یناطیـش  سواسو  هب  رگید  هورگ  نآ  دندش و  عمج  نآ  درگرب  یعمج  درک و  دـنلب  یمَلَع  ثعـشا  نبدّـمحم  سپ 
دندروآ درگ  ار  ناراّدغ  نآ  زا  رایسب  یهورگ  هکنآ  ات  دندینادرگ  یم  لّدبم  قّرفت  هب  ار  ناشیا  ّتیعمج  دندرک و  یم  نامیشپ  ملـسم 

.دندمآ رد  هرامالاراد  هب  رصق  بقع  هار  زا  و 

داتسرف نوریب  ناقفانم  زا  یهورگ  اب  ار  وا  داد و  بیترت  یْعبِر  نبَثبَش  يارب  یمَلَع  درک  هدهاشم  دوخ  عابتا  رد  یترثک  دایز  نبا  نوچ  و 
رب هورگ  يا  هک  دندرک  ادن  ار  ملسم  عابتا  هدمآ و  رب  رصق  ماب  رب  هک  درک  رما  ار  لیابق  ناگرزب  هفوک و  فارشا  و 
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دّهعتم ریما  دینک ، تعاطا  رگا  تسین و  ناشیا  بات  ار  امش  دنـسر و  یم  ماش  ياهرکـشل  کنیا  هک  دیوش  هدنکارپ  دینک و  محر  دوخ 
دیوشن قرّفتم  رگا  هک  تسا  هدرک  دای  دنگوس  و  دنادرگ ، فعاضم  ار  امـش  ياهاطع  دهاوخب و  دیزی  زا  ار  امـش  رذع  هک  تسا  هدش 

ماش لها  رب  امش  نادنزرف  نانز و  دنشکب و  راکهانگ  ياج  هب  ار  هانگ  یب  دنروآ و  لتق  هب  ار  امش  نادرم  دنسرب  ماش  ياهرکـشل  نوچ 
.دوش تمسق 

دـش کیدزن  هکنآ  ات  دنداد  یم  راذنا  فیوخت و  ار  مدرم  تاملک  وحن  نیا  زا  زین  دـندوب  دایز  نبا  اب  هک  یفارـشا  باهـش و  نبریثک  و 
.دنداهن قّرفت  قافن و  يانب  دش  زیگنا  تشهد  زیمآ  تشحو  نانخس  نیا  ار  هفوک  مدرم  باتفآ ،  بورغ 

هّللا همحر  لیقَعنب  مِلْسُم  رود  زاافَو  یب  نایفوک  ندش  قرّفتُم 

لوا تمسق 

يارب لیقع  نب  ملـسم  اب  هک  میدوب  رفن  رازه  راهچ  ام  تفگ :  هک  یلدج  ساّبع  زا  وا  هدرک و  تیاور  قاحـسا  نب  سنوی  زا  فَنِْخمُوبَا 
قّرفتم ملسم  رود  زا  مدرم  وحن  نیا  هب  ینعی  میدش  رفن  دصیـس  هک  میدوب  هدیـسرن  هرامالا  رـصق  هب  زونه  میدرک  جورخ  دایز  نبا  عفد 

(80) .دندش

ای نادـنزرف  تسد  دـندمآ و  یم  اهنز  هک  دیـسر  یئاـج  هب  راـک  دـندش و  یم  هدـنکارپ  ملـسم  رود  زا  هتـسویپ  هفوک  مدرم  هلمجلاـب ؛ 
راک یپ  دیریگ و  شیوخ  رـس  هک  دنتفگ  یم  ار  دوخ  نادنزرف  دندمآ و  یم  نادرم  و  دندرب ، یم  هناخ  هب  هتفرگ و  ار  شیوخ  ناردارب 
تقو هکنآ  ات  دندش  هدنکارپ  ملـسم  رود  زا  مدرم ،  هتـسویپ  سپ  میرواین ،  ناشیا  بات  ام  دسر  ماش  رکـشل  ادرف  نوچ  هک  دـیور  دوخ 

، درک ادا  دجسم  رد  ار  برغم  زامن  ملسم  دش و  زامن 
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دجسم زا  تساوخ  دید  نایفوک  زا  یئافو  یب  وحن  نیا  نوچ  ملسم  رفن ، یـس  زج  هدنامن  یقاب  وا  اب  هوبنا  تعامج  نآ  زا  هک  یتلاح  رد 
داهن نوریب  هِْدنِک  رد  زا  ياپ  نوچ  تشادن ،  تقفاوم  سک  هد  زا  هدایز  وا  تقفارم  رد  هک  دوب  هدیـسرن  هَْدنِک  باب  هب  زونه  دیآ  نوریب 
لزنم هب  ار  وا  ای  دنک  تلالد  یئاج  هب  ار  وا  هک  دیدن  رفن  کی  درک  هاگن  مولظم  بیرغ  نآ  سپ  دنام ، هنت  کی  دوبن و  وا  اب  سک  چیه 

.دیامن وا  دصق  ینمشد  رگا  دنک  تنواعم  ار  وا  ای  درب  دوخ 

تعامج زا  هَلیَجب  ینب  ياه  هناخ  هب  وا  روبع  هکنآ  اـت  دورب  اـجک  هک  تسناد  یمن  دـیدرگ و  یم  هفوک  ياـه  هچوک  رد  هناّریحتم  سپ 
دیـسا هجوز  دوب و  هدرک  دازآ  ار  وا  هک  دوب  سیق  نب  ثعـشا  زینک  وا  دیـسر و  هَعْوَط  هناخ  رد  هب  تفر  هار  يا  هراپ  نوچ  داـتفا  هَدـْنِک 

هداتـسیا وا  راظتنا  هب  هناخ  رد  رب  هَعْوَط  دوب  هدماین  هناخ  هب  شرـسپ  نوچ  و  دوب ، هدـیناسر  مه  هب  يرـسپ  وا  زا  دوب و  هتـشگ  یمرـضخ 
: دومرف ملسم  سپ  تفگ  مالس  باوج  هعوط  درک  مالس  درب و  فیرشت  وا  کیدزن  دید  ار  وا  نوچ  ملسم  بانج  دوب ،

.ًءَّام ینقِْسا  ِهّللا  َهَمَا  ای 

رتخارپ مشچ  اب  هفوک  بیرغ  رعش : 

ردام هدنخرف  ياک  تفگ  نز  نادب 

بات زا  هدوبرب  شطع  زوس  ارم 

بآ هرطق  مکشخ  ماک  رب  ناسَر 

ار بآ  فرظ  هعوط  تسشن ،  اجنآ  دیماشآ  بآ  ملسم  نوچ  دروآ ، بانج  نآ  يارب  یبآ  ماج  هَعْوَط  امن ، باریـس  یبآ  تبرـش  هب  ارم 
وا هناخ  رد  هک  ار  ترضح  نآ  دید  تشگرب  تشاذگ و  هناخ  هب  درب 
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هرابود دومرفن ، باوج  ملسم  ورب ، دوخ  هناخ  هب  زیخ و  رب  تفگ :  یلب .  دومرف : يدیماشاین ؟  بآ  رگم  ادخ ! هدنب  يا  تفگ :  هتـسشن 
هب زیخ  رب  ادـخ ! هدـنب  يا  هّللا ،  ناْحبُـس  تفگ :  نز  نآ  موس  هعفد  ات  دوب  شوماـخ  ملـسم  ناـنچمه  درک  هداـعا  ار  دوخ  مـالک  هعوط 

: وت يارب  منک  یمن  لالح  مه  نم  تسین و  هتسیاش  نم  هناخ  رد  رب  بش  تقو  نیا  رد  وت  ندوب  هچ  ورب ؛ دوخ  لها  يوس 

شیوشت بوشآ و  رپ  هفوک  تسا و  بش  رعش : 

شیوخ هگشیاسآ  يوس  وش  ناور 

تسا نکمم  ایآ  مرب  یمن  یئاج  هب  هار  مبیرغ و  تسین  يرای  یشیوخ و  هناخ و  رهش  نیا  رد  ارم  هّللا !  هَمَا  ای  دومرف : تساخ  رب  ملـسم 
؟  تسیچ امـش  هّیـضق  درک  هضرع  ، ارت منک  تافاکم  زور  نیا  زا  دـعب  نم  دـیاش  یهد و  هاـنپ  دوخ  هناـخ  رد  ارمو  ینک  ناـسحا  نم  هب 

اهنت و ارم  دنتشادرب و  نم  يرای  زا  تسدو  دندرک  هراوآ  دوخ  راید  زا  دنداد و  بیرف  ارم  نایفوک  نیا  هک  ملیقع  نب  ملسُم  نم   : دومرف
هرجح دروآ و  هناخ  هب  ار  وا  سپ  ؛ وش هناـخ  لـخاد  اـمرفب  : درک ضرع  یلب .  دومرف  !؟  ملـسم یئوت   : تفگ هعوط   ، دنتـشاذگ سک  یب 

سپ تشاد ،  لاغتشا  تمدخ  مایق  هب  هنم  ؤم  نز  نآ  دومرفن ، لیم  ملسم  درک ، رضاح  بانج  نآ  يارب  ماعطو  درک  شرف  وا  يارب  وکین 
هک تشذگ  شرطاخ  رد  دنک  یم  رایـسب  دـمآ  تفر و  هرجح  نآ  هب  شردام  دـید  نوچ  دـمآ  هناخ  هب  لالب  شرـسپ  تشذـگن  ینامز 

تساوخ شردام  دومن  لا  ؤس  لاح  نآ  ببس  زا  شیوخ  ردام  زا  اذهل  تسا  يا  هزات  بلطم 
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لالب سپ  دنکن ، زار  نآ  ءاشفا  هکداد  دنگوس  ار  واو  درک  لقن  وا  هبار  ملسُم  ندمآ  ربخ  هَعْوَط  درک ، حاحلاو  رارصا  رـسپ  دراد  ناهنپ 
.دیباوخو دیدرگ  تکاس 

 ( نتشذگ رد  ّدح  زاو  یشکرس   ، نکسیو مّاللا  حتفو  مّضلاب   ) ياولُغو اغوغ  هک  تسیرگن  نوچ  نیَعل  دایز  نبا  اّماو 

دنشاب هداهن  يرکم  نم  نیکو  دیک  رد  شیوخ  باحصا  اب  ملسم  ادابم  هک  دیـشیدنا  دوخ  اب  تسـشنورف  هدحاو  ًهعفد  ملـسم  باحـصا 
.دیآ رد  دجسم  هب  زامن  يارب  زاو  دیاشگب  هرامالاراد  ِرَد  هک  دوب  كانمیب  دنزاسب و  ار  دوخ  راکو  دنزاتب  نم  رب  ًهَِصفاغُمات 

شباحصاو ملـسم  ادابم  دنیامن  هظحالمو  دننک  نشورو  هدنکار  فقـس  ياهتخت  دجـسم  ماب  زا  هک  داد  نامرف  ار  شیوخ  مدرم  مرجال 
ملسم زا  يربخ  دندومن  شواک  هچرهو  دندرک  راتفر  شیوخ  لمعلا  روتسد  هباهنآ  دنشاب ، هدش  ناهنپ  دجسم  يایاوزو  اهفقس  ریز  رد 
حوتفم ار  هّدس  باب  هکدرک  رما  نیعل  نآ  سپ  تسین ،  دجسم  رد  یسک  دنا و  هدش  قّرفتم  مدرم  هک  دنداد  ربخ  ار  دایز  نبا  ، دنتـسجن

تهج هب  هفوک  ءاس  ؤر  ناگرزب و  زا  هک  ره  هک  درک  ادن  هفوک  رد  وا  يدانم  دش و  دجـسم  لخاد  شیوخ  باحـصا  اب  دوخ  دندرک و 
ربنم ربو  دناوخار  زامن  سپ  دش  ولمم  مدرم  زا  دجسم  یتقو  كدنا  رد  سپ   . تسا رده  وا  نوخ  دوشن  رـضاح  دجـسم  رد  نتفخ  زامن 

نونکا تخیگنا ،  قاقـش  فالخ و  هیام  هچ  لهاج  هیفـس  لیقع  نبا  هک  مدرم  يا  دـیدید  انامه  تفگ :  انث  دـمح و  زادـعب  تفر  ـالاب 
وا هک  ره  تسا و  رده  وا  لام  ناج و  دشاب  هدادن  ربخ  ار  ام  دوش و  ادیپ  وا  هناخ  رد  ملسم  هک  یسک  ره  سپ  تسا  هتخیرگ 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 793 

http://www.ghaemiyeh.com


.دومن فیوخت  دیدهت و  ار  ناشیا  داد و  مهاوخ  وا  هب  ار  ملسم  تید  ياهب  دروآ  ام  دزن  هب  ار 

ینکن و تظفاحم  ار  هفوک  ياه  هچوک  رگا  دنیشنب  تیازع  هب  تردام  ْنیَـصُح !  يا   . تفگو میمَت  نب  ْنیَـصُح  هب  درک  ور  نآ  زا  سپ 
هک تسرفبار  دوخ  عابتاو  نامالغ  مدرپس ،  وت  هب  ار  رهش  يرگ  هغوراد  مدرک و  هفوک  ياه  هناخرب  ّطلسم  ارت  کنیا  دنک ، رارف  ملـسم 

.دنیامن شرضاح  هدرک  ادیپ  ار  ملسم  هدومن و  شدرگ  ار  اه  هناخ  دوش  ادرف  ات  دنیامن  تظفاحم  ار  رهش  ياه  هزاورد  هچوک و 

هک داد  تصخر  ار  هفوک  مدرم  تسـشن و  سلجم  رد  نوعلم  نآ  دـش  حبـص  نوچ  دـیدرگ ، رـصق  لـخاد  دـمآ و  ریز  هب  ربـنم  زا  سپ 
دمآ دایز  نبا  هناخ  رد  هب  هعوط  رسپ  تقو  نآ  رد  سپ  داد ، ياج  دوخ  يولهپ  رد  هدومن  شزاون  ار  ثعـشا  نب  دّمحم  دنوش و  لخاد 
نبا تفگ ،  وا  هب  هتـسهآ  ار  ربخ  نیا  تفاتـش و  دوخ  ردپ  دزن  هب  نوعلم  نآ  داد ، ثعـشا  دّمحم  رـسپ  نمحّرلادبع  هب  ار  ملـسم  ربخ  و 

دروایب ار  ملسم  دورب و  دزیخرب و  هک  درک  رما  ار  دّمحم  سپ  تفای  یهگآ  بلطم  رب  تشاد  ياج  ثعـشا  دّمحم  بنج  رد  نوچ  دایز 
.درک وا  هارمه  سیق  هلیبق  زا  سک  داتفه  اب  ار  یملس  ساّبع  نب  هّللادیبع  و 

هدمآوا بلط  هب  تسا و  رکشل  هک  تسناد  دینش  ار  نابسا  ياپ  يادص  نوچ  ملسم  دندیـسر  هعوط  هناخ  رد  ات  دندمآ  رکـشل  نآ  سپ 
ار اهنآو  درک  هلمح  ناشیارب  بانج  نآ  دنتخیر  هناخ  رد  اهایح  یب  نآ  تفاتش  ناشیا  يوس  هبو  تشادرب  ار  دوخ  ریشمش  سپ  دنا ،
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.دمآ نوریب  هناخ  زا  دومن و  هلمح  ناشیا  رب  زین  ملسم  دندروآ  موجه  وا  رب  رکشل  زاب  دومن  نوریب  هناخزا 

دیناسر رخآ  هب  لیجعت  هب  ار  اعد  دناوخ  یم  اعد  ملسُم  دیسر  ملسم  شوگ  هب  نابسا  ههیش  يادص  نوچ  هک  تسا  یئاهب )  لماک   ) ردو
بیصن مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  تعافش  زاو  يدرک  یکین  زا  هَعْوَط  يا  دوب  وترب  هچنآ  تفگو :  دیـشوپب  حالـسو 

(81) .دوب یهاوخ  نم  شیپادرف  دومرف : ارم  مدید  ار  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  مّمع  مدوب  باوخ  رد  شود  نم  یتفای ، 

مدرم هک  درک  هراظنو  دید  ار  نایفوک  عامتجاو  هماگنه  نآو  دش  نوریب  هناخ  زا  ملـسم  نوچ  دنا : هتفگ  جرفلاوبا )   ) و يدوُعـسم )   ) و
: دومرف دنزیر  یم  ورف  وا  ندب  رب  هدز  شتآ  ار  ین  ياه  هتسد  دننز و  یم  وا  رب  گنس  اهماب  يالاب  زا 

رکشل عامتجاو  هماگنه  نیا  ایآ  ینعی  ٌصیحَم .؛ ُْهنِم  َْسَیل  يذَّلا  ِتوَْملا  َیِلا  یجُرُْخا  ُسْفَن  ای  ٍلیقَع  ِْنبا  ِْلتَِقل  ِبالْجَالا  َنِم  يرَا  امّلُکَا 
هدیـشک ریـشمش  اب  سپ   ، تسین يزیرگ  هراچ و  وا  زا  هک  یگرم  يوس  هب  وش  نوریب  سفن  يا  ؟  هدش لیقع  دـنزرف  نوخ  نتخیر  يارب 

.دناوخ زجر  ودش  لوغشم  رازراک  هب  درک و  هلمح  نایفوک  رب  دش و  هچوک  نایم  رد 

ًاّرُحِّالا ُلَْتُقا  ُتْمَْسقَا ال  رعش : 

ًارُْکناْئیَش َتْوَملا  ُْتیَاَر  ْنِاَو 

ًاّرَش ٍقالُمًامْوَی  ٍءِْرما  ُّلُک 

ًاُّرم ًانْخُس  دِراْبلا  َُطلْخَی  ْوَا 

اّرَقَتْساَف ِسْفَنلا  ( 82) ِعاعش َّدُر 

(83  ) اّرَُغا ْوَا  َبَذُْکا  ْنَا  ُفاخَا 

 : نایفوک اب  هّللا  همحر  ملسم  هزرابم 

دندمآ وا  بلط  هب  هک  تسناد  دینش  ار  نابسا  ياپ  يادص  ملسم  نوچ  هک  هدومرف  ءالج )  ) رد هّللا  همحر  یسلجم  همّالع 

ار دوخ  ریشمش  َنوُعِجار و  ْهَیِلا  ّانِا  هِّلل َو  ّانِا  تفگ : 
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رب ار  ناشیا  زا  یعمج  دروآ و  هلمح  ناشیا  رب  دیـشک و  ار  دوخ  ریـشمش  داتفا  ناشیا  رب  شرظن  نوچ  دـمآ  نوریب  هناـخ  زا  تشادرب و 
هب ار  ناشیا  رفن  جنپ  لهچ و  هلمح  دـنچ  رد  هکنآ  ات  دـنتخیرگ  یم  وا  شیپ  زا  دروآ  یم  ور  هک  فرط  ره  هب  دـنکفا و  كاله  كاخ 
رب تفرگ و  یم  تسد  کی  هب  ار  يدرم  هک  دوب  يا  هبترم  هب  ءاجیه  هشیب  ریـش  نآ  تّوق  تعاجـش و  و  دینادرگ ، لصاو  یهلا  باذـع 
وس ره  هب  ادخ  ریش  نآ  زاب  دنکفا و  ار  وا  نادند  الاب و  بل  دز و  وا  مّرکم  يور  رب  یتبرض  نارمح  نب  رکب  هکنآ  ات  دنکفا  یم  دنلب  ماب 

دندز و یم  وا  رب  بوچ  گنس و  دندمآ و  رب  اهماب  رب  دندش  زجاع  وا  هبراحم  زا  نوچ  داتسیا  یمن  وا  ربارب  رد  یسک  دروآ  یم  ور  هک 
دیماان دوخ  تایح  زا  دومن و  هدـهاشم  ار  تلاح  نآ  مولظم  دّیـس  نآ  نوچ  دـنتخادنا ، یم  رورـس  نآ  رـس  رب  دـندز و  یم  ینرب  شتآ 

.دروآرد اپ  زا  ار  یعمج  درک و  هلمح  نارفاک  نآ  رب  دیشک و  ریشمش  دیدرگ 

یم ناما  ارت  ام  یهد  یم  نتشک  هب  ار  دوخ  ارچ  ملـسم !  يا  تفگ :  تفای  ناوت  یمن  وا  رب  تسد  یناسآ  هب  هک  دید  ثعـشا  نبا  نوچ 
افو نید  یب  ناقفانم  زا  دیاشن و  دامتعا  ار  نایفوک  امـش  لوق  تفگ :  ملـسم  درادن  وت  لتق  هدارا  وا  میرب و  یم  دایز  نبا  دزن  هب  میهد و 

هدنام افو  یب  ناراّکم  نآ  ياهتحارج  ءادعا و  هلتاقم  ترثک  زا  ءاجیه  هشیب  ریش  نآ  نوچ  دیآ ، یمن 
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.داد راوید  هب  تشپ  یتعاس  دیدرگ  بلاغ  وا  رب  یناوتان  فعض و  دش و 

یغورف ار  نانید  یب  نآ  مالک  هک  تسناد  یم  هکنآ  اب  داد  رد  ناما  هب  نت  راچان  هب  درک  ضرع  وا  رب  ناما  رگید  راب  ثعـشا  نبا  نوچ 
؟ دـیا هداد  ناما  ارم  ایآ  درک  باطخ  وا  ناقیفر  هب  سپ  یلب .  تفگ :  مناـما ؟  رد  نم  اـیآ  هک  تفگ :  ثعـشا  نبا  هب  تسین  قدـص  زا 

 . تشاذگ ندش  هتشک  رب  لد  تشادرب و  هبراحم  زا  تسد  یلب  تفگ : 

رایـسب تحارج  هکنآ  ات  دومن  یم  مامتها  ادعا  هلتاقم  رد  هدرکن  لوبق  دندرک  ضرع  وا  رب  ناما  دـنچ  ره  سواط  نب  دّیـس  تیاور  هب  و 
دندرک ریگتسد  ار  وا  دندروآ و  موجه  نارفاک  نآ  تخادنا  يور  هب  ار  وا  دز و  وا  تشپ  رب  هزینو  دمآ  رد  وا  بقع  زا  يدرمان  تفای و 

رد ملسم  .دنتفرگ  ار  وا  ریشمش  دندومن و  عامتجا  وا  رود  رب  دندرک و  راوس  وا  رب  ار  ترضح  نآ  دندروآ و  يرتسا  سپ  ( 84  .) یهتنا
نم اـب  هک  تسا  ردـغ  رکم و  لّوا  نیا  دومرف : دـش و  يراـج  شنینزاـن  نامـشچ  زا  کـشا  دـش و  سویءاـم  دوخ  تاـیح  زا  لاـح  نآ 

رپ لد  زا  ترسح  هآ  سپ  دش !؟ هچ  امش  ناما  سپ  دومرف : ملسم  دشابن ، وت  رب  یکاب  هک  مراودیما  تفگ :  ثعـشا  نب  دّمحم  دیدومن ،
.َنوُعجار ِْهَیِلا  ّانِا  ِهِّللّانَا َو  تفگ :  دیراب و  هدید  زا  ( 85  ) کشا بالیس  دیشک و  رب  درد 

لیصحت رد  اهرازآ  نیا  يراد  رظن  رد  وت  هک  یگرزب  دصقم  نآ  ینک  یم  هیرگ  ارچ  ملسم !  يا  تفگ :  یملس  ساّبع  نب  هّللادبع 
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تیب لها  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  بانج  مولظم  دّیـس  نآ  رب  ما  هیرگ  هکلب  تسین  مدوخ  يارب  نم  هیرگ  تفگ :  تسین .  رایـسب  نآ 
هچ ناشیا  رس  رب  مناد  یمن  دنا  هدروآ  بناج  نیا  هب  يور  دنا و  هدش  ادج  دوخ  راید  رای و  زا  راّدغ  ناقفانم  نیا  بیرف  هب  هک  تسا  وا 

.دمآ دهاوخ 

زا هک  مراد  سامتلا  دـش ، مهاوخ  هتـشک  نم  تسین و  يدامتعا  امـش  ناـما  رب  هک  مناد  یم  دومرف : دـیدرگ و  ثعـشا  نبا  هّج  وتم  سپ 
كرت ناشیا  غورد  ياه  هدعو  نایفوک و  رکم  هب  بانج  نآ  هک  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  يوس  هب  یتسرفب  یـسک  نم  بناج 

نیا هّجوتم  ادرف  اـی  زورما  ترـضح  نآ  هک  منادـیم  اریز  ددرگ ؛ علطّم  دوخ  مولظم  بیرغ و  مّع  رـسپ  لاوـحا  رب  دـیامنن و  دوـخ  راـید 
تسد رد  نم  هک  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  درگرب  رفس  نیا  زا  هک  دیوگ  یم  ملسم  تّمع  رـسپ  هک  دیوگب  وا  هب  و  ددرگ ، یم  بناج 

؛ دبای یئاهر  ناشیا  قافن  زا  هک  درک  یم  گرم  يوزرآ  وت  ردپ  هک  دـنهورگ  نامه  هفوک  لها  ملتق و  دّـصرتم  مدـش و  ریـسا  نایفوک 
انّزلا دـلو  نآ  ضرع  هب  ار  ملـسم  لاوحا  دـش و  رـصق  لخاد  دوخ  درب و  داـیز  نبا  رـصق  رد  هب  ار  ملـسم  سپ  .درک  دّـهعت  ثعـشا  نبا 

.دنام تکاس  ثعشا  نبا  یهدب ،  ناما  ار  وا  هک  مداتسرفن  ارت  نم  دوب  راک  هچ  ناما  اب  ار  وت  تفگ :  دایز  نبا  .دیناسر 

الاراد رد  رب  هفوک  نایعا  رثکا  دوب و  هدرک  هبلغ  وا  رب  یگنشت  دنتشادزاب  رصق  رد  ار  الب  تنحم و  رحب  قیرغ  نآ  نوچ 
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نآ هب  ور  دندوب  هداهن  رـصق  رد  رب  هک  درـس  بآ  زا  يا  هزوک  رب  داتفا  شهاگن  ملـسم  تقو  نیا  رد  دندوب  راب  نذا  رظتنم  هتـسشن  هرام 
هب تسا  درـس  هچ  ار  هزوک  نیا  بآ  ینیب  یم  ملـسم !  يا  تفگ :  ورمع  نب  ملـسم  دـیهد ، نم  هب  یبآ  هعرج  دومرف : هدرک و  ناـقفانم 
نم تفگ :  وت ؟ یتسیک  وت  رب  ياو  دومرف : ملـسم  بانج  یماشایب ،  ار  مّنهج  میمح  اـت  دیـشچ  یهاوخن  نآ  زا  يا  هرطق  هک  مسق  ادـخ 

 . یلهاب ورمع  نب  ملسم  منم  يدومن ،  وا  نایصع  وت  هک  یماگنه  مدومن  دیزی  دوخ  ماما  تعاطا  متخانش و  ار  ّقح  هک  مسک  نآ 

هب نم  زا  يرتراوازس  وت  هنیآ  ره  یشاب  یم  راک  افجو  لد  نیگنس  نابز و  دب  ردقچ  دنیشنب  تیازع  هب  تردام  دومرف : ملـسم  ترـضح 
 . میحج رد  دولخ  میمح و  برُش 

مود تمسق 

ار دوخ  مالغ  درک  یتّقر  ملسم  لاح  رب  ثیرح  نبورمع  تسشن ،  درک و  راوید  رب  هیکت  یگنشت  فعض و  تیاغ  زا  ملـسم  بانج  سپ 
داد ملـسم  هب  تخیر و  حدـق  رد  بآ  دروآ و  ملـسم  دزن  یحدـق  اب  بآ  رپ  هزوک  مالغ  نآ  دروایب و  ملـسم  يارب  بآ  هک  داد  ناـمرف 

.دش بانوخ  زین  هعفد  نیا  دیبلط  رگید  بآ  تخیر و  ار  بآ  نآ  دش  راشرس  شناهد  نوخ  زا  حدق  دماشایب  تساوخ  نوچ 

موُسْقَمْلا ِقْزِّرلا  َنِم  َناـک  ْول  ِهِِّلل  ُدْـمَحْلا  تفگ :  ملـسم  تخیر .  حدـق  رد  وا  ياـیانث  ياهنادـند  دـماشایب  هک  تساوخ  موـس  هبترم  رد 
 . مماشایب ایند  بآ  زا  نم  هک  تسا  هدشن  رودقم  ایوگ  تفگ :  .ُُهتبِرََشل 

نآ دیبلط ، ار  ملسم  دمآ  دایز  نبا  لوسر  لاح  نیا  رد 
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: دومرف نک ،  مالس  ریما  رب  هک  دز  ملسم  رب  گناب  دایز  نبا  نامزالم  زا  یکی  درکن  مالـس  دش  دایز  نبا  سلجم  لخاد  نوچ  ترـضح 
نم ندرک  مالـس  تشک  دهاوخ  ارم  رگا  دومرف : رگید  تیاور  هب  و  تسین ،  ریما  نم  رب  وا  هک  ادخ  هب  دـنگوس  وش  تکاس  وت ! رب  ياو 

ینکب و مالـس  هاوخ  تفگ :  دایز  نبا  دش ، دهاوخ  رایـسب  وا  رب  نم  مالـس  نیا  زا  دعب  تشک  دـهاوخن  ارم  رگا  دراد و  اضتقا  هچ  وا  رب 
منک دوخ  ّیـصو  ار  نیرـضاح  زا  یکی  هک  راذگب  تشک  یهاوخ  ارم  نوچ  دومرف : ملـسم  سپ  تشک .  مهاوخ  ار  وت  نم  ینکن  هاوخ 
هدرک دعـس  نب  رمُع  هب  ور  سلجم  لها  نایم  رد  ملـسم  سپ  ینک ،  تیـصو  ات  ارت  تلهم  تفگ :  دـیامن ، لـمع  نم  ياهتّیـصو  هب  هک 
شوخ يارب  نوعلم  نآ  ینک ،  لوبق  ارم  ّتیـصو  مهاوخ  یم  مراد  یتجاـح  وت  هب  نم  تسا  یـشیوخ  تبارق و  وـت  نم و  ناـیم  تفگ : 

.دادن ملسم  نخس  هب  شوگ  دایز  نبا  دمآ 

تیّمح یب  يا  تفگ  هّللادیبع  رعش : 

ّتیصو نیا  لوبق  نک  ملسم  ز 

داـیز نبا  زا  نوچ  رمُع  .دـیوگ  یم  هچ  ره  ونـشب  ییاـمن  یم  عاـنتما  وا  تیّـصو  لوبق  زا  ارچ  دراد  تبارق  هطبار  وت  اـب  ملـسم  رمُع ! يا 
 : هک تسا  نآ  نم  ياه  تیّصو  تفگ :  ملسم  درب ، رانک  هب  تفرگ  ار  ملسم  تسد  تفای  روتسد 

 . نک ادا  ارم  ضرق  شورفب و  ارم  هرز  ریشمش و  مراد  ضرق  مهرد  دصتفه  رهش  نیا  رد  نم  ًالوا 

یئامن نفد  یبلطب و  تصخر  دایز  نبا  زا  ارم  ندب  دنتخاس  لوتقم  ارم  نوچ  هکنآ  مود 
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.

ترضح نآ  اب  هفوک  مدرم  هک  ما  هتشون  نم  هک  نوچ  دیاین  بناج  نیا  هب  هک  یسیونب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هب  هکنآ  مّوس 
دایز نبا  يارب  ار  ملسم  ياهتیصو  مامت  دعـس  رمع  سپ  دیآ ؛ یم  هفوک  فرط  هب  ترـضح  نآ  ببـس  نیا  هب  هک  منک  یم  نامگ  دنا و 

باوج اّما  يدرک  اشفا  نم  دزن  ار  وا  زار  هک  يدرک  تنایخ  وت  رمُع  يا  هک  تسا  نآ  شلـصاح  هک  تفگ  یمالک  هّللادیبع  درک ، لقن 
وا ندـب  نفد  رد  میتشک  ار  وا  نوچ  اـّما  و  نک ،  ناـنچ  تسا  هتفگ  هچ  ره  تسین  يراـک  وا  لاـم  اـب  ار  اـم  هک  تسا  نآ  وا  ياهتّیـصو 

.درک میهاوخن  هقیاضم 

ندرک نفد  راوازـس  ار  وا  هک  نوچ  درک  مهاوخن  لوبق  ارت  تعافـش  ملـسم  هّثج  باـب  رد  اـّما  تفگ :  داـیز  نبا  جرفلا  وبا  تیاور  هب  و 
.دوب یعاس  نم  كاله  رد  یغاط و  نم  اب  هکنآ  تهج  هب  مناد  یمن 

نآ اب  زیمآ  تراسج  تاملک  یضعب  هب  درک و  ملسم  هب  ور  دایز  نبا  سپ  درک ، میهاوخن  وا  هدارا  ام  دیامنن  ام  هدارا  وا  رگا  نیـسح  اّما 
نبا رم  الا  رخآ  ات  تشذگ  ناشیا  نایم  رد  رایسب  نانخس  داد و  یم  ار  وا  باوج  بلق  تّوق  لامک  اب  مه  ملـسم  درک  باطخ  ترـضح 
رکب سپ  تفگ ،  لیقع  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالّسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  وا و  هب  ازـسان  انّزلا -  دلو  هنعّللا  هیلع  دایز - 

رصق و ماب  هب  ربب  ار  ملسم  هک  درک  رما  ار  وا  سپ  دوب  هدز  شرس  رب  یتبرض  ملسم  ار  نوعلم  نیا  و  ( 86  ) دیبلط ار  نارمح  نب 
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(87  .) يدرک یمن  نم  لتق  هب  مکح  دوب  یتبارق  یشیوخ و  وت  نم و  نایم  رد  رگا  مسق  ادخ  هب  تفگ  ملسم  نزب ،  ندرگ  ار  وا 

زا يداژن  یبسن و  چـیه  دـنناگداز و  انز  هیبا  نب  دایز  شردـپ  هّللادـیبع و  هک  دـناهاگ  ایب  هک  دوب  نآ  نخـس  نیا  زا  بانج  نآ  دارم  و 
هاگرد بّرقم  نآ  نابز  هار  يانثا  رد  درب و  رصق  ماب  رب  تفرگ و  ار  رایخا  هلالـس  نآ  تسد  نیعل  نارمح  نب  رکب  سپ  .دنرادن  شیرق 
یلاعت ّقح  اب  دوب و  يراج  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  تاولص  رافغتـسا و  حیبست و  لیلهت و  ریبکت و  ءانث و  دمح و  هب 

دـنتفگ و غورد  دـنداد و  بیرف  ار  ام  هک  یهورگ  نیا  نایم  ام و  نایم  نک  مکح  وت  اهلاراب  هک  تشاد  یم  هضرع  درک و  یم  تاجانم 
نارگشفک رب  فرـشم  هک  رـصق  ماب  زا  یعـضوم  رد  ار  مولظم  نآ  هیلع -  هّللا  هنعل  نارمح -  نب  رکب  سپ  دنتـشادرب  ام  يرای  زا  تسد 

دوخ دنکفا و  ریز  هب  ماب  زا  رس  لابند  ار  شفیرش  ندب  سپ  داتفا  نیمز  هب  نینزان  رس  نآ  درک و  ادج  نت  زا  ار  شکرابم  رس  درب و  دوب 
هایس درم  ملـسم  لتق  تقو  رد  تفگ :  تسیچ ؟  وت  لاح  رییغت  ببـس  هک  دیـسرپ  نوعلم  نآ  تفاتـش .  هّللادیبع  دزن  هب  نازرل  ناسرت و 

هب ات  هک  متشادرب  سرت  لوه و  وا  زا  نادنچ  نم  دیزگ و  یم  نادند  هب  ار  شیوخ  تشگنا  دوب و  هداتـسیا  نم  ربارب  رد  مدید  ار  یبیهم 
تفگ یقش  نآ  مدوب ،  هدیسرتن  نینچ  لاح 
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 : هتسب تروص  وت  رظن  رد  لایخ  هدیدرگ و  یلوتسم  وت  رب  تشهد  ینک  راک  تداع  فالخ  هب  یتساوخ  یم  نوچ  : 

نامیا مزب  عمش  شوماخ  دش  هچ  رعش : 

نادنز ار ز  یناه  دندروایب 

يدوز هب  رکیپ  زا  رس  شدنتفرگ 

يدوب رادنامهم  هک  نآ  مرج  هب 

سپ دیـشخبن ، يدوس  دـندرک  تعافـش  وا  يارب  نارگید  ثعـشا و  نب  دّـمحم  دـنچ  ره  دـیبلط و  نتـشک  يارب  ار  یناه  دایز  نبا  سپ 
زا هتسب  فتک  ار  یناه  سپ  دننز ، ندرگ  دنروآ  یم  رد  ارش  عیب و  هب  ار  نادنفسوگ  هک  یناکم  رد  دنرب و  رازاب  هب  ار  یناه  داد  نامرف 

.ُجِحْذَم َْنیَا  ُهاجِحْذَم َو  ای  مْوَیلا  َِیل  َجِحذَم  ُهاجِحْذَماو َو ال  هک  تشاد  یم  رب  دایرف  وا  دندروآ و  نوریب  هرام  الاراد 

تبحص هب  هک  هدش  تیاور  تفر و  یم  رامشب  هعیـش  نایعا  هفوک و  فارـشا  زا  ( 88  ) هورع نب  یناه  هک  تسا  لقن  رَّیِـسلا ) بیبح   ) زا
 ( بهّذلا جورم   ) رد و  (. 89  ) تشاد لاس  هن  داتشه و  دش  دیهش  هک  يزور  رد  هتسج و  فّرـشت  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ 

هدایپ رازه  تشه  دش و  یم  راوس  وا  اب  شوپ  هرز  درم  رازه  راهچ  هک  دوب  نادنچ  یناه  ّتینایعا  صّخـشت و  هک  ( 90  ) تسا يدوعسم 
رازه یس  درک  یم  توعد  لئابق  رگید  هَْدنِک و  هلیبق  زا  ار  دوخ  نادنگوس  مه  نادهع و  مه  ینعی  فالْحَا  نوچ  تشاد و  ریذپ  نامرف 

دز و یم  هحیـص  هک  نادـنچ  دـندرب  یم  نتـشک  يارب  رازاب  بناـج  هب  ار  وا  هک  ماـگنه  نیا  دـندومن  یم  تباـجا  ار  وا  شوپ  هرز  درم 
چیه تفگ  یم  ُهاجِحْذَماو  درک و  یم  دای  مان  هب  ار  لئابق  خیاشم 
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یناوختـسا ای  یگنـس  ای  يدراک  ای  يدومع  ایآ  تفگ :  داد و  یئاهر  دنب  زا  ار  دوخ  تسد  درک و  تّوق  مرجال  دادن  خساپ  ار  وا  سک 
وا هعفد  نیا  دنتفرگ و  ورف  ار  وا  دندیود و  وا  يوس  هب  دـندید  نینچ  هک  دایز  نبا  ناوعا  منک ،  هعفادـم  لادـج و  نآ  اب  نم  هک  تسین 

سپ درک  مهاوخن  امش  تناعا  دوخ  لتق  رب  متسین و  ّیخس  دوخ  ناج  ياطع  هب  نم  تفگ :  شکب !  ندرگ  دنتفگ : دنتسبب و  تخس  ار 
یِلا مهّللا  داعْملا  ِهّللا  َیِلا  تفگ :  یناه  درکن  رثا  وا  رد  دز و  وا  رب  یتبرـض  تشاد  ماـن  یکرت )  دیـشر   ) هک داـیز  نبا  مـالغ  نت  کـی 

؛  َِکناوْضِر َِکتَمْحَر َو 

هب ار  وا  دز و  رگید  یتبرـض  سپ  دوخ ، يدونـشخ  تمحر و  يوس  هب  ربـب  ارم  ادـنوادخ !  ، تسا ادـخ  يوـس  هب  همه  تشگزاـب  ینعی 
.دینادرگ لصاو  یهلا  تمحر 

يرای هب  ملسم  جورخ  زور  رد  دوب و  هفوک  ناعجش  زا  هک  ار  یبلک  یلعالادبع  دایز ، نبا  نامرف  هب  دنتشگ  هتشک  یناهو  ملـسم  نوچو 
تـشاد ملـسم  يراـی  هدارا  زین  وا  هک  ار  يدزا  تخَلـص  نـب  هراـمع  و  دوـب ، هـتفرگ  ار  وا  باهـش  نبریثـک  دوـب و  هدرک  جورخ  ملـسم 

.دندرک دیهشو  دندروآ  ار  ودره  دوب  هدش  ریگتسدو 

هّلحم رد  دـندینادرگب و  رازاـبو  هچوک  درگ  هب  ار  یناـهو  ملـسم  نت  هک  درک  رما  داـیز  نبا   ، هربتعم لـتاقم  زا  یـضعب  تیاور  قفاومو 
هلیبق نوچ  هقباس  تیاور  هبو  .دندیشک  راد  هب  هسانک  رد  ار  ملـسم  ندب  هک  هتفگ  يزوجلا  نب  طبـسو  .دندز  راد  هب  ناشورف  دنفـسوگ 

دندروآ و ریز  هبراد  زا  ار  ناشیا  نت  دندرک و  یشْبنُج  دندید  نینچ  جِحْذَم 
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لاوحا تشون و  دـیزی  هب  همان ا  داتـسرف و  دـیزی  دزن  هب  ار  ملـسمرس  داـیز  نبا  سپ  ( 91) .دـندرپس كاخ  هبو  دـندرازگ  زامن  ناشیا  رب 
قـشمد هزاورد  رب  ار  یناه  ملـسم و  رـس  ات  درک  رماو  دش  داش  دیـسر  دیزی  هب  اهرـس  همان و  نوچ  درک ، جرد  نآ  رد  ار  یناه  ملـسم و 

هیلع نیـسح  ما  هدینـش  هک  تشونو  دومن  رایـسب  شزاون  اروا  ودرک  شیاتـس  ار  وا  لاعفاو  تشون  ار  هّللادـیبع  هماـن  باوجو  دـنتخیوآ 
نامگو تمهت  هب  يروآ و  لمع  هب  غیلب  یعس  وا  هب  نتفای  رفظ  ردو  یئامن  طبض  ار  اههار  هک  دیاب  تسا  هدیدرگ  قارع  هّجوتم  مالّسلا 

دوب هّجحلا  يذ  هاـم  هبنـش  هس  زور  رد  ملـسم  جورخو  یـسیونب .  نم  يارب  دوـش  یم  حـناس  زور  ره  هچنآ  یناـسر و  لـتق  هب  ار  مدرم  ،
.دش عقاو  دشاب  هفرع  زور  هک  مهن  هبنشراهچ  زور  رد  وا  تداهشو 

(92) .دوب هدومن  عایتبا  ماش  رد  اروا  لیقعو  تشاد  مان   ( هّیلع  ) دوب و دلو  ما  ملسم  رَدام  هتفگ  جرفلا  وباو 

 . مدروآ رامش  نت  جنپ  متفای  رفظ  نآ  رب  هچنآ  نکل  متفاین ،  یئاج  ردار  ملسم  دالوا  ددع  هک  دیوگ : ّفل  ؤم 

ؤملاریما رتخد  هّیقر  وا  ِرَدام  ربکا و  یّلع  زا  دـعب  ّفَط  هعقاو  رد  تسا  بلاـط  وبا  دـالوا  زا  دیهـش  لّوا  هک  ملـسم  نب  هّللادـبع   : نیتسخن
 . تسا مالّسلا  هیلع  نینم 

 . تشگ دیهش  البرک  رد  هّللادبع  زا  دعب  تسا و  دلو  ّما  وا  ِرَدامودّمحم  مّود : 

و دـشاب ، یم  راّیط  رفعج  دالوا  زا  ناشیاِرَدام  هک  تسا  میهاربا  دّـمحم و  میدـق ،  بقاـنم  تیاور  هب  ملـسم  نادـنزرف  زا  رگید  نتود  و 
 . تفر دهاوخ  حرش  هب  نیا  زا  دعب  ناشیا  تداهش  سبح و  ّتیفیک 

دنزرف
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 . تشاد تبحاصم  البرک  رفسرد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارتخد  اب  وا  یفوک و  مثعا  تیاور  هب  هلاس  هدزیس  یکرتخد  مجنپ : 

هظحالم ماقم  نیا  رد  تسا  یفاک  دوشرکذ  رـصتخم  نیا  رد  هکنآ  زا  تسا  نوزفا  تلـالجو  تلیـضف  ار  لـیقع  نب  ملـسم  هک  نادـب  و 
رد نایفوک  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  يذـغاک  هعلاطمو  تفر  حرـش  هب  لّوا  باب  زا  مجنپ  لصف  رخآ  رد  هک  یثیدـح 

 . تسا ینادو  یصاقو  يدابو  رضاح  هاگترایزو  عقاو  هفوک  دجسم  بنج  رد  شفیرش  ربقو  تشون  ناشیا  ياه  همان  باوج 

یناه ربق  و  ( 93  .) مدومن لقن  نیرئاّزلا )  هیده   ) باتک رد  ار  ترایز  ودره  رقحاو  دومرف  لقن  ترایز  ود  وا  يارب  زا  سواط  نبدّیس  و 
 . تسا عقاو  ملسم  ربق  لباقم  هّللا  همحر 

 : تسا نیا  نآ  ردص  هک  يراعشا  رد  هتفگ  هیثرم  ار  ملسم  یناه و  يدسا ،  ریبز  نب  هّللادبع  و 

 : رعش

یِلا يرُْظناَف  ُتوُْملا  اَم  َنیردَتال  ْتنُک  ْنِاَف 

ٍلیقَع ِْنباَو  ِقوّسلا  یف  ِیناه  یلا  ِ

(: ٍلیقع ِْنب  ِِملْسُم  ِءاثِر  یِفلیلَجلاِهَداّسلا  ِضَْعب  َلْوَق  ُنِسْحَتْس  ّینِاَو ََال  )

ِْنیَسُْحلا ِّمَع  َْنب  ای  ًامَد  َْکتَقَس  رعش : 

هَِحفاّسلا َِکتَعیش  ُعِمادَم 

ِعُومُّدلا ُتالِطاه  ْتَحَِرب  َو ال 

ًهَِحئارًهَیِداغَکِّیَُحت

ٍَهبْرَش ْنِم  َوُْرت  َمل  َّکن  ِال 

(94) ًهَِحئاط ْتَدَغ  اهیف  َكایانث 

َكوُقَث ْوَا  ِْذا  ِرْصَْقلا  َنِم  َكُومَر 

ٍهَحِراج ْنِم  َکیف  ْتَِملَس  ْلَهَف 

ِلابِْحلا ِیف  ْمِِهقاوْسَِاب  ُّرُجَت 

هَحراْبلا ُمُه  َریمَا  َتَْسلَا 
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ُتایکاْبلا َکِْکبَت  َْمل  یضقَتَا َو 

هِحئان نِم  رْصِْملا  ِیف  ََکلامَا 

(95) دْوُرَز یف  ْمَکَف  ًابَْحن  ِضِْقت  ْنَئل 

ٍهحئاص ْنِم  ُهّیشَعلا  َْکیَلَع 

ملسم نالفط  تداهش  يریسا و  تیفیک  رد  مجنپ :  لصف 

زا لاس  کی  زا  دعب  اهنآ  تداهش  هعقاو  هچ  رگا  منک  رکذ  زین  ار  وا  نالفط  تداهش  هک  مدید  بسانم  دش  ملـسم  تداهـش  رکذ  نوچ 
هک هفوک  لها  خویش  زا  یکی  زا  هدرک  تیاور  دوخ  دنس  هب  قودص  خیش  هدش ؛  عقاو  هتشذگ  ملسم  لتق 
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زا کچوک  لفط  ود  ترضح  نآ  هاگرکشل  زا  دش  هدرک  ریسا  دیسر  تداهش  هعیفر  هجرد  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  تفگ : 
رد ار  لفط  ود  نیا  هک  ار  وا  درک  رما  ار و  دوخ  نابنادنز  دیبلط  نوعلم  نآ  دایز ، نبا  دزن  ار  ناشیا  دـندروآ  لیقع و  نب  ملـسم  بانج 

يانگنت رد  ناـکدوک  نآ  هدرک و  نینچ  زین  درم  نآ  هدـم  ناـشیا  هب  درـس  بآ  ذـیذل و  ياذـغ  ریگب و  گـنت  ناـشیا  رب  نک و  نادـنز 
درمریپ ناشیا  يارب  یبآ  هزوک  اـب  نیوج  ناـن  صرق  ود  دـش  یم  بش  نوچ  و  دنتـشاد ، یم  هزور  اـهزور  دـندرب و  یم  رـس  هب  نادـنز 

نآ زا  یکی  لیوط  تّدم  نیا  زا  سپ  دیماجنا ، لوط  هب  ناشیا  سبح  لاس  کی  تّدم  ات  دندرک  یم  راطفا  نآ  هب  دروآ و  یم  ینادـنز 
هدیـسوپ و ام  ياهندـب  یناف و  ام  رمع  هک  دـش  کیدزن  دـیماجنا و  لوط  هب  اـم  سبح  تّدـم  ردارب  يا  هک  تفگ  ار  يرگید  ردارب  ود 
هب مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  هب  ار  ام  تبـسن  نک و  لقن  وا  يارب  ار  ام  لاح  دیایب  ینادنز  درمریپ  نیا  هاگره  سپ  دوش  یلاب 

ناکدوک نان  بآ و  بش  ره  تداع  بسح  هب  درمریپ  نآ  دش  لخاد  بش  هک  یماگنه  سپ  دهد ، هعـسوت  ام  رب  دیاش  هکنآ  ات  وگب  وا 
مسانشن هنوگچ  یلب  تفگ :  یسانش ؟  یم  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  خیش !  يا  هک  دومرف  ار  وا  کچوک  ردارب  دروآ ، ار 

یسانش یم  ار  بلاط  یبا  نب  رفعج  تفگ :  تسا !  نم  ربمغیپ  بانج  نآ  هکنآ  لاح  و 
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نآ .دـنک  ناریط  هکئالم  اب  تشهب  رد  هک  درک  دـهاوخ  اـطع  وا  هب  لاـب  ود  یلاـعت  قح  هک  تسا  یـسک  ناـمه  رفعج  یلب ،  تفگ :   ؟
يا دومرف : هاگنآ   . تسا نم  ربمغیپ  ردارب  ّمع و  رسپ  وا  مسانـشن  هنوگچ  تفگ :  یـسانش ؟  یم  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  دومرف  لفط 

رادم اور  ام  رب  یتخس  ردق  نیا  میراتفرگ  وت  تسد  رد  کنیا  میلیقع  نب  ملـسم  لفط  ود  ام  میـشاب ،  یم  وت  ربمغیپ  ترتع  زا  ام  خیش ! 
 : تفگ یم  دیـسوب و  یم  داتفا و  ناشیا  ياپ  يور  رب  دینـشب  ار  نانخـس  نیا  نوچ  خیـش  .راد  هگن  ام  ّقح  رد  ار  يوبن  تمرح  ساـپ  و 
اج ره  هب  امش  يور  رب  هداشگ  تسا  نادنز  رد  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  یفطـصم  دّمحم  ترتع  يا  امـش  ناج  يادف  نم  ناج 

.دیربب فیرشت  دیهاوخ  هک 

رـس ات  دربب  ار  ناشیا  داد و  ناشیا  هب  بآ  هزوک  اب  ار  نیوج  نان  صرق  ود  نآ  درمریپ  نآ  تفرگ  ارف  ار  اـیند  بش  یکیراـت  نوچ  سپ 
ات دیوش  ناهنپ  زور  دینک و  ریس  ار  بش  سپ  دیـشابم  نمیا  نانمـشد  زا  تسا  رایـسب  نمـشد  ار  امـش  ناگدیدرون !  يا  تفگ :  هار و 
هک یماگنه  ات  دندومیپ  یم  هار  بش  یکیرات  نآ  رد  سرون  كدوک  ود  نآ  سپ  .دیامرف  تمارک  یجرف  امـش  يارب  یلاعت  ّقح  هکنآ 

دندیباتـش و وا  کیدزن  هدرمـش  تمینغ  ار  وا  رادید  یگتـسخ  ترثک  زا  هداتـسیا  رد  دزن  دـندید  ار  نز  ریپ  دندیـسر  ینز  ریپ  لزنم  هب 
یمن یئاج  هب  هار  میبیرغ و  ریغص و  لفط  ود  ام  نز !  يا  دندومرف :
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هب میوش و  نوریب  تلزنم  زا  دوش  حبـص  نوچ  یهد  هاـنپ  دوخ  لزنم  رد  بش  یکیراـت  نیا  رد  ار  اـم  یهن و  ّتنم  اـم  رب  دوش  هچ  میرب 
یئوب نآ  زا  رت  هزیکاپ  هک  مونش  یم  امش  زا  يرطع  يوب  نم  هک  دیتسیک  امش  ناگدیدرون !  ود  يا  تفگ :  نزریپ  میور ؟  دوخ  قیرط 

ناگدیدرون يا  تفگ :  نز  نآ  میا .  هتخیرگ  دایز  نبا  نادـنز  زا  هک  میـشاب  یم  وت  ربمغیپ  ترتع  زا  ام  دـنتفگ : هدیـسرن ؟  مماشم  هب 
اجنیا رد  ار  امـش  دـیآ و  نم  هناخ  هب  بشما  هک  مسرت  یم  هتـشاد  روضح  البرک  هعقاو  رد  هک  ثیبخ  قساـف و  تسا  يداـماد  ارم  نم ! 

زا دادماب  مه  ام  دیاین  اجنیا  بشما  درم  نآ  هک  دور  یم  دـیما  تسا و  کیرات  تسا و  بش  دـنتفگ : .دـناسر  یبیـسآ  ار  امـش  دـنیبب و 
رد دندرک و  لوانت  ماعط  ناکدوک  دومن و  رـضاح  ناشیا  يارب  یماعط  دروآ و  رد  هناخ  هب  ار  ناشیا  نز  سپ  میوش .  یم  نوریب  اجنیا 

تئاوف ياضق  هک  نک  رـضاح  يزامن  اج  ام  يارب  زا  تسین  یتجاح  ماعط  هب  ار  ام  دنتفگ : رگید  تیاور  قفاوم  و.دـنتفخب  باوخ  رتسب 
يا هک  تفگ  ار  گرزب  ردارب  کچوک  لفط  .دـندیمرآ  شیوخ  هاـگباوخب  غارف  زا  دـعب  دنتـشاذگب و  زاـمن  یتخل  سپ  مینک  شیوخ 

شیپ میئامن  رگیدکی  هحیار  مامـشتسا  مینک و  مه  ندرگ  هب  تسد  ایب  دـشاب  ام  ینمیا  تحار و  بشما  هک  دور  یم  دـیما  نینچ  ردارب 
داماد اضق  زا  تشذگ  بش  زا  یـساپ  نوچ  دنتفخب  دـندروآ و  رد  مه  ندرگ  هب  تسد  سپ  .دـنکفا  یئادـج  ام  نیب  ام  گرم  هکنآ  زا 

نآ
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نیا ات  هک  دیـسرپ  نز  منم  تفگ :  ثیبخ  نآ  تسیک ؟  تفگ :  نز  دیبوک  ار  هناخ  رد  دـمآ و  هزوجع  نآ  لزنم  بناج  هب  زین  هزوجع 
ود تفگ :  هداد ؟  يور  هچ  ارت  رگم  دیـسرپ  موش ،  كاله  یگتـسخ  زا  تسا  کیدزن  هک  نک  زاب  رد  تفگ :  يدوب ؟  اـجک  تعاـس 

مهرد رازه  دروایب  لفط  ود  نآ  زا  نت  کی  رـس  هک  ره  هک  درک  ادـن  ریما  يدانم  دـنا و  هدرک  رارف  هّللادـیبع  نادـنز  زا  کچوک  لفط 
مدرگ و یم  ار  هفوک  یـضارا  لاح  هب  ات  هزیاج  عمط  هب  نم  دشاب و  وا  ياطع  مهرد  رازه  ود  دـشکب  ار  نت  ود  ره  رگا  دریگب و  هزیاج 

ربمغیپ هکنآ  زا  زیهرپبو  رذـگب  لایخ  نیا  زا  درم  يا  هک  داد  دـنپ  ار  وا  نز  مدـیدن .  كدوک  ود  نآ  زا  يرثا  یگتـسخ  بَعَت و  زج  هب 
نیا زا  هکلب  دوـمن  یم  نزیورپ  رد  بآ  دـننام  نوـعلم  نآ  بلق  رد  نز  ریپ  نآ  حـیاصن  دـشاب ، وـت  مصخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 

هتساوخ ارت  ریما  انامه  ریما  دزن  میورب  زیخرب  دشاب  يربخ  وت  دزن  دیاش  یئامن  یم  لفط  نآ  زا  تیامح  وت   : تفگ تفشآ و  رب  تاملک 
ار رد  تفگ :  درم  مرب ،  یم  رس  هب  نابایب  نیا  رد  متسه  ینزریپ  نم  هکنآ  لاحو  تسا  راکچ  نم  اب  ار  ریما  تفگ :  نیکـسم  هزوجع  . 

ماعط يردـقو  درک  زاب  رد  نز  نآ  سپ  میآرب ،  ناکدوک  بلط  هب  دوش  حبـص  ات  منک  یتحارتسا  هلمجلا  یفو  موش  لخاد  اـت  نک  زاـب 
تخادرپب ندروخ  راک  زا  درم  نوچ  درک ، رضاح  وا  يارب  بارشو 
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گناب واگ  دننامو  تفشآ  رب  تسم  رتش  لثم  دینـشب  هناخ  نایم  رد  ار  لفطود  نآ  باوخ  ریفن  بش  زا  تقو  کی  تفر  باوخ  رتسب  هب 
يولهپ هب  شـسحن  تسد  هک  یماگنه  ات  دیلام  یم  نیمز  راوید و  رب  تسد  لفط  ود  نآ  ندرک  ادـیپ  تهج  هب  یکیرات  رد  درک و  یم 
رتگرزب ردارب  كدوک  نآ  سپ  دیتسیکامـش ؟ ملزنم ،  بحاص  نم  تفگ :  ؟  یتسیک وت  تفگ  مولظم  كدوک  نآ  دیـسر  ریغـص  لفط 

 . میدش عقاو  نامه  رد  میدیسرت  یم  هچنآزا  نم ،  بیبح  يا  زیخ  رب  هک  درک  ادیپ  ار 

 ! یلب  : تفگ ربـمغیپو ؟ ادـخ  ناـمارد  دـنتفگ : یلب .  تفگ :  میناـما ؟  رد  میتـسیک  هک  میئوگ  تساراـم  رگا  خیـش !  يا  دـنتفگ : سپ 
زا ام   ! خیـش يا  دنتفگ : دنتفرگ ، وا  زا  ّظلغم  ناما  هکنآزا  دعب  یلب !  تفگ :  ناما ؟  يارب  تسا  لیکو  دـهاش و  لوسرو  ادـخ  دـنتفگ :

هدرک رارف  گرم  زا  تفگ :  میا ،  هدرک  رارف  هّللادیبع  نادنز  زا  هک  میـشاب  یم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  وت  ربمغیپ  ترتع 
.داد رفظ  امشرب  ارم  هک  ار  ادخ  دمح  دیا و  هداتفا  گرم  ریگ  هب  دیا و 

حبُص هب  ار  بش  نآ  تلاح  نامه  هب  مولظم  ناکدوک  نآ  تسبب و  مکحم  ار  ناشیا  فتک  ود  بش  نامه  رد  محر  یب  نوعلم  نآ  سپ 
ندرگ تارف و  رهن  راـنک  رد  دربب  ار  لـفط  ود  نآ  هک  داد  ناـمرف  ار  دوخ  مـالغ  نوعلم  نآ  دیـسر  ناـیاپ  هب  بش  هک  نیمه  دـندروآ ،

دنشاب یم  ربمغیپ  ترتع  زا  ناشیا  هک  دش  علّطم  نوچ  تارف  دزن  هب  درب  ار  ناشیا  شیوخ  يالوم  رمءالا  بسح  مالغ  دنزب ،
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، دومن عاجرا  شیوخ  دنزرف  هب  ار  رما  نیا  درم  نآ  تفر  نوریب  رگید  فرط  زاو  دنکفا  تارف  رد  ار  دوخ  دومنن و  ناشیا  لتق  رد  مادقا 
نتـشک تهج  هب  دیـشکرب  ریـشمش  دـید ، نینچ  هک  درم  نآ  تشاد ،  شیپ  ار  مالغ  قیرط  هدرک و  ردـپ  فرح  تفلاخم  زین  ناوج  نآ 

 ! خیـش يا  دنتفگ : تشگ و  يراج  ناشمـشچ  زا  کشا  هدـید  هدیـشک  ریـشمش  هک  ملـسم  ناکدوک  دـش  ناشیا  دزن  هب  مولظم  ود  نآ 
زج تسین  هراچ   : تفگ دشاب ، وت  نمشد  ربمغیپ  هک  شکم  ارامو  ربب  عافتنا  ام  تمیق  هبو  شورفب  ار  ام  رازاب و  ربب  ریگب و  ار  ام  تسد 

ربمغیپ اب  ار  ام  یشیوخ  تبارق و   ! خیش يا  دنتفگ : مریگب ،  هزیاج  مهرد  رازه  ودو  مربب  هّللادیبع  يارب  ارامش  رسو  مشکب  ارامش  هکنآ 
دزن هب  ربب  هدنز  ارام  سپ  دنتفگ : تسین ،  یتبارق  چیه  ترضح  نآ  هب  ار  امش  تفگ :  امن ، هظحالم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ 

رب سپ  دـنتفگ : میوج .  برّقت  وا  دزن  رد  امـش  نوخ  نتخیر  هب  دـیاب  نم  تفگ :  دـنک ، مکح  ام  ّقح  رد  دـهاوخ  هچ  ره  ات  داـیز  نبا 
یشک یم  ار  ام  ّدبالو  تسا ،  نینچ  هک  لاحلا  دنتفگ : هدادن .  رارق  محر  نم  لد  رد  ادخ  تفگ :  نک .  محر  ام  یکدوک  ّنس و  ِرَغِص 

؟  مینک زامن  تعکر  دنچ  هک  هدب  تلهم  ار  ام  سپ 

هبرـس نآ  زا  سپ   . دـندرازگ زامن  تعکر  راهچ  ملـسم  ناکدوک  سپ  دـشخب ، عفن  ار  امـش  رگا  دـینک  زاـمن  دـیهاوخ  هچ  ره  تفگ : 
َمَکْحَا ای  ُمیلَحایُّیَحای  دندرک : ضرع  یلاعت  ّقح  اب  دندومن و  دنلب  نامسآ  بناج 
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.ّقَحلِْاب ُهَْنَیب  انَْنَیب َو  ْمُکُْحا  َنیمکاْحلا 

هک کچوک  لفِط  داهن  هربوت  رد  ار  وا  رس  دز و  ندرگ  ار  مولظم  كدوک  نآو  دیشک  گرزب  ردارب  بناج  هب  ریشمش  ملاظ  نآ  هاگنآ 
هّللا یلـص  ادـخ  لوسر  لاح  نیا  هب  ات  منک  یم  باضخ  شیوخ  ردارب  نوخ  هب  تفگ  یمو  دـنکفا  ردارب  نوخ  رد  ار  دوخ  دـید  نینچ 

ندرگ زین  ار  مولظم  كدوک  نآ  سپ  مزاس  یم  قحلم  تردارب  هب  زین  ارت  لاحلا  تفگ :  نوعلم  نآ   ، منک تاـقالم  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
هدرب داـیز  نبا  يارب  ار  ناـشیا  كراـبم  ياهرـس  دـنکفا و  بآ  هب  ار  نت  ود  ره  ندـبو  تشاذـگ  هربوت  ردو  تشادرب  شنت  زا  رـس  دز 
نوچ تشاد  تسد  رب  یبیضق  دوب و  هتسشن  یسرک  يالاب  نوعلم  نآ  داهن ، دایز  نب  هّللادیبع  دزن  ار  اهرس  دیسر و  هرامالاراد  هب  نوچ  ،

هک درک  باطخ  ار  ناشیا  لتاق  هاگنآو  تسشن  تساخرب و  دوخ  ياج  زا  هعفد  هس  رایتخا  یب  داتفا  رمق  دننام  ياهرـس  نآ  هب  شهاگن 
 : تفگ دمآ  راوگان  بلطم  نیا  ار  دایز  نبا  دندوب ، نامهم  ناشیا  ام  زا  ینزریپ  هناخ  رد  تفگ :  یتفای ؟  ار  ناشیا  اجک  رد  وت  رب  ياو 
هچ وت  اب  یشکب  ار  ناشیا  یتساوخ  هک  یتقو  تفگ :  مدرکن ،  ناشیا  تاعارم  یلب ،  تفگ :  يدرکن ؟  تاعارم  ار  ناشیا  تفایض  ّقح 
هک دوب  نیا  ناشیا  مالک  رخآ  تفگ :  هکنآ  ات  درک  لقن  داـیز  نبا  يارب  ار  ناـکدوک  ود  نآ  نانخـس  کـی  کـی  نوعلم  نآ  دـنتفگ ؟

ْمُکُْحا َنیِمکاْحلا  َمَکْحَا  ای  ُمیلَحای  یُحای  دنتفگو : دنتـشادرب  یهلا  هاگ  رد  هب  زاین  تسد  زامن  زا  سپ  دـندناوخ  زامن  دنتـساوخ  تلهم 
َواَْنَیب
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.ِقّْحلِاب ُهَْنَیب 

يا تفگ :  ماش  لها  زا  يدرم  دتـسرف ؟ كرد  هب  ار  قساـف  نیاو  دزیخ  رب  هک  تسیک  .درک  مکح  نیمکاـحلا  مکحا  تفگ :  هّللادـیبع 
دنا هدـش  هتـشکاجنآ  رد  ناکدوک  نیا  هک  یناکم  نامهرد  ربب  ار  قساف  نیا  هک  تفگ  هّللادـیبع  نک ،  تلاوح  نم  هبار  راک  نیا  ریما !

رس هدرک و  نینچ  زین  درم  نآ  .روایب  نم  دزن  هب  دوز  ار  شرـس  دوش و  طولخم  ناشیا  نوخ  هب  وا  سحن  نوخ  هک  راذگمو  نزب  ندرگ 
یمو هدرک  شیوخ  ناتـسد  ریت  فدـهار  نوعلم  نآ  رـس  هفوک  ناکدوک  داد ، یم  چوک  هّللادـیبع  بناـج  هب  هدز  هزین  رب  ار  نوعلم  نآ 

(96  ) تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  هّیرذ  لتاق  رس  نیا  دنتفگ :

هعیش و نیثّدحم  سیئر  هک  قودَص  خیـش  نوچ  نکل  تسا  دعبتـسم  نم  دزن  ّتیفیک  نیا  هب  لفِط  ود  نیا  تداهـش  هک  دیوگ : ّفل  ؤم 
تـسا عقاو  ام  باحـصا  ءّالجا  اـملُع و  زا  يا  هلمج  نآ  دنـس  ردو  هدومرف  لـقن  ار  نآ  تسا  مالّـسلاامهیلع  هّمئا  مولُع  راـبخا و  جّورم 

 . ملاعلا یلاعت  هّللاو   . میدومن داریا  ار  هّیضق  نیا  میدرک و  ناشیا  تعباتم  زین  ام  مرجال 

البرک بناج  هب  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلادّیس  ترضح  هّجوترد  مشش :  لصف 

لوا تمسق 

رون هب  ار  همّظعم  هّکم  نافلاخم  بیـسآ  میب  زا  ترجه  زا  متـصش  لاس  نابعـش  هاـم  موسرد  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  ترـضح  نوچ 
تشاد و مایق  یلاعت  ّقح  تدابع  هب  همرتحم  هدلب  نآ  رد  هدعقلا  يذ  لاوش و  ناضمر و  هام و  نآ  هّیقب  رد  هدـینادرگ  ّرونم  دوخ  مودـق 
هب مارحا  ترضح  دمآرد  هّجحلا  يذ  هام  نوچ  و  دندش ، عمج  ترضح  نآ  دزن  هرصبو  زاجح  لها  زا  نایعیش  زا  یعمج  تّدم  نآ  رد 

متشه ینعی  هیورت  زور  نوچو  دنتسب ، ّجح 
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نآ هک  دندوب  رومءام  دیزی  بناج  زا  و  دندمآ ، هّکم  هب  ّجح  هناهب  هب  يرایـسب  تعامج  اب  صاعلا  نبدیعـس  نب  ورمع  دـش  هّجحلا  يذ 
هب ّجح  مارِْحا  زا  دوب  عّلطم  ناشیاریمـض  نونکم  رب  نوچ  ترـضح  .دـنناسر  لتق  هب  ار  بانج  نآ  ای  دـنرب  وا  دزن  هب  هتفرگ  ار  ترـضح 

.دیدرگ قارع  هّجوتم  زور  نامه  رد  دش و  لُِحم  هدروآ و  اج  هب  هورم  افص و  نیبام  یعسو  هناخ  فاوط  هدومن و  لودع  هرمُع 

هبعک رد  ربو  ددرگ  قارع  هّجوتم  هکنآ  زا  شیپ  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  مدـید  تفگ  هک  تسا  لوـقنم  ساـّبع  نبا  زاو 
یِلااوُُّملَه هک :  داد  یم  ادـندرک  یم  توعد  ترـضح  نآ  تعیب  هب  ار  مدرم  لیئربج  و  دوب ، وا  تسد  رد  لیئربج  تسد  دوب و  هداتـسیا 

؛ ِهّللا ِهَْعَیب 

يارب زا  دومن  قارع  هب  هّجوت  مزع  ترضح  نآ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  سواط  نب  دّیس  و  ادخ ! تعیب  يوس  هب  مدرم  يا  دیباتـشب 
رب گرم  هک  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  ترـضح  رب  دورد  ادـخ و  ياـنث  زا  سپ  تساـخ  ياـپ  هب  ندـناوخ  هبطخ 

رادید بوقعی  قایتشا  نوچ  ار  دوخ  ناگتشذگ  رادید  مقاتشم  تخـس  ناوج و  نانز  دنبولگ  دننام  دراد  هدّالق  تمزالم  مدآ  نادنزرف 
مدوخ ياهدنویپ  لصافم و  منیب  یم  ایوگو  درکرادید ، مدیاب  راچان  هک  یلَتْقَمو  عَرْـصَم  نم  يارب  زا  تسا  هدـش  رایتخا  و  ار ، فسوی 

دننک یم  هتـشابنا  سپ  تسا ،  البرک )  ) و سیواون )   ) نیبام هک  ینیمز  رد  دنیامن  هراپ  هراپ  هفوک ،  رکـشل  ینعی  نابایب ،  ناگرگ  هکار 
اضق ملق  هک  يزور  زا  تسین  يزیرگ  هراچ و  ار  دوخ  یلاخ  ياهنابناو  لامآ  ياهمکش  نم  زا 
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ياهدزم دومرف  دهاوخ  اطع  ام  هب  ادخ  میا و  هدوب  ابیکش  وا  يالب  رب  میا و  هداد  ادخ  ياضق  هب  اضر  تیب ،  لهاامو  هدنار  مقر  یسکرب 
هریظح رد  دش  دهاوخ  عمتجم  وا  اب  وا و  تشوگ  هراپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دتفا  یمن  رود  و  ار ، ناگ  دننک  ربص 
نونکا .وا  هدعو  دیآ  یم  تسار  ودب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  مشچ  دوش  یم  نشور  نیرب ،  تشهب  رد  ینعی  سدق 
نادادم اب  نم  هچ  دـهد  چوک  نم  اب  دـیاب  دزیهرپن  سفن  يادـف  زا  ّقح  ياقل  بلط  رد  و  دـشیدنین ، ناج  لذـب  زا  ام  هار  رد  هک  یـسک 

(97  .) یلاعت هّللاءاش  نا  دومن  مهاوخ  چوک 

 : تسا هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  اضیا 

ترضح نآ  تمدخ  هب  هّیفنح  نب  دّمحم  دور  نوریب  هّکم  زا  نآ  حابص  هک  دوب  مزاع  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیـس  ترـضح  هک  یبشرد 
دندومن رکم  دندرک و  ردغ  وت  رداربو  ردپ  اب  هنوگچ  يا  هتـسناد  هک  دنتـسه  یناسک  هفوک  لها  انامه  ردارب ! يا  درک : ضرع  دـمآ و 

مّرکمو زیزع  تسا  ادـخ  مرح  هک  یناـمب  هّکم  رد  هک  دریگ  رارق  تفیرـش  يءار  رگا  سپ  دـننک ، نینچ  زین  امـش  اـب  هک  مسرت  یم  نم 
دیهـش ناهگان  هّکم  رد  ارم  دیزی  هک  مسرت  یم  نم  ! ردارب يا  دومرف : ترـضح  دش ، دـهاوخن  وت  بانج  ضّرعتم  یـسک  دوب و  یهاوخ 
هّجوتم ای  ورب و  نمی  بناـج  هب  سپ  تسا  نینچ  رگا  تفگ :  دّـمحم  .ددرگ  عیاـض  مرتحم  هناـخ  نیا  تمرح  ببـس  نیا  اـبو  دـنادرگ 

ترضح دباین ، تسد  وت  رب  یسک  هک  وشم  هیداب 
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هنابات یب  دیـسر  دّـمحم  هب  ربخ  نوچ  دومرف ، تکرح  هّکم  زا  ترـضح  دـش  رحـس  ماگنه  نوچ  منک .  يرکف  باـب  نیا  رد  هک  دومرف 
؟  ینک لمءات  مدرک  بشید  هک  یضرع  نآ  رد  يدرکن  هدعو  نم  هب  ردارب ! يا  درک : ضرع  تفرگ  ار  ترضح  نآ  هقان  راهم  .دمآ و 

یتـفر مدزن  زا  وت  نوـچ  هک  دوـمرف  يور ؟  نوریب  هکم  زا  باتـش  نیا  هب  هک  ار  امـش  دـش  ثعاـب  هچ  سپ  درک : ضرع  یلب ،  دوـمرف :
، دنیبب دوخ  هار  هتشک  ارت  هک  هتساوخ  ادخ  انامه  ور  نوریب  نیـسح  يا  هک  دومرف  دمآ و  نم  دزن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ 

ادـخ هک  دومرف  يرب ؟  یم  دوخ  اب  ار  اهنز  نیا  ارچ  سپ  يور  یم  تداهـش  مزع  هب  هاـگ  ره  نوُعِجار  ِْهَیِلا  اـّنِا  ِِللاـّنِا َو  هِّ تفگ :  دّـمحم 
هربتعم تایاور  قفاوم  و  ( 98  .) تشگرب هدرک  عادو  ار  ترضح  نآ  نایرگ  هدید  نایرب و  لد  اب  دّمحم  سپ  دنیبب  ریسا  اراهنآ  هتساوخ 

دندومن یم  رفس  نآ  كرت  رد  هغلابم  دندرک و  یم  عنم  قارع  تمـس  هب  ندرک  تکرح  زاار  ترـضح  نآ  دندمآ و  ( 99  () هلدابع  ) زا
نب هّللادـبع  نوچ  هک  هدرک  تیاور  وا  ریغ  یناهبـصا و  جرفلاوـبا  و   . دنتـشگرب دـندرک و  عادو  هداد و  یباوـج  ار  مادـک  ره  ترـضح 

هفوک لها  زا  تّمذم  یخرب  قارع و  رفس  كرتو  هّکم  هب  تماقا  رد  دومن  رایسب  هغلابم  هدید  قارع  رفس  رب  ار  ماما  مزع  میمـصت  ساّبع 
وت اب  هک  مرادـنپ  نانچ  دـندز و  مخز  ار  ترداربو  دـندرک  دیهـش  ار  وت  ردـپ  هک  دنتـسه ، یناسک  نامه  هفوک  لـها  هک  تفگ  درک و 

يرای زا  تسدو  دننک 
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هفوک لها  هک  هتـشون  تسا  ملـسم  همان  زین  نیاو  نم  دزن  رد  تسا  ناشیا  ياه  همان  نیا  دومرف : دنراذگ ، اهنت  ارت  بانج  دـنرادرب و  وت 
راذگب ار  دوخ  ياهنزو  دالوا  سپ  هتفرگ  رارق  رفس  نیارب  تفیرش  يءار  هک  لاحلا  تفگ :  ساّبع  نبا  .دنا  هدرک  عامتجا  نم  تعیبرد 
تشذگ اهنآ  رب  هچ  دندید  لاح  نادب  ار  وا  شتالایع  اهنزو  دنتـشک  ار  نامثع  هک  ار  زور  نآ  روآدای  هدم و  تکرح  دوخ  اب  ار  اهنآو 

لوبق اروا  تحیـصن  ترـضح  دننک ، هدـهاشم  تلاح  نآ  هب  ارت  اهنآ  دـننک و  دیهـش  لایعو  لها  لباقم  رد  زین  ار  امـش  هک  ادابم  سپ  ، 
(100) .درب البرک  هب  دوخ  اب  ار  دوخ  تیب  لهاو  درکن 

دنکفا دوخ  نارهاوخ  اهنز و  هب  يرظن  بانج  نآ  هک  ترـضح  نآ  تداهـش  زور  رد  دوب  البرک  رد  هک  یناـسک  زا  ضعب  هدرک  لـقنو 
نآ هب  ار  ترضح  نآ  دنیامن و  یم  عزج  دننک و  یم  رظن  ناگتشک  دنیآ و  یم  نوریب  اه  همیخ  زا  بارطـضاو  عزج  تلاح  هب  هک  دید 
.ِِهب َّیَلَع  َراشَا  امیف  ساّبع  ُْنبا  ُّرَد  ِهِّلل  دومرفو : دروآ  دای  ار  ساّبع  نبا  مالک  ترضح  نآ  دننک ، یم  هیرگ  دننیب و  یم  ّتیمولظم  تلاح 

(101)

نامـشچ دوش  یمن  فرـصنم  هجو  چـیه  هب  تسا و  ّممـصم  قارع  رفـس  مزع  هب  ترـضح  نآ  هک  دـید  ساـّبع  نبا  نوـچ  هلمجلاـبو ؛ 
هّللادبع ساّبع ،  نبا  دش  نوریب  هّکم  زا  ترـضح  نآ  نوچ  تشگرب ،  درک و  عادو  ترـضح  نآ  ابو  تسیرگبو  دنکفا  ریز  هب  شیوخ 

هب دش و  عنام  یب  یلاخ و  وت  يارب  زا  زاجح  کلمو  تفر  نوریب  نیسح  ریبُز ! َنبای  تفگو :  درک  تاقالم  ار  ریبز  نب 
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: وا يارب  زا  دناوخ  و  يدیسر ،  دوخ  دارم 

ٍرَمْعَمب هَرْبنَق  نِم  َِکلای  رعش : 

يرِفْصاَو یضیبَفُّوَْجلا  َِکلّالخ 

يِرّقَنَت ْنَا  ِْتئِش  ام  يِرّقَنَو 

(102  ) يرْشبَتْساَف ٌجِراخ  ُْنیَسُْحلاَذه 

یتعامج اب  ار  ییحی  دوخ  ردارب  صاـعلا  نب  دیعـس  نبورمع  تفر  نوریب  هّکم  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  نوچ  هلمجلاـب ؛ 
هّکم بناج  هب  دیدرگ  رب  دیور  یم  اجک  دندرک  ضرع  دندیسر  ترضح  نآ  هب  نوچ  دوش ، عنام  نتفر  زا  ار  ترضح  نآ  هک  داتـسرف 
تسد دوش  یهتنم  هلتاقم  هب  راک  هکنآ  زا  شیپ  و  ترضح ،  نآ  نتفر  زا  دندرک  یم  تعنامم  ناشیاو  درکن  نتشگرب  لوبق  ترـضح  ، 
لماع هک  دوب  دنچ  يا  هیده  اهنآ  راب  هک  دید  دنچ  ياهرتش  دیسر  میعنت )   ) لزنم هب  نوچ  دش ، هناور  ترضحو  دنتـشگربو  دنتـشادرب 

هب ترضح  نآ  تسا و  نامز  ماما  اب  نیملـسم  روما  مکح  هک  اریز  تفرگ ؛  ار  ناشیا  ياهراب  ترـضح  دوب ، هداتـسرف  دیزی  يارب  نمی 
اب میهد و  یم  مامت  ار  وا  هیارک  دیآ  یم  قارع  بناج  هب  ام  اب  هک  ره  هک  دومرف  نانابرتش  اب  هدومن و  فرّصت  ار  اهنآ  تسا ،  ّقَحَا  اهنآ 

سپ میهد ،  یم  وا  هب  ار  هار  رادـقم  نیا  ات  هیارک  مینک  یمن  ندـمآ  هب  روبجم  ار  وا  دـیایب  دـهاوخ  یمن  هک  ره  مینک و  یم  ناسحا  وا 
(103) .دندرک رایتخا  تقرافم  یضعب  دنتفر و  ترضح  نآ  اب  هدرک  لوبق  یضعب 

يا همان  ترضح  نآ  ّمع  رسپ  رفعج  نب  هّللادبع  هّکم  زا  مالّسلا  هیلع  ءادّهشلا  دّیـس  بانج  تکرح  زا  دعب  هک  هدرک  تیاور  دیفم  خیش 
 : نومضم نیدب  تشون  بانج  نآ  يارب 

نیا زا  هک  لاعتم  يادخ  هب  ار  امش  مهد  یم  مسق  نم  انامه  دعب ؛ اّما 
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لصءاتسم وت  تیب  لها  يوش و  دیهش  هکنآ  ادابم  رفس  نیا  تمس  هب  هجّوت  زا  مناسرت  امش  رب  نم  هک  یتسرد  هب  دیوش  فرـصنم  رفس 
يادـتقم اوشیپ و  نانم و  ؤم  هانپ  تشپ و  زورما  وت  بانج  هچ  دـش ؛ دـهاوخ  شوماخ  نیمز  لها  رون  دـیوش  كاله  امـش  رگا  دـنوش ،

.دش مهاوخ  قحُلم  همان  بقع  زا  دوخ  دیئامرفم و  لیجعت  رفس  نیا  رد  سپ  یناگتفای ،  تیاده 

تساوخ وا  زا  دیعس و  نبورمع  دزن  هب  تفر  دوخ  داتسرف و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  دّمحم  نوع و  شیوخ  رسپ  ود  اب  ار  همان  نآ  سپ 
.دنک رفس  نآ  زا  تعجارم  هک  دهاوخب  وا  زا  دسیونب و  مالّسلا  هیلع  ءادّهشلادیس  ترضح  يارب  ناما  همان  هک 

دیعس نب  ییحی  دوخ  ردارب  اب  ار  همان  ددرگرب و  ترضح  نآ  هک  داد  ناسحا  هلـص و  هدعو  هتـشون و  ترـضح  نآ  رب  ناما  ّطخ  ورمع 
ترـضح نآ  هب  نوچ  دوب  هدرک  هناور  شیپ  زا  ار  شیوخ  نادنزرف  هکنآ  زا  دـعب  دـش  هارمه  ییحی  اب  رفعج  نب  هّللادـبع  درک و  هناور 

هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  نم  هک  دومرف  ترـضح  دندومن ، رفـس  نآ  زا  تعجارم  رد  هغلابم  دنداد و  بانج  نآ  هب  همان  دندیـسر 
يارب لاح  هب  ات  دومرف : تسیچ ؟  باوخ  نآ  دنتفگ : ما ،  هناور  رما  نآ  لاثتما  یپ  رد  هک  هدومرف  يرما  ارم  ما  هدید  باوخ  رد  ار  مّلس 

 . منک تاقالم  دوخ  يادخ  ات  تفگ  مهاوخن  مه  نیا  زا  دعب  ما و  هتفگن  يدحا 

باکر رد  داهج  ریس و  رد  دنشاب و  ترضح  نآ  مزالم  هک  ار  دّمحم  نوع و  دوخ  دنزرف  دومرف  دوب  هدش  سویءام  هّللادبع  نوچ  سپ 
نآ
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تعرـس و هب  دومرف و  تکرح  قارع  تمـس  هب  ترـضح  نآ  تشگرب و  ترـسح  لامک  رد  دیعـس  نب  ییحی  اب  دوخ  دنـشاب و  باـنج 
(104) .دومرف لزنم  قْرِع )  تاذ   ) رد ات  درک  یم  ریس  باتش 

لها یتفای  هنوگچ  هک  دیسرپ  وا  زا  ترضح  نآ  دوب  هدمآ  قارع  زا  هک  دومرف  تاقالم  ار  بلاغ  نبرشب  اجنآ  رد  دّیس  تیاور  قفاوم  و 
یم اج  هب  یلاعت  ّقح  انامه  یتفگ  تسار  دومرف  تسا !  هّیما  ینب  اب  ناشیا  ریـشمش  تسا و  امـش  اب  اهنآ  ياهلد  درک : ضرع  ار ؟ قارع 

نیـسح ماما  هجّوت  ربخ  نوچ  هک  هدرک  تیاور  دیفم  خیـش  .دیامرف و  یم  هدارا  هچ  ره  رد  دـنک  یم  مکح  دـهاوخ و  یم  هچنآ  دروآ 
ات هّیسداق )   ) زا داتسرف و  هّیـسداق  هب  ترـضح  نآ  هار  رـس  رب  هوبنا  رکـشل  اب  ار  ( 105) ریمن نب  ْنیَصُح  دیـسر  دایز  نبا  هب  مالّـسلا  هیلع 

تسا هدش  قارع  هجّوتم  مالّسلا  هیلع  نیسح  هک  درک  مالعا  ار  مدرم  درک و  رپ  دوخ  رثا  تلالـض  رکـشل  زا  هّیناطقُْطق )   ) ات و  ناّفَخ )  )
سپ دیسر ، همّرلا )  نطب  زا  تسا  یعضوم  هک  هلمهم  ءار  هب  ( ) زجاح  ) هب درک  تکرح  قْرِع )  تاذ   ) زا ترضح  سپ  دنـشاب ، علطم  ات 
ربـخ زونه  داتـسرف و  هفوـک  بناـج  هب  تلاـسر  هب  ار  دوـخ  یعاـضر  ردارب  رُطْقَی  نب  هّللادـبع  یتـیاور  هب  يوادیـص و  رهـسم  نب  سیق 

(106  : ) نومضم نیدب  دومرف  یملق  هفوک  لها  هب  يا  همان  دوب و  دیسرن  ترضح  نآ  هب  هّللا  همحر  ملسم  بانج  تداهش 

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

زا دعب  ناناملسم و  نانم و  ؤم  زا  شیوخ  ناردارب  يوس  هب  یلع  نب  نیسح  زا  تسا  يا  همان  نیا 
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رب دـیا  هدرک  قافتا  هک  دوب  جَرَدـنم  همان  نآ  رد  هدیـسر و  نم  هب  لیقع  نب  ملـسم  هماـن  هک  یتسرد  هب  تشاد :  موقرم  مالـس  دـمح و 
یبوخ ّتین و  نسُح  رب  ار  امش  دنادرگ و  مامت  ام  رب  ار  دوخ  ناسحا  هک  منک  یم  لا  ؤس  ادخ  زا  ام ، نانمشد  زا  ّقح  بلط  ام و  ترصن 

نوچ هّجحیذ  متشه  هبنش  هس  زور  رد  مدمآ  نوریب  هکّم  زا  امش  يوس  هب  نم  هک  دیـشاب  هاگآ  راربا ، يازج  نیرتهب  دیامرف  اطع  رادرک 
دیـسر و مهاوخ  امـش  هب  اهزور  نیمه  رد  نم  هک  دیـشاب  نم  ترـصن  ياّیهم  دـیدنب و  نایم  رب  تعباتم  رمک  دـسرب  امـش  هب  نم  کیپ 

ُُهتاکََرب هّللا َو  ُهَمْحَر  ْمُْکیَلَع َو  َمالَّسلَا 

دوب هتشون  ترضح  نآ  هب  يا  همان  دوخ  تداهش  زا  شیپ  زور  تفه  تسیب و  مالّسلا  هیلع  ملسم  هک  دوب  نآ  همان  نیا  نتشون  ببـس  و 
دـص اجنیا  رد  هک  دـندوب  هتـشون  ترـضح  نآ  هب  اه  همان  زین  هفوک  لها  زا  یعمج  و  دوب ، هدومن  هفوک  لها  دایقنا  تعاـطا و  راـهظا  و 

هّیسداق هب  دش  هناور  ترـضح  کیپ  نوچ  ( 107  .) ناسرب دوخ  نایعیـش  هب  ار  دوخ  تسا  هدیدرگ  ایهم  وت  ترـصن  يارب  ریـشمش  رازه 
، درک هراـپ  دروآ و  نوریب  ار  هماـن  سیق  دـنک  شیتفت  ار  وا  تساوخ  ( 108) دّیـس تیاور  هب  و  تفرگ ،  ار  وا  میمت  نب  نیَـصُح  دیـسر 

نایعیـش زا  يدرم  تفگ :  یتسیک ؟  وت  هک  دیـسرپ  وا  زا  نیعل  نآ  دیـسر  هّللادیبع  دزن  هب  نوچ  داتـسرف ، دایز  نبا  دزن  هب  ار  وا  نیـصح 
؟  يدرک هراپ  ار  همان  ارچ  تفگ :  دایز  نبا  مشاب ،  یم  وا  دالوا  یلع و 
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ماـما باـنج  زا  تفگ :  دوب ؟ یک  يارب  یک و  زا  هماـن  نآ  تفگ :  هّللادـیبع  يوشن ،  عـلّطم  نآ  نومـضم  رب  وـت  هک  نآ  يارب  تفگ : 
زا تسد  تفگ :  دش و  بضغ  رد  دایز  نبا  مناد ،  یمن  ار  ناشیا  ياهمان  نم  هک  هفوک  لها  زا  یتعامج  يوس  هب  مالّسلا  هیلع  نیـسح 
ارت هنرگ  یئوگازـسان و  شردارب  شردـپ و  نیـسح و  رب  يور و  الاب  ربنم  رب  هکنآ  ای  یئوگب  ناشیا  ياـهمان  هکنآ  اـت  مراد  یمن  رب  وت 

.دومن مهاوخ  اور  ار  رگید  بلطم  اّما  تفگ و  مهاوخن  سپ  ار  تعامج  نآ  مان  اّما  تفگ :  درک ، مهاوخ  هراپ  هراپ 

نینم ؤملاریما  ترضح  رب  رایـسب  دورد  تلاسر و  ترـضح  رب  تاوَلَـص  درک و  ادا  ار  یلاعت  ّقح  يانث  دمح و  تفر و  الاب  ربنم  رب  سپ 
يا تفگ :  سپ  درک  تنعل  ار  هّیما  ینب  نایغاط  شردپ و  دایز و  نبا  داتسرف و  مالّسلاامهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  مالّـسلا و  هیلع 

دیامن وا  يرای  دهاوخ  هک  ره  ما  هدمآ  ما و  هتشاذگ  عضوم  نالف  رد  ار  وا  امـش و  يوس  هب  منیـسح  ماما  بانج  کیپ  نم  هفوک !  لها 
.دیدرگ زیاف  تداهش  هجرد  هب  دنتخادناریز و  هب  رصق  يالاب  زا  ار  وا  هک  درک  رما  دیسر  دایز  نبا  هب  ربخ  نوچ  .دباتشب  وا  يوس  هب 

ار وا  یمحل  ریمع  نب  کلملادبع  هک  دوب  وا  رد  یقمر  تسکش و  مه  رد  شیاهناوختسا  داتفا  ریز  هب  رـصق  زا  نوچ  رگید  تیاور  هب  و 
.درک دیهش 

خسار یمدق  مالّسلاامهیلع  تیب  لها  ّتبحم  رد  عاجش و  فیرش و  يدرم  يدَسَا  يوادیص  ِرِهْسُم  نب  سیق  هک  دیوگ : فل  ؤم 
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شکرابم مشچ  زا  کشا  رایتخا  یب  دیسر  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هب  شتداهـش  ربخ  نوچ  هک  دیایب  نیا  زا  دعب  و  تشاد . 
(109 (.) ...ُرِظَْتنَی ْنَم  مُْهنِم  ُهَبَْحن َو  یضَق  ْنَم  مُْهنِمَف  : ) دومرف تخیر و  ورف 

َظاف ْدَق  ءادیَّصلا  یَنب  ْخیَـش  َو  شیوخ :  رعـش  رد  هدومن  ادّیـصلا  ینب  خیـش  هب  وا  زا  ریبعت  هدرک و  وا  هب  هراشا  يدسا  دیز  نب  ْتیَمُک  و 
( َتام يا :  َظاف   ) ْمُهَنَیب

ياهبآ زا  یبآ  هب  دـندومن  چوک  قارع  بناج  هب  زجاح )  ) زا مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  هک  هدومرف  هّللا  همحر  دـیفم  خیـش  و 
وا لابقتسا  هب  داتفا و  ترـضح  نآ  رب  هّللادبع  رظن  نوچ  دوب و  هدومن  لزنم  بآ  نآ  کیدزن  يوَدَع  عیطُم  نب  هّللادبع  دندیـسر ، برع 

راید نیا  هب  هچ  يارب  داب ! وت  يادف  مردام  ردـپ و  درک : ضرع  دومن و  هدایپ  دوخ  بکرم  زا  هتفرگ و  رب  رد  ار  ترـضح  نآ  تفاتش و 
؟  يا هدمآ 

مود تمسق 

نبِا .دندیبلط  ارم  دنتشون و  همان  نم  هب  قارع  لها  يا  هتسناد  هدیسر و  وت  هب  شربخ  هچنانچ  درک  تافو  هیواعم  نوچ  دومرف : ترضح 
فرطربار برع  شیرق و  مالـسا و  تمرح  يرواـین و  رد  فـلت  ضرعم  رد  ار  دوـخ  هک  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ارت  تفگ :  عـیطم 

ارت يریگب  ناشیا  زا  ار  هّیما  ینب  تنطلـس  هک  یئامن  هدارا  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تسا ،  هتـسب  وت  هب  مامت  تمرح  هک  اریز  یئامرفن ؛ 
هب هک  راهنز  سپ  دیـسرت ، دنهاوخن  سک  چیه  زا  درک و  دنهاوخن  اورپ  یناملـسم  چیه  لتق  زا  وت  نتـشک  زا  دعب  دـنناسر و  یم  لتق  هب 

هّیما ینب  ضّرعتم  ورم و  هفوک 
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َْنل : ) دومرف تئارق  ار  هیآ  نیا  دیزرون  دعاقت  دوب  رومءام  یلاعت  ّقح  بناج  زا  هچنآ  زا  دیدرگن و  وا  نانخـس  ضّرعتم  ترـضح  .وشم 
 . تشذگ وا  زا  و  ( 110 () اَنل ُهّللا  َبَتَک  ام  ِّالا  انَبیُصی 

لخاد یـسک  تفر و  یمن  نوریب  يربخ  دوب و  هدرک  دودـسم  ار  هرـصب  هار  ات  ماش و  هار  اـت  تسا  هفوک  هار  هک  هصقاو  زا  داـیز  نبا  و 
علطم رهاظ  هب  هفوک  رابخا  زا  تهج  نیدب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  و  تفر ،  تسناوت  یمن  نوریب  یـسک  دش و  تسناوت  یمن 
يربخ ام  مسق !  ادخ  هب  دنتفگ : دیسرپ  ربخ  ناشیا  زا  دیـسر و  یتعامج  هب  هار  نیب  رد  هکنآ  ات  دوب  ریـس  تکرح و  رد  هتـسویپ  دوبن و 

(111  .) درک میناوت  یمن  دمآ  تفر و  ام  تسا و  دودسم  اههار  هکنآ  زج  میرادن 

رد همّظعم و  هّکم  زا  تعجارم  ماگنه  رد  میدوب  قیفر  یلََجب  ْنیَق  نیْریَهُز  اب  ام  هک  هَلیَجب  هرازَف و  هلیبق  زا  یتعامج  دـنا  هدرک  تیاور  و 
نآ اب  ریس  میتشاد  یم  نمشد  تهارک و  هک  اریز  میدرک ؛  یم  يرود  وا  زا  میدیسر و  یم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هب  لزانم 

ریهز درک  یم  لزنم  ترـضح  نآ  هاگ  ره  دـنام و  یم  ریهز  درک  یم  تکرح  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاـگ  ره  مرجـال  ار ، ترـضح 
لزنم رگید  بناج  رد  يّدـُبال  باـب  زا  زین  اـم  درک  لزنم  یبناـج  رد  ترـضح  نآ  هک  لزاـنم  زا  یکی  رد  هکنآ  اـت  دومن ، یم  تکرح 
ریهُز هب  درک و  مالـس  هدـمآ و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بناج  زا  یلوسر  هاگان  هک  میدروخ  یم  تشاـچ  میدوب و  هتـسشن  میدرک و 

هک درک  باطخ 
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هب میدـنام  ّریحتم  میدـنکفا و  میتشاد  تسد  رد  هک  ار  اه  همقل  تشهد  تیاهن  زا  ام  دـبلط ، یم  ارت  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادـبع  اـبا 
.درک میناوتن  تکرح  میدش و  کشخ  دوخ  ياج  رد  ایوگ  هک  یقیرط 

؟  ینک یم  لمءات  نتفر  رد  وت  دبلط و  یم  ارت  ادخ  ربمغیپ  دنزرف  هّللا !  ناحبـس  هک  تفگ  ریهز  هب  تشاد  مان  مهلد )   ) هک ریهز  هجوز 
.دیامرف یم  هچ  نیبب  ورب  زیخرب 

دندنک ار  وا  همیخ  هک  دومرف  تشگرب و  هتخورفارب  تروص  اب  مّرخ  داش و  هک  تشذگن  ینامز  تفر و  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  ریهز 
لهَا هب  وش  قحلم  یئاهر  هلی و  نم  ّتیجوز  دیق  زا  وت  هک  تفگ  ار  دوخ  هجوز  دندرک و  بصن  ترضح  نآ  ياه  هدرپارس  کیدزن  و 

(112) .دسر وت  هب  يررض  نم  ببس  هب  مهاوخ  یمن  هک  دوخ 

ار دوخ  ناج  منک و  تبحاصم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اـب  ما  هدـش  مزاـع  نم  هک  تفگ  دوخ  هجوز  هب  ( 113) دّیـس تیاور  قفاوم  و 
.دناسر شلها  هب  اروا  هک  دوخ  ّمع  نارسپ  زا  یکی  هب  ار  وا  درپس  هداد و  ار  وا  رْهَم  سپ  میامن  وا  يادف 

لاصِخ شوخ  يا  قارَْفلَا  شتفج  تفگ  رعش : 

 ! لاصْولَا تسا  لاصِْولَا  ین  ین  تفگ 

ام مینیب  اجک  تیور  نآ  تفگ 

ادخ ّصاخ  تولخ  ردنا  تفگ 

ارم هک  مراد  سامتلا  وت  زا  دنادرگ  رّـسیم  ارت  ریخ  ادـخ  تفگ :  درک و  عادو  وا  اب  تساخرب و  نایرب  لد  نایرگ و  هدـید  اب  شا  هجوز 
دیایب و نم  اب  دهاوخ  هک  ره  درک  باطخ  دوخ  ناقیفر  اب  ریهز  سپ  ینک .  دای  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  ّدج  دزن  تمایق  زور  رد 

نیا دهاوخن  هک  ره 
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شّمع رـسپ  هک  دنا  هتفگ  رَیِـس  بابرا  یـضعب  و  تسویپ .  ترـضح  نآ  هب  هدرک و  عادو  اهنآ  اب  سپ  وا ، اب  تسا  نم  تاقالم  نیرخآ 
.دیدرگ دیهش  اروشاع  زور  رهظزادعب  البرک  رد  هدرک و  تقفاوم  وا  اب  زین  سیق  نب  براضم  نب  ناملس 

ّجح لامعا  زا  ام  نوچ  دنتفگ : هک  يدسا  ّلِعَمْشُم  نب  رِْذنُم  يدَسَا و  ناْمیَلُـس  نب  هّللادبع  زا  تسا  هدرک  تیاور  هّللا  همحر  دیفم  خیش 
قحلم هار  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  هب  هک  دوب  نآ  باتـش  تعرـس و  زا  ام  ضرغ  میدرک و  تعجارم  تعرـس  هب  میدش  غراف 

( دورز  ) هب ات  میدومن  یم  قیرط  ّیط  باتـش  لجع و  مدق  هب  هتـسویپ  سپ  .دش  دهاوخ  هچ  بانج  نآ  رما  تبقاع  مینیبب  هکنآ  ات  میوش 
زا يدرم  هک  میدـید  هاگان  میورب  بانج  نآ  کیدزن  میتساوخ  نوچ  میدیـسر  ترـضح  نآ  هب  هّیبَْلعَث  کیدزن  تسا  یعـضوم  مان  هک 

ثکم يرادقم  ترضح  دش و  يوس  کی  هب  هّداج  زا  دینادرگ و  ار  دوخ  هار  دید  ار  ترضح  نآ  هاپـس  نوچ  دش و  ادیپ  هفوک  بناج 
وا زا  مینیبب و  ار  درم  نیا  میورب  تسا  بوخ  هک  میتفگ  مه  اب  ام  تشذـگ .  اجنآ  زا  دـش  سویءام  نوچ  دـنک  تاقالم  ار  وا  اـت  دومرف 

یشاب یم  هلیبق  هچ  زا  میدیسرپ  میدرک و  مالـس  وا  رب  میدناسر و  وا  هب  ار  دوخ  ام  سپ  دناد ؛ یم  ار  هفوک  رابخا  وا  هچ  میـسرپب ؛  ربخ 
هزاـت راـبخا  زا  سپ  میدیناسانـش ؛  وا  هب  ار  دوخ  هدیـسرپ و  ار  وا  مسا  سپ  میا  هلیبق  ناـمه  زا  زین  اـم  میتفگ :  .دـسا  ینب  زا  تفگ :   ؟

 : تفگ میدیسرپ ،  هفوک 
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رد دـندوب  هتفرگ  ناشیا  ياهاپ  مدـید  مدـید و  هتـشک  ار  هورع  نب  یناه  لیقع و  نب  ملـسم  اـت  مدـماین  نوریب  هفوک  زا  هکنآ  هزاـت  ربخ 
ّهیبلعث هب  دمآ  رد  بش  ات  میتفر  میدش و  قحلم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رکـشل  هب  میتشذگ و  درم  نآ  زا  سپ  دـندینادرگ  یماهرازاب 

راوگرزب نآ  رب  ام  دومرف ، لالجا  لوزن  اجنآ  رد  لالج  تمـصع و  تیب  لها  هدـبز  نآ  نوچ  درک ، لزنم  اجنآ  رد  ترـضح  میدیـسر 
هن رگا  میئوگ و  اراکشآ  دیشاب  هتساوخ  رگا  تسا  يربخ  ام  دزن  هک  میدرک  ضرع  سپ  میدینش  باوج  میدرک و  مالسو  میدش  دراو 

يزیچ دوخ  باحـصا  نیا  زا  نم  هک  دومرف  درک  دوخ  باحـصا  يوس  هب  ام و  بناج  هب  يرظن  ترـضح  نآ  مینک ،  ضرع  یناهنپ  رد 
یناه ملسُم و  تداهش  باب  رد  میدوب  هدینـش  يدسا  درم  نآ  زا  هک  ار  رثا  تشحو  ربخ  نآ  ام  سپ  دیئوگب ، اراکـشآ  منک  یمن  ناهنپ 

ِهّللاُهَمْحَر نوُعجار ،  ْهَیِلاّاناَو  هِِّلل  ّانِا  دومرف : ررّکم  دیدرگ و  كانهودنا  ربخ  نیا  عامتسا  زا  بانج  نآ  میدرک ،  ضرع  ترضح  نآ  رب 
.امِْهیَلَع

دوب دـنهاوخن  امـش  يارب  زا  دنـشابن  امـش  رب  رگا  هفوک  لها  هّللا !  لوسر  َنبای  میتفگ :  اـم  سپ  ار ، یناـهو  ملـسم  دـنک  تمحر  ادـخ 
یم تحلصم  هچ  امش  دومرف : دش و  لیقع  دالوا  هّجوتم  ترضح  سپ  دیدرگربو ، هدومن  رفس  نیا  كرت  امـش  هک  مینک  یم  سامتلاو 

تداهش تبرش  نآ  زا  ای  میئامن  دوخ  نوخ  بلط  ات  میدرگ  یمنرب  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ : ؟  هدش دیهش  ملسم  نتشگرب ،  رد  دینیب 
ام هب  ور  ترضح  سپ  میشچب ،  زین  ام  هدیشچ  تداعس  رحب  قیرغ  نآ  هک 
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.ایند شیع  رد  تسین  یبوخ  ریخ و  رگید  اهنیا  زا  دعب  دومرف : درک و 

.درک اعد  ام  ّقح  رد  ترضح  نآ  دنک ، بیصن  ار  امش  تسا  ریخ  هچنآ  ادخ  میتفگ :  تسا  نتفر  هب  مزاع  ترضح  نآ  هک  میتسناد  ام 
دنهاوخ تعرـس  رتشیب  وت  بانج  يوس  هب  مدرم  دیورب  هفوک  رگا  تسا  کین  لیقع  نب  ملـسم  زا  امـش  راک  هک  دـنتفگ  باحـصا  سپ 

.دوب رضاح  وا  رطاخ  رد  رما  تمتاخ  هچ  دادن ؛ یباوج  دومرف و  توکس  ترضح  درک ،

حور و يوس  هب  هنیآ  ره  ار  ملسم  دنک  تمحر  ادخ  دومرف : تسیرگ و  دینـش  ار  ملـسم  تداهـش  ربخ  ترـضح  نوچ  دّیـس  تیاور  هب 
نایب رد  درک  ادا  يراعـشا  سپ  تسا ،  هدـنامیقاب  تسا  ام  رب  هچنآ  دوب و  وا  رب  هچنآ  دروآ  لمع  هب  تفر و  ناوضر  ّتنج و  ناحیر و 

تبرـش دـنا و  هداد  رد  تداهـش  هب  نت  هکنآ  رب  ضیرعت  تداهـش و  تلیـضف  ترخآ و  رما  رد  بیغرت  نآ و  رد  دـهز  ایند و  یئاـفویب 
(114) .دنا هدینادرگ  اراوگ  دوخ  رب  یهلا  ياضر  يارب  ار  گرم  راوگان 

هیلع نیـسح  ماما  بانج  نارتخد  اب  هک  هلاس  هدزیـس  دوب  يرتخد  ار  مالّـسلا  هیلع  لـیقع  نب  ملـسم  هک  هدـش  لـقن  خـیراوت  ضعب  زا  و 
هدرپارس هب  دینـشب  ملـسم  تداهـش  ربخ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  تشاد ،  تبحاصم  ناشیا  اب  زور  هنابـش  تسیز و  یم  مالّـسلا 

نآ زا  ار  ملـسم  رتخد  دومرف ، يواب  تداع  نوریب  یتاعارم  تدایز و  هب  یـشزاون  تساوخ و  شیپ  ار  ملـسم  رتخد  دـمآ و  رد  شیوخ 
تفوطع ناردپ و  یب  تفطالم  نم  اب  هّللا !  لوسر  نب  ای  درک : ضرع  تشگ  رّوصم  لایخ  رد  یتروص  لاح 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 830 

http://www.ghaemiyeh.com


! رتخد يا  دومرف : تسیرگب و  تفر و  بیکـش  يورین  ار  ترـضح  دنـشاب ؟ هدرک  دیهـش  ار  ملـسم  مردپ  رگم  يراد  یم  یعرم  نامیتی 
.دنشاب وت  ناردارب  منارـسپ  دنـشاب و  وت  نارهاوخ  منارتخد  وت و  ردام  مرهاوخ  مشاب و  وت  ردپ  نم  دشابن  ملـسم  رگا  شابم  نیگهودنا 

رد هیرگ  گناب  ياه  ياه  هب  دـنتخاس و  نایرع  همامع  زا  اهرـس  ملـسم  ياهرـسپ  و  تسیرگب ،  راز  راز  دروآرب و  داـیرف  ملـسم  رتخد 
زا مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنتخادرپ و  يراوگوس  هب  دندرک و  تقفاوم  ناشیا  اب  تبیصم  نیا  رد  مالّـسلاامهیلع  تیب  لها  دنتخادنا و 

 . تشگ رطاخ  هتفوک  تخس  ملسم  تداهش 

بانج نآ  درک  مالس  دمآ و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  يدرم  دیسر  هّیبْلعَث  هب  ترضح  نآ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ینیلک  خیـش  و 
ار لیئربج  ياپ  رثا  هنیآ  ره  يدمآ  یم  نم  دزن  هب  هنیدم  رد  رگا  هک  دومرف  ما .  هفوک  لها  زا  تفگ :  يدلب ؟  مادک  لها  زا  هک  دومرف 

ناوَیَح بآ  همـشچ  ایآ  هدیناسر ،  یم  نم  ّدج  هب  ار  یحو  هنوگچ  هدـش و  یم  لخاد  هار  هچ  زا  هک  مدومن  یم  امـش  هب  دوخ  هناخ  رد 
(115 !. ) دوب دهاوخن  زگره  نیا  مینادن ؟  ام  ار و  یهلا  مولع  دننادب  مدرم  سپ  دشاب  ام  دزن  زا  ام و  هناخ  رد  نافرع  ملع و 

باوخ زا  سپ  دومرف ، هلولیق  لاح  نآ  رد  دیـسر  هّیبَْلعَث  هب  راهّنلا  فصن  تقو  رد  ترـضح  نآ  هک  هدرک  لـقن  زین  سواـط  نب  دّیـس  و 
يوس هب  ار  امش  امش ، ياهگرم  هکنآ  لاح  دینک و  یم  تعرـس  امـش  هک  درک  یم  ادن  یفتاه  هک  مدید  باوخ  رد  دومرف : تساخرب و 

تشهب
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نآ ّقح  هب  میّقح  ربام  یلب  دومرف : میتسین ؟  ّقح  رب  ام  ایآ  ردپ ! يا   : تفگ مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  دـهد ، یم  تعرس 
زا سپ ،  میّقح  رب  ام  هک  لاـحلا  ردـپ ! يا  درک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  یلع  سپ  تسا .  وا  يوس  هب  ناگدـنب  تشگزاـب  هک  يدـنوادخ 
نآ رد  ار  بش  نآ  ترـضح  نآ  سپ  نم ،  ناج  دـنزرف  يا  دـهد  ریخ  يازج  ارت  ادـخ  هک  دومرف  ترـضح  میراد ؟  كاـب  هچ  گرم 
درک مالسو  دیسر  ترضح  نآ  تمدخ  هب  دنتفگ  یم  يدْزَا  هّرهابَا  ار  وا  هک  هفوک  لها  زا  يدرم  دش  حبـص  نوچ  دومرف ، هتوتیب  لزنم 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تراوگرزب  دّج  مرح  زاو  ادخ  مرح  زا  هک  ار  امـش  دش  ثعاب  هچ  هّللا !  لوسر  َنبای  تفگ : 
نوچ مدومن و  ربـص  دـندرک  متمرح  کـته  مدرک و  ربـص  دـنتفرگ  ار  ملاـم  هّیما  ینب  هَّرهاـبَا  يا  هک  دومرف  ترـضح  يدـمآ ؟  نوریب 
سابل راّهق  دنوادخ  درک و  دنهاوخ  دیهش  ارم  یغاط  یغای  هورگ  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  و  متخیرگ ،  اهنآ  زا  دنزیرب  منوخ  دنتساوخ 

ار یسک  دینادرگ  دهاوخ  ّطلسم  ناشیارب  دیـشک و  دهاوخ  ناشیارب  ماقتنا  ریـشمش  دیناشوپ و  دهاوخ  ناشیا  رب  راع  يراوخ و  ّتلذ و 
 . ناشیا نوخ  نتخیرو  لاوما  نتفرگ  هب  دـنک  یم  مکح  دوب و  ناشیا  يامرفنامرف  ینز  هک  ابـس  موق  زا  دـنادرگ  رت  لیلذ  ار  ناـشیا  هک 

(116)

دش هناور  دندرک و  راب  دنتشادرب و  رایسب  بآ  هک  دومرف  ار  دوخ  راصنا  ناناوج  دش  رحس  تقو  نوچ  هریغو :  دیفم  خیش  تیاور  هب  و 
دندیسر و هلابُز )   ) لزنم هب  ات 
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يذـغاک دومن  عمج  ار  دوخ  باحـصا  دینـش  ار  شحوم  ربخ  نیا  نوچ  دیـسر  بانج  نآ  هب  رُطْقَی  نب  هّللادـبع  تداهـش  ربخ  اجنآ  رد 
 : نومضم نیدب  دومرف  تئارق  ناشیا  يارب  دروآ و  نوریب 

هب هدیسر و  رُطْقَی  نب  هّللادبعو  هورُع  نب  یناه  لیقع و  نب  ملسُم  تداهش  ربخ  ام  هب  هک  یتسرد  هب  دعب : اما  میحّرلا ؛  نمحّرلا  هّللا  مسب 
 . تسین یجرح  وا  رب  دوش  ادج  ام  زا  دهاوخ  هک  ره  سپ  دنا  هتشادرب  ام  يرای  زا  تسد  ام  نایعیش  هک  قیقحت 

دندیدرگ و قرفتم  ربخ  نیا  عامتسا  زا  دندوب  هدش  هارمه  بانج  نآ  اب  ایند  تّزعو  تحارو  تمینغ  لام و  عمط  يارب  هک  یعمج  سپ 
سپ .دـندنام  دـندوب  هدومن  ناقیا  لها  رورـس  نآ  تمزالم  رایتخا  ناـمیا  نیقی و  يور  یعمج  ترـضح و  نآ  ناـشیوخ  تیب و  لـها 

رد و  دندومن ، لوزن  َهبَقَع  نَْطب  رد  ات  دندش  هناورو  دنتشادرب  رایسب  بآ  دنرادرب  بآ  هک  دومرف  رما  ار  دوخ  باحصا  دش  رحـس  نوچ 
یم هفوک  دـندومرف : دـیراد ؟ هدارا  اجک  هک  دیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  درمریپ  نآ  دـندومرف ، تاقالم  ار  همَرْکِع  یَنب  زا  يریپ  درم  اجنآ 

هب ور  رگم  يور  یمن  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  يدرگرب ،  هک  ادـخ  هب  مهد  یم  دـنگوس  ارت   ! هّللِالْوسَر َنب  اـی  درک : ضرع  درم  نآ  مور . 
یم ربخ  وت  هچنآ  درم ! يا  هک  داد  شخـساپ  بانج  نآ  درک  مّلکت  ترـضح  نآ  اـب  هلوقم  نیا  زا  و  اهریـشمش ، يزیت  اـه و  هزین  كون 

دنگوس ادخ  هب  دومرف : سپ  تسا .  یندش  عقاو  ینّابر  تاریدقت  تسا و  بجاو  یهلا  رما  تعاطا  نکیلو  تسین  هدیـشوپ  نم  رب  یهد 
دنهاوخن رب  نم  زا  تسد  هک 
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ناشیا هک  ار  یسک  دنادرگ  ّطلـسم  ناشیارب  یلاعت  ّقح  دننک  دیهـش  ارم  نوچ  دنروآ و  نوریب  منوردنا  زا  منوخرپ  لد  هکنآ  ات  تشاد 
(117) .دش هناور  دومرف و  چوک  اجنآ  زا  .دنادرگ و  اهتّما  نیرتلیلذ  ار 

یحایر دیزی  نب  ّرُح  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تاقالم  رد  متفه :  لصف 

البرک هب  بانج  نآ  لوزن  ات  هدش  عقاو  ناشیا  نیبرد  هچنآ 

ماگنه نوچ  دومرف و  لوزن  نیش )  حتف  هب   () فرـش  ) لزنم هب  دومن  چوک  هَبَقَع )   ) نَْطب زا  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  ترـضح  نوچ 
زا يدرم  لاح  نآ  رد  دـنتفر  هار  زور  فِصن  ات  دنتـشگ و  هناور  اـجنآ  زا  دنتـشادرب و  رایـسب  بآ  هک  ار  ناـناوج  درک  رما  دـش ، رحس 

ناـتخرد تفگ :  یتفگ ؟  ریبکت  هک  يدـید  هچ  رگم  دیـسرپ ، تفگ و  ریبکت  زین  ترـضح  ُرَبْـکا ! ُهّللَا  تفگ :  ترـضح  نآ  باحـصا 
ترـضح میا !  هدیدن  یئامرخ  تخرد  ناکم  نیا  رد  زگره  ام  هک  مسق  ادـخ  هب  دـنتفگ : باحـصا  زا  یعمج  مدـید ،  رود  زا  یئامرخ 

نم هّللا  هک و  دومرف  بانج  نآ  مینیب ،  یم  نابـسا  ياهندرگ  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ : دـینیب ؟ یم  هچ  ات  دـینک  هاگن  بوخ  سپ  دومرف :
 . منیب یم  نینچ  زین 

ار نآ  دوب و  یلاوح  نآ  رد  هک  یهوک  بناج  هب  دوخ  پچ  تمـس  هب  دـندش  ادـیپ  هک  تسا  رکـشل  تمالع  هک  دومرف  مولعم  نوچ  و 
هب سپ  دـنیامن ، هلتاقم  نآ  هب  تشپ  هدومن و  دوخ  ءاجلم  ار  هوک  نآ  دـتفا  لاتق  هب  تجاح  رگا  هک  دومرف  لیم  دـنتفگ  یم  مَسُحوذ )  )

.دندومن لوزن  هدرک و  اپ  رب  همیخ  دنتفر و  عضاوم  نآ 

دنزرف نآ  رکشل  ربارب  رد  امرگ  تّدش  رد  دندیسر  ناشیا  کیدزن  راوس  رازه  اب  یمیمت  دیزی  نب  ّرُح  هک  تشذگن  ینامز  و 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 834 

http://www.ghaemiyeh.com


نوچ و  دنتـسب ، فص  ناشیا  لباقم  رد  هدرک و  لیامح  ار  دوخ  ياهریـشمش  دوخ  نارای  اب  زین  بانج  نآ  دندیـشک ، فص  رَـشَْبلا  ُْریَخ 
ناـشیا و هک  دومن  رما  دوخ  ناـناوج  باحـصا و  هب  دومرف ، هظحـالم  یگنـشت  راـثآ  تلالـض  لـیخ  نآ  رد  تواخـس  مرک و  عبنم  نآ 

نایاپ راهچ  کیدزن  هب  دـندومن و  یم  بآ  زا  رپ  ار  اهتـشط  فورظ و  هداد و  بآ  ار  ناشیا  اـهنآ  سپ  دـیهد ؛ بآ  ار  ناـشیا  ياهبـسا 
دنداهن یم  هتشادرب و  بآ  زا  رـس  تداع  بسح  هب  نایاپ  راهچ  نآ  هک  هعفد  جنپ  راهچ و  هس و  ات  دندرک  یم  ربص  دندرب و  یم  ناشیا 

: دندش باریس  اهنآ  مامت  ات  دندرک  یم  باریس  ار  يرگید  دندش  یم  باریس  تیاهن  هب  نوچ  و 

بایان بآ  يدوب  هک  يداو  نآ  رد  رعش : 

باریس دیدرگ  وا  بسا  راوس و 

، دوب هدرک  هبلغ  رایسب  مبسا  نم و  رب  یگنشت  مدیسر و  اجنآ  هک  رُح  رکـشل  زا  مدوب  یـسک  رخآ  نم  هک  هتفگ  یبراحم  ناّعط  نب  یلع 
نآ دارم  نم  هَیواّرلا ؛  ِخـنَا  هک  نم  هب  دومرف  دومن  هظحـالم  ارم  بسا  نم و  شطع  لاـح  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  ترـضح  نوـچ 

 ، مدیناباوخ ار  رتش  نم  سپ  تسوا .  راب  بآ  هک  يرتش  نآ  ناباوخب  ینعی  لَمَجْلا ؛  ِخـِنَا  خَْالا  َْنب  اَی  تفگ :  سپ  مدـیمهفن  ار  بانج 
نم نادرگرب  ار  کـشم  بل  هک  دومرف  تخیر  یم  کـشَم  ناـهد  زا  بآ  مماـشایب  بآ  متـساوخ  نوچ  ماـشایب  بآ  هک  نم  هب  دومرف 

.دومرف باریس  ارم  دینادرگرب و  ار  کشَم  بل  تساخرب و  دوخ  سیفن  سفن  هب  بانج  نآ  دوخ  منک ،  هچ  متسناوتن 

بانج نآ  اب  رُح  هتسویپ  سپ 
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نوچ تفگ  زامن  ناذا  هک  دومرف  ار  قورسَم  نب  جاّجَح  ترـضح  دش  لخاد  رهظ  زامن  تقو  ات  دوب  تفلاخم  مدع  تقفاوم و  ماقم  رد 
ّقح يانث  دمح و  داتـسیا و  رکـشل  ود  نایم  رد  دمآ  نوریب  ءادِر  ْنیَلعَن و  راِزا و  اب  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  بانج  دـش  تماقا  تقو 
امش ياهکیپ  یلاوتم و  رتاوتم و  ياه  همان  هکنآ  زا  دعب  رگم  امـش  يوس  هب  مدماین  نم  ساّنلا !  اَهُّیَا  دومرف : سپ  دروآ ، ياج  هب  یلاعت 

ّقح و رب  وت  هطـساو  هب  ار  ام  ادخ  هک  دیاش  میرادن  یئاوشیپ  یماما و  هک  ام  يوس  هب  ایب  هتبلا  هک  دیدوب  هتـشون  هدیـسر و  نم  هب  یپایپ 
هزات ار  دوخ  نامیپ  دیتسه  دوخ  راتفگ  دهع و  رـس  رب  رگا  نونکا  متفاتـش  امـش  يوس  هب  متـسب و  راب  مرجال  دنادرگ ، عمتجم  تیادـه 
دوخ ياج  هب  نم  دیهراک  ارم  ندمآ  دیا و  هتسکش  ار  اهنامیپ  دیا و  هتـشگرب  دوخ  راتفگ  زا  رگا  دینادرگ و  نئمطم  ارم  رطاخ  دینک و 

.دنتفگن یباوجو  هدومن  توکس  نایافویب  نآ  سپ  مدرگ ؛  یم  رب 

نم تفگّرُح :  نک :  زامن  دوخ  رکـشل  اب  مه  وت  یهاوخ  یم  هک  دومرف  ار  ّرُح  تفگ ،  زامن  تماقا  هک  دومرف  ار  نّذ  ُؤم  ترـضح  سپ 
هب يرکـشل  ره  زامن  زا  دعب  دندرک ، زامن  ترـضح  نآ  اب  رکـشل  ود  ره  داتـسیا و  شیپ  ترـضح  سپ  منک ؛  یم  زامن  امـش  بقع  رد 

تقو نوچ  سپ  دندوب ، هتسشن  نآ  هیاس  رد  هتفرگ  ار  دوخ  بسا  نانع  نایرکشل  هک  دوب  مرگ  يا  هباثم  هب  اوه  دنتشگ و  رب  دوخ  ياج 
زامن يادن  يدانم  دنوش و  چوک  يایّهم  دومرف  ترضح  دش  رصع 
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درک و رکشل  نآ  بناج  هب  كرابم  يور  زامن  مالس  زا  دعبو  درک  ادا  ار  رصع  زامن  نانچمه  داتسیا و  شیپ  ترضح  سپ  دنک ، رـصع 
: دومرفو دومن  ادا  يا  هبطخ 

میتلـسرو ربمغیپ  تیب  لـها  اـمو  دوش ، دونـشخ  رتـشیب  امـش  زا  ادـخ  دیـسانشب  ار  ّقح  لـِها  ّقحو  دـیزیهرپب  ادـخ  زا  رگا   ! ساـّنلا اـهّیا 
رد رگا  و  دنیامن ، یم  كولـس  ناودـع  روج و  هب  امـش  نایم  رد  دـننک و  یم  تسایر  يوعد  ّقح  ان  هب  هک  هورگ  نیا  زا  میرتراوازـسو 
رد ّرُح  مدرگ .  یمرب  تسین  یکاب  تسا  هتـشگرب  دـیا  هتـشون  نم  هب  اه  هماـن  رد  هچنآ  زا  امـش  يءار  دیخـس و  ار  تلاـهجو  تلـالض 

 . مرادن ربخ  هجو  چیه  هب  یئامرف  یم  هک  نالوسر  اه و  همان  نیا  زا  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  باوج 

دروآ و نایفوک  همان  زا  ّولمم  ینیجرُخ  سپ  تسا ،  نآ  رد  اه  همان  هک  ار  نیجرُخ  نآ  روایب  هک  دومرف  ار  ناعْمِـس  نب  هَبْقُع  ترـضح ، 
تاقالمارت نوچ  هک  میا  هدـش  رومءام  ام  دـنا و  هتـشون  همان  امـش  يارب  هک  یئاـهنآ  زا  متـسین  نم  تفگ :  ّرُح   ، تخیر نوریب  ار  اـهنآ 

زا تسا  رتکیدزن  وت  يارب  گرم  هک  دومرف  دش و  مشخ  رد  ترـضح  میربب .  دایز  نبا  دزن  هب  ارت  هفوک  رد  ات  میوشن  ادج  وت  زا  مینک ، 
تکرح هک  ار  دوخ  باحـصا  دومن  رما  دومن و  راوس  ار  اهنز  سپ  دیوش ، راوس  هک  دومرف  مکح  ار  دوخ  باحـصا  سپ  هشیدنا ،  نیا 

ترضح دندش  عنام  زجاح و  ار  تعجارم  قیرط  هتفرگ و  هار  رس  دوخ  رکشل  اب  ّرُح  دندرگ  رب  هک  دنتساوخ  نوچ  دیدرگ ، رب  دینک و 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 837 

http://www.ghaemiyeh.com


وت زا  ریغ  يرگید  رگا  تفگرّح :  یهاوخ ؟  یم  هچ  ام  زا  دنیـشنب  تیازع  هب  تردام  ُدـیُرتام ؟ َکُُّما  َْکتَلَکَث  هک  درک  باـطخ  رُح  اـب 
وت ِرَدام  ّقح  رد  اّما  دشاب  دـهاوخ  هک  ره  مداد  یم  وحن  نیمه  هب  ار  وا  باوج  مدـش و  یم  وا  ِرَدام  ضّرعتم  هّتبلا  درب  یم  ارم  ردام  مان 
دزن هب  ارت  مهاوخ  یم  تفگ :  ّرُح  ؟  تسیچ وت  بلطم  هک  دومرف  ترضح  دروآ ! مناوت  یمن  نابز  رب  ینخس  میرکت  میظعت و  زا  ریغ  هب 

نانخس هنوگ  نیا  زاو  مراد  یمن  رب  وت  زا  تسدزین  نم  تفگّرُح :  منک .  یمنارت  تعباتم  نم  هک  دومرف  بانج  نآ  مربب .  هّللادیبع  ریما 
تقرافم وت  زا  هک  مرومءاـم  هکلب  منک  گـنج  وت  اـب  هک  ما  هدـشن  رومءاـم  نم  تفگّرُح :  هکنآ  اـت  دـیماجنا  لوط  هب  ناـشیا  ناـیم  رد 

ارت هن  دوش و  یهتنم  هفوکب  هن  هک  نک  رایتخا  ار  یهار  سپ  یئامن  یم  عانتما  هفوک  هب  ندـمآ  زا  هک  لاحلا  مربب  هفوک  هب  ارت  ات  میاـمنن 
يراوگرزب وت  نوچ  هبراحم  هب  نم  هک  دـهدور  یتروص  دـیاش  ات  مسیونب  دایز  رـسپ  هب  باب  نیا  رد  همان  نم  اـت  دـنادرگ  رب  هنیدـم  هب 

هارمه شرکـشل  اب  زین  ّرُح  و  دـش ، هناورو  درک  پچ  تسد  هب  لیمو  دـینادرگب  هار  بیَذُـعو  هّیـسداق  قیرط  زا  بانج  نآ  موشن .  التبم 
هفوک بناج  زا  هک  دندید  ار  رفن  راهچ  اجنآ  رد  هاگان  دندیـسر  تاناجه  ِْبیَذُع  هب  هکنآ  ات  دنتفر  یم  ترـضح  نآ  هیحان  زا  دندش و 

نب حامرط  ناشیا  لیلدو  تسا  لماک )   ) شمان هک  ار  لاله  نب  عفان  بسا  دنا  هدرک  لتکو  دننارتشا  رب  راوس  دنیآ  یم 
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هب تعامج  نیاو  رهاّظلا ) یَلَع  تسا  رگید  يدَـع  شردـپ  هکلب  تسین  مولعم  متاح  نب  ّيدَـع  دـنزرف  حامرط  نیا  ندوب   ) تسا يدـع 
.دنتسویپ مالّسلا  هیلع  ماما  باکر 

دنـشاب یم  نم  راصنا  اهنیا   : دومرف ترـضح  منادرگ ،  یمرب  هفوک  هب  ای  هدرک  سبح  ار  ناشیا  نم  دـنا  هفوک  لها  زا  اهنیا  تفگ :  ّرُح 
یقاب داد  رارق  نامهاب  هاگره  سپ  ار  نتـشیوخ  هک  منک  یم  تیامح  نانچ  ار  ناشیاو  دـنا  هدـمآ  نم  اـب  هک  دنتـسه  یمدرم  هلزنم  هبو 

.دیسرپ ار  هفوک  مدرم  لاوحا  ناشیا  زا  ترضح  .داتسیا  زاب  تعامج  نآ  ضّرعت  زا  ّرُح  سپ  .درک  مهاوخ  گنج  وت  اب  ّالاواِهبَف  یتسه 
ياهلاوج دنتفرگ و  گرزب  ياه  هوشر  سپ  مدرم  فارـشا  اّما  تفگ :  دوب  هدیـسر  ون  تعامج  نآ  زا  نت  کی  هک  هّللادـبع  نب  عّمجم 

، وت يافج  رب  اهریـشمشو  تُست  ياوه  رب  اهلد  ار  مدرم  یقاب  اّما  وت و  رب  توادع  ملظ و  هب  دـنا  عمتجم  ناشیا  سپ  دـندرک ، رپ  ار  دوخ 
نبا داتسرف  دایز  نبا  دزن  هبو  تفرگ  ار  وا  ریُمن  نب  ْنیَـصُح  دنتفگ : دیراد ؟ ربخ  هچ  رهـسُم  نب  سیق  نم  هداتـسرف  زا  دومرف : ترـضح 

ار مدرم  ار و  شردپ  دایز و  نبا  درک  تنعلو  تردپو  وت  رب  داتـسرف  دورد  وا  تردپ ،  وت و  بانج  رب  دنک  نعل  هک  درک  رما  ار  وا  دایز 
هیلع ماما  دندرک ، كاله  دندنکفا  رصق  يالاب  زا  ار  وا  درک  رما  دایز  نبا  سپ  وت ، ندمآ  هب  ار  ناشیا  داد  ربخ  وت و  ترـصن  هب  دناوخ 

ُرِظَْتنَی َو ْنَم  ْمُْهنِم  ُهَبَْحن َو  یضَق  ْنَم  مُهنِمَف  : ) دومرف تخیرورف و  رایتخا  یب  دیدرگ و  شمـشچ  رد  کشا  ربخ  نیا  ندینـش  زا  مالّـسلا 
ام
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.َِکباَوث ِروُخْذَم  َبئاغ  َِکتَمْحَرّرَقَتْسُم َو  یف  ْمُهَْنَیب  انَْنَیب َو  ْعَمْجاَو  ًالُُزن  َهَّنَجْلا  ُمَُهل  اَنل َو  ْلَعْجا  َّمُهّللَا  (118 ( ) ًالیْدبَت ُولَّدب 

ارت گـنج  گـنهآ  ّرُح  ناراوس  نیمه  رگا  منیب  یمن  یترثـک  وت  باـکر  رد  نم  درک : ضرع  دـمآ و  ترـضح  کـیدزن  حاـمرط  سپ 
ود نیا  هک  مدید  اجنآرد  یئودُرا  متـشذگ  رهـش  تشپ  هب  هفوک  زا  مندمآ  نوریب  زا  شیپ  زور  کی  نم  دوب  دنهاوخ  یفاک  ارت  دنیامن 
زا سپ  دننیبب  ناس  دنهاوخ  یم  دنتفگ  مدیسرپ  ار  عامتجا  نآ  ببـس  سپ  دوب ، هدیدن  نیمز  کی  رد  زگره  نآ  لثم  یترثک  نم  مشچ 
هب وشم  کیدزن  هفوک  هب  یناوت  یم  رگا  مهد  یم  مسق  ادـخ  هب  ارت  هّللا  لوسر  نب  ای  کنیا  دنتـسرفب ، نیـسح  گـنج  هب  ار  ناـشیا  نآ 
هب تقو  حالـص  ات  دراد  هاگن  نمـشد  موجه  زا  اجنآ  رد  ارت  ادـخ  هک  یـشاب  هتـساوخ  یهاگهانپ  لقعم و  هچنانچ  بجو و  کی  ردـق 
هوک ءاَجَا و  زا  مروآ و  دورف  تسا  یط  هلیبق  نوطب  زا  یخرب  لزنم  هک  ءاَجَا ) هوک   ) نیا رد  ارت  هک  راد  هجنر  مدـق  کـنیا  دـیآ ، تسد 

ره هک  دنگوس  ادـخ  هب  دـننزب ، ریـشمش  وت  لباقم  رد  هک  مزاس  رـضاح  وت  باکر  رد  یط  هلیبق  زا  نز  ریـشمش  درم  رازه  تسیب  یملس 
نیمه هب  ّیط  هلیبق  ام  تسا  هدمآ  دراو  ام  رب  هلمح  مجع  برع و  رکشل  رِْذنُم و  نب  نامُعن  رَیْمِح و  نیطالس و  ناّسغ و  كولم  زا  تقو 

موق نیا  ام و  هنایم  حامرط !  يا  ًاْریَخ ، َکَمْوَق  ُهّللا َو  َكازَج  : دومرف ترـضح  میا  هدـیدن  بیـسآ  يدـحا  زا  میا و  هدـیهانپ  ( ءاَجَا هوک  )
تسین و فارصنا  تردق  هار  نیا  زا  ار  ام  هک  تسا  هتشذگ  يا  هلاقم 
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درب یم  رابراوخ  هقوذآ و  دوخ  لها  يارب  تقو  نآ  رد  ّيدـع  نب  حامرط  .دراد و  یم  راـک  هچ  هب  ار  اـم  هدـنیآ  لاوحا  هک  میناد  یمن 
درک نینچ  ددرگ و  زاب  مالّسلا  هیلع  ماما  ترصن  يارب  دناسرب و  هناخ  هب  شیوخ  راب  هک  درک  هدعو  دومن و  دورد  هب  ار  ترـضح  سپ 

حاـمرط داد  حاـمرط  هب  ار  ماـما  تداهـش  ربـخ  وا  درک  تاـقالم  ار  ردـب  نب  هعامـس  دیـسر  تاـناجِه  بیَذُـع  نیمه  هب  هک  یتـقو  یلو 
 . تشگرب

ترـضح هاگان  سپ  دومرف  لالجا  لوزن  اجنآ  رد  دیـسر و  لتاقم  ینب  رـصق  هب  ات  درک  ریـس  تاـناجِه  ْبیَذُـع  زا  ترـضح  هلمجلاـب ؛ 
؛  دـیبلطب نم  يوس  هب  ار  وا  دومرف : تسا  یفْعُج  ّرُح  نب  هّللادـیبع  زا  دـنتفگ : تسیک ؟  زا  همیخ  نیا  دیـسرپ : داتفا  يا  همیخ  هب  شرظن 
زا نم  مسق  ادخ  هب  َنُوعِجار  ِْهَیِلا  اَّنا  ِهِّلل َو  ّانِا   : تفگ هّللادیبع  دیبلط  ترـضح  دزن  هب  ار  وا  تفر و  وا  يوس  هب  ترـضح  نآ  کیپ  نوچ 
ارم وا  مهاوخ  یم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  مشاب  اجنآ  رد  نم  دوش و  هفوک  لخاد  نیـسح  ادابم  هکنآ  ببـس  هب  رگم  مدـماین  نوریب  هفوک 
دزن هب  تساخرب و  دوخ  ترـضح  درک ، لقن  تداعـس  زا  مورحم  نآ  نانخـس  تشگرب و  ترـضح  نآ  لوسر  منیبن ،  ار  وا  نم  دنیبن و 

تفگ و ار  قباس  تاـملک  ناـمه  هّللادـیبع  درک ، توعد  دوخ  ترـصن  هب  ار  وا  تسـشن و  وا  دزن  درک و  مالـس  وا  رب  تفر و  هّللادـیبع 
رب نم  لاتق  ددص  رد  ادخ و  زا  زیهرپب  سپ  درک  یهاوخن  ام  يرای  رگا  سپ  دومرف : ترضح  ترضح ،  نآ  توعد  زا  درک  هلاقتسا 
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 : تفگ درم  نآ  درک ، دهاوخ  كاله  ار  وا  ادخ  هّتبلا  دیامنن  ام  يرای  دونـشب و  ار  ام  ّتیمولظم  هثاغتـسا و  هک  ره  هک  مسق  ادخ  هب  ایم 
ار شیوخ  ناناوج  دـش  بش  رخآ  نوچ  و  تشگرب :  دوخ  لزنم  هب  تساخرب و  ترـضح  سپ  دـش ، دـهاوخن  نینچ  یلاعت  هّللاءاش  نا 

(119) .دننک چوک  اجنآ  زا  دنرادرب و  بآ  هک  درک  رما 

باوخ بسا  يور  رب  ار  ترضح  نآ  هک  میتفر  هار  یتعاس  کی  ام  هک  تفگ  ناعْمِـس  نب  هَبْقُع  دندش ، هناور  لتاقم  ینب  رـصق  زا  سپ 
رّرکم هعفد  هس  ای  هعفد  ود  ار  تاملک  نیا  وَنیَملاـْعلا  ِبَر  ِهِّلل  ُدْـمَْحلا  َنوُعِجار َو  ِْهَیِلا  اـّنِا  ِهِّلل َو  اـّنِا  تفگ :  یم  دـش و  رادـیب  سپ  دوبر 

، دیـسرپ ار  تاـملک  نیا  نتفگ  ببـس  ترـضح و  نآ  هب  درک  ور  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  نآ  دـنزرف  سپ  دـندومرف ،
یمه موق  نیا  هک  دیوگ  یم  تسا و  راوس  هک  ار  يدرم  مدـید  لاح  نآ  رد  درب و  باوخ  ارم  نم !  ناج  رـسپ  يا  هک  دومرف  ترـضح 

يا تفگ :  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  دهد  یم  ار  ام  گرم  ربخ  هک  متـسناد  دور ؛ یمه  ناشیا  يوس  هب  گرم  دنور و 
كاب هچ  ام  سپ  درک : ضرع  میّقح  رب  ام  یلب  دومرف : میتسین ؟  ّقح  رب  ام  رگم  ایآ  دیامرفن ، امـش  بیـصن  دب  زور  ادخ  راوگرزب ! ردپ 

ادا ار  حبـص  زامن  و  دندش ، هدایپ  دش  حبـص  نوچ  سپ  درک ، ریخ  ياعد  ار  وا  ترـضح  میـشاب ؟  ّقح  رب  هک  یلاح  رد  ندرم  زا  میراد 
هب ار  دوخ  باحصا  ترضح  سپ  دندش ، راوس  لیجعت  هب  دندرک و 
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دنتـساوخ یم  دندومن و  یم  تعنامم  دندمآ و  یم  اهنآ  دزاس و  قّرفتم  رُح  رکـشل  زا  ار  اهنآ  تساوخ  یم  داد و  یم  لیم  پچ  تسد 
هب اونین  دودـح  رد  ات  دـندوب  لاح  نیا  اب  هتـسویپ  دـندومن و  یم  عانتما  اهنآ  دـنهد و  چوک  هفوک  فرط  هب  ار  ترـضح  نآ  رکـشل  هک 
دیآ یم  لیجعت  هب  هدنکفا و  شود  رب  ینامک  هک  دش  رادومن  هفوک  بناج  زا  يراوس  هک  دـندید  لاح  نیا  رد  دندیـسر ، البرک  نیمز 
مالس وا  باحصا  وا و  رب  و  تفر .  ّرُح  دزن  درکن و  مالـس  ترـضح  رب  دش  کیدزن  نوچ  راوس  نآ  راظتنا  هب  دنداتـسیا  رکـشل  ود  نآ 

 : تسا هتشون  دید  دوشگ  ار  همان  ّرُح  نوچ  دوب ، هتشون  وا  يارب  دایز  نبا  هک  داد  وا  هب  يا  همان  درک و 

ینادابآ و هک  ینابایب  رد  رگم  روایم  ار  وا  دسر و  وت  يوس  هب  نم  کیپ  هک  یماگنه  رد  نادرگ  گنت  نیـسح  رب  ار  راک  سپ  دـعباّما ؛
نم هب  ار  شربخ  هداد و  رما  نیا  ماـجنا  هکنآ  اـت  دـنکن  تقراـفم  وت  زا  هک  ار  دوخ  کـیپ  ما  هدرک  رما  نم  و  دـشاب ، باـیان  وارد  بآ 
نآ رب  ار  هار  دوب  ینادابآ  بآ و  یب  نیمز  هک  عضوم  ناـمه  رد  درک و  تئارق  شباحـصا  ترـضح و  يارب  ار  هماـن  ّرح  سپ  .دـناسرب 

هیرق ای  هّیرضاغ  ای  اونین  هک  کیدزن  ياه  هیرق  نیا  رد  هک  ار  ام  راذگب  دومرف : ترضح  .دومن  لوزن  هب  رما  تفرگ و  تخـس  ترـضح 
دومن مناوت  یمن  دایز  نبا  مکح  تفلاخم  هک  مسَق  ادخ  هب  تفگ :  ّرح  میئآ ،  دورف  تسا  ینادابآ  بآ و  لحم  هک  رگید 
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 . تسا هداد  رارق  ناب  هدید  هتشامگ و  نم  رب  هک  لوسر  نیا  ندوب  اب 

رت ناسآ  تقو  نیا  رد  موق  نیا  اب  گنج  هک  مینک  هلتاقم  ناشیا  اب  اـم  هک  دـیهد  يروتـسد  هّللا !  لوسر  نب  اـی  تفگ :  ْنیَقلا  نب  ریَهُز 
هب ادتبا  هکنآ  زا  مراد  تهارک  نم  هک  دومرف  ترـضح  دمآ ، دـنهاوخ  نیا  زا  دـعب  هک  اصحا  ّدـح و  یب  ياهرکـشل  اب  گنج  زا  تسا 
زور رد  نیا  و  دـندرک ، اپ  رب  تلاسر  تیب  لها  يارب  ار  تلالج  تمـصع و  قدارـس  دـندمآ و  دورف  اجنآ  رد  سپ  منک ،  ناـشیا  لاـتق 

.دوب مارحلا  مرحم  رهش  مّود  هبنشجنپ 

بانج رب  ار  رما  همان  بجوم  هب  ّرُح  نوچ  دیسر و  ّرُح  هب  تاناجه  ْبیَذُع  رد  دایز  نبا  لوسر  همان و  هک  هدرک  لقن  سواط  نب  دّیـس  و 
تیاهن رد  يا  هبطخ  تساخ و  اپ  هب  ناشیا  ناـیم  رد  دومن و  عمج  ار  دوخ  باحـصا  ترـضح  درک  قییـضت  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

ور ام  زا  ایند  دـینیب و  یم  هک  هدیـسر  اجنیا  هب  ام  راک  انامه  دومرف : سپ  هدومن  ادا  یهلا  يانث  دـمح و  رب  لمتـشم  تغالب  تحاـصف و 
زور ادخ و  هب  نامیا  هک  ره  .دنا  هدش  عمج  لطاب  رب  دنا و  هتشادرب  ّقح  زا  تسد  مدرم  هدیـسر و  رخآ  هب  یناگدنز  هعرجو  هدینادرگ 

يدـبا تداعـس  ثروم  ّقح  هار  رد  تداهـش  هک  اریز  ددرگ ؛ دوخ  راگدرورپ  ياقل  قاتـشم  دـباترب و  يور  ایند  زا  هک  دـیاب  دراد  ازج 
.درادن يرمث  انع  تنحم و  زج  هب  نانم  ؤم  رب  ناشیا  يالیتسا  ناراکمتس و  اب  یگدنز  و  تسا ، 

امش شیامرف  میدینش  تفگ :  تساخرب و  ْنیَقلا  نب  ْریَهُز  سپ 
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اب ندـش  هتـشک  وا  رب  دومن  میهاوخ  رایتخا  هنیآ  ره  دـشاب  مئاد  یقاب و  ام  يارب  ایند  رگا  مینانچ  امـش  ماقم  رد  ام  هّللا ،  لوسر  نب  ای  ار 
.ارت

اب تباث و  دوخ  قیرط  رد  میرادـن و  تهارک  ادـخ  هار  رد  ندـش  هتـشک  زا  ام  هک  مسق  ادـخ  هب  تفگ :  تساـخرب و  لـاله  نب  عفاـن  و 
.وت نانمشد  اب  مینک  یم  ینمشد  وت و  ناتسود  اب  مینک  یم  یتسود  میتریصب و 

وت يور  شیپ  رد  هک  ام  رب  یلاعت  ّقح  زا  تسا  یتّنم  نیا  هک  هّللا  لوسر  نب  اـی  مسق  ادـخ  هب  تفگ :  تساـخرب و  ریـضخ  نیْریَُرب  سپ 
(120) .ازج زور  رد  ار  ام  دنک  تعافش  وت  دّج  سپ  دوش  هراپ  هراپ  وت  هار  رد  ام  ياضعا  مینک و  داهج 

البرک نیمز  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دورو  رد  مّوس :  دصقم 

البرک نیمزرس  هب  ترضح  نآ  دورو  رد  لّوا :  لصف 

مرحم مود  زور  رد  البرک  هب  بانج  نآ  دورو  هک  تسا  نآ  لاوقا  حصاو  تسا  فالخ  البرک  هب  ترـضح  نآ  دورو  زور  رد  هک  نادب 
یم البرک  دـندرک : ضرع  دراد ؟ مان  هچ  نیمز  نیا  هک  دیـسرپ  دیـسر  نیمز  نآ  هب  نوچ  هدوب و  ترجه  مکی  تصـش و  لاـس  مارحلا 

الَْبلا ِء! ِبرَْکلا َو  َنِم  َِکبُذوُعَا  ّینِا  َمُهّللَا  تفگ :  دینش  البرک  مان  ترضح  نوچ  شدنمان ، 

نیمز نیا  و  تسا ،  ام  مایِخ  لحم  لزنم و  اجنیا  هک  دـیئآ  دورف  تسا ،  اـنع  تنحم و  لـحم  ـالَب و  ْبرَک و  عضوم  نیا  هک  دومرف  سپ 
هب مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  مّدج  داد  ربخ  ام ، ياهربق  دش  دهاوخ  عقاو  ناکم  نیا  رد  و  تسا .  ام  نوخ  نتخیر  ياج 

.دندمآ دورف  اجنآرد  سپ  .اهنیا 

لوزن رگید  فرط  رد  شباحصا  اب  زین  ّرح  و 
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دورف مولظم  ماما  نآ  رکشل  ربارب  رد  دیسر و  البرک  هب  راوس  درم  رازه  راهچ  اب  نوعلم )   ) دعس نب  رمع  دش  رگید  زور  نوچ  دندرک و 
.دندمآ

ربخ نوچ  دوب  هدومن  ير  یلاو  هداد و  ير  تلایا  ار  وا  دنک  هناور  البرک  هب  ار  دعس  رمع  دایز  نبا  هکنآ  زا  شیپ  هدرک  لقن  جرفلا  وبا 
گنج هب  ورب  ًالّوا  هک  داتسرف  دعس  نب  رمع  بناج  هب  یکیپ  هدروآ  فیرشت  قارع  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دیـسر  دایز  نبا  هب 

.امنوفع بلطم  نیا  زا  ریما ! يا  تفگ :  هدمآ  دایز  نبا  دزن  هب  دعس  رمع  نک .  رفس  ير  بناج  هب  نآ  سپ  زا  شکب و  ار  وا  نیـسح و 
تـسد مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  اب  گنج  نیب  ام  دـش  دّدرم  دعـس  رمع  مریگ  یم  زاب  وت  زا  ير  تلایا  مراد و  یم  ّوفعم  ارت  تفگ : 

رما ردو  هتفرگ  تلهم  ار  بش  سپ  منک  یلّمءات  شیوخ  راـک  رد  اـت  هد  تلهم  بش  کـی  ارم  تفگ :  مرجـال  ير  کـلم  زا  نتـشادرب 
يزور درک ، رایتخا  ير  کلم  ياّنمت  هب  ار  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس  گنج  هتـشگ  بلاغ  وا  رب  تواقـش  رم  الا  رخآ  دومن ، رکف  دوخ 

ماما ترـضح  گنج  هب  ار  وا  میظع  رکـشلاب  دایز  نبا  سپ  تفرگ ،  هدـهع  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  لتقو  تفر  داـیز  نبا  دزن  هب  رگید 
(121) .درک هناور  مالّسلا  هیلع  نیسح 

زا يا  هزجعم  تفگ :  یم  هک  هدرک  لقن  نیریس  نب  دّمحم  نآ  زا  سپ  هدرک ،  لقن  ار  نومـضم  نیمه  هب  بیرق  زین  يزوجلا  نبا  طبس 
هچ دش ؛ رهاظ  باب  نیا  رد  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 
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دوب یهاوخ  هنوگچ  دعس ! نبای  وت  رب  ياو  دوب : هدومرف  وا  هب  درک  یم  تاقالم  شیناوج  ماّیا  رد  ار  دعس  رمع  هک  یهاگ  ترـضح  نآ 
(122  .) ینک مّنهج  رایتخا  وت  ران و  ّتنج و  نیب  ام  يوش  دّدُرم  هک  يزور  رد 

ترـضح تمدـخ  هب  تلاـسر  هب  ار  وا  هک  تساوخ  دـیبلط و  ار  یـسمحَا  سیق  نب  هورُع  دـش  ـالبرک  دراو  دعـسرمع  نوچ  هلمجلاـب ؛ 
نآ يارب  هماـن  هک  دوب  یناـسک  زا  هورُع  نوچ  يراد ؟  هدارا  هچ  يا و  هدـمآ  اـج  نیا  هب  هچ  يارب  هک  دـسرپب  باـنج  نآ  زاو  دتـسرفب 
هب ار  تلاـسر  نیاو  رادّوفعمارم  تفگ :  دـیوگ ، نخـس  نینچ  دورب و  ترـضح  نآ  يوـس  هب  هک  درک  یم  اـیح  دوـب  هتـشون  ترـضح 
زا اـهنآ  رثـکا  هک  اریز  دـندرک ؛ یم  اـبا  ّتلع  نیا  هب  تفگ  یم  هک  رکـشل  ياـس  ؤر  زا  کـی  ره  هب  دعـس  نـبا  سپ  راذـگاو ، يرگید 

عاجـش و ینوعلم  هک  هّللادبع  نبریثک  سپ  دندوب  هدیبلط  قارع  هب  ار  ترـضحو  دندوب  هتـشون  بانج  نآ  يارب  همان  هک  دندوب  یناسک 
 ، مروآ رد  لتق  هب  اروا  یناهگان  یهاوخ  رگاو  مرـضاح  تلاسر  نیا  يارب  نم  هک  تفگو  تساخرب  دوب  كاّتف  یئایح  یب  كاـب و  یب 

هاگرکـشل هّجوتم  نیعل  نآ  سپ  ؟  هدمآ راید  نیا  هب  هچ  يارب  هک  سرپبو  وا  دزن  هب  ورب  نکیلو  مهاوخ  یمن  ار  نیا  تفگ :  دعـس  رمع 
دیآ یم  امـش  يوس  هب  هک  درم  نیا  هک  درک  ضرع  ترـضح  هب  داـتفا  دـیلپ  نآرب  رظن  نوچ  ار  يدـئاص  هماـُمثُوبَا  .دـش  ترـضح  نآ 

نیسح دزن  هبرگا  تفگ :  تفاتش و  ریثک )  ) يوس هب  تفگب و  نیا  تسا  مدرم  نیرتزیرنوخ  نیمز و  لها  نیرتدب 
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ورف ار  شیوخ  ریشمش  زگره  هّللاَوال !  تفگ :  .راد  شیپار  ترضح  تمدخ  قیرطو  راذگب  ار  دوخ  ریشمش  دش  یهاوخ  مالّـسلا  هیلع 
هـضبق سپ  تفگ :  هماُمثُوبَا  مریگ .  تعجارم  قیرط  هن  رگا  منک و  تلاسر  غـالبا  دـیراد  ارف  شوگ  رگا  ملوسر  نم  اـنامه  مراذـگن ، 
ریشمش رب  تسد  هک  تشاذگ  مهاوخن  مسق  ادخ  هب  تفگ :  يدرگرب .  ینک و  نایب  ار  دوخ  تلاسر  هکنآات  مراد  یم  هگن  ارت  ریشمش 

هب لاح  نیا  اب  یکاّتفو  رجاف  درم  وت  نوچ  هک  مرذگ  یمن  نمو  منک  ضرع  ترـضح  هب  ات  يراد  هچنآ  وگب  نم  هب  تفگ :  يراذـگ . 
، رمُع درک ، لقن  ار  لاح  تیاکحو  تشگ  رب  دعـس  رمع  يوس  هب  ثیبخ  نآو  دنتفگ  دـب  مه  اب  یتخل  سپ  يور ،  رورـس  نآ  تمدـخ 
؟ دیسانش یمار  درم  نیا  هک  دومرف  دوخ  باحصا  اب  ترضح  دش  کیدزن  هُّرق  نوچ  .درک  هناور  تلاسر  يارب  ار  یلَْظنَح  سیق  نب  هُّرق 

نامگ نم  يءار  نسُح  هب  موسوم  تسا  يدرمو  تسا  شیوخ  ام  اـب  هلَْظنَح و  هلیبق  زا  تسا  يدرم  یلب  درک : ضرع  رهاـظم  نب  بیبح 
، دومن دوخ  تلاسر  غیلبتو  درک  مالـسو  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  دـمآ  درم  نآ  سپ  دوش ! دعـس  رمع  رکـشل  لخاد  وا  هک  مدرک  یمن 

رایسب هغلابم  هبو  دنتشون  نم  هب  رایسب  ياه  همان  امش  راید  لها  هک  تسا  نآ  يارب  اج  نیدب  نم  ندمآ  هک  دومرف  باوج  رد  ترـضح 
 ، هّرق يا  وت ! رب  ياو  تفگو :  هُّرق  هب  درک  ور  بیبح  سپ  مور  یمو  مدرگ  یمرب  دیراد  تهارک  نم  ندـمآ  زا  رگا  سپ  دـندیبلط ، ارم 

يوس هب  ینادرگ و  یمور  قح  هب  ماما  نیا  زا 
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مربب ار  دعس  نبا  مایپ  تفگ :  تداعس  یب  نآ  يا ،  هتفای  تیاده  وا  ناردپ  تکرب  هب  هک  ار  ماما  نیا  نک  يرای  ایب  يور ؟  یم  ناملاظ 
 : تفگ رمع  درک ، لقن  ار  ماما  باوجو  دعس  رسپ  يوس  هب  تشگرب  سپ  تسا .  حالص  هچ  منیبب  ات  منک  یم  رکف  دوخاب  نآ  زا  دعبو 

هدرک جرد  نآ  رد  ار  لاح  تقیقحو  تشون  دایز  نبا  هب  يا  همان  سپ  .دـهد  تاجن  وا  اب  هلتاـقم  هبراـحم و  زا  ارم  ادـخ  هک  مراودـیما 
(123  .) داتسرف دایز  نبا  يارب 

 : تفگ دناوخو  درک  زاب  ار  همان  نوچ  دیسر  ودب  همان  نیا  هک  مدوب  رضاح  دایز  رسپ  دزن  رد  نم  هک  هتفگ  یسَبَع  دئاف  نب  ناّسح 

ِهب اُنبلِاخَم  ْتَِقلُع  ِْذا  َنَّْالَا  رعش : 

ٍصانَم َْنیِح  َتالَو  َهاجَّنلاوُجرَی 

وا یئاهر  يارب  زا  یـصانَم  ءاْجلَم و  هکنآ  لاح  هدـمآ و  رب  دوخ  تاجن  ددـص  رد  هدـش  دـنب  نیـسح  رب  ام  ياهلاگنچ  هک  لاحلا  ینعی 
عیمج وا و  هک  نک  ضرع  نیـسح  رب  لاـحلا  سپ   ، مدیـسر نآ  نومـضم  هب  دیـسر  وت  هماـن  هک  تشوـن  رمع  باوـج  رد  سپ  تسین . 

(124  ) مالّسلا تفرگ و  دهاوخ  رارق  هچ  رب  وا  باب  رد  ار  دوخ  يءار  منیبب  مه  نم  ات  دننک  تعیب  دیزی  يارب  شباحصا 

تعیب هب  ترضح  نآ  تسناد  یم  هک  اریز  درکن ؛  ضرع  ترضح  هب  دوب  هتـشون  هّللادیبع  هچنآ  دیـسر  رمع  هب  همان  باوج  نوچ  سپ 
نیـسح و نایموش  لیاح  دعـس  نبای  هک  دعـس  رمع  يارب  تشون  يرگید  همان  همان ،  نیا  زا  سپ  دایز  نبا  .دش  دـهاوخن  یـضار  دـیزی 

راذگم نک و  گنت  ناشیا  رب  ار  راک  تارف و  بآ  نایم  وا و  باحصا 
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.دندرک روصحم  ار  وا  هک  يزور  رد  بآ  ّیکز و  ّیقت  نافّع  ( 125  ) نب نامثع  نایم  دندش  لئاح  هکنانچ  دنشچب  بآ  هرطق  کی  هک 

زا ار  ترضح  نآ  دینادرگ و  لّکوم  هعیرش  رب  راوس  دصناپ  اب  ار  جاّجح  نب  رمع  تقو  نامه  دیسر  دعـس  رـسپ  هب  همان  نیا  نوچ  سپ 
هتسویپ دیـسر  البرک  هب  دعـس  رمع  هک  يزور  نآ  زا  دش و  عقاو  ترـضح  نآ  تداهـش  زا  لبق  زور  هس  هعقاو  نیا  و  دندرک ، عنم  بآ 

(126) .دش عمج  نوعلم  نآ  دزن  رازه  تسیب  مرّحم  مشش  ات  دّیس  تیاور  هب  هکنآ  ات  درک ، یم  هناور  وا  يارب  رکشل  دایز  نبا 

هک تشون  دعس  رسپ  يارب  دایز  نبا  ،و  دش عمج  رمع  دزن  راوس  رازه  یس  جیردت  هب  ات  دمآ  رکشل  هتسویپ  تایاور  زا  یـضعب  قفاوم  و 
 . یهد ربخ  ارم  ماش  حبص و  رهرد  دوش  یم  عقاو  هچنآ  یشاب و  هنادرم  دیاب  رکشل  باب  رد  متشاذگن  وت  يارب  زا  يرذع 

ارت مهاوخ  یم  مراد و  یبلطم  وت  اب  نم  هک  داتسرف  یمایپ  دعس  نبا  يوس  هب  دید  وا  اب  هلتاقم  يارب  ار  رکشل  ندمآ  ترضح  نوچ  سپ 
هب همان  تشگرب و  شیوخ  رکشل  يوس  هب  رمع  سپ  دندومن  مه  اب  رایـسب  يوگتفگ  هدومن و  تاقالم  ار  رگیدکی  هاگنابـش  سپ  منیبب 

کنیا دومرف ، حالصا  ار  تّما  رما  درک و  شوماخ  نیـسح  اب  ار  ام  عازن  هتخورفارب  شتآ  دنوادخ  ریما  يا  هک  تشون  دایز  نب  هّللادیبع 
وا مکح  دـنک و  لزنم  تاّدحرـس  زا  یکی  رد  دورب  ای  هدـمآ  هک  یناکم  يوس  هب  ددرگ  رب  هک  هدرک  دـهع  نم  اب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

ّرش ریخ و  رد  دشاب  ناناملسم  ریاس  زا  یکی  لثم 
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وـت و تیاـضر  بلطم  نیا  رد  هتبلا  .دـنکب و  دـهاوخ  هچ  ره  وا  اـت  دـهن  وا  تسد  رد  ار  دوـخ  تسد  دـیزی  ریما  دزن  رد  دورب  هکنآ  اـی 
 . تسا تّما  ّتیحالص 

اب نم  تفگ :  هک  دنا  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هجوز  بابر  مالغ  ناعْمِـس  نب  ِهَبْقُع  زا  خیراوت  رَیِـس و  لها  : دـیوگ فل  ؤم 
ره و  دیسر ، تداهش  هجرد  هب  هک  یتقو  ات  مدرکن  تقرافم  وا  زا  قارع و  ات  هّکم  زا  هّکم و  ات  هنیدم  زا  مدوب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

رـضاح ار  مامت  شتداهـش  زور  ای  قارع  هار  رد  ای  هکم  رد  ای  هنیدم  رد  هاوخ  دشاب  هملک  کی  هچ  رگا  دومرف  اج  ره  رد  هک  یـشیامرف 
.دومرفن دراذگ ، هیواعم  نب  دیزی  تسد  رد  ار  دوخ  تسد  دومرف  ترضح  نآ  دنیوگ  یم  مدرم  هک  ار  هملک  نیا  مدینش  مدوب و 

هلتاقم هب  راک  دوش و  حالـصا  دیاش  ات  هدرک  جرد  همان  رد  دوخ  شیپ  زا  دعـس  رمع  ار  هملک  نیا  هک  تسا  نآ  رهاظ  سپ  دیوگ : ریقف 
.دوبن لیام  تشاد و  تهارک  ار  ترضح  نآ  اب  گنج  ءادتبا  زا  دعس  رمع  هکنآ  هچ  دسرن ؛

رمِش .درک  لوبق  دیاب  دوخ و  موق  اب  تسا  ینابرهم  حصان  یصخش  همان  نیا  تفگ :  دناوخ  دیسر و  هّللادیبع  هب  همان  نوچ  هلمجلاب :  و 
وت تسد  هب  ار  دوخ  وا  رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ینک ؟  یم  لوبق  نیـسح  زا  ار  بلطم  نیا  اـیآ  ریما ! يا  تفگ :  تساـخرب و  نوـعلم 

رگید ار  وا  عفد  دنک  فالخ  رگا  تفرگ  دهاوخ  ورف  فعض  ارت  تفرگ و  دهاوخ  تّوق  وا  رما  دور ، دوخ  راک  یپ  رد  دهدن و 
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ماقم رد  هک  نک  رما  سپ  .دور  یم  شیپ  زا  دریگ  رارق  وا  باب  رد  تیءاَر  هچنآ  تسا و  راتفرگ  وت  گنچ  هب  لاحلا  نکل  درک ، یناوتن 
دیدنسپ ار  وا  فرح  دایز  نبا  .روآ  لمع  هب  شباحـصا  وا و  ّقح  رد  وفع  ای  تبوقع  زا  یهاوخ  هچنآ  سپ  دیآ ، رب  وت  مکح  تعاطا و 

نیـسح و رب  ار  نآ  دعـس  نبا  دـیاب  منک و  یم  هناور  ار  نآ  وـت  اـب  دعـس و  نـب  رمع  هـب  باـب  نـیا  رد  مسیوـن  یم  يا  هماـن  تـفگ :  و 
رـسپ رگا  دـنک و  رازراک  ناشیا  اب  هن  رگا  دتـسرفب و  نم  دزن  هب  ًاملاس  ار  ناشیا  دومن ، نم  تعاطا  لوبق  رگا  دـیامن  ضرع  شباحـصا 
 . نک هناور  نم  يارب  ار  شرس  يارب و  ار  شرس  نزب و  ار  رمع  ندرگ  شاب و  یم  رکشل  ریما  وت  دیامن  ابِا  نیسح  اب  رازراک  زا  دعس 

 : نومضم نیا  هب  تشون  يا  همان  سپ 

وا ياقب  تمالس و  متفگن  یئامن و  هلطامم  هحماسم و  وا  گنج  رد  ینک و  ارادم  قفر و  نیسح  اب  هک  مداتسرفن  ارت  نم  دعس ! رسپ  يا 
نیسح و رگا  شاب  نارگن  ینک ،  تعافش  نم  دزن  هب  وا  يارب  زا  يدرگ و  هاوخ  رذع  ار  وا  هانگ  متساوخن  یشاب و  یّجرتم  یّنمتم و  ار 
اب دنیامن  عانتما  ءابا و  رگا  و  امن ؛  هناور  نم  يارب  تمالس  هب  ار  ناشیا  سپ  دنشاب  یم  نم  مکح  دایقنا  تعاطا و  ماقم  رد  وا  باحصا 

دنشاب یم  رما  نیا  قحتسم  ناشیا  انامه  نک ،  ْهلثُم  ار  اهنآ  دنوش و  هتشک  ات  امن  تلتاقم  ناشیا  اب  نک و  هطاحا  ار  ناشیا  دوخ  رکشل 
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ناروتس مُس  هک  ما  هتسناد  نم  تسا و  راکمتس  شکرس و  وا  هچ  نک ؛  ناروتس  لامیاپ  ار  وا  تشپ  هنیس و  دش  هتـشک  نیـسح  نوچ  و 
هب رگا  سپ  .دوش  ذافنا  دـیاب  مکح  نیا  منارب  وا  هتـشک  رب  بسا  مشک  ار  وا  رگا  هک  تسا  هتفر  نابز  رب  نوچ  دـنکن  نایز  ار  ناـگدرم 

لوزعم و رکشل  تاراما  زا  یمورحم و  اطع  زا  هن  رگا  مهد و  یم  وت  هب  هدنریذپ  هدنونش و  يازج  يدومن  مادقا  منک  ترما  هچنآ  مامت 
(127) .دومن هناور  البرک  هب  داد و  رمش  هب  ار  همان  نآ  مالسلاو .  بوصنم  تسا و  ریما  اهنآ  رب  رمِش 

نوعلم رمش  دورو  اعوسات و  زور  عیاقو  رد  مّود :  لصف 

نآ دش و  دراو  البرک  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  لتق  رما  رد  نیعل  دایز  نبا  همان  اب  نوعلم  رمِش  دیـسر  مارحلا  مرّحم  مهن  هبنـشجنپ  زور  نوچ 
زا ارت  دنوادخ  َکَْلی ، کلام َو   : تفگ رمش و  هب  درک  باطخ  دیدرگ  هگآ  همان  نومـضم  زا  دیلپ  نآ  نوچ  دومن ، دعـس  نبا  هب  ار  همان 

ار دایز  نبا  یتشادزاب  وت  هک  منک  یم  نامگ  نانچ  يادخ  هب  دنگوس  يا ،  هدروآ  وت  هک  ار  يزیچ  دنک  تشز  دـنکفا و  رود  اهینادابآ 
دوش و میلست  هک  تسین  سک  نآ  نیسح  هّللاو !  متشاد ،  یم  دیما  ار  نآ  حالصا  هک  ار  يرما  يدرک  دساف  متشون و  ودب  نم  هچنآ  زا 

یهاوخ هچ  ریما  رما  اب  نونکا  تفگ :  رمـش  دراد ؛ اـج  وا  ياـهولهپ  رد  یـضترم  یلع  شردـپ  ناـج  هچ  دـهد ؛  دـیزی  هب  تعیب  تسد 
اب ار  رکشل  رما  رادزاب و  لمع  زا  تسد  هن  رگا  ریگ و  تزرابم  قیرط  وا  نمشد  اب  ریذپب و  وا  نامرف  ای  درک ؟
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ریما نم  شاب و  ناگدایپ  گنهرـس  نانچمه  وت  داد  مهاوخ  ماجنا  ار  راک  نیا  نم  َکـَل  َهَمارَک  ـالَو  ـال  تفگ :  دعـس  رمع  راذـگ ، نم 
.دش مالّسلا  هیلع  ءادّهشلا  دّیس  بانج  اب  لاتق  هیهت  رد  تفگب و  نیا  مرکشل ، 

نم رهاوخ  نادنزرف  دنیاجک  هک  دز  گناب  دمآ و  مالّسلا  هیلع  ماما  رکـشل  کیدزن  هب  تسا  لاتق  ياّیهم  دعـس  نبا  هک  دید  نوچ  رمش 
هلیبق نیا  زا  زین  نوعلم  رمـش  هک  دوب  بالک  ینب  هلیبق  زا  نینبلا  ّما  ردارب  راهچ  نیا  ردام  هکنآ  هچ  ساّبع ؛  نامثع و  رفعج و  هّللادبع و 
نکل تسا  قساف  هچ  رگا  دیهد  اروا  باوج  هک  دومرف  رما  ار  دوخ  ناردارب  دینـش  ار  وا  گناب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  هدوب . 
اهامش نم !  رهاوخ  نادنزرف  يا  تفگ :  تراک ؟  دوب  هچ  دنتفگ : یّقـش  نآ  اب  نادنمتداعـس  نآ  سپ  دراد ، یـشیوخو  تبارق  امـشاب 

.دیروآ رد  دیزی  نینم  ؤملا  ریما  تعاط  رد  رسو  دیریگ  هرانک  دوخ  ردارب  رْوَد  زا  دیهدن  مزر  نیسح  دوخ  ردارب  اب  دیناما  رد 

يا يدروآ ،  ام  يارب  زا  وت  هک  یناما  رب  داب  تنعل  وت و  ياهتـسد  داـب  هدـیرب  هک  دز  وارب  گـناب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  ساـّبع  باـنج 
نانوعلم تعاط  رد  رـس  میرادرب و  مالّـسلااهیلع  همطاف  نب  نیـسح  دوخ  يـالوم  ردارب و  زا  تسد  هک  اراـم  ینک  یمرما  ! ادـخ نمـشد 

زا رمش  تسین ؟  ناما  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسپ  يارب  زاو  یهد  یم  ناما  ار  ام  ایآ  میروآ  رد  نانیعالم  نادنزرفو 
 . تشگزاب شیوخ  هاگ  رکشل  هبو  دش  كانمشخ  تاملک  نیا  ندینش 

هک دز  گناب  ار  شیوخ  رکشل  دعس  نبا  سپ 
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ورو هتشگراوس  وا  دوعسم  ان  دونج  سپ  دیشاب ، تشهب  رشبتسم  دیوش و  راوس  ادخ  ياهرکشل  يا  ؛  يرـشبا هّنجلابو  یبکرا  هّللا  لیخای 
دوخ ریشمش  همیخ  شیپ  رد  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلادّیس  ترضح  هک  یلاح  رد  دندروآ  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  ترضح  باحـصا  هب 

.دوب مارحلا  مّرحم  مهن  زور  رصع  رد  هعقاو  نیاو  دوب  هتفر  باوخ  هبو  هتشاذگ  هودنا  يوناز  هب  رسو  دوب  هتفرگ  رب  ار 

هیلع نیسح  ماما  بانج  هک  دوب  يزور  اعوسات  زور  دومرف  بانج  نآ  هک  هدومرف  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ینیلک  خیش 
دعـس رمعو  هناجرم  نبا  و  دندرک ، عامتجا  ترـضح  نآ  لاتق  رب  ماش  لها  هاپـس  دندرک و  هرـصاحم  البرک  رد  ار  شباحـصاو  مالّـسلا 

وا باحصا  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ترضح  دندوب و  هدش  عمج  اهنآ  يارب  هک  رکشل  يرایسب  هاپس و  ترثک  ببـس  هب  دندش  لاحـشوخ 
: دومرف سپ  درک ، دنهاوخن  ددم  ار  وا  قارع  لها  دمآ و  دهاوخن  ترضح  نآ  يارب  زا  يروای  هک  دندرک  نیقی  دندرمش و  فیعـض  ار 

 ! بیرغو فیعض  نآ  يادف  مردپ 

رگم ردارب  درک : ضرع  دـیود و  ردارب  دزن  دینـش  ار  رکـشل  شورخ  هّجـض و  يادـص  مالـّـسلااهیلع  بـنیز  باـنج  نوـچ  هلمجلاـبو ؛ 
نونکا رهاوخ  يا  هک  دومرف  ار  رهاوخ  تشادرب و  وناز  زا  رـس  ترـضح  سپ  دنا ؟ هدش  کیدزن  هک  دیونـش  یمن  ار  رکـشل  ياهادـص 

بنیز ترـضح  نوچ  دـمآ ، یهاوخ  اـم  يوس  هب  وت  دومرف  نم  هب  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
ْلیَو و رهاوخ  يا  هک  دومرف  ترضح  درک ، دنلب  الیو  او  هب  ار  ادصو  دز  تروص  رب  هچناپط  دینش  ار  رثا  تشحو  ربخ  نیا  مالّسلااهیلع 

زا باذع 
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! ردارب درک : ضرع  دمآ و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  مالّسلا  هیلع  ساّبع  بانج  سپ  .دنک  تمحر  ارت  ادخ  شاب  تکاس  تسین  وت  يارب 
تاقالم ار  ناشیا  ورب  داب و  وت  يادف  مناج  وش  راوس  سابع ،  ردارب  يا  دومرف : تساخرب و  ترـضح  .دنا  هدروآ  امـش  هب  يور  رکـشل 

هب دندوب  بیبح  ْریَهُز و  هلمج  زا  هک  راوس  تسیب  اب  مالّـسلا  هیلع  ساّبع  بانج  .دـنا  هدروآ  ام  هب  ور  ناشیا  هک  هدـش  هچ  سرپب  نک و 
امـش رب  هک  هدـمآ  مکح  ریما  زا  دـنتفگ : تسیچ ؟  اغوغ  تکرح و  نیا  زا  امـش  ضرغ  هک  دیـسرپ  ناـشیا  زا  تفاتـش و  ناـشیا  يوس 
هیلع ساّبع  بانج  مینک ،  تزرابم  لاتق و  امـش  اب  هن  رگا  دـیناد و  مزال  ار  وا  تعاـطا  دـیئآ و  رد  وا  ناـمرف  تحت  رد  هک  مینک  ضرع 
هیلع ساّبع  بانج  دـندومن  فقوت  ناشیا  مراد .  هضرع  مردارب  اب  ار  امـش  مالک  مدرگرب و  نم  ات  دـینکم  لـیجعت  سپ  دومرف : مالّـسلا 

 . تشاد هضرع  بانج  نآ  رب  ار  رکشل  نآ  ربخ  تفاتش و  مانَا  ماما  نآ  يوس  هب  مامت  تعرس  هب  مالّسلا 

بـشما هک  دـنزادنا  ادرف  هب  ار  زازراـک  دـننک و  ربص  ار  بشما  هک  هاوخب  یتلهم  ناـشیا  زا  درگرب و  ناـشیا  يوس  هب  دومرف : ترـضح 
زا و  ار ، رافغتسا  اعد و  ترثک  نآرق و  توالت  زامن و  مراد  یم  تسود  نم  هک  دناد  یم  ادخ  هچ  منک ؛  رافغتسا  اعد و  زامن و  يردق 

مالّـسلا هیلع  ساّبع  بانج  ات  دـندومن  یم  هظعوم  ار  ناـشیا  دـندوب و  هدومن  فّقوت  رکـشل  نآ  لـباقم  رد  ساـّبع  باحـصا  يوس  نآ 
ار بش  نآ  ناشیا  زا  تشگرب و 
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.دیبلط یتلهم 

ملید كُرت و  لها  زا  ناشیا  رگا  مسق !  ادخ  هب  تفگ :  يدیبزلا  جاّجحلا  نب  ورمَع  دنک ، هقیاضم  تساوخ  دعـس  نبا  هک  هدومرف  دّیس 
هیلع و هّللا  یلـص  ربمغیپ  تیب  لها  هب  دسر  هچ  ات  ار ، ناشیا  میدرک  یم  تباجا  ام  دندومن  یم  شهاوخ  ار  يرما  نینچ  ام  زا  دـندوب و 

(128  .) مّلس هلآ و 

تـسا مسق  مدوخ  ناج  هب  نکل  هد  ناشتلهم  ار و  ناشیا  شهاوخ  نک  تباـجا  تفگ :  ثعـشا  نب  سیق  هک  تسا  يربط  تیاور  رد  و 
.دومن دنهاوخن  تعیب  درک و  دنهاوخ  هلتاقم  وت  اب  حبص  ادرف  تعامج  نیا  هک 

و دنداد ، تلهم  ار  بش  نآ  ناقفانم  نآ  سپ  دـنکفا  مهاوخن  ادرف  هب  ار  ناشیا  رما  منادـب  ار  نیا  رگا  مسق  ادـخ  هب  تفگ :  دعـس  رمع 
تلهم امش  هب  ار  بشما  کی  هک  ترـضح  نآ  يارب  داد  مایپ  درک و  ناور  مالّـسلا  هیلع  ساّبع  بانج  تمدخ  رد  یلوسر  دعـس ، رمع 

تشاد و میهاوخنرب  امش  زا  تسد  هن  رگا  و  داد ، میهاوخ  چوک  دایز  رسپ  دزن  هب  ار  امش  دیروآ  رد  نامرف  هب  رـس  رگا  نادادماب  میداد 
(129) .دندش زاب  دوخ  هاگمارآ  هب  رکشل  ود  ماگنه  نیا  تشاذگ ،  میهاوخ  ریشمش  تّمذ  رب  ار  رما  لصیف 

اروشاع هلیل  عیاقو  رکذ 

نیدباعلا نیز  ماما  ترضح  درک ، عمجار  دوخ  باحصا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دش  کیدزن  اروشاع  بش  هک  نیمه  سپ 
مدینش دیامرف ، یم  هچ  مردپ  ات  متـشاد  ارف  شوگ  مدش و  کیدزن  لاح  نآ  اب  مدوب  ضیرم  تقو  نآ  رد  نم  هک  هدومرف  مالّـسلا  هیلع 

 : تفگ دوخ  باحصا  اب  هک 

یسراف هب  شلصاح  هک  هبطخ  رخآ  ات  ِءانَّثلا  َنَسْحَا  ِهّللا  یَلَع  یْنُثا 
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یم ساپـس  نم !  راـگدرورپ  يا  ءاـخر ، تّدـش و  رب  ار  وا  منک  یم  دـمح  اـهانث و  رتوکین  هب  ار  دوخ  دـنوادخ  منک  یم  اـنث  تسا  نیا 
و يدرک ،  اناد  ار  ام  نید  تالـضعم  هب  و  يدومن ،  ام  میلعت  ار  نآرق  و  يدومرف ،  میرکت  تّوبن  فیرـشت  هب  ار  ام  هکنیا  رب  ارت  مراذگ 

.دوخ نارازگ  رکش  زا  ار  ام  نادرگب  سپ  يدرک ،  اطع  اناد  لد  انیب و  هدید  اونش و  شوگ  ار  ام 

 ، منادـن رتوکین  دوخ  تیب  لها  زا  یتیب  لها  مناد و  یمن  دوخ  باحـصا  زا  رتهب  رتافواب و  یباحـصا  نم  اـنامه  دـعب ؛  اـّما  دومرف : سپ 
تعاطا قیرط  رد  ار  ناشیا  متشاد و  تعامج  نیا  ّقح  رد  رگید  نامگ  نم  هک  دیشاب  هاگآ  لاحلا  دهد و  ریخ  يازج  ار  امـش  دنوادخ 

دوخ رایتخا  هب  ار  امش  متـشادرب و  امـش  زا  ار  دوخ  تعیب  مرجال  تسب  تروص  هنوگ  رگید  لایخ  نآ  نونکا  متـشادنپ  دوخ  تعباتم  و 
ره هب  دیهد و  رارق  دوخ  راوهر  هّیطم  ار  بش  هتفرگ  ورف  ار  امش  بش  هدرپ  نونکا  دیهد و  چوک  دیهاوخ  هک  بناج  ره  هب  ات  متـشاذگ 

.دنزادرپن نم  ریغ  هب  دنبای  تسد  نم  هب  نوچ  دنیوج  یم  ارم  تعامج  نیا  هچ  دیورب ؛ دیهاوخ  هک  وس 

نیا هچ  يارب  دندرک : ضرع  رفعج  هّللادبع  نادنزرف  ناگدازردارب و  نادنزرف و  ناردارب و  دیناسر ، اج  نیدـب  نخـس  بانج  نآ  نوچ 
 . مینک رادید  ار  هتسیاشان  راک  نیا  ام  هک  دراذگن  زگره  دنوادخ  مینک ؟  یگدنز  وت  زا  دعب  هکنآ  يارب  ایآ  مینک  راک 

سپ دوب  مالّسلاامهیلع  یلع  نب  ساّبع  درک  ادتبا  مالک  نیا  هب  هک  یسک  لّوا  و 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 858 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنتفگ نخس  لاونم  نیدب  دندرک و  وا  تعباتم  نیریاس  نآ  زا 

دیئوجم تبیصم  نیا  رب  هدایز  تسا  یفاک  ار  امش  لیقع  نب  ملسم  تداهـش  هک  دومرف  لیقع و  نادنزرف  هب  درک  ور  ترـضح  نآ  سپ 
؟  میئوگب هچ  باوج  هب  ام  دنیوگ و  هچ  ام  اب  مدرم  هّللا !  ناحبـس  دندرک : ضرع  .دیورب  دـیهاوخ  اجک  ره  مداد  تصخر  ار  امـش  نم 
رد يریـشمش  هزین و  ریت و  هکنآ  یب  میتشاذـگ  نمـشد  ناـیم  رد  ار  وا  میتـشادرب و  دوخ  مّع  رـسپ  دّیـس و  گرزب و  زا  تسد  میئوـگب 
وت هار  رد  ار  دوخ  لایع  لها و  لام و  ناج و  هکلب  درک  میهاوخن  هتسیاشان  راک  نینچ  ام  دنگوس ! ادخ  هب  هن  میرب ،  راک  هب  وا  ترـصن 

 . میهاوخ وت  زا  دعب  هک  ار  یناگدنز  نآ  دنک  حیبق  دنوادخ  دیآ ، امش  رب  هک  دیآ  نامه  ام  رب  ات  مینک  لاتق  وت  نمشد  اب  مینک و  ادف 

مادک هب  سپ  میرادزاب  وت  زا  تسد  هک  میشاب  سک  نآ  ام  ایآ  هّللا !  لوسر  نب  ای  : درک ضرع  تساخرب و  هَجَسْوَع  نب  ملسم  تقو  نیا 
نانمشد ياه  هنیس  رد  ار  دوخ  هزین  ات  موشن  ادج  امـش  تمدخ  زا  نم  هّللاوال !  میهاوخب ،  رذع  ارت  ّقح  يادا  یلاعت  ّقح  دزنرد  تّجح 

ناشیا اب  گنـس  هب  دشابن  گنج  حالـس  ارم  رگا  مزاس و  بورـضم  ار  ادعَا  مادـنا  دـشاب  نم  تسد  رد  ریـشمش  هتـسد  ات  مرب و  ورف  وت 
وت ّقح  رد  ار  ربمغیپ  تمرح  ام  هک  دنادب  دنوادخ  ات  میراد  یمن  رب  وت  يرای  زا  تسد  ام  هک  يادـخ  هب  دـنگوس  درک ، مهاوخ  هبراحم 

هک دنگوس  ادخ  هب  میدومن ،  تیاعر 
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ارم رتسکاخ  دننازوسب و  دنشکب و  دننک و  هدنز  ارم  هاگنآ  موش  یم  هتـشک  منادب  رگا  هک  مشاب  یم  يا  هبترم  هب  وت  يرای  ماقم  رد  نم 
وت تمدخ  رد  ار  گرم  هک  یماگنه  ات  دش  مهاوخن  ادج  وت  زا  زگره  دنروآ  ياج  هب  نم  اب  هبترم  داتفه  ار  رادرک  نیا  دـنهد و  داب  رب 

هنادواج و تمارک  نآ  زا  سپ  تسین و  شیب  تداهـش  کی  هکنآ  لاح  مناـسرن و  ماـجنا  هب  ار  تمدـخ  نیا  هنوگچ  و  منک ،  تاـقالم 
 . تسا هّیدبا  تداعس 

هتـشک سپ  مدرگ  هدـنز  هاگنآ  موش  هتـشک  هک  مراد  تسود  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تشاد :  هضرع  تساـخرب و  ْنیَق  نب  ریهز  سپ 
لها ناناوج  نیا  ناج  وت و  ناج  زا  ار  تداهش  دنادرگ  روُد  لاعتم  يادخ  نآ  يازا  رد  موش و  هدنز  دنـشکب و  ارم  هبترم  رازه  ات  موش 

زا کی  ره  لاح  نابز  دنتفگ و  یم  نخـس  ترـضح  نآ  اب  رگیدـکی  هب  هیبش  لاونم  نیدـب  بانج  نآ  باحـصا  زا  کی  ره  .وت و  تیب 
: دوب نیا  ناشیا 

لضف ریرس  مناسر  شرع  هب  ْرَا  نم  اهاش  رعش : 

مرد نیا  جاتحم  مبانج و  نیا  كولمم 

رهم وت  زا  مرادرب  وت و  زا  لد  منک  رب  رگ 

مََرب اجک  لد  نآ  دنکفا  هک  رب  رهِم  نیا 

.دومرف ریخ  ياعُد  ار  یگمه  ترضح  سپ 

ار دوخ  میعن  روصق و  روح و  دومن و  ناشیا  هب  تشهب  رد  ار  ناشیا  ياهاج  تقو  نآ  رد  هک  هدرک  لـقن  هّللا  همحر  یـسلجم  همّـالع  و 
لیجعت تداهش  میدقت  رد  دندرک و  یمن  ریت  ریشمش و  هزین و  ملَا  ساسحا  تهج  نیا  زا  دوزفیب و  ناشیا  نیقی  رب  دندرک و  هدهاشم 
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(130) .دندومن یم 

ير تکلمم  ّدح  رـس  رد  ار  ترـسپ  هک  دنداد  ربخ  ار  یمرـضحلا  ریـشب  نب  دّـمحم  تقو  نیا  رد  هک  هدرک  تیاور  سواط  نب  دّیـس  و 
نم دننک و  ریـسا  ار  وا  هک  مرادـن  تسود  نم  میریگ و  یم  اهناج  هدـننیرفآ  زا  ار  دوخ  ناج  وا و  ناج  ضوع  تفگ :  دـنتفرگ ، ریـسا 

 . منامب یقاب  هدنز و  وا  زا  سپ 

يریـسا زا  ار  دوخ  دـنزرف  ورب و  متـشادرب  وت  زا  ار  شیوخ  تعیب  نم  دـنک  تمحر  ارت  ادـخ  دومرف : دینـش  ار  وا  مالک  ترـضح  نوچ 
نیا دومرف : ترـضح  سپ  موش !  رود  وت  تمدخ  زا  رگا  دننک  دوخ  هعمط  دنردب و  هدنز  هدنرد  ناروناج  ارم  تفگ :  دّـمحم  ناهرب ، 

وا دُرب  هماج  جنپ  سپ  دنک ، دوخ  ردارب  هیدف  ینعی  شردارب ،  ندیناهر  رد  اهنآ  هب  دیوج  تناعا  ات  تدنزرف  هب  هدـب  ار  دُرب  ياه  هماج 
(131  ) تشاد اهب  رانید  رازه  هک  درک  اطع  ار 

نیـسحلا نب  یلع  بانج  دومرف و  لاقتنا  دوخ  همیخ  هب  باحـصا  اـب  هملاـکم  زا  سپ  ترـضح  نآ  هک  هدومرف  هّللا  همحر  دـیفم  خـیش 
بنیز ما  هّمع  مدوب و  هتـسشن  ضرم  تلاـح  هب  نم  دـش  دیهـش  نآ  حابـص  رد  مردـپ  هک  یبـش  نآ  رد  هدرک :  ثیدـح  مالّـسلاامهیلع 

رذوـبا و هدرک  دازآ  ( 132  ) نْوَج دوب  باـنج  نآ  اـب  تفر و  دوخ  همیخ  هب  تفرگ و  هراـنک  مردـپ  هاـگان  هک  درک  یم  نم  يراتـسرپ 
: دومرف یم  تئارق  ار  راعشا  نیا  مردپ  دومن و  یم  حالصا  ار  ترضح  نآ  ریشمش 

ٍلیلَخ ْنِم  ََکل  ٍُّفاُرْهَدای  رعش : 

ِلیص َْالا  ِقارْشِْالاب َو  ََکل  ْمَک 

ِلیتَق ٍِبلاط  ٍبِحاص و  ْنِم 

ِلیدَْبلاب ُعَنْقَی  ُرْهَّدلا ال  َو 

ِلیلَْجلا َیِلا  ُْرمَْالا  امَّنِا  و 

و
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(133) ِلیبَس ٌِکلاس  ٍیَح  ُّلُک 

هب تسا  هداد  تداهش  هب  نت  رورس  نآ  تسا و  هدش  لزان  هّیَلب  هک  متسناد  مدینش  ترضح  نآ  زا  ار  راثآ  تنحم  راعـشا  نیا  نم  نوچ 
دینـش ار  تاـملک  نیا  نوچ  بنیز  ما  هّمع  نکلو  مدرکن  عزج  راـهظا  مدومن و  ربـص  نآ  رب  تفرگ و  نم  يوـلگ  رد  هیرگ  ببـس  نیا 

تفاتـش و ترـضح  نآ  بناـج  هب  هنادوخ  یب  تساـخرب و  تسا  رتـشیب  عزج  ّتقر و  تلاـح  ار  اـهنز  هچ  تسناوتن ؛  يراد  نتـشیوخ 
همطاف و مردام  هک  ْدـَنام  ار  ینامز  تقو  نیا  یتخادرپب ،  نم  زا  یناگدـنز  نیا  یتخاـس و  دوباـن  ارم  گرم  شاـک  هُـالْکَثاو !  تفگ : 

رظن وا  بناج  هب  ترضح  یئاهنآ ،  هّیقب  سردایرف  یناگتـشذگ و  نیـشناج  وت  ردارب  يا  هچ  دنتفر ؛ ایند  زا  نسح  مردارب  یلع و  مردپ 
لّثمت برع  لثم  نیا  هب  تشگب و  شکرابم  ياهمشچ  رد  کشا  .دیابرن و  ارت  ْملِح  ناطیش  هک  شاب  نارگن  رهاوخ ! يا  دومرف : درک و 

تسج

؛ َمان اطِْقلا  َكُِرت  َْول 

 : تفگ مالّـسلااهیلع  نوتاـخ  بنیز  یتفخب ؛  داـش  دوخ  هنایـشآ  رد  ناویح  نآ  یتشاذـگ  دوخ  لاـح  هب  ار  اـطَق  غرم  داّیـص  رگا  ینعی 
یم گرم  راوگان  تبرـش  ترورـض  هب  هدـیدرگ و  عطقنم  وت  زا  هراچ  هار  هک  دـنادرگ  یم  حورجم  ار  ام  لد  رتشیب  نیا  هک  هاـتَْلیَوای ! 
درب تسد  دز و  دوـخ  تروـص  رب  همطل  سپ  يراذـگ ،  یم  قاقـش  قاـفن و  لـها  ناـیم  رد  اـهنت  سک و  یب  بیرغ و  ار  اـم  یـشون و 

ات دیشاپب  وا  تروص  هب  بآ  تساخرب و  وا  يوس  هب  ترضح  سپ  .درک  شغ  داتفا و  يور  رب  دومن و  كاچ  ار  دوخ  نابیرگ 
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نیمز لها  هک  نادب  و  ربص ، هب  نک  یئابیکش  ادخ و  زا  زیهرپب  رهاوخ ! يا  دومرف : داد  تیلست  تاملک  نیا  هبار  وا  سپ  دمآ ، شوه  هب 
 ، تردـق هب  هدومرف  قلخ  هک  يدـنوادخ  تاذ  زج  تسا  تکاله  ضرعم  رد  يزیچ  ره  دـننام و  یمن  یقاب  نامـسآ  لها  دـنریم و  یم 

 . هناگی درف  تسوا  دنادرگ و  یم  هدنز  دنازیگنا و  یم  رب  ار و  قیالخ 

ادتقا هک  تسا  یملـسم  ره  يارب  نم و  يارب  زا  و  دندومن ، عادو  ار  ایند  کی ،  ره  دندوب و  نم  زا  رتهب  نم  ردارب  ردام و  ردپ و  ّدـج و 
يا دومرف : نآ  زا  سپ  داد ، یّلـست  ار  بنیز  تاـیاکح  نیا  لاـثما  هب  و  مّلـس ،  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  دـنک  یـسءات  و 

هرهچ ینزم و  كاـچ  نم  گرم  رد  ناـبیرگ  موش  هتـشک  نم  هک  یتقو  ینک  لـمع  نم  مسق  هب  دـیاب  مهد و  یم  مسق  ارت  نم !  رهاوخ 
هّمع مردپ  دومرف : مالّسلا  هیلع  داّجس  ترضح  سپ  ینکن ،  دایرف  روبث  ْلیَو و  هب  نم  تداهش  يارب  زا  یشارخم و  نخان  هب  ار  شیوخ 

(134  .) یهتنا .دیناشن  نم  دزن  رد  دروآ  ار  ما 

رب دندرک و  اپ  رب  رگیدکی  هب  لصتمار  مرح  ياه  همیخ  هک  دومرف  بش  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  هدش  تیاور  و 
راوس یس  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترـضح  دشاب و  فرط  کیزا  گنج  هک  دندومن  رپ  مزیه  زا  دندرک و  رفح  یقدنخ  اهنآ  رود 

دومرف ار  دوخ  باحصا  تیب و  لها  سپ  دندروآ ، میب  فوخ و  تیاهن  اب  بآ  کشم  دنچ  هک  داتسرف  هدایپ  تسیب  و 
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دهاوخ امش  ياهنفک  هک  دیئوشب  دوخ  ياه  هماج  دینک و  لسغ  دیزاسب و  وضو  تسا و  امـش  هشوت  رخآ  هک  دیماشایب  بآ  نیا  زا  هک 
تداعس رکسع  زا  تدابع  توالت و  يادص  دندروآ و  رس  هب  تاجانم  عّرـضت و  توالت و  اعد و  تدابع و  هب  ار  بش  نآ  مامت  و  دوب ،

(135) .دوب دنلب  رشبلاریَخ  هدیرون  نآ  رثا 

.ٍدِعاق ٍمئاق و  ٍدِجاس َو  ٍعِکار َو  َْنَیب  ام  ِلْحَنلا  ِّيِوَدَک  ُّيِوَد  ْمَُهلَو  اُوتابَف 

ٌحِّبَسُم ٌرِکاذ َو  ْمُْهنِمَف  اُوتاب  َو  رعش : 

ٌدوُجُس ٌعَّکُر َو  ْمُْهنِم  ٍعاد َو  َو 

نآ تمزالم  تداعـس  دندش و  قحلم  ترـضح  نآ  رکـسع  هب  رَتْخَا  دب  رمُع  رکـشل  زا  رفن  ود  یـس و  بش  نآ  رد  هک  هدـش  تیاور  و 
رد دنتخاس  ترـضح  نآ  يارب  هرون  هک  دومرف  ترخآ  رفـس  هّیهت  يارب  رّهطم  ماما  نآ  رحـس  ماگنه  رد  دـندرک و  رایتخا  ار  ترـضح 

ریـضخ نب  ْریُرب  تقو  نآ  رد  دندش و  ندیـشک  هرون  لوغـشم  هدـمآ  رد  یـصوصخم  همیخ  رد  دوب و  رایـسب  نآ  رد  کشُم  هک  یفرظ 
ناشیا دوش  غراف  رورـس  نآ  نوچ  هک  دندوب  رظتنم  دندوب  هداتـسیا  همرتحم  همیخ  رد  رب  يراصنا  هبرَدـْبَع  نب  نمحّرلادـبع  ینادـمه و 
ماـگنه ماـگنه ،  نیا  ریُرب ! يا  تفگ :  نمحّرلا  دـبع  دومن ، یم  هبیاـطم  هکحاـضم و  نمحّرلادـبع  اـب  تقو  نآ  رد  ریُرب  دنـشکب  هرون 

يداش تلاح  نیا  رد  ما و  هدوبن  بعل  وهل و  هب  لیام  يریپ  یناوج و  رد  زگره  نم  هک  دـنناد  یم  نم  موق  تفگ :  ریُرب  تسین .  هبیاطم 
ترخآ میعن  هب  دیشک و  مهاوخ  رب  رد  ار  تشهب  نایروح  تداهش  زا  دعب  دش و  مهاوخ  دیهش  هک  مناد  یم  هکنآ  ببس  هب  منک  یم 
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(136  ) .دیدرگ مهاوخ  مّعنتم 

ءاروشاع زور  عیاقو  نایب  رد  مّوس :  لصف 

(1) ءاروشاع زور  عیاقو  نایب  رد 

هب نآ  زا  سپ  تشازگب  زامن  مالّـسلا  هیلع  ءادهّـشلادّیس  ترـضح  دیمد  مّرحم  مهد  زور  هدـیپس  دیـسر و  نایاپ  هب  اروشاع  بش  نوچ 
هیلع نیسحلا  نب  ّیلع  زج  دش و  دیهاوخ  هتشک  زور  نیا  رد  اهامـش  مامت  هک  دومرف  یتیاور  هب  تخادرپ و  دوخ  رکـشل  فوفـص  هیبْعَت 

داتشه و رگید  تیاور  هب  دندوب و  هدایپ  نت  لهچ  راوس و  رفن  ود  یس  ترضح  نآ  رکشل  عومجم  .دنام و  دهاوخن  هدنز  سک  مالّسلا 
نبا طبـس  دندوب و  هدایپ  نت  دص  راوس و  جـنپ  لهچ و  هدـش  دراو  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  بانج  زا  هک  یتیاور  هب  و  هدایپ ،  ود 

تسیب لتاقَم  یضعب  قفاوم  نت و  رازه  شش  دعس  رسپ  رکشل  عومجم  و  ( 137  ) هدرک رایتخا  ار  ددع  نیمه  زین  هرکذت )   ) رد يزوجلا 
ترـضح و نآ  هاپـس  ددع  رد  لتاقم  ریِـس و  بابرا  تاملک  تسا و  هدـش  دراو  رفن  رازه  یـس  یتیاور  هب  رازه و  ود  تسیب و  و  رازه ؛
و تشادزاب ،  هنمیم  رد  ار  نیق  نب  ریهز  تسارآ  زرط  نیا  هب  ار  رکشل  فوفص  ترضح  سپ  .دراد  رایسب  فالتخا  دعـس  رمع  رکـسع 

تسیب تاملک  ضعب  قفاوم  دومرف و  اطع  ساّبع  شردارب  هب  ار  گنج  تیار  تشامگ و  دوخ  باحصا  هرسیم  رد  ار  رهاظم  نب  بیبح 
تشپ سپ  زا  ار  مرتحم  مایِخ  درک و  اج  بلق  رد  هاپس  ریاس  اب  دوخ  تشادزاب و  هرـسیم  رد  بیبح  اب  نت  تسیب  هنمیم و  رد  ریهُز  اب  نت 
اهنآ رد  شتآ  دنتخیر و  دندوب  هدنک  مایِخ  فارطا  هک  یقدنخ  رد  دندوب  هتخودنا  هک  ار  یئاه  ین  مزیه و  هک  دومرف  رما  دنتخادنا و 
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ّبترم ار  دوخ  رکـشل  دعـس  رمع  زین  يوس  نآ  زا  .دنزیرب و  مرتحم  مایِخ  هب  هکنآ  زا  دشاب  یعنام  ار  نارفاک  نآ  هکنآ  يارب  دـنتخورفا 
رب ار  سیق  نب  هورع  داد و  ياج  هرـسیم  رد  ار  نشوجلا  يذ  نوعلم  رمـش  درپس و  جاّـجحلا  نب  ورمع  هب  ار  هاپـس  هنمیم  ( 138  ) تخاس

 . تشاذگ دی  رد  دوخ  مالغ  اب  ار  گنج  تیار  و  تشادزاب ،  هلاّجر  اب  ار  یعبِر  نب  ثبَشو  تشامگ  ناراوس 

 : تفگ تشادرب و  اعد  هب  تسد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  تیاور  و 

ِهیف ُلُذْخَی  ُهَلیْحلا َو  ِهیف  ُّلِقَت  ُدا َو  ؤْفلا  ِهیف  ُفُعْـضَی  ٍّمَه  ْنِم  ْمَک  ٌهَّدُـعَو  ٌهَِقث  یب  َلََزن  ٍرمَا  ِّلُک  یف  یل  َْتنَا  ٍهَّدِـش َو  ِّلُک  یف  یئاجَر  َْتنَا  ٍو 
ٍهَمِْعن َو ِّلُک  ُِّیلَو  َْتنَاَف  ُهَتْفَشَک  یّنَع َو  ُهَتْجَّرَفَف  َكاوِس  ْنَّمَع  َکَیِلا  یّنِم  ًهبْغَر  َْکَیِلا  ُُهتْوَکَش  َِکب َو  ُُهْتلَزنَا  ُّوُدَعْلا  ِهیف  ُتَمْـشَی  ُقیدَصلا َو 

(139) .ٍهَبْغَر ِّلُک  یهَْتنُم  ٍهَنَسَح َو  ّلُک  ُبِحاص 

فرط ره  زا  دنداد  نالوج  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رکـسعم  درگادرگ  رد  دندرک و  شبنج  دعـس  رـسپ  ِرکـشل  يوس  نآ  زا  تقو  نیا 
زا شیپ  نیـسح !  يا  هک  تشادرب  دایرف  دنلب  يادص  هب  نوعلم  رمـش  سپ  .دـندید  یم  ار  هتخورفا  شتآ  قدـنخ و  نآ  دـنتفر  یم  هک 
 ، تسین وا  زج  یلب  دـنتفگ : تسا ،  رمـش  ایوگ  تسیک ؟  هدـنیوگ  نیا  دومرف : ترـضح  شتآ ،  هب  يدرک  باتـش  دـسر  تمایق  هکنآ 

 . شتآ رد  لوخد  هب  يرتراوازس  وت  هدرک ،  یم  ینارچ  زب  هک  ینز  نآ  رسپ  يا  دومرف :

امرف تصخر  درک : ضرع  دومرف ، شعنم  دادن و  اضر  ترضح  نآ  دنکفا  نوعلم  نآ  بناج  هب  يریت  تساوخ  هَجَسْوَع  نب  ملسم 
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 . هداد نیکمت  وا  رب  ارم  دنوادخ  تسا و  ناراکمتس  ناگرزب  زا  ادخ و  نانمشد  زا  قساف و  وا  انامه  مزاس  ریت  فده  ار  وا  ات 

 . منک تلتاقم  هب  ادتبا  تعامج  نیا  اب  نم  هک  مراد  یم  هورکم  دومرف : ترضح 

دندینـش یم  هک  تشادرب  دایرف  دـنلب  توص  هب  دـش و  راوس  دـیبلط و  ار  شیوخ  هلحار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  تقو  نیا 
 : تسا نیا  شلصاح  هچنآ  دومرف  مدرم و  رتشیب  ار  ترضح  نآ  يادص 

ار مدوخ  رذع  میوگ و  یتظعوم  تسا  راوازس  هچنادب  ار  امش  ات  دیهد  نم  مالک  هب  شوگ  دینکم و  تلجع  سفن  ياوه  هب  مدرم !  يا 
دوخ هدنکارپ  يارآ  سپ  دیوش ، نوریب  فاصنا  ِرَد  زا  رگا  تفای و  دیهاوخ  تداعس  دیهد  فاصنا  نم  اب  رگا  سپ  مزاس  رهاظ  امش  رب 

نآ زا  سپ  دـنامن  روتـسم  هدیـشوپ و  امـش  رب  رما  هکنآ  ات  دـیئامن  هظحالم  لمءات  رظن  هب  ار  رما  نیا  يـالاب  ریز و  دـیزاس و  عمتجم  ار 
 . ناحلاص روما  یلّوتم  تسوا  هداتسرف و  ورف  ار  نآرق  هک  تسا  يدنوادخ  نم  ّیلو  انامه  دیهدم ؛ یتلهم  ارم  نم و  هب  دیزادرپب 

هیرگ هب  زین  بانج  نآ  نارتخد  دنتسیرگ و  دندیشک و  هحیـص  دندینـش  ار  تاملک  نیا  ترـضح  نآ  نارهاوخ  نوچ  هک  تفگ  يوار 
هیلع یلع  نب  ساّبع  دوخ  ردارب  ناشیا  دزن  هب  داتـسرف  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ناشیا  ياهادص  دش  دـنلب  سپ  دـندمآ ، رد 

ناشیا هیرگ  نیا  زا  دـعب  هک  مدوخ  ناج  هب  دـنگوس  ار ، اهنز  دـینک  تکاس  هک  ناشیا  هب  دومرف  ار و  ربکا  یلع  دوخ  دـنزرف  مالّـسلا و 
.دش دهاوخ  رایسب 

دمح ار  يادخ  ترضح  نآ  دندش  تکاس  اهنز  نوچ  و 
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زگره دشن  هدینش  مالّسلاامهیلع و  ادخ  نالوسر  هکئالم و  لوسر و  ترـضح  رب  داتـسرف  دورد  تسوا و  راوازـس  هچنآ  هب  تفگ  انث  و 
هک اب  متسیک و  نم  هک  دینیبب  دینک و  لّمءات  کین  تعامج !  يا  دومرف : سپ  .وا  تغالب  هب  وا  زا  دعب  ترضح و  نآ  زا  شیپ  یمّلکتم 

کته نم و  لتق  امـش  يارب  تسا  هتـسیاش  ایآ  هک  دـیوش  نارگن  دـینک و  تمالم  ار  نتـشیوخ  دـیئآ و  شیوخ  هب  هاگنآ  مراد  تبـسن 
دوب نانم  ؤم  لوا  هک  یسک  نآ  وا و  ّمع  نبا  ربمغیپ و  یصو  رسپ  متسین  نم  ایآ  امـش ؟ ربمغیپ  رتخد  رـسپ  متـسین  نم  ایآ  نم ؟  تمرح 

تسین نم  ّمع  ادهّشلا  دّیس  هزمح  ایآ  دوب ؟ هدروآ  ادخ  بناج  زا  هچنآ  هب  دومن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  قیدصت  هک 
مّلـس د هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  هدیـسرن  امـش  هب  ای  آ  تسین ؟  نم  ّمع  دنک  یم  زاورپ  تشهب  رد  لاب  ود  اب  هک  رفعج  ایآ   ؟

هباصا دینک  قیدـصت  ارم  نخـس  رگا  سپ  دـنا ؟ تشهب  لها  ناناوج  دّیـس  ود  ناشیا  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  نسح  مردارب  نم و  ّقحر 
اب و  دراد ، یم  نمشد  ار  وگغورد  دنوادخ  متـسناد  هک  ینامز  زا  ما  هتفگن  غورد  نخـس  زگره  هک  دنگوس  ادخ  هب  دیـشاب ، هدرک  ّقح 
هب دیـسرپب  ناشیا  زا  رگا  دنراد ، یهگآ  نخـس  نیا  زا  هک  دنـشاب  یم  یناسک  امـش  نایم  رد  سپ  دینک  یم  بیذـکت  ارم  رگا  همه  نیا 

مقرا نب  دیزو  يدعاس ،  دعس  نب  لهس  يردُخ و  دیعس  وبا  و  يراصنا ،  هّللادبع  نبرباج  زا  دیسرپب  دنهد ، یم  ربخ  امش 
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هلآ و هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نسح  مردارب  نم و  ّقح  رد  ار  مالک  نیا  ناشیا  انامه  دنهد ، ربخ  ار  امش  ات  کلام  نب  سَنَا  و  ، 
؟ دوش نم  نوخ  نتخیر  زجاح  هکنآ  ردار  امش  تسین  یفاک  بلطم  نیا  ایآ  .دنا  هدینش  مّلس 

یئوگ هچ  وت  منادب  رگا  مشاب  هدرک  تدابع  میقتسم  طارص  نوریب  بیر  کش و  قیرط  زا  ار  ادخ  نم  هک  تفگ  ترـضح  نآ  هب  رمش 
.

ّکش و زا  قیرط  داتفه  هب  ار  يادخ  هک  منیب  یم  نینچ  ارت  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  رمش ! يا  تفگ :  دینش  ار  رمش  نخس  بیبح  نوچ 
مناد یمن  نم  هک  یتفگ  تسار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  هب  ار  نخـس  نیا  هک  مهد  یم  تداهـش  نم  و  ینک ،  یم  تدابع  بیر 
رگید هدومرف .  روتسم  بضغ  تواشغ  هب  هتـشاد و  موتخم  مشخ  ِمتاخ  هب  ارت  بلق  دنوادخ  هکنآ  هچ  یناد ؛  یمن  هّتبلا  یئوگ  یم  هچ 

رد ایآ  تسا  يا  ههبش  ّکش و  ار  امـش  متفگ  هک  هچنادب  رگا  دومرف : هدومن و  باطخ  ار  رکـشل  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  هراب 
رتخد رـسپ  برغم  قرـشم و  ناـیم  رد  هک  مسق  ادـخ  هب  مشاـب ؟  یم  امـش  ربمغیپ  رتـخد  رـسپ  نم  هک  دـینک  یم  ّکـش  مه  بلطم  نیا 
بلط نم  زا  وا  نوخ  هک  ما  هتشک  ار  امش  زا  یسک  ایآ  امش ! رب  ياو  امش ، ریغ  رد  هاوخ  امش و  نایم  رد  هاوخ  تسین ،  نم  زج  يربمغپ 

ترضح نآ  سک  چیه  دیئوج ؟ صاصق  ات  ما  هدز  بیسآ  یتحارج  هب  ار  یسک  ای  ما ؟  هدرک  هابت  امش  زا  ار  یلام  ای  دینک ؟
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رگم ثراح  نب  دیز  يا  ثعشا و  نب  سیق  يا  رَْجبَا و  نب  راّجَح  يا  یْعبِر و  نب  ثَبَش  يا  هک  داد  رد  ادن  هراب  رگید  تفگن ،  خساپ  ار 
زا ییآ  ام  يوس  هب  رگا  تسا  هتـشگ  ناّیر  زبس و  ام  ياهناتـسوب  هدیـسر و  ام  راجـشا  ياه  هویم  هک  دیتشون  نم  يارب  هک  دـیدوبن  امش 

مکح نکلو  یئوگ  یم  هچ  میناد  یمن  ام  تفگ :  درک و  نخس  زاغآ  ثعـشا  نب  سیق  تقو  نیا  میا ؟  هتـسارآ  اهرکـشل  تیرای  يارب 
هب ّتلذم  تسد  زگره  هّللاو  ال  دومرف : ترـضح  دـنکن ، رادـید  وت  هاوخلد  هب  زج  ارت  هکنآ  ات  ریذـپب  ار  دایز  نبا  دـیزی و  دوخ  ّمع  ینب 

: دومرف ار و  ناشیا  درک  ادن  هاگنآ  .دنزیرگ  دیبع  هکنانچ  مزیرگن  مه  امش  زا  مهدن و  امش  تسد 

(140) .ِباسِْحلا ِمْوَِیب  ُنِم  ُؤی  ٍرِّبَکَتُم ال  ِّلُک  ْنِم  ْمُکِّبَر  ّیبَِرب َو  ُذوُعَا  ِنوُمُجْرَت َو  ْنَاْمُکِّبَر  ّیبَِرب َو  ُتْذُع  ینِا  ِهّللا ! َدابِع 

نب هلظنح  نب  یلع  زا  هدرک  لقن  يربط  رفعجوبا  داـهنرب  لاـقع  ارنآ  اـت  دومرف  ار  ناعمـس  نب  هبقع  دـمآ و  دورف  دوخ  هلحار  زا  هاـگنآ 
نآ لباقم  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  هلتاقم  تهج  هب  ام  اروشاع  زور  نوچ  تفگ :  هک  یبعـش  هّللادبع  نب  ریثک  زا  یمابـش  دعـسا 
يا دومرف : سپ  هحلـسا ،  رد  قرغ  مُدزارد  یبسا  رب  دوب  راوس  هک  یلاح  رد  نیقلا  نب  ریهُز  ام  يوس  هب  دـمآ  نوریب  میدـش ،  ترـضح 

ات شناملسم و  ردارب  یهاوخریخ  تحیصن و  یناملـسم  ره  رب  تسا  ّقح  انامه  ادخ ، باذع  زا  ار  امـش  منک  یم  راذنا  نم  هفوک !  لها 
میتّلم و کی  نید و  کی  رب  لاح  هب 
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عوطقم هتخیـسگ و  مه  زا  ام  يردارب  دـش  عقاو  يریـشمش  ام  نیب  هاگ  ره  سپ  هدـشن ،  هدیـشک  ام  نیب  رد  ریـشمش  اـت  مه  اـب  میردارب 
.دوب دیهاوخ  رگید  تّما  امش  تّما و  کی  ام  دش و  دهاوخ 

کنیا ناشیا ،  اب  درک  میهاوخ  هچ  ام  دـنیب  ات  شربمغیپ  هیّرذ  هب  هدومرف  التبم  نحتمم و  ار  امـش  ام و  دـنوادخ  هک  دـینادب  مدرم  انامه 
رسپ ردپ و  نیا  زا  امش  هک  اریز  ار ؛ دایز  نب  هّللادیبع  یغاط  رسپ  یغاط  نتـشاذگ  لوذخم  ناشیا و  ترـصن  هب  ار  امـش  مناوخ  یم  نم 

هب امرخ  ناتخرد  هنت  رب  دندرک و  هْلثُم  ار  امـش  دندیرب و  ار  امـش  ياهاپ  اهتـسد و  دندروآ و  رد  ار  امـش  نامـشچ  يدب ،  رگم  دیدیدن 
.دندیناسر لتق  هب  ار  شلاثما  هورع و  نب  یناه  شباحصا و  ّيدَع و  نب  رجُح  دننام  ار  امش  ءاُّرق  فارشَا و  دندیشک و  راد 

مسق ادخ  هب  دنتفگ : دایز و  نبا  رب  نتفگ  انث  حدم و  ریهُز و  هب  نتفگ  ازسان  هب  دندرک  عورش  دندینش  نانخس  نیا  هک  دعس  نبا  رکـشل 
 . میتسرفب دایز  نب  هّللادـیبع  ریما  دزن  هب  هدـنز  هتفرگ و  ار  اهنآ  ای  میـشکب  تسوا  اب  هک  ره  نیـسح و  تیاقآ  اـت  مینکن  تکرح  اـم  هک 

تّدوم هب  دنتسه  یلْوَا  ّقَحَا و  مالّسلااهیلع  همطاف  دالوا  ادخ ! ناگدنب  يا  دومرف : تشاذگ و  ار  تحیصن  يانب  ریْهُز  بانج  هراب  رگید 
، دیـشکب ار  ناشیا  هکنآ  زا  مروآ  یم  رد  ادـخ  هانپ  رد  ار  امـش  سپ  ار  ناشیا  دـینک  یمن  يرای  هاـگ  ره  هیَمُـس ،  دـنزرف  زا  ترـصن  و 

ناج هب  هنیآ  ره  هیواعم  نب  دیزی  شّمع  رسپ  اب  ار  نیسح  دیراذگب 
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بناج هب  يریت  نوعلم  رمش  ماگنه  نیا  مالّسلا .  هیلع  نیسح  نتشک  نودب  امش  تعاط  زا  دش  دهاوخ  یـضار  دیزی  هک  دنگوس  مدوخ 
 : تفگ يو  اب  ریهز  يدز :  فرح  هک  سب  زا  يدرک  هتسخ  ار  ام  انامه  ارت  يادص  دنک  نکاس  ادخ  وش  تکاس  تفگ :  دنکفا و  وا 

؛  ٌهَمیَهب َْتن  امَّنِا َا  ُبِطاُخا  َكاِیا  ام  ْهیَبِقَع  یلَع  ِلاّوَْبلا  َْنب  اَی 

ادـخ هب  یـشاب ؛  یم  ناویح  هکلب  یتسین  ناسنا  وت  منک  یمن  مّلکت  وت  اب  نم  دیـشاش  یم  دوخ  ياـه  هنـشاپ  رب  هک  یـسک  نآ  رـسپ  يا 
تمایق و زور  يراوخ  يزخ و  هب  ارت  داـب  تراـشب  سپ  یـشاب  اـناد  ار  هّللا  باـتک  زا  مکحم  هیآ  ود  هک  ارت  منک  یمن  ناـمگ  دـنگوس 

یم ارم  گرم  هب  اـیآ  دوـمرف : ریهز  تشک .  دـهاوخ  تعاـس  نیمه  ار  تبحاـص  ارت و  دـنوادخ  هک  تـفگ  رمـش  كاـندرد .  باذـع 
مدرم و هب  درک  ور  سپ  .اهامـش  اب  اـیند  رد  ندوب  دـّلخم  زا  تسا  رت  بوبحم  نم  دزن  ترـضح  نآ  اـب  ندرم  مسق  ادـخ  هب  یناـسرت ؟ 

دهاوخن هک  دنگوس  ادخ  هب  وا  لاثما  یناج و  فلج  نیا  ار  امـش  دزاسن  رورغم  ادخ ! ناگدنب  يا  دومرف : درک و  دـنلب  ار  دوخ  يادـص 
.ار ناشیا  ناروای  دنشکب  ار و  وا  تیب  لها  هّیرُذ و  نوخ  دنزیرب  هک  یموق  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  تعافش  دیسر 

ُنِم ؤم  َناک  ِْنَئل  يرْمَعَلَف  .ام  دزن  هب  ایب  دیامرف  یم  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبع  وبا  تفگ :  درک و  ادن  ار  وا  يدرم  سپ  تفگ :  يوار 
َول َْتغَْلبَاَو  َتْحَصَن  ْدََقل  ِءَّاعُّدلا  ِیف  َغَْلبَا  ِهِمْوَِقل َو  َحَصَن  َنْوَعِرف  ِلآ 
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.ُغْالب ِْالا  ُحْصُّنلا َو  َعَفَن 

نآ دـندش  ترـضح  نآ  اب  گنج  يایهم  دنتـشگ و  راوس  دعـس  رـسپ  باحـصا  نوچ  هک  هدرک  تیاور  هّللا  همحر  سواـط  نب  دّیـس  و 
هظعوم ار  ناشیا  دـمآ و  رکـشل  نآ  لباقم  رد  ریرب  دـیامن ، یتظعوم  ار  ناـشیا  هک  داتـسرف  ناـشیا  يوس  هب  ار  ریـضخ  نب  ْریَُرب  باـنج 

.دندربن عافتنا  وا  ظعاوم  زا  دندومنن و  اغصا  ار  وا  مالک  راگزور  هیس  ناتخبدب  نآ  .دومن 

تکاس ناشیا  دومن ، توکس  بلط  هدمآ و  ناشیا  لباقم  هب  دش و  راوس  دوخ  بسا  رب  یلوق  هب  شیوخ و  هقان  رب  بانج  نآ  دوخ  سپ 
دورد لسُر  ءایبنا و  ریاس  هکئالم و  رب  یهانپ و  تلاسر  ترـضح  رب  دروآ و  ياج  هب  ار  یهلا  يانث  دمح و  ترـضح  نآ  سپ  دـندش ،

هب هک  یماگنه  رد  راکافج  ياهافو  یب  يا  راّدـغ و  تعامج  يا  ار  امـش  داـب  هودـنا  تکـاله و  هک  دومرف  نآ  زا  سپ  داتـسرف  یغیلب 
ام يور  رب  دیدیشک  سپ  میدمآ  امش  يوس  هب  ناباتـش  هدرک و  امـش  تباجا  ام  دیدیبلط و  دوخ  يوس  هب  ار  ام  شیوخ  تیاده  تهج 

هدرک اّیهم  اهامـش  نمـشد  ام و  نمـشد  يارب  هک  ار  یـشتآ  ام  يور  رب  دیتخورفارب  دـیتشاد و  تسدر  ام د  تهج  هب  هک  ییاهریـشمش 
شاف و امـش  نایم  رد  یلدع  هکنآ  نودب  دـیوش  ناتـسادمه  دوخ  نانمـشد  ياضر  هب  دوخ  ناتـسود  دـیک  نیک و  هب  امـش  سپ  میدوب 

تـسد اـم  زا  هک  اـهلیوداب  امـش  يارب  زا  ارچ  سپ  ناـشیا  رد  اهامـش  زا  دـشاب  یتـمحر  دـیما  عـمط و  هکنآ  یب  دنـشاب و  هدرک  رهاـظ 
یم مارآ  نئمطم و  اهلد  دوب و  ماین  سبح  رد  اهریشمش  هکنآ  لاح  و  دیدیشک ؟
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ار نتشیوخ  اهخلم و  دننام  هنتف  نارین  شزیگنا  رد  دیدش  هوبنا  دیدرک و  تعرس  امش  نکل  تشاد  ورین  هدش و  مکحم  اهیءار  تسیز و 
تیعمج و دراش  ذاش و  تما و  نیدناعم  يا  ادخ  تمحر  زا  دیـشاب  رود  سپ  ناگ  هناورپ  نوچ  ران  نوناک  رد  دیتخادنا  رد  راو  هناوید 
ار ناملاظ  ایآ  يوبن  ّتنـس  تعیرـش و  نایحام  ناطیـش و  سواسو  ناوریپ  ناراکهانگ و  هورگ  نآ و  تاـملک  فّرحم  نآرق و  كراـت 
مه هب  وا  اب  هدوب  اهامـش  رد  میدـق  زا  رکم  ردـغ و  هک  يادـخ  هب  دـنگوس  یلب  دـیراد ؟ یمرب  تسد  ام  يرای  زا  دـینک و  یم  تنواعم 

لاحلا ار  بصاغ  دیا  همقل  رتمک  ار و  رظان  هاگولگ  دیا  هویم  رتدیلپ  امـش  مرجال  .امـش  غورف  هتفرگ  تّوق  وا  زا  امـش و  لوصا  هدـیچیپ 
: زیچ ود  نایم  هدرک  دّدرم  ارم  هنعللا  هیلع  دایز  نبا  ینعی  هدازانز  دنزرف  هدازانز  هک  دیشاب  هاگآ 

دنوادـخ ّتلذ و  ام  زا  تسا  رود  مشوپب و  دوخ  رب  ّتلذـم  سابل  هکنآ  ای  و  مشوکب ،  تزرابم  نادـیم  رد  هدیـشک و  ریـشمش  هکنآ  اـی 
تداهـش رب  ار  مائل  ّتلذ  تریغ  ياهبابرا  ّتیمح و  نابحاص  رهاط و  ياهنماد  ناگدرورپ  نانم و  ؤم  دـیامرفن و  لوسر  دـهدن و  اـضر 

دومرف لصتم  سپ  .درک  مهاوخ  مزر  امـش  اب  نارای  یمک  ناوعا و  ّتلق  اب  مدرک و  مامت  امـش  رب  ار  تّجح  نونکا  دننکن ، رایتخا  مارک 
 : يداُرم ْکیَسُم  نب  هورَف  ياهرعش  هب  ار  دوخ  مالک 

ًامِْدق َنوماّزَهَف  ْمِزْهَن  ْنِاَف  رعش : 

انیبَّلَغُم ْریَغَف  ْبَْلُغن  َنِا  َو 

ْنَِکل ٌْنبُج َو  انُّبِط  نِا  ام  َو 

اْنیرخآ (141) ََهلْوَد ان َو  ایانَم 

ٍسانُْانَع َعَّفَُرتْوَملا  اَم  اِذا 

انیرَخَِّاب َخانَا  ُهَلِک  الَک 

یموق (142) ِتاوَرَس ْمُِکلذ  یْنفَاَف 

انیلَّو َْالا  َنُورْقلا  یَْنفَا  امَک 

اِنب ِْنیتِماّشِلل  ْلُقَف 
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اُوقیفَا

انیَقل امَک  َنُوتِماّشلا  یَْقلَیَس 

، راگزور دینامن ، هدنز  دشاب  بسا  راوس  هدایپ  هک  ینامز  رادقم  زا  نوزفا  ناوارف و  نم  دعب  امـش  هک  يادخ  هب  دـنگوس  دومرف : هاگنآ 
 ، نمّدج زا  نمردپ  زا  نم  هب  تسا  يدهع  نیا  دیشاب ، بارطضا  رد  ایسآ  گنس  هلیم  دننام  امش  دنادرگب و  امش  رس  رب  گرم  يایـسآ 

دینک نم  دصق  سپ  دنامن  هدیـشوپ  امـشرب  رما  ات  دـینک  تروشمو  دـیوش  تسدـمه  دوخ  عابتا  ابو  دـینک  مهارف  ار  دوخ  يءار  نونکا 
تـسین يرادناجو  كّرحتم  چـیه  هک  تسا  امـشو  نم  راگدرورپ  هک  يدـنوادخ  رب  ما  هدرک  لّکوت  زین  نم  انامه  دـیهدم  تلهُم  ارمو 

راک قباطم  هب  ار  یـسک  ره  يازج  تسا  راوتـسا  تلادعو  میقتـسم  قیرط  رب  نم  راگدرورپ  انامهو  تسوا  تردق  هضبق  رد  هکنآ  رگم 
.دهد یم  وا 

(2) ءاروشاع زور  عیاقو  نایب  رد 

یطحق ناشیا  رب  زیگنارب  نک و  عطق  تعامج  نیا  زا  ار  نامـسآ  ناراب  نم  راـگدرورپ  يا  تفگ :  دوشگ و  اـهنآ  نیرفن  هب  ناـبز  سپ 
هکنآ ات  هد  تنطلس  ناشیارب  ار  ( 143  ) فیقث مالغو  يدومرف  شیامزآ  نآ  هب  ار  نایرصم  هک  مالّسلا  هیلع  فسوی  نامز  یطحق  دننام 

راگدرورپ یئوتو  دنتشادرب  ام  يرای  زا  تسد  ارام و  دنداد  بیرف  ناشیا  هک  اریز  ار ؛ گرم  خلت  ياه  هساک  ناشیا  ياهماک  هب  دناسرب 
بـسا زِجَتُْرم )  ) دیبلطو دمآ  ریز  هب  هقان  زا  سپ  همه .  تشگزاب  تسا  وت  يوس  هبو  میدومن  هبانا  وت  يوس  هبو  میدرک  لّکوت  وترب  ام ،

(144) دومرف هیبعت  ار  دوخ  رکشلو  تشگ  راوس  نآربو  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 

دنتسیرگ و یم  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس  يارب  دندوب و  هداتسیاّلت  يالاب  هفوک  نادرم  ریپ  هک  هدرک  تیاور  هْدیَبُع  نب  دعَس  زا  يربط 
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وا دیئآ  یمن  دورف  ارچ  ادخ  نانمشد  يا  متفگ :  نم  .امرف  لزان  نیسح  رب  ار  دوخ  ترصن  اهلاراب ! ینعی  َكَرْصَْنلِْزنَا ؛ َّمُهّللَا  دنتفگ : یم 
رد دُرب )  ) زا يا  هّبُج  هک  یتلاح  رد  ار  مدرم  دومرف  هظعوم  هک  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلادّیس  ترضح  مدید  تفگ :  دیعـس  دینک ؟ يرای  ار 
هک دنکفا  ترـضح  نآ  هب  يریت  دنتفگ  یم  يَوَهُط  رمع  ار  وا  هک  میمَت  یَنبزا  يدرم  شیوخ  ّفص  يوس  هب  درک  ور  نوچو  تشاد  رب 
یم رفن  دص  بیرق  مدید  اهنآ  يوس  هب  مدرک  رظن  دش  قحلم  دوخ  رکـشل  هب  نوچو  دـش  نازیوآ  شا  هّبُج  ربو  دیـسر  شفتک  نایم  رد 
هنانِک یَنب  زا  يدرم  ْمیَلُـس و  یَنب  زا  يدرم  رفن و  هدزناش  مشاه  ینب  زاو  رفن  جنپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  بلُـص  زا  دوب  ناشیا  رد  هک  دنـشاب 

(145  . ) یهتنا دایز  نب  ریمع  نباو  دوب  ناشیا  فیلح  هک 

رگا دوشرضاح ، نم  دزن  ات  دیناوخب  اردعس  نبا  دومرف : دومن  تئارقار  هکرابم  هبطخ  نیا  ترضح  نوچ  هک  تسا  لتاقَم  یـضعب  رد  و 
هیلع ماما  نآ  رادـید  هب  مامت  یتهارکاب  دومن و  تباجا  ار  ترـضح  نآ  توعد  نکل  دوب  نارگ  دعـس  نبارب  ترـضح  نآ  تاقالم  هچ 

تکلمم تنطلس  ارت  هدازانز  رسپ  هدازانز  دایز  نبا  هکنیا ،  نامگ  هب  یناسر  یم  لتق  هب  ارم  وت  رمُع ! يا  دومرف : ترـضح  دمآ  مالّـسلا 
ار تکلمم  ود  نیا  داب  كرابم  تینهت و  زور  دیـسر و  یهاوخن  دوخ  دوصقم  هب  وت  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  داد ، دـهاوخ  ناجرج  ير و 

ترخآو ایند  زا  هرهب  چیه  انامه  نکب  یهاوخ  هچنآ  راد و  یم  راوتسا  ار  نیا  هدیسر  نم  هب  هک  تسا  يدهع  نخس  نیا  دید ، یهاوخن 
يربن
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نیا زا  .دـننک  دوخ  هناشن  فدـه و  دـننز و  یم  گنـس  ار  نآ  ناکدوکو  دـنا  هدومن  بصن  ین  رب  هفوک  رد  ارت  رـس  منیب  یم  ایوگ  و  ، 
لهاکت نیا  دیرب ، یم  راظتنا  دنچ  هک  دز  گناب  ار  شیوخ  هاپس  دینادرگب و  يور  ترضح  نآ  زا  دش و  كانمشخ  دعـسرمُع  تاملک 

.دنتسین يا  همقل  زا  نوزفا  وا  باحصاو  نیسح  دیهدرد  نارگ  يا  هلمح  دیهن و  وس  کی  هب  یناوت  و 

يور شیپ  زاو  تسشنرب  تشاد  مان  زِجَتُْرم  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  بسا  رب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تقو  نیا 
ایآ ؟ ارام دـنک  يرای  ادـخ  يارب  هک  تسه  یـسر  دایرف  ایآ  دومرفو  تشادرب  هثاغتـسا  هب  داـیرفو  داـهن  برح  رب  لدو  داتـسیارد  ّفص 

؟ دنادرگب مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  میرح  زا  ار  تعامج  نیارّش  هک  تسه  یعفاد 

دیهش ماما  نآ  يوس  هبوا  عُوجرو  تباناو  دیزی  نب  ُّرح  ندش  هّبنتم 

: دومرف یم  هکار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هحیص  دینش  دید و  لاتق  رمارب  ار  رکشل  میمصت  نوچ  دیزی  نب  ّرُح 

 . مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  ِلوُسَر  ِمَرَح  ْنَع  ُّبُذَی  ٍّبآذ  ْنِم  امَا  ِهّللا ، ِهْجَِول  اُنثیُغی  ٍثیغُم  ْنِم  امَا 

اب ایآ  رمُع ! يا  تفگو :  دروآ  دعـس  رـسپ  يوس  هب  ورو  دمآ  شیوخ  هب  مرجال  درک  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  اروا  همیرک  هثاغتـسا  نیا 
ملق اهتـسد  درپ و  نت  زا  اهرـس  نیا  هک  دـشاب  نآ  وا  رتناـسآ  هک  مـنک  یلاـتق  هـّللاو ،  یلب !  تـفگ :  درک ؟ یهاوـخ  تلتاـقم  درم  نـیا 

هب راک  رگا  تفگرمُع :  یناسرب ؟  تمتاخ  هب  تملاسم  رد  زا  ار  راک  نیا  هک  یناوت  یمنایآ  تفگ :  ، ددرگ
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.دادن اضر  درکابا و  حلُص  زا  دایز  نب  هّللادیبع  وت  ریما  نکل  مدرک  یم  نینچ  دوب  نم  تسد 

يا هک  تفگ  وا  هب  ّرُح  سپ  دوب ، وااب  دوبّرُح  موق  زا  نت  کی  هک  سیق  نب  هُّرق  داتسیا ، یفقوم  ردو  تشگزاب  يو  زا  رطاخ  هدرزآ  ّرُح 
ّرُح نوچ  هک  تفگ  هّرق  ینک ؟  تیاقـس  ار  وا  یهاوخ  یمن  تفگ :  ما ،  هدادـن  بآ  تفگ :  يا ؟  هداد  بآ  زورما  ار  دوـخ  بسا   ! هُّرق
زا دراد  تهارکو  دهدن  لاتقو  دریگ  يرانک  هاگبرح  نایم  زا  دهاوخ  یم  هک  مدرک  نامگ  نم  مسق  ادخ  هب  تفگ  نم  هب  ار  نخس  نیا 

تمدخ رـضاح  وا  تمزالم  هب  مه  نم  دوب  هداد  ربخ  دوخ  تمیزع  زا  ارم  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هبو  موش  علّطم  وا  هشیدنا  رب  نم  هکنآ 
 . مدش یم  مالّسلا  هیلع  نیسح 

هب سْوَا  ْنب  رجاهُم  درک  یم  کیدزن  هار  مالّسلا  هیلع  نیسح  هاگ  رکـشل  هب  كدنا  كدناو  تفرگ  هرانک  دوخ  ناکم  زا  ّرُح  هلمجلاب ؛ 
 ، تفرگب اروا  شزرلو  هدـعر  تـفگن و  خـساپ  ار  واّرُح  ینکفا ؟  هـلمح  هـک  یهاوـخ  یم  رگم  يراد  هدارا  هـچ  ّرُح ! يا  تـفگ :  يو 

نیا یبرح  چـیه  رد  يادـخ  هب  دـنگوس  هک  اریز  ؛  تخادـنا بیرو  ّکش  هب  ارام  وت  رما  انامه  تفگ :  رتخا  کین  دیعـس  نآ  هب  رجاهُم 
یمن مان  ارت  ریغو  مدرک  یمن  زواجت  وت  زا  تسیک  هفوک  لـها  نیرتعاجـش  هک  دندیـسرپ  یم  نم  زارگاو  مدوب ،  هدـیدن  وت  زا  ار  لاـح 

خزودو تشهب  ناـیم  رد  ار  شیوـخ  سفن  نم  هک  مسق  ادـخ  هب  تفگّرُح :  تـسیچ ؟  مـنیب  یم  وـت  رد  هـک  يدـعرو  هزرل  نـیا  مدرب 
منیب یمّریخم 
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ار دوخ  بسا  سپ  مدرگ ،  هتخوـس  شتآ  هبو  موـش  هراـپ  هچ  رگا  ار  يزیچ  تشهب  رب  درک  مهاوـخن  راـیتخا  هک  يادـخ  هب  دـنگوسو 
تبانا و وت  ترضح  هب  اهلا ! راب  تفگ :  یمو  دوب  هداهن  رس  رب  تسد  هک  یتلاح  رد  دیدرگ  قحلم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هبو  دیناود 

(146) .ارت ربمغیپدالواو  ارت  يایلوا  ياهلد  مدنکفا  میب  رد  هکنآ  هچ  ياشخبب  نم  رب  سپ  مدرک  عوجر 

هدارا هک  دندرک  نامگ  دش  ناور  شباحصا  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  بناج  هب  هّللا  همحر  ّرُح  نوچ  هک  هدرک  لقن  يربطرفعج  وبا 
کیدزن سپ  درادن ، گنج  دـصقو  تسا  هدـمآ  ناما  بلط  هب  دنتـسناد  درک  هنوگژاو  ار  دوخ  رپس  دـش  کیدزن  نوچ  دراد ، راز  راک 

(147) .درک مالسو  دش 

؛  مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هب  باطخ  منک  لقن  ار  رعش  دنچ  نیا  ّرُح  نابز  زا  ماقم  نیا  رد  مدید  هتسیاش  هک  دیوگ : فل  ؤم 

ام دوصقمو  دصقم  وت  ِرد  يا  رعش : 

ام دوهشمو  دهاش  وت  خر  يو 

یئداشره هیام  تمغدقن 

یئدازآ رهزْهب  تیگدنب 

ناگراوخمغ سنوم  ياوش  رای 

ناگراچیب هراچ  يا  نک  هراچ 

میا هدنهاوخ  هک  مرج  زا  رذگرد 

میا هدنهانپ  هک  نکام  هراچ 

میروای یب  هک  زاس  ام  هراچ 

میروآ ور  هک  هب  ینارب  وترگ 

عمط سودرف  رظنم  لزا  فطل  زا  مراد 

مدرک ناوارف  هناخیم  ینابرد  هچرگ 

دارم جنگ  يا  نکف  مشیر  لد  رب  يا  هیاس 

مدرک ناری  وت و  يادوس  هب  هناخ  نیا  نم  هک 
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نآ منم  مّلـس !  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوُسَر  نبای  موش ،  وت  يادـف  درک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  اـب  ّرُح  سپ 
زا ارت  متشاد و  دودسم  وت  رب  تشگزاب  قیرطو  متشاذگن  شیوخ  هار  هب  ارت  هک  یسک 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 880 

http://www.ghaemiyeh.com


وترب ارت  نخـسو  دـننک  نینچ  وـت  اـب  موـق  نیا  هک  مدرک  یمن  ناـمگ  زگرهو  مدـیناسر  زیگناـالب  نیمز  نیدـبات  مدـینادرگب  هاریبو  هار 
هدرک هب  وت  ادخ  يوس  هبو  منامیشپ  ما  هدرک  هچنآ  زا  نونکا  مدرک .  هچنآ  مدرک  یمن  زگره  متسنادب  نیا  رگا  ادخ ! هب  مسق  دننکّدر ،

 ، یلب دومرف : یحاـیر  ّرُح  باوج  رد  یهلا  تمحر  ياـیرد  نآ  ینیب ؟  یم  لوـبق  هبترم  هب  ّقـح  ترـضح  رد  ارم  تباـناو  هبوـت  اـیآ  ما 
.دراد یمّوفعم  ار  وتو  دریذپ  یم  وت  زا  دنوادخ 

زاب تسا  هب  وت  رد  هک  آزاب  تفگ  رعش : 

زاوج ّطخ  ام  وفع  زا  ریگب  نیه 

دیبعو رارحاز  سک  هکآرد  يا 

دیدن هگ  رد  نیا  رد  يدیمون  يور 

يا هدروآ  میظع  مرج  دص  ودرگ 

يا هدروآ  میرک  رب  ور  روخم  مغ 

هدایپ هب  نم  رما  رخآو  مشاب  هداـیپ  هکنآ  زا  تسا  رتهب  منک  گـنج  هراوس  وت  هار  رد  نم  رگا  درک : ضرع  ياـسایبو ،  يآدورف  نونکا 
مالّـسلا هیلع  ماـما  يور  شیپ  زا  ّرُح  تقو  نیا  یناد .  یم  هچنآ  نکب  دـنک  تمحر  ارت  ادـخ  دومرف : ترـضح  .دیـشک  دـهاوخ  ندـش 

ار حـلاص  درم  نیا  دـیرگب  امـش  ربو  دنیـشنب  امـش  يازع  هب  ردام  هفوک !  مدرم  يا  تفگو :  درک  باـطخ  ار  هفوک  هاپـس  دـش و  نوریب 
شنانمـشدابو دیتشادرب  وا  يرای  زا  تشاد  نورقم  تباجا  هب  ار  امـش  سمتلم  نوچ  دیدیبلط  ار  وا  شیوخ  يوس  هب  دـیدرک و  توعد 

تهج هبو  دیدمآ  نوریب  رکمو  ردغ  ِرد  زا  سپ  دـیئامن ، ناج  لذـبو  دـینک  داهج  وا  هار  رد  هک  دـیدوب  نآ  رب  هکنآ  لاحو  دـیتشاذگ 
عنام ات  دیدومن  هطاحا  ار  وا  بناج  ره  زا  دیدش و  ریگ  نابیرگ  ار  وا  دیدمآ و  درگ  وا  نتشک 
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ار ررض  عفد  عفن و  بلج  هک  دمآ  راتفرگ  امش  تسد  رد  ریسا  دننام  مرجال  یهلا ،  عیسو  ياهرهشو  دالب  يوس  هب  هّجوت  زاار  وا  دیوش 
نآ رد  دطلغ  یمو  يراصنو  دوهی  نآ  زا  دماشآ  یم  هک  تارف  يراج  بآ  زا  ار  شتیب  لهاو  لافطاو  نانز  ار و  وا  دیدرک  عنم  دناوتن ،

.دنداتفا رد  ياپ  زا  شطع  بیسآزا  ربمغیپ  لآ  کنیاو  ریزانَخ  بالِک و 

تارف زا  عونمم  همطاف  ناگنشت  بل  رعش : 

دش لالح  یغایو  یغاط  نامدرمرب 

یبن نشلگ  لجا  ناهگان  داب  زا 

دش لاهن  ون  ره  تماق  هداتفاپ  زا 

دنشاب هنشت  نامدرم  هک  يزور  رد  ار  امش  دنادرگن  باریس  دنوادخ  ربمغیپ ، زا  دعب  دیدوب  امش  هک  مدرم  دب  هچ 

ماگنه نیا  .داتسیا  مالّسلا  هیلع  ماما  يور  شیپ  ردو  تشگ  رب  واو  دندنکفا  وا  بناج  هب  ریت  یهورگ  دیناسر  اج  نیدب  مالک  ّرُح  نوچ 
داهن نامک  هّلچ  رد  يریت  رمُع  دروآ  کیدزنار  مَلَع  نوچ  راد ، شیپ  ار  شیوخ  تیار  ( 148) ْدیَرُد يا  هک  دروآ  رد  گناب  دعس  رمُع 

؟!  مدوب نم  دنکفا  نیسح  رکشل  هب  ریت  هک  یسک  لّوا  دیـشاب  هاوگ  مدرم  يا   : تفگو داشگ  مالّـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  هاپـس  يوس  هبو 
(149)

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  رکسع  زین  وا  رکشل  دنکفا  ریت  ترـضح  نآ  بناج  هب  دعـس  نبا  هکنآ  زا  سپ  هدرک :  تیاور  سواط  نب  دّیس 
دیزیخرب دومرف : هدرک  شیوخ  باحـصا  هب  ور  ترـضح  سپ  دـیراب ، نانم  ؤم  ماـما  نآ  رکـشل  رب  ناراـب  لـثمو  دـندرک  ناراـب  ریت  ار 

.اهامـش يوس  هب  دنا  موق  نالوسر  اهریت  نیا  انامه  دـنک ، تمحر  ارامـش  ادـخ  تسین  نآ  زا  يا  هراچ  هک  گرم  يارب  زا  دـیوشاّیهمو 
رکشل نآاب  تعاس  کی  رادقم  هبو  دندش  لاتق  لوغشم  نادنمتداعس  نآ  سپ 
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رفن هاجنپ  يوسوم  بلاط  یبا  نب  دّمحم  تیاور  هب  ترضح  نآ  رکشل  زا  یتعامج  هکنآات  دندنکفا  هلمح  زا  دعب  هلمح  دندرک و  دربن 
(150) .دندیشون تداهشدهشو  دندمآ  رد  اپ  زا 

 . مالّسلا مِهیَلَع  ْمُهَّنِاَف  دنراد ، امرب  رایسب  قوقح  مالّسلا  هیلع  ءادهشلادیّس  باحصا  نوچ  هک  دیوگ : فل  ؤم 

یلُْعلاَو مِراکَملا  َیِلا  َنوُقباّسلَا  رعش : 

َرثْوَْکلاَضایِحاًدَغ َنُوزئاْحلاَو 

ْمِِهلاِبن ُْعقَو  ْمُهُمراوَص َو  الَْول 

 : رعشٍرِّبَکُم َتْوَص  ُناذ  ْالا  ِعَمْسَی  َْمل 

 : هتفگ ناشیا  ّقح  رد  تسا  ناشیا  نانمشد  زا  هک  رباج  نب  بعک  و 

ْمِِهنامَز یف  ْمُهَْلثِم  یْنیَعَرَت  َمَلَف  رعش : 

ٌِعفای اَنَا  ِذا  ِساّنلا  ِیف  ْمُهَْلبَق  الَو 

اغَْولا يََدل  ِفُویُّسلاب  ًاعاِرق  َّدَشَا 

ٌعراقُم ُرامِّدلا  یِمْحَی  ْنَم  ُّلُک  الَا 

ارَّسُح ِبْرضلا  ِنعَّطِللا َو  ُورَبَص  ْدَق  َو 

ٌِعفان َِکلذ  َّنَا  ْول  اولَزان  ْدَقَو 

هب ناشیا  منک و  رکذ  مدش  علّطم  ناشفیرـش  مسا  رب  نم  دـندش و  دیهـش  یلوا  هلمح  رد  هک  ار  یـصاخشا  نآ  هک  دـشاب  هتـسیاش  سپ 
(151 : ) دننراوگرزب نیا  تسا  بوشآ  رهش  نبا  بقانم )   ) رد هک  یبیترت 

نیرحب و رب  ترـضح  نآ  لـماع  مالّـسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  باحـصا  زا  هک  تسا  نـالجع  نب  ناـمعن  ردارب  وا  نـالجَع و  ْنب  ْمیَُعن 
ترـضح نآ  تمزالم  نیّفـص  رد  دـنا و  هدوب  ءارعـش  زا  ناعجـش و  زا  تسا  موس  ردارب  هک  رـضن  اب  نت  ود  نیا  دـنیوگ  هدوب و  ناّـمع 

.دنا هتشاد 

ْطِسْقُم و شردارب  ریهز و  نب  طساق  ینابیّـشلا -  ورمع  نب  هلظنح  هدش .  رکذ  خیـش  لاجر  رد  هک  یعجـشالا  ثراح  بعک  نب  نارمع 
 . هتفر رامش  هب  هفوک  داّبُع  اُرق و  لاطبا و  زا  هک  یبلغت  قیتع  نب  ِهَنانَک  هتفگ .  هّللادبع  ار  ناشدلاو  مسا  خیش  لاجر  رد 

اب لّوا  دنیوگ  دوب ، عاجش  یسراف  وا  یمیمّتلا و  سیق  نب  هَْعیَبُض  نب  ورمع 
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زامن زا  دعب  وا  هک  دنا  هتفگ  یـضعب  و  یبلغت ،  کلام  نب  هماغرـض  مالّـسلا .  هیلع  نیـسح  راصنا  رد  هدش  لخاد  سپ  هدوب  دعـس  رمع 
.دیدرگ دیهش  دش و  نوریب  تزرابم  هب  رهظ 

طیبث و نب  دیزی  یهارمه  هب  هّیما  نب  مهدا  کلام و  نب  فیس  اب  دندوب و  هرـصب  نایعیـش  زا  ملاسوا  يالوم  و  يدبعلا ،  ملـسم  نب  رماع 
ریما نب  نامثع  میلس و  نب  ریهز  رماع و  ّقح  رد  و  دنتشگ ، دیهش  یلوا  هلمح  رد  دندمآ و  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرای  هب  شنارـسپ 

نب ثرحلا  نب  هعیبر  نب  ساـّبع  نب  لـضف  هدوـمرف  یمرـضح  رـشب  يوادیـص و  ورمع  نیق و  نب  ریهز  رّح و  مالّـسلا و  هیلع  نینم  ؤـملا 
 : ناشیا لاعفا  رب  نعط  هّیما و  ینب  باطخ  رد  هّللا  ُمُهَمِحَر  بلّطملادبع 

اًْریَهُزاُوّدَرَو اًِرماع  اوُعِجْرَا  رعش : 

انیمراغ اوُعِجْراَف  َناْمثُع  َُّمث 

اًمْوَق ٍْنیَق َو  َْنبا  َّرُحلا َو  اوُعِجْرا  َو 

اًنیّفِصا اُوزَواج  َنیح  اُوِلُتق 

یْلتَقَو ٌرِْشب  َْنیَا  ٌورْمَع َو  َْنیَا 

(152) انُونَف ُْدیام  ِءارَْعلِاب  مُْهنِم 

 . هّللا همحر  دـش  دیهـش  نوریب و  تزراـبم  هـب  رهظ  زاـمن  زا  دـعب  وا  هـک  دـنا  هـتفگ  یـضعب   ، يدـبعلا کـلام  نـب  هّللادـبع  نـب  فـیس 
هیلع نیسح  ماما  يوس  هب  رهسُم  نب  سیق  اب  ار  وا  هفوک  لها  هک  تسا  سک  نامه  نیا  ینادمهلا و  یبحر  الا  هّللا  دبع  نب  نمحّرلادبع 

.دندیسر ترضح  نآ  تمدخ  هک  دوب  ناضمر  هام  مهدزاود  زور  رایسب  ياهذغاک  اب  دنداتسرف  هّکم  هب  مالّسلا 

(3 ءاروشاع ( زور  عیاقو  نایب  رد 

ماما تمدخ  دصق  هب  بابح  دندرک  افج  ملسم  اب  نایفوک  نوچ  هدرک و  تعیب  ملـسم  اب  تسا  هفوک  نایعیـش  زا  یمیّتلا  رماع  نب  بابح 
دش قحلم  ترضح  نآ  هب  هار  نیب  رد  هدرک و  تکرح  مالّسلا  هیلع  نیسح 

ورْمَع
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نیمز يور  حورجم  وا  هک  دـنا  هتفگ  رَیِـس  لـها  ضعب  نکل  هدرمـش و  ّیلوا  هلمح  رد  نیلوتقم  زا  ار  وا  بوشآ  رهـش  نبا  یعُدـْنُجلا ؛ 
دوب شارف  بحاص  ضیرم و  لاس  کی  تّدم  دندرب ، نوریب  هکرعم  زا  ار  وا  وا ، موق  دوب  هدیسر  وا  رس  رب  تخـس  یتبرـض  دوب و  هداتفا 

ِهّللاِْدبَع ِْنب  ورْمَع  ُهَعَم  ِثَّتَرُْملا  یَلَع  ُمالَّسلَا  تسا :  ءادهـش  ترایز  رد  هچنآ  ار  بلطم  نیا  دنک  یم  دـیئءات  درک و  تافو  لاس  رـس  رد 
 . یعُْدنُْجلا

نینم ؤملاریما  باحـصا  زا  هفوک و  لها  زا  ورمع  نب  نامعن  شردارب  و  یبساّرلا ،  يدزـالا  ورمع  نب   ( بارُغک هلمهم  ءاـح  هب   ) سـالُح
 . هدوب هفوک  رد  ترضح  نآ  رکشل  ناگنهرس  زا  سالح  هکلب  هدوب ،  مالّسلا  هیلع 

تساوخ رمع  .دندرب  دعـس  رمع  دزن  هب  دندرک  ریـسا  ار  وا  داتفا  ناگتـشک  نایم  رد  حورجم  یلوا  هلمح  رد  یمْهَّنلا  ْریَمُع  یبَا  ِنب  ِراّوَس 
عَّقَُوم دننام  درک  تافو  نآ  زا  سپ  هام  شش  ات  دوب  حورجم  يریسا و  لاح  هب  نکل  تشکن  ار  وا  دندرک  شتعافش  وا  موق  دشکب  ار  وا 

موق دنشکب ، ار  وا  ات  داتسرف  دش  علطم  دایز  نبا  دندرک ، یفخم  دندرب و  هفوک  هب  ار  وا  وا ، موق  دوب  هداتفا  حورجم  زین  وا  هک  هماُمث  نب 
زا عـّقوم  ناّـمع )  هب  یعـضوم   ) هراز هب  ار  وا  داتـسرف  هدرک  نهآ  دـیق  رد  ار  وا  نکل  تـشکن  ار  وا  دـندرک  شتعافـش  دـسا  ینب  زا  وا 

.دومرف تافو  هراز  نامه  رد  نآ  زا  سپ  لاس ،  کی  ات  دوب  ضیرم  اهتحارج  تمحز 

هینک یسوم  وبا  ) .ٌلَّبَکُم ٌریسَا  یسوم  ابَا  َّنِا  َو  عارصم :  نیا  رد  يدَسَا  تیَمُک  هدرک  وا  هب  هراشا  و 
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 (. تسا عَّقَُوم 

 . یمْهَنلا ِریمُع  یبَا  نب  ِراّوَس  روُسْاَْملا  ِحیرْجلا  یَلَع  ُمالَّسلَا  تسا :  ءادهش  ترایز  رد  هلمجلاب ؛ 

هکلب هتفر  رامـش  هب  شتمدـخ  رد  نیدـهاجم  زا  مالّـسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  باحـصا  زا  ینادـمهلا  ین  الاّدـلا  همالَـس  یبا  نب  رامع 
 . هدرک كرد  زین  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  وا  هک  دنا  هتفگ  یضعب 

ترـضح تبحاـصم  فرـش  هب  هدـش و  فّرـشم  جـح  هب  متـصش  هنـس  رد  يرهاز  نانـس  نب  دّـمحم  ّدـج  قِمَحلا  نب  ورمع  یلوم  رهاز 
 . تشگ دیهش  یلوا  هلمح  رد  ءاروشاع  زور  رد  ات  دوب  شتمدخ  رد  هدش و  لئان  ءادهشلادّیس 

باحـصا زا  يدرم  هریزج و  بناـج  هب  تخیرگ  هیواـعم  سرت  زا  قِـمَحلا  نبورمع  نوـچ  هک  تـسا  يورم  يرـصم  ناـمعن  یـضاق  زا 
مبیبح هک  دومرف  ار  رهاز  درک ، مرو  شندب  دیزگ  ار  ورمع  رام  نوچ  دوب ، هارمه  وا  اب  دوب  رهاز  شمان  هک  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 
مهاوخ هتـشک  نم  راـچان  سنا و  ّنج و  نم  نوخ  رد  دـنک  یم  تکرـش  هک  هداد  ربـخ  ارم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

نیا نک  ناـهنپ  ار  دوخ  وت  هک  دومرف  رهاز  هب  ورمع  دـندش  رهاـظ  دـندوب  وا  يوجتـسج  رد  هک  یناراوـس  بسا  تقو  نیا  رد  تشگ ؛ 
نک و رهاظ  ار  دوخ  وت  دنتفر  نوچ  دنرب و  یم  دوخ  اب  ار  مرـس  دنـشک و  یم  دـنبای و  یم  ارم  دـنیآ و  یم  نم  يوجتـسج  هب  تعامج 

 ، موش هتشک  وت  اب  هاگنآ  ات  منک  یم  گنج  ناشیا  اب  مراد  شکرت  رد  ریت  نم  ات  تفگ :  رهاز  نک .  نفد  رادرب و  نیمز  زا  ارم  ندب 
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ات دنامب  هدنز  دوب و  هدومرف  ورمع  هک  درک  نانچ  رهاز  .ارت  ادخ  دـهد  یم  عفن  نم  رما  رد  هک  نکب  میوگ  یم  نم  هچنآ  دومرف : ورمع 
هّللا همحر  دش  دیهش  البرک  رد 

 . هدوب هفوک  لها  ناعاجش  زا  ینابیّشلا  یلع  ِنب  هَلَبَج 

دوب هدشن  گنج  هک  یمایا  رد  دوب  هدمآ  دعس  نبا  اب  دنا  هدوب  نیفورعم  ناعاجش  زا  نمحرلادبع  شرسپ  یمیتلا و  جاّجحلا  نب  دوعسم 
ات دندنام  ترضح  نآ  تمدخ  هدش  ناشلاح  لماش  تداعس  سپ  ترضح  نآ  رب  دننک  مالس  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  دندمآ 

.دنتشگ دیهش  یلوا  هلمح  رد 

هکم زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  اب  هدوب و  صلخم  نایعیـش  زا  یئاّطلا  حیرـش  نب  ناّسح  نب  رامع  یمعثخلا .  رـشب  نب  ریهز 
.البرکرد ات  هدرک  تبحاصم 

مـسا لاجر ،  رد  و  هدش .  دیهـش  ترـضح  نآ  باکر  رد  ِنیفِـص  رد  هدوب و  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  باحـصا  زا  ناّسح  شردپ  و 
نبا  ، البرک هب  لوتقم  رماع  نب  بهو  نب  حلاص  نب  نامیلـس  نب  رماع  نب  دمحا  نب  هّللادبع  تسوا  دافحَا  زا  و  دنا ، هتفگ  رماع  ار  راّمع 

 ( مالّـسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  ایاضق  باتک   ) تسا اهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  یبتک  بحاص  مساقلاوبا و  هب  تسا  یّنَکُم  هّللادـبع  ناّسح و 
 : تفگ هک  روکذم  دمحا  نب  هّللادبع  زا  هدرک  تیاور  یـشاجن  خیـش  رماع و  نب  دمحا  دـعجلاوبا  شردـپ  زا  ار  نآ  دـنک  یم  تیاور 

تافو راهچ و  دون و  دص و  هنس  رد  ار  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  ام  خیـش  درک  تاقالم  تفه و  هاجنپ و  دص و  هنـس  دش  ّدلوتم  مردپ 
هس زور  ود ، تسیود و  هنس  سوط  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  درک 
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راوگرزب ود  نآ  نذ  ؤم  مردـپ  ار و  مالّـسلا  هیلع  دّـمحم  وبا  نسحلاوبا  ترـضح  مدرک  تاقالم  نم  یلوالا و  يدامج  مهدـجیه  هبنش 
 . مهحاورا هّللا  سّدق  هعیش  زا  دنا  هدوب  یلیلج  تیب  ناشیا  هک  دش  مولعم  سپ  (153  ) خلا دوب 

بورح یضعب  رد  ترـضح  نآ  باکر  رد  هدوب و  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  باحـصا  زا  دنیوگ  یعبات  یفوک  ّيدزا  ریثک  نب  ملـسم 
یلوا هلمح  رد  اروشاع  زور  رد  هدـش  فرـشم  ءالبرک  هب  هفوک  زا  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادیّس  تمدـخ  دوب و  هدیـسر  شیاپ  هب  یمخز 

.دیدرگ دیهش  رهظ  زامن  زا  دعب  وا  يالوم  عفان )   ) دش و دیهش 

هیلع ءادهشلا  دّیس  ترضح  ینویامه  يودرا  هب  اروشاع  بش  رد  هک  تسا  نادنمتداعس  نامه  زا  راوگرزب  نیا  ّيدزا و  میلس  نب  ریهز 
.دندش قحلم  مالّسلا 

.ّيرصب يدبع  (154) ْطیَُبث نب  دیزی  نارسپ  هّللادیبع  هّللادبع و 

ذقنم تنب  هیرام  شمان  هک  سیقلادبع  زا  ینز  لزنم  رد  دندش  عمج  هرـصب  هعیـش  مدرم  زا  یتعامج  هک  هدرک  تیاور  يربط  رفعج  وبا 
زا دوب  هدیـسر  وا  هب  ربخ  دوب و  هتفر  هفوک  هب  دایز  نب  هّللادیبع  هک  دوب  یتاقوا  رد  نیا  دوب و  هعیـش  عمجم  شلزنم  دوب و  نایعیـش  زا  و 

يارب هک  دوب  هتشون  هرـصب  رد  دوخ  لماع  هب  هتفرگ و  ار  اههار  زین  دایز  نبا  قارع ،  تمـس  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هّجوت  لابقا و 
دوش ترضح  نآ  هب  قحلم  یسک  ادابم  هک  دنراذگ  نانابساپ  ار  اههار  دنهد و  رارق  نآ  رد  ناب  هدید  دننک و  تسرد  یئاج  اهناب  هدید 

مزع دندوب ، هدش  عمج  هنم  ؤم  نز  نآ  هناخ  رد  هک  دوب  هعیش  تعامج  نآ  زا  سیقلادبع و  هلیبق  زا  هک  طیبث  نب  دیزی  سپ 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 888 

http://www.ghaemiyeh.com


رفن ود  دمآ ؟ دیهاوخ  نم  اب  اهامش  زا  مادک  هک  دومرف  دوخ  نارـسپ  هب  سپ  دوب ، رـسپ  هد  ار  وا  دوش ، قحلم  ترـضح  نآ  هب  هک  درک 
قحلم ما  هدرک  دصق  نم  هک  دومرف  دندوب  عمج  نز  نآ  هناخ  رد  هک  یتعامج  نآ  اب  سپ  دـندش ، وا  تبحاصم  ياّیهم  رـسپ  هد  نآ  زا 

هب دومرف : دایز ، رـسپ  باحـصا  زا  وت  رب  میـسرت  یم  هک  دنتفگ  نایعیـش  .دش  مهاوخ  نوریب  کنیا  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هب  موش 
دایز نبا  باحصا  زا  نم  رب  تسین  یتشحو  نم و  رب  تسا  لهس  رگید  هار  و  هّداج ،  هب  ام  ياهاپ  ای  نارتش  دسرب  هاگ  ره  دنگوس ! ادخ 

مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماما  هب  حطبا  رد  ات  درک  ریـس  یلاخ  رفق و  نابایب  هار  ریغ  زا  دـش و  نوریب  هرـصب  زا  سپ  دـنیایب ؛ نم  بلط  هب  هک 
ترضح هب  وا  ربخ  نوچ  ترـضح و  نآ  لزنم  لحر و  يوس  هب  تفر  سپ  درک ، تسرد  ار  دوخ  ياوءام  لزنم و  دمآ و  دورف  دیـسر ،
ترضح تفر ،  امش  لزنم  هب  امش  دصق  هب  دنتفگ : درب ، فیرشت  هک  وا  لزنم  هب  دش  نوریب  وا  ندید  هب  دیسر  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 

وت لزنم  هب  دـنتفگ  دیـسرپ ، لاوحا  دـیدن  دوخ  هاگیاج  رد  ار  ترـضح  نوچ  درم  نآ  فرط  نآ  زا  وا ، راـظتنا  هب  تسـشن  وا  لزنم  رد 
 . دناوخ ار  هکرابم  هیآ  سپ  هتسشن .  دید  ار  بانج  نآ  دوخ ، لزنم  هب  تشگرب  دیزی  .دندرب  فیرشت 

(155 (.) اُوحَرفَْیلَف َِکلِذبَفِِهتَمْحَِربَوِهّللِالْضَِفب  )

ترضح هدمآ ،  شتمدخ  هب  هرصب  زا  هچ  يارب  هک  ار  ترضح  نآ  داد  ربخ  شتمدخ و  رد  تسشن  ترضح و  نآ  هب  درک  مالس  سپ 
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(156  .) هّللادیبع هّللادبع و  شرسپ  ود  اب  دش  دیهش  البرک  رد  ات  دوب  ترضح  نآ  اب  سپ  وا  يارب  دومرف  ریخ  ياعد 

زین هّیُما  نب  مهْدَاو  کلام  نب  فیس  ملاس و  وا  يالوم  رماع و  درک  تکرح  هرصب  زا  دیزی  یتقو  هک  دنا  هدرک  رکذ  رَیِس  لها  زا  یضعب 
 : هتفگ دیزی  نب  رماع  شرسپ  شنارسپ ،  ود  دیزی و  هیثرم  رد  دندش و  دیهش  البرک  رد  زین  ناشیا  دندوب و  هارمه  وا  اب 

یبُْدناَف یمُوق  ْرَف َو  ای  رعش : 

ِرُوبُْقلا ِیف  ِهَّیِرَْبلا  َْریَخ 

ٍهَْربَِعب َدیهَّشلا  یْکبَا  َو 

ٍرُورُد يذ  ٍْعمَد  ِْضیَف  ْنِم 

ِعُّجَفَّتلا َعَم  َْنیَسُْحلا  ِثْرا  َو 

ِریفَّزلاَو ِهُّوَأَّتلاَو 

ِهَّمئَْالا َنِم  َمارْحلا  اُولَتَق 

ِرُوُهّشلا َنِم  ِمارَحلا  ِیف 

الَّدَُجم َدیزَی  یْکباَو 

ِریجَهلا ِّرَح  یف  ِْهیَْنبا  َو 

ْمُُهئامِد َنیلِّمرَتُم 

ِروُحُّنلا ِبََبل  یلَع  يرْجَت 

ْزُفَت َمل  یسْفَن  َفَْهل  ای 

ٍروُح ٍتاّنَِجب َو  مُهَعَم 

: دندش دیهش  لاتق  لّوا  رد  هک  یصاخشا  زا  زین  و 

هک تسا  يراصنا  بعک  نبِهَدانَجو  هتفر .  رامش  هب  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  باحصا  زا  هک  تسا  ّینالْوَخ  ّيدنِک  ِرجُح  نب  بَْدنَج 
هب شردام  رما  هب  ردپ  لتق  زا  دعب  هدانج  نب  ورمع  شرـسپ :  هدوب و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  رد  دوخ  لایع  لها و  اب  هّکم  زا 

دعـس نب  هّیُما  یمّیتلا .  کلام  نب  ِْنیَوُج  یمّیتلا .  ّیح  نبرکب  يدزالا .  بیبحلا  نب  مساق  .ورمع  نب  ملاس  .دش و  دیهـش  تفر و  داهج 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 890 

http://www.ghaemiyeh.com


زا ورمع  نب  دوعـسم  باتک  لماح  يرـصب  ردـب  نب  جاّجح  .ورمع  نب  رـشب  هدوب .  ناعاجـش  ریهاشم  زا  هک  رـشب  نب  هّللادـبع  یّئااطلا . 
 ، يذئاع هّللادبع  نب  عَّمَُجم  نب  ذـئاع  .ّيرـصب  ّيرمَن  ورمع  نب  ِبَنْعَق  شقیفر .  و  دیـسر ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدـخ  هب  هرـَصب 

نیعمجا مهیلع  هّللا  ناوضر  )
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 . مالّسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  نامالغ  زا  رفن  ود  و  مالّسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  نامالغ  زا  رفن  هد  و  ( 

 : تسا رارق  نیا  زا  دنا  هدش  دیهش  هک  نامالغ  نیا  زا  یضعب  یماسا  هک  دیوگ : ّفل  ؤم 

: رگید و  مالّسلا ؛  هیلع  نیسح  ماما  بتاک  شدوخ  دوب و  یکرت  شردپ  وا  ورمع و  نب  ملسا 

: رگید و  هدوب ؛  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  زینک  شردام  هک  یلئد  هّللادبع  نب  براق 

مالغ ثرحلا  نب  دعس  .دش  دیهش  دمآ و  البرک  هب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  نادنزرف  اب  مالّـسلا .  هیلع  نسح  ماما  مالغ  مهَـس  نب  جِْحنُم 
 . مالّسلا هیلع  نینم  ؤملاریما 

.درک یم  راک  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ناتـسلخن  رد  هک  تسا  نامه  شردـپ  رـصن  نیا  زین و  ترـضح  نآ  مالغ  رزین  یبا  نب  رـصن 
 . کلذ ریغ  یلا  هزمح ،  مالغ  ناهبن  نب  ثرح 

ترـضح رد  ناشتداهـش  دـندش  دیهـش  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  باحـصا  زا  يرایـسب  تعاـمج  هـلمح  نـیا  رد  نوـچ  هلمجلاـب ؛ 
نساحم رب  درب و  ارف  تسد  فسءات  يور  زا  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  تقو  نآ  رد  سپ  درک  ریثءات  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 

ادخ مشخ  درک  تّدش  و  دنداد ، رارق  دنزرف  ادـخ  يارب  زا  هک  یماگنه  دوهی  رب  ادـخ  بضغ  درک  تّدـش  دومرف : داهن و  دوخ  فیرش 
و دنتخادرپ ، هام  باتفآ و  شتـسرپ  هب  هک  یتقو  سوجم  رب  ادخ  بضغ  درک  تدـش  و  دـندش ، لئاق  ادـخ  هس  هک  یماگنه  يراصن  رب 

هنوگ چیه  هب  دنگوس ! ادخ  هب  ناشدوخ ،  ربمغیپ  دـنزرف  نوخ  نتخیر  رب  دـندش  هملکلا  قفّتم  هک  یموق  رب  ادـخ  بضغ  تسا  دـیدش 
ات دنراد  لد  رد  هچنآ  زا  منکن  تباجا  ار  تعامج  نیا 
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(157  . ) مشاب بّضخم  شیوخ  نوخ  هب  منک و  تاقالم  ار  ادخ  هک  یماگنه 

دنزاغآ و مزر  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  اب  هک  دنداد  یمن  اضر  لد  زا  هفوک  رکشل  هوجو  زا  یتعامج  هک  دنامن  روتسم  یفخم و 
لالخ رد  تشذگ و  یم  تحماسم  هب  تزرابم  رما  تفر و  یم  تلطامم  هب  تلتاقم  راک  تهج  نیا  زا  دـنزاس ، ْنیَراد  دورطم  ار  دوخ 

رب ماگنه  نیا  تفر ،  یم  هنوگنیدب  راک  هاگتشاچ  هب  بیرق  ات  زین  اروشاع  زور  تفای و  ریرقت  بیتاکَم  ریرحت  لسُر و  لاسِرا  لاح  نیا 
دهاوخن رب  تسد  ار  ترـضح  نآ  ياضَْغب  دایز  نب  هّللادیبع  درک و  دهاوخن  رب  رد  ّتلذ  سابل  ربمغیپ  دنزرف  هک  تشگ  رهاظ  رپ  مدرم 

.دنداد مزع  میمصت  ار  مزر  يوس  ود  ره  زا  مرَج  ال  تشاد ، 

نادـیم هب  مه  اب  هک  دوب  دایز  نبا  مالغ  ملاـس  هیبا و  نب  داـیز  مـالغ  راـسی  دـمآ  تزراـبم  نادـیم  هب  هک  دعـس  نبا  هاپـس  زا  سک  لوا 
هب هک  یتسیک  وت  دنتفگ : دـش ، نوریب  ناشیا  تزرابم  هب  یبلک  ریمع  نب  هّللادـبع  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  نایم  زا  دـندمآ ،
هب ار  ریرب  ای  رهاـظم  نب  بیبَح  اـی  نیق  نب  ریَهُز  درگرب و  میـسانشن  ارت  دـنتفگ : .ریمع  نب  هّللادـبع  منم  تفگ :  يا ؟  هدـمآ  اـم  نادـیم 

یهاوخب هک  ره  هک  تسا  ارت  راـیتخا  رگم  هیناز !  رـسپ  يا  هک  تفگ  وا  اـب  هّللادـبع  دوب ، ملاـس  رب  مّدـقم  راـسی  و  تسرفب ،  اـم  يوـس 
تخات دیدب  ار  نیا  نوچ  دایز  نبا  مالغ  ملاس  دنکفا ، رد  ار  وا  دنار و  وا  رب  غیت  درک و  هلمح  وا  رب  تفگب و  نیا  ینیزگرب ؟ 
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هّللادبع دیـسر ، نمـشد  هک  ياپاو  ار  نتـشیوخ  هک  دندز  گناب  ار  هّللادبع  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  دنک ، يرای  ار  راسی  ات 
پچ تسد  هّللادبع  دروآ  دورف  هّللادبع  رب  غیت  دیسر و  ملاس )   ) مرجال دومرفن ، بلطم  نیا  ياغصا  دوب  شیوخ  لوتقم  لوغـشم  نوچ 

هدروخ مخز  ریـش  نوچ  تسیرگنن و  مخز  نیدب  هّللادـبع  دـش و  ادـج  فک  زا  شناتـشگنا  مرجال  تخاس  رـس  هیاقو  رپس  ياج  هب  ار 
: دناوخ زجَر  راعشا  نیا  هب  سپ  داتسرف  راوبلاراد  هب  راسی  يافق  زا  ریشمش  مخز  هب  ار  ملاس  تفاترب و  نانع 

 ( 4) ءاروشاع زور  عیاقو  نایب  رد 

ِْبلک ُنْبا  اَنَاَف  ینورِکُنت  ْنِا  رعش : 

یبْسَح (158) ٍْمیَلُع یف  یْتیَِبب  یبْسَح 

(160) ٍبْصَع (159)َو  ٍهَِّرمُوُذ ٌءَْرما  ِّینِا 

ِبْکَّنلا َْدنِع  ( 161  ) ِراّوَْخلِاب ُتَْسل  َو 

دندید نوچ  ماما  باحصا  درک ، هلمح  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  مامارکـشل  هنمیمرب  هفوک  هاپـسزادوخ  تعامج  اب  جاّجحلا  نب  ورمع  سپ 
تشپ دندیسرتب و  ناشیا  نانس  زا  دندیـسر  نوچ  نمـشد  لیخ  دندرک ، زارد  ناشیا  يوس  هب  ار  دوخ  ياه  هزین  دنداهن و  نیمز  رب  وناز 

دنتـسخب و یهورگ  دـنداد و  ناج  دـنداتفا و  رد  یـضعب  دـندومن  ناراب  ریت  ار  ناشیا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  سپ  دـنداد ،
.دنتسجب

نآ لباقم  دروآ و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رکـشل  هب  ور  دـنتفگ  یم  هَزْوَح  نب  هّللادـبع  ار  وا  هک  میمت  ینب  هلیبق  زا  يدرم  تقو  نیا 
؟  یهاوخ یم  هچ  دومرف  ترضح  نآ  نیسح !  ای  نیسح !  ای  تفگ :  داتسیا و  ترضح 

ٍعاطُم ٍعیفَش  ٍمیحَر َو  ٍّبَر  یلَع  ُمَدقَا  ّینِا  ّالَک  َلاقَف : ِراّنلِاب  ْرِْشبَا  َلاق :

هب ار  وا  اهلاراب ! تفگ :  دناوخ و  ار  شیوخ  دـنوادخ  ترـضح  نآ  تسا ،  یمیمت  هزوَح  نبا  دـنتفگ : تسیک ؟  نیا  دومرف : ترـضح 
نامز رد  شکب .  خزود  شتآ  يوس 
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هنوگژاو شتسار  ياپ  دوب و  دنب  باکر  رد  شپچ  ياپ  هکنانچ  تخادنا  دوخ  تشپ  زا  ار  وا  داهن و  یـشومچ  زاغآ  هزوَح  نبِا  بسا  ، 
ندیود وا  بسا  سپ  تخادنا  شسحن  نت  زا  ریشمش  هب  ار  شتسار  ياپ  تخات و  شیپ  درک و  يدلج  هَجَـسوَع  نب  ملـسم  دوب ، زارفرب 

سپ داتـسرف ، خزود  شتآ  هب  ار  شحور  یلاعت  ّقح  دش و  كاله  ات  دـیبوک  یم  یتخرد  یخولک و  گنـس و  ره  هب  وا  رـس  تفرگ و 
(162  .) تشگ هتشک  یتعامج  عیمج ،  زا  درک و  تّدش  رازراک  رما 

 : هّللا همحر  یحایر  دیزی  نبّرح  تازرابم 

 : تسج لثمت  هَرَْتنَع  رعش  هب  درک و  هلمح  كانبضغ  ریش  نوچ  دعس  رمع  باحصا  رب  دیزی  نب  رُح  تقو  نیا 

ِهِرَْحن (163) ِهَْرُغِثب ْمِْهیِمْرَا  ُْتلِزام  رعش : 

ِمَّدلاب ََلبْرَسَت  یّتَح  ِِهناَبل  َو 

 : تفگ یم  دناوخ و  یم  زجر  مه  و 

ِفیَّضلا يَْواَم  ُرُْحلا َو  اَنَا  ّینِا  رعش : 

ِْفیَّسلِاب ْمُِکقانْعَا  یف  ُبِرْضَا 

(164  ) ِْفیَْخلا ضْرَِاب  َّلَح  ْنَم  ِْریَخ  ْنَع 

ٍْفیَح ْنِم  يرَا  ْمُُکبِرضَا َو ال 

درک ور  میمت  نب  نیَصُح  دوب  يراج  وا  زا  نوخ  دوب و  هدش  دراو  وا  بجاح  اهشوگ و  رب  تبرـض  هک  ار  وا  بسا  مدید  تفگ :  يوار 
 : تفگ باتشب .  وا  تزرابم  هب  کنیا  یتشاد  ار  وا  نتشک  يوزرآ  وت  هک  تسا  رّح  نامه  نیا  دیزی ! يا  تفگ :  نایفـس و  نب  دیزی  هب 
هب تفگ :  میمت  نب  نیصُح  .دندرک  دربن  مه  اب  سپ  یلب !  تفگ :  يراد ؟  تزرابم  لیم  ّرح  يا  تفگ :  تفاتش و  ّرح  يوس  هب  یلب و 

سپ دیناسر ، لتق  هب  ات  دادن  تصرف  ار  وا  دوب  ّرح  تسد  رد  دیزی  ناج  هکنآ  لثم  مسق  ادخ 
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رکشل سپ  دننک ، ناراب  ریت  ار  نیسح  باحصا  رادنامک  دصناپ  اب  ار  میمت  نب  نیصح  درک  رما  دعـسرمع  هکنآ  ات  درک  گنج  هتـسویپ 
نب بویا  زا  فنِخم  وبَا  .دنتشگ  هدایپ  ناراوس  دندش و  كاله  ناشیا  ياهبسا  هک  دیشکن  ینامز  دندرک  ناراب  ریت  ار  ناشیا  دعس  رمع 

رد بارطـضا  هزرل و  هب  هک  مدز  وا  بسا  مکـش  رب  يریت  ار و  ّرح  بسا  مدرک  یپ  نم  هّللاو !  تفگ :  هک  هدرک  لـقن  یناوـیح  حرـشم 
دمآ رد  رس  هب  هاگنآ  دمآ 

 : هتفگ ماقم  نیا  رد  تباث  نب  ناّسح  ایوگ  هک  دیوگ : فل  ؤم 

انَْقلا (166) ءاَبَِشلِْربَطِْصا ( 165) ِفْرَّطِلل ُلُوقَی  َو  رعش : 

ِرَقُْعت َْمل  ْنِا  ِدْجْملا  َنْکُر  ُْتمَدَهَف 

 : مالّسلا هیلع  قداص  ترضح  ثیدح  نیا  لقن  ماقم  نیا  رد  تسا  هتسیاش  ردق  هچ  و 

ِرُْـسْیلِاب َلَْدبَتْـسا  َرُِهقَو َو  َرُِـسا  ْنِا  ُهْرِـسْکَت و  َْمل  ُبئاصَْملا  اَْهیَلَع  ْتَکادَـت  ْنِاَو  اَهل  َرَبَص  ٌهَِبئان  ُْهَتبان  ْنِا  ِِهلاوْحَا  عیمَج  یلَع  ٌّرُح  ُّرُْحلَا ، :) َلاـق
(. اًرْسُع

 : تفگ یم  دوب و  شتسد  رد  یناّرب  ریشمش  درک و  نتسج  ریش  دننام  بسا  يور  زا  ّرح  سپ  تفگ :  يوار 

ِّرُْحلا ُْنبا  اَنَاَف  ( 167  ) یباوُرِقْعَت ْنِا  رعش : 

ِْربَزِه ٍدَِبل  يذ  ْنِم  ُعَجْشَا 

مه اب  ریهز  ّرح و  هک  دنادنتفگ  خیرات  َریِـس و  لها  دنک ، كاله  رکـشل  دنک و  ادج  نت  زا  رـس  وا  دننام  زگره  ار  يدـحا  مدـیدن  سپ 
وا دنک و  هلمح  يرگید  دندش  راتفرگ  مادک  ره  دنیامن و  یتخس  رازراک  دیدش و  هلتاقم  دننک و  هلمح  رکـشل  رب  هک  دندوب  هداد  رارق 

 : تفگ یم  دناوخ و  یم  زجَر  ّرح  دندرک و  دربن  یتعاس  کی  هنوگ  نیدب  دیامن و  صالخ  ار 

الُْتقَا یّتَح  ُلَْتُقا  ُْتَیلا ال  رعش : 

ًالِبْقُم ِّالا  َمْوَْیلا  َباصَا  َْنلَو 

ِفیَّسلِاب ْمُُهبِرْضَا 
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(168) ًالَصْقِم ًابْرَض 

ًالَّلَهُم 169)َو ال   ) ْمُْهنِم ًالِک  ان  ال 

: دوب هتفگ  وا  ّقح  رد  ّزتعم  نبا  ایوگ  دوب و  حیال  وا  مد  زا  گرم  هک  دوب  يریشمش  ّرح  تسد  رد  و 

ٌنِماوَک ایانَْملا  ِهیف  ٌمِراص  یلَو  رعش : 

ٍءامِد ِکْفَِسل  ِّالا  یضَْتُنی  امف 

ُهَّنَاَک َْدنِرِْفلا  ِِهتَْبنِم  َقْوَف  يرَت 

ٍءامَس َنُود  َّقَر  ٍمیَغ  َهَّیَِقب 

.دندومن شدیهش  دندروآ و  هلمح  وا  رب  دعس  رمع  رکشل  زا  یتعامج  سپ 

يّرُح وت  ّرُح ! يا  هب  هب  دومرف : سپ  تشاد ،  نتـسج  وا  زا  نوخ  زونه  دمآ و  وا  دزن  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دنا  هتفگ  یـضعب 
 : ترضح نآ  دناوخ  سپ  ترخآو  ایند  رد  يّرُح  نآ ،  هب  يدش  هتشاذگ  مان  هکنانچمه 

ِحایَر یَنبُّرُح  ُّرُْحلا  َمِْعَنل  رعش : 

ِحامِّرلا ِفَلَتُْخم  َْدنِع  ُّرُْحلا  َمِْعنَو 

اًْنیَسُح يدان  ِْذا  ُّرُْحلا  َمِْعنَو 

ِحابَّصلا ْدنِع  ِهِسْفَِنب  َداجَف 

هّللا همحر  ریضخ  نب  ریرُب  تداهش 

زا هفوک  لها  فارشا  زاو  دندیمان  یم  ءاُّرقدّیس )  ) ار وا  دوب و  دباعو  دهاز  يدرم  وا  دمآ و  نادیم  هب  ( 170  ) هّللا همحر  ْریَضُخ  ِْنب  ِْریَُرب 
ار حبـص  زامن  لاس  لهچ  دنا : هتفگ  وا  ّقح  رد  هک  یعبات  یفوک  یعیبس  هّللادبع  نبورمع  قاحـسا  وبا  يولاخ  تسوا  دوب و  نیینادْـمَه 

دزن وا  زا  ثیدـح  رد  َقثْوَا  دوبن ، وا  زا  يدَـبْعَا  وا  ناـمز  رد  و  دومن ، یم  نآرق  متخ  کـی  بش  ره  ردو  درازگ  اـشع  زاـمن  يوـضو  هب 
.دوب مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  تاِقث  زا  و  دوبن ، هّماعو  هّصاخ 

دننک و هلهابم  هک  دندرک  قافّتا  مه  ابو  تفاتـش  وا  دزن  هب  لقعم  نب  دـیزی  يوس ،  نآ  زا  تخات  نادـیم  هب  نوچ  ریُرب  بانج  هلمجلاب ؛ 
.دنتخات مه  رب  دنتفگب و  نیا  دوش ، هتشک  رگید  نآ  تسد  رب  تسا  لطاب  رب  هک  ره  هک  دنهاوخب  ادخ  زا 
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هب ات  تفاکـش  ار  وا  رـس  درک و  همین  ود  ار  وا  دوُخ  هک  دز  یتبرـض  ار  وا  ریُرب  نکل  دـناسرن  یبیـسآ  ار  وا  دز  ْریَُرب )  ) رب یتبرـض  دـیزی 
.دتفا نیمز  رب  يدنلب  ياج  زا  هکنآ  لثم  داتفا  نیمز  رب  دیلپ  دیزی  دیسر  غامد 

الارخآ دندرک  دربن  مهاب  تعاس  کیو  دـندش  ندرگ  هب  تسد  مه  اب  دروآ و  هلمح  ریُرب ) ) رب دـید  نینچ  هک  يدـبع  ذـقنم  نب  ّیـضر 
درک هلمح  رباج  نب  بعک  .دننک  صالخ  ار  وا  هک  درک  رکشل  هب  هثاغتسا  ّیضر  تسشن ،  شا  هنیس  رب  دنکفا و  نیمز  رب  ار  وا  ریُرب  رم ،

ّیـضر يور  رب  ار  دوخ  دوب  هتـسشن  ّیـضر  هنیـس  رب  هک  نانچمه  درک  هزین  ساسحا  هک  ریُرب ) ، ) ریرب تشپ  رب  تشاذگ  ار  دوخ  هزین  و 
هزین هب  نادنچ  تشادـن  یعنام  نوچ  رباج  نب  بعک  فرط  نآ  زا  درک  عطق  اروا  غامد  فرط  تفرگ و  نادـند  ار  وا  تروص  دـنکفا و 

 . دش دیهش  ات  دز  راوگرزب  نآ  رب  ریشمش  هتسویپ  دنکفا و  یضر  يور  زا  ار  ریرب  تفر و  ورف  ریُرب  تشپ  رد  ات  دروآ  روز 

یتمعن نم  رب  ردارب ، يا  تفگ :  بعک  هبو  دـیناکت  یم  دوخ  يابق  زا  كاخ  هک  یتلاح  رد  تساـخرب  كاـخ  زا  ّیـضر  تفگ :  يوار 
يو اـب  رباـج ) تنب  راون   ) شرهاوخاـی شا  هجوز  تشگ  رب  رباـج  نب  بعک  نوچ  دومن  مهاوخن  شوـمارف  ما  هدـنز  اـت  هک  يدرکاـطع 

(171  ) .درک مهاوخن  مّلکت  وتاب  رگید  دنگوس  ادخ  هب  يدروآ  ياج  هب  یمیظع  رما  هنیآ  ره  ار  ءاّرق ) دیّس   ) یتشک تفگ 

همحرلا هیلع  بهو  تداهش 

رد نز  ردام و  اب  هک  یْبلَک  بابح  نب  هّللادبع  نب  ( 172  ) بهو
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: دناوخ زجر  دنار و  نادیم  هب  بسا  دش ، داهج  هتخاس  ردام  صیرحت  هب  دوب  رضاح  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رکشل 

ِْبلَْکلا ُْنبااَنَاَف  ینُورُْکنَت  ْنِا  رعش : 

یبْرَض َنْوَرَتَو  ینْوَرَت  َفْوَس 

ِبْرَْحلا یف  یَتلْوَصَو  یتَلْمَحَو 

یبْحَص راث  َدَْعب  يراث  ُكِرُْدا 

ِبْرَْکلا َمامَا  َبْرَْکلا  ُعَفْدَاَو 

ِْبعَّللِاب یغَْولا  ِیف  يداهِج  َْسَیل 

شا هجوز  ردام و  کیدزن  هب  تفاتـش و  زاب  نادـیم  زا  سپ  .دروآ  رد  لتق  هب  ار  یعمج  دروآ و  لمع  هب  یکین  تزراـبم  تدـالجو و 
 ، يوش هتشک  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  يور  شیپ  رد  هکنآ  ات  موشن  یـضار  تفگ  يدش ؟  یـضار  نم  زا  ایآ  تفگ :  ردام  هب  دمآ و 
نز نخس  دنزرف ! يا  تفگ :  ردام  زاسم ، التبم  دوخ  تبیـصم  درد  هب  راذگم و  هویبارم  هک  مهد  یم  مسق  ادخ  هبارت  تفگ :  وا  هجوز 

، دوش تلاح  لماش  تمایق  رد  شّدج  تعافـش  ات  زاس  دیهـش  ار  دوخ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـصن  رد  ور  نادیم  هب  زادنا  رود  ار 
: دناوخ یم  هک  یلاح  رد  درک  عوجر  نادیم  هب  بهو  سپ 

ٍبَهَو َُّما  َِکل  ٌمیعَز  ّینِا 

ِبْرَّضلاَو ًهَرات  ْمِهیِفنْعَّطلِاب  رعش : 

ِّبَّرلِاب ٍنِمُْؤم  ٍمالُغ  َبْرَض 

همیخ دومع  وا  ردام  تقو  نیا  دندرک ، عطق  ار  شتسد  ود  ات  درک  رازراک  یتخل  دیناسر و  لتق  هب  ار  هدایپ  هدزاود  راوس و  هدزون  سپ 
هّللا یلص  ادخ  لوسر  مرح  نک و  مزر  یناوت  هکنادنچ  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  بهو !  يا  تفگ :  دمآ و  رد  هاگبرح  هب  تفرگب و 
زاب يور  نم  تفگ :  تفرگ و  ار  وا  هماج  بناج  شردام  دنادرگرب  ار  وا  ات  هک  تساوخ  بهو  امن ، عفد  نمشد  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و 

قافتّا هب  ات  منک  یمن  سپ 
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هب داب  امش  هرهب  ریخ  يازج  نم  تیب  لها  زا  دومرف : دید  نینچ  نوچ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  منز ،  هطوغ  شیوخ  نوخ  رد  وت 
هتـسویپ یبلک  ناوج  نآ  تشگرب و  اـهنز  همرتـحم  ماـیِخ  يوس  هب  نز  نآ  سپ  .دـنک  تمحر  ارت  ادـخ  نک  تعجارم  ناـنز  هدرپ  ارس 

.دش دیهش  ات  درک  تلتاقم 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  رکشل  رد  نز  نیلوا  تداهش 

ار دوخ  مالغ  رمش  داهن  وا  تروص  رب  تروص  دیود و  وا  بناج  هب  هنابات  یب  شرهوش  تداهش  زا  دعب  بَهَو  هجوز  هک  تفگ :  يوار 
هب مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  ترضح  رکشل  رد  هک  دوب  ینز  لّوا  نیا  و  تخاس ،  قحلم  شرهوش  هب  دز و  وا  رـس  رب  يدومع  ات  تفگ 

(173) .دیسر لتق 

موش تیادف  درک : ضرع  دمآ و  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  دش  نادیم  مزاع  يوادیـص  يدسا  يدْزَا  دلاخ  نبورمع  نآ  زا  سپ 
لیتق دیحو و  ارت  منامب و  هدـنز  هکنآ  زا  مراد  تهارک  وت و  باحـصا  زا  ءادهـش  هب  موش  قحلم  هک  ما  هدرک  دـصق  نم  هّللادـبعابا !  ای 

دمآ نادیم  هب  دنمتداعس  نآ  دش ، میهاوخ  قحلم  وت  دعب  تعاس  مه  ام  دومرفو : داد  تزاجا  ار  وا  ترضح  امرف ، مصّخرم  نونکا  منیب 
: دناوخ َزجر  نیاو 

ِنمْحَّرلا َنِم  ُسْفَن  ای  َْکَیِلا  رعش : 

 : رعش ِناْحیَّرلاَو  ِحْوَّرلِاب  يرِْشبَاَف 

ِناسْحِْالا یَلَع  َْنیَزْجَت  َمْوَْیلَا 

 . هّللا همحر  دش ، دیهش  ات  درک  رازراک  سپ 

 : تفگ یمو  دش  نوریبورمع  نبدلاخ  شدنزرف  سپ 

ِناطْحَق یَنب  ِتوَملا  یَلَعًاْربَص  رعش : 

ِنمْحَّرلا یَضِر  یف  اُونُوکَت  ام  ْیَک 

ِنانِْجلا ِیف  َتْرِص  ْدَق  اَتبَاای 

ِناْیُنْبلا ِنَسَح  ٍرُد  ِرْصَق  یف 

.دش دیهش  ات  درک  داهج  سپ 

: دومرف دناوخ و  زجر  دوب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رکشل  نایعا  زا  وا  تفر و  نادیم  هب  یمیمت  هلظنح  نب  دعس 
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رعش
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هَّنِسَْالاَو ِفایْسَْالا  یَلَع  اًْربَص  : 

ِهَّنَْجلا ِلوُخُِدل  اْهیَلَع  اًْربَص 

ٍهَّنُه ٍتامِعان  ٍْنیَعِروُحَو 

ُهَّن ِدَهْجاَف  ِهَحاّرِلل  ُسْفَنای 

ُهَّنَبِغْراَف ِْریَْخلا  ِبالِط  یف  و 

: دناوخ زجر  نیا  تفر و  نادیم  هب  یجِحْذَم  هّللادبع  نبریمع  سپ  هّللا  همحر  دش ، دیهش  ات  دومن  یتخس  راز  راک  درک و  هلمح  سپ 

(174  ) جِحْذَم ُّیَحَو  ٌدْعَس  ْتَِملَع  ْدَق  رعش : 

175  ) جِرُْحم ُْثَیل  ِءاْجیَْهلا  يََدل  ّینِا 

ِجّجَْدلا َهَماه  یْفیَِسب  ُولْعَا 

ِجُّرَعَّتلا يََدل  َنْرَْقلا  ُكُرتَاَو 

(178) ِجَرْعَْالا ( 177) ِّلزَْالا ( 176) ِْعبَّضلا هَسیرَف 

.دش هتشک  ّیلََجب  هّللادبع  ّیبابَض و  ملسم  تسد  هب  ات  تشک  ار  يرایسب  درک و  رازراک  سپ 

هجسوع نب  ملسم  تداهش  لاله و  نب  عفان  تازرابم 

: دناوخ زجر  تاملک  نیدبو  دش  نوریب  تزرابم  هب  یلَمَج  لاله  نب  عفان  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  باحصا  زا 

نید رب  نم  ؛  ناْمثُع نید  یلَعاَنَا  تفگو :  دـمآ  وا  لباقم  هب  ثیرح  نب  محازم  مالّـسلا  هیلع  ّیلَع  ِنید  یلَع  اَنَا  یَلَمَْجلا ،  ِلـالِه  ُنْبا  اـَنَا 
.دومن كاپ  شدوجو  ثول  زا  ار  ناهج  درک و  هلمح  وا  رب  یناطیش و  نید  رب  وت  تفگ :  عفان  منامثع ، 

دینک یم  گنج  یمدرم  هچ  اب  دیناد  یم  ایآ  قمحا !  ِمدرم  يا  تفگ :  دز و  رکشلرب  گناب  دید  يروالد  نیا  نوچ  جاّجحلا  نب  ورمع 
ناشیا تازرابم  هب  هنت  کی  يدحا  دنا  گرم  بلاط  دنا و  هدیکم  ریش  تعاجـش  ناتـسپ  زا  دنرـصم و  لها  ناسرف  تعامج  نیا  انامه 
یگمه رگا  هّللاو !  دـش ، دـنهاوخ  كاله  يدوز  هب  تسا و  مک  ناشددـع  تعاـمج  نیا  اـنامه  و  دوش ، یم  كـاله  هصرع  هک  دورن 

.دیزاس یم  لوتقم  ار  مامت  دیئامن  ناراب  گنس  ار  ناشیا  هکنآ  زج  دینکن  يراک  دینک و  شبنج 

هب یلوسر  سپ  يا ،  هدید  وت  هک  تسا  نامه  مکحم  يءار  تفگ :  دعس  نب  رمع 
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نب ورمع  سپ  دوش ، نوریب  تزرابم  هب  هنت  کـی  هک  تسین  تزاـجا  ار  رکـشل  زا  سک  چـیه  هک  دـنک  ادـن  اـت  داتـسرف  رکـشل  بناـج 
نیا هب  ار  ناقفانم  نآ  هک  نآ  زا  دعب  درک ، هلمح  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  هنمیم  رب  دوخ  تعامج  اب  تارف  رانک  زا  جاّجحلا 
ِْلتَق یف  اُوباتْرَت  ْمُکَتَعامَج َو ال  ْمُکَتَعاطاُومِْزلَا َو  ِهَفوُْکلا  َلْهَا  ای  دومن : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  نتـشک  رب  صیرحت  تاملک 

 ، مامِالا ََفلاخ  ِنیّدلا َو  َنِم  َقَرَم  ْنَم 

دمآ و تخس  یسب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  رب  هک  تاملک  نیا  يازا  رد  دنک  شتآ  زا  رپ  ار  جاّجحلا  نب  ورمع  ناهد  دنوادخ 
زا هّللا  همحر  يدسَا  هجَسْوَع  نب  ملـسم  گنج ،  رادوریگ  نیا  رد  دندرک و  دربن  مه  اب  رکـشل  ود  یتعاس  سپ  درک ، رثا  شترـضح  هب 

دوخ هاگرکـشل  يوس  هب  دندیـشک و  تسد  هلمح  زا  دعـس  رمع  رکـشل  داـتفا ، كاـخ  هب  تحارج  مخز و  ترثـک  زا  دـمآ و  رد  ياـپ 
تفاتش و وا  دزن  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  دندید  هداتفا  نیمز  يور  رب  ار  ملـسم  تسـشن  ورف  هکرعم  رابغ  نوچ  دنتـشگرب ،

ْمُْهنِمَف : ) دومن توالت  ار  همیرک  هیآ  نیا  و  ملـسم ؛  يا  ارت  دنک  تمحر  ادخ  دومرف : درک و  باطخ  ار  وا  سپ  تفای  یقمر  ملـسم  رد 
(179 (.) ًالیْدبَت اُولََّدب  ام  ُرِظَْتنَی َو  ْنِم  ْمُْهنِم  ُهَبَْحن َو  یضَق  ْنَم 

نم رب  تسا  نارگ  ملـسم !  يا  تفگ :  دمآ و  ملـسم  کیدزن  دوب  رـضاح  زین  ترـضح  نآ  تمدـخ  تمزالم  هب  هک  رهاظم  نب  بیبح 
ادخ تفگ :  یفیعض  رایسب  يادص  هب  ملسم  تشهب ،  هب  ارت  داب  تراشب  نونکا  وت  جنکش  جنر و  نیا 
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ینک ّتیصو  نم  هب  هک  متشاد  تسود  مدوب  یم  هدنز  ایند  رد  وت  زا  دعب  هک  متـسناد  یم  رگا  تفگ :  بیبح  دهد ، تراشب  ارت  ریخ  هب 
مهاوخ وت  هب  دـش و  مهاوخ  هتـشک  زین  نم  تعاـس  نیمه  رد  هک  مناد  یم  نکل  منک  ماـمتها  نآ  ماـجنا  رد  اـت  یتـشاد  دـصق  هچنآ  هب 

ندـب رد  ناج  ات  تفگ :  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  يوس  هب  درک  هراشا  درم و  نیا  هب  منک  یم  ّتیـصو  ارت  تفگ :  ملـسم  تسویپ . 
منکن و نیا  زج  هبعک  راـگدوررپ  هب  تفگ :  بیبح  يوش ،  هتـشک  هک  یتـقو  اـت  شکم  تسد  وا  ترـصن  زا  نک و  يراـی  ار  وا  يراد 
هک دندوب  هتشادرب  ار  وا  دوب  اهتسد  يور  وا  ندب  هک  یلاح  رد  درک  عادو  ار  ناهج  ملسم  سپ  میامن ،  نشور  ّتیصو  نیا  هب  ارت  مشچ 

 . هادّیَس ای  ُهاتَجَسْوَع  َْنباَی  هک  دش  دنلب  هبُدن  هب  وا  كزینک  يادص  سپ  دنراذگ ، ناگتشک  دزن  رد 

هدرک هدهاشم  ناجیابرذآ  رد  ار  وا  تعاجش  ثَبَـش  هکنانچ  دوب  راگزور  یمان  ناعاجـش  زا  هجـسوع  نب  ملـسم  هک  دوش  یم  مولعم  و 
عیب لاوما و  ضبق  رد  دوب  وا  لیکو  هجسوع  نب  ملـسم  دوب  هدمآ  هفوک  هب  لیقع  نب  ملـسم  هک  ینامز  رد  و  دومن ، هرکذت  ار  نآ  دوب و 
زامن تدابع و  هب  لوغشم  نآ  زا  ینوتس  ياپ  رد  هفوک  دجسم  رد  هتـسویپ  دوب و  راگزور  داّبُع  زا  لاح  نیا  اب  و  تعیب .  ذخا  هحلـسا و 

تاملک دنا و  هتفگ  مالّسلا  هیلع  نیسح  باحصا  لّوا  رَیِس  لها  ار  وا  و  دوش ، یم  مولعم  يرونید  لاوّطلا )  رابخَا   ) زا هکنانچ  دوب 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 904 

http://www.ghaemiyeh.com


: دوب ّمنرتم  زجر  نیا  هب  دومن و  یتخس  هلتاقم  البرک  رد  يدینش و  اروشاع  بش  رد  ار  وا 

ٍدَُبلُوذ ّینِاَّف  یّنع  اُولَءاْسَت  ْنِا  رعش : 

ٍدَسَا ینب  يرُذ  ْنِم  ٍمْوَق  (180  ) ِعْرَف ْنِم 

ِدَشَّرلا ِنَع  ٌِدئَّاح  اناَغب  ْنَمَف 

ٍدَمَص ٍراّبَج  ِنیِدب  ٌِرفاک  َو 

 : هدرک هراشا  نآ  هب  دوخ  رعش  رد  يدسا  تیمُک  هک  نانچ  تسا  لْحَج  وبا  راوگرزب  نآ  هْینُک  و 

 . ٌلَّحَُجم ٌلیلَق  ٍلْحَج  ابَا  َّنِا  َو 

وا لتاق  و  هدـش ،  دـنکفا  نیمز  رب  عیرـص و  ینعی  مَّظَعُّمک ،  لَّحَُجم  لسع و  ناروبنز  رتهم  ینعی  هلمهُم ،  ءاح  رب  میج  میدـقت  هب  لْحَج 
 . تسا یلجب  نمحّرلادبع  یبابض و  ملسم 

درک هلمح  مالّسلا  هیلع  ماما  رکشل  هرسیم  رب  هرسیم  زا  هنعّللا -  هیلع  نشوجلا -  يذ  نب  رمش  دنتسویپ و  مه  هب  رکشل  هرابود  هلمجلاب ؛ 
، دعـس نبا  هاپـس  دندروآ و  دورف  مه  هب  ریـشمش  رکـشل و  ود  هزین  نعط  دـندرک و  دربن  تابث  مدـق  هب  ایقـشا  نآ  اب  نادنمتداعـس  نآ  و 

دندومن یتخس  لاتق  رکشل  نآ  اب  ترضح  نآ  باحصا  دندرک و  هطاحا  فرط  ره  زا  ار  شباحصا  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ترضح 
دندنکفا و یم  هلمح  هلاّوج  هلعش  دننام  هک  دندوب  نت  ود  یس و  ترضح  نآ  رکـشل  ناراوس  عومجم  دندومن و  رهاظ  تدالَج  مامت  و 

.دندومن یم  هدنکارپ  تسار  پچ و  زا  ار  دعس  نبا  هاپس 

، درک دهاشم  مالّسلا  هیلع  ماما  هاپس  زا  یگنادرم  تعاجش و  نیا  نوچ  دوب و  دعس  رسپ  رکشل  ناگدرکرس  زا  یکی  هک  سیق  نب  هورع 
نک رما  ار  نازادناریت  دندیشک ؟ هچ  لیلق  تعامج  نیا  زا  زورما  نم  رکشل  هک  ینیب  یمن  ایآ  دعس  نب  ای  هک  داتـسرف  دعـس  نبا  دزن  هب 

ناشیا هک 
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.دومن رما  نتخادناریت  هب  ار  نارادنامک  دعس  نبا  دنزاس ، الب  ریت  فده  ار 

هدرک رـس  هک  میمت  نب  نیـصح  دیـسر ، زور  راهّنلا  فصن  ات  دندومن  يدیدش  لاتق  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  تفگ :  يوار 
رما دنتفر  یم  رامش  هب  رادنامک  دصناپ  هک  ار  دوخ  رکشل  دومن  هدهاشم  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  ربص  نوچ  دوب  نازادناریت 

فده ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رکـشل  شیوخ  ریما  رم  الا  بسح  ناقفانم  نآ  دنیامن ، ناراب  ریت  ار  ترـضح  نآ  باحـصا  هک  درک 
.دندومن حورجم  ار  اهنآ  ياهندب  و  یپ )  ینعی   ) ْرقَع ار  ناشیا  ياهبسا  دندومن و  ماهس  ریت و 

رسپ رکشل  راهّنلا و  فصن  ات  یتخس  رایسب  لاتق  دعس  رمع  رکشل  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحصا  دندرک  هلتاقم  هک  تفگ :  يوار 
رـس و بقع  زا  ار  اهنآ  دـندوب و  هدرک  لصتم  مه  هب  ار  اه  همیخ  هک  اریز  فرط  کی  زا  زج  دزاتب  ناشیا  رب  هک  دوبن  یئاـناوت  ار  دـعس 

راهچ هس  دنیامن  هطاحا  اهنآ  رب  ات  دننکفیب  ار  اه  همیخ  هک  داتسرف  ار  یعمج  دید  نینچ  هک  دعـس  رمع  .دندوب  هداد  رارق  راسی  نیمی و 
رب دننک  بارخ  ار  اه  همیخ  دنتـساوخ  یم  ناملاظ  نآ  هک  یماگنه  دنتفر  اه  همیخ  نایم  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  زا  رفن 
هک دعـس  رمع  دندومن ، یم  حورجم  ار  وا  دندنکفا و  یم  وا  بناج  هب  ریت  ای  دنتـشک  یم  دنتفای  یم  ار  هک  ره  دندرک و  یم  هلمح  اهنآ 

ءادهّشلا دّیـس  دندینازوس ، ار  همیخ  دندروآ  شتآ  سپ  دیوشن ، اه  همیخ  لخاد  دینز و  شتآ  ار  اه  همیخ  هک  دیـشک  دایرف  دید  نینچ 
شتآ دیراذگب  دومرف : مالّسلا  هیلع 
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.دوب هدومرف  ترضح  نآ  هک  دش  نینچ  دنیآ و  امش  يوس  هب  دنرذگب و  نآ  زا  دنناوتن  دننازوسب  ار  اه  همیخ  هاگ  ره  هک  اریز  دننز 

تسد رد  هک  يا  هزین  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  همیخ  هب  هنّعللا -  هیلع  نشوجلا -  يذ  نب  رمـش  درک  هلمح  تفگ :  يوار 
 . منز شتآ  شلها  اب  ار  همیخ  نیا  نم  ات  دیروایب  شتآ  هک  داد  رد  ادن  دیبوک و  یم  همیخ  نآ  رب  تشاد 

يذ رسپ  يا  هک  دز  هحیـص  رمـش  رب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  دندیود ، نوریب  همیخ  زا  دندیـشک و  هحیـص  اهنز  تفگ :  يوار 
هک تفگ :  ملْـسُم  نب  ْدیَمُح  مّنهج .  شتآ  هب  ارت  دنازوسب  دنوادخ  ینز ؟  شتآ  نم  لها  رب  ار  همیخ  هک  یبلط  یم  شتآ  وت  نشوجلا 

باذع هب  ینک  باذع  هکنآ  یکی  ار  تلصخ  ود  دوخ  رد  ینک  عمج  هک  وت  يارب  تسین  حالص  نیا  هّللا !  ناحبـس  متفگ  رمـش  هب  نم 
هب رمش  ار ، نادرم  وت  نتشک  ریما  ندرک  یـضار  يارب  تسا  سب  ار ، نانز  ناکدوک و  یـشکب  هکنآ  رگید  دشاب و  ندینازوس  هک  ادخ 

سپ دـنک ، تیاعـس  نم  يارب  ناطلـس  دزن  دسانـشب  ارم  رگا  هک  مدیـسرت  متـسیک و  وت  اب  میوگ  یمن  متفگ :  یتسیک ؟  وت  تفگ :  نم 
هب تراک  ایآ  وت ، فقوم  زا  رت  تشز  یفقوم  مدیدن  وت و  لاقم  زا  رتدـب  یلاقم  مدینـشن  نم  تفگ :  یْعبِر و  نب  ثبـش  وا  دزن  هب  دـمآ 
هد اب  هّللا  همحر  نیَق  نب  ریهُز  هک  ددرگرب  تساوخ  درک و  ایح  رمـش  هک  مهد  یم  تداهـش  سپ  یناسرتب ،  ار  اهنز  هک  هدیـسر  یئاج 

رفن
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هک ار  یبابَض  همجعم )  ءاز  هب   ) هّزعابا و  دنتخاس ، قرفتم  مایِخ  رود  زا  ار  ناشیا  دندرک و  هلمح  شباحصا  رمش و  رب  دوخ  باحصا  زا 
هیلع نیسح  ماما  رکشل  نوچ  دندروآ و  موجه  ناشیا  رب  دندید  نینچ  هک  دعـس  رمع  رکـشل  دندیناسر ، لتق  هب  دوب  رمِـش  باحـصا  زا 

لوتقم سک  دـص  دعـس  نبا  رکـشل  زا  رگا  یتشگ و  نّیبم  رهاظ و  یتشگ  هتـشک  ناشیا  زا  نت  کی  رگا  دـندوب  لـیلق  يددـع  مالّـسلا 
 . یتشگن رادومن  ددع  ترثک  زا  یتشگ 

.دیسر لاوز  تقو  هکنآ  ات  تشگ  يرایسب  حیرج  یلتق و  دش و  یتخس  گنج  ؛  هلمجلاب

رهاظم نب  بیبح  تداهش  نیسح ع و  ماما  تمدخ  رد  ار  زامن  همامث  وبَا  هرکذت 

ضرع تفاتش و  مالّسلا  هیلع  ماما  تمدخ  هب  تسا  لاوز  تقو  دید  نوچ  تسا  هّللادبع  نب  ورمع  شفیرش  مان  هک  يوادیص  هماُمث  وبا 
يادخ هب  دنگوس  نکل  دنا و  هتـشگ  کیدزن  وت  تلتاقم  هب  رکـشل  نیا  هک  منیب  یم  انامه  داب ! وت  يادف  نم  ناج  هّللادبع ،  ابا  ای  درک :

وت اـب  ار  رهظ  زاـمن  نیا  هک  مراد  تسود  مشاـب و  ناـطلغ  شیوخ  نوخ  هب  موش و  هتـشک  وت  تمدـخ  رد  نم  اـت  يوشن  هتـشک  وـت  هک 
زا ارت  ادـخ  ار  زامن  يدرک  دای  دومرف : سپ  تشادرب  نامـسآ  يوس  هب  رـس  ترـضح  منک ،  تاقالم  ار  شیوخ  يادـخ  هاگنآ  مرازگب 

زامن ام  ات  دنرادرب  گنج  زا  تسد  ات  دیهاوخب  موق  نیا  زا  دومرف  سپ  تسا ،  نآ  تقو  کنیا  یلب  دهد ، رارق  نیرکاذ  نارازگ و  زامن 
يا دومرف : رهاـظم  نب  بیبح  تسین ،  هِلا  هاـگ  رد  لوبقم  امـش  زاـمن  هک  تشادرب  داـیرف  دینـشب  نیا  نوچ  میمت  نب  نیَـصُح  میرازگ ، 

هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  رسپ  زامن  راّدغ  رامِح 
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!!!؟ دش دهاوخ  لوبق  وت  زا  دوش و  یمن  لوبق  مّلس  و 

زا نیَصُح  دش  عقاو  وا  بسا  تروص  رب  دروآ و  دورف  وا  رب  ریـشمش  تخات و  وا  رب  ریـش  دننام  زین  بیبح  درک  هلمح  بیبح  رب  نیَـصُح 
: دومرف دناوخ  زجر  بیبح  سپ  دندوبر  بیبح  گنچ  زا  ار  وا  دندرک و  يدلج  نوعلم  نآ  باحصا  سپ  داتفا  نیمز  رب  بسا  يور 

ادادْعَا ْمَُکل  اّنُک  َْول  ُمِْسُقا  رعش : 

(181) اداتْکَْالا ُُمْتّیلَو  ْمُکَرْطَشْوَا 

(182) اّدَا َوًابَسَح  ٍمْوَق  َّرَش  ای 

: دومرف یم  زینو 

ٌرَّهَظُم یبَاَو  ٌبیبح  اَنَا  رعش : 

ُرَعْسَت ٍبْرَح  َوٍءآْجیَه  ُسراف 

ُرَثْکا ًهَّدُع َو  ُّدَعَا  ُْمْتنَا 

ُرَبْصَاَو ْمُْکنِم  یف  ْوَا  ُنَْحنَو 

ُرَهْظَاَو ًهَّجُح  یلْوَا  ُنَْحنَو 

(183  ) ُرَذْعَاَو ْمُْکنِم  یْقتَاَو  اّقَح 

دنمرنه ریپ  نیا  صالخا  نیبب 

دنوادخ هار  رد  درک  دهاوخ  هچ 

هاگنآ دومرف  بسن  دناوخ و  زَجَر 

هارمگ موق  نآزا  تساوخ  زرابم 

رایشه ریپ  نآ  دومن  یمزر  نانچ 

راک يدمآ  گنت  ناروآ  مانرب  هک 

درمناوجریپ نآ  ریشمش  رس 
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درکادج بکرم  رس  زا  درم  یمه 

راکیپ مزر و  نآ  رد  زیت  غیت  هب 

رایسب عمج  تعامج  نآ  زادنکف 

ار وا  هک  میمت  ینب  زا  يدرم  سپ  تخادـنا ،  كاله  كاخ  هب  ار  نت  ود  تصـش و  یتیاور  هب  هکنآ  اـت  دومن  یتخـس  لاـتق  هلمجلاـب ، 
راوگرزب نآ  رب  هزین  میمت  ینب  زا  رگید  یصخشو  دز  شکرابم  رس  رب  ریشمش  درک و  هلمح  بانج  نآ  رب  دنتفگ  یم  میرـص  نب  ْلیُدب 

نآ سپ  تخادنا  راک  زا  ار  وا  هک  دز  وا  رـس  رب  ریـشمش  میمت  نب  ْنیَـصُح  هک  دزیخرب  ات  تساوخ  بیبح  دـنکفا  نیمز  رب  ار  وا  هک  دز 
ندرگ هبات  هدب  نم  هب  ار  رس  وا  لتق  رد  مَاوت  کیرش  نم  هک  تفگ  نیصح  درک ، ادج  نت  زا  ار  شکرابم  رس  دمآ و  دورف  یمیمت  درم 

مزیوآ دوخ  بسا 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 910 

http://www.ghaemiyeh.com


 ، هزیاج ذخا  يارب  دایز  نب  هّللادیبع  دزن  هب  رببو  ار  نآ  ریگب  هاگنآ  ما  هدرک  تکرـش  وا  لتق  رد  نم  هک  دننادب  مدرم  ات  مهد  نالوج  و 
 . درکّدر وا  هب  داد و  ینالوج  رکشل  رد  تخیوآ و  شیوخ  بسا  ندرگ  هب  تفرگ و  ار  بیبح  رس  سپ 

، دوب هداهن  داـیز  نبا  هراـم  الارـصق  هبور  هتخیوآ  شیوخ  بسا  ندرگ  هب  ار  رـس  یمیمت  صخـش  نآ  دنتـشگرب  هفوک  هب  رکـشل  نوچ 
، دومن یمن  تقرافم  وا  زا  تفرگ و  ار  راوس  نآ  لابند  درک  رادـید  ار  ردـپ  رـس  دوب  قهارم  یمالغ  زور  نآ  رد  هک  بیبح  رـسپ  مساق 

.دمآ یم  نوریب  زین  وا  دمآ  یم  نوریب  هاگ  ره  تشگ و  یم  لخاد  زین  وا  دش  یم  هرام  الا  رصق  لخاد  درم  نآ  هاگره 

يزیچ تفگ :  يوش ؟  یمن  ادج  نم  زا  هتفرگ و  ارم  بقع  هک  رسپ  يا  ارت  هدش  هچ  تفگ :  هداتفا  ّکش  هب  راک  نیا  زا  راوس  درم  نآ 
نفد ار  وا  اـت  یهد  یم  نم  هب  اـیآ  تسا  نم  ردـپ  تسا  وت  اـب  هک  يرـس  نیا  تفگ :  هدـب ،  ربخ  ارم  تسین  تهج  یب  تفگ :  تسین ، 

 ، مریگب ریما  زا  وا  لتق  تهج  هب  یکین  هزئاـج  مهاوخ  یم  مه  نم  دوش و  نفدوا  هک  دوش  یمن  یـضار  ریما  رـسپ ! يا  تفگ :  میاـمن ، 
نیا دوب ، وت  زا  رتهب  وا  هک  یلاح  رد  ار  وا  یتشک  دنگوس  ادـخ  هب  اهازج ، نیرتدـب  رگم  داد  دـهاوخنازج  وت  هب  دـنوادخ  نکل  تفگ : 

فَنِِخمُوبَا ( 184  ) تشکب ار  دوخ  ردپ  لتاق  هک  ریبز ، نب  بعصم  نامزات  دوب  ماقتنا  ددصرد  هتسویپ  تسیرگب و  تفگب و 
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: دومرف لاح  نیا  رد  و  ار ، مالّسلا  هیلع  نیسح  وا  لتق  تسکش  مهرد  دیدرگ ، دیهش  بیبح  نوچ  هک  هدرک  تیاور  سیق  نب  دّمحم  زا 

(185  ) یباحْصَا هامُحَو  یسفَن  ُبِسَتْحَا 

و يدومن .  یم  بش  کی  رد  نآرق  متخ  يدوب  لضف  بحاص  يدرم  وت  انامه  ! ُبیبَح اـی  َكُّرَد  هّلل   : دومرف هک  تسا  لـتاقَم  ضعبردو 
 . هتفر رامش  هب  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  باحصا  ّصاوخ  زا  تیب و  لها  مولع  هلَمَح  زا  بیبح  هک  دنامن  یفخم 

یخیش منیب  یم  ایوگ  هک  تفگ  بیبح  سپ  دنتفگ ، رایـسب  نانخـس  رگیدکی  اب  درک و  تاقالم  ار  راّمت  مثیم  یتقو  هک  هدش  تیاور  و 
تبّحم ياربو  دنریگب  ار  وا  قزّرلاراد  دزن  رد  دشورف  یم  هزبرخ  دراد و  یهبرف  مکش  درادن و  وم  وا  رس  شیپ  ینعی  تسا  عَلْصَا  هک  ار 

.داد ربخ  بیبح  هک  دش  نانچ  دوب و  مثیم  شضرغ  .دنردب و  ار  شمکش  راد  رب  و  دنشک ، راد  هب  ار  وا  تلاسر  تیب  لها  هب  وا  نتشاد 

دـنتفر و نهآ  ياههوک  ربارب  رد  دـندرک و  مولظم  ماما  نآ  يراـی  هک  دوب  رفن  داـتفه  نآ  هلمج  زا  بیبح  هک  تسا  تیاور  رخآ  رد  و 
یم رایـسب  ياهلام  هدـعو  دـنداد و  یم  ناما  ار  ناشیا  نارفاـک  نآ  و  دـندرک ، رپس  ریت  ریـشمش و  رازه  نیدـنچ  ربارب  رد  ار  دوخ  هنیس 

دهاوخن يرذع  ادخ  دزن  ار  ام  دوش  دیهـش  مولظم  ماما  نآ  دنک و  تکرح  ام  هدید  هک  دـنتفگ  یم  دـندومن و  یم  ابا  ناشیا  دـندرک و 
هّللا و همحر  دنداتفا ، هتـشک  ترـضح  نآ  رود  رب  همه  دندرک و  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  يادف  ار  دوخ  ياهناج  همه  هکنآ ،  ات  دوب 

 . نیعمجا مهیلع  هتاکرب 

لاوحا رد  و 
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رعش رد  هدرک  بیبح  تداهش  هب  هراشا  يدسا  ْتیَمُکو  دش ، روکذم  سباع  مالک  زا  دعب  بیبح  تاملک  هّللا  ُمُهَمِحَر  ملـسم  ترـضح 
 : تیب نیا  هب  دوخ 

ٌرَّفَعُم ٌبیبَح  ْمِهیفٍهَبْصُع  يوِس  رعش : 

ٌلَّمَُرم ُِّیلِهاْکلاَو  ُهَبَْحن  یضَق 

هک دـنا  هتـشون  وا  لاح  رد  ّتنـس  لها  و  تسا ،  رابِک  هباحـص  زا  هک  تسا  یلهاکلا  يدـس  الا  ثرحلا  نبا  سَنَا  یلهاـک  زا  شدارم  و 
هک دوب  وا  راـنک  رد  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  ترـضح  هک  یلاـح  رد  دینـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  یتقو 

دوب سَنَا  سپ.ار  وا  دنک  يرای  درک  كرد  ار  وا  هک  ره  سپ  قارع  ياهنیمز  زا  ینیمز  رد  دوش  یم  هتـشک  نم  رـسپ  نیا  انامه  دومرف :
.دش دیهش  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  ترضح  يرای  رد  البرک  رد  ات 

لوسر هباحص  زا  زینرُطْقَی  نب  هّللادبع  هورع و  نب  یناه  هجـسوع و  نب  ملـسم  رهاظم و  نب  بیبح  دنا  هتفگ  یـضعب  هک  دیوگ : ّفل  ؤم 
هک ّيراـفِغ  هَوْرُع  نب  رباـج  اروشاـع  زور  رد  هک  تسا  سارف  یبا  هدیـصق  حرـش  رد  و   . دـنا هدوـب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ 
هّللا یلص  ربمغیپ  رسپ  يرای  يارب  دوب  هدش  رضاح  نینُح  رَدب و  رد  هدوب و  مالّـسلا  هیلع  ربمغیپ  تمدخ  رد  هدروخلاس و  دوب  يدرمریپ 
دوب هدـش  عقاو  شنامـشچ  يور  هب  يریپ  زا  هک  ار  دوخ  ياـهوربا  سپ  مکحم ،  تسب  شا  هماـمع  هب  ار  دوخ  رَمَک  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
خیش ای  َکَیْعَـس  ُهّللا  َرَکَـش  دومرف : یم  درک و  یم  هراظن  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تسبب  دوخ  لامتـسد  اب  درک و  دنلب 

داهج هتسویپ  درک و  هلمح  سپ 
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هّللا همحر  .دیدرگ  دیهش  هاگنآ  دیناسر  لتق  هب  ار  رفن  تصش  ات  درک 

هّللا همحر  یفنح  هّللادبع  نب  دیعس  تداهش 

زامن نم  ات  دیتسیاب  نم  يور  شیپ  هک  دومرف  ار  هّللادبع  نب  دیعس  نیَق و  نب  ریهُز  مالّسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  ترـضح  هک  هدش  تیاور 
کی اب  ترضح  سپ  دندینادرگ ، نانـس  ریت و  فده  ار  دوخ  دنداتـسیا و  ور  شیپ  رد  نامرف  بسح  رب  ناشیا  مروآ ،  ياج  هب  ار  رهظ 
شیپ رد  یفنح  هّللادبع  نب  دیعـس  هک  هدش  تیاور  و  دـندوب ، نمـشد  عفد  هتخاس  رگید  یمین  تشاذـگ و  فوخ  زامن  باحـصا  همین 
يور شیپ  رد  دومن  یم  تکرح  لامش  نیمی و  هب  ترضح  نآ  اجک  ره  دوب و  هدومن  ریت  فده  ار  دوخ  داتـسیا و  ترـضح  نآ  يور 

نم راگدرورپ  يا  دومث ، داع و  نعل  ار  تعامج  نیا  نک  نعل  ایادخ ! تفگ :  یم  لاح  نیا  رد  داتفا و  نیمز  يور  ات  دوب  ترضح  نآ 
مدرک دـصق  راک  نیا  رد  نم  هچ  مخز  تحارج و  تمحز  زا  دیـسر  نم  هب  هچنآ  ار  وا  نک  غالبا  ناسرب و  دوخ  ربمغیپ  هب  ارم  مالـس  ! 

نبا خیـش  .دنتفای و  ریت  هبوچ  هدزیـس  هزین ،  ریـشمش و  مخز  زا  ریغ  هب  وا  ندب  رد  و  دادب ، ناج  تفگب و  نیا  ارت ، ربمغیپ  هیرذ  ترـصن 
(186  ) .دنتشاذگ تراشا  ءامیا و  هب  يادارف  ار  زامن  شباحصا  ترضح و  نآ  هدش  هتفگ  هک  هدومرف  امن 

یناه وا و  هک  یتسناد  قباس  رد  و  دوب ، تدابع  بحاص  عاجش و  يدرم  هفوک و  هعیـش  هوجو  زا  هّللادبع  نب  دیعـس  هک  دیوگ : فل  ؤم 
هک دنداتسرف  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  هب  اه  همان  یضعب  اب  هفوک  لها  ار  یعیبس  یناه  نب 
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دندوب و هدرک  هناور  ار  ناشیا  نایفوک  هک  دندوب  سک  رخآ  رفن  ود  نیا  و  دنروایب ، هفوک  هب  هّکم و  زا  دـنهد  تکرح  ار  ترـضح  نآ 
تسا و طوبضم  هربتعم  لتاقَم  رد  داد  فارصنا  هزاجا  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  ترـضح  هک  یتقو  رد  اروشاع  بش  رد  وا  تاملک 

يدـنِک يّدـَب  ورمع  نب  هّللادـیبع  نیق ،  نب  ریهُز  اب  ّرُح  تاساوم  وا و  ّقح  رد  و  تسا ،  روکذـم  ءادهـش  یماسا  رب  هلمتـشم  ترایز  رد 
 : هتفگ

ُهَّنَیِْسنَت ِهّللاِْدبَع ال  َْنب  َدیعَس  رعش : 

(187) ٍرْسَق یلَع  اًْریَهُز  یسَّا  ِْذا  َّرُْحلا  َالو 

ْمُهَناکَم ِلابِْجلا  ُّمَص  ْتَفَقَو  ْوَلَف 

189) ارْع یلَع َو  ْتَّکَد  ٍلْهَس َو  یلَع  (188) ْتَراَمل

ُهُهْجَو َْلبَّنلا  ُضِْرعَتْسَی  مئاق  ْنِمَف 

ِرْدَصلِاب َهَّنِس  َْالا  یَْقلَی  مِدْقُم  ْنِم  َو 

.َنییِّلِع الْعَا  یف  ْمُهَتَقَفاُرم  انَقَزَرَو  َنیدَهْشَتْسُْملا  ِیف  ْمُهَعَم  ُهّللا  اَنَرَشَح 

هنع هّللا  یِضَر  نیقلا  نب  ریهُز  تداهش 

: دناوخ زَجَر  دومن و  یتخس  رازراک  هّللا  همحر  نیَقْلا  نب  ریهُز  تفگ :  يوار 

ِْنیَْقلا ُْنبا  اَنَاَو  ٌْریَهُز  اَنَا  رعش : 

ٍْنیَسُح ْنَع  ِْفیَّسلِاب  ْمُکُدُوذَا 

ِْنیَْطبِّسلا ُدَحَا  اًْنیَسُح  َّنِا 

ٍْنیَش ْنِم  يرَا  الَو  ْمُُکبِرْضَا 

دّمحم تیاور  هب  و  دنکفا ، كاله  كاخ  هب  ار  لاجر  لاطبَا  زا  سک  رایـسب  دز و  رارـشا  نآ  رب  ار  شیوخ  رابـشتآ  هقعاص  نوچ  سپ 
سْوَا نبرجاهُم  قافّتا  هب  یبعـش  هّللادـبع  نب  ریثک  هاـگنآ  داتـسرف ، منهج  هب  ار  ناـقفانم  نآ  زا  نت  تسیب  دـص و  کـی  بلاـط  یبا  نب 

ادخ دومرف : مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  داتفا ، كاخ  رب  ْریَهُز  هک  تقو  نآ  رد  دندروآ و  رد  ياپ  زا  ار  وا  دندرک  هلمح  وا  رب  یمیمت 
هب ار  ناشیا  ار و  ناهارمگ  زا  یتعاـمج  دومرف  نعل  هک  ناـنچمه  ارت  ناگدنـشک  دـنک  تنعل  دـنادرگن و  رود  شیوخ  ترـضح  زا  ارت 

كوخ نومیم و  تروص 
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(190  ) دومن خسم 

هیلع نیـسح  ماما  هکنآ  ماـقم  نیا  رد  تسا  یفاـک  دوش و  رکذ  هک  تسا  نآ  زا  هداـیز  شنءاـش  تلـالَج  نیق  نب  ریهُز  : دـیوگ فل  ؤم 
باـنج نآ  يور  شیپ  رد  هک  دومرف  هّللادـبع  نب  دیعـس  اـب  ار  وا  ندـناوخ  زاـمن  تقو  رد  درپس و  وا  هب  ار  هنمیم  اروشاـع  موی  مالّـسلا 

ریغ یلا  دـش  رکذ  ّرُح  اب  وا  تدالج  یگنادرم و  تفر و  حرـش  هب  موق  اـب  وا  جاـجتحا  دـننک و  ترـضح  نآ  هیاـقو  ار  دوخ  دنتـسیاب و 
ِِهب ّقلعتی  امّم  کلذ 

هّللا همحر  لمج  نب  عفان  نب  لاله  نب  عفان  لتقم 

هتشون اهریت  قاف  رب  ار  دوخ  مسا  تشاد و  مومسم  ياهریت  دوب ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رکـشل  ناعاجـش  زا  یکی  هک  لاله  نب  عفان 
 : تفگ یم  نمشد و  رب  اهریت  نآ  ندنکفا  هب  درک  عورش  دوب 

اُهقاْوفَا ًهَمَْلعُم  اِهب  یمْرَا  رعش : 

(191) اُهقافِْخا اهب  يرْجَت  ًهَمومْسَم 

اُهقاشَر اهَضْرَا  َّنَالْمَیل 

اُهقافشَا اهُعَْفنَی  ُسْفَّنلاَو ال 

 : تفگ یمو  داهج  هب  درک  عورشو  رادبآ  ریشمش  هب  دز  تسد  هاگنآ  دش ، مامتات  درک  گنج  اهریت  نآ  اب  هتسویپ  و 

ِّیلَمَْجلا ُِّینَمَیْلا  ُمُالُْغلااَنَا  رعش : 

ٍِیلَع ِْنب  ْنیَسُح  ِنید  یلَع  ینید 

یلَمَا اذهَف  َمْوَْیلا  ِلَْتُقا  ْنِا 

یلَمَع یقُالاَو  ییءاَر  َكاذَف 

هلمح وا  رب  رکشل  سپ  دوب ، هدرک  حورجم  هکنانآ  ریغ  هب  دیناسر  لتق  هب  دعـس  رـسپ  رکـشل  زا  رفن  داتفه  یتیاور  هبو  رفن  هدزاود  سپ 
.دندومن ریسا  ار  واو  دنتسکش  ار  وا  ياهوزابو  دندرک 

نساحم رب  نوخ  دعس و  رمع  دزن  هب  دندرب  یم  ار  عفان  وا و  باحصا  دوب  وا  اب  دوب و  هتفرگ  ار  وا  نشوجلا  يذ  نبرمـش  تفگ :  يوار 
سفن رب  ارت  تشاداو  هچ  عفان !  يا   ، کَْحیَو تفگ :  وا  هب  دید  ار  وا  نوچ  دعس  رمُع  دوب  يراج  شفیرش 
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ار دوخ  منک  یمن  تمالم  مدرک و  هدارا  هچ  نم  هک  دـناد  یم  يادـخ  تفگ :  يدـیناسر ؟  لاح  نیا  هب  ار  دوخ  يدرکن و  محر  دوخ 
 ! هّللا َکَحلصا  ار  وا  شکب  تفگ :  دعس ، نبا  هب  رمش  .دندرک  یمن  مریـسا  دوبارم  دعاسو  وزاب  رگا  اهامـش و  اب  گنج  رد  ریـصقت  رب 

! دنگوس ادخ  هب  تفگ :  عفان  وا  نتشک  يارب  دیشک  ار  دوخ  ریشمش  رمش  سپ   ! شکب وت  یهاوخ  یم  رگا  يا  هدروآ  ار  وا  وت  تفگ : 
ِرارِـش ْيَدَی  یلَع  ان  ای  انَم  َلَعَج  يّذَلا  هّللُدْمَْحلاَف  .ام  ياهنوخ  هب  ار  ادخ  ینک  تاقالم  هک  وت  رب  دوب  میظع  يدوب  ناناملـسم  زا  وت  رگا 

 . ِهِْقلَخ

.درک دیهش  ار  وا  رمش  سپ 

طقـس مسا  لّوا  زا  عفان  هک  تسا  نآ  منونظم  و  هدـش ،  رکذ  عفان  نب  لـاله  راوگرزب ، نیا  ياـج  هب  بتک  ضعب  رد  هک  داـب  فوشکم 
هب یتسناد  قباس  رد  و  هدوب ،  هبترم  گرزب  فیرش و  تریصب و  اب  عاجـش و  یلیخ  راوگرزب  نیا  و  هدوب ،  عفان  رارکت  شببـس  و  هدش ، 
اب دش  قحلم  ترضح  نآ  هب  هار  نیب  رد  دمآ و  نوریب  هفوک  زا  مالّسلا  هیلع  ءادهّـشلا  دّیـس  ترـضح  يرای  هب  ههاریب  زا  حامرط  تلالد 

.دندروآ یم  هارمه  دندوب و  هدرک  لتک  تشاد  مان  لماک )   ) هک ار  عفان  بسا  و  رگید ، یضعب  هّللادبع و  نب  عّمَُجم 

یلیخ ناشیا  رب  یگنـشت  دنتـسب  شباحـصا  مالّـسلا و  هیلع  ءادهّـشلا  دّیـس  يور  رب  ار  بآ  هک  یتقو  البرک  رد  هک  هدرک  لقن  يربط  و 
کشم تسیب  اب  هدایپ  رفن  تسیب  راوس و  یس  اب  ار  مالّسلا  هیلع  سابع  بانج  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  ترضح  درک  تّدش 
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؟  یتسیک دز  ادص  دوب  هعیرـش  لّکوم  هک  جاّجح  نب  ورمع  داتفا ، ولج  تفرگ و  تسد  هب  مَلَع  لاله  نب  عفان  .دـنروایب  بآ  ات  داتـسرف 
زا هک  بآ  نیا  زا  ندیماشآ  يارب  مدـمآ  تفگ :  يدـمآ ؟  هچ  يارب  ردارب  يا  وت  هب  ابحرم  تفگ :  ورمع  لاله !  نب  عفان  منم  دومرف :

تعامج نیا  مالّسلا و  هیلع  نیسح  میالوم  هکنآ  اب  يا  هرطق  مماشآ  یمن  هّللاو !  تفگ :  ارت ! داب  اراوگ  ماشایب  تفگ :  دیدرک ، عنم  ام 
، دنماشایب بآ  تعامج  نیا  هک  تسین  نکمم  تفگ :  جاّجح  نب  ورمع  دندش ، ادـیپ  باحـصا  لاح  نیا  رد  دـنا ، هنـشت  شباحـصا  زا 

نب ورمع  .دینک  رپ  ار  اهکشم  دینکن و  ناشیا  هب  انتعا  هک  تفگ  ار  ناگدایپ  عفان  .دنتشاذگ  اج  نیا  رد  بآ  زا  عنم  يارب  ار  ام  هک  اریز 
دزن دـندمآ  دـندرک و  قرفتم  ار  ناشیا  لـاله  نب  عفاـن  ساـبعلا و  لـضفلاوبا  باـنج  دـندروآ ، هلمح  ناـشیا  رب  شباحـصا  جاّـجح و 
نیا و  ( 192) .دندیناسر مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  هب  ار  اهبآ  ات  ناشیا  زا  درک  تیامح  هتـسویپ  دـیورب ؛  دـندومرف : ناگدایپ و 

یلاُون انِرئاصب  اِنت َو  اّین  یلع  ّانِا  َو  دنک : یم  ضرع  مالّـسلا  هیلع  ادهّـشلا  دّیـس  هب  دوخ  تاملک  هلمج  رد  هک  تسا  نامه  لاله  نب  عفان 
.َكاداع ْنَم  يداُعن  َكالاو َو  ْنَم 

 ( هّللا امهمحر   ) نایرافِغ نمحّرلادبع  هّللادبع و  لتقم 

دننک نمـشد  يریگولج  هک  دـنرادن  یئاناوت  دـندش و  هتـشک  ناشیا  زا  يرایـسب  هک  دـندید  نوچ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا 
دندمآ مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  دندوب  هدلب  نآ  فارشا  هفوک و  ناعاجـش  زا  هک  ّيرافِغ  هورع  نارـسپ  نمحّرلا  دبع  هّللادبع و 

: دنتفگو

.َْکَیِلا ُّوُدَْعلا  اَنَزاح  ُمالَّسلا  َْکیلَع  ِهّللاِْدبَعابَاای !

رب نانمشد  دندش  یلوتسم 
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تـسود ام  سپ  دندیـسر  امـش  هب  دندرک و  زواجت  ام  زا  مرج  میریگب ال  میناوت  یمن  ار  نمـشد  ولج  هک  يّدـح  هب  میدـش  مک  ام  ام و 
رد دندش و  کیدزن  ناشیا  دـیئایب  شیپ  ! ابحرم دومرف : ترـضح  میوش ،  هتـشک  وت  لباقم  رد  میئامن و  عفد  وت  زا  ار  نمـشد  هک  میراد 

 : تفگ یم  نمحّرلا  دبع  و  دندرک ، هلتاقم  ترضح  نآ  یکیدزن 

رافِغ ُوَنب  اّقَح  ْتَِملَع  ْدَق  رعش : 

ٍراِزن یَنب  َدَْعب  فِْدنِخَو 

ِراّجُْفلا َرَشْعَم  ََّنب  ِرْضََنل 

ٍراَّتب مراص  ٍبْضَع  ِّلُِکب 

ِرارْحَْالا ِیَنب  ْنَع  اوُدوُز  ِمْوَقای 

(193) ِراّطَْخلااَنِْقلاَو ِّیّفَرْشُْملِاب 

نیا و  عیرس ،  نب  دبع  نب  ِکلام  عیرس و  نب  ثراحلا  نب  ْفیَس  نایرباج  ناناوج  دندمآ  تفگ :  يوار  .دش  دیهش  ات  درک  هلتاقم  سپ 
: دومرف ترضح  دنتسیرگ ، یم  هک  یلاح  رد  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  تمدخ  دندمآ  دندوب  يردام  ردارب  ود  ّمع و  رـسپ  ود  رفن  ود 

ضرع دوش ، نشور  امـش  هدید  رگید  تعاس  زا  دعب  مراودیما  نم  هک  دنگوس  ادـخ  هب  دـیئرگ ؟ یم  هچ  يارب  نم  ردارب  نادـنزرف  يا 
نانمـشد هک  مییرگ  یم  امـش  لاح  رب  هکلب  مینک  یمن  هیرگ  شیوخ  ناج  رب  ام  دنگوس  ادخ  هب  دنادرگ  وت  يادف  ار  ام  ادـخ  دـندرک :

نم لاح  رب  هک  یهودنا  هب  ار  امـش  دـهد  ازج  ادـخ  هک  دومرف  ترـضح  دومن ، میناوت  یمن  ناشیا  هراچ  دـنا و  هدرک  هطاحا  ار  وت  رود 
هلتاقم دنتفاتـش و  نادیم  يوس  هب  دـندرک و  عادو  ار  ترـضح  نآ  سپ  ناراکزیهرپ ،  يازج  نیرتهب  نم  اب  امـش  تاساُوم  هب  دـیراد و 

(194) .دنتشگ دیهش  ات  دندرک 

هّللا همحر  ّیمابِش  دعسا  نب  هلظنح  تداهش 

تسارح ظفح و  رد  داتسیاب و  مالّسلا  هیلع  ماما  ربارب  رد  دمآ و  شیپ  درک و  ملع  يدرم  ّدق  دعسا ، نب  هلظنح 
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هب دیـسر  یم  مالّـسلا  هیلع  ماـما  دـصق  هب  هک  ینانـس  فیـس و  مخز  ره  تخاـس و  ریـشمش  هزین و  ریت و  رپـس  ار  نتـشیوخ  باـنج  نآ 
بازحا رکـشل  باذـع  بجوتـسم  هک  امـش  رب  مسرت  یم  نم  موق !  يا  هک  داد  یم  رد  ادـن  یمه  دـیرخ و  یم  دوـخ  ناـج  تروـص و 

نانآ دومث و  داع و  حون و  موق  باذع  دننام  هدش  دراو  هتـشذگ  ياهتّما  رب  هک  یئاهباذع  نآ  لثم  دـسرب  امـش  رب  مسرت  یم  و  دـیوش ،
زور زا  مسرت  یم  امـش  رب  نم  موق !  يا  ناگدـنب ،  يارب  یمتـس  دـهاوخ  یمن  ادـخ  دـنتفرگ و  دوحج  رفک و  قیرط  ناشیا  زا  دـعب  هک 

نیـسح دیـشکم  موق  يا  دشابن ، يا  هدنراد  هاگن  ادخ  باذع  زا  ار  امـش  مّنهج و  يوس  هب  دـینادرگب  رـشحم  زا  ور  هک  يزور  تمایق ، 
هب هک  یسک  تسا  دیماان  هرهب و  یب  هک  قیقحت  هب  و  باذع ،  ببس  هب  ار  امش  ادخ  دنادرگ  كاله  لصءاتـسم و  سپ  ار  مالّـسلا  هیلع 
 ، لـتاقُم زا  یـضعب  قفاوم  و  ( 195  .) نوعرف لآ  اـب  نوعرف  لآ  نم  ؤم  ياهتحیـصن  هب  درک  هراـشا  تاـملک  نیا  زا  ددـنب و  ءارتفا  ادـخ 
رب رس  هک  یماگنه  دندش ، باذع  بجوتسم  تعامج  نیا  هک  شاب  هتسناد  دنک  تمحر  ارت  ادخ  دعس ! نب  هلظنح  يا  دومرف : ترضح 

هنوگچ دـنتفگ و  دـب  ازـسان و  ارت  باحـصا  ارت و  دـندش و  نوریب  وت  رب  يدرک و  توعد  ّقـح  يوـس  هب  ار  ناـشیا  هک  هچنآ  زا  دـنتفات 
ایآ موش ،  تیادـف  يدومرف  تسار  درک : ضرع  هلظنح  سپ  .دنتـشک  ارت  ياسراپ  ناردارب  هکنآ  لاح  نالا و  ناشیا  لاح  دوب  دـهاوخ 

هب نم 
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هدـش اـّیهم  وت  يارب  زا  هک  هچنآ  يوس  هب  ورب  نک و  باتـش  یلب  دومرف : ؟  موشن قحلم  دوخ  ناردارب  هب  مورن و  دوخ  راـگدرورپ  يوس 
رتـخا کـین  دیعـس  نآ  سپ  دریذـپن ، لاوز  دوشن و  هنهک  زگره  هک  یتنطلـس  يوـس  هب  تسا و  اـیند  رد  هچنآ  اـیند و  زا  رتـهب  تسا و 

.ِِهتَّنَج یف  َکَْنَیبَو  انَْنَیب  َفَّرَع  َِکتَیب َو  ِلهَا  یلَع  َکیَلَع َو  ُهّللا  یَّلَص  ِهّللاِْدبَع  ابَا  ای  َْکیَلَع  ُمالَّّسلا  تفگ :  درک و  عادو  ار  ترضح 

ات دومن  دـئادش  لمحت  رد  یئابیکـش  درک و  هناریلد  دربن  تفرگ و  یـشیپ  ناقفانم  اـب  گـنج  رد  باـنج  نآ  سپ  نَیمآ !  نَیمآ  دومرف :
.دندومن قحلم  شا  هتسیاش  ناردارب  هب  ار  وا  دندرک و  هلمح  وا  رب  هکنآ 

شتبسن هکنآ  تهج  هب  دنیوگ  یمابِش  ار  وا  هدش و  دادعت  ءاحَُصف  ناعاجش و  زا  هعیش و  هوجو  زا  دعـسا  نب  هلظنح  هک  دیوگ : فل  ؤم 
 (. میم نوکس  هب   ) نادْمَه زا  دنشاب  یم  ینطب  مابشونب  و  دسر ، یم  ماش )  هب  تسا  یعضوم  باتک  نزورب   ) مابش هب 

هّللا ُمُهَمِحَر  سِباع  بَذْوَش و  تداهش 

دوخ بحاصم  اـب  درک  يور  درک  تسرد  تمیزع  تداهـش  تداعـس  كاردا  يارب  زا  نوچ  ینادـمَه  يرکاـش  بیبَش  یبا  نب  سباـع 
دوب یسلجم  ار  وا  هک  هدش  لقن  هکلب  عیفر  یماقم  بحاص  نآ و  لماح  ثیدح و  ظفاح  هعیـش و  نیمّدقتم  زا  هک  رکاش  یلوم  بذوَش 

.ْمِهیف ًاهْجَو  ُهّللا  ُهَمِحَر  ناک  دندومن و  یم  ذخا  شبانج  زا  دندیسر و  یم  شتمدخ  هب  نایعیش  هک 

؟  مشاب هتـشاد  رطاخ  رد  هچ  یهاوخ  یم  تفگ :  بذوش  يراد ؟  رطاخ  رد  هچ  زورما  بَذْوَش !  يا  تفگ :  يو  اـب  سباـع  هلمجلاـب ؛ 
اب هک  ما  هدرک  دصق 
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 ، هدوب نیمه  وت  هب  مه  نم  نامگ  تفگ :  سباع  موش .  هتشک  ات  منک  تزرابم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  رـسپ  باکر  رد  وت 
زورما سپ  زا  هک  شاب  هتـسناد  دریگ و  باسح  هب  ءادهـش  رامـش  رد  ناسک  رگید  نوچ  ارت  ات  باتـشب  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  لاحلا 

، زور کی  نیمه  دـنز و  اـیرث  قرف  رب  مدـق  يرثلا  تحت  زا  دـناوتب  درم  هک  تسیزور  زورما  هچ  دوشن  سک  چـیه  تسد  هب  زور  نینچ 
عادو مالـس  تفاتـش و  ترـضح  تمدـخ  هب  بذوَش  سپ  تسا .  ّتنج  باسح و  دزم و  زور  نآ  زا  دـعب  تسا و  تمحز  لمع و  زور 

نیـسح ماما  بانج  دزن  هب  سباع  نآ  زا  سپ  تفگ :  يوار  هّللا  همحر  تشگ ،  دیهـش  اـت  درک  هلتاـقم  تفر و  نادـیم  هب  سپ  تفگ . 
رد هناگیب  هچ  شیوخ و  هچ  رود ، هچ  کیدزن و  هچ  يا  هدیرفآ  چیه  هّللادبع !  ابا  ای  درک : ضرع  درک و  مالس  تفاتش و  مالّـسلا  هیلع 

میامنب وت  زا  ار  لتق  ملظ و  نیا  عفد  هک  متـشاد  تردق  رگا  دشاب و  وت  زا  رتبوبحم  زیزع و  نم  دزن  رد  هک  دربن  ياپ  هب  زور  نیمز  يور 
نآ هاگنآ  مدیناسر  یم  نایاپ  هب  ار  راک  نیا  مدرک و  یمن  نآ  رد  یتسـس  یناوت و  يدوب  رتزیزع  نم  ناج  نم و  نوخ  زا  هک  يزیچ  هب 
هب هدیمش  ریش  نوچ  هدیشک  ریشمش  اب  سپ  مرذگ ،  یم  وت  ردپ  نید  وت و  نید  رب  نم  هک  شاب  هاوگ  تفگ :  داد و  مالس  ار  ترـضح 

نیبج رب  یتبرض  هک  یلاح  رد  تخات  نادیم 
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ار وا  هدروآ  نادـیم  هب  ور  هک  مدـید  ار  سباـع  نوـچ  هک  تفگ  دوـب  دعـس  رمع  رکـشل  زا  يدرم  هک  میمت  نب  عـیبر  دوـب ، هدیـسر  وا 
هدیدن یسک  وا  زا  رتعاجش  مدوب و  هدرک  هدهاشم  اهگنج  رد  ار  وا  یگنادرم  تعاجش و  متخانـش و  یم  ار  وا  شیپ  زا  نم  و  متخانش ، 

 ! مدرم يا  ناه  هک  مداد  رد  ادن  ار  رکشل  تقو  نیا  مدوب ، 

ٍبیبَش یبَا  ُنبا  اذه  ِدوُسُْالا  ُدَسَا  اذه 

تشادرب زاوآ  میمت  نبا  عیبر  رعش : 

تشارفا ندرگ  ادعا  جوف  يوس  هب 

جوف بناج  يَربْزِه  دیآ  یم  هک 

جوم شفک  رحب  زا  تسا  ناّمع  هک 

هب وا  گنچ  زا  هن  رگاو  دورن  وا  نادـیم  هب  سک  چـیه  تسا  بیبش  یبا  نب  سباـع  نیا  تسا ،  ناریـش  ریـش  نیا  موق  يا  دیـشک  داـیرف 
.دهرن تمالس 

وا تزرابم  تءارج  سک  چـیه  ٌلُجَرال ! َا  ٌلُجَرالَا ، هک  داد  رد  ادـن  هتـسویپ  درک و  نالوج  نادـیم  رد  هلاّوج  هلعـش  نوچ  سباـع  سپ 
، دندنکفا گنس  وا  بناج  هب  وس  ره  زا  نایرکشل  دنیامن  نارابگنـس  ار  سباع  هک  داد  رد  ادن  دمآ  راوگان  دعـس  نبا  رب  راک  نیا  دومنن 

.دنکفیب رس  زا  دوخ  درک و  رود  نت  زا  هرز  دید  نینچ  هک  سباع 

موش نایرع  نم  هک  دمآ  نآ  تقو  رعش : 

موش ناج  رسارس  مراذگب  مسج 

تسا یگناوید  شروش و  زاریغ  هچنآ 

تسا یگناگیبرد  يور  هر  نیردنا 

تسیگدنز رد  نم  گرم  مدومزآ 

تسیگدنیاپ یگدنز  نیز  مْهَر  نوچ 

تسا هکلْهَت  شمشچ  شیپ  ندرم  هکنآ 

تسد هب  وا  دریگب  اوُْقُلتال  یهن 

باب حتف  ار  وا  رم  دش  ندرم  هکنآو 
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باطخ ردار  وا  رم  دمآاوُعِراس 

اوُعِراس ناینب  رشح  يا  الّصلا 

اوُعِراد ناینب  گرم  يا  الَْبلا 

هتفگ ماقم  نیا  رد  تباث  نب  ناّسح  ایوگو  دومن  رکشل  رب  هلمح  و 
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:

ِهِرْحَِنب ِتارِجاّشلا  َحامِّرلا  یَْقلَی  رعش : 

ِرَفْغِْملا َماقَم  ُهَتَماه  ُمیقُییَو 

ُهَنْرَجَش ُحامّرلا  ِِذا  ُدیُری  ْنِا  ام 

ِرِْصنُْعلا ِبیط  ِلابْرِس  يوِس  اعْرِد 

انَْقلااَبَِشلِْربَطْصا ( 196) ِفْرَّطِلل ُلُْوقَیَو 

(197) ِرَقُْعت َْمل  ْنِا  ِدْجْملا  َنْکُر  َْتمَدَهَف 

 : هتفگ ماقم  نیا  رد  مجع  رعاشو 

میهام هن  مَهام  هک  دنکف  ربز  نشوج  رعش : 

سورخ مین  مزاب  هک  دنکف  رسز  رَفْغِم 

ار گرم  دمآ  رد  هب  هرز  یب  دوخ و  یب 

سورع ون  وچ  کنیا  مشک  یم  هنهرب  َرب  رد 

رب دـنتخیرگ و  یم  وا  شیپ  زا  نت  تسیود  زا  هداـیز  يدرک  هلمح  هک  فرط  ره  هب  سباـع  هک  مدـید  یم  ادـخ  هب  مسق  تفگ :  عـیبر 
مخز گنـس و  تحارج  ترثک  زا  دنتفرگ و  ارف  ار  وا  بناج  ره  زا  رکـشل  هکنآ  ات  درک  مزر  هنوگ  نیدب  دنتخیر ، یم  رگیدـکی  يور 

يوعد کی  ره  هک  مدید  ناعاجش  زا  یتعامج  تسد  رد  ار  وا  رـس  نم  دندیرببار و  وا  رـس  دندروآ و  رد  ياپ  زا  ار  وا  نانـس  فیس و 
رد یگمه  هکلب  تشکن  ار  وا  هنت  کی  سک  چیه  دینکفا  رود  هب  تمصاخم  نیا  هک  تفگ  دعـس  رمع  متـشک ؛  اروا  نم  هک  درک  یم 

.دیدرک دیهشار  وا  دیدش و  تسدمه  وا  نتشک 

لیقع نب  ملـسم  اب  وا  مالک  هدوب و  دّجهتم  دباع و  بیطخ و  عاجـش و  سیئر و  هعیـش و  لاجر  زا  سباع  هک  هدش  لقن  دیوگ : ّفل  ؤم 
.دش رکذ  قباس  رد  هفوک  هب  وا  دورو  تقو  رد 

ترضح زا  دندرک و  تعیب  وا  اب  نایفوک  هکنآ  زا  دعب  تشون  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  هب  همان  ملـسُم  هک  هدرک  لقن  يربط  و 
.دربب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  سباع  ار  ذغاک  دیایب ، هک  تساوخ 

هّللا همحر  يدنکلاّیلَدْهَبلا  ءاثعّشلا  یبا  تداهش 
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وا هک  یلَدَْهب  دایز  نبدیزی   : تفگ يوار 
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دنکفا نمشد  رب  ریت  دص  دمآ و  رد  وناز  هب  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلادّیس  ترضح  لباقم  دوب ، زادناریت  یعاجش  دنتفگ ، یم  ءاثعـشلاوبا  ار 
 : تفگ یم  دنکفا  یم  هک  يریت  ره  رد  ریت ، جنپ  رگم  اهنآ  زا  دشن  طقاس  هک 

اطَع تشهب  ار  وا  شاداپ  نک و  انشآ  ناشن  هب  واریت  ادنوادخ ! تفگ :  یم  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلادّیس  و  هلَجْرَْعلا .  ُناسُرف  هلَدَْهب ،  ُْنبا  اَنَا 
 : رعش دوب : نیا  زور  نآ  رد  وا  زَجَر  و  نک . 

ٌرِصاهُم یبَا  ٌدیزَی َو  اَنَا 

(199) ٌرِداخ ( 198  ) ْلیِِغب ٍْثَیل  ْنِم  ُعَجْشَا 

ٌرِصان ِْنیَسُحِلل  ّینِا  ّبِر  ای 

(200) ٌرِجاهَو ٌكِرات  ٍدْعَس  ِْنبِالَو 

.دش دیهش  ات  درک  رازراک  سپ 

 : تسا نینچ  یناث  عرصم  بوشآ  رهش  نبا  بقانم )   ) رد هک  : دیوگ ّفل  ؤم 

زوریف و  هشیب .  ریـش  ینعی  روُصَه  و  رـصاهُم )  ) اب روُصَه )  ) هظحـالم هب  تسا  رتداـیز  شفطل  نیا  ( 201) ٌرِداـخ ِنیرَْعلا  ِیف  ٌروُصَه  ٌْثَیل 
 . تسا نیثّدحم  زا  رصاهُم  نبدیزی  هک  هتفگ :  يدابآ 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  باحصا  زا  یعمج  لتقم 

هلتاقم ّيذئاع  هّللادبع  نب  عِّمَُجم  دلاخ و  نبورمع  یلوم  دعس  ّیناملـس و  ثراح  نبرباج  ّيوادیـص و  دلاخ  نبورمع  هک  هدش  تیاور 
اهنآ رود  رب  رکشل  دندش  عقاو  رکشل  نایمرد  نوچ  ، دندومن هلمح  دعس  رـسپ  رکـشل  هب  هدیـشک  ياهریـشمش  اب  لاتق و  لّوا  رد  دندرک 

رب درک  هلمح  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  نب  ساّبع  بانج  دندرک و  ادج  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  رکشل  زا  ار  ناشیاو  دندرک  هطاحا 
رکشلرب دندروآ  اهنآ  هب  ور  رکشل  هک  هراب  رگید  دندوب و  هدش  حورجم  هک  یلاح  رد  دروآ  نوریب  دومن و  صالخ  ار  ناشیا  رکـشل و 

 . هّللا ُمُهَمِحَر  دندیدرگ  دیهش  یگمه  ناکم  کی  رد  ات  دندرک  هلتاقم  دندومن و  هلمح 

و
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رگم یتعامج  رب  دنک  یمن  هلمح  دنک ، یم  یتخـس  رازراک  هک  ار  يدرم  مدرک  هدـهاشم  البرک  رد  هک  یلباک  نارهم  زا  هدـش  تیاور 
یم مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  دزن  دـیآ  یم  دوش  یم  غراف  شیوخ  هلمح  زا  هاگ  ره  دزاـس و  یم  قّرفتم  هدـنکارپ و  ار  ناـشیا  هکنآ 

: دیوگ

ادَمْحَا َْنباَی  َدْشُّرلا  َْتیَدَه  رِْشبَا  رعش : 

(202) .ادَعَص ُوْلعَت  ِسْوَدْرِْفلا  ِهَّنَج  یف 

.دیرب ار  شرس  درک و  دیهش  ار  وا  ّیمیت  لَشْهَن  نبرماع  سپ  یلظنح ،  هرمع  وبا  دنتفگ : صخش ؟  نیا  تسیک  مدیسرپ 

لوسر ترـضح  كرد  شدوخ  تسا و  هباحـص  زا  شردپ  تسا و  بیرغ  نب  دایز  شمان  هرمع  وبا  نیا  هک  دنا  هتفگ  دـیوگ : ّفل  ؤم 
 . هّللا همحر  هدوب  زامن  ترثِک  تدابع و  هب  فورعم  ، دّجهتم دّبعتم و  عاجش و  يدرم  هدومن و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 

هنع هّللا  یضر  نوج  تداهش 

نامسآ دیشروخو  يرافغ  ینب  هام  رعش : 

ناتسوبورس مهو  یناتسود  حور  مه 

يوزرآ دوب  هایـس  يدـبع  زین  دنمتداعـس  نآو  دوب  مالّـسلا  هیلع  ءادهّـشلادّیس  رکـشل  ناـیمرد  هّللا  همحر  ّيراـفغ  رذوـبا  یلوـم  نْوَـج 
سپ تیفاـع  بلطرد  يدرک  اـم  تعباـتم  وـت  دوـمرف : باـنج  نآ  درک  تصخر  بلط  مالّـسلا  هیلع  ماـما  ترـضح  زا  هدوـمن  تداـهش 
ماّیا رد  نم  هّللِالوُسَرَنبای !  درک : ضرع   . یئوج شیوخ  تمالـس  قیرط  هک  ینوذءام  نم  بناج  زا  نکم  التبم  ام  قیرط  هب  ار  نتـشیوخ 

هک مسق  ادخ  هب  مرادرب ،  امش  زا  تسد  تسا  امش  تّدش  یتخس و  زور  هک  زورما  ما و  هدوب  امش  ناوخ  سیل  هساک  تعـسو  تحار و 
فیرش نم  مسجو  دوش  وکین  نم  يوب  ات  ار  تشهب  نم  زا  یئامرفم  غیرد  سپ  تسا  هایس  مگنر  تسپ و  نم  بَسحو  نّفعتم  نم  يوب 
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(203) .ددرگ دیفس  میور  و 

لـصاح تزاجاو  تفگب  نیا  مزاس .  طولخم  امـش  ّبیط  ياهنوخ  اب  ار  دوخ  هایـس  نوخ  ات  دش  مهاوخن  ادـج  امـش  زازگره  هّللاو !  ال 
: دناوخ زَجَر  نیاو  تفاتش  نادیم  هب  درک و 

ِدَوْسَْالَابْرَضُراّفُْکلا يَرَیَفیَک  رعش : 

دّمحم ینب  ْنَع  ابْرَض  ِْفیَّسلِاب 

ِدَْیلاَو ِناسِّللِاب  ْمُْهنَع  ُّبُذَا 

ِدِرْوَْملا َمْوَی  َهَّنَْجلاِِهبوُجْرَا 

ربو دمایب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  هک  تسا  لتاقم  ضعب  رد  .دش و  دیهـش  ات  دنکفا  كاله  كاخ  هب  ار  رفن  جنپ  تسیب و  و 
: درک اعدو  داتسیا  وا  هتشک  رس 

دّمحم لآو  دـّـمحم  وا و  ناـیم  رد  نادرگ و  روـشحم  راربا  اـب  ار  وا  نـک و  وـکین  ار  وا  يوـب  نادرگ و  دیفــس  ار  نْوَـج  يور  اـهلاراب 
 . نکفیب یتسودو  هد  یئاسانش  مالّسلاامهیلع 

عطاس وا  زا  کشم  يوب  هک  دنتفای  زور  هدزا  دعب  ار  نْوَج  دسج  دندش  رضاح  ءادهـش  نفد  يارب  نامدرم  هک  یماگنه  هدش :  تیاورو 
: دناوخ زجر  دمآ و  نادیم  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نّذ  ؤم  قورسم  نب  جاّجح  ( 204) دوب

ایِدْهَماًیِداهاًْنیَسُح ( 205) ْمِْدقَا رعش : 

اِّیبَّنلاَکَّدَج یْقلَت  َمْوَْیلاَف 

اّیلَع يدَّنلا  اَذ  كابَا  َُّمث 

اّیِصَوُُهفْرعَن يذَّلا  كاذ 

(206  ) هّللا همحر  .دش  دیهش  سپ  دنکفا  كاله  كاخ  هب  رفن  جنپ  تسیب و 

هّللا همحر  هتشک  ردپ  یناوج  تداهش 

نم كرسپ  يا  هک  درک  باطخ  ارواو  دوب  وا  اب  شردام  دندوب  هتشک  نایفوک  هکرعم  رد  ار  شردپ  هک  دوب  ترضح  رکشل  رد  یناوج 
رداـم کـیرحت  هب  ناوـج  نآ  مرجـال  نک .  لاـتق  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربـمغیپ  رـسپ  يور  شیپ  رد  وـش و  نوریب  نم  دزن  زا  ! 

رب وا  تداهش  هک  دیاش  هتشگ و  هتشک  شردپ  رسپ  نیا  هک  دومرف  دیداروا  هک  مالّـسلا  هیلع  ءادهّـشلادّیس  بانج  درک ، نادیم  گنهآ 
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: درک ضرع  ناوج  نآ   ، دشاب هورکم  شردام 
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.درک تئارق  زجر  نیا  تفر و  نادیم  هب  سپ  هدرک ،  رما  لاتق  هبارم  مردام  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و 

ریمَْالا َمِْعنَو  ٌْنیَسُح  يریمَا  رعش : 

ریذَّنلا ریشَْبلاِدا  ُؤف  ِرورُس  ُریمَالا 

ُهاِدلاو ُهَمِطافَو  ُِّیلَع 

ٍریظَن ْنِم  َُهل  َنُومَْلعَت  ْلَهَف 

یحُّضلا سْمَش  ُْلثِم  ٌهَْعلَط  َُهل 

ٍرینُم ٍرَْدب  ُلثِم  ٌهَّرُغ  َُهل 

، دندنکفا مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگ  رکـشل  هب  دندرک و  ادـج  نت  زا  ار  وا  رـس  نایفوک  دومن ، عادو  ار  ناهج  نیاو  درک  رازراک  ات 
 ! نم مشچ  ینشور  ياو  نم ،  لد  ینامداش  يا  نم ،  كرـسپ  يا  ْتنَـسْحَا ،  تفگ :  دینابـسچ و  هنیـس  رب  تفرگ و  ار  رـسپ  رـس  ردام 

درک هلمح  ناشیا  ربو  تفرگ  ار  همیخ  دومع  هاگنآ  تشکب ،  ار  وا  دنکفا و  نمشد  هاپس  زا  يدرم  يوس  هب  بضغ  مامت  اب  ار  رس  نآو 
تفگ یمو 

ٌهَفیعَض خ ل  ءاسنلا ) یف  () 207  ) يدّیَسُزوُجَعاَنَا رعش : 

ٌهَفیَحن ٌهَِیلاب  ( 208) ٌهَیِواخ

ٍهَفینَعٍَهبْرَِضب ْمُُکبِرْضَا 

هَفیرَّشلا َهَمِطاف  یَنب  َنوُد 

.درک وا  ّقح  رد  اعد  ددرگرب و  نادـیم  زا  هک  درک  نامرف  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باـنج  تشکب ،  ار  نمـشد  رکـشل  زا  نت  ود  سپ 
(209)

یکرت یمالغ  تداهش 

نآ اروشاع  زور  رد  دوب ، نآرق  يراق  دادس و  حالص و  تیاهن  دوب  ّیکُْرت  مالغ  ار  مالّسلا  هیلع  ءادّهـشلا  دّیـس  ترـضح  هک  دش  هتفگ 
: دناوخ زجر  دز و  نافلاخم  هاپس  فص  ار  دوخ  افو  اب  مالغ 

یلَطْصی یب  ْرَضَو  ینْعَط  ْنِم  ُرْحَْبلَا  رعش : 

یلَْجنَی ینیمَی  یف  یماسُح  اِذا  یلَتْمَی  یْلِبَنَو  یمْهَس  ْنَم  ُّوَْجلاَو 
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ِلَّجَبُملا ِدِساْحلا  ُْبلَق  ُّقَْشنَی 

دنکفا كاله  كاخ  هب  ار  نایور  هایس  نآ  زا  رفن  داتفه  دنا  هتفگ  یضعب  داتسرف ، كرد  هب  ار  نافلاخم  زا  يرایـسب  درک و  هلمح  سپ 
، داتفا نیمز  رب  ناودع  ملظ و  غیت  هب  رخآ  و 
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نآ تشاذگ  دنمتداعس  نآ  يور  رب  ار  دوخ  كرابم  يور  تسیرگب و  وا  رب  دمآ و  شرـس  يالاب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 
(210) .دومن زاورپ  تشهب  هب  شحور  غرم  درک و  یمّسبت  داتفا و  ترضح  نآ  هب  شهاگن  دوشگب و  مشچ  مالغ 

یجرزخ يراصنا  بعک  نب  هظرق  نب  ورمع  تداهش 

تفر و نادیم  هب  دیبلط و  تصخر  مالّسلا  هیلع  ءادهّـشلا  دّیـس  ترـضح  زا  داهن و  شیپ  رد  يدرم  مدَق  داهج  يارب  زا  هَظَرَق  نب  ورمع 
: دناوخ زجَر 

ِراْصنَْالا ُهَبیتَک  ْتَِملَع  ْدَق  رعش : 

(211) ِرامِّذلا َهَزْوَح  یمْحَاَس  ّینِا 

ٍراش ٍسُْکن  َْریَغ  مالغ  َبْرَض 

(212  ) يرادَو یتَجهُم  ٍنیَسُح  َنوُد 

ماـما بناـج  هب  هک  يریـشمش  ریت و  ره  داتـسرف و  منهج  هب  ار  داـیز  نبا  رکـشل  زا  یعمج  اـت  دومن  رازراـک  تبغر  قوش و  ماـمت  هب  و 
زا هکنآ  ات  .دسرب  ترضح  نآ  هب  يدب  ّرش و  هک  تشاذگن  دوب  هدنز  ات  و  دیرخ ، یم  دوخ  ناج  هب  وا  دیـسر  یم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
؟  مدرک افو  شیوخ  دهع  هب  ایآ  هّللا !  لوسر  نبای  درک : ضرع  دش و  نارگن  ترضح  نآ  بناج  هب  سپ  دش ، نیگنس  تحارج  تدش 
هک هد  ربخ  ار  وا  ناسرب و  مالـس  نم  زا  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  يور  یم  تشهب  هب  نم  زا  شیپ  وت  یلب !  دومرف :

.دیشک رگید  يارس  هب  تخر  دیشون و  تداهش  تبرش  ات  درک  هلتاقم  نمشد  اب  هناقشاع  سپ  مسر .  یم  رثا  رب  مه  نم 

مالّسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  یلع  باحـصا  زا  ورابِک  هباحـص  زا  ورمع  دلاو  ثالث )  تاحتف  همجعم و  ءاظ  هب   ) هَظَرَق هک  دیوگ : فل  ؤم 
، راهچ تسیب و  هنس  رد  هدوب و  عاجش  یفاک و  يدرم  و  تسا ، 
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هاجنپ و هنس  رد  .دوب و  هدرک  تمحرم  وا  هب  ار  راصنا  تیار  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  نیّفـص ،  رد  هدرک و  حتف  یـسوموبا  اب  ار  ير 
ورمع شردارب  نوچ  دوب و  ـالبرک  رد  رَمُع  شیج  رد  دوب و  یلع  شماـن  هک  تشاد  يرگید  رـسپ  ورمع ، زا  ریغ  هدرک و  تاـفو  کـی 

ترضح ُهَتلَتَق ، یّتَح  ُهَتْرَرَغ  یخَا و  ْتلَلضَا  باّذکلا  ْنبا  باّذک  ای  نیسح  ای  تفگ :  درک و  ادن  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دش  دیهش 
: دومرف باوج  رد 

َکَّلَضَا َكاخَا َو  يدَه  ُهَّنِکلَو  َكاخَا  َّلُِضی  َْمل  َهّللا  َّنِا 

ترـضح نآ  دصق  هب  سپ  موش ،  كاله  مسرب  وت  هب  هک  نآ  زا  شیپ  هکنآ  رگم  مشکن  ارت  رگا  ارم  دشکب  ادـخ  تفگ :  نوُعلم  یلع 
دوخ نآ  زا  سپ  دنداد ، تاجن  ار  وا  دندرک و  هلمح  دعـس  رمع  باحـصا  داتفا و  نیمز  رب  هک  دز  هزین  ار  وا  لاله  نب  عفان  درک ، هلمح 

 . تفای يدوبهب  ات  درک  هجلاعم  ار 

بـش هک  تساوخ  رمع  زا  دعـس و  رمع  دزن  هب  داتـسرف  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  هک  تسا  سک  ناـمه  هظَرَق  نب  ورمع  و 
هلمج زا  دروآ و  رذع  رمع  .دیبلط  شیوخ  ترـصن  هب  ار  وا  ترـضح  دش  لصاح  تاقالم  نوچ  دنیوگ  و  دننک ، تاقالم  ار  رگیدـمه 

نم دومرف : ترضح  دنریگ ، یم  ار  مکلم  تفگ :  رمع  وت ، يارب  منک  یم  انب  نم  دومرف : ترضح  دوش ، یم  بارخ  ما  هناخ  هک  تفگ 
.درکن لوبق  رمع  داد ، مهاوخ  وت  هب  زاجح  رد  مدوخ  لام  زا  نآ  زا  رتهب 

 : عرصم نیا  رد  دعس  رمع  رب  ضیرعت  دومرف  زجَر  رد  اروشاع  موی  رد  هَظَرَق  نب  ورمع 
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يرادَو یتَجْهُم  ٍنیَسُح  نُود 

 . يراد َمَدَْهنِا  تفگ  درک و  ضارعا  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  زا  دوشن  بارخ  شا  هناخ  هکنآ  تهج  هب  دعـس  رمع  هکنآ  لصاح 
 . ما هناخ  ناج و  داب  نیسح  يادف  میوگ  یم  نم  نکل 

هّللا همحر  یمْعثَخلا  عاطُملا  یبا  نب  ورمع  نب  دیوُس  تداهش 

مخز رب  درک و  هلمح  هزرـش  ریـش  نوچ  دوب ، هالـصلا  ریثک  دـهاز و  بسّنلا و  فیرـش  يدرم  وا  دومن و  لاتق  گنهآ  ورمع  نب  دـْیوُس 
یتقو ات  دوب  نیمه  رب  داتفیب و  ناگتشک  نایم  رد  دش و  تسس  شمادنا  هک  تفای  تحارج  نادنچ  درک  رایسب  یئابیکش  نانس  فیس و 

تمحز و هب  هدروآ و  نوریب  ار  وا  دوب  يدراـک  وا  ( 213  ) هزوم رد  هدرواین ،  بات  رگید  .دیدرگ  دیهش  مالّسلا  هیلع  نیسح  دینـش  هک 
رخآ راوگرزب  نیا  و  تسا ،  ءاقرو  نب  دیز  یبلغت و  راکبان  ِراَّکب  نب  هَورُع  وا  لتاق  .دیدرگ  دیهـش  ات  درک  داهج  یتخل  دـیدش  تّقـشم 

 . نیمآ ّقحلا  هلا  مهَعَم  انکرشا  نیعمجا َو  مهیلع  هناوضر  ِهّللا َو  همحر  تسا .  باحصا  زا  دیهش 

: دوب لومعم  تلصخ  نیا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  باحصا  نایم  رد  هک  دنا  هتقگ  لتاقم  بابرا 

: درک یم  ضرع  دش و  یم  ماما  تمدخ  رضاح  درک  یم  نادیم  گنهآ  هک  کی  ره 

.ِِهلآ ِْهیَلَع َو  ُهّللا  یَّلَص  ِهّللا  ِلُوسَر  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا 

: درک یم  توالت  ار  هکرابم  هیآ  نیا  و  دش ، میهاوخ  امش  هب  قحلم  بقع  رد  ام  دومرف  یم  داد و  یم  ار  ناشیا  خساپ  ترضح 

(215 ((. ) 214) ًالیدبَت اُولََّدب  ام  ُرِظَتنَی َو  ْنَم  ْمُْهنِم  ُهَبَْحن َو  یضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  )

اروشاع زور  رد  یمشاه  ناناوج  تداهش  نایب  رد 

هتشک هکنآ  زج  دنامن  سک  باحصا  زا  نوچ 
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نسح و ماما  نادنزرف  لیقع و  رفعج و  دالوا  مالّـسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  نادنزرف  سپ   . دیـسر یمـشاه  ناناوج  هب  تبون  دوب ، هدش 
.دندرک عادو  رگیدکی  اب  دندش و  گنج  هتخاس  مالّسلاامهیلع  نیسح  ماما 

: َلیق ام  َمِْعَنل  َو 

ناراهب رد  ربَا  نوچ  مییرگب  ات  دیئآ  رعش : 

ارای عادو  زور  دزیخ  هلان  گنس  زک 

ممشچ کشا  لاوحا  دیئوگب  نابراس  اب 

ناراب زور  هب  لمحم  ددنبن  رتش  رب  ات 

انَنَیب ام  اِننَیب  َهَعاس  َْتنُک  َْول 

اعیدْوَّتلاُرِّرَُکن َْفیَک  َتْدِهَش  َو 

ًاثِّدَحُو ِعُومُّدلا  َنِم  َّنَا  َْتنَْقیَا 

ًاعومُد ِثیدَْحلا  َنِم  َّنَا  َتِْملَع  َو 

دورب لد  زا  رگم  منیبب  ریس  شمتفگ 

دورب لگشم  هک  تسا  هتفرگ  ياج  نانچنآ 

.داهن شیپ  رد  يدرمناوج  مدق  داهج  مزع  هب  سپ 

هیلع هّللا  مالس  ربکالا  نیسحلا  نب  یلع  نسحلاوبا  بانج 

زا مالـسا و  رد  هعبرا  تاداـس  زا  یکی  دوعـسم  نب  هورع  و  تسا ،  یفقث  دوعـسم  نب  هورع  نب  هّرم  یبءا  تنب  یلیل  باـنج ،  نآ  رَداـم 
یناوج مالّـسلا  هیلع  ربکا  یلع  و.دنا  هتفگ  میرم  نب  یـسیع  هب  مدرم  نیرت  هیبش  نیـسای و  بحاص  لثم  ار  وا  تسا و  نیفورعم  يامظع 

هیلع و هّللا  یلص  تلاسر  ترـضح  هب  دوب  مدرم  هَبْـشَا  تقلخ  تریـس و  راسخر و  تحابـص  ناسل و  تقالط  رد  ابیز  تروص و  شوخ 
هریغم زا  جرَفلاوبا  هکنانچ  دوب  فورعم  نساـحم  دـماحم و  عیمج  هب  و  تشاد ،  مالّـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  زا  تعاجـش  مّلـس ،  هلآ و 

ار یسک  وت  زج  دنتفگ : تسیک ؟  تفالخ  رما  هب  مدرم  رتراوازـس  تفگ :  شیوخ  تفالخ  ماّیا  رد  هیواعم  زور  کی  هک  هدرک  تیاور 
لوسر شّدج  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  تفالخ  يارب  رتراوازـس  هکلب  تسا  نینچ  هن  تفگ :  هیواعم  مینادن ،  رتراوازس 

تسا مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ 
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(216) .ار فیقث  تماخف  رخف و  رظنم و  نسح  هّیما و  ینب  تواخس  مشاه و  ینب  تعاجش  تسا  عماج  و  ، 

یلع .داد  رازراک  نذا  ار  وا  ترـضح  دیبلط ، داهج  تصخر  دوخ  راوگرزب  ردپ  زا  و  دیدرگ ، نادیم  مزاع  ناوج  نینزان  نآ  هلمجلاب ؛ 
ار شفیرش  نساحم  تسیرگب و  درک و  ناوج  نآ  هب  هناسویءام  هاگن  نابرهم  ردپ  نآ  تشگ  ناور  نادیم  بناج  هب  نوچ  مالّسلا  هیلع 

 : تفگ درک و  دنلب  نامسآ  بناج  هب 

تقلِخ و رد  تسا  مدرم  نیرت  هیبش  هک  یناوج  دور  یم  ناـشیا  تزراـبم  هب  هک  یماـگنه  موق  نیا  رب  شاـب  هاوگ  نم !  راـگدرورپ  يا 
! ادـنوادخ میدرک ،  یم  ناوج  نیا  تروص  هب  رظن  وت  ربمغیپ  رادـید  هب  میدـش  یم  قاتـشم  تقو  ره  ام  و  وت ، ربمغیپ  اب  راـتفگ  قلُخ و 

زگره ناشیا  زا  ار  نایلاو  ار و  ناشیا  نکفیب  هقّرفتم  قرُط  رد  زاس و  هدـنکارپ  قّرفتم و  ار  ناشیا  ار و  نیمز  تاـکرب  ناـشیا  زا  رادزاـب 
تلتاقم ریشمش  دندومن و  تاودع  زاغآ  میدرک  تباجا  نوچ  دننک  ام  ترـصن  هک  دندناوخ  ار  ام  تعامج  نیا  هچ  نادرگم ؛  یـضار 

رما وت  رب  دیامرفن  كرابم  ارت و  محر  دنک  عطق  دنوادخ  ام ، زا  یهاوخ  یم  هچ  هک  دز  هحیص  دعس  نبا  رب  هاگنآ  .دندیشک  ام  يور  رب 
ادـخ لوسر  اـب  ارم  تبارق  ارم و  محر  يدرک  عطق  هکنآ  يارب  دـشکب  شارف  رد  ارت  هک  ار  یـسک  نم  زا  دـعب  وت  رب  دـنک  ّطلـسم  ارت و 

: دومرف توالت  ار  هکرابم  هیآ  نیا  دنلب  توص  هب  سپ  يدرکن ،  تاعارم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 

َلآ َمیهاربِا َو  َلآ  ًاحُونَو َو  َمدآ  یفطْصا  َهّللا  َّنِا  )
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(217 () .ٌمیلَع ٌعیمَس  ُهّللاَو  ٍضَعب  نِم  اهُضَعب  ًهَیِّرُذ  َنیَملاعلا  َیلَع  َنارمِع 

هک شتعلط  هشعـش  هب  ار  دربن  هصرع  دیدرگ و  علاط  نادیم  قفا  زا  نابات  دیـشروخ  نوچ  مالّـسلا  هیلع  ربکا  یلع  بانج  يوس  نآ  زا  و 
درک رّونم  داد  یم  ربخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  لامج  زا 

اُولَّلَهَف َّیبَّنلا  ِِهتَْعلَِطب  اُورَکَذ  رعش : 

اُوَرَّبَک ِفوُفُّصلا َو  َْنَیب  اَدب  اَّمل 

ٌعَبْصِاَف َنوُرِظانلا  ِهیف  َّنَْتفاَف 

اوُرُْظنَت ٌْنیَع  اِهب َو  ِْهَیِلا  یمُْؤی 

: دناوخ زجَر  درک و  رثا  رکشل  نآ  رد  درک  یم  ردفص  ردیح  تعاجش  هرکذت  هک  شیوزاب  تّوق  و  درک ، هلمح  سپ 

یلَع ِْنب  ِْنیَسُْحلا  َْنب  ُّیلَع  اَنَا  رعش : 

ِِّیبَّنلِاب یلْوَءا  ِهّللا  ِْتَیبَو  ُنَْحن 

ینَْثنَی یّتَح  ِْفیَّسلِاب  ْمُُکبِرْضَا 

يِوَلَع ّیِمِشاه  ٍمالُغ  َبْرَض 

یبَا نَع  یمْحَا  َمْوَْیلا  ُلازَی  َو ال 

(218  ) یعَّدلا ُْنبا  اَنیف  ُمُکْحَی  ِهّلل ال  اَت 

هب ار  یهورگ  درک  یم  يور  هک  بناج  ره  هب  .دینادرگ  دوخ  رابـشتآ  ریـشمش  همعط  ار  ماجنا  تواقـش  نامیئل  نآ  درک و  هلمح  یمه 
هک دنا  هدرک  تیاور  یضعب  و  دش ، دنلب  ناشیا  زا  نویش  هّجـض و  يادص  هکنآ  ات  تشک  ناشیا  زا  ردق  نآ  دنکفا ، یم  كاله  كاخ 
هب ار  وا  هحلـسا  ینیگنـس  تحارج و  ترثک  شطع و  تّدش  باتفآ و  ترارح  تقو  نیا  .دنکفا  كاله  كاخ  هب  ار  نت  تسیب  دص و 

هحلسا ینیگنس  تشک و  ارم  یگنشت  ردپ ! يا  هک  درک  ضرع  تفاتـش  ردپ  يوس  هب  نادیم  زا  مالّـسلا  هیلع  ربکا  یلع  دروآ ، رد  بعت 
ترـضح منک ؟  ادیپ  یتّوق  نانمـشد  اب  هلتاقم  رد  ات  یئامرف  تیاقـسارم  یبآ  تبرـش  هب  هک  تسا  نکمم  ایآ  دنکفا  میظع  بَعت  هب  ارم 

سپ یلیلق  نامز  نک  هلتاقم  دنزرف  يا  هاثْوَغاو !  دومرف : دیراب و  هدید  زا  کشا  بالیس 
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.زگره و يوشن  هنشت  هک  یتبرش  هب  ارت  دنک  باریـس  سپ  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  تّدج  ینک  تاقالم  هک  تسا  دوز 
رتشگنا دیکم و  تشاذـگ و  كرابم  ناهد  رد  ار  ّیلع  نابز  سپ  ار ، تنابز  روایب  نم !  كرـسپ  يا  دومرف  هک  تسا  رگید  تیاور  رد 

 . نانمشد داهج  هب  درگرب  راذگب و  دوخ  ناهد  رد  هک  دومرف  داد و  ودب  ار  شیوخ 

(219) ًاَدبَا اهَدَْعب  ُأَمْظَت  ًَهبْرَش ال  یفْوَْالا  هِسْاَِکب  َكُّدَج  َکیقْسَی  یّتَح  یْسُمت  َکَّنَاوُجْرَا ال  ّینِاَف 

: دناوخ رَجَر  نیاو  تشگرب  نادیم  هب  هتسب  يادخ  رب  لدو  هتسش  ناج  زا  تسد  مالّسلا  هیلع  ربکا  یلع  بانج  سپ 

ُقئاقَْحلاَاَهل َْتنابْدَق  ُبرَْحلا  رعش : 

ُقِداصَم اهِدَْعب  ْنِم  ْتَرَهَظَو 

ُقراُفنال  : رعشِشْرَْعلا ِّبَرِهّللاَو 

ُقِراوَْبلا َدَمُْغتْوَا  ْمُکَعوُمُج 

نب هُّرم  تقو  نیا  داتسرف ، كرد  هب  ار  نت  داتـشه  ات  تشک  یمهو  دز  یمه  تسارو  پچ  زاو  دنکفا  راّفک  نایم  رد  ار  نتـشیوخ  سپ 
.داتفا و رازراکزا  تشگ و  هتفاکش  شقرف  هک  دز  شنویامه  قرف  رب  يریشمش  هدرک  تسد  هب  یتصرف  نیعل  يدبع  ذِْقنُم 

نم رب  برع  ناهانگ  تفگ :  دناوخ  یم  زجر  دـنک و  یم  هلمح  هک  دـید  ار  مالّـسلا  هیلع  ربکا  یلع  نوچ  ذـقنم  نب  هرم  یتیاور  قفاوم 
یم هلمح  مالّسلا  هیلع  ربکا  یلع  بانج  هک  روط  نیمه  سپ  مناشنن ،  شیازع  هب  ار  شردپ  داتفا  نم  دزن  زا  ناوج  نیا  روبع  رگا  دشاب 
زین رگید  ناراوـس  سپ  هقباـس  تیاور  هب  .دروآرد و  ياـپ  زا  ار  وا  دز و  باـنج  نآ  رب  هزین  نیعل  هّرم  دروـخرب ، ذـقنم  نب  هّرم  هب  درک 

نانع دروآرد و  بسا  ندرگ  رد  تسد  تفرب  وا  زا  یئاناوت  هراب  کی  ات  دندرک  حورجم  شیوخ  ياهریشمش  هب  ار  یلع 
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دز یم  یلع  رب  یمخز  درک  یم  روبع  هک  یمحر  یب  ره  هب  درب و  یم  يوس  نادب  يوس  نیا  زا  ءادعا  رکشل  رد  ار  وا  بسا ،  درک  اهر 
(220) .دندرک هراپ  هراپ  غیت  اب  ار  شندب  هکنیا  ات 

.ِهِمَد یف  ُِبلَْقنَی  َلَْبقَا  ُهَقَرَخَف َو  ِهِْقلَح  یف  َعَقَوَف  ٍمْهَِسب  َیِمُر  یّتح  َهَّرَک  َدَْعب  ُّرِکَی  َلَعَج  ُجَرَْفلاُوبَا َو  َلاق  َو 

.درک هراپ  ار  شنینزان  يولگو  دیسر  شکرابم  يولگ  هب  يریت  رکشل  رب  درک  یم  هلمح  هدازهـش  هک  روط  نیمه  جرفلاوبا  تیاور  هبو 
يولگ يدوـگ  هب  حوُر  هک  هاـگنآات  درک ، یم  لّـمحت  تاـقوا  نیاردودـیطلغ  یم  شیوـخ  نوـخ  ناـیمردو  داـتفا  راـک  زا  باـنج  نآ 

.درک دنلب  ادص  دباتش  تشرس  ربنع  تشهب  هب  هک  دش  کیدزن  دیسر و  شکرابم 

: درک ادن  رگید  تیاور  هبو  ( 221) .اْنَیِلا َموُدُْقلا  ِلّجَع  ُلُوقَیَو  مالَّسلا  كُؤَْرقَی  ِهّللا  ُلوُسَر  يّدَج  اذه  ُمالَّسلا  ِیّنِم  َْکیَلَع  هاَتبَاای 

َّنِاَف َلَجَْعلَا  َلَجَْعلَا  ُلُوقَی : َوُهَو  اَدبَا  اهَدـَْعب  ُاَمْظَاال  ًَهبْرَـش  یفْوَْالا  ِهِسْاَِکب  یناقَـسْدَق  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ِهّللا  ُلوُسَر  يّدـج  اذـه  هاَتبَاای 
؛  هَعاّسلا اََهبِرْشَت  یّتَح  ًهَرُوخْذَم  اسْءاَک  ََکل 

سپ زگره  هک  دومرف  تیاقس  یتبرش  شیوخ  ماج  زا  ارمو  تسا  رضاح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  نمّدج  کنیا  ینعی 
تعاس نیارد  ات  ما  هدرک  هریخذوت  يارب  زا  رگید  ماج  هک  ندمآ  رد  نک  لیجعت  نیـسح !  يا  دیامرف : یمو  دش  مهاوخن  هنـشت  نآ  زا 
تروـص سواـط  نبدّیـس  تیاور  هب  دـمآافجو ، متـس  غـیت  هتـشک  نآ  رـس  يـالاب  مالّـسلا  هیلع  ءادهّـشلادّیس  ترـضح  سپ  یـشونب . 

 : هتفگرعاش .داهنوا  تروصرب 

رهچ هب  شداهنب  باتملاع  رهچ  رعش : 

رهمو هام  نارق  زا  رات  ناهج  دش 

زان يوناز  رس  رب  شداهن  رس 

زارفرس ورس  هدیلاب  ياک  تفگ 

باوخ ياج  نابایب  نیا 
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تسینزان

تسینزادنا ریت  داّیص  زا  نمیاک 

مغز يدوسآو  يدرک  رفس  وت 

ملَاراتفرگ يداو  نیا  رد  نم 

ار لوسر  تمرح  هدرپ  دندیسرتن و  لوسر  ادخ و  زا  هک  هدرک  يرج  ار  ناشیازیچ  هچ  دنتشک ، ارت  هکار  یتعامج  دشکب  ادخ  دومرف  و 
ایند و رس  رب  كاخ  وتزادعب  افَْعلا ؛ كَدَعب  اْینُّدلا  یَلَع  دنزرف ! يا  تفگو :  دش  يراج  شنینزان  ياهمشچ  زا  کشا  سپ  دندز ، كاچ 
بارطـضا و لاحابو  دمآ  نوریب  هدرپارـس  زا  مالّـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  تقو  نیا  هدومرف :  هّللا  همحر  دـیفم  خیـش  .ایند  یناگدـنز 
رب ار  شیوخو  دیناسر  ناوج  نآ  هب  ار  دوخ  ات  درک ، یم  ردارب  دـنزرف  رب  هبدـن  تفاتـش و  یم  ربکا  یلع  بانج  شعن  يوس  هب  تعرس 

ناناوج هب  درک  ور  دـینادرگ و  زاب  شا  همیخ  هب  درک و  دـنلب  شیوخ  دـنزرف  دـسج  يور  زا  ار  رهاوخ  رـس  ترـضح  دـنکفا ، وا  يور 
گنج نآ  يور  شیپرد  هک  يا  همیخ  رد  دنتـشادرب و  كاخ  زا  ار  شنینزان  دسج  سپ  ار ؛ دوخ  ردارب  دیرادرب  هک  دومرف  یمـشاه و 

(222  ) .دنتشاذگ دندرک  یم 

 : تسا فالتخا  ود  مالّسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  باب  رد  هک  دیوگ : ّفل  ؤم 

هک (223  ) دنا هدرک  رکذ  هریغو  جَرَفلا  وباو  ریثا  نباو  يربطو  سواط  نبدّیـسو  دـیفم  خیـش  هتـشگ ،  دیهـش  تقو  هچ  رد  هکنآ  یکی : 
َلَّوَا ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  هفورعم  ءادهـش  ترایز  ار  ناشیا  مالک  دنک  یم  دییءات  هدوب و  ربکا  یلع  مالّـسلاامهیلع  تیب  لها  زا  دیهـش  لّوا 
ربکا یلع  تداهش  دنا و  هتفرگ  ملسم  نب  هّللادبع  ار  تیب  لها  زا  دیهـش  لّوا  لتاقم  بابرا  زا  یـضعب  نکلو  ٍلیلَـس  ِْریَخ  ِلْسَن  ْنِم  ٍلیتَق 

.دنا هدرک  رکذ  ءادهش  رخاوا  رد  ار 

ّنس رد  فالتخا  مود : 
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رتکچوک مالّسلا  هیلع  داّجـس  دّیـس  ترـضح  زا  هدوب و  هلاس  هدزون  ای  هلاس  هدجیه  تداهـش  تقو  رد  ایآ  هک  تسا  بانج  نآ  فیرش 
هراشا يرگید  ياج  رد  ام  و  تسا ،  فالتخا  باب  نیا  رد  املُع  ِلوحف  نیب  ام  و  هدوب ؟  یگلاس  جـنپو  تسیب  ّنس  هب  رتگرزب و  ای  هدوب 

تداـبع و فرـص  ار  دوخ  فیرـش  رمع  دوب  اـیند  رد  هک  یتّدـم  نیا  ریدـقت ، ره  هب  میدرک و  رکذ  ار  دوخ  راـتخم  فـالتخا و  نیا  هب 
 : هدش هتفگ  شحدم  رد  هک  يدح  هب  هدومرف  قازرا  رد  هعسوت  قالخا و  رد  هعسو  نیدفاو  مارکا  نیکاسم و  ماعطا  تداهز و 

ُهَْلثِم ْتَرَظَن  ٌْنیَعَرَت  َْمل  رعش : 

ٍلعان الو  یشْمَی  ٍفَتُْحم  ْنِم 

: دوش یم  هدناوخ  شترایز  رد  و 

ِّالا اْینُّدلا  َنِم  ْعَّتَمَتَت  ْمَلَف  ًادیقَف  َبَهَذ  ًادیهَش َو  َتام  ًادیعَس َو  َشاع  يّّذلا  ُمَّدَقُمْلا  ُدّیَّسلا  ُمَّرَکُمْلا َو  ُدّیهَّشلا  ُقیدِّصلا َو  اَهُّیَا  َْکیَلَع  ُمالََّسلا 
.ِِحباّرلا ِرَْجتَْملِاب  ِّالا  ْلَغاشَتَت  َْملَو  ِِحلاّصلا  ِلَمَْعلِاب 

دشاب هدرک  بادآ  ذخا  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  هانپ  تلاسر  ترضح  هب  دشاب  مدرم  هَبْشَا  هک  یناوج  نآ  دشابن  نینچ  هنوگچ  و 
َْنب اَی  َْکیَلَع  مالََّسلا  ترـضح  نآ  هربتعم  هّیورم  ترایز  ترابع  بلطم  نیا  زا  دـهد  یم  ربخ  هچنانچ  ّتنج ؛  لها  ناناوج  دّیـس  ود  زا 

باب نیا  رد  متفاین  هربتعم  بتک  رد  هدوبن و  هک  تسا  نآ  رهاظ  هدوبن ؟  ای  هدوب  البرک  رد  باـنج  نآ  هدـلاو  اـیآ  ِْنیَـسُْحلا و  ِنَسَحْلا َو 
یلیل شردام  دزن  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  نادیم ،  هب  مالّـسلا  هیلع  ربکا  یلع  نتفر  زا  دعب  هک  تسا  روهـشم  هچنآ  اّما  و  يزیچ . 

اعد تولخ  رد  ورب  زیخ و  رب  دومرف : تفر و 
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(224  ) خیـش شیامرف  هب  ...دوش  یم  باجتـسم  دنزرف  ّقح  رد  ردام  ياعد  دومرف : یم  هک  مدینـش  مّدج  زا  نم  هک  تدنزرف  يارب  نک 
 . تسا غورد  مامت  ام 

هنع هّللا  یضر  لیقع  نب  ملسم  نب  هّللادبع  تداهش 

زجر دوب و  ملسم  نب  هّللادبع  دش ، نوریب  تزرابم  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیب  لها  زا  هک  یسک  لّوا  هدومرف :  بلاطوبا  نب  دّمحم 
: دومرف یم  دناوخ و  یم 

یبَءاَوُه ًاِملْسُم َو  یْقلَا  َمْوَْیلَا  رعش : 

ٍِِّّیبَّنلا ِنید  یلعاوُداب  ًهَْیِتفَو 

ِبِذَْکلِاب اُوفِرُع  ٍمْوَِقب  اوُْسَیل 

ِبَسَّنلا ُمارِک  ٌرایِخ َو  ْنِکل 

ِبَسَّنلا ِلْهَا  ِتاداّسلا  ِمِشاه  ْنِم 

(225  ) هّللا همحر  .درک  دیهش  ار  وا  حیبص  نبورمع  سپ  داتسرف ، كرد  هب  هلمح  هس  رد  ار  رفن  تشهو  دون  درک و  رازراک  سپ 

دنا هدرک  تیاور  يربط  دـیفم و  خیـش  و  هدوب ،  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  رتخد  هّیقر  شردام  هک  هتفگ  جَرَفلاوبا 
رب ار  وا  فک  دـمآ و  ریت  نآ  درک  دوخ  یناشیپ  رپس  ار  دوخ  تسد  هّللادـبع  تخادـنا و  هّللادـبع  بناـج  هب  يریت  حـیبص  نبورمَع  هک 

.درک دیهـش  ار  وا  دز و  شکرابم  بلق  رب  هزین  رگید  ینوعلم  سپ  دهد  تکرح  ار  دوخ  تسد  تسناوتن  هّللادبع  تخودب ،  وا  یناشیپ 
(226)

نیـسح ماما  تیب  لها  زا  یناوج  نم  هک  تفگ  یم  دیز  نیا  و  داقُر ، نب  دـیز  نتفرگ  يارب  ار  یعمج  راتخم  داتـسرف  هک  هتفگ  ریثا  نبا 
هک مدینـش  مدز  ریت  ار  وا  یتقو  دوب و  شیناشیپ  رب  شتـسد  هک  یلاح  رد  مدز  يریت  دوب  ملـسم  نب  هّللادـبع  شمان  هک  ار  مالّـسلا  هیلع 

يرگید ریت  سپ  ار ؛  ام  ناشیا  دنتـشک  هک  نانچمه  ار  ناشیا  شکب  ایادخ  دندرمـش ، لیلذ  لیلق و  ار  ام  تعامج  نیا  ایادـخ ! تفگ : 
هدز وا  هب 
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هک ار  ریت  نآ  متساوخ  مدیـشک و  نوریب  وا  لد  زا  مدوب  هدز  وا  لد  رب  ار  دوخ  ریت  تسا  هدرم  هک  ار  وا  مدید  وا  دزن  متفر  نم  سپ  دش 
سپ لْصَّنلا  َیَِقب  ُُهتْذَـخَا َو  یّتَح  ِِهتْهبَج  ْنَع  َرَخ  ـالا  ُضَّنَـضَتَا  ْلَزَا  َْمل  َو.دـمآ  یمن  نوریب  مروآ ،  نوریب  دوب  هدرک  ياـج  شیناـشیپ  رب 

 . هدمآ نوریب  ناکیپ  نایم  زا  ریت  هدنام و  شیناشیپ  رد  ریت  ناکیپ  مدید  مدرک  هاگن  نوچ  مدروآ  نوریب  ات  مداد  تکرح  ار  وا  هتسویپ 

رکـشل سیئر  هک  لماک  نبا  دمآ ، نوریب  ناشیا  يوس  هب  ریـشمشاب  داقر  نبدیز  دندمآ  وا  نتفرگ  تهج  هب  راتخم  باحـصا  هلمجلاب ؛ 
وا رب  گنـس  ریت و  نادنچ  سپ  دیئامن ، ناراب  گنـس  ناراب و  ریت  ار  وا  هکلب  دینزن  ریـشمش  هزین و  ار  وا  هک  تفگ  ار  رکـشل  دوب  راتخم 

(227) .دوب هدرمن  دوب و  هدنز  هک  یلاح  رد  دندز  شتآ  ار  شسحن  ندب  سپ  داتفا  نیمز  رب  هک  دندز 

دّیـس بانج  دندروآ ، هلمح  رکـشل  هب  یگلمج  بلاطوبا  لآ  ملـسم  نب  هّللادـبع  تداهـش  زا  دـعب  هک  دـنا  هتفگ  نیخّروم  زا  یـضعب  و 
: دومرف دز و  هحیص  ار  ناشیا  دید  نینچ  هک  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا 

 . یتمومع یَنبای  ِتوْملا  یَلَع  ًاْربَص 

مهرموبا وا  لتاق  و  هیلع ،  هّللا  ناوضر  .دـش  هتـشک  داتفا و  نیمز  هب  ملـسم  نبدّـمحم  ناـشیا  نیب  زا  هک  دوب  هتـشگن  رب  نادـیم  زا  زونه 
(228) .دوب ینهج  سایا  نب  طیقل  ّيدْزَا و 

هنع هّللا  یضر  رفعج  نب  هّللادبع  نب  دّمحم  تداهش 

: دناوخ زجر  نیا  دش و  نوریب  تزرابم  هب  مهنع )  هّللا  یضر  ) رفعج نب  هّللادبع  نبدّمحم 

ِناوْدُْعلا َنِم  ِهّللا  َیِلا  وُکْشَا  رعش : 

ٍنایمُع يدَّرلا  یف  ٍمْوَق  َلاِعف 

ِنآْرُْقلا َِملاعَم  اُولََّدب  ْدَق 

لیْزنَّتلا َمَکُْحم  َو 
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ِناْیبّتلا َو 

(229  ) ِنایْغّطلا َعَم  ِْرفُْکلا  اوُرَهْظَا  َو 

هـصفح تنب  اصْوَخ  شردام  هک  هتفگ  جرفلاوبا  .درک  دیهـش  ار  وا  یمیمت  لَشْهَن  نبرماع  سپ  دنکفا ، كاله  كاخ  هب  ار  رفن  هد  سپ 
 : هتفگ هک  دوخ  هیثرم  رد  هدرک  وا  تداهش  هب  هراشا  هِّتق  نب  نامیلس  و  تسا ،  لئاو  نبرکب  زا 

ْمِهیف َرِدوُغ  ِِّیبَّنلا  ُّیِمَسَو  رعش : 

يدوجَف یْنیَع  ُتیَکب  ام  اذِاَف  لوُقْصَم  ٍمِراِصب  ُهْوَلَع  ْدَق 

(230  ) ٍْلیسَم َّلُک  ُلیسَت  ٍعُومُِدب 

هنع هّللا  یضر  رفعج  نب  هّللادبع  نب  نوع  تداهش 

یبَا ِْنب  ِرَفْعَج  نب  هّللادـبع  ِْنب  ِنْوَع  یلَع  ّیناْهبَّنلا  َُّمث  ّییاّطلا  ِهَنُْطق  ِْنب  ِهّللاُدـْبَع  َلَمَحَف  ٍِبناج  ِّلُک  ْنِم  ُساـّنلا  ُمُهَرَوَتْعاَـف  يرَبَطَّلا :  َلاـق 
(231  () مهنع هّللا  یضر  ) ٍِبلاط

: دناوخ زجر  نیا  درک و  لادج  زاغآ  دش و  نوریب  تزرابم  هب  نوع  هک  تسا  بقانم )   ) رد و 

ٍرَفْعَج ُْنبا  اَنَاَف  ینورِْکُنت  ْنِا  رعش : 

ٍرَهزَا ِنانِجْلا  ِیف  ٍقْدِص  ِدیهَش 

ٍرَضْخَا ٍحانَِجب  اهیف  ُریطَی 

ِرَشحْملا یف  ًافَرَش  اذَِهب  یفَک 

دیهـش هَنُْطق  نب  هّللادـبع  تسد  هب  رم  الا  رخآ  درک ، هدایپ  تاـیح  بکرم  زا  ناـگدایپ  زا  نت  هدـجیه  راوس و  نت  هس  درک و  لاـتق  سپ 
(232  ) .دیدرگ

یم مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  تنب  همطاف  تنب  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  رتخد  هلیقع  بنیز  شردام  هک  هتفگ  جرفلاوبا 
: دوخ لوق  رد  هدرک  هراشا  وا  هب  هَّتق  نب  نامیلس  و  دشاب ،

ُهاخَا انْوَع  ِْتیََکب  یبُْدنا إ ْن  َو  رعش : 

ٍلوُذَخب ْمُُهبُونَی  امیف  َْسَیل 
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ْرُْقلا وُوَذ  َبیُصا  ْدََقل  يرْمَعَلَف 

(233  ) ِلیوَّطلا ِباصُْملا  یَلَع  یکَبَف  یب 

 ( هّللا همحر  يدُهْلا  مَلَع  یضَتْرُمْلا  اَِهبَراز  یّتلا  هرایّزلا  یف  (و 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ِهّللا  ِلوُسَر  ِرْجِح  یف  یشاّنلا  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالّسلا  بلاط ،  یبَا  ِْنب  ِرَفْعَج  َْنب  ِهّللاِْدبَع  َنْوَعای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
ِلوُسَر ِمیرَح  ْنَع  ِّبَّاذلا  ِهّللا َو  ِلوُسَر  ِقالْخَِاب  يدَتْقُْملا  و 
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َّدَتْشَی ُهُمْسِج َو  َيِْوقَی  ْنَا  َْلبَق  ِفُویُّسلاب  ًادِهاُجم  ِفُوتُِحلل  ًارِـشابُم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  ِلوُسَر  ِمَرَح  ْنَع  ِدئَّاّذلاَو  ًاِّیبَص  ِهّللا 
َِکتَجْهُمب ُرْشاُبت  ِماهِّسلا َو  َرِداَوب  َکِهْجِْوب  یْقلَت  ٌهَبِّیَط  ٌهَِّنئْمطُم  ُسفَّنلا  َْتفَحَز َو  ٌهَِیناد َو  ایانملا  َْتبَّرَقَتَف َو  َلاق ) ْنَا  یِلا  ) ُهَّدُشَا َُغْلبَی  َهُمْظَع 

(234  .) خلا ِلَمَع  ِنَسْحِاب  یلاعَت  ِهّللا  َیِلا  َتْدَفَو  یَّتَح  ِماسِحْلا  َّدَح 

لیقع نب  نمحرلادبع  تداهش 

: دناوخ زجر  دش و  نوریب  تزرابم  هب  هک  تسا  لیقع  نب  نمحرلادبع  مالّسلا  هیلع  تیب  لها  ءادهش  زا  رگید  و 

یناکَم اُوفرْعاَف  ٌلیقَع  یبَا ،  رعش : 

یناوِْخا ٌمِشاه  ٍمِشاه َو  ْنِم 

ِنارقَْالا ُهَداس  ٍقْدِص  ُلوُهُک 

ِناْیُنبْلا ُخِماش  ٌْنیَسُح  اذه 

ِناّبُشلا َعَم  ِْبیَّشلا  ُدّیَس  َو 

.دیـسر تداهـش  هعیفر  هجرد  هب  ینَهُج  دلاخ  نب  نامثع  تسد  هب  هاگنآ  دـنکفا ، كاله  كاخ  هب  ار  رکـشل  ناسُْرف  زا  نت  هدـفه  سپ 
(235)

ندب ندرک  هنهرب  رد  لیقع و  نب  نمحرلادبع  نوخ  رد  دندوب  هدرک  تکرش  هک  ار  يرفن  ود  نابایب  رد  راتخم  تفرگ  هک  هتفگ  يربط 
.دینازوس شتآ  هب  ار  ناشسحن  ندب  هاگنآ  ، ار ناشیا  دز  ندرگ  سپ  وا 

: دناوخ زجر  دش و  نوریب  تزرابم  هب  هک  هّللا  همحر  تسا  لیقع  نبرفعج  رگید  و 

یِّبلاطلا ُّیِحَْطبَْالا  ُمالُغْلا  اَنَا  رعش : 

ٍِبلاغ ْنِم  ٍمِشاه  یف  ٍرَشْعَم  ْنِم 

ِِبئاوَّذلا ُهَداس  ًاّقَح  ُنَْحنَو 

ِبیاطَْالا بَیْطَا  ٌْنیَسُح  اذه 

(236  ) .دیسر لتق  هب  ینادمَه  ِطْوَس  نب  ِرُْشب  تسد  هب  دیناسر و  لتق  هب  ار  راوس  هدزناپ  یلوق  هب  رفن و  ود  سپ 

لیقع نب  ربکالا  هّللادبع  تداهش 
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همحر لیقع  نب  ملـسم  نب  دّمحم  .دندیناسر و  لتق  هب  ار  وا  نادمه  زا  يدرم  دلاخ و  نب  نامثع  هک  لیقع  نب  ربکالا  هّللادـبع  رگید  و 
.درک دیهش  ینهُج  سایا  ْنب  ْطیَقل  يدْزَا و  مهرَم  وبَا  ار  هّللا 

لیقع نب  دیعس  یبا  نب  رمع  تداهش 

.درک دیهش  ریت  مخز  هب  ینهُج  رسای  نب  طیَقل  ار  هّللا  همحر  لیقع  نب  دیعس  یبا  نبدّمحم  و 

لآ زا  هچنآ  سپ  دش ، لیقع  نب  ملـسم  نب  هّللادبع  تداهـش  رکذ  مالّـسلا  هیلع  ربکا  ّیلع  بانج  تداهـش  زا  دـعب  هک  دـیوگ : فل  ؤم 
و دور ، یم  رامـش  هب  نت  تفه  ملـسم  بانج  اب  دـندش  دیهـش  هربتعم  تایاور  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  يراـی  رد  لـیقع 

 : مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  هیثرم  رد  هتفگ  هچنانچ  هدرک ،  رکذ  نت  تفه  ار  اهنآ  ددع  زین  هَّتَق  نب  نامیلس 

ٍلیوَع ٍهْربَِعب َو  يدوُج  ُنیَع  رعش : 

ِلوُسّرلَا َلآ  ِْتیََکب  ْنِا  یبُْدناَف 

ِیلَع ِْبلُِصل  ْمُهُّلُک  هَّتِس 

ٍلیقَِعل ٌهَْعبَسَو  اُوبیُصا  ْدَق 

مالّسلاامهیلع بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  مساق  بانج  تداهش 

نسح نب  مساق  وچ  دمآ  رب  همیخ  جربز  رعش : 

نمی تمسز  رگم  یتفگ  هدز  رس  لیهُس 

دیدرگ ناور  نیک  نادیم  هب  هاگمیخز 

نمچ ورس  نوچ  يدق  مامت و  هام  وچ  خر 

لاله وچ  فک  هب  ار  زوس  ودع  غیت  تفرگ 

نفک لکش  هب  نهریپ  دوخ  رب  رد  دومن 

دنزرف رب  شرظن  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  ترـضح  نوچ  داهن ، هکرعم  يوس  هب  مدـق  داهج  مزع  هب  مالّـسلاامهیلع  نسحلا  نب  مساـق 
ار وا  دروآ و  رد  مساق  ندرگ  هب  تسد  دش و  شیپ  یناوت  یب  هدرک ،  نادیم  گنهآ  هداهن  تسد  فک  رب  یمارگ  ناج  هک  داتفا  ردارب 

تزاجا تعارض  لاهتبا و  نابز  هب  مساق  سپ  امِْهیَلَع ، َیِـشُغ  یّتَح  هدش  دراو  تیاور  هک  دنتـسیرگب  نادنچ  نت  ود  ره  دیـشک و  رب  رد 
سپ دومن ، لصاح  نذا  ات  دیـسوب  نادـنچ  ار  دوخ  ّمع  ياپ  تسد و  تسیرگ و  مساق  سپ  دومرف ، هقیاضم  ترـضح  دـیبلط ، تزرابم 
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یم دوب و  يراج  تروص  هب  شکشا  هک  یلاح  رد  دمآ  نادیم  هب  مالّسلا  هیلع  مساق  بانج 
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: دومرف

ِنَسَحْلا ُنْبا  اَنَاَف  ینوُرْکُنت  ْنِا  رعش : 

ِنَمَت ؤمْلا  یَفَطْصُْملا  ِِّیبَّنلا  ِْطبِس 

ِنَهَتْرُمْلا ِریسَْالاَک  ٌْنیَسُح  اذه 

(237  ) ِنَزَْملا َبْوَص  اوُقُس  ٍسانُا ال  َْنَیب 

رد نم  هک  هتفگ  ملـسم  نب  ْدیَمُح  .داتـسرف  كرد  هب  ار  نت  جنپ  یـس و  یلاس ،  درخ  ّنس و  رَغِـص  نآ  هب  دومن و  یتخـس  رازراک  سپ 
اپ رد  ینیَْلعَن  تشادرب و  رد  يرازا  نهاریپ و  تسا و  هام  هراپ  شتروص  ایوگ  هدمآ  نادیم  هب  مدید  يرسپ  مدوب  دعس  رمع  رکشل  نایم 
هب تفگ :  يدزَا  دعـس  نب  ورمع  دوب ، شپچ  نیلعن  دنب  هک  منک  یمن  شومارف  نم  دوب و  هدـش  هتخیـسگ  اهنآ  زا  یکی  دـنب  هک  تشاد 
؟  يا هدومن  هک  تسا  هدارا  هچ  نیا  هّللا !  ناحبُس  متفگ :  مناسر ،  یم  لتق  هب  ار  وا  منک و  یم  هلمح  رـسپ  نیا  رب  نم  هک  دنگوس  ادخ 
وا نوـخ  رد  ار  دوـخ  هک  تسا  مزـال  هچ  ارت  رگید  تسا  سب  وا  رما  تیاـفک  يارب  زا  دـنا  هدرک  هطاـحا  ار  وا  رود  هـک  تعاـمج  نـیا 

يریـشمش هک  هاگنآ  ات  دینادرگن  رب  ور  تخیگنا و  رب  بسا  سپ  مدرگن ،  رب  هشیدـنا  نیا  زا  هک  مسق  ادـخ  هب  تفگ :  ینک ؟  کیرش 
يادـص نوچ  هاّمع !  اـی  هک  تشادرب  داـیرف  داـتفا و  نیمز  يور  رب  تروص  هب  مساـق  سپ  تفاکـش  ار  وا  رـس  دز و  مولظم  نآ  قرف  رب 

دننام تفاکش و  ار  اهفص  دیآ  ریز  هب  يدنلب  زا  هک  یباقع  دننام  درک  لیجعت  دیسر  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  شوگ  هب  مساق 
تسد ورمع  دومن ، نوعلم  نآ  هلاوح  یغیت  سپ  دیسر ، مساق  بانج  لتاق  ورمع  هب  ات  درک  رکشل  رب  هلمح  كانبضغ  ریش 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 950 

http://www.ghaemiyeh.com


هلمح دـندرک و  شبنج  هفوک  رکـشل  .دز  یمیظع  هحیـص  نوعلم  نآ  سپ  درک  ادـج  قفرم  زا  ار  وا  تسد  ترـضح  داد  شیپ  ار  دوخ 
.دش هتشک  تشگ و  ناروتس  ّمُس  لام  اپ  وا  ندب  دندروآ  موجه  هک  نیمه  دنیابرب  مالّسلا  هیلع  ماما  گنچ  زا  ار  ورمع  رگم  ات  دندروآ 

تسا و ندنک  ناج  لاح  رد  ناوج  نآ  تسا و  مساق  رـس  يالاب  مالّـسلا  هیلع  ماما  دـندید  تسـشن  ورف  هکرعم  رابغ  درگ و  نوچ  سپ 
وا هک  وت  ّمع  رب  تسا  راوشد  هک  يادخ  هب  دنگوس  دیامرف : یم  ترـضح  دراد و  نّییّلع  ْیلعَا  هب  زاورپ  مزع  دـیاس و  یم  نیمز  هب  ياپ 

ادـخ تمحر  زا  دنـشاب  رود  دـشخبن ، يدوس  ارت  دـنک  تناعا  رگا  دـناوتن و  تناـعا  دـنک  تباـجا  رگا  دـناوتن و  تباـجا  یناوخب و  ار 
.ُهُرِصان َّلَق  ُهُِرتاو َو  َُرثَک  ِهّللا  ٌمْوَی َو  اذه  .دنتشک  ارت  هک  یتعامج 

هک یلاح  رد  تشگ  ناور  هدرپارس  يوس  هب  دینابسچ و  دوخ  هنیـس  هب  ار  وا  هنیـس  دیـشک و  رب  رد  تشادرب و  كاخ  زا  ار  مساق  هاگنآ 
دوخ تیب  لها  ناگتشک  نایم  رد  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  شرسپ  دزن  رد  درب  ار  وا  سپ  .دش  یم  هدیـشک  نیمز  رد  مساق  ياهاپ 

ام ترـصن  زا  تسد  نونکا  دـننک  ام  يرای  هک  دـندرک  توعد  ار  ام  تعاـمج  نیا  هک  یهاـگآ  وت  اـهلاراب  تفگ :  هاـگنآ  داد ، ياـج 
کی نادرگ و  هدنکارپ  نک و  كاله  ار  ناشیا  زاس و  دوبان  ار  تعامج  نیا  هاوخ !  داد  رواد  يا  دـندش ، رای  ام  نمـشد  اب  هتـشادرب و 

ناشیا لاح  لماش  زگره  ار  دوخ  شزرمآ  ترفغم و  و  راذگم ، یقاب  ار  ناشیا  زا  نت 
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 . نادرگم

يراوخ و زور ، نیا  زا  دـعب  دـینادب  دـینک و  یئابیکـش  نم ،  تیب  لـها  يا  دـیئامن  ربـص  ( 238  !) نم ناـگدازومع  يا  دومرف : هاـگنآ 
(239) .دید دیهاوخن  زگره  نالذخ 

؛  درادن تّحـص  ار ، مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  تنب  همطاف  وا  جیوزت  البرک و  رد  مالّـسلا  هیلع  مساق  بانج  يداماد  هّصق  هک  دنامن  یفخم 
هربتعم بتک  رد  هکنانچ  هدوب  رتخد  ود  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هکنآ  هوالعب  هدیـسرن و  رظن  هب  هربتعم  بتک  رد  هکنآ  هچ 
فافز هکنآ  زا  شیپ  دوب و  هدرک  هّللادبع  جیوزت  ار  وا  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  هدومرف :  یسربط  خیش  هک  هنیکـس  یکی  هدش ،  رکذ 
لاوحا رد  هکناـنچ  دوب  رـضاح  ـالبرک  رد  هک  هدوب  یّنَثُم  نسح  هجوز  هک  همطاـف  رگید  و  ( 240) .دیدرگ دیهـش  هّللادبع  دوش  لصاح 
همطاف ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  هک  دوش  هتفگ  هربتعم  ریغ  رابخا  هب  ًادانتـسا  رگا  و  دش ، هراشا  نآ  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما 
یلاعت هّللاو  تسب  دقع  مالّـسلاامهیلع  نسح  نب  مساق  اب  ناوتن  ار  وا  هدوب و  هنیدم  رد  تسا و  يرغـص  همطاف  وا  هک  میئوگ  هدوب  رگید 

 . ملاعلا

هب هدومرف  ناجرم )  ؤل و  ؤل   ) باتک رد  ُهَدَقْرَم - هّللا  َرََّون  يرون -  نیـسح  ازریم  جاح  ياقآ  مالـس  الا  هقثرهام  عّبتتم  ثّدحم  ّلجا  خیش 
لباق رتخد  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  ترـضح  يارب  ناوتن  ریِـس  باسنَا و  ثیدح و  ّنف  رد  هّفل  ؤم  هفلاس  هدمتعم  بتک  مامت  ياضتقم 

.دشاب نکمم  شعوقو  لقن  بسح  هب  نآ  مقس  تّحص و  زا  رظن  عطق  هیضق  نیا  هک  درک  ادیپ  يرهوش  یب  جیوزت 

رد هک  نآ  فارطا  ير و  كاخ  رد  یناث  مساق  ونابرهش و  هدیبز و  هّصق  اّما 
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و تشون ،  هلوعجم  ياهباتک  ریاـسو  هزمح )  زومر   ) باـتک تشپ  رد  دـیاب  هک  تسا  هیهاو  تـالایخ  نآ  سپ  هدـش ،  رئاد  ماوع  هنـسلا 
همالک یهتنا  درادن  بقع  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  نب  مساق  هک  دـنا  قفّتم  باسنا  ياملع  مامت  و  تسا ،  رایـسب  نآ  ندوب  بذـک  دـهاوش 

(241  .) هماقم عفر 

هیلع نَسَحلا  ْنب  هّللادبع  نادیم ،  يوس  هب  دش  نوریب  مالّـسلا  هیلع  مساق  بانج  تداهـش  زا  دعب  هک  دنا  هتفگ  لتاقَم  بابرا  زا  یـضعب 
: دناوخ زَجَر  مالّسلا و 

ْهَرَْدیَح ُْنبا  َاَنَاَف  ینوُرِْکُنت  ْنِا  رعش : 

ْهَرَوْسَق ٌْثَیل  َو  ( 242) ٍماجآ ُماغرْض 

ٍهرَصْرَص ٍحیر  َْلثِم  يداعَْالا  یَلَع 

(243  ) هرَْدنَّسلا َْلیَک  ْفیّسلاب  ْمُُکلیکَا 

سپ تخاـس  لوتقم  ار  وا  تخاـت و  يو  رب  یمرـضح  ْتیَُبث  نب  یناـه  سپ  دـنکفا ، كـاله  كاـخ  هب  ار  نت  هدراـهچ  درک و  هلمح  و 
(244  .) تشگ هایس  شتروص 

(245) .دیناسر لتق  هب  ار  وا  يدسا  لهاک  نب  هلمرح  هک  هدومرف  مالّسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترضح  هک  هتفگ  جرّفلاوبا  و 

 . یلاعت هّللاءاش  نا  درک  میهاوخ  داریا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  لتقم  نمض  رد  ار  هّللادبع  لَتْقَم  ام  هک  دیوگ : فل  ؤم 

مالّسلا هیلع  نسح  نب  رکبوبا  تداهش 

نب هّللادبع  دوب ، ( 246  ) يردام ردـپ  ردارب  مالّـسلا  هیلع  مساق  بانج  اب  هدوب و  دـَلَو  ُّما  شردام  هک  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  نب  رکبوبا  و 
هّتَق نب  نامیلـس  و  درک ، دیهـش  ار  وا  يوَنَغ  هبقع  هک  تسا  يورم  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  زا  .دـیناسر و  لـتق  هب  ار  وا  ّيوَـنَغ  هبقُع 

: رعش نیا  رد  هدومن  وا  هب  هراشا 

اِنئامِد ْنِم  ٌهَرْطَق  ٍِّینَغ  َْدنِع  َو  رعش : 

ُرَکُْذت ُّدَُعت َو  يرُْخا  ٍدَسَا  یف  َو 

رد تشگ  دیهش  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نبرکبوبا  دوب  هتشون  تارّجشم  یضعب  رد  مدید  هک  دیوگ : ّفل  ؤم 
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 . تسا ینغ  ینب  رد  وا  نوخ  وا و  هب  ار  هنیکس  شرتخد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دوب  هدومن  جیوزت  دوبن و  وا  يارب  یبقع  ّفط و 

مالّسلا هیلع  نینموملاریما  دالوا  تداهش 

رفعج و هّللادبع و  دوخ  ناردارب  هب  درک  ور  دندیدرگ  دیهش  شتیبلها  زا  يرایسب  هک  دید  نوچ  مالّـسلا  هیلع  ساّبعلا  لضفلاوبا  بانج 
: دومرف نینبلا و  ّما  دوخ  زا  مالّسلا  هیلع  نینموملاریما  نادنزرف  نامثع 

ْمِهِهوُجُِوب ْمُهَنوُقَی  مالّـسلا  هیلع  ِْنیَـسُحْلا  َماـمَا  اوُراـصَف  ًاـعیمَج  اُومَّدَـقَتَفُهَنوُد  اُوتُومَت  یّتَح  ْمُک  ِدِّیَـس  ْنَعاُوماـحَف  ُْمْتنَا  یـسفَِنب  اُومَّدَـقَت 
دیتفیب و شیپ  دشاب  اهامش  يادف  نم  ناج  نم !  ناردارب  يا  دومرف : شیوخ  ناردارب  اب  مالّسلا  هیلع  لضفلاوبا  بانج  ینعی  ؛ ْمِهِروُُحنَو
وا لباقم  رد  یمامت  ات  دینکن  تکرح  دوخ  ياج  زا  دینک و  تیامح  ار  دوخ  ياقآ  دینک و  رپس  ار  دوخ  ناتیاقآ  دّیـس و  ولج  رد  دیورب 

هیلع نیـسح  ماما  يور  شیپ  رد  دـنتفر  یماـمت  هدومن  دوخ  ردارب  شیاـمرف  تعاـطا  مالّـسلا  هیلع  لـضفلاوبا  ناردارب  .دـیدرگ  هتـشک 
شیوخ يولگ  تروص و  هب  دمآ  یم  هک  ریشمش  هزین و  ریت و  ره  و  دندومن ، راوگرزب  نآ  ناج  هیاقو  ار  دوخ  ناج  دنداتسیا و  مالّسلا 

.دندیرخ

ًاَْـضیَا ُهَلَتَقَف  مالّـسلا  هیلع  ِّیلَع  ْنبرَفْعَج  ِهیخَا  یلَع  َلَمَح  َُّمث  ُهَلَتَقَف  مالّـسلا  هیلع  ِّیلَع  ِْنب  هّللادبع  یلَع  ِّیِمَرْـضَحلا  ِْتیَُبث  ُْنب  ُیناه  َلَمَحَف 
ِْنیَـسُحْلا َمامَا  ًامئاق  ِّیلَع  ُْنب  ُساّبعْلا  یََقب  ُهَْساَر و  َّزَتْحاَف  ِْهَیِلا  جَرَخ  َُّمث  ُهَلَتَقفٍَمْهَِـسب  مالّـسلا  هیلع  ِّیلَع  َْنب  َناْمثُع  ُیِحَبْـصَالا  ُدـیزَی  یمَرَو 

 . هیلع هّللا  مالس  .َِلُتق  یّتَح  َلام  ُْثیَح  ُهَعَم  ُلیمَی  ُهَنوُد و  ُِلتاُقی 

رازه هک  ( 247) دوب يرونید  هفینحوبا  باتک  زا  مدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  نینموملاریما  دالوا  لتقم  رد  هک  رطس  دنچ  نیا  : دیوگ ّفل  ؤم 
نآ تسا  رتشیب  لاس 
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: دناوخ زجر  تسج و  مدّقت  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  هّللادبع  هک  تسا  رگید  لتاقم  رد  نکلو  هدش  هتشون  باتک 

ِلاضفِالا ِهَدْجَّنلا و  يذ  ُْنبا  انَا  رعش : 

ِلاعِْفلاوُذ ْریَخلا  ُّیلع  َكاذ 

ِلاکِّنلاوذِهّللا ِلوسر  ُْفیَس 

(248  ) ِلاوهَالا ُرِهاظ  ٍمْوَی  ِّلک  یف 

.دش و لدب  ّدر و  ناشیا  نیبام  تبرض  ود  هکنآ  زا  دعب  درک  دیهش  ار  وا  یمرضح  تیبث  نب  یناه  هکنآ  ات  دومن  يدیدش  رازراک  سپ 
(249) .دوب هدیسر  لاس  جنپ  تسیب و  هب  زور  نآ  رد  بانج  نآ  نس  هک  هتفگ  جرفلاوبا 

: دناوخ زجر  دمآ و  نادیم  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  رفعج  نآ  زا  سپ 

یلاعَْملاوُذ ُرَفْعَج  انَا  ّینِا  رعش : 

ِلاوَّنلاوُذ ِْریَخلا  ِّیلَع  ُْنبا 

ِلاْخلا رَفْعَج َو  یّمَعب  یبْسَح 

(250  ) ِلاضْفِْملا َيدَّنلا  يِذ  ًاْنیَسُح  یمْحَا 

نآ تخادنا و  وا  بناج  هب  يریت  یحبـصا  یلوخ  هک  دومرف  بوشآ  رهـش  نبا  .دومن و  دیهـش  ار  وا  درک و  هلمح  وا  رب  ْتیَُبث  نب  یناه 
(252) .درک دیهش  ار  رفعج  یلوخ ،  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  جَرَفلا  وبا  و  ( 251) .دیسر وا  مشچ  ای  هقیقش  رب 

 : تفگ دش و  نوریب  تَزرابم  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نامثع  سپ 

ِرِخافَْملاوُذ ُناْمثُع  اَنَا  ینِا  رعش : 

ِرِهاّطلا ِلاعِْفلاوُذ  ُِّیلَع  یْخیَش 

ِِریاخ الا  ُدّیَس  ٌْنیَسُح  اذه 

(253) ِِرباک الا  ِراغّصلا َو  ُدّیَس  َو 

وا تخات و  وا  رب  مراد )  ینب   ) زا يدرم  سپ  دنکفا ، نیمز  هب  بسا  زا  ار  وا  دز و  وا  يولهپ  رب  يریت  یحبـصا  یلوخ  ات  درک  رازراک  و 
لاس کـی  تسیب و  هب  زور  نآ  رد  شفیرـش  نس  هک  هدـش  لـقن  درک و  ادـج  نت  زا  ار  شکراـبم  رـس  هّللا و  همحر  تخاـس  دیهـش  ار 
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دومرف مالّسلا  هیلع  نینموملاریما  دوب  هدش  ّدلوتم  هک  یتقو  دوب و  هدیسر 
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 . مداهن مان  نوعْظَم  نب  نامثع  دوخ  ردارب  مان  هب  ار  وا  هک 

 ( نامثع  ) مان هب  ار  شدنزرف  مالّسلا  هیلع  یلع  يراذگ  مان  تلع 

هّللا یلص  لوسر  ترضح  ّصاوخ  زا  رابک و  هباحص  ءالجا  زا  یکی  هلمهم )  نیع  همجعم و  ءاظ  هب   ) نوعظم نب  نامثع  دیوگ : فل  ؤم 
مئاص و اهزور  هک  يّدح  هب  هدوب  دهاز  دـباع و  لیلج و  رایـسب  تشاد و  یم  تسود  یلیخ  ار  وا  ترـضح  تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و 

تافو هبیط  هنیدـم  رد  يرجه  ود  هنـس  هّجحلا  يذ  رد  دوش ، رکذ  هک  تسا  نآ  زا  هدایز  شنءاـش  تلـالج  و  مئاـق ،  تداـبع  هب  اـهبش 
زا دعب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  هدش  تیاور  .دش و  نوفدـم  عیقب  رد  هک  تسا  یـسک  لّوا  وا  دـنیوگ  درک ،

 . نوعظم نب  نامثع  تحلاص  فلس  هب  وش  قحلم  دومرف : درک  تافو  ترضح  نآ  دنزرف  میهاربا  نوچ  و  دیسوب ، ار  وا  وا ، ندرم 

نب نامثع  دزن  رد  ًاعیمج  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  نارتخد  هک  تسا  نآ  رهاظ  هتفگ :  هنیدم )  خیرات   ) رد يدوُهمَـس  دّیس 
رس يالاب  یگنس  نوعظم  نب  نامثع  نفد  تقو  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  ترـضح  هک  اریز  دنـشاب ؛ هدش  نوفدم  نوعظم 
زا دریمب  هک  مادـک  ره  وا  دزن  رد  منک  یم  نفد  ار و  مردارب  ربق  منک  یم  ناشن  گنـس  نیا  هب  دومرف : تشاذـگ و  تمالع  يارب  شربق 

(254  .) یهتنا مدالوا 

مالّسلا هیلع  یلع  نب  رکبوبا  تداهش 

زَجَر نیا  دـش و  نوریب  تزرابم  هب  هک  هتفگ  بقانم )   ) رد تسا و  دـلاخ  نب  دوعـسم  تنب  یلیل  شرداـم  ( 255  ،) هدشن مولعم  شمسا 
: دناوخ

رعش
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ِلَوْطَالا ِراخِفلاوذ  ٌِیلَع  یْخیَش  : 

(256  ) لِضْفُْملا ِمیرَْکلا  ِْریَْخلا  ِمِشاه  ْنِم 

ِلَسْرُْملا ِّیبَّنلا  ُْنب  ُْنیَسُح  اذه 

ِلَقْصُْملا ِماسُْحلِاب  یماُحن  ُْهنَع 

ِلَّجَبُم ٍخَا  ْنِم  یسفَن  ِهیدْفَت 

ار وا  هتشک  هک  هدش  لقن  ینئادم  زا  هّللا و  همحر  ( 257) درک دیهش  ار  وا  ّيوَنَغ  هَبْقُع  یلوق  هب  ردب و  نبرحز  ات  درک  گنج  هتـسویپ  و 
.دیناسر لتق  هب  ار  وا  یسک  هچ  دنتسنادن  دنتفای و  ( 258  ) يا هیقاس  هنایم  رد 

درک و رازراک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شیومع  لـباقم  اروشاـع  زور  رد  ینَثُم  نسح  هک  هدرک  تیاور  هّللا  همحر  سواـط  نب  دـّیس 
شیوخ هجراخ  نب  ءامـسا  داتفا ، نیمز  يور  دـمآ  دراو  شندـب  رب  تحارج  هدـجیه  دـیناسر و  لتق  هب  نیفلاـخم  رکـشل  زا  رفن  هدـفه 

(259) .دومن لمح  هنیدم  هب  ار  وا  سپس  تفای  تّحص  ات  درک  اوادم  ار  وا  ياهمخز  درب و  هفوک  هب  ار  وا  وا ، يردام 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  لآ  زا  یلفط  تداهش 

تشاد و شوگ  رد  ّرُد  زا  هراوشوگ  ود  هک  دش  نوریب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  هدرپارـس  زا  یلفط  هک  دنا  هتفگ  لتاقَم  بابرا 
هراوـشوگ هک  دوـب  بارطـضا  میب و  رد  كاـنلوه  هعقاو  نآ  زا  نادـنچ  تسیرگن و  یم  تسار  پچ و  بناـج  هب  تریح  تشحو و  زا 

دیهـش ار  وا  درک و  هلمح  وا  رب  دنتفگ  یم  تیَُبث  نب  یناه  ار  وا  هک  یلد  نیگنـس  لاح  نیا  رد  .دوب  نازرل  نت  رـس و  شزرل  زا  وا  ياه 
ندرک تکرح  نتفگ و  نخـس  ياراـی  درک و  یم  رظن  وا  هب  هناشوهدـم  ونابرهـش  لـفط  نآ  تداهـش  تقو  رد  هک  دـنا  هتفگ  .دومن و 

تدـالو ماـّیا  رد  هرّدـخم  نآ  هچ  تسا ؛  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  هدـلاو  ریغ  ونابرهـش  نیا  هک  دـنامن  یفخم  نـکل  تشادـن 
.درک تافو  شدنزرف 

و
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ُّيرَبَّطلا ِرَفْعَج  ُوبَا  يوَر  مینک :  یم  جرد  اجنیا  رد  اهْنیَِعب  ار  وا  ترابع  ام  هتـشون و  طَْسبَا  وحن  هب  ار  لفط  نیا  تداهـش  يربط  رفعجوبا 
یف َنیّیِمَرْضَْحلا  ِسِلْجَم  یف  ًاِسلاج  ُُهْتیَاَر  ْلاق  ِّیِمَرْـضَْحلا  ِْتیَُبث  ِْنب  ِِیناه  ْنَِعنوُکَّسلا  َنِم  ٌلُجَر  ٍْلیَذُهُوبا  ینَثَّدح  َلاق : ِِّیْبلَْکلا  ماشه  ْنع 

ُِفقاَول ّینِا  ! ِهّللاَوَف َلاق : مالّـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  َْلتَق  َدِهَـش  ْنَّمِم  ُْتنُک  ُلوقَی  َوُهُو  ُُهتْعِمَـسَف  َلاق : ریبَک  ْخیَـش  َوُهو  هّللادـبع  ِْنبِدـِلاخ  ِنامَز 
ٌکِسْمُم َوُه  مالّسلا َو  هیلع  ِْنیَسُْحلا  لآ  ْنِم  ٌمالُغ  َجَرَخِْذا  ْتَعَـصْعَصَت  ُْلیَْخلا و  َِتلاج  ْدَقَو  ٍسَرَف  یلَع  ّالا  ٌلُجَر  اّنِم  َْسَیل  ٍهَرَـشَع  ُرِـشاع 

َلَْبقَا ِْذا  َتَفَْتلا  امَّلُک  ِنابَذ  یف  ِنیَتَّرُد  یل  ُرُْظنَا إ  ّیناَکَف  ًالامِـش  ًاـنیمَی َو  ُتِفَْتلَی  روُعْذَـم  َوُه  ٌصیمَق َو  ٌراِزا َو  ِْهیَلَع  ِهِیْنبَاـْلَا  َکـِْلت  ْنِم  ٍدوُِعب 
ُبِحاص وُه  ْتیَُبث  ِْنب  یناه  ّینوُکَّسلا  َلاق  ُماشه  َلاق  ِْفیَّسلِاب  ُهعَطَقَف  َمالُْغلا  دَـصَْتقا  َُّمث  هِسَرَف  ْنَع  َلام  ُْهنِم  ینَد  اِذا  یّتَح  ُضُکْرَی  ٌلُـجَر 

(260) .ِهِسْفَن ْنَع  یّنَک  ِْهیَلَع  َِبتُع  اّمَلف  ِمالُغلا 

مالّسلا هیلع  ساّبعلا  لضفلاوبا  ترضح  تداهش 

هب بّقَُلم  لضفلاوبا و  شتَْینُک  دوب و  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  مراـهچ  رـسپو  نینَبلاُُّما  دـالوا  ربکا  هک  مالّـسلا  هیلع  ساـّبع  ترـضح 
یم مشاه  ینب  هامار  وا  هک  تشاد  اـبیز  یتعلط  ارآ و  لد  لاـمج  ناـنچ  دوب ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ياول  بحاـص  و  ( 261 () اّقس )
ردام زا  ار  وا  يدیشک .  یم  نیمز  رب  شکرابم  ياپ  یتسـشن  رب  هبرف  يوق و  بسا  تشپ  رب  هک  دوب  الاب  دنلب  میـسج و  نادنچ  دنتفگ و 

دنیبب و ار  ناشیا  هتشک  ات  داتـسرف  گنج  هب  ار  ناشیا  لّوا  مالّـسلا ،  هیلع  لضفلاوبا  .دوبندنزرف  ار  مادک  چیه  هک  دوب  ردارب  هس  ردپ  و 
.دیامرف ناشیا  بئاصم  رجا  كاردا 

رکذ هک  يوحن  هب  ناشیا  تداهش  زا  سپ 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 959 

http://www.ghaemiyeh.com


! ردارب يا  درک : ضرع  هدمآ  ردارب  تمدخ  هب  دید  ار  دوخ  ردارب  یئاهنت  بانج  نآ  نوچ  هک  دـنا  هتفگ  لتاقم  بابرا  زا  یـضعب  دـش 
یتخـس هیرگ  دـمآ و  هیرگ  هب  وا  زوسناج  نخـس  عامتـسا  زا  ترـضح  منادرگ ؟  وت  يادـف  ار  دوخ  ناج  هک  یئامرف  یم  تصخر  ایآ 

ما هنیـس  درک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  لضفلاوبا  .دـنامن  نم  اب  سک  ینامن  وت  نوچ  ینم  ياول  بحاـص  وت  ردارب ! يا  دومرف : سپ  دومن ،
: دومرف ترـضح  منک .  دوخ  یهاوخنوخ  نیقفانم  تعامج  نیا  زا  هک  ما  هدرک  هدارا  ما و  هتـشگ  ریـس  ایند  یناگدنز  زا  هدـش و  گنت 

هیلع ساـّبع  ترـضح  سپ  بآ ،  زا  یمک  ناـکدوک  نیا  يارب  زا  نک  بلط  سپ  يا ،  هدـیدرگ  ترخآ  رفـس  مزاـع  هـک  لاـحلا  سپ 
درک تحیصن  دنپ و  تسناوت  هچ  ره  تشارفا و  تظعوم  تحیصن و  ياول  داتسیا و  رکشل  فوفـص  ربارب  رد  دومرف و  تکرح  مالّـسلا 

.درکن رثا  نالدگنس  نآ  بلق  رد  ًالصا  راوگرزب  نآ  تاملک  و 

دنتسنادب نیا  ناکدوک  .دیناسر  ردارب  ضرع  هب  دید  رکـشل  زا  هچنآ  تفاتـش و  ردارب  تمدخ  هب  مالّـسلا  هیلع  ساّبع  ترـضح  مرجال 
تفرگ تسد  رب  هزین  هدـش و  بـسا  رب  راوـس  هناـبات  یب  مالّـسلا  هـیلع  ساـّبع  باـنج  دـندروآ ، رد  شَطَعلا  شَطَعلا  يادـن  دـندیلانب و 

رود دـندوب  تارف  هعیرـش  رب  لّکوم  هک  نت  رازه  راهچ  سپ  .دروآ  تسد  هب  یبآ  هک  دـیاش  دومن  تارف  گنهآ  تشادرب و  یگْـشَمو 
تعاجـش ناتـسپ  زا  هک  مالّـسلا  هیلع  ساّبع  بانج  دنتخادنا ، وا  بناج  هب  هداهن و  نامک  هّلچ  هب  اهریت  دـندرک و  هطاحا  ار  بانج  نآ 

: دناوخ زجر  درک و  هلمح  ناشیا  رب  هدیمش  ریش  نوچ  هدیکم  ریش 

رعش
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(262) اَقَز ُتْوَْملاِِذا  َتْوَْملا  ُبَهْرَا  ال  : 

اِقل (263) ِتیلاصْملا یف  يراُوا  یّتَح 

اقَورْهُّطلا یَفَطْصُْملا  سْفَِنل  یسْفَن 

اقَّسلِاب اوُدْغَا  ساّبْعلا  اَنَا  ّینا 

(264  ) یقْتلُْملا َمْوی  َرَّشلا  ُفاخَا  الو 

دراو سپ  دـنکفا ، كاله  كاخ  هب  ار  نت  داتـشه  یتیاور  هب  هکنآ  ات  تخاـس  یم  قّرفتم  ار  رکـشل  درک  یم  هلمح  هک  فرط  ره  زا  و 
بل هب  یبآ  تساوـخ  دوـب  هتفت  شرگج  شطع  تّدـش  راد و  ریگ و  تمحز  زا  نوـچ  دـیناسر  تارف  بآ  هـب  ار  دوـخ  دـش و  هـعیرش 

ار بآ  دروآ  دای  ار  وا  تیبلها  مالّسلا و  هیلع  ءادهشلادّیس  یگنـشت  تشادرب  بآ  زا  یفک  درب و  ارف  تسد  دناسر  دوخ  هنـشت  کشخ 
 : تخیرب فک  زا 

تفرگرب بآ  زا  یفک  سپ  کْشَم و  درکرپ  رعش : 

راوگشوخ بآ  نآ  زا  دشون  هک  ات  تساوخ  یم 

نیسُح هنشت  رگج  زا  شدای  هب  دمآ 

راوس دش  بآ و  فکز  تخیر  شیوخ  کشا  نوچ 

ناور ناور  بآز  هنشت  ناور  اب  دش 

راوگرزب نآ  شود  هب  کشم  شوجزرپ و  لد 

یضترم لبش  نآ  رب  هلمج  هلمح  دندرک 

امش یب  ناگرگ  هنایم  رد  ریش  کی 

ریت رازه  نیدنچ  هدیدن و  یسک  نت  کی 

راخ رازه  نیدنچ  هدیدن و  یسک  لگ  کی 

ناکدوک دناسرب و  ردارب  هاگرکشل  هب  ار  شیوخ  رگم  ات  تفاتـش  نوریب  هعیرـش  زا  دنکفا و  تسار  فتک  رب  دومن و  بآ  رپ  ار  کشم 
ریش دننام  ترضح  نآ  و  دندرک ، هطاحا  ار  وا  بناج  ره  زا  دنتفرگ و  ار  وا  هار  دندید  نینچ  هک  رکشل  .دناهرب  یگنـشت  تمحز  زا  ار 

یلخن تشپ  زا  هدرک  نیمک  ءاقرو  نبدـیز  یتیاور  هب  قرز و  الا  لفون  هاگان  .دومیپ  یم  هار  درک و  یم  هلمح  ناـقفانم  نآ  رب  نابـضغ 
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نیعم ار  وا  لیفط  نب  میکح  دمآ و  نوریب 
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، دـیدرگ ادـج  نت  زا  دیـسر و  ترـضح  نآ  تسار  تسد  رب  ریـشمش  نآ  دومن  باـنج  نآ  هلاوـح  یغیت  سپ  دوـمن  عیجـشت  تشگ و 
درک و هلمح  نانمشد  رب  داد و  پچ  تسد  هب  ار  غیت  دنکفا و  پچ  شود  هب  ار  کشم  درک و  يدلج  مالّسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترـضح 

: دناوخ زجر  نیا 

ینیمَی ُُمتْعَطَق  ْنِا  ِهّللاو  رعش : 

ینید ْنَع  ًاَدبَا  یماُحا  ّینِا 

نیقَیلا ِقِداص  ٍماِما  ْنَعو 

ِنیمَالا ِرِهاّطلا  ِّیبَّنلا  ِلَْجن 

تخات و نوریب  هلخن  نیمک  زا  نیعل  لیفط  نب  میکح  یتیاور  هب  لفون و  هراب  رگید  دش ، بانج  نآ  ضراع  فعض  ات  درک  هلتاقم  سپ 
: دناوخ زجر  نیا  مالّسلا  هیلع  ساّبع  بانج  تخادنیب ،  دنب  زا  ار  شپچ  تسد 

ِراّفُْکلا َنم  یَشْخَت  ُسْفَنای ال  رعش : 

ِراّبَْجلا ِهَمْحَِرب  يرِْشبَاو 

ِراتْخْملا ِدّیَّسلا  ِّیبَّنلا  عم 

يراسَی ْمِهیْغَِبب  اوُعَطَق  ْدَق 

(265) ِراّنلا َّرَح  ِّبَر  ای  ْمِِهلْصَاَف 

بآ دمآ و  بآ  کشم  رب  يریت  هاگان  هک  دناسرب  ناگنشت  بل  نآ  هب  ار  بآ  دیاش  ات  تشامگ  تّمه  تفرگ و  نادند  هب  ار  کشم  و 
.داتفا رد  بسا  زا  دیسر و  شا  هنیس  رب  رگید  ریت  تخیرب و  نآ 

ْلاو لِساوَْعلا  ِرْمُّسلاَو  َْلبَّنلِاب  ُهوُّمع  رعش : 

ٍمَدَق یِلا  ٍقْرَف  ْنِم  ِلِصاوَْفلا  ْضَیب 

َُهل ِْنیَدَْیلا  َعوُطْقَم  ِضْرَِالل  َّرَخَف 

 : رعش ٍمِذَْجنُم  َْریَغ  ٌنیمَی  ٍدْجَم  ِّلُک  ْنِم 

لاـب هب  هک  دز  شکراـبم  قرف  رب  نهآ  زا  يدومع  ینوعلم  ( 266  () بقانم  ) تیاور هب  باـیرد  ارم  ردارب ، يا  هک  تشادرب  داـیرف  سپ 
.درک زاورپ  ّتنج  ضایر  هب  تداعس 
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هراپ و هراپ  نت  اب  تارف  رانک  ار  دوخ  ردارب  دـید  دـیناسر  وا  هب  ار  دوخ  دینـش ، ردارب  يادـص  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  باـنج  نوچ 
 . یتَلیح ْتَّلَقو  يرْهَظ  َرَسَْکنِا  الَا َن  دومرف : تسیرگب و  عوطقم  ياهتسد  اب  حورجم 

نونکا
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: دومرف ءاشنا  راعشا  نیا  یتیاور  هب  تشگ و  هتسسگ  نم  هراچ  ریبدت و  تسکش و  نم  تشپ 

ْمُِکیْغَِبب ٍمْوَق  َّرَش  ای  ُُمْتیَّدَعَت  رعش : 

ٍدَّمَُحم ِِّیبَّنلا  َنید  اوُُمتَْفلاخَو 

انب ُمُکاّصَو  ِلُسُّرلا  ُْریَخ  َناکامَا 

ِدَّدَسُْملا ِّیبَّنلا  ِلْسَن  ْنِم  ُنَْحنامَا 

ْمُکَنوُد َیُِّما  ُءارهَّزلا  َِتناکامَا 

ُدَمْحَا ِهَّیرَْبلا  ِْریَخ  ْنِم  َناکامَا 

ُُمْتیَنَج ْدَقاِمب  ُْمتیزُْخا  ُمْتنُِعل َو 

(267) ُدَّقَُوت ٍرانَّرح  اُوقالُت  َفْوَسَف 

دوخ رب  ار  ردارب  هک  ار  ساّبع  میومع  دنک  تمحر  ادخ  دندومرف : هک  تسا  يورم  مالّـسلا  هیلع  داجـس  دّیـس  ترـضح  زا  یثیدح  رد 
ود وا  تسد  ود  ضوع  رد  یلاعت  ّقح  دندرک و  عطق  ار  شتـسد  ود  وا  يرای  رد  هکنآ  ات  دومن  وا  يادف  ار  شفیرـش  ناج  درک و  راثیا 

یتلزنم يادخ  دزن  رد  مالّـسلا  هیلع  ساّبع  يارب  زا  دنک و  یم  زاورپ  تشهب  رد  ناگتـشرف  اب  لاب  ود  نآ  اب  هک  دومرف  تیانع  وا  هب  لاب 
(268  .) تسوا ماقم  يوزرآ  ار  ءادهش  عیمج  تسا و  ءادهش  عیمج  طوبغم  هک  تمایق  زور  رد  تسا 

مالّسلا هیلع  ساّبع  بانج  ردام  نیَنْبلا  ُُّما  هکنآ  دوب و  هلاس  راهچ  یس و  تداهـش  تقو  رد  مالّـسلا  هیلع  ساّبع  ترـضح  هک  هدش  لقن 
یم اجنآ  زا  هک  ره  هک  درک  یم  هیرگ  هبدـن و  نانچ  ناشیا  متام  رد  دـش و  یم  عیقب  رد  هنیدـم  نوریب  وا  ینایعا  ناردارب  وا و  متام  رد 

رب نوچ  ار  تّوبن  نادناخ  دوب  ینمـشد  رتگرزب  هک  مکحلا  نب  ناورم  تسین ،  یبجع  ناتـسود  نتـسیرگ  تشگ .  یم  نایرگ  تشذگ 
(269 !) درک یم  هیرگ  وا  هیرگ  رثا  زا  درک  یم  روبع  نینبلا  ّما 

 : هدش لقن  شنارسپ  رگید  مالّسلا و  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  هیثرم  رد  نینبلا  ّما  زا  راعشا  نیا 

ِدَقَّنلاِریهامَج یلَعَّرَک  ساّبعلا  يَاَر  ْنَمای  رعش : 

ٍْثیل ُّلُکَرْدیح  ِءاْنبا  ْنِم  ُهارَو  َو 
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ٍدََبل يذ 

ٍدَی َعوُطْقَم  ِهِْساَِرب  َبیُصا  یْنبا  َّنَا  ُْتِئْبنُا 

ِدَمَْعلا ُبْرَض  ِهِْساِرب  َلامَا  یْلبِش  یلَع  یْلی  َو 

ٌدَحَا ُْهنِم  ینَداَمل  َْکیَدَی  یف  َکُْفیَس  َناکَْول 

.ًاْضیَا اهلَو 

َنینْبلَا ُّما  ِْکیَو  ّینوُع  ْدَت  ال  رعش : 

ِنیرَعلا ِثُوُیِلب  ینیرّکَُذت 

ْمِِهب یعُْدا  یل  َنُوَنب  َْتناک 

ِنیَنب ْنِم  الَو  ُتْحَبْصَا  َمْوَیْلاَو 

یبُّرلا ِروُُسن  ُْلثِم  ٌهَعبْرَا 

ِنیتَْولا ِعْطَِقب  َتوَْملا  اُولَصاَو  ْدَق 

ْمَُهبالْشَا ُناصْرِخلا  َعَزانَت 

نیعَط ًاعیرص  یْسمَا  ْمُهُّلُکَف 

اُوَربْخَا امکَا  يْرعِش  َْتَیل  ای 

ِنیمَیلا ُعیطَق  ًاساّبع  َّنَِاب 

دنچ نیا  اجنیا  رد  تسا  هتسیاش  و  مالّسلا ،  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  هیثرم  رد  يراعـشا  هّللا  ءاش  نا  دیایب  یثارم )  لصف   ) رد هک  نادب 
: دوش رکذ 

ًادِهاُجم ِهاغُّطلا  ِبْرَح  یف  َلازامَو  رعش : 

ًالَّدُجم دیعَّصلا  َقْوَف  يوَه  نَا  یِلا 

اُوقَّرَخِولابِّنلِاب ُهُوقَشَر  ْدقَو 
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ًالَمْدَق َناک  يَذلا  ِءامْلا  ََهبِْرق  َُهل 

ُلِماوَه ُعُومّدلاو  ًاْنیَسُح  يدانَف 

ًالمآ ُْتنک  ام  َباخْدَق  یخَا  نباَیَا 

دَّمَُحم َْنباَی  ِهّللا  ُمالَس  َْکیَلَع 

الَبْلا َلََزن  یخَا  ای  یّنِم  ِمْغَّرلا  یَلَع 

يرَّثلا یَلَع  ًیْقُلم  ُْطبِّسلا  ُهاَراّملَف 

الِمُْها ُْعمَّدلا  ِتوْملا َو  َبْرَک  ُِجلاُعی 

ٌحَّرَقُم ُداوُفْلاو  ِْهَیِلا  ءاجَف 

الَْتماِدَق موُمُهلْاب  ٍْبلَِقب  يدانَو 

اهِعیمَج ِرُومُْالا  یف  ینْوَع  َْتنُک  یخَا 

ًالِذاب سْفَّنِلل  َناک  ْنَم  ای  لْضَفلا  َابَا 

يرَّثلا یَلَع  َكاَرن  ْنَا  اْنیَلَع  ُّزِعَی 

ًالَّمَُرم یحْضَا  ُهْجَْولا  َْکنِم  ًاحیرَط َو 

مولظم نآ  تداهش  نیسحلا ع و  هّللا  دبع  یبا  ترضح  تزرابم  نایب  رد 

ار دوخ  تیب  لها  نارای و  زا  نت  ود  داتفه و  درک  رظن  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس  ترضح  نوچ  هک  تسا  لقن  لتاقَم  بابرا  یضعب  زا 
ار تمـصع  قدارـس  نایگ  درپ  درک و  همیخ  هب  ور  اهنز  عادو  تهج  هب  سپ  دیدرگ ، داهج  مزاع  دـید  نیمز  يور  رب  هتـشک  دـیهش و 

: ُمالَّسلا یّنِم  َّنُْکیَلَع  موثلک !  ّما  يا  بنیز ،  يا  همطاف ،  يا  هنیکس ،  يا  درک : ادن  دیبلط و 

فافع هدرپارس  ناوناب  هتشگرس  رعش : 

هام درگ  هلاه  نوچ  همه  وا  درگ  هقلح  دز 

نوبز ام  لاح  دش  هک  هلان  هب  نانز  رس  نآ 

دش هک  هیرگ  هب  نانکوم  نی  و 
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هابت ام  زور 

ًافُّهَلَت َعُُومُّدلا  َْنلَسْرَاَو  َنْمُقَف 

ٍتابِحَْتنم َْلیَّذلا  ُْهنِم  َّنَکْسَاَو 

یجُّدلا َبَکْوک  یفَطصُمْلا  َنبْاَی  َْنیَا  یِلا 

ِتامَزَْالا یف  ِْتیَبْلا  ِلْهَا  َفْهَک  ای  َو 

يَرنامََرن َْملَو  اْنتِم  انَْتَیل  ایَف 

ٍتایَِحب ْنِحَتْمَن  َْملانَْتَیل  ای  َو 

ْمُُهنْکُر َمَّدَهَتِْذا  یماتَْیِلل  ْنَمَف 

ٍهالُو ِدْقَف  َْدنِع  يراذُْعِلل  ْنَم  َو 

یـسک دهدن  گرم  هب  نت  هنوگچ  دومرف : يا ؟  هداد  گرم  هب  نت  ایآ  ردـپ ! يا  ِتْوْمِلل ؟ َتْمَلْـسَتْسا   ! َهبَا ای  درک : ضرع  هنیکـس  سپ 
 : تسج لّثمت  لثم  نیدب  باوج  رد  ترضح  نادرگزاب ،  نامّدج  مرح  هب  ار  ام  درک : ضرع  درادن ! ینیعم  روای و  هک 

؛ َماَنلاطَقْلا َكُِرتَول  َتاْهیَه 

نم زا  تسد  رکـشل  نیا  هکنآ  زا  تیانک  تفخ .  یم  هدوسآ  دوخ  هنایـشآ  رد  ناویح  نآ  تشاد  یم  رب  تسد  اطَق  غرم  زا  داّیـص  رگا 
دنیوگ .دومرف و  تکاس  ار  ناشیا  ترـضح  دندرک ، دنلب  هیرگ  هب  ادص  اهنز  مََرب ،  یئاج  هب  ار  امـش  هک  دـنراذگ  یمن  و  دـنراد ، یمن 

(270  .) مْوَقلا ِءالُؤه  یِلا  ٌزِراب  ّینِا  ًاْریَخ َو  ِکِسْفَِنب  ُهَّیَُخا  ای  ِکیصُوا  دومرف : دومن و  موثلک  ّما  هب  ور  ترضح  نآ  هک 

دیاش عادو  تبیصم  نکل  دنک  یم  نایرگ  ار  هدیدو  نایرب  ار  لد  یمامت  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  بئاصم  هک  دیوگ : ّفل  ؤم 
نآ دوخ  دالوا  هلزنم  هب  هک  شناگتـسب  زا  ای  ترـضح  نآ  زا  کـچوک  لاـفطا  ناـیبص و  هک  یتقو  نآ  صوصخ  دـشاب  رتداـیز  شرثا 

.دندرک هیرگ  دندش و  عمج  وا  رود  دندوب  ترضح 

ّرُح نب  هّللادیبع  همیخ  دیسر و  لتاقُم  یَنب  رصق  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نوچ  هدش  تیاور  هک  تسا  نآ  نیا  رب  دهاش  و 
يوس هب  ترضح  دوخ  دماین  وا  دیبلط و  ار  وا  وا و  دزن  هب  داتسرف  ار  قورسم  نب  جاّجَح  دید ، ار  یفْعُج 
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سپ دوب ، هایـس  بارُغ  لاب  لثم  شنـساحم  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  نم  رب  دـش  دراو  هک  تسا  لقن  ّرُح  نب  هّللادـیبع  زا.درب  فیرـشت  وا 
ترـضح نآ  رب  هک  یتّقر  دننام  زگره  مدرکن  ّتقر  و  دنک ، رپ  ار  مشچ  هک  ار  یـسک  وا  لثم  هن  وا  زا  رتوکین  زگره  ار  يدحا  مدـیدن 

 . یهتنا .دندوب  شرود  رد  شنایبِص  تفر و  یم  هار  مدید  هک  یتقو  رد  مدرک 

ءادّهشلا دّیس  رهّطم  نحص  رد  هّللا  همحر  یـسلجم  همّالع  دید  ای  ؤر  ملاعرد  هک  تسا  يرهبا  ییحی  ازریم  تیاکح  لاقم  نیا  دی  ؤم  و 
رد عورش  تساوخ  نوچ  دش و  هظعوم  لوغشم  سپ  تسا ،  سیردت  لوغـشم  هتـسشن  افّـصلا  قاط  رد  اپ  نییاپ  فرط  رد  مالّـسلا  هیلع 

: دیامرف یم  مالّسلااهیلع  هرهاط  هقیّدص  ترضح  تفگ  دمآ و  یسک  دنک  تبیصم 

زین یـسلجم  .دشاب  مدیهـش  دنزرف  عادو  رب  لمتـشم  هک  یبئاصم  نکب  رکذ  ینعی  ِدیهَّشلا ؛ يَِدلَو  ِعادِو  یلَع  هَلِمَتْـشُمْلا  َبئَّاصَمْلا  ِرُکُْذا 
(271  .) مدوب هدیدن  رمع  رد  ار  نآ  لثم  هک  دندومن  يدیدش  هیرگ  دندش و  عمج  يرایسب  قلخ  درک و  رکذ  ار  عادو  تبیصم 

: دومرف يو  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  تسا  هّیمون  هرشبم  نامه  رد  هک  دیوگ : ریقف 

.ام ياهتبیصم  ازع و  هماقا  رد  دننکب  مامتها  هک  ام  يانُما  ناتسود و  هب  دییوگب  ینعی  اِنِبئَّاصَم ؛ ِهَماِقا  یف  َنوُّمَتْهَی  اِنئانَُماَو  اِنئایلْو  َالاُولُوق 

رتخد دیبلط  شیوخ  تداهـش  زور  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  ترـضح  زا  ؛  هلمجلاب
همطاف دوب و  ضیرم  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  بانجو  هرهاظ  یتّیـصو  هدیچیپ و  یباتک  وا  هب  دومرف  اطعو  ار  همطاف  دوخ  گرزب 

هیلع نیسحلا  نب  یلع  هب  ار  باتک  نآ 
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.دیسر ام  هب  باتک  نآ  سپ  داد  مالّسلا 

سپ دوب  لیلع  ترضح  نآ  ار و  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  درک  رـضاح  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  هّیـصولا )  تابثا   ) رد
هک ار  حالس  فحاصَم و  فُحُص و  مولع و  هک  ار  وا  دومن  هاگآ  مالّـسلاامهیلع و  ءایبنا  ثیاروم  مظعا و  مسا  هب  وا  هب  دومرف  ّتیـصو 
وا هب  ددرگرب  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نوچ  هک  هدرک  رما  هتـشاذگ و  اهنع ) هّللا  یـضر   ) هَمَلَـس ُّما  دزن  تسا  تّوبن  ثیراوم  زا 

(272) .دراپس

دوخ هنیـس  هب  تفرگ و  رب  رد  ارم  مردپ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا  يدنوار )  تاوعد   ) رد
زا نک  ظفح  نم !  رسپ  يا  دومرف : و  دروخ ، یم  شوج  شکرابم  ندب  رد  اهنوخ  یْلغَت و  ُءَّامِّدلاو  دش  هتشک  هک  زور  نآ  رد  دینابسچ 

میلعت مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  وا  هب  دومرف  میلعت  مالّـسلااهیلع و  همطاف  نم  هب  ار  نآ  دومرف  میلعت  هک  ار  یئاعد  نم 
: وگب دومرف  راوشد و  میظع و  رما  دوش و  یم  لزان  هک  تخس  ياهالب  هودنا و  مهم و  تجاح  يارب  زا  لیئربج  ترضح  نآ  هب  دومن 

ِنَع َسّفَنُم  اـی  َریمَّضلا  ِیف  اـم  ُمَْلعَی  ْنِم  اـی  َنیِلئاّـسلا  ِجـئاوَح  یلَع  ُردـْقَی  ْنَم  اـی  ِمیظَْعلا  نآرُقْلاو  هط  ِّقَِحبَو  ِمیکَحْلا  ِنآرُقْلاَو  سی  ِّقَِحب 
ًدَّمَُحم َو یلَع  ِّلَص  یـسْفَّتلا ِر  َیِلا  ُجاتْحَیال  ْنَم  ای  ِریغَّصلا  َلْفِّطلا  َقِزار  ای  ِریبَکْلا  ِخـْیَّشلا  َمِحار  ای  َنیموُمْغَمْلا  ِنَع  َجّرَفُم  اـی  َنیبُورْکَمْلا 

(273) .اذَک اذَک َو  یب  ْلَعفا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ 

دّمحم ماما  ترضح  شیوخ  تافو  تقو  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  هک  هدش  تیاور  یفاک )   ) رد
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یماگنه مردپ  نم  هب  درک  ّتیصو  هک  هچنآ  هب  ارت  منک  یم  ّتیصو  نم !  ناج  رسپ  يا  دومرف : دینابسچ و  هنیس  هب  ار  مالّسلا  هیلع  رقاب 
: دومرف هدومن  نم  هب  مردپ  ار  ّتیصو  نیا  دومرف  دش و  رضاح  شتافو  هک 

.ُهّللا ًارِصان إ ال  َْکیَلَع  ُدِجَیال  ْنَم  َْملُظَو  َكاِّیا  َّیَُنبای 

(274) .ادخ رگم  درادن  یسرداد  يروای و  هک  یسک  رب  ملظ  زا  زیهرپب  نم !  ناج  رسپ  يا 

ردپ نوچ  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  .دـش  لاتق  مزاع  سیفن  سفن  هب  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  ترـضح  سپ  تفگ :  يوار 
ّما تفرگ ،  شیپ  نادـیم  هار  تشادـن  ریـشمش  نتـشادرب  تردـق  یناوتان  فعـض و  زا  هکنآ  اب  دـید  سک  یب  اهنت و  ار  دوخ  راوگرزب 

راذگب رادرب و  نم  زا  تسد  هّمع  يا  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  درگ ، رب  هدید  رون  يا  هک  داد  رد  ادن  وا  يافق  زا  موثلک 
راد زاب  هک  دومرف  موثلک  ّما  هب  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس  ترضح  منک ،  داهج  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  رـسپ  يور  شیپ  ات 

.دنامن یلاخ  مالّسلاامهیلع  دّمحم  لآ  لسن  زا  نیمز  ددرگن و  هتشک  ات  ار  وا 

تیاده هار  هب  دـنچ  ینت  هکلب  تساوخ  یمه  تشادـن و  زاب  تسد  تّما  ّتبحم  زا  لاح  نینچ  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هلمجلاب ؛ 
هّللا یلـص  ادخ  لوسر  مرح  زا  ار  نمـشد  ررـض  هک  تسه  یـسک  ایآ  هک  داد  رد  ادن  مرجال  .دباترب  يور  ناهارمگ  نآ  زا  دـیآ و  رد 
ادـخ زا  باوث  دـیما  هک  تسه  یـسردایرف  ایآ  دـسرتب ؟ ادـخ  زا  ام  باب  رد  هک  تسه  یتسرپ  ادـخ  ایآ  دـنادرگب ؟ مّلـس  هلآ و  هیلع و 

دشاب هتشاد 
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تهج هب  دندینـش  ار  شنینزان  يادـص  هک  اهنز  دـنک ؟ ام  يرای  ادـخ  تهج  هب  هک  تسه  يروای  ینیعم و  اـیآ  دـسرب ؟ اـم  داـیرف  هب  و 
(275) .دندرک دنلب  لیوع  هیرگ و  هب  ار  ادص  وا  یمولظم 

راوخ ریش  لفط  تداهش  نایب  رد 

لوا تمسق 

سپ منک ،  عادو  ار  وا  ات  دیراپـس  نم  هب  ار  مریغـص  كدوک  دومرف : مالّـسلاامهیلع  بنیز  بانج  هب  دمآ و  همیخ  رد  رب  ترـضح  سپ 
رب تخادـنا و  يریت  نیعل  يدـسا  لـهاک  نب  هلمرح  هک  دـسوبب  ار  وا  اـت  درب  وا  کـیدزن  هب  تروص  تفرگ و  ار  موصعم  كدوک  نآ 

: رعش نیا  رد  رعاش  هدرک  هراشا  تبیصم  نیا  هب  .درک و  دیهش  ار  وا  دیسر و  لفط  نآ  يولگ 

ِِهْلفِط ِلیبْقَِتل  يوْهَا  فِطَْعنُم  و  رعش : 

ًارَْحنَم ُمْهَّسلا  ُهَْلبَق  ُْهنِم  َلَّبَقَف 

نوخ ریز  ار  دوخ  ياهفک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  تفرگ و  ار  وا  مالّـسلااهیلع  بنیز  داد ، رهاوخ  هب  ار  كدوک  نآ  سپ 
نارگن ادخ  هک  اریز  دوش  لزان  نم  رب  هک  یتبیـصم  ره  نم  رب  تسا  لهـس  دومرف : دنکفا و  نامـسآ  بناج  هب  دش  رپ  هک  نیمه  تفرگ 

 . تسا

رد رکـشل  هک  دید  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نوچ  هک  هدرک  لقن  یبلک  دّـمحم  نب  ماشه  زا  هرکذـت )   ) رد يزوج  نبا  طبس 
: درک ادن  رکشل  نایم  رد  تشاذگ و  رس  رب  دوشگ و  مه  زا  ار  نآ  تشادرب و  ار  دیجم  نآرق  دنراد  رارصا  وا  نتشک 

 . مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ِهّللا  ُلوُسَر  ٌدّمحم  يّدَجَو  ِهّللا  ُباتِک  ْمُکَْنَیبَو  یْنَیب 

مردارب نم و  ّقح  رد  مّدج  لوق  دیـسرن  امـش  هب  ایآ  متـسین ؟  امـش  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  ایآ  دـیناد  یم  لالح  ارم  نوخ  هچ  يارب  موق  يا 
مالّسلا هیلع  نسح 
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(276 (؟ ِهَّنَْجلا ِلْهَا  ِبابَش  اِدّیَس  ِناذه  : 

 ، تسیرگ یم  یگنـشت  تّدـش  زا  هک  دوخ  دـالوا  زا  یلفط  هب  داـتفا  شرظن  هاـگان  دومن  یم  جاـجتحا  موـق  نآ  اـب  هک  ماـگنه  نیا  رد 
: دومرف تفرگ و  تسد  رب  ار  كدوک  نآ  ترضح 

؛ َلْفِّطلا اذه  اوُمَحْراَف  ینوُمَحْرَت  َْمل  ْنِا  ُمْوَق  ای 

ار وا  دـنکفا و  لفط  نآ  بناـج  هب  يریت  ناـشیا  زا  يدرم  سپ  دـینک ؛ محر  لـفط  نیارب  سپ  دـینک  یمن  محر  نم  رب  رگا  رکـشل ! يا 
ار ام  دندناوخ  هک  یموق  نیب  ام و  نیب  نک  مکح  ادخ ! يا  تفگ :  نتسیرگ و  هب  درک  عورش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دومن  حوبذم 

تـسا يا  هیاد  ینعی  عضرم  وا  يارب  زا  هک  نیـسح  ای  ار  وا  راذگب  هک  دمآ  اوه  زا  یئادن  سپ  ار ، ام  دنتـشک  سپ  ام  رب  دننک  يرای  هک 
(277  .) تشهب رد 

نوخ هب  ار  كدوک  نآ  دنک و  نیمز  رد  يدوگ  ریشمش  ماین  اب  دمآ و  دورف  بسا  زا  ترضح  هک  تسا  روطـسم   ( جاجتحا  ) باتک رد 
(278) .دومن نفد  ار  وا  سپ  درک  هدولآ  شیوخ 

هک ترضح  نآ  زا  يرسپ  يولگ  رب  دیـسر  دمآ  يریت  هک  درک  تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  يربط 
انْوَعَد ٍمْوَـق  َْنَیب  اـنَْنَیب َو  ْمُکْحا  ( 280) َّمَـهَّللا تـفگ :  یم  وا و  رب  ار  نوـخ  درک  یم  حـسم  ( 279  ) ترـضح نآ  سپ  دوـب  وا  راـنک  رد 

؟! انُولَتَقَف انوُرُْصنَِیل 

.دش نوریب  رازراک  يوس  هب  ریشمش  اب  سپ  دیشوپ  درک و  كاچ  ار  نآ  ینامی  تسا  يا  هماج  نآ  يا و  هْربَح  دندروآ  دومرف  رما  سپ 
(281  .) یهتنا

هب يور  دش و  بسا  رب  راوس  دش  غراف  شیوخ  لفط  راک  زا  نوچ  ؛  هلمجلاب
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: دومرف دروآ و  ناقفانم  نآ 

اُوبِغَر اًمِْدق  ُمْوَْقلا َو  َرَفَک  رعش : 

ِْنیَلَقَثلا ِّبَر  ِهّللا  ِباَوث  ْنَع 

ُهَْنباَو ًاِّیلَع  ُمْوَْقلا  َلَتَق 

ِْنیََوبَْالا َمیرَک  ِریَخلا  َنَسَح 

اوُعِمْجَا اُولاقَو  ْمُْهنِمًاقَنَح 

ِْنیَسُْحلا ِبْرَح  یِلا  َساَّنلا  اوُرُشُْحا 

(. 282  ) تایبالا

لد هراب  کی  هتـسش و  ایند  یناگدنز  زا  تسد  تشاد و  تسد  رد  هنهرب  ار  دوخ  ریـشمش  هک  یتلاح  رد  داتـسیا و  موق  نآ  لباقم  سپ 
: دومرف یم  تئارق  ار  راعشا  نیا  هتسب و  ادخ  ياقل  تداهش و  هب 

ٍمشاه ِلآ  ْنِم  ِرْهُّطلا  یلع  ُْنبا  اَنَا  رعش : 

ُرَْخفَا َنیح  اًرَْخفَم  اذِهب  ینافَک 

یشَم ْنَم  ُمَرْکَا  ِهّللا  ُلوُسَر  يّدَجَو 

ُرَهْزَی ِْقلَْخلا  ِیف  ِهّللا  ُجارِس  ُنَْحن  َو 

َدَمْحَا َِهلالُس  ْنِم  یُّما  ُمِطاف  َو 

ُرَفْعَج ِْنیَحانَْجلا  اذ  یعُْدی  یّمَع  َو 

ًاقِداص َلِْزنُا  ِهّللا  ُباتِک  انیف  َو 

ُرَکُْذی ِْریَْخلِاب  ُیحَْولا  يدُْهلااَنیفَو َو 

ْمِهِّلُک ساّنِلل  ِهّللا  ُنامَا  ُنَْحنَو 

ُرِهُْجن ِمانَْالا َو  ِیف  اذِهب  ُّرُِسن 
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اِنت الُو  یقْسَن  ِضْوَْحلا  ُهالو  ُنَْحنَو 

ُرَْکُنی َْسَیلام  ِهّللا  ِلوسر  ِْساکب 

ٍهَعیش ُمَرْکَا  َساّنلا  ِیف  اُنتَعیشَو 

(283) ُرَسْخَی ِهَمایِْقلا  َمْوَی  انُضِْغبُمَو 

یمیظع راتـشک  هکنآ  ات  دـنکفا  یم  كاله  كاخ  هب  ار  وا  دـمآ  یم  بلاغلا  هّللادـسا  دـنزرف  نآ  ربارب  رد  هک  ره  دـیبلط و  زرابم  سپ 
.درکن ترضح  نآ  نادیم  تئرج  یسک  رگید  داتسرف ، مّنهج  هب  ار  لاجِر  لاطبَا  ناعاجش و  زا  رایسب  تعامج  دومن و 

: دومرف دومن و  هنمیم  رب  هلمح  سپ 

ِراْعلا ِبوُکُر  ْنِم  ٌْریَخ  ُتْوَْملا  رعش : 

 : رعشِراّنلا ِلوُخُد  ْنِم  یلْوَا  ُراْعلاَو 

: دومرف درک و  هرسیم  رب  هلمح  بانج  نآ  سپ 

ِیلَع َْنب  ُْنیَسُْحلا  اَنَا  رعش : 

ینَْثنَا ْنَا ال  ُْتَیلآ 

یبَا ِتالایَع  یمْحَا 

284  ) یبّنلا نید  یلَع  یْضما 

هب ار  وا  نادـنزرف  نارای و  دنـشاب و  هدرک  هطاـحا  ار  وا  رایـسب  ياهرکـشل  هک  ار  يدرم  زگره  مسق !  ادـخ  هب  هتفگ :  تاوُر  زا  یـضعب 
هتخاس لصءاتسم  روُصحم و  ار  وا  تیب  لها  دنشاب و  هتشک  هلمج 
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یگنـشت و هوالع  هب  دوب  عمج  وا  رد  بئاصم  نیا  ماـمت  هچ  مدـیدن ؛  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زا  رت  بلقلا  ّيوق  رتعاجـش و  دنـشاب ،
شیالآ هنوگ  چـیه  هب  تسـشنن و  شراقو  نماد  رب  رارطـضا  بارطـضا و  درگ  اـهنیا ، دوجو  اـب  تحارج و  يرایـسب  ترارح و  ترثک 

نانچ دندرک  یم  هلمح  وا  رب  لاجِر  لاطبَا  هک  یماگنه  و  تشُک ،  یم  دز و  یم  لاح  نیا  اب  تشادن و  هار  شدوجو  تخاس  رد  لزلزت 
هراب رگید  دنتخیرگ ، یم  ادـخ  ریـش  دـنزرف  نآ  يور  شیپ  زا  دـندیمر و  یم  هدـید  گرگ  هّلگ  نوچ  ناشیا  هک  تخات  یم  ناشیا  رب 

نآ رب  ترضح  نآ  سپ  دندش ، یم  وا  گنج  هب  رضاح  دنداد و  یم  مه  اب  تشپ  رفن  رازه  یـس  نآ  دندمآ و  یم  رد  مه  درگ  رکـشل 
یم یهت  نمـشد  زا  وا  فارطا  یتخل  دندش و  یم  هدـنکارپ  قّرفتم و  وا  شیپ  زا  رـشَْتنُم  دارَج  دـننام  هک  دـنکفا  یم  هلمح  هوبنا  رکـشل 

(285) .دومرف یم  توالت  ار  ِهّللِاب  ِّالا  َهَّوق  الَو  َلْوَحال  هکرابم  هملک  دومن  یم  شیوخ  زکرم  هب  يور  رکشل  بلق  زا  سپ ،  تشگ . 

مینک لقن  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تعاجش  رد  ار  يدنه  يودنه  نرگ )  راک  زمیج   ) مالک ماقم  نیا  رد  تسا  هتسیاش  دیوگ : فل  ؤم 
:

هیلاح فراعتم  نابز  هک  ودُرا  نابز  هب  هتشون  نیچ  خیرات  رد  یباتک  هک  هدرک  لقن  صخـش  نیا  زا  ناجرم )  ؤل و  ؤل   ) رد موحرم  خیش 
نیع هک  مالک  نیا  دوب  هدش  تعاجـش  زا  يرکذ  یتبـسانم  هب  نوچ  هحفـص 111  رد  مّود  دلج  رد  دندرک ، پاچ  ار  نآ  تسا و  دـنه 

اجنآ رد  تسوا  ترابع  همجرت 
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تسا روکذم 

هچنانچ تسین ؛  نایب  لباق  متسُر  مان  ناشلباقم  رد  هک  هتشذگ  دنچ  ینادرم  نکل  تسا  هنامز  روهشم  متسر  تعاجش  يرداهب و  نوچ  )
هتفت گیر  رب  البرک  نادیم  رد  هک  یصخش  هک  ارچ  هتفای ؛  مّدقت  هبتر  ناعاجش  همه  رب  شتعاجش  هک  مالّـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح 

ملق .دوب  دهاوخن  فقاو  خیرات  زا  هک  درآ  یـسک  متـسر  مان  وا  لباقم  هب  دشاب  هدرب  راک  هب  یگنادرم  یگنـسرگ  یگنـشت و  تالاح  اب 
یـس هلباقم  رد  رفن  ود  داتفه و  یمدـق  تباث  حدـم  هک  تقاط  ار  هک  نابز  و  دراگن ، رب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  لاح  هک  تسا  ارای  ار  هک 

لاح و هک  تسا  اسر  ردـق  نیا  اجک  یلایخ  كزان  دـیامن ، ادا  دـیاب  هچنانچ  ار  کی  ره  تداهـش  راوخنوخ و  یفوک  یماش  جوف  رازه 
هک ینامز  ات  هتفرگ  ار  اهنآ  رود  جوف  رازه  هد  اب  دعس  رمع  هک  ینامز  نآ  زا  دمآ  شیپ  هچ  ناشرس  رب  هک  دنک  ریوصت  ار  اهنآ  ياهلد 

شیارب یمّود  ات  دیآ  یمن  رب  راک  اهنت  مدآ  زا  ینعی  دشاب  ود  کی ،  ياود  هک  تسا  روهشم  لثم  .درک  ادج  نت  زا  ار  سدق  ارـس  رمش 
تـسا هدرک  ریگ  فرط  راهچ  زا  نمـشد  ار  سک  نالف  هک  دوش  هتفگ  یـسک  ّقح  رد  هک  تسین  نآ  زا  رتالاب  هغلابم  .دشابن  راک  ددـم 

، دندادن تسد  زا  ار  یمدق  تباث  نآ  دوجو  اب  دندوب  هدرک  گنت  نانمشد  مسق  تشه  نت ،  ود  داتفه و  اب  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  رگم 
نمـشد .دـندوب  هتخیگنارب  تملظ  نافوط  هریت  ياهداب  لثم  ناشریت  هزین و  شراب  هک  دوب  دـیزی  جوف  رازه  هد  فرط  راـهچ  زا  هچناـنچ 

برع باتفآ  ترارح  مجنپ 
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دناوت یمن  تفای  برع  زا  ریغ  برع  یمرگ  تزامت و  هک  دش  ناوت  یم  هتفگ  هتفریذپن ،  ناکما  تروص  کلف  ریز  رد  شریظن  هک  دوب 
نکفا شتآ  هدنزوس و  مرگ  رونت  رتسکاخ  دننام  نز و  هلعش  باتفآ  تزامت  رد  هک  دوب  البرک  نادیم  هدیتفت  گیر  مشش  نمـشد  .دش 
رتملاظ همه  زا  هک  رگید  نمـشد  ود  یعقاو  دـندوب ، همطاف  ینب  ياپ  ياه  هلبآ  شیاهبابح  هک  تفگ  ناوت  یم  يراّهق  يایرد  هکلب  دوب 

دش یم  مک  تقو  نامه  نمشد  ود  نیا  يوزرآ  شهاوخ و  دندوبن ، ادج  یتعاس  زاباغد  یهارمه  لثم  یگنسرگ  مّود  یگنشت و  یکی 
يرداهب و دنـشاب  هدرک  هلباقم  ار  راّفک  اهرازه  هکرعم  نینچ  رد  هک  یناسک  سپ  .دـندیدرگ  یم  كاچ  كاچ  یگنـشت  زا  اـهنابز  هک 

(286  .) تسا متخ  ناشیا  رب  تعاجش 

ذـغاک و دیفـس  راسخر  رد  تسا  یئابرلد  نیکـشم  لاخ  ياج  هب  هک  تسرپ  تب  يودـنه  نیا  نیتم  مالک  زا  تجاح  لحم  دـش  ماـمت 
(. ار اراخب  دنقرمس و  مشخب  شیودنه  لاخ  هب  : ) دوش هتفگ  وا  شیاتس  رد  هک  راوازس 

 : لَّوَْالا ِِهقایِس  یِلا  ُمالَْکلا  َعَجر 

هچنآ ياوس  هداتسرف  كَرَد  هب  ار  رکشل  نآ  زا  نت  هاجنپ  دصُهن و  رازهکی و  ترـضح  نآ  هک  دنا  هدرک  لقن  هریغ  بوشآ و  رهـش  نبا 
تّوـق و نآ  ار  سک  چـیه  شنیرفآ  تشد  نهپ  رد  هک  تسنادـب  نیعل  دعـس  نبا  تقو  نـیا  .دوـب  هدوـمرف  حورجم  رادـمخز و  هـک  ار 

ریـشمش همعط  ار  رکـشل  مامت  ترـضح  نآ  دور  هنوگ  نیدب  راک  رگا  دنک و  شـشوک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  هک  تسین  یئاناوت 
 : تفگ دز و  رب  گناب  ار  نایهاپس  مرجال  .دنادرگ  دوخ 

هک اب  هک  دیناد  یم  ایآ  امش ! رب  ياو 
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 ، تسا مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بلاغ  ّلک  بلاغ  نیطَبلا  عَْزنَا  دـنزرف  نیا  دـیهد  یم  مزر  یتعاجـش  هچ  اب  دـینک و  یم  گنج 
بناج ره  زا  دیوش و  تسدمه  یگمه  هدنکفا .  كاله  كاخ  هب  ار  راگ  زور  ناریلد  برع و  ناعاجـش  هک  تسا  ردـپ  نآ  رـسپ  نیا 

: دیرآ هلمح  وارب 

ًهَزَرابُم ُهُولانَی  ْنَا  ْمُهایْعَا  رعش : 

ارَکِفلا اوُدَّعَص  اَّمل  َْياَّرلا  اُوبَّوَصَف 

ًهََعبْرَا ِبْرَْحلا  ِیف  ُهَوَْحن  اوُهَّجَو  ْنَا 

 : رعشارَجَحلا َّیِّطِْخلا َو  َمْهَّسلا َو  َْفیَّسلا َو 

رب اهریت  تفر  یم  رامش  هب  رازه  راهچ  اهنآ  ددع  هک  نازادناریت  دندروآ و  هلمح  راوگرزب  نآ  رب  بناج  ره  زا  ناوارف  رکـشل  نآ  سپ 
.دندرک اهر  ترضح  نآ  يوس  هب  دنداهن و  نامک 

تمـصع قدارـس  بناج  یتعامج  و  دندش ، لئاح  زجاح و  تیب  لها  مایِخ  وا و  نیبام  دـندرک و  هطاحا  ار  مولظم  بیرغ  نآ  رود  سپ 
زور زا  دیتشادرب و  نید  زا  تسد  رگا  نایفـسوبا !  نایعیـش  يا  هک  دومرف  دز و  موق  نآ  رب  گناب  تسنادب  نیا  نوچ  ترـضح  هتفرگ . 
یم برع  امـش  هک  اریز  دـینک ؛ دوخ  بسن  بسح و  هب  عوجر  دیـشاب  تریغ  اب  درم و  دازآ  اـیند  رد  سپ  دیـسرت  یمن  داـعم  تماـیق و 
یم دومرف : همطاف ؟  رسپ  يا  یئوگ  یم  هچ  تفگ :  درک و  ترضح  نآ  هبور  ایح  یب  رمش  .دراد  ّتیمح  تریغ و  برع  ینعی  .دیـشاب 
دینک عنم  سپ  تسا ؟  هانگ  ریـصقت و  هچ  ار  نانز  دـینک ، یم  دربن  نم  اب  امـش  منک و  یم  تلتاـقم  مراد و  گـنج  امـش  اـب  نم  میوگ 

يا هک  داد  رد  هحیص  رمش  ما .  هدنز  نم  ات  دنوشن  نم  مرح  ضّرعتم  هک  ار  دوخ  ناشکرس 
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 . تسا نیمه  ام  دوصقم  هک  دیوش  اّیهم  ار  وا  لتق  تسا و  میرک  يّوفک  هک  دیوش  رود  درم  نیا  هدرپارس  زا  رکشل 

نآ داهن و  ناشیا  رد  ریشمش  دمآ و  رد  ناشیا  يور  رد  كانبضغ  ریش  دننام  بانج  نآ  دندرک و  هلمح  ترضح  نآ  رب  نایهاپـس  سپ 
.دنداد یم  تشپ  نایرکـشل  درک  یم  يور  هک  وس  ره  هب  و  ار ، ناتخرد  گرب  نازخ  داب  هک  دـنکفا  یم  كاخ  هب  نانچ  ار  هوبنا  هورگ 

نیا زا  نادنچ  هد  دشونب  بآ  یتبرش  بانج  نآ  رگا  هک  دندوب  هتـسناد  نایفوک  تفرگ ،  شیپ  رد  تارف  هار  یگنـشت  ترثک  زا  سپ ، 
رب دومن  یم  تارف  دصق  ترضح  نآ  هاگ  ره  دندومن و  دودسم  ار  بآ  هار  دنتسب و  فص  هعیرـش  قیرط  رد  مرجال  .دشکب  دشوکب و 

دندوب هعیرـش  نابهگن  رادنامک  درم  رازه  راهچ  اب  هک  جاّجح  نبورمع  یملـس و  روْعَا  دندینادرگ ، یمرب  ار  وا  دـندرک و  یم  هلمح  وا 
فوفـص دنکفا و  یم  هلمح  ناشیا  رب  نابـضغ  ریـش  دننام  ترـضح  نآ  دیراذگم ، هعیرـش  رب  هار  ار  نیـسح  هک  دـندز  هاپـس  رب  گناب 

زا یگنشت  زین  بانج  نآ  بسا  دوب و  هنشت  تخس  دنار و  تارف  هب  ار  بسا  تخادرپب و  نمشد  زا  ار  هعیرش  هار  تفاکـشب و  ار  رکـشل 
 ، یماشایب وت  ات  مماشاین  بآ  هک  مسق  ادخ  هب  ما  هنشت  زین  نم  هنشت و  وت  هک  دومرف  ترضح  تشاذگ ؛  بآ  هب  رـس  تشاد  نوزفا  ّدح 

: دومرف ترضح  سپ  مریگ ،  یمن  یشیپ  وت  رب  نم  بآ  برُش  رد  ینعی  تشادرب  بآ  زا  رس  درک ، ترـضح  نآ  مالک  مهف  بسا  هَّنَاَک 
مماشآ و یم  نم  روخب  بآ 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 980 

http://www.ghaemiyeh.com


یـشون و یم  بآ  وت  نیـسح  يا  هک  تشادرب  داـیرف  يراوس  هاـگان  هک  دـماشایب  ناوـیح  نآ  اـت  تفرگ  رب  بآ  یفک  درب و  ارف  تسد 
.دننک یم  وت  تمرح  کته  دنور و  یم  تا  هدرپارس  هب  رکشل 

رب تخاـت و  نوریب  هعیرـش  زا  تعرـس  هب  تخیرب و  فک  زا  بآ  دینـش  نوعلم  نآ  زا  ار  مـالک  نیا  تریغ  ّتیمح و  ندـعم  نآ  نوچ 
 . هدوب هدرک  يْرکَم  ربخ  نیا  هدنیوگ  هتـشگن و  مایِخ  ضّرعتم  یـسک  هک  دش  مولعم  دیـسر  شیوخ  هدرپ  ارـس  هب  ات  درک  هلمح  رکـشل 

هتسکش ياهلد  هتـسخ و  ياهرطاخ  هتخوس و  ياهرگج  هتفـشآ و  لاح  اب  ناگمه  تیب  لها  تفگ ،  عادو  ار  تیب  لها  هراب  رگد  سپ 
هک دـناوتن  سک  چـیه  دـندوب و  تلاح  هچ  هب  ناشیا  هک  ددـنبن  تروص  هدـیرفآ  چـیه  رطاخ  رد  دـندمآ و  عمج  ترـضح  نآ  دزن  رد 

.دیامن ریرحت  ای  ریرقت  ار  ناشیا  لاح  تروص 

مناوتان مغ  نیا  ریرحت  زا  نم  رعش : 

مناج هب  شتآ  هدز  شریوصت  هک 

ندینش زا  دشابن  تقاط  ارت 

ندید دننام  دوب  یک  ندینش 

رکشل هدامآ  دننک و  رس  رب  يریـسا  رداچ  ات  داد  نامرف  دومن و  ّتیـصو  ار  ناشیا  یئابیکـش  ربص و  هب  درک و  عادو  ار  ناشیا  هلمجلاب ؛ 
ار امش  رما  تبقاع  دهد و  تاجن  نانمشد  ّرـش  زا  دنک و  تیامح  ظفح و  ار  امـش  دنوادخ  هک  دینادب  دومرف  و  دندرگ ، الب  تبیـصم و 

سپ دـیامرف ، تمارک  ضوع  دُزم و  مرک  مَِعن و  عاونا  هب  ار  امـش  دزاس و  التبم  الب  باذـع و  عاونا  هب  ار  امـش  نانمـشد  دـنک و  ریخ  هب 
امش تلزنم  تبترم و  زا  هک  دیئوگم  ینخس  دیئاشگم و  هوکش  هب  نابز 
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.دومن نادیم  هبور  دومرفب و  نانخس  نیا  دهاکب ،

مود تمسق 

 : هتفگ ماقم  نیا  رد  رعاش 

دومن مرح  عادو  هاگمیخ و  هب  دمآ  رعش : 

هاگن یمه  ترسح  هب  دومن  ناکدوک  رب 

کشادناشف خر  رب  رب و  رد  دناشن  ار  نیا 

هآ هدیشک  لد  زا  لد و  رب  تشاذگ  ار  نآ 

دومن اپ  هب  تمایق  روش  تیب  لها  رد 

هاگبرح يوس  ناور  تشگ  هاگمیخ  و ز 

وا يافق  رد  دش و  هاگمزر  يوُس  وا 

هابَا او  گناب  دش و  هاخا  او  دایرف 

یم هتشپ  هتشک  زا  هنشت  بل  اب  تخادنا و  یم  دز و  یم  تخات  نافلاخم  رکشل  فص  رب  دینادرگب و  نادیم  يوس  هب  بکرم  نانع  سپ 
كاخ اب  ار  راّجف  رارـشا و  نوخ  رادبآ  ریـشمش  برـض  هب  تخیر و  یم  نیمز  رب  ار  ناقفانم  نآ  ناهرـس  نازخ  گرب  دننام  تخاس و 

ولگ و ور و  رب  ار  اهریت  نآ  قح  هار  رد  ترـضح  نآ  دـندومن ، نارابریت  ار  وا  فرط  ره  زا  رکـشل  تخیمآ ،  یم  تخیر و  یم  هکرعم 
تشپراخ تشپ  نوچ  شکرابم  هنیس  تسشن  ترضح  نآ  هرز  ياه  همـشچ  رب  هک  گندخ  ترثک  زا  دیرخ و  یم  دوخ  كرابم  هنیس 

 . تشگ

نآ عیمج  هدـش و  تیاور  زین  رتداـیز  تفاـی و  تحارج  تسیب  دصیـس و  زا  هداـیز  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  زا  هلوقنم  تیاور  هب  و 
یگتسخ فعض و  يرایسب  یگنشت و  ترثک  تحارج و  يرایـسب  زا  ترـضح  تقو  نیا  رد  دوب ، ترـضح  نآ  يور  شیپ  رد  اهمخز 

نیبـج رب  گنـس  نآ  ترـضح ،  نآ  بناـج  هب  تخادـنا  یگنـس  یملاـظ  هاـگان  هک  دـشاب  هدرک  تحارتـسا  یتعاـس  اـت  دومرف  فقوت 
شیوخ هماج  ترضح  .دیدرگ  يراج  شنینزان  تروص  رب  وا  ياج  زا  نوخ  دیسر و  شکرابم 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 982 

http://www.ghaemiyeh.com


شکرابم و هنیـس  رب  دوب  هبعـش  هس  هدولآرهز و  شناکیپ  هک  يریت  هاگان  هک  دنک  كاپ  نوخ  زا  ار  دوخ  هرهچ  مشچ و  ات  تشادرب  ار 
 : تفگ لاح  نآ  رد  ترضح  درک و  رد  هب  رس  يوس  نآ  دیسر و  شکاپ  لد  رب  یلوق  هب 

.ِِهلآ ِْهیَلَع َو  ُهّللا  یَّلَص  ِهّللا  ِلوُسَر  ِهَِّلم  یلَع  ِهّللاب َو  ِهّللا َو  ِمِْسب 

نیمز يور  رد  هک  ار  يدرم  دنـشک  یم  تعاـمج  نیا  هک  یناد  یم  وت  نم !  دـنوادخ  يا  تفگ :  درک و  نامـسآ  يوس  هب  ور  هاـگنآ 
يراج نوخ  نادوان  دـننام  مومـسم  ریت  نآ  ياج  زا  دیـشک و  نوریب  اـفق  زا  ار  ریت  نآ  دُرب و  تسد  سپ  تسین .  وا  زج  يربمغیپ  رـسپ 
فیرش نوخ  نآ  زا  دناشفا و  یم  نامسآ  بناج  هب  دش  یم  رپ  نوخ  زا  نوچ  تشاد  یم  تحارج  نآ  ریز  هب  تسد  ترضح  دیدرگ ،

يور رـس  اب  هک  دومرف  دـیلام و  دوخ  نساحم  يور و  رـس و  رب  درک و  رپ  نوخ  زا  ار  تسد  فک  هراب  رگید  تشگ ،  یمن  رب  يا  هرطق 
ناگدنشک مان  درک و  مهاوخ  رادید  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  مّدج  هدرک ،  باضخ  شیوخ  نوخ  هب  هدولآ و  نوخ 

(287  .) تشاد مهاوخ  هضرع  وا  هب  ار  دوخ 

رکذ اجنیا  رد  ار  نآ  نم  هک  تسا  هتـسیاش  تسا ،  هدروآ  مظن  هب  وکین  ار  تبیـصم  نیا  هّبحملا )  جارعم   ) بحاص هک  دـیوگ : فل  ؤم 
 : هدومرف منک ، 

راربا ناطلس  دش  زاب  زکرم  هب  رعش : 

راکیپ مخز  زا  یمد  دیاسآ  هک 

نمشد تسد  زا  دنکف  یگنس  کلف 

نَسْحَا هّللا  ُهْجَو  یناشیپ  هب 

 ، هنیک زا  دز  هچ 
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ار افج  گنس  نآ 

ار امندزیا  هنییآ  تسکش 

دمرس قشع  يور  تشگ  نوگلگ  هک 

دّمُحم يور  دُُحا  زور  رد  هچ 

هاش نآ  تساوخ  تمارک  ناماد  هب 

هاگان هب  دیادزب  هرهچ  زا  نوخ  هک 

نشور دیشروخ  زا  رتنشور  یلد 

نشوج خرچ  ریز  دش ز  نایامن 

رکشلز يریت  شو  ساملا  یکی 

رپ ات  ياج  هش  لد  ردنا  تفرگ 

نامیا لها  هانپ  تشپ و  زا  هک 

ناکیپ هدولآ  رهز  دیدرگ  نایع 

نوچیب ياتکی  قلاخ  ماقم 

نوخ رپ  تشگ  ناکیپ  هدولآ  رهزز 

شنانچ ولهپ  رب  هزین  دز  نانس 

شنانس زا  دیردب  هّللا  ُْبنَج  هک 

تخارفا تیار  ارآ  لد  شرادید  هب 

تشاذگب قشع  راب  قشع  دنمس 

مدآ لْسَن  رخف  لصو  رکش  هب 

مد نآ  ردنا  تفگ  یم  داتُفا و  ورب 
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اکاوَه یف  اّّرُط  َْقلَْخلا  ُتْکَرَت 

اکارَا ْیَِکل  َلایِْعلا  ُتْمَْتیَاَو 

ابِْرا ِّبُْحلا  ِیف  ینَتْعّطَق  َْولَو 

(288) اکاوِس یِلا  ُدا  ؤُْفلا  َّنَح  اَمل 

مرش زاای  میب  زا  ای  دمآ  یم  کیدزن  وا  دصق  هب  هک  ره  داتسیا و  زاب  رازراک  زا  درک و  هبلغ  ترضح  نآ  رب  یناوتان  فعض و  تقو  نیا 
ناور ترضح  نآ  بناج  هب  دوب  ( 289) رسی نب  کلام  شـسحن  مان  هک  هدنک  هلیبق  زا  يدرم  هکنآ  ات  تشگ .  یمرب  درک و  یم  هرانک 

هتفاکش دوب  ترضح  نآ  سدقم  رس  رب  هک  یهالک  دز  شکرابم  رس  رب  یتبرض  ریشمش  اب  تفگ و  بانج  نآ  هب  مانشد  ازسان و  دش و 
 . دشرپ نوخ  زا  هالک  نآ  هک  يدح  هب  دش  يراج  نوخ  دیسر و  شسدقم  رس  رب  ریشمش  دش و 

نوخ رپ  هالک  نآ  سپ  .دنک  روشحم  ناملاظ  ابارتدنوادخ  یماشاینو و  يروخن  تسد  نیااب  دومرف : درک و  نیرفن  وا  قح  رد  ترضح 
يور رب  همامع  تشاذگ و  رس  رب  رگید  هالک  تسبب و  ار  رس  مخز  دیبلط و  یلامتسد  دنکفیب و  كرابم  قرف  زا  ار 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 985 

http://www.ghaemiyeh.com


ار وا  تساوخ  درب و  شیوخ  هناخ  هب  اروشاع  هعقاو  زا  دعب  تفرگ و  رب  دوب  زخ  زا  هک  ار  نوخ  رپ  هالک  نآ  رسی  نب  کلام  تسب .  نآ 
دنزرف يذوخءام  سابل  نم  هناخ  رد  هک  دز  وا  رب  گناب  دـش  هگآ  هک  يّدـبلاّرحلا  تنب  هللادـبع  ُّما  شا  هجوز  دـیوشب  نوخ  شیالآ  زا 
ياعد زا  دوب و  لاح  دب  ریقف و  نوعلم  نآ  هتـسویپو  .دنک  رپ  شتآ  زا  ار  تربق  دنوادخ  نم  هناخ  زا  وش  نوریب  يروآ ؟  یم  ار  ربمغیپ 

زا نوخ  ناتسمز  رد  دیدرگ و  یم  کشخ  بوچ  ود  دننام  ناتـسبات  رد  دوب و  هداتفا  راک  زا  وا  تسد  ود  ره  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
 . دش لصاو  منهج  هبات  دوب  لآم  نارسخ  لاح  نیا  رب  دیکچ و  یم  اهنآ 

دندروآ و وا  هب  ور  نآ  زا  سپ  دندرک  گنرد  ترضح  نآ  گنج  زا  يا  هظحل  رکشل  هّللا  همحر  دیفم  هّللا و  همحر  دّیـس  تیاور  هب  و 
راوگرزب ّمع  نوچ  دوب  قهارم  ریغ  یکدوک  دوب و  مایِخ  نایم  رد  هک  نسح  نب  هللادبع  ماگنه  نیا  (290) دندرک هطاحا  راو  هرئاد  ار  وا 

يومع هب  ار  دوخ  رگم  ات  دیود  نوریب  همیخ  زا  ترـضح  نآ  تمدخ  گنهآ  هبو  تفرب  يو  زا  ناوت  بات و  دـید  لاح  نیدـب  ار  دوخ 
ادن زین  مالّـسلا  هیلع  ماما  يوس  نآ  زا  تفرگب و  ار  وا  دش و  نوریب  باتـش  هب  وا  بقع  زا  مالّـسلااهیلع  بنیز  بانج  .دـناسر  راوگرزب 

.دیامن نامحر  یب  نانـس  ریت و  فده  ار  دوخ  دـیآ و  زیگناالب  نادـیم  نیا  رد  هک  راذـگم  راد  هاگن  ار  هللادـبع  رهاوخ ، يا  هک  داد  رد 
رد هچ  ره  مالّسلااهیلع  بنیز  بانج 
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شیوخ يومع  زا  مسق !  ادخ  هب  تفگ :  دومن و  یتخس  عانتما  همیخ  يوس  هب  نتشگرب  زا  هللادبع  دیـشخبن و  هدیاف  درک  مامتها  وا  عنم 
بعک نب  رَْجبَا  تقو  نیا  رد  دـیناسر ، دوخ  يومع  هب  ار  دوخ  مامت  لیجعت  هب  دـیناهر و  شا  همع  گـنچ  زا  ار  دوخ  منکن و  تقراـفم 

ياو دومرف : ملاظ  نآ  هب  دیسر و  هدازهاش  نآ  هک  دروآ  دورف  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هب  هک  دوب  هدرک  دنلب  ار  دوخ  ریـشمش 
شیپ رد  تخاس و  رپس  ار  دوخ  تسد  هللادبع  دروآ  دورف  غیت  نوچ  نوعلم  نآ  یشکب ؟  ارم  يومع  یهاوخ  یم  هیناز ،  رسپ  يا  وت ! رب 
نیریز تسوپ  اب  هک  دش  هدیرب  يوحن  هب  دش و  دنلب  شندرگ  عطق  يادص  هکنانچ  درک  عطق  ار  مولظم  نآ  تسد  ریشمش  داد ، ریشمش 

! ردارب دنزرف  يا  دومرف : دینابـسچ و  دوخ  هنیـسرب  تفرگب و  ار  وا  ترـضح  هاّمع !  ای  هاتبا !  ای  هک  تشادرب  دایرف  لفط  نآ   . تخیوایب
قحلم تنراوگرزب  ناردـپ  هب  ارت  دـنوادخ  نونکا  مه  ریگرامـش ، هب  یبوخ  ریخ و  رد  زا  ار  نآ  دـیآ و  دورف  وت  رب  هچنآ  رب  نک  ربـص 

(291  ) .درک دیهش  شیوخ  ّمع  لغب  رد  ار  وا  تخادنا و  كدوک  نآ  بناج  هب  يریت  هلمرح  سپ  .دومن  دهاوخ 

ِتاـکََرب ْمُهْعَْنماَو  ِءاـمَّسلا  َرْطَف  ْمُْهنَع  ْکِْـسمَا  َّمُهَّللَا  تفگ :  یم  تقو  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  مدینـش  هـک  هـتفگ  ملـسم  نبدـیمح 
(292  .) خلا ِضْرَالا 

مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماما  اب  دندوب  هدنامیقاب  هک  یناسک  رب  لامـش  نیمی و  زا  دـندرک  هلمح  هلاّجر  هک  هدومرف  هّللا  همحر  دـیفم  خـیش 
اب دنامن  یقاب  دندیناسر و  لتق  هب  ار  ناشیا  سپ 
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.رفنراهچ ای  رفن  هس  زج  ترضح  نآ 

هک يا  هماج  نم  يارب  دیروایب  دومرف : مالّسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  هک  دنا  هدومرف  نارگید  و  ( 293  ) هّللا همحر  سواط  نبدیس 
یـسک ار  هماج  نآ  دننک  نوریب  ار  میاه  هماج  موش و  هتـشک  نوچ  ات  مشوپب  میاه  هماج  ریز  رد  ار  نآ  هک  دنکن  تبغر  نآ  رد  یـسک 

، دیـشوپن ار  نآ  داتفا  یم  گنت  شکرابم  ندب  رب  دوب و  کچوک  نوچ  دندرک ، رـضاح  شیارب  يا  هماج  سپ  .دـنکن  نوریب  نم  نت  زا 
دیـس تیاور  هب  و   . دیـشوپ رد  هاگنآ  دـندروآ  رتعیـسو  هماج  سپ  دـیروایب ؛  رتداشگ  نیازا  هماـج  تسا  ّتلذ  لـها  هماـج  نیا  دومرف 
اّمَلَف دیشوپ ، دوخ  ياه  هماج  ریز  رد  ار  نآ  دتفیب و  تمیق  زا  ات  درک  هراپ  ار  نآ  عضوم  دنچ  ترـضح  دندروآ  هنهک  هماج  هّللا  همحر 

.دندروآ نوریب  شفیرش  نت  زا  زین  ار  هماج  هنهک  نآ  دش  دیهش  نوچ  ُْهنِم  ُهوُدَّرَج  َِلُتق 

شنهریپ ریز  دیشوپب  هنهک  سابل  رعش : 

شنتز شنمدب  مصخ  دنکن  نورب  ات  هک 

روتس ّمُس  ریز  هک  تجاح  هچ  هنهک  سابل 

شنفک ای  هماج  دنشوپ  هک  دنامن  ینت 

نآ رب  درک  ور  شنامالغ ،  زا  ینعی  شلها  زا  رفن  هس  رگم  يدحا  ترـضح  نآ  اب  دنامن  یقاب  نوچ  هک  هدومرف  هّللا  همحر  دیفم  خـیش 
ترثک زا  دنام و  اهنت  ترضح  نآ  دندش و  دیهـش  رفن  هس  نآ  ات  دندرک  یم  وا  تیامح  رفن  هس  نآ  و  دیدرگ ، هعفادم  لوغـشم  موق و 
لامـش نیمی و  هب  ار  ناشیاو  هدیـشک  موق  نآ  رب  ریـشمش  لاح  نیا  اـب  دوب و  هدـش  نیگنـس  دوب  هدیـسر  شندـب  رـس و  رب  هک  تحارج 

يدبو رش  ره  هیام  ریمخ  هک  رمش  دومن  یم  قرّفتم 
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ریت ار  ترضح  نآ  هک  درک  رما  ار  نارادنامک  دنـشک و  فص  ناگدایپ  تشپ  رد  هک  درک  رما  دیبلط و  ار  ناراوس  دیدب  نیا  نوچ  دوب 
راخ ِراخ  دننام  اهریت  نآ  هک  دیـسر  شندب  رب  ریت  نادنچ  دندومن و  ریت  فدـه  ار  سک  یب  مولظم  نآ  نارادـنامک  سپ  دـننک ، ناراب 

، دـندومن فقوت  شلباقم  رد  زین  رکـشل  داتـسیا و  زاـب  گـنج  زا  ترـضح  نآ  ماـگنه  نیا  .دـیدرگ  ناـیامن  شکراـبم  ندـب  رب  تشپ 
: دومرف درک و  ادن  ار  دعس  رمع  دمآ و  همیخ  رد  رب  دید  نینچ  هک  مالّسلااهیلع  بنیز  شرهاوخ 

شیر تروـص و  هب  شکـشا  يربـط  تیاور  هب  .دادـن و  شباوـج  دعـس  رمع  ِْهَیِلا ! ُرَْظنَت  َْتنَا  هّللا َو  ِدـْبَع  وـُبَا  ُلَـتُْقیَءا  رَمُع  اـی  َکَْـحیَو 
درک و رکـشل  هب  ور  مالّـسلااهیلع  بـنیز  باـنج  سپ  ( 294  ) دـینادرگرب هردـخم  نآ  زا  ار  دوخ  تروص  دـیدرگ و  يراـج  شـسحن 

 . دادن باوج  ار  وا  يدحا  تسین ؟  یناملسم  امش  نایم  رد  ایآ  امش  رب  ياو  دومرف :

لثم تفرب و  وا  زا  رازراک  توق  دش و  تسـس  شمادـنا  تحارج  مخز و  ترثک  زا  نوچ  هک  هدرک  تیاور  هّللا  همحر  سواط  نبدـیس 
توق اب  دمآ و  رد  ترـضح  رانک  زا  هدرمـش  تمینغ  ار  تقو  ینَزُملا  بهو  نب  حلاص  تقو  نیا  دوب ، هدش  ریت  زا  رپ  شندـب  تشپراخ 
دومرف لاح  نیا  رد  ( 295  ) دمآ نیمز  رب  تسار  فرط  زا  شکرابم  يورو  داتفا  رد  بسا  زا  هکنانچ  دز  شکرابم  يولهپ  رب  هزین  مامت 

:

.ِهّللا ِلوُسَر  ِهَِّلم  یلَع  ِهّللِابَو َو  ِهّللا  ِمِْسب 

ُِلتاُقی َلَعَج  لیلَْجلا  ِِکلَْملا  ُشْرَع  ِضْرَالا  یَلَع  يوَه  ِلیْزنَّتلاَو َو  یْحَْولا  لَْکیَه  ْنِم  ِسَرَْفلا  ُجْرَـس  یلَخ  اّمَلَف  .داتـسیا  تساخرب و  سپ 
َدَْعقَا ًالاِتق  ٌلِجار  َوُه  َو 
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.َبَبُّللا َباْبلَالا َو  ِسُؤُّرلا  ِنَعَراطَا  ِبَرَْعلا َو  ِناسُْرف  َلوُقُع  َلَهْذَا  َِصئارَْفلا َو  َدَعْرَا  َسِراوَْفلا َو 

هک تشادرب  دایرف  دـیود و  نوریب  همیخ  رد  زا  دـیدب  نیا  نوچ  دوب  ردارب  تمـس  هب  شهّجوت  ماـمت  هک  مالّـسلااهیلع  بنیز  ترـضح 
اهنابایب يور  رب  دیـشاپ و  یم  مه  زا  اههوک  شاک  داتفا و  یم  نیمزرب  دش و  یم  بارخ  نامـسآ  شاک  يا  ُهاتیبلها  او  ُهادّیـسا  هاخااو و 

.دش یم  هدنکارپ 

ار نیـسح  راک  ارچ  دیرب ؟ یم  هچ  راظتناو  دـیا  هداتـسیا  هچ  يارب  داد  رد  ادـن  ار  دوخ  رکـشل  نشوجلا  يذ  نبرمـش  هک  تفگ :  يوار 
يوَنَغ بویاوبا  دز ، شکرابم  ناهد  رب  يریت  میمت  نب  نیصح  دندرک ، هلمح  وس  ره  زا  ترـضح  نآ  رب  یگمه  سپ  دینک ؟ یمن  مامت 

هک دز  یمخز  شکرابم  شودرب  رگید  یملاظ  درک و  شعطق  دز و  شپچ  فک  رب  کیرـش  نب  هَعْرُز  دز و  شفیرـش  موقلح  رب  يریت 
یمن تقاط  تساخ ،  یمرب  دایز  تقشم  هب  یهاگ  هک  دوب  هدش  بلاغ  ترضح  نآ  رب  فعـض  نانچ  داتفا و  رد  يور  هب  ترـضح  نآ 
هنیـس ياهناوختـسا  رد  درب  ورف  هدروآ و  نوریب  سپ  دربورف  شکرابم  يولگرب  هب  زین  نوعلم  نانِـس  هکنیا  ات  داتفا  یم  يور  رب  دروآ و 

(296) .داتفا رد  مولظم  نآ  هک  دنکفا  ترضح  نآ  فیرش  رحن  رب  يریتو  تفرگب  نامک  هاگنآ  درکن  افتکا  مه  نیا  رب  شا و 

ار شّـسدقم  نوـخ  ،و  دـش عـقاو  نیمزرب  ترـضح  نآ  سپ  دیـسر  شکراـبم  هنیـس  رب  ریت  نآ  هک  تسا  بوـشآ  رهـش  نبا  تیاور  رد 
وا تسار  فرط  رد  هک  يدرم  هب  تفگ  دعس  رمع  سپ  هبترم .  دنچ  دوخ  رس  رب  تخیر  یم  تفرگ و  یم  دوخ  ياهفکاب 
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تقبـس ترـضح  نآ  لتق  يوس  هب  دینـشب  نیا  نوچ  دیزی  نب  یلْوَخ  نک .  تحار  ار  وا  ور و  نیـسح  يوس  هبو  وش  هدایپ  بسا  زا  دوب 
هب رمش  تسناوتن ؛  تفرگ و  ار  وا  یشزرل  دعر و  دنک  ادج  ار  ترـضح  نآ  كرابم  رـس  هک  تساوخ  دش و  هدایپ  نوچ  دیود  درک و 

؟  يزرل یم  ارچ  دنادرگ  هراپ  هراپ  ار  تیوزاب  ادخ  تفگ  يو 

(297) .درک ادج  ار  مولظم  نآ  سدّقم  رس  ، رفاک نوعلم  نآ  دوخ  سپ 

موـقلحرب ار  شریـشمش  دـمآ و  ترـضح  نآ  دزن  دـش و  هداـیپ  هّللا -  ُهنََعل  سَنَا -  نب  نانـس  هک  هدوـمرف  هّللا  همحر  سواـط  نب  دـّیس 
ردام ردـپ و  تهج  زا  مدرم  همه  زا  يربمغیپ و  رـسپ  وت  هک  مناد  یم  منک و  یم  ادـج  ارت  رـس  نم  هک  هّللاو   : تفگ یم  دز و  شفیرش 

(298 !) دیرب ار  شسّدقم  رس  سپ  يرتهب ، 

درک و یم  هلمح  وا  رب  نانِس  دمآ  یم  وا  کیدزن  هک  ره  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  تداهـش  ماگنه  هک  تسا  يربط  تیاور  رد 
.درپس یلْوَخ  هبو  درک  ادج  نت  زا  ار  رس  وا  دوخ  هکنآ  ات  دربب  ار  بانج  نآ  رس  رگید  سک  ادابم  هکنآ  يارب  دومن  یم  رود  ار  وا 

اُهُبتْکَا ُتْدَرَا  ْنِاُهَعِجاَف  رعش : 

ٍرّکّدُِملاهُرْکِذًهَلَمُْجم

اُهِلئاح َلاحَو  یعُومُد  ْتَرَج 

ُِربُّزلاَو ِنوُفُْجلا  ِظَْحل  َْنَیبام 

هک دشرات  هریت و  اوه  نانچ  تفرگ و  ندیزرو  خرس  يدابو  دش  ادیپ  اوه  رد  دوب  کیرات  هایس و  هک  یتخـس  رابغ  ماگنه  نیا  رد  سپ 
دـش نشوراوه  یتعاس  زا  سپ  هکنیا  ات  دندوب  باقع  دـصّرتم  باذـع و  رظتنم  نامدرم  دـید ، یمن  يرگید  زا  يرثاو  نیع  سک  چـیه 

.دیدرگ عفترم  تملظو 

تسا هدرک  تیاور  هّللا  همحر  یمق  هیولوق  نبا 
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ار یصخش  نایرکشل  تشگ ،  دیهش  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  یماگنه  نآ  رد  : دومرف مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک 
منزن و هحیـص  هنوگچ  تفگ :  تسیچ ؟  يارب  دایرف  هلان و  همه  نیا  ! درم يا  نک  سب  : دـنتفگ دـنز  یم  هرعن  هحیـص و  هک  دنتـسیرگن 

ینامز دنک و  یم  نامسآ  يوس  هب  رظن  یهاگ  هداتـسیا  منیب  یمار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکنآ  لاح  منکن و  دایرف 
رد مه  نم  دیامن و  كاله  ار  نیمز  لها  مامت  دنک و  نیرفنو  دناوخب  ار  ادخ  هک  مسرت  یم  نآ  زا  دیامرف ، یم  هراظن  ار  امـش  هاگبرح 
هک رگید  یهورگ  و  دیوگ ، یم  هناهیفس  نخسو  هناوید  تسا  يدرم  نیا  هک  دنتفگ  مهاب  رکشل  زا  یـضعب  موش .  كاله  ناشیا  نایم 

يدونـشخ تهج  هب  میدرک و  نتـشیوخ  رب  گرزب  یمتـس  هک  مسق  ادخ  هب  دنتفگ  دـندش و  هّبنتم  مالک  نیا  زا  دـنیوگار  اهنآ  نوباّوت 
هچنآ ناشیا  رما  زا  دش  عقاو  دندرک و  جورخ  دایز  نبا  رب  دـندرک و  هبوت  اج  نامه  میتشک و  ار  تشهب  لها  ناناوج  دّیـس  هّیمُـس  رـسپ 

.دش عقاو 

(299  .) مینادن لیئربج  زجار  وا  ام  : دومرف ؟ دوب سک  هچ  هدننز  هحیص  نآ  موش  تیادف  تفگ :  يوار 

تصش لاس  مّرحم  مهد  هبنش  زور  رد  تفر  ایند  زا  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دیـس  ترـضح  هک  هدومرف  داشرا )  ) رد هّللا  همحر  دیفم  خیش 
حرـش هب  هک  يوحن  هب  دوب  ایالب  رب  رباص  ناشطع و  مولظم و  تشگ و  دیهـش  هک  یلاح  رد  زور  نآ  رهظ  زاـمن  زا  دـعب  يرجه  مکی  و 

نآ زا  لاس  تفه  هک  دوب  لاس  تشه  هاجنپ و  تقو  نآ  رد  بانج  نآ  فیرش  ّنس  تفر و 
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اب مالّـسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  شردـپ  اب  لاـس  تفه  یـس و  ودوب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شراوگرزب  دـج  اـب  ار 
یم باضخ  و  دوب ، لاس  هدزای  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  دـعب  شتماما  تّدـم  لاس و  تفه  لهچ و  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  شردرب 

(300) .دوب هدش  نوریب  شضراع  زا  باضخ  دش  هتشک  هک  یتقو  رد  گنر و  انح و  اب  دومرف 

تسا يورم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هکنانچ  هدش  دراو  نآ  بوجو  رد  هکلب  ترـضح  نآ  ترایز  تلیـضف  رد  رایـسب  تایاور 
زین .دراد و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  تماما  هب  رارقا  داقتعا و  هک  ره  رب  تسا  بجاو  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسُح  تراـیز  دـندومرف : هک 

هک هدومرف  مالّسلا  هیلع  لوسر  ترـضح  و  هلوبقم .  هرمع  دص  روربم و  جح  دص  اب  تسا  لداعم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  هدومرف 
ترضح نآ  ترایز  تلیضف  باب  رد  رابخا  تس و  مزال  وا  يارب  تشهب  وا  تداهش  زا  دعب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  دنک  ترایز  هک  ره 

(301  .) یهتنا میا .  هدرک  داریا  رازملا ) کسانم   ) باتک رد  ار  نآ  زا  يا  هلمج  ام  تسا و  رایسب 

دش عقاو  تداهش  زا  دعب  هک  یعیاقو  نایب  رد  مراهچ :  لصف 

رس و دیطلغ و  ترضح  نآ  نوخ  رد  ترضح  نآ  بسا  دیـسر ، تداهـش  هعیفر  هجرد  هب  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  نوچ 
دزن نوچ  دش  هدرپ  ارس  يوس  هب  هناور  دروآرب و  یلیوَع  گناب و  تروص  یلعَا  هب  داد و  شیالآ  فیرـش  نوخ  نآ  هب  ار  دوخ  لُکاک 

نآ يادـص  نوچ  مالّـسلا  هیلع  ماما  نارتخد  داد ، ناـج  اـت  دز  نیمز  رب  ار  دوخرـس  درک و  هحیـص  نادـنچ  دیـسر  ترـضح  نآ  همیخ 
زا دندینش  ار  ناویح 
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 ، هدش دیهش  بانج  نآ  هک  دنتسناد  سپ  دیآ  یم  نوخ  هب  هقرغ  بحاص  یب  هک  تسا  ترضح  نآ  بسا  دندید  دندیود  نوریب  همیخ 
(302) .دش دنلب  هامامااو  هانیسحاو و  دایرف  تفرگ و  الاب  تمصع  قدارس  نایگدرپ  زا  زیختسر  ياغوغ  تقو  نآ 

 : هتفگ ماقم  نیا  رد  برع  رعاش 

ِِهئاِسن َوَْحن  ِْطبِّسلا  ُداوَج  َحارَو  رعش : 

الِّمَرَتُْملا یِماّظلا َء  یْعنَیَو  ُحُونَی 

ارِس اوَح  ِلوُسَّرلا  ُتاّیَُنب  َنْجَرَخ 

الَخ ْدَق  ُجْرَّسلاَو  ِْطبِّسلا  َرْهُم  َّنَیاعَف 

ِهِدْقَِفل دودُْخلا  ِمْطلَّلب  َْنیَمْدَاف 

یلَطْصَی َْسَیل  ُهُّرَح  اْعمَد  َْنبَکْسَاَو 

 : هتفگ مجع  رعاش  و 

هاش نآ  جارعم  فرفر  هگ  ان  هب  رعش : 

هاگرخ يوس  دش  نوگن  نیز  اب  هک 

نایرگ هدید  نوخ  زا  رپ  شلابورپ 

ناکیپ جامآ  ششُک  قشاع  نت 

ربمیپ تخد  دز  هحیص  شیور  هب 

رشحم زوُر  راوسهش  دش  نوچ  هک 

شلاح تسنوچ  شیدنکفا  اجک 

شلاگسدب مصخ  درک  وا  اب  هچ 

همیهبرکیپ شَو  مدآ  نآرم 

همیلظلا همیلظلا  تفگ  یمه 
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رشحم نوتاخ  نآ  دش  نادیم  يوس 

ردارب لاح  زا  ددرگ  ایوج  هک 

لاح نآ  رد  شلاح  يُدب  نوُچ  منادن 

لاوحا ياناد  زجب  سک  دنادن 

 : تفگ یم  تشادرب و  لیوع  هبدن و  گناب  تشاذگ و  رس  رب  تسد  موثلک  ُما  سپ  تفگ :  يوار 

َنِم ِْساَّرلا  ُزوُزحَم  الَبْرَِکب  ٌحیرَص  ءارَْعلِاب  ٌْنیَسُح  اذه  هانَسَح  او  هاتَزْمَح  او  هارَفْعَج  او  هاِّیلَع  او  هامِساْقلا  َابَا  او  هاِّیبنا  هاّدَجاو و  هادَّمَُحماو 
(303) .ءادِرلاَو ِهَمامِْعلا  ُبولْسَم  افَْقلا 

رد هک  ار  ترـضح  نآ  تیب  لها  لاح  دناد  ادخ  هدوب و  نینچ  زین  تیب  لها  رگید  لاح  .درک و  ّشغ  ات  درک  هیرگ  هبدن و  ردـق  نآ  و 
 . تسین نآ  ریرحت  ریرقت و  نایب  رّوصت و  يارای  ار  يدحا  هک  تشذگ  اهنآ  رب  هچ  ماگنه  نآ 

: ِهَسَّدَقُْملا ِهَیِحاّنلا  ِنَع  ِهَّیِوْرَْملا  ِهَرایّزلا  ِیفَو 

َنْرَظَنَو اّیِزْخَم  َكَداوَج  ُءاسِّنلا  َْنیَاَر  اّمَلَف  ایکِاب  امِهْمَهُم  ادِصاق  َکِمایِخ  یِلا  ادِراش  َکُسَرَف  َعَرْسَاَو 
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ِّزِْعلا َدـَْعبَو  ٍتایِعاد  ِلیوَْعلِابَو  ٍتاِرفاـس  ِهوُجُولا  ْنَع  ٍَوتاـمِطال  ِدوُدُْـخلا  یَلَع  ِروُعُّـشلا  ِتارِـشان  ِروُدُْـخلا  َنِم  َنْزََرب  اـّیِْولَم  ِْهیَلَع  َکِـجْرَس 
ََکل ٌحـِباذ  ِهِدَِـیب  َِکتَْبیَـش  یلَع  ٌِضباـق  َكِرَْحن  یلَع  ُهَْفیَـس  ٌِعلُْوم  َكِرْدَـص  یلَع  ٌِسلاـج  ُرمِّشلاَو  ٍتارِداـبُم  َکِعَرْـصَم  یِلاَو  ٍتالَّلَذـُم 

.َکُْساَر ِهانَْقلا  یَلَع  َِعفُر  َکُساْفنَا َو  ْتَیِفَخ  َکُّساوَح َو  ْتَنَکَس  ْدَق  ِهِدَّنَهُمب 

يور مولظم  دیهـش  نآ  سّدـقم  دَـسَج  رب  وا  سابل  ندوبُر  ِعمط  تهج  هب  دـندرک  دیهـش  ار  ترـضح  نآ  رکـشل ، نوچ  تفگ :  يوار 
تخیر شیور  رس و  يُوم  دش و  صوربم  دیشوپ و  نت  رب  تشادرب و  یمَرْضَح  ( 304  ) هَْویَح نب  قاحسا  ار  شفیرش  نهاریپ  دندروآ ،

.دوب ریشمش  هزین و  ریت و  خاروس  هد  دص و  زا  هدایز  نهاریپ  نآ  رد  و  ، 

نیلعن .دش و  موذجم  ای  هناوید  تسب  رس  رب  تشادرب و  يدْزَا  دیزی  نبرباج  رگید  تیاور  هب  دَثْرَم و  نب  سَنْخَا  ار  ترـضح  نآ  همامِع 
.دوبر درک و  عطق  شکرابم  تشگنا  اب  میلس  نب  لدحب  ار  ترضح  نآ  رتشگنا  .دوبر و  دلاخ  نب  دَوْسَا  ار  شکرابم 

هفیطق .دیدرگ و  لصاو  منهج  هب  ات  دیطلغب  دوخ  نوخ  رد  ار  وا  تشاذگ  دومن و  عطق  ار  وا  ياهاپ  اهتسد و  راک  نیا  يازـس  هب  راتخم 
(305) .دندیمان هفیطقلا )  سیق   ) ار وا  تهج  نیا  زا  درب و  ثعشا  نب  سیق  ار  ترضح  نآ  زخ 

اهگـس هک  دوب  هدنز  زونه  دندنکفا و  لبازَم  رد  ار  وا  دـندرک و  هرانک  وا  زا  وا  تیب  لها  دـش و  وذـجم م  نوعلم  نآ  هک  هدـش  تیاور 
.دندیرد یم  ار  شتشوگ 

یم نینچ  و  دیشخب ، هرمعوبا  وا  لتاق  هب  ار  هرز  نآ  تشکب  ار  وا  راتخم  هک  یتقو  تفرگرب و  دعس  رمع  ار  ترضح  نآ  هرز 
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ترضح نآ  ریشمش  .دش و  هناوید  دوبر و  رـسی  نب  کلام  ار  شرگید  هرز  هک  دنا  هتفگ  اریز  هدوب  هرز  ود  ار  ترـضح  نآ  هک  دیامن 
زا ریغ  ریـشمش  نیا  و  تشادرب ،  یلَـشْهَن  سِفـالَف  یتـیاور  هب  و  یمیمَت ،  هلَْظنَح  نـب  دَوْـسَا  یلوـق  هـب  و  يدْوَءا ،  قـِلَْخلا  نـب  عـْیَمُج  ار 

(306  .) تسا ظوفحم  نوصم و  تماما  توبن و  ریاخذ  زا  ْدوُخ  لاثما  ای  راقفلاوذ  هک  اریز  تسا  راقفلاوذ 

یم رظن  هب  هچنآ  نکل  هدشن  مهنع -  هللا  یـضر  ءادهـش -  ریاس  هحلـسا  هماج و  ندوبر  زا  يرکذ  لتاقم  بتک  رد  هک  دـیوگ : ّفل  ؤم 
.دندوبر دوب  اهنآ  ندب  رب  هچنآ  دندرکن و  يدحا  رب  ءاقبِا  هفوک  فالجَا  هک  تسا  نآ  دسر 

(307) .دوبر ار  مالّسلا  هیلع  سابع  ترضح  هحلسا  هماج و  ْلیَفُط  نب  میکح  هک  هتفگ  امن  نبا 

( .ِدابْکَْالا ِهَلِکآ  ِْنباَو  َهَّیَمُس  ِْنبِال  ْمُکُوبَلَسو   ) تسا ءادهش  هّیقداص  هّیورم  ترایز  رد 

نآ هب  درذـگب و  تسناوتن  دوب  هدیـسر  مولظم  نآ  یناـشیپ  هب  هک  يریت  زا  وا  لـتاق  هک  یتـسناد  ملـسُم  نب  هّللادـبع  تداهـش  ناـیب  رد 
.درذگب دوخ  لوتقم  حالس  سابل و  زا  درذگن  ریت  کی  زا  هک  یسک  دوش  یم  روصت  هنوگچ  دروآ  نوریب  ار  ریت  نآ  تمحز 

 : هدومرف هک  اجنآ  رد  هدش  نآ  هب  حیرصت  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  زا  هدئاز )   ) زا يورم  ربتعم  ثیدح  رد 

َنیبَلْـسُم ال ِءارَْعلاـِب  نیلَّمَُرم  ْمِِهئامِدـِب  َنیعَرْـصُم  یلْهَاَو  یّمَع  ِدـَلَو  یتَـموُمُع َو  یتَوْخ و  يدِّیَـس َو إ  يَرَا  ْدَـقَو  ُعَلْهَاَو  ُعَزْجَا  ـال  َفیَکَو 
(308) .َنوُراُوی َنُونَفُْکی َو ال 

ار مرح  مایِخ  رکشل ، ندومن  تراغ  نایب  رد  مجنپ :  لصف 

(309) .ِلُوتَْبلا ِْنیَع  ِهُّرق  ِلوُسّرلا و  ِلآ  ِتُوُیب  ِبْهَن  یلَع  ُمْوَْقلا  ََقباسَتو  يواّرلا :  لاق 

مایِخ گنهآ  دنتخادرپ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  راک  زا  رکشل  نوچ 
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جارات و هب  لوغشم  دندیسر  مرتحم  مایِخ  هب  نوچ  دندرک ، یم  تقبس  مه  زا  نتفر  رد  دندومن و  تمـصع  تیب  لها  قدارَـس  هسدقم و 
يزیچ لَلُح  یّلُح و  سِرَو و  زا  دندوبر و  تبلاغم  تعزانم و  هب  ار  اه  هماج  دندرک و  تراغ  دوب  لاقثا  بابـسا و  هچنآ  دـندش و  امغی 

.دشابن رکذ  هتسیاش  هعقاو  نیا  لیصفت  و  دندربب ، دش  رادید  هچنآ  یشاوم  رتش و  بسا و  دنتشاذگن و  ياج  هب 

هلیبق زا  ینز  زج  تخوسن  نالد  هتـسکش  نآ  لاح  هب  شلد  نالدگنـس  نآ  زا  يدـحا  دـندرک و  زاغآ  هبدـن  هیرگ و  اهنز  لاح ؛  ره  هب 
هلآ و هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  نارتخد  ضرعتم  نانید  یب  نآ  هک  دید  نوچ  دوب  دعـس  رمع  رکـشل  رد  دوخ  رهوش  اب  هک  لئاو  نبرکب 
درک و همیخ  هب  ور  تشادرب  يریـشمش  تخوس  نایاونیب  نآ  لاح  هب  شلد  دـننک  یم  جارات  تراغ و  ار  اهنآ  ساـبل  دـنا و  هدـش  مّلس 

 : تفگ

!؟  مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  ِلوُسَر  ُتاَنب  ُبَلُْستَا  ِلئاو  ْنبرَْکب  َلآ  ای 

دننک و يرگتراغ  نینچ  ار  ربمغیپ  نارتخد  هک  دـینیبب  دـینک و  اشامت  امـش  هک  تسا  تریغ  یگنادرم و  نیا  ایآ  ِلئاو !  نبرکب  لآ  يا 
 : تفگ درک و  رکشل  هب  ور  تیب  لها  تیامح  هب  سپ  دینکن ؟ ناشیا  تناعا  امش 

.ِهّللا ِلوُسَر  ِتاراَثل  ای  ِهّلل  ِالا  َمْکُح  ال 

سپ همیخ  زا  ار  اهنز  دـندومن  نوریب  سپ  تفگ :  يوار  .دـینادرگرب  شدوخ  ياـج  هب  تفرگ و  ار  وا  تسد  دـید  نینچ  هک  شرهوش 
.ار اه  همیخ  دندز  شتآ 

(310) .ِهَّلِّذلا ِرْسَا  یف  ایابَس  َنیشْمَی  ٍتایِکاب  ٍتاِیفاح  ٍتابَلْسُم  َرِساوَح  َنْجَرَخَف 

بحاص ماقم  نیا  رد  هدورس  وکین  هچ  و 
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 : مالَّسلا ِراد  یف  ُهّللا  ُهَنَکْسَا  هبحملا )  جارعم  )

دمآ رس  رب  رکشل  هاش  راک  هُچ  رعش : 

دمآ رگتراغ  هپس  هگرخ  يوس 

تّورم یب  هورگ  نآ  تسد  هب 

تّوبن ثاریم  تفر  امغی  هب 

هاش هگرخ  رد  ُدب  هک  يزیچ  نآ  ره 

هارمگ موق  نآ  فک  ردنا  داتف 

ار هگ  همیخ  نآ  همه  شتآ  دندز 

ار هم  رهم و  شدود  دینازوس  هک 

ران هلعش  نآ  طیحم  دش  هگرخ  هب 

رامیب هاش  همیخ  هب  ات  دش  یمه 

مطالت رد  دش  نیمود  لوتب 

مگ نتشیوخ  ياپ  تسد و  يدومن 

دش نورب  یهاگ  همیخ و  رد  یهگ 

دش نوخ  يایرد  شا  هصغ  نآ  زا  لد 

مناوتان مغ  نیا  ریرحت  زا  نم 

مناج هب  شتآ  هدز  شریوصت  هک 

ورین هزیکاپ  فراع  نآ  رگم 

وکین رعِش  نآ  هک  تفگب  ینعم  نیا  رد 

يدوب هچ  يدوب  یکی  مدرد  رگا 
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(311  ) يدوب هچ  يدوب  یکدنا  مغ  رگو 

 . میدیسر مالّسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  هب  ات  میدرک  یم  روبع  مایِخ  رد  نشوجلا  يذ  نب  رمش  قافتا  هب  ام  هک  هتفگ  ملسُم  نب  ْدیَمُح 
ار رامیب  نیا  ایآ  دنتفگ : دندوب  هلاّجر  زا  یتعامج  رمـش  اب  تسا و  هتفخ  یناوتان  يرامیب و  مغ و  رتسب  ضرم و  تّدـش  رد  هک  میدـید 

نیمه دیـشکب ؟ دـیهاوخ  یم  مه  ار  ناوتاـن  ِكدوک  نیا  اـیآ  اهامـش ، دـیمدرم  محر  یب  هنوگچ  هّللا !  ناحبـس  متفگ :  نم  میـشکب ؟ 
نامحر یب  نآ  سپ  مدینادرگرب .  ترضح  نآ  زا  ( 312) ار ناشیا  ّرش  و  تشک ؛  دهاوخ  ار  وا  تسا و  یفاک  ار  امـش  دراد  هک  ضرم 

.دندنکفا رد  يور  رب  ار  بانج  نآ  دندربب و  دندیشکب و  دوب  ترضح  نآ  ندب  ریز  رد  هک  ار  یتسوپ 

يور رب  دندش و  عمج  وا  دزن  تیب  لها  نانز  دیسر ، رد  دعس  رمع  ماگنه  نیا 
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نانز همیخ  هب  یسک  رگید  هک  اد  نامرف  دوخ  باحصا  هب  درک و  ّتقر  اهنآ  لاح  رب  یقش  نآ  هک  دنتسیرگب  تخس  دندز و  هحیـص  وا 
مکح هک  دندومن  اعدتـسا  ثیبخ  نآ  زا  دندرک  هدـهاشم  وا  زا  یتّقر  لاح  هک  اهنز  .ددرگن  ضّرعتم  ار  رامیب  ناوج  نآ  دوشن و  لخاد 

ّدر ناشیا  هب  هدوبر  هچنآ  سک  ره  هک  تفگ  ار  رکـشل  دعـس  نبا  مینک .  روتـسم  ار  دوخ  ام  ات  دننک  ّدر  ام  هب  دنا  هدرب  ام  زا  هچنآ  نک 
رب لّکوم  هک  درک  رما  ار  یتعامج  دعـس  ْنبِا  سپ  .دـندرکن  ّدر  يزیچ  درکن و  وا  رما  لاـثتما  سک  چـیه  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  دـیامن ،

ار رکشل  دروآ و  دوخ  همیخ  هب  يور  سپ  دندرگن ، اهنآ  لاح  ضرعتم  مه  رکشل  دوشن و  نوریب  اهنز  زا  یسک  هک  دنـشاب  مایِخ  ظفح 
؟ دنارب نیسح  ندب  رب  بسا  دنک و  یگتخاس  هک  تسیک  ِْنیَسُْحِلل ؟ ُبِدَْتنَی  ْنَم  هک  داد  رد  ادن 

هنیـس و ياهناوختـسا  دـنتخاتب و  فیرـشندب  نآ  رب  دنتـسشنرب و  دوخ  ياهبـسا  رب  دـندش و  راک  نیا  اّیهم  یگتخاـس  هداز  مارح  نت  هد 
کلام نب  ْدیَُسا  دنداتـسیا ، نوعلم  دایز  نبا  ربارب  رد  دندمآ  هفوک  هب  نوچتعامج  نیا  دنتـسکش و  مه  رد  ار  شکرابم  يولهپ  تشپ و 

: دناوخهرَخَافُم ار  رعش  نیا  دریگب  رایسب  هزیاج  ات  دنک  دوخ  تمدخ  راهظا  تساوخ  دوب  اه  هداز  مارحنآ  زا  یکی  هک 

ِرْهَّظلا َدَْعب  َرْدَّصلا  اَنْضَضَر  ُنَْحن  رعش : 

(313) ِرْس الا  دیدَش  ٍبُوبْعَی  ّلُِکب 

يّدح هب  میدنار  نیسح  ندب  رب  بسا  میدرک ،  تمدخ  وکین  ار  ریما  هک  میناسک  نآ  ام  ریما ! يا  دنتفگ : دیناسک ؟ هچ  تفگ  دایز  نبا 
مُس ریز  هب  ار  وا  هنیس  ياهناوختسا  هک 
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هیحان زا  سواط  نب  دّیـس  تیاور  هب  هک  یترایز  رد  هک و  درک  رما  تشاذگن و  ناشیارب  یْعقَو  دایز  نبا  میدرک ؛  مرن  درآ  دننام  روتس 
مالّـسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  نادنزرف  زا  و  تسا ،  روکذم  هّللادـبع  یلع و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادـنزرف  زا  هدـمآ  نوریب  هسّدـقم 

هّللادبع نادنزرف  زا  و  مساق ،  هّللادبع و  رکبوبا و  مالّـسلا :  هیلع  نسح  ماما  نادـنزرف  زا  و  دـمحم ، نامثع و  رفعج و  ساّبع  هّللادـبع و 
هّللادـبع و یبا  هّللادـبع و  لـیقع و  نب  دیعـس  یبا  نبدّـمحم  نمحرلادـبع و  رفعج و  لـیقع :  نادـنزرف  زا  ودّـمحم  نوـع و  رفعج : نب 

نآ رد  ءادهش  زا  رگید  رفن  راهچ  تصش و  دنوش و  یم  رفن  هدجیه  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  ترـضح  اب  ناشیا  و  ملـسم ،  نادنزرف 
(. 314) دنروکذم مسا  هب  ترایز 

دوخ ياقآ  تمدخ  هب  اروشاع  زور  رد  نم  تفگ :  هک  تسا  هدرک  تیاور  نانس  نب  هّللادبع  زا  حابصم )   ) رد هّللا  همحر  یسوط  خیش 
يور زا  هودـنا  نزُح و  راثآ  هدـیدرگ و  ّریغتم  ترـضح  نآ  كرابم  گنر  هک  مدـید  متفر  مالّـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح 

؟  تسیچ امـش  هیرگ  ببـس  هّللا !  لوسر  نبای  متفگ :  دزیر ؛ یم  وا  كرابم  ياه  هدید  زا  بآ  دیراورم  دـننام  تسا و  رهاظ  شفیرش 
هیلع نیـسح  زور  نیا  لـثم  رد  هک  یناد  یمن  رگم  تسا ؟  يزور  هچ  زورما  هک  یلفاـغ  رگم  دومرف : داـبم ، ناـیرگ  امـش  هدـید  زگره 

رد و  هزور ،  ّتین  یب  رادـب  هزور   ) هک دومرف  زور ؟ نیا  هزور  رد  یئامرف  یم  هچ  نم !  ياـقآ  يا  متفگ :  تسا ؟  هدـش  دیهـش  مالّـسلا 
زا هن  نکب  راطفا  زور 
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نیا زا  تقو  نیا  لثم  رد  هک  نکب  راطفا  بآ  زا  یتبرش  هب  تعاس  کی  هب  رـصع  زا  دعب  رادم و  هزور  زور  مامت  رد  و  تتامـش .  يور 
هداتفا نیمز  رب  ناشیا  ياـه  هدرک  دازآ  ناـشیا و  زا  رفن  یـس  دـش و  یـضقنم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوُسر  لآ  زا  گـنج  زور 

نآ انامه  دوب  هدـنز  زور  نآ  رد  ترـضح  رگا  ناشیا و  تداهـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  دوب  راوشد  هک  دـندوب 
(. 315) دشرت شکرابم  شیر  هک  تسیرگ  ردق  نآ  ترضح  سپ  دوب .) ناشیا  هیزعت  بحاص  ترضح 

؛ دندوب نت  هدجیه  دندش  دیهـش  البرک  رد  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  لآ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  فیرـش  ثیدح  نیا  زا 
هیلع نینم  ؤملاریما  نایلاوم  زا  رفن  ود  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  نایلاوم  زا  رفن  هد  هک  هدومرف  بقانم )   ) رد بوشآ  رهـش  نبا  هک  اریز 

.دنوش یم  رفن  یس  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  لآ  زا  نت  هدجیه  اب  هلمج  نیا  زا  سپ  (، 316) دندش دیهش  البرک  رد  مالّسلا 

ترــضح تمزـالم  رد  نـت  هدـجیه  هـک  تـسا  نآ  دـیامن  یم  يوـقا  هـچنآ  تـسا و  فـالتخا  نّییبلاـط  ءادهــش  ددـع  رد  هلمجلاـب ؛ 
اـضر ماما  ترـضح  هک  تسا  یلاما )   ) و نویع )   ) ربتعم تیاور  رد  هچنانچ  دنا ؛ هدش  دیهـش  ربمغیپ  لآ  زا  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس 
قفاوم وا و  مالک  دـیایب  دوب و  رـضاح  هاـگمزر  نآ  رد  هک  سیق  نب  رحز  لوق  اـب  تسا  قباـطم  و  ( 317  ) هدومرف ناّیر  هب  مالّـسلا  هیلع 

: دومرف هک  تسا  يورم  مالّسلا  هیلع  داجس  ترضح  زا  هک  یتیاور  اب  تسا 
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تـسا نیمه  کلذ و  ریغ  یلا  دندوب  هداتفا  كاخ  هب  هک  مدـید  لوتقم  عیرـص و  ار  دوخ  تیب  لهازا  نت  هدـفه  مرادرب و  ردـپ و  نم ، 
دنـشاب هدرواین  رامـش  رد  ار  عیـضر  لفط  دنا  هدرک  رامـش  نت  هدفه  هکنانآ  تفگ  ناوت  یم  و  ( 318  () یئاهب لماک   ) بحاص راـتخم 

هّللاو مینک .  لـمح  بلطم  نیا  هب  مه  میدرک  رکذ  باـب  لـیاوا  رد  هک  ار  بهو  نب  هیواـعم  ربـخ  و  دوش ، یم  لوـق  نیا  هب  عـجار  سپ 
 . ملاعلا وه  یلاعت 

هب دورو  ات  البرک  زا  هرهاط  تیب  لها  تکرح  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  تداهـش  زا  دعب  هرّخءاتم  عیاقو  رد  مراهچ :  دصقم 
ترضح نآ  دالوا  ددغ  یثارم و  زا  یضعب  رکذ  هرونم و  هنیدم 

هفوک بناجب  البرک  زا  تکرح  ءادهش و  ياهرس  نداتسرف  نایب  رد  لّوا :  لصف 

ءاخ و حتف  هب   ) یلْوَخ هب  ار  ترضح  نآ  كرابم  رس  نیتسخن  تخادرپ  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  راک  زا  نوچ  دعـس  نب  رمع 
.درک هناور  دایز  نب  هّللادـیبع  دزن  هب  ار  ناشیا  اروشاع  زور  ناـمه  رد  درپس و  ملـسُم  نب  دـْیَمُح  دـیزی و  نب  ءاـی ) هرخآ  واو و  نوکس 
یمن نکمم  دایز  نبا  تاقالم  دوب و  بش  نوچ  و  دـیناسر ، هفوک  هب  ار  دوخ  بش  مامت  لـیجعت  هب  تشادرب و  ار  رّهطم  رـس  نآ  یلوخ 

 . تفر هناخ  هب  مرجال  تشگ 

ریز رد  دروآ و  هناخ  رد  ار  ترـضح  نآ  رـس  نوعلم  نآ  تفگ :  هک  یلوخ  هجوز  راَون )  ) زا دـنا  هدرک  تیاور  امن  نبا  خیـش  يربط و 
رـس مدرک  ادیپ  رهد  کی  لخادـم  تفگ  وگب ، يراد  ربخ  هچ  مدیـسرپ  وا  زا  نم  (. 319) داهن باوختخر  هب  يور  دادـب و  ياج  هناّجا 

رد وت  نم  رس  هک  مسق  ادخ  هب  ار ، ربمغیپ  دنزرف  نیسح  رـس  وت  دنروآ  یم  هرقن  الط و  نامدرم  وت ! رب  ياو  متفگ :  مدروآ ،  ار  نیـسح 
رد متفر  متسج و  نوریب  باوختخر  زا  متفگب و  نیا  .دش  دهاوخن  عمج  نیلاب  کی 
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هب ات  اـجنآ  زا  دومع  لـثم  يرون  مدـید  یم  هتـسویپ  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  سپ  متـسشن ،  دوب  نآ  ریز  رد  رّهطم  رـس  هک  هناّـجا  نآ  دزن 
ار رّهطم  رـس  نآ  دش و  حبـص  هکنآ  ات  دندرک  یم  نارَیَط  رـس  نآ  فارطا  رد  هک  مدـید  یمه  دیفـس  ناغرم  و  هدیـشک ،  رـس  نامـسآ 

(. 320) درب دایز  نبا  دزن  هب  یلوخ 

نایب دـنا و  هدرکن  يزیچ  لقن  اروشاع  ماش  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تیب  لها  لاـح  زا  هربتعم  لـتاقَم  باـبرا  هک  دـیوگ : ّفل  ؤم 
دنا هتفگ  يراعشا  ماقم  نیا  رد  ءارعُش  یـضعب  یلب  مینک ،  لقن  باتک  نیا  رد  ام  ات  هتـشذگ  اهنآ  رب  هچ  دنتـشاد و  یلاح  هچ  هک  هدشن 

 . تسا بسانم  شضعب  رکذ  هک 

 : هتفگ هّبحملا )  جارعم   ) بحاص

دیشروخ رتچ  نودرگ  نادیم  زا  هچ  رعش : 

دیدرگ ساّبع  تیار  نوچ  نوگن 

بئاصَملا ُّما  نیمّود  لوتب 

بحاص رالاس و  یب  دید  ار  دوخ  هچ 

درک يردام  ردارب  ماتیَا  رب 

درک يروآ  عمج  ار  شعَّنلا  تاَنب 

رامیب هاش  ناضیرم  شخب  افش 

راتسرپ شدوب  ردپ  لتق  مغ 

ربمیپ نارادغاد  يدندش 

رگخا هدیزوس ز  همیخ  نورد 

تّما روج  افج و  زا  دش  اپ  هب 

تّما تسد  ناعیفش  رب  تمایق 

ربمیپ لآ  رب  تشذگب  یبش 

رّدکُم ّتنج  رد  دوب  ارهز  هک 
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نالوسر متخ  رب  تشذگب  یبش 

ناریح تسا  لقع  نآ  ریوصت  زا  هک 

لاّمج ياهتیاکح  لاّمج و  ز 

لال هدیربب و  نم  هُچ  دص  ِنابز 

شدوب هک  رتشگنا  تشگنا و ز  ز 

(321  ) شدونش تفگ و  بدا  زا  روُد  دوب 

 (: تسا يزیربت  ِّریَن  هدنیوگ   ) مالّسلااهیلع بنیز  بانج  نابز  زا  هتفگ  يرگید 

بشما تسا  بش  نآ  تسه  یبش  ار  تمایق  حبص  رگا  رعش : 

بشما تسا  بل  رب  ترسح  ناج ز  لولم و  نم  زا  بیبط 

رس یکی  ناج !  ردارب 
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نک اشامت  باوخ و  زا  نک  رب 

بشما تسا  ّبرای  ّبرای  رکذ  رد  نوچ  وت  یب  بنیز  هک 

تشحو رپ  تشد  نیا  بیرغ  نم  بالقنا و  رپ  ناهج 

بشما تسا  بت  بات و  رد  رامیب  شوخ و  باوخ  رد  وت 

مدمه نابراس  اب  تنت  یلوخ و  نامهم  تَرَس 

بشما تسا  بلطم  نارازه  لد  ردنا  ود  رهاب  ارم 

نیب نابیرغ  ماش  ایبوگ  ارهز  هب  نم  زا  ابَص 

(322  ) بشما تسا  بنیز  لاح  هب  نمشد  هدید  نایرگ  هک 

 : هتفگ هّللا  همحر  مشتحم  و 

نیبب ام  لاح  ایب  تشهب  يوناب  ياک  رعش : 

نیبب التبم  الب  رازه  دص  هب  ار  ام 

یمشاه ناناوج  راز  لاح  هب  رگنب 

(323  ) نیبب ازع  رد  نانز  دیهش و  ناشنادرم 

یم رامش  هب  نت  ود  داتفه و  هک  ار  اهرس  رگید  ات  درک  رما  درپس  یلوخ  هب  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  دعـس  رمع  نوچ  هلمجلاب ؛ 
دایز نبا  يارب  جاّـجحلا  نب  ورمع  ثعـشا و  نب  سیق  نشوجلا و  يذ  نب  رمـش  یهارمه  هب  دـندرک و  فیظنت  نوخ  كاـخ و  زا  تفر 
دزن هب  ات  درک  شخپ  لیابق  ریاس  جِحْذَم و  مدرم  دسا و  ینب  میمَت و  ینب  نِزاوَه و  هَدـْنِک و  لیابق  نایم  رد  ار  اهرـس  یلوق  هب  داتـسرف و 
تقو اـت  ار  مهدزاـی  زور  دونغب و  زین  ار  بش  دوبب و  ار  زور  نآ  هیقب  نوعلم  نآ  دوخ  .دـنیوج و  بّرقت  وا  يوـس  هب  دـنرب و  داـیز  نبا 

رمع تشذگب  همین  زا  زور  نوچ  درپس و  كاخ  هب  ار  یگمه  تشازگ و  زامن  شیوخ  هاپس  ناگتشک  رب  درک و  تماقا  البرک  رد  لاوز 
یب هوُجُْولا  تافَّشَکُم  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  نارتخد  هک  درک  رما  دعس  نب 
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نوچ ار  ناشیا  .دـنداهن  ندرگ  رب  ( 324  () هعماج لُغ   ) ار مالّـسلا  هیلع  داّجـس  دّیـس  دـندرک و  راوس  اطو  یب  نارتش  رب  رامِخ  هعنقم و 
مالّسلا و هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  دسج  رب  رظن  هک  ار  اهنز  دنداد  روبع  هاگلتق  هب  ار  ناشیا  نوچ  دنتـشاد  ناور  مور  كرت و  ناریـسا 

 : هتفگ هّبحملا )  جارعم   ) بحاص .دنتشادرب  هبدن  هحیص و  هب  ار  ادص  دندز و  تروُص  رب  همطل  داتفا و  ناگتشک 

ناریسا نآ  دندیسر  لتْقَم  رب  هُچ  رعش : 

ناریزح ناسین و  تسویپ  مه  هب 

دنزرف هب  یتشگ  نانک  هیوم  یکی 

دنبلد گوس  رب  نانک  وم  دش  یکی 

درک یم  هزاغ  تروص  هب  نوخ  زا  یکی 

درک یم  هزات  ار  یلع  غاد  یکی 

تماق ْورَس  ناخرلُگ  گوس  هب 

تمایق ياغوغ  دیدرگ  اپ  هب 

ربمیپ تخد  نوچ  دنکفا  رظن 

رثوک َیقاس  هدید  رون  هب 

دز یخَا  اذه  هلان  هگانب 

دز یخزود  ران  دلخ  ناج  هب 

تروص لین  رهپس  گنرین  ز 

تمصع لآ  راگزور  دش  هیس 

ندینش زا  دشابن  تقاط  ارت 

(325  ) ندید دننام  دوب  یک  ندینش 

 : هتفگ يرگید 

ّرُد دقع  هتسسگ  نوچ  نانیبَج  هَم  رعش : 
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رتش تشپ  زا  دندنکفا  رب  دوخ 

دنتخاس متام  رهب  زا  اهقلح 

دنتخادنا ناهج  رد  رشحم  روش 

یلگون ره  رس  رب  نالان  تشگ 

یلبلب هدیشک  نارجه  رگج  زا 

هاش نیلاب  رس  رب  دمآ  بنیز 

هامو رهم  ناِرق  زا  رشحم  تساخ 

دیدع یب  ياهمخز  ادیپ  دید 

دیدپان هنایم  رد  هراوخ  مخز 

ناشن يو  زا  وم  هب  وم  یتسُج  هچ  ره 

نانِس ریشمش و  ریت و  ياج  دوب 

دیسر اروشاع  زور  نوچ  انامه  دومرف : هدئاز ،  هب  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  داّجس  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  یمق  هیولوق  نبا  خیش 
دالوا زا  دندوب  وا  اب  هک  یناسک  مردپ و  دیدرگ  هتشک  همیظع و  تابیصم  یهاود و  زا  دیسر  هچنآ  ام  هب 
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بناج هب  نتفر  يارب  دـندرک  راوس  نارتش  زاـهج  رب  ار  ترـضح  نآ  هّمرکم  ناـنز  مرتحم و  مرح  سپ  وا ، تیب  لـهاریاس  ناردارب و  و 
نیمز يور  رب  اهنآ  هرهاط  ياهندـب  هتـشگ و  هتـشغآ  نوخ  كاخ و  رد  هک  وا  تیب  لـها  ریاـس  ردـپ و  يوس  هب  مدرک  رظن  سپ  هفوک 
یمه هک  دـش  ضراـع  ارم  یتلاـح  تفرگ و  یگنت  نم  هنیـس  دـمآ و  نارگ  نم  رب  تخـس  دـشن و  ناـشیا  نفد  هّجوـتم  یـسک  تسا و 

هک تسا  تلاح  هچ  نیا  هک  دیسرپ  دید  لاح  نیدب  ارم  نوچ  مالّـسلااهیلع  يربک  بنیز  ما  هّمع  .دنک  زاورپ  نم  ندب  زا  ناج  تساوخ 
هنوگچ هّمع !  يا  متفگ :  ینک ؟  میلـست  ناج  یهاوخ  یم  هک  ارت  مرگن  یم  نم ،  ناردارب  رداـم و  ردـپ و  راـگدای  يا  منیب  یم  وت  رد 

هک ار  دوخ  تریـشع  لها و  ناگدازومع و  اهومع و  ناردارب و  دوخ و  ياـقآ  دّیـس و  منیب  یم  هکنآ  لاـح  منکن و  بارطـضا  عزج و 
هّجوتم يرـشب  دزادرپ و  یمن  ناشیا  نفد  رب  سک  چـیه  تسا و  نفک  یب  نایرع و  ناشیا  نت  هداـتفا و  ناـبایب  نیا  رد  نوخ  هب  هتـشغآ 

.دنناد یمن  ناناملسم  زا  ار  ناشیا  ایوگ  ددرگ و  یمن  ناشیا 

ّدج و يوس  هب   6 ادـخ لوسر  زا  دوب  يدـهع  نیا  هک  مسق  ادـخ  هب  نکم ،  عَزَج  شاـبم و  نارگلد  ینیب  یم  هچنآ  زا   : ) تفگ ما  هّمع 
یتعامج زا  هتفرگ  نامیپ  تّما  نیا  رد  یلاعت  قح  هک  قیقحت  هب  هداد  ربخ  ناشیا  هب  ار  کی  ره  بئاصم  ، 6 ادخ لوسر  وت و  ّمع  ردپ و 

رد نکل  دنسانش  یمن  ار  ناشیا  ضرا  هنعارف  هک 
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.دننک نفد  ار  هدیپط  نوخ  رد  داسجا  هقّرفتم و  ياضعا  نیا  ناشیا  هک  دنفورعم  اهنامسآ  لها  دزن 

رد .ِماّیَْالا و  یلایَّللا َو  ِرُوُرک  یلَع  ُهُمْـسَر  وُفعَی  ُهَُرثَا َو ال  ُسَرْدـُی  مالّـسلا ال  هیلع  ِءادهُّشلاِدِّیَـس  َکیبَا  ِْربَِقل  امَلَع  ِّفَّطلا  اذـِهل  َنُوبِـصنیَو 
وحم یلایل  مایا و  رورم  هب  دوشن و  فرطرب  زگره  نآ  رثا  هک  دننک  بصن  یتمالع  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس  تردپ  ربق  رب  ّفَط  ضرا 

نیطالس هک  ( 326) دنچ ره  دنیامن و  ترایز  ار  وا  دنیایب و  شرّهطم  ربق  ترایز  هب  فانکا  فارطا و  زا  مدرم  ینعی  ددرگن  سومطم  و 
 (. تفرگ دـهاوخ  رتـالاب  شّولع  تعفر و  ددرگ و  هداـیز  شروهظ  دـنیامن  شـشوک  یعـس و  نآ  راـثآ  وحم  رد  هَمَلَظ  ناوْعَا  هَرَفَک و 

(327)

 . تسا راصتخا  ربانب  دوش ، هتفرگ  رگید  ياج  زا  فیرش  ثیدح  نیا  هیقب 

لقن اروشاع  زور  رد  هک  هاگلتق  هب  مالّسلاامهیلع  تیب  لها  ندمآ  اه و  همیخ  ندز  شتآ  باب  رد  ار  سواط  نبدّیس  ترابع  یضعب ،  و 
.زین نآ  رکذ  تسا  بسانم  دنا  هدرک  لقن  مهدزای  زور  رد  هدرک ، 

دننز شتآ  ار  همرتحم  مایِخ  دننک و  نوریب  همیخ  زا  ار  اهنآ  درک  رما  هفوک ،  بناج  هب  دـهد  تکرح  ار  اهنز  تساوخ  دعـس  نبا  نوچ 
نوریب اه  همیخ  زا  هنهرب  ياپ  رس و  اب  هدز  تشهد   6 ربمغیپ نادنزرف  تفرگ  الاب  شتآ  هلعش  دندز  تیب  لها  ياه  همیخ  رد  شتآ  سپ 

هاگن نوچ  دنتـشگ ، ناور  هاگلتق  بناج  هب  سپ  دیهد  رذگ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  عَرْـصَم  هب  ار  ام  هک  دنداد  مَسَق  ار  رکـشل  دندیود و 
(. 328) دنتسخب یلیس  تشم و  اب  ار  يور  رس و  دندیشک و  نویش  هحیص و  داتفا  ءادهش  هرهاط  داسجا  هب  ناشیا 

هچ و 
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 : ماقم نیا  رد  هّللا  همحر  مشتحم  هدورس  وکین 

داتف ناوراک  نآ  هر  وچ  هاگبرح  رب  رعش : 

داتف نامگ  رد  ار  همهاو  روشن  روش 

درک راک  مشچ  ادهش  نت  رب  دنچ  ره 

داتف نامک  ریت و  يراک  ياهمخز  رب 

نایم نآ  رد  ارهز  رتخد  مشچ  هاگان 

داتف نامز  ماما  فیرش  رکیپ  رب 

وا زا  نیَسُح  اذه  هرعن  رایتخا  یب 

داتف ناهج  رد  وا  شتآ  هکنانچ  دزرس 

لوسر هَعَْضب  نآ  هلگ  رپ  نابز  اب  سپ 

 : لُوسَّرلا اَُّهیَا  ای  هک  درک  هنیدم  رد  وُر 

تست نیسح  نوماه  هب  هداتف  هتشک  نیا 

تست نیسح  نوخ  رد  هدز  اپ  تسد و  دیص  نیو 

تسه هک  نوخ  يایرد  هب  هداتف  یهام  نیا 

تست نیسح  نوزفا  شنت  رب  هراتس  زا  مخز 

تارف زا  عونمم  هداتف و  بل  کشخ  نیا 

تست نیسح  نوحیج  هدش  نیمز  وا  نوخ  زک 

هآ کشا و  لیخ  اب  هک  هاپس  مک  هاش  نیا 

تست نیسح  نوریب  هدز  ناهج  نیا  زا  هاگرخ 

درک باطخ  ارهز  هب  عیقب و  رد  يور  سپ 
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درک بابک  ایرد  یهام  اوه و  غرم 

نیبب ام  لاح  نالد  هتسکش  سنوم  ياک 

نیبب انشآ  یب  سک و  یب  بیرغ و  ارام 

دنرشحم ناعیفش  هک  ار  شیوخ  دالوا 

نیبب افج  لها  تبوقع  هطرو  رد 

رگن نوخ  كاخ و  رد  همه  ناگتشک  ياه  نت 

نیبب اه  هزین  رد  همه  نارورس  ياهرس 

وت رانک  رد  ششرورپ  دوب  هک  نت  نآ 

(329  ) نیبب البرک  هکرعم  كاخ  هب  ناطلغ 

 : هتفگ يرگید  و 

كاخ يور  هب  هش  نآ  رکیپ  دید  وچ  بنیز  رعش : 

كانزوس درد  دص  هب  هلان  دیشک  لد  زا 

نک زاب  هدید  نوخ  رتسب  هب  شوخ  هتفخ  ياک 

نک زان  باوخ  سپس  نیبب و  ام  لاوحا 

زیخ ياپ  هب  تماما  ریرس  ثراو  يا 

نک زامن  دوخ  نفک  یب  ناگتشک  رب 

رگنالب رحب  هطرو  هب  دوخ  نالفط 

زارد ناشیا  يریگتسد  هب  یتسد 
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نک

ناوراک ریم  يا  دش  ماش  حبص  زیخرب 

نک زاهج  یب  رتش  رب  راوس  ار  ام 

ساره ُرپ  تشد  نیا  زا  ریگب و  ام  تسد  ای 

نک زاجح  يوس  هب  هناور  رگد  راب 

یتوص ابو  درک  یم  هبدن  شیوخ  ردارب  رب  هک  ار  مالّـسلاامهیلع  یلع  رتخد  بنیز  منک  یمن  شومارف  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ :  يوار 
شیوخ نوخ  رد  هراپ  ياضعا  اب  هک  تُست  نیسح  نیا  ِءامَّسلا  ُکیلَم  َْکیَلَع  یّلَـص  هادَّمَحَم  ای  هک :  تشادرب  ادن  بیئک  یبلق  نیزح و 

.دنا هدرک  ریسا  ار  ناشیا  هک  دنَاوت  نارتخد  اهنیا  تسا ،  هتشغآ 

و دشاپ ، یم  رابغ  كاخ و  وا  رب  ابـص  داب  هداتفا و  كاخ  يور  رب  شدسج  هتـشگ و  انز  دالوا  لیتق  هک  تست  نیـسح  نیا  هادَّمَُحم !  ای 
کنیا ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  باحـصا  يا  .درک  تافو   6 ادخ لوسر  مّدـج  هک  دـنام  ار  يزور  زورما ، هابْرَکا !  هانْزُحا و 

(. 330  ) ناریسا دننام  دنرب  یم  ار  امش  ربمغیپ  هّیرُذ 

: دیامرف یم  رگید  تیاور  قفاوم  و 

هدرپ ارـس  هک  یـسک  نآ  يادف  مردپ  .دنا  هدوبر  ار  وا  ءادر  همامع و  و  دنا ، هدیرب  افق  زا  ار  شرـس  هک  تست  نیـسح  نیا  هادَّمُحم !  ای 
هّصغ اب  هک  یسک  نآ  يادف  مردپ  دندرک ، بوهنم  هبنشود  زور  رد  ار  شرکشل  هک  یـسک  نآ  يادف  مردپ  دنتخیـسگب ، مه  زا  ار  شا 
نوخ تسا و  هدولآ  نوخ  ششیر  هک  یسک  نآ  يادف  مردپ  دش ، دیهش  هنـشت  بل  اب  هک  یـسک  نآ  يادف  مردپ  تفرب ،  ایند  زا  مغ  و 

هک تفرن  يرفس  هب  هک  يرفاسم  نآ  يادف  مردپ  تسا ،  یفطصم 6  دّمحم  شّدج  هک  یسک  نآ  يادف  مردپ  دکچ ، یم  وا  زا 
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(. 331) دریذپ اود  شتحارج  هک  تسین  یحورجم  و  دشاب ، شنتشگرب  دیما 

و دـندیلانب ، وا  هلان  زا  نمـشد  تسود و  هکنآ  ات  درک  هبدـن  ردارب  يارب  زا  تاـملک  وحن  نیا  زا  مالّـسلااهیلع  بنیز  باـنج  هلمجلاـب ؛ 
 . تسیرگ یم  دیلان و  یم  درک  یم  هراپ  ار  هراخ  گنس  لد  هک  هلان  لیوع و  هب  دیشک و  رب  رد  ار  ردپ  هراپ  هراپ  دسج  هنیکس 

ّرَفو تکوش  اب  هش  يا  تفگ  یمه  رعش : 

رس زا  رسفا  ار  ام  تفر و  رس  ارت 

نیب ناکدوک  لاح  زیخرب و  یمد 

نیب نایفوک  ریگتسد  ریسا و 

زاـب ردـپ  دـسج  زا  ار  وا  دـندش و  عـمج  بارعا  زا  یتعاـمج  هکنآ  اـت  درک  یمن  اـهر  ار  ردـپ  دـسج  هرّدـخم  نآ  هک  هدـش  تیاور  و 
(. 332) دنتفرگ

یب امغا و  تلاح  متفرگ  شوغآ  رد  ار  نینزاـن  ندـب  نآ  دـش  هتـشک  مردـپ  نوچ  تفگ :  هنیکـس  هک  تسا  یمَعْفَک  حابـصم )   ) رد و 
: دومرف یم  مردپ  مدینش  لاح  نآ  رد  داد  يور  نم  يارب  یشوه 

ینورُکْذاَف ٍبْذَع  َءام  ُْمْتبِرَش  ْنِا  ام  یتَعیش  رعش : 

(333  ) ینُوبُْدناَف ٍدیهَشْوَا  ٍبیرَِغب  ُْمتْعِمَس  ِْذا 

ناور هفوک  بناج  هب  دـندرک و  راوس  تشذـگ  هک  یلیـصفت  هب  هنهرب  نارتش  رب  ار  اهنآ  سپ  دـندرک  رود  هاگلتق  زا  ار  تیب  لـها  سپ 
.دنتشاد

ءادهش هرهاط  داسجا  نفد  تّیفیک  رد  مود :  لصف 

هک دنتسناد  نوچ  دنتشاد ، نکسم  هّیرضاغ  یضارا  رد  هک  دسا  ینب  زا  یتعامج  تشگ  ناور  هفوک  يوس  هب  البرک  زا  دعس  رمع  نوچ 
نفد ار  ناشیا  دنتشازگ و  زامن  ءادهش  داسجا  رب  دندمآ و  وا  باحصا  ترضح و  نآ  لتقم  هب  دندش  نوریب  البرک  زا  دعس  نبا  رکـشل 

یلع دندومن و  نفد  تسا  فورعم  نونکا  هک  یعضوم  نیمه  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  قیرط  نیا  هب  دندرک 
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ترـضح نآ  فارطا  رد  هک  یباحـصا  ءادهـش و  ریاس  يارب  زا  و  دـندرپس ، كاخ  هب  ردـپ  ياپ  نییاپ  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب 
هار رد  ار  مالّـسلا  هیلع  ساّبع  ترـضح  ،و  دـندومن نفد  هرفح  نآ  رد  ار  ناـشیا  دـندنک و  اـپ  نییاـپ  رد  يا  هرفُح  دـندوب  هدـش  دـیهش 

.دندرک نفد  تسا  وا  رّهطم  دقرم  هک  عضوم  نیمه  رد  هّیرضاغ 

(. 334) دنداد یم  فاوط  اجنآ  رد  يدیفس  ناغرم  دوب و  هتخادرپ  هتخاس و  روبق  ءادهش  رتشیب  يارب  زا  هک  هتفگ  بوشآ  رهش  نبا  و 

دهشم رد  اهنیا  مامت  هک  هدومرف  نآ  زا  سپ  هدرک  رامش  ار  تیب  لها  ءادهـش  یماسا  داشرا )  ) باتک زا  یعـضوم  رد  دیفم  خیـش  زین  و 
دوخ لتقم  رد  هّیرـضاغ  هار  هانَـسُم  رد  هک  مالّـسلاامهیلع  یلع  نب  ساّبع  بانج  رگم  دننوفدم  وا  ياپ  نییاپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
يوس هب  دـنک  یم  هراـشا  رئاز  هکلب  تسین  مولعم  شرثا  میدرب  ماـن  هک  ءادهـش  نیا  روبق  نکلو  تسا ،  رهاـظ  شربـق  تسا و  نوفدـم 
تسا ناشیا  اب  زین  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  دنک و  یم  اهنآ  رب  مالس  تسا و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  ياپ  نییاپ  هک  ینیمز 

(. 335)

 . تسا رتکیدزن  دوخ  ردپ  هب  ءادهش  ریاس  زا  ترضح  نآ  هک  هدش  هتفگ  و 

هب ار  ناشیا  ياهربق  میناوتن  ام  و  دندش ، نفد  ترضح  نآ  لوح  رد  دندش  دیهش  ترضح  نآ  اب  هک  مالّسلا  هیلع  نیسح  باحصا  اّما  و 
هب تسا و  ناشیا  رود  رب  ریاح  هک  میرادـن  ّکش  ار  بلطم  نیا  الا  دـنا ، نفد  اجک  رد  کی  ره  هک  مینک  نییعت  لیـصفت  قیقحت و  روط 

.ِمیعَّنلا ِتاّنَج  ْمُهَنَکْسَاَو  ْمُهاضْرَاَو  ْمُْهنَع  هّللا  َیِضَر  تسا .  هدرک  هطاحا  همه 

فل ؤم 
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نب بیبح  هک  درادن  تافانم  سپ  دشاب  بلغا  هب  رظن  ءادهش  نفدم  باب  رد  هّللا  همحر  دیفم  خیش  شیامرف  هک  تفگ  ناوت  یم  دیوگ :
.دنشاب هتشاد  هناگادج  ینفدم  هدحیلع و  يربق  دیزی ، نب  ّرُح  رهاظم و 

یعمج لاوز و  تقو  هب  رگید  زور  ات  دوب  البرک  رد  ار  تداهـش  زور  دعـس  نب  رمع  هک  هدرک  لقن  یئاـهب )  لـماک  باـتک (  بحاـص 
.دندوب نز  تسیب  هلمج  درک و  لّکوم  نانز  رگید  مالّسلاامهیلع و  نینم  ؤملاریما  نارتخد  نیدباعلا و  نیز  ماما  رب  ار  نادمتعم  ناریپ و 

روضح البرک  رد  ود  ره  هلاس و  راهچ  مالّسلا  هیلع  رقابدّمحم  ماما  دوب و  هلاس  ود  تسیب و  زور  نآ  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  و 
.دومرف تسارح  ار  ناشیا  یلاعت  ّقح  دنتشاد و 

ماما دندید  ار  تلاح  نآ  دندیـسر و  البرک  هب  نوچ  دـنتفر  یم  هدرک  چوک  دـسا  ینب  زا  یموق  درک  تلحر  البرک  زا  دعـس  رمع  نوچ 
رانک رب  ار  مالّسلا  هیلع  ساّبع  ترضح  دنداهن و  وا  اپ  نییاپ  ار  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  دندرک و  نفد  اهنت  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح 

هب هک  یئاج  رد  وا  ءابرقا  ار  دیزی  نب  ّرح  دندرک و  نفدو  دـندنک  گرزب  ربق  ار  یقاب  دـندرک و  نفد  دوب  هدـش  دیهـش  هک  یئاج  تارف 
تسا طیحم  رئاح  ّکش ، هکنیا ال  ِّالا  تسا  مادک  کی  ره  نآ  زا  هک  تسین  نّیعم  ءادهش  ياهربق  .دندومن و  نفد  دوب  هدیسر  تداهش 

(. 336  ) یهتنا هلمج .  رب 

نآ درک  ترایز  هاگره  و  هدومرف :  مالّـسلا  هیلع  هّللادبعوبا  ترـضح  ترایز  لئاضف  رکذ  زا  دعب  سورد )  باتک   ) رد دیهـش  خیـش  و 
نیسحلا نب  یلع  شدنزرف  دنک  ترایز  سپ  ار  بانج 
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همحر دیزی  نب  ّرح  دنک  ترایز  ار و  مالّسلا  هیلع  ساّبع  ترضح  شردارب  ار و  مالّسلاامهیلع  ءادهش  دنک  ترایز  ار و  مالّـسلاامهیلع 
(. 337  ) خلا ار  هّللا 

رابتعا تفص  هب  لیلج  خیش  نآ  دزن  فورعم و  اجنآ  رد  دیزی  نب  ّرُح  ربق  دیهش ، خیش  رصع  رد  هک  تسا  حیرص  هکلب  رهاظ  مالک  نیا 
 . تسا یفاک  ار  ام  ماقم  نیا  رد  ردق  نیمه  هدوب و  فوصوم 

ماما زج  ار  ماما  بهذـم ،  لوصا  قفاوم  هکلب  دـنراد  تسد  هب  هّیماما  ياـملع  هک  هحیحـص  ثیداـحا  قفاوم  هک  دـنامن  روتـسم  ٌلـصو :
نفد ار  مالّسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  ترـضح  دسا  ینب  هفیاط  رهاظ  بسح  هب  هچ  رگا  سپ  دوش ، نفک  نفد و  لسغ و  يّدصتم  دناوتن 

مالّسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  هچنانچ  درک ؛ نفد  ار  ترضح  نآ  دمآ و  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  عقاو  رد  اّما  دندرک 
یم دافتـسم  مالّـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  زا  يورم  تاجردلا )  رئاصب   ) فیرـش ثیدح  زا  هکلب  هدومن  حیرـصت  هّیفقاو  اب  جاجتحا  رد 

نیدباعلا دیس  ترـضح  نسح و  ماما  نینم و  ؤملا  ریما  نینچمه  هدوب و  رـضاح  ترـضح  نآ  نفد  ماگنه  رد  مرکا 6  ربمغیپ  هک  دوش 
(. 338) دنیآ یم  دورف  نیمز  رب  ردق  بش  رد  هک  ناگتشرف  حور و  لیئربج و  اب  مالّسلاامهیلع 

یلاح رد  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس  ندش  هتـشک  زا  دعب  دید  ای  ؤر  ملاع  رد  ار   6 ادخ لوسر  هک  هدـش  لقن  ساّبع  نبا  زا  بقانم )   ) رد
كراـبم لد  هب  هدرک و  ـالاب  ار  نهاریپ  نـماد  ینعی  ِهِـسْفَن ؛ یِلا  هِـصیمَق  َزْجِح  مَّمَـض  ْدَـقَو  دوـب ، ناـیرگ  هنهرباـپ و  دوـلآ و  درگ  هـک 

هیآ نیا  دشاب و  هتفرگ  نماد  رد  يزیچ  هک  یسک  لثم  هدینابسچ 
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: دومرف یم  توالت  ار 

(339 () َنوُِملاّظلا ُلَمْعَی  اّمَع  الِفاغ  هّللا  َّنَبَسْحَت  (َو ال 

يارب مور  یم  نم  تسا و  نم  نماد  رد  اـهنوخ  نآ  کـنیا  نیمز و  زا  ار  منیـسح  نوخ  مدرک  عمج  ـالبرک و  يوـس  هب  متفر  دوـمرف  و 
(. 340) راگدرورپ دزن  وا  ناگدنشک  اب  منک  همصاخم  هکنآ 

هیرگ هچ  يارب  هک  وا  زا  مدیـسرپ  سپ  تسیرگ ،  یم  هک  یلاح  رد  هّللا  همحر  هَمَلَـس  ُّما  رب  مدش  لخاد  تفگ  هملـس :  زا  هدش  تیاور 
كاخ رثا  شفیرـش  نساحم  رـس و  رب  باوخ و  رد  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدید  هکنآ  يارب  تفگ :  ینک ؟  یم 

میآ یم  وا  دزن  زا  وا و  نتـشک  ماگنه  مدوب  نیـسح  دزن  رد  دومرف : دیتسه ؟ هدولآ  رابغ  امـش  تسیچ  يارب  هّللا !  لوسر  ای  متفگ :  دوب 
(. 341)

مالّسلا هیلع  نیسح  تداهش  ربخ  دندیسرپ  ار  وا  هیرگ  ببـس  تسیرگ ،  یم  هملـس  ُّما  هک  دوب  یهاگحبـص  هک  تسا  رگید  تیاور  رد 
تلاـح اـب  ّریغتم و  تروص  اـب  ار  وا  هک  بشید  رگم  باوخ  رد  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  مدوب  هدـیدن  تفگ :  داد و  ار 

(. 342  ) شباحصا نیسح و  يارب  مدرک  یم  روبق  رفح  بشما  دومرف : مدیسرپ  وا  زا  ار  لاح  نآ  ببس  مدرک  تاقالم  هودنا 

رـس رب  كاـخ  هک  دـید  باوخ  رد  ار   6 ادـخ ربمغیپ  هملـس  ّما  هک  هدـش  لقن  ( 344  () یناعمـس لئاضف   ) و ( 343  () يذـمرت عماج   ) زا
ترـضح نآ  هک  تسا  رگید  ياج  رد  و  میآ !  یم  البرک  زا  دومرف : تسا ؟  تلاـح  هچ  نیا  هک  تشاد  هضرع  هتخیر ،  دوخ  كراـبم 

نیسح نفد  زا  دومرف : دوب و  دولآ  درگ 
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هک هدـش  لقن  بتک  یـضعب  زا  .دـندنام و  یقاب  نیمز  رد  نوفدـم  ریغ  زور  هس  هرهاط  داـسجا  هک  تسا  فورعم  و  (. 345  ) مدش غراف 
هثیبخ داسجا  نفد  يارب  دندوب  البرک  رد  مهدزای  زور  دعس  نب  رمع  هک  اریز  تسا ؛  دیعب  نیا  و  دندش ، نفد  اروشاع  زا  دعب  زور  کی 
تئرج يدوز  نیا  هب  رابتعا  بسح  هب  دعس و  رمع  فوخ  زا  دندرک  چوک  تارف  یحاون  زا  اروشاع  بش  هّیرـضاغ  لها  .دوخ و  رکـشل 

.دنیامنن تدواعم 

 : هدش تیاور  مالّسلاامهیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  شردپ  زا  رقاب  ترضح  زا  بلاط  یبا  نبدّمحم  لتقم  زا 

وا زا  کشُم  دننام  یـشوخ  يوب  هک  دنتفای  زور  هد  زا  دـعب  ار  نوَج  ندـب  دـندرک  نفد  ار  ءادهـش  دـندش و  هکرعم  رـضاح  هک  یمدرم 
هب شا  هجوز  دش ، هتـشک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  اب  ریهُز  هک  تسا  طبـس ) هرکذـت   ) رد هچنآ  تسا  ربخ  نیا  دـی  ؤم  و  (. 346) دوب عطاس 
 : تفگ دوخ  اب  هنهرب ،  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دـید  سپ  ـالبرک  هب  تفر  مـالغ  نآ  نک !  نفک  ار  تیاـقآ  ورب و  تفگ :  ریهُز  مـالغ 

دوخ يالوم  داد و  رارق  ترضح  يارب  ار  نفک  نآ  سپ  مسق ،  ادخ  هب  هن  ار ! مالّسلا  هیلع  نیـسح  مراذگب  هنهرب  ار و  دوخ  ياقآ  نفک 
(347) .درک نفک  رگید  نفک  رد  ار  ریهز 

، دوب هدمآ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  بیرخت  يارب  لّکوتم  رما  هب  هک  جزید  ربخ  رد  دوش  مولعم  هّللا  همحر  یسوط  خیش  یلاما )   ) زا
نفد هدراذـگ و  ایروب  نآ  يور  رب  ار  رهاط  دـسج  هدرک و  شرف  ایروب  نآ  اب  ار  ربق  نیمز  دـندوب و  هدروآ  هراپ  یئایروب  دـسا  ینب  هک 

(. 348) دندومن

هفوک هب  مالّسلاامهیلع  راهطا  تیب  لها  دورو  نایب  رد  موس : لصف 

و
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صاّصج ملسم  ربخ  رکذ 

شیپ زا  دعس  نبا  هک  ار  ادهش  ياهرس  درک  رما  دنا ، هدش  کیدزن  هفوک  هب  مالّـسلاامهیلع  تیب  لها  هک  دیـسر  ربخ  ار  دایز  نبا  نوچ 
دنروآ و رد  رهش  هب  تیب  لها  قافّتا  هب  دنهد و  لمح  ولج  زا  دننک و  بصن  اه  هزین  رس  تیب  لها  يور  شیپ  دنرب و  زاب  دوب  هداتـسرف 

هفوک مدرم  و  دوش ، هدوزفا  مدرم  تبیه  لوه و  رب  ددرگ و  مولعم  مدرم  رب  دیزی  تنطلـس  هبلغ و  رهق و  ات  دـننادرگب  رازاب  هچوک و  رد 
.دنتفاتش نوریب  هفوک  زا  دنتفای  یهگآ  مالّسلاامهیلع  تیب  لها  دورو  زا  نوچ 

 : هدومرف ماقم  نیا  رد  مشتحم  موحرم 

دندش رد  هب  رد  یبن  لآ  ناسک  یب  نوچ  رعش : 

دندش رگ  هحون  نانک  هلان  هفوک  رهش  رد 

نانس هزین و  رب  همه  نارورس  ياهرس 

دندش رگ  هولج  مرح  لها  يور  شیپ  رد 

شرع نانکاس  نایگدرپ  ياه  هلان  زا 

دندش رذگهر  رهب  هراظن  یپ  زا  عمج 

ادخ زا  دیسرتن  هک  یتّما  مرش  یب 

دندش رد  هدرپ  دوخ  ربمیپ  ترتع  رب 

تیب لها  مخز  رب  هتشادن  افج  زا  تسد 

دندش رگد  يافج  هب  ناشف  کمن  مد  ره 

راک هب  تسد  هک  یماگنه  دوب  هتـشامگ  هرام  الا  رادریمعت  هب  ارم  دایز  نب  هّللادـیبع  تفگ :  هک  دـنا  هدرک  تیاور  راک  چـگ  ملـسم  زا 
هنتف و نیا  هک  متفگ  دوب  نم  دزن  هک  یمداخ  نآ  هب  سپ  مدینـش ،  هفوک  تّالحم  فرط  زا  میظع  یئوهاـیه  هحیـص و  هاـگان  هک  مدوب 
بـالقنا و نیا  دـنروآ و  یم  دوب  هدرک  جورخ  دـیزی  رب  هک  یجراـخ  يدرم  رـس  تعاـس  نیمه  تفگ :  تسیچ ؟  هفوـک  رد  بوـشآ 

هک یجراخ  نیا  هک  مدیسرپ  تسا .  نآ  هراظن  تهج  هب  بوشآ 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1021 

http://www.ghaemiyeh.com


همطل تقو  نآ  تفر  نوریب  نم  دزن  زا  مداـخ  نآ  اـت  مدرک  ربـص  مدینـش  نیا  نوچ  مالّـسلاامهیلع ؟!  یلع  نب  نیـسح  تفگ :  هدوـب ؟ 
متـسش و دوب  چگ  هب  هدولآ  هک  ار  تروص  تسد و  تقو  نآ  دوش ، انیبان  ممـشچ  ود  متـشاد  نآ  میب  هک  مدز  دوخ  تروص  رب  یتخس 
ناریسا و ندمآ  رظتنم  هداتسیا  زین  مدرمو  مدوب  هداتسیا  هک  ماگنه  نآ  رد  سپ  مدیسر  هسانک  هب  ات  مدش  نوریب  هرام  الا  رصق  تشپ  زا 

اهنآ نایم  رد  دـندوب و  هداد  لمح  رتش  لهچ  رب  هک  دـش  ادـیپ  جدوه  لمحم و  لهچ  هب  بیرق  مدـید  هاگان  هک  دـندوب  هدـیرب  ياهرس 
رتش رب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هک  مدید  هاگان  و  دـندوب ، همطاف  دالوا  مالّـسلا و  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  ترـضح  مَرَح  نانز و 
دنک یم  تئارق  دـنچ  يرعـش  نزُح  هُودـنا و  يور  زا  تسا و  يراج  شندرگ  ياـهگر  زا  نوخ  ریجنز  تمحز  زا  تسا و  راوس  هنهرب 

 : تسا نینچ  راعشا  نومضم  لصاح  هک 

هچ میوش  رضاح  وا  دزن  امش  ام و  هک  تمایق  زور  رد  دیدرکن و  ام  قح  رد  ام  ّدج  تیاعر  هک  ار  امش  دهدن  ریخ  ادخ  راکدب  تّما  يا 
هدماین امـش  نید  راک  هب  زگره  ام  هک  ایوگ  دیرب  یم  ناریـسا  دننام  دـیا و  هدرک  راوس  هنهرب  نارتش  رب  ار  ام  تفگ ؟  دـیهاوخ  باوج 

ادخ و لوسر  هک  دیناد  یمن  رگم  امش  رب  ياو  دینک ، یم  يداش  ام  نتـشک  هب  دینز و  یم  مهرب  تسد  دیئوگ و  یم  ازـسان  ار  ام  میا و 
 . تسا نم  ّدج  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ءایبنا  دّیس 

یهودنا البرک ! هعقاو  يا 
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.دبای یمن  نیکست  زگره  هک  یتشاذگ  ام  لد  رب 

یم ناـشیا  يارب  ودرگ  اـمرخ و  ناـن و  دـندرک و  یم  مّحرت  ّتقر و  تیب  لـها  لاـفطا  رب  هک  مدـید  ار  هفوـک  مدرم  هک  تـفگ  ملـسم 
یم دوبر و  یم  ناکدوک  ناهد  تسد و  زا  ار  امرخ  ودرگ و  اـه و  هراـپ  ناـن  نآ  موثلک  ّما  دـنتفرگ ، یم  هنـسرگ  لاـفطا  نآ  دـندروآ 

هقدص هک  دیریگزاب  ءایـشا  نیا  لذـب  زا  تسد  ٌمارَح ؛ اْنیَلَع  َهَقَدَّصلا  َّنِا  هَفوُْکلا !  َلْهَا  ای  دومرف : دز و  هفوک  لها  رب  گناب  سپ  دـنکفا ،
 . تسین اور  تیب  لها  ام  رب 

ام امش  نادرم  هفوک !  لها  يا  دومرف : درک ، نوریب  لمحم  زا  رس  موثلک  ّما  دنتسیرگ ، یم  راز  راز  لاوحا  نیا  هدهاشم  زا  نایفوک  نانز 
.دیامرف مکح  امش  ام و  نیب  ام  تمایق  زور  رد  ادخ  دنیرگ ، یم  ام  رب  امش  نانز  دنشک و  یم  ار 

شیپ زا  و  دندروآ ، دندوب  هدرک  هزین  رب  ار  ءادهـش  ياهرـس  تساخرب و  اغوغ  هّجـض و  يادـص  هک  تشاد  ناهد  رد  نخـس  نیا  زونه 
ادخ لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  هدنشخرد ،  هدنبات و  دوب  يرس  نآو  دنداد  یم  لمح  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  (، 349) اهرس يور 

زا باضخ  هک  اریز  دوب ؛ دیفـس  اهوم  نب  دوب و  یکـشم  ( 350  ) هَبَش دننام  شیهایس  شفیرـش  نساحم  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
، داد یم  شبنج  پچ  تسار و  زا  ار  شفیرـش  نساحم  دابو ، دیـشخرد  یم  هام  نوچ  شتعلط  دوب و  هدـش  ادـج  ترـضح  نآ  ضراع 

تخیر ورف  شا  هعنقم  ریز  زا  نوخ  هچنانچ  دز  لمحم  مّدقم  بوچ  رب  ار  دوخ  نیبج  داتفا  كرابم  رس  هب  هاگن  نوچ  ار  بنیز 
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 : تسا تیب  نیا  نآ  ردص  هک  دومرف  يراعشا  درک و  باطخ  رس  اب  لد  زوس  يور  زا  و 

ًالامَک َّمَتَتْسا  اََّمل  ًالالِه  ای  رعش : 

(351) ابورُغ يْدبَاَف  ُهُفْسَخ  َُهلاغ 

نکل هدومرف  لقن  یـسلجم  همّالع  هچرگ  ار  ربخ  نیا  و  تسین ،  صاّصج  ملـسم  ربخ  ریغ  رد  جدوه  لماحم و  رکذ  هک  دیوگ : فل  ؤم 
تبـسن و  تسین ،  یفخم  ثیدـح  نف  لها  رب  باتک  ود  ره  لاح  هک  تسا  نیعلارون )   ) باـتک و  یحیرُط )  بختنم   ) نآ لـقن  ذـخءام 

همّلَعُم و ریغ  هملاع  نییمـشاه و  هلیقع  هک  هردخم  نآ  زا  تسا  دـیعب  زین  هفورعم  راعـشا  مالّـسلااهیلع و  بنیز  بانج  هب  رـس  نتـسکش 
 . تسا میلست  اضر و  ماقم  بحاصو  تّوبن  يدث  هعیضر 

ناشیا دورو  رد  هکلب  هتـشادن  شوپ  ور  سالَپ و  ناشیا  زاهج  هک  هدوب  نارتش  رب  ناشیا  لمح  دوش  یم  مولعم  هربتعم  لتاقم  زا  هچنآ  و 
دنا هدوب  نایرکـشل  نایم  روصحم  هک  هدوب  یتلاح  هب  دـنا  هدرک  لقن  ناخیـش  هک  ریتس  نبا  ملذـح )  ای   ) ماذـح تیاور  قفاوم  هفوک  هب 

كاچ نابیرگ  دندوب  هدمآ  رهـش  جراخ  هک  یئاهنز  هدوب و  رایـسب  هعیـش  هفوک  رد  هچ  هدوب ؛  هفوک  مدرم  شروش  هنتف و  فوخ  نوچ 
.دیایب نیا  زا  دعب  ماذح  تیاور  دندومن و  یم  يراز  هیرگ و  دندوب و  هدرک  ناشیرپ  اهوم  هدز و 

رب نایفوک  ياهنز  دندرک ، هفوک  دراو  ءادهش  ياهرـس  اب  راّفک  يارـُسا  نوچ  ار  ردیح  هشوگ  رگج  راتخم و  دمحا  نادنزرف  هلمجلاب ؛ 
 : تشادرب زاوآ  ماب  يالاب  زا  ینز  دنداد  یم  روبع  ار  ناشیا  هک  نیمه  .دننک  هراظن  ار  ناشیا  هک  دندوب  هتفر  اهماب  يالاب 

هلیبق مادک  تکلمم و  مادک  ناریسا  امش  َُّنْتنَا ؟ يراسُْالا  ِّيَا  ْنِم 
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رب درک و  عمج  تشاد  هعنقم  رداچ و  هچ  ره  دـمآ و  ریز  هب  ماب  زا  دینـشب  نیا  نوچ  نز  نآ  میدّـمحم ،  لآ  ناریـسا  ام  دـنتفگ : دـیا ؟
(. 352) دندیناشوپ اهنآ  هب  ار  دوخ  دنتفرگ و  ناشیا  دومن ، شخب  ناشیا 

باتک  ) زا هّمالا )  فیـس   ) باتک رد  هدقرم -  هّللا  رّطع  یقارن -  دـمحا  الم  جاح  موُحرم  ردـقلا  لیلج  ملاع  خیـش  هک  دـیوگ : فل  ؤم 
هک تسا  نیا  شا  هصالخ  هچنآ  هدومرف  نآ  مراهچ  لصف  رد  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  زا  رابخا  رد  هک  هدرک  لقن  ربمغیپ ) ياـیمرا 

تیب نادنزرف  و  دـندش ، هدـنکارپ  یهلا  شرع  يانب  ياهگنـس  و  دـش ، رات  اهالط  نیرتهب  گنر  هک  داد  يور  يا  هثداح  هچ  دـش و  هچ 
رد دندش  هتـشادنپ  نارگ  هزوک  لافـس  نوچ  دندوب  رت  بیجن  تاقولخم  عیمج  زا  دندوب و  هدش  هداد  تنیز  الط  نیلوا  هب  هک  رومعملا 

تخس لد  محر  یب  تما  نایم  رد  نم  نازیزع  دنداد ، یم  ریش  ار  دوخ  ياه  هچب  هدرک و  هنهرب  ار  دوخ  ياهناتـسپ  تاناویح  هک  یتقو 
همه هک  یهاگتـشاچ  رد  هدیبسچ ،  شماک  هب  هراوخریـش  لفط  نابز  یگنـشت  زا  و  دنا ، هدـنام  راتفرگ  نابایب  رد  هدـش  کشخ  بوچ 

.دهد ناشیا  هب  نان  هک  دوبن  یسک  دندوب  هتشک  ار  ناکدوک  نآ  ناگرزب  نوچ  دندیبلط  یم  نان  ناکدوک 

هب نم  نازیزع  دندش  فرط  رب  ناشیا ،  یبیرغ  رب  ياو  سپ  دندش ، كاله  اههار  رس  رد  دندرک  یم  مّعنت  تّزع ،  هرفـس  رد  هک  ینانآ 
تـسد یـسک  اّما  دندش  فرط  رب  دنچ  ره  اهنآ  هک  اریز  دش ؛ رت  میظع  مودس  موق  ِندش  فرط  رب  زا  ناشیا  ندـش  فرط  رب  هک  يوحن 

اما تشاذگن ،  ناشیا  هب 
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ياهیور رتناشخرد  توقای  زا  رت و  شغ  یب  ریـش  زا  رتدیفـس و  فرب  زا  دندوب و  سّدـقم  تمـصع  یکاپ و  هار  زا  هکنآ  دوجو  اب  اهنیا 
هدیبسچ اهناوختـسا  هب  ناشیا  تسوپ  هک  اریز  دندشن ؛ هتخانـش  اه  هچوک  رد  هک  دوب  هتـشگ  ّریغتم  نارود  ياهتبیـصم  تّدـش  زا  ناشیا 

(. 353) دوب

ّيَا ْنِم  نز  نآ  لا  ؤس  ّرِـس  دـش  مولعم  دـشاب  هفوک  رد  هعقاو  نیمه  هب  هراشا  ارهاـظ  هک  ینامـسآ  باـتک  زا  هرقف  نیا  هک  دـیوگ : ریقف 
 . ملاعلا هّللا  و  َُنْتنَا .  يراسُالا 

متشگ و هفوک  دراو  مکی  تصش و  لاس  مرحم  هام  رد  نم  تفگ :  هک  دنا  هدرک  تیاور  ریتس  نب  ملذح  زا  یسوط  خیـش  دیفم و  خیش 
رب دایز  نبا  رکـشل  دـندرک و  یم  دراو  هفوک  هب  تیب  لها  نانز  اـب  ار  مالّـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  هک  دوب  یماـگنه  نآ 
ور یب  نارتش  نآ  رب  ار  تیب  لها  نوچ  دـندوب ؛ هدـمآ  نوریب  اشامت  تهج  هب  دوخ  لزانم  زا  هفوک  مدرم  دـندوب و  هدرک  هطاحا  ناـشیا 

هیلع نیـسحلا  نب  یلع  لاح  نآ  رد  .دـندومن  زاغآ  هبدـن  هیرگ و  هدرک  ّتقر  ناشیا  لاـح  هب  هفوک  ناـنز  دـندرک ، دراو  هنهرب  شوپ و 
ندرگ هب  ار  شیاهتسد  دنا و  هداهن  شندرگ  رب  هعماج )  لغ   ) هتـشگ و فیعـض  روجنر و  ضرم  ّتلع  ترثک  زا  هک  مدید  ار  مالّـسلا 

!؟  تسا هتشک  هک  ار  ام  سپ  دننک  یم  هیرگ  ام  رب  اهنز  نیا  هک  دومرف  یم  یفیعض  يادص  هب  ترضح  نآ  دنا و  هدرک  لولغم 

زا قَْطنَا  حَْصفَا و  مرش ،  ایح و  اب  ینز  نم  هک  مسق  ادخ  هب  و  درک ، هبطخ  زاغآ  مالّسلااهیلع  بنیز  ترضح  تقو  نآ  رد  و 
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وا نابز  زا  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  تاملک  و  دیوگ ، یم  نخس  ردپ  نابز  زا  ایوگ  هک  مدیدن  مالّسلا  هیلع  یلع  رتخد  بنیز  بانج 
رد دیـشاب ، شوماخ  هک  درک  یتراشا  مدرم  بناج  هب  دوب  دـنلب  یئادـص  وس  ره  زا  هک  عاـمتجاو  ماـحدزا  نآ  ناـیم  رد  دزیر ، یم  ورف 

دورد كاپ و  نادزی  ساپس  زا  دعب  درک و  هبطخ  رد  عورـش  هاگنآ  ( 354) دش تکاس  اهسَرَج  يادص  تشگرب و  هنیس  هب  اهـسفن  نامز 
: دومرف كالَْول  هجاوخ  رب 

نکاس و  امـش ، مشچ  کشا  دتـسیان  زاب  زگره  دـیهد  یم  رـس  هلان  دـییرگ و  یم  ام  رب  ایآ  نالذـخ !  هعیدـخ و  لـها  هفوک ،  لـها  يا 
زین امـش  هچ  دوشگ  یم  زاب  دـیبات و  یم  مکحم  ار  دوخ  هتـشر  هک  تسا  ینز  نآ  لثمامـش  لثم  هک  تسین  نیا  زج  امـش ، هلاـن  ددرگن 

يدنـسپ دوخ  ندز و  فال  زج  یتمیـش  یتلـصخ و  امـش  نایم  رد  تسین  دـیتشگرب ، رفک  هب  دیتسـسگ و  زاب  دـیتسبب و  ار  نامیا  هتـشر 
یفلع هایگ و  لَثَم  امـش  لَـثَم  ندرک ،  يزاّـمغ  ادـعَا  دـننام  ندرک و  ّقلمت  نازینک  ْکبَـس  هب  نتفگ و  غورد  يراد و  نمـشد  ندرک و 

زا امـش  ياهـسفن  هک  دوب  يا  هشوت  دب  سپ  دشاب  هدش  هدرک  نآ  هب  يربق  شیالآ  هک  تسا  یچگ  ای  دشاب  هدیئور  هَلبْزَم  رد  هک  تسا 
ار اـم  هکنآ  سپ  زا  داد  ياـج  خزود  رد  هنادواـج  ار  امـش  درک و  مزـال  امـش  رب  ار  ادـخ  مشخ  هداـهن و  هریخذ  ترخآ  رد  امـش  يارب 

دوخ تحاس  هکنآ  هچ  دیدنخب ؛ مک  دیئرگب و  رایسب  سپ  دیراوازـس ، نتـسیرگ  هب  امـش  هک  ادخ  هب  دنگوس  .دییرگ  یم  ام  رب  دیتشک 
هب ار 
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درک دیهاوخ  یفالت  هچ  اب  تسش و  دیناوت  هنوگچ  ددرگن و  هتـسش  زگره  یبآ  چیه  هب  نآ  ثول  هک  دیداد  شیالآ  يدبا  راع  بیع و 
امـش و جـهانم  تمالع  امـش و  تاّیلب  عَْزفَم  امـش و  نایوکین  هانپ  تشهب و  لها  ناـناوج  دّیـس  ناربمغیپ و  متاـخ  هشوگ  رگج  نتـشک 

.دیتخومآ یم  وا  زاار  تعیرش  نیدو و  دیدرب  یم  هانپ  وا  هب  هثداح  ره  رد  هک  امـش  جَجُح  مّلکتم  میعز و  امـش و  هّجحم  هدننک  نشور 
زا دـیتفا و  رد  يور  هب  باذـع  رد  داب و  امـش  يارب  زا  تکاله  سپ  دـیداهن ، هریخذ  دوخ  رـشح  يارب  يرْزِو  گرزب  هک  دیـشاب  هاگآ 

ادـخ بضغ  هب  انامه  داـب ، ناـیز  نارـسخ و  ثروم  امـش  ناـمیپ  داـب و  هدـیرب  امـش  ياهتـسد  دـیوش و  دـیمون  دوخ  شـشوک  یعس و 
هیلع و هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يرگج  هچ  هک  دیناد  یم  ایآ  امش  رب  ياو  درک ، هطاحا  امـش  رب  تنکـسم  ّتلذ و  دیدومن و  تشگزاب 
هب بیجع  هیهاد  عیظف و  يرما  دیدنکفا ، نوریب  هدرپ  زا  ار  وا  تمصع  نایگدرپ  هچ  دیتخیر و  وا  زا  ینوخ  هچ  دیتفاکـش و  مّلـس  هلآ و 

نیمز امش  هدوتس  ان  حیبق و  راک  نیا  ددرگ و  هراپ  اههوک  دوش و  هراپ  نیمز  دفاکشب و  نآ  زا  اهنامـسآ  تسا  کیدزن  هک  دیدروآ  اج 
دهاوخ رهاـظ  امـش  رب  ترخآ  رد  هچنآ  دـیراب ؟ نوخ  نامـسآ  زا  اـهراک  نیا  راـثآ  زا  هک  دـیدرک  بّجعت  اـیآ  تفرگ ،  ار  نامـسآ  و 

تافاکم هب  دنوادخ  هچ  دیـشابن ؛ رورغم  لدشوخ و  دیتفای  هک  تلهم  نیدب  سپ  دوب ؛ دـهاوخ  رتاوسر  رت و  میظع  نآ  راثآ  زا  دـیدرگ 
ماقتنا ماگنه  هک  درادن  میب  و  دنکن ، تلجع 
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 . تسا ناراکهانگ  هاگنیمک  رد  دنوادخ  درذگب و 

یم دندوب و  هدش  تریح  رد  تاملک  نیا  عامتـسا  زا  هفوک  مدرم  هک  متـسیرگن  نم  دیدرگ و  تکاس  هرّدـخم  نآ  سپ  تفگ :  يوار 
.دندیزگ یم  نادند  هب  اهتسد  دنتسیرگ و 

 : تفگ یم  دیود و  یم  وم  يور و  رب  شمشچ  کشا  هک  مدید  مه  ار  يدرمریپ  و 

ْمُُهلْسَنَو ِلوُهُْکلا  ُْریَخ  ْمُُهلوُهُک  رعش : 

(355  ) يزْخَیالَو ُبیخَیال  ٌلْسَن  َّدُع  اِذا 

یقاب امرف و  رایتخا  یشوماخ  هّمع !  يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  تقو  نیا  رد   ( جاجتحا  ) بحاص تیاور  هب  و 
و يدیشکن ،  ناتسبد  جنر  هک  یـشاب  ییاناد  و  يدیدن ،  ملعم  هک  یـشاب  یم  یملاع  وت  هک  ار  يادخ  دمح  ریگ و  رابتعا  یـضام  زا  ار 

(. 356  ) تشگ دهاوخن  زاب  هتفر  ایند  زا  هکنآ  هلان  هیرگ و  هب  و  دنک ، یمن  يدوس  ندرک  عزج  تبیصم  زا  دعب  هک  یناد  یم 

 . تسین لقن  شیاجنگ  ار  ماقم  نکل  هدش  لقن  هبطخ  ود  زین  موثلک  ّما  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  همطاف  يارب  زا  و 

دـندومن و ناشیرپ  اهوسیگ  نانز  دـندرک و  دـنلب  هحون  هحیـص و  هب  اهادـص  مدرم  هک  هدومرف  هبطخ  نآ  لقن  زا  دـعب  سواط  نب  دـّیس 
ياهشیر نادرم  دندرک و  زاغآ  روبث  لیو و  هب  هبُدن  دندز و  تروص  رب  اه  هچناپط  دندیشارخب و  اه  هرهچ  دنتخیر و  یم  رس  رب  كاخ 

.دنشاب هدرک  هیرگ  نینچ  نادرم  نانز و  هک  دشن  هدید  هاگچیه  هک  دنتسیرگب  نادنچ  دندنک و  یمه  ار  دوخ 

درک شیاتس  سپ  ندناوخ  هبطخ  هب  دومرف  عورش  دیوش و  شوماخ  هک  ار  مدرم  دومرف  تراشا  مالّسلا  هیلع  داجس  دّیس  ترـضح  سپ 
ار و اتکی  دنوادخ 
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 : هک دومرف  نآ  زا  سپ  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  دّمحم  داتسرف  دورد 

منم مالّسلاامهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  منم  هک  دنادب  دسانـشن  سک  ره  دسانـش و  دسانـش  ارم  هکره  ساّنلا !  اهّیا 
دندومن وا  تمرح  کته  هکنآ  رسپ  منم  دنشاب ، هتشاد  بلط  ینوخ  وا  زا  هکنآ  یب  دندرک  حبذ  تارف  رانک  رد  ار  وا  هک  سک  نآ  رسپ 

تسا یفاک  ارم  رخف  نیمه  و  ( 357) دنتشک ْربَص  لتق  هب  ار  وا  هکنآ  دنزرف  منم  دندرک ، ریـسا  ار  شلایع  دندرب و  تراغ  هب  ار  شلام  و 
تباجا ار  امـش  تلئـسم  نوچ  دیتشون  نم  ردپ  هب  اه  همان  هک  امـش  دیدرک  شومارف  ایآ  ادخ  هب  ار  امـش  مهد  یم  دنگوس  مدرم !  يا  . 

دیتشک ار  وا  هاگنآ  دیداد  ارف  تعیب  تسد  دیتسب و  نامیپ  دهع و  مردپ  اب  هک  دیروآ  یمن  دای  ایآ  دـیدش ، نوریب  تعیدـخ  رد  زا  درک 
دوـخ يارب  هک  ییءار  تسا  تشز  هچ  دیداتـسرف ، ترخآ  هب  دوـخ  يارب  هچنآ  يارب  ار  امـش  داـب  تکـاله  سپ  دـیتشاد ، لوذـخم  و 

هک ار  اهامـش  دیامرفب  هک  یماگنه  درک  دیهاوخ  رظن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يوس  هب  مشچ  مادـک  اب  دیدیدنـسپ ،
 . نم تّما  زا  امش  دیتسین  ارم و  تمرح  دیدرک  کته  ارم و  ترتع  دیتشک 

كاله دنتفگ  یم  ار  یضعب  یضعب  دش ، دنلب  یبناج  هیحان و  ره  زا  هیرگ  يادص  دروآ  اج  نیدب  نخس  مالّسلا  هیلع  داجس  دّیس  نوچ 
: دومرف درک و  نخس  زاغآ  ترضح  هرابرگید  .دیتسنادن  دیوش و 

رد ارم  ّتیصو  دنک  ظفح  ارم و  تیحصن  دنک  لوبق  هک  ار  يدرم  دنک  تمحر  ادخ 
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 . تسا وکین  یئادتقا  هتسیاش و  یتعباتم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  ار  ام  هچ  وا ؛ تیب  لها  ادخ و  لوسر  ادخ و  هار 

میئوت و رما  عیطم  نامیپ و  دـهع و  نابهاگنو  میئوت  نامرف  ياریذـپ  یگمه  اـم  هّللا !  لوسر  نباـی  هک  دـندرک  ضرع  یگمه  ناـمدرم 
حلـص رد  زا  تست و  برح  هتخاس  هک  ره  اب  مینک  برح  میئاـمن و  تمدـخ  میدـقت  یئاـمرف  رما  هچ  ره  هب  میباـتن و  يور  وت  زا  زگره 

اب هکنانآ  زا  مینک  یهاوخنوخ  میراد و  ذوخءام  ار  دـیزی  هک  یماگنه  ات  تسا  شزاس  حلـص و  قیرط  رد  وت  اب  هک  ره  اـب  میوش  نوریب 
: دومرف ترضح  دندومن  متس  ام  رب  دندرک و  ملظ  وت 

زاب رگم  مروخ  یمن  ار  اهامـش  بیرف  نم  رگید  دیدرکن  تسد  هب  یتلـصخ  رکم  هعدخ و  زج  هک  زودـنا  تلیح  ناراّدـغ  يا  تاهیه ! 
تداهـش زا  هک  یتاحارج  زونه  مسق  ادـخ  هب  ّالک  اشاح و  دـیدروآ ، اج  هب  نم  ناردـپ  اب  هچنآ  دـیراد  اور  نم  اب  هک  دـیا  هدرک  هدارا 

.دنتشگ دیهش  تیب  لها  اب  مردپ  هک  دوب  زورید  هکنآ  هچ  هدرکن ؛  ادیپ  يدوبهب  هتشگ  رهاظ  ام  لد  رگج و  رد  مردپ 

قلح رد  ناشیا  رب  هودنا  نزُح و  هتـشگن و  شومارف  ارم  مناردارب  مردپ و  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  بئاصم  زونه  و 
امش زا  نم  دنک ، یم  نایرج  نم  هنیـس  هار  رد  نآ  هّصغ  و  دیامن ، یم  شیاسرف  ما  هنیـس  مناهد و  رد  نآ  یخلت  دنک و  یم  شواک  نم 

: دومرف و  امرب ، هن  دیشاب و  ام  اب  هن  هک  مهاوخ  یمه 

َوْرَغ ال  رعش : 
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ُهُْخیَشَف ُْنیَسُحلا  َِلُتق  ْنِا 

امَرْکَاَو ٍْنیَسُح  ْنِم  اْریَخ  َناک  ْدَق 

يذَّلِاب َنافوُک  َلْهَا  ای  اوُحَْرفَت  الَف 

امَظْعَا َِکلذ  َناک  ٌْنیَسُح  َبیُصا 

ُهُؤاِدف یحوُر  ِرْهَّنلا  ِّطَِشب  ٌلیتَق 

امَّنَهَجُران ُهادْرَا  يذَّلا  ُءاَزَج 

: َلاق َُّمث 

ٍسْءاَِرب اسْءاَر  ْمُْکنِم  انیضَر  رعش : 

(. 358) اْنیَلَع ٌمْوَیالو  اَنل  ٌمْوَی  الَف 

.ام ررض  هب  هنو  دیشاب  ام  يرای  هب  هن  رس ، هب  رس  امش  زا  میدونشخ  ام  ینعی 

هرام الاراد  هب  مالّسلاامهیلع  تیب  لها  دورو  نایب  رد  مراهچ :  لصف 

رـضاح و زا  وا  سلجم  مرجال  داد  ّماع  نذا  ماع  ّصاخ و  زا  ار  هفوک  مدرم  دـش ، هگآ  هفوک  هب  تیب  لها  دورو  زا  نوچ  دایز  هّللادـیبع 
رـس نآ  سپ  دننک ، سلجم  رـضاح  ار  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  ترـضح  رـس  ات  درک  رما  هاگنآ  دش ، هدنکآ  نمجنا  ( 359  ) يداب
نآ یضعب  هک  دوب  تسد  رد  یبیضق  ار  وا  و  دومن ، مّسبت  دش و  داش  تخـس  سّدقم  رـس  نآ  ندید  زا  دنتـشاذگ ، وا  دزن  هب  ار  سّدقم 
دز یم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  يایانث  نادند  هب  ار  ( 360  ) بیضق نآ  رس  دنا ، هتسناد  قیقر  یغیت  یعمج  دنا و  هتفگ  یبوچ  ار 

نیا رد  هدوب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  هک  مقرا  نب  دیز  هدوب .  وکین  ياهنادـند  ار  نیـسح  تفگ :  یم  و 
كرابم ياهبل  نیا  زا  ار  دوخ  بیضق  دایز ! رسپ  يا  تفگ :  دیدب  نیا  نوچ  دوب ، رضاح  موْشیَم  نآ  سلجم  رد  هتـشگ  يدرمریپ  تقو 

اهبل نیا  رب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدید  رّرکم  نم  هک  تسین  يدنوادخ  وا  زج  هک  يدنوادخ  هب  دنگوس  رادرب ،
يا دـنایرگب  ارت  ياهمـشچ  ادـخ  تفگ :  دایز  نبا  تسیرگب .  تخـس  تفگب و  نیا  دز ، یم  هسوب  يا  هدرک  دوخ  بیـضق  عضوم  هک 

نمشد
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هتشگ هدش )  فرخ  هدروخلاس و   ) توترف ریپ  هک  دوب  نیا  هن  رگا  تسا ؟  هداد  ترـصن  حتف و  ام  هب  ادخ  هک  ینک  یم  هیرگ  ایآ  ادخ ،
شیوخ لزنم  يوس  هب  تساخرب و  اـج  زا  دـید  نینچ  هک  دـیز  .دـننک  رود  نت  زا  ار  ترـس  اـت  مدومرف  یم  هدـش  لـیاز  وت  لـقعو  يا 

.دندرک دراو  موْشیَم  نآ  سلجم  رد  مور  ناریسا  وچ  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  تالایع  هاگنآ  تفاتش 

نیرت تسپ  دوب  هدیشوپ  هرکنتم و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رهاوخ  مالّسلااهیلع  بنیز  بانج  دش  سلجم  نآ  لخاد  هک  تفگ :  يوار 
.دندرک هطاحا  ار  وا  دندمآ و  رد  شفارطا  رد  ناکزینک  تسشنب و  اجنآ  تفر و  هرام  الا  رصق  زا  يرانک  هب  ار و  دوخ  ياه  هماج 

مّوس هبترم  ات  دینـشن ، خـساپ  دیـسرپ  هراب  رگید  دادـن ، شباوج  یـسک  دیـشک ؟ يرانک  ار  دوخ  هک  دوب  هک  نز  نیا  تفگ :  داـیز  نبا 
ور دینـشب  نیا  نوچ  دایز  نبا  تسا !  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  رتخد  بنیز  نیا  تفگ :  نازینک  زا  یکی 

بنیز باـنج  .ار  امـش  غورد  دـینادرگ  رهاـظ  ار و  امـش  تشک  ار و  امـش  درک  اوسر  هک  ار  يادـخ  دـمح  تفگ :  درک و  وا  يوس  هب 
تشاد هزیکاپ  كاپ و  دوخ و  ربمغیپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  هب  تشاد  یمارگ  ار  ام  هک  ار  ادخ  دمح  دومرف : مالّسلااهیلع 

.دننارگید اهنآ  میتسین و  نانآ  زا  هّللا  دمحب  ام  رجاف و  دیوگ  یم  غورد  قساف و  دوش  یم  اوسر  انامه  یشیالآ  یسجر و  ره  زا  ار  ام 

راک يدید  هنوگچ  تفگ :  دایز  نبا 
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یتعامج لوسر  لآ  هچ  ار ؛ لیمج  یکین و  زج  ادـخ  زا  مدـیدن  دومرف : مالّـسلااهیلع  بنیز  باـنج  وت ؟ تیب  لـها  ردارب و  اـب  ار  ادـخ 
رایتخا ناشیا  يارب  زا  ادخ  هچنآ  هب  مرجال  دوب  هتشاگن  ناشیا  رب  تداهش  مکح  ماقم  تعفر  ّلحم و  تبرق  يارب  زا  دنوادخ  هک  دندوب 

زاب شـسرپ  ماقم  رد  ار  ناشیا  ارت و  دنوادخ  هک  دشاب  دوز  نکلو  دندرک  باتـش  شیوخ  عجـضم  بناج  هب  دندرک و  مادقا  دوب  هدرک 
يا دیرگب  وت  رب  وت  ردام  تسارک ،  يراگتسر  تسیک و  يارب  زا  هبلغ  نیبب  تقو  نآ  دننک ، تمصاخم  جاجتحا و  وت  اب  ناشیا  دراد و 

 . هناجرم رسپ 

دوب سلجم  رـضاح  هک  ْثیَرُح  نب  ورْمَع  .درک  همرکم  نآ  لتق  ای  تیّذا  دـصق  ایوگ  دـش و  مشخ  رد  تاملک  نیا  ندینـش  زا  دایز  نبا 
دیابن هذـخا  ؤم  نانز  هتفگ  ربو  تسا  ینز  وا  ریما ! يا  هک  دـش  نوریب  راذـتعا  رد  زا  تفایرد  مالّـسلااهیلع  بنیز  لـتق  هب  ار  وا  هشیدـنا 
ّتقر مالّـسلااهیلع  بنیز  بانج  .وت  تیب  لها  نادّرمتم  وت و  یغاط  ردارب  لتق  زا  ارم  لد  داد  افـش  ادخ  هک  تفگ  دایز  نبا  سپ  درک ،
سپ دوب  نیا  رد  وت  يافـش  رگا  يدـنکرب  هشیر  زا  يدرک و  عطق  ار  ام  عرف  لصا و  یتشک و  ار  ام  گرزب  تفگ :  تسیرگب و  درک و 

شردپ هک  مدوخ  ناج  هب  مسق  .دیوگ و  یم  هیفاق  عجس و  هب  نخـس  ینعی  تسا  ( 361  ) هعاّجَـس نز  نیا  تفگدایز :  نبا  یتفای ،  افش 
(. 362  ) تسین عجس  تصرف  تلاح و  ارم  هک  دومرف  باوج  مالّسلااهیلع  بنیز  بانج  .دوب  رعاش  عاّجَس و  زین 

نم هک  دومرف  امن  نبا  تیاور  هب  و 
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ماـقتنا يو  زا  ناـهج  نآ  رد  هک  دـناد  یم  هکنآ  لاـح  دوـش و  یم  لـصاح  دوـخ  هّمئا  نتـشک  هب  وا  يافـش  هک  یـسک  زا  مراد  بجع 
(. 363) دیشک دنهاوخ 

 ، تسا نیـسح  دنزرف  یلع  دنتفگ : تسیک ؟  ناوج  نیا  دیـسرپ : تسیرگن و  مالّـسلا  هیلع  داجـس  دّیـس  بناج  هب  نوعلم  نآ  تقو  نیا 
نب یلع  زین  وا  هک  دوـب  يردارب  ارم  هک  دوـمرف  ترـضح  تشک !؟  ار  وا  دـنوادخ  هک  دوـبن  نیـسحلا  نب  یلع  رگم  تفگ :  داـیز  نـبا 
َنیح َسُْفنَْـالا  یَّفَوَتَی  هّللَا  :) دومرف ترـضح  تشک ،  ار  وا  ادـخ  هکلب  تفگ :  داـیز  نبا  دنتـشک ، ار  وا  نایرکـشل  تشاد  ماـن  نیـسحلا 

تءارج نآ  ارت  تفگ :  دـش و  بضغ  رد  دایز  نبا  هدیـسر .  ارف  ناـشیا  گرم  هک  یماـگنه  ار  سوفن  دـناریم  یم  ادـخ  ( 364 () اِهتْوَم
.دینز ندرگ  دیربب و  ار  وا  دیئایب  ینک ،  در  ارم  فرح  یهد و  نم  هب  باوج  هک  تسا 

یفاک دایز ! رسپ  يا  دومرف : دیبسچ و  بانج  نآ  هب  هتفشآ  همیسارس و  دینش  ار  ترضح  نآ  لتق  نامرف  هک  مالّـسلااهیلع  بنیز  بانج 
ادج يو  زا  مسق  ادخ  هب  دومرف : دروآ و  رد  مالّسلا  هیلع  داجس  ترـضح  ندرگ  هب  تسد  یتخیر و  ام  زا  هک  نوخ  همه  نیا  ارت  تسا 

 . شکب وا  اب  زین  ارم  یشکب  ار  وا  یهاوخ  یم  رگا  موشن 

دنوـیپ محر و  هقـالع  زا  تسا  بجع  تفگ :  درک و  رظن  مالّـسلاامهیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  بنیز و  ترـضح  هب  یتعاـس  داـیز  نـبا 
زا تسد  دوش ، هتـشک  وا  اب  هک  دراد  تسود  دیوگ و  یم  عقاو  يور  زا  بنیز  هک  متفای  نانچ  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  يدـنواشیوخ ، 

هک دیراد  زاب  یلع 
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 . تسا یفاک  شضرم  نامه  ار  وا 

، دایز نبا  هب  میوگ  باوج  ار  وا  نم  ات  شاب  شوماخ  هّمع !  يا  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  داجس  ترـضح  سواط ،  نب  دّیـس  تیاور  هب  و 
تـسا اـم  يراوگرزب  تمارک و  تداهـش  تسا و  اـم  تداـع  ندـش  هتـشک  هک  یناد  یمن  رگم  یناـسرت  یم  نتـشک  هب  ارم  هک  دومرف :

(!. 365)

رب رد  تفرگب و  ار  رّهطم  رـس  داـیز  نبا  سلجم  رد  دوب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هجوز  هک  سیقلاءرما  رتـخد  باـبر  هک  هدـش  لـقن 
 : تفگ درک و  هبدن  زاغآ  داد و  هسوب  رس  نآ  رب  تفرگ و 

اْنیَسُح ُتیسَن  الَف  انیَسُحاو  رعش : 

ءایِعْدَالا ُهَّنِسَا  ُْهتَدَْصقَا 

اعیرَص َءالَبْرَِکب  ُهورَداغ 

ءالبْرَک ْیَِبناج  ُهّللا  یَقَس  ال 

وا ندـب  رب  اه  هزین  نانمـشد  هک  دومن  مهاوخن  شومارف  ار و  نیـسح  درک  مهاوخن  شومارف  نم  هانیَـسُحاو !  هکنآ :  نومـضم  لـصاح 
یَقَـسال هملک  رد  و  دندرکن ، نفد  دنتـشاذگ و  نیمز  يور  البرک  رد  ار  وا  هزانج  هک  دومن  مهاوخن  شومارف  و  درکن ، اطخ  هک  دـندز 
دهاوخ مولعم  رخآ  لصف  رد  هچنانچ  درکن  شومارف  ار  ترـضح  نآ  ّقَحلَا  درک و  ترـضح  نآ  شطع  هب  هراـشا  ءـالبرَک  یَِبناـج  ُهّللا 

.دش

رد هک  يا  هناخ  رد  دـندرب و  نوریب  تیب  لها  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  هک  درک  رما  داـیز  نبا  سپ  تفگ :  يوار 
.دنداد ياج  دوب  عماج  دجسم  يولهپ 

(. 366  ) میناریسا زین  ام  دنناریسا و  ناشیا  هچ  کیلامم ؛  نازینک و  رگم  ینز  دیاین  ام  ندید  هب  هک  دومرف  مالّسلااهیلع  بنیز  بانج 

 : یسْوَْالا ِتَلسَْالا  ِْنب  ِْسیَق  یبَا  َْرعِش  َرُکْذَا  ْنَا  ِماقَْملا  اَذه  یف  ُبِساُنی  ُْتُلق َو 

اهَنْرُزَیَف اُهتاراج  اهُمِرُْکیَو  رعش : 

ُرَذُْعتَف َّنِِهن  اْیِتا  ْنَع  ُّلَتْعَتَو 

َنیهَتْسَت ْنَا  اَهل  َْسَیلَو 
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هَراِجب

ُرَفْخَت َو  ( 367  ) ییْحَت َّنُْهنِم  اهَّنِکلَو 

.دننادرگب هفوک  ياه  هچوک  رد  ار  رّهطم  رس  هک  دایز  نبا  درک : رما  سپ 

هّللا همحر  يدْزَا  فیفع  نب  هّللادبع  لتقم  رکذ 

ساپـس دمح و  تفگ :  دمآ و  رب  ربنم  رب  تفر و  دجـسم  هب  تساخرب و  دوخ  سلجم  زا  دایز  نبا  سپ  هدومرف :  هّللا  همحر  دیفم  خیش 
يوگغورد تشک  ار و  وا  هورگ  هیواعم و  نب  دـیزی  نینم  ؤملا  ریما  داد  ترـصن  ار و  قح  لها  قح و  تخاس  رهاـظ  هک  ار  يدـنوادخ 

داّهُز و زا  مالّـسلا و  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  نایعیـش  ناـگرزب  زا  هک  يدزا  فیفع  نب  هّللادـبع  تقو  نیا  .ار  وا  عاـبتا  ار و  وگغورد  رـسپ 
دومن و یم  مظعا  دجـسم  تمزالم  هتـسویپ  دوب و  هدـش  انیبان  نّیفـص  رد  شرگید  مشچ  لمج و  گـنج  رد  شپچ  مشچ  دوب و  داـّبع 
! ادـخ نمـشد  يا  هک  دز  وا  رب  گـناب  دینـش  ار  داـیز  نبا  زیمآ  رفک  تاـملک  نیا  نوچ  درب ، یم  رـس  هب  تالـص  موص و  هب  ار  تاـقوا 
ار ربمغیپ  دالوا  هناجرم .  رـسپ  يا  تسوا  ردپ  هداد و  تراما  ارت  هک  تسا  دـیزی  رگید  تسا و  هیبا  نب  دایز  وت  ردـپ  ییوت و  وگغورد 

؟  یئوگ یم  نانخس  نیا  زا  ینیشن و  یم  نیقیّدص  ماقم  ربنم  زارف  رب  یشک و  یم 

 ، هّللادبع دـنتفرگ ، ار  وا  دنتـسج و  رب  دایز  نبا  نامزالم  دـیرآ ، نم  دزن  دـیریگب و  ار  درم  نیا  هک  دز  گناب  دـش  بضغ  رد  دایز  نبا 
.دنتفرگب دایز  نبا  نامزالم  تسد  زا  ار  فیفع  نبا  دندش و  عمج  دْزَا  فیاط  زا  رفن  دصتفه  دیبای  رد  ارم  هکداد  رد  ادن  ار  دْزَا  هفیاط 

ار دایز  نبا 
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و دندز ، ندرگ  دندیـشک و  نوریب  هناخ  زا  ار  هّللادبع  ات  داد  نامرف  هاگنآ  دمآ  رد  بش  ات  درک  ربص  دوبن  ناشیا  تزرابم  يورین  نوچ 
كرابم رس  هک  درک  رما  دش  رگید  زور  درب  نایاپ  هب  ار  بش  نیا  هّللادیبع  نوچ  و  دندز ، راد  هب  ( 368  ) هَْخبَس رد  ار  شدسج  درک  رما 

.دنهد فاوط  لیابق  نایم  رد  دننادرگب و  هفوک  ياه  هچوک  یمامت  رد  ار  مالّسلا  هیلع  ماما 

رب ار  رـس  نآ  متـشاد و  ياج  شیوخ  هفرغ  رد  نم  دنداد  یم  روبع  ار  سّدقم  رـس  نآ  هک  یماگنه  هک  هدـش  تیاور  مقرا  نب  دـیز  زا 
: دومرف یم  توالت  ار  هیآ  نیا  هک  مدینش  دیسر  نم  ربارب  نوچ  دندوب  هدرک  هزین 

(. 369 () ابَجَع اِنتایآ  ْنِم  اُوناک  ِمیقَّرلاَو  ِفْهَْکلا  َباحْصَا  َّنَا  َْتبِسَح  ْمَا  )

میقر فهک و  هّصق  زا  هّللاو  وت  سّدقم  رـس  رما  هّللا  لوسر  نبای  هک  مداد  رد  ادن  تساخرب و  نم  مادنا  رب  يوم  هک  يادـخ  هب  دـنگوس 
(. 370  ) تسا رتبیجع  بجعَا و 

مّود دنناوخ ، ثعـشا  دجـسم  ار  نیتسخن  .دندرک  ناینب  هفوک  رد  دجـسم  راهچ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  لتق  هنارکـش  هب  هک  هدـش  تیاور 
(. 371) دندوب نامداش  اهناینب  نیدب  و  ُهّللا ، ُمُهَنََعل  یِْعبر  نب  ثَبَش  دجسم  مراهچ  كامِس ،  دجسم  مّوس  ریرج ، دجسم 

دیزی هب  دایز  نبا  بوتکمرکذ  رد  مجنپ :  لصف 

نآ رد  ار  لاح  تروص  تشون و  دـیزی  هب  همان  تشاد ،  سوبحم  ار  تیب  لها  تخادرپب و  بْهَن  رْـسَا و  ْلتَق و  زا  نوچ  داـیز  هّللادـیبع 
ورمع هنیدم  ریما  هب  رگید  یبوتکم  و  دروآ ، لمع  هچ  هدید  تبیـصم  يارـُسا  هدـیرب و  ياهرـس  اب  هک  تساوخ  تصخر  دومن و  جرد 

خیش و  دروآ ، ملق  رد  ار  زوسناج  هعقاو  نیا  حرش  درک و  مقر  صاعلا  نب  دیعس  نب 
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 : هدومرف هکلب  هدشن  دیزی  بوتکم  ضّرعتم  دیفم 

سیق نب  رْحَز  یهارمه  هب  نیریاس  ياهرـس  اب  ار  وا  دایز  نبا  دندینادرگب  هفوک  ياه  هچوک  رد  ار  ترـضح  سّدقم  رـس  هکنآ  زا  دـعب 
(. 372) داتسرف دیزی  يارب 

لتق هب  ار  دیعس  نب  ورمع  نک و  تفاسمّیط  تعرـس  هب  تفگ :  داتـسرف و  هنیدم  بناج  هب  ار  یملـس  کلملادبع  نآ  زا  سپ  هلمجلاب ، 
زا يدرم  هنیدم  یحاون  رد  مدرک و  باتش  هنیدم  بناج  هب  مدش و  راوس  دوخ  هلحار  هب  نم  هک  تفگ  کلملادبع  هد .  تراشب  نیسح 

تـسا ریما  دزن  رد  ربخ  متفگ :  یناـسر ؟  یم  ربخ  هچ  یـسر و  یم  اـجک  زا  هدز  باتـش  نینچ  تفگ :  درک و  رادـید  ارم  شیرق  هلیبق 
لخاد نم  سپ  هتـشگ .  هتـشک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  مسق  ادخ  هب  نوُعجار .  ِْهَیِلا  اَّنِاَو  هِّلل  ّانِا  تفگ :  درم  نآ  ار ، نآ  دینـش  یهاوخ 

.دش هتشک  نیـسح  ریما ! يا  تسا  یلاحـشوخ  ربخ  متفگ :  تسیچ ؟  ربخ  تفگ :  ورمع  متفر ،  دیعـس  نب  ورمع  دزن  هب  مدش و  هنیدم 
ینب نانز  مدادرد ،  نیسح  لتق  هب  ادن  مدمآ و  نوریب  تفگ :  هد ،  ربخ  نیـسح  لتق  هب  ار  مدرم  نک و  ادن  هنیدم  رد  ور و  نوریب  تفگ 

هک مدوب  هدینـشن  متام  نویـش و  شروش و  نینچ  نونکات  هک  تساخرب  ناشیا  زا  هّجـض  هحیـص و  نانچ  دندینـش  ادـن  نیا  نوچ  مشاه 
 ، متفر دیعس  نب  ورمع  دزن  هب  هاگنآ  .دندرک  یم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تداهـش  يارب  دوخ  ياه  هناخ  رد  مشاه  ینب  نانز 

نب ورمع  رعش  درک و  یمّسبت  نم  يور  رب  دید  ارم  نوچ  ورمع 
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: دناوخ ار  برک  يدعم 

ًهَّجَع ٍدایِز  یَنب  ُءاِسن  ْتَّجَع  رعش : 

(373) َِبنْرَْالا َهادَغ  اِنتَوِْسن  ِجیجَعَک 

اهنویـش ضوع  هب  دـش  دـنلب  مشاه  ینب  ياه  هناخ  زا  هک  اه  هلان  اهنویـش و  نیا  ینعی  َنامثُع ؛ ِهیَعاِوب  ٌهَیِعاو  ِهِذـه  تفگ :  ورمع  هاـگنآ 
مالّـسلا هیلع  نیـسح  لتق  زا  ار  مدرم  دمآ و  ربنم  رب  تفر و  دجـسم  هب  هاگنآ  .دش  دـنلب  هّیما  ینب  ياه  هناخ  زا  نامثع  لتق  رب  هک  تسا 

(. 374) داد یهگآ 

بلطم نیا  درک  یم  هدارا  و  دومن ، یم  نامثع  نوخ  هرکذت  حیولت و  هک  تفگ  دنچ  یتاملک  دیعس  نب  ورمع  تایاور  یضعب  قفاوم  و 
 : تفگ تحلصم  يارب  هاگنآ  .دش  هتشک  نامثع  نوخ  صاصق  هب  زین  نیسح  دنتشک  ار  وا  دندش و  نامثع  لتق  ببس  مشاه  ینب  هک  ار 

و میرب ،  مان  انث  حدم و  هب  ار  وا  ام  دنک و  دای  مانشد  شحف و  هب  ار  ام  انایحا  دشاب و  هدنز  نیـسح  هک  متـشاد  یم  تسود  مسق  ادخ  هب 
هدارا دشک و  ام  يور  رب  ریشمش  هک  یسک  اب  منک  هچ  اما  دوب ، نینچ  ام  تداع  وا و  تداع  هچنانچ  مینک  دنویپ  ام  دنک و  عطق  ام  زا  وا 

 . میشکب ار  وا  مینک و  عفد  دوخ  زا  ار  وا  هکنآ  زج  دنک  ام  لتق 

شمـشچ دـید  یم  شیوخ  دـنزرف  رـس  دوب و  هدـنز  همطاف  رگا  تفگ :  تساـخرب و  دوب  سلجم  رـضاح  هک  بیاـس  نب  هّللادـبع  سپ 
هدنـشک نکل  ییوگ ،  یم  هک  دوب  نینچ  دوب  هدنز  رگا  وت  زا  میرتکیدزن  همطاف  اب  ام  تفگ :  ورمع  دـش ! یم  نایرب  شرگج  نایرگ و 

یلاوم زا  یکی  هاگنآ  (. 375) دومرف یمن  تمالم  دوب  سفن  عفاد  هک  ار  وا 
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.َنوُعِجار ِْهَیِلا  ّانِاَو  ِهّلل  ّانِا  تفگ :  هّللادبع  دیناسر  وا  هب  ار  وا  نارسپ  تداهش  ربخ  رفعج  نب  هّللادبع 

 : تفگ لسالسلاوبا  ای  سالسّللاوبا  وا  مالغ  تقو  نیا  دنتفگ ، تیزعت  ار  وا  دندش و  لخاد  وا  رب  مدرم  وا و  نایلاوم  زا  یضعب  سپ 

رد دینش  ار  تاملک  نیا  نوچ  هّللادبع  دوب  یلع  نب  نیسح  شببس  دیسر  ام  هب  هک  تبیصم  نیا  ینعی  ٍیلع ؛ ْنب  نیسُحلا  َنِم  انیَقلام  اذه 
!؟ اذه ُلوُقَت  ِْنیسُْحِللَا  ِءانْخَّللا  ْنباَی  تفگ :  تفوکب و  نیَْلعَن  اب  ار  وا  دش و  مشخ 

يو زا  مدوب و  وا  اـب  هک  متـشاد  یم  تسود  نم  مسق  ادـخ  هب  یئوگ ؟  یم  نینچ  نیـسح  قـح  رد  اـیآ  وـب  هدـیدنگ  یکزینک  رـسپ  يا 
نآ ار  منادنزرف  تبیـصم  دنک  یم  لهـس  نم  رب  هچنآ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  متـشگ ،  یم  هتـشک  وا  باکر  رد  ات  متـسج  یمن  تقرافم 

سلجم لها  هب  ور  تفگب و  نیا  .دندش  دیهش  وا  هار  رد  مالّسلا و  هیلع  نیـسح  مّمع  رـسپ  ردارب و  اب  دندرک  تاساوم  ناشیا  هک  تسا 
تاساوم وا  اب  هک  مدوبن  مدوخ  رگا  هّللدمحلا  نکل  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  نم  رب  تسا  راوشد  نارگ و  تخـس  تفگ :  درک و 

.دنتفای تداهش  تداعس  وا  باکر  رد  نم  ياج  هب  منادنزرف  منک 

یناـه و ُّما  دوخ  نارهاوخ  اـب  دینـش  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تداهـش  ـالبرک و  هّصق  لـیقع  رتخد  ناـمقل  ُّما  نوچ  تفگ :  يوار 
: دناوخ یم  ار  راعشا  نیا  تسیرگ و  یم  دوخ  ناگتشک  رب  دیود و  هنهرب  رس  اب  هناشوه  یب  بنیز  هَْلمَر و  ءامسءا و 

ِمَمُْالا ُرِخآ  ُْمتنَاَو  ُمْتلَعَف  اذ  ام  ْمَُکل  ُّیبَّنلا  َلاق  ِْذا  َنولوُقَت  اذ  ام  رعش : 

یتَْرتِِعب
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يدَقَتْفُمَدَْعب یلْهَِاب  َو 

ٍمَِدب اوُجِّرُض  یْلتَقَو  يراُسا  ْمُْهنِم 

مَُکل ُتْحَصَن  ِْذا  یئازَج  اذه  َناکام 

محَر يوَذ  یف  ٍءوُسب  ینوُُفلْخَت  ْنَا 

اب دیدرک  هچ  هک  دسرپب  امـش  زا  هک  یماگنه  ءایبنا  دّیـس  باوج  رد  تفگ  دیهاوخ  هچ  ایح ! یب  نارفاک  يا  هکنآ :  نومـضم  هصالخ 
هب هتشغآ  دیهش و  ار  رگید  تمسق  دیدرک و  ریـسا  ار  یتمـسق  دیدرک  تمـسق  ود  ار  ناشیا  نم ،  تافو  زا  دعب  نم  تیب  لها  ترتع و 

(. 376) دینک نینچ  نم  ماحرا  ناشیوخ و  اب  نم  زا  دعب  هک  ار  اهامش  نم  تحیصن  تلاسر و  دزم  نیا  دوبن  دیدومن ، نوخ 

یتعامج اب  لیقع  تنب  ءامسءا  دیسر  هنیدم  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهـش  ربخ  نوچ  هک  هدرک  تیاور  هّللا  همحر  یـسوط  خیش 
دینابسچ و ترضح  نآ  ربق  هب  ار  دوخ  سپ  دیـسر  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  ربق  هب  ات  دمآ  نوریب  دوخ  تیب  لها  ياهنز  زا 

 : تفگ راصنا و  رجاهم و  هب  درک  ور  دز و  هقهش 

مَُکل ُّیبَّنلا  َلاق  ِْذا  نُول  وُقَت  اذ  ام  رعش : 

ٌعوُمسَم ِلوَْقلا  ُقْدِصَو  ِباسِْحلا  َمُوی 

ابَیَغ ُْمتنُک  وَا  یتْرتَع  ُْمْتلَذَخ 

ٌعوُمْجَم ِْرمَْالا  ِِّیلَو  َْدنِع  ُّقَْحلاَو 

امَف َنیملاّظلا  يْدیَِاب  ْمُه  وُمَتْمَلْسَا 

(377) ٌعوُفْشَم ِهّللا  َدنِع  َموَْیلا  َُهل  ْمُْکنِم 

هنیدم لها  دیـسر  نایاپ  هب  زور  نآ  نوچ  سپ  زور  نآ  لثم  دنـشاب  هتـسیرگ  ردقنیا  اهدرم  اهنز و  هک  ار  يزور  مدیدن  تفگ :  يوار 
 : تفگ یم  ار  راعشا  نیا  هک  دندید  یمن  ار  شصخشو  دندینش  یفتاه  يادن  بش  همین  رد 

اًْنیَسُح ًالْهَج  َنُوِلتاْقلا  اهُّیَا  رعش : 

ْمُْکیَلَع اوُعْدَی  ِءامَّسلا  ِلْهَا  ُّلُک  ِلیْکنَّتلا  ِباذَْعلِاب َو  وُرِْشبَا 

ٍلیبَق ٍلَسُْرم َو  ٍِیبَن َو  ْنِم 

َدُواد ِْنبا  ِناِسل  یلَع  ُْمْتنُِعل  ْدَق 
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(378) ِلیْجنِْالا ِبحاصَو  یسُوم  َو 

ار دایز  نبا  همان  باوج  دیزی  نداتسرف  رد  مشش :  لصف 

دیسر دیزی  هب  دایز  نبا  همان  نوچ 
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 . تسرفب ماش  هب  ناشیا  لاقثا  لاوما و  اب  ار  اهرس  هک  تشون  باوج  رد  دیدرگ  علطم  نآ  نومضم  زا  و 

هب دندرک و  ریسا  ار  شتیب  لها  دش و  دیهش  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیـس  بانج  نوچ  هک  هدرک  تیاور  دوخ  خیرات  رد  يربط  رفعج  وبا 
هک داتفا  نادنز  رد  یگنـس  هک  دندید  يزور  دندوب ، سبحم  رد  هک  یتاقوا  رد  دومن  سبح  رد  ار  ناشیا  دـندروآ  دایز  نبا  دزن  هفوک 
زور نالف  وا  و  زور ، نالف  رد  هیواعم  نب  دیزی  دزن  هتفر  ماش  هب  امـش  رما  رد  يدصاق  هک  دوب  هتـشون  نآ  رد  يذغاک و  دوب  هتـسب  وا  اب 
امش نیقی  هب  هدمآ و  امش  لتق  رما  هک  دینادب  دیدینش  ریبکت  يادص  هاگره  سپ  .درک  دهاوخ  تعجارم  زور  نالف  دسر و  یم  اجنآ  هب 

دصاق ندمآ  زا  شیپ  زور  هس  ای  ود  سپ  هّللا .  ءاش  نا  هدمآ  امـش  يارب  ناما  سپ  دیدینـشن  ریبکت  يادص  رگا  و  دش ، دیهاوخ  هتـشک 
یشرافس و يدهع و  رگا  دینک و  ّتیصو  هک  دوب  هتشون  باتک  نآ  رد  یغیت و  یباتک و  دوب  هتسب  وا  اب  هک  داتفا  نادنز  رد  یگنـس  زاب 

ریبکت دمآ و  دصاق  سپ  .دمآ  دهاوخ  زور  نالف  امـش  باب  رد  دصاق  هک  دـیراد  تصرف  ات  دـیروآ  لمع  هب  دـیراد  یـسک  هب  یتجاح 
هبَلعَث نب  رّفَُخم  نوعلم  نآ  دیـسر  دایز  نبا  هب  همان  نیا  نوچ  تسرفب ،  نم  دزن  هب  ار  ناریـسا  هک  دـمآ  دـیزی  زا  ذـغاک  دـشن و  هدـینش 

اب ار  ترضح  رس  دیفم  خیش  تیاور  هب  و  (. 379  ) نشوجلا يذ  نب  رمش  اب  دشاب  هدوب  وا  سّدقم ،  ياهرس  لماح  هک  دیبلط  ار  يذئاع 
ریاس
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(. 380) دومن رحز  هارمه  هفوک  رکشل  زا  یتعامج  اب  ار  نایبظ  یبا  نب  قراط  يدزَا و  هدرب  وبا  داد و  سیق  نبرحز  هب  اهرس 

دندومن و ریجنز  لُغ و  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  داجـس  دّیـس  ات  درک  رما  دومن و  ار  تیب  لها  رفـس  هّیهت  اهرـس  نداتـسرف  زا  دـعب  هلمجلاب ؛ 
 ، تفگ تشامگ و  ناـشیا  رب  رمـش  اـب  ار  هبلعث  نب  رّفَُخم  دـندرک و  راوس  اـهرتش  رب  ناریـسا  شور  هب  ار  تمـصع  قدارـس  تارّدـخم 

.دندش هتسویپ  سیق  نبرحز  هب  دندرک و  تعرس  هار  یط  رد  ناشیا  سپ  دیناسر ؛ سیق  نبرحز  هب  ار  نتشیوخ  دینک و  تلجع 

رد ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ياهتـسد  ندرگ و  درک و  هناور  ار  ناْیبص  نانز و  هک  هتفگ  راثآ ) طَـطُخ و   ) رد ( 381  ) يزیرقم
(382  .) باتقا رب  ار  ناشیا  دندرک  راوس  درک و  لُغ 

اّما دـندوب  هدرک  تراغ  ار  اهلام  هک  اریز  دـنتفر ؛ ماش  هب  دوخ  نایاپراهچ  اب  تیبلا  لـها  تاروع  ماـما و  هک  تسا  یئاـهب )  لـماک   ) رد
لغ درک و  ّطلـسم  ناشیا  رـس  رب  ار  هبَْلعَث  نب  رّفُخم  نشوجلا و  يذ  نب  رمـش  هک  هدومرف  مه  و  دـندوب ، هدراذـگ  ناشیا  اـب  ناـیاپراهچ 

ادـخ و دـمح  هب  هار  رد  ماما  .دوب  هتـسب  ندرگ  رب  شکرابم  ياهتـسد  هکنانچ  داـهن  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  ندرگ  رب  نارگ 
(383  .) یهتنا مالّسلاامهیلع  تیبلا  لها  تاروع  اب  ّالا  تفگن  نخس  سک  چیه  اب  زگره  دوب و  لوغشم  رافغتسا  نآرق و  توالت 

یم مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تـیب  لـها  يور  شیپ  رد  هدرک و  هزین  رب  ار  ءادهـش  ياهرـس  ناـقفانم  نآ  هلمجلاـب ؛ 
رهش هب  رهش  ار  ناشیا  دندیشک و 
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زا دنریگ و  دنپ  مالّسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  ات  دندرب  یم  هلیبق  هیرق و  ره  هب  دنداد و  یم  چوک  ّتلذ  تتامـش و  مامت  اب  لزنم  هب  لزنم  و 
یم ناگتـشک  رب  ناکدوک  نانز و  زا  کی  ره  رگا  و  دـندنب ، دـیزی  تعاـط  رب  لد  دـندرگ و  سویءاـم  مالّـسلا  هیلع  یلع  لآ  تفـالخ 

ات دـندرزآ  یم  ار  هدیدمتـس  ناسک  یب  نآ  دـندز و  یم  ناشیا  رب  هزین  بعک  دـندوب  هدرک  هطاحا  ناشیا  رب  هک  یناراد  هزین  دنتـسیرگ 
.دندیناسر قشمد  هب  ار  ناشیا 

هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رّونلا ) حیباصم   ) باتک نع  ًالقن  لابقا )   ) باتک رد  هّللا  همحر  سواط  نب  دّیـس  هچنانچ 
، دیزی دزن  هب  ار  وا  ندرب  زا  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  مردپ  زا  مدیـسرپ  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  مردپ  هک 

دوب يدنلب  هزین  رب  مالّسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  رَس  يزاهج و  یشوپور و  نودب  دوب  گنل  هک  يرتش  رب  ارم  دندرک  راوس  دومرف :
.اَنلْوَح انَْفلَخ و  ُهَطِراْفلاَو  رادنالاپ  نارتسا  رب  دندوب  نم  رس  تشپ  ام  نانز  و 

یتعامج نآ  دارم  هک  نآ  ای  دـننک ، تسرد  ار  دوخ  بآ  بابـسا  هک  دـنور  یم  شیپ  شیپ  موق ،  زا  هک  یتعاـمج  نآ  ینعی  هطراـف )  )
ره اه ، هزین  اب  دندوب  ام  درگ  ام و  رَـس  تشپ  مدرم  وحن  نیا  ینعی  دشاب  ینعم  ره  هب  و  متـس .  ملظ و  رد  دنتـشذگرد  ّدـح  زا  هک  تسا 

میدش هدلب  نآ  لخاد  نوچ  و  میدش ،  قشمد  دراو  هک  هاگنآ  ات  دندیبوک  یم  هزین  هب  ار  وا  رس  تسیرگ  یم  شمـشچ  ام  زا  یکی  هاگ 
لها ای  هک :  يا  هدننک  دایرف  درک  دایرف 
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(384  ) نوُْعلَْملا ِْتیَْبلا  ِلْهَا  ایابَس  ِءُالُؤُه  ماشلا ! 

ار سّدقم  رس  لزانم  همه  رد  هک  دوب  نیا  دندوب  ناریسا  اهرـس و  هارمه  هک  يراّفک  تداع  هدش :  لقن  هریغ  و  ( 385  () باذُمْرِبت  ) زا و 
لزانم رثکا  رد  دندرک  یم  لمح  دنداد و  یم  قودنـص  هب  دوع  لیحر  تقو  دـندز و  یم  اه  هزین  رب  دـندروآ و  یم  نوریب  قودنـص  زا 
.ًاعیمج هّللا  مهنعل  نارگید  یلوخ و  رمش و  سیق و  نب  رحز  هبلعث و  نب  رّفُخم  دوب : اهنآ  زا  هلمج  رد  دندوب و  یم  رمَخ  برُش  لوغشم 

لقن ّبترم  ماش  هب  هفوک  زا  ار  مالّـسلاامهیلع  تیب  لها  ترفاسم  لزاـنم و  بیترت  هدـمتعم  هفورعم  لـتاقَم  باـبرا  هک  دـیوگ : فل  ؤم 
 . تسا طوبضم  هربتعم  بتک  رد  عیاقو  تادرفم  نکلو  ار  لزانم  یضعب  عیاقو  دنا إ ّال  هدرکن 

هصاّصَح یقرش  زا  ار  مالّسلاامهیلع  تیب  لها  اهرس و  هک  هتفگ  هدربمان و  ار  لزانم  یماسا  فَنِْخم  یبا  هب  بوسنم  ( 386  ) باتک رد  و 
رب نآ  زا  سپ  رُوْعَا  رید  رب  نآ  زا  سپ  یمعا  رب  ار  ناـشیا  دـنداد  روبع  هّیّرب  قیرط  زا  سپ  تیرکت  هب  ار  ناـشیا  دـنداد  روبع  دـندرب و 

نیسح يارب  دنتفگ  یم  هیثرم  دندناوخ و  یم  هحون  هک  دندینش  ار  هیّنج  ياهنز  ياهادص  لزنم ،  نیا  رد  هلخن و  يداو  هب  دعب  اتیلَص و 
هیرگ و دندش و  نوریب  رهـش  زا  اجنآ  لها  اِبل و  هب  دندیـسر  ات  دندرک  ریـس  دنتفر و  انیمرا  قیرط  زا  هلخن  يداو  زا  سپ  مالّـسلا ،  هیلع 
دنتسج و تئارب  ترضح  نآ  هَلَتَق  زا  دنداتـسرف و  تاولـص  مهیلع ،  هّللا  تاولـص  شّدج ،  شردپ و  نیـسح و  ماما  رب  دندرک و  يراز 

رکشل
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نک لابقتسا  ار  ام  هک  دنتـشون  لصوم  لماع  هب  هْنیَهُج  زا  هَْنیَهُج و  هب  اجنآ  زا  لیحَک و  هب  دندرک  روبع  سپ  دندرک ، نوریب  اجنآ  زا  ار 
 ، تفر ناشیا  لابقتسا  هب  لیم  شش  ات  رایسب  مدرم  اب  دوخ  دنتسب و  تنیز  ار  رهش  درک  رما  لصوم  لماع  تسا .  ام  اب  نیسح  رس  انامه 

تسین یجراخ  رـس  موق !  يا  تفگ :  يدرم  دنرب ، دیزی  دزن  هب  دنروآ  یم  یجراخ  رـس  دنتفگ : تسا ؟  ربخ  هچ  رگم  دنتفگ : یـضعب 
اب هک  دندش  ایهم  جرزَخ  سوَا و  هلیبق  زا  رفن  رازه  راهچ  دندیمهف  نینچ  مدرم  هک  نیمه  تسا  مالّسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  رـس  هکلب 

روبع رفعا ) ّلت   ) زا دندشن و  لصوم  لخاد  دنتسناد  نینچ  هک  دیزی  رکشل  دننک ، نفد  دنریگب و  ار  كرابم  رـس  دننک و  گنج  رکـشل 
زا شیپ  دنتفر و  تاوعد  هب  اجنآ  زا  هدرولا و  نیع  هب  اجنآ  زا  دندش و  دراو  نیبیصن  هب  اجنآ  زا  دنتفر و  راجنس ) لبج   ) هب سپ  دندرک 

رهـش لخاد  مامت  تّزع  هب  درک و  لابقتـسا  ار  ناشیا  اجنآ  لماع  دنک ، لابقتـسا  ار  ناشیا  هک  دنتـشون  تاوعد  لماع  هب  يذغاک  دورو 
یم یلاحشوخ  هفیاط  کی  هک  دندش  هفیاط  ود  اجنآ  لها  و  دندوب ، هدرک  بصن  هبْحَر  رد  رصع  هب  ات  رهظ  زا  ار  كرابم  رـس  دندش و 

.دندومن یم  يراز  دندرک و  یم  هیرگ  رگید  هفیاط  دندرک و 

هار ناشیا  هب  اجنآ  لها  دنتفر ، نیرـسَِّنق  بناج  هب  دندرک و  تکرح  رگید  زور  دنتخادرپ  رمَخ  برُـش  هب  دیزی  رکـشل  ار  بش  نآ  سپ 
.دنتخاس گنس  نعل و  فده  ار  اهنآ  دنتسج و  يربت  ناشیا  زا  دندادن و 

اجنآ زا  مرجال 
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رد زور  کی  دندرک ، رـضاح  ناشیا  يارب  بارـش  ماعط و  دنداد و  هار  ار  ناشیا  اجنآ  لها  دنتفر و  نامعُّنلا  ُهَّرَعَم  هب  دـندرک و  تکرح 
هار ناشیا  هب  زین  اجنآ  لها  دنتفر و  باط )  رفک   ) هب اجنآ  زا  سپ  دـندادن ، هار  ار  ناشیا  اجنآ  لها  دـنتفر و  رْزیَـش  هب  دـندنامب و  اجنآ 

یمن امش  هب  بآ  هرطق  کی  دنتفگ : دیهد  بآ  ار  ام  هک  درک  سامتلا  یلوخ  هچ  ره  دوب و  هدرک  هبلغ  دیزی  رکشل  رب  شطع  دندادن و 
اجنآ لها  زا  یعمج  روبیس  هب  دنتفر  اجنآ  زا  سپ  .دیدرک  دیهش  هنشت  بل  مالّسلاامهیلع  ار  شباحـصا  نیـسح و  هک  نانچمه  میناشچ 

اراوگ و ناشیا  بآ  هک  دومرف  اعد  هدلب  نآ  ّقح  رد  موثلکّما  بانج  دندرک ، هلتاقم  نارفاک  نآ  اب  مالّـسلاامهیلع  تیب  لها  تیامح  هب 
دنتـسبب و ار  اه  هزاورد  اجنآ  لها  دـنتفر  هامَح  هب  اجنآ  زا  سپ  دـشاب ، هاتوک  ناشیا  زا  نیملاظ  تسد  دـشاب و  نازرا  ناشـسانجا  خرن 

.دندادن هار  ار  ناشیا 

ناشیا رب  موثلکّما  بانج  دندز ، زاس  فد و  دندرک و  یلاحـشوخ  کبلعب  لها  کبلعب ،  هب  اجنآ  زا  دـنتفر و  صْمِح  هب  اج  نآ  زا  سپ 
(387) .دنتفر ماش  هب  اجنآ  زا  دندرک و  روبع  هعموص  هب  اجنآ  زا  سپ  روبیس ، سکع  هب  دومن  نیرفن 

هضور  ) و یئاهب )  لماک   ) باتک و نیا  رد  و  هدش ،  طبـض  هّللا  همحر  فَنِْخم  یبَا  هب  بوسنم  باتک  رد  هک  تسا  يزیچ  رـصتخم  نیا 
رد رّهطم  رـس  نآ  زا  مالّـسلاامهیلع و  تیب  لها  زا  رایـسب  تامارک  هدّدـعتم و  عیاـقو  اـیاضق و  هریغ  و  ءادهـشلا ) هضور   ) و باـبحالا ) 

نوچ و  هدش ،  لقن  لزانم  نیا  بلاغ 
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 ( بقانم  ) رد بوشآ  رهش  نبا  هچ  رگا  مینک  تعانق  هّیـضق  دنچ  رکذ  هب  اجنیا  رد  ام  تسا  رـصتخم  نیا  اب  یفانم  لیـصفت  هب  اهنآ  لقن 
 : هدومرف

ِهامَح َو نیبیـصَن و  لِصوُْملا َو  امهَْنَیب َو  ام  نالَقْـسَع َو  یلا  ءالَبْرَک  ْنِم  ِسءاّرلا  ُدَهْـشَم  َُهل  ُلاُقی  يَّذلا  ِدِهاشَْملا  َنِم  َرَهَظ  ام  ِِهبقانَم  ْنِم  َو 
(388) .َِکلذ ِریغ  قْشَمِد َو  صْمِح َو 

 . هدش رهاظ  سّدقم  رس  نآ  زا  یتمارک  هدوب و  سءارلا  دهشم  لزانم  نیا  زا  کیره  رد  هک  دوش  یم  مولعم  ترابع  نیا  زا  و 

دیزی رکـشل  نوچ  هک  تسا  روطـسم  یفـشاک  لضاف  ءادهـشلا ) هضور   ) رد هک  تسا  يزیچ  نآ  تامارک  عیاـقو و  زا  یکی  هلمجلاـب ؛ 
یخسرف کی  رد  دنوش ، رهش  دراو  تیب  لها  اهرس و  هک  دندشن  یضار  لصوم  لها  دنداد  عالّطا  اجنآ  هب  دندیسر و  لصوم  کیدزن 

هب سدقم  موقلح  زا  ینوخ  هرطق  دنداهن  یگنس  يور  رب  ار  سّدقم  رس  دندرک و  لزنم  اجنآ  رد  دنداتسرف و  هفولع  هقوذآ و  اهنآ  يارب 
دندش و یم  عمتجم  اجنآ  فارطا  مدرم  دمآ و  یم  گنس  نآ  زا  هزات  نوخ  اروشاع  زور  رد  لاس  همه  نآ  زا  دعب  دیسر و  گنـس  نآ 

دندومن ناهنپ  دندنک و  اج  نآ  زا  ار  گنس  نآ  درک  رما  هک  ناورم  کلملادبع  نامز  ات  دوب  نینچمه  دندرک و  یم  هیزعت  مسارم  هماقا 
(389) .دنداهن مان  هطقن  دهشم  ار  نآ  دندرک و  انب  يدبنُگ  گنس  نآ  لحم  رد  مدرم  و 

رهش هب  ءارُسا  اب  ار  ءادهش  ياهرس  نوچ  هک  تسا  روطـسم  قباس  باتک  رد  مه  بتک و  زا  يا  هلمج  رد  هک  تسا  ناّرَح  هعقو  رگید  و 
نوریب اشامت  يارب  مدرم  دندرک و  دراو  نارح 
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تیآ نیا  هک  دینـش  دمآ ، کیدزن  دـنک  یم  تکرح  وا  بل  سّدـقم  رـس  هک  درک  هدـهاشم  نایدوهی  زا  یمان  ییحی  رهـش ، زا  دـندمآ 
: دیامرف یم  توالت  كرابم 

(390 (.) َنوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَا  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَس  (َو 

درک تمسق  تایولع  نیتاوخ  هب  ار  دوخ  همامع  تفرگ ،  شمّحرت  .دندرک  لقن  يو  يارب  دیـسرپ  ناتـساد  درک ، بّجعت  بلطم  نیا  زا 
نت جنپ  دیشک و  ریشمش  وا  دندرک  عنم  ار  وا  ءارُسا  نیلّکوم  داد ، مالّسلا  هیلع  داجس  دّیـس  تمدخ  مهرد  رازه  اب  تشاد  يزخ  هماج  و 

تسا و ناّرح  هزاورد  رد  وا  ربق  دومن و  مالسا  بهذم  تقیقح  قیدصت  دروآ و  مالسا  هکنآ  زا  دعب  دنتـشک  ار  وا  ات  تشکب  ناشیا  زا 
(391  .) تسا باجتسم  وا  ربق  دزن  اعد  تسا و  دیهش  ییحی  ربق  هب  فورعم 

يارب ییاه  هماج  دـش ، علطم  دیـسرپ و  لاـح  حرـش  نوچ  دـید و  نیّزم  ار  رهـش  هک  نالَقْـسَع  رد  ریرز  هعقو  تسا  ییحی  هعقو  ریظن  و 
.دندرک حورجم  ار  وا  نیلّکوم  دروآ و  مالّسلاامهیلع  تیب  لها  نیتاوخ  نیسحلا و  نب  یلع  ترضح 

موثلک ّما  بانج  دـندرک ، تیامح  مالّـسلاامهیلع  تیب  لها  زا  اـجنآ  لـها  دـندمآ  هاـمَح  هب  نوچ  هک  هدـش  لـقن  بتک  ضعب  زا  مه  و 
: دومرف دش  علّطم  هامح  لها  تیامح  رب  نوچ  مالّسلااهیلع 

؛  ِملاظ ِّلُک  ْنِم  ُهّللا  اَهامَح  َْتلاق : ٌهامَح ، اُولاق : ِهَنیدَْملا ؟ ِهِذِهل  ُلاُقی  ام 

 . يراکمتس ره  ّرش  زا  ار  وا  دنوادخ  درادهگن  دومرف : هامح ،  دنتفگ : تسیچ ؟  رهش  نیا  مان  هک  دیسرپ  هرّدخم  نآ  ینعی 

 . هدش عقاو  بَلَح  رانک  رد  هک  تسا  نینج  طقس  هعقاو  رگید  و 

اجنآ زا  هک  بلح  یبرغ  فرط  رد  تسا  یهوک  نشوج )   : ) تسا هتفگ  نادُلْبلا )  مجعُم   ) رد ّيوَمَح 
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تیب لها  يارُسا  اجنآ  زا  دنداد  روبع  هک  ینامز  زا  هداتفا  راک  زا  ندعم  نآ  نکل  تسا  وا  ندعم  اجنآ  خرس و  سم  دوش  یم  هتـشادرب 
بلط سپ  .درک  طقس  اجنآ  رد  ار  دوخ  هّچب  هلماح ،  دوب  يا  هجوز  ار  نیسح  اهنآ  نایم  رد  هک  اریز  ار ؛ مالّسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح 

رب درک  نیرفن  نز  نآ  سپ  دـندومن  عنم  نان  بآ و  زا  دـنتفگ و  ازـسان  ار  وا  ناشیا  یبآ ؟  اـی  يْزبُخ  هوک  نآ  رد  تاـج  هلمع  زا  درک 
تسا فورعم  تسا و  طقس  نآ  دهشم  هوک  نآ  هلبق  رد  دهدن و  يدوس  هدئاف و  دنک  راک  ندعم  نآ  رد  هک  ره  لاح  هب  ات  سپ  ناشیا 

(392  .) تسا مالّسلاامهیلع  نیسح  نب  نسُحم  شمسا  طقس  نآ  و  هکّدلا )  دهشم  طقّسلا و  دهشم   ) هب

نِّسَُحم خیـش  وا  زا  دننک  یم  ریبعت  اجنآ  رد  تسا و  کیدزن  بلح  هب  ما و  هدش  فّرـشم  دهـشم  نآ  ترایز  هب  نم  هک  دیوگ : فل  ؤم 
تهج هب  هدش  بارخ  ًالعف  نکل  هتـشاد  گرزب  ياهگنـس  رب  ینبم  يدهـشم  عیفر و  یترامع  و  هروسکم )  نیـس  دیدشت  ءاح و  حـتفب  )

 . هدش عقاو  بلح  رد  هک  يا  هبراحم 

جراخ هک  ار  يدهـشم  درک  ریمعت  هلوّدـلا  فیـس  هک  هتفگ  بلح )  خـیرات   ) رد هک  هدرک  لقن  ّیط  نبا  زا  رحّـسلا ) همـسن   ) بحاص و 
دش حبص  نوچ  سپ  دوب ، بلح  رد  دوخ  رظانم  زا  یکی  رد  هک  یماگنه  ناکم  نآ  رد  ار  يرون  دید  یبش  هکنآ  ببـس  هب  تسا  بلح 

دوب هتشون  نآ  رب  هک  ار  یگنس  تفای  سپ  دندرک  رفح  ار  اجنآ  درک  رما  تفر و  اجنآ  هب  دش  راوس 
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دنتفگ یضعب  .درک  لا  ؤس  ناشیا  زا  ار و  تاداس  نیّیولع و  درک  عمج  سپ  تسا ،  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  نِّسَُحم  نیا  هک 
دوخ هچب  درک  طقس  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياهنز  زا  یکی  دنداد  یم  روبع  بلح  زا  دیزی  ماّیا  دندرک  ریـسا  ار  تیب  لها  نوچ  هک 

(393) .ار نآ  هلودلا  فیس  درک  ریمعت  سپ  ار ،

لیلج هقث  لضاف  ملاع  دّیـس  رینم و  نبا  بوشآ و  رهـش  نبا  هربقم  تسا و  عقاو  هعیـش  ياهربق  فیرـش ،  لحم  نآ  رد  هک  دـیوگ : ریقف 
.دنراد اجنآ  رد  يروهشم  تبرت  بلح  رد  دنا  هدوب  فیرش  یتیب  هک  هرهز  ینب  هکلب  تسا  عقاو  اجنآ  رد  هرهز  نب  مراکملاوبا 

یتوافت كدنا  هب  شیوخ  بتک  رد  ینس  هعیش و  نیثّدحم  نیخروم و  رثکا  هداتفا و  قافّتا  بهار )  رید   ) رد هک  تسا  نیا  هعقاو  رگید 
نیسح ترضح  رـس  دندرک  لزنم  بهار  رید  رانک  رد  نوعلم  دایز  نبا  رکـشل  نوچ  هک  تسا  نآ  اهنآ  عیمج  لصاح  دنا و  هدرک  لقن 

یم تسارح  هتسشن  وا  رود  رب  دندوب و  هدرک  هزین  رب  ار  رس  نآ  يدنوار  بطق  تیاور  قفاوم  دنتشاذگ و  قودنـص  رد  ار  مالّـسلا  هیلع 
یندروخ شروخ و  هب  دنداهنب و  ماعط  ناوخ  هاگنآ  دـندرک  یم  يداش  دنتـشگ و  لوغـشم  رمخ  برـش  هب  ار  بش  زا  یـساپ  دـندرک ،

 : تشون نوخ  اب  راوید  رب  ار  رعش  نیا  نهآ  زا  یملق  اب  دش و  نوریب  رید  راوید  زا  یتسد  دندید  هاگان  دنتخادرپب 

(394) ِباسِحلا َمْوَی  ِهِّدَج  َهَعافَش  ًاْنیَسُح  ْتَلَتَق  ٌهَُّما  وُجرَتَا  رعش : 

تعامج نآ  تمایق .  زور  رد  ار  وا  ّدج  تعافش  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  دنتشک  هک  یتّما  دنراد  دیما  ایآ  ینعی  ؛
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رگید دندش  لوغشم  دوخ  راک  هب  دندمآزاب و  نوچ  دش ، دیدپان  دنریگب  ار  ملق  تسد و  نآ  هک  دنتساخرب  یضعب  دندیـسرتب و  تخس 
 : تشون ار  رعش  نیا  دش و  رهاظ  ملق  اب  تسد  نآ  هراب 

ٌعیفَش ْمَُهل  َْسَیل  ِهّللاَو  الَف  رعش : 

ِباذَْعلا یف  ِهمایْقلا  َموَی  ْمُه  َو 

زاب .دنـشاب  باذـع  رد  تمایق  رد  ناـشیا  هکلب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نـالتاق  دوب  دـهاوخن  هدـننک  تعافـش  هک  مسق  ادـخ  هب  ینعی  ؛
 : تشونب ار  رعش  نیا  دش و  نوریب  هراب  رگید  دندش  دوخ  راک  هب  زاب  نوچ  دش  دیدپان  نانچمه  دنریگب  ار  تسد  نآ  هک  دنتساوخ 

ٍرْوَج ِمْکُِحب  َنیَسُْحلا  اُولَتَق  دق  رعش : 

دیهـش هکنآ  لاـح  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  دـنک  تعافـش  ار  ناـشیا  هنوگچ  ینعی  ؛  ِباـتِْکلا َمْکُح  ْمُهُمْکُح  ََفلاـخ  َو 
رب ماعط  نآ  .دـنوادخ  باتک  مکح  اـب  ناـشیا  مکح  درک  تفلاـخم  و  روج ، مکح  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  وا  زیزع  دـنزرف  دـندرک 

شوگ نوچ  دیـسر  شوگ  هب  یگناب  ار  بهار  بش  همین  .دنتفخب  میب  سرت و  مامت  اب  داتفا و  راوگان  بش  نآ  رّهطم  رـس  نآ  نانابـساپ 
راوید رانک  رد  هک  یقودنـص  زا  دید  درک  نوریب  رید  هچیرد  زا  رـس  تساخرب و  دینـش ، یهلا  سیدـقت  حـیبست و  رکذ  همه  تشاد  ارف 

: دنتفگ یمه  دندمآ و  دورف  جوف  سپ  زا  یجوف  ناگتشرف  نامسآ  زا  دوش و  یم  عطاس  نامسآ  بناج  هب  میظع  يرون  دنا  هداهن 

.َْکیَلَع ُهُمالَس  ِهّللا َو  ُتاوَلَص  ِهّللاِْدبَع ، ابَا  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهّللا ، ِلوسَر  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالّسلَا 

دش و فرط  رب  بش  یکیرات  ات  دوبب  تفرگ  ار  وا  كانلوه  یعَزَف  دیدش و  یعَزَج  دمآ و  بجعت  لاوحا  نیا  هدهاشم  هار  زا  ار  بهار 
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یحَبْـصَا یلْوَخ  دنتفگ : تسیک ؟  رکـشل  گرزب  هک  دیـسرپ  دمآ و  رکـشل  نایم  هب  دش و  نوریب  هعموص  زا  سپ  دیمد ، حبـص  هدـیفس 
نوریب قارع  یضارا  رد  وا  تسا و  یجراخ  درم  رس  تفگ :  تسیچ ؟  قودنص  نیا  رد  هک  دومن  شـسرپ  دمآ و  یلوخ  دزن  هب  تسا . 

 . مالّسلاامهیلع بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  تفگ :  تسیچ ؟  شمان  تفگ :  دیناسر  لتق  هب  ار  وا  دایز  نب  هّللادیبع  دش و 

داب كاله  تفگ :  بهار  مّلـس ،  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصملادّمحم  رتخد  ءارهز  همطاف  تفگ  تسیک ؟  شردام  ماـن  تفگ : 
دهاوخ نوخ  نامـسآ  دوش  هتـشک  درم  نیا  تقو  ره  دنتفگ : یم  هک  دنتفگ  تسار  ام  ياملع  رابْحَا و  انامه  دـیدرک ، هچنآ  رب  ار  امش 

هاگنآ دیراذگ  نم  اب  ار  رس  نیا  یتعاس  هک  منک  یم  شهاوخ  امـش  زا  نونکا  ربمغیپ ! ّیـصو  ربمغیپ و  لتق  رد  زج  تسین  نیا  دیراب و 
وت هزیاج  تفگ :  بهار  میریگب ،  هزیاـج  يو  زا  اـت  هیواـعم  نب  دـیزی  دزن  رد  رگم  میروآ  یمن  نوریب  ار  رـس  نیا  اـم  تفگ  منک ،  ّدر 

بهار نک .  رـضاح  تفگ :  منک .  اـطع  نم  زین  ار  غـلبم  نیا  تفگ :  دـشاب ، هتـشاد  مهرد  رازه  هد  هـک  يا  هردـب  تـفگ :  تـسیچ ؟ 
ار ود  ره  رـس  درک و  ناـیمه  ود  رد  هدرک و  یفارـص  تفرگ و  ار  غلبم  نآ  یلوخ  سپ  دوب ، مهرد  رازه  هد  لـماح  هک  دروآ  یناـیمه 

.درپس بهار  هب  تعاس  کی  ات  ار  كرابم  رس  نآ  درپس و  دوخ  راد  هنازخ  هب  داهن و  رهُم 

رس نآ  بهار  سپ 
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دیلانب و تشاذگ و  شیوخ  هداجس  رب  دینادرگ و  وبـشوخ  روفاک  کشُم و  اب  تسـش و  بالُگ  اب  دُرب و  شیوخ  هعموص  هب  ار  كرابم 
يادف ار  دوخ  ناج  مدوبن و  البرک  رد  هک  تسا  نارگ  نم  رب  هک  مسق  ادخ  هب  هّللادـبع  ابا  ای  درک : ضرع  رّونُم  رـس  نآ  هب  تسیرگب و 
مالـسا وت  تمدـخ  رد  متفگ و  تداهـش  هملک  نم  هک  هدـب  تداهـش  ینک  تاقالم  ار  تّدـج  هک  یماگنه  هّللادـبع  ابا  اـی  مدرکن ،  وت 

(395  :) تفگ سپ  مدروآ . 

.ِهّللا ُّیلَو  ًِایلع  َّنَا  ُدَهْشَا  َهّللا َو  ُلوُسَر  ًادّمَُحم  َّنَا  ُدَهْشَا  َُهل َو  َکیرَشال  ُهَدْحَو  ُهّللا  ّالا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهشَا 

تداـهز تداـبع و  هب  تسیز و  یم  ناتـسهوک  رد  دـش و  نوریب  هعموـص  زا  هعقاو  نیا  زا  دـعب  درک و  ّدر  ار  سدـقم  رـس  بهار  سپ 
 . تفر ایند  زا  ات  درب  ياپ  هب  يراگزور 

ات دندش  عمج  دریگب  ناشیا  زا  ار  اهلوپ  نآ  دـیزی  ادابم  هکنآ  سرت  زا  دندیـسر  هک  قشمد  یکیدزن  رد  دـنداد و  چوک  نایرکـشل  سپ 
بناج کی  رب  تفای و  لافس  ار  اه  مهرد  نآ  تفرگرب  متاخ  نوچ  دندروآ  ار  نایمه  ود  نآ  ات  تفگ  یلوخ  دننک  شخپ  ار  غلبم  نآ 

(396 () َنوُِملاّظلا ُلَمْعَی  اّمَع  ًالِفاغ  َهّللا  ّنَبَسْحَتال  : ) دوب هتشون  کی  ره 

(397  () نوِبلَْقنَی ٍبَلَقنُم  َّيَا  اومَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَسو  : ) دوب بوتکم  رگید  بناج  رب  و 

ترخآ ایند و  راکنایز  ینعی  هرِخ ؛  الا  اینُّدلا َو  َرِسَخ  َنوُعَجار  ِْهَیِلا  ّانِا  ّانِا ِهللا َو  تفگ :  دوخ  دیراد و  هدیشوپ  ار  زار  نیا  تفگ :  یلوخ 
(398) .دنتخیر قشمد ،  رد  دوب  يرهن  هک  يدََرب )  رهن   ) رد ار  اهلافس  نآ  تفگ  مدش و 

ماش هب  ءادهش  ؤر س  ءارسُا و  دورو  متفه :  لصف 

یمَعْفَک و خیش 
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، دندرک قشمد  دراو  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  سدقم  رـس  رفـص  هام  لّوا  زور  رد  هک  دنا  هدرک  لقن  نارگید  ییاهب و  خیش 
(399  ) نامیا لها  نازحَا  زور  نآ  رد  دش  دیدجت  هک  دوب  يزور  دوب و  دیع  هیما  ینب  رب  زور  نآ  و 

: َلاُقی ْنَا  ُّقِحَیَو  ُْتُلق 

اهُّدُعَت ِقارِْعلَاب  ُِمتاَم  َْتناک  رعش : 

اهِدایْعَا ْنِم  ِماّشلِاب  ٌهَّیِوَمَا 

ترـضح رّهطُم  رـس  اـب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تیب  لـها  نوـچ  هک  هدرک  تیاور  هّللا  همحر  سواـط  نبا  دـّیس 
تفر رمش  کیدزن  مالّسلااهیلع  موثلک  ّما  بانج  دندیسر  قشمد  کیدزن  نوچ  دنداد  ریس  قشمد  ات  هفوک  زا  مالّسلا  هیلع  ءادهشلادیس 

رهش لخاد  ار  ام  یتساوخ  نوچ  تسا ،  ماش  رهش  کنیا  دومرف : تسیچ ؟  وت  تجاح  تفگ :  تسا .  یتجاح  وت  اب  ارم  دومرف : وا  هب  و 
لماحم نیب  زا  ار  ادهش  ياهرس  هک  نک  رما  دننک و  رظن  رتمک  ار  ام  هک  دنشاب  رتمک  هراّظَن  نامدرم  هک  نک  لخاد  يا  هزاورد  زا  ینک 

ندرک رظن  ترثک  زا  میدش  اوسر  ام  هچ  دننک ؛ هاگن  رتمک  ام  هب  دـنوش و  لوغـشم  اهنآ  ياشامت  هب  مدرم  ات  دـنراد  شیپ  دـنربب  نوریب 
ار ادهش  ياهرس  ات  داد  نامرف  تسب ،  نایم  وا  دارم  فالخ  رب  تسناد  ار  وا  ياّنمت  نوچ  دوب  تواقش  ّرش و  هیام  هک  رمـش  .ام  هب  مدرم 

دوب تاعُر  تیعر و  نمجنا  هک  تاعاس )  هزاورد   ) نامه زا  ار  ناشیا  دـنرادزاب و  مرَح  نارتش  لـماحَم و  ناـیم  رد  هدرک و  اـه  هزین  رب 
(400) .دننک رظن  رایسب  ار  ناشیا  دنشاب و  رتشیب  هراّظن  مدرم  ات  دندروآرد 

هک هدومرف  نُویُعلا )  ُءالَج   ) رد هّللا  همحر  یسلجم  همّالع 
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تیاـهنرد مدـید  يرهـش  مدـش .  قشمد  دراو  يرفـس  رد  نم  تفگ :  دعـس  نب  لهـس  هک  دـنا  هدرک  تیاور  هربتعم  بتک  زا  ضعب  رد 
مدرم دنا  هتخیوآ  اه  هدرپ  دنا و  هتسب  نیئآ  ار  اهرازاب  هک  مدید  رامش و  یب  لزانم  هعیفر و  روُصق  رایـسب و  راهنَا  راجـشا و  يرومعم و 
یعمج زا  هکنآ  ات  تسا ،  ناشیا  دـیع  زورما  رگم  متفگ  دوخ  اـب  .دـنزاون  یم  اـهزاس  عاونا  هراـقن و  ّفد و  دـنا و  هدرک  رایـسب  تنیز 

نم متفگ :  یبیرغ ؟  رهـش  نیا  رد  وت  رگم  خیـش !  يا  دـنتفگ : تسین ؟  فورعم  اـم  دزن  هک  تسه  يدـیع  ماـش  رد  رگم  هک  مدیـسرپ 
ارچ هک  میراد  بّجعت  ام  لهس !  يا  دنتفگ : ما .  هدیسر  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  تلاسر  ترـضح  تمدخ  هب  مدعـس و  نب  لهس 

كرابم رس  هک  تسا  نآ  يارب  يداش  حرف و  نیا  دنتفگ : ارچ ؟ متفگ :  .ددرگ  یمن  نوگنرس  نیمز  ارچ  دراب و  یمن  نامـسآ  زا  نوخ 
یم ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  هّللا !  ناحبـس  متفگ :  .دنا  هدروآ  هیدـه  هب  دـیزی  يارب  قارع  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 

هزاورد نآ  يوس  هب  نم  تاعاس .  هزاورد  زا  دنتفگ : دننک !؟ یم  لخاد  هزاورد  مادک  زا  هک  مدیسرپ  دننک ! یم  يداش  مدرم  دنروآ و 
یم يراوس  هک  مدید  هاگان  دـندروآ ، یم  رگیدـکی  یپ  زا  تلالـض  رفک و  تیار  هک  مدـید  مدیـسر  هزاورد  کیدزن  هب  نوچ  متفاتش 
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  تلاسر  ترضح  هب  تسا  مدرم  نیرت  هیبش  هک  تسا  هدرک  بصن  هزین  نآ  رب  يرس  دراد و  تسد  رد  هزین  دیآ و 
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مدیسرپ ناشیا و  زا  یکی  کیدزن  هب  متفر  نم  سپ  دنروآ ، یم  هدرک  راوس  هنهرب  نارتش  رب  مدید  رایسب  ناکدوک  نانز و  سپ  مّلس  و 
نم هب  يراد  یتمدخ  رگا  میامـش ،  ّدج  هباحـص  زا  نم  متفگ :  مالّـسلا .  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  هنیکـس  نم  تفگ :  یتسیک ؟  وت  هک 

رتشیپ ار  رس  دور و  نوریب  ام  نایم  زا  دراد  ار  مراوگرزب  ردپ  رس  هک  یتخبدب  نیا  هب  وگب  هک  دومرف  مالّسلااهیلع  هنیکـس  بانج  .امرفب 
نیا ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمرح  هب  دنرادرب و  ام  زا  هدید  رّونم و  رـس  نآ  هراظن  هب  دـنوش  لوغـشم  مدرم  هک  درب 

.دنرادن اور  یتمرح  یب  ردق 

راهچ يروآ و  رب  ارم  تجاـح  هک  تسا  نکمم  اـیآ  متفگ :  تشاد ،  ار  رورـس  نآ  رـس  هک  نوعلم  نآ  دزن  هب  متفر  نم  تفگ :  لـهس 
يرب و نوریب  نانز  نایم  زا  ار  رـس  نیا  هک  تسا  نآ  نم  تجاح  متفگ :  تسیچ ؟  وت  تجاح  تفگ :  يریگب ؟  نم  زا  الط  رانید  دص 

(. 401) درک اور  ارم  تجاح  تفرگ و  نم  زا  ار  رز  نآ  يورب  ناشیا  يور  شیپ 

: دوب هتشون  شبناج  کی  رب  دوب و  هدش  هایس  گنس  کی  ره  دنک  فرص  ار  رز  هک  تساوخ  نوچ  بوشآ  رهش  نبا  تیاور  هب  و 

(402 () َنوُِملاّظلا ُلَمْعَی  اّمَع  ًالِفاغ  َهّللا  ّنَبَسْحَتال  (و 

(404 () 403  () نوِبلَْقنَی ٍبَلَقنُم  َّيَا  اومَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَسو  : ) رگید بناج  رب  و 

نیسح ماما  بانج  كرابم  رـس  مدید  قشمد  رد  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  هک  تسا  هدرک  تیاور  ورمع  نب  لاهنم  زا  يدنوار  بطق 
شیپ رد  دندوب و  هدرک  هزین  رس  رب  ار  مالّسلا  هیلع 
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: دیسر هیآ  نیا  هب  نوچ  دناوخ  یم  فهک  هروس  یسک  بانج  نآ  يور 

(. 405 () ابَجَع اِنتایآ  ْنِم  اُوناک  ِمیقرَّلاَو  ِفْهَْکلا  َباحْصَا  َّنَا  َْتبِسَح  ْمَا  )

فهک باحصا  هّصق  زا  نم  رما  تفگ :  ایوگ  حیصف  نابز  هب  دمآرد و  نخس  هب  مالّسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  سدقم  رـس  ادخ  تردق  هب 
(. 406) دوخ نوخ  بلط  يارب  بانج  نآ  تعجر  هب  تسا  هراشا  نیا  و  تسا .  رتبیجع 

هب ماش  لها  زا  يریپ  درم  و  دنتشادزاب ، دوب  ناریسا  ياج  هک  قشمد  عماج  دجـسم  رد  ار  ناربمغیپ  دّیـس  دالوا  مرح و  نارفاک  نآ  سپ 
.دینادرگ ّطلسم  امش  رب  ار  دیزی  داد و  تحار  امش  نادرم  زا  ار  ام  رهش  تشک و  ار  امـش  ادخ  هک  هّللدمحلا  تفگ :  دمآ و  ناشیا  دزن 

 ، یلب تفگ :  يا ؟  هدـناوخ  نآرق  ایآ  خیـش !  يا  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  باـنج  درک  ماـمت  ار  دوخ  نخـس  نوچ 
 : يا هدناوخ  ار  هیآ  نیا  هک  دومرف :

(. 407  () یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  ارْجَا إ ال  ِْهیَلَع  مُُکلَئْسَا  ُْلق ال  )

ار هیآ  نیا  هک  دومرف  زاـب  تسا ،  هدـینادرگ  تلاـسر  دُزم  ار  اـم  تّدوم  یلاـعت  ّقح  هک  میئاـم  اـهنآ  دوـمرف : باـنج  نآ  یلب ،  تفگ : 
(408 (.) ُهَّقَح یبرُْقلااَذ  َتاَو  ( ؟  يا هدناوخ 

ار هیآ  نیا  ایآ  دـنک ، اـطع  اـم  هب  ار  اـم  قح  هک  تسا  هدرک  رما  ار  دوخ  ربمغیپ  یلاـعت  ّقح  هک  اـه  نآ  میئاـم  هک  دومرف  یلب ،  تفگ : 
؟  يا هدناوخ 

(. 409  () یبْرُْقلا يِِذل  ِلوُسَّرِلل َو  ُهَسُمُخ َو  ِهّلل  َّنِاَف  ٍیَش  ْنِم  ُمتِْمنَغ  امَّنَا  اوُمَلْعاَو  )

.ار هیآ  نیا  يا  هدناوخ  ایآ  میترضح .  نآ  يابَُرق  َبرقَا و  هک  یبرقلا  يوذ  میئام  هک  دومرف  ترضح  یلب ،  تفگ : 

ُدیُری امَّنِا  )
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(410 () اریهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِتیَْبلا َو  َلْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهّللا 

دش و نایرگ  ریپ  درم  نآ  تسا .  هداد  ام  تراهط  هب  تداهش  یلاعت  ّقح  هک  تلاسر  تیب  لها  میئام  هک  دومرف  ترضح  یلب ،  تفگ : 
میوج یم  يرازیب  ادنوادخ ! تفگ :  دینادرگ و  نامسآ  هب  ور  تخادنا و  رس  زا  ار  دوخ  همامع  دیدرگ و  نامیـشپ  دوخ  ياه  هتفگ  زا 

یم لوبق  نم  هبوت  اـیآ  منک  هبوت  رگا  هک  درک  ضرع  ترـضح  تمدـخ  هب  سپ  سنا ،  نج و  زادّـمحم  لآ  نانمـشد  زا  وـت  يوـس  هب 
(. 411) دیناسر لتق  هب  ار  وا  دیسر  دیلپ  دیزی  هب  وا  ربخ  نوچ  درک  هبوت  درم  نآ  یلب ،  دومرف : دوش ؟

ار مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس  ترضح  ناشیوخ  نارهاوخ و  نادنزرف و  نوچ  هک  تسا  يورم  مالّسلا  هیلع  رقابدّمحم  ماما  ترـضح  زا 
زا رتوکین  ناریـسا  ام  تفگ :  ماش  لها  يایقـشا  زا  یکی  لمحم ،  يرامع و  یب  دندوب  هدرک  راوس  نارتش  رب  دـندرب  دـیلپ  دـیزی  دزن  هب 

هلآ و هیلع و  هّللا  یلص  دمحم  لآ  ناریسا  ایابَـس و  میئام  ءایقـشا ! يا  دومرف : مالّـسلااهیلع  نوتاخ  هنیکـس  میدوب ،  هدیدن  زگره  ناشیا 
(. 412  ) یهتنا ملس 

دصـشش و زا  هدایز  هک  یئاهب )  لماک   ) باتک رد  تسا  ققحم  همـالع و  رـصاعم  هک  يربط  یلع  نب  نسح  ریبخ  ملاـع  لـیلج و  خـیش 
ماش هب  هفوک  زا  ار  تیب  لها  هک  هتفگ  ماش  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تیب  لها  دورو  باب  رد  هدش  فینـصت  هک  تسا  لاس  تصش 

.دندرک و یم  ناشیا  رب  راثن  رهش  هب  ات  اجنآ  زا  هد  ره  هب  دندیسر  قشمد  زا  یخسرف  راهچ  هب  ات  دنداد  یم  ریس  هِد  هب  هِد 
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هب دنتـسب  اـهنیئآ  هب  دوب  نآ  رد  هک  یتنیز  يرویز و  یلح و  ره  دـنیارایب و  رهـش  هب  اـت  دـنتفرگ  زاـب  ار  ناـشیا  زور  هس  رهـش  رد  ره  رب 
نوریب اهلُهُد  اهقوب و  اهـسوک و  اهلبطاب و  ناشیا  ناریما  اهفد و  اـب  نز  درم و  رازه  دـصناپ  بیرق  .دوب  هدـیدن  ناـنچ  یـسک  هک  یتفص 

تسد و تیالو  لها  هلمج  دندرک ، لابقتـسا  نانز  بابر  گنچ و  فد و  اب  نانک  صقر  نانز  ناناوج و  نادرم و  رازه  دنچ  دـندمآ و 
زیختسر هک  ییوگ  قلخ ،  ترثک  زا  دنتفر  رهش  هب  لوالا  عیبر  مهدزناش  هبنش  راهچ  زور  هدیشک  مشچ  رد  همرُس  هدرک و  باضخ  ياپ 

.دندیسر نیعل  دیزی  هناخ  رد  هب  لاوز  تقو  هب  قلخ  ترثک  زا  دندروآ  رد  رهش  هب  ار  اهرس  نیعالم  دمآ  رب  باتفآ  نوچ  دوب 

رباکا دندمآ و  نوریب  باّجُح  داهن  پچ  تسار و  نیمیس  نیّرز و  ياهیسرک  دوب و  هتسارآ  ناویا  هناخ و  دوب  هداهن  عّصرم  تخت  دیزی 
بارتوـبا نادـناخ  زا  راـمد  ریما  تلود  هب  دـنتفگ : نیعـالم  دیـسرپب ، لاوـحا  دـندرب و  دـیزی  شیپ  هب  دـندوب  اهرـس  اـب  هک  ار  نیعـالم 

رد ناشیا  هک  زور  شش  تصـش و  نیا  رد  دنتـشادب و  اجنآ  ار  مالّـسلاامهیلع  لوسر  دالوا  ياهرـس  دنتفگ و  زاب  اهلاح  و   . میدروآرد
(. 413  ) تسناوتن ندرک  مالس  ناشیا  رب  يرشب  چیه  دندوب  نارفاک  تسد 

قشمد هب  نوچ  مدش  ماش  هّجوتم  سدقملا  تیب  ترایز  مزع  هب  مدوب  هدرک  ّجح  نم  هک  يدعاّسلا  دعـس  نب  لهـس  زا  هدرک  لقن  مه  و 
مدیسرپ .دنتشاد و  یم  تیزعت  دندرک و  یم  هحون  ناهنپ  دجسم  رد  هک  مدید  ار  یعمج  يداش و  حرف و  رپ  هک  مدید  يرهش  مدیسر 
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دیوگ لهس  .دنروآ  رهش  هب  ار  وا  تیب  لهاو  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  زورما  میتیب و  لها  نایلاوم  زا  ام  دنتفگ : دیناسک ؟ هچ  امش  : 
هک مدید  دیسرب ، مظعا  داوس  ات  مدید  يزیختسر  فوفد  تاسوک و  لبط و  قوب و  نابسا و  ههیش  قلخ و  ترثک  زا  متفر  ارحـص  هب  هک 

مالّسلا هیلع  نیسح  تاروع  اهرس ، بقع  ردو  دندروآ  ار  ( 414  ) مالّسلا هیلع  سابع  بانج  رـس  لّوا  هدرک .  اهزین  رب  دنروآ  یم  اهرس 
يوم هک  رّودم  شیر  اب  تفات  یم  وا  زا  میظع  رون  مامت و  یهوکـش  اب  مدید  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  رـس  .دندمآ و  یم 

هدیشک دوب و  هتسویپ  شیاهوربا  دوب و  هایس  کین  شفیرش  نامـشچ  یهایـس  هدرک و  باضخ  همـسو  هب  دوب و  هتخیمآ  هایـس  اب  دیفس 
تسار پچ و  بناج  هب  دینابنج  یم  ار  وا  نساحم  داب  قفا و  بناج  هب  دوب  هدوشگ  مشچ  نامـسآ ،  بناج  هب  نانک  مّسبت  و  دوب ، ینیب 

 . تسا مالّسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملا  ریما  هک  یتشادنپ  ، 

رب هنهک  رداچ  تسا  مالّسلااهیلع  ءارهز  همطاف  يرادنپ  هکنانچ  مدید  ار  مالّـسلااهیلع  موثلک  ّما  بانج  دیوگ : ینادمه  رذنم  نب  ورمع 
ارم مدرک  مالـس  ار  نادناخ  تاروع  مالّـسلا و  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  متفر و  کیدزن  نم  هتـسب ،  يور  رب  يدـنب  يور  هتفرگ و  رس 

هراظن زا  هک  درب  شیپ  هب  ات  دراد  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  رـس  هک  هد  صخـش  نیدب  يزیچ  یناوتب  رگا  نم !  ؤم  يا  دندومرف :
ار مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  رس  هک  تشاد  رس  هک  نیعل  نادب  مدادب  مهرد  دص  نم  تسا ،  تمحز  ار  ام  نایگ 
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(415  .) یهتنا .دنداهنب  دیلپ  دیزی  دزن  ات  دنتفر  یم  لاونم  نیدب  دوش  رود  تاروع  زا  دراد و  رتشیپ 

دیلپ دیزی  سلجم  هب  مالّسلاامهیلع  تیب  لها  دورو  رد  متشه :  لصف 

لوا تمسق 

شیوخ تخت  رب  مامت  تنیز  هب  تسارآ و  سلجم  تفای  یهگآ  ماـش  هب  مالّـسلاامهیلع  هرهاـط  تیب  لـها  دورو  زا  نوچ  نوعلم  دـیزی 
ءادهـش ياهرـس  هب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هـّللا  یلـص  لوـسر  تـیب  لـها  يوـس  نآ  زا  درک ، رـضاح  ار  ماـش  لـها  نیعـالم  تسـشن و 

رـس ندرب  رومءام  هک  سیق -  نب  رْحَز  نیتسخن ،  .دنداتـسیازاب  تصخر  بلط  رد  دـندرک  رـضاح  هرام  الاراد  باـب  رد  مالّـسلاامهیلع 
؟  تسیچ ربخ  وت  رب  ياو  هک  دیسرپ  وا  زا  دیزی  دش ، لخاد  دیزی  رب  هدرک  لصاح  تصخر  دوب -  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح 

لها زا  نت  هدـجیه  اب  مالّـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  انامه  داد  ترـصن  حـتف و  تیادـخ  هک  ارت  داب  تراشب  نینم  ؤملا  ریما  ای  تفگ : 
هب رس  دراذگن و  ورف  ار  حالص  حلـص و  بناج  هک  میدرک  هضرع  وا  رب  ام  دندش  دراو  ام  رب  دوخ  نایعیـش  زا  رفن  تصـش  دوخ و  تیب 

ار لاتق  بناج  دـندرکن و  لوبق  ار  دایز  نب  هّللادـیبع  تعاط  ناـشیا  دوش  لاـتق  ياـّیهم  هن  رگا  دروآ و  دورف  داـیز  نب  هّللادـیبع  ناـمرف 
میدرک هطاحا  ار  ناشیا  بناج  هیحان و  ره  زا  میدش و  نوریب  ناشیا  رب  رکـشل  اب  درک  عولط  باتفآ  هک  نادادماب  سپ  .دـندومن  رایتخا 

لوه ار  تعامج  نآ  میتخاس ،  اهریشمش  نآ  عضوم  ار  ناشیا  ياهرس  میتخاتب و  ناشیا  رب  هتخات  ریـشمش  اب  میدنکفا و  نارگ  هلمح  و 
دنگوس سپ  ددرگ ، هدنساره  زاب  زا  رتوبک  هک  ناسنادب  دنتشگ  هدنهانپ  يدنلب  یتسپ و  ره  هب  هکنانچ  تخاس  هدنکارپ  بره  و 
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غیت اـب  ار  اـه  نآ  ماـمت  ددرگ  انـشآ  باوخ  هب  هدـیباوخ  مشچ  اـی  دـننک  رحن  ار  هقاـن  هک  یناـمز  كدـنا  هب  نینم  ؤملا  ریما  اـی  ادـخ  هب 
ياهندب اب  هداتفا  نایرع  هنهرب و  نابایب  نآ  رد  ناشیا  ياهدسج  کنیا  میتخاس .  حوبذم  لوتقم و  ار  ناشیا  رخآ  ات  لّوا  دـینارذگرد و 

ار اهندب  نآ  دنازیگنا و  یم  ناشیارب  رابغ  كاخ و  داب ، و  دبات ، یم  ناشیا  رب  دیشروخ  یمه  هداهن  كاخ  رب  ياهتروص  هدولآ و  نوخ 
.رود نابایب  رد  دننک  ترایز  یمه  اوه  ناغرم  اهباقع و 

دیتشک یمن  ار  نیسح  رگا  تفگ :  دروآرب و  رس  سپ  درکن  نخس  تشاد و  ورف  رس  یتخل  دیزی  دروآ  ياپ  هب  نخس  نوعلم  نآ  نوچ 
یمن راـمد  كـاله و  هضرع  ار  وا  متـشاد و  یم  ّوفعم  ار  نیـسح  مدوب  رـضاح  نم  رگا  مدـش و  یم  دونـشخ  رتـهب  امـش  رادرک  زا  نم 

 . متشاذگ

لد رد  ارم  توادع  مخت  دایز  نبا  تفگ :  دـش و  شّحوتم  رایـسب  نآ  درک  لقن  دـیزی  يارب  ار  هعقاو  رحز  نوچ  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب 
.درک نوریب  دوخ  دزن  زا  ار  وا  دادن و  رحز  هب  یئاطع  تشک و  مدرم  مامت 

نب رحَز  هک  داد  ربخ  نیَق  نب  ْریهُز  هب  ـالبرک  هب  ندـمآ  ءاـنثا  رد  هکنآ  هچ  مالّـسلا ؛  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  زا  دوب  هزجعم  نیا  و 
(416  . ) هدرک لقن  يربط  ریرج  نبدّمحم  هچنانچ  درک ، دهاوخن  يو  هب  یئاطع  اطع و  دیُما  هب  درب  دهاوخ  دیزی  يارب  ارم  رس  سیق 

 : تفگ داد و  رد  ادن  دمآ و  رد  هرام  الاراد  ِرد  زا  دوب  مالّسلاامهیلع  تیب  لها  نداد  چوک  هب  رومءام  هک  هبَْلعَث  نب  رّفَُخم  سپ 

رّفَُخم اذه 
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؛  هرَجَْفلا ِمائِّللِاب  َنینم  ؤُملا  َریمَا  یتَا  هبَْلعَث  نب 

 . ما هدروآ  دیزی  نینم  ؤملا  ریما  هاگرد  هب  ار  هرَجَف  مائل  هک  متسه  هبلعث  نب  رّفَُخم  نم  ینعی 

ار هملک  نیا  امن  نبا  خیش  تیاور  هب  و  تسا .  رت  میئل  رت و  ریرش  هدیئاز  رّفَُخم  ردام  هچنآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  داّجـس  دّیـس  ترـضح 
هار زا  هک  نارفاک  نیا  اب  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  هکنآ  هچ  دـشاب ؛ یلْوَا  نیا  دـیاش  و  ( 417) داد رّفَُخم  باوج  دیزی 

.درک یم  نخس  رتمک  دندوب  دانع 

دیزی نتفگ  و  ( 418) .درکن مّلکت  دندوب  سّدقم  رـس  هارمه  هک  نارفاک  نآ  زا  يدحا  اب  ماش  هار  نیب  رد  هدومرف  هّللا  همحر  دیفم  خیش 
 . مدوبن نآ  هب  یضار  مدومرفن و  ار  نیسح  لتق  نم  هک  دنامهفب  ار  مدرم  هک  دشاب  نآ  رهب  زا  دیاش  یهاگ  ار  تاملک  عون  نیا 

نوریج رصق  رد  نوعلم  نآ  دیسر  دیزی  هب  مالّـسلاامهیلع  تیب  لها  دورو  ربخ  هک  یماگنه  رد  هک  دنا  هتفگ  خیرات  لها  زا  يا  هلمج  و 
: درک داشنا  تیب  ود  نیا  طاشن  بَرَط و  يور  زا  داتفا  اه  هزین  رس  رب  كرابم  ياهرس  هب  شهاگن  رود  زا  هک  نیمه  دوب و  اجنآ  رظنم  و 

ْتَقَرْشَا َو  ( 419) ُلوُمُْحلا َْکِلت  ْتََدب  اَمل  رعش : 

ِنوْریَج یبُر  یلَع  ُسوُمُّشلا  َْکِلت 

ْحِصَتال ْوَا  ْحِص  ُْتُلق  ُبارُْغلا  َبَعَن 

(420  ) ینُویُد ِمیرَْغلا  َنِم  ُْتیَضَق  ْدَقَلَف 

هّللا یلـص  ادخ  لوسر  ینعی  هدوب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  نتـساوخ  رفیک  هقدنز و  رفک و  راهظا  دـحلم  نآ  دارم 
رفک بلطم  نیا  ًاحیرـص  هچنانچ  مدومن ،  وا  دالوا  زا  یهاوخنوخ  نم  تشک  ردـب  گنج  رد  ارم  هریـشع  ناردـپ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

ار زیمآ 
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 : هدناوخ مالّسلاامهیلع  تیب  لها  دورو  سلجم  رد  دوزفا  يرعبز  نبا  راعشا  رب  هک  يراعشا  رد 

ْمِِهتاداس نِم  َمْوَْقلا  اْنلَتَق  ْدَق  رعش : 

(421) َلَدَتْعاَف ٍرَْدب  َْلتَق  اَْنلَدَعَو 

 ( هرخآ یلا  )

هب رز  زا  یتشط  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  كرابم  رس  دندرک  موش  سلجم  نآ  دراو  ار  سّدقم  ياهرـس  نوچ  هلمجلاب ؛ 
رـس هراظن  زا  دوب و  نارکـس  کین  رْمَخ  برُـش  زا  تقو  نیا  تخادرپ  یم  مادم  برُـش  هب  شرمع  مادم  هک  دـیزی  دـنداهن و  دـیزی  دزن 

 : تفگ ار  راعشا  نیا  و  تشگ ،  ناحرف  داش و  دوخ  نمشد 

ِنیَدَیلِاب ُعَْملَی  ُهَنسُح  ای  رعش : 

ِْنیَجُّللا َنِم  ٍتْسَط  یف  ُعَْملَی 

ِْنیَتَدْرَِوب ّفُح  اّمنَاک 

ُْنیَسُح ای  َبرَّضلا  َْتیَاَر  َْفیَک 

ِنیَسُْحلا ِمَد  ْنِم  یّلِغ  ُْتیَفَش 

ِْنیَنُحلا یف  َدَهاش  نَم  َْتَیل  ای 

.ِْنیَسُحلِاب َموَْیلا  ِیْلِعف  َنْوَرَی 

ار رعش  نیا  نوعلم  دیزی  دنتشاذگ  وا  دزن  رد  سّدقم  ياهرس  ریاس  اب  ار  ترضح  رّهطم  رـس  نوچ  هک  هدومرف  هّللا  همحر  دیفم  خیـش  و 
 : تفگ

ٍهَّزِعَا لاجِر  ْنِم  ًاماه  ُقِّلَُفن  رعش : 

امَلْظَاَو َّقَعَا  اوناک  ْمُهَو  اْنیَلَع 

: درک تئارق  رعش  ود  نیا  دوب -  هتسشن  سلجم  رد  دیزی  اب  دوب و  ناورم  ردارب  هک  مکح -  نب  ییحی 

ًَهبارَق ینْدَا  ّفَّطلا  ِْبنَِجب  ٌماَهل  رعش : 

ِلْغَْولا ِبَسَّنلا  يِذ  ِْدبَْعلا  ِدایِز  ِْنبا  ِنِم 
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یصَْحلا َدَدَع  اُهلْسَن  یْسمَا  ُهَّیَمُس 

ِلْسَن يِذب  ْتَْسَیل  ِهّللا  لوُسَر  ُْتِنب  َو 

یفطصم لآ  ّتلق  رب  ینک و  یم  تعانش  ار  دایز  لآ  تعامج  سلجم  نینچ  رد  ینعی  وش  تکاس  تفگ  دز و  وا  هنیـس  رب  تسد  دیزی 
(. 422  ) يروخ یم  غیرد 

سلجم دندروآ  رد  دـیزی  سلجم  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  رّهطم  رـس  نوچ  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  موصعم  زا 
درک و یم  رامرهز  بارش  دوخ  نامیدن  اب  تسارآ و  بارش 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1068 

http://www.ghaemiyeh.com


نمشد رس  هک  تسا  یکرابم  بارش  نیا  هک  دیماشایب  تفگ :  یم  داد و  یم  دوخ  نارای  هب  بارش  درک و  یم  يزاب  جنرطـش  ناشیا  اب 
یم مالّـسلاامهیلع  وا  راوگرزب  ّدـج  ردـپ و  نیـسح و  ماما  ترـضح  هب  ازـسان  ما و  هدـیدرگ  مّرخ  داشلد و  تسا و  هتـشاذگ  ام  دزن  ام 

 . تفگ

رس هک  یتشط  يولهپ  ار  شموش  هعرج  ِهَت  درک و  یم  رامرهز  بارش  هلایپ  هس  دش  یم  بلاغ  دوخ  فیرح  رب  رامق  رد  هک  هبترم  ره  و 
 . تخیر یم  دندوب  هتشاذگ  نآ  رد  رورس  نآ  سّدقم 

هب ندرک  رظن  تقو  رد  هک  ره  دـیامن و  بانتجا  جنرطـش  ندرک  يزاب  ندروخ و  بارـش  زا  هک  دـیاب  تسا  اـم  نایعیـش  زا  هک  ره  سپ 
ار وا  ناهانگ  یلاعتقح  ار ، دایز  لآ  دـیزی و  دـنک  تنعل  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  رب  دتـسرفب  تاولـص  جنرطـش  ای  بارش 

(423) .دشاب ناگراتس  ددع  هب  دنچ  ره  دزرمایب 

بآ و دیزی  نز  تخیر ،  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  رـس  رب  دروخ و  رمخ  دیزی  هک  هدرک  لقن  هیواح )   ) زا یئاهب )  لماک   ) رد
یم رذـع  وا  زا  هک  دـید  باوخ  رد  ار  مالّـسلااهیلع  همطاف  بش  نآ  تسـشب ،  كاپ  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  رّونم  رـس  تفرگرب و  بالگ 

 . تساوخ

کی هب  ار  ناشیا  هک  یتلاح  رد  دندروآ  رد  زین  ار  مالّـسلاامهیلع  تیب  لها  دندرک ، دراو  دـیزی  رب  ار  كرابم  ياهرـس  نوچ  هلمجلاب ؛ 
 ، تفگ دید  تئیه  نآ  هب  ار  ناشیا  دیزی  نوچ  دوب و  هعماج )  لُغ   ) رد ار  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  دندوب و  هتـسب  هتـشر 

ار هناجرم  رسپ  دنک  تشز  حیبق و  ادخ 
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لاح تئیه و  نیا  هب  دومن و  یمن  امش  اب  يراتفر  دب  وحن  نیا  دومن و  یم  ار  اه  امش  هظحالم  دوب  یشیوخ  تبارق و  وا  امش و  نیب  رگا 
(424) .درک یمن  هناور  نم  يارب  ار  امش 

، دنداتـسیا دیزی  دزن  نوچ  دندوب ، لغ  ریجنز و  رد  هک  دـندوب  روکذ  نت  هدزاود  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ترـضح  زا  امن  نبا  تیاور  هب  و 
نایذه نکلو  وگب  تفگ :  میوگ ؟  نخس  ات  ارم  یهد  یم  تصخر  ایآ  دومرف : دیزی و  هب  درک  ور  مالّسلا  هیلع  داجـس  دّیـس  ترـضح 

هب ارت  دیزی ! يا  دومرف : هاگنآ  دیوگ ، نخـس  نایذه  هک  یـسک  نم  دننام  زا  تسین  راوازـس  هک  مشاب  یم  یفقوم  رد  نم  دومرف : .وگم 
سپ دیامرف ؟ هظحالم  لاح  نیدـب  ار  ام  رگا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  يرب  یم  نامگ  هچ  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ 
یسک ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  نارتخد  دیزی ! يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  ترـضح  رتخد  همطاف  بانج 
دیزی سپ  دش ، دنلب  نویش  هیرگ و  يادص  هک  نادنچ  دنتسیرگ  تاملک  نیا  عامتسا  زا  دیزی  هناخ  لها  سلجم و  لها  دنک ! یم  ریـسا 

(425) .دنتشادرب ار  اهلغ  دندیرب و  ار  اهنامسیر  هک  درک  مکح 

اب ار  ءادهشلا  دّیس  ترـضح  كرابم  رـس  نوچ  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یمقلا  میهاربا  نب  یلع  لیلج  خیش 
دوب ندرگ  رد  ّلغ  ار  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  دندرک  دراو  دیزی  رب  مالّسلاامهیلع  تیب  لها  يارسا  نیـسحلا و  نب  یلع  ترـضح 

ترضح ار ؟! تردپ  تشک  هک  ار  ییادخ  رم  دمح  نیسحلا !  نب  یلع  يا  تفگ :  وا  هب  دیزی 
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ترـضح داد ، ار  بانج  نآ  لتق  نامرف  دش  بضغ  رد  دینـشب  نیا  نوچ  دیزی  .ارم  ردپ  تشک  هک  داب  یـسک  رب  ادـخ  تنعل  هک  دومرف 
هکنآ لاح  ناشهاگلزنم و  يوس  هب  دنادرگرب  هک  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  نارتخد  سپ  ارم  یشکب  هاگ  ره  دومرف :

هب درک  عورـش  دیبلط و  یناهوس  دیزی  سپ  ناشدوخ .  هاگیاج  هب  ار  ناشیا  ینادرگ  یم  رب  وت  تفگ :  دـیزی  .دـنرادن  نم  زج  یمرحم 
مدرک هدارا  هچ  یناد  یم  ایآ  نیسحلا !  نب  یلع  يا  تفگ :  نآ  زا  سپ  دوب ، ترـضح  نآ  ندرگ  رب  هک  هعماج )  لغ   ) ندرک ناهوس 
هدرک هدارا  هچنآ  مسق  ادخ  هب  دوب  نیا  تفگ :  دـیزی  دـشابن ، یکین  ّتنم و  نم  رب  ار  يرگید  هک  یتساوخ  یلب ،  دومرف : راک ؟ نیدـب 

: دناوخ ار  هیآ  نیا  دیزی  سپ  مدوب . 

(426 () .ٍریثک ْنَع  وُفْعَی  ْمُکیْدیَا َو  ْتَبَسَک  اِمبَف  ٍهَبیصُم  نِم  ْمَُکباصَا  ام  )

يرایسب زا  دنک  تشذگ  رد  ادخ  تسا و  ناشدوخ  ياهراک  ببـس  هب  دسر  یم  مدرم  هب  هک  اهیراتفرگ  هک :  تسا  نآ  همجرت  لصاح 
.

 . تسا نیا  هدش  لزان  ام  هرابرد  هچنآ  هکلب  هدماین  دورف  ام  هرابرد  هیآ  نیا  يا  هدرک  نامگ  وت  هک  تسا  نینچ  هن  دومرف : ترضح 

(. 427 () ...اهَاَْربَن ْنَا  ِْلبَق  ْنِم  ٍباتک  یف  الَا  ْمُکِسُْفنَا  یف  ِضْرَالا َو ال  ِیف  ٍهَبیصُم  ْنِم  ْمَُکباصَا  ام  )

زا شیپ  تسا  ینامـسآ  هتـشون  رد  هکنآ  رگم  نایمدآ  امـش  ياهناج  رد  هن  نیمز و  رد  یـسک  هب  یتبیـصم  دسرن  هکنآ :  هیآ  نومـضم 
ار امش  هچنآ  يارب  دیوشن  داش  هتفر و  امش  تسد  زا  هچنآ  رب  دیروخن  سوسفا  ات  ار  وا  مینک  قلخ  هکنآ 
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(. 428) دنتسه نینچ  هک  یناسک  میئام  دومرف : ترضح  سپ  هدمآ . 

وا رـس  تشپ  رد  ار  مالّـسلاامهیلع  تیب  لها  دـنداهن و  وا  يور  شیپ  رد  یتشط  رد  ار  كرابم  رـس  نآ  ات  داد  ناـمرف  دـیزی  هلمجلاـب ؛ 
نآ زا  دعب  داتفا  سّدقم  رس  نآ  رب  كرابم  مشچ  نوچ  ار  مالّسلا  هیلع  داّجس  دّیس  دننکن ، هاگن  مالّسلا  هیلع  نیسح  رـس  هب  ات  دندیناشن 
درب تسد  دش و  تقاط  یب  داتفا  سدقم  رس  نآ  رب  مالّسلااهیلع  بنیز  ترضح  رظن  نوچ  و  دومرفن ، لیم  اذغ  دنفـسوگ  رـس  زا  زگره 

بیبح ْيَا  انیَـسُح و  ای  تفگ :  یم  دومن و  زاغآ  هبدـُن  درک  یم  حورجم  ار  اهلد  هک  ینیزح  يادـص  اب  درک و  كاچ  ار  دوخ  ناـبیرگ 
نیعل نآ  سلجم  لها  یفطـصم !  رتخد  دنزرف  يا  ءاسن ، هدیـس  ءارهز و  همطاف  دنبلد  دنزرف  يا  ینِم ،  هکم و  دنزرف  ياو  ادـخ  لوسر 

.دوب تکاس  دیلپ  ثیبخ  دیزی  دندمآ و  رد  هیرگ  هب  یگمه 

اهّرِقَتْسُم ْنَع  َبلَْقلا  ُلیُزی  اّمِم  َو  رعش : 

(429) ایِراو ردَّصلا  یف  ِْظیَْغلا  َْدنَز  ُكُْرتَی  َو 

اهِقیلَط َْدنِع  یحَْولا  ِتاَنب  فُوقُو 

ایِداعَْالا یّتَح  ( 430) َنیجْشَت اِهب  ٍلاِحب 

يا هادّمحم ،  نبای  هاْتیبَلْهَا  دّیـس  ای  هابیبح  ای  تفگ :  یم  دش و  دنلب  هبدن  هحون و  هب  دوب  دیزی  هناخ  رد  هک  هّیمـشاه  ینز  يادـص  سپ 
یب دیزی  دنتسیرگ و  دندینـش  ار  هبدن  نآ  هک  نارـضاح  رگد  راب  ناراکانز .  دالوا  غیت  هتـشک  يا  نامیتی ،  هانپ  نانز و  هویب  سر  دایرف 

تفوک و یم  ترـضح  نآ  كرابم  ياهنادند  رب  تفرگ و  تسد  هب  دـیبلط و  ینارزیخ  بوچ  دـشن و  رثءاتم  تاملک  نیا  زا  چـیه  ایح 
هکنآ اهنآ  زا  یضعب  لصاح  هک  تفگ  یم  ( 431  ) يراعشا
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نادنزرف زا  ار  ناشیا  ماقتنا  هنوگچ  نم  هک  دندید  یم  دندوب و  یم  رضاح  دندش  هتـشک  ردب  گنج  رد  هک  هّیما  ینب  خایـشا  شاک  يا 
(432  .) يدیشک ماقتنا  کین  هک  دوشن  لَش  تتسد  دیزی  يا  دنتفگ  یم  دندش و  یم  لاحشوخ  مدیشک و  ناشیا  نالتاق 

تسیرگن هدوب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  هباحـص  زا  یکی  شیپ  زا  دوب و  سلجم  رـضاح  هک  یملـسَا  هَزَْربوبا  نوچ 
بوچ هب  ار  نیـسح  نادند  ایآ  وت  رب  ياو  دیزی ! يا  تفگ :  دنز  یم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  كرابم  ناهد  رب  بوچ  دـیزی  هک 

هیلع نَسَح  وا  ردارب  ار و  وا  ياهنادند  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدید  نم  هک  مهد  یم  یهاوگ  یبوک !؟  یم  نارزیخ 
ِلتاق دنک  تنعل  ار و  امش  هدنشک  دشکب  ادخ  دیا ، تشهب  لها  ناناوج  دّیس  ود  امش  دومرف : یم  دیکم و  یم  دیـسوب و  یم  ار  مالّـسلا 

.ار منهج  وا  يارب  زا  هتخاس  ار و  امش 

(433) .دندرب نوریب  سلجم  زا  دندیشک و  نیمز  رب  ار  وا  ات  داد  نامرف  دش و  بضغ  رد  تاملک  نیا  زا  دیزی 

: دیآ یم  نینچ  یسراف  هب  نآ  هصالخ  هک  دناوخ  هبطخ  تساخرب و  مالّسلاامهیلع  نینم  ؤملا  ریما  رتخد  بنیز  بانج  تقو  نیا 

دّمحم وا  لوسر  كالول  هجاوخ  يارب  زا  تاولـص  دورد و  تسا و  نیملاع  راگدرورپ  هک  تسا  كاپ  ندازی  صتخم  شیاتـس  دمح و 
: دومرف هک  یماگنه  هدومرف  تسار  دنوادخ  هنیآ  ره  تسا .  مالّسلاامهیلع  وا  لآ  و 

(434 ( ) .َنُؤِزْهَتْسَی اِهب  اُوناک  هّللا َو  ِتایآب  اُوبَّذَک  ْنَا  يوُّسلا  ُؤاسَا  َنیّذلا  َهَِبقاع  َناک  َُّمث  )

مود تمسق 

هک دومرف  هراشا  هکرابم  هیآ  نیا  زا  مالّسلااهیلع  بنیز  ترضح 
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هاگنآ .دوب  دهاوخ  خزود  شتآ  هب  ناشیا  تشگزاب  دندرک  راکنا  ار  ادخ  تایآ  دـنتفاترب و  يادـخ  نامرف  زا  رـس  هک  وا  عابتا  دـیزی و 
: دومرف دروآ و  دیزی  اب  يور 

زا يداد  چوک  ناریسا  دننام  رهـش  ات  رهـش  ار  ام  يدرک و  گنت  ام  رب  ار  نامـسآ  نیمز و  نوچ  هک  ینک  یم  نامگ  ایآ  دیزی ! يا  ناه 
نیا زا  هک  يدرک  تدایز  هب  نادزی  ترـضح  رد  ار  دوخ  تبرق  يدوزفا و  دوخ  تمارک  تمـشح و  رب  یتساک و  ام  تناـکم  تلزنم و 

دـمآ و درگ  وت  رب  ایند  تکلمم  هک  يدـش  ناحرف  داش و  هراب  کی  يدوزفیب و  ینیب  نتـشیوخ  رب  يدومن و  رّمنت  ّربکت و  زاـغآ  تهج 
شیامرف يدرک  شومارف  رگم  شاـب  دوخ  هب  یتخل  شکزاـب و  ناـنع  دـیزی ، يا  تسا  نینچ  هن  تشگ ؟  یفاـص  وت  رهب  زا  اـم  تنطلس 

 : هدومرف هک  ار  ادخ 

رب ات  ار  ناشیا  میداد  تلهم  انامه  ناشیا ،  يارب  زا  تسا  رتهب  ار  ناشیا  ام  نداد  تلهم  هک  دـندیزرو  رفک  هکنانآ  دـننکن  نامگ  هتبلا  )
(. 435  () نیهُم یباذع  تسا  ناشیا  يارب  زا  دنیازفیب و  دوخ  هانگ 

هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  نارتخد  يراد و  هدرپ  سپ  رد  ار  دوخ  نازینک  نانز و  هک  ءاقَلُط  رـسپ  يا  تسا  تلادع  قیرط  زا  ایآ 
يدروآ و رب  هدرپ  زا  ار  ناشیا  يدرک و  کته  ار  ناشیا  تمرح  تمشح و  هدرپ  انامه  ینادرگب  رهش  هب  رهش  ناریسا ،  نوچ  ار  مّلس  و 
زا هک  یتلاح  رد  یتخاس  فیرـش  عیـضو و  رود و  کیدزن و  ره  رظن  حـمطم  يداد و  چوک  نانمـشد  یهارمه  هب  لـهانم  لزاـنم و  رد 

ناشیا ناراتسرپ  نادرم و 
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دـنکفیب و ناهد  زا  و  ( 436) دیاخب ار  ناگدازآ  رگج  هک  یـسک  دـنک  ام  ینابهاگن  هک  دور  یم  دـیما  هنوگچ  دوبن و  ناشیا  اب  یـسک 
ناوت هرهب  هچ  تشاد و  دـیاب  عقوت  هچ  هراوخ  رگج  دـنه  دـنزرف  زا  هک  نآ  زا  هیانک  دـنک ؛ ّومن  دـیورب و  نادیهـش  نوخ  هب  شتـشوگ 

هب هشیمه  دراد و  لد  رد  دُحا  رَْدب و  زا  ار  ام  هنیک  ضغب و  هک  یـسک  تیب  لها  ام  ینمـشد  رد  درک  دهاوخ  گنرد  هنوگچ  و  تفای . 
تعانـش نیدب  يرعـش  يرامـش  میظع  يرما  هکنآ  یب  یناد و  دوخ  رب  یتریرج  مرج و  هکنآ  نودب  سپ  هدرک  رظن  ار  ام  ینمـشد  رظن 

 : یناوخ یم 

احَرَف اوُّلَهَتْساَو  اووُّلَهََال  رعش : 

ّلَشَتال ُدیزَی  ای  اُولاق  َُّمث 

یناوخن و ار  تیب  نیا  ارچ  ینز و  یم  تشهب  لها  ناناوج  دّیـس  مالّـسلا  هیلع  هّللادـبعوبا  ياهنادـندرب  يراد  تسد  رد  هک  یبوچ  اب  و 
هیلع و هّللا  یلص  ربمغیپ  هّیرذ  نوخ  هک  تهج  نیا  زا  يدیرب  ار  ام  خیب  لصا و  يدرک و  كانمخز  حورجم و  ار  ام  ياهلد  هکنآ  لاح 

نامگ ینک و  یم  ادن  ار  دوخ  خیاشم  یتخیـسگ و  دنا  نیمز  يور  ناگراتـس  هک  ار  بلّطملادـبع  لآ  هلـسلس  یتخیر و  ار  مّلـس  هلآ و 
یمن يدوب و  گـنگ  يدوب و  لـش  هک  ینک  وزرآ  يوش و  قحلم  ناـشیا  هب  هک  دـشاب  دوز  هتبلا  و  دنونـش ، یم  ار  وت  يادـن  هک  يراد 
ضرع دومن و  باطخ  ار  یلاعت  ّقح  هاگنآ  دنکن ، يدوس  وزرآ و  نکل  يدرک ،  هک  ار  هچنآ  يدرک  یمن  یتفگ و  هک  ار  هچنآ  یتفگ 

اب هک  ره  زا  شکب  ماقتنا  ار و  ام  قح  ریگب  اهلا ! راب  درک :
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 . تشک ار  ام  نایماح  تخیر و  ام  نوخ  هک  ره  رب  ار  دوخ  بضغ  نادرگ  لزان  درک و  متس  ام 

رب هک  دـشاب  دوز  و  ار ، دوخ  تشوگ  رگم  يدـیربن  ار و  دوـخ  تسوـپ  رگم  یتفاکـشن  هک  ادـخ  هب  مسق  دـیزی ! يا  ناـه  دوـمرف : سپ 
ّقح هک  یماگنه  رد  ار  وا  ترتع  تمرح  کته  ار و  وا  هّیرذ  نوخ  نتخیر  رزِو  شاب  لّـمحتم  هک  یتلاـح  رد  يوش  دراو  ادـخ  لوسر 

دندـش هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  ار  ناـنآ  هّتبلا  ربـم  ناـمگ  ار و  ناـشیا  قـح  دریگ  یم  ار و  ناـشیا  یگدـنکارپ  دـنک  یم  عـمج  یلاـعت 
یفاک و  يرواد ،  تهج  زا  دـنوادخ  ارت  تسا  یفاـک  دـندروخ و  یم  يزور  دوخ  راـگدرورپ  هار  رد  هدـنز و  ناـشیا  هکلب  دـنناگدُرم 
یـسک نآ  دنادب  هک  دشاب  دوز  تنواعم و  وا و  يرای  يارب  لیئربج  تمـصاخم و  يارب  ارت  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  تسا 
نیملاظ يارب  یلدب  هدیهوکن  هچ  دـینادرگ و  رقتـسم  وت  يارب  لطاب  تفالخو  درک  راوس  ناناملـسم  ندرگ  رب  دـش و  رایتسد  ار  وت  هک 

اب هک  تشاد  زاب  ارم  راگزور  یهاود  رگا  تسا و  رتفیعـض  وا  رَوای  رتدب و  وا  ناکم  امـش  زا  کی  مادک  هک  تسناد  دـیهاوخ  تسه و 
یمن رثا  وت  رد  اهنیا  هچ  مرامـش ؛  یم  ریثک  ارت  خیبوت  میظع و  ارت  شنزرـس  مناد و  یم  مک  ارت  ردق  نم  انامه  منک  مّلکت  هبطاخم و  وت 

دندنوادخ رکشل  هک  ینابیجن  تسا  میظع  بیجع و  يرما  هچ  تسا  نایرب  اه  هنیس  نایرگ و  اهمشچ  نکل  دشخب ، یمن  يدوس  دنک و 
نوخ دندرگ و  هتشک  دنناطیش  رکشل  هک  ءاقَلُط  تسد  هب 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1076 

http://www.ghaemiyeh.com


هب ینابایب  ياهگرگ  ار  هزیکاپ  كاپ و  ياهدـسج  نآو  دـشونب  دـشودب و  ام  تشوگ  زا  ناشیا  ناـهد  دزیرب و  ناـشیا  ياهتـسد  زا  اـم 
.دنلامب كاخ  رب  اهراتفک  هّچب  ناردام  ار  كرابم  ياه  نت  نآ  دننک و  ترایز  تبون 

هچنآ رگم  یباین  هک  یماگنه  رد  ددرگ  وت  تمارغ  بجوم  تمینغ  نیا  هک  دشاب  دوز  یتسناد  دوخ  تمینغ  ار  ام  زورما  رگا  دیزی ! يا 
دیک و ره  نونکا  ام ، دامتعا  ام و  تیاکـش  تسا  وا  ترـضح  رد  هدـننک و  متـس  ناگدـنب  رب  دـنوادخ  تسین  يداتـسرف و  شیپ  هک  ار 
هک دنگوس  ادخ  هب  همه ،  نیا  اب  راذگم و  ورف  ششوک  ام  توادع  رد  روآ و  لمع  هب  یهاوخ  هک  یعـس  ره  نکب و  یناوت  هک  يرکم 

ار و ام  تیاهن  تیاغ و  درک  یهاوخن  كرد  ار و  ام  ماجرف  ینادـن  زاب  و  درک ، رود  یناوتن  ار  اـم  یحو  درک و  وحم  یناوتن  ار  اـم  رکذ 
وت زور  هدـنکارپ و  وت  عمج  لـیلق و  وت  تنطلـس  ماـّیا  لـیلع و  بذـک و  وت  يءار  درک و  رود  یناوتن  شیوـخ  زا  ار  دوـخ  رادرک  راـع 

 . تسا ناراکمتس  رب  ادخ  تنعل  هک  دنک  ادن  قح  يدانم  هک  يزور  رد  تسا  هدنرذگ 

هک منک  یم  لا  ؤس  ادخ  زا  ار و  تداهش  تمحر و  اهتنا  رد  ار و  تداعس  ام  رب  ادتبا  رد  درک  متخ  هک  ار  يدنوادخ  شیاتـس  ساپس و 
دراد مئاد  ام  رب  ار  شناسحا  دشاب و  ناشیا  هفیلخ  ام  نایم  رد  دـیازفیب و  ناشیا  رجا  رب  زور  ره  دـیامرف و  لیمکت  ار  ام  يادهـش  باوث 

يرما ره  رد  تسا  یفاک  و  دودو ، راگدرورپ  میحر و  دنوادخ  تسوا  هک 
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(. 437  ) تسا لیکو  وکین  و 

، دراد طخـس  بضغ و  دروم  زیمآ  متـش  تاملک  تشرد و  نانخـس  نیدـب  ار  مالّـسلااهیلع  بنیز  بانج  هک  دـتفا  یمن  قفاوم  ار  دـیزی 
نیا مرجال  تسا  هدیدنسپ  ناگتخوس  رگج  زا  نانخس  مسق  نیا  و  دننک ، نخـس  هناشُهیب  حئاون  نانز  هک  دشارت  رب  يرذع  هک  تساوخ 

 : تفگب ار  رعش 

حئاوَص ْنِم  ُدَمُْحت  ًهَْحیَص  ای  رعش : 

ِحئاّونلا َیلَع  ُتْوَملا  َنَوْهَا  ام 

نآ ینعم  هک  دـنتفگ  یتشز  مالک  ناثیبخ  نآ  میامن .  لمع  هچ  تعامج  نیا  اب  هک  درک  تروشم  ماش  لها  نیرـضاح  اب  دـیزی  هاـگنآ 
 . نارذگ رد  غیت  اب  ار  مامت  هک  دوب  نآ  ناشدارم  تسین و  رکذ  بسانم 

تشاد تعنص  هچ  ناشیا  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ات  نیبب  دیزی ! يا  تفگ :  دوب  سلجم  رضاح  هک  ریـشب  نب  نامعن 
(438) .درک مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  نک  نآ 

نآ رد  و  نخس ،  هب  درک  عورش  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  دنتفگ : ار  مالک  نیا  دیزی  سلجم  لها  هک  یتقو  هدرک :  لقن  يدوعـسم  و 
سلجم لها  دومرف : دیزی و  هب  درک  ور  سپ  ار  يادخ  تفگ  انث  دمح و  سپ  دوب  هتـشذگ  شکرابم  نس  زا  هام  دـنچ  لاس و  ود  تقو 

اهنآ هچ  نوراه ؛  یسوم و  رما  رد  ناشیا  اب  نوعرف  ندرک  تروشم  رد  نوعرف  سلجم  لها  فالخ  هب  دنداد  يءار  وت  تروشم  رد  وت 
لها دومرف : تسیچ ؟  شببـس  دیـسرپ  دیزی  تسا .  یببـس  نیا  يارب  ام و  نتـشک  هب  دنداد  يءار  تعامج  نیا  و  ُهاخَاَو ) ْهِجْرَا   ) دنتفگ

ءایبنا دشک  یمن  دنتسین و  لالح  دالوا  تعامج  نیا  دندوب و  لالح  دالوا  نوعرف  ِسلجم 
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(439) .دیدرگ شوماخ  داتسیا و  زاب  مالک  زا  دیزی  سپ  انز ، ياهدالوا  رگم  ار  ناشیا  دالوا  و 

مالّسلا هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  رتخد  همطاف  بناج  هب  درک  رظن  ور  خرـس  يدرم  ماش  مدرم  زا  دیفم ، دّیـس و  تیاور  هب  ماگنه  نیا 
همطاـف باـنج  شخبب .  نم  هب  ار  كرتـخد  نیا  ینعی  هَیِراـْجلا ؛  ِهِذـه  یل  ْبَه  نینم !  ؤـملا  ریما  اـی  تـفگ :  دـیزی و  هـب  درک  ور  سپ 

هماج هب  سپ  تسا .  زیاج  ناشیا  يارب  زا  بلطم  نیا  هک  مدرک  نامگ  مدیزرلب و  دوخ  رب  مدینشب  نخس  نیا  نوچ  دومرف : مالّسلااهیلع 
مالّسلااهیلع بنیز  بانج  (! 440  ) موش مدرم  زینک  دیاب  نونکا  مدـش  میتی  هّمع  متفگ :  مدـیبسچ و  مالّـسلااهیلع  بنیز  بانج  ما  هّمع 

چیه ددنبن و  تروص  دیزی  وت و  يارب  راک  نیا  مسق  ادخ  هب  يدـش ،  هدرک  تمالم  هّللاو و  یتفگ  غورد  دومرف : درک و  یماش  اب  يور 
.دیرادن يرما  نینچ  رایتخا  کی 

 . منک یم  منکب  مهاوخ  رگا  تسا و  اور  نم  يارب  رما  نیا  یتفگ  غورد  يادخ  هب  دنگوس  تفگ :  دش و  مشخ  رد  دیزی 

رگم درک  یناوتن  هتـشادن و  اور  وت  يارب  ار  رما  نیا  یلاـعت  ّقح  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا  نینچ  هن  دوـمرف : مالّـسلااهیلع  بنیز  ترـضح 
 . ینک رایتخا  رگید  ینید  يوش و  نوریب  ام  ّتلم  زا  هکنآ 

نوریب نید  زا  وت  ردارب  ردـپ و  انامه  ییوگ  یم  نخـس  نینچ  نم  يور  شیپ  رد  تفگ :  دـش و  رتدایز  شمـشخ  نخـس  نیا  زا  دـیزی 
.دندش

 . یشاب ناملسم  رگا  دنتفای  تیاده  تّدج  ردپ و  وت و  نم ،  ردارب  ردپ و  نید  ادخ و  نید  هب  دومرف : مالّسلااهیلع  بنیز  بانج 

غورد تفگ :  دیزی 
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.ادخ نمشد  يا  یتفگ 

یهد و یم  مانشد  شحف و  متس  يور  زا  یهاوخ  یم  هچ  ره  یهاشداپ  ریما و  وت  نونکا  دیزی ! يا  دومرف : مالّسلااهیلع  بنیز  ترضح 
رود تفگ :  دیزی  درک ، هداعا  ار  دوخ  نخس  هراب  رگید  یماش  درم  نآ  دش ، تکاس  درک و  مرـش  ایوگ  دیزی  يراد .  یم  روهقم  ار  ام 

؟ دنتسیک ناشیا  دیسرپ  دیزی  زا  یماش  درم  نآ  دهد ، تگرم  ادخ  وش 

دیزی بلاطوبا ؟  رسپ  یلع  همطاف و  رسپ  نیسح  تفگ :  یماش  درم  تسا ،  یلع  رتخد  نز  نآ  نیسح و  رتخد  همطاف  نآ  تفگ :  دیزی 
!؟  ینک یم  ریسا  ار  وا  هّیرذ  یشک و  یم  ار  دوخ  ربمغیپ  ترتع  دیزی  يا  ارت  دنوادخ  دنک  تنعل  تفگ :  یماش  درم  نآ  یلب ،  تفگ : 
رما مناسر و  یم  ناشیا  هب  زین  ارت  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  دیزی  مور ؛  ناریـسا  زج  ار  ناشیا  مدرک  یمن  نامگ  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب 

(. 441) دندز ندرگ  ار  وا  هک  درک 

هناخ هب  لصّتم  هک  هّدحیلع  هناخ  رد  مالّسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  اب  ار  تیب  لها  ات  درک  رما  دیزی  سپ  دومرف : هّللا  همحر  دیفم  خیش 
هکناـنچ امرـس  ظـفاح  هن  دوب و  اـمرگ  عفاد  هن  هک  دـندرک  سبح  یبارخ  عضوم  رد  ار  ناـشیا  یلوق ،  هب  دـنداد و  ياـج  دوب  شدوـخ 

یم مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  رب  يراز  هحون و  دندوب  ماش  رد  هک  یتدم  نیا  رد  و  تخادـنا ،  تسوپ  ناشکرابم  ياهتروص 
(. 442) دندرک

.دیـشوج و یم  هزات  نوخ  شریز  زا  دنتـشاد  یم  رب  نیمز  زا  هک  یگنـس  ره  سدـقملا  تیب  ضرا  رد  ماـّیا  نیا  رد  هک  هدـش  تیاور  و 
لقن یعمج 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1080 

http://www.ghaemiyeh.com


هک درک  رما  ار  مالّسلا  هیلع  تیب  لها  دندرک و  بصن  وا  مْوُش  رـصق  رد  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  رّهطم  رـس  درک  رما  دیزی  هک  دنا  هدرک 
نایفسوبا لآ  نانز  دندش  نیعل  نآ  هناخ  لخاد  مالـسلا )  نهیلع   ) تلالج تمـصع و  تیب  لها  تارّدخم  نوچ  دنوش ، وا  هناخ  لخاد 

نب هّللادبع  رتخد  دنه  دنتشاد و  متام  زور  هس  دندرک و  دنلب  هحون  هیرگ و  هب  ادص  دندیشوپ و  متام  سابل  دندنک و  ار  دوخ  ياهرویز 
هب دیود و  نوریب  هناخ  زا  دیرد و  ار  هدرپ  دوب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هلابح  رد  رتشیپ  دوب و  دیزی  نز  تقو  نآ  رد  هک  رماع 

هیلع و هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  دـنزرف  كرابم  رـس  دـیزی ! يا  تفگ :  دوب  ماع  عمجم  هک  یتقو  رد  دـمآ  نیعل  نآ  سلجم 
هحون و دنه ! يا  تفگ :  دنادرگرب و  ار  وا  دنکفا و  وا  رـس  رب  هماج  تسجرب و  دـیزی  يا !  هدرک  بصن  نم  هناخ  رد  رب  ار  مّلـس  هلآ و 
هب نم  درک و  لـیجعت  وا  رما  رد  نیعل  داـیز  رـسپ  هک  شیرق  گرزب  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  رب  نک  يراز 

(. 443  ) مدوبن یضار  وا  نتشک 

رما دـیزی  سپ  هدومرف :  هدرک  لقن  ار  یماش  يور  خرـس  درم  تیاـکح  هکنآ  زا  سپ  نویُعلا )  ُءـالج   ) رد هّللا  همحر  یـسلجم  همّـالع 
درب و دجـسم  هب  دوخ  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  دـندرب ، نادـنز  هب  ار  مالّـسلاامهیلع  تلاسر  تیب  لها  هک  درک 

ریما ترضح  هب  يرایسب  يازسان  بیطخ  نآ  درک ، الاب  ربنم  رب  دیبلط و  ار  یبیطخ 
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هیلع نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  درک ، رایـسب  حدم  ار  هنعللا  امهیلع  هیواعم  دـیزی و  تفگ و  مالّـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نینم و  ؤملا 
 : هک ار  وا  درک  ادن  مالّسلا 

؛ ِراّنلا َنِم  َكُدَعْقَم  ءَّوَبَتَف  ِقلاخلا  ِطَخَِسب  ِقُولْخَمْلا  َهاضْرَم  َْتیَرَتِْشا  ُبِطاخْلااَهُّیَا  َکَْلیَو 

(. 444  ) نادب اّیهم  منهج  رد  ار  دوخ  ياج  يدروآ ،  مشخ  هب  ار  ادخ  قولخم ،  يدونشخ  يارب  هک  بیطخ !  يا  وت  رب  ياو  ینعی 

بجوم هک  میوگب  دنچ  يا  هملک  مورب و  ربنم  رب  هک  هد  تصخر  ارم  دیزی ! يا  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترـضح  سپ 
یم ام  هک  هدب  تصخر  ار  وا  هک  دندرک  سامتلا  سلجم  لها  درکن ، لوبق  دیزی  ددرگ ، نارـضاح  رجا  نایملاع و  دـنوادخ  يدونـشخ 

كدوک نیا  زا  دنتفگ : نارضاح  دنک ، یم  اوسر  ار  نایفسوبا  لآ  ارم و  دیآرب  ربنم  رب  رگا  تفگ :  دیزی  میونشب ،  ار  وا  نخس  میهاوخ 
هغلابم رایـسب  ماش  لها  نوچ  دنا ، هتـسارآ  لامک  ملع و  هب  یگراوخریـش  رد  هک  تسا  یتیب  لها  زا  وا  تفگ :  دـیزی  دـیآ ، یم  رب  هچ 

لها یهانپ و  تلاسر  ترـضح  رب  تاولـص  درک و  ءادا  یهلا  يانث  دمح و  تفر و  الاب  ربنم  رب  ترـضح  ات  داد  تصخر  دیزی  دـندرک 
.درک نایرب  ار  ناشیا  ياهلد  نایرگ و  ار  نارـضاح  ياه  هدـید  هک  درک  ادا  تغالب  تحاصف و  تیاهن  رد  يا  هبطخ  داتـسرف و  وا  تیب 

(445)

مالّسلا هیلع  ُمامالااَذه  ِّالا  اِهب  َحَدُْمی  ْنَا  ُّقِحَتْسَیال  یّتلا  ِتایبَْالا  ِهِذِهب  َلَّثَمَتَا  ْنَا  ِماقَْملا  اذه  یف  ُّبُِحا  ّینِا  ُْتُلق 

یلَْجناَف َکِهْجَو  ِءْوَِضب  َتَْرنا  یّتح  رعش : 

ُریثَْعلا َكاذ  َباْجناَو  یجُّدلا  َكاذ 

ٌعَبْصِاَف َنُورظاّنلا  َکیف  َّنَْتفاَف 

ُرُْظنَت ٌْنیَعَو  اِهب  َکَیِلا  یمُوی 

اِهب اوُزاف  یّتلا  َکَتَی  ؤُر  َنوُدِجَی 

ِهّللا ِمُْعنا  ْنِم 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1082 

http://www.ghaemiyeh.com


اوُرَفُْکتال یّتلا 

موس تمسق 

ٍعِضاوتُم ٍعِضاخ  َهَیْشَم  َْتیَشَمَف 

ُرَّبَکَتَیالو یهُْزیال  ِهّلل 

ام َقوَف  َفَّلَکَت  ًاقاتْشُم  َّنَا  ْوَلَف 

ُرَْبنِْملا َْکَیِلا  یعََسل  ِهِعْسُو  یف 

ٍهَمْکِِحب ِباطِخلا  لْصَف  ْنِم  َْتیَْدبَا 

ُِربُْخت ِنیبُْملا و  ّقَْحلا  ِنَع  ینُبت 

قلخ ریاس  رب  ار  ام  تلیـضف  تفه  هب  تسا و  هدرک  اطع  تلـصخ  شـش  ار  تلاسر  تیب  لها  ام  یلاعت  ّقح  سانلا  اـهّیا  هک  دومرف  سپ 
تلیضف و  نانم .  ؤم  ياهلد  رد  تبحم  تعاجش و  تحاصف و  يدرمناوج و  يرابدرب و  ملع و  ام  هب  تسا  هدرک  اطع  و  هداد ،  یتدایز 

یلع مظعا  قیّدـص  تسا  اـم  زا  و  مّلـس ،  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصمدّمحم  راـتخم  ّیبـن  تسا  اـم  زا  هکنآ  هب  ار  اـم  تـسا  هداد 
ریـش هزمح  تسا  ام  زا  و  دنک ، یم  زاورپ  هکئالم  اب  تشهب  رد  شیوخ  لاب  ود  اب  هک  راّیط  رفعج  تسا  ام  زا  و  مالّـسلا ،  هیلع  یـضترم 
دّیـس ود  هک  مالّـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  تّما  نیا  طبـس  ود  تسا  ام  زا  و  مّلـس ،  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  ریـش  ادخ و 

.دوخ بسن  بسح و  هب  ار  وا  مهد  یم  ربخ  نم  دسانشن  ارم  هک  ره  دسانش و  دسانش  ارم  هک  ره  ( 446) .دنا تشهب  لها  ناناوج 

ات درک  رکذ  ار  دوخ  دادجا  ءابآ و  حئادم  شیوخ و  رخافم  هتـسویپ  .افَـص و  مَْزمَز و  دنزرف  منم  ینِم ،  هّکم و  دـنزرف  منم  سانلا !  اهّیا 
غیت هب  لوتقم  ماما  دنزرف  منم  يربک ،  هجیدخ  دنزرف  منم  ءاسن ، هدّیس  دنزرف  منم  مالّـسلااهیلع ،  ءارهز  همطاف  دنزرف  منم  دومرف : هکنآ 

دنزرف منم  انع ، روج و  لها  هدش  تراغ  دنزرف  منم  البرک ، يارحص  هنشت  بل  دنزرف  منم  افج ، لها 
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دنزرف منم  اهرهـش ، رد  دندینادرگ  دندرک و  هزین  رب  ار  شرـس  هکنآ  دـنزرف  منم  اوه ، ناغرم  نیمز و  نایّنج  دـندرک  هحون  وا  رب  هکنآ 
 . یلاعت ّقح  مولع  طبهم  و  امس ، هکئالم  لوزن  ّلحم  میئام  الب ، تنحم و  تیب  لها  میئام  انز ، دالوا  دندرک  ریسا  ار  وا  مَرَح  هکنآ 

وا زا  مدرم  هک  دیـسرت  دیزی  تساخرب و  مدرم  زا  شورُخ  هک  درک  دای  ار  دوخ  ماظِع  ءابآ  رخافم  مارگ و  دادـجا  حـئادم  نادـنچ  سپ 
ؤم نوچ  تسین ،  رتگرزب  يزیچ  ادخ  زا  دومرف : ترضح  تفگ ،  ُربکا  ُهّللا  نّذ  ؤم  نوچ  وگب ، ناذا  هک  درک  هراشا  ار  نّذ  ؤم  دندرگرب 
نذ ؤم  نوچ  نم ،  نوخ  تشوگ و  تسوپ و  هملک  نیا  هب  دـنهد  یم  تداهـش  هک  دومرف  ترـضح  ُهّللا  الا  َهِلاال  ْنَا  ُدَهْـشَا  تفگ :  نّذ 
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  دمحم  نیا  وگب  دیزی ! يا  هک  دومرف : ترضح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  ُلوُسَر  ًادمُحم  َّنَا  ُدَهْـشَا  تفگ : 
یم رفاک  یشاب و  هتفگ  غورد  تساوت  ّدج  ییوگ  یم  رگا  وت ؟ ّدج  ای  تسا  نم  ّدج  يزاس  یم  روکذم  تعفر  هب  ار  شمان  هک  مّلس  و 

هب تفگن و  باوج  نوعلم  نآ  يدرک ؟!  ریـسا  ار  وا  نادنزرف  یتشک و  ار  وا  ترتع  ارچ  سپ  تسا  نم  ّدـج  ییوگ  یم  رگا  و  يوش ، 
.داتسیا زامن 

شزیگنا زا  دـیزی  هک  تسا  نآ  دوش  یم  رهاظ  مالّـسلاامهیلع  تیب  لها  اب  دـیزی  راتفر  تایاکح  لتاقم و  زا  هچنآ  هک  دـیوگ : فل  ؤم 
اب ارادم  قفر و  قیرط  هب  هلمجلا  یف  دینادرگرب و  يوخ  مالّسلاامهیلع  تیب  لها  تعانش  تتامش و  زا  دش و  كانمیب  هنتف 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1084 

http://www.ghaemiyeh.com


هب نوکـس  تکرح و  رد  ار  ناشیا  تشادرب و  مالّـسلاامهیلع  تیب  لها  تبقارم  زا  ار  نانابهاگن  ناسراح و  درک و  یم  راتفر  تیب  لها 
هیلع نیـسح  ماما  لتق  دیبلط و  یم  شیوخ  سلجم  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  داجـس  دّیـس  ترـضح  یهاگ  هاگ  تشاذگ و  ناشدوخ  رایتخا 

بولق بلج  تهج  هب  همه  نیا  درک و  یم  تمادـن  راهظا  راک و  نیا  رب  درک  یم  تنعل  ار  وا  داد و  یم  تبـسن  داـیز  نبا  هب  ار  مالّـسلا 
رّرکم دیزی  هک  دنا  هدرک  لقن  نیخّروم  هک  اریز  دشاب ؛ هدش  لاحدـب  نامیـشپ و  عقاو  رد  هکنیا  هن  دوب  تنطلـس  کلم و  ظفح  هّماع و 

رب ار  رورس  نآ  سّدقم  ِرَس  ماش  تشاچ و  ره  رد  لتاقم  یـضعب  قفاوم  ءانثلا  هیحتلا و  فالآ  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  ترـضح  لتق  زا  دعب 
بناج هب  ار  دایز  نبا  درک و  راـضحا  ار  ناـیّنغم  تسـشنب و  بارـش  طاـسب  رب  دـیزی  رّرکم  هک  دـنا  هتفگ  و  دـیبلط ، یم  دوخ  ناوخرس 

: درک تئارق  ار  موْشیَم  رعش  نیا  دومن و  یقاس  هب  يور  دیناشنب و  دوخ  تسار  تسد 

یشاشُم يّوَُرت  ًَهبْرَش  ینِقْسَا  رعش : 

ٍدایز َْنبا  اَهَلثِم  ِقْساَف  ْلِم  َُّمث 

يْدنِع ِهَنامَْالاَو  ّرِّسلا  َبِحاص 

يداهِج یمنْغَم َو  ِدیدْسَِتلَو 

ًاْنیَسُح ینْعَا  ّیِجِراخلا  َِلتاق 

رس هک  ینامز  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  دّیـس  ترـضح  زا  هّللا  همحر  سواط  نبا  دّیـس  ِداّسُْحلا  ِءادعَْالا َو  َدیبُم  َو 
رد تخاس و  یم  رضاح  ار  رّهطم  رس  نآ  درک و  یم  مهارف  بارش  سلاجم  دیزی  دندروآ  دیزی  يارب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رهطم 

(447) .درک یم  رمخ  برُش  داهن و  یم  شیوخ  شیپ 

نآ سلجم  رد  دوب  گنرف  ناگرزب  فارشا و  زا  هک  مور  ناطلس  لوسر  يزور 
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 : تفگ تسیچ ؟  تجاح  رـس  نیا  اب  ارت  تفگ :  دـیزی  تسیک ؟  رـس  نیا  برع !  هاـشداپ  يا  هک  دیـسرپ  دـیزی  زا  دوب  رـضاح  موشیَم 
ضرع هب  منادـب و  ار  نیا  هّصق  اـت  مهاوخ  یم  دـنک  یم  شـسرپ  نم  زا  شیب  مک و  ره  زا  موـش  زاـب  شیوـخ  کـلم  دزن  هب  نم  نوـچ 

 . تسا بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  رس  نیا  تفگ :  دیزی  .ددرگ  کیرش  وت  يداش  اب  دوش و  داش  ات  مناسرب  هاشداپ 

، وت نید  رب  وت و  رب  ُفا  تفگ :  ینارـصن  مّلـس .  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  همطاف  تفگ :  تسیک ؟  شردام  تفگ : 
يراصن مدرم  تسا و  رایسب  ناردپ  دواد  نم  نایم و  تسا و  ربمغیپ  دواد  داژن  زا  نم  ردپ  هکنآ  هچ  تسا ؛  رتهب  امـش  نید  زا  نم  نید 

ربمغیپ اب  هک  ار  دوخ  ربمغیپ  رتخد  دنزرف  امـش  دـنراد و  یمرب  كّربت  تهج  هب  ارم  مدـقم  كاخ  دـننک و  یم  میظعت  ببـس  نیا  اب  ارم 
ار رفاح  هسینک  ثیدح  دـیزی  يارب  سپ  دـیراد  امـش  هک  تسا  نید  هچ  نیا  سپ  دـیناسر ! یم  لتق  هب  درادـن  هطـساو  رتشیب  ردام  کی 

.دزاسن اوسر  ارم  شیوخ  تکلمم  رد  هک  دیشکب  ار  يراصن  درم  نیا  هک  داد  نامرف  دیزی  .درک  لقن 

هتـشذگ بش  رد  نم  هک  نادـب  تفگ :  یلب ،  تفگ :  یـشکب ؟  ارم  یهاوخ  یم  اـیآ  دـیزی  يا  تفگ :  تسنادـب  نیا  نوـچ  ینارـصن 
 : تفگ تداهش  هملک  سپ  مدش ،  هاگآ  نآ  ّرِس  زا  نونکا  مدش  بجع  رد  نم  داد  تشهب  تراشب  ارم  مدید  باوخ  رد  ار  امش  ربمغیپ 

و
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دیهـش ار  وا  اـت  تـسیرگ  یم  دیــسوب و  یم  دینابــسچ و  هنیــس  هـب  تـشادرب و  ار  كراـبم  رــس  نآ  تـسجرب و  سپ  دـش  ناملــسم 
(. 448) دندرک

! ریما ای  تفگ :  دوب  رـضاح  تشاد  مان  سمّـشلادبع  هک  مور  راـّجتلا  کـلم  دـیزی  سلجم  رد  هک  ( 449  ) تسا یئاـهب )  لـماک   ) رد و 
ربنع نم  ود  کشِم و  هفاـن  هد  ینمی و  دُرب  هد  متفر و  هنیدـم  هب  هّینطنطـسق  زا  مدرک ،  یم  تراـجت  نم  هک  دـشاب  لاـس  تصـش  بیرق 

هب نم  تساوخ  تزاجا  کلام  نب  سنا  دوب ، هملسُّما  هناخ  رد  وا  متفر  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  تمدخ  هب  متـشاد 
نکیل درک  مان  باهّولادبع  ارم  مدش ،  ناملـسم  مه  نم  درک و  لوبق  نم  زا  مداهنب  وا  دزن  دش  روکذم  هک  ایاده  نیاو  متفر  وا  تمدخ 
نیـسح نسح و  هک  مدوب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تمدـخ  رد  و  مور ،  کـلم  فوخ  زا  مراد  ناـهنپ  ار  مالـسا 
ناشیا رس  وت  زورما  دیناشن ، دوخ  نار  رب  دیسوبب و  ار  ناشیا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترـضح  دندمآ و  رد  مالّـسلاامهیلع 

 ! ینز یم  تسا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگ  هسوب  هک  مالّسلا  هیلع  نیـسح  يایانث  هب  بیـضق  يا  هدرک  ادج  نت  زا  ار 
دنیوگ هک  تسا  رخ  مُس  راـهچ  هعموـص  نآ  رد  يا و  هعموـص  هریزج  نآ  رد  يا و  هریزج  اـیرد  نآ  رد  تسا و  یئاـیرد  اـم  راـید  رد 

مور و يارما  نیطالس و  هداهن ،  قودنص  رد  هتفرگ  رز  هب  ار  نآ  دوب  هدش  اروس  نآ  رب  يزور  مالّسلا  هیلع  یسیع 
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هب هدرک  هراپ  هراپ  ار  هنهک  نآ  دننک و  هزات  ار  اهمُـس  نآ  ریرح  دننک و  هعموص  نآ  فاوط  دـنور و  ّجـح  هب  اجنآ  لاس  ره  مدرم  هّماع 
.دننز ندرگ  ار  باهّولادبع  ات  تفگ  درک ، هابت  ام  رب  تفگ :  دیزی  دینک !؟ یم  نیا  دوخ  لوسر  دنزرف  اب  امش  دنرب ، هفحت 

هیلع نیـسح  تماما  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  تّوبن  هب  رارقا  تداهـش و  هملک  هب  دوشگرب  ناـبز  باهّولادـبع 
(. 450) دندرک دیهش  ار  وا  نآ  زا  دعب  وا ، دادجا  ءابآ و  دیزی و  رب  درک  تنعل  درک و  مالّسلا 

نب لاهنم  هاـگان  هک  درک  یم  روبع  قشمد  ياـهرازاب  رد  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  ترـضح  يزور  هک  هدرک  تیاور  دّیـس  و 
ینب هکناـنچ  دومرف : ترـضح  يرب ؟  یم  رـس  هب  راـگزور  هنوگچ  هّللا !  لوـسر  نباـی  هک  درک  ضرع  دـید و  ار  ترـضح  نآ  ورمع ،

یم شیوخ  راکتمدخ  ریـسا و  دنتـشاذگ و  یم  هدنز  ار  ناشیا  نانز  دنتـشک و  یم  ار  ناشیا  نارـسپ  هک  نوعرف  لآ  نایم  رد  لیئارـسا 
یلـص دمحم  هک  درک  یم  رخف  برع  ریاس  رب  شیرق  تسا و  برع  زادّـمحم  هک  درک  یم  راختفا  مجع  رب  برع  لاهنم !  يا  دـندومن ،

ياضق هب  میا  هدـش  یـضار  سپ  میا  هدـنکارپ  لوتقم و  بوضغم و  میبانج  نآ  تیب  لها  هک  ام  تسا و  یـشرق  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
(451) .َنوُعِجار ِْهَیِلا  ّانِاَو  هّللّانِا  میئوگ  یم  ادخ و 

هیبشت زا  دعب  و  یتوافت .  اب  هدرک  لقن  لاهنم  اب  ماش  ياهرازاب  رد  ار  ماما  هملاکم  نیا  دوخ  ریسفت  رد  یّمق  میهاربا  نب  یلع  ّلجا  خیش 
راک هدومرف  لیئارسا  ینب  هب  شیوخ  لاح 
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راک دـننک و  یم  نعل  ار  ناـشیا  رباـنم  يـالاب  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  زا  دـعب  هک  هدیـسر  اـجنآ  هب  ( 452  ) هّیربلا ریخ 
ؤم راک  هتسویپ  دنا و  هرهب  یب  ریقح و  ام  ناّبحم  ناتسود و  اّما  دوش و  یم  ءاطع  اهنآ  هب  فرش  لام و  هک  هدیـسر  یئاجنآ  هب  نانمـشد 

برع قح  هب  دنتشاد  فارتعا  هک  مجع  دندرک  دادماب  و  دومرف : سپ  .دنشاب  هلطاب  ياهتلود  روهقم  لیلذ و  دیاب  ینعی  هدوب  نینچ  نانم 
لوسر هکنآ  ببس  هب  شیرق  قح  هب  دنتـشاد  فارتعا  برع  هدوب و  برع  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکنآ  ببـس  هب 

رخف مجع  رب  ببس  نیمه  هب  زین  برع  درک و  یم  رخف  برع  رب  ببس  نیدب  شیرق  هدوب و  ناشیا  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ 
(453) .ام راگزور  تسا  نینچ  دسانش ، یمن  ار  ام  ّقح  یسک  میربمغیپ  تیب  لها  هک  ام  و  درک ، یم 

هک تسا  نانچ  نآ  هدـش و  لقن  یطـسبا  هجو  هب  ربخ  نیا  هینامعن )  راونا   ) باـتک رد  يریازج  هّللا  همعن  دّیـس  لـیلج  ثّدـحم  دّیـس  زا 
ياهقاس زا  دوب  يراج  نوخ  دوب و  ِین  ود  دننام  وا  ياپ  ياهقاس  دوب و  هدرک  اصع  رب  هیکت  هک  یتلاح  رد  ار  ترـضح  نآ  دـید  لاهنم 

تسا و هیواعم  نب  دـیزی  ریـسا  هک  یـسک  لاح  تسا  هنوگچ  دومرف : دیـسرپ ، وا  لاح  نوچ  و  دوب ، درز  شفیرـش  گـنر  شکراـبم و 
و دننارذگ ، یم  هیرگ  هحون و  هب  زور  بش و  هدشن و  هدیشوپ  ناشیا  ياهرس  هتشگن و  ریس  ماعط  زا  ناشیاهمکش  لاح  هب  ات  ام  ياهنز 

لقن زا  دعب 
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هدارا هک  مینک  یم  نامگ  هکنآ  رگم  دبلط  یمن  ار  ام  دیزی  یهاگ  چیه  دومرف : تشذـگ ،  یّمق )  ریـسفت   ) تیاور رد  هچنآ  زا  يرطش 
: دومرف دیور ؟ یم  اجک  نونکا  متـشاد  هضرع  تفگ :  لاهنم  .َنوُعِجار  ِْهَیِلا  ّانِاَو  هّللّانِا  دبلط  یم  ار  ام  نتـشک ،  تهج  هب  دراد و  ام  لتق 

تهج هب  لاحلا  مینیب ،  یمن  اجنآ  رد  یبوخ  ياوه  تسا و  هتخادـگ  ار  ام  باتفآ  درادـن و  فقـس  دـنا  هداد  لزنم  ار  ام  هک  یئاج  نآ 
ترـضح نآ  اب  هک  لاح  نیا  رد  سپ  .اهنز  رب  مسرت  تهج  هب  مدرگرب  دوز  منک و  تحارتسا  يا  هظحل  ات  ما  هدمآ  نوریب  ندب  فعض 

یلع رتخد  بنیز  بانج  نآ  هدید و  رون  يا  يور  یم  اجک  هک  دز  ادص  ار  بانج  نآ  دـش و  دـنلب  ینز  يادـن  مدـید  مدرک  یم  مّلکت 
(. 454) دوب مالّسلاامهیلع  یضترم 

یمن هاگن  ار  ناشیا  امرگ  امرـس و  زا  هک  دوب  هداد  لزنم  ینکاسم  رد  ار  مالّـسلاامهیلع  تیب  لـها  دـیزی  هک  تسا  نازحـالا )  ریثم   ) رد
: ُُهترابِع ِهِذه  و  دش ، يراج  میرو  بادرز  درک و  زاب  تسوپ  ناشیا  ياهندب  هکنآ  ات  تشاد 

(455) .ِرُوتُّسلا ِّلِظَو  ِرُودُخلا  ِّنِک  َدَعب  ُدیدَّصلا  َلاسَو  ُدُولُجلا  ِتَّرشَقَت  یّتَح  ٍدَرب  الَو  ٍّرَح  ْنِم  َنیقَی  َنِکاسَم ال  یف  َّنِکُساَو 

هک دوب  نآ  دیزی  دوصقم  هدوب و  یبارخ  هناخ  رد  ماش  رد  مالّسلاامهیلع  تیب  لها  سلجم  نکـسم و  هک  هدش  لقن  بتک  زا  یـضعب  زا 
(. 456) دنوش هتشک  دوش و  بارخ  ناشیا  رس  رب  هناخ  نآ 

رب دندوب  هدش  دیهش  البرک  رد  هک  ینادرم  لاح  يریـسا  تلاح  رد  تّوبن  نادناخ  نانز  هک  هدرک  لقن  هیواح )   ) زا یئاهب )  لماک   ) رد
هدیشوپ ناشیا  نارتخد  نارسپ و 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1090 

http://www.ghaemiyeh.com


، دندروآ دیزی  هناخ  هب  ار  ناشیا  ات  دـیآ  یم  زاب  تسا  هتفر  رفـس  نالف  هب  وت  ردـپ  هک  دـنداد  یم  هدـعو  ار  یکدوک  ره  دنتـشاد و  یم 
باوخ هب  ار  وا  تعاس  نیا  تسا ؟  اجک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نم  ردـپ  تفگ :  دـش  رادـیب  باوخ  زا  یبش  هلاـس  راـهچ  دوب  یکرتخد 

دش و رادیب  باوخ  زا  دوب  هتفخ  دیزی  تساخرب .  ناشیا  زا  ناغف  دنداتفا و  هیرگ  رد  هلمج  ناکدوک  نانز و  دوب ، ناشیرپ  تخس  مدید 
سپ دنهن ، وا  رانک  رد  دنروایب و  ار  ردپ  رـس  دـنورب و  هک  تفگ :  لاح  رد  نآ  تسا .  نینچ  لاح  هک  دـندرب  ربخ  درک ، صّحفت  لاح 

.دنداهن هلاس  راهچ  رتخد  نآ  رانک  رد  دندروایب و  ار  سّدقم  رس  نآ 

میلست قح  هب  ناج  زور  دنچ  نآ  رد  دش  روجنر  دروآرب و  دایرف  دیسرتب و  رتخد  نآ  تسا ،  وت  ردپ  رس  دنتفگ : تسیچ ؟  نیا  دیـسرپ 
نیا رد  نم  هدروآ و  مظن  هب  هّللا  همحر  مظاعا  زا  یکی  ار  شنومضم  و  ( 457) دنا هدرک  لقن  طسبَا  هجَو  هب  ار  ربخ  نیا  یضعب  .درک و 

 : هّللا ُهَمِحَر  لاق  منک .  یم  افتکا  راعشا  نامه  هب  ماقم 

ارهز غاب  زا  يا  هچنغون  یکی  رعش : 

اسآ لبلب  نیشون  باوخ  زا  تسجب 

تخیر یم  بانوخ  هژم  زا  ناغفا  هب 

تخیر یم  بان  نوخ  هک  هبانوخ  هن 

؟  تفر اجک  میاباب  هّمع  يا  تفگب 

؟  تفر ارچ  رگید  مرب  رد  مدیناُدب 

شوغآ رد  مد  نیا  دوب  هتفرگب  ارم 

شوگ رس و  رب  متسد  دیلام  یمه 

نم رب  زا  بیاغ  تشگ  هگان  هب 

نم رت  مشچ  لد و  زوس  نیبب 

هتسکش لد  ناوناب  يزاجح 

هتسشن كدوک  نآ  درگادرگ  هب 

اهمتس نآ  اب  ناشیاج  هبارخ 

هناهب
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اهمغ راب  رس  ناشلفط 

ناغفا گناب و  زا  هلان و  هآ و  ز 

ناساره دشاپ  رب  باوخ  زا  دیزی 

؟  تسیک زا  هلان  ناغف و  نیاک  اتفگب 

؟  تسیچ زا  دایرف  هیرگ و  شورخ و 

رگمتس ياک  نامیدنزا  شتفگب 

ربمیپ لآ  زا  هلان  نیا  دُوب 

هدیرب رس  هاش  كدوک ز  یکی 

هدید باوخرد  ردپ  تعاس  نیا  رد 

شیوخ هّمع  زا  ردپ  دهاوخ  نونک 

شیر دنک  ار  اهرگج  شهاوخ  نیازو 

نادزیدوُدرَم نآ  دینشب  نیا  نوچ 

ناسآ تسا  راک  هراچ  اتفگب 

شیوس هب  مد  نیا  دیَرب  شباب  رس 

شیوزرآ دیآ  رب  رس  دنیب  هچ 

هارمگ موق  رس  نامه  تشط و  نامه 

هآ رکشل  دزن  دندروایب 

رس نآ  يور  رب  ُدب  شوپرس  یکی 

رونا رهم  يور  هب  اسآ  باقن 

دنداهن رس  كدوک  يور  شیپ  هب 
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دنداهن رگید  مغ  لد  رب  ونز 

مراهچ تمسق 

راز كدوک  نآ  ادخ  سومان  هب 

راکفا شیر  لد  هّمع  يا  تفگب 

روتسم لیدنم  نیا  ریز  دشاب  هچ 

روظنم چیه  مرادن  اباب  زُج  هک 

الاو ناطلس  رتخد  شتفگب 

اج نیا  تسه  یهاوخ  هک  ار  سک  نآ  هک 

شوپرس تشادرب  دوخ  دینشب  نیا  وچ 

شوغآ رد  ار  رس  نآ  تفرگب  ناج  هُچ 

مالسا رالاس  رورس و  يا  تفگب 

ماش نوچ  تسا  زور  ارم  رم  تلتقز 

مدیشک اهتنحم  وت  زا  دعب  ردپ 

مدیود اهارحص  اهنابایب و 

ماش هفوک و  رد  نامدنتفگ  یمه 

مالسا نید  زا  دنجراخ  نانیا  هک 

هناگی هاش  يا  وت  زا  دعب  ارم 

هنایزات زُج  ُدبَن  يراتسرپ 

یلیس برض  زا  هزین و  بعکز 

یلین تسا  هتشگ  نامسآ  نوچ  منت 
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اهمتس روج و  نآ  هلمج  رس  نادب 

اهَملَا درد و  يدرگ و  نابایب 

رشحم هاش  يا  تفگب  درک و  نایب 

رکیپز رس  تدیرب  یک  وگرب  وت 

درک ردب  رد  یلاسدرُخ  رد  ارم 

درک ردپ  یب  ریگتسد و  ریسا و 

شوغآ رد  شهاش  رس  تفگ و  یمه 

شوماخ راتفگ  زا  هتشگ  هگان  هب 

دش نانج  رد  ناهج و  نیا  زا  دیرپ 

شلوتب شوغآ  رد 
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دش نایشآ 

لاح نآ  تفای  رد  ناوناب  ویدخ 

لاب رپ و  یب  غرم  تسا  هدیرپ  هک 

هدیسر مغ  نآ  تسشن  شنیلاب  هب 

هدید غاد  نانز  وا  درگ  هب 

گنت لد  زا  يدنتشادرب  ناغف 

گنهآ مه  يدنتشگ  هلان  هآ و  هب 

راهطا هّللا  لآ  هب  دش  مغ  نیا  زا 

(458) رادومن ون  زا  البرک  هرابود 

اصّخلم یهتنا 

زا مراهچ  زور  رد  دّیس  تیاور  قفاوم  و  دوب ، ماش  رد  هک  یماّیا  رد  مالّسلااهیلع  هنیکس  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  امن  نبا  خیش 
هدرک هطاحا  ناشیا  رب  رایـسب  هکئالم  دوب و  راوس  يدرمریپ  هقان  ره  رب  هک  دش  ادیپ  رون  زا  هقان  جنپ  هک  دید  باوخ  رد  ماش ،  هب  دورو 

 : متفگ دناسر ، یم  مالـس  ارت  تّدج  هنیکـس !  يا  تفگ :  دمآ و  نم  دزن  هب  مداخ  نآ  سپ  دیامرف  یم  دوب  یمداخ  ناشیا  اب  دندوب و 
ناریپ نیا  مدیـسرپ  متـشهب ،  ناراکتمدـخ  زا  يراکتمدـخ  نم  تفگ :  یتـسیک ؟  وت  هّللا  لوسر  کـیپ  يا  داـب  مالـس  ادـخ  لوسر  رب 

یـسوم مّوس  دوب و  هّللا  لیلخ  میهاربا  مّود  دوب ، هّللا  یفـص  مدآ  لّوا  تفگ :  دندوب ؟ تعامج  هچ  دندوب  راوس  رتش  رب  هک  ناراوگرزب 
یم رب  داـتفا و  یم  فعـض  زا  دوب و  هتفرگ  دوـخ  شیر  رب  تسد  هک  درم  نآ  متفگ :  دوـب ، هّللا  حور  یـسیع  مراـهچ  دوـب و  هّللا  میلک 

تردـپ ترایز  هب  تفگ :  دور ؟ یم  اـجک  متفگ :  دوب ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  وت  ّدـج  تفگ :  دوب ؟ هک  تساـخ 
منکب وا  هب  ار  تّما  تیاکشو  مناسرب  ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  هک  مدیود  مدینش  دوخ  ّدج  مان  نوچ  نم  .دنور  یم  مالّسلا  هیلع  نیسح 

مدید هاگان  هک 
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ّما اّوح  لّوا  تفگ :  دنتـسیک ؟ نانز  نیا  هک  مدیـسرپ  مداخ  نآ  زا  دوب ، هتـسشن  ینز  جدوه  ره  نایم  هک  دش  ادیپ  رون  زا  یجدوه  جنپ 
تـسیک مجنپ  نیا  متفگ ،  تسا ،  دلیَوُخ  رتخد  هجیدخ  مراهچ  نارمع و  رتخد  میرم  مّوس  و  نوعرف ،  نز  هیـسآ  مّود  و  تسا ،  رـشبلا 
 . تسا مالّسلااهیلع  ارهز  همطاف  وت  هدج  تفگ :  دزیخ ؟ یم  رب  هاگ  دتفا و  یم  یهاگ  تسا و  هتشاذگ  رس  رب  تسد  هودنا  زا  هک 

هک مدروآ  رب  دایرف  متسیرگ و  مداتـسیا و  وا  يور  شیپ  ردو  مدیناسر  وا  جدوه  هب  ار  دوخ  مدیود  مدینـش  ار  دوخ  هّدج  مان  نوچ  نم 
يا دـندرک ، حابم  ار  ام  میرح  دـندرک و  هدـنکارپ  ار  ام  ّتیعمج  دـندرک و  ام  ّقح  راکنا  تّما  نیا  ناملاظ  هک  مسق  ادـخ  هب  رداـم  يا 

ار مرگج  انامه  تسا  سب  هنیکس !  يا  دومرف : مالّسلااهیلع  همطاف  ترضح  .دنتشک  ار  مردپ  مالّسلا  هیلع  نیسح  دنگوس  ادخ  هب  ردام 
ات دش  دهاوخن  ادج  نم  زا  تسا و  نم  اب  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  تردـپ  نهاریپ  نیا  يدرک ،  عطق  ار  ملد  گر  يدز و  شتآ 

(. 459  ) مدش رادیب  باوخ  زا  سپ  میامن ،  تاقالم  نآ  اب  ار  ادخ 

رد ار  نآ  هّللا  همحر  یسلجم  همّالع  هدرک و  لقن  دیزی  يارب  هک  هدش  لقن  ماش  رد  مالّسلااهیلع  هنیکس  ترضح  زا  زین  يرگید  باوخ 
فاوط هبعک  رود  رب  نم  هک  تسا  هدرک  تیاور  شمعَا  زا  يدـنوار  بطق  هک  هدومرف  نآ  زا  سپ  (، 460  ) هدومن لقن  نویعلا )  ءالج  )

زرمایب ارم  ادنوادخ ! تفگ :  یم  درک و  یم  اعد  يدرم  هک  مدید  هاگان  مدرک ،  یم 
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رمع رکـشل  رد  هک  مدوب  اهنآ  زا  نم  تفگ :  درب و  نوریب  مرح  زا  ارم  مدرک  لاوس  وا  يدیما  ان  ببـس  زا  نوچ  يزرماین .  ارم  هک  مناد 
راوگرزب رـس  نآ  زا  رایـسب  تازجعم  هار ،  رد  میدرب و  ماش  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  هک  مدوب  رفن  لـهچ  زا  میدوب و  دـعس 

ار كرابم  رس  ترـضح  نآ  لتاق  دندرب  یم  دیزی  سلجم  هب  ار  رّهطم  رـس  نآ  هک  يزور  میدش  قشمد  لخاد  نوچ  میدرک و  هدهاشم 
تهج زا  هک  ما  هتشک  ار  یـسک  ما و  هتـشک  ار  یگرزب  هاشداپ  هک  نک  هرقن  الط و  زا  رپ  ارم  باکر  هک  دناوخ  یم  يزَجَر  تشادرب و 

ار وا  هک  درک  مکح  و  یتشک ؟  ار  وا  ارچ  تسا  نینچ  وا  هک  یتسناد  یم  هاگ  ره  تفگ :  دیزی  تسا .  رتهب  سک  همه  زا  ردام  ردـپ و 
درکن هدـیاف  دـندرک و  مامت  وا  رب  اهتّجح  سلجم  لـها  درک و  رایـسب  يداـش  تشاذـگ و  دوخ  شیپ  رد  ار  رـس  سپ  دـنروآ ، لـتق  هب 

 . تشذگ هچنانچ 

لّکوـم رـس  نآ  رب  ار  اـم  دـندرک و  بصن  دوـب  وا  برُـش  شیع و  سلجم  ربارب  هـک  يا  هرجح  رد  ار  رّوـنم  رـس  نآ  هـک  درک  رما  سپ 
تشذگ و بش  زا  یـساپ  نوچ  درب ، یمن  مباوخ  دوب و  هداد  ور  میظع  تشهد  راوگرزب  رـس  نآ  تازجعم  هدـهاشم  زا  ارم  دـندومن و 
 ، يآ دورف  مدآ !  يا  تفگ :  يدانم  هک  مدینش  سپ  دیـسر ، مشوگ  هب  نامـسآ  زا  رایـسب  ياهادص  هاگان  دنتفر  باوخ  هب  نم  ناقیفر 

دمآ ریز  هب  نامسآ  بناج  زا  مالّسلا  هیلع  مدآ  ترضح  سپ 
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يادن سپ  رامـش ، یب  هکئالم  اب  دـمآ  ریز  هب  ترـضح  نآ  و  يآ ،  دورف  میهاربا !  يا  هک  مدینـش  رگید  يادـن  سپ  رایـسب ، هکئالم  اب 
ریز هب  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح  نینچمه  و  هکئالم ،  زا  يرایسب  اب  دمآ  ترضح  نآ  و  يآ ،  ریز  هب  یسوم !  يا  هک  مدینـش  رگید 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  يا  هک  مدینش  یئادن  دیـسر و  مشوگ  هب  اوه  زا  میظع  هلغلغ  سپ  اصِحا ، ّدح و  یب  هکئالم  اب  دمآ 

رب هکئالم  اهنامسآ و  هکئالم  زا  رایـسب  جاوفا  اب  دش  لزان  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  تلاسر  ترـضح  هک  مدید  هاگان  يآ  ریز  هب  !
هلآ و هیلع و  هّللا  یلص  تلاسر  ترضح  دندرک و  هطاحا  دوب  اجنآ  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  كرابم  رـس  هک  هّبق  نآ  رود 

نآ رب  ار  مولظم  نآ  رس  هک  هزین  نآ  مدید  هاگان  تسشن ،  دش و  ناوتان  داتفا  كرابم  رـس  نآ  رب  شرظن  نوچ  دش ، هّبق  نآ  لخاد  مّلس 
ترضح کیدزن  هب  دینابسچ و  دوخ  هنیس  رب  ار  رـس  ترـضح  داتفا ، رورـس  نآ  رّهطم  نماد  رد  رـس  نآ  دش و  مخ  دندوب  هدرک  بصن 

دوخ رب  نم  تقو  نیا  رد  دنا ! هدرک  هچ  نم  دنبلد  دنزرف  اب  نم  تّما  هک  نک  رظن  مدآ ،  نم  ردپ  يا  تفگ :  دروآ و  مالّسلا  هیلع  مدآ 
هلزلز هب  ملّکوم  نم  هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  دـمآ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دزن  هب  لیئربج  هاـگان  هک  مدـیزرلب 

منزب یئادص  ناشیا  رب  منازرلب و  ار  نیمز  هک  هد  يروتسد  نیمز ، 
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هک دومرف  ترـضح  منک ،  كاله  ار  رفن  لهچ  نیا  هک  هدب  تصخر  سپ  تفگ :  دادن ، يروتـسد  ترـضح  دـنوش ، كاله  همه  هک 
نوچ دـنتخوس ، یم  داتفا و  یم  ناشیا  رد  شتآ  دـیمد  یم  ناـشیا  رب  تفر و  یم  هک  کـی  ره  کـیدزن  لـیئربج  سپ  يراد ،  راـیتخا 

دنتشادرب و ار  رـس  تشاذگ و  ارم  سپ  ار ، وا  دزرماین  ادخ  ار  وا  دیراذگب  هک  دومرف  ترـضح  مدرک  هثاغتـسا  نم  دیـسر  نم  هب  تبون 
.دیدن ار  سّدقم  رس  نآ  یسک  رگید  بش  نآ  زا  دعب  و  دندرب ،

(461) .دیسرن بلطم  هب  دش و  لصاو  منهج  هب  هار  رد  دش  ير  ترام  هّجوتم إ  نوچ  نیعل  دعس  نب  رمع  و 

لاوقا رکذ  تسا و  رایـسب  هّماع  نایم  فالخ  ءانثلا  هیحتلا و  فالآ  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  كرابم  ِرَـس  نفدم  رد  هک  نادب  دیوگ : مجرتم 
ریاس رـس  اب  دروآ  البرک  هب  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  هک  تسا  نآ  هعیـش  ياملع  نایم  روهـشم  درادن و  هدـیاف  ناشیا 

.دیامن یم  دیعب  رایسب  تایاور  بسح  هب  لوق  نیا  و  دینادرگ ، قحلم  اهندب  هب  نیعبرا  زور  رد  ءادهش و 

نینم ؤملا  ریما  ترضح  رس  يالاب  رد  دروآ  دیدزد و  ار  كرابم  رس  نآ  نایعیـش  زا  يدرم  هکنآ  رب  دنک  یم  تلالد  رایـسب  ثیداحا  و 
یلص تلاسر  ترضح  هک  درک  تلالد  تیاور  نیا  تسا و  ّتنس  ترضح  نآ  ترایز  اجنآ  رد  ببس  نیا  هب  درک و  نفد  مالّسلا  هیلع 

(462) .درب دوخ  اب  ار  یمارگ  رس  نآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

ره هدش  قحلم  رگیدکی  هب  سدق  ملاع  رد  هدیدرگ و  لقتنم  نکاما  فرشا  هب  ندب  رس و  نآ  هک  تسین  یکش  نآ  رد  و 
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(463  (.) هّللا همحر  یسلجم  همّالع  مالک  دش  مامت  ) .دشابن مولعم  نآ  ّتیفیک  دنچ 

ار نآ  هکنآ  هچ  دـیاین ؛ تسرد  دـش  كـاله  ير  هار  رد  دعـس  رمع  هک  تسا  شَمْعَا  زا  يورم  ربـخ  رخآ  رد  هـچنآ  هـک  دـیوگ : ریقف 
: وا قح  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ام  يالوم  ياعد  دش  باجتسم  دیناسر و  لتق  هب  هفوک  رد  شدوخ  لزنم  رد  راتخم 

.َکِشاِرف یلَع  يدَْعب  َکَُحبْذَی  ْنَم  َْکیَلَع  َطَّلَسَو 

ـالبرک و زا  شندـمآ  زا  سپ  دوـب  نم  تسود  قـیفر و  دعـس  رمع  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دـْیَمُح  زا  يروـنید  هفینح  وـبا 
يرفاسم چـیه  هک  اریز  سرپم ؛  نم  لاحزا  تفگ :  مدرک  لا  ؤس  شلاح  زا  متفر و  شندـید  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  لـتق  زا  شتغارف 

(464) .ار یگرزب  راک  مدش  بکترم  ار و  کیدزن  تبارق  مدرک  عطق  تشگنرب ،  دوخ  لزنم  هب  نم  زا  رتلاحدب 

زا تشذگ  یم  مدرم  زا  یتعامج  رب  هاگره  دندومن و  یمن  وا  هب  انتعا  رگید  دندرک و  ضارعا  وا  زا  مدرم  هک  تسا  طبِس ) هرکذت   ) رد
تفگ و یم  دب  دید  یم  ار  وا  هک  ره  و  دندش ، یم  نوریب  دجـسم  زا  مدرم  دـش  یم  دجـسم  لخاد  هاگره  و  دـندینادرگ ، یم  يور  وا 

.ِْهیَلَع َهّللا  ُهَنَْعل  الَا.دیسر  لتق  هب  هکنآ  ات  درک  رایتخا  لزنم  تمزالم  مرجال  داد  یم  مانشد 

هنیدم هب  ار  مالّسلاامهیلع  تیب  لها  دیلپ  دیزی  ندرک  هناور  رد  مهن :  لصف 

لوا تمسق 

تیب لها  بئاصم  دـندش و  عّلطم  دـیزی  ملظ  وا و  تیب  لها  ّتیمولظم  مالّـسلا و  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  لتق  رب  ماـش  مدرم  نوچ 
.دیدرگ رهاظ  ناشیا  رادید  زا  تبیصم  تهارک و  راثآ  دنتسنادب  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ 

ار دوخ  تّمذ  هک  تساوخ  یم  هتسویپ  درک  سّرفت  ار  ینعم  نیا  نیعل  دیزی 
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داهن و ارادم  قفر و  يانب  تیب  لها  اب  زین  دراذگ و  هناجرم  رسپ  ندرگ  هب  ار  راک  نیا  دراد و  يرب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  لتق  زا 
تاجاح تفگ :  درک و  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ترـضح  اب  يور  يزور  مرجال  دـنک  ریبدـت  ار  ناشیا  تاحارج  مایتلا  هک  دوب  نآ  یپ  رد 

.دوش یم  هدروآ  رب  امش  تجاح  هس  هک  راد  فوشکم  ار  دوخ 

زا منک و  ترایز  اروا  ات  یهد  نم  هب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  نم  ردپ  نم و  يالوم  دّیس و  رـس  هکنآ  نم  لّوا  تجاح  دومرف : ترـضح 
 . میوگ نیسپزاب  عادو  مرادرب و  هشوت  وا 

.دننک ّدر  ام  هب  دنا  هدرب  تراغ  هب  ام  زا  هچ  ره  ات  ینک  مکح  هکنآ  مّود 

مرح هب  ار  ناشیا  ات  ینک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  تیب  لها  هارمه  نیما  یـصخش  يراد  نم  لتق  دصق  رگا  هکنآ  مّوس 
.دناسرب ناشّدج 

متـشذگ و وت  زا  مدرک و  وفع  نم  سپ  ارت  نتـشک  اّما  و  دش ، دهاوخن  رـسّیم  وت  يارب  زا  زگره  ردپ  رـس  رادید  اّما  تفگ :  نیعل  دـیزی 
ضوع نآ  تمیق  فاعـضا  هب  دوخ  لام  زا  نم  هدش  هدوبر  تراغ  هب  امـش  زا  هچنآ  اّما  و  درب ، دهاوخن  هنیدم  هب  یـسک  وت  زج  ار  نانز 

هکنآ رهب  زا  میا  هتـساوخ  ار  شیوخ  لاوما  ام  دـشاب ، وت  يارب  زا  وت  لام  میا  هتـساوخن  هرهب  وت  لام  زا  اـم  دومرف : ترـضح  مهد .  یم 
لاوما نآ  ات  درک  رما  دیزی  هدوب .  اهنآ  نایم  رد  وا  نهاریپ  دنبولگ و  هعنقم و  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  رتخد  همطاف  هتفاب 

هب ار  هبوهنم 
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نیکاسم ءارقف و  مدرم  رب  تفرگب و  ار  رز  نآ  ترـضح  داد ، دوخ  لام  زا  هدایز  هب  مه  رانید  تسیود  و  دندرک ، ّدر  دـندروآ و  تسد 
(465) .درک تمسق 

اب ماش  رد  ندـنام  نایم  ار  ناشیا  دـیبلط و  ار  مالّـسلاامهیلع  تلاسر  تیب  لها  دـیزی  هک  دـنا  هدرک  لـقن  نارگید  یـسلجم و  همّـالع  و 
هب هک  یهد  تصخر  ار  ام  میهاوخ  یم  لّوا  دنتفگ  دینادرگ ، ّریخم  تمالس  تّحص و  اب  هنیدم  يوس  هب  نتـشگرب  تمارک و  تمرح و 

هایـس ياه  هماج  ناشیا  درک و  رّرقم  ناشیا  يارب  يا  هناخ  دـینکب ، دـیهاوخ  هچنآ  تفگ  میئامن ،  ماـیق  مولظم  ماـما  نآ  هیزعت  متاـم و 
تفه ات  دـندرک و  تقفاوم  ناشیا  اب  يراوگوس  تیزعت و  يراز و  متام و  رد  مشاه  ینب  شیرق و  زا  دوب  ماـش  رد  هک  ره  دندیـشوپ و 

ماش ندنام  فیلکت  دومن و  یهاوخ  رذع  شزاون و  دیبلط  ار  ناشیا  متـشه  زور  رد  دندرک و  يراز  هحون و  هبدـن و  بانج  نآ  رب  زور 
هچنآ ضوع  اهنیا  تفگ  درک و  رضاح  ناشیا  جرخ  يارب  لاوما  هداد و  بیترت  ناشیا  يارب  نّیزم  ياهلمحم  دندرکن  لوبق  نوچ  درک ،
عیمج هک  يا  هتشک  ارم  تیب  لها  ناردارب و  یئایح ،  مک  رایسب  هچ  دیزی ! يا  دومرف : مالّسلااهیلع  موثلک  ّما  بانج  هدش .  عقاو  امش  هب 

 . ما هدرک  نم  هچنآ  ضوع  اهنیا  یئوگ  یم  دوش و  یمن  ناشیا  يوم  کی  ربارب  ایند 

بابسا نک و  رفـس  زیهجت  تفگ  درک و  بلط  دوب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  هک  ار  ریـشب  نب  نامعن  سپ 
 ، نک اّیهم  اهنز  نیا  يارب  تسا  مزال  هچ  ره  زا  رفس 
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تیب لها  تسارح  ظفح و  تهج  هب  رکشل  زا  یعمج  اب  دشاب  موسوم  دادس  حالص و  تناید و  تناما و  هب  هک  ار  يدرم  ماش  لها  زا  و 
(466  .) هد تکرح  هنیدم  بناج  هب  ار  ناشیا  رامگرب و  ناشیا  تمدخ  تمزالم  و 

تنعل دنوادخ  تفگ :  یتولخ و  سلجم  رد  دیبلط  ار  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  دّیـس  ترـضح  دیزی  هّللا  همحر  دیفم  خیـش  تیاور  هب  سپ 
هچ ره  هب  مدرک و  یم  اـطع  دومن  یم  بلط  نم  زا  هچنآ  مدوـب  رـضاح  تردـپ  دزن  رد  نم  رگا  مسق !  ادـخ  هب  ار ، هناـجرم  رـسپ  دـنک 

ندروآرب يارب  زا  نونکا  دوش ، يراج  دیاب  ادخ  ياضق  نکل  دوش  هتشک  هک  متشاذگ  یمن  مداد و  یم  عفد  وا  زا  ار  گرم  دوب  نکمم 
هماج ار  ترـضح  نآ  هک  درک  رما  سپ  مروآرب ،  اروت  تجاح  اـت  سیونب  نم  يارب  هنیدـم  زا  یهاوخ  هچ  ره  هب  مرـضاح  وت  تجاـح 

رد دـنهد ، چوک  ار  ناشیا  بش  هک  درک  ّتیـصو  درک و  هناور  یلوسر  ریـشب ، نب  نامعن  اب  دـندیناشوپ و  هوسِک  ار  تیب  لها  دـنداد و 
رد دنتفین و  رظن  زا  تیب  لها  هک  يا  هزادـنا  هب  دنـشاب  بقع  رد  رکـشل  دنـشاب و  ناور  يور  شیپ  زا  مالّـسلاامهیلع  تیب  لها  اج  همه 
ای یئوـضو  ار  ناـشیا  زا  یکی  هار  نیب  رد  رگا  ناـنابهاگن و  هلزنم  هب  دـنوش  قّرفتم  ناـشیا  فارطا  رد  دـنوش و  رود  ناـشیا  زا  لزاـنم 
هک دـننک  راـک  ناـنچ  دنیـشن و  رب  دزادرپـب و  ار  دوخ  تجاـح  اـت  دنتـسیا  زاـب  ناـگمه  دوش  هداـیپ  تجاـح  عفر  يارب  دـشاب  یتجاـح 

هب درم  نآ  سپ  دنوش ، هنیدم  دراو  هک  یماگنه  ات  دننک  ناسراح  ناراکتمدخ و 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1103 

http://www.ghaemiyeh.com


یم ناشیا  تاعارم  تهج  ره  زا  داد و  یم  چوک  ارادـم  یمارآ و  هب  ار  مالّـسلاامهیلع  تمـصع  تیب  لها  دومن و  لمع  دـیزی  ّتیـصو 
(467) .دیناسر هنیدم  هب  ات  دومن 

روتسد دیزی  هک  قیرط  نامه  هب  دنداد  تکرح  ار  تیب  لها  رفن ، یـس  اب  ریـشب  نب  نامعن  هک  هدرک  لقن  لوُّدلا )  رابخا  رد (  ینامرق  و 
درم نیا  هک  تفگ  مالّسلااهیلع  بنیز  بانج  شرهاوخ  هب  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  تنب  همطاف  سپ  .دندیـسر  هنیدم  هب  ات  دوب  هداد 

يزیچ ام  هک  دومرف  مالّـسلااهیلع  بنیز  بانج  میهدـب ؟  وا  هب  يزیچ  وا  ناسحا  ضوع  رد  ام  هک  دـیراد  لیم  اـیآ  درک  ناـسحا  اـم  هب 
دنداتـسرف و نامعن  يارب  دوب و  ناشیا  اب  هک  يدنب  وزابود  نجنرب و  تسد  دندرک  نوریب  سپ  دوخ ، یّلُح  زج  مینک  اطع  وا  هب  میرادـن 

دوب یفاک  ارم  اه  نیمه  مدوب  هدرک  ایند  يارب  نم  ار  راک  نیا  رگا  تفگ :  ار و  عیمج  درک  ّدر  وا  .دـندومن  نآ  یمک  زا  یهاوخ  رذـع 
هلآ و هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  اب  امش  تبارق  ادخ و  يارب  رگم  امش  هب  مدرکن  ناسحا  نم  هّللاو  نکلو  مدوب ،  دونشخ  نادب  و 

(. 468  ) مّلس

دندرک یم  تعجارم  هنیدم  هب  ماش  زا  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس  ترضح  تالایع  هک  ینامز  هدومرف :  لقن  هّللا  همحر  سواط  نب  دّیس 
كاپ تبرت  رـس  هب  نوچ  دـنداد ، ریـس  البرک  هار  زا  ار  ناشیا  سپ  ربب ، البرک  زا  ار  ام  هک  دـندومرف  هار )  لـیلد   ) هب دندیـسر  قارع  هب 

زا ینادرم  مشاه و  ینب  هفیاط  زا  یتعامج  اب  ار  هّللادبع  نب  رباج  دندیسر  ءانثلا ) هیحتلا و  فالآ  هیلع  ) ءادهشلا دیس  ترضح 
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هک دندیـسر  اجنآ  هب  یتقو  کی  رد  سپ  دندوب ، هدمآ  ترـضح  نآ  ترایز  هب  هک  دنتفای  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  لآ 
دندوب فارطا  نآ  رد  هک  برع  لئابق  نانز  دنتـشاذگ و  ار  يراد  هیزعت  همطل و  يراز و  هحون و  يانب  دـندومن و  تاقالم  ار  رگیدـکی 

(. 469) دندومن يرادازع  متام و  هماقا  زور  دنچ  دندش و  عمج 

دعب هک  هدرک  تیاور  زین  سواط  نب  یلع  لیلج  دّیس  دوخ  هکلب  دنا  قفّتم  نیخّروم  نیثّدحم و  تاِقث  هک  داب  فوشکم  دیوگ : فل  ؤم 
رگید زور  نآ  سپ  زا  درک و  هناور  دایز  نبا  دزن  هب  ار  ادهش  ياهرس  تسخن  دعس  رمع  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تداهـش  زا 

هب همان  تشاد و  سوبحم  ار  ناشیا  مالّـسلاامهیلع  تیب  لها  اب  تتامـش  تعانـش و  زا  دعب  دایز  نبا  دُرب و  هفوک  بناج  هب  ار  تیب  لها 
 . تشاد دـیاب  ناور  ماش  بناج  هب  هک  تشون  باوج  دـیزی  .دـیامن  لمع  هچ  اهرـس  تیب و  لها  باب  رد  هک  داتـسرف  هیواعم  نب  دـیزی 

(. 470) داتسرف ماش  بناج  هب  ار  ناشیا  هدومن و  ناشیا  رفس  هّیهت  دایز  نبا  مرجال 

هار زا  ار  ناشیا  هک  دیامن  یم  نانچ  هدش  لقن  هربتعم  بتک  زا  ماش  بناج  هب  ناشیا  ریس  هقّرفتم  تایاکح  هدیدع و  يایاضق  زا  هچنآ  و 
میئوگ ناشیا و  لزانم  رکذ  زا  مینک  رظن  عطق  رگا  و  دوش ، یم  لزنم  لهچ  بیرق  هک  دنداد  روبع  هرومعم  ياهرهـش  يُرق و  یناطلس و 

دـص و کی  میقتـسم  طخ  هب  ماش  هفوک و  نیبام  هچ  .دوش  یم  زور  تسیب  هب  بیرق  مه  نآ  هدوب ،  ناـشیا  ریـس  تارف  یبرغ  هّیرب و  زا 
داتفه و
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هک هدش  تیاور  ( 471  ) هدومرف لابقا )   ) رد دّیـس  هکنانچ  دـنا  هدرک  فّقوت  هام  کی  هب  بیرق  مه  ماش  رد  هدـش و  هتفگ  خـسرف  جـنپ 
 ، بلاطم نیا  هظحالم  اب  سپ  تشاد ،  یمن  هاگن  امرگو  امرـس  زا  ار  ناشیا  هک  یعـضوم  رد  دندرک  تماقا  ماش  رد  هام  کی  تیب  لها 

رباج دورو  زور  نیعبرا و  زور  هک  رفص  رهش  متسیب  زور  دندرگرب و  ماش  زا  ایاضق  همه  نیا  زا  دعب  تیب  لها  هک  تسا  دعبتـسم  یلیخ 
نف ءالجا  زا  يدحا  هکنآ  هوالعب  هدرمـش ،  دعبتـسم  لابقا )   ) رد ار  بلطم  نیا  ّلجا  دّیـس  دوخ  دـنوش و  دراو  البرک  هب  هدوب  البرک  هب 

هتـسیاش یتاهج  زا  نآ  رکذ  رگید  هکنآ  اب  دنا  هدرکن  بلطم  نیا  هب  هراشا  هریغ  لتاقم و  رد  خیراوت  رَیِـس و  لها  نیدـمتعم  ثیدـح و 
هب مالّسلاامهیلع  تیب  لها  تکرح  باب  رد  دیفم  خیـش  ترابع  زا  هکنانچ  دوش ؛ یم  مولعم  نآ  راکنا  ناشیا  مالک  قایـس  زا  هکلب  دوب 

رفـس زا  يرکذ  مادک  چـیه  رد  دـنا و  هدرک  رکذ  نارگید  ینامرق و  يربط و  ریثا و  نبا  ار  ترابع  نیا  بیرق  یتفایرد و  هنیدـم  تمس 
هیلع نیسحلا  هّللادبع  یبا  ترضح  مرَح  رفص ، متـسیب  زور  رد  هک  دنا  هتفگ  یمعفک  یـسوط و  خیـش  دیفم و  خیـش  هکلب  تسین  قارع 

دمآ و البرک  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  تهج  هب  هّللادبع  نب  رباج  زور  نامه  رد  هنیدم و  هب  ماش  زا  دـندرک  عوجر  مالّـسلا 
(472) .درک ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  یسک  لّوا 

ّدر رد  ار  مالک  ناجرم )  ؤل و  ؤل   ) باتک رد  هارث -  باط  يرون -  همّالع  ام  خیش  و 
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طـسب شیاجنگ  ار  ماقم  نیا  نکلو  هدومن  نایب  يرذـع  دوخ  باتک  رد  ار  نآ  سواـط  نب  دّیـس  لـقن  زا  هداد و  ماـمت  طـسب  لـقن  نیا 
(. 473  ) تسین

یتاهج هب  لامتحا  نیا  دنا و  هدمآ  البرک  هب  ماش ،  هب  هفوک  زا  نتفر  نیح  رد  مالّـسلاامهیلع  تیب  لها  هک  دـنا  هداد  لامتحا  یـضعب  و 
خیش دّیـس و  هچ  هدوب ،  نیعبرا  زور  ریغ  رد  نکل  دنا  هدمآ  البرک  هب  ماش  زا  تعجارم  زا  دعب  هک  هدش  هداد  لامتحا  مهو  تسا .  دیعب 
هکنآ ببـس  هب  تسا  فیعـض  زین  لامتحا  نیاو  دـنا  هتخاسن  دـّیقم  نیعبرا  زور  هب  البرک  هب  ار  ناشیا  دورو  دـنا  هدرک  لقن  هک  امن  نبا 

ترابع زا  و  دـنا ، هتخاس  نیعبرا  زور  هب  دـّیقم  دـنا  هدرک  لقن  هک  هریغ  و  ریّـسلا ) بیبح   ) و ءادهـشلا ) هضور   ) بحاص دـننام  نارگید 
دورو هک  تسا  مّلسم  ٍدحاو و  ٍْتقَو  یف  اوَفاوَف  دومرف : هکنانچ  دندش ؛ دراو  تقو  کی  زور و  کی  رد  رباج  اب  هک  تسا  رهاظ  زین  دّیس 
سواط نب  دّیس  رئازلا ) حابـصم   ) باتک رد  البرک  هب  رباج  دورو  لیـصفت  دش  رکذ  هچنآ  هوالعب  هدوب و  نیعبرا  زور  رد  البرک  هب  رباج 

هب هکنآ  اب  هدشن  ماگنه  نآ  رد  تیب  لها  دورو  زا  يرکذ  ادبا  تسا و  دوجوم  تسا  هربتعم  بتک  زا  ود  ره  هک  یفطـصملا )  هراشب   ) و
 . میئامن رکذ  اجنیا  رد  هریثک  دـئاوف  رب  تسا  لمتـشم  هک  ار  رباج  دورو  تیاور  اـم  هک  دـشاب  هتـسیاش  دوش و  رکذ  دـیاب  ماـقم  بسح 

(474)

باتک رد  تسا  یـسوط  خیـش  نب  یلعوبا  ذـیملت  ثیدـح و  نف  ءّالجا  زا  هک  یلمآ  يربط  مساقلاوبا  نیدـلا  دامع  ردـقلا  لـیلج  خـیش 
هک یفطصملا )  هراشب  )
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لها تسا و  هیماـما  تاوُر  زا  هک  یفوک  یفوع  هداـنج  نب  دعـس  نب  هّیطع  زا  تسا  هدرک  تیاور  ادَنـسُم  تسا ،  هسیفن  رایـسب  بتک  زا 
ترایز تهج  هب  يراصنا  هّللادبع  نب  رباج  اب  میتفر  نوریب  ام  تفگ :  هک  ثیدح  رد  وا  قدـص  هب  دـنا  هدرک  حیرـصت  لاجر  رد  ّتنس 

گنل ار  هماج  سپ  درک  لسغ  تفر و  تارف  کیدزن  رباـج  میدـش  دراو  ـالبرک  هب  هک  یناـمز  سپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  ربق 
هب سپ  دوخ ، ندـب  رب  نآ  زا  دیـشاپب  دوب و  دعُـس )  ) نآ رد  هک  ار  يا  هتـسب  دوشگ  سپ  دـنکفا  شود  رب  ار  رگید  هماـج  درک و  دوـخ 

تـسد نم  راذگ ، ربق  هب  ارم  تسد  هک  تفگ :  ارم  دیـسر  ربق  کیدزن  ات  ادـخ  رکذ  اب  رگم  تشادـن  رب  یماگ  دـش و  ناور  ربق  بناج 
راب هس  دـمآ و  شوه  هب  ات  مدیـشاپ  يو  رب  یبآ  سپ  داـتفا ، ربق  يور  رب  شوه  یب  دیـسر  ربق  هب  شتـسد  نوچ  متـشاذگ  ربق  رب  ار  يو 

یناوت اجک  تفگ :  سپ  ار ؟ دوخ  تسود  دـهد  یمن  باوج  تسود  اـیآ  ُهَبیبَح ؟ ُبیُجی  ـال  ٌبیبَح  تفگ :  سپـس  نیـسح !  اـی  تفگ 
رس نیب  ام  هداتفا  یئادج  و  وت ، هناش  تشپ و  رب  هدش  هتخیوآ  وت و  ندرگ  ياهگر  دوخ  ياج  زا  هتشذگ  رد  هکنآ  لاح  یهد و  باوج 

يدُه و لیلس  يوقت و  دنگوس  مهدنزرف  نینم و  ؤملادّیس  رسپ  نییبّنلا و  ریخ  دنزرف  یشاب  یم  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  سپ  وت ، نت  و 
هداد شرورپ  هکنآ  لاح  یشابن و  نینچ  هنوگچ  اهنز و  هدّیس  مالّسلااهیلع  همطاف  دنزرف  ءابقنلا و  دّیس  رسپ  ءاسک و  باحصا  سماخ 
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هزیکاپ مالـساب و  ریـش  زا  يدش  هدـیرب  نامیا و  ناتـسپ  زا  يدروخ  ریـش  نیقّتم و  رانک  رد  يدـش  هدـیرورپ  نیلـسرملادّیس و  هجنپ  ارت 
، وت لاح  یئوکین  رد  درادـن  یکـش  هکنآ  لاح  وت و  قارف  تهج  هب  تسین  شوخ  نینم  ؤم  ياهلد  اـنامه  تاـمم ،  تاـیح و  رد  يدوب 

نب ییحی  وت  ردارب  نآ  رب  تشذـگ  هچنآ  رب  یتشذـگ  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  اـنامه  و  وا ، يدونـشخ  ادـخ و  مالـس  داـب  وـت  رب  سپ 
 : قیرط نیدب  درک  مالس  ار  ادهش  ربق و  رود  رب  ار  دوخ  مشچ  دینادرگ  رباج  سپ  .ایرکز 

َهوکَّزلا ُُمْتیَتآ  َهولَّصلا َو  ُُمتْمَقَا  مُکَّنَا  ُدَهْـشَا  ِِهلْحَِرب  ْتَخاـنَاَو  ُمـالَّسلا  ِْهیَلَع  ِنیَـسُْحلا  َْربَق  ِءاـنِِفب  تَّلَح  یّتلا  ُحاوْرَْـالا  اَُـهتَّیَا  ْمُْکیَلَع  ُمـالَّسلَا 
.ُنیقَیْلا ُمُکیتَا  یّتَح  َهّللا  ُُمتْدبَعَو  َنیدِْحلُملا  ُُمتْدَهاج  ِرَکنُملا َو  ِنَع  ُْمْتیَهَن  ِفوُْرعَملِاب َو  ُْمترَمَاَو 

امش هچنآ  رد  میدرک  تکرش  ام  هک  هّقح  تّوبن  هب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  تخیگنا  رب  هکنآ  هب  دنگوس  تفگ :  سپ 
ار و یئداو  ام  میدـماین  دورف  هکنآ  لاح  میدرک و  تکرـش  ناشیا  اب  ام  هنوگچ  متفگ :  رباج  هب  تفگ :  هیطع  نآ .  رد  دـیدش  لـخاد 

هویب ناشنانز  میتی و  ناشدالوا  ناشندـب و  رـس و  نیب  ام  هداـتفا  یئادـج  سپ  هورگ ،  نیا  اـّما  میدزن و  ریـشمش  ار و  یهوک  میتفرن  ـالاب 
دراد تسود  هک  ره  دومرف : یم  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  دوخ  بیبح  زا  مدینش  هّیطع !  يا  تفگ :  رباج  هتـشگ !؟ 

مسق سپ  ناشیا .  لمع  رد  دوش  کیرش  ار ، یموق  لمع  دشاب  هتشاد  تسود  هک  ره  دوش و  روشحم  ناشیا  اب  ار ، یهورگ 
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هتشذگ هک  تسا  يزیچ  نآ  رب  مباحصا  نم و  ّتین  هک  هتخیگنارب  یتسار  هب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  هک  يدنوادخ  هب 
 . شناروای مالّسلا و  هیلع  نیسح  ترضح  وا  رب 

ارت و منک  ّتیـصو  ایآ  هّیطع  يا  تفگ :  نم  هب  میتفر  هار  يا  هراپ  نوچ  سپ  هفوک ،  ياه  هناخ  يوس  هب  ارم  دـیربب  تفگ :  رباج  سپ 
ار ناشیا  هک  یمادام  ار  دّـمحم  لآ  تسود  راد  تسود  هک  تسا  نیا  ّتیـصو  نآ  و  رفـس ، نیا  زا  سپ  ارت  مروخرب  هک  مرادـن  نامگ 
راد هزور  هچ  رگا  ناشیا  اب  تسا  نمشد  هک  يدنچ  ات  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  لآ  نمـشد  راد  نمـشد  و  دراد ، تسود 

ناهانگ و يرایسب  زا  یئاپ  ناشیا  زا  دزغلب  هچ  رگا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  لآ  تسود  اب  نک  ارادم  و  دنشاب ، رازگزامن  و 
زاب ناشیا  نمـشد  تشهب و  هب  دـیامن  تشگزاب  ناشیا  تسود  انامه  ناشیا ،  یتسود  هار  زا  ناشیا  رگید  ياـپ  دـنامب  تباـث  راوتـسا و 

(. 475  ) خزود هب  ددرگ 

باقلا زا  بقل  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  ءاسک ) باحـصا  سماخ   ) هب ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  رباج  فیـصوت  زا  لییذت : 
یّنس هعیش و  ءاملع  هک  تسا  هرتاوتم  ثیداحا  زا  ءاسک  تحت  مالّسلاامهیلع  هبیط  هسمخ  عامتجا  ثیدح  هدوب و  ترـضح  نآ  هفورعم 

و تسا ،  دراو  ترثک  هب  زین  هلهابم  ثیداحا  رد  مه  و  هدش ،  لزان  ناشیا  عامتجا  زا  دعب  ریهطت  هیآ  ثیداحا  رد  و  دـنا ، هدرک  تیاور 
راونا ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  ندومن  عمج  ّرس  دیاش 
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دیامن ءاسک  تحت  نیعمتجم  ریغ  يارب  هیآ  لومش  ياعّدا  دناوتن  یسک  هک  دشاب  ههبش  عفر  يارب  ءاسک  تحت  ار  مّرکم  تیب  لها  هبیط 
 . تسادیوه حضاو و  اهنآ  هدراو  تانایب  زا  اهنآ  هدساف  ضارغا  یلو  دنداد  میمعت  هماع  نیدناعم  زا  یعمج  هچ  رگا 

مود تمسق 

ثیدـح و لوصاو  هفورعم  هربـتعم و  بتک  رد  ّتیفیک  نیا  هب  تسا  عیاـش  اـم  ناـمز  رد  هک  ءاـسک  ثیدـح  هب  فورعم  ثیدـح  اـّما  و 
وت هک  هتفگ  دوخ  مالک  رد  رباج  هچنآ  اّما  و  تسا .  بختنم )   ) باتک صئاصخ  زا  تفگ  ناوت  یم  هدشن  هدید  نیثّدحم  هنقتم  عماجم 

مالّسلا هیلع  ایرکز  نب  ییحی  مالّـسلا و  هیلع  ءادهـشلادیس  نیب  ام  هک  هّمات  تهباشم  هب  تسا  هراشا  ایرکز  نب  ییحی  هقیرط  رب  یتشذگ 
هیلع نیسح  ترضح  دینک  ترایز  هدومرف :  هک  يربخ  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هدومرف  نآ  هب  حیرـصت  هچنانچ  تسا ،  عقاو 

(476  .) تسا ایرکز  نب  ییحی  هیبش  تشهب و  لها  ناناوج  دّیس  ءادهش و  دّیس  وا  هک  ار  وا  دینکن  افج  ار و  مالّسلا 

سپ مالّـسلا  هیلع  نیـسح  مردپ  اب  میدش  نوریب  دومرف : هک  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  دّیـس  زا  دنا  هدرک  تیاور  ثیدح  لها  زا  يا  هلمُج  و 
هک دوب  ناهج  نیا  یتسپ  زا  هک  دومرف  يزور  .ار و  ایرکز  نب  ییحی  دومن  دای  هکنآ  رگم  اجنآ  زا  درکن  چوک  یلزنم و  رد  دـماین  دورف 

ییحی مالّسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  رکذ  رارکت  هک  تسین  دیعب  و  ( 477  ) لیئارسا ینب  زا  يراکانز  نز  يارب  دنداتسرف  هیده  ار  ییحی  رس 
رایسب سپ  هدوب  مولظم  ود  نیا  نیب  ام  هک  تهابش  هجو  اّما  دشاب ؛ هدوب  ینعم  نیمه  هب  هراشا  ار  مالّسلا  هیلع 
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 : مینک یم  افتکا  هجو  تشه  رکذ  هب  ام  تسا و 

ییحی و مان  هک  تسا  دراو  هدـیدع  تایاور  رد  هچناـنچ  هدوبن ،  اـهنآ  هیمـست  زا  شیپ  موصعم  ود  ره  نیا  يارب  یماـنمه  هکنآ  لّوا - 
؛  هتشادن مولظم  ود  نیا  زا  شیپ  یسک  ار  مالّسلاامهیلع  نیسح  ترضح 

؛  تسا دراو  تایاور  زا  يا  هلمج  رد  هچنانچ  هدوب ،  هام  شش  ود  ره  لمح  تّدم  هکنآ  مّود - 

باب رد  احورشم  هچنانچ  دمآ  ود  ره  لاوحا  يراجم  حرـش  تدالو و  هب  ینامـسآ  یحو  رابخا و  ود ، ره  تدالو  زا  لبق  هکنآ  مّوس - 
(478) .دنا هدرک  لقن  نیرّسفمو  نیثّدحم  اهرُک ) ُْهتَعضَو  َواهْرُک  ُهُُّما  ُْهتَلَمَحَو   : ) هیآ ریسفترد  مالّسلا و  هیلع  ءادهشلا  ترضح  تدالو 

تسا دراو  ( 479) ُضْرَْالا ُءامَّسلا َو  ُمِْهیَلَع  ْتََکب  امَف  همیرک  هیآ  ریسفت  رد  نیقیرف  تیاور  رد  هکودره  رب  نامسآ  نتـسیرگ  مراهچ - 
.

(480  .) خلا احابَص  َنیَعبْرَا  امهیَلَع  ُءامَّسلا  ِتََکب  هدرک  تیاور  يدنوار  بطق  و 

هک تسا  يورم  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  هکلب  هدش  دراو  تیاور  نیدنچ  باب  نیا  رد  هدوب و  انز  دلو  ود  ره  لتاق  هکنآ  مجنپ - 
(481) انز دالوا  رگم  دشکن  ار  ءایبنا 

تایاور زا  يا  هلمج  رد  هچنانچ  دـندرب  هیدـه  ناگداز  انز  ناراـک و  اـنز  يارب  دـنداهن و  ـالط  تشط  رد  ار  ود  ره  رـس  هکنآ  مشش - 
دوشن یهلا  بضغ  ببـس  ات  دـسرن  نیمز  هب  وا  نوخ  هک  دـندیرب  تشط  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  ییحی  رـس  تسه  هک  یتواـفت  نکل  تسه 

.دندرکن مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس  ترضح  زا  ار  تیاعر  نیا  هّللا -  مهنعل  هّیما -  ینب  عابتا  هفوک و  راّفک  نکل 

: َلیق ام  َمِعَنلَو 

كاخ يور  هب  دزیر  وت  قلح  نوخ  تسا  فیح  رعش : 

نم يایحی 
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مروایب یتشط  هک  هزاجا 

رد هچنانچ  مالّسلا  هیلع  ءادهشلادیس  بانج  رّهطم  رس  مّلکت  و  تسا ،  یّمق )  ریسفت   ) رد هچنانچ  مالّسلا  هیلع  ییحی  رـس  مّلکت  متفه - 
(482  .) تشذگ دوخ  ماقم 

(. 483  ) تسا بقانم )   ) ربخ رد  هچنانچ  نت  رازه  داتفه  ندش  هتشک  هب  مالّسلاامهیلع  نیسح  ماما  ییحی و  يارب  یهلا  ماقتنا  متشه - 

هقباس مَُما  رد  هچنآ  هک  هدراو  ثیداحا  ّرس  دوش  یم  مولعم  مالّسلاامهیلع  ییحی  ترضح  اب  ءادهـشلا  دّیـس  ترـضح  لاح  قیبطت  زا  و 
 . ملاعلا هّللاو  هّذقلاب  هّذقلاو  لعّنلاب  لعّنلا  وْذَح  .دوش  عقاو  تّما  نیا  رد  هدش  عقاو 

ترضح هتشون  ار  نیمه  هب  هیبش  خلا ،  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  لآ  تسود  راد  تسود  هک  هّیطع  هب  رباج  ّتیـصو  اّما  و 
 : ترابع نیا  هب  شیوخ  لاّمج  يارب  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما 

(484) .ِنیقِساف اُوناک  ْنِا  ْمِهِّبِحُِمل َو  اّبُِحم  اقِساف َو  َْتنُک  ْنِا  مالّسلاامهیلع َو  ٍدَّمَُحم  ِلَِّال  اّبُِحم  ْنُک 

هب اـم  هیحاـن  زا  تسیا  هیرق  هک  دـنمرک )  ) لـها زا  یـضعب  دزن  ـالا ن  فیرـش  بوتکم  نیا  هک  هدوـمرف  تاوـعد )   ) رد يدـنوار  بطق 
نامز رد  هدوب و  مالّـسلا  هیلع  نسحلاوبا  اـم  يـالوم  لاّـمج  هیرق  نآ  لـها  زا  يدرم  هک  تسا  نآ  شا  هعقاو  تسا و  دوجوم  ناهفـصا 

ارم هّللا  لوسر  نبای  هدرک  ضرع  دوش  صّخرم  ترـضح  نآ  تمدـخ  زا  هتـساوخ  نوچ  ناسارخ ،  تمـس  هب  نامیا  ناطلـس  نآ  هّجوت 
تیانع وا  هب  ار  بوتکم  نیا  ترـضح  سپ  هدوب  هّماع  زا  درم  نآ  نآ و  هب  میوج  كّربت  هک  تکرابم  ّطـخ  زا  يزیچ  هب  اـمرف  فّرـشم 

(485  ) هدومرف

هبیط هنیدم  هب  مالّسلاامهیلع  تیب  لها  دورو  نایب  رد  مهد :  لصف 

(1) هبیط هنیدم  هب  مالّسلاامهیلع  تیب  لها  دورو  نایب  رد 

هب کیدزن  ات  دندومن  لزانم  لحارم و  یط  دندش  نوریب  ماش  زا  مالّسلاامهیلع  تیب  لها  نوچ 
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مالّسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  میدیسر  هنیدم  کیدزن  نوچ  تفگ :  دوب  باکر  نیمزالم  زا  هک  َملذَج  نبریشب  دندش ، هنیدم 
ایآ دوب  رعاش  يدرم  وا  ارت  ردپ  دنک  تمحر  ادخ  ریـشب ! يا  دومرف : تخارفا و  رب  اه  همیخ  دمآ و  دورف  تسناد  راوازـس  هک  ار  یّلحم 

وش و هنیدـم  لـخاد  ورب  سپ  دومرف : مرعاـش .  زین  نم  هّللا ،  لوسر  نباـی  یلب  مدرک :  ضرع  يراد ؟  ردـپ  تعنـص  زا  يا  هرهب  زین  وت 
 . نک هاگآ  ام  ندمآ  وا و  تداهش  زاار  هنیدم  مدرم  ناوخب و  مالّسلا  هیلع  هّللادبعوبا  هیثرم  رد  يرعش 

: ِتایبالا ِهِذِه  ِماقَْملا  اده  یف  َرُکذَا  ْنَا  ُبِساُنی  ُتُلق َو 

اهِعراوَش یف  ْخَرْصاَو  ِهنیدَْملاَبْجُع  رعش : 

اعَزَج اِهب  اینُّدلا  الْمَت  ٍهَخرَِصب 

ْمِِهب ُخیرَّصلا  يَداناِذا  َنیذَّلا  يِدان 

اعَجَر ِِهتوَص  نِم  ًيدَص  َلبَق  ُهْوََّبل 

ُمِِهب يذَّلا  ِدْمَْحلا  ِهَْبیَش  ینب  ای  ُلق 

اعَف َتْرا  هّللا َو  ِنید  ُمئاعَد  ْتَماق 

ٌهَفِصاع ِّفَّطلِاب  ْتَفَصَع  ْدَقف  اُومُوق 

اعَدَْصناَف ِّزِْعلا  ِدْوَط  ِءاجرَاب  َْتلام 

ترـضح دجـسم  هب  نوچ  مدـش ،  هنیدـم  لخاد  ات  متخات  هنیدـم  يوس  هب  مدـش و  بسا  رب  راوس  ترـضح  رمالا  بسح  تفگ :  ریـشب 
 : متفگ رعش  ود  نیا  مدرک و  دنلب  يراز  هیرگ و  هب  ادص  مدیسر  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ 

اِهب مَُکل  َماقُم  َبِرثَی ال  َلْهَا  ای  رعش : 

ٌرارْدِم یعُمْدَاَف  ُنیسُْحلا  َِلُتق 

ٌجَّرَضُم َءالَبرِکب  ُهنِم  ُمْسِجلَا 

ُراُدی ِهانَْقلا  یَلَع  ُهنِم  ُسءاَّرلاَو 

نم مشچ  زا  کشا  بالیـس  ببـس  نیا  هب  دش و  دیهـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دینکن  تماقا  هنیدـم  رد  رگید  هنیدـم  لها  يا  ینعی  ؛
نآ .دننادرگ  یم  اهرهـش  رد  اه  هزین  رـس  رب  ار  شـسّدقم  رـس  هداتفا و  نوخ  كاخ و  نایم  رد  البرک  رد  شفیرـش  ندـب  تسا ،  ناور 

دایرف تقو 
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امش رهـش  رهاظ  رد  دنا و  هدیـسر  امـش  کیدزن  هب  اهرهاوخ  اه و  هّمع  اب  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  کنیا  مدرم  يا  هک  مدروآرب 
 . منک یم  تلالد  وا  ترضح  هب  ار  امش  امش و  يوس  هب  مناشیا  کیپ  نم  دنا و  هدروآ  دورف  شیوخ  لحر 

دندش و نوریب  اه  هناخ  زا  هدرپ  یب  هبوجحم  تارّدخم  تخاس ،  روشن  حبـص  ار  هنیدم  هصرع  هک  دوب  روص  هخفن  ریـشب  گناب  یئوگ 
دندرک و دنلب  يراز  هلان و  هب  اهادص  دندیشارخب و  اهور  دندیود و  نوریب  هنهرب  ياهاپ  هتفـشآ و  ياهوسیگ  هفوشکم و  ياهتروص  اب 

میظع نآ ،  زا  یمتام  رت و  خلت  نآ ،  زا  يزور  دوب و  هتشگن  هدهاشم  تلاح  نآ  هب  هنیدم  زگره  و  دندیشک ، هاروبثاو  هالیواو و  دایرف 
.دوب هدشن  رادید  رت 

هزات یعان !  يا  تفگ :  هاگنآ  دناوخ  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  ترـضح  هیثرم  رد  يراعـشا  هک  مدـید  ار  يا  هیراج  تفگ :  ریـشب 
یم اـجک  زا  یـسک و  هچ  وگب  نونکا  دوب ، هتفریذـپن  يدوبهب  زونه  هک  ار  یبوـلق  تحارج  يدیـشارخب  ار و  اـم  هودـنا  نزح و  يدرک 

اب ترـضح  نآ  دوخ  هداتـسرف و  امـش  يوس  هب  ارم  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  میالوم  هک  مَملذَـج  نب  ریـشب  نم  متفگ :  یـسر ؟ 
تیب لها  يوس  هب  دنتـشاذگب و  ارم  مدرم  تفگ  ریـشب  هدمآ ،  دورف  هنیدم  کیدزن  عضوم  نالف  رد  مالّـسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  تالایع 

تیعمج نانچ  مالّسلا  هیلع  داجس  دّیس  همیخ  فارطا  مدید  مدیسر  یتقو  متخاتب  بسا  هدرک و  هلجع  زین  نم  دنتفاتـشب ، مالّـسلاامهیلع 
رب ياپ  مرجال  متفاین  روبع  هار  مدش و  هدایپ  بسا  زا  دوبن  نتفر  هار  هک  دوب 
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رد دروآ  فیرـشت  نوریب  همیخ  زا  ترـضح  نآ  مدـید  مدـیناسر  ترـضح  نآ  همیخ  کـیدزن  هب  ار  دوخ  اـت  هتـشاذگ  ناـمدرم  شود 
درک و رضاح  ( 486  ) یـسرُک زین  یمداخ  دـنک و  یم  كاپ  ار  شیوخ  مشچ  کشا  هتفرگ و  شکرابم  تسد  رب  یلامتـسد  هک  یتلاح 

دنلب هلان  هیرگ و  هب  زین  مدرم  يادـص  دـیامن و  دـناوت  یمن  يراددوخ  هک  هتفرگ  ورف  ار  وا  ناـنچ  هیرگ  نکل  تسـشن .  وا  رب  ترـضح 
سپ هتـشگ ،  هدـحاو  هجـض  مدرم  ياهادـص  زا  نیمز  هعقب  نآ  دـنتفگ و  یم  تیلـست  تیزعت و  ار  ترـضح  نآ  وـس  ره  زا  و  تـسا ، 

لصاح و هک  دومرف  هبطخ  زاـغآ  دـندش  تکاـس  نوچ  دیـشاب  تکاـس  یتخل  هک  دومرف  هراـشا  كراـبم  تسد  هب  ار  ناـشیا  ترـضح 
 : تسا نینچ  یسراف  هب  نآ  هصالخ 

زا هک  يدنوادخ  نآ  تسا و  قئالخ  عیمج  قلاخ  ازج و  زور  راذـگ  نامرف  میحر ،  نمحر و  نیملاعلا و  ّبر  هک  ار  يدـنوادخ  دـمح 
میظع و ياـه  بْطَخ  ياـهتاقالم  هب  ار  ادـخ  مراذـگ  یم  ساپـس  تسا ،  راکـشآ  وا  دزن  ناـهنپ  ياـهزار  تـسا و  رود  اـهلقع  كاردا 

 . نیگنس تخس و  یتبیصم  زوس و  ربص  ياه  َملَا  زودنا و  مغ  بئاون  گرزب و  بئاصم 

.دش عقاو  مالسا  رد  هک  یگرزب  هنخر  هب  گرزب و  ياهتبیصم  هب  تخاس  التبم  نحتمم و  ار  ام  هک  ار  يادخ  دمح  ساّنلا !  اهّیا 

دش هتشک  انامه  ِنانِّسلا ؛ ِلِماع  ِقوَف  ْنِم  ِناْدُلْبلا  ِیف  ِهِْساَِرب  اوُرادَو  ُُهتَْیبِصَو  ُهُؤآِسن  َِیبُسَو  ُُهتَْرتِع  مالّـسلا َو  هیلع  ُنیـسُْحلا  هّللادبع  وبَا  َِلُتق 
دندرک هزین  رس  رب  ار  شکرابم  رس  وا و  نادنزرف  نانز و  دندش  ریسا  وا و  ترتع  مالّسلا و  هیلع  هّللادبع  وبا 
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.درادن هیبش  لثم و  هک  تسا  یتبیصم  نیا  دندینادرگب و  اهرهش  رد  و 

رابکـشا هعقاو  نیا  رادید  زا  سپ  هک  تسا  مشچ  مادک  و  دنـشاب ، داش  لد  یتبیـصم  زا  دعب  هک  اهامـش  زا  دننادرم  مادـک  ساّنلا !  اهّیا 
دوخ ياهجوم  اب  اهایرد  دنتـسیرگ و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  لتق  يارب  هناگتفه  ياهنامـسآ  انامه  دیامن  سبح  ار  دوخ  کشا  دـشابن و 

دندروآرب و دوخ  داهن  زا  شتآ  ناتخرد  ياه  هخاش  دندیلانب و  نیمز  فارطا  دندمآ و  شورخ  هب  اهنامسآ  ناکرا  دنتخیر و  کشرس 
.دندش ناتسادمه  تسدمه و  تبیصم  نیا  رد  اعیمج  اهنامسآ  لها  نیبّرقُم و  هکئالم  راِحب و  اه  هّجل  اهایرد و  نایهام 

مادـک و  دـشن ، وا  يوس  هب  لیام  هک  تسا  یبلق  مادـک  دـشن و  هتفاکـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  لتق  زا  هک  تسا  یلد  مادـک  ساّنلااهّیا ! 
.دینش دناوتب  دیسر  مالسا  هب  هک  ار  تبیصم  نیا  هک  تسا  یشوگ 

ناریـسا اب  هک  دندرک  راتفر  نانچ  ام  اب  دندنکفا ، رود  دوخ  راید  زا  دندومن و  هدـنکارپ  دـنداد و  عفد  دـندرک و  درط  ار  ام  ساّنلااهّیا ! 
تمرح ّقح  رد  هک  اهشرافس  نآ  ياج  هب  رگا  دنگوس  ادخ  هب  میشاب ؛  هدش  یتریرج  مرج و  بکترم  هکنآ  نودب  دننک  لباک  كرت و 

.َنوُعِجار ِْهَیِلا  ّانِاَو  هّلل  ّانِاَف  دندرک  یمن  رتدایز  دندرک  هچنآ  زا  داد  یم  نامرف  ام  رب  ملظ  تراغ و  لتق و  هب  دومرف ؛ ام  تیامح  و 

بئاصم نیا  لباقم  رد  هک  میناهاوخ  یلاعت  قحزا  دوب ، راوشد  خلت و  تخس و  هدنزوس و  كاندرد و  گرزب و  ردقچ  ام  تبیصم  نیا 
ار نامولظم  ام  داد  دشک و  ماقتنا  ام  نانمشد  زا  دنک و  اطع  رجا  تمحر و  ام  هب 
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هک تساوخ  رذع  تساخرب و  ناحوُص  نب  هعَصْعَص  نب  ناحوُص  دیـسر  تیاهن  هب  ترـضح  نآ  مالک  نوچ  .دیوج  زاب  ناراکمتـس  زا 
دومرف و لوبق  ار  وا  رذُع  ترضح  متسناوتن ،  ار  امش  ترصن  ببـس  نیا  هب  مدوب و  هدش  ریگ  نیمز  هداتفا و  اپ  زا  نم  هّللا !  لوسر  نبای 

.داتسرف تمحر  هعصعص  وا  ردپ  رب 

هیلع هّللا  یلص  تلاسر  ترضح  رّهطم  حیرـض  رّونم و  دقرم  رب  ناشیا  رظن  نوچ  دندرک  هنیدم  گنهآ  مالّـسلاامهیلع  تیب  لها  اب  سپ 
دندرک ریـسا  ار  مرتحم  تیب  لها  دندرک و  دیهـش  هنـشت  بل  اب  ارت  ِنیـسح  هادّمحماو !  هاّدجاو  هک  دندیـشک  دایرف  داتفا  ملـس  هلآ و  و 

رد و زا  هیرگ  هلان و  يادص  تساخرب و  هنیدـم  لها  زا  شورخ  رگید  راب  سپ  (. 487) دنشاب هدرک  ریبک  ریغص و  رب  محر  هکنآ  نودب 
دیسر مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترـضح  دجـسم  رد  هب  نوچ  مالّـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  هک  هدش  لقن  و  دش ، دنلب  راوید 
نیسح مردارب  انامه  راوگرزب  ّدج  يا  مالّسلا ؛  هیلع  نیـسُحلا  یِخَا  َکَیِلا  ٌهَیِعان  ّینِا  هاّدَج !  ای  هک  درک  ادن  تفرگب و  ار  رد  يوزاب  ود 

 . ما هدروآ  وت  يارب  ار  وا  تداهش  ربخ  نمو  دنتشک  ار  مالّسلا  هیلع 

سرپب رگج  نینوخ  بنیز  لاح  زیخرب  رعش : 

سرپب رسپ  لاح  هدزمتس  رتخد  زا 

يا هدوبنرگ  الب  تشد  هب  ناگتشک  اب 

سرپب رس  هب  رس  ناشتیاکح  ما  هدوب  نم 

ماش تشذگ  رس  زا  هفوک و  يارجام  زا 

سرپب رگد  ثیدح  هدینشان  هّصق  کی 

قشمد هفوک و  رفس  زا  تناکدوک  زا 

سرپب رفس  جنر  لزانم و  ندومیپ 

ربخ شا  هراپ  دص  نت  زا  هنیکس  دراد 

غرم هتفکش ز  لُگ  ِلاح 
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سرپب رحس 

ام رارق  یب  لد  رابکشا و  مشچ  زا 

سرپب رذگ  نادیهش  يوس  هب  نوچ  میدرک 

تسکش مهب  ثداوح  گنس  مرپ ز  لاب و 

سرپب رپ  هتسکشب  رئاط  لاح  زیخ  رب 

هیلع نیـسحلا  نب  یلع  يوس  هب  درک  یم  رظن  هاگره  دش و  یمن  کشخ  شمـشچ  کشا  دوب و  هیرگ  لوغـشم  هرّدـخم  نآ  هتـسویپ  و 
.وا هّصغ  دش  یم  دایز  وا و  نزُح  دش  یم  هزات  مالّسلا 

لابقتـسا هب  بلّطملادـبع  لآ  زا  دـمآ  نوریب  ینز  دـندش  هنیدـم  لخاد  نوچ  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  يربط  و 
 : تفگ یم  تسیرگ و  یم  دوب و  هتشاذگ  رس  رب  ار  دوخ  نیتسآ  دوب و  هدرک  ناشیرپ  وم  هک  یتلاح  رد  ناشیا 

 : رعش

مَُکل ُّیبَنلا  َلاق  ْنِا  َنُولوُقَت  اذام 

مَمُالا ُرِخآ  ُْمتنَا  ُمْتلَعَف َو  اذام 

يدَقَتْفُم َدَعب  یلْهَِاب  یتِرتِْعب َو 

ٍمَِدب اوجِّرُض  مُْهنِم  يراُسا َو  مُْهنِم 

مَُکل ُتْحَصَن  ِْذا  یئازَج  اذه  َناک  ام 

ٍمِحَر يوَذ  یف  ٍءوَُسب  ینوُُفلْخَت  ْنَا 

تسیرگ دوخ  راوگرزب  ردپ  رب  لاس  لهچ  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  هک  تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و 
بانج نآ  يارب  ماعط  بآ و  راطفا  ماگنه  ترـضح  نآ  مالغ  تشاد و  مایق  تداـبع  هب  اهبـش  تشاد و  هزور  اـهزور  تّدـم  نیا  رد  و 

هّللا ِلوُسر  ُْنبا  َلـُِتق  دومرف : یم  ترـضح  نم .  يـالوم  يا  روخب  درک  یم  ضرع  داـهن و  یم  باـنج  نآ  شیپ  رد  درک و  یم  رـضاح 
؛ اناشْطَع هّللا  ِلوُسَر  ُنبا  َِلُتق  اِعئاج ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 

دیهش هنشت  بل  هنسرگ و  مکش  اب  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  رسپ  هکنآ  لاح  مروخب و  ماعط  بآ و  هنوگچ  نم  ینعی 
تاملک نیا  .دندرک و 
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ات دوب  لاح  نیدـب  هتـسویپ  تشاد و  یم  طولخم  جوزمم و  هدـید  بآ  اب  ار  بآ  ماعط و  هکنآ  ات  تسیرگ  یم  تخاس و  یم  ررکم  ار 
(. 488) درک تاقالم  ار  دوخ  يادخ 

زین نم  درب  فیرشت  ارحص  هب  مالّسلا  هیلع  داّجس  دّیس  ترضح  يزور  تفگ :  هک  هدش  تیاور  ترـضح  نآ  نامالغ  زا  یکی  زا  زین  و 
هک ار  وا  هیرگ  مدینش  یم  نم  يراومه و  ان  گنس  يور  رب  هدرک  هدجس  هک  ار  وا  متفای  مدیسر  یتقو  مدش  نوریب  بانج  نآ  يافق  زا 

: دناوخ هدجس  رد  ار  تالیلهت  نیا  هبترم  رازه  هک  مدرمش  دینادرگ و  یم  دوخ  هنیس  رد 

اقیدْصَتَو انامیا  ُهّللا  ِّالا  َهِلاال  اّقِرَو  ادُّبَعَت  ُهّللا  ِّالا  َهِلا  اّقَح ال  اّقَح  ُهّللاِّالا  َهِلا  ال 

دّیـس و يا  مدرک :  ضرع  نم  هتفرگورف  شناگدـید  بآ  ار  شکرابم  هیحل  نویامه و  تروص  مدـید  تشادرب  هدجـس  زا  رـس  هاگنآ 
؟ ددرگ مک  امش  هیرگ  دوش و  مامت  امش  هودنا  هک  دشن  نآ  تقو  نم !  ياقآ 

زا یکی  یلاـعت  ّقح  تشاد  رـسپ  هدزاود  دوب ، هداز  ربمغیپ  ربـمغیپ و  مالّـسلاامهیلع  میهاربا  نب  قاحـسا  نب  بوقعی  وت ! رب  ياو  دومرف :
زا شمـشچ  هدیمخ و  شتـشپ  دیدرگ و  دیفـس  شرـس  يوم  رـسپ  نآ  تقرافم  هودـنا  نزح و  زا  درک و  بیاغ  وا  رظن  زا  ار  شنارـسپ 

تیب لها  زا  نت  هدفه  اب  ار  مردارب  ردپ و  دوخ  مشچ  هب  نم  نکلو  دوب ، هدـنز  ایند  رد  شرـسپ  هکنآ  لاح  دـش و  انیبان  هیرگ  يرایـسب 
(. 489 !) دوش مک  ما  هیرگ  دسر و  تیاغ  هب  نم  نزح  هنوگچ  سپ  مدید ،  هدیرب  رس  هتشک و  دوخ 

زا شراوگرزب  ردپ  لتق  زا  دعب  ترضح  نآ  هک  هدش  تیاور  و 
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ؤملاریما شدـج  ترایز  هب  یهاگ  دومرف و  لزنم  لاس  دـنچ  دـنیوگ  رداچ ) هایـس   ) هک یئوم  هناخ  رد  هیداـب  ردو  تفرگ  هراـنک  مدرم 
.دش یمن  علطم  یسک  تفر و  یم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  شردپ  مالّسلا و  هیلع  نینم 

دعب دوب  رضاح  ّفَط  هعقاو  رد  هک  مالّـسلااهیلع  هنیکـس  ردام  سیقلاءرما  رتخد  بابر  هک  تسا  لوقنم  هربتعم  بتک  زا  يا  هلمج  رد  و 
: دومرف باوج  رد  دندش  وا  جیوزت  ناهاوخ  شیرق  فارشا  تسجن و  زیهرپ  دَرب  ّرَح و  زا  تسـشنن و  فقـس  ریز  رد  هنیدم  هب  دورو  زا 
هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  زا  دعب  يرهوش  ردپ  رگید  نم  ینعی  مّلـس ؛  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  ِلُوسَر  َدَْعب  ٌوْمَح  یل  ُنوُکَی  ال 

(490  .) تفر نوریب  ایند  زا  نزح  هّصغ و  زا  ات  تسیرگ  بش  زور و  هتسویپ  مهاوخن و  مّلس 

: درک داشنا  ترضح  نآ  هیثرم  رد  مالّسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  لتق  زا  دعب  بابر  ار  تایبا  نیا  هدش ك  لقن  جرفلاوبا  زا  و 

ِهب ُءاضَتُْسی  ارُون  َناک  يذَّلا  َّنِا  رعش : 

ٍنُوفدَم ُریَغ  ٌلیتَق  َءالبرِکب 

ًهَِحلاص ُهّللا  َكازَج  ِّیبَّنلا  َْطبِس 

ِنیزاوَملا َنارْسُخ  َْتبَّنَجَو  اّنَع 

ِِهبُذُولَا ابْعَص  ًالَبَج  یل  َْتنُک  ْدَق 

ِنیّدلاَو ِمْحَّرلاب  اُنبَحْصَت  َتنُکَو 

ْنَم َنیِلئاّسِلل َو  ْنَمَو  یماتَْیِلل  ْنَم 

ٍنیکسِم ُّلُک  ِهَیِلا  يوءاَیَو  ینعَی 

ُمُکرْهِِصب ارهِص  یغَْتبَا  هّللاَو ال 

(491) ِنیّطلاَو ِْلمَّرلا  َنیب  َبَّیَُغا  یّتح 

ُهّللا ُهَنََعل  ٍدایز  ِْنب  هّللاُدـیبُع  َِلُتق  یتح  ٍجَـجِح  ِسْمَخ  یِلا  ٌناخُد  یِمِـشاه  ِراد  یف  َِياُر  الَو  ْتَبَـضَتْخا  الو  ٌهَّیمـشاه  ْتَلَحَتْکا  ُهَّنَءا  يوَرَو 
(492  .) یلاعَت

، دومرفن باضخ  ار  دوخ  دیشکن و  مشچ  رد  همرس  مشاه  ینب  زا  ینز  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  هک  هدش  تیاور  ینعی 
جنپ زا  سپ  ات  تساخنرب  مشاه  ینب  خبطم  زا  دود  و 
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.دش لصاو  كرد  هب  نیعل  دایز  نب  هّللادیبع  هک  لاس 

یتقو داتسرف  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  يارب  ار  وا  سحن  رس  راتخم  دش  هتـشک  نوعلم  دایز  نبا  نوچ  هک  دیوگ : ّفل  ؤم 
رب ار  ام  هک  يزور  دومرف : دروآ و  ياج  هب  رکش  هدجس  دوب  ندروخ  اذغ  لوغشم  دندروآ  ترضح  نآ  تمدخ  ار  نوعلم  نآ  رس  هک 

ياذغ سلجم  رد  ار  رفاک  نیا  رـس  ات  مورن  ایند  زا  هک  مدرک  تساوخ  رد  دوخ  يادـخ  زا  نم  دروخ ، یم  اذـغ  دـندرک  دراو  رفاک  نیا 
هک ار  راتخم  دهد  ریخ  يازج  ادـخ  و  ( 493 ،) دروخ یم  اذغ  دوب  رفاک  نیا  لباقم  مراوگرزب  ردـپ  رـس  هکنانچ  مه  منک  دـهاشم  دوخ 

.دومن ام  یهاوخنوخ 

(2) هبیط هنیدم  هب  مالّسلاامهیلع  تیب  لها  دورو  نایب  رد 

نـالد و هتـسکش  بولق  دومن  داـشو  یئوجلد  هکلب  درک  داـش  ار  اـّما  كراـبم  بلق  هنوـگچ  هک  راـتخم  لاـح  دوـش  موـلعم  اـجنیا  زا  و 
تماـقا تیزعت  مسارم  هب  دـندوب و  زادـگ  يراوگوس و  رد  لاـس  جـنپ  هک  ار  ربمغیپ  لآ  ماـتیَا  لـمارَا و  ناـگدز  تبیـصُم  ناـمولظم و 

.دومن ناشیا  هب  اهتناعا  درک و  دابآ  ار  ناشیا  ياه  هناخ  دروآ ، رد  ازع  زا  ار  ناشیا  هکنآ  هوالع  هب  هکلب  دندوب  هدومرف 

نآ نوچ  درک ، یم  ارادم  یئوکین و  وا  اب  هک  تشاد  یناملـسم  هیاسمه  يرفاک  صخـش  هک  هدـش  تیاور  ثیدـح  هربتعم  بتک  رد  و 
يو هب  شتآ  ترارح  هک  دومرف  انب  شتآ  طـسو  رد  لِـگ  زا  يا  هناـخ  یلاـعت  ّقح  تفر  منهج  هب  یهلا  هدـعو  بسح  رب  درمب و  رفاـک 

ره (. 494  ) يدیناسر ناملـسم  هب  نآ  هک  تسا  ییوکین  نآ  يازـس  نیا  دـنتفگ  وا  هب  دـسرب و  منهج  ریغ  زا  وا  يزور  دـناسرن و  ررض 
لاح هاگ 
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رابخا هدوب و  وا  هّیضرم  تریس  وحن  نیا  هک  راتخم  لاح  دوب  دهاوخ  هنوگچ  سپ  دشاب ، هنوگ  نیا  یناملسم  هب  ناسحا  هطساو  هب  رفاک 
.دوش ءاصحا  هک  تسا  نآ  زا  هدایز  نم  ؤم  بلق  رد  رورس  ءاقلا  تلیضف  باب  رد  هربتعم 

دّیس ترضح  ياعد  ود  و  درک ، داش  ار  مالّسلاامهیلع  تلاسر  تیب  لها  ناگدز  متام  نوزحم  ياهلد  یسب  هک  راتخم  لاح  اشوخ  سپ 
ندینازوس لهاک و  نب  هلمرح  نتشک  رگید  دش و  مولعم  هکنانچ  دایز  نبا  نتشک  یکی  دش : باجتسم  وا  تسد  رب  مالّـسلا  هیلع  داّجس 

مدیـسر مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  تمدخ  متفر و  جح  رفـس  هب  هفوک  زا  تفگ :  هک  تسا  ورمَع  نب  لاهنم  ربخ  رد  هچنانچ  نآ ؛ 
زا وا و  رب  نیرفن  هب  تشادرب  تسد  ترـضح  دوب ، هدـنز  هفوک  رد  متـشاد  هضرع  لهاک  نب  هلمرح  لاـح  زا  دیـسرپ  نم  زا  باـنج  نآ 

متفر راتخم  ندید  هب  يزور  متـشگرب  هفوک  هب  نوچ  تفگ :  لاهنم  ار ، شتآ  نهآ و  ترارح  دناشچب  ایند  رد  ار  وا  هک  تساوخ  ادخ 
رظتنم هک  یـسک  لـثم  درک  ربـص  يا  هظحل  هفوک ،  هساـنک  هب  میتـفر  مه  اـب  درک و  راوس  زین  ارم  دـش و  راوس  دـیبلط و  بسا  راـتخم  ، 

درک رما  دروآ و  اج  هب  ار  يادـخ  دـمح  هّللا  همحر  راتخم  دـندروآ  وا  دزن  هب  دـندوب و  هتفرگ  ار  هلمرح  مدـید  هاگان  هک  دـشاب  يزیچ 
تفگ راتخم  متفگ ،  هّللا  ناحبـس  هّللا  ناحبـس  مدید  نینچ  نوچ  نم  دـندز  شتآ  ار  وا  نآ  سپ  زا  دـندرک و  عطق  ار  وا  ياپ  تسد و 

؟  یتفگ حیبست  هچ  يارب 

مالّسلا و هیلع  داّجس  دّیس  ترضح  نیرفن  تیاکح  نم 
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درکرکش و هدجـس  دروآ و  ياج  هب  ینالوط  زامن  تعکر  ود  دش و  هدایپ  شیوخ  بسا  زا  راتخم  مدرک .  لقن  ار  وا  ياعد  تباجتـسا 
لیم اذغ  دوش و  لخاد  هک  مدرک  توعد  هناخ  هب  ار  وا  نم  میدیسر  ام  هناخ  کیدزن  نوچ  میتشگ ،  رب  مه  اب  سپ  ار  هدجس  داد  لوط 

نم تسد  هب  هک  هدرک  اـعد  دـنچ  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  هک  يداد  ربـخ  ارم  وـت  لاـهنم !  يا  تفگ :  راـتخم  دـنک ،
هزور دـیاب  بلطم  نیا  رکـش  تهج  هب  هک  تسا  هزور  زور  زورما ، يراد ،  ماعط  ندروخ  شهاوخ  نم  زا  نآ  زا  سپ  هدـش  باجتـسم 

(. 495  ) مشاب

همتاخ

لوا تمسق 

نامسآ و نتسیرگ  مالّسلاامهیلع و  ناشیا  يایصوا  ناربمغیپ و  ناگتشرف و  نتـسیرگ  باب  رد  هدش  دراو  دایز  رابخا  هک  داب  فوشکم 
هدش لقن  هریثک  تایاور  مه  مالّسلا و  هیلع  نیسحلا  هّللادبعوبا  نامولظم  دّیس  بانج  تبیـصم  رد  ریط  شحو و  سنا و  نج و  نیمز و 

نآ ّقح  رد  ناّینج  يرگ  هحون  یثارم و  راعشا و  ترضح و  نآ  تداهش  رد  لابِج  راِحب و  تاتابن و  راجـشَا و  لاوحا  تادراو  باب  رد 
دئاوف البرک و  نیمز  تفارـش  مولظم و  نآ  ترایز  باوث  نایب  هدوب و  بئاـصم  مظعا  ترـضح  نآ  تبیـصم  هک  نآ  ناـیب  ترـضح و 

نایب هتشگ و  رهاظ  فیرش  ربق  نآ  زا  هک  یتازجعم  هدش و  دراو  شرّهطم  ربق  رب  هک  یمتـس  روج و  نایب  ترـضح و  نآ  هسّدقم  تبرت 
رد ار  یهلا  باذع  ینشاچ  دندربن و  هرهب  ایند  رد  اهنآ  هکنآ  ناشیا و  باذع  تّدش  ناشیا و  رفک  ترضح و  نآ  نالتاق  رب  نعل  باوث 

دنتفای و ایند 
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 . متسج یم  كّربت  نآ  زا  يرصتخم  رکذ  هب  هنیآ  ره  دوبن  راصتخا  يانب  رگا 

بابرا رظن  رد  نامولظم  تداهش  تهج  هب  ناکما  ملاع  ءازجا  رد  هّیلک  تابالقنا  زا  هلوقنم  راثآ  عیاقو و  هنوگنیا  هک  تسناد  دیاب  نکل 
دیامن رَیِس  خیراوت و  هب  عوجر  ریبخ  عّبتتم  هاگره  درادن و  یبارغتسا  داعبتـسا و  تامارک ،  تازجعم و  ءدبم و  هب  نیلئاق  للم و  نایدا و 

زا يا  هلمج  دوب و  جراخ  تداع  زا  هدوب  ترـضح  نآ  تداهـش  هنـس  هک  يرجه  مکی  تصـش و  لاس  عیاقو  هک  درک  دهاوخ  قیدصت 
.دنا هدرک  طبض  دنا  هدوبن  نتشون  فازج  عیشت و  هب  مهّتم  هک  خیرات  لها  ار  نآ 

هنـس عیاقو  رد  عطق  روط  هب  باتک  نآ  رد  تسا  ناقتا  هب  فورعم  خیرات و  لها  دمتعم  هک  خـیراوتلا )  لماک   ) بحاص يرَزَج  ریثا  نبا 
عولط تقو  رد  دندرک  یم  هدهاشم  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس  بانج  تداهش  زا  دعب  هام  هس  ای  هام  ود  مدرم  هک  هتشون  کی  تصش و 

(496  .) تسا رایسب  هربتعم  بتک  رد  لیبق  نیا  زا  .دنا و  هدیلام  نآ  هب  نوخ  ایوگ  هک  ار  اهراوید  دمآ  یم  الاب  باتفآ  ات  باتفآ 

مولظم دّیـس  تداهـش  لاس  هک  هدرک  نایب  هداهـشلا )  هَّجح  یف  هداعَّسلا  هّجُح   ) باتک رد  هنطلـسلا  دامتعا  بانج  بیرا  بیدا  لضاف  و 
يور هدوب و  بارطـضا  بالقنا و  رد  نوریب و  نوکـس  هفقو و  تلاح  زا  نیمز  يور  هّیلک  دـشاب  مکی  تصـش و  هنـس  هک  مالّـسلا  هیلع 

ملـس و هتـشر  هدوب و  نوکـس  یب  رارق و  یب  شحراوج  هلمج  هلاحمال  ای  نوگلگ و  يزیرنوخ  هزاغب  ای  ایـسآ  اپورا و  کـلامم  هحفص 
رابغ ناشیا  نیب  ام  هتخیسگ و  نامدرم  حالص 
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نابز هب  هدوب  یّتَش  تاغل  هفلتخم و  هنَـسلَا  هب  هک  تسا  ایند ) هقیتع  خـیراوت   ) باتک نآ  ياـنبم  تسا و  هدوب  هتخیگنا  رب  شروش  هنتف و 
.دیامن عوجر  باتک  نآ  هب  دوش  علطم  دهاوخ  هک  ره  هدومن  عمج  باتک  نآ  رد  هدروآ و  رد  یسراف 

یم دـیدجت  لاس  هب  لاس  هک  تمایق  زور  ات  مولظم  نآ  يراد  هیزعت  راثآ  يایاقب  زا  دوش  یم  هدـهاشم  هچنآ  ماقم  نیا  رد  تسا  سب  و 
ردـخ هلیقع  و  هدـش ،  هراشا  بلطم  نیا  هب  مالّـسلاامهیلع  تیب  لها  رابخا  رد  هکناـنچ  دورن ؛ اـهرطاخ  زاو  دوشن  وحم  وا  راـثآ  دوش و 

: دیامرف یم  هدومرف  ءاشنا  نیعل ،  دیزی  سلجم  رد  هک  يا  هبطخ  رد  مالّسلااهیلع  يربک  بنیز  تّوبن  يدث  هعیضر  تلاسر و 

(497) .انَیحَو ُتیُمت  الَو  انَرْکِذ  وُحْمَت  ِهّللا ال  َوَف  َكَدهَج  ْبِصان  َکَیعَس َو  َعْساَو  َكَْدیَکْدِِکف 

ورف ار  دوخ  ششوک  ام  توادع  رد  روآ و  لمع  هب  یهاوخ  هک  یعـس  ره  نکب و  ار  دوخ  رکم  دیک و  یناوت  دنچ  ره  دیزی : هب  هدومرف 
زا ار  بلطم  نیا  ءاملع  زا  یـضعب  .دـناریم و  یناوتن  اـم  یحو  درک و  وحم  یناوتن  اـم  رکذ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  همه  نیا  اـب  راذـگم و 

قرـش و رد  مولظم  نیا  يراد  هیزعت  ياول  لاس  همه  رد  نونکات  هملاـید  تنطلـس  ناـمز  زا  هدرمـش و  ترـضح  نآ  تارهاـب  تازجعم 
عیمج رد  دنتـسه و  رارق  یب  بات و  یب  هنوگچ  اروشاع  ماّیا  رد  بهذـم  یعیـش  مدرم  هک  دوش  یم  هدـهاشم  تسا و  اپ  رب  ملاـع  برغ 

.دنتسه تبیصم  مزاول  ریاس  ندیشوپ و  هایس  ياهسابل  ندز و  هنیس  رس و  رب  هیزعت و  سلجم  هماقا  یئارس و  هحون  لوغشم  دالب 

نیخّروم زا  يا  هلمج 
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ماما رب  متام  همطل و  هحون و  هب  ار  دادغب  لها  درک  رما  یملید  هلودلاّزعم  اروشاع  زور  ود  هاجنپ و  دصیس و  هنس  رد  هک  دنا  هدرک  لقن 
دنیامن و نازیوآ  سالپ  اهناکد  رب  دندنبب و  ار  اهرازاب  دـننک و  هایـس  ار  اهتروص  ناشیرپ و  ار  اهوم  اهنز  هکنآ  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح 
دندز و یم  هنیس  دندوب و  هدرک  هایس  هریغ  گید و  هایس  هب  ار  اهتروص  هک  یلاح  رد  دندمآ  نوریب  هعیش  ياهنز  دننکن ، خبط  نیخابط 

.ِهَعیّشلا َعَم  ِناْطلُسلا  ِنْوَِکل  نآ ،  عنم  زا  دندش  زجاع  ّتنس  لها  دوب و  نینچ  اهلاس  و  دندرک ، یم  هحون 

مـسارم هب  هک  یناسک  ای  دنتـسین  بهذم  نیا  لها  هک  یـصاخشا  یتح  دنک  یم  ریثءات  سان  هّماع  سوفن  رد  هک  تسا  نآ  بئارغ  زا  و 
دّیـس عراب  لـضاف  فیلءاـت  ملاـعلا )  هفحت   ) باـتک یتقو  مراد  داـی  نینچ  و  تسا ،  حـضاو  بلطم  نیا  هچناـنچ  دـنرادن  یتیاـنع  عرش 

رد هک  هدرک  لقن  دـنه  ناتـسرپ  شتآ  يراد  هیزعت  لاح  زا  بیجع  یحرـش  مدـید  مدرک  یم  هعلاطم  ار  يرتشوش  ( 498  ) فیطللادبع
.دنراد یم  موسرم  اروشاع  زور 

دصیس و رازه و  هنس  رد  رقحا  هک  هدومرف  نیعبرا )   ) رد هّللا  همحر  یّمقدّمحم  ازریم  جاح  بانج  لیبن  لضاف  ثّدحم  لیلج و  خیش  و 
بّـصعتم هکلب  بهذـم  یّنـس  اجنآ  لـها  رثکا  هک  هیبوقعی  رد  اروشاـع  لّوا  رد  مدوب ،  ـالبرک  قیرط  رد  اروشاـع  ماـّیا  رد  ود  تسیب و 

؟  تسا ربخ  هچ  مدیسرپ  اجنآ  لها  زا  یکدوک  زا  مدینش ،  لافطا  تاوصا  یئارس و  هحون  ياون  بش  رد  دنتسه 

مولظم دّیس  متفگ :  مولظَْملا !  دِّیّسلا  یَلَع  نوُحُونَی  تفگ :  باوج  نم  هب  یبرع  نابز  هب 
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 . مالّسلا هیلع  ُنیسُْحلا  انُدّیَس  تفگ :  تسیک ؟ 

ای دایرف  دنا  هدش  هتسد  همه  دنرادن  یهاگآ  تعیرش  مسارم  زا  هک  نانیشن  نابایب  مدید  مدوب  ناتـسدرک  رد  هک  اروشاع  ماّیا  هّیقب  رد  و 
.دور یم  کلف  هب  اهنآ  نیسح 

: َلیق ام  َمِعن  و 

تسین یگنس  نارواخ  تشد  رس  ات  رس  رعش : 

تسین یگنر  وا  رب  هدید  لد و  نوخ  زک 

تسین یگنسرف  چیه  نیمز و  چیه  رد 

تسین یگنتلد  هتسشن  تمغ  تسد  زک 

هکنیا رب  دراد  تلالد  هریثک  رابخا  هچنانچ  تاـناویح ؛  تاـتابن و  تاداـمج و  رد  تسا  ترـضح  نآ  تبیـصم  ریثءاـت  نیا  زا  بجع  و 
هّیلک تابالقنا  دندرک و  هیرگ  دوخ  زا  بقرتم  عضو  رب  کی  ره  دندش و  ملءاتم  نامولظم  دّیـس  زادگناج  تبیـصم  رب  تادوجوم  هّیلک 

نآ هطـساو  هب  تسا  یهلا  ضیف  یقلت  زا  تراـبع  هک  یقیقح  تبـسانم  یعقاو و  طاـبترا  هطـساو  هب  داد  تسد  ناـکما  ملاـع  ءازجا  رد 
دنراد بانج  نآ  اب  هک  دوخ  یعیبط  لامک  رد  کی  ره  هبّقرتم  تایّقرت  لین  رد  نویامه  تاذ  نآ  تاکرب  زا  دادمتـسا  سّدـقم و  دوجو 

هدهاشم دنداد و  تداهش  همه  نمهرب  نم و  ؤم  نمشد و  تسود و  و  دیـشک ، ناوتن  راک  يور  رب  هدرپ  هک  دش  رادومن  یهجو  رب  وا  و 
.دندرک

لصاح هب  اذهل  تسین  هتسیاش  رصتخم  نیارد  زین  نآ  زا  یئزج  لقن  لقتسم و  تسا  یباتک  عضو  یعدتسم  رابخا  نیا  يافیتسا  نوچ  و 
 . مینک یم  هراشا  راثآ  رابخا و  نآ  زا  یضعب 

ات مالّسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  رب  نایشحو  ناغرم و  ناینجو و  نایمدآ  دنتسیرگ  هک  تسا  يورم  مالّسلا  هیلع  مولعلا  رقاب  ترضح  زا 
(499  .) تخیر ورف  ناشیا  کشا 

نوچ هک  تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و 
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نیمز نامسآ و  نیبام  هچنآ  تسا و  اهنآ  رد  هچ  ره  هناگتفه و  ياهنامسآ  وا  رب  دنتسیرگ  دش  دیهش  مالّسلا  هیلع  هّللادبعوبا  ترـضح 
ترـضح نآ  رب  دنتـسیرگ  و  دوش ، یمن  هدـید  هچ  ره  دوش و  یم  هدـید  هچ  ره  منهج و  تشهب و  رد  دـنک  یم  تکرح  هچنآ  تسا و 

(. 500) ربخلا زیچ  هس  رگم 

تنعل هّیما  ینب  رد  دـیآ  یم  دورف  وت  تداهـش  زا  دـعب  هک  دومرف  مالّـسلاامهیلع  نیـسح  ماـما  هب  نسح  ماـما  هک  تسا  يربخ  لـیذ  رد 
.اهایرد رد  اهیهام  اهارحص و  رد  شوحو  یتح  زیچ  همه  وت  رب  دنک  یم  هیرگ  دراب و  یم  نوخ  نامسآ  يادخ و 

 . تشذگ حابص  لهچ  ترضح  نآ  رب  باتفآ  نیمز و  نامسآ و  نتسیرگ  هب  ار  هرارز  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  رابخا 

لتق بش  سدقملا  تیب  لها  ام  هک  ادخ  هب  مسق  تفگ :  هک  سّدقملا  تیب  لها  زا  نت  کی  زا  هدرک  تیاور  هّللا  همحر  قودص  خـیش 
هک میدید  نوخ  نآ  ریز  هکنیا  رگم  يا  هرخص  ای  یخولک  ای  یگنس  نیمز  زا  میتشادن  رب  میتخانش ،  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح 
رد درک  یم  ادـن  يدانم  هک  میدینـش  و  دـیراب ، نامـسآ  زا  هزات  نوخ  زور  هس  ات  دـش و  خرـس  هقلح  دـننام  اهراوید  تسا و  نایلغ  رد 

(. 501  ) خلا انیسُح ) ْتَلَتَق  ًهَُّما  اوُج  ْرَتَا   ) لیل فوج 

هیلع ءادهشلا  دّیس  ترضح  تارایز  زا  يا  هلمج  رد  هنیدم و  هب  دورو  ماگنه  رد  مالّسلا  هیلع  داّجـس  دّیـس  ترـضح  يا  هبطخ  یط  رد 
عوقو هب  تداهش  هک  ّتنس  لها  تاملک  هّماع و  رابخا  هدش و  تاقولخم  بالقنا  تادوجوم و  هیرگ  هب  هراشا  رگید  تایاور  مالّـسلا و 

یمظع تبیصم  نیا  زا  هبیرغ  راثآ 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1129 

http://www.ghaemiyeh.com


هلمج زا  درک ، لصاح  ناوت  یم  تبیـصم  مومع  يوعد  هب  عطق  عومجم ،  هظحالم  زا  تسا و  رایـسب  زین  دـنا  هداد  نیمز  نامـسآ و  رد 
اهئاُکب ُءامَّسلا َو  ِتََکب  ُْنیَـسُحلا  َِلُتق  اّـمل  هک  ( 502 () ُضْرَالاَو ُءآمّـسلا  ُمِهیَلَع  ْتََکب  امَف   ) همیرک هیآ  ریـسفت  رد  تسا  ناشیا  تاـیاور 

(503) .اُهترْمُح

دیسرپ يرهز  زا  کلملادبع  هک  هدرک  لقن  ناورم  کلملادبع  رب  يرَهُز  باهـش  نبدّمحم  دوفو  ثیدح  لیذ  رد  یـسلدنا  ِّهبَرَدبَع  ْنبِا 
هتشادرب هک  نالف  ارم  داد  ربخ  هک  تفگ :  يرهز  دش ؟ هتشک  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  هک  يزور  سدقملا  تیب  رد  دش  عقاو  هچ 
سدقملا تیب  زا  یگنـس  مالّـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  ماما  بانج  بلاط و  یبا  نب  یلع  ترـضح  تداهـش  بش  هاگحبـص  رد  دشن 

(. 504) دنتفای هزات  نوخ  نآ  ریز  هکنیا  رگم 

و ( 505 ،) دومرف کلملادبع  نب  ماشه  يارب  هک  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقابدّـمحم  ماما  زا  ار  ثیدـح  نیا  لثم  تارایزلا )  لماک   ) رد
ینز چیه  هک  دش  تفای  وا  رد  یبیط  دندرک  تراغ  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  هاگرکـشل  نوچ  هک  هدرک  تیاور  ّهبردبع  نبا  مه 

(506) .دش التبم  صرب  هب  هکنآ  رگم  درکن  نآ  لامعتسا 

.انیَسُح ْتَلَتَق  ًهَُّما  اوُجْرَتَا  هفورعم :  راعشا  راوید  رب  دالوف  ملق  نتشون  تیاکح  و 

يدینش قباس  رد  دنا  هدرک  لقن  هّماع  ياملع  هک  رّهطم  رس  نتفرگ  تهج  هب  داد  بهار  هک  ییاهلوپ  ندش  لافـس  فذخ و  تیاکح  و 
.

هیلع نیـسح  ترـضح  لتق  بش  رد  هملـس  ّما  ندینـش  .دوش و  ءاصِْحا  هک  تسا  نآ  زا  رتدایز  نایّنج  يرگ  هحون  یثارم و  تیاـکح  و 
 : تایبا نیا  هبار  نایّنج  يرگ  هحون  يرهُز  ندینش  ٍدْهَِجب و  یلِفَتْحاَف  ُنیَعای  الَا  ار : نج  هیثرم  مالّسلا 

تاّیِمِشاْهلا َءاِسن  َنیْکبَی  ّنِجلا  ُءاِسن  رعش : 

ادُودُخ َنمَْطلَیو 
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ٍتاّیِقَن ِرین  انَّدلاک 

(507  ) تاّیبَصَْقلا َدَعب  ِدوُّسلا  َباِیث  َنْسَْبلَیَو 

 : تاملک نیا  هب  ار  ناشیا  هیثرم  مهو 

دودُْخلا یف  ٌقیَرب  َُهلَو  ُهَنیبَج  ُّیبّنلا  َحَسَم  رعش : 

(508) دوُدُْجلا  : رعشُریَخ ُهُّدَج  ٍْشیُرق  اْیلُع  ْنِم  ُهاَوبَا 

مود تمسق 

رد ترمُح  نیا  هک  هتفگ  تاقبط )   ) رد دعـس  نبدّمحم  هک  تسا  طبـس ) هرکذت   ) رد مه  تسا و  روطـسم  هریغ  و  طبـس ) هرکذـت   ) رد
نوچ هک  هدرک  لقن  هرصبت )   ) باتک رد  دوخ  دج  جرفلاوبا  زا  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ترـضح  نتـشک  زا  لبق  دش  یمن  هدید  نامـسآ 

يادـخ تسا و  وا  طخـس  هرامءا  بضغ و  لیلد  یخرـس  نیا  دوش و  یم  خرـس  وا  هنوگ  بضغ  ماـگنه  هک  تسا  نآ  نابـضغ  تلاـح 
راهظا قفا  ترمُح  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  نتـشک  رد  ار  دوخ  بضغ  رثا  تسا  هّزنم  ماسجا  ضراوع  ّتینامـسج و  زا  یلاعت 

(509  .) تسا تیانج  نآ  یگرزب  لیلد  نیا  درک و 

هک دندوب  نانچ  اهراوید  هام  هس  هن  رگا  هام و  ود  مالّـسلا  هیلع  مولظم  دّیـس  تداهـش  زا  دعب  هک  تسا  هّماع  تایاور  زا  يا  هلمج  رد  و 
.دنام یقاب  یتّدم  اه  هماج  رد  يو  رثا  هک  دمآ  یناراب  نامسآ  زا  دندوب و  نوخ  هب  ْخَّطَُلم  یتفگ 

نبدّـمحم هک  هتفگ  هدـش  هتـشون  باتک  نآ  تسا  لاس  رازه  زا  هدایز  هک  يواسم )  نساحم و   ) باتک رد  یقهیب  دّـمحم  نب  میهاربا  و 
هام راهچ  ات  مور  رد  ینز  دشن  ضیح  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  لتق  زا  دعب  رگم  نامـسآ  رد  تَرمُح  نیا  دشن  هدید  هک  هتفگ  نیریس 

یهتنا ار  ربمغیپ  رـسپ  ای  ربمغیپ  امـش  دـیا  هتـشک  هک  برع  هاشاپ  هب  مور  هاشداپ  تشون  سپ  ار  وا  تفرگ  ارف  مادـنا  یـسیپ  هکنآ  رگم 
(. 510)

نیریس نبا  زا  مه 
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يزیچ دوب  بوتکم  هّینایرـس  هب  وا  رب  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  يوبن  تثعب  زا  لبق  لاس  دصناپ  دنتفای  یگنـس  هک  تسا  لوقنم 
 : تسا نیا  هّیبرع  هب  شا  همجرت  هک 

انیسُح ْتَلَتَق  ًهَُّما  اوُجْرَتَا  رعش : 

(511) ِباسَْحلا َمْوَی  ِهِّدَج  َهَعافَش 

: دوب بوتکم  وا  رب  دنتفای  یگنس  هک  هتفگ  راسی  نب  نامیلس 

 : رعش

ُهَمِطاف َهَمایْقلا  َدرَت  ْنَا  ّدبال 

ٌخَّطَُلم ِنیَسُْحلا  ِمَِدب  اهُصیمَقَو 

ُُهئآمَصُخ ُهُؤآعَفُش  ْنَِمل  ٌْلیَو 

(512) ُخَْفُنی ِهَمیْقلا  موَی  یف  ُروُّصلاَو 

 : نآ رب  دوب  بوتکم  هک  دش  هتفای  خرس  یقیقع  هک  تسا  روکذم  هریغ  و  عیبّرلا )  رَهُز   ) و لوکشک )   ) و دیهش ) خیش  هعومجم   ) رد

ینُورَثَن ِءآمَّسلا  َنِم  ُّرُداَنَا  رعش : 

ِْنیَْطبِّسلا ِِدلاو  جیوْزَت  َموَی 

اضایب ِنیَجُّللا  َنِم  یْقنَا  ُتنُک 

(513) ِْنیَسُحلا ِرَْحن  ُءامِد  ینَتَغَبَص 

رب دندوب و  هدروآ  رب  نیمز  زا  ناراّفح  هک  يدرز  کچوک  گنـس  رتشوش  رهـش  رد  متفای  هک  هدومرف  عیبرلا )  رهُز   ) رد يرئازج  دـّیس 
: دوب بوتکم  گنس  نآ 

َِبتُک مالّـسلا  هیلع  ِبلاط  یبَا  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُنیـسُْحلا  َِلُتق  اَّمل  هّللا ،  ُِّیلَو  ُِّیلَع  هّللا ،  ُلوُسَردّمحم  هّللَا  ِالا  َهِلا  میحَّرلا ال  نمحَّرلا  هّللا  ِمِسب 
(515 () 514 () َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَا  اوُمَلَظ  َنیِّذلا  ُمَْلعَیَسَو   ) َءابْصَح ٍضرَا  یلَع  ِهِمَِدب 

 - يرون مالسالا  هقث  موحرم  لیلج  ثّدحم  خیش  هچنانچ  هتفای  عوقو  ام  نامز  رد  عیاقو  نیا  ریظن  هچ  دشابن ؛ بیجع  بلاطم  هنوگ  نیا 
هک داتفا  ناـنچ  قاـفّتا  دوب  هتفر  هّلح  هب  یتقو  هک  هّللا  همحر  ینارهط  نیـسحلادبع  خیـش  موحرم  دوخ  خیـش  زا  هداد  ربخ  هارث -  باـط 
هّللا ُلوُسَردّمحم  هّللا  ِالا  َهِلا  دوب ال  شوقنم  یّقش  ره  رد  وا  نطاب  رد  دندرک  فیصنت  هّرا  اب  ار  نآ  ًالوط  دندوب و  هدرک  عطق  ار  یتخرد 
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 ! هّللا ُِّیلَو  ُِّیلَع 

ینارهط لضفلاوبا  ازریم  جاح  بانج  رهام  بیدا  لضاف  ملاع 
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نم هک  هدومرف  نآ  زا  سپ  هدرک  لقن  نیـسحلادبع  خیـش  بانج  نیقارعلا  خیـش  موحرم  زا  زین  ار  هّیـضق  نیا  شقّقحم  دـلاو  طّـسوت  هب 
یم عطق  دنیبب  هک  ره  هک  یهجو  رب  وا  نطاب  رد  تسین و  شیب  سدع  فصن  ردق  هب  هک  مدـید  یکچوک  ساملا  هعطق  نارهط  رد  دوخ 

عومجم هک  دشاب  ای )  ) ظفل ارهاظ  هک  یکچوک  هملک  اب  سوکعم  ءای  هب  یلع )   ) كرابم ظفل  دوب  شوقنم  تسین  تعانـص  هب  هک  دنک 
(516  .) تسا رایسب  خیراوت  ریس و  رد  صصق  لیبق  نیا  زا  دوشب و  یلع )  ای  )

ًالْهَج َنُوِلتاقلا  اـهُّیَا  تفگ :  یم  یلئاـق  دندینـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  لـتق  بش  رد  هک  تسا  هّماـع  بتک  زا  يا  هلمج  رد  و 
(517  ) خلا انیسُح 

هب دش  هایس  نامـسآ  هک  هدش  دراو  مه  دیراب و  نوخ  نامـسآ  دش  دیهـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  هک  تسا  ثیدح  دنچ  رد  و 
.دش هدید  نآ  ریز  هزات  نوخ  هکنیا  رگم  دشن  هتشادرب  یگنس  دش و  رادیدپ  زور  رد  اه  هراتس  هک  يّدح 

(518) .دش خرس  تسیرگب و  زور  تفه  نامسآ  تسا  رجح  نبا  تیاور  رد  و 

(519) .دش ادیپ  نامسآ  رد  یخرس  وا  زا  دعب  دوب و  کیرات  زور  هس  ات  ایند  هک  هدرک  لقن  نیریس  نبا  زا  يزوج  نبا  و 

دنتفای يا  هسینک  رد  دندوب و  هتفر  نایمور  يازع  هب  یتعامج  هک  هدرک  تیاور  يدوهمس  نیدقعلا )  رهاوج   ) زا هّدوملا )  عیبانی   ) رد و 
(. 520  ) مینادن دنتفگ : تسیک ؟  نیا  هدنسیون  هک  دندیسرپ  خلا  انیَسُح  ْتَلَتَق  ًهَُّما  اوُجْرَتَا  دوب : هتشون  هک 

قیرط نیب  رد  نایّنج  هیثرم  هحون و  زا  هدیدع  يایاضق  هدرک  تیاور  فَنِْخم )  یبا  لتقم   ) زا باتک  نآ  رد  مه  و 
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دندرک بصن  یْحمُر  رب  ار  كرابم  رس  رکـشل  دندیـسر  بهار  رید  هب  نوچ  هک  هدرک  لقن  ماش و  هب  هفوک  زا  مالّـسلاامهیلع  تیب  لها 
 : تفگ یم  هک  دندینش  یفتاه  زاوآ 

ِِهب ُتْرَُصب  یّتَح  مُُکْتئِج  ام  هّللاَو  رعش : 

ارُوحنَم ِنیَّدَْخلا  َرِفَْعنُم  ِّفَطلِاب 

ُمُهُرُوُُحن یمُْدت  ٌهَْیِتف  َُهلْوَحَو 

ارُون یجُّْدلا  َنوُشْغَی  ِحیباصَْملا  ُْلثِم 

ِِهب ُءآضَتُْسی  اجارِس  ُْنیَسُْحلا  َناک 

(521) اروُز ُلقَا  َْمل  ّینَا  ُمَْلعَی  ُهّللا 

هک دوب  نآ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  لتق  زور  رد  هرهاظ  تایآ  هلمج  زا  هتفگ  هک  تسا  لوقنم  رجح  نبا  هّیزمه )  حرش   ) زا و 
نانچ بش  یکیرات  دندش و  رادید  ناگراتـس  هک  دش  هایـس  نانچ  اوه  تشگ و  هدنکآ  نوخ  هب  اهفرظ )  ) یناوَا دیراب و  نوخ  نامـسآ 

یگنس چیه  دندش و  طلتخم  دندروخرب و  رگیدکی  هب  ناگراتـس  هدرک و  مایق  تمایق  رگم  هک  دش  نیا  نامگ  ار  مدرم  هک  درک  تّدش 
وا رد  ( 522  ) ترمُح نیا  هاگنآ  دوب  راـت  یناـملظ و  زور  هس  اـیند  تفرگ و  ندیـشوج  هزاـت  نوخ  نآ  ریز  هکنیا  رگم  دـشن  هتـشادرب 

یطویس ار  نیماضم  نیا  هب  بیرق  و  ( 523) دش رادید  وا  زا  دعب  ماودلا  یلع  دیـشک و  لوط  هام  شـش  ات  هک  هدش  هتفگ  و  دش ، نایامن 
ناشیا رکـسع  زا  يا  هقان  دش و  رتسکاخ  دوب  ناشیا  رکـسع  رد  هک  ( 524  () یـسْرَو  ) و هتفگ :  هاگنآ  هدرک  رکذ  ءافلخلا ) خـیرات   ) رد

(. 525) دوب خلت  ِربَص  دننام  دندرک  خبط  ار  وا  دندید و  شتآ  دننام  وا  تشوگ  رد  دندرک  رحن 

.دروآ رد  ءاصحا  رصح و  هطیح  رد  ناوتب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  ّتنس  لها  بتک  يواطم  رد  تاملک  هلوقم  نیا  زا  هلمجلاب ؛ 

: ٍهبیرغ ٍهَیاکِِحب  َمالْکلا  متَخن  و 

هب هارث -  باط  يرون -  ثّدحم  موحرم  خیش 
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هک هدرک  لقن  هّللا  همحر  یـساملس  نیدـباعلا  نیز  ّالم  دـنوخآ  هیلاع  تاماقم  هرهاب و  تامارک  بحاص  لیلج  ملاـع  زا  حیحـص  دـنس 
سپ تسا  نادمه  هب  بیرق  هک  دنولا  هوک  هب  داتفا  ام  روبع  میدرک  تعجارم  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  ترایز  رفـس  زا  نوچ  هدومرف 
هاگان هوک  هنماد  رد  مدرک  یم  رظن  نم  دـندش و  همیخ  ندز  لوغـشم  ناـهارمه  سپ  دوب  عیبر  لـصف  مسوم  اـجنآ و  رد  میدـمآ  دورف 
هتسشن یئوکس  رب  تشاد  رس  رب  يدیفس  همامع  هک  مدید  ار  يدیفس  نساحم  درم  ریپ  مدرک  لمءات  نوچ  داتفا  يدیفس  زیچ  هب  ممشچ 

سپ دوـبن ، ادـیپ  وا  زا  یئاـج  رـس ، زج  هک  دوـب  هدـیچ  یگرزب  ياهگنـس  نآ  رود  رب  تشاد و  عاـفترا  نیمز  زا  عرذ  راـهچ  بیرق  هک 
زا هک  داد  ربخ  دوخ  لاح  زا  دمآ و  دورف  دوخ  ياج  زا  تفرگ و  یـسنُا  نم  هب  سپ  مدومن  ینابرهم  مدرک و  مالـس  متفر و  وا  کیدزن 
رد تغارف  ضحم  هدرک  راـیتخا  تلزع  ناـشیا  روما  تیـشمت  زا  سپ  هدوب ،  دـالوا  لـها و  وا  يارب  زا  تسین و  نوریب  هعّرـشتم  هقیرط 

 . تسا اجنآ  رد  تسا  لاس  هدجیه  هک  داد  ربخ  رصع و  نآ  ياملع  زا  هّیلمع  ياه  هلاسر  دوب  وا  دزن  رد  و  تدابع . 

يزیچ هاـم و  جـنپ  نوچ  دوب ، بجر  هاـم  اـجنیا  هب  نم  ندـمآ  لّوا  تفگ :  اـهنآ  زا  راسفتـسا  زا  سپ  دوب  هدـید  هک  یبیاـجع  هلمج  زا 
فیفخت ار  زامن  مدیسرت و  سپ  مدینش  یبیجع  ياهادص  دمآ و  یمیظع  هلولو  يادص  هاگان  مدوب  برغم  زامن  لوغـشم  یبش  تشذگ 

هب ور  تاناویح و  زا  هدش  رپ  مدید  تشد  نیا  رد  مدرک  رظن  مداد و 
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دننز یم  هحیـص  دناطلتخم و  مه  اب  گرگ  گنلپ و  یهوک و  واگ  وهآ و  ریـش و  نوچ  هّداضتم  هفلتخم  تاناویح  نیا  و  دنیآ ، یم  نم 
یبیرغ و ياهادص  هب  دننز  یم  هحیـص  هکنیا  عامتجا و  نیا  زا  مدرک  بّجعت  دش و  دایز  مفوخ  بارطـضا و  سپ  هفلتخم  ياهادص  هب 
هب سپ  نم ،  يور  رب  دـندرک  یم  داـیرف  و  نم ،  يوس  هب  ار  دوخ  ياهرـس  دـندوب  هدرک  دـنلب  و  لـحم ،  نیا  رد  نم  رود  دـندش  عمج 

یمن ار  رگیدکی  هکنآ  لاح  دشاب و  نم  ندیرد  دـنا  نمـشد  مهاب  هک  ناگدـنرد  شوحو و  نیا  عامتجا  ببـس  تسا  رود  متفگ  دوخ 
تـسا اروشاع  بش  بشما  هک  دمآ  مرطاخ  هب  مدرک  لمءات  نوچ  یمیظع ،  هثداح  یگرزب و  رما  تهج  هب  رگم  نیا  تسین  دـندیرد و 

ار همامع  مدـش  نئمطم  نوچ  تسا .  مالّـسلا  هیلع  هّللادـبع  یبا  ترـضح  تبیـصم  يارب  يرگ  هحون  عامتجا و  ناغف و  داـیرف و  نیا  و 
سپ تاملک ،  نیا  لاثما  نیـسح و  دیهـش  نیـسح ،  نیـسح  متفگ  یم  ناکم و  نیا  زا  متخادنا  ار  دوخ  مدز و  دوخ  رـس  رب  متخادنا و 

هب ار  دوخ  یـضعب  دندز و  یم  نیمز  رب  رـس  یـضعب  سپ  دنتفرگ  هقلح  دننام  ارم  رود  دـندرک و  یلاخ  یئاج  دوخ  طسو  رد  نم  يارب 
دنتفر یم  بیترت  نیمه  هب  دنتفر و  دندوب  همه  زا  رت  یـشحو  هک  اهنآ  سپ  دش ، علاط  رجف  ات  دوب  وحن  نیمه  هب  دنتخادنا و  یم  كاخ 

نم رب  اروشاع  زور  یهاگ  هکنآ  یتح  تسا  لاس  هدجیه  هک  لاح  ات  لاس  نآ  زا  تسا  ناشیا  تداع  نیا  و  دندش ، قّرفتم  همه  ات 
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(. 526) درادن ماقم  اب  یتبسانم  هک  تیاکح  رخآ  ات  اجنیا ، رد  اهنآ  عامتجا  زا  دش  یم  رهاظ  سپ  دش  یم  هبتشم 

نآ دـش  یم  اروشاـع  زور  نوچ  درک و  یم  درُخ  روم ، تهج  هب  ناـن  زور  ره  وا  هک  هدـش  لـقن  داـهُز  یـضعب  زا  هّیبلح )  هریـس   ) رد و 
قیدصت يارب  ام  تسا و  یفاک  ار  ام  دش  رکذ  هک  رادقم  نیا  تسا و  رایـسب  تایاکح  لیبق  نیا  زا  دـندروخ و  یمن  اهنان  نآ  زا  اهروم 

 : میئامن یم  رکذ  اجنیا  رد  ار  فیرش  ثیدح  نیا  هدومرف  لقن  موحرم  خیش  هک  تیاکح  نیا 

ردپ دومرف : مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  ترضح  هک  هدرک  تیاور  روعا  ثراح  زا  یّمق 1  هیولوق  نب  رفعج  مساقلاوبا  مدقا  ّلجا  خیش 
رب دنا  هدیشک  ار  اهندرگ  هک  یعون  ره  زا  ار  یتشد  ناروناج  منیب  یم  ایوگ  مسق  ادخ  هب  هفوک  رْهَظ  رد  دیهـش ، نیـسح  يادف  مردام  و 

(527  .) حابص ات  ار  بش  دننک  یم  هیرگ  وا  رب  وا و  ربق 

.ءافَْجلاَو مُکاّیِاَف  َِکلذََک  َناک  اذِاَف 

ترضح نآ  يارب  هیثرم  دنچ  رکذ  رد  مهدزای :  لصف 

مولظم نآ  رب  نتـسیرگ  مالّـسلا و  هیلع  ءادهـشلادّیس  ترـضح  يارب  هثیرم  ندـناوخ  هک  تفر  حرـش  هب  مجنپ )  باب   ) لیاوا لوصف  رد 
ندـناوخ هبدـندومرف  یم  رما  ار  ارعُـش  هک  هدوب  نآ  رب  ناشیا  بءاد  تسا و  مالّـسلاامهیلع  نیرهاط  همئا  بوبحم  دراد و  رایـسب  باوث 

میوج و یم  كّربت  اهنآ  زا  یضعب  رکذ  هب  اذهل  دشاب  میمع  شعفن  هلاسر  رصتخم  نیا  هک  متـساوخ  نوچ  دندرک و  یم  هیرگ  هیثرم و 
دنهاوخ هرهب  زین  دنتسین  یبرع  تغل  ملع  ياراد  هک  یناسک  نکل  تسا  یسراف  باطتسم  باتک  نیا  تسا و  یبرع  یثارم  نیا  هچ  رگا 

.درب

یلاما  ) زا بوشآ  رهش  نبدّمحم  لیلج  خیش 
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مالّسلا هیلع  نیسح  ربق  رـس  رب  هک  ار  مالّـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  دید  باوخ  رد  رگ ) هحون  هّرذ   ) هک هدومرف  لقن  يروباشین  دیفم  ( 
 : نک هیثرم  راعشا  نیدب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  هک  داد  نامرف  ار  وا  تسا و 

اضیف ِناْنیَعلا  اَهُّیَا  رعش : 

اضیغَت ّالِهَتْساَو ال 

اْتیَم ِّفَّطلِاب  ایِْکباَو 

اضیضَر َرْدَّصلا  َكَربت 

ًالیتَق ُهْضِّرَُما  َْمل 

اضیرَم َناک  ال َو ال 

لها زا  دوب  دـمتعم  هقث و  هک  یـسک  ناشیا  يارب  درک  تیاکح  هک  تسا  يرئاح  هّللارـصن  دّیـس  لـماک  ملاـع  ّلـجا  دّیـس  ناوید  رد  و 
دننک یم  يرگ  هحون  نانز  زا  یعمج  اب  هک  دوب  هدید  ار  مالّسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  ای  ؤر  ملاع  رد  رایخا  زا  یـضعب  هک  نیرحب 

 : تیب نیا  هب  مالّسلا  هیلع  مولظم  نیسح  هّللادبع  وبا  رب 

ِءآمِّدلِاب ًالیسَغ  ُهاْنیَسُحاو  افَق  ْنِم  احیبَذ  ُهاْنیَسُحاو  رعش : 

: رعش نیا  هب  ار  نآ  درک  لییذت  دّیس  سپ 

ُُهتَْبیَش ُُهنُْطق  ابیرَغ  او  رعش : 

يرَّثلا َجْسَن  ُهُرُوفاک  ادغِْذا 

ُُهنافْکَا ْتَجُِسن  ابیلَساو 

ابَصَو ٌرُوبَد  ِّفَّطلا  يََرث  ْنِم 

يَوِس ٌشْعَن  َُهل  ام  انیعَطاو 

انَْخلا يِذ  نانَس  ِّفَک  یف  ِْحمُّرلا 

ُهَفْرَط ْضِّمَُغت  َْمل  ادیحَواو 

الَبْرَک یف  ِِهب  ٍْقفِر  يذ  ُّفَک 
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اشَطَع یّظَلَتَی  احیبَذاو 

ادَغ ِضْوَْحلا  ُبِحاص  ُهُوبَاَو 

ُهَتَْمیَخ اُوقَرَح  الیتَقاو 

اعَو ّیفینَْحلا  ِنیّدِلل  َیِهَو 

َُهلام ادْرَف  ُهاْسنَاال  ها 

یسَا ٍْعمَد  يذ  ِْریَغ  ٍنیعُم  ْنِم 

هک ار  مالّسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  دید  باوخ  رد  ءاحلص  زا  یضعب  هک  هدرک  لقن  نیواود  ضعب  زا  مالّسلاراد )   ) رد ام  خیش  و 
: دشاب عرصم  نیا  نآ  لّوا  هک  دنیوگب  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس  هّیثرم  رد  يا  هدیصق  هک  ار  نایلاوم  يارعش  زا  ضعب  وگب  دومرف  وا  هب 

: دورس ار  هدیصق  نیا  دومن و  رما  نیا  لاثتما  يرئاح  هّللا  رصن  دّیس  سپ  ُلَتُْقی ) ُْنیَسُْحلا  ٍمْرُج  ِّيَا  ْنِم  )

ُْنیَسُْحلا ٍمْرُج  ِّيَا  ْنِم  رعش : 
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ُلَتُْقی

ُلَّسَُغی ُهُمْسِج  ِءآمِّدلِابَو 

ٌلامِشَو ابَصَو  ٌبُونُج  َُهل  يرَّثلاِْرفَع  ْنِم  ُنافْکَْالا  ُجَْسُنیَو 

ُهُشْعَن ُُهتَْبیَش َو  ُُهنُْطقَو 

ُلَمُْحی ٌنانَس  ُسْجِّرلا  َُهل  ٌْحمُر 

ْمِِهْلیَِخب ُهَرْدَص  َنُوئِطُویَو 

(528) ُلَْزنُْملا ُباتِْکلا  ِهیف َو  ُْملِْعلاَو 

نیا هکنآ  لاح  دنا و  هدیدنسپن  هدش  رکذ  اهترایز  یضعب  رد  دّیس و  راعشا  رد  هک   ( نُْطق  ) هب ار   ( بیـش  ) هیبشت یـضعب  هک  دیوگ : ریقف 
.دنا هدرک  داریا  دوخ  راعشا  رد  زین  مجع  ءارعش  هک  يدح  هب  غیلب  تسا  یهیبشت 

 : هتفگ یماظن  میکح 

يدیپس دمآ  هیس  يوم  رد  هچ  رعش : 

يدیما ان  ناشن  دمآ  دیدپ 

شوپ نفک  تشوگ  انب  دش  هبنپ  ز 

شوگ زا  يرآن  نوریب  هبنپ  نیا  زونه 

یمهس هبقع  رعش  دش  هتفگ  مالّسلا  هیلع  نیسح  هیثرم  رد  هک  يرعـش  لّوا  دنا  هدومرف  نارگید  دیفم و  خیـش  بوشآ و  رهـش  نبا  زین  و 
: َوُهَو تسا 

ُُمْتنَاَو ِهویَْحلا  ِیف  ْتَّرَق  ُْنیَْعلا  ِِذا  رعش : 

اهُرُون َمَلْظَاَف  اْینُدلا  ِیف  َنُوفاخَت 

الَبْرَِکب ِْنیَسُْحلاِْربَق  یلَع  ُتْرَرَم 

(529) اهُریزَغ یعُومُد  ْنِم  ِْهیَلَع  َضافَف 

ِهِوْجَشل یْکبَاَو  ِهیثرَا  ُْتلِزامَو 
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اهَریفَزَو اهُْعمَد  یْنیَع  ُدَعُْسیَو 

َهباصِع ِْنیَسُْحلا  ِدَْعب  ْنِم  ُْتیََّکبَو 

الَبْرَِکب ِرُوبُقلا  ِلْهَا  یلَع  ٌمالَس  اهُرُوُبق  اْهیَِبناج  ْنِم  ِِهب  ْتَفاطَا 

اهُروُزَی ٌمالَس  یّنِم  اَهل  َّلَق  و 

یحُّضلِابَو ِّیِشَْعلا  ِلاصَِّاب  ٌمالَس 

(530) اهُرُومَو ِحایّرلا  ُءابْکَن  ِهیّدَُؤت 

ِهِْربَق ُراّوُز  ُداّفُْولا  َحَِربالَو 

(531) اهُریبَع اهُکْسِم َو  ْمِْهیَلَع  ُحوُفَی 

هیلع نیـسح  ماما  ترـضح  تداهـش  زا  دـعب  زور  هس  ّيِوْدَـعلا  هَّتَق  نب  نامیلـس  هک  هدرک  تیاور  نازح )  الا  ریثم   ) رد امن  نبا  خیـش  و 
: دومن ءاشنا  هیثرم  نیا  درک و  شیوخ  بسا  رب  هیکت  دش  نارگن  ءادهش  عراصم  رب  درک و  روبع  البرک  هب  مالّسلا 

ٍدَّمَُحم ِلآ  ِتاْیبَا  یلَع  ُتْرَرَم  رعش : 

ِتَّلَح َمْوَی  اَهلاْثمَا  اهَرَا  ْمَلَف 

ًهَضیرَم ْتَحْضَا  َسمَّشلا  َّنَاَرَت  َملَا 

ِتَّرَعَْشقا ُدالِْبلاَو  ِْنیَسُْحلا  ِدْقَِفل 

ًهَّیِزَر اْوَحْضَا  َُّمث  ًءآجَر  اُوناکَو 

ِتَّلَج ایازَّرلا َو  َْکِلت  ْتَمُظَع  ْدََقل 

: دیوگ یم  هکنآ  ات 

ٍمِشاه ِلآ  ْنِم  ِفَّطلا  َلیتَق  َّنِا  َو  رعش : 

ِتَّلَذ َنیِملْسُْملا َو  َباقِر  َّلَذَا 

ْدَقَو
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ِهِدْقَِفل ُءآسِّنلا  یْکبَت  َْتلَوْعَا 

(532) ِتَّلَصَو ِهیَلَع  ْتَحان  انُمُْجنَاَو 

ترـضح نآ  ياه  هّمع  زا  یکی  هک  دـش  رکذ  هّکم  هب  هنیدـم  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  جورخ  نایب  رد  قباس  رد  هک  داـب  فوشکم 
.ٍمِشاه ِلآ  ْنِم  ِفَّطلا  َلیتَق  َّنِا  َو  دنتفگ : یم  دندرک و  یم  هحون  وت  رب  نایّنج  هک  مدینش  هّللا !  لوسر  نبای  درک : ضرع 

لقن دتفا و  یم  قافّتا  رایسب  هک  دشاب  رطاخ  دراوت  باب  زا  ای  هدرک  جرد  دوخ  هیثرم  رد  هدینش و  نج  زا  زین  نامیلـس  ار  رعـش  نیا  سپ 
نآ راوگرزب  ردپ  هیثرم  رد  رعـش  دـنچ  دیـسر و  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  رتخد  همطاف  بانج  تمدـخ  یعازخ  حـمّرلاوبا  هک  هدـش 

 : تسا نیا  نآ  رخآ  رعش  هک  دناوخ  هرّدخم 

ٍمِشاه ِلآ  ْنِم  ِفَّطلا  َلیتَق  َّنِا  َو  رعش : 

ِتَّلَذَف ٍْشیَُرق  ْنِم  اباقِر  َّلَذَا 

: درک ضرع  .ِتَّلَذَف  َنیِملْسُْملا  باقِر  َّلَذَا  وگب : هکلب  وگم  نینچ  نیا  ار  رخآ  عرصم  حمّرلاوبا  يا  دومرف : مالّسلااهیلع  همطاف  ترـضح 
 . منک داشنا  نینچ  نیا  سپ 

هیلع قداص  رفعج  ماما  ترضح  تمدخ  رد  تفگ  هک  شردپ  زا  وا  هدرک و  لقن  یمیمت  لیعامـسا  نب  یلع  زا  یناغءا )   ) رد جرفلاوبا 
تـشپ دیناشن  ار  دوخ  مرح  و  دیایب ، دومرف  ترـضح  يریمح ،  دّیـس  يارب  تساوخ  هزاجا  دمآ  ترـضح  نآ  نابرد  هک  مدوب  مالّـسلا 
مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماـما  يارب  ار  دّیـس  هیثرم  هک  دننیـشنب  هدرپ  تشپ  دـنیایب  هک  دومرف  رما  ار  دوـخ  تیب  لـها  دز و  هدرپ  ینعی  هدرپ 

: ار دوخ  راعشا  دناوخ  دّیس  سپ  دناوخب  هّیثرم  هک  ار  وا  دومرف  رما  ترضح  تسشن  درک  مالس  دش و  لخاد  دّیس  سپ  دنیامن  شوگ 

هَّیکَّزلا ِهِمُظْعَِال  ْلُقَف  ِْنیَسُْحلا  ِثَدَج  یلَعْرُْرُما  رعش : 

ِهَّیِوَر ٍهَبِکاس  ِءافْطَو  ْنِم  ِْتلِزال  امظْعَاا 

اِذاَو
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هَّیِطَْملا َْفقَو  ِِهب  ْلِطَاَف  هِْربَِقب  َتْرَرَم 

ِهّیِقَّنلا ِهَرَّهَطُْملا  ِرَّهَطُْمِلل َو  َرَّهَطُْملا  ِْکباَو 

ُهَِّینَْملا اَهِدِحاِول  امْوَی  ْتَتءا  ( 533) ٍَهلِْوعُم ِءاُکبَک 

هیرگ هخرص و  دش  دنلب  ترضح و  نآ  تروص  رب  دش  يراج  هک  ار  مالّسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  ياهکشا  مدید  سپ  تفگ :  يوار 
(. 534  ) ندناوخ زا  كاسما  هب  ار  دّیس  ترضح ،  درک  رما  هکنآ  ات  بانج  نآ  هناخ  زا 

نآ دناوخ ، مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  يارب  ار  هیثرم  نیا  لّوا  عرصم  ات  فوفکم  نوراه  هک  تفر  حرش  هب  قباس  رد  دیوگ : فل  ؤم 
.ار راعشا  نک  مامت  ناوخب و  هک  ار  وا  دومرف  رما  ترضح  دش ، تکاس  نوراه  وبا  هک  تسیرگ  نادنچ  ترضح 

 : ماقَملا اَذه  یف  هّللا  همحر  يزاریّشلا  لاصِولا  هَِیثرَم  فَْطلَا  امَو 

شنهریپ ریز  دیشوپب  هنهک  سابل  رعش : 

شنتز شنمدب  مصخ  دنکن  نورب  ات  هک 

روتس ّمُس  ریز  هک  تجاح  هچ  هنهک  سابل 

شنفک ای  هماج  دنشوپ  هکدنامن  ینت 

تسا بوک  دگل  نانچ  ارهز  ِفُسوی  مسج  هن 

شنهریپ يوب  دُرب  ردپ  هب  ناوت  وزک 

: اُهْتبَخَْتنا ِدَقَو  هّللا  همحر  یّلحلا  رفعج  دّیسلا  روفغملا  موحرْمِلل  ُهیثرْملا  ِهِذه 

مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  خیرات  رد  مشش :  باب 

تسا ترضح  نآ  هدلاو  لاح  حر  با و ش_ نآ ج_ن_ _ب و ك_ن_ي_ت  قل _م و  سا تدالو و  نا  رد ب_ي_ لوا :  ف_ص_ل 

لاوقا _ح  صا _د  _ت و ش_يا سا را  فال ب_س_ي_ _ت_ خا تر  نآ ح_ض_ دال  _خ م_ي_ يرا رد ت_ ناد ك_ه  ب_
.دشاب هدوب  تشه  یس و  هنس  مجنپ  ای  شش و  یس و  هنس  یلو  الا  يدامج  همین 

ناوریـشونا نبزمره  نبزیورپ  نبرایرهـش  نبدرجدزی  رتخد  ونابرهـش )  هرد (  _ا م_خ_ یل تر ع_ نآ ح_ض_ _ه  مر هدلاو م_ك_
.دنا هتفگ  نانز )  هاش  ونابرهش (  ياج  هب  یضعب  و  هدوب ،  مجع  هاشداپ 

: دومرف دوخ  هزوجرا )  رد (  یلماعلارحلا  انخیش  هچنانچ 
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ِدْجُْملا یلُْعلا َو  ُتاذ  ُهُُّما  َو 

ِدْرَجِدْزَی ُْتِنب  نانَز  ُهاش 

يرْسَک ْنبِا  ٍرایرْهَش  ُْنبا  َوُه  َو 

يرْسَک ُفاخَی  َْسَیل  ٍدَدْوَس  وُذ 

دنس هب  هیوباب  نبا  هدومرف :  نویعلاءالج )  رد (  هّللا  همحر  یسلجم  همالع 
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_ت_ر خد ود  در  حتف ك_ ار  ناسارخ  نوچ  رماع  نب  هّللادبع  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تر  زا ح_ض_ ربتعم 
مالسلا و هیلع  نسح  ما  _ ما تر  هب ح_ض_ ار  یکی  سپ  داتسرف  نامثع  يارب  تفر و  ها ع_ج_م گ_ _ شدا در پ_ _ جدز زا ي_

ماما ترضح  تفرگ  مالسلا  هیلع  نیس  ما ح_ _ ما تر  ار ك_ه ح_ض_ نآ  .داد و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  هب  ار  يرگید 
_م_ت حر وا ب_ه  دلو ش_د  وا م_ت_ زا  تر  نآ ح_ض_ نو  _ي_د و چ_ سر وا ب_ه ه_م  زا  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز 
زا یکی  سپ ،  تفای _  تافو  لوا  _د  نزر تدالو ف_ _ت  قو رد  _گ_ر ن_ي_ز  يد _ت_ر  خد نآ  .د  _ل ش_ صاو _ه  یلا

ماما ترـضح  نوچ  تف و  ردا م_ي گ_ ار م_ وا  تر  درک و ح_ض_ یم  تیبرت  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نازینک 
جیوزت دوخ  نایعیش  زا  یکی  ار ب_ه  وا  مال  _ سلا _ه  یل _ن ع_ يد _ _با علا _ن  يز ماما  ترضح  دش  دیهش  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

دوخ نایعیـش  زا  یکی  هب  ار  دوخ  ردام  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـض  در ك_ه ح_ تر ك_ ببـس ش_ه_ نیا  هب  درک و 
 . هدومن جیوزت 

هیلع نیسح  ماما  ترضح  دالوا  لصف  رد  تشذگ  هچنآ  اب  دراد  تفلاخم  ثیدح  نیا  دیوگ : هّللا )  همحر  یسلجم  همالع  فل (  م_ؤ 
اجنآ رد  هک  تیاور  نآ  دشاب و  هدرک  یهابت  _ شا نا  _ ياور زا  دـیاش ي_ك_ي  دـندروآ و  رمع  نامز  رد  ار  ونابرهـش  هک  مالـسلا 

(1  .) تسا هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  يدناور  بطق  هکنانچ  تسا  يوقا  رهـشا و  هدش  عقاو 
_ن_ه يد _ل م_ خاد _د و  ندروآ رمع  يارب  ار  مجع  ناـهاشداپ  نـیرخآ  رایرهـش  _ن  بدر _ جدز _ت_ر ي_ خد نو  ك_ه چ_

لا _يا ج_م_ _ن_ه ب_ه ت_م_شا يد نار م_ _ت_ خد _د ج_م_ي_ع  ندر ك_

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1146 

http://www.ghaemiyeh.com


وا ب_ب_ي_ن_د يور  هـک  درک  هدارا  رمع  نوـچ  .دـش و  نـشور  وا  يور  عاعـش  زا  هنیدـم  دجـسم  دـند و  _ مآ نور  وا ب_ي_
ارم هدازربگ  نیا  تف :  ع_م_ر گ_ یم ك_ن_ي .  زارد  وا  دـنزرف  هب  تسد  وت  هک  زمره  زور  داـب  هایـس  تفگ :  دـش و  _ع  نا م_

يدیمهفن هک  ار  ینخـس  وت  دو ك_ه  _ مر مال ف_ _ سلا _ه  یل ریما ع_ ترـضح  دنک ، رازآ  ار  وا  هک  تساوخ  دـهد و  یم  مانـشد 
تـسین زیاج  دومرف : ترـضح  .دنـشورفب  ار  وا  مدرم و  ناـیم  رد  دـننک  ادـن  هک  درک  رما  رمع  سپ  تسا ،  مانـشد  هک  یتسناد  هنوگچ 

دو ار خ_ ناناملــسم  زا  یکی  هــک  نــک  ضرع  وا  رب  نــکیل  و  دنــشاب ، رفاــک  دــنچ  ره  نا  _ ها _ شدا نار پ_ _ت_ خد نــتخورف 
ینک باسح  وا  لاملا  زا ع_ط_يا ب_ي_ت  ار  وا  _ج ك_ن_ي و م_ه_ر  يوز ار ب_ه ت_ وا  را ك_ن_د و  _ت_ي_ خا

.

كرا شود م_ب_ رب  تسد  دمآ و  دنمتداعس  نآ  نک !  رایتخا  ار  سلجم  لها  زا  یکی  تف :  در و گ_ لو ك_ ع_م_ر ق_ب_
يراد مان  هچ  هک  یسراف  نابز  هب  دیسرپ  وا  زا  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  سپ  دراذگ ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـض  ح_

؟  كزینک يا 

 . تسا _ر م_ن  هاو ما خ_ _ن ن_ يا درک : ضرع  دنا ، هدرک  مان  هب  ونابرهـش  وت  هکلب  دومرف : ترـضح  هاشناهج .  در : ضر ك_ ع_
وکین ار  تداعساب  نیا  هک  دومرف  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ترض  هب ح_ درک  ور  سپ  یتفگ ،  تسار  دومرف : یسراف  هب  زاب  ترضح 

_ي_د ك_ه نا _ سر _د  هاو زا ت_و ب_ه ه_م خ_ يد  _ نزر وا ك_ه ف_ يو  نــک ب_ه س_ ناــسحا  اــمن و  تظفاـــحم 
ترضح سپ  تسا ؛  نم  هبیط  هیرذ  ءای  _ صوا ردا  _ن م_ يا زا ت_و ، _د ب_ع_د  _ي_ن ب_شا مز _ل  ها _ن  ير ب_ه_ت_

ماما
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.دیسر مه  هب  وا  زا  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز 

_د ك_ه يد باو  رد خ_ ونابرهـش  دـنورب  ناـشیا  رـس  رب  ناناملــسم  رکــشل  هـکنآ  زا  شیپ  _ت ك_ه  سا هدر  _ت ك_ ياور و 
مالـسلا و هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  اب  وا ش_د  _ه  نا _ل خ_ خاد مل  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  ح_ض_

دیـشروخ نآ  تبحم  دش  حبـص  نوچ  هک  تفگ  ونابرهـش  .درک  جـیوزت  وا  دو و ب_ه  يراگتـساوخ ن_م_ ترـضح  نآ  يارب  ار  وا 
متفر باوخ  هب  رگید  بش  نوچ  مدوب .  ترـضح  نآ  لا  رد خ_ي_ _ت_ه  سو در و پ_ي_ لد م_ن ج_ا ك_ رد  تماما  کلف 

_ه ضر نم ع_ رب  ار  مالـسا  هدـمآ و  نم  دزن  هـب  هـک  مدـید  باو  رد خ_ ار  مـال  _ سلا _ه_م_ا  یل _م_ه ع_ طا تر ف_ ح_ض_
وت ردپ  رب  ناناملسم  رکشل  يدوز  نیا  رد  هک  دومرف  سپ  مدش ،  ناملسم  باوخ  رد  ترضح  نآ  كرابم  تسد  هب  _ت و م_ن  شاد

دهاوخن ادخ  دیـسر و  یهاوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نم  دنزر  يدوز ب_ه ف_ هب  درک و  دنهاوخ  ریـسا  ار  وت  دش و  دـنهاوخ  بلاغ 
سک چیه  هک  درک  ظفح  ارم  یلاعت  قح  یـسرب و  نم  دنزرف  نآ ك_ه ب_ه  _د ت_ا  نا _ سر وت ب_ هب  تسد  یـسک  هک  دراذگ 

مد _ يد ار  مالــسلا  هـیلع  نیــسح  ماـما  ترــضح  نوـچ  دـندروآ و  هنیدـم  هـب  ارم  هـک  نآ  اـت  دـینا  _ سر _ت_ي ن_ سد نـم  هـب 
هــــلآ و _ه و  یل هـــــّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  باو ب_ا ح_ض_ رد خ_ _ت ك_ه  سا نا  _س_ت_م ك_ه ه_م_ ناد
هب دوب و  هدروآ  رد  وا  دـقع  هب  ارم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوـسر  تر  دو و ح_ض_ هد ب_ _ مآ دز م_ن  مل ب_ه ن_ س_

(2  .) مدرک رایتخا  ار  وا  ببس  نیا 

هدرک تیاور  هّللا _  همحر  دیف _  و ش_ي_خ م_
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يارب ار  درجدزی  رتخد  ود  وا  قرـشم و  دالب  زا  یکی  رد  درک  یلاو  ار  رباـج  نب  ثیرح  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  هک  تسا 
ما _ ما تر  داد و ح_ض_ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هب  تشاد  مان  نانز )  هاش  هک (  ار  یکی  تر  ح_ض_ داتـسرف ، ترـضح 

قداص ترـضح  يردام  دج  مسا  داد و ق_ یبا ب_ك_ر  نبدمحم  هب  ار  يرگید  دیـسر و  مه  هب  وا  زا  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز 
(3  .) یهتنا دندوب  هداز  هلاخ  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  اب  مساق  سپ  .دیسر  مه  هب  وا  زا  مالسلا  هیلع 

 : ترضح نآ  باْقلَا  ینک و  اّما  و 

 : ترـضح نآ  هروهـشم  باقلا  تسا و  دمحموبا  نسحلاوبا و  ترـضح ،  نآ  رد ك_ن_ي_ت  _ه_ر  شا ناد ك_ه  پ_س ب_
 . تانفّثلاوذ داّجس و  نیما و  یکز و  نیدباعلا و  نیدجاسلادیس و  نیدباعلا و  نیز 

دمحم ماما  تیاور  هب  و  هدوب ،  ِّیلَْعلا )  ِهّللُدْـمَْحلَا  مالـسلا (  هیلع  قداص  ترـضح  تیاور  هب  بانج  نآ  و ن_ق_ش ن_گ_ي_ن 
 : مالسلا هیلع  یسوم  نسحلاوبا  ترضح  تیاور  هب  و  هِِّلل )  ُهَّزِْعلَا  مالسلا (  هیلع  رقاب 

( ( 4  ) مالسلا هیلع  ِیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ُِلتاق  َّیِقَش  َيِزَخ َو  ) 

هیلع نی  _س_ حـلا نب  یلع  مردـپ  هک  تـسا  هرک  تـیاور  مالـسلا  هـیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  تر  زا ح_ض_ _ه  يو _ _ن ب_با با
زا يا  _ه  يآ _د  ناو و ن_خ_ نآ ن_ع_م_ت ،  رکـش  يارب  درک  هدجـس  هـکنآ  رگم  ار  ادـخ  زا  یتـمعن  درکن  داـی  زگره  مالــسلا 
میب رد  وا  زا  هک  درک  یم  عفد  يدب  وا  زا  یلاعت  قح  ها  _ گر و ه_ درک ، یم  هدجـس  هکنآ  رگم  دشاب  هدجـس  نآ  رد  هک  ادـخ  باتک 

یم وا  زا  ار  يا  هدننک  رکم  رکم  ای  دوب 
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سک ود  نایم  هک  تفاـی  یم  قیفوت  هاـگره  درک و  یم  هدجـس  دـش ، یم  غراـف  بجاو  زاـمن  زا  هاـگره  درک و  یم  هدجـس  دـینادرگ ،
هب دو و  تر ب_ نآ ح_ض_ دو  _ع س_ج_ ضاو رد ج_م_ي_ع م_ هدجس  رثا  درک و  یم  هدجس  نآ  رکش  يارب  دنک ، حالصا 

(5) .دنتفگ یم  داجس )  ار (  ترضح  نآ  ببس  نیا 

رد هک  دوب  اهیگدمآرب  راکشآ و  ياهرثا  مردپ  هدجس  عضاوم  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  و ن_ي_ز 
_د ند _ ير ار م_ي ب_ _ع  ضو _ي پ_ن_ج م_ گد _ مآر هنفث و ب_ هبترم  ره  رد  دـندیرب و  یم  ار  اـهنآ  هبترم  ود  لاـس  ره 

(6) .دندناوخ یم  تانفثلاوذ  ار  ترضح  نآ  _ن س_بب  يا ب_ه 

رتـش زا  دـسرب  نیمز  رب  هچنآ  ینع  ي_ _ت ،  سا ریعَْبلا )  ُتاـنِفَث  دـحاو (  هنفث )  دـنا ( : هتفگ  تغل  لـها  هک  دـیوگ : فل م_ي  م_ؤ 
یناشی و دو ك_ه پ_ مول م_ي ش_ _ن م_ع_ يا زا  نآ و  _ا و غ_ي_ر  هو _ ناز دننام  ددنب ، هنیپ  دوش و  ظیلغ  ْدَبْـسُِخب و  نوچ 

هتـشگ یم  رادومن  رتش  هنفث  لثم  هتـسب و  یم  هنیپ  هدـج  تر س_ زا ك_ث_ تر  نآ ح_ض_ كرابم  ياـهوناز  تسد و  فک  ود 
! دیسر یم  مه  هب  هراب  رگید  دندرک  یم  عطق  ار  اهنآ  راب  ود  لاس  ره  رد  و  تسا ، 

مالـسلا ن_ق_ل هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  یث  _ يد ير ح_ _ هز نو  _ت ك_ه چ_ سا هدر  _ت ك_ ياور _ض_ا  يا
ار ترـضح  نآ  ارچ  هک  دیـسرپ  هنییع  نب  نایفـس  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  ارم  داد  ربخ  تفگ :  یم  درک و  م_ي 
زا در  _ت ك_ ياور _س_ي_ب ك_ه  ملا زا س_ع_ي_د ب_ن  ما  هدینـش  هکنآ  يارب  تـفگ :  ییوـگ ؟  یم  نیدـباعلا  نـیز 

سا _ن ع_ب_ با
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نیز تسا  اجک  دـنک  ادـن  يداـنم  تماـیق  زور  رد  هک  دومرف  مل  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  ك_ه ح_ض_
ما ب_ا نآ ه_ن_گ_ رد  مـال  _ سلا هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  مدـنزرف  هک  منیب  یم  اـیوگ  سپ  نیدـبا ؟  _ علا

(7) .دیایب دفاکشب و  ار  رشحم  لها  فو  نو ص_ف_ را و س_ك_ _ قو ما  ت_م_

بارحم رد  بانج  نآ  یبش  هک  تسا  نآ  نیدـباعلا  نیز  بقل  هب  ترـضح  نآ  ندـش  بّقلم  ببـس  هک  تسا :  هّمغلا )  فشک  رد (  و 
زا ار  تر  نآ ح_ض_ _ر ش_د ك_ه  ها راـم ع_ظ_ي_م_ي ظ_ تروـص  هـب  ناطیــش  سپ  دوـب  هداتــسیا  دـّـجهت  هـب  تداـبع 
وا هجوتم  زاب  دومن و  ملءاتم  ار  ترـضح  دمآ  سپ  دـشن  تفتلم  وا  هب  ترـض  _د ح_ نادر لو گ_ دو م_ش_غ_ تدا خ_ ع_ب_
يا وش  رود  دو ك_ه  _ مر دز و ف_ همطل  درک و  ّبس  ار  وا  تسا ،  ناطیـش  هک  تسناد  دوخ  زامن  زا  دش  غراف  نوچ  سپ  دیدرگن ،

: درک ادن  ار  وا  هبترم  هس  هک  یفتاه  يادص  دینش  سپ  دش  دوخ  تدابع  هجوتم  زاب  و  نوعلم ؛ 

(8  .) تشگ روهشم  مدرم و  نایم  رد  دش  رهاظ  بقل  نیا  سپ  ناگدننک ،  تدابع  تنیز  ییوت  َنیِدباْعلا ، )  _ُ ْ_ن يَز ْ_َت  نَا ) 

تسا مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  قالخا  مراکم  رد  مود :  لصف 

 : تسا ترضح  نآ  ظیغ  مظک  رد  لوا _  تسا :  ربخ  دنچ  نآ  رد  و 

_د مآ تر  نآ ح_ض_ دز  مالـسلا ن_ هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  تیب  لها  زا  يدرم  هک  دنا  هدرک  تیاور  هریغ  دیفم و  خیش 
_ل ها _ت ب_ا  فر در ب_ نآ م_ نو  پ_س چ_ دومرفن ، يزیچ  وا  باوـج  رد  ترـضح  تفگ  مانـشد  ازـسان و  باـنج  نآ  هب  و 

تسود لاحلا  تفگ  صخش  نیا  ار ك  هچنآ  دیدینش  هک  دومرف  دوخ ، سلجم 
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_ت م_ي سود _ي_م و م_ا  يآ دــنتفگ م_ي  وا ، مانــشد  زا  ارم  باوــج  دیونــشب  اــت  وا  دزن  مـیورب  دــییایب  نـم  اــب  هــک  مراد 
: دناوخ یم  دومرف و  تکرح  تفرگرب و  ار  دوخ  ْنیَْلعَن  ترض  پ_س ح_ يداد ،  ار م_ي  وا  باو  _ت_ي_م ك_ه ج_ شاد

(9  ( ) َنینِسْحُْملا ُّبُِحی  ُهّللا  ِساّنلا َو  ِنَع  َنِیفاْعلا  َْظیِْغلا َو  َنیمِظاْکلا  َو  ) 

لزنم _د ت_ا  مآ پ_س  تفگ ،  دهاوخن  وا  هب  دب  هک  متسناد  ار  هفیرش  هیآ  نیا  ترضح  نآ  ند  _ ناو زا خ_ ياور گ_ف_ت : 
ترضح نآ  هک  نآ ش_خ_ص ش_ن_ي_د  نو  چ_ تسا .  نیسحلا  نب  یلع  هک  دییوگب  وا  هب  دومرف  ار و  وا  دز  ادص  درم و  نآ 

ياهتراسج ضعب  دنک  تافاکم  هک  تسا  نآ  يارب  ترـضح  نآ  ند  _ مآ هک  تشادن  کش  و  ّرـش ، يارب  ایهم  دمآ  نوریب  تسا  هدمآ 
زا یتفگ  هچنآ  هاگره  سپ  یتفگ ،  نینچ  نینچ و  نم  هب  نم و  دزن  يدـمآ  وت  ردارب ! يا  دومر : ار ف_ وا  دـید  نوچ  ترـضح  .ار  وا 

یلاــعت قــح  تـسین  نـم  رد  یتــفگ  هـچنآ  رگا  و  ارم ، دزرما  _م ك_ه ب_ي_ هاو اد م_ي خ_ زا خ_ _ت  سا رد م_ن  يد  ب_
.ار وت  دزرمایب 

رد ت_و ن_ي_س_ت و متفگ  نم  هچنآ  تفگ :  دیـسوب و  ار  ترـضح  نآ  ناگدید  نایم  دینـش  نینچ  هک  درم  نآ  تفگ :  يوار 
(10  .) هدوب هّللا _  همحر  نسح _  نب  نسح  درم  نآ  هک  تفگ  ثیدح  يوار  مرتراوازس ،  اهیدب  _ن  يا م_ن ب_ه 

ار و وا  درک  تاقالم  يدرم  دوب  هدمآ  نوریب  دجـسم  زا  ترـضح  نآ  يزور  هک  هدرک  لقن  هّمغلا )  فش  ك_ _ب (  حا ص_ مود _ 
ترضح نآ  نامالغ  بانج ،  نآ  هب  تفگ  ازسان  مانشد و 
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درم و نآ  هب  درک  ور  سپ  دـیراذگ ! دوـخ  لا  ار ب_ه ح_ وا  دو : _ مر ف_ _ن_د ، نا _ سر _ت_ي ب_ مد وا ص_ هـب  دنتـساوخ 
: دومرف

ینادـب و وت  _ك_ه  نآ زا  _ت  سا رتـشیب  تسا  هدیـشوپ  وت  زا  اـم  ياـهراک  زا  هچنآ  ُرَثْـکَا ؛ )  اـنْرمَا  ْنِم  َکـْن  _َ ِ_َر ع ُ_ت م_ا س ) 
، دـش راسمرـش  درم  نآ  مینک ؟  _ت  نا _ عا ار  نآ ت_و  ما  _ج_ نا رد  هک  دـشاب  یم  یتجاح  ار  وت  اـیآ  دومرف : نآ  زا  سپ  ییوگب . 
زا دعب  سپ  دنهدب ، وا  هب  مهرد  رازه  هک  دندومرف  رما  دندنکفا و  وا  دزن  دن  _ت_ شاد شود  رب  عبرم  هایس  یئاسک  ترـضح  نآ  سپ 
زا _م ك_ه ت_و  هد _ي م_ي  هاو گ_ _د و م_ي گ_ف_ت :  يد ار م_ي  تر  نآ ح_ض_ در  نآ م_ _ت  قو ره  نآ 

(11  .) ملس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ییادخ  لوسر  دالوا 

هدروآ نوریب  رونت  زا  یبابک  تفاتـشب و  مادخ  زا  نت  کی  دندوب  ترـضح  نآ  نامهیم  یتعامج  یتقو  هک  هدرک  تیاور  زین  و  موس _ 
_ر يز رد  تر ك_ه  نآ ح_ض_ زا  _ي  كدو داتفا ب_ر س_ر ك_ وا  تسد  زا  بابک  خیس  دروآ ، كرابم  روضح  هب  خیس  اب 

هار رد  يدازآ  وت  ُّرح ؛ َْتنَا  دومرف : اب و  ترـضح  دـنام ، ریحتم  برطـض و  تخـس م_ مالغ  نآ  .درک  كاله  ار  وا  دوب  نا  _ بدر ن_
(12) .دندومن نفد  هدرک و  زیهجت  ار  كدوک  نآ  هک  دومرف  _ر  ما پ_س  يدر ،  ار ب_ه ع_م_د ن_ك_ راک  نیا  وت  ادخ !

نو داد و چ_ باوج ن_ وا  دناوخ  هبترم  ود  ار  دوخ  كولمم  یتقو  ترـضح  نآ  هک  هدش  لقن  هربتعم  رد ك_ت_ب  مرا _  چ_ه_
: درک ضرع  يدنیشن ؟  ارم  يادص  ایآ  نم !  كرسپ  يا  دومرف : وا  هب  ترضح  داد  باوج  موس  هب  _ تر رد م_
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َلَعَج يذـّلا  هّللُدْـمَْحلَا  دومرف (: مدوب !  نمیا  وت  زا  نوچ  درک : ضرع  يدادـن ؟  ارم  باوـج  هک  ار  وـت  دـش  هچ  سپ  دوـمرف : مدـینش ، 
(13) .دینادرگ نمیا  نم  زا  ارم  كولمم  هک  ار  يادخ  دمح  یُننَمءاَی ؛ )  یکُولْمَم 

ما هد  نم پ_ي_ر ش_ دومرف  یم  دناوخ و  یم  ار  دوخ  نازینک  ترـضح  نآ  یهام  ره  رد  هک  هدش  تیاور  زی  ن_ پ_ن_ج_م _ 
_د ب_ه هاو _ر خ_ گا _م و  هد يو  هـب ش_ ار  وا  دـشاب  هتــساوخ  امــش  زا  کـی  ره  مرادـن  ار  ناـنز  تجاـح  ندروآرب  تردـق  و 
هس ترـضح  مهاوخن ،  در ، ضر م_ي ك_ نا ع_ _ش_ يا زا  یکی  نوچ  میامرف ،  شدازآ  دهاو  _ر خ_ گا مدروآ و  شور  ف_

، دهاوخ هچ  ات  دیسرپب  يو  زا  دومرف  یم  شیوخ  نانز  هب  دنام  یم  شوماخ  رگا ي_ك_ي  و  شاب ،  هاوگ  ادنوادخ  تفگ  یم  هعفد 
(14) .دومرف یم  راتفر  دوب  وا  دارم  ره  هب  سپ 

نیز ماــما  ترـــضح  هــک  هدرک  _ت  ياور مــال  _ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ زا ح_ض_ قود  ش_ي_خ ص_ ش_ش_م _ 
نا ك_ه _ش_ يا درک ب_ر  یم  طرـش  ار و  وا  دنـسانشن  هـک  یتعاـمج  اـب  رگم  درک  یمن  رفـس  مالــسلا  هـیلع  _ن  يد _ _با عـلا

يدرم تخانش  سپ  درک  رفس  یموق  اب  _ت_ي  قو هک  داتفا  نانچ  .دشاب  ترـضح  نآ  اب  نآ  هب  دنجاتحم  هچنآ  رد  ار  اقفر  تمد  خ_
راوگرزب نیا  تفگ :  هن ،  دنتفگ : تسا ؟  امش  رفسمه  هک  درم  نیا  تسی  دیناد ك_ یم  ایآ  تفگ :  تعامج  نآ  هب  ار ، ترضح  نآ 

تسد و دنتساخرب و  دوخ  ياج  زا  هعفد  کی  هب  دندی  _ن ش_ن_ يا _ق_ا ك_ه  فر _ت !  سا مال  _ سلا هیلع  نیـسحلا  نب  یلع 
هیلع و هّللا  یلص  هّللا  لوسر  نبای  دندرک : ضرع  دندیسوبب و  شکرابم  ياپ 
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تفر یم  یتراسج  ام  نابز  ای  تسد  زا  هتـسنادن  هاگره  ینازوسب  خزود  شتآ  هب  ار  يدو ك_ه م_ا  _ مر یم ف_ هدارا  ملـس  هلآ و 
مدر ب_ا _ت_ي س_ف_ر ك_ قو نم  دومرف : تشادـب ؟  راک  نیا  رب  ار  امـش  زیچ  هچ  میتشگ !  یمن  كاله  ام  رْهَّدـلا  ُدـَبَا  ایآ 

یل ص_ اد  لو خ_ _ سر يدو  يار خ_ش_ن_ نا ب_ _ش_ يا _ت_ن_د  خا م_ي ش_ن_ ار  م_ _ت_ي ك_ه  ج_م_عا
مدیـسرت يور  نیا  زا  دـندرک  ینابره  تفوطع و م_ نم  اب  مدوب  قحتـسم  _چ_ه م_ن  نآ زا  هدا  _ يز مل  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_

(15  .) متشاد رت  تسود  ار  دوخ  رما  نتشاد  هدیشوپ  سپ  دییامن ، راتفر  نامه  نم  اب  زین  امش  هک 

دو ب_ لا  _ّ ب_ط يدر  م_ _ن_ه  يد م_ رد  ك_ه  هدر  ك_ _ت  ياور تر  ح_ض_ نآ  زا  ن_ي_ز  و  ه_ف_ت_م _ 
ارم مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ینعی  درم  نیا  تفگ :  یتـقو  دروآ ، یم  هدـنخ  هب  ار  هنیدـم  مدرم  دوخ  حازم  لزه و  ك_ه ب_ه 
یم ترـضح  نآ  _ت_ي  قو _ك_ه  نآ ت_ا  _ك_ن_م .  فا هد  هب خ_ن_ ار  يو  متـسناوتن  چیه  هدینادرگ و  زجاع  هدنامرد و 

زا ار  تر  نآ ح_ض_ يادر  _د و  مآ لا  _ّ در ب_ط نآ م_ _د پ_س  ندو شرـس ب_ تشپ  رد  شنامالغ  زا  نت  ود  تشذـگ و 
دنت و _ فر در  نآ م_ زا پ_ي  دومنن ، تافتلا  وا  هب  هجو  چیه  هب  ترضح  نآ  تفرب ،  دیشک و  شکرابم  شود  زا  حازم  لزه و  رد 
؟ در _ن م_ يا دو  ك_ي ب_ دو : _ مر تر ف_ .دـندنکفا ح_ض_ شکرابم  شود  رب  دـندروآ و  دـنتفرگ و  زاب  ار  كرابم  يادر 

.دنادنخ یم  دوخ  رادرک  راک و  زا  ار  هنیدم  لها  هک  تسا  لاّطب  يدر  م_ _د : ندر ضر ك_ ع_

نآ رد  هک  تسیزور  ار  يادخ  ینعی  َنُولِْطبُْملا ؛ ِهیف  َرِسْخَی  اَموَی  هّلل  َّنِا  دییوگب  وا  هب  دومرف 
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.دنرب یم  نایز  دنا  هدینارذگ  تلاطب  هب  ار  دوخ  رمع  هکنانآ  زور 

یلع ترضح  مردپ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  لاصخ )  باتک (  رد  قودص  خیـش  متـشه _ 
زا و  دوب ، نینچ  زین  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هکناـنچ  درازگ  یم  زاـمن  تعکر  رازه  يزور  هنابـش  ره  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب 

_گ نر داتـسیا  یم  زامن  هب  هک  یماگنه  و  دراذـگ ، یم  زاـمن  تعکر  ود  یتخرد  ره  دزن  رد  دوب  اـمرخ  تخرد  دـصناپ  مردـپ  يارب 
ناـــــگد _ن_د ب_ن_ نا _ل م_ یل _د ج_ نواد دز خ_ شلا ن_ _ش م_ت_غ_ي_ر م_ي گ_ش_ت و ح_ كرا م_ب_

تسا و وا  رخآ  زامن  نیا  دناد  یم  هکنآ  دننام  ینعی  دوب  عدوم  زامن  شزامن  دیزرل و  یم  ادخ  فوخ  زا  شفیرش  ياضعا  دوب و  لیلذ 
.ار وا  دوب  دهاوخن  نکمم  زامن  رگید  نآ  زا  دعب 

_ت سرد ار  نآ  درکن و  اــنتعا  ترــضح  دــش  طــقاس  شکراــبم  شود  فرط  کــی  زا  ادر  هـک  دوـب  هداتــسیا  زاــمن  رد  يزور  و 
: دومرف دیسرپ ، ادر  هب  یتاف  _ تلا یب  ببس  زا  ترضح  نآ  باحصا  زا  یضعب  ما ش_د  شزا ت_م_ هدو ت_ا ن_م_ _ مر ن_ف_
لو ن_م_ي _ا ق_ب_ نا ه_م_ مدر ؟  مل م_ي ك_ مدوب و ب_ا ك_ه ت_ك_ هداتسیا  یک  دزن  یناد  یم  ایآ  داب ! وت  رب  ياو 

درم نآ  دزادرپــن ، رگید  ياــج  هــب  دــشاب و  هار  وا ه_م_ وا ب_ا  لد  _چ_ه ك_ه  نآ هد م_گ_ر  زا ب_ن_ زا ن_م_ دو  ش_
 ، تسا نینچ  هن  دومرف : میروآ ،  یم  اج  هب  هک  بلق  روضح  یب  ياهزامن  نیا  تهج  زا  ینع  ي_ میدش ،  كاله  ام  سپ  درک : ضرع 

 . هلفان ياهزامن  هب  ار  نآ  ناصقن  دومرف  دهاوخ  كرادت  یلاعت  قح 

ینابنا رات  ياهبش  رد  هک  دوب  نانچ  تلاح  ار  ترضح  نآ 
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ای ماـعط  هک  دوب  اـسب  درب و  یم  ارقف  ياـه  هناـخ  هب  دو و  _م ب_ هارد _ي_ر و  نا _ ند هسیک ه_يا  نآ  رد  هک  دیـشک  یم  شود  رب 
تس ناشراتـسرپ ك_ي_ هک  دنتـسناد  یمن  اهنآ  درب و  یم  نیجاتحم  ياه  _ه  نا _ت و ب_ه خ_ شاد شود ب_ر م_ي  رب  مزیه 

ترـضح صخـش  نآ  هک  دنتـسناد  دوقفم ش_د ، ناشیا  زا  اهناسحا  ایاطع و  نآ  دومرف و  تلحر  ایند  زا  ترـضح  نآ  هک  ینامز  ات   ؛
_ن_ه هر يار غ_س_ل ب_ زا ب_ ار  _ي_ن_ش  نزا دــسج ن_ هــک  یماــگنه  هدوــب و  مالــسلا  هــیلع  نیدــباعلا  نــیز  ماــما 
ارقف و يارب  دوـب  هدیـشک  شود  رب  هک  ماـعط  ياـهنابنا  نآ  زا  شکراـبم  تشپ  رب  _د  ندا _د و ب_ر م_غ_س_ل ن_ه_ ندر ك_
 . _ت فر نور  _ه ب_ي_ نا زا خ_ ترـضح  نآ  يزور  انامه  دوب و  هتـسب  هنیپ  رتش  يوناز  دـننام  هک  دـندید  اهرثا  ماتیا ،  لمارا و 
نآ _ت_ه ش_د  شادر تر ب_ نآ ح_ض_ شود  زا  دـــــیبسچ و  دوــــب  زخ  زا  هــــک  تر  نآ ح_ض_ يادر  یلئا ب_ه  س_

ناتـسمز يارب  زخ  هماج  هک  دوب  نانچ  ترـضح  نآ  لاح  و  تشذگب .  تشذگرد و  وا  زا  درکن و  نآ  هب  ان  _ت_ عا راو  _ گرز ب_
بانج نآ  هک  دوب  هفرع  زور  دومرف ، یم  قدـصت  ار  نآ  ياهب  _ت و  خور ار م_ي ف_ نآ  دـش  یم  ناتـسبات  نوچ  دـیرخ  یم  دوخ 

رد لا م_ي ك_ن_ي_د  ؤس  ادـخ  ریغ  زا  امـش  رب  ياو  هک  ناـشیا  هب  دومرف  دـندرک ، یم  لا  ؤس  مدرم  زا  هک  یعمج  هب  دومرف  رظن 
رگا هک  تسا  لزاـن  مدر  يا ب_ر م_ _ب_ه  تر _ي ب_ه م_ هلا _ع_ه  ساو _م_ت  حر يزور ك_ه  م_ث_ل چ_ن_ي_ن 

تسا دیما  _ن_ه  يآ دنشاب ه_ر  یم  ناردام  مکش  رد  هک  یلافطا  تداعس  باب  رد  دننک  لا  ؤس  ادخ  زا 
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ضرع ترضح  نآ  هب  دومر ، ماعط م_ي_ل ن_م_ي ف_ دوخ  ردام  اب  هک  دوب  ترـضح  نآ  هفیرـش  قالخا  زا  .دوش و  تباجا  هک 
_د ج_ه_ت چ_ي_س_ت يا هدو  _ مر _م س_ب_ق_ت ف_ حر هل  نیدـلاو و ص_ هب  ِّرب  رد  مدرم  ماـمت  زا  امـش  هک  دـندرک 

مردام هک  همقل  نآ  رب  دریگ  یـشیپ  متـسد  هک  دیآ  یمن  مشوخ  هک  دومرف  دـییامرف ؟ یمن  لیم  ما  دو ط_ع_ ردا خ_ ك_ه ب_ا م_
 ! هدرک هدارا  دوخ  يارب  ار  نآ  هدرک و  هجوت  نآ  هب 

تـسود ادـخ  تهج  هب  ار  امـش  نم  هّللا !  لوسر  _ن  در ك_ه ي_با ضر ك_ نآ ج_ن_با ع_ يزور ش_خ_ص_ي ب_ه 
تسود وت  ار ب_ه ج_ه_ت  مدر م_ _ك_ه م_ نآ زا  مر ب_ه ت_و  یم ب_ هانپ  نم  ادنوادخ ! دومرف : ترـضح  نآ  مراد ،  یم 
هنایزات کی  دوب و  هتشاذگ  نآ  رب  جح  تسیب  هک  دوب  يا  هقان  ار  ترض  نآ ح_ و  _ي ،  هتشاد ب_شا نمشد  ارم  وت  دنشاب و  هتـشاد 

ار وا  هّثج  ناگدـنرد  اـت  دـندرک  ناـهنپ  كاـخ  رد  ار  وا  ترـضح  نآ  رما  هب  درمب  رتـش  نآ  هک  یماـگنه  دو ، هدز ب_ نآ ن_ ب_ر 
.دنروخن

م_ا يار  دو ب_ _يا خ_ قآ لا  زا ح_ _د ك_ه  ند _ي_ سر نآ ج_ن_با پ_ ناز  زا ك_ن_ي_ زا ي_ك_ي  يزور 
چیه وـگب ، رــصتخم  دــن : گ_ف_ت_ لَّو ؟  _َ ُ_ط _م ي_ا م يو م_خ_ت_ص_ر ب_گ_ ن_ق_ل ك_ن گ_ف_ت : 
تهج زا  مدرکن  نهپ  باوختخر  وا  يارب  یب  و ه_ي_چ ش_ دو ، هزور ب_ هکنآ  يارب  مدرکن  رـضاح  وا  يارب  زا  ماعط  زور  یهاگ 

.دوب راد  هدنز  بش  ادخ  يارب  هکنآ 

لوغــــشم تر  نآ ح_ض_ _ت_ن_د ك_ه ب_ه غ_ي_ب_ت  شذ _ت_ي گ_ تر ب_ه ج_م_عا نآ ح_ض_ يزور 
ارم ادخ  دینک  یم  رکذ  نم  يارب  هک  اهبیع  نیا  رد  دییوگ  یم  تسار  رگا  دومرف : داتسیا و  ناشیا  دزن  رد  ترضح  نآ  دندوب 
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.دزرمایب ار  امش  ادخ  دییوگ  یم  غورد  رگا  دزرمایب و 

: دومرف یم  دمآ و  یم  ترضح  نآ  تمدخ  هب  یملع  بلاط  هاگره  و 

 ( ْمَّلَس ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهّللا  یَلَص  ِهّللا  َلوُسَر  ِهّیَصَِوب  اَبَحْرَم  ) 

دور یم  نوریب  شیوـخ  لزنم  زا  _ت_ي ك_ه  قو مـل  بـلا ع_ _ت_ي ك_ه ط_ سرد ب_ه  دو : _ مر ها م_ي ف_ _گ_ نآ
.دننک یم  حیبست  وا  يارب  زا  نیمز  متفه  ات  هکنیا  رگم  نیمز  زا  یکشخ  رت و  چیه  رب  دراذگ  یمن  ار  دوخ  ياپ 

صاخشا انیبا و  نا ن_ _ مدر نامیتی و م_ هک  تشاد  یم  تسود  ار و  هنیدم  ءارقف  زا  هداوناخ  دص  دومن  یم  تلافک  ترض  نآ ح_ و 
تـسد هب  راوگرزب  نآ  دـنوش و  رـضاح  ترـضح  نآ  ماعط  رب  دـنرادن  يریبدـت  دوخ  تشیعم  يارب  هک  نیکاسم  ریگ و  نیمز  زجاع و 

دومرف و یم  هناور  ماعط  زین  اهنآ  يارب  دـندوب  لایع  بحاص  ناشیا  زا  مادـک  ره  دو و  _ مر یم ف_ تمحرم  ماعط  ناـشیا  هب  شیوخ 
.دومرف یم  قدصت  ار  نآ  لثم  هکنآ  رگم  دومرف  یمن  لیم  یماعط  چیه 

راو _ گرز نآ ب_ هد  زامن و س_ج_ ترثک  زا  بانج  نآ  هدجس  عضاوم  زا  هنیپ  یگدمآرب و  ینعی  هنفث ،  تف  لا ه_ رد ه_ر س_
_ن فد نآ ج_ن_با  دو ب_ا  _ مر تـلحر ف_ اـیند  زا  هـک  یتـقو  اــت  دوـمن  یم  عـمج  ار  اــه  _ نآ _ط م_ي ش_د و  قا س_
رد پ_ي_ش و  _س_ت ،  ير لا گ_ دو ب_ي_س_ت س_ راو خ_ _ گرز رد ب_ _ا ب_ر پ_ نا .د و ه_م_ _ ندر ك_

يا در ك_ه  ضر ك_ _ش ع_ نا _ مـال زا غ_ یتـقو ي_ك_ي  هکنآ  اـت  تسیرگ  هـکنآ  رگم  دنتـشاذگن  یماـعط  ترـضح  نآ 
دنوادخ تشاد  رـسپ  هدزاود  مالـسلا  هیلع  ربغیپ  بوقعی  وت ! رب  ياو  دومرف : دوش ؟ فرطرب  امـش  هودـنا  هک  دـشن  نآ  تقو  نم !  ياقآ 

وا زا  ار  _ه_ا  نآ زا  یکی  یلاعت 
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هود ب_ر _ نا نز و  يرا ح_ زا ب_س_ي_ دـش و  دیفـس  هیرگ  ترثک  زا  شامـشچ  اـت  تسیرگ  وا  رب  ردـقنآ  درک  نا  پ_ن_ه_
هدنز ایند  رد  شدنزرف  هکنآ  لاح  دش و  هد  شد خ_م_ي_ شر س_ف_ي_د گ_ش_ت و ق_ _يا س_ هو شر م_ پ_س_

ياهدسج دندوب و  هتـشگ  دیهـش  هک  ار  دوخ  تیب  لها  زا  هدفه ن_ف_ر  ومع و  ردارب و  ردـپ و  هک  مدـید  دوخ  مشچ  هب  نم  دوب و 
(16 (!؟ دوش فرطرب  نم  رب  هودنا  هنوگچ  سپ  دوب  هداتفا  نیمز  رب  ناشیا  نینزان 

_ن يز ما  _ ما ترــضح  يدـش  باوـخ  هـب  اهمــشچ  يدــینارتسگب و  نـماد  بـش  یکیراـت  نوـچ  هـک  هدــش  _ت  ياور ن_ه_م _ 
هدـمآ هدایز  هناـخ  لـها  تو  زا ق_ _چ_ه  نآ يد و  دو ب_ه پ_ا ش_ لز خ_ رد م_ن_ مـال  _ سلا _ه  یل _ن ع_ يد _ _با علا

هدیـشوپ ار  شکرابم  تروص  هک  _ي  تلا رد ح_ يدا  ور ن_ه_ هنیدـم  ءارقف  ياه  هناخ  هب  هتـشادرب و  شود  رب  هدرک  ینابنا  رد  دوب 
ار ترضح  نآ  نوچ  دندوب و  هداتسیا  شکرابم  مودق  راظتنا  هب  دوخ  ياهارس  رد  رب  ءارقف  هک  اسب  دومرف و  یم  تمـسق  ناشیا  رب  دوب 

(17) .دیسر نابنا  بحاص  هک  دنتفگ  یم  دنداد و  یمه  تراشب  مه  اب  دندید  یم 

_س_ي_ن حلا یل ب_ن  مرد ع_ پ_ دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  هک  تسا  لقن  يدنوار )  تاوعد  زا (  مهد _ 
نانچ هک  مراد  لیم  متفگ :  یتسه ؟  لیام  هچ  هب  دومر : مردپ ف_ دـش ، ضراع  ارم  يدـیدش  ضرم  یتقو  دومرف : مالـسلا  _ه  یل ع_

 . هدومرف رایتخا  هتشاد و  ررقم  نم  يارب  یلاعت  قح  هک  يزیچ  نآ  رب  ار  يزیچ  منکن  رایتخا  هک  مشاب 

َلا ْ_ُث ق_ َ_ي مـــــــال ح _ سلا _ه  یل _َل ع_ یل _َ خــــــــْلا _ي_َم  هار _ْ ِبا ْ_َت  َ_ي ها ْ_َت ض_ َ_ن ْ_س حَا یل :  َلا  َ_ق_ ف ) 
: َلاقَف ٍهَجاح ؟ ْنِم  ْلَه  مالسلا :  هیلع  لیئَر  _ْ َ_ب ج
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) ؛ ُلیکَْولا َمِْعن  ُهّللا َو  َِیبْسَح  َْلب  ّیبَر  یلَع  ُحِرَْتقَاال 

مالـسلا هـیلع  لـیل  _ي_م خ_ هار _ با ن_ي_ك_و گ_ف_ت_ي ش_ب_ي_ه ب_ه  دو : _ مر مرد ف_ ي_ع_ن_ي پ_
یلیکو وکین  تسا و  یفاک  ادـخ  هکلب  دوخ  بر  رب  منک  یمن  مکحت  دومرف : يراد ؟  یتجاح  ایآ  تفگ  لـیئربج  هک  یماـگنه  يدـش 

(18  .) تسا

_ن_ه يد _ل م_ ها نو  هدر ك_ه چ_ ن_ق_ل ك_ _خ )  يراو _ تـــــــــلا _ل  ما ك_ رد (  _ي_ر  ثا _ن  با _م _  هدزا ي_
دزن ناورم  دندرک ، نوریب  هنیدم  زا  ار  هیما  _د و ب_ن_ي  يز _ل ي_ ما ار ش_ك_س_ت_د و ع_ _د  يز ب_ي_ع_ت ي_

زا _ك_ه  نآ دراذ ت_ا  وا گ_ دز  ار ن_ دو  لا خ_ دو ك_ه ع_ي_ _ت ن_م_ ساو _ خرد وا  زا  دـــمآ و  رمع  نــب  هّللادـــبع 
مالـسلا هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  تمدـخ  ناورم  درکن  لوبق  رمع  نبا  دـنامب ، ظوفح  _ن_ه م_ يد _ل م_ ها _ي_ب  سآ

نآ دنامب ، نوصم  ظوفحم و  بان  نآ ج_ تفوطع  هیاس  رد  هک  دروآرد  ترضح  نآ  مرح  رد  ار  دوخ  مرح  هک  درک  اعدتسا  دیسر و 
هیلع نیسحلا  نب  یلع  ترـضح  تمدخ  داتـسرف  دوخ  مرح  اب  ار  نافع  نب  نامثع  رتخد  هشیاع  دوخ  هجوز  ناورم  دومرف ! لوبق  بانج 

ار ب_ه ناورم  مرح  یلوـق  هب  و  عـبنی ،  هب  درب  نوریب  هنیدـم  زا  دوـخ  مرح  اـب  ار  ناـشیا  اـهنآ  تنایـص  تـهج  هـب  باـنج  نآ  مالـسلا 
(19) .ار هّللادبع  دوخ  یمارگ  رسپ  ناشیا  اب  درک  هارمه  دومرف و  _ه  ناور فئا  ط_

_ه يوا _ن م_ع_ بد _ يز نو ي_ _ت ك_ه چ_ سا ير ن_ق_ل  _خ_ش_ مز رار )  ـــالا ب_ _ي_ع  بر زا (  _م _  هدزاود
هیلع نیدـباعلا  نیز  ماـما  ترـضح  داتـسرف  هنیدـم  هب  ار  هَبْقُع  نـب  ِملْـسُم  _ن_ه  يد _ل م_ ها ترا  ب_ه ج_ه_ت ق_ت_ل و غ_

شرو خ_ دو ، دوخ ن_م_ تالایع  ءزج  ار  ناشیا  اهنآ و  مشح  لایع و  اب  ار  دالْوَالاریشک  نز  دصراهچ  دومرف  تلا  مالسلا ك_ف_
هقف _ي و ن_ ندرو و خ_
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نینچ مردام  ردپ و  رانک  رد  نم  هک  مسق  ادـخ  ب_ه  نا گ_ف_ت :  _ نآ زا  یکی  دـندش  نوریب  هنیدـم  زا  هَبْقُع  نبا  رکـشل  ات  داد 
(20  .) مدومن فیرش  نیا  تفوطع  هیاس  رد  هک  مدوب  هدرکن  یشمارآ  یشوخ و  هب  یناگدنز 

مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  تادابع  نایب  رد  موس :  لصف 

راگزور لها  نیرتدباع  بانج  نآ  دوشب ، رکذ  هکنآ  زا  تسا  رهشا  مالسلا  هیلع  نیدباعلادیس  ترضح  تدابع  ترث  _ا ك_ نا ه_م_
هک دوبن  تقاط  ار  نامدرم  زا  سک  چـیه  هک  ماقم  نیا  رد  تسا  سب  تفر و  تراشا  نآ  زا  یخرب  هب  شفیرـش  باقلا  رد  هکنانچ  دوب 
یم زاـمن  تعکر  رازه  يزور  هنابـش  رد  ترـضح  نآ  هک  ارچ  دـیامن ، را  _ت_ فر مـال  _ سلا هـیلع  نـینم  ؤـملاریما  ترـضح  دـننام 

زاـمن م_ي هـب  نوـچ  تـشگ و  یم  درز  شگنر  تـفرگ و  یم  هزرل  ار  شندــب  دیــسر  یم  زاــم  _ت ن_ قو نو  و چ_ تشاذــگ ، 
ِِکلام هب (  دـمح  تئارق  رد  نوچ  دـهد و  تکرح  ار  وا  داب  هک  هچنآ  رگم  درک  یمن  تکرح  دوب  یتخرد  قاـس  دـننام  داـت  _س_ يا
هدجس زا  رـس  درک  یم  هدجـس  نوچ  دنک و  یهت  بلاق  تشگ  یم  کیدزن  هک  درک  یم  ررکم  ار  نآ  نادنچ  دیـسر  یم  ِنیّدلا )  ِمْوَی 

اهبـش تشاد و  یم  هزور  ار  اهزور  دروآ و  یم  زور  هب  تداـبع  هب  ار  اهبـش  .د  يرا م_ي ش_ شکراـبم ج_ قرع  اـت  تشاد  یمن  رب 
شار هب ف_ دیامن و  تکرح  هداتـسیا  تسناوت  یمن  هک  يدـح  هب  دـش  یم  هتـس  _ت ك_ه خ_ شاذ زا م_ي گ_ نادـنچ ن_م_

دیناسر و یم  دوخ  شارف  هب  ار  دوخ  ات  دومن  یم  تکرح م  دنا  هداتفین  هار  هب  هک  ناکدوک  دننام  مرجال  دناسرب  ار  دوخ  _ش  يو خ_
رگم درک  یمن  ملکت  دش  یم  ناضمر  هام  نوچ 
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هداهن مالسلا  هیلع  نیسح  ما  _ ما ترضح  هسّدقم  تبرت  نآ  رد  هک  دوب  يا  هطیرخ  ترضح  نآ  يارب  زا  .رافغتسا و  حیبست و  اعد و  هب 
.درک یم  هدجس  تبرت  نآ  رب  دنک  هدجس  تساوخ  یم  هک  یماگنه  .دوب 

نیز ماـما  ترـضح  نوچ  هک  ( 21  ) هدوـمن تیاور  ءاـیلو )  ـالا  هیلح  باـتک (  بحاـص  هـک  _ت  سا ها )  _ي_ حـلا ع_ي_ن  رد (  و 
یم یلوتسم  ترـضح  نآ  ياضعا  رب  هزرل  ندب و  رد  هشعر  دندومرف  یم  زامن  هدارا  دندش و  یم  غراف  وضو  زا  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا 

میظع هچ  اب  متـسیا و  یم  يدنوادخ  هچ  تمدـخ  هب  هک  دـیناد  یمن  رگم  امـش ! رب  ياو  هک  دومرف  یم  دـندومن  یم  لا  ؤس  نوچ  دـش 
.دنا هدرک  لقن  ترضح  نآ  زا  ار  تلاح  نیا  زین  وضو  ماگنه  رد  منک .  تاجانم  مهاوخ  یم  ینءاّشلا 

هّللادـب نبرباـج ع_ يزور  مالـسلا  هیلع  نـینم  ؤـملاریما  تر  _ت_ر ح_ض_ خد _م_ه  طا هد ك_ه ف_ دراو ش_ _ت_ي  ياور
ار ح_ق ب_ر ت_و _ل ب_ي_ت  ها یلوسر و م_ا  ترـضح  راـبک  هباحـص  زا  وـت  تفگ :  دـیبلط و  ار  هنع  هّللا  یـضر  يراـصنا 
رب وا  هدنام و  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یل  تلا ه_م_ي_ن ع_ _ سر _ل ب_ي_ت  ها زا ب_ق_ي_ه  _ت و  سا را  ب_س_ي_

ندب هتـشگ و  حورجم  هدرک و  نیپ  تدابع  يرایـسب  زا  وا  ياهفک  اهوناز و  یناشیپ و  _ي ،  هلا تدا  رد ع_ب_ دیامن  یم  روج  دوخ 
_ي_د سر نآ ج_ن_با  _ت  مد هب خ_ رباج  نوچ  دهد ، فیفخت  يا  هراپ  دیاش  هک  امن  سامتلا  وا  زا  هدیهاک ،  هدـش و  فیحن  وا 
ار رباج  ترض ،  هد و ح_ _ي_ نادر فیحن گ_ هنهک و  ار  شفیرش  ندب  تدابع  هت و  بار ن_ش_س_ رد م_ح_ _د ك_ه  يد

شیوخ يولهپ  رد  دومرف و  مارکا 
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 : _ر گ_ف_ت پ_س ج_با _ي_د ، سر ار پ_ وا  لاو  _ حا را ض_ع_ي_ف  يادــص ب_س_ي_ اــب  دوـمن و  فــیلکت 
نا و _م_ن_ شد يارب  ار  مـنهج  هدرک و  قـلخ  امـش  ناتـسود  امــش و  يارب  ار  تـشهب  ناـیملاع  دـنوادخ  هـّللا !  لوـسر  _ن  ي_با

ترضح بحاصم  يا  هک  دو  _ مر ترضح ف_ ییامرف ؟  یم  بعت  دوخ  رب  ردق  نیا  ارچ  سپ  هدیر  _ فآ نا ش_م_ا  _ فلا م_خ_
تشاد دوخ  دنوادخ  دزن  هک  یتمارک  نآ  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  هانپ  تلاسر  ترـضح  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر 

 _ داب وا  يادـف  مردام  مردـپ و  دومرفن _  كرت  ار  تدابع  رد  تقـشم  هغلابم و  وا  دـیزرمآ ، ار  وا  هدـنیآ  هتـشذگ و  يالْوا  کـت  هک 
_م_ت م_ي حز نینچ  ارچ  هک  دـنتفگ  هباحـص  درک ، مرو  شمدـق  دـش و و  رهاـظ  خـفن  كراـبم  قا  _ك_ه ب_ر س_ نآ ت_ا 
_م و ش_ك_ر اد ن_ب_شا رکاـش خ_ هدــنب  نـم  اـیآ  هـک  دوـمرف  دــسیون ؟ یمن  ریــصقت  وـت  رب  ادــخ  هـکنآ  لاــح  یــشک و 
ب_ر هــــــــــــــــــــــّللا !  لو  _ سر _ن  ي_با _ر گ_ف_ت :  ج_با _م !؟  كر ن_م_يا ار ت_ وا  ن_ع_م_ت_ه_يا 
دراد و یم  هاگن  ار  اهنامسآ  دیا و  یم ن_م_ عفد  نامدرم  زا  ار  اهالب  ادخ  امـش  تکرب  هب  _م ك_ن ك_ه  حر نا  _ نا _ مل م_س_

(22  .) میامن تاقالم  ار  ناشیا  ات  دوب  میهاوخ  دوخ  ناردپ  قیرط  رب  رباج ! يا  هک  دومرف  .درامگ  یمن  نامدرم  رب  ار  دوخ  ياهباذع 

_س_ي_ن حلا نب  یلع  مردـپ  رب  يزور  دومرف : مردـپ  هک  _ت  سا لو  مال م_ن_ق_ _ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ زا ح_ض_
درز يراد  زا ب_ي_ _ش  كرا گنر م_ب_ هدرک و  ریثءات  رایسب  ترضح  نآ  رد  تدابع  هک  مدید  مدش  لخاد  مالسلا  _ه  یل ع_

زا شینارون  یناشیپ  هتشگ و  حورجم  هیرگ  يرایسب  زا  شا  هدید  هدیدر و  گ_
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ار دوخ  مدرک  هدهاشم  لا  _ن ح_ يا ار ب_ر  وا  نوچ  هدرک  مرو  تالص  رد  مایق  روفو  زا  شفیرش  مدق  هدرک و  هنیپ  دوجـس  ترثک 
دندومرف دندنکفا و  رظن  نم  بناج  هب  ینامز  زا  دعب  دندوب  رکفت  هجوتم  ترضح  نآ  متـسیرگب  رایـسب  دومن و  متـسناوتن  عنم  هیرگ  زا 

يا هرا  مدرواـیب و پ_ نوـچ  هد  نـم  هـب  تـسا  روطـسم  اـجنآ  رد  مالـسلا  هـیلع  نـینم  ؤـملاریما  تداـبع  هـک  اـهباتک  زا  یــضعب  هـک 
(23 (!؟ دنک تدابع  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دننام  هک  دراد  نآ  يارای  یک  هک  دندومرف  دنتشاذگ و  نیمز  رب  دندناوخ  ب_

زا نو ب_ه ن_م_ مال چ_ _ سلا هیلع  نیدجاسلادیس  ترضح  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا ،  هیلع  دمحم  نب  رفعج  ترـضح  زا  ینیلک 
(24  .) تخیر یم  بانج  نآ  زا  قرع  ات  تشاد  یمن  رب  رس  تفر  یم  دوجس  هب  نوچ  دش و  یم  ریغتم  شگنر  داتسیا  م_ي 

راز يزور ه_ _ه  نا رد ش_ب_ مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  هک  لوـقنم  مالـسلا  هـیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـض  زا ح_
هک دوب  لیلذ  هدنب  نداتسیا  زامن  رد  شنداتسیا  دیدرگ و  یم  گنر  هب  گنر  داتسیا  یم  نوچ  درازگ و  زا م_ي  _ع_ت ن_م_ كر

عادو زاـمن  اـیوگ  هک  درک  یم  زاـمن  نا  دو و چ_ن_ نازرل ب_ _ي  هلا فو  زا خ_ وا  ياـضعا  و  دـشاب ، هداتـسیا  یلیلج  هاـشداپ  دزن 
_د ندو لا م_ي ن_م_ نآ ج_ن_با س_ؤ  لاو  _ حا زا ت_غ_ي_ر  نو  چ_ در ، _د ك_ هاو زاـــــمن ن_خ_ رگید  تــــسا و 
زا یـضعب  رد  هک  دنا  هدرک  لقن  و  ( 25) .دشاب فئاخ  هک  تسا  راوازس  دتـسیا  یمیظع  دنوادخ  دزن  هک  یـسک  دومرف : یم  نی  چ_ن_

دندش عمج  ناگیاسمه  دش ، دنلب  دایرف  هناخ  لها  زا  تسکش و  شتسد  دات  _ فا يد  _ نل زا ب_ بانج  نآ  نادنزرف  زا  یکی  اهبش 
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دا م_ي _ ير درد ف_ زا  نآ ط_ف_ل  ار ب_س_ت_ن_د و  نآ ط_ف_ل  _ت  سد _د  ندروآ هتــــــــــسکش ب_ن_د  و 
زا و  ش_د  ص_ب_ح  نو  چ_ .د  ش_ن_ي_ ن_م_ي  تدا ،  ع_ب_ ب_ه  لا  _ت_غ_ شا زا  تر  ح_ض_ و  در  ك_

(26) .دنداد ربخ  دیسرپ  لاح  تیفیک  زا  هتخیوآ ،  ندرگ  رد  دید  ار  لفط  _ت  سد _د  يدر غرا گ_ تدا ف_ ع_ب_

تـــفرگ و یـــش  _ تآ دو  دو ب_ رد س_ج_ _ه  نا نآ خ_ رد  تر  يا ك_ه ح_ض_ _ه  نا رد خ_ _گ_ر  يد _ت  قو رد  و 
رـس ینامز  زا  دـعب  دـش  شوماخ  _ش  تآ ات  دـندشن  هجوتم  ترـضح  ُراّنلَا ! ُراّنلَا ! هّللا !  ِلوُسَر  َْنباَی  هک  دـندرک  یم  دایرف  هناخ  لـها 

ياربـک شتآ  هک  دومرف  دوب ؟ هدـینادرگ  _ش  تآ _ن  يا زا  _ل  فا ار غ_ امـش  دوب  زیچ  هچ  هک  دندیـسرپ  باـنج  نآ  زا  دنتـشادرب 
ها _ي_ حلا ع_ي_ن  زا (  _چ_ه  نآ ما ش_د  ت_م_  ) .دو هد ب_ _ي_ نادر _ل گ_ فا ایند غ_ رد  كدـنا  شتآ  زا  ارم  تمایق 

(27  (.) میدرک لقن  ( 

 : تفگ دوب  اجنآ  خیاشم  هفوک و  لها  نیدهاز  زا  هک  یلامث  هزمحوبا  زا  هدش  تیاور 

_ن یل نوتـس ه_ف_ت_م و ن_ع_ دزن  دمآ  دش و  هفوک  دجـسم  دراو  هک  ار  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـض  مد ح_ _ يد
ندـب ياهوم  عیمج  هک  تف  ير گ_ درک و ت_ك_ب_ي_ دـنلب  شوگ  ربارب  ات  ار  اهتـسد  سپ  داتـسیا  زامن  هب  دـنک و  ار  دو  خ_

زا رتابرلد  رت و  هزیکاپ  يا  هجهل  مدینشن  مدرک  شوگ  تشاذگ  زامن  ترـضح  نآ  نوچ  هک  هتفگ  داتـسیا و  تسار  نآ  تشهد  زا  نم 
(28  .) نآ

ناد ن_ي_ك_و و دوب و چ_ن_ رتوکین  دـیجم  نآرق  هب  شـسدقم  توص  مدرم ،  یماـمت  زا  ترـضح  نآ  هک  هدـش  تیاور  زین  و 
عامتسا ار  بانج  نآ  تئارق  دنداتسیا و  یم  ترضح  نآ  هناخ  رد  رب  نایاّقس  هک  يدوم  تئار ن_ _ش ق_ کلد
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(29) .دندومن یم 

مرحم تساوخ  نوچ  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  درازگ  جح  هک  هنییع  نب  نایفـس  زا  هدرک  لقن  ّجحلا )  رارـسا  باتک (  رد  یلازغ 
کیبـل تسناوـتن  ند و  _ يزرل در ب_ه  عور ك_ ضرا ش_د ش_ ار ع_ وا  هزرل  دــش و  درز  شگنر  داتــسیا و  شا  هـلحار  دوـش 

َکــْیََّبلال َو دوــش  هـتفگ  باوــج  رد  مـسرت  م_ي  دو : _ مر ف_ _ي_د ؟ يو هیبــلت ن_م_ي گ_ ارچ  تــفگ :  نایفــس  دــیوگب ،
_ع ش_د و قاو _ي_ن  مز شا ب_ر  هـــل  _ حار زا  در و  _ي_ه گ_ف_ت غ_ش ك_ بـــل نوـــچ ت_ سپ  َْکیَدْعـــَـسال !

(30) .دش غراف  شجح  زا  ات  دش  یم  ضراع  ار  وا  لاح  _ن  يا _ت_ه  سو پ_ي_

ن_ص_ف گ_ف_ت :  _ي  نا ي_م_ سوا  ط_ ك_ه  _ت  سا ّ_ي_ع_ه )  شلا _ق_ه  يد ح_ ك_ت_با (  رد 
ار یمالک  تسا و  هدجـس  رد  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  هک  مدید  مدش  لیعا  _م_ سا _ل ح_ج_ر  خاد ش_ب_ي 

: دوب اعد  نیا  مدرک  شوگ  نوچ  دنک  یم  رارکت 

 ( .َِکئانِِفب َكُریقَف  َکئانِِفب ، َُکنیکْسِم  َِکئانِِفب ، َكُْدیَبُع  یهِلا  ) 

مدا هد ن_ه_ هب س_ج_ رـس  مدرک و  زامن  نوچ  دـمآ  شیپ  ارم  هک  یـضرم  _ي و  ملا _ه ب_ال و  نو _ گر نآ ه_ زا  و ب_ع_د 
ینعی تسا ؛  هنا  رد خ_ تغل ب_ه م_ع_ن_ي ف_ض_يا  رد  ءاِنف )  و (  داد ! يور  یجرف  یـصالخ و  ارم  متفگ  ار  تاـملک  نیا 

نیا سکره  و  دراد ؛ وت  زا  ناسحا  وفع و  مشچ  تسا و  وت  تمحر  وت م_ن_ت_ظ_ر  هاگرد  رب  وت  جاتحم  وت و  نیکـسم  وت و  هدنب 
(31  .) یهتنا .دیآ  یم  رب  دراد  هک  تجاح  ره  دنک و  یم  رثا  هتبلا  دیوگب  صالخا  يور  زا  ار  تاملک 

نیا رد  هک  تسا  نیا  زا  هدایز  دش  رکذ  هچنآ  ریغ  هدش  لقن  ترضح  نآ  تادابع  باب  رد  هچنآ  هلمجلاب ؛ 
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: ربخ کی  هب  اهتنآ  زا  منک  یم  افتکا  نم  دوش  لقن  رصتخم 

نیمه مید  نور ش_ جح ب_ي_ گنهآ  هب  یلاس  تفگ :  هک  یفوک  بیبح  نبدامح  زا  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  يدـنوار و  بطق 
ار هلفا  يرو ك_ه ق_ _ت ب_ه ط_ فر ند گ_ _ يزو کیرات  هایس و  يداب  میدرک ،  چوک  تسا )  یلزنم  مان  هک   ) هلابز زا  هک 
بآ و زا  یلاخ  يداو  کی  هب  مدیناسر  ار  دوخ  سپ  مدنام ،  نادرگرـس  ریحتم و  نابایب  نآ  رد  نم  تخاس و  هدنکارپ  قرفتم و  مه  زا 

تفرگارف ار  اـیند  یکیراـت  نوـچ  مداد  ياـج  یتـخرد  رب  ار  دوـخ  نـم  سپ  _ت  فر ار گ_ ار ف_ یکیراــت ش_ب م_ هاــیگ و 
نـیا ش_خ_ص مـتفگ  دوـخ  اـب  دـیزو  یم  وا  زا  کـشم  يوـب  دیفـس و  _ه ه_يا  ما در ب_ا ج_ ور ك_ مد  _ يد ار  _ي  ناو ج_

یم هک  نادـنچ  سپ  دور  رگید  ياـج  هب  دوـشب  نم  تفتلم  هاـگره  مدیـسرت  سپ  دـشا ! هّللا ب_ _ءا  یلوا زا  _د ي_ك_ي  ب_يا
 : تفگ داتسیا و  دش و  زامن  يایهم  ناوج  نآ  سپ  متشاد ،  هدیشوپ  ار  دوخ  متسناوت 

َْکیَلَع َو ِلابقالا  َحَرَف  ِیْبلَق  ْجـِلْوَا  وٍَدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  َّلَـص  اـتُورَبَج  یَـش ٍء  َّلُـک  َرَهَق  اـتوُکَلَم َو  یَـش ٍء  ُّلُـک  َذاـح  َ_ْن  ي_ا م ) 
 ( .ََکل َنیعیطُْملا  ِنادَیَِمب  ینْقِْحلَا 

_ت فر نوکـس گ_ وا  تاکرح  دـیدرگ و  زامن  هدامآ  وا  ناکرا  ءاـض و  _ عا مد ك_ه  _ يد نو  زا ش_د چ_ رد ن_م_ پ_س 
رد مد و  _ يد زا  زین ت_ه_ي_ه ن_م_ نم  دـشوج  یم  یبآ  همـشچ  مدـید  مدـش  دـش  زاـمن  ياـیهم  هک  ناـکم  نآ  هب  متـساخرب و 

مدـید یم  دــش و  ّ_ل  يار م_ن م_م_ث _ي ب_ بار _ا م_ح_ يو مد گ_ _ يد مدا  _س_ت_ شر ب_يا پ_ش_ت س_
هیآ نآ  رد  هک  تشذگ  یم  یتیآ  هب  تقو  ره  هک  ار  وا 
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ياج زا  تشاذـگ  تیاهن  هب  يور  بش  یکیرات  نوچ  سپ  يدومرف ،  ررکم  ار  نآ  نینح  هلان و  اـب  يدو  روکذـم ب_ دـیعو  دـعو و 
 : تفگ تساخرب و  دوخ 

ُهَحار یتَم  الئْوَم  ُهُوُدَجَوَف  نُوذئاْعلا )   ) َنُودـِباْعلا َْهَیِلا  َاََجل  الِقْعَم َو  ُهُودَـجَوَف  َنوُِفئاْخلا  ُهَّمَا  ادِـشُرم َو  ُهُوباصَاَف  َنُّولآّضلا  هَُدَـصَق  ْنَم  ای  ) 
ْنِم ْ_ِض  قَا ْمـَل  ُمــالَّظلا َو  َعَّش  _َ َ_ق _ي ت هـِلا ِ_ِه  تَّم _ِ ِ_ه َكاو ب _ِ َ_َد س َ_ص ْنَـم ق ُحَرَف  یتـَـم  ُهَنَدــَب َو  َكِْریَِغل  َبَـصَن  ْنـَـم 

 ( .َنیمِحاّرلا َمَحْرَا  ای  َِکب  ِْنیَْرمَالا  َیلْوَا  ِیب  ْلَْعفاَو  دَّمَُحم  ِلآ  دَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَص  ارَدَص  َِکتاجانُم  ِضایِح  ْنِم  ارَطَو َو ال  َِکتَمْدِخ 

نم شر ب_ر  _ ما رثا  ددرگ و  دـیدپان  نم  زا  وا  صخـش  اداـبم  هک  مدرک  میب  تقو  نـیا  دـیوگ : یم  بـی  دا ب_ن ح_ب_ ح_م_
وت زا  بعت  جنر و  یگتسخ و  لالم و  هک  یسک  نآ  هب  مهد  یم  دنگوس  ار  وت  مدرک :  ضرع  متخیوآرد و  وا  رد  سپ  دنام ، هدیـشوپ 

_ت _م_ت و ع_ن_يا حر حا م_ رد ج_ن_ ار  روآ و م_ _م_ت  حر هداـهن ب_ر م_ن  وـت  ماـک  رد  ار  تبهر  تذـل  هـتفرگرب و 
رگا دوـمرف : موـش .  وـت  راـتفگ  هب  مور و  وـت  رادرک  هب  هک  مدـنموزرآ  یمه  ما و  هد  لا و گ_م_ش_ هد ك_ه م_ن ض_ ج_يا 

_ت خرد نآ  را  پ_س ب_ه ك_ن_ شاب .  نم  رثا  رب  نک و  نم  تعباتم  نکل  دـش  یهاوخن  مگ  دـشاب  قدـص  يور  زا  وت  لکوت 
حبص هک  نیمه  دیامن ، یم  تکرح  ممدق  ریز  زا  نیمز  هک  دمآ  یمه  لایخ  ار ب_ه  _ت م_ فر ار ب_گ_ _ت م_ سد ش_د و 

ضرع مدینـشب  ار  ّجاـح  هّجـض  ادـص و  نم  سپ  تسا ،  همظعم  هکم  ناـکم  نیا  هـک  ار  وـت  داـب  تراـشب  دوـمرف : نـم  هـب  درک  عوـلط 
مدر ك_
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: دومرف یتسیک ؟  وت  تمایق )  زور  ینعی   ) هقاف موی  هفزآ و  زور  رد  وا  هب  يراودیما  هکنآ  هب  مهد  یم  دنگو  ار س_ ت_و  : 

(32  .) مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نیسحلا  نب  یلع  منم  يداد ،  دنگوس  هک  نونکا 

بانج نآ  هغیلب  ظعاوم  هفیرش و  تاملک  زا  يا  هراپ  رکذ  رد  مراهچ :  لصف 

لوا تمسق 

.ربخ دنچ  رکذ  هب  دوش  یم  افتکا  و 

امَا َنوُکِّسَمَتُم  اِهب  اْهیَلَع َو  ْمُکَّنِاف  اْینُّدلا  ِراِدب  ْمُکیـصُوا  ِهَرِخ و ال  الا  ِراِدب  ْمُْکیَلَع  یناوِْخا !  یباحـصا !  امْوَی : مالـسلا  هیلع  َلاق  لّوا _  ) 
ُراّدـلا ُمُْکِلت  اراد  ِرْحَْبلا  جْوَم  یلَع  یْنبَی  ْمُکُّیَا  َلاق : اهوُرُمْعَت َو  اهُوُربْعاَف َو ال  ٌهَرَْطنَق  ْمَُهل : َلاق  َنییراوَْحِلل  َمَیْرَم  ُْنب  یـسیع  َلاق  ام  ْمُکَغََلب 

 ( ارارَق اهوُذِخَّتَتال  اینُّدلا و 

: دومرف دوخ  باحصا  تعامج  اب  يزور  ترضح  نآ  ینعی 

ار امش  ایند  يارس  يارب  ترخآ و  هناخ  هیهت  كرادت و  هب  ار  امـش  منک  یم  تیـصو  انام  ه_ ناردار م_ن !  ب_ _ح_با م_ن !  صا
یسیع هچنآ  تسا  هدیسرن  امش  هب  ایآ  دیـشا ، نآ م_ي ب_ هب  کسمتم  دیتسه و  صیرح  ایند  رد  امـش  هک  اریز  منک !  یمن  تیـصو 

_ن يا زا  _ت  سا یل  _ي_ا پ_ ند ك_ه  نا :  _ش_ يا دو ب_ه  _ مر ف_ نییراوح گ_ف_ت ،  هب  مالـسلا  اـمهیلع  میرم  نب 
يوزرآ هب  هـن  تشذـگ  دـیاب  لـپ  زا  _ي_د ي_ع_ن_ي  شو _ش م_ك_ ترا رو ك_ن_ي_د و ب_ه ع_م_ پ_ل ع_ب_

؛  تسشن تماقا 

رب انب  تسا و  تلاح  نیمه  ار  امش  يایند  کنیا  دینک ، یم  ترامع  ایرد  جوم  رب  امش  زا  کی  مادک  دومرف : مالـسلا  هیلع  یـسیع  زین  و 
(33) .دینادن رارق  مارآ و  ار  ناینب  تسس  یناکم  نینچ  سپ  تسا  رحب  جوم  رب  انب  نوچ  نآ 

یلپ نوچ  ایند  تسا  یبقع  هر  رد 

یلزنم ناریو  ییاج و  اقب  یب 

رحب جوم  نوچمه  دنقولخم  جوف 

ای رعق  ردنا  کلاه 
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رحب جوا  رد 

 ( ِرابْخالا ِعِماج  یف (  مود _ 

ِقُوقُح ُعییْضَت  ِهَّیِقَّتلا َو  ُكْرَت  ِْنیَْبنَذ  الَخ  ام  ِهَرِخ  الا  ُْهنِم  ُرُهْطَی  ٍْبنَذ َو  َّلُک  َنینِمْؤُمِلل  ُهّللا  ُرِفْغَی  لاق :  مالسلا  هیلع  ِنیَسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ) 
) ؛ ِناوْخِالا

هدش و نآ  بکترم  نم  ؤم  هک  ار  یهانگ  ره  یلاعت  قح  دزرمآ  یم  دومرف : مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـض  ي_ع_ن_ي ح_
(34  .) ینید ناردارب  قوقح  نتخاس  عیا  _گ_ر ض_ يد هیقت و  عقاوم  كرت  یکی  هاـنگ  ود  رگم  ترخآ  رد  نآ  زا  دوش  یم  كاـپ 
تسا ك_ه نآ  زا  تسین  شزرمآ  روخ  رد  هک  درمش  گرزب  یهانگ  ار  هیقت  كرت  ربخ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هکنیا  دنامن  یفخم 

دنک یم  دراو  _ب  هذ _ن و م_ يد رب  گرزب  يا  همطل  هک  دوش  یم  همیظع  دـسافم  ثروم  هیقت  كرت  هک  دوـش  یم  را  ب_س_ي_
جاجل رب  ِّدبَت ) _ْ ُ_س م لد :  ن_س_خ_ه ب_  ) ار م_س_ت_ع_د نیفلاخم  بولق  هک  هتخیگنا  گرزب  ياه  هنتف  هتخیر و  اهنوخ  و 

؛  _ت سا _ش ع_ي_ن ح_ك_م_ت  _يا مر _ن ف_ يا _د و  نادر یم گ_ تیاوـغ  تلاــهج و  رب  تاــبث  ماود و  داــنع و  و 
تـسا ملظ  تاملظ  رد  لوخد  لدع و  جرادـم  زا  جورخ  رب  لیلد  ناو ك_ه  _ خا قو  _چ_ه ت_ض_ي_ي_ع ح_ق_ نا چ_ن_

.دراد ار  هجیتن  نامه  زین 

مـال _ سلا _ه  یل رفعج ع_ نـب  یـسوم  ترـضح  كراـبم  روـضح  ریقف  ینم  ؤـم  درم  هـک  هدـش ،  تـیاور  هـچنآ  تـسا  نـیا  دـی  ؤـم 
تروص هب  ترـضح  دوش  وا  هقا  دس ف_ هک  دنک  تمحرم  وا  هب  یلام  هک  درک  تساوخرد  نآ ج_ن_با  زا  فر ش_د و  م_ش_

؛  منک اطع  وت  هب  يا  هتساوخ  نم  زا  هچنآ  ربارب  هد  يداد  باو  باو ج_ هاگره ص_ مسرپ  یم  يا  هلءاسم  وت  زا  دومرف : دیدنخ و  وا 
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ترضح سرپب ،  تفگ :  درم  نآ  سپ  دنک ، شاعم  نآ  هب  دنک و  دوخ  هیامرـس  هک  دوب  هتـساوخ  زا ج_ن_با  مهرد  دص  درم  نآ  و 
؟ در _ي ك_ هاو ّ_ي خ_ هـچ ت_م_ن ییاــمن  یّنمت  شهاوـخ و  يزیچ  دوـخ  يارب  هـک  دــننک  راذــگاو  وـت  هـب  هاــگره  دوـمرف :
ناو م_ؤ _ خا قو  نــید و ق_ض_يا ح_ق_ رد  هــیقت  ار  اــم  دـــیامرف  يزور  یلاــعت  قــح  هــک  مــنک  یّنم  ت_ گ_ف_ت : 
هب درک : ضرع  ار ؟ تیب  لـها  اـم  تیـالو  ین  _ش ن_م_ي ك_ هاو ار ك_ه خ_ چ_ه ش_د ت_و  دو : _ مر ف_ م_ن_ي_ن ، 
هب هک  تمعن  نآ  رب  ار  ادـخ  منک  یم  رکـش  نم  سپ  هدومرفن  اطع  ار  نآ  هدومرف و  اطع  نم  هب  یلاـعت  قح  ار  نیا  هک  تسا  نآ  تهج 
وا هب  مهرد  رازه  ود  هک  دوـمرف  رما  َْتنَـسْحَا و  وا  هب  دوـمرف  ترـضح  هدادـن .  نم  هب  هک  ار  هچنآ  وا  زا  منک  یم  تلئـسم  هداد و  نـم 

(35  .) نک تراجت  نآ  هب  هدرک  دوخ  هیامرس  ار  نآ  رخب و  وزام  ینعی  وزام )  رد (  نک  فرص  ار  نیا  هک  دو  _ مر دنهد و ف_

 ( .ِِهتَّرَعَِمل ِْبنَّذلا  َنِم  یمَتْحَیال  َْفیَک  ِِهتَّرَضَِمل  ِماعَّطلا  َنِم  یمَتْحَی  ْنَِمل  ُْتبِجَع  َلاق : ُمالَّسلا  ِْهیلَع  ُْهن  _َ َيِوُر ع مّو _  س_ ) 

دناـسر ررـض  وا  هب  اداـبم  هکنآ  تهج  هب  دـنک  یم  ماـعط  زا  زیهرپ  هک  سک  نآ  زا  نم  مراد  بـجع  دوـمرف  ترـضح  نآ  ین  ي_ع_
(36 (؟! ددرگ دیاع  وا  هب  دب  يازج  يدب و  ادابم  هک  دنک  یمن  هانگ  زا  زیهرپ  هنوگچ 

 : مالسلا هیلع  نسح  ماما  ترضح  شیامرف  هب  تسا  هیبش  هفیرش  هملک  نیا  هک  دیوگ : فل  ؤم 

( ( 37) ِِهلوُقْعَم ِیف  ُرَّکَفَتَیال  َْفیَک  ِِهلوُکْءاَم  یف  ُرَّکَفَت  _َ َ_ْن ي ِمل ْ_ُت  ِ_ب َ_ج ع ) 

زا شیامر  _ن ف_ يا و 
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 : هدومرف هک  تسا  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  شراوگرزب  ردپ  شیامرف  يور 

ُ_ْم َو ال َ_ه نُو ُ_ط_ َنوـُل ب _ِ خْد _ُ اُورـِْـصُبِیل م_ا ي ِحــیباصَْملا  َهَراــنِا  اُوـفَّلَکَت  ــْالِیل  ُماــعَّطلا  ُمِْـهَیِلا  َبُِّرق  اِذا  َساــّنلا  يَرَا  یلاــم  ) 
ْمِِهتاداـِقتِْعا َو یف  ِبونُّذـلا  َِهلاـهَْجلا َو  ِقِـحاَول  ْنِم  اوُمَلـْسَیِل  ِْملِْعلاـِب  ْمِِهباـْبلَا  َحـِیباصَم  اُوریُنی  ْنَاـِب  ِسْفَّنلا  ِءاذَـغ  _ِ َنوُّم ب _َ ْ_ت َ_ت ي

) ؛ ْمِِهلامْعَا

_ج نر دوش ب_ه م_ش_ق_ت و  یم  رـضاح  ناشیا  دزن  ماعط  بش ،  رد  هک  یماگنه  ار  مدرم  منیب  یم  هک  تسیچ  يارب  ینع  ي_
رد ش_ك_م _ل  خاد _ك_ه ب_ب_ي_ن_ن_د چ_ي_س_ت ك_ه  نآ ار ت_ا  غار  _ن م_ي ك_ن_ن_د چ_ شور
دا _ت_ق_ عا _ن_د و  هد هنیـس ج_يا م_ي  رد  هک  یبلاـطم  ینعی  سفن  ياذـغ  رد  دـننک  یمن  ماـمتها  نـکل  دـننک و  یم  دو  خ_

مــــــل ت_ا ار ب_ه ع_ دو  لو خ_ غار ع_ق_ _ن ك_ن_ن_د چ_ شور _ك_ه  نآ _ن_د ب_ه  نآ م_ي ن_م_يا ب_ه 
.دوخ لامعا  تاداقتعا و  رد  ناهانگ  تلاهج و  ررض  زا  دوش  یم  قحلم  اهنآ  هب  هچنآ  زا  دننامب  ملاس 

لو مالسلا م_ن_ق_ هیلع  نی  _س_ حلا یل ب_ن  تر ع_ زا ح_ض_ _ت ك_ه  سا ها )  _ي_ حلا ع_ي_ن  رد (  مرا _  چ_ه_
هدر را ك_ تر ب_ _ خآ دور و  یم  تسا و  هدرک  تشپ  تـسا و  هدرک  راـب  اـیند  هـک  یتـسرد  ب_ه  دو : _ مر _ت ك_ه ف_ سا

پ_س _ت ،  سا _ح_با  صا نادــنزرف و  ار  ترخآ  اــیند و  زا  _د و ه_ر ي_ك  يآ _ت و م_ي  سا هدر  ور ك_ _ت و  سا
ترخآ يوس  هب  دیشاب و  ایند  رد  ناد  _ هاز زا  هور !  يا گ_ ایند ، نانکراک  نادنزرف و  زا  هن  دیـشاب  ترخآ  نادنزر  زا ف_ ش_م_ا 

يوب ار  بآ  دنا و  هداد  رارق  دوخ  شرف  ار  كاخ  دنناد و  یم  دوخ  طاسب  ار  نیمز  _ي_ا  ند رد  نادهاز  هک  یتسرد  هب  دییامن  تبغر 
دوخ نآ  _ن_د و ب_ه  ناد دوخ م_ي  شوخ 
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_ت_ي سرد ب_ه  _ي ،  ند _ ير _ي_ا ب_ ند زا  _د  نا هدیرب  دنا و  هدرک  ادج  ار  دوخ  دـنزاس و  یم  وبـشوخ  دـنیوش و  یم  ار 
شتآ زا  هـک  و ك_س_ي  شو م_ي ك_ن_د ، _ مار ار ف_ اـیند  ياهتوهـش  تـسا  تـشهب  قاتـشم  ك_ه ك_س_ي ك_ه 

در م_ص_ي_ب_ت_ه_يا _ي_ا ك_ ند كر  دوش و ك_س_ي ك_ه ت_ یمن  تامرحم  بکترم  هّتبلا  دـسرت  یم  مّنهج 
_ل ها ایوگ  هک  دـنا  ناـنچ  نیقی  هبترم  رد  هک  تسه  یناگدـنب  ادـخ  هک  یتسرد  ب_ه  دو ، وا س_ه_ل م_ي ش_ _ي_ا ب_ر  ند
هک دـنا  هدـید  مـنهج  رد  ار  مـنهج  لـها  _ا  يو _د و گ_ ندـّل _د ك_ه م_خ_ نا هد  _ يد رد ب_ه_ش_ت  ار  ب_ه_ش_ت 

تسا فیفع  ناشیا  ياهسفن  _ت و  سا نوز  تر م_ح_ _ خآ زا غ_م  هتسویپ  ناشیا  ياهلد  دنا و  نمیا  ناشیا  رـش  زا  مدرم  دنبّذعم ،
سپ دندرک  ربص  كدنا  يزور  دنچ  .دـنا  هدرکن  راوشد  دوخ  رب  _ت و  سا ناشیا س_ب_ك  ياهراک  و  تاهبـش ،  تامرحم و  زا 

اپ رب  دوخ  دـنوادخ  دزن  دوش  یم  بش  نوـچ  دـنا ، هدرک  اـیهم  دوـخ  يارب  یهاـن  زارد غ_ي_ر م_ت_ رود و  ياـهتحار  ترخآ  رد 
دننک و یم  دو  را خ_ _ گدرور هب پ_ هثاغتـسا  يراز و  عرـضت و  ددرگ و  یم  يراج  ناشیور  رب  ناشیا  هدـید  بآ  دنتـسیا و  م_ي 
ناراـکوکین و دـننایاناد ، دـننامیکح ، دـننارابدرب ، دـش  زور  نوـچ  دـننک  دازآ  یهلا  باذـع  زا  ار  دوـخ  ياهندـب  هک  دـننک  یم  یعس 

فیحن هدیـشارت و  ناـنچ  ار  ناـشیا  _ي  هـلا فو  _د و خ_ نا هد  _ك ش_ يرا دـننام ت_ي_ر ب_ تداـبع  رثا  زا  .دـنناراکزیهرپ 
را هکلب ب_ي_م_ تسین  یندـب  يرامیب  ار  ناشیا  دـنرامیب و  ناشیا  هک  دـننک  یم  رظن  ناـشیا  هب  اـی  _ ند _ل  ها نوچ  هک  هیدـنادرگ 

نا ب_ه _ش_ يا _د ك_ه ع_ق_ل  نر نا م_ي ب_ _د و ب_ع_ض_ي گ_م_ نا فو و ع_ش_ق و م_ح_ب_ت  خ_
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هدرک اـج  ناـشیا  لد  رد  منهج  شتآ  میب  هکل  _ت ب_ سا و ن_ه چ_ن_ي_ن  _ت .  سا طول ش_د  _گ_ي م_خ_ ناو _ يد
(38  .) تسا

تاملک نیا  هب  مرد  ار پ_ در م_ تیصو ك_ دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  هک  تسا  هّمغلا )  فشک  رد (  مجنپ _ 
 . هار رد  ناشیا  اب  نکم  تقافر  يوگم و  ناشیا  اب  نخس  نکم و  تبحاصم  مدرم  زا  هقبط  جنپ  اب  نم !  ناج  رسپ  يا  دومرف :

؟ دننایک تعامج  نیا  موش  تیادف  هک  مدرک  ضرع 

: دومرف

 ( اهَنوُدامَف ٍهَلْکَِاب  َکُعیبَی  ُهَّنِاَف  َّنَبَحْصَتال  ) 

 : مدرک ضرع  .دـشورف  یم  نآ  زا  رتمک  هکلب  همقل  کی  هب  ای  كاروخ  کی  هب  ار  وت  وا  هک  اریز  وشم  رای  قساف  اب  هتبلا  ي_ع_ن_ي 
؟  تسیچ نآ  زا  رتمک  و  ردپ ، يا 

؟  تسیک مود  ردپ ، يا  متفگ :  .دسر  یمن  نآ  هب  نکل  دشورف  یم  ار  وت  همقل  عمط  هب  دومرف :

 . يراد نآ  هب  جایتحا  تیاهن  هک  یتقو  رد  شلام  زا  دیامن  یم  مورحم  ار  وت  هک  اریز  نکم  تبحاصم  لیخب  اب  دو : _ مر ف_

؟  تسیک موس  مدرک :  ضرع 

_ك م_ي ك_ن_د يدز ار و ن_ کیدزن  وت  زا  دنک  یم  رود  تسا  بارـس  هلزنم  هب  وا  هک  اریز  نکم  تبحاصم  باّذک  اب  دومرف :
بآ نوچ  دیآ  رظن  رد  هدنشخرد  نآ  تاعمل  دتفا  يوسم  نیمز  هب  زورمین  رد  باتفآ  عاعـش  هک  تسا  نآ  بارـس )  و (  ار ، رود  وت  هب 

.درادن تقیقح  تسا و  تروص  نآ  دوش و  یم  يراج  نیمز  رب  تسا  یبآ  نآ  هک  دوش  هدرب  نامگ  سپ  دننز  جوم 

؟  تسیک مراهچ  ردپ ، يا  متفگ : 

دوخ ینادان  قمح و  زا  دناسر  عفن  ار  وت  دهاوخ  یم  وا  هک  اریز  تسا  قمحا  دومرف :
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.دناسر یم  ررض  ار  وت 

؟  تسیک مجنپ  ردپ  يا  مدرک :  ضرع 

(39  .) یلاعت يادخ  باتک  زا  عضوم  هس  رد  نوعلم  ار  وا  متفای  نم  هک  اریز  محر  عطاق  اب  نکم  _تب  حا م_ص_ دو : _ مر ف_

: دومرف هک  شیوخ  دنزرف  هب  تسا  ترضح  نآ  يایاصو  هلمج  زا  نآ  ریغ  و  راحب )  رد (  مشش _ 

 ( َُهل ِِهتَعَْفنَم  ْنَم  ُرَثْکَا  َْکیَلَع  ُُهتَّرَضَم  يذَّلا  ِرمَْالا  َیِلا  َكاخَا  ْبُِجت  ِقوُقُْحِلل َو ال  ْضَّرَعَتَت  ِِبئاوَّنلا َو ال  یَلَع  ِْربْصا  ََّي  ُ_ن_ ي_ا ب ) 

_ت م_ك_ن _با جا و  رواـین ، رد  قوـقح  ضرعم  رد  ار  دوـخ  راـگزور و  بئاـصم  بئاوـن و  رب  نـک  ربـص  نـم !  كرـس  يا پ_
(40) .وا يارب  شتعفنم  زا  تسا  رت  نآ ب_ر ت_و ب_ي_ش_ رر  ير ك_ه ض_ _ ما رد  ار  دو  ردار خ_ ب_

َُهل َّلَذ  ُهُدِـشُْری َو  ٌمیکَح  َُهل  َْسَیل  ْنَم  َکَـلَه  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  ترـضح  هک  تسا  هّمغلا )  فشک  رد (  متفه _ 
؛ ُهُدُضْعَی ٌهیفَس 

ار وا  یهیفس  هک  یسک  نآ  دوش  یم  راز  راوخ و  و  دیامنن ، داشرا  زا  ار  وا  دنمشناد  میکح  هک  یسک  نآ  دوش  یم  كاله  ین  ي_ع_
.دوشن نایاناد  زا  هک  دوش  هتخاس  اهراک  نادان  زا  هک  دوش  اسب  هچ  و  ( 41) .دوشن وزاب  مه 

رهاظ مشچ  هک  مشچ  ود  اـب  تسا  مشچ  راـهچ  ار  هدـنب  ره  هک  دیـشاب  هاـگآ  دومرف : ترـضح  نآ  هک  هدـش  تیاور  ه_ش_ت_م _ 
قح نوچ  ار و  دوخ  ترخآ  رما  دـنیب  یم  _د  نطاب ب_شا مشچ  هک  رگید  مشچ  ود  اـب  ار و  دوخ  ياـیند  نید و  رما  دـنیب  یم  دـشاب 

دوخ ترخآ  رما  بیغ و  مشچ  ود  نآ  هب  دنیبب  ات  ار  وا  لد  مشنچ  ود  وا  يارب  دیاشگب  ار ، هدنب  ریخ  دهاوخب  یلاعت 
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(42  .) تسه هک  لاح  نامه  هب  ار  وا  لد  دراذگب  ار ، نآ  ریغ  وا  هب  دشاب  هدومرف  هدارا  رگا  و  ار ،

؛ ُءافَْولا اهِمیتاوَخ  ُْریَخ  ُقْدِّصلا َو  رُِومُالا  ِحیتافَم  ُْریَخ  مالسلا :  هیلع  َلاق  مهن _ 

(43  .) تسا افو  روما ، همتاخ  نیرتهب  تسا و  یتسار  قدص و  روما ، بلاطم و  يارب  اهدیلک  حیتافم و  نیرتهب  دو ك_ه  _ مر ف_

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  شیامرف  هب  تسا  شیامرف  نیا  هک  دیوگ : ریقف 

( ( 44) ُْهنِم یقْوَا  ًهَّنُج  ُمَلْعَا  ِقْدِّصلا َو ال  ُمَاْوَت  َءافَْولا  َّنِا  ) 

 : مالسلا هیلع  َلاق  مهد _ 

 ( َّنُْهنِم ٍهَدِحاِوب  ُِربَتْعَیال  َبئاصَم  ُثالَث  ٍمْوَی  ِّلُک  یف  َُهل  َمَدآ ! ُْنبا  ُنیکْسِم  ) 

يزور س_ه م_ص_ي_تب رد ه_ر  وا  يارب  مدآ !  دنزرف  هراچ  یب  دومرف : مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  ي_ع_ن_ي 
: ایند رما  يو  رب  دوش  ناسآ  لهس و  دریگب  تربع  رگا  و  دریگ ، یمن  تربع  اهنآ  زا  کی  چیه  هب  هک  تسا 

دیآ دــیدپ  ناـصقن  لاـم  رد  _ر  گا _ا  نا ه_م_ وا ، زا ع_م_ر  _ت  سا زور  ند ه_ر  ك_م ش_ لوا :  _ا م_ص_ي_ب_ت  ما
؛ دنادرگ یمن  رب  يزیچ  ار  رمع  دیآ و  یم  یمهرد  هتفر  مهرد  ياج  هکنآ  اب  دوش  مومغم 

رگا دنـشک و  وا  زا  باـسح  دـشاب  لـالح  ها  _ گر پ_س ه_ _ت ،  سا وا  يزور  _ت_ي_ف_ءا  سا مود :  م_ص_ي_ب_ت 
؛ دننک باقع  ار  وا  دشاب  مارح 

ترخآ هب  هکنیا  رگم  دـنک  یمن  بش  ار  يزور  چـیه  دومرف : تسیچ ؟  دندیـسرپ  تسا ،  رتـگرزب  نیا  زا  موس :  م_ص_ي_ب_ت 
(45  .) خزود هب  ای  دوش  یم  دراو  تشهب  هب  هک  دناد  یمن  نکل  دوش  یم  کیدزن  لزنم  کی 

هک ار  دوخ  مالک  شایع  نب  رکبوبا  تسا  هدرک  ذخا  راوگزب  نیا  مالک  زا  هک  _د : يو فل م_ي گ_ م_ؤ 
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 : هتفگ

) ؛ امِْهیَلَع ُنُزْحَیال  ُُهنید َو  ُهُرْمُع َو  ُصُْقنَی  َنوُعِجار َو  ِْهَیِلا  ّانِا  هّلل َو  ّانِا  ُلوُقَی : ُهَراهَن  ُّلِظَیَف  ٌمَهْرِد  ُْهنِم  ُطُقْسَی  اْینُّدلا  ُّبُِحم  ٌنیکْسِم  ) 

_ه مـل نـتفگ ك_ هـب  دــنارذگ  یم  ار  دوـخ  زور  دوـش  یم  طــقاس  وا  زا  مـهرد  کــی  اــیند ، بـحم  هراــچ  ي_ع_ن_ي ب_ي 
حیحـش دوخ  رمع  رب  یمدآ  هک  تسا  هتـسیاش  سپ  .اـهنآ  رب  دوش  یمن  نوزحم  شنید و  رمع و  زا  دوش  یم  مک  و  عاـجر ،  _ت_ سا

.دروخ فّسءات  دوخ  هدش  فلت  رمع  رب  دشاب و 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  شیامرف  دافم  هب  و 

 ( ِِهناوِْخا َمیدَق  ُهُظْفِح  ِِهناطْوَا َو  یِلا  ُُهنینَح  ِِهنامَز َو  ْنِم  یضَم  ام  یلَع  ُُهئاُکب  ُءْرَْملا  ِمَرَک  ْنَم  ) 

دوخ تاریصقت  زا  وفع  بلط  تافام و  كرادت  و  دیامن ، يراب  ترضح  هاگرد  هب  زاین  يور  و  دیامن ، يراز  دوخ  هتـشذگ  مایا  ب_ر 
(46) .دنک

 : مالسلا هیلع  َلاق  مهدزای _ 

؛ ْمِِهب ُنیعَتْسَی  ٌَدلَو  َُهل  َنوُکَی  َنیِحلاص َو  ُُهئاطَلُخ  َنوُکَی  ِهِدََلب َو  یف  ُهُرْجتَم  ْنوُکَی  ْنَا  ِءْرَْملا  ِهَداعَس  ْنِم  َّنِا  ) 

دراد ترـشاعم  شزیمآ و  هکنانآ  اب  و  دـشاب ، شرهـش  رد  وا  هاـگتراجت  يرگادوس و  هک  تسا  نآ  درم  یتخبکین  تداعـس و  زا  ینعی 
(47) .دیوج تناعتسا  يرای و  ناشیا  زا  هک  دشاب  ینادنزرف  وا  يارب  دنشاب  راکوکین  حلاص و 

دـــنپ و رد  مالـــسلا  هــیلع  نیدـــباعلا  نــیز  ماـــما  ترـــضح  زا  را  _تا ب_س_ي_ مـــل ك_ه ك_ _د : يو فـــل گ_ م_ؤ 
تـسا همیظع  يراثآ  باـنج  نآ  تاـملک  رد  هک  تسا  مولع  هد و م_ _ظ_ت ن_ق_ل ش_ عو _د و م_ هز ن_ص_ي_ح_ت و 

 . هدش لقن  ترضح  نآ  زا  هک  ییاه  هبدن  اصوصخ 

نب یلع  ترضح  زا  دهزا  مدرم ،  زا  يدحا  مدینشن  نم  دومرف : هک  تسا  يورم  یلامث  هزمحو  _ با زا 
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نب یلع  مالـسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  زا  هدیـسر  نم  هب  هچنآ  رگم  دـشاب  هدوب  مالـسلا  هیلع  نید  _ _با عـلا _ن  يز _س_ي_ن  حـلا
هک ار  سکره  دروآ  یم  رد  هیر  ب_ه گ_ _ظ_ه ،  عو دـهز و م_ رد  دومرف  یم  ملکت  هاگره  هک  دوب  نانچ  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 

(48  .) تشاد روضح  شفیرش  رضحم  رد 

هبدن نآ  زا  هلمج  دـنچ  هب  نم  درادـن  ار  هیلاغ  رهاوج  هیلاع و  تاملک  نآ  رکذ  شیاجنگ  _ف  ير _ن ك_ت_با ش_ يا نو  چ_
 . میامن یم  افتکا  نآ  هب  هتسج و  كربت  اه 

مود تمسق 

 : يرَهُّزلا ِنَع  ِهَّیوْرَْملا  ِِهُتبُْدن  یف  مالسلا  هیلع  َلاق  ) 

ُضْرَالا ُْهتَراو  ْنَم  َو  ِِکفالْـسَا ، ْنِم  یـضَم  ْنَِمب  َتْرَبَتْعا  اَمَا  ُکنوُکُر ،  اِهتَرامِع  اینُّدـلا َو  َیِلا  َو  ُکنُوکُـس ،  ِهایَحلا  َیِلا  َماّتَح  ُسْفن ! ای 
: ( ِِکناْرقَا ْنِم  یِلْبلا  ِراد  یِلا  ِْتلَقَن  َو  ِِکناوِْخا ، ْنِم  ِِهب  ُْتعُِجف  ْنَم  ِِکفُّالا َو  ْنِم 

اهروُهُظ َدَْعب  ضرَالا  ِنوُُطب  یف  ْمُهَف 

ُِرئاوَذ لاَوب  اهیف  ْمُُهنِساحَم 

ْمُهُصارِع ْتَْوقَا  ْمُْهنِم َو  ْمُهُروُد  ْتَلَخ 

ُرِداقَْملا اَیانَْملا  َوَْحن  ُمُْهتَقاس  َو 

اَهلاوُعَمَج ام  ْاینُّدلا َو  ِنَع  اوُّلَخ  َو 

ُرئافَْحلا ِبارُّتلا  َتْحَت  ْمُْهتَّمَض  َو 

 ، يا لد ب_س_ت_ه  _ي_ا  ند یناگدنز  تایح و  هب  یک  هب  ات  دـنچ و  ات  سفن !  يا  تسا :  نیا  ترـضح  نآ  شیامرف  لصا  ح_
؟  يا هدومن  لیم  نو و  _ كر نآ  ندر  ترا ك_ نا و ع_م_ _ن ج_ه_ يا و ب_ه 

تناتــــسود و زا  نـــیمز  درک  ناـــهنپ  کــــنانآ  تناردــــپ و  زا  ناگتــــشذگ  ير ب_ه  تر ن_م_ي گ_ي_ _ا ع_ب_ يآ
ناشیا انامه  تنانگمه ؟  زا  يدرپس  روگ  هب  هک  یـصاخشا  تناردارب و  زا  یتفاـیرد  ار  ناـشیا  تبی  _ي ك_ه م_ص_ نا ك_س_

زا دنتـشذگب  تاریدقت و  گرم  يوس  هب  ار  ناشیا  دنار  ناشیا و  نساحم  ياه  هصرع  اه و  هناخ  ناشیا  زا  دعب  دـندش  نیمز  مکـش  رد 
ایند
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.دندش ناهنپ  روگ  كاخ  ریز  رد  دندوب و  هدرک  عمج  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  دنتشذگب  و 

ِفُونُـص ْنِم  ِتْرَـشاع  ْنَّمِم  اـهاَرث ، یف  ْتَبَّیَغ  َو  اـهالِِبب ، ُضرَـالا  ِتَرَّیَغ  ْمَک  َو  ٍنوُُرق ، ْنِم  ِنُونَْملا ، يِد  _ْ يَا َ_ْت  مَر _َ ْ_ت خا َ_ِم  ك ) 
: ( ِسامْر ِْالا  َیِلا  ْمِِهتْعَّیَش  ِساّنلا َو 

ٌسِفانُم ُّبِکُم  اینُّدلا  یَلَع  ِْتنَا  َو 

ٌِرثاکُم ٌصیرَح  اهیف  اِهباّطُِخل 

ایِهال ُِحبُْصت  یسُْمت َو  ٍرَطَخ  یَلَع 

ٌرِطاُخم ِتْلَقَع  َْول  اذاِمب  يرْدَتَا 

ادَهاج ُهاْینُِدل  یعْسَی  اءرْما  َّنِا  َو 

؛ ٌرِساَخ َّکَشال  ُهارُْخا  ْنَع  ُلَهْذَی  َو 

رایسب هچ  _ي و  نر زا پ_ي ق_ ینرق  ره  هتشذگ  ياهرـصع  صاخـشا  هتخاس  هابت  لصءاتـسم و  گرم  لاگنچ  تسد و  رایـسب  هچ 
زا يدوـب  رـشاعم  اـهنآ  اـب  _ي ك_ه  صا _خ_ شا زا  دو  كاـخ خ_ رد  تسا  هدرک  ناـهنپ  ندرک و  هنهک  هب  نیمز  تسا  هداد  رییغت 
زا چیه  يدـش ،  نارگن  روگ  كاخ  الب و  لاگنچ  رد  ار  هلمج  نیا  هکنیا  اب  ناتـسروگ و  ات  ار  ناشیا  يدرک  تعیاشم  نامدرم و  ماسقا 
را _ي_ا و ك_ ند نا ب_ر  _ت_ي ه_م_چ_ن_ فر تر ن_ هد ع_ب_ _ يد _ت_ي و ب_ه  فر دــــــنپ ن_گ_ اـــــیند 
دا _ نوـخ ن_شا كاـخ و  هـب  هشوـگ  ره  رد  ار  داــماد  رازه  نارازه  هـک  اــبیزان  سورع  نـیا  هـب  _ب و  غار _ل و  _ي_ا م_يا ند

وهل و هب  یتسه  رطخ  تیلب و  نارازه  ضرعم  رد  هکنیا  اب  یهاوخ و  رخافت  رثاـکت ، هب  ینک و  را  صر ك_ _ت_ه ب_ه ح_ خا س_
هک یتسرد  هب  و  يراچد ؟  ینک  لقعت  رگا  اـهرطخ  هچ  هب  هک  یناد  یم  چـیه  اـیآ  یناـسر ،  یمه  بش  هب  زور  رورغ  تلفغ و  بعل ، 

_د يوا يار ج_ كراد س_ زا ت_ _د و  _ش و ج_ه_د و ج_ن_ب_ش ن_م_يا شو ایند س_ع_ي و ك_ یپ  زا  يدرم  ره 
تراسخ نایز و  یسب  راتفرگ  تهبش  کش و  نودب  دنامب  لفاغ 
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 : تسا

ْمُهُراثآ َو اینُّدـلا  َنِم  ْتَحَْتماَف  ُمامِْحلا  ُمُهاْنفَاَف  ُماّیَالا  ُمُْهتَفَـسَْتنا  َْفیَک  ِهَِیتاْعلا  ِكُولُْملا  ِهَِیناْفلا َو  ِنوُرُْقلا  ِهَیِـضاْملا َو  ِمَمُـالا  َیِلا  يرُْظنُا  ) 
: ( ْمُهُرابْخَا اهیف  ْتَیَِقب 

ْتَرَْفقَا ِبارُّتلا َو  یف  امیمَر  اْوَحْضَا  َو 

ُرِصاقَم ْتَلّطُع َو  ْمُْهنِم  ُِسلاِجم 

ْمُهَْنَیب َرُوازَتال  ٍراِدب  اوُّلَح  َو 

ُرُوازَّتلا ِرُوبُْقلا  ُناّکُِسل  ّینَا  َو 

اُهب اْوََرث  ْدَق  یًثُج  ِّالا  يرَت  ْنِا  امَف 

؛ ُرِصاعَالا اْهیَلَع  یفْسَت  ًهَمَّنَسُم 

_ه نو _ش چ_گ_ كر نیطالــس س_ هتــشگ و  یناـف  ياـهنرق  مدرم  هتــشذگ و  ياـهتما  هـب  رگنب  کـین  لــقعت  رکفت و  يور  زا 
زا يزیچ  ناشراثآ و  ایند  زا  دش  دوبان  وحم و  سپ  دومن  یناف  ار  ناشیا  گرم  دـنکرب و  خـیب  زا  ار  ناشیا  دوجو  هشیر  مایا  ثداو  ح_

رصاقم یلاخ و  ناشیا  زا  سلاجم  هتشگ  هدیـسوپ  ناشیا  ياهناوختـسا  كاخ  ریز  رد  تمامت  ناشربخ و ب_ زج  دنامن  ياج  هب  ناشیا 
_ه جو هـب ه_ي_چ  هـک  دــندش  دراو  يا  هناــخ  هــب  هتــسب  رفــس  راــب  یگلمج  و  دــنام ، لــطاع  نا  _ش_ يا زا  _ا ) هر ق_ص_ ) 
پ_س ن_م_ي _ت .  سا ترا  _ يز روازت و  روگ  ناـگتفخ  روبق و  ناکـس  يارب  هنوـگچ  دـننکن و  تراـیز  ار  رگ  _ يد ي_ك_

يور رب  رابغ  كاخ و  داب ، هک  دنا  هدرک  لزنم  نآ  رد  هک  ار  ناشیا  ربق  يور  هدرب  الاب  ب_ي_ن_ي م_گ_ر س_ن_گ_ه_يا 
.دنازیگنا اهنآ 

َرِکاسَّدـلا َو َنوُصُْحلا َو  یََنب  ُهانُم َو  اـْهنِم  َلاـن  ُهاـْینُد َو  ْنِم  َنَّکَمَت  ٍناوْعَا  ٍدُونُج َو  ٍناْطلُـس َو  ِّز َو  _ِ يذ ع َ_ْن  ْ_ِت م َ_ن َ_ْم ع_يا ك ) 
: ( َِرئاخَّذلا َقالْغَالا َو  َعَمَج 

ْتَتَا ِْذا  ِهَِّینَْملا  َّفَک  ْتَفَرَص  امَف 

ُِرئاخَّذلا ِْهَیِلا  يوْهَت  َهَرِدابُم 

یَنب یتَّلا  ُنُصُْحلا  ُْهنَع  ْتَعَفَد  ِو ال 

ُرِکاسَّدلا اهُراْهنَا َو  اِهب  َّفَح  َو 

ُُهْلیَخ َهَِّینَْملا  ُْهنَع  ْتَعَراق  َو ال 
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؛ ُرِکاسَْعلا ُْهنَع  ِّبَّذلا  ِیف  ْتَعِمَط  َو ال 

اهرکشل تنطلس و  ّزع و  نابحاص  يدومن  رادید  تنیاع و  را م_ چ_ه ب_س_ي_
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نیـصر و ياـه  هعلق  نیـصح و  ياـه  نصح  دـنتفایرد ، ناـهج  رد  ار  دوخ  يوزرآ  دـنتفای و  نکمت  شیوخ  ياـیند  زا  هک  ار  ناوعا  و 
_ر _يا خذ و  لاو  _ ما _س  ن_ف_يا و  _د  ندو ن_م_ راد ب_ن_ا  _ _يا پ_يا هار س_ و  راو  _ت_ سا _يا  هر ق_ص_
، دنتسناوتن هراچ  ار  گرم  رکشل  راثآ ، هیلاع و  روصق  لاوما و  _ر و  _يا خذ _ن  يا زا  _ن  کل _د  ندر _م ك_ هار ناوار ف_ ف_
زا هن  دـنتفایرد و  یلـصاح  دودـحمان  ریاـخذ  زا  هن  دودـعمان و  دونج  زا  هن  دـندماین ، عناـم  عفد و  ار  توم  رکاـسع  رکاـسد و  نیا  زا  و 

.دنتسارایب خساپ  ار  گرم  دصاق  لجا و  _ر  طا _ك_ش ش_ ندر نادر گ_ زا گ_ نا ك_ي_ن_ه ك_ش و ن_ه  _ مدر م_

اِهتَنیز َو ْنِم  َِکل  یّلَجَت  اهِِدئاصَم َو  ْنِم  َِکل  ْتَبَـصَن  ام  اهِِدئا َو  َ_ك_ _ي_ا َو م نُّدـلا ِ_َن  ِراذ م _ِ حـْلا ِراد َو  _ِ ْبلا ِراد  _ِ ْبلا _َ ف ) 
: ( اِهتَْنتَف ْنِم  َِکل  َفرْشَتْسا 

اِهتاعَجَف ْنِم  َْتنَیاع  ام  نوُد  یف  َو 

ٌِرمآ ِدْهُّزلِاب  ٍعاد َو  اهِْضفَر  یِلا 

ٌلئاز َکُْشیَعَف  ْلَفْغَت  َّدُجَف َو ال 

ُِرئاص ِهَِّینَْملا  راد  یِلا  َْتنَا  َو 

اَهبالِط َّنِاَف  اینُّدلا  ُِبلْطَت  الَف 

؛ ُرئاض ََکل  اهَّیِغ  اْهنِم  َْتِلن  ْنِا  َو 

هک یشیارآ  نآ  هدرتسگ و  وت  نداد  بیرف  يارب  هک  اهماد  نآ  و  نآ ،  ياهگنرین  ایند و  زا  شاب  رذح  رد  نک و  تعرس  باتشب و  سپ 
ار وت  ایند  تابیصم  عیاجف و  زا  يا  هدید  هچنآ  زا  رتمک  تسا  یفاک  هداد  دوخ  رب  اه  هنتف  زا  هک  یشیامن  نآ  هدومن و  دوخ  رب  اهتنیز  زا 

تلفغ هـب  شوــکب و  دــه  نآ پ_س ب_ه ج_د و ج_ رد  _د  هز ندر ب_ه  _ر ك_ ما _ي_ا و  ند كر  هـب ت_ نداوــخ  يارب 
دو _ج ب_ر خ_ نر نیا  شابم و  ایند  بلط  رد  چیه  يرئاص و  هدنباتش و  گرم  يارس  هب  وت  لئاز و  وت  یگدنز  هچ  شابم ؛ 
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 . ینیب ررض  نآ  نایاپ  رد  يدرگ  لئان  دو ه_م  _ر چ_ن_د ب_ه م_ق_ص_ گا _ش  يو رد ط_بل خ_ چ_ه  را ؛ م_س_پ_

ِهِمَقَـس َو ْنِم  ِهِواُدت  َْمل  ِِهتَْرثَع َو  ْنِم  ُْهلُِقت  َْمل  ِِهتَعْرَـص َو  ْنِم  ُهْشَْعنَت  ْمَلَف  اْهیَلَع  ٍّبِکُم  ْنِم  ْتَعَرَـص  اْهَیِلا َو  ٍِدلْخ  _ُ ِ_ْن م ْتَّر م _َ َ_ْم غ ك ) 
: ( ِهَِملَا ْنِم  ِهِفْشَت  َْمل 

ٍهَْعنَم ٍّزِع َو  َدَْعب  ُْهتَدَرْوَا  یَلب 

ُرِداصَم َّنَُهل  ام  ٍءوُس  َدِراوَم 

ُهَّنَا َهاَجن َو  ْنَا ال  ياَر  اّمَلَف 

ُرِزاوَْملا ْهنِم  ِهیْجُنیال  ُتْوَْملا  َوُه 

ٍهَماَدن ُلوُط  ِهینُْغی  َْول  ِمَّدَنَت 

؛ ُِرئابَْکلا ُبُونُّذلا  ُْهتَْکبَا  ِْهیَلَع َو 

رایـسب هچ  دـندش و  هتفیرف  رورغم و  تفآ ،  رـسارس  يارـس  نیا  هب  تبغر  لیم و  ببـس  هب  نا ك_ه  را ك_س_ چ_ه ب_س_ي_
اود ضرم  نآ  زا  دـنتفاین و  تماقتـسا  ند  _ يز _ غل نآ  زا  دنتـساخنرب و  چـیه  دـنداتفیب و  نآ  رب  ندـنکفا  يور  ببـس  هب  هک  نامدرم 

زیزع هک  سپ  نآ  زا  ار  ناشیا  دمآرد و  گنرین  رکم و  رد  زا  هعاّجف  هرادغ  ایند  نیا  هکلب  .دنتـسجن  افـش  ملا  درد و  نآ  زا  دـندیدن و 
شوخاـن یهاـگبآ  ءوس و  دراوم  هب  دـندش  دـنمورین  هلیبـق  _ف_ه و  تر و ط_يا مو و ع_ش_ي_ تر ق_ هب ك_ث_ دـندوب و 

تـسین تاجن  يراگت و  _ سر دوخ  يارب  هک  دندید  نوچ  دوبن و  ناشیا  يارب  یتشگزاب  ماقم  چی  _ي ك_ه ه_ تلا رد ح_ دروآرد 
تر هود و ح_س_ _ نا رد ت_ه_ي_ه غ_م و  دو  تسد ن_ش_ هب  تاجن  هار  ینواعم  رزاوم و  چـیه  زا  هتفاـیرد و  ار  وا  گرم  و 
شا هریبک  یـصاعم  هکنآ  زج  تفاین و  هدیاف  تمادن  تر و  لو ح_س_ نآ ط_ زا  دو ك_ه  _ك_ن چ_ه س_ یل دا  _ت_ فارد

: دنامن یلصاح  دروآرد  يراز  هیرگ و  هب 

ِهیْجُنی ُرابِْعتْسالا َو ال  ُهُعَْفنَیال  ُْثیَح  ُهاْینُد  ْنِم  َفَّلَخ  ام  یلَع  َرَّسَحَت  ُهایاط َو  _َ ِ_ْن خ ََفل م _َ یل م_ا س _َ َ_ك_ي ع ب ) 
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: ( ِهَِّیلَْبلا ِلُوُزن  ِهَِّینَْملا َو  ِلْوَه  ْنِم  ُراِذتْعِْالا 

ُهُموُمُه ِِهتافآ َو  ِِهب  ِتَطاحَا 

ُرِذاعَْملا ُْهتَزَجْعَا  اَّمل  َسِْبنَءا  َو 

ٌجراف ِتْوَْملا  َِهبْرُک  ْنِم  َُهل  َْسیَلَف 

ُرِصان ُرِذاُحی  اّمِم  َُهل  َْسَیل  َو 

ُهُسْفَن ِهَِّینَْملا  َفْوَخ  ْتَاَشَج  ْدَق  َو 

؛ ُرِجانَْحلا ِتاهَّللا  َنوُد  اهُدِّدَُرت 

يایند زا  دراذگ  یم  هچنآ  رب  دوخ  هودـنا  ترـسح و  دوخ و  ناهانگ  زا  هدز  وا س_ر  زا  _چ_ه  نآ _د ب_ر  ير پ_س ب_گ_
 ، _ه یل لوز ب_ گر و ن_ لو م_ هب س_ب_ب ه_ راذـتعا  هناـهب و  رابعتـسا و  هیرگ و  ار  وا  دـهدن  عـفن  هک  یتـقو  نآ  رد  دوـخ 

هودنا سءای و  رد  دیاین  راک  هب  ار  وا  یترذعم  _ن_ك_ه ه_ي_چ  يا زا  وا و  مومه  هودنا و  مغ  تافآ و  يو  رب  تسا  هدرک  هطاحا 
يرـصان تسا  رذـح  میب  رد  هچنآ  زا  دـناسرن و  یجر  گر ه_ي_چ چ_ي_ز ف_ هود و م_ _ نا تبرک و  زا  ار  وا  تسا و  ریحت  و 

ماک زا  ماک و  هب  موقلح  زا  یمه  غزف  فوخ و  زا  ار  وا  ناج  برطضم و  ار  وا  سفن  ّتینم  تش  _ حو گر و  فو م_ انامه خ_ دشابن 
.دروآ یم  موقلح  هب 

َْدنِع اوُّدَم  ِْهیَْنیَع َو  ْمِهیِْدیَاب  اوُّضَغ  لیلَْعلا  ِءُْرب  ْنِم  اوُِسئَی  ُلیوَْعلا َو  ُهَّنَّرلا َو  ِتَعَفَتْراَو  ُهُدالْوَا  ُُهلْهَا َو  ُهمَلْـسَا  ُهُداّوُع َو  ُْهنَع  َّفَخ  َِکلان  _ُ ه ) 
.ِهِسْفَن ِجُورُخ 

: ( ِْهیَلْجِر ِْهیَدَی َو 

اعُّجَفَت ِْهیَلَع  یْکِبی  ٍعَجُوم  ْمّکَف 

ُِرباص َوُه  ام  اْربَص َو  ٍدِْجنَتْسُم  َو 

ٍِصلُْخم هّللا  َُهل  ٍعاد  ٍعِجُْرتْسُم  َو 

ُرِکاذ َوُه  ام  َْریَخ  ُْهنِم  َُّدَُعی 

ِِهتافَِوب ٍرِْشبَتْسُم  ٍتمِاش  ْمَک  َو 

ُِرئاص َراص  يذَّلاَک  ٍلیلَق  اّمَع  َو 
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تــشگ رادــیدپ  لــجا  رادو و پ_ي_ك  گر ن_م_ را م_ _ ثآ _ت_ي ك_ه  قو رد  ما ي_ع_ن_ي  نآ ه_ن_گ_ رد  و 
شدالوا _ل و  ها _د و  نور دنراذگ و م_ي  یم  اهنت  ار  وا  دندوب  هدمآ  شتدایع  هب  تقفش  رهم و  يور  زا  هکنانآ 
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_ا م_ي ن_ش_س_ت پر يرا ب_ ار خ_ وا  _ر  گا دندوب و  زابنا  بحاصم و  زارمه و  رـسمه و  شزارد  نارا  _ گزور ك_ه 
ار نا  _ش_ يا _د  يدر ضرا م_ي گ_ _ي ع_ عاد ار ص_ وا  رگا  درک و  یم  ياـــــج  رگج  رب  اهــــــش  ار ن_ي_ نا  _ش_ يا
هلان و هب  اهادص  سپ  دـنیامن  گرم  میلـست  ار  وا  دـندرک  نارگن  يو  رد  توم  تارکـس  نوچ  _د  ير لد م_ي خ_ _ا ب_ر  هرا خ_

نآ دندنبب و  دوخ  تسد  اب  دندوب  داش  یـس  شرادید ب_ هب  هک  ار  وا  نامـشچ  دـندرگ ، سویءام  لیلع  يدوبهب  زا  دنـشکرب و  لیوع 
دنشاب و نایرگ  وا  رب  غاد  درد و  اب  هک  سک  رایسب  هچ  سپ  دنـشک  هلبق  _ب  نا هب ج_ دنتـشاد  یم  زیزع  هک  ار  شیاپ  ود  تسد و  ود 
هچ هتــشگ و  هراـپ  ناــشیا  ییابیکــش  هتــشر  هـتفر و  ناــشربص  نـکل  دــننک  _ي و ص_رب  بـلط ش_ك_ي_ب_يا يرایــسب 

محرت رب  ار  يادخ  تدافح  رهم و  تین و  صولخ  يور  زا  دنروآ و  یم  نابز  هب  عاجرتسا  هملک  نا ك_ه  را ك_س_ ب_س_ي_
رب هک  ناسک  رایـسب  هچ  .دنیامن و  یم  ترفغم  ریخ و ط_بل  ياعد  وا  يارب  دننک و  یم  دای  ار  وا  ياه  ییوکین  دنناوخ و  یم  يو  رب 

.دنشاب ناور  ناباتش و  وا  لابند  زا  يدوز  هب  زین  ناشیا  هکنیا  اب  دنتسه  دنسرخ  وا  تافو  هب  ناداش و  وا  گرم 

ِهِزاـهِج َو یلَع  اُولَْبقَا  ُُّمث  ُُهناوِْخا  ِِهئْزُِرل  َعَّجَوَـت  ُُهناریج َو  ِهِدـْقَِفل  َلَوـْعَا  ُهُؤاـِما َو  اهَدُودُـخ  ْتَمََطل  ُهُؤاـِسن َو  اـه  _َ بو _ُ ُ_ي ْتَّق ج _َ ش ) 
: ( ِهِزاربال اوُرَّمَشَت 

ُرِداُبی ِهزیهْجَت َو  یَلَع  ُّثُحَی  ِِهبْرُِقل  َناک  ِمْوْقلا  ُّبَحَا  َّلَظَف 

ِِهلْسُِغل ُهوُرَضْحَا  ْدَق  ْنَم  َرَّمَش  َو 

ُِرفاح ِْربَْقِلل  َظاف  اَّمل  َهِّجُو  َو 

َُهل ْتَعَمَتْجاَف  ِْنَیبَْوث  یف  َنِّفُک  َو 

؛ ُرئاشَْعلا ُُهناْوِخا َو  ًهَعِّیَشُم 

دننک كاچ  نابیرگ  شتبیصم  رد  وا  _ه_يا  نز
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ناردارب دننکفا و  رد  لیوع  هلان و  گنا  وا ب_ ناد  وا ب_ه س_ب_ب ف_ق_ ناگیاسمه  دننز و  یم  همطل  هرهچ  رب  شنازینک  و 
يارب هداــمآ و  هتخاــس  وا  نـیفکت  زیهجت و  يارب  هاــگنآ  سپ  دــنو  رد ش_ _ نا هود و غ_م  _ نا مـلا و  درد و  هـب  شتبیــصم  رد  وا 

وا يوــسب  دوــب  مدرم  نیرتــکیدزن  هــکنآ  سپ  .دــندرگ  رّمــشم  رو  يو گ_ ندر ب_ه س_ ندروآرد و ش_س_ت_ن و ب_
دنا هدـش  رـضاح  وا  دزن  یناسک ك_ه  دـنوش  ایهم  وا و  نداتـسرف  روگ  هب  دـنک  تردابم  وا و  زیهجت  رد  دـنک  باتـش  _ت و  عر س_

وا وا و  ناردارب  ریاشع و  دنوش  عمج  سپ  دننک  نفک  ار  شندب  هماج  ود  اب  و  وا ، ربق  ندـنک  يارب  نکربق  دوش  هداتـسرف  لسغ و  يارب 
.دننک عییشت  ار 

ُبِْدنَی َوُه  َقافَا َو  َُّمث  ِْهیَّدَخ  ُعُومُّدلا  ِتَبَضَخ  ْدَق  ِْهیَلَع َو  ِعَزَْجلا  َنِم  َیِشُغَف  ِهِدا  ُؤف  یلَع  ُنْزُْحلا  َبَلَغ  ْدَق  ِهِدالْوَا َو  ْنِم  َرَغْصَالا  َْتیَاَر  ْوَلَف  ) 
: ( ُهْالیَواو ٍوْجَِشب  ُلوُقَی  ُهابَا َو 

ارَْظنَم ِهَِّینَْملا  ِْحُبق  ْنِم  َتْرَْصبََال 

ُرِظان ُعاتْرَی  ُهآْرَِمل َو  ُلاُهی 

ْمُُهباِیتْکا ُجیهَی  ٍدالْوَا  ُِرباکَا 

ُرِغاصَْالا َنُونَْبلا  ُهاسانَت  ام  اِذا 

عزاوَج ِْهیَلَع  ٍناوِْسن  ُهَّنَر  َو 

؛ ُِرئازغ ِدوُدُْخلا  َقْوَف  اهُعِمادَم 

عزج و ترثک  زا  هتـشگ و  هریخ  رـس  رب  شراـگزور  هریچ و  شلد  رب  شتآ  هک  ار  هدرم  نیا  نادـنزرف  نیرتکچوک  ینیبب  رگا  پ_س 
هب سپ  هدـش  نیگنر  شا  هنوگ  ود  هرهچ  شارخ  نی و  _ نو _ك خ_ شا زا  هدـیدرگ و  شوـه  یب  شردـپ  رب  يراز  هودـنا و  هلاـن و 
هک يرظنم  هینم  حبق  زا  دید  یهاوخ  هنیآ  ره  دشک ، یم  هالیواو  دایرف  نزح  يور  زا  دن و  هبدن م_ي ك_ دوخ  ردـپ  رب  هدـمآ  شوه 

شرابک نادنزرف  ددتفا  تبیه  لوه و  هب  رظان  صخ  وا ش_ ند  _ يد زا 
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یم هلان  هیوم و  وا  رب  وا  ياهنز  دنراپس و  یم  زور  يراز  هبدن و  هب  يو  رب  نانچمه  دندرک  شومارف  ار  وا  شراغص  دالوا  هکنآ  زا  دعب 
: دنراد یم  ناور  هرهچ  رب  هدید  کشرس  یسب  دنیامن و 

موس تمسق 

ِْهیَلَع ًهَعاس  اوُفَقَو  َباِحِتنِْالا َو  َدُّدَلَّتلا َو  اُورَثْکَا  َباُّرتلا َو  ُمِهیدـیَِاب  اْوَثَحَف  ِهِْربَق  ِقی  _ِ یِلا ض ِهِر  _ْ َ_ص َ_ِه ق َ_ع ْنِم س َجَر  _ْ خَا ُّم  _ُ ث ) 
: ( ِْهَیِلا ِرَظَّنلا  َنِم  اوُسئَی  ْدَق  َو 

ْمُهُّلُک َنیلِوْلعُم َو  ِْهیَلَع  اوُّلَوَف 

ُرِذاُحم ُهُوخَا  یقال  يّذلا  ِْلثِِمل 

اَهلاَدب ٍتانِمآ  ٍعاتِر  ٍءاشَک 

ُرِساح ِْنیَعارِّذِلل  ٍداب  ( 49) َِهبْذُِمب

ْتَلَفْجَا الیلَق َو  ْعَتْرَت  َْمل  ْتَغارَف َو 

؛ ُرِذاح َوُه  يذَّلا  اَْهنِم  یحَْتنا  اّمَلَف 

وا دید  یم  شبحاص  ار  دوخ  دیشک و  شیانب  رد  بعت  جنر و  یسب  هک  رـصق  نآ  زا  دندرک  ار غ_س_ل و ك_ف_ن  وا  نو  و چ_
دنزیر و یم  كاخ  تسـشن  یمن  يرابغ  هک  يا  هرهچ  يراذع  رب  دننکفا و  یم  شروم  رام و  اب  روگ  يانگنت  رد  دنرب و  یم  نوریب  ار 
پچ و زا  تریح  ترـسح و  يور  زا  یمه  دنناشوپ و  یم  تشخ  لگ و  زا  _ت_ن_د  خا یم س_ نهریپ  نشلگ  زا  هک  ار  یندـب  نآ 
_د ندر یمن ش_م_ زیاج  ترجاهم  تعاس  کی  رب  هک  ار  تبحاصم  اهلاس  نآ  دنروآ و  یم  رب  ریفن  هلان و  دـنوش  یم  نارگن  تسار 
نـالا و _ي ن_ ما دـنوش پ_س ب_ه ت_م_ یم  دــیمون  وا  هـب  ندرک  رظن  زا  سویءاـم و  شرادــید  زا  هداتــسیا  شرب  ب_ر ق_

.دنتسه كانفوخ  هدمآ  ناشردارب  رس  رب  هچنآ  زا  ناشیا  یگلمج  هک  یتلاح  رد  دنوش  یم  زاب  نانک  دایر  نا و ف_ _ ير گ_

دننک شومارف  ار  هت  _ شذ دـنوش و گ_ زاب  تلاـهج  تلفغ و  هب  شیوخ  شمارآ  شیاـسآ و  هب  هراـبرگید  دـنوشن و  هبنتم  چـیه  اـما 
نوچ
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هک یباصق  تسد  رد  دنشاب  نار ن_ ار ن_گ_ يز  _ن_ه ت_ي_ شد هاگان  هک  دنشاب  ندیرچ  هب  نمیا  هدوسآ و  هک  نادنفـسوگ 
هکنآ نوچ  دننک و  رارف  دنریگ و  يرود  ندیرچ  زا  یکدنا  دنـسرت و  ناد ب_ _ف_ن_ سو سپ گ_ هدز  رب  قفرم  هب  ات  ار  اهتـسد 

.دیوج يرانک  دندش  میب  رد  وا  زا 

يرَّثلا َو َیِلا  ِلوُْقنَْملا  ِرْکِذ  یِلا  ْدُـع  اْنیَرَج  اِهتَدا  یَلَع ع  اْنیَدَْـتقَا َو  ِِمئاهَْبلا  ِلاْعفَِابَفَا  اهاهَد  اِهتُْخا  یف  اـم  ْتَیِـسَن  اـهاعْرَم َو  یِلا  ْتَداـع  ) 
ْتَعَّزَوَت ِهِدَْحل َو  یف  اعَرْصَم  يوَه  يرتام ) .  ِلْوَه  یِلا  ِعوفْدَْملا 

ُرِصاوَالا ُهُماحْرَا َو  ُهَثیراوَم 

(50) ٍهُموُصُِخب ِِهلاْومَا  یلَع  اْوَْحنَا  َو 

ُرِکاش اْهیَلَع َو  ْمُْهنِم  ٌدِماح  امَف 

اَهل ایِعاس  ای  اْینُّدلا َو  َِرماعایَف 

ُرئاوَّدلا َرُودَت  ْنَا  ْنِم  انِمآ  ای  َو 

) ؛ ََهلاحَم اْهَیِلا ال  ٌِرئاص  ُْتنَا  ََهلاْحلا َو  ِهِذه  َْتنِمَا  َْفیَک  ) 

_ش _ت ق_ص_با سد رد  هک  يدنفـسوگ  نآ  ینعی  دوخ  رهاوـخ  هب  دوـش  دراو  هچنآ  دـنوش و  زاـب  دو  ها خ_ _ گار ب_ه چ_
رب مییامن و  ادـتقا  نایاپراهچ  راتفر  مئاهب و  لاـعفا  _س_ت م_ا ب_ه  _ا ب_يا يآ _ن_د ، شو ن_م_يا _ مار _د ف_ ند _ يد

لو و نآ ه_ _د و ب_ه  ندر رد ق_ب_ر ك_ _ل  خاد ار  وا  هدر ك_ه  نآ م_ _ر  كذ هب  درگرب  مییوـج ؟  تداـع  اـهنآ  تداـع 
ناـشیوخ و ار  وا  ثاری  درک و م_ ياـج  كاـخ  ریز  رد  شیوـخ و  دــحل  رد  دــش  لزاــن  سپ  دــندرپس ، ینیب  یم  ب_ي_م ك_ه 
هدر ب_ي نآ م_ زا  _ا ك_ه  هلا _ن م_ يا دندومن و ب_ر  تموصخ  تعرس و  وا  ثاریم  میـسقت  رد  دندومن و  تمـسق  شماحرا 

(51) .دندشن رکاش  _د و  ما ار ح_ وا  هد ه_ي_چ_ي_ك  _ي_ سر نا  _ش_ يا هرا ب_ه  چ_

: دیامرف رگید  هبدن  رد  و 

َنـوـُل _َ سْر _ُ ـمـْلا ُءاــیْبنَْالا َو  َنوُر َو  _ِ ــْالا خ َنُولَّوَـــْالا َو  َنو َو  _ُ بَر _َ قْـــالا َنـوـُل َو  _ْ هَـــالا َنو َو  _ُ ضا _ ـمـْلا َفـَـلَّسلا  ْ_َن  يَا ) 
ِهّللا َو ُ_ْم ُو  ْ_ه َ_ن َ_ن َ_ح ط
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 ( .َنوُعِجار ِْهَیِلا  ّانِا  ِهّلل َو  ّانِاَف  َنوِرئاص  ْمِْهَیِلا  ّانِا  ُنُویُْعلا َو  ُمُْهتَدَقَف  ُنُونِّسلا َو  ُمِْهیَلَع  َْتلاوَت 

انَْلبَق ناک  ْنُم  ُجْهَن  اذه  َناک  اِذا 

ُقَح الَتَن  ُمِهِراثآ  یلَع  ّانِاَف 

یضَم ام  ُكِرُْدت  َفْوَس  ْنَا  اِملاع  ْنُکَف 

ُقِهاوَّشلا ُتایِساّرلا  َْکتَمَصَع  َْول  َو 

ْنَمَلْْعاَف ِهَماقَْملا  ُراد  ِهِذه  امَف 

(52) ُقِراش َّرَذام  ُناْسنِْالا  َرَمَع  َْول  َو 

رب گرم  يایسآ  هک  دنگوس  ادخ  هب  نیلسرم ،  ناربمغیپ و  نیرخآ و  نیلوا و  ناشیوخ و  لها و  هتشذگ و  ناینیـشیپ  دندش  ك_ج_ا 
ناشیا يوس  هب  زی  _ا م_ا ن_ نا _د و ه_م_ ند _د ش_ يد _ اهمـشچ ن_پا زا  تشذـگ و  ناشیا  رب  ناهج  نایلاس  تشگب و  ناشیا 

هب ام  هک  یتسرد  هب  میدـنب و  رد  ار  وا  یگدـنب  دـنمک  هب  هک  میدـنوادخ  نآ  زا  ام  هک  یتسرد  هب  سپ  میوش ،  قحلم  اـهنآ  هب  میور و 
دو _ن ن_ه_ج ب_ يا رب  دنتــشاد  تقبــس  اـم  رب  هـک  ناــنآ  تـقیرط  نوـچ  میناگدــننک و  عوـجر  وا  نداد  ازج  شاداــپ و  يوـس 

هدنهانپ هدنکارپ  دـنلب  _ه_يا  هو رد ك_ دـنچ  رگا  هک  نادـب  ار  نیا  دـش و  میهاوخ  ناشیا  _ر  ثا _ت_ه م_ا ن_ي_ز ب_ر  بلا
هچرگا تسین  ندـیزرو  تما  _ قا _س_ت_ن و  يز يار  _ن س_ يا يدرگ  زارمه  نیمز  ناگتفخ  اب  زابنا و  ناگتـشذگ  اـب  يدرگ 

: دنک رمع  نیمز  يزور  رد  دنکفا  شبات  باتفآ  هک  دنچ  نآ  ناسنا 

مجع ناورسخ  زا  یناد  ار  هک 

مج كاحض و  نودیرف و  دهع  ز 

لاوز دماین  شکلم  تخت و  رب  هک 

لاعتدزیا کلم  رگم  دنامن 

تسه دیما  ندنام  نادواج  ارک 

تسه دیواج  هک  ینادن  ار  سک  هک 

ِمْوَْقلِاب َمِْوْیلا  ََکل  َو  ِراوِْجلا ، َشْخاَف  ِراوَْبلا  ُراد  ْمِِهب  ُّلُحَت  ُراث َو  الا  ُمُْهنِم  ُحْمَت  َْملَا  َرایِّدلا  َرَمَع  َراجْشَْالا َو  َسَرَغ  َراْهنَْالا َو  َّقَش  ْنَم  َْنیَا  ) 
: ِرارَْقلا ُراد  ُهَرِخ  الا  ٌعاتَم َو  اْینُّدلا  اَمَّنِاَف  ٌراِبتِْعا 
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(

ْنُکَت ْمَلَف  ِنُونَْملا  ُْبیَر  ْمُهَمَّرَخَت 

ُِقئادَْحلا ْمُُهتاّنَج َو  ْمُهَعَْفنَِتل 

ْمِهِعْمُِجب اْوَّلَو  َنیح  ْمُْهتَلَمَح  َو ال 

ُِقباوَّسلا ُتاِنفاّصلا  ْمُُهئاَجن َو 

اوُقَّلَخ ارفِص َو  ِلاْومَْالا  ِنَع  اوُحار  َو 

؛ اُوقَراف ْمُْهنِم َو  ِمْغَّرلِاب  ْمُهَِرئاخَذ 

_ا يآ _د  ندر دا ك_ _ بآ اه  هناخ  دندناشنب و  اهتخرد  دنتخاس و  يراج  ياهبآ  دنتفاکشب و  اهرهن  هک  اهنآ  _د  ند ك_ج_ا ش_
نآ روبق و  روصق  نآ  رطاخم و  رظانم  نآ  براقا و  نآ  اهرام و  اهرای  نآ  اهرازم و  اه  هناـخ  نآ  ینعی  تشگن ؟  دـیدپان  ناـشیا  راـثآ 
را _ چد را  _ مد _ت و  كــال _ه ه_ نا راو و خ_ راد ب_ رد  ار  نا  _ش_ يا راد ، راــگزور غ_ و  تـشگن ؟  اهناتــسروگ  اهناتــسوب 

هــضرا ياـج  موـب  ضرا و  نآ  دــینادرگن و  زیچاــن  اــنف  يو  بآ ج_ _ر  هز زا  ار  نا  _ش_ يا دو  _ جو لا  _ت و ن_ه_ خا ن_س_
تروا و هنوـگ م_ج_ نـیا  زا  سپ  دــیدرگن ؟ اـهغاز  هـناریو  اـهغاب  نآ  و  تـش ؟  ن_گ_ ج_غ_د )  ) مو و ب_ _ه )  نا _ يرو (م_

راـبتعا تربـع و  هد  _ يد _د ب_ه  نا هدا  _ت_ فارد لاو  _ حا _ن  يا مدر ك_ه ب_ه  _ن م_ يا سر و ب_ر  راو ب_ت_ ج_
رامد تکاله و  هب  ار  ناشیا  راگزور ، ثداوح  انامه  تسا ،  رارقتـسا  رارق و  لـحم  ترخآ  يارـس  تسین و  یماود  ار  اـیند  هچ  رگنب ،
راـب يارـس  رگید  هب  هـک  ماـگنه  نآ  دـندیدن و  يدوـس  ناـت  _ سود ناو و  _ عا نا و  _ت_ سو قـئاد و ب_ نآ ح_ زا  هدـنکفارد و 
لامک اب  ناش  _ يا دیـشخبن و  یلـصاح  ناشیا  يارب  هدنور  ياهبـسا  نآ  هدیزگ و  ياهرتش  نآ  س_ف_ر ب_ر ب_س_ت_ن_د 

هتـشگ و ادـج  هل  زا ج_م_ هود  _ نا ما غ_م و  اب ت_م_ دنتـشاذگب و  دـندرک  مهارف  ناوارف  ياـهتمحز  هب  هک  لاوما  زا  مغ  هودـنا و 
.دش هدیسوپ  ناشیا  ياوه  رپ  ياه  هیلک  دیلام و  روگ  كاخ  رب  ناشیا  داب  رپ  ياهغامد  و  دنتشذگب ،

ِ_َر _كا سَّدلا َرو َو  _ُ ُ_ص ْقلا َ_ي  َ_ن َ_ْن ب ْ_َن م يَا ) 
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ُهَرـِـساکَْالا َو ُهَـنِعارَْفلا َو  َكوـُلُْملا َو  َنـْیَا  َِرئارَْجلا  َما َو  ـْالا ث_ َزا  َِرئا َو ح_ _ خَّذـلا َلاْومَـْالا َو  َعَـمَج  َرِکاـسَْعلا َو  َشوـُیُْجلا َو  َمَز  _َ َو ه
: ( ِقِیثاوَْملا ِدوُهُْعلا َو  ِقیجانَْملا َو  ِمالْعَْالا َو  ِقیتاسَّرلاَو َو  یحاوَّنلاوْوَذ  َْنیَا  ُهَِنقاهَّدلا  ُلا َو  _ّ ُ_م ْعلا َْنیَا  ُهَنِسایَّسلا 

ٍهَْعنَم َّزِع َو  َلْهَا  اُونوُکَی  َْمل  ْنَاَک 

ُقِجانَْملا ْمُهُمالْعَا َو  ْتَِعفُر  َو ال 

اْوََنب یتَّلا  َروُصُْقلا  َْکِلت  اُونَکَس  َو ال 

ُِقثاوَم ٍدْهَِعب  ْمُْهنِم  ُتَذُِخا  َو ال 

ْتَحَبْصَا ٍتاسِراد َو  ارُوُبق  اُوراص  َو 

؛ ) 53) ُِقفاوَْخلا اْهیَلَع  یفْسَت  ْمُُهلِزانَم 

دــنتخاس و مزهنم  ار  رکاـسع  شوـیج و  دــنداهن و  _ر  _كا سد رو و  نا ق_ص_ نا ك_ه ب_ن_ي_ _ نآ _ن_د  ك_ج_يا
نا و _ مز _ن_ه  عار ناهج و ف_ ناهاشداپ  دنیاجک  .دندش  رئارج  زئاح  ماثآ و  لماح  دـندروآ و  _م  هار _ر ف_ _يا خذ لاو و  _ ما

یحاون ناگدـنراد  ناناقهد و  لامع و  _ن_د  ك_ج_يا نا ،  _ سا _ي_ن ب_ن_ي س_ طال را و س_ _ گزور هر  _ سا _ كا
تمظع و شاب  رود  دـندو و  _ن_ت ن_ب_ تز و س_طل _ل ع_ ها زگره  ایوگ  قیثاوم ،  دوهع و  قیجاـنم و  مـالعا و  ناـبحاص  و 

همه نیا  اب  هک  روصق  نیا  رد  و  دـنتخادنین ، قینجنم  ياهگنـس  دنتـشارف و  گنج ن_ي_ تاـیار  ینادـیم  چـیه  رد  دنتـشادن ، تنطلس 
لز هنهک م_ن_ ياهروگ  رد  همه  دنتـسجن ، ناـنیمطا  یناـمیپ  دـهع و  چـیه  اـب  دـنتفرگن و  نوکـس  دـندرک  ياـپ  رب  رورـس  روررغ و 

ثداوـح كاـخ  زا  یهناود  رــصرص  ار  ناــشیا  لزاــنم  _د و  ند نا ش_ رو ي_ك_س_ _د و ب_ا خ_كا گ_ ند _ يز گ_
 . تشاد هتشابنا 

تسیز كاخ  نیا  رد  هک  سک  نآ  دش  كاخ 

تسیچ كاخ  نیا  رد  هک  دناد  هچ  كاخ 

تسیا هدازآ  هرهچ  یقرو  ره 

تسیا هداز  کلم  قرف  یمدق  ره 

تسا اهجنر  هتخیمآ  وت  كاخ 

تسا اهجنگ  یسب  كاخ  نیا  لد  رد 

نادکاخ نیا  رد  تسین  ناما  جنگ 
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ناوختسا نیا  رد  تسین  افو  زغم 

تشگزاب تدوب  وا  يوس  هکنوچ 

تسشن دیاب  هچ  كاخ  نیا  رس  رب 

)
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( ( َلاق ْنَم  اْهنِم  َذَخَا  ْدََقل  (َو 

نَمَی ْنِم  ِناْجیّتلاوُذ  ُكُولُْملا َو  َْنیَا 

ُناجیت ٌلیلاکَا َو  ْمُْهنِم  َْنیَا  َو 

ِمَرِْالا ِیف  ُداّدَش  ُهَداش  ام  َْنیَا  َو 

ُناساس ِسْرُْفلا  ِیف  هَُساس  ام  َْنیَا  َو 

ُناطْحَق ٌداّدَش َو  ٌداع َو  َْنیَا  ٍبَهَذ َو  ْنِم  ُنُوراق  ُهَزاح  ام  َْنیَا  َو 

َُهلَّدَرَم ٌْرمَا ال  ِمْوَْقلا  یَلَع  یتَا 

اُوناک ام  َمْوَْقلا  َّنَاَکَفَا  ْوَضَق  یتَح 

ٍِکلَم ْنِم  ٍْکُلم َو  ْنِم  َناک  ام  راص  َو 

ُنانْسَا ِْفیّطلا  ِلایِخ  ْنَع  یکَح  امَک 

: دیامرف یم  رگید  هبدن  رد  و 

ْ_َف َ_ي _َن َو ك يرا _ّ َ_ب ْجلا َِعناصَم  ِكُولُْملا َو  َِلقاعَم  ْلَّمَءاَت  ِخَذَْـبلا َو  ِلْهَا  ِعراصَم  یِلا  َِکْبلَق  ِ_ْن  َ_ي ِ_ع ُ_ْر ب ْ_ظ نا _َ ف ) 
ِّبَـحِلل َو اـحَّرلا  َنْـحَط  ْمُْـهتَنَحَط  ِراوَْـبلا َو  لَاـیْذَا  ِ_ْم  ْ_ه َیل _َ ْتَبَحَـس ع ِتارَْکنُْملاـِب َو  ْمُْهتَرَهاـج  ِءآـنَْفلا َو  ِلِـکالَِکب  اینُّدـلا  ُمُْـهتَکَرَع 

: ( ِضْرَْالا ِتاوَلَف  یف  ْمِهِعِراصَم  َقْوَف  اَهل  ایْذَا  ْمِْهیَلَع  ُبَحْسَت  ِحایِّرلا  َجْوَه  ْمُْهتَعَدْوَتْسا 

ْمُهُرُوُبق يذه  ْمِهیناغَم و  َْکِلتَف 

(54) اهُقیرح اهُراصْعَا َو  اهَثَراوَت 

_ه بد _ن ن_ يا زا  هر  _ن ف_ق_ يا زا  _ر  تدا _ يز _ي_م  هاو _ر م_ا ب_خ_ گا ك_ه  _د : يو فــــــــــــــل گ_ م_ؤ 
_ن يا رد  نوچ  و  مییاـمن .  اـفتکا  رادـقم  نیمه  هب  تسا  هتـسیاش  میوـش  یم  جراـخ  باـتک  عـضو  زا  مییاـمن  لـقن  _ف_ه  ير ش_
ّ_ل و مءا يور ت_ زا  هدو ك_ه  _ مر _ر ف_ ما مـال  _ سلا _ه  یل _ن ع_ يد _ _با علا _ن  يز ما  _ ما تر  _تا ح_ض_ مل ك_
_ل ح_ص_ي_ن_ه قا نا و م_ع_ _ك_ش_ ندر _ر گ_ عرا و م_ق_با لد ب_ه م_ص_ هد  _ يد ّ_ل ب_ا  ت_ع_ق
_ت سا راواز  پ_س س_ _م ،  ير تربـع گ_ي_ مـینک و  رظن  ناراـبج  عناـصم  تاراـمع و  ناــهاشداپ و  هـعیفر  رو  و ق_ص_

 : مییامن لقن  همجرت ،  ضوع  نآ  لیذ  رد  تسا  ماقم  نیا  بسانم  هک  ار  یناقاخ  را ح_ك_ي_م  _ع_ شا _ن  يا ك_ه 

ناه نک  رظن  هدید  زا  نیب  تربع  لد  يا  ناه 
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نک تربع  هنییآ  ار  نیادم  ناویا 

نک نیادم  هب  لزنم  هلجد  هر  هر ز  کی 

نار نیادم  كاخ  رب  هلجد  مود  هدید  زو 

نیب ترسح  شتآ  زا 
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هلجد رگج  نایرب 

نایرب شدنک  شتاک  یتسدینش  بآ  دوخ 

ار ناویا  هدزاوآ  کشا  نابز  هب  هگ  ره 

ناویاز يونش  خساپ  لد  شوگ  هب  هکنآ  ات 

ونون تدهد  يدنپ  يرصق  ره  هنادند 

نادند نبز  ونشب  هنادند  رس  دنپ 

نونکا مییوت  كاخ  ام  یکاخ و  زا  وت  هک  دیوگ 

ناشفب مه  هسود  یکشا  هن  ام  رب  هسود  یماگ 

رس دردب  مییام  قحلا  دغج  هحون  زا 

ناشنب ام  رس  درد  نک  یبالگ  هدید  زا 

یتیگ نمچ  ردناک  يراد  بجع  هچ  يرآ 

ناحلا زا  سپ  تسا  هحون  لبلب ،  یپ  تسا  دغج 

يدوب ناهش  زار  وک  هگرد  نامه  تسنیا 

ناتسکرت هش  دنه و  لباب  کلم  بجاح 

مدرم خر  شقن  زک  ناویا  نامه  تسنیا 

ناتسراگن ناویا  يدوب  وا  رد  كاخ 

هن خر  نیمز  عطن  رب  وش  هدایپ  بسا  زا 

نامعن هدش  تام  هش  نیب  شلیپ  یپ  ریز 

یم ياجب  تسا  هدروخ  كاریز  نیمز  تسا  تسم 

ناورشون لد  نوخ  زمره  رس  ساک  رد 
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نیرز هب  زیورپ و  رز  جنرت  يرسک و 

ناسکی هدش  كاخ  اب  رسکی  هدش  داب  رب 

يدرتسگ هرت  نیرز  یمزب  رهب  زیورپ 

ناتسب ار  هرت  نیرز  رز  طاسب  يدرک ز 

ناوخ رب  اوکرت  مک  روگ و  رب  وک  هرت  نیرز  يوگ  رتمک  هدشمگ  ناز  دشمگ  نونک  زیورپ 

کی کی  ناروجات  نیا  دنتفر  اجک  هک  ییوگ 

نادیواج نتسبآ  تسکاخ  مکش  ناشیاز 

(55  ( ) نابزر دهد (  هک  یم  نآ  تسا  نیریش  لد  نوخ 

ناقهد دهن  هک  مخ  نآ  تسا  زیورپ  لگ  باز و 

دزیمآ خر  باخ  رس  نالفط  لد  نوخ  زا 

ناتسپ هیس  لام  نیو  ربا و  دیفس  لاز  نیا 

نآ تماما  هب  دوس  الارجح  نداد  تداهش  ناتساد  مالسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  تازجعم  زا  یـضعب  _ر  كذ ف_ص_ل پ_ن_ج_م : 
ترضح

هراشا

_غ_ه یل ظعاوم ب_ تاملک و  همیرک و  قالخا  بادآ و  زا  رتـالاب  یتمارک  هزجعم و  _د ك_ه ه_ي_چ  نا م_خ_ف_ي ن_م_
رد هک  رصتخ  نامه م_ هب  ماقم  نیا  رد  هک  تسا  هتسیاش  تسین و  ترضح  نآ  هفیرش  هیعدا  فئاحص و  و 
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 : مییامن داریا  اجنیا  رد  زین  ربخ  دنچ  نمیت  كربت و  تهج  هب  هک  دنک  یم  بجاو  نکل  مینک  افتکا  میدرک  رکذ  هقباس  لوصف 

ترضح نآ  تماما  هب  دوس  الارجح  تداهش  رد  لوا _ 

_ه یل ماـما ح_س_ي_ن ع_ نوـچ  هـک  دـنا  هدرک  تـیاور  مالـسلا  هـیلع  رقابدـمحم  ماـما  ترــضح  زا  نارگید  ینیلک و  خـی  ش_
نآ اب  داتـسرف و  مایپ  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  تمدخ  هیفنح  نبدـمحم  دـیدرگ  زیاف  تداهـش  هعیفر  _ه  جرد مال ب_ه  _ سلا

تیـصو و دوخ  زا  دـعب  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یناد  یم  نم !  هدازردارب  يا  تفگ :  دومن و  توـلخ  ترـضح 
اـب ح_س_ي_ن يو  سپ  زا  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماـما  هب  سپ  نآ  زا  تشاذـگ و  مالـسلا  هـیلع  بلاـط  یبا  نـب  یلع  اـب  ار  تماـما 

تشاذگ _ي_ت ن_ صو _د  يدر دیهش گ_ داب ) يو  رب  نادزی  تاولص  ناوضر و   ) تردپ هک  نونکا  ه_م  مال ،  _ سلا _ه  یل ع_
هک تمدـق  نس و  نیا  اـب  مرتـگرزب و  وت  زا  نس  هب  _م و  یم ب_شا مالـسلا  هیلع  یلع  دـنزرف  وـت و  ردـپ  ردارب  وـت و  مع  نم  کـنیا 

 . مشاب رتراوازس  وت  زا  رما  نیا  هب  نم  تسار  وت  هک  یلاسدرخ  تثادح و  نآ  تسارم و 

 . ینکن عازن  تماما  تیصو و  رما  رد  نم  اب  هک  تسا  نآ  دصقم 

منک یم  هظ  _ عو ار م_ نم ت_و  زیگنایم ، رطاخ  یتسین  نآ  راوازس  هچنآ  یپ  رد  زیهرپب و  ادخ  زا  ّمع ! يا  دومر : تر ف_ ح_ض_
نم اب  دـیامرف  هجوت  قارع  نآ ك_ه ب_ه  زا  هیلع پ_ي_ش  هّللا  تاولـص  مردـپ  ومع ! يا  یـشاب ،  نـالهاج  رامـش  رد  اداـبم  هک 

نا ب_ا م_ن _ي_ت ع_ه_د و پ_ي_م_ صو _ت و  ما _ ما _ر  ما رد  شتداهـــش  زا  شیپ  تعاــس  کـــی  داـــهن و  تیـــصو 
دو _ مر راو ف_ _ت_ سا
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نم م_ي هچ  درگم ، رما  نیا  درگ  سپ  تسا ،  نم  دزن  هک  تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  _ه  حل _ سا _ن_ك  يا و 
_د نواد خ_ _د ، يور ن_م_يا لـــــال  _ت_ خا بو و  _ شآ لاو ت_و  _ حا رد  دو و  ها ش_ _ تو تر ك_ _م ع_م_ سر ت_
.دـیامرف و ررقم  مالـسلا  _ه  یل رد ن_س_ل ح_س_ي_ن ع_ زج  ار  تیـصو  تماما و  هک  دراد  عانتما  ابا و  یلاـعت  كراـب و  ت_

نیا تقیقح  زا  مییوج و  يو  زا  تموکح  نیا  میوش و  دوس  الارج  _ك ح_ يدز ات ن_ ایب  يوش  اناد  کین  هلمج  نیا  رب  یهاوخ  رگا 
رد تشذـگ  ناشیا  ناـیم  رد  نخـس  تملاـکم و  نیا  هک  دومرف  مالـسلا  هیلع  رقابدـمحم  ماـما  تر  ح_ض_ مینک .  شـسرپ  وا  زا  رما 
مال _ سلا _ه  یل نیـسحلا ع_ نب  یلع  ترـضح  دندش ، ناور  دوس  الارجح  بناج  هب  سپ  دـندوب ، رد م_ك_ه  _ت_ي ك_ه  قو
ات وش  رات  _ ساو _ت خ_ عار يراز و ض_ هب  یلاـعت  يادـخ  هاگـشیپ  رد  نک و  ادـتبا  وت  دومرف : در و  يور ب_ه م_ح_م_د ك_

 . نک شسرپ  وا  زا  هاگنآ  دروآ  رد  نخس  هب  وت  رهب  زا  ار  دوس  الارجح 

هاـگنآ دـناوخب  یمه  ار  يادـخ  دروآ و  لاـعتم  قـلا  ها خ_ _ گرد لا ب_ه  _ت_ه_ با تـلئ و  يور م_س_ پ_س م_ح_م_د 
يدو ما ب_ _ ما _ي و  صو _ر ت_و  گا يا ع_ّم ! دو : _ مر ترــضح ف_ دادــن ، باوـج  ار  وا  رجح  دــناوخ  ار  دوـس  ــالارجح 
سپ نک ،  شسرپ  ناوخ و  ار ب_ نو ت_و ح_ج_ر  _ن_ كا هدازردار !  يا ب_ تفگ :  دمحم  داد ، یم  باوج  ار  وت  ح_ج_ر 

دو س_ؤ _ مر دو پ_س ف_ _ا ن_م_ عد _ت  ساو رو ك_ه م_ي خ_ نآ ط_ مـال ب_ه  _ سلا هیلع  نیدـباعلا  نیز  ترـضح 
رد ار  نامدرم  یمامت  ءایصوا و  ناربمغیپ و  قاثیم  دهع و  هک  يدنوادخ  قح  هب  وت  زا  منک  یم  لا 
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هک درک  شبنج  نانچ  سپ ح_ج_ر  تسیک ؟  ماـما  یـصو و  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  دـعب  هک  ار  اـم  یهد  ربخ  داد ، رارق  وت 
 ، مالـسلا هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هب  دروآ  قطن  هب  یبرع م_ت_ي_ن  نابز  هب  شیادخ  هاگنآ  دوش ، هدنک  دوخ  ياج  زا  دوب  کیدزن 
هلآ _ه و  یل هّللا ع_ یل  هّللا ص_ لو  _ سر _م_ه ب_ن_ت  طا یل پ_س_ر ف_ نب ع_ نیسح  زا  دعب  تماما  تیصو و  تفگ : 

تماما تفگ :  دیـسوب و  ار  ترـضح  نآ  كرابم  ياـپ  دـمحم  تاـیاور  یـضعب  قفاوم  سپ  ( 56  .) تسا وـت  صوـصخ  مل م_ و س_
(57  .) تسا وت  صوصخم 

ماـهوا كو و  هلازا ش_ك_ هک  دوـب  نآ  تـهج  هـب  نـیا  هـک  تـسا  هعیّـشلا )  _ق_ه  يد ح_ رد (  ك_ه  _د : يو فـل گ_ م_ؤ 
دن _س_ت_ ناد ما م_ي  _ ما ار  وا  ییاـهنآ ك_ه  رب  هـک  تساوـخ  یم  هرـس  سدـق  هـیفنح  نـب  دـمحم  ددرگ و  ماـنآ  نافعـضتسم 

ای هدینـشن  دوخ  ردارب  ردـپ و  زا  هدومن و  تعزاـنم  تما  _ ما رما  رد  هکنآ  هن  دـسر ، روـهظ  هب  ترـضح  نآ  تلزنم  ماـقم و  تقیقح و 
چ_ه دور ؛ وا  هرا  _ برد _م  هو _ن ت_ يا _ت ك_ه  سا _ت_ر  یلا _ن ع_ يا زا  وا  هـبترم  هـچ  هدرک ،  نـیع  ضاـمغا  هدـینش و 

يرتخد زا  دش  دهاوخ  يرسپ  ار  وت  نم  زا  دعب  هک  داد  ربخ  ار  دوخ  یصو  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لو  _ سر تر  ح_ض_
لـال ير ح_ _گ_ يد مسا و ك_ن_ي_ت م_ن ب_ه  وا  ریغ  هب  مدیـشخب و  وا  هب  ار  دوـخ  تـینک  مـسا و  نـم  هـفینح و  ینب  زا 

_ه یل ع_  ] لآ م_ن مـــــــــئا  ما م_ن ج_م_ع ك_ن_د م_گ_ر ق_ نا ك_ن_ي_ت و ن_ ن_ي_س_ت ك_ه م_ي_
ار پ_ر ملا  _ت و ع_ سا _م_ي_ن م_ن  هدزاود _ف_ه  یل ك_ه خ_ مال ]  _ سلا
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مان دمحم  ار  وا  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  اذهل  ملظ .  روج و  زا  دشاب  هدش  رپ  هکنآ  زا  دعب  درک  _د  هاو داد خ_ لد و  زا ع_
_ل يد يو ن_ظ_ي_ر و ع_ _د و ت_ق_ هز عرو و  مـلع و و  رد  ار  روکذــم  دــمحم  و  هدرک ،  مساـقلاوبا  ار  شتینک  هداــهن و 

!؟ دیامن دشابن  وا  قح  هک  يزیچ  بلط  لفاغ و  دوخ  نامز  ماما  زا  هک  دوب  دناو  نو م_ي ت_ دو پ_س چ_ ن_ب_

داقتعا نآ  زا  وا  زا م_ن_ع  دنتـشاد و  وا  تماـما  هب  داـقتعا  ریثک  یعمج  دوس  ـالارجح  یهاوگ  دوجو  اـب  هکنآ  ینعم  نیا  رب  لـیلد  و 
یم هدـنز  ار  وا  هک  دـندو  ملا ب_ رد ع_ هزاد  _ نا یقلخ ب_ي  اهتدـم  اـت  هکلب  دـندنام  هدـساف  هدـیقع  ناـمه  رب  دـندشن و  عوـنمم 

هو رد ك_ يرا  رد غ_ وا  _ن_د  يو یتعاــمج ه_س_ت_ن_د ك_ه م_ي گ_ موــق  نآ  زا  زوــنه  دـــنیوگ  یم  دنتـــسناد و 
_ن_د يو _ت و م_ي گ_ سا تدا  لو ب_ه ع_ب_ م_ش_غ_ هنیدــم _  هــب  کــیدزن  تــسا  یهوــک  ك_ه  يو _  _ ضر
.دـنامن و هنـشت  هنـسرگ و  ات  هدومن  قلخ  وا  تهج  هب  راغ  نآ  رد  یلاعت  بآ و ع_س_ل ح_ق  _ت و  سا وا  دو  _ عو يد م_ م_ه_

 : تسا وا  نایعیش  زا  یکی  راعشا  زا  رعش  نیا 

یّتَح َتْوَْملا  ُقوُذَیال  ُْطبِس  َو 

ُءاوِّْللا ُهُمِدْقَی  َْلیَْخلا  َدوُقَی 

انامَز ْمِهیف  يُری  الَف  ُبیغَی 

؛ ُءام ٌلَسَع َو  ُهَْدنِع  يوْضَِرب 

دروایب نوریب  هکنآ  ات  دـشچ  یمن  گرم  ملا  وا  دـبای و  یمن  رد  ار  وا  توم  هک  تسا  لوسر  طاـب  _ سا زا  ي_ع_ن_ي ي_ك_ي 
يو _ ضر هو  رد ك_ _د  بئا ب_شا نا غ_ _ مدر رظن م_ زا  اهتدـم  هکنآ  زا  دـعب  دوب و  دـهاوخ  وا  شیپاـشیپ  اـهملع  ار و  رکـشل 

هد و ب_ه وا خ_قل ش_ بآ ب_ه ج_ه_ت  _ج_ا ع_س_ل و  نآ رد  ك_ه 
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ترضح نآ  تیودهم  تماما و  باب  رد  نیمه  _ر ن_ه  _ن ش_عا يا و  _ت ،  سا لو  یلا م_ش_غ_ تدا ح_ق ت_ع_ ع_ب_
(58  .) هداتفا طلغ  هب  مه  هدرمش  طبس  ار  وا  هکنیا  رد  هکلب  هدرک  طلغ 

هدرک لـقن  هّز  زا ك_ث_ي_ر ع_ هّللا  _م_ه  حر ار ش_ي_خ م_ف_ي_د  را  _ع_ شا _ن  يا ك_ه  _د : يو فـل گ_ م_ؤ 
 : تسا نیا  شلوا  و 

ٍْشیَُرق ْنِم  هَِّمئَْالا  َّنِا  الَا 

ُءاوِس ٌهََعبْرَا  َّقَْحلا  ُهالُو 

ِهیَنب ْنِم  ُهَثلَّثلاَو  ُِّیلَع 

ُءافِخ ْمِِهب  َْسَیل  ُطابْسَْالا  ُمُه 

ٍِّرب ٍنامیا َو  ْطبِس  ُْطبِسَف 

ُءالَبْرَک ُْهتَبَّیَغ  ٌْطبِس  َو 

(59  ) خلا َتْوَْملا  ُقُوذَیال  ٌْطبِسَف 

ترضح نآ  لئالد  زا  هدرک  هدهاشم  هک  ار  هچنآ  يرَهُز و  ربخ  مود _ 

زا هّمغلا )  فش  ك_ _ت ك_ه (  سا نآ  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  تازجعم  زا  هک  تسا  هعیّـشلا )  هق  _ يد ح_ رد ( 
ار تر  نآ ح_ض_ دا ك_ه  _ت_ سر _ن_ه ف_ يد ماش ب_ه م_ زا  ناورم  کلملادـبع  تفگ :  هک  هدومن  لقن  يرهز  باهش 
زا نـم  و  دنتــشامگ ، وا  رب  نــالکوم  دــندرب و  هنیدــم  زا  هدرک  ریجنز  لــغ و  رد  ار  تر  نآ ح_ض_ و  _د ، نر ما ب_ ب_ه ش_

ار ب_ا وا  مد و  _ي_ سر _ت_ش  مد نو ب_ه خ_ _ن_د چ_ هد مــال ب_ _ص_ت س_ خر مدرک ك_ه  ساــمتلا  نــالکوم 
ریج _ نز _ن غ_ل و  يا مراد ك_ه  _ت م_ي  سود _س_ت_م و گ_ف_ت_م  ير مد گ_ _ يد _ج_ي_ر  نز غ_ل و 

_ن يا زا  ار  _ت ك_ه م_ سا نآ  نا  ار گ_م_ وـت  يرهز !  يا  هک  دوـمرف  هدوـمن  مسبت  دـشابن ، رازآ  نیا  ار  امـش  دـشاب و  نم  رب 
و هدروآ  نور  _ج_ي_ر ب_ي_ نز و  زا غ_ل  ار  و پ_ا  _ت  سد و  _ت  سا چ_ن_ي_ن  ن_ه  _ت ،  سا يرازآ  غ_ل 
_ش_ه يد _ نا نآ  زا  _ي_د و  نارذ رطاــخ ب_گ_ هـب  ار  ادــخ  باذــع  دــیآ  شیپ  اــهزیچ  نـینچ  ار  امــش  نوــچ  تـف  گ_

 . متسین هارمه  عمج  نیا  اب  لزنم  ود  زا  دا ك_ه م_ن ب_ي_ش  _ر ج_م_ع ب_ طا ار خ_ ك_ن_ي_د و ت_و 

زور پ_س 
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نا _د و ن_ش_ ند _ يدر یم گ_ ترـضح  نآ  یپ  زا  دنتـشگرب و  هنیدـم  هب  همیـسار  نال س_ _ كو مد ك_ه م_ _ يد مو  س_
ادیپ وا  تسا و  وا  ياج  رب  مدید  ار  ریجنز  لغ و  راب  کی  هب  هک  میدوب  هتـسشن  وا  رود  رد  دنتفگ  یم  _ت_ن_د و  فا ن_م_ي ي_

هک هّللاو  تفگ :  مدرک  لـقن  مدوب  هدـید  هچنآ  دیـسرپ  لاوحا  نم  زا  مد  _ يد ار  ناورم  کلملادـبع  متفر و  ماـش  هب  نم  سپ  تسین ! 
راک هچ  وت  اب  ارم  نم و  اب  ار  وت  ینعی  تنا ؛  اـنا و  اـم  هک  دومن  باـطخ  نم  هب  دـمآ و  نم  هناـخ  هب  دنتـشگ  یم  وا  یپ  هک  زور  ناـمه 

زا پ_ي_ش _م و  هک ب_ا ت_و ب_شا مراد  یمن  تسود  نم  دومرف : یـشاب .  نم  اـب  هک  مراد  یم  تسود  متفگ :  نم  تسا ؟ 
 . مدید ثّولم  ار  دوخ  هماج  مدمآ  تولخ  هب  نوچ  هک  دیسر  نم  هب  وا  زا  یتبیه  نانچ  مسق  ادخ  هب  تفر و  نوریب  نم 

دو ياد خ_ مـــال ب_ه خ_ _ سلا _ه  یل _س_ي_ن ع_ حـــلا یل ب_ن  م_ن گ_ف_ت_م ك_ه ع_ _د : يو ير گ_ _ هز
وا لغـش  هب  هـک  یـسک  لاـح  _ا ب_ه  شو خ_ .د گ_ف_ت :  _ ير نا ب_د م_ب_ وا گ_م_ _ت ب_ه  سا لو  م_ش_غ_

(60  .) تسا لوغشم 

ترضح نآ  تکرب  هب  یهام  مکش  رد  دیراورم  هناد  ود  ریقف  يدرم  نتفای  ربخ  موس _ 

نآ تمدــخ  رد  تـفگ :  هـک  تـسا  لوــقنم  ير  _ هز زا  _ت ك_ه  سا رو  رو م_س_ط_ _ كذ رد ك_ت_با م_ و ن_ي_ز 
یناشیرپ و يدنملایع و  درک  راهظا  دمآ و  شتمدخ  هب  يو  نایعیـش  زا  يدرم  مدوب ،  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ینعی  ترـضح 

تنحم مادک  هک  دومرف  دندیـسرپ  ببـس  نو  _س_ت چ_ ير مال ب_گ_ _ سلا _ه  یل ما ع_ _ ما ار ، دوخ  ضرق  مهرد  دصراهچ 
ناشیرپ و ار  دوخ  نم  ؤم  ردارب  یمدآ  هک  دشاب  نیا  زا  رتمیظع 
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ناـقفانم زا  _د ي_ك_ي  ند نور ش_ سل ب_ي_ نآ م_ج_ زا  نا  _ مدر نوچ م_ و  دـنک ، دـناوتن  نآ  جـالع  دـنیبب و  رادـضرق 
_ت و ي_ك سا _ي_ن م_ط_ي_ع م_ا  مز نا و  _م_ سآ _ن_د ك_ه  يو یم گ_ راب  کی  ناـشیا  هک  تسا  بجع  تفگ 

نیا ندینــش  زا  شیورد  درم  نآ  میزجاــع ،  دوـخ  ردار م_ؤ م_ن  لا ب_ حــال ح_ _ صا زا  _ن_د ك_ه  يو را م_ي گ_ ب_
هک نادنچ  دـمآ  تخـس  نم  رب  نخـس  نآ  تفگ و  نینچ  یـسک  هّللا !  لوسر  نبای  تفگ :  هتفر  ماما  تمدـخ  هب  دـش و  هدرزآ  نخس 

و داد ، جر  ار ف_ یلاعت ت_و  يادـخ  هک  یتسرد  هب  دومرف : ترـضح  نآ  سپ  .درک  شومارف  ار  دوخ  ياه  یناشیر  اـهتنحم و پ_
کـشخ نان  صرق  ود  كزینک  راـی ، يدرک ب_ اـیهم  نم  ندومن  راـطفا  تهج  هب  هچنآ  دو : _ مر هداد و ف_ زاوآ  ار  ك_ن_ي_ز 

_ك_ن یل _ن ن_ي_س_ت و  يا زا  _ه م_ا ب_ه غ_ي_ر  نا رد خ_ هک  ار  اهصرق  نیا  ریگب  دومرف : ترـضح  نآ  دروآ ، هدش 
.دهد رایسب  لام  ار ن_ع_م_ت و  _ن ت_و  يا _ت  كر یلا ب_ه ب_ ح_ق ت_ع_

شا م_ي _ه  سو _ سو ناطیـش  سفن و  دـنک ، هچ  هـک  تسنادـن  دـش و  رازاـب  هـب  هـتفرگ  ار  نا  صر ن_ ود ق_ در  نآ م_ پ_س 
یم اهب  هب  وت  زا  يراکبلط  هن  دنک و  یم  ریس  ار  وت  تیب  لها  وت و  مکش  هن  دنک و  یم  راک  اهصرق  نیا  هب  نالفط  نادند  هن  هک  دندرک 

هدنام شتـسد  رد  دوب  هتفرگ  هچنآ  زا  یهام  کی  هک  دیـسر  یـشورف  یهام  _ك_ه ب_ه  نآ تشگ ت_ا  یم  رازاب  رد  سپ  دریگ ،
_ي ت_و ها نیا م_ اـب  مراد  يوج  صرق  اـیب  تفگ :  وا  اـب  شیورد  درم  نآ  دـیرخ ، یمن  شچیه  هب  دوـب ك_ه ه_ي_چ ك_س 

یهام مین  ادو ك_ س_
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كدـنا هک  دـید  یلاقب  تفر  شیورد  نآ  هک  _ي چ_ن_د  مد زا ق_ دـعب  تفرگ و  ار  صرق  نآ  داد  ار  یهام  هدومن و  لوبق  شورف 
نیا هب  نم  دیاش  ریگب  ار  صرق  نیا  هدب و  ار  کمن  نیا  ایب  تفگ :  دنرخ ، یم  هب ه_ي_ج ن_ هک  دراد  هدش  جوزمم  كاخ  اب  یکمن 

یهام دو ك_ه  رکف ب_ رد  دـمآ و  هناخ  هب  سپ  تفرگ ،  ار  صرق  نآ  داد و  ار  کمن  لاقب  درم  منک ،  جالع  ار  یهاـم  نیا  کـمن 
یم دنا و  هدروآ  سپاو  ار  اهصر  ار ك_ه ق_ دوخ  ياهیرتشم  ود  ره  دید  دمآ  نوریب  نوچ  دنز  یم  رد  یـسک  دینـش  دنک ، كاپ  ار 
نان نیا  يا ،  هدروآ  رازاب  هب  ار  اهـصرق  نیا  یناشیرپ  زا  وت  هک  میتسنادن  ام  دنک و  یمن  راک  وت  صرق  نیا  رب  ام  نالفط  نادند  دنیوگ 

و تشگر ،  هدرک ب_ اعد  ار  ناشیا  درم  نآ  میدیـشخب ،  هب  ار  کـمن  یهاـم و  نآ  میدرک و  لـالح  ار  وت  اـم  ناـت  ار ب_س_ دوخ 
دیراورم هناد  ود  دنتفاکـش  ار  یهام  مکـش  نو  .دنتفر چ_ یهام  نتخپ  یهام و  رـس  رب  درک  یمن  راک  نآ  رب  نادند  ار  شنالفط  نوچ 

رد درم  نآ  و  دنتفرگ ، ندرک  رکـش  تمعن  نآ  رب  ار  يادخ  سپ  دشابن ، ییایرد  فدص و  چیه  رد  نآ  زا  هب  هک  دوب  یهام  مکـش  رد 
دروآ ما  هدـمآ پ_ي_غ_ مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  ترـضح  لوسر  .دـنک  هچ  دـشورفب و  هک  هب  ار  اـهنیا  اـیآ  هک  دوب  رکف 

_ي نا _ش_ ير زا پ_ داد و  جرف  ار  وـــت  یلاـــع  ياد ت_ _د ك_ه خ_ _يا مر مـــال م_ي ف_ _ سلا _ه  یل ما ع_ _ ما ك_ه 
ام هب  ار  ام  ماعط  نون  _ كا يد  صال ش_ خ_
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اب مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  تر  هدر ح_ض_ مدا ب_ ار خ_ صر  ود ق_ نآ  و  درو ، یمن خ_ یـسک  ام  زا  ریغ  هب  ار  نآ  هک  نک  در 
زا دــش و  وــکین  شلاــح  دراذــگب و  ماو  تــخور  لا ع_ظ_ي_م ف_ ار ب_ه م_ _د  يراور _ش م_ يورد .درک و  راــطفا  نآ 

.دیدرگ نارگناوت 

 ، ناـشیا فـالتخا  تسا  میظع  هـچ  دـنتفگ  _ت_ن_د ب_ا ه_م  فا عـال ي_ _ طا لاو  _ حا نآ  نا ب_ر  _ق_ فا نو م_ن_ چ_
دیـسر مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  نخـس  نیا  نوـچ  داد ، میظع  يرگناوـت  ار  وا  رخآ  شیورد و  حـال  _ صا دو ب_ر  ردا ن_ب_ لوا ق_

لاو _ حا _ت_ي ك_ه  قو رد  _د  ندو وا ن_م_ بیذـکت  هـک  دـیا  هدینــشن  دـنتفگ ، یم  نـینچ  نـیا  زین  ادـخ  ربـمغیپ  هـب  دوـمرف :
بـش کی  رد  سدقملا  تیب  هب  هنوگ  دور چ_ زور  هدزاود  هنیدم  هب  هکم  زا  هک  یـسک  دنتفگ  تفگ و  یم  ار  سدـقملا  ب_ي_ت 

(61) .دنا هتسنادن  ار  ادخ  ءایلوا  ادخ و  راک  دیآ ، یم  زاب  دور و  یم 

ترضح نآ  هزجعم  هب  هّیبلاو  هبابح  ندش  ناوج  مراهچ _ 

ار مالـسلا  هیلع  نی  ؤملاریما م_ن_ ترـضح  مدید  تفگ :  هک  دنا  هدرک  تیاور  هّیبلاو  هبابخ  زا  نارگ  _ يد قود و  ش_ي_خ ص_
میج و ب_ه ك_س_ر   ) يّر نا ج_ _ گد _ن_ شور نآ ف_ هب  دز  یم  هک  دوب  يا  هنایزات  ترضح  نآ  اب  سیمخلا و  هطرـش  رد 
دـشاب و یم  مارح  نایهام  هک  یناربط  و  هروسکم )  هّددـشم  میم  هم  ءاز م_ع_ج_ رـسک  هب   ) ریّمز یهامرام و  و  روسکم ) هّددـشم  ءار 

فنحا نب  تارف  تقو  نیا  ناورم !  ینب  دنج  يا  لیئارـسا و  ینب  ناگدش  خـس  نا م_ _ گد _ن_ شور يا ف_ ناشیا :  هب  دومرف  یم 
شیر _ن_د  شار یهورگ ك_ه م_ي ت_ دومرف : تسیک ؟  ناورم  نب  دنج  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ای  درک : ضرع  تساخرب و 

 : تفگ هبابح  ار ، لیبس  دنهد  یم  بات  ار و 
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رد ات  مدـش  ناور  بانج  نآ  تعباتم  هب  سپ  ترـض ،  نآ ح_ زا  مل ك_ن_د ب_ه_ت_ر  هک ت_ك_ مدـیدن  ار  هدـنیوگ  چـیه 
تلـالد تسیچ  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤـملاریما  اـی  هک  مدرک  ضرع  تمدـخ  نـم  تـقو  _ن  يا دو ، _ مر سوـل ف_ سلجم ج_ ياـضف 

هزیرگنـس هب  كرا  _ت م_ب_ سد هب  دومرف  هراشا  ار و  هزیرگنـس  نیا  نم  دزن  هب  روایب  دومرف : دنک ، تمحر  ار  وت  ادـخ  تما ؟  _ ما
ه_ر _ه !  يا ح_ب_با دو : _ مر ها ب_ه م_ن ف_ _گ_ نآ دومرف و  شقن  ار  نآ  شکرابم  متاخ  اـب  مدرب  شدزن  هب  ار  نآ  نم ، 
هک نادب  سپ  يدید ،  هک  نانچمه  دیامن  شقن  ار  هزیر  هک س_ن_گ_ دشاب  هتـشاد  تردق  دـشاب و  تما  _ ما _ي  عد ك_س م_

 . متفر نم  سپ  دنامن ، هدیشوپ  يو  زا  دیامن  هدارا  هک  ار  يزیچ  ره  ماما  تسا و  هعاّطلا  بجاو  ماما  وا 

نـسح ماما  ترـضح  تمدـخ  نم  دومرف ، تلحر  اـیند  زا  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  هک  یتقو  _ت ت_ا  شذ _ن گ_ يا
یم لا  ؤس  شترضح  زا  مدرم  دوب و  هت  مالسلا ن_ش_س_ هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  ياج  رد  بانج  نآ  مدیـسرب و  مالـسلا  هیلع 
نآ نم  يراد ،  دوخ  اب  هچنآ  روایب  دومرف : نم !  يـالو  يا م_ یل ،  ب_ گ_ف_م :  هّیبلاو !  هباـبح  يا  دومرف : نم  هب  سپ  دـندرک ،

ؤملاریما ترـضح  هک  ناـنچمه  درک  شقن  نآ  رب  شکراـبم  _م  نآ ج_ن_با ب_ا خ_تا مداد  تر  نآ ح_ض_ هب  ار  هزیرگنس 
_ت مد هـب خ_ مـتفر  مالــسلا  هـیلع  نـسح  ماــما  زا  سپ  تـفگ :  هباــبح  دوـب ، هدرک  ار ن_ق_ش  نآ  مــال  _ سلا _ه  یل نـینم ع_
هلآ و هیلع و  هـّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  رد م_س_ج_د  نآ ج_ن_با  مـال و  _ سلا _ه  یل ما ح_س_ي_ن ع_ _ ما تر  ح_ض_

ارم سپ  دوب  ملس 
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: دومرف دومن ، بیحرت  دیبلط و  کیدزن 

_ل یلد يد  _ يد مردار  رد و ب_ زا پ_ تلـالد ك_ه  نآ  رد  _ا  نا ه_م_ _ُد ؛ ير _ُ یل م_ا ت _َ ـال ع _ یلَد َِهلالِّدــلا  ِ_ي  َّنِا ف
 ! نم دیـس  يا  یلب ،  مدرک :  ضرع  ار ؟ تماما  تلالد  یهاوخ  یم  زاب  ایآ  نم ،  تماما  نتـسناد  زا  یهاوخ  یم  هچنآ  _ت ب_ر  سا
رب تسب  شقن  هکنانچ  داهن  نآ  رب  متاخ  مداد ،  ترـضح  نآ  هب  ار  هزیرگنـس  نآ  نم  يراد ،  دوخ  اب  هک  هزیرگنـس  نآ  رواـیب  دومرف :

 . نآ

نآ رد  مد  مال ش_ _ سلا هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  نیـسحلا  نب  یلع  تمدـخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زا  سپ  دـیوگ : هبا  ح_ب_
سپ دوب  هدیـسر  لاس  هدزیـس  دص و  هب  مرمع  نی  دوب و س_ن_ هدرک  هراچ  یب  هدـنامرد و  ارم  دوب و  هدرک  رثا  نم  هب  يریپ  _ت  قو

زا مدـش  سویءام  يور  نیا  زا  ار  وا  تسین  یغارف  تسا و  تداـبع  هب  لوغـشم  دوج  عوکر و س_ رد  هتـسویپ  ار  ترـضح  نآ  مدـید 
ضر پ_س م_ن ع_ تشگرب ،  نم  هب  یناوج  ترضح ،  نآ  هزجعم  زا  شیوخ  هباّبس  تشگنا  هب  نم  هب  دومرف  هراشا  سپ  تلالد ، 

: دومرف تسا ؟  یقاب  رادقم  هچ  ایند و  زا  تسا  هتشذگ  رادقم  هچ  نم !  ياقآ  يا  مدر ،  ك_

اب _چ_ه  نآ دو : _ مر ها ف_ _گ_ نآ هن .  هدنام  ياج  هب  هچنآ  میوگ و  یم  تسا  هتشذگ  هچنآ  الف ؛ یقب  ام  اّما  معنف و  یضم  ام  اّما 
هیلع رقابدمحم  ماما  ترضح  ترضح ،  نآ  زا  سپ  نآ .  رب  داهن  شقن  سپ  ماد  شتمدخ  هب  ار  هزیرگنس  نآ  نم  سپ  روایب ، تسا  وت 

قداص ترضح  تمدخ  نآ ،  زا  ب_ع_د  دو ، _ مر ار ن_ق_ش ف_ نآ  مدومن  تاقالم  ار  مالسلا 
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داهن شقن  ار  هزیرگنس  نآ  مدش و  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـض  _ت ح_ مد سپ خ_ داهن ، شقن  نآ  رب  مدش و  مالـسلا  هیلع 
هام هن  نیا  زا  دـعب  هبابح  و  داـهن ، شقن  ار  نآ  مد و  _ي_ سر مـال  _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر تر  _ت ح_ض_ مد هب خ_ نآ  زا  سپ 

(62  .) مامه نب  هّللادبع  تیاور  هب  درک ، تافو  ایند و  رد  درک  یگدنز 

ریثک مارح ،  مالح و  لئاسم  هب  هملاع  هلیلج  هلماـک  هلقاـع  نایعیـش  زا  هدوب  ینز  هدرک  تیاور  ار  ربخ  هک  هّیبلاو  هباـبح  دـیوگ : فل  ؤم 
هد _ت_ش ب_ر ش_ك_م_ش خ_ش_ك ش_ سو هـک پ_ دوـب  هدرک  دـهج  شــشوک و  تداـبع  رد  يدــح  هـب  هداـبعلا ، 

ماما ترضح  ترایز  هب  هتسویپ  دوب و  هدش  قرتحم  هدجـس  لحم  هب  ندش  هدیبوک  دوجـس و  ترث  زا ك_ _ش  ترو دو و ص_ ب_
ماما دزن  هب  وا  دنتفر  یم  هیواعم  دزن  هب  مدرم  ها  _ گر دو ك_ه ه_ نا ب_ یم گ_ش_ت و چ_ن_ فرـشم  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

هد ضراـع ش_ یـصرب  شتروص  رد  یتـقو  و  دوـمن ، یم  دوـفو  تر  نآ ح_ض_ _ت و ب_ر  فر مـال م_ي  _ سلا هیلع  نیـسح 
مدـید هتفگ :  هک  تـسا  نز  ناـمه  نز  نـیا  و  ( 63) .دـش فرط  رب  ضرم  نآ  ترـضح ،  نآ  سدـقم  ناـهد  بآ  تـکرب  هـب  دو  ب_

مار و لال و ح_ لئاسم ح_ دندش و  عمج  شرود  مدرم  هک  رصع  تقو  رد  مارحلادجسم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح 
(64) .دومرف يوتف  ار  ناشیا  هلءاسم  رازه  هکنآ  ات  دومرفن  تکرح  دوخ  ياج  زا  ترضح  دندیسرپ ، ار  دوخ  تالک  م_ش_

هیما ینب  ناورم و  ینب  تئیه  هب  یـشارت  شیر  هکنآ  شیر و  ندـی  _ شار زاو ت_ مد ج_ دراد ب_ر ع_ تلـالد  رد خ_ب_ر  ص_
شیر ندیشارت  ام  نامز  رد  نوچ  و  تسا . 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1210 

http://www.ghaemiyeh.com


ام هک  دشاب  هتـسیاش  و  دیامن ؟! یم  رکنم  نآ  زا  یهن  هک  هدش  فورعم  رکن  نآ م_ يد  هتفر و ب_ه ح_ نیب  زا  شحبق  هدـش و  عیاش 
 : مینک هراشا  نآ  زاوج  مدع  هلدا  هب  اجنیا  رد 

لام _ت_ حا ار ك_ه  _ يز _ش ؛  ير ندیشارت  یثنخ ،  يارب  تسین  زیاج  هدومرف :  دعاوق )  رد (  مالـسلا  هیل  لوا ع_ ش_ه_ي_د 
.درم يارب  تسا  تمرح  ندوب  ملسم  ترابع  نیا  رهاظ  و  ( 65) .دشاب درم  دور  یم 

(66  .) هداد عامجا  هب  تبسن  ایوگ  هدرک و  تمرح  ح_ك_م ب_ه  ها )  _ج_ نلا عرا  ش_ رد (  دا  _ مادر م_ي_

ب_ه _تا )  ير ك_ت_با ج_ع_ف_ رد (  و  ( 67  ) هداد روهشم  هب  تبسن  هیلح )  رد (  هّللا  همحر  _ي  سل _ه م_ج_ مال و ع_
: دوــمرف ملــس  هـلآ و  _ه و  یل هـّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر تر  _ت ك_ه ح_ض_ سا يور  س_ن_د ص_ح_ي_ح م_
: دومرف بانج  نآ  هک  تسا  يورم  یلائّللا )  یلاوع  رد (  و  ( 68) .ادخ تنعل  داب  وا  رب  دنک  هلثم  هک  ره  تسا و  هلثم  زا  شیر  ندیشارت 
دنک و ریذبت  ار  دوخ  لام  دیوگ و  رایسب  نخس  تحاقو  ییایح و  یب  اب  هک  یسک  ام  زا  تسین  َقَلَح ؛ َقَرَخ َو ال  َقَلَس َو ال  ْنَم  اّنِم  َْسَیل 

(69) .دشارت ار  شیر 

یلص ادخ  لوسر  ترضح  هک  تسا  يورم  هیقف )  رد (  و  هدومرف .  ریسفت  هیـشاح  رد  روهمج  یبا  نبا  نآ  فل  ؤم  _ك_ه  نا چ_ن_
دینادرگم و هیبش  ار  دوخ  ناربگ  نادوهی و  هب  دیراذگب و  دنلب  ار  ( 70  ) شیر دیریگب و  هت  زا  ار  براش  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

ار م_ي چ_ي_ن_ي_م دوخ  براش  ام  و  دندرک ، دایز  ار  دوخ  ياهلیبس  دندیچ و  ار  دوخ  ياهشیر  ناربگ  هدومرف  زین 
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حالصا دوهی ، هب  هبـشت  مدع  زا  دارم  تسا  لمت  _د م_ح_ نا ب_ع_ض_ي گ_ف_ت_ه  _م ،  يراذ ار م_ي گ_ _ش  ير و 
.دنشارت یمن  ار  شیر  دوهی  نوچ  دشاب ؛ شیر  ندرک 

_ل ي_م_ن ما ناذا ك_ه ع_ هب ب_ دیسر  يرسک  كولم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  توعد  همان  نو  و چ_
یم کسخرخ )  ار (  وا  هک  يدرم  و  هیونا )  ب_ دوخ (  بتاک  وا  و  دتسرف ، وا  دزن  ار  تر  نآ ح_ض_ _ت ك_ه  شو دو ن_ ب_
رظن ناشیا  هب  هک  دماین  شوخ  ار  بانج  نآ  سپ  دندوب ، هتشاذگ  ار  براش  هدیشارت و  ار  اهـشیر  رفن  ود  نآ  داتـسرف ، هنیدم  هب  دنتفگ 

_ك_ن یل دو : _ مر تر ف_ ح_ض_ يرـسک ،  ینعی  ام  بر  دـنتفگ : نیا ؟  هب  ار  امـش  هدرک  رما  یک  امـش ! رب  ياو  دومرف : دـنک ،
(71  .) براش ندیچ  شیر و  نتشاذ  ار ب_ه گ_ هدر م_ _ر ك_ ما را م_ن  _ گدرور پ_

تسا تلصخ  هد  هدومرف  بانج  نآ  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  زا  ریغـص )  عما  ج_ رد (  _ي  طو و س_ي_
اب ار  شیر  ندیرب  هد  نآ  زا  درمش  ار و  رگید  تلصخ  کی  نم  تما  دننک  دایز  دندش و  كاله  نآ  ببـس  هب  دندرک و  طول  موق  هک 

(72  .) ضارقم

نآ ءزج  کی  ندوب  بحتسم  .رو و  _ كذ م_ هیقف )  ربخ (  هب  یکی  هدرک :  لالدتـسا  هار  ود  زا  روثنملا )  ّرد  رد (  یل  ش_ي_خ ع_
هب هیبشت  زا  یهن  اب  صوصخ  هب ]   ] تسا بوجو  هک  رما  رهاظ  تهج  هب  درادـن  رگید  ءزج  بوجو  اب  تافانم  جراـخ ،  لـیلد  تهج  هب 

؛ ربگ دوهی و 

دشاب نینچ  هچره  هدش و  ررقم  هلماک  هید  عرش  رد  شیر  يوم  هلازا  يارب  هکنآ  مود 
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هلازا لثم  هردا  دار ن_ _ فا _ت_ن  فر نور  _ت و ب_ي_ سا مار  _ب_ش ح_ حا _ه ب_ر ص_ کل رب غ_ي_ر ب_ شلعف 
(73) .درادن هّیلک  هدعاق  نیا  اب  تافانم  رس  يوم 

رد مدر و  ن_ق_ل ك_ ّ_ب_ه )  _ه ط_ي مــــــل ك_ زا (  ار  هــــــل  _ن ج_م_ يا ك_ه م_ن  _د : يو و ف_ق_ي_ر گ_
براش و نتفرگ  هک  ( 74  ( ) َّن _ُ هَّم _َ َ_تَا ٍتامَلَِکب ف ُهََّبر  َمیِهاْربِا  یلَْتباَِذا  َو  هف (  _ ير _ه ش_ يآ _ل  يذ رد  _ت  سا _ث  يد ح_
هد و لزا ش_ مال ن_ _ سلا _ه  یل _ي_م ع_ هار _ با تر  _ت ك_ه ب_ر ح_ض_ سا هیفنح )  هرشع  نآ (  زا  شیر  نتـشاذگ 

بابحتسا یلد  تابحتسم  دادع  رد  شیر  نتشاذگ  ندوب  و  ( 75 (؛  تمایق زور  ات  دش  دهاوخن  هدشن و  خـسن  هک  تسا  ير  _ ما هد  نآ 
ندر _ت و خ_ت_ن_ه ك_ _ت م_ث_ل غ_س_ل ج_ن_با سا _ب_تا  جاو زا  نآ  رد  تاروکذم  ضغب  نوچ  دوش  یمن 

ندیـشارت شیر  هب  درم  هکنوچ  نانز  هب  نادرم  هبـشت  زاوج  مدع  رب  هلاد  رابخا  هب  دوش  هدرک  لالدـت  _ سا _ت  سا و م_م_ك_ن  ، 
.دوش یم  نز  هب  هیبش 

_ث ترو ب_عا رب ص_ وـم  ندــمآ  نوریب  هـک  دوـمرف  لـضفم )  دــیحو  ت_ رد (  مــال  _ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ ح_ض_
(76) .د _ يآ نور م_ي  _ت_ن ب_ي_ شاد نز  هب  تهابـش  ندوب و  كدوک  دح  زا  نآ  هطـساو  هب  هک  اریز  _ت ؛  سا وا  تز  ع_

نادرم يارب  زا  یتلیضف  ار  شیر  هداد  رارق  شیر و  هب  ار  نادرم  هداد  تنیز  یلاعت  قح  هک  هدومرف  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترض  و ح_
موق زا  یصخش  هک  مالسلا  هیل  قداص ع_ ماما  ترضح  زا  يورم  تسا  يربخ  ءزج  رد  و  ( 77  .) نانز زا  دننک  ادیپ  زایت  _ ما نآ  هب  هک 

نآ ياـعد  هب  سپ  .دوـش  هتخیر  وا  شیر  هک  درک  _ن  ير وا ن_ف_ رب  ترـضح  نآ  درک  ربـمغیپ  بوـقعی  ترـضح  بیذـکت  داـع 
درم نآ  شیر  ربمغیپ 
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ریپ درم  تروص  ندش  وم  یب  تعانـش  حـبق و  ترثک  دوش  مولعم  ربخ  نیا  زا  ( 78) .دش در  _ مآ _خ_ت_ه و  ير شا  هنیـس  رب  يداع 
.دومرف رایتخا  وا  يارب  ار  تبوقع  نیا  درم ، نآ  بیذکت  ضوع  رد  مالسلا  هیلع  بوقعی  ترضح  هک 

_م ير دراد ب_ر ت_ح_ تلـــــــــــــــــالد  _ث_ي ك_ه  يد _ت ن_ي_ز ت_م_س_ك ب_ه ح_ سا و م_م_ك_ن 
هک هدر  _ت ك_ ياور مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  قودص  خیـش  تسا ،  نیا  ربخ  نآ  نید و  ءادعا  اب  ندش  ه_م_ش_ك_ل 

معاطم دیروخم  ارم و  نانمشد  سابل  دیشوپن  نینم  ؤم  هب  وگب  هک  دوخ  ناربمغیپ  زا  يربمغیپ  يوس  هب  یلاعت  قح  داتسرف  یحو  دومرف :
.دنا نم  نانمشد  ناشیا  هک  نانچمه  دوب  دیهاوخ  نم  نانمشد  سپ  نم  نانمشد  _ه_يا  کل هب م_س_ دینکن  كولس  ارم و  نانمشد 

(79)

دراو _ت ك_ه  سا باـضخ  هلمج  زا  تاـکرب ،  دـیاوف و  زا  يرایـسب  زا  تـسا  مورحم  شارت  شیر  هـک  دـنا  م_خ_ف_ي ن_م_
رد و  ( 80) .اد خ_ هار  رد  _م  هرد راز  ه_ قا  _ف_ نا زا  _ت  سا _ض_ل  فا خ_ض_با  رد  _م  هرد هد ك_ه ي_ك  ش_

مورحم مه  و  ( 81  .) خلا ار  مشچ  دنک  یم  نشور  و  اهـشوگ ، زا  ار  داب  دـنک  یم  رود  تسا :  هدرا خ_ص_تل  خ_ض_با چ_ه_
ره و  ( 82  .) تـسا اـبو  ندرب  رقف و  ندرک  فرط  رب  نآ  تـسا و  بـترت  نآ م_ يدـیاوف ك_ه ب_ر  شیر و  ندرک  هناـش  زا  تـسا 
 ، ار ي_ك ب_ه ي_ك نآ  در  _د ك_ه ب_ش_م_ نز _ه  نا ار ش_ دو  _ش خ_ ير _ب_ه  تر دا م_ ك_ه ه_ف_ت_
 ( ٍدِجْسَم ُّلُک  َْدنِع  ْمُکَتَنیز  اُوذُخ  هفیرش (  هیآ  رد  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و  ( 83) .دوشن وا  دزن  ناطیش  زور  لهچ 

کلذ ریغ  یلا  هلفان  هضیرف و  زامن  ره  دزن  تسا  ندرک  هناش  دومرف : هک  ( 84)
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(85 .)

ضو ع_ ْ_ٍر ، َ_ي ِّل خ _ُ کـِل ُهُوُجْرَا  ْنَم  اـی  بجر ،  ياـعد  رد  هدیـشارت  ار  دوـخ  شیر  هک  یـصخش  مناد  یمن  نم  هک  دـیوگ : ریقف 
ار دوـخ  هنوـگچ  و  تفگ !؟  دـهاوخ  هچ  ِراـّنلا ، یلَع  یتَْبیَـش  ْمِّرَح  ياـج ،  هـب  دریگ و  یم  دوـخ  تـش  رد م_ دو ك_ه  _ش خ_ ير
وا رب  یلاـعت  قح  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  هک  هد  وا ي_ا ن_ش_ن_ي_ مّحرت ب_ر  وا و  رب  یلاـعت  قـح  هجوـت  زا  دـنک  یم  مورحم 
هب ار  پچ  تسد  فـک  تسار و  تسد  هـب  ار  دوـخ  شیر  دریگب  اـهزامن  زا  دـعب  دـیامن  دازآ  مـنهج  شتآ  زا  ار  وا  دـیامرف و  مـحرت 

 : هبترم تفه  دیوگب  دیاشگب و  نامسآ 

ای لاح (  نامه  اب  دیوگب  هعفد  هس  سپ  ٍدَّمَُحم )  ِلآ  َجَرَف  ْلِّجَع  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدّـمَُحم َو  یلَع  ِّلَص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّم َو  _َ ُ_ح َّبَر م ي_ا  ) 
 ( .را ّنلا  َنِم  ینْرِجَءا  ینْمَحْراَو َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَص  ِمارْکِْالا  ِلالَْجلااَذ َو 

تفگ دیزی  نب  یلع  ریمنوبا  هک  تسا  يورم  يربط  رفعجوبا  زا  زجاعملا )  هنیدم  رد (  مجنپ _ 

تعامج اب  تفر و  ّ_ب_ه م_ي  هنیدم ط_ي هب  ماش  از  هک  یتقو  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  تمدـخ  رد  مدوب  نم 
زا ناشیا  مارتحا  هطحالم  مدر و ه_م_ي_ش_ه ب_ه  یمن ك_ تشاذـگ  ورف  تمـشح  مارتحا و  تیاعر  زا  ترـضح ،  نآ  ناوشن 

يار م_ن ار ب_ دو  رو خ_ _ يز ّیل و  هرا ح_ _د پ_ ند دراو ش_ هنیدــــم  هــــب  نوــــچ  مدـــــمآ ،  یم  دورف  رترود  ناــــشیا 
رهاـظ نـم  زا  ماـقم  نـیا  رد  یکولــس  نـس  _ر ح_ گا مدر و گ_ف_ت_م  لو ن_ك_ م_ن ق_ب_ _د ، ندا _ت_ سر ف_

داهن شقن  نآ  رب  كرابم  متاخ  اب  تفرگرب و  تخس  هایس و  یگنس  ترـضح  ماگنه  نآ  دوب ، یلاعت  يادخ  يدونـشخ  ضحم  تشگ 
هک یتجاح  ره  ار و  نیا  ریگب  دومرف : و 
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 . هاوخب نآ  زا  دهد  يور  ار  وت 

نآ زا  _ك  يرا يار ت_ رد س_ نم  هک  دومرف  قـح  هب  ثوـعبم  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  هکنآ  هب  مسق  دـیوگ : یم 
ار ب_ه نآ  زا م_ي ش_د و  _ت_م ب_ شاذ یم گ_ ار  نآ  اـهلفق  رب  داد و  یم  ییانـشور  مدرک  یم  ینـشور  بـلط  گـن  س_

(86  .) مدید یمن  يدب  ناشیا  زا  متفر  یم  نیطالس  روضح  متفرگ و  یم  تسد 

دش ترضح  نآ  ضرعتم  هک  ار  يدزد  تسا  ناریش  ندیرد  مشش _ 

یتـــقو دوـــمرف : مالــــسلا  هـــیلع  رقابدـــمحم  ما  _ ما تر  _ت ك_ه ح_ض_ سا هر  نآ ك_ت_با و غ_ي_ رد  و ن_ي_ز 
يداو م_ا ب_ي_ن کی  هب  دیـسر  ات  تفر  دـش و  نوریب  جـح  رفـس  هب  مالـسلا  هیلع  _س_ي_ن  حـلا یل ب_ن  تر ع_ ح_ض_

دوصقم دومرف : يآ ،  دور  ف_ بانج گ_ف_ت :  نآ  هب  دروخرب و  ترضح  نآ  هب  نزهار  يدرم  هاگان  سپ  هنید  م_ك_ه و م_
 . میامن یم  لالح  وت  رب  منک و  یم  تمس  مراد ب_ا ت_و ق_ _ه  چر ه_ دومرف : مریگرب !  تلاوما  مشکب و  ار  وت  تفگ :  تسیچ ؟ 
َلا ق_ َکُّبَر ؟ َْنیَاَف  : ) ) دومرف ترـضح  .درکن  لوبق  راذـگب ، دـناسرب  دـصقم  هب  ار  يرد ك_ه م_ نم ق_ يارب  دومرف : هن !  تفگ : 

شرس ریش  کی  دندش  رضاح  ریش  ود  لاح  _ن  يا رد  _ت ،  سا باو  خ_ _ت ؟  سا را ت_و ك_ج_ا  _ گدرور پ_ ٌِمئا ) ،) ن_
ینعی تسا ؟  باوخ  رد  وت  زا  تراگدرورپ  هک  يدرک  نامگ  دومرف : ترـض  سپ ح_ دندیـشک ، دـنتفرگ و  ار  شیاـپ  رگید  نآ  ار و 

(87) .ار دوخ  تبوقع  شچب  وت  يازج  تسا  نیا 

تسا ترضح  نآ  لکوت  رد  متفه _ 

تیاور هناگادـج  کـی  یل ه_ر  _ صو حـتف م_ مهدا و  نب  میهاربا  هک  تسا  اـمهریغ  و  زجاـعملا )  هنیدـم  و (  _ب )  قا م_ن_ رد ( 
نابایب رد  مدید  ار  یکدوک  هاگان  هب  مدش ،  رود  هلفاق  زا  داتفا  _ت_ي  جا ارم ح_ سپ  میدرب  یم  هار  يا  هلفاق  اب  نابایب  رد  دنا ، هدرک 

وا مدش و ب_ر  وا  کیدزن  سپس  دراپس ، یم  هار  روانهپ  ینابایب  نینچ  رد  یکدوک  هّللا  ناحبس  دوخ گ_ف_ت_م  اب  تسا  ناور 
 . مرا _ گدرور هناــخ پ_ هـب  تـفگ :  يراد ؟  دــصق  اــجک  مـتفگ :  وا  هـب  سپ  مد ،  باو ش_ن_ي_ مدر و ج_ مــال ك_ س_

نم بیبح  متف :  گ_

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1216 

http://www.ghaemiyeh.com


داز مدرک :  ضرع  دندرمب ؟ اهرتکچوک  نم  زا  هک  يدیدن  رگم  خیش !  يا  دومرف : تسین ،  یتنـس  ضرف و  يادا  وت  رب  یکدوک و  وت  ! 
؟  تسیچ وت  هلحار  و 

نم دوصقم  نم و  ياپ  ود  نم  هلحار  تسا و  نم  يراکزیهرپ  نم  هشوت  َيالْوَم ) ؛ يدْصَق  َيالْجِر َو  یتَلِحار  َياْوقَت َو  يداز  دومرف ( :
 . تسا نم  يالوم 

؟  منیب یمن  وت  اب  یماعط  مدرک :  ضرع 

ماـعط و دوخ  اـب  وت  دـناوخب و  دوخ  هرفـس ]  ناوخ [  رب  دوخ  هناـخ  هب  یـسک  ار  وـت  هک  تسا  هدیدنـسپ  اـیآ  خیـش !  يا  دو : _ مر ف_
بار م_ي _د و س_ي_ نارو _ي م_ي خ_ ما ار ط_ع_ هدوـمرف م_ توـعد  ارم  هـکنآ  دوـمرف : هـن ،  مـتفگ :  يربــب ؟  یندروـخ 

: دومرف یناسرب ،  ار  دوخ  هلفاق ،  هب  ات  نک  لیجعت  رادر و  پ_س پ_ا ب_ گ_ف_ت_م :  _د ، _يا مر ف_

 : یلاعت دنوادخ  لوق  يا  هدینشن  رگم  ندیناسر ،  ارم  تسا  ادخ  رب  ششوک و  تسا  نم  رب  ُغْالبِالا ) ؛ ِْهیَلَع  ُدا َو  َ_ه_ ْجلا ََّیل  _َ ع ) 

(88  ( :) َنینِسْحُْملا َعََمل  َهّللا  َّنِا  انَُلبُس َو  ْمُهَّنَیِدْهََنل  انی  اُود ف_ _َ ها _َن ج_ يذَّلا َو  ) 

 . تسا ناراکوکین  اب  ادخ  هک  یتسرد  هب  دوخ و  ياه  هار  ار  ناشیا  مینایامنب  هنیآ  ره  ام ، رد  دندرک  ششوک  هکنا  _ نآ

ياــه هماــج  اــب  ورــشوخ  یناو  ها ج_ _ گا _م ن_ يدو لاو ب_ _ن م_ن_ يا لا ك_ه ب_ر  نآ ح_ رد  يوار گ_ف_ت : 
ار وـت  متفگ :  مدرک و  ناوـج  نآ  هب  ور  نم  درک ، مالـس  وا  رب  دوـمن و  هقناـع  كدو م_ نآ ك_ دروآ و ب_ا  يورد  س_ف_ي_

نیا یسانش ؟  ار ن_م_ي  وا  ایآ  تفگ :  تسیک ؟  كدوک  نیا  هک  هدومرف  قلخ  وکین  ار  وت  هکنآ  هب  مهد  یم  مسق 
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كدو نآ ك_ _ت_م و ب_ه  شاذ ار ب_گ_ ناو  نآ ج_ سپ  تسا ،  مالـسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  نیلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع 
ار وا  اـیآ  دوـمرف : ناو ك_ي_س_ت ؟  _ن ج_ يا _ت ك_ه  نارد قـح پ_ هب  مهد  یم  دـنگوس  ار  وـت  متفگ :  مدروآ و  يور 

.دـنک یم  مالـس  ام  رب  دوش و  دراو م_ي  زور ب_ر م_ا  _ت ك_ه ه_ر  سا مـال  _ سلا هیلع  رـضخ  نم  ردارب  نیا  یـسانش ؟  یمن 
ار بآ  یب  ياهنابایب  زوافم و  نیا  هک  یهد  ربخ  ارم  هک  تناردـپ  _م ب_ه ح_ق  تلئ م_ي ن_م_يا وت م_س_ زا  مدرک :  ضرع 

ضرع تسا ،  زیچ  راهچ  اهنآ  رد  داز م_ن  و  داز ، هب  میامیپ  یم  ار  اـهنابایب  نیا  نم  دومرف : ییاـمیپ ؟  یم  هنوگچ  هشوت  داز و  نودـب 
_ي ما _م و ت_م_ ناد اد م_ي  _ت خ_ کل _ت_ث_ن_ءا م_م_ سا نودب  نآ  یمامت  هب  ار  ایند  دومرف : اهنآ ؟ تسیچ  مدرک : 
اضق و و  مناد ،  یم  ادخ  تردق  تسد  هب  ار  قازرا  بابسا و  و  منیب ،  یم  ادخ  لایع  ناز و  نا و ك_ن_ي_ _ مال ار غ_ قول  م_خ_

نیز يا  وـت  هشوـت  تـسا  يا  هشوــت  بوــخ  مـتفگ :  مـنیب .  _ذ م_ي  فا ياد ن_ _ي_ن خ_ مز ما  رد ت_م_ ار  يادــخ  ناــمرف 
(89) .دسر هچ  ایند  هب  ات  ییامیپ  یم  ار  ترخآ  زوافم  داز و  _ن  يا مال و ت_و ب_ا  _ سلا _ه  یل _ن ع_ يد _ _با علا

تسا ترضح  نآ  تمظع  تلالج و  رد  متشه _ 

رد تفر و  جـح  هب  ماشه  شرـسپ  یلاس  ناورم  کلملادـبع  تفـالخ  ناـمز  رد  هک  هدـش  تیاور  هربتعم  بت  زا ك_ يا  هل  رد ج_م_
ماشتحا وا  زا  یـس  _س_ت و ك_ ناو ماحدزا ن_ت_ ترثک  زا  دـنک  مالتـسا  تساوخ  دیـسر  دوس  الارجح  هب  نوچ  فاوط  لاـح 

ات ب_ر دندرک  بصن  وا  يارب  يربنم  مارحلادجسم  رد  تقو  نآ  دربن ،
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ترـــضح ماـــگن  _ن ه_ يا رد  _د ك_ه  ندر _ه ك_ طا _ حا وا  رود  ما ب_ر  _ل ش_ ها _ت و  فر رار گ_ م_ن_ب_ر ق_
شتروـص تشادرب و  رد  ییادر  رازا و  هک  یلاـح  رد  دـش  ادـیپ  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  نیتریخلا  نبا  نیدـجاسلادی و  س_

هتسب هنیپ  هدجس  راثآ  زا  شا )  یناشیپ   ) شا ههبج  رد  رت و  هزیکاپ  هم  زا ه_ شیوب  دوب و  اجنآ  مدرم  مامت  نسحا  هک  دوب  وکین  نادنچ 
ترضح نآ  تلالج  تبیه و  هظحالم  هب  مدرم  دیـسر ، دوس  الارجح  هب  نوچ  هبعک و  رود  رب  ندرک  فاوط  هب  دومرف  عورـش  سپ  دوب 

نوچ ماش  لها  زا  يدرم  .دش  بضغ  ظی و  رد غ_ _ر  ما نیا  هظحالم  زا  ماشه  دومرف ، مالتسا  ترـضح  نا  ات  دندش  رود  رجح  دزن  زا 
؟ دنرب یم  ماشتحا  تبیه و  وا  زا  هبترم  نیا  هب  مدرم  هک  تسیک  صخش  نیا  هک  دیسرپ  ماشه  زا  درک  هدهاشم  تلالج  تمظع و  نیا 

.ُُهفِرْعَا یّنِکل  تفگ ( :  دوب  رضاح  اجنآ  رد  رعاش  قدزرف  مسانـش ؟!  یمن  تفگ :  دنـسانشن ، ار  بانج  نآ  ماش  لها  هکنیا  يارب  ماشه 
(

وکین شمسانش  یم  نم  تفگ  )

( ور نک  نم  يوس  هب  یسرپ  هچ  وز 

قدزرف سارف ؟  ابا  ای  وا  تسیک  تفگ :  یماش  نآ  مسانش ،  یم  بوخ  ار  وا  _د م_ن  سا ار ن_م_ي ش_ن_ وا  ما  _ر ه_ش_ گا
 : تفگ

ُهَتَءاْطَو ُءاحْطَْبلا  ُفِْرعَت  يذَّلا  اذه 

ُمَرَْحلاَو ُّلِْحلاَو  ُُهفِْرعَی  ُْتیَْبلاَو 

مِهِّلُک ِهّللا  ِدابِع  ِْریَخ  ُْنبا  اَذه 

ُمَلْعلا ُرِهاّطلا  ُّیِقَنلا  ُّیِقَّتلا  اَذه 

اُهِلئاق َلاق  ٌْشیَُرق  ُْهتَاَر  اِذا 

ُمَرَْکلا یِهَْتِنی  اذه  ِمِراکَم  یِلا 

ِِهتَحار َنافْرِع  اهُکِسُْمی  ُداکَی 

ُِملَتْسَی َءاج  ام  اِذا  ِمیطَْحلا  ُنْکُر 

هِِرئآِضب اذه  ْنَم  َِکلْوَق  َْسَیل  َو 

ُمَجَْعلاو َتْرَْکنَا  ْنَم  ُفِْرعَت  ُبْرُْعلَا 

ُهَلِهاج َْتنُک  ْنِا  َهَمِطاف  ُْنبا  اَذه 
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اُوِمتُخ ْدَق  ِهّللا  ُءاِیْبنَا  ِهِّدَِجب 

ُمُهُرْکِذ ِهّللا  ِرْکِذ  َدَْعب  ٌمَّدَقُم 

یف

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1220 

http://www.ghaemiyeh.com


ُِملَْکلا ِِهب  ٌمُوتْخَم  ٍِّرب َو  ُّلُک 

ُمِهِّبُِحب يْولَْبلاَو  ُّرُّضلا  ُعَفْدَتِْسی 

ُمَعِّنلاَو ُناسْحِالا  ِِهب  ُّبرَتُْسی  َو 

ْمُهَّتمئَا اُوناک  یقُّتلا  ُلْهَا  َّدُع  ْنِا 

ُمُه َلیق  ِضرَْالا ؟ ِلْهَا  ُْریَخ  ْنَم  َلیق  ْوَا 

ِهِدُّهَشَت یف  ِّالا  ُّطَق  َلاق ال  ام 

ُمَعَن ُُهئ  َْتناک ال  ُدُّهشَّتلا  َالَْول 

سبح هنیدـم _  هکم و  نیبام  تسا  یعـضوم  هک  نافـسع _  رد  ار  وا  درک  رما  درک و  عطق  ار  قدزرف  هزئاـج  دـش و  بضغ  رد  ماـشه 
.دندومن

قدزر يارب ف_ مهرد  رازه  هدزاود  دیـسر  مالـسلا  هیلع  نی  _س_ حلا یل ب_ن  تر ع_ نو ب_ه ح_ض_ _ن خ_ب_ر چ_ يا
قدزر ف_ مداد ،  هل م_ي  _ صار وت  نیا  رب  رتداـیز  متـشاد  یم  رتشیب  رگا  هک  _ت  ساو ترذ خ_ وا م_ع_ زا  دا و  _ت_ سر ف_

هلآ و _ه و  یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر اد و  هب ج_ه_ت خ_ هکلب  متفگن  هلـص  يارب  نم  هک  داد  ماغیپ  در و  در ك_ ار  لا  نآ م_
دا _ت_ سر ما ف_ در و پ_ي_غ_ _ه ك_ ناور وا  يار  لا ب_ نآ م_ هرا  _ بود تر  ح_ض_ مـــــل گ_ف_ت_م .  س_

.دومن لوبق  قدزرف  نک ،  لوبق  ك_ه ب_ه ح_ق م_ن 

، درک دـــــیدهت  لــــتق  ار ب_ه  وا  ما  لو ك_ش_ي_د و ه_ش_ وا ط_ _ت ك_ه ح_ب_س  سا _تا  ياور رد ب_ع_ض 
ترـضح نآ  تمدخ  قدزرف  دومن ، صالخ  سبح  زا  ار  وا  یلاعت  قح  درک  اعد  ترـضح  درک  تیاکـش  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  قدزرف 

 ، نالف نالف و  درک : ضرع  دوب ؟ رادـقم  هچ  وت  ياطع  دومرف : ترـضح  .درک  وحم  اطع  ناوید  زا  ارم  مان  ماشه  درک : ضرع  دیـسر و 
وـت ب_ه متــسناد  یم  رگا  دوـمرف : دوـمرف و  تیاـنع  وا  هـب  دــنک  تیاــفک  ار  وا  لاــس  لــهچ  هـک  يرادــقم  ترــضح ب_ه  سپ 

قدزرف تـفر  ياـپ  هـب  لاــس  لــهچ  نو  چ_ مدو !  يدو ع_ط_ا م_ي ن_م_ جا م_ي ش_ _ن م_ح_ت_ يا زا  ب_ي_ش_ر 
(90) .درک تافو 

: دیوگ فل  ؤم 
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_ت سا وا  _ب  قل قدزر  سار و ف_ _ فو _ با وا  تینک  تسا و  یعشاجم  یمیمت  هعـصعص  نب  بلاغ  نب  مامه  وا  مان  قدزرف  هک 
تسا و گرزب  نادناخ  زا  وا  و  هدوب ،  نیرهاط  نیبیط و  نادـناخ  حادـم  مالـسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  هع  نا ش_ي_ _ي_ عا زا  وا  و 
زا قدزرف  ردـپ  بلاغ )  هک (  هدـش  لقن  _ه )  _با صا ك_ت_با  زا (  _ت ،  سا هر  _ ها رخاـفم ب_ هرهاـظ و  رثآـم  ار  وا  ناردـپ 
مـال _ سلا _ه  یل ریما ع_ ترـضح  تمدـخ  هـب  هرـصب  رد  نوـچ  دوـب و  رامــش  یب  نارتـش  بحاـص  را و  _ گزور نا  _م_ ير ك_

دیوگ و یم  بوخ  ار  رعـش  هک  هدومن  راهظا  دـینادرگ و  فرـشم  ترـضح  نآ  سوباپ  هب  هدروآ  هارمه  ار  قدزر  _ي_د و ف_ سر
سپ تسا .  نآ  داـشنا  رع و  زا ش_ ار ب_ه  وا  نآر  _م ق_ یل دوـمرف ك_ه ت_ع_ ترـضح  دـیوپ ، یم  هناـکباچ  ار  مـظن  يداو 

(91) .دزاس دوخ  ظوفحم  ار  دیجم  نآرق  ات  دزادرپن  زیچ  چیه  هب  دعب  نم  هک  درک  دهع  دوخ  اب  قدزرف 

هدوب بدا  زا  هبترم  هچ  رد  قدزرف  هک  دوش  یم  مولعم  نآ  هظحالم  زا  تسا و  تیب  لـهچ  زا  هداـیز  هدیـصق  _ن  يا _ه :  مل _ جـلا ب_
 . هدرک ءاشنا  اضعب  وءا  الک  ار  هفیرش  هدیصق  نیا  الجترم  هک 

ن_ق_ل _ه_م_ا _  یل هـــــّللا ع_ ناو  _ ضر _ي _  سل دو ت_ق_ي م_ج_ زا ج_د خ_ _ي  نا م_ح_ق_ق ب_ه_ب_ه_
هدروآرد و _ي  سرا مظن ف_ هب  ار  هدیـصق  نـیا  بهذـلا )  هلـسلس  رد (  ین  _ي س_ ما _م_ن ج_ حرلاد هدر ك_ه ع_ب_ ك_
اد ب_ا ت_و چ_ه _ي_د ك_ه خ_ سر وا پ_ زا  دــید  باوــخ  رد  گرم  زا  دــعب  ار  قدزرف  هفوــک  لــها  زا  ینز  هـک  هــتفگ 

نب یلع  ترضح  حدم  رد  هک  هدیصق  نآ  ببس  هب  دیزرمآ  ارم  ادخ  گ_ف_ت :  در ؟ ك_
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(92  .) متفگ مالسلا  هیلع  نیسحلا 

 ) رد زین  و  هفیرـش .  هدیـصق  نیا  تکرب  هب  دزرمایب  ار  ملاوع  مامت  یلاعت  قح  _ت ك_ه  سا راواز  س_ _ي گ_ف_ت_ه :  ما ج_
 : هتفگ هلسلس ) 

نیمرح خیاشم  زا  یقداص 

نیش زا  رود  دیشن  نیا  دینش  نوچ 

ار قح  یضارم  لین  تفگ 

ار قدزرف  لمع  نیا  دوب  سب 

ار نمحر  ياضر  دش  دعتسم 

ار ناوضر  ضایر  دش  قحتسم 

رباج مکاح  کیدزن  هکناز 

(93) رهاظ قح  يارب  ار  قح  درک 

تسا ترضح  نآ  اب  وهآ  ملکت  رد  مهن _ 

هیلع نیدـباعلا  نیز  ماـما  ترـضح  یتـقو  هک  تسا  تیاور  هربـتع  زا ك_ت_ب م_ _گ_ر  يد و  ّ_ه )  _م غـلا ك_ش_ف  رد ( 
هیلع ماما  كرابم  روضح  ات  دـمآ  یم  نایامن گ_ش_ت و ه_ نابایب  زا  ییوهآ  هدام  هاگان  هک  دوب  هتـسشن  دوخ  باحـصا  اب  مالـسا 
ضر _ت ع_ نآ ج_م_عا زا  دو ب_ع_ض_ي  اد ن_م_ هـــمهمه و ص_ دز و  نــــیمز  رب  تــــسد  اــــب  مد  یمه  مالــــسلا و 

: دومرف دیوگ ؟ یم  هچ  وهآ  هدام  نیا  هّللا !  لوسر  _ن  ي_با _د : ندر ك_

ریش نون  _ زور ت_كا _ يد زا  هتفرگ و  تقو  نالف  رد  هتشذگ  زور  ار  وا  هچب  یـشرق  نال  _ن ف_ با نال  _د ف_ يو م_ي گ_
_د گ_ش_ت و يد يرا پ_ _ك_ نا تلا  ینعی ح_ درک  روـطخ  يزیچ  تعاـمج  نآ  زا  يدرم  لد  رد  مـالک  نیا  زا  هدروـخن . 
زا هک  ار  وهآ  نیا  تسیچ  دومرف : وا  هب  دندرک و  رـضاح  ار  یـشر  درم ق_ نآ  دومرفب  سپ  تسنادب ،  دوخ  ملع  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
نآ زا  يا و  هتفرگ  تقو  نالف  رد  هتـشذگ  زور  ار  وا  هچب  وت  دیوگ  یم  دومرف : دـیوگ !؟ یم  هچ  درک : ضرع  دـنک ؟ یم  تیاکـش  وت 

_ن يا _م  هاو زا ت_و ب_خ_ دوش ك_ه  یم  راتساوخ  نم  زا  تسا و  هدادن  ریش  وا  هب  يا  هتـشاد  ذوخءام  ار  وا  هک  ما  ه_ن_گ_
ار _و  هآ ب_چ_ه 
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ملس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دمحم  هکنآ  هب  دنگوس  تفگ :  درم  نآ  دنادرگ ، زاب  وت  هب  هرابرگید  دهدب و  ریـش  يروا ت_ا  ب_ي_
_د، يد ار ب_ دوخ  هچب  شردام  نوچ  تسرف ،  نم  هب  ار  وهآ  هچب  نیا  دومرف  يدومرف .  تسار  تشاد  ثوع  تلاـسر م_ب_ هب  ار 
هب نالف !  يا  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  .دادـب  ریـش  ار  شا  هچب  دز و  نیمز  رب  ار  دو  _ت خ_ سد مد و  دو  ه_م_ه_م_ه ن_م_

ملکت دیشخب و  وهآ  هب  ار  وا  زین  مالسلا  هیلع  ماما  دیشخ ، تر ب_ نآ ح_ض_ هب  سپ  شخبب ،  نمب  ار  وهآ  هچب  نیا  وت  رب  نم  قح 
نبای دندرک : ضرع  تشگ ،  ناور  شا  هچب  اب  دـیلام و  _ي_ن  مز مد ب_ه  در و  _و ه_م_ه_م_ه ك_ هآ وا ، مالک  هب  يو  اب  ومرف 
تفگ ياز خ_ي_ر  ار ج_ يار ش_م_ا و ش_م_ا  در ب_ _ا ك_ عد دو : _ مر ف_ چ_ه م_ي گ_ف_ت ؟  هّللا !  لو  _ سر

(94 .)

هّرح هعقاو  رد  تسا  ترضح  نآ  لئالد  رد  مهد _ 

_ب_ه_ا سا یل  ب_ گ_ف_ت :  هنیدم ؟  تراغ  بهن و  زا  بیسم  نب  دیعس  زا  یعازخ  ثیل  درک  لا  ؤس  هک  تسا  بقانم )  رد ( 
ار اهبـسا  مدـید  ملـس ،  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلــص  اد  لو خ_ _ سر _ه_يا م_س_ج_د  نو ار ب_س_ت_ن_د ب_ر س_ت_

ربق رـس  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نم و  هک  دوب  ناـنچ  دـندرک و  تراـغ  ار  هنیدـم  زور  و س_ه  رهطم ، ربق  درگادرگ  فارطا و 
در ك_ه م_ن مل م_ي ك_ یمالک ت_ك_ هب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  میدمآ و  یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ 

نامدرم می و  _ت_ شاذ یم گ_ زامن  ام  تشگ و  یم  دیدپ  یلئاح  مدرم  ام و  نایم  رد  سپ  مدیم ،  ن_ف_ه_
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ینعی بهـشا _  هاتوک  مد  بسا  رب  راوس  زبس  يا  هّلح  تشاد  نت  رب  هک  يدرم  دوب  هداتـسیا  .دندید و  یمن  ار  ام  ناشیاو  میدید  یم  ار 
هاگره سپ  .دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  اب  _ه و  بر دو ح_ وا ب_ _ت  سد ب_ه  هدرک _  هبلغ  يدیفـس  هک  هایـس  دـیفس و 

، وا هب  ار  دوـخ  هبر  راو ح_ نآ س_ در  مل م_ي ك_ هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر مر  گـنهآ ح_ يدرم 
 . تشگ یم  تکاله  دسرب  وا  هب  هکنآ  نودب  سپ  دومن  یم  تراشا 

چیه تشاذـگن  تفر و  ناـنز  دزن  مالـسلا  هـیلع  نیدـباعلا  نـیز  ماـما  ترـضح  دـندش  غراـف  ترا و ن_ه_ب  زا غ_ نو  پ_س چ_
راو نآ س_ دروآ ، نور  راو ب_ي_ _ك_ه س_ نآ رگم  يا  هماــج  هـن  ینز و  رب  يروـیز  هـن  یکدوـک و  شوـگ  رد  يراوـشوگ 

_ن يا نوچ  وت  ردـپ  هعیـش  وـت و  نایعیـش  زا  ناگتـشرف  زا  مشاـب  یم  يا  هتـشرف  م_ن  هّللا !  لو  _ سر _ن  ي_با در : ضر ك_ ع_
ام تر ش_ يرا و ن_ص_ رد ي_ _د  هد نذا  ارم  هک  متـساوخ  دوخ  راگدرورپ  زا  دنتفات ، نوریب  هنیدـم  لها  رازآ  تراغ و  هب  مدرم 

تر رد ح_ض_ _ن ع_م_ل م_ن  يا دو ت_ا  _ مر تـصخر ف_ ارم  یلاـعت  قـح  ملــس ،  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلــص  دـمحم  لآ 
تماـیق زور  اـت  دــنامب  هریخذ  تـیب  لـها  مـل و ش_م_ا  هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر را و  _ گدرور پ_

(95) .دسرب

نآ ن_ح_و تـیفیک  داــتفا و  قاــفتا  هّرح  هـعقاو  رد  هـک  تسیتراــغ  ناــمه  تراــغ  بـهن و  نـیا  زا  ارم  _د : يو فــل گ_ م_ؤ 
ار مــــــــــــلا  وا ع_ لا  _د و ع_م_ يز نا ي_ مــــــــــــل و ط_غ_ي_ نو ظ_ _ت ك_ه چ_ سا نا  را چ_ن_ _ت_ص_ خا

تشگ رهاظ  مدرم  رب  وا  روجف  قس و  _ت و ف_ فر _ گار ف_
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_ل ها زا  رد س_ن_ه ش_ص_ت ج_م_ع_ي  مـال  _ سلا _ه  یل ما ح_س_ي_ن ع_ _ ما تر  تداهـش ح_ض_ زا  دـعب  مه  و 
_ت_ه سو پ_ي_ _د  يز ي_ ك_ه  _د  ند _ يد دو  خ_ چ_ش_م  ب_ه  و  _ت_ن_د  فر ما  ش_ ب_ه  _ن_ه  يد م_
_ش_ت_ن_د گر نو ب_ چ_ دشاب ، یم  بعل  وهل و  تالآ  ریبانط و  رامق و  فیلح  يزاب و  گس  رمخ و  برش  هب  تسا  لوغـشم 

یبا نب  دمحم  نب  نامثع  دـیزی : لماع  هنیدـم  مدرم  دـندرک ، رابخا  نیعل  دـیزی  لام  _ عا _ع  ار ب_ه ش_ن_يا _ن_ه  يد _ل م_ ها
را _ك_ شآ ار  _د  يز _د و س_ب و ش_ت_م ي_ ندر نوریب ك_ هنیدــم  زا  نییوــما  ریاــس  مــکح و  ناورم  اــب  ار  ناــیفس 

حکان ملـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ترـضح  دالوا  لتا  _د و گ_ف_ت_ن_د ك_س_ي ك_ه ق_ ندر ك_
هـّللاد ب_ن پ_س ب_ا ع_ب_ دراد ، _ت ن_ فـال _ت خ_ قا _ یل _ت  سا برا خ_م_ر  هالــص و ش_ كراــت  مراــحم و 

.دندرک تعیب  هکئالملا  لیسغ  هل  ح_ن_ظ_

ك_ن_ن_د فر )  م_س_ و (  مرجم )  هب (  وا  زا  ریبـعت  هک  ار  يّرم  هبقع  نب  ملـسم  دـش  دـیلپ  دـیزی  دزـشوگ  نوـچ  _ن خ_رب  يا
نوـچ شرکـشل  اـب  هـبقع  نـب  ملــسم  تـشاد .  لیــسگ  _ن_ه  يد _ب م_ نا ما ب_ه ج_ زا ش_ ناوار  ير ف_ _ك_ شل ب_ا 

_ت ي_ك فا _ت و ب_ر م_س_ سا _م )  قاو هّر  ح_ فور ب_ه (  هک م_ع_ هنیدم  ناتـسگنس  رد  دـندش  هنیدـم  هب  کیدزن 
_د ندو هد ب_ _ي_ سر _ت  سا مــل  هــلآ و س_ _ه و  یل هــّللا ع_ یل  _ب_ي_ءا ص_ نا رور  زا م_س_ج_د س_ م_ي_ل 
_ت _ع ش_د ج_م_عا قاو یمیظع  برح  دندیشک و  ناشیا  رد  ریـشمش  دیزی  رکـشل  دندش و  نرویب  نآ  عفد  هب  هنیدم  لها  ك_ه 

ناشیا هکنیا  ات  درک  یم  هنیدم  لها  نتشک  رب  صیرحت  ار  فرسم  مکح  نب  ناورم  هتسویپ  و  دندش ، هتشک  هنیدم  مدرم  زا  يرایس  ب_
_خ_ت_ن_د و ير هنیدم گ_ هب  مرجال  .دنامن  تمواقم  بات  ار 
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دوخ ذالم  ار  ترضح  نآ  رونم  ربق  دندرب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ترضح  هره  _ه م_ط_ ضور ها ب_ه  پ_ن_
.دنداد رارق 

هگن رهطم  ربـــق  مارتـــحا  اـــهایح  یب  نآ  هـــجو  چـــیه  هـــب  دـــنتخ و  _ ير _ن_ه  يد رد م_ فر ن_ي_ز  _ك_ر م_س_ شل
ترــضح دجــسم  رد  ار  دوــخ  ياهبــسا  دــندش و  هروــنم  _ه  ضور _ل  خاد دو  _ب_ه_يا خ_ سا _ت_ن_د و ب_ا  شاد ن_

ات دش و  نوخ  زا  رپ  دجسم  هضور و  ات  دنتـشک  مدرم  زا  هتـسویپ  دنداد و  نالو  مل ج_ هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر
ضا _ ير زا  _س_ت  يا _ه  ضور _ت و  سا ربـق و م_ب_ن_ر  نیباـم  هـک  هـضور  رد  ناـشیا  ياهبـسا  دیـسر و  دوـخ  رهطم  ربـق 

زا رفن  دصتفه  هک  هدرک  تیاور  يرهز  زا  ینیادم  هک  تشک  هنیدـم  مدرم  زا  نادـن  _د و چ_ ندر لو ك_ ثور و ب_ ج_ن_ت ، 
ددـع دـبع  ّرح و  درم و  نز و  زا  فورعم  ریغ  نامدرم  ریاس  زا  دـش و  هتـشک  یلاوم  رجاهم و  راصنا و  شیر و  زا ق_ سا  هو ن_ _ جو

 . تفر رامش  هب  نت  رازه  هد  نیلوتقم 

هیلع بلاط  یبا  نب  رفعج  نب  هّللادبع  نبرکبوبا  یکی  تشگ  دیهش  هّرح  هعقاو  رد  نت  ود  بلاطوبا  دالوا  زا  هک  هتفگ  جر  _ فلاو _ با
تشگ و دیهـش  ـالبرک  رد  هک  تسا  ربکا  نوع  ردار  هّللادـبع ب_ن ج_ع_ف_ر ب_ دـنزرف  زین  وا  رغـصا و  نوع  رگید  مالـسلا و 
رد درک و  جورخ  دایز  نبا  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یهاوخنوخ  ته  _ت ك_ه ب_ه ج_ سا هبجن  بیـسم  رتخد  هنامج  وا  ردام 

(96  .) تشگ هتشک  هدرو )  نیع  ) 

دـننام ف_ض_ل ب_ن دنتـشگ  هتـشک  یتعاـمج  زین  بلاـطوبا  دـالوا  زا  ریغ  مشاـه  ینب  زا  هدو ك_ه  _ مر يدو ف_ م_س_ع_
_ط_بل ملاد ثرا ب_ن ع_ب_ _ حلا _ي_ع_ه ب_ن  بر سا ب_ن  ع_ب_
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راـصنا و شیرق و  ریاـس  زا  ناـشیا  ریغ  بـهل و  یبا  نـب  هـبتع  نـب  سا  ثرا و ع_ب_ _ حــلا _ل ب_ن  فو هز ب_ن ن_ و ح_م_
_ي نا زا ك_س_ ریغ  هب  هـتفر  رامـش  هـب  رازه  راـهچ  ناـشیا  نیلوـتقم  ددـع  هـک  _ي_ن  فور زا م_ع_ _گ_ر  يد نا  _ مدر م_

لاو _ ما ضارعا و  رب  يدـع  _ت ت_ سد فر ب_ن ع_ق_ب_ه  م_س_ نآ ،  زا  .د پ_س  _ ندو فور ن_ب_ ك_ه م_ع_
(97  .) تشاد حابم  شیوخ  رکشل  رب  زور  هس  ار ت_ه  _ن_ه  يد _ل م_ ها نا  _ نز لاو و  _ ما .دا  مدر گ_ش_ م_

هّر _ع_ه ح_ قاو رد  هدر ك_ه  ن_ق_ل ك_ _ه )  سا ّ_ي_ سلاو _ه  ما _ مـــــالا ك_ت_با  رد (  _ن ق_ت_ي_ب_ه  با
يزیچ لزانم  رد  دنتـشاذگن  دوب و  لهـش  ـالاد  _ه ه_يا ب_ن_ي ع_ب_ نا خ_ ترا ش_د ، _ي ك_ه غ_ _ه ه_يا نا لوا خ_

هب دنتخیر  سپ  _د س_ ندر _ح ك_ بذ _ت_ن_د و  فر ار گ_ غر  رتوبک و م_ یتح  شارف ،  رویز و  یلح و  راّدـلا و  ثاثا  زا 
اهادص نآ  بناج  هب  دینش  هک  ار  اهنز  يادص  هملس  نب  دمحم  نبد  _ يز .د  _ ند هحیص ك_ش_ي_ اهنز  هملـسم ،  نب  دمحم  هناخ 

هد _د ب_ا  يز _د ، نا ير  _گ_ ترا لو غ_ _د ك_ه م_ش_غ_ نا ما  _ك_ر ش_ شل زا  هد ن_ف_ر  دــــــید  دـــــــیود ،
هچنآ دـــیناسر و  ار ب_ه ق_ت_ل  _ت  نآ ج_م_عا در ت_ا  هـــل ك_ _ _ه_ا م_ق_تا نآ دو ب_ا  _ل خ_ ها زا  ن_ف_ر 

ماش لها  زا  رگید  یعمج  سپـس  تخیر ،  اـهنآ  يـالاب  كاـخ  هتخیر و  بآ  یب  هاـچ  رد  ار  اـهنآ  دـینادرگرب و  دـندوب  هدرک  تراـغ 
.دیدرگ رفن  راهچ  ریشمش  بروضم  شتروص  نکیل  دیناسر  لتق  هب  ار  اهنآ  زا  رفن  هدراهچ  هکنآ  ات  درک  هلتاقم  زین  اهنآ  اب  دندمآ 

زا در چ_ن_د ن_ف_ر  را ك_ _ت_ي_ خا ار  _ه  نا _ت خ_ مزــــــال _ع_ه م_ قاو _ن  يا رد  يرد  _ع_ي_د خ_ سو _ با
زا يردخ  دیعسوبا  تفگ :  یتسیک ؟  وت  خیش !  يا  دنتفگ : دندش  دراو  وا  رب  ماش  _ل  ها
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ار دو  يدرک و ح_ظ خ_ بوـخ  ارت ، ماـن  میدینــش  یم  هتــسویپ  دــنتفگ : ملــس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلــص  مربـمغی  باحــصا پ_
 : تفگ .روای  يار م_ا ب_ يراد ب_ هچره  کنیا  یتسشن  تا  هناخ  رد  يدرک و  ام  اب  لات  كر ق_ _ت_ي ك_ه ت_ فر گ_

دندنک ار  دی  _ع_ سو _ با _ش  ير _د  ند رد غ_ض_ب ش_ اهیماش  مروآ ،  امـش  يارب  هک  تسین  نم  دزن  یلام  دنگوس  ادخ  هب 
.دوب وا  هناخ  رد  هک  رتوبک  تفج  کی  ریس و  یتح  دندرک  تراغ  تشاد  هناخ  رد  هچنآ  سپ  دندز  رایسب  ار  وا  و 

انف تبرــش  ربـص )  لــتق  ار ب_ه (  فار  _ شا زا  _ت_ي  هدر ك_ه ج_م_عا _ن ق_ت_ي_ب_ه ن_ق_ل ك_ با پ_س 
رفن و دصتفه  رازه و  هب  مدر  هو م_ _ جو _ن و  ير _ جا راصنا و م_ه_ شیرق و  زا  هّرح  ناگتشک  ددع  دیـسر  هک  هتفگ  دندیناشچ و 

 . ناکدوک نانز و  ياوس  رازه  هد  هب  مدرم  ریاس  زا 

نآ دوب و  هدـییاز  یلفط  هزات  هک  راصنا  هفیاـط  زا  ینز  رب  ماـش  لـها  زا  يدرم  دـش  لـخاد  هک  _ع_ش_ر گ_ف_ت_ه :  مو _ با
هک دنا  هتشاذگن  نم  يارب  يزیچ  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ :  روایب ، نم  يارب  تسه  یلام  تفگ :  نز ،  نآ  هب  سپ  دوب ، شلغب  رد  لفط 

نیا وـت ! رب  ياو  تفگ :  مـشک ،  یم  تکدوـک  اـب  ار  وـت  ـالا  رآ و  نوریب  يز  يارب م_ن چ_ي_ تـفگ :  درم  نآ  مرواـیب .  وـت  يارب 
ور وشم ، ام  ضرعتم  سرتب  ادخ  زا  تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  بحاص  يراصنا  هشبک  یبا  _ن  با دنزرف  كدوک 

مداد و يادف ت_و م_ي  متشاد  یم  يزیچ  رگا  هّللاو  نم !  كدوک  يا  تفگ :  دوخ و  لفط  هب  درک 
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ناتـسپ هک  یلاح  رد  ار  مولظم  كدوک  نآ  تفرگ پ_يا  محریب  یماش  نآ  سپ  .دیآ  دراو  يا  همدص  وت  رب  هک  متـشاذگ  ن_م_ي 
.دش هدنکارپ  نیمز  رب  شرس  زغم  هک  يوحن  هب  راوید  رب  ار  وا  دز  شردام و  رانک  زا  ار  وا  دیشک  دوب و  شناهد  رد 

(98) .دش لثملا  برض  دیدرگ و  هایس  شتروص  فصن  هک  دشن  نوریب  هنا  زا خ_ در  نآ م_ زو  ه_ن_ يوار گ_ف_ت : 

تعیب هب  ار  مدرم  تخادرپب  هنیدم  _ل  ها ضار  _ عا ترا و ه_ت_ك و  زا ق_ت_ل و غ_ فر  نو م_س_ چ_ هل ؛  _م_ جلا و ب_
 . ار م_ي ك_ش_ت وا  در  م_ي ك_ يراددو ]  خ_ _ءا [  با هـــک  ره  دـــناوخ و  وا  یگدـــنب  تیدوـــبع و  رب  رارقا  دــــیزی و 

دندومن و رارقا  ناج  سرت  زا  سابع ،  نب  هّللادبع  نب  یلع  مالـسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زج  هنیدـم  لها  _ي  ما ت_م_
.دندرک تعیب 

هک دوب  نآ  دشن  سابع  نب  هّللادبع  نب  یلع  مالسلا و  هیلع  نیدجاسلادیس  ترضح  ضرعتم  فرـسم  _ك_ه  نآ _ا س_ب_ب  ما و 
.دندش عنام  وا  باب  رد  ار  فرسم  دنتشاد  ياج  فرسم  رکشل  نایم  رد  هّللادبع  نب  یلع  يردام  ناشیوخ  نوچ 

دینابسچ نآ  هب  ار  نتشیوخ  درب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  رهطم  ربق  هب  هانپ  سپ  مالسلا  هیلع  داجـس  تر  _ا ح_ض_ ما و 
: دناوخ ار  اعد  نیا  و 

ِِهلآ ٍدِّم َو  _َ ُ_ح ِّبَر م َ_ظ_ي_ِم  ـعـْلا ِشرْعلا  َّبَر  َنـِْلْلقَا  اــم  ِعــْبَّسلا َو  َنیــضَرَالا  َنــْلَلْظَا َو  اــم  ِعــْبَّسلا َو  ِتاوــمَّسلا  َّبَر  َّمـُـهّللَا  ) 
(99  ( ) .ُهَّرَش یِنیِفْکَت  ُهَْریَخ َو  ینِیتُْؤت  نَا  َُکلَئْسَا  ِهِرَْحن  یف  ِ_َك  ُءَرْدَا ب ِهِّر َو  _َ ِ_ْن ش ِ_َك م بُذو _ُ عَا _َن  ير _ِ ها _ّ طلا

هیلع موصعم  ماما  هکنآ  زا  شیپ  دش و  هناور  هبقع  نب  ملسم  بناج  هب  سپ 
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وا مارک  ءاـبآ  باـنج و  نآ  رب  دوب و  بضغ  ظـیغ و  لا  رد ك_م_ نو  _ عل نآ م_ دو  دراو ش_ مو  دـیلپ م_ي_ش_ نآ  رب  مالـسلا 
_ب عر سر و  نادنچ ت_ داتفا  ترضح  نآ  رب  فرـسم  هاگن  دش و  دراو  بانج  نآ  نوچ  تفگ ،  از م_ي  _ سا مال ن_ _ سلا هیلع 
رد ار  تر  نآ ح_ض_ _ت و  سا هـب پ_يا خ_ باـنج  نآ  يارب  زا  تـفرگ و  ار  وا  هزرل  هـک  درک  اـج  وا  لد  رد  ترـضح  نآ  زا 

ار دو  جـــــــــــــئاو خ_ در ك_ه ح_ ضر ك_ عو ع_ لا خ_ض_ رد ك_م_ داد و  _ش ج_يا  يو يوــــــــــــل خ_ پ_ه_
تهج هب  فرـسم  درک  تعافـش  ترـضح  نآ  ار  هک  ره  سپ  تسا ،  لوـبق  _ي_د  هاو _ه ب_خ_ چر _ي_د ك_ه ه_ هاو ب_خ_

 . تفر نوریب  وا  دزن  زا  امّرکم  تشذگرد و  وا  زا  ترضح  نآ 

تصش لاس  هّجحلا  يذ  ها  متشه م_ تسیب و  رد  شعوقو  دنا ، هدرک  رکذ  دوخ  بتک  رد  ینس  هعیش و  ار  هّرح  هیـضق  هلمجلا ؛  و ب_
_ن_ه يد را م_ زا ك_ فرـــسم ب_ن ع_ق_ب_ه  نوــچ  دوــب و  هدـــنام  دـــیزی  گرم  هــب  مــین  هاـــم و  ود  يرجه  موــس  و 

نور _ن_ه ب_ي_ يد زا م_ _ل م_ك_ه  ها _ي_ر و  بز هـــّللاد ب_ن  _ع ع_ب_ فد _ت ب_ه ق_ص_د  خادر ب_پ_
یهوـک ما  ك_ه ن_ لــّل )  ّ_ه م_ش_ ث_ن_ي رد (  هار  رد ب_ي_ن  هد  _ي_ سر زو ب_ه م_ك_ه ن_ _ت ه_ن_ خا ت_

ما دـندرک ، تکرح  لحم  نآ  زا  شتعامج  هکنآ  زا  سپ  تفاتـش .  خزود  تاکرد  هب  دـنوش _  یم  دورف  دـیدق  هب  اـجنآ  زا  هک  تسا 
تفاکشب ار  شربق  هدمآ و  فرسم  روگ  رس  دمآ  یم  رکـشل  بقع  زا  دوب و  فرـسم  توم  بقرتم  هک  هعیبر  نب  هّللادبع  نب  دیزی  دلو 

دیسرت هدیچیپ  فرسم  ندرگ  رب  هدوشگ و  _ن  هد گرز  _ي ب_ ها را س_ي_ _د م_ يد دو  ار گ_ش_ _د  حل نوچ 
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یلوق هب  تخیوایب و  هّینث )  رد (  هدروآرد و  ار  فرسم  هدرم  تقو  نآ  دش  رود  وا  زا  رام  ات  در  ص_ب_ر ك_ دور ، _ك  يدز ن_
یم وا  رب  گنــس  تـفر  یم  اـجنآ  زا  هـک  ره  سپ  درک ، نازیوآ  ار  وا  اـجنآ  رد  یتـخرد  رب  درک و  هراـپ  ار  شنفک  هدز و  شتآ  ار  وا 

 . هیواعم يارب  نمی  زاجح و  رد  دوب  هاطرا  نب  رسب  ياهراک  هنیدم ،  لها  اب  هبقع  نب  فرسم  درک  هچنآ  و  دنکفا ،

سپ درکن ، لوبق  هنیدـم  لها  گنج  هب  دتـسرفب  ار  دیعـس  نب  ورمع  تساوخ  دـیزی  هک  تسا  _ي_ر )  ثا _ن  با _ل  ما ك_ رد (  و 
 : تفگ درکن و  مادقا  دیامن  هناور  ار  دایز  نبا  تساوخ 

 ( .ِهَبْعَْکلا َوْزَغ  مالسلا َو  هیلع  ِهّللا  ِلُوسَر  ِْنبا  َْلتَق  ِقِسافِلل  امُُهتْعَمَجال  ِهّللاَو  ) 

رد مادـقا  هدرک و  لوبق  ضیرم ،  هدروخلاس و  نهک و  دوب  يریپ  هکنیا  اب  وا  و  درک ، رایتخا  راـک  نیا  يارب  ار  هبقع  نب  ملـسم  پ_س 
(100) .دومن راک  نیا 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ياعد  هب  ناراب  ندمآرد  مهدزای _ 

هرـصب داب  زا ع_ _ت_ي  اب ج_م_عا یلاس  هک  هدرک  تیاور  ینانب  تباث  زا  وا ، ریغ  و  جاجتحا )  رد (  _ي  سر ش_ي_خ ط_ب_
هب نوچ  میدرک ،  تکرح  جح  مزع  هب  ران  _ يد کلا ب_ن  یسراف و م_ بیبح  مالغلا و  هبتع  يرم و  حلاص  یناتسجس و  بویا  لثم 

نارا ت_ش_ن_ه و هـل ي_ نارا ج_گ_ر ج_م_ تــل ب_ زا ق_ دو و  باــیمک ب_ تخــس و  بآ  میدیــسر  هــمظعم  هــکم 
میدمآ رد  هبعک  هب  سپ  میوش .  ناراب  ياعد  هب  رگم  ات  دندروآ  عزف  عز و  لا ب_ا م_ا ج_ _ن ح_ يا زا  دو و  ت_ف_ت_ه ب_

ترضح هاگرد  زا  ار  تمحر  لوزن  تعارض  عوضخ و  مام  _م و ب_ا ت_ يداد فاو ب_ و ط_
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_ن يا لا ك_ه ب_ر  _ن ح_ يا رد  _ت  فر تد ن_ _ ها _ت م_ش_ _با جا را  _ ثآ _م ،  يدو تلئـــــسم ن_م_ تیدــــحا 
ای ینان و  _ بلا _ت  رانید و ي_ا ث_با نب  کلام  ای  دومرف : دروآ و  ام  هبور  هک  میدـید  ار  یناوج  هاـگان  هب  میدو  لاو ب_ م_ن_
ای هعبار و  ای  یمع و  الا  حلاص  ای  ورمع  ای  دعس و  ای  یـسرا و  _ فلا بیبح  ای  مالغلا و  هبتع  ای  يرملا و  حلاص  ای  یناتـسجسلا و  بویا 

: دومرف یتف !  ای  کیدعس  کیبل و  میتفگ :  ام  نامیلس ؛  نب  رفعج  ای  هنادعس و 

) !؟ ُنامحَّرلا ُهُّبُِحی  ٌدَحَا  ْمُکیف  امَا  ) 

_ت و سا ندر  اعد ك_ ام  زا  ناوج !  يا  میدرک :  ضرع  !؟ درادب تسود  شیادخ  هک  دوبن  رفن  کی  نا ش_م_ا  رد م_ي_ _ا  يآ
تـسود ياد  ار خ_ وا  يدو ك_ه  کی ت_ن ب_ امـش  نایم  رد  رگا  هچ  هبعک  زا  دـیوش  رود  دومرف : ندومرف ،  تبا  _ جا اد  زا خ_

هد ب_ر _د و ب_ه س_ج_ مآرد دوــخ ب_ه ك_ع_ب_ه  هاــگنآ  دوــمرف ، یم  نورقم  تباــجا  هـب  ار  شیاــعد  تــشاد  یم 
؛ َْثیَْغلا ْیَقَس  ُمُهَتّ ِّالا  یل  َکِّبُِحب  يدِّیَس !  هد م_ي گ_ف_ت (:  لا س_ج_ رد ح_ مد ك_ه  دا ش_ن_ي_ _ت_ فا _ي_ن  مز

ناراـب بآ  زا  ار  هورگ  نیا  _ت_ي ت_و ب_ا م_ن ك_ه  سود ار ب_ه  _م ت_و  هد _ن_د م_ي  گو س_ نـم !  دیـس  يا  ( 
 . ییامرف باریس 

متفگ سپ  تشگ ،  نازیر  کشم ،  ياهنهد  زا  هک  نانچ  یناراب  نابنج و  یباحس  هک  دوب  هدشن  مامت  ناوج  نآ  زو س_خ_ن  ه_ن_
؟ دراد یم  تسود  تیادخ  هک  یتسناد  اجک  زا  ناوج !  يا  : 

دو ترا خ_ _ يز هب  ارم  نوـچ  سپ  دوـمرف ، یمن  بلط  دوـخ  تراـیز  هب  _ت  شاد _ت ن_م_ي  سود ار  _ر م_ گا دو : _ مر ف_
زا مدرک  تلئسم  سپ  دراد ، یم  تسود  ارم  هک  متسناد  هدیبلط 
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تسا ك_ه ه_ر نآ  هن  هک  دیامرف  هراشا  دشاب  هتساوخ  دیاش  مالک  نیا  زا  .دومرف و  تباجا  ارم  تلئ  سپ م_س_ ارم ، وا  بح  هب  وا 
ام زا  يور  تاملک  نیا  زا  سپ  دیوگ : یم  يوار  .دشاب  یلاعت  يادخ  بوبحم  نیرئاز و  هرمز  رد  دیآ  رد  كرابم  ناتسآ  نآ  هب  سک 

: دومرف تفاترب و 

ِِهنُْغت ْمَلَف  َّبَّرلا  َفَرَع  ْنَم 

َّیقَّشلا َكاذَف  ِّبَّرلا  ُهَفِْرعَم 

َُهلِان ام  َهَعاّطلا  یفَّرَض  ام 

یَِقل اذ  ام  ِهّللا َو  ِهَعاط  یف 

یقُّتلا ِْریَِغب  ُْدبَْعلا  ُعَنْصَی  ام 

یقَّتُْمِلل ُّزِْعلا  ُّلُک  ُّزِْعلا  َو 

بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  يو  دنتفگ : ناوج ؟  نیا  تسیک  هکم !  مدرم  يا  متفگ  دیوگ : ینان  _ت ب_ن ب_ ث_با
(101  .) تسا مالسلا  هیلع 

نآ ناگدنب  نیرت  تسپ  هکلب  درادـن  یبجع  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ترـضح  ياعد  هب  ناراب  ندـمآ  هک  _د : يو فل گ_ م_ؤ 
يا ك_ه هد  _ا ن_ش_ن_ي_ يآ .دو  _ مر تــمحرم ف_ وا  ياــعد  هــب  یلاــعت  قــح  دــنک  ناراــب  بــلط  هاــگره  ترـــضح 
_س_ي_ب ك_ه مــــلا زا س_ع_ي_د ب_ن  هدو  _ مر ن_ق_ل ف_ _ي_ه )  صوــــلا _ب_تا  ثا رد (  يدو  م_س_ع_

مـالغ مدــید  مدــنکفا  رظن  نـم  دــندش ، ناراـب  بـل  رد ط_ لا  مدر ب_ه ي_م_ن و ش_م_ یلا ق_ح_ط_ي ش_د و م_ س_
یم تکرح  ار  دوخ  ياهبل  مدـید  متفر  وا  بناج  وا  دـص  اد ش_د پ_س م_ن ب_ه ق_ مدرم ج_ زا  دـمآرب و  یلت  يالاب  یهایس 

در و ادخ ك_ دمح  داتفا  ربا  نآ  رب  شرظن  نوچ  هایـس  نآ  دش ، رهاظ  نامـسآ  زا  يربا  دوب  هدش  ما ن_ وا ت_م_ ياعد  زونه  دـهد 
پ_س م_ن ب_ه در ، _د ك_ هاو قرغ خ_ ار  ام  میدرک  نامگ  هک  يدـح  هب  تفرگورف  ار  ام  ناراب  دومن و  تکرح  _ج_ا  نآ زا 

سپ .دش  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  _ه  نا _ل خ_ خاد مد  _ يد مد  نآ ش_خ_ص ش_ ع_ق_ب 
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هب ار  نآ  شورفب  نم  رب  راذگ  تنم  تسا  یهایـس  مالغ  امـش  هناخ  رد  يا س_ي_د م_ن !  متفگ :  مدیـسر ،  ترـضح  نآ  تمدخ 
هب تسا  _ه  نا رد خ_ هک  یمالغ  ره  هک  ار  دوخ  نامالغ  گرزب  دومرف  رما  سپ  وت ؟ هب  ار  نآ  مشخنب  ارچ  دـیع  يا س_ دومرف : نم . 
 . تسین ناشیا  نیب  رد  مهاوخ  یم  نم  هک  ار  نآ  متفگ  مدیدن ،  ناشیا  نیب  رد  ار  مالغ  نآ  .درک  عمج  ار  ناشیا  سپ  دنک ، هضرع  نم 

مدید دش  رـضاح  نوچ  دندوم ، _ر ن_ ضا ار ح_ وا  دو  _ مر _ر ف_ ما پ_س  رو ، _ خآ ریم  نالف  گرم  هدـنامن  یقاب  رگید  دومرف 
ار وت  دـش  کلام  دیعـس  مالغ ،  يا  وا  هب  دومرف  ترـضح  نم ،  بولطم  نامه  تسا  نیا  تسا گ_ف_ت_م  نم  دوصقم  ناـمه  وا 

.وا اب  ورب  سپ 

 : تفگ درک و  نم  هب  ور  هایس  نآ 

) ؟ َيالوَم َْنَیب  یْنَیب َو  َْتقَّرَف  ْنَا  یلَع  َکَلَمَح  ام  ) 

؟  یتخاس ادج  میالوم  زا  ارم  هک  ار  وت  تشاداو  هچ  ؛

 ، يــــالا ت_ل مدر ب_ هدا ك_ زا ت_و م_ش_ _س_ت ك_ه  يز نآ چ_ي_ _ن ب_ه س_ب_ب  يا گ_ف_ت_م : 
نامــسآ هـب  ور  درک و  دـنلب  لـالجلاوذ  قـلا  ها خ_ _ گرد لا ب_ه  _ت_ه_ با _ت  سد ار ك_ه ش_ن_ي_د  _ن  يا مـال  غ_

يدر ار ف_شا ك_ نآ  لا ك_ه  _ حــلا وـت و ب_ي_ن م_ن پ_س  نیباـم  دوـب  يزار  نـم !  راـگدرورپ  يا  تـفگ :  دوـمن و 
نآ مالـسلا و  هیلع  نیـس  _ حـلا یل ب_ن  تر ع_ _س_ت ح_ض_ ير سپ گ_ ربـب ، دوـخ  يوـس  هب  ناریم و  ار ب_ پ_س م_
نو پ_س چ_ مد ،  نور ش_ نا ب_ي_ _ ير لا گ_ مـال و م_ن ب_ا ح_ نآ غ_ لا  زا ح_ وا  اـب  دـندوب  رــضاح  هـک  یناـسک 

هک دمآ  ترضح  نآ  لوسر  متفر  شیوخ  لزن  ب_ه م_
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نآ رـضحم  هدرک  تافو  مالغ  نآ  مدـید  لوسر ،  نآ  اب  متـشگرب  سپ  وش ، رـضاح  يوش  رـضاح  تبحاص  هزانج  هب  یهاوخ  یم  رگا 
(102  .) مالسلا هیلع  ترضح 

یقاب راد  هب  یناف  يارس  نیا  زا  مالسلا  هیلع  داجس  ترض  لا ح_ _ت_ق_ نا نا  رد ب_ي_ ف_ص_ل ش_ش_م : 

 : هدو زور ب_ زا س_ه  یکی  رد  هـک  تـسا  نآ  روهـشم  تـسا و  رایـسب  فـالتخا  اـملع ، نیباـم  ترــضح  نآ  تاـفو  رد  هـک  نادـب 
ُهَنَـس ار (  ترـضح  نآ  تافو  لاس  و  راهچ ، دون و  اـی  مجنپ  دون و  هنـس  نآ  مجنپ  تسیب و  اـی  مهدـجی  مر ي_ا ه_ _م م_ح_ هدزاود

تر ن_ي_ز نآ ح_ض_ _ف  ير تد ع_م_ر ش_ رد م_ .ءا  _ مـــل ءاـــهقف و ع_ ندرم  ترثـــک  زا  دــــنتفگ  یم  ءاــــهَقُْفلا ) 
ترضح زا  ربتعم  دنس  هب  ینیلک  خیش  و  دنا ، هت  لا گ_ف_ ها و ه_ف_ت س_ _ث_ر پ_ن_ج_ كا _ت ،  سا فال  _ت_ خا

_تا فو _ت  قو رد  ار  مال  _ سلا _ه  یل _س_ي_ن ع_ حلا یل ب_ن  تر ع_ هدرک ك_ه ح_ض_ تیاور  مالسلا  هیلع  قداص 
ماما زا  دعب  .دش و  عقاو  دو و پ_ن_ج  لا ن_ رد س_ تر  نآ ح_ض_ _تا  فو و  دو ، لا ب_ ها و ه_ف_ت س_ پ_ن_ج_

(103) .درک یناگدنز  لاس  جنپ  یس و  مالسلا ،  هیلع  نیسح 

_ن با .د و  _ ندر دیهـش ك_ رهز  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  دوش  یم  رهاظ  هدش  دراو  مومع  هجو  رب  هک  هرب  را م_ع_ت_ _ب_ خا ز 
.دنا هتفگ  کلملادبع  نب  ماشه  یضعب  هداد و  رهز  ار  ترضح  نآ  کلملادبع  نب  دیلو  هک  تسا  نآ  داقتعا  ار  یعمج  هیوبا و  ب_

نآ زا  هـک  یــض  تواد و ب_غ_ نآ ع_ کــل ب_ه ج_ه_ت  _ مــلاد ما ب_ن ع_ب_ _ت ك_ه ه_ش_ سا و م_م_ك_ن 
تسناوـتن و ماـشه  درک و  رجح  مالتـسا  هـبعک  فاو  رد ط_ تر  نآ ح_ض_ يزور ك_ه  نآ  زا  _ت  فر لد گ_ رد  ترــضح 

لـــص رد ف_ _ك_ه  نا در چ_ن_ حد ك_ _ه م_ فور را م_ع_ _ع_ شا نآ  ار ب_ه  نآ ج_ن_با  _ر ، قدزر ش_عا ف_
هب ترضح  نآ  تازجعم 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1236 

http://www.ghaemiyeh.com


هک دشاب  هدرک  راداو  دوب  نامز  نآ  هفیلخ  هک  ار  کلملادب  دیلو ب_ن ع_ دوخ  ردارب  رگید  ياهببـس  ببـس و  نیا  هب  .دش  هراشا  نآ 
نآ لـتق  _ت ن_س_ب_ت  سا _د و ص_ح_ي_ح  نا هداد  _ر  هز ار  تر  نآ ح_ض_ ود  ره  سپ  دـهد  رهز  ار  ترــضح  نآ 

 . نت ود  ره  هب  ترضح 

دـش ضیرم  تفگ  هک  هدرک  تیاور  دـلاخ  نب  نامثع  زا  رث )  الا  هیاـفک  باـتک (  رد  یمق  زاّزخ  دـمحم  نب  یلع  لـیلج  هقث  خـی  ش_
دمحم و دوخ  دالوا  درک  عم  پ_س ج_ دو ، _ مر _تا ف_ فو نآ  رد  هک  یـضرم  نامه  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح 
هب ار  وا  دیمان  داد و  رارق  یصو  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  دمحم  شدنزرف  همه  نای  رد م_ ار و  نیـسح  دیز و  رمع و  هّللادبع و  نسح و 

ترـضح نآ  هب  دوخ  تیـصو  رد  هک  یظعاوم  هلمج  زا  .دومرف و  راذگاو  بانج  نآ  هب  ار  دوخ  ادنزرف  _ن  ير _ _ر س_يا ما رقاب و 
: دوب نیا  دومرف 

ِقارِِفب ِّالا  ًهَمِْعن  ُلانَت  َکَّنِا ال  َكِرْمُع َو  ُبِهْذـُی  ِتاعاّسلا  َّنَا  ْمَلْعا  َو  َلاق ) ْنَا  یِلا   ) ِلْقَْعلا ُدـئار  َْملِْعلا  ِحوُّرلا َو  ُدـئار  َلْقَْعلا  َّنِا  َّیَُنب  اـی  ) 
(104 ( ) ؛  خلا ُُهلُکْءاَیال  ٍلام  ِعِماج  ُهُُغْلبَیال َو  الَمَا  ٍلِّمَُؤم  ْنِم  ْمَکَف  َلیوَّطلا  َلَمَْالا  َكاّیِاَف َو  يرُْخا 

هب ن_ع_م_ت_ي م_گ_ر یـسر  یمن  وت  درب و  یم  ار  وـت  رمع  درذـگ و  یم  وـت  رب  اـهت  _ ناد ك_ه س_عا ب_ دو : _ مر ف_
دو يوزرآ خ_ _د ك_ه ب_ه  ندو نادـنمزورآ ب_ رایـسب  هچ  زارد  يوزرآ  زا  زیهرپـب  سپ  رگید ؛ تمعن  تقراـفم  زا  ب_ع_د 
هک يزیچ  زا  ار  مدرم  دـندر  و م_ن_ع ك_ _د ، ندرو ار ن_خ_ نآ  ار و  یلام  دـندرک  عمج  هک  ناـسک  رایـسب  هچ  دندیـسر و  ن_

دوز
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ثرا هتفایرد و  ار  نآ  مارح  هب  هدرک  عنم  شقح  زا  هدروآ و  مهارف  لـطاب  هار  زا  ار  لا  نآ م_ دـیاش  دنتـشذگب و  دنتـشاذگب و  ار  نآ 
نارسخ نشور و  نایز  تسا  نیا  هتـشادرب  دوخ  شود  رب  ار  نآ  لا  _ق_ ثا لا و س_ن_گ_ي_ن_ي و  _ بو رزو و  هتـشاذگ و 

 . نیبم

نآ رد  مدیسر  شتمدخ  دومرف  تافو  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  هک  ضرم  نآ  رد  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  يرهز  زا  و ن_ي_ز 
 : مدر ضر ك_ ع_ رو ، _ن ب_خ_ يا زا  دو : _ مر نـم ف_ هـب  دـندروایب ، شتمدـخ  دوـب  ینـساک  ناـن و  نآ  رد  هـک  یقبط  تـقو 

لـــضف گ_ف_ت_م :  _ت .  سا _ن_ي  سا _ن ك_ يا دو : _ مر ف_ ما ،  هدر  لوا ك_ ت_ن_ هــّللا !  لو  _ سر _ن  ي_با
وا ه_س_ت رد  _ت و  سا نآ  رب  تــشهب  بآ  زا  يا  هرطق  هــکنآ  زج  تــسین  نآ  زا  یگرب  چـــیه  دوـــمرف : تــسیچ ؟  ینـــساک 

نیهدت دومرف : دندروایب ، نغور  دن و  _ت_ شادر ار ب_ ما  نآ ط_ع_ زا  _د پ_س  يو ير گ_ _ هز يدرد .  ش_ف_يا ه_ر 
تـسیچ ناهدا  ریاس  رب  هشفنب  نغور  تلیـضف  مدرک :  ضرع  تسا .  هشفنب  نغور  نیا  دومرف : ما ،  هدیلام  نغور  مدرک :  ضرع  نک . 

؟

 ( .ِنایْدَْالا ِِریاس  یلَع  ِمالسِالا  ِلْضَفَک  َلاق : ) 

نآ دراو ش_د ، تر  نآ ح_ض_ رب  مالـسلا  هیلع  دمحم  شرـسپ  نآ  زا  سپ  بهاذـم .  ریاس  رب  تسا  مالـسا  تلیـضف  نوچ  دومرف :
وت رب  ِْقلُْخلا ) ! ِنْسُِحب  َْکیَلَع  دو ( : _ مر _ش ف_ يو تاملک خ_ هلمج  رد  هک  مدینـش  دومرف و  زار  يو  اـب  زارد  یتدـم  ترـض  ح_
وت زا  دعب  دسر  ارف  تفای  دـهاوخرد  هلمجب  ار  ام  هک  ادـخ  ياضق  رما و  رگا  هّللا !  لوسر  _ن  مدرک ي_با ضرع  يوخ .  قلخ و  داب 

دزن هب 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1238 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا يوس  هب  هّللادبعوبا !  يا  دو : _ مر ف_ دـهد ، یم  ربخ  دوخ  توم  زا  ترـضح  نآ  هک  دـب  هداتفا  لد  رد  ارم  میورب و  سک  مادـک 
 ، نم ملع  قودنص  نم و  ثراو  نم و  یصو  تسا  وا  انامه  دو : _ مر در و ف_ مالسلا ك_ هیلع  دمحم  شدنزرف  هب  هراشا  و  مرـسپ ، 
هک تسا  دوز  دوـمرف : تسیچ ؟  مولعلارقاـب  ینعم  هّللا !  لوـسر  نباـی  مدرک :  ضر  ع_ _ت ،  سا مل  رقاـب ع_ و  مـلح )   ) مـلع ندـعم 

 . ینتفاکش ار  ملع  دفاکشب  ناشیا  يارب  دننک و  هدوارم  شتمدخ  هب  نم  صلاخ  نایعیش 

نو دا چ_ _ت_ سر رازاـب ف_ هب  یتجاـح  يارب  ار  مالـسلا  هـیلع  رقابدـمحم  باـنج  نـیا ،  زا  پ_س  _د : يو ير م_ي گ_ _ هز
: دو _ مر ف_ يدو ؟  _ي_ت ن_ن_م_ صو دوخ  دـالوا  ربکا  هب  يور  هچ  زا  هّللا !  لوسر  نباـی  مدرک :  ضرع  _ش_ت  گر ب_
ام اب  هنوگنیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  اد  لو خ_ _ سر _ي ن_ي_س_ت ،  گرز _ك_ي و ب_ چو _ت ب_ه ك_ ما _ ما

ناشیا و تماما  دوب  هدش  هتـشون  دنـشاب  یم  نت  هدزاود  هک  میتفای  هتـشو  _ه ن_ نو _ن_گ_ يا هب  هفیحـص  حول و  رد  هداهن و  دهع 
زا مالسلا  هیلع  يدهم  هک  دنیآ  یم  نوریب  ءایـصوا  زا  نت  تفه  دمحم  مرـسپ  بلـص  زا  دومرف : هاگنآ  ناشیا  ناردام  ناردپ و  ياهمان 

(105  .) تسا ناشیا  هلمج 

ارم دیسر  تافو  تقو  ار  مردپ  نوچ  دومرف : ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  زا  ینیلک  خیش 
دوخ و تداهش  ماگنه  رد  مردپ  ارم  درک  تیصو  هچنآ  هب  منک .  یم  تیصو  ار  وت  یمرگ  دنزرف  يا  دومرف : دینابسچ و  دوخ  هنیـس  هب 

تقو رد  _ي_ت  صو _ن  يا دو ب_ه  هدر ب_ _ي_ت ك_ صو ار  وا  شردپ  هک  تفگ 
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(106) .دشاب هتشادن  ادخ  زا  ریغ  هب  وت  رب  يروای  هک  یسک  رب  نکم  متس  راهنز  هک  دوخ : تافو 

دالوا هب  درک  ور  دیـسر ، توم  تلاـح  ار  ترـضح  نآ  نوچ  هک  هدرک  لـق  ن_ _تا )  جردـلا رئا  ب_ص_ زا (  را )  ب_ح_ رد (  و 
يا م_ح_م_د، دومرف : مالـسلا ،  هیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح  شرـسپ  هب  دومرف  هجوت ،  نایم  زا  دندوب و  عمج  شدزن  رد  هک  دوخ 

ملع زا  ولمم  نکیل  تسین  یمهرد  راـنید و  قودنـص  نیا  رد  هک  دـشاب  مولعم  دومرف  سپ  دوخ ، لزنم  هب  ربـب  ار  قود  _ن ص_ن_ يا
هّللا یلص  لوسر  حالس  بتک و  زا  دوب  ولم  _د و م_ ندر رفن ح_م_ل ك_ راهچ  ار  قودنص  نآ  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  تسا و 

(107  .) ملس هلآ و  هیلع و 

 ، مـال _ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ زا ح_ض_ ربـتعم  دنـس  هـب  تاجردـلا )  رئاـصب  رد (  و  دوـمرف ، نو )  _ي_ علاءـال ج_ رد (  و 
مردـپ تافو  تقو  نوچ  هک  دومرف  یم  مالـسلا  هیلع  رقابدـمح  ماـما م_ ترـضح  مردـپ  دومرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور 

 ، تسه هتیم  بآ  نیا  رد  هک  دوـمرف  مدروآ  نوـچ  رواـیب ، نم  يارب  ییوـضو  بآ  دوـمرف  دـش  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ترـضح 
_ت خا _و س_ ضو مدروآ  رگید  بآ  متخیر و  ار  نآ  دوب  نآ  رد  يا  هدرم  شوم  مدرک  هظحالم  غارچ  کـیدزن  مدرب و  نوری  ب_

سپ نک ،  ایهم  نآ  يارب  یفلع  نک و  طبـض  هریطخ  رد  ارم  هقان  دنا  هداد  تافو  هدعو  ارم  هک  تسا  یبش  نیا  دـنزرف  يا  هک  دومرف  و 
کیدزن دمآ و  نوریب  هریطخ  زا  درک و  اهر  ار  دوخ  هقان  دندرک  نفد  ار  ترضح  نآ  نوچ  هک  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 
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بآ درک و  هلا م_ي  دایرف و ن_ تشاذگ و  ترـضح  نآ  ربق  رب  ار  دوخ  هنیـس  دشاب و  هدـید  ار  ربق  _ك_ه  نآ _ت ب_ي  فر ربق 
دومرف دمآ و  هقان  دزن  هب  ترض  ح_ _د ، نداد مال  _ سلا هیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح  هب  ربخ  نیا  نوچ  تخیر .  یم  شیاه  هدید  زا 

دو _ت و ب_ه ج_يا خ_ سا _ خر _ه ب_ قا پ_س ن_ يار ت_و ، دـــهد ب_ تــکرب  ادـــخ  درگرب  وـــش و  تکاـــس  هــک 
ربخ هک  نامز  نیا  رد  درک  یم  بارطـضا  هلان و  ربق و  دز  _ش_ت ب_ه ن_ گر ینامز ب_ كدنا  زا  دـعب  زاب  تش و  _ گزا ب_
زور زا س_ه  دعب  ات  درک  یم  بارطـضا  هلان و  نینچ  تسا و  باتیب  هک  ار  نآ  دیراذگب  هک  دومرف : دنت  ترـضح گ_ف_ هب  ار  نآ 

(108 !) دوب هدزن  نآ  رب  هنایزات  کی  دوب  هدرک  جح  ود  تسیب و  هقان  نآ  رب  ترضح  .دش و  كال  ه_

نب یلع  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  نسح  _ي_م ب_ه س_ن_د  هار _ با یل ب_ن  و ع_
: دومرف دمآ  زاب  شوه  هب  نوچ  دیدرگ و  شوهدم  شردپ  تافو  بش  رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا 

(109 (؛ )  َنیِلماْعلا ُرْجَا  َمِْعنَف  ُءاشَن  ِهَّنَْجلا  َنِم  َءَّوَبَتَن  َضْرَْالا  اَنَثَرْوَا  ُهَدْعَو َو  ان  _َ قَد _َ يذَّلا ص هّللُد  _ْ َ_م ْحلَا ) 

نآ رد ه_ر ج_يا  ار ك_ه  تشهب  نیمز و  ام  هب  داد  ثاریم  ار و  رام  هدعو  دینادرگ  تسار  هک  ار  يدنوادخ  منک  یم  دـمح  ینعی 
يار نا ب_ _ گد دز ع_م_ل ك_ن_ن_ م_ _س_ت  ير _ جا ن_ي_ك_و  _ت پ_س  فر گ_ رار  ق_ _ي_م  هاو خ_

(110) .درک لاحترا  ضا ب_ه_ش_ت  _ ير دو و ب_ه  _ مر ار ف_ _ن  يا .اد  خ_

هدر _ه ك_ فا _ ضا ار و  تیاور  نیمه  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  نسح  دنس  _ن_ي ب_ه  یل و ك_
اِذا هروس (  _ت ك_ه  سا
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مـلا ب_ق_ا _د و ب_ه ع_ ناو ار خ_ _ه  يآ _ن  يا نآ ،  زا  دو و ب_ع_د  _ مر توـالت ف_ اــنْحَتَف )  اــّنِا  هروـس (  و  ْتَـعَقَو ) 
(111) .دومن لاحترا 

ماـما ترـضح  نوـچ  هک  هدر  ير ن_ق_ل ك_ _ر ط_ب_ ير زا م_ح_م_د ب_ن ج_ _ز )  جا _ع_ ملا _ن_ه  يد م_ رد (  و 
تفگ تسا ؟  بش  هچ  بشما  دمحم ! يا  مالسلا :  هیلع  رقابدمحم  ماما  هب  دومرف  دیسر  رد  توم  تلاح  ار  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز 

نـالف و تفگ :  هدـنام ؟  یقاـب  هچ  هاـم  زا  دومرف : نـالف ،  نـالف و  دوـمرف : _ت_ه ؟  شذ ها چ_ه گ_ زا م_ نـالف ،  نـالف و  بش  : 
_ي يو _ ضو بآ  نم  يارب  دومرف : سپـس  دـنا ، هداد  تافو  هدـعو  ارم  هک  تسا  نا ش_ب  _ن ه_م_ يا دو : _ مر ف_ نـال .  ف_

سپ .دیامرف  یم  ضرم  ینیگنس  زا  نخس  نیا  هک  دنتفگ  یضعب  تسا ،  شوم  بآ  نیا  رد  دومرف  دندرک  رـضاح  نوچ  دینک ، رـضاح 
اب ترـضح  نآ  دندروآ ، رگید  بآ  دنتخیر و  ار  بآ  نآ  سپ  دند  _ يد نآ  رد  یـشوم  دندرک  هاگن  بآ  نآ  رد  دـندیبلط و  یغارچ 

يار پ_ر _ن س_ يا زا  تر  نآ ح_ض_ _ي_د  سر _ر  خآ نو ش_ب ب_ه  _ت چ_ شاذ زاــمن گ_ تخاــس و  وـضو  نآ 
(112  .) هیلع همالس  هّللا و  تاولص  دومرف : لاقتنا  ناهج  رگید  هب  لالم 

: دومرف تافو  ات  هدومن  ررکم  ار  تاملک  نیا  تافو ،  تقو  رد  ترضح  نآ  هک  هدش  لقن  يد ع (_ _ نوار تاو  _ عد زا (  و 

(113  ( ) .ٌمیحَر َکَّنِاَف  ینْمَحْرا  َّمُهّللَا  ٌمیرَک  َکَّنِاَف  ینْمَحْرا  َّمَهّللَا  ) 

درم و تشگ و  هدحاو  هحی  شمتام ص_ رد  هنیدم  تشذگب  ارس  تیراع  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  نو  و چ_
شتبیصم رد  ریبک  ریغص و  دیفس و  هایس و  نز و 
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.دوب نایامن  هودنا  راثآ  نامسآ  نیمز و  زا  نالان و 

هیلع نیـسحلا  نب  یلع  ییوگ  یم  وت  متفگ :  ّبیـسم  نب  دیعـس  هب  نم  تفگ  هک  يرهز  زا  نینچمه  هدش و  تیاور  دـیز  نب  یل  زا ع_
 : متفگ تفگ ،  دیز  نب  یلع  تخانشن .  ار  وا  ردق  دوب و ك_س_ي  نینچ  تفگ :  دیعـس  تشادن ؟  ریظن  دوب و  هیکز  سفن  مالـسلا 
 : تفگ دیعس  یتشاذگن ،  زامن  شکرابم  هزا  _د ك_ه ب_ر ج_ن_ يآ دراو م_ي  رب ت_و  مکحم  تجح  نیا  يادخ  هب  دنگوس 
زا یکی  رد  دوش ، نوریب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  ات  دندش  یمن  نوریب  هکم  رفـس  هب  نا  _ يرا هک ق_ دوب  نانچ  انامه 
مان هک  ایقس _  رد  میدو و  راز ن_ف_ر ب_ یهاگ ك_ه ه_ میدش ،  نوریب  شترـضح  رد  زین  ام  دش و  نوریب  ترـضح  نآ  اهلاس 

دوجس رد  یحیبست  تفر و  هدجس  هب  زامن  زا  دعب  دراذگ و  زامن  _ع_ت  كر ود  دمآ و  دورف  ترـضح  میدمآ  دورف  تسا _  یلزنم 
زا ام  .دنتفگ و  حیبست  ترـضح  نآ  اب  هکنآ  زج  دنامن  تر  نآ ح_ض_ رود  رد  _ي  خول _ت و ك_ خرد چـیه  سپ  دـناوخ ، دوخ 

يرآ مدر :  ضرع ك_ يدـش ؟  عزف  رد  دیعـس ! يا  دومرف : تشادرب و  كراـبم  _م پ_س س_ر  يد عز ش_ رد ف_ لا  نیا ح_
_ن يا در  قـــــــــل ك_ ار خ_ _ل  یئر نو ج_ب_ یلا چ_ دو ك_ه ح_ق ت_ع_ _ مر ف_ هـــــــــّللا .  لو  _ سر _ن  ي_با
رد هچنآ  اهنامـسآ و  عـیمج  دـناوخ  ار  حـیبست  _ن  يا _ل  یئر نو ج_ب_ دو و چ_ _ مر ما ف_ _ هلا ار ب_ه  ت_س_ب_ي_ح 

 . تسا ربکا  هّللا و  مظعا  مسا  نآ  دندرک و  تقفاوم  حیبست  نیا  رد  وا  اب  دندوب  اهنامسآ 

لو _ سر تر  شرد ح_ض_ زا پ_ مرد  ار پ_ داد م_ خ_ب_ر  يا س_ع_ي_د ،
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ناگدنب زا  هدنب  چیه  تسین  دومرف : _د ع_ز و ج_ل ك_ه  نواد زا خ_ _ل  یئر زا ج_ب_ مل  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  ص_
هکنآ رگم  نامدرم  زا  تولخ  تقو  رد  تعکر  ود  وت  دجسم  رد  درازگ  زامن  دشاب  هدومن  قیدصت  ار  وت  هدروآ و  نامیا  نم  هب  هک  نم 

.ار شا  هدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  مزرمآ  یم 

_ن يا _ت_ي ك_ه  قو مدیدن  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  زا  لضفا  يدهاش  چیه  نم  هک  دیوگ : س_ع_ي_د م_ي 
دـندش و رـضاح  شا  هزاـنج  رد  هلم  راـجف ب_ج_ راربا و  دومن  تاـفو  ترـضح  نآ  نوـچ  سپ  درک  لـقن  نم  يارب  ار  _ث  يد ح_

دورف دوخ  لحم  هب  ات  دنتفر  نور  هزا ب_ي_ زا پ_ي ج_ن_ مدر  عیمج م_ دـندرک و  دای  یکین  ریخ و  هب  ار  ترـضح  نآ  یگمه 
تسا زورما  مرازگ  دجـسم  رد  ار  زامن  تعکر  ود  نآ  تولخ  رد  هک  مبایرد  يزور  راگزور  مامت  رد  رگا  متفگ  دوخ  اب  نم  دندروآ ،

زامن نآ  ات  مدنام  نم ب_ر ج_يا ب_ دندش و  نوریب  هزانج  عییشت  هب  زین  ناشیا  دوب  هدنامن  ياج  رب  یسک  نز  درم و  کی  و ج_ز 
گناـب نامـسآ  زا  مه  دـش و  هتفگ  باوـج  رد  يریب  نیمز ت_ك_ زا  تساـخرب و  نامـسآ  زا  يریبـکت  گـناب  ماـگنه  نیا  مرازگب 

ریبکت تفه  دـندوب  نامـسآ  رد  هکنانآ  سپ  مداـتفا  رد  يور  رب  مدـی و  _ سر م_ن ت_ داد ، باوج  زین  نیمز  تشگ و  دـنلب  يریبکت 
مـال و _ سلا هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  رب  دـش  هتـشاذگ  زاـمن  دـنتفگ و  ریبـکت  تفه  دـندوب ، نیمز  رد  هـک  یناـسک  دـنتفگ و 

نتـشاذگ زامن  هب  هن  مدـش و  لئان  زا  _ع_ت ن_م_ كر ود  نآ  _د و م_ن ن_ه ب_ه  ند _ل م_س_ج_د ش_ خاد نا  _ مدر م_
هزانج رب 
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 . ترضح نآ  كرابم 

، ار مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  رب  زاـمن  زج  مدرک  یمن  راـیتخا  مدوب  وـت  ياـج  هب  رگا  نم  دیعـس ، يا  متفگ  يوار گ_ف_ت : 
رب شاک  ار  دوخ  ریخ  رگم  متساوخ  یمن  راک  نیا  رد  نم  تفگ :  تسیرگب و  دیعس  سپ  .راکـشآ  دوب  ینارـسخ  وت  رادرک  نیا  انامه 

(114  .) تسا هدشن  هدید  شدننام  هک  مدوب  هدرک  زامن  يو 

_ن_ه يد رد م_ تر  نآ ح_ض_ هـک  هدوـمرف  مالـسلا  هـیلع  نیدـباعلا  نـیز  ماـما  ترـضح  نفدـم  رکذ  رد  دوـلخلا )  تاـّنج  رد ( 
زا تسا و  رایـسب  تفارـش  ار  ناکم  نآ  و  تشگ ،  نوفدم  دوخ  راوگرزب  مع  دزن  عیقب  رد  دوخ و  هناخ  رد  تفای  تافو  ط_ي_ب_ه 

هکنانچ حیحـص ،  امیا  طیارـش  هب  دوش  تشهب  لخاد  باسح  یب  ددرگ  نو  _ فد اجنآ م_ رد  سک  ره  هک  تسا  همرکم  عاـقب  هلمج 
 : هک هدش  دراو  ربتعم  ثیدح  رد 

 ( .ِهَّنَْجلا ِیف  ِنارَْشُنی  امِِهفارْطَِاب َو  ِناذَخْءُای  ُعیقَْبلاَو  ُنوُجَْحلا  ) 

تشهب هب  دنناکت  یم  سالپ  دننام  دنریگ و  یم  ار  شا  هشوگ  تمایق  رد  ار  هعقب  ود  نیا  ینعی  هکم :  رد  تسا  یناتسربق  نوجح )  و ( 
(115 .)

 : ترضح نآ  صیاصخ  هک  هتفگ  بانج  نآ  صیاصخ  رد  و 

 . تسا نایعیش  یقثولا  هورع  مالسلا و  مهیلع  تیبلها  فحصم  هک  تسا  هلماک  هفیحص  فیلءات   _ 1

لو ردا ب_ه ق_ رد و م_ را پ_ _ت_ب_ عا وا ب_ه  رد  ود  بر و ع_ج_م ه_ر  _ت ع_ ند ن_ج_با ج_م_ع ش_  _ 2
َنِم ٌْشیَُرق َو  بَرَْعلا  َنِم  ُُهتَرَیِخَف  ِنـْیَتَرَیِخ  ِهِداـبِع  ْنـِم  ِهـّلل  َّنِا  هـک (  مـل  هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  ح_ض_

.دش نیتریخلا  نبا  هب  بقلم  اذهل  .ٌسْراف )  ِمَجَْعلا 

یلص ادخ  لوسر  دالوا  راشت  _ نا  _ 3
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_ت ك_ه سا لوا ك_س_ي  _ن_د و  يو _س_ي_ن گ_ حـلا ینب  مدآ  ار  وا  اذـهل  ترـضح ،  نآ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
نیـسح ماما  كاخ  حـیبست  رهم و  هب  هک  تسا  یـسک  لوا  در و  را ك_ _ت_ي_ خا ار  تلز  _ه ن_ش_ي_ن_ي و ع_ شو گ_

مدآ و دـنراهچ : نیئاّکبلا  سیئر  هک  هدـش  دراو  تسیرگ ؛  رتش  _ق ب_ي_ يـال همه خ_ زا  درک و  تداـبع  هدجـس و  مالـسلا  هیلع 
 . مالسلا مهیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  فسوی و  بوقعی و 

دمحم لآ  روبز  و (  تیبلا )  لها  لیجنا  نآرقلا و  تخا  هب (  هک  تسا  هیداجس  هکرابم  هیعدا  نامه  هلماک  هفیحص  هک  دیوگ : فل  ؤم 
 . تسا بقلم  مالسلا  مهیلع  ( 

تفر نخـس  هلماک  هفی  زا ص_ح_ هرـصب  یلاها  زا  غیلب  يدرم  دزن  هک  هدرک  لقن  _ب )  قا م_ن_ رد (  بو  _ شآ _ن ش_ه_ر  با
رهب زا  تحاصف  نیا  هب  هکنیا  زا  تیانک  منک ،  ءـال  _ ما اـت ب_ر ش_م_ا  دـیریگب  نم  زا  ْمُْکیَلَع ) ؛ َِیْلُما  یّتَح  یّنَع  اوذُـخ  تفگ ( : 

_د س_ر ءـال ن_م_يا _ ما _ك_ن_د ت_ا  فا _ر  يز _ت و س_ر ب_ه  فر _ گر مـلق ب_ میاـمن و  زاـغآ  دوـخ  زا  اــمش 
(116) .درپس ناج  نانچمه  دروا ت_ا  ب_ر ن_ي_

مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  دافحا  دالوا و  رکذ  رد  متفه :  لصف 

حیضوت

رفن هدزناپ  ثانا  روکذ و  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  دـالوا  هک  دـنا  هدومرف  هّمهملا )  لـصف  بحاـص (  دـیفم و  خـیش 
: دندوب

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  رتخد  هّللادبع  ّما  شردام  رفعجوبا  هب  یّنکم  مالـسلا  _ه  یل _ر ع_ قا _ بد ما م_ح_م_ _ ما
نمحرلادبع و رغـصا و  نیـس  و ح_ _گ_ر ، يد دلو  ما  زا  رمع  دیز و  و  هدوب ،  دـلو  ّما  اشردام  نیـسح  نسح و  هّللادـبع و  و  هدوب ، 

نب یلع  ترضح  دالوا  نیرتکچوک  نیا  و   ) یلع و  رگید ، دلو  ّما  زا  نامیلس 
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ّما هیلع و  همطاف و  و  هدوب ،  دلو  ّما  شردام  رغصا  دمحم  و  هدوب ،  دلو  ّما  نت  ود  نیا  ردام  هجیدخ و  و  هدوب )،  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 
 . هدوب دلو  ّما  ناشردام  موثلک 

لا _ جر رد ك_ت_ب  ار  وا  لا  _ جر _ا  مـل _ت ك_ه ع_ سا هرّد  نا م_خ_ ه_م_ _ه )  یل ع_ ك_ه (  _د : يو فـل گ_ م_ؤ 
_ج_ه يد .د و خ_ وا ن_ق_ل م_ي ك_ن_ زا  هرارز  هـک  هدوـمرف  عـمج  یباــتک  دــنا  هـت  _د و گ_ف_ نا هدر  _ر ك_ كذ

نیز ماما  ترـضح  دـالوا  لاوحا  لیـصفت  هب  مینک  عورـش  نونکا  هدوب .  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  رمع  نب  دـمحم  _ه  جوز
 . مالسلا هیلع  نیدباعلا 

وا باقعا  زا  یضعب  لاوحا  مال و  _ سلا _ه  یل _س_ي_ن ع_ حلا یل ب_ن  _ن ع_ با _ر  ها _ بلا هّللاد  دَّم ع_ب_ _َ ُ_ح مو _ُ با ْ_ِر  كِذ

تر _تا ح_ض_ قد یلو ص_ یل م_ت_ هّللاد ب_ن ع_ هدو ك_ه ع_ب_ _ مر هّللا ف_ _م_ه  حر ش_ي_خ م_ف_ي_د 
يدر دو و م_ مـــال ب_ _ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ مــلار _ي_ ما مـــل و  هـــلآ و س_ _ه و  یل هـــّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر

لو _ سر تر  زا ح_ض_ دو  ناراو خ_ _ گرز نارد ب_ زا پ_ هدر  _ت ك_ ياور دو و  _ل و ف_ق_ي_ه ب_ ضا ف_
هدرک لــقن  وا  زا  را  را ب_س_ي_ _ ثآ مدر  يرا و م_ را ب_س_ي_ _ب_ خا مـل  هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  اد ص_ خ_

_ت_ي سرد ب_ه  دو : _ مر مل ف_ هلآ و س_ هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ  هک  تسا ،  ربخ  نیا  وا  زا  هلوقنم  تاـیاور  زا  و  دـنا ،
(117  .) هلآ هیَلَع َو  هّللا  یَلَص  .دتسرفن  نم  رب  تاولص  وا و  دزن  موش  روکذم  نم  هک  تسا  یسک  لیخب  مامت  لیخب و  هک 

يدزد لوا  رد  ار  دزد  تسار  تسد  ترضح  نآ  هک  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  شدج  زا  شردپ  زا  هدر  _ت ك_ ياور و ن_ي_ز 
نادنز رد  دّلخم  درک  یم  يدزد  موس  هبترم  رگا  دـیرب و  یم  ار  شپچ  ياپ  درک  یم  يدزد  هرابود  رگا  _د پ_س  ير وا م_ي ب_

(118) .دومن یم 

م_ؤ
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نـس و _ط_ه ح_ ساو _ن_د ب_ه  يو _ر گ_ ها _ بـلا هـّللاد  ار ع_ب_ رو  _ كذ هـّللاد م_ ك_ه ع_ب_ _د : يو فــل گ_
ینـشور يور و  غورف  زا  ار  نارـضاح  هکنآ  رگم  یتسـشنن  یـسلجم  چیه  هک  هدش  لقن  وا ، راسخر  یگد  _ش_ن_ خرد لا و  ج_م_
شرسپ زا  ار  وا  دالوا  دنا و  هتسناد  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  هدلاو  هّللادبع  ّما  ار  وا  ردام  یتعامج  و  يدیشخب ؛  رون  لامج 
تشکب ار  وا  دیشرلا  نوراه  هک  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  هّللادبع  نب  دمحم  نب  سابع  تسا  دافحا ا  زا  .دنناد و  طقرا  دمحم 

در _ي  _تا مـل نورا ك_ وا و ه_ _ي_ن  دراو ش_د و م_با نورا  _ت_ي ب_ر ه_ قو نآ ش_د ك_ه  و س_ب_ب_ش 
وت ردام  هیناز  هلعاف ي_ع_ن_ي  تفگ :  سابع  هلعافلا ،  نباـی  تفگ :  يو  اـب  دیـشرلا  نوراـه  مـالک  ناـیاپ  رد  لد ش_د و  و ب_
وا دش  بضغ  رد  نخـس  نیا  زا  نوراه  _د ، نا هدر  _د ك_ مآ تفر و  وا  شارف  رد  ناشورف  هدنب  هدوب و  یکزینک  لصا  رد  هک  تسا 

.دیناسر لتق  هب  ار  وا  دز و  يو  رب  نهآ  زرگ  دیبلط و  شیوخ  کیدزن  ار 

نب دــمحم  نـب  لیعامــسا  خّدــلا ب_ن م_ح_م_د ب_ن  _م_د  حا هـّللاد ب_ن  _ت ع_ب_ سا وا  دا  _ف_ حا زا  و ن_ي_ز 
ار وا  در و  جور ك_ ماـــیا م_س_ت_ع_ي_ن خ_ رد  وا  هــک  هــتفگ  بلاــّـطلا )  ُهَدــْـمُع  بحاـــص (  هـــک  رهاـــبلا  هّللادـــبع 

اجنآ رد  یتدـم  دوب و  بنیز  شرتخد  شلاـیع  هلمج  رد  دـندوم و  يار ح_م_ل ن_ _ن  مّر _ت_ن_د و ب_ه س_ فر ب_گ_
_ه یل ير ع_ ما ح_س_ن ع_س_گ_ _ ما تر  شلا ب_ه ح_ض_ در و ع_ي_ _ج_ا ب_م_ نآ رد  هّللادبع  دـندومن  تسیز 

رـس رب  كرابم  تسد  داد و  ياج  تمحر  حان  رد ج_ ار  نا  _ش_ يا تر  نآ ح_ض_ _ت_ن_د  فا لا ي_ _ص_ تا مال  _ سلا
دوخ رتشگنا  دیلامب و  بنیز 
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.دوب هرقن  زا  رتشگنا  نآ  دیشخب و  وا  هب 

دوب هتفای  رم  لا ع_ تشاد و ص_د س_ شوگ  رد  هقلح  نآ  درک  تافو  بنیز  نوچ  درک و  شوگ  رد  تخاسب و  هقلح  نآ  زا  بنیز 
مق هب  ناتـسربط  هیحان  زا  هک  ببـس  نادب  یمق )  هب (  تسا  فور  خّدلا م_ع_ دـمحا  نب  هزمح  شردارب  و  ( 119) .دوب هایس  شیوم  و 

دـمح و رفعجوبا م_ شرـسپ  ود  دوب ، هزمح  اـب  یبکوک و  دـمحا  نب  نیـسح  اـب  شردارب  دـیز  نب  نسح  نت  زا ك_ش_ سپ  دـمآ ،
ات دوبب  درک و  باستکا  شاعم  هجو  تخاس  نطو  دـش و  نکاس  مق  هب  هزمح  نوچ  .دـنتفگ  یم  نخـس  يربط  ناـبز  هب  یلع  نسحلاوبا 

سپ دـیدرگ ، نوفدـم  _ت  سا نو  _ فد نآ م_ رد  مال  _ سلا _ه_م_ا  یل هموصعم ع_ ترـضح  هک  نالباب  هربقم  رد  درک و  تافو 
او گ_ش_ت و چ_ن_د ص_ن_ع_ت ب_ه ق_م _س و پ_ي_ش_ یئر رد ، تاـــفو پ_ زا  دـــعب  شرــــسپ  رفعجوـــبا 

هربـقم رد  زین  وا  تخاـسب و  رجآ  چــگ و  هـب  اـجنآ  یطا  _ بر نا ب_ب_س_ت ،  _ج_ شاو يداو  در و پ_ل  _د ك_ يد پ_
 . تسا نوفدم  نالباب 

ریغ هب  دـنچ  _ي  كال _ ما هدوب و  شطب  توق  هب  فوصوم  دوب  لضاف  لـماک و  یناو  یل ج_ _م ع_ سا _ قلاو _ با شر  و پ_س_
یلع شّمع  زا  دعب  مق  هب  هیولع  تباقن  و  دش ، تاداس  مدـق  اوشیپ و م_ دروآ و  تسد  هب  دوب  هدیـسر  وا  هب  ثاریم  هب  ردـپ  زا  هکنآ  زا 

رد س_ن_ه س_ي_ص_د و چ_ه_ل و س_ه ّ_ه  _ي كر _ه ت_ يرا زا ج_ و  تــشگ ،  ضّوـــفم  وا  هــب  بــیقن  هزمح  نــب 
لاو س_ن_ه س_ي_ص_د و چ_ه_ل و ش_ش ب_ه ق_م رد ش_ _د و  ندروآ ار  _ض_ل م_ح_م_د  فــــــــــلاو _ با

رد شتافو  و  تفای ،  تافو  ات  دوب  اوشیپ  مدقم و  هشیمه  دیدرگرب و 
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_د و ندر _ن ك_ فد شردـپ  دهـشم  هب  هلـصتم  هّبق  رد  ار  وا  دوـب و  تفه  لـهچ و  دصیـس و  هنـس  نابعـش  خلـس  زور ج_م_ع_ه 
یسوم نب  یلع  ترضح  اب  ار  وا  تسیود  هنس  رد  كاحّضلا  یبا  نبا  ءاجر  هک  تسا  یسک  نآ  لیعامسا  شد م_ح_م_د ب_ن  ج_

.درب نومءام  دزن  هب  مالسلا  هیلع  اضرلا 

_ت سا نا  _ش_ يا هل  زا ج_م_ زین  و  دنـشاب ، یم  فارـشا  ءابقن و  یّمقلا  هزمح  باـقعا  دـالوا و  هک  تشگ  مولعم  هلمجلا ؛  و ب_
یم هراشا  وا  هب  کنیا  هک  تسا  فیرش  دمحم  لضفلاوبا  وا پ_س_ر  و  ير ،  _ي ن_ق_ي_ب  كّزلا یل  _س_ن ع_ حلاو _ با

: دور

تسا مق  رد  شربق  هک  فیرش  دمحم  ناطلس  لیلج  هدازماما  رکذ 

هب یّنکم  لـضاف  هـلز و  _ن_ مـلا _ي_ع  فر رد و  _ قـلا _ل  یل _ت ج_ سا يد  راو س_ي_ _ گرز _ن ب_ يا ناد ك_ه  ب_
_م_د ب_ن حا _ن  با ّ_ي  _م قلا هز  دـمحم ب_ن ح_م_ رفعج  یبا  نبا  مق ،  بیقن  یلع  مساقلاوبا  لـیلج  دیـس  نبا  لـضفلاوبا ، 

يرازم هعقب و  مق  رد  فیرش  دیس  نیا  مالـسلا و  هیلع  نید  _ _با علا نیز  ماما  نیرهابلا  هّللابع  نب  دمحم  نب  لیعامـسا  نب  دم  م_ح_
دمحم و یلع و  شدج  ود  ردپ و  هک  هتشگ  روهشم  وا  ما  _ف ك_ه ب_ه ن_ ير ناطلس م_ح_م_د ش_ هلحم  رد  فورعم  دراد 

.دنا هتفر  كاخ  هب  تسا  نوفدم  نآ  رد  مالسلا  امهیلع  هموصعم  ترضح  هک  نالباب  ناتسربق  رد  زین  هزمح 

_ن يّدـلاّز _ل ع_ جا دیـس  هلمج  نآ  زا  دـندوب ، ير  كوـلم  ءاـبقن و  ناـشیا  زا  يا  هلمج  هک  تسا  باـقعا  ار  لـیلج  دیـس  _ن  يا و 
یل _م ع_ سا _ قـلاو _ با _ض_ل م_ح_م_د ب_ن  فـلاو _ با _ن  يدـلا فر  _م ي_ح_ي_ي ب_ن ش_ سا _ قـلاو _ با

نیبسحلا يذ  نبا  رّهطملا  نسحلاوبا  دهزا  ملعا  ءابقنلا  بیق  الا ج_ل ن_ دیسلا  نب  دمحم  نی  _ مل _س_ ملا مال و  _ سالاّز ب_ن ع_
ير و ق_م و ج_يا _ت ك_ه ن_ق_ي_ب  سا رو  _ كذ _ف م_ ير دمحم ش_ ناطلسلا  نبا  ّیکّزلا  یلع 
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داد _ب ب_غ_ نا وا ب_ه ج_ دــــــــــالوا  _ي_د و  نا _ سر ها ب_ه ق_ت_ل  _ش_ مزراو ار خ_ وا  .دو و  _گ_ر ب_ يد
گرز ب_ و  نءا  _ شلا _ل  یل ج_ را  ب_س_ي_ _ف  ير ش_ س_ي_د  _ن  يا و  _د ، ند ش_ م_ن_ت_ق_ل 

هیقف لـیب و  ثد ن_ _ل و م_ح_ یل مـلا ج_ _ك_ه ع_ نآ _ن ب_با  يا رد  _ت  سا _ي  فا و ك_ هدو .  _ب_ه ب_ تر م_
رد شتافو  هدوب و  دوخ  رـصع  _ه  نا _ح_با و ي_گ_ صا خیـش  هک  نیّدلا  بجتنم  خیـش  قودـص  ظفاح  دـمتعم  تبث  هقث  هیبن و 
الا نم  نیعبرالا  نع  نیعبرالا  باـتک  ار ب_ا (  دو  خ_ _ت )  سر ك_ت_با ف_ه_ هدـش ( ،  عقاو  جـنپ  داتـشه و  دـصناپ و  هنس 

هدومرف ءای  باب  رد  تسرهف )  رد (  هدرک و  فینصت  بانج  نآ  تهج  هب  مالـسلا )  هیلع  نینم  ؤملار  _ي_ ما لئا  یف ف_ض_ نیعبر 
_ت سا _ي_ي_ن  بلا _م ن_ق_ي_ب ط_ سا _ قلاو _ با رّهطملا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  ییحی  نیّدلاّزع  یضترم  لجا  دیـس  : 

ِِهئا َ_ق_ ِلوُِـطب ب َمالْـس  ـالا  َنیِملْـسُملا َو  ُهـّللا  َعَّتَم  دـنز  یم  رود  وا  يارب  عیـشت  ياـحر  تـسا ،  ریبـک  لـضاف  مـلا  قار ع_ رد ع_ و 
 ) لوا رد  و  ( 120 (؛ ُ_ْم َ_ه حاوْرَا ُهّللا  َسَّدَق  خیاشم  زا  دمحم و  نیّدلا  فرش  شدیعس  دلاو  زا  ار  ثیداحا  _ت م_ي ك_ن_د  ياور

هعیـش ياس  ؤر  سیئر  هرهاط  ترتع  ناطلـس  وا  قح  رد  هدو  _ مر هل ف_ زا ج_م_ هدومن  باـنج  نآ  زا  رایـسب  حدـم  تسره ، )  ف_
افرـش تاداّسلا  ءارما  دیـس  نیفرّطلا  میرک  نی  _ فر _ّ شلا يذ  _قل  خلا یل  هّللا ع_ ّ_ه  _ر ح_ج الا ك_با هودق  قارع  ءاملع  ردص 

هـــّل و ع_ض_و م_ن _ مـــلا جار  ـــالا م_ه و س_ هدا و ك_ه_ف  ّ_ع_ سلا هدا و م_ن_ب_ع  _ّ سلا کـــل  _ا م_ بر و غ_
(121  .) کلذ ریغ  یلا  لوتبلا  _ي و  صولا ءاز  _ جا ءز م_ن  مل و ج_ هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سّرلا _ض_ءا  عا

نب دمحم  رفعجوبا  خّدلا  دمحا  نادنزرف  زا  و 
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نب یلع  نب  دـمحا  نسحلاوـبا  ناـشیا  هـلم  زا ج_ _د  نا يو ع_ق_ب ب_ه ج_يا م_ زا  تـسا و  یبـکوک )  هـب (  فورعم  دـمحا 
نب رفعج  هّللادـبعوبا  ناشیا  هلمج  زا  و  دوب ، یهیوب  هلوّدـلازعم  راـگزور  رد  دادـغب  ءاـه  _ق_ فلا بیقن  وا  و  تسا .  یبکوک  دـمحم 

_س_ي_ن حلا لو ب_ن  الا ح_ رفعج  نب  نیسح  مساقلاوبا  هباسنلا  فیرشلا  ناشیا  هلمج  زا  دوب و  بقع  ار  وا  تسا و  خّدلا  دمحا 
، دوب هدرک  تیبرت  ار  نیـسح  شّد  دو ك_ه ج_ _ي ب_ نز عادخ  و  عاّدخ )  نبا  هب (  هدوب  فورعم  هک  تسا  روکذم  رفعج  ب_ن 

.دوب بقع  ار  وا  تسا و  وا  فینصت  نیبّقعملا )  باتک  تشاد و (  ياج  رصم  رد  دیس  نیا  و 

وا باقعا  زا  یضعب  لاوحا  مال و  _ سلا _ه  یل _س_ي_ن ع_ حلا یل ب_ن  فار ب_ن ع_ الار ش_ _ر ع_م_ كذ

مـال _ سلا _ه  یل _س_ي_ن ع_ حــلا یل ب_ن  دو ك_ه ع_م_ر ب_ن ع_ _ مر هـّللا ف_ _م_ه  حر ش_ي_خ م_ف_ي_د 
هیلع نینم  ؤملاریما  ترـضح  تاقدص  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تاقدـص  یلوتم  _ل و  یل _ل و ج_ ضا ف_

.دوب تواخس  عرو و  يراد  دوب و  مالسلا 

نب یلع  نـب  رمع  میوــمع  مدــید  تـفگ :  هــک  دــیز  زا ح_س_ي_ن ب_ن ي_ _م  سا _ قــلا دواد ب_ن  هدر  _ت ك_ ياور
_ي ك_ه نا ینعی ك_س_  ) ار یلع  تاقدـص  درک  یم  عـیب  هـکنآ  رب  درک  یم  طرـش  هـک  ار  مالــسلا  _ه  یل _س_ي_ن ع_ حـلا

نآ راو  _ يد طـئا و  رد ح_ دراذ  یفاکــش گ_ هـک  دـندیرخ ) یم  ار  تاقدـص  ياـهتعارز  اـهغاب و  نیتاـس و  هو ه_يا ب_ م_ي_
ار ك_ه ن_ك_ن_د ك_س_ي  م_ن_ع  و  _د  ناو دو ب_ت_ _ل ش_ خاد _د  هاو _ر ك_س_ي ب_خ_ گا ك_ه 

(122  .) نآ زا  دروخب  دهاوخب  دوش و  یم  نآ  رد  لخاد 

 ( فرشا هب (  بقلم  روکذم  یلع  نب  رمع  هک  _د : يو فل گ_ م_ؤ 
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نآ زا  رمع  نیا  هـکنآ  هـچ  مالـسلا ،  هـیلع  نـینم  ؤـملاریما  ترـضح  رـسپ  فرطا  رمع  هـب  هبـسّنلاب  دـنتفگ  فرـشا  رمع  ار  وا  تـسا و 
نآ _د و  نآ ي_ك ب_شا زا  فرـشا  تسا  تفارـش  نآ  ياراد  تسا و  مالـسلا  اـمهیلع  ءارهز  ترـضح  دـنزرف  ج_ه_ت ك_ه 

ترـضح هب  تبـسن  يردپ  فرط  هک  تسا  ییاهنت  هب  يوس  کی  زا  وا  تلالج  تلیـضف و  هکنآ  زا  دنتفگ  فرطا  ار ع_م_ر  ي_ك 
دراد تفارش  ود  ره  ردام  ردپ و  فرط  زا  فرشا  رمع  اما  تسین ،  تفارش  ياراد  يردام  فرط  زا  دشاب و  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 

زا دـنک  یم  _ت  ياور تسا .  نیعبات  زا  یندـم و  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  رمع  هک  تسا  لا ك_ب_ي_ر )  _ جر رد (  و 
 . یهتنا یگلاس ،  داتفه  نس  هب  یلوق  هب  جنپ و  تصش و  نس  هب  درک  تافو  فینح ،  نب  لهس  هماماوبا 

هک تسا  _س_با  نا بتک  رد  هدومن و  جیوزت  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رتخد  همل  ما س_ فر ،  _ شا ناد ك_ه ع_م_ر  و ب_
ثیدح مالسلا  هیلع  قداص  ما ج_ع_ف_ر  _ ما ترـضح  زا  تسا و  ثدحم  رغـصا  یلع  وا  دروآ و  دنزرف  درم  کی  زا  فرـشا  رمع 
فرـشا رمع  هک  زین  نادب  و  نسح ،  دمحموبا  يرجّـشلا و  رمع  مسا و  یلع ق_ وبا  دروآ : یم  دالوا  درم  هس  زا  وا  دـنک و  یم  تیاور 

لوا رد  _ض_ي  تر و س_ي_د م_ _ت ،  سا _ي  ضر شردار س_ي_د  _ض_ي و ب_ تر دیـس م_ يدـهلا  ملع  یما  دـج 
یما دادـجا  لیاضف  هدو و  _ مر نا ف_ ار ب_ي_ دو  _ف خ_ ير ن_س_ب ش_ _تا )  ير _ صا لئا ن_ _ سر ك_ت_با ( 

 : هدومرف هکنآ  ات  هدومن  رکذ  ار  دوخ 

ّ_ب ب_ه یل م_قل _ا ع_م_ر ب_ن ع_ ما و 
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يراد اعیمج و  ساـبع  ینب  هیما و  ینب  تلود  رد  هدوب  هلزن  _ ملا رد و  _ قلا _ل  یل هدا ج_ ّ_ي_ سلا وا ف_خ_م  فر پ_س  _ شا
رفعجوبا ترضح  هب  هک  رذ  _ن_ ملا دورا ب_ن  _ جلاو _ با هدر  _ت ك_ ياور هد و  _ت ش_ ياور _ث  يد وا ح_ زا  دوب و  ملع 

هّللاد پ_س _ا ع_ب_ ما دومرف : تترـضح ؟  دزن  تسا  رتـبوبحم  لـضفا و  تناردارب  زا  کـی  مادـک  هک  مدرک  ضرع  مالـسلا  هیلع 
نم مشچ  سپ  رمع  اما  و  دو ، تر ب_ نآ ح_ض_ يردام  ردـپ و  ردارب  هّللادـبع  نیا  و  منک ،  یم  هلمح  نآ  اـب  هک  تسا  نم  تسد 

(123  .) تسا رابدرب  میلح و  سپ  نیسح  اما  و  نآ ،  اب  منک  یم  قطنت  هک  تسا  نم  نابز  سپ  دیز  اما  نآ و  اب  منیب  یم  هک  تسا 

(124  ( ) امالَس اُولاق  َنُولِهاْجلا  ُمُهَبَطاخ  اِذا  اَنْوَه َو  َضْرَْالا  یَلَع  یشمَی  ) 

دمحم یبا  نب  دـمحا  نب  نیـسح  رتخد  همطاف  تسا :  قیرط  نیدـب  فرـشا  رمع  هب  رداـم  فرط  زا  نیدیـس  بسن  هک  دـیوگ : ریق  ف_
تسا نامه  نسح  _و م_ح_م_د  با مال و  _ سلا _ه  یل نیـسحلا ع_ نب  یلع  نب  فرـشا  رمع  نب  یلع  نب  نسح  نب  یلع  نب  نسح 
هریثک تافل  ؤم  بحاص  میل  _ علا ملا و  _ علا مل و  _ علا دو  مل و ط_ _ يد دال  کـلام ب_ ریبک و  رـصان  شورطا و  هب  تسا  بقلم  هک 

باسنا باتک  رگید (  و  هداهن .  مان  تایرصان )  هدومرف و (  حیحصت  ار  نآ  هنع  هّللا  یـضر  یـضترم  دی  هک س_ هلءاسم  دص  هلمج  زا 
 . کلذ ریغ  تماما و  رد  باتک  ود  و  ناشیا )  دیلاوم  مالسلا و  مهیلع  همئ  الا 

کلا م_ ها  م_ س_ه  و  لا  س_ س_ه  و  _د  مآ رد  نا  _ت_ سر ط_ب_ ب_ه  ي_ك  و  س_ي_ص_د  س_ن_ه  رد 
.د و نا ش_ _ت_ سر ط_ب_
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شرا س_خ_ت _ت_ن_د و ك_ فر _ي گ_ نا _ مـل وا م_س_ تــسد  هــب  ناــمدرم  و  تفاــی ،  بــقل  ّقــحلل  رــصا  _ّ نــلا
لا و ب_ه ن_ه س_ دو و  ن_ در و  _ل ب_م_ مآ رد  مرا  لا س_ي_ص_د و چ_ه_ رد س_ _د و  يدر گ_ ع_ظ_ي_م 
هب یلع  نـسحلا  یبا  هـب  یمـسم  هتـشاد  رگید  يرـسپ  دـمحا  شرــسپ  زا  ریغ  .در و  لا ع_م_ر ك_ دو پ_ن_ج س_ یلو ن_ ق_

 . نییولع ّمذ  رد  شدیاصق  رد  ّزعم  هّللادبع  رب  هدرک  ضقن  هدومن و  یم  وجه  ار  هیدیز  هدوب و  هیماما  بهذم 

درک روهظ  ملید  ناتسر و  دالب ط_ب_ رد  شورطا  یلع  نب  نسح  کی  دصیس و  هنس  رد  هتفگ  بهّذلا )  جّورم  رد (  يدوع  م_س_
تماقا یتدـم  ملید  رد  دوب و  لحن  ءارآ و  هب  فراع  مهفا و  ملاـع و ب_ يدرم  روکذـم  شورطا  و  درک ، نوریب  اـجنآ  زا  ار  هدّوسم  و 

وا تسد  هب  تعاـمج  نآ  _د ، ناو ياد خ_ ار ب_ه خ_ نا  _ش_ يا شور  _ طا _د  ندو سوـجم ب_ رفاـک و  ملید  مدرم  تـشاد و 
(125  .) یهتنا .درک  ناینب  اهدجسم  ملید  رد  دندش و  ناملسم 

ك_ت_با وا (  يارب  هـّللا  هـمحر  دـیفم  خیــش  هـک  تـسا  ناـمه  ارهاـظ  نیدــی  هدــلاو س_ _م_ه  طا ف_ هـل ؛  _م_ جــلا و ب_
ت_ع_ب_ي_ر _ا _  هزاز _ عا هـّللا  مادا  هلــضاف _  هــلیلج  هدیــس  هــب  هردــخم  نآ  زا  هدوــمن و  فیلءاــت  ءاــسّنلا )  ما  _ك_ حا
هک دید  ای  ؤر  ملاع  رد  یبش  هرـس  سدق  دیفم  خیـش  هک  هدـش  لقن  هر  رد ك_ت_ب م_ع_ت_ب_ و ه_م  ( 126  .) هدو _ مر ف_

امهیلع نیــسح  نـسح و  شا  هد  _ يد رو  ود ن_ شد ب_ا  رد م_س_ج_ وا  دراو ش_د ب_ر  مالــسلا  اـمهیلع  همطاـف  ترــضح 
راد ش_د خیـش ب_ي_ هقفلا !  امهمّلع  دومرف : خیـش و  هب  ار  راوگرزب  ود  نآ  دومرف  میلـست  دندوب و  كدوک  هک  یلاح  رد  مالـسلا 

بجعت لاح  ب_ه 
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یضر یـضترم و  شرـسپ  ود  دوخ و  يراوج  اب  نیدیـس  هدلاو  همطاف  شدجـسم  رد  دش  دراو  دمآ ، الاب  زور  هک  نیمه  باوخ  نیا  زا 
رب درک  مالـس  تساخرب و  ياج  زا  وا  مارتحا  تهج  هب  داتفا  هرّدخم  نآ  رب  شرظ  نوچ ش_ي_خ ن_ دـندوب ، كدوک  هک  یلاح  رد 
هقف هــکنآ  يارب  ار  ناـــشیا  مدرک  رـــضاح  دـــنا  نـــم  نارـــسپ  كدوـــک  ود  نـــیا  خیـــش !  يا  تـــف :  هرد گ_ نآ م_خ_ وا ،

درک و لـقن  یب  یب  نآ  يارب  ار  دوـخ  باوـخ  تـسیرگ و  دینــش  ار  نـیا  نوـچ  ش_ي_خ  _ي ؛  نا ن_م_يا _م_ش_ یل ت_ع_
(127  .) مولع عیمج  لئاضف و  تالامک و  زا  مولعم  ماقم  هعیفر و  هبترم  نآ  هب  دندیسر  ات  دش  ناشیا  میلعت  لوغشم 

 : تسا وا  زا  رعش  دنچ  نیا  هک  يا  هدیصق  هب  تفگ  هیثرم  ار  وا  یضر  دیس  شرسپ  درک  تافو  هلیلج  هد  نآ س_ي_ نو  و چ_

یئاُکب َلیلَْغلا  َعَفَن  َْول  ِکیْکبَا 

یئاِدب ُلاقَْملا  َبَهَذَْول  ُّدُرَا  َو 

ایِّزَعَت ِلیمَْجلا  ِْربَّصلِاب  ُذُولَا  َو 

یئازَع ِلیمَْجلا  ِْربَّصلا  ِیف  َناک  َْول 

ٍهََّرب َُّما  َّلُک  ُِکْلثِم  َناک  َْول 

ِءاب ْالا  نِع  اِهب  ِنُونَْبلا  َِینَغ 

ریــسا و مــصتعم  ماــیا  رد  هــک  يوــلعلا  _م  سا _ت م_ح_م_د ب_ن ق_ سا فر  ــالار ش_ _ق_با ع_م_ عا زا  و ن_ي_ز 
 . مینک وا  لاح  هرا ب_ه  _ شا _ن_ج_ا  يا رد  _ت ك_ه م_ا  سا _س_ت_ه  را ش_د و ش_يا _ت_ فر گ_

رت _ خد شردا ص_ف_ي_ه  مالـسلا م_ هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نب  رمع  نب  یلع  نب  مساقلا  نب  دـمحم  رفعجوبا  ری  _ سا _ر  كذ
هتسویپ نید و  هقف و  ملع و  عرو و  دهز و  تدابع و  بحاص  هدوب  يدرم  وا  تسا و  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  رمع  نب  یـسوم 

عفد هب  مصتعم  درک و  جورخ  هفوک  رد  مص  ما م_ع_ت_ _ يا رد  دیشوپ و  یم  هنیمشپ  ياهسابل 
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نا _ سار دال خ_ زا ب_ _ت_ه  سو در و پ_ي_ نا س_ف_ر ك_ _ سار _ب خ_ نا هب ج_ دیـسرت  دوخ  رب  دمحم  .دمآ  رب  وا 
یم لقتنم  ءاس )  ن_ یهاگ ب_ه (  ناقلاط و  هب  ینامز  سخرـس و  هب  یهاگ  ورم و  هب  یهاگ  .دومن  یم  لا  _ت_ق_ نا ن_ق_ل و 

.دندنکفا ندرگ  رد  ار  وا  رما  دایقنا  تعاطا و  هتشر  دندرک و  تعیب  يو  اب  يرایسب  قلخ  دد و  خر  عیاقو  بورح و  وا  يارب  دش و 

وا تـع  راز ن_ف_ر ب_ه ب_ي_ ور چ_ه_ل ه_ رد م_ _ي  نا _ مز كد  _ نا رد  هدر ك_ه  جر ن_ق_ل ك_ _ فـلاو _ با
رد ت_ح_ق_ي_ق _ه ش_ن_ي_د و  ير ياد گ_ بش ص_ نآ  رد  دنوش  عمج  شرکـشل  هک  هدرک  هدعو  یبش  دندمآرد و 

درم نآ  زا  هیرگ  نیا  تسا و  هتفرگ  هبلغ  ره و  ار ب_ه ق_ _ي  يالو درم ج_ دـمن  وا  نایرکـشل  زا  یکی  هک  دـش  مولعم  دـمآرب  نآ 
وت تـعیب  رد  اـم  تـفگ :  دیـسرپ ، وا  زا  ار  عینـش  رما  نـیا  ببــس  دـیبل و  ار ط_ _ب  صا مـلا غ_ درم ظ_ نآ  دـمحم  تـسا ،  ـالوج 

.د _ ندو در ن_م_ شبحاـص  هب  دـنتفرگب و  ار  دـمن  اـت  درک  رما  دـمحم  مینکب ،  میهاوـخ  هچره  میربـب و  مدرم  لاـم  هـک  میدـمآرد 
مدرم نوچ  .دـندومن  قرف  ار م_ت_ رکـشل  درک  رما  تسج  راصتنا  ادـخ  نید  رد  ناوتن  مدرم  نینچ  دو ب_ه  _ مر ها ف_ _گ_ نآ

_ت و فر نا  _ قــلا _ت ب_ه ط_ قو نا  رد ه_م_ هریغ  نییفوــک و  زا  دوــخ  باحـــصا  صاوــخ  اــب  دــمحم  دــندش  هدــنکارپ 
.دندرک تعیب  يو  اب  يرایسب  قلخ  دیسر  ناقلاط  هب  نوچ  تسا و  تفاسم  خسرف  لهچ  نا  _ قلا ور و ط_ _ي_ن م_ م_با

، در _ه ك_ ناور وا  عـفد  هب  ار  حوـن  نب  نیـسح  دوـب  روباـشین  یلاو  مصتع  _ب م_ نا زا ج_ _ر ك_ه  ها هـّللاد ب_ن ط_ ع_ب_
دندرک و یقالت  دمحم  رکشل  _ك_ر ح_س_ي_ن ب_ا  شل نو  چ_
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ددم هب  رایـسب  رکـشل  رهاط  نب  هّللادـبع  هرابرگید  دـندومن ، تمیزه  هدرواین  ار  _ك_ر م_ح_م_د  شل تلتاقم  تقاط  دـنداد  مزر 
نی يار ح_س_ رفظ ب_ هبلغ و  هعفد  نیا  دندش ، رـضاح  دمحم  گنج  هب  هداد  بیترت  ینیمک  دـنچ  دات  _ سر ح_س_ي_ن ف_

اب ار  ناّسغ  نب  میهاربا  _ت  قو نآ  عل ش_د  م_ط_ ءاسن )  بناج (  هب  ایفتخم  زین  دمحم  دندرک  تمیزه  دمحم  باحصا  داد و  خر 
ار دـمحم  لزنم  رود  دوـش و  نوری  یل ب_ه س_م_ت ن_س_ءا ب_ _ یلد تلـالد  هب  هک  درک  رما  هدوـمن و  بـختنم  راوـس  رازه 

.دروایب دیامن و  ریگتسد  ار  وا  دنک و  هطاحا  ًهعفد 

هناخ ا رد  دندش و  ءاسن  دراو  موس  زور  رد  هدرک  چوک  ءاسن  تمـس  هب  ناراوس  نآ  اب  لیلد  یهارمه  هب  ناّسغ  _ي_م ب_ن  هار _ با
صاوخ زا  هک  بارتوبا  اب  ار  مساق  هناخ ش_د و م_ح_م_د ب_ن  دراو  میهاربا  سپ  دندرک  هطاحا  تشاد  ياج  نآ  رد  دمحم  هک 

دیـسر و روباـشین  هب  هزور  شـش  تشگرب و  رو  _ در و ب_ه ن_ي_ش_با دـیق و ب_ن_د ك_ رد  تفرگب و  دوـب  وا  باحـصا 
 ! _ي_م هار _ با يا  تفگ :  داتفا ، وا  دنب  دیق و  تلاقث  هب  رظن  نوچ  ار  هّللادبع  دـیناسر ، رهاط  هّللاد ب_ن  رظن ع_ب_ هب  ار  دـمحم 
ارم وت  فوخ  ریما ! يا  تفگ :  میهاربا  يدومن ؟  ریجنز  دنب و  رد  نینچ  ار  یهلا  حلاص  هدـنب  نیا  هک  يد  _ي_ سر اد ن_ت_ زا خ_
رب ار  رما  هکنآ  يارب  تشادب و  روباشین  رد  ار  وا  هام  هس  دنداد و  فیفخت  ار  وا  دیق  ات  درک  رما  هّللادبع  سپ  تشادزاب .  ادخ  فوخ  زا 

دننادرگرب دنتسرفب و  دادغب  بناج  هب  هدرک  لمح  اهرتسا  رب  هداد  بیترت  یلما  در م_ح_ _ر ك_ ما دراد  ناهنپ  مدرم 
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در _ر ك_ ما ار  نا  _ّ نب غ_س میهاربا  تشذـگ  هاـم  هس  نوـچ  هداتـسرف ،  دادـغب  هب  ار  دـمحم  هک  دـننک  ناـمگ  ناـنچ  مدرم  ت_ا 
درک هضرع  دمحم  رب  هّللادبع  دننک  تکرح  دنتـساوخ  نوچ  درب ، دادغب  بناج  هب  هدرک  لمح  ار  دـمحم  يرا  رد ش_ب ت_ ك_ه 
دوخ اـب  ار  نآ  دوب  رهاـط  نب  هّللادـبع  زا  هک  یفحـصم  زج  درکن  لوبق  يزیچ  دـمحم  درادرب ، دوخ  اـب  دـهاوخ  هچره  ار  هسیفن  ءایـشا 

 . تشادرب

دنرادرب ار  دمحم  لمحم  شوپرـس  ات  درک  رما  مصتعم  دنداد  مصتعم  هب  ار  دمحم  دورو  ربخ  دندش  دادـغب  کیدزن  نوچ  هلمجلاب ؛  و 
تسیود و هنـس  زورین  زور  رد  وحن  نآ  اب  ار  دـمحم  سپ  دوش ، دـل  دراو ب_ هنهرب  رـس  فوشکم و  اـت  دـنریگرب  شرـس  زا  هماـمع  و 
_ب و عـل _و و  هل وـل م_ح_م_د ب_ه  رد ج_ _ك_ر م_ع_ت_ص_م  شل _شا  بوا لذارا و  و  دـندرک ، دادـغب  دراو  هدزوـن 

نآ رد  ار  دمحم  و  دـیدنخ ، یم  درک و  یم  اشامت  یعیفر  عضوم  رب  مصتعم  _ت_ن_د و  شاد لا  _ت_غ_ شا بر  _ص و ط_ قر
دمحم سپ  دوب ، هتـشگن  هدـهاشم  وا  زا  دـیادش  رد  عزج  راسکنا و  تلاح  یهاـگچیه  هکنآ  لاـح  دـش و  ضراـع  یمیظع  زور غ_م 

رافغتسا حیبست و  هب  شنابز  و  متـشادن ؛  عاضوا  نیا  رییغت  رکنم و  عفر  زج  يدصق  نم  هک  یناد  یم  وت  ادنوادخ ! تفگ :  تسیرگب و 
، دـنکفا سبحم  رد  ار  وا  اـت  درک  رما  ار  ریبـک  رورـسم  مصتعم ،  سپ  .دومن  یم  _ن  ير تعاـمج ن_ف_ نآ  رب  درک و  یم  تکرح 
و خ_ب_ر ددرگ ، كاله  عضوم ،  نآ  يدـب  زا  دوب  کیدزن  هک  دـندرک  سبح  هاـچ  هب  هیب  _ي ش_ بادر رد س_ ار  دـمحم  سپ 

رما دیسر  مصتعم  هب  وا  یتخ  س_
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وا _ت  سار ار ب_ه ح_ _ي  _د و ج_م_تا ندو ار ح_ب_س ن_م_ وا  یناتـــسب  رد  يا  هــّبق  رد  دــندروآ و  نوریب  ار  وا  درک 
هک دنا  هتفگ  یـضعب  دندرک و  مومـسم  ار  وا  هک  دـنا  هتف  نیخروم ب_ع_ض_ي گ_ نیبام  تسا  فالتخا  نآ  سپ  زا  تشامگ و 
هد _ نز یلو  تفر و ب_ه ق_ اـیند  زا  طـساو )  رد (  دـیناسر و  طـساو )  هب (  ار  دوـخ  درک و  نوریب  سبحم  زا  ار  دوـخ  يریبدـت  هب 
رد دــنتفرگب و  ار  وا  لــکوتم  ما  _ يا رد  _س_ت ت_ا  يز يراو م_ي  _ق و م_ت_ ثاو ما م_ع_ت_ص_م و  _ يا رد  ب_د 

(128  .) تفای تافو  نادنز  رد  ات  دندنکفا  سبحم 

شبـسن تـسا و  هاـگراب  هـعقب و  بحاـص  فورعم و  ناـغماد  رد  هـک  يرفعج  هدازماـما  تـسا  فر  _ شـالار دا ع_م_ _ف_ حا زا  و 
 : تسا نینچ  هدش  هتشون  هعقب  نآ  رد  هکنانچ 

ِْنب ِنَسَح  ِْنب  ِِّیل  _َ ْ_ِن ع َ_ِر ب ْ_ف َ_ع مل ج هلآ و س_ هیلع و  هّللا  یلـص  ِلُوسَّرلا  ِْنیَع  ِهَُّرق  ِلُوبْقَْملا  ِلُوتْقَْملا  ِمامُْهلا  ِمامِالا  ُْربَق  اذه  ) 
 . ( مالسلا هیلع  ِبلاط  یبَا  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُح  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِرَمُع  ِْنب  ِِّیلَع 

یل ب_ن نـسح ب_ن ع_ نـب  رفعج  نـب  دـمحم  نـب  رفعج  وا  هـچ  هدـش ،  هتـشک  ير  رد  هـک  تـسا  يرفعج  هدازماـما  زا  ریغ  وا  و 
 . تسا نییبلاطلا )  لتاقم  رد (  _ك_ه  نا _ت چ_ن_ سا مال  _ سلا _ه  یل _س_ي_ن ع_ حلا یل ب_ن  ع_م_ر ب_ن ع_

داد ب_ه _ر ب_غ_ ها رد ظ_ _ت  سا يرازم ]  يدهـشم [  روذـّنلا  ربـق  هتفگ :  نادـُْلْبلا )  ُمَْجعُم  رد (  يوـمح  توقاـی  هک  نادـب  و 
.دننک رذن  نآ  يارب  دننک و  یم  ترایز  مدرم  ار  ربق  نآ  دلب و  روس  زا  لیم  فصن  تفاس  م_

اب نم  تفگ :  هک  تسا  لقن  يدادغب  _ي  حو _ي ت_ن_ ضا زا ق_
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نیا یـضاق  يا  هک  دیـسرپ  نم  زا  روذّنلاربق ، ءانب  رب  داتفا  شرظن  دش  نوریب  نادـمه  مزع  دادـغب ب_ه  زا  هک  یتقو  مدوب  هلوّدـلادضع 
زا هک  متسناد  یم  اریز  تسا ؛  روذّنلا  هک ق_ب_ر  متفگن  تسا و  روذّنلا  دهـشم  نیا  انالْوَم )  ُءاَقب  ُهّللا  َلاطَا  متفگ ( :  تسیچ ؟  ءانب 

_س_ت_م ك_ه ق_ب_ر ناد م_ي  _د و گ_ف_ت :  مآ شو  ار خ_ هلوّدــلادضع  دــنز ، یم  ّریطت  نآ  رتـمک  ربــق و  ظــفل 
نیسحلا نب  یلع  نب  رمع  نب  دمحم  نب  هّللادیبع  ربق  نیا  متفگ :  دوب ؟ وا  لاح  حرش  لا  _ن س_ؤ  يا زا  مدار  م_ _ت ،  سا روذ  _ّ نلا

ار نیمز  لـح  نیمه م_ رد  درک  رما  دـشکب  ًهیفخ  ار  وا  تساوخ  ءاـفلخ  زا  ضعب  تسا  مالـسلا  هیلع  بلا  _ي ط_ با یلع ب_ن  نب 
دندـیناشوپ ار  نآ  يور  و  یم ك_ن_ن_د ) تسرد  ریـش  ندرک  راکـش  يارب  هـک  تـسا  یکاـغم  نآ  و   ) هـیبز دـننام  دـندرک  دوـگ 

تشگ و نوفدم  كاخ  ریز  رد  هدنز  وا  دش و  هتخیر  وا  يور  رب  كاخ  داتفا و  كاغم  نآ  رد  هتسنادن  درک  روبع  اجنآ  زا  هک  هّللادیبع 
دسر و م_ن یم  دوخ  دوصقم  هب  دـنک  یم  وا  يارب  يرذـن  يدـصقم  يارب  هک  ره  هک  نآ  ببـس  هب  روذـن ش_د  هب  روهـشم  ربق  نیا 
درکن و لوبق  هلوّدـلادضع  ما ،  لـئا گ_ش_ت_ه  دو ن_ ما و ب_ه م_ق_ص_د خ_ هدر  رذ ك_ وا ن_ يار  رر ب_ م_ك_

يرازا _ن_د ك_ه ب_ ماو م_ي ب_شا مدر و ع_ _ا م_ هز _ن چ_ي_ يا ءاشنم  تسا و  یقاـفتا  اهرذـن  نیا  ندـش  عقاو  تفگ 
زا سپ  مدرک ،  توکـس  نم  تفگ  یـضاق  دـننک ، یم  لقن  لطا  _يا ب_ هز _ت ك_ن_ن_د چ_ي_ سرد _ن_د  هاو م_ي خ_

ارم روذّنلا  رد ب_با ق_رب  دیبلط و  ارم  هلوّدلادضع  يزور  يدنچ 
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(129  .) مدیسر بلطم  هب  مدرک و  رذن  وا  رب  یگرزب  رما  يارب  نم  تسا ،  برجم  شرذن  تفگ  دومن و  قیدصت 

وا لتقم  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  رکذ 

_ه یل _ر ع_ قا _ بد ماما م_ح_م_ ترضح  زا  دعب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  هک  هدومرف  هرـس  سدق  دیفم  ش_ي_خ 
یخـس و هیقف و  راـکزیهرپ و  دـباع و  دوب و  لـضفا  زا ه_م_گ_ي  دو ب_ه_ت_ر و  ناردار خ_ _گ_ر ب_ يد زا  مـال  _ سلا

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  نوخ  زا م_ن_ك_ر و ط_بل  فور و ن_ه_ي  رما ب_ه م_ع_ دومن ، روهظ  ریـشمش  اب  دوب و  عاـجش 
شـسرپ دـیز  زا  سکره  زا  مدـش و  هنیدـم  دراو  تفگ :  هک  رذـنملا  دا ب_ن  _ يز دورا و  _ جـلاو _ با زا  هدرک  تیاور  سپ  درک ،

 . تسا دیجم  نآرق  تئارق  لوغشم  هتسویپ  ینعی  تسا  نآرقلا  فیلح  وا  دنتفگ  مدرک 

بآ شمــشچ ب_ا  کــشا  هـک  نادــنچ  تـسیرگ  یم  ادــخ  فوـخ  زا  دــیز  تـفگ :  هـک  هدرک  لــقن  ناوفــص  نـب  دــلاخ  زا  و 
لو ببس ح_ص_ ار و  تماما  وا  قح  رد  هعیـش  زا  يرایـسب  دندرک  داقت  _ عا طول م_ي گ_ش_ت و  ب_ي_ن_ي_ش م_خ_
دم لآ م_ح_ زا  _يا  ضر يوس  هب  ار  نامدرم  وا  ندومرف  توعد  ریـشمش و  دو ب_ا  _د ب_ يز جور  تد خ_ _ن ع_ق_ي_ يا

هدارا نیا  هکنآ  لاح  تسا و  وا  دوخ  _ه  مل _ن ك_ يا زا  وا  دوصقم  هک  دـندرک  ناـمگ  ناـنچ  ناـشیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
نآ تیصو  هب  ار  تماما  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  شردارب  قاقحتسا  هب  تشاد  ییاسانش  تفرعم و  دیز  هک  اریز  تشادن ؛ 

(130  .) مالسلا هیلع  قداص  ترضح  هب  شتافو  ماگنه  رد  ترضح 

تیـص تسا ،  _ي_ف  صو زا ت_ ینغتـسم  یناورم  هدرم  اب  یلع  نب  دیز  تادهاجم  یناسفن و  تالامک  روهظ  هک  دـیوگ : فل  ؤم 
لضف
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وا تعاجـش  لضف و  فصو  رد  نیا چ_ن_د ش_ع_ر ك_ه  روکذـم  هنـسلا  رد  وا  نانـس  فیـس و  رثآم  روهـشم و  وا  تعاجـش  و 
تسا روطسم  نینم )  ؤملا  سلاجم  باتک  رد (  تسا 

یهَْتناَو ِِلئامَْحلِاب  يّدَرَت  اّمَلَف 

ِِلباوََّذلا انِْقلَا  ِفارْطََاب  ُلوُصَی 

ُهَنانِس َّنَا  ُءادْعَْالا  ِتَنَّیَبَت 

ِلِکاوَّثلا ِتاهَّمُالا  َنینَح  ُلیُطی 

یقُّتلاَو ِّزِْعلا  ُمَْسیَم  ِهیف  َنَّیَبَت 

(131) ِِلباوَْقلا يِْدِیا  َْنَیب  يّدَُفی  ادیلَو 

تین _س_ن ك_ حلاو _ با ار  مال  _ سلا هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  هک  هدومرف  هفیحـص )  حرـش  رد (  ناخیلع  دیـس  لجا  دیس 
هچ يدوب  نآرقلا  فیلح  فو ب_ه  _ صو _س_ب م_ نالاو دیـس  نآ  .ّدعی و  رـصحی و  اّمم  رثکا  شبقانم  دـلو و  ّما  شردام  دوب و 

(132  .) يدوبن رانک  رب  دیجم  مالک  تئارق  زا  هاگچیه 

مدر _ش ك_ سر دیز پ_ زا  سکره  زا  مدش و  هنیدم  دراو  تفگ :  هک  دنک  تیاور  دوراجلا  نبا  زا  يراخ  _ص_ر ب_ نو _ با
زا هک  ار  _ يز _ي ؛  يو یم گ_ ار  دجـسم  هناوطـسا  نـیا  یهاوـخ و  یم  ار  نآرقلا  فـیلح  نـیا  ب_ه م_ن گ_ف_ت_ن_د :
ها _گ_ نآ هدر  _م ن_ق_ل ك_ يدر ام ن_ق_ل ك_ هک  ار  دیفم  خیش  مالک  دیس  سپ  .دندناوخ  یم  نینچ  ار  وا  زامن  ترثک 

تیاکش يارب  هک  دوب  نآ  ناورم  ینب  تعاطا  زا  وا  نتفاترب  يور  دیز و  جورخ  ببس  دنا : هتفگ  خیرا  _ل ت_ ها هدو ك_ه  _ مر ف_
روضح تصخر  ار  وا  ماشه  تفرگ و  هار  کلملادـبع  نب  ماشه  يوس  هب  هنیدـم  ریما  مکحلا  نب  ثرحلا  نب  کلملادـبع  نب  دـلاخ  زا 
تشون یم  وا  بوتکم  لفسا  رد  ما  _ت و ه_ش_ _گ_شا نر وا ب_ _ش ه_م_ي ب_ه  يو بلا خ_ _د م_ط_ يز داد و  یمن 

 . موشن زاب  ثرحلا  نبا  يوس  هب  زگره  يادخ  هب  دنگوس  دومرف  یم  دیز  درگزاب و  دوخ  نیمز  هب 

دیز یتدم  هکنآ  زا  دع  ب_ هل ؛  _م_ جلا ب_
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تفگ ماشه  تسـشن  ما ب_ يور ه_ش_ رد پ_ي_ش  _د  يز نو  چ_ دیآرد ، وا  روضح  هب  ات  داد  تصخر  ماشه  دنامب  اجنآ  رد 
، دـشابن تلزنم  ماقم و  نیا  ار  وت  هک  نآ  اب  یـشاب  _ب_ت م_ي  تر _ن  يا يوزرآ  تفـالخ و  بلط  رد  وت  هک  تسا  هدیـسر  ارم  : 
چـیه ك_س ب_ه تفگ :  يوگب ،  تفگ :  دـشاب ، یباوج  وت  مالک  نیا  يارب  انامه  تفگ :  دـیز  یتسین ؛  شیب  يزینک  دـنزرف  هچ 
_ي_ل _م_عا سا وا  و  _ت  شاد ثو  م_ب_ع_ ار  وا  ك_ه  ير  پ_ي_غ_م_ب_ زا  _د  ن_ب_شا یلوا  _د  نواد خ_

ملس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  رشبلار  ترـضح خ_ي_ دیزگرب و  ار  وا  دنوادخ  تسا و  زینک  رـسپ  مالـسلا و  هیلع  می  _ هار _ با ب_ن 
هر _ خــالا ب_ لد ش_د ، در و ب_ ما  _د و ه_ش_ يز _ي_ن  تاــملک م_با یــضعب  سپ  تخاــس ،  دــیدپ  وا  بلـــص  زا  ار 
نت دنچ  اب  دندرب و  نوریب  ار  دیز  سپ  دیرب ، نوریب  دیر و  نادا ب_گ_ي_ لو ن_ _ن گ_ يا _ت  سد ما گ_ف_ت  ه_ش_

دومرف و لودع  قارع  بناج  هب  دندش  ادج  يو  زا  نوچ  دندومن و  جراخ  شماش  دودـح  زا  ات  دنتـشاد  ناور  _ن_ه  يد بناج م_ هب 
(133) .دندروآرد وا  تعیب  هب  يور  هفوک  مدرم  دمآرد و  هفوک  هب 

_ن ير ّ_س_ _يا ق_ن ضرا زا  هک   ) هفاصر هک  دش  نآ  دیز  جورخ  ببس  هدومرف :  _ب ع (_ هذلا جور  م_ رد (  يدو  م_س_ع_
زا مه  دنیـشن و  _ت ك_ه ب_ فا دوخ ن_ي_ يارب  زا  ییاـج  دـش  وا  سلجم  دراو  نوچ  دـش و  لـخاد  ماـش  ب_ر ه_ _ت )  سا

: دومرف درک و  ماشه  هب  يور  تسشنب و  سلجم  نییاپ  رد  مرجال  دندوشگن  ییاج  وا  يارب 

! ِهْقَّتاَف ِهّللا  يَْوقَِتب  َکیصُوا  اَنَا  ِهّللا َو  يَْوقَت  نوُدُرُغْصَیال  ِهّللا َو  يَْوقَت  ْنَع  ُُربْکَی  َ_ٌد  حَا ْ_َس  َیل

_ت س_كا ما گ_ف_ت :  ه_ش_
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دنزرف وت  هک  _ نآ لا  يا و ح_ هدا  _ت_ فا _ت  فال لا خ_ نآ ك_س ك_ه ب_ه خ_ي_ _ي  يو ت_ کـل ،  ّماـال  ب_شا 
.وگب تفگ :  مشاب ؟  تکاس  هن  رگا  میوگب و  یهاوخب  رگا  تسا  یباوج  وت  تفرح  يارب  زا  تفگ :  دیز  یشاب ،  یم  يزینک 

دوش یم  ناد ن_ _ نزر ردق ف_ یتسپ  بجوم  ناردام  هبتر  یتسپ  ِتایاْغلا : ِنَع  ِلاجِّرلِاب  َنْدِع  _ْ ُ_ق يال _ِتا  هَّمُالا َّنِا  دو : _ مر ف_
زا دوب  يز  _ي_ل ك_ن_ي_ _م_عا سا ردا  م_ دو : _ مر هاگنآ ف_ نایاپ ،  هب  ندیـسر  یقرت و  زا  ار  ناشیا  دراد  یمن  زاـب  نیا  و 
زا دروآ  نوریب  برع و  ردپ  ار  وا  داد  رارق  دومرف و  توبن  هب  ثوعبم  ار  وا  یلاعت  قح  دوب  زینک  شردام  هکنآ  اب  قاحـسا و  ردام  يارب 

ینز و یم  هنعط  رداـم  هب  ارم  وـت  _ن_ك  يا ار ، مـل  هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  _م ص_ _ب_ر خ_تا ما وا پ_ي_ بـلص 
: دناوخ تساخ و  اپ  هب  سپ  مشاب .  یم  مالسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  دنزرف  نم  هکنآ  لاح 

ِِهب يرْزَا  ُفْوَْخلا َو  ُهَدَّرَش 

ِدالَْجلا َّرَح  ُهُرْکَی  ْنَم  َكاذَک 

ٌهَحار َْهل  ِتْوَْملا  ِیف  َناک  ْدَق 

ِدابِْعلا ِباقِر  ِیف  ٌْمتَح  ُتْوَْملا  َو 

ًَهلْوَد َُهل  ُهّللا  ِثِدُْحی  ْنِا 

ِدامِّرلاَک يدِْعلا  َراثآ  ُكُْرتَی 

 . تفاتش هفوک  بناج  هب  دش و  نوریب  ماشه  دزن  زا  و 

بناـج زا  دوـب  قارع  لـماع  هک  یفقث  رمع  نب  فـسوی  درک و  جورخ  دـیز  سپ  .دـندرک  تعیب  وا  اـب  هـفو  فار ك_ _ شا ءاّر و  ق_
دندومن رارف  هدرک و  تعیب  ثکن  دنداهن ، ردغ  يانب  دیز  باحـصا  دـش  هتفات  برح  رونت  هک  نیمه  تشگ ،  هدامآ  ار  وا  برح  ماشه 

زا تسد  نایرکـشل  دـش و  لخاد  بش  ات  درک  یت  لا س_خ_ _ت_ه ق_ت_ سو یلیلق و پ_ي_ تعامج  اـب  دـیز  دـنام  یقاـب  و 
هتشادرب رایسب  مخز  دیز  دندیشک و  گنج 
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نوریب وا  یناشیپ ]  ههبج [  زا  ار  ریت  ناکیپ  ات  دندیبلط  هفوک  ءارق  زا  یکی  زا  ار  یماجح  سپ  .دوب  هدیسر  شیناشیپ  رب  مه  يریت  دوب و 
ار وا  هزاـنج  تـقو  نآ  دــمآ  نوریب  زا ت_ن  _د  يز _ف  ير نا ش_ دروآ ج_ نور  ار ب_ي_ ریت  نآ  ماـجح  هـک  نـیمه  دــشک 
ما نآ ح_ج_ زا  دـنتخاس و  يراج  نآ  يور  رب  بآ  دـندرک و  رپ  هایگ  كاخ و  زا  ار  وا  ربق  دـندرک و  نفد  یبآ  رهن  رد  دنتـشادرب و 

ار دیز  عفد  عضوم  _ت و  فر فسوی  دزن  ماجح  دـش  حبـص  هک  نیمه  دـنکن  راکـشآ  ار  بلطم  نیا  هک  دـنتفر  نا گ_ پ_ي_م_
ار وا  ماشه  داتـسرف و  ماشه  يارب  درک و  ادـج  ار  شنینزان  رـس  دروآ و  نوریب  ار  وا  هزاـنج  تفاکـش و  ار  دـیز  ربق  فسوی  داد  ناـشن 
هب تخیوآ و  راد  رب  هدرک  هنهرب  هفوک  هسانک  رد  ار  وا  فسوی  دی  راد ك_ش_ نا ب_ر  _ ير هنهرب و ع_ ار  دیز  هک  درک  بوتکم 

بلاـــطوبا و لآ  _ي_ه و خ_ط_با ب_ه  ما ءار ب_ن_ي  هدر ب_ع_ض_ي ش_ع_ هرا ك_ _ شا نـــیمه ق_ض_ي_ه 
 : هتفگ هدومن و  ناشیا  نایعیش 

ٍهَلَْخن ِعْذِج  یلَع  اْدیَز  ْمَُکل  اْنبَلَص 

ُبَلُْصی ِعْذِْجلا  یَلَع  اّیِدْهَمَرَا  َْمل  َو 

دــنازوسب و شتآ  هــب  ار  دـــیز  هــّثج  هــک  _ت  شو _ف ن_ سو يار ي_ ما ب_ _ي ه_ش_ نا _ مز زا  ها ب_ع_د  _گ_ نآ و 
.دهد داب  هب  ار  شرتسکاخ 

_ه فو _ه ك_ سا رد ك_ن_ دوب  هتخیوآ  راد  رب  هنهرب  هام  هاجنپ  دـیز  هکنآ ،  یتعامج  شاـّیع و  نب  رکبوبا  هدر  _ر ك_ كذ و 
کلملادبع نب  دیزی  نب  دیلو  هب  تنطلس  ما  _ يا نو  و چ_ دوب ، هدومرف  روتـسم  ار  وا  ادخ  هکنآ  تهج  هب  دیدن  ار  وا  تروع  يدحا  و 

_د یلو در  روهظ ك_ ناسارخ  رد  دیز  نب  ییحی  دیسر و 
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ار شرتسکاخ  دندینازوس و  ار  دیز  سپ  دـینازوسب  شراد  اب  ار  _د  يز _ه ك_ه  فو رد ك_ دو  _ل خ_ ما _ت ب_ه ع_ شو ن_
.دنداد داب  هب  تارف  رانک  رد 

میدـش نوری  ب_ تفگ :  هک  یناه  نب  ورمع  زا  یئاط  ّيِدَـع  ِْنب  ِمَْثیَه  هدرک  تیاـکح  هک  هت  يدو گ_ف_ و ن_ي_ز م_س_ع_
وا ماشه  ربق  هب  _م  يد _ي_ سر پ_س  _ي_ه ،  ما ینب  ياهروگ  ندرک  شبن  تهج  هب  یسابع  هّللادبع  نب  یلع  اب  حافـس  نامز  رد 

ندب رب  هنایزات  داتـشه  هّللادبع  شینیب ،  همرن  زج  دوب  هدنام  حیحـص  شیاض  _ عا هدشن  یـشالتم  زونه  شندب  میدید  نوریب  روگ  زا  ار 
وا زا  يزیچ  میدروآرد  روـگ  زا  ار  نامیلـس  قـباو ،  ضرا  هـب  _ت_ي_م  فر ها  _گ_ نآ _ي_د ، نازو ار ب_س_ وا  سپ  دز  وا 

ياهروگ هک  هیما  ینب  ياه  هدرم  ریاس  اب  میدرک  نینچمه  میدینازوس و  مه  ار  وا  شرـس ،  عالـضا و  بلـص و  زج  دوب  هد  _ نا ن_م_
میتفاین وا  زا  زیچ  چیه  میتفاک و  ار ش_ کل  _ ملاد _د ب_ن ع_ب_ یلو روگ  قشمد و  يوس  هب  میتفر  سپ  دوب ، نیرسّنق  رد  ناشیا 

نب دیز  رو ي_ ها گ_ _گ_ نآ شر ،  نوئ س_ _م ج_ز ش_ يد _ يد وا ن_ زا  يز  میتفاکـش چ_ي_ ار  کلملادـبع  ربق  سپ  ، 
_ي نـالو ها و ط_ شد خ_ط_ي س_ي_ _ حـل رد  ناو و  _ت_خ_ سا _م ج_ز ي_ك  يد _ يد يزیچ ن_ میدـنک  ار  هیواـعم 
نادـلب و ریاـس  رد  ناـشیا  روـبق  زا  مـیدرک  شیتـفت  سپ  دنـشاب  هـتخیر  يرتسکاـخ  دـحل  لوـط  رد  هـک  _ نآ _م م_ث_ل  يد _ يد

 . ناشیا زا  میتفای  هک  ار  هچنآ  میدینازوس 

نب دیز  اب  ماشه  هک  تسا  هدوتـسان  رادرک  نآ  يارب  میدرک  دای  عقوم  نیا  رد  ام  ار  ربخ  نیا  هکنیا  دـیو : يدو م_ي گ_ م_س_ع_
(134  (.) یهتنا  ) دوب شرادرک  شاداپ  هب  دید  هچنآ  درب و  ياپ  هب  مالسلا  هیلع  یلع 

دیوگ دحل  دوخ 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1267 

http://www.ghaemiyeh.com


یتسیک ملاظ  هب 

یتسیچ ملظم  تیب  رد  املاظ 

دابم نت  رد  ناج  شاک  ار  ناملاظ 

داتف نم  ردنا  شتآ  شقیرح  زک 

دوب نم  زا  اهفوخ  ار  ناوکین 

دوب نمیا  نمز  ملاظ  بجع  يا 

بارخ دش  ایند  هب  ملاظ  هناخ 

باسحلا موی  ات  هدنیاپ  وا  رب  نم 

ماشآ نوخ  راگزور  نیا  هتخاس و  بیـصن  یب  ناور  کـلم و  زا  ار  ناورم  کلملادـبع و  نارازه  نادرگ ،  نودرگ  _ن  يا _ا  نا ه_م_
هربابج و یسب  مافزبس  کلف  نیا  و  هدینادرگ ،  ریشمش ] ماسح [  یهاود  و  اهریت ] ماهـس [  ثداوح  شوختـسد  ار  ماشه  دیلو و  نارازه 
خا ب_ه زار ك_ زا ف_ ار  هال  _ا ب_ا گ_ن_ج و ك_ ها _ شدا را پ_ چ_ه ب_س_ي_ تسا ،  هدـینادرگ  ماـکان  ار  هعباـبت 

 : هدنکفارد توبان  هتخت  هب  تخت  زارف  زا  ار  تخبزوریف  نارایرهش  هچ  هداد و  لزنم  ها  ن_ش_ي_ب خ_كا س_ي_

(135  ) نابزر دهد  هک  یم  نآ  تسا  نیریش  لد  نوخ 

ناقهد دهن  هک  مخ  نآ  تسا  زیورپ  لگ  بآز و 

قحان _ه_ا ب_ه  نو دندرک و چ_ه خ_ اهمتس  هچ  نامز  نیشیپ  ناراکمتس  هک  دندینش  رایـسب  دندیدب و  رایـسب  يا ع_ج_ب چ_ه 
ياـهانب هچ  دـنت و  _ سارا جا ب_ي_ هچ ت_خ_ت و ت_ دـنتخود و  جاـبید  ریرح و  هسبلا  هچ  دـنتخودنا و  اـهلام  هچ  دـنتخیر و 

ناـشن زج  هلمج  نآ  زا  دـندرب و  روگ  هب  اـهلایخ  هچ  دـنتفر و  زاـب  اـهلابو  هچ  اـب  رم  ـالا  رخآ  دـنتخاسب  دّدـسم  ياـهداینب  هچ  دّیـشم و 
: دنتشاذگن

ارش کلف و  ناویا  تسا  هدرک  نوگن  هک  ییوگ 

نادرگ کلف  مکح  ای  نادرگ  کلف  مکح 

ماما ترضح  رب  مد  _ل ش_ خاد هدر ك_ه گ_ف_ت :  _ت ك_ ياور نار  هز ب_ن ح_م_ زا ح_م_ قود  ش_ي_خ ص_
زا مدرک :  ضر  ع_ _ي ؟  يآ اجک م_ي  زا  هزمح  يا  هک  دومرف  ترضح  نا  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج 
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_ك چ_ش_م_ش شا زا  _ف_ش  ير _ن ش_ سا هک م_ح_ نادـنچ  تسیرگ  هملک  نیا  ندینـش  زا  ترـضح  میآ .  یم  هفوـک 
نآ زا  ما  هیرگ  دومرف : دیدرک ؟ رایـسب  هیرگ  هک  ار  امـش  دـش  هچ  هّللا !  لوسر  _ن  ي_با _ت_م :  شاد _ه  ضر ع_ ت_ر ش_د ،
دای دو : _ مر ف_ يدروآرد ؟  كرابم  رطاخ  هب  زیچ  هچ  متفگ :  .دیـسر  وا  هب  هک  یبئاـصم  نآ  ار و  دـیز  میومع  مدرک  داـی  هک  دـش 

ار دوخ  دمآ و  وا  يوس  هب  ییحی  شد  _ نزر سپ ف_ دمآرد  اپ  زا  دیسر و  وا  نیبج  هب  يریت  هک  ماگنه  نآ  رد  ار  وا  تداهـش  مدرک 
یلع و ملس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  يوش  یم  دراو  کنیا  هک  ار  وت  داب  تراشب  ردپ  يا  تفگ :  دنکفا و  وا  يور  رب 

 . مالسلا امهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و 

ریت هک  نیمه  دروآ ، نوریب  ار  ریت  نآ  هک  دندیبلط  ار  يداّدـح  سپ  نم ،  ناج  رـسپ  يا  ییوگ  یم  هک  تسا  نینچ  تف :  _د گ_ يز
ناتـسب دزن  رد  هک  یبآ  رهن  يوس  هب  دـندروآ  دنتـشادرب  ار  دـیز  شعن  سپ  دـش ، نوریب  نت  زا  زین  وا  ناـج  دندیـشک  وا  یناـشیپ  زا  ار 

ات دندرک  يراج  شربق  يور  رب  بآ  هاگنآ  دندومن ، نفد  ار  دـیز  دـندنک و  يربق  رهن  نآ  نا  رد م_ي_ سپ  .دـش  یم  يراج  هدـیاز 
ناـمالغ زا  یکی  دـندومن  یم  نفد  ار  وا  هک  یتقو  نکل  دـنروآ و  نوریب  ربـق  زا  ار  وا  نانمـشد ،  اداـبم  هک  دـشابن  مولعم  شربـق  هکنآ 

_ف ب_ن ع_م_ر و سو يار ي_ در ب_ ربـــخ ب_ رگید  زور  تــسناد .  ار  بــلطم  نــیا  دوــب  دنـــس  لـــها  زا  هــک  ناـــشیا 
نا _ش_ يا يار  در ب_ ت_ع_ي_ي_ن ك_
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شتآ هـب  دــندروآ و  نییاــپ  ار  وا  درک  رما  نآ  زا  سپ  دوـب ، هـتخ  _ يوآ راد  لا ب_ه  را س_ پ_س چ_ه_ ار ، _د  يز ق_ب_ر 
_ن_ت ك_ن_د عـل اد  خ_ دو : _ مر تر ف_ .د پ_س ح_ض_ _ نداد دا  ار ب_ه ب_ شر  _س_ت_ دـندینازوس و خ_كا
ار ك_ه ب_ر م_ا _چ_ه  نآ _ت م_ي ك_ن_م  _د ش_ك_يا نواد يو خ_ ار و ب_ه س_ _د  يز لذا  _ل و خ_ ق_تا
رب مییوـج  یم  يراـی  یلاـعت  قـح  زا  دـسر و  یم  مدرم  نیا  زا  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلـص  ربـمغیپ  زا  _ل ب_ي_ت ب_ع_د  ها

(136  .) ناعَتْسُم ٌْریَخ  َوُه  دوخ َو  نانمشد 

هنیدم هب  میدش و  نور  هفوک ب_ي_ زا  میدوب  رفن  تفه  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  هبایس  نب  هّللادبع  زا  قودص  خی  و ن_ي_ز ش_
_د؟ يراد _د خ_ب_ر  يز يو م_ن  زا ع_م_ دو : _ مر ترـضح ف_ میدیـسر  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  نوچ  میتفر 

ترـضح درک ، دهاوخ  جورخ  هدر ي_ا  جور ك_ لا خ_ _ حـلا دو و  ندر ب_ جور ك_ م_ه_ي_يا خ_ گ_ف_ت_ي_م : 
يزور .د پ_س گ_ف_ت_ن_د چ_ن_د  _ي_ هد عـــال  _ طا ار  _ي_د م_ سر يربــخ  هفوــک  زا  امـــش  يارب  رگا  دوــمرف :

دیـسر و تداهـش  هعیفر  هجرد  هب  هعمج  زور  درک و  جورخ  رفـص  هّرغ  هبنـشراهچ  زور  دـیز  هک  دـمآ  هفوـک  زا  هماـن  تشذ  ن_گ_
ترـض نآ ح_ هب  ار  ذـغاک  میدیـسر و  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدـخ  هب  ام  پ_س  نال ،  نال و ف_ وا ف_ اب  دـش  هتـشک 

انامه ار ، دیز  میومع  تبیـصم  دزم  مبلط  یم  ادخ  زا  َنوُعِجار  ِْهَیِلا  ّانِا  ِهّلل َو  ّانِا  دومرف : تسیرگ و  دومن  تئارق  ار  همان  نآ  نوچ  میداد 
ایند زا  دیهـش  میو  اد ق_س_م ك_ه ع_م_ دو و ب_ه خ_ _ع ب_ فا ترخآ م_ا ن_ اـیند و  يارب  زا  دوب و  ییومع  وکین  دـیز 

یل لو ص_ _ سر تر  تمدخ ح_ض_ رد  هک  ییادهش  دننام  تفر 
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(137) .دنتشگ دیهش  مالسلا  هیلع  نیس  یل و ح_س_ن و ح_ مل و ع_ هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_

_ي_د س_خ_ت سر مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هب  دیز  تداهش  ربخ  نوچ  هک  هدومرف  هرس  سد  ش_ي_خ م_ف_ي_د ق_
تمسق هک  درک  اطع  دوخ  لا  زا م_ را  _ن_ يد رازه  دش و  رهاظ  ترضح  نآ  رب  نزح  راثآ  هک  يدح  هب  تشگ  نوزحم  نیگم و  غ_

دو _ه_ا ب_ نآ هل  زا ج_م_ _د ك_ه  ندو دیهـش گ_ش_ت_ه ب_ دـیز  يراـی  رد  هـک  یناـسک  نآ  تـالایع  ناـیم  رد  دـننک 
را _ي ك_ه چ_ه_ نا _ّ سر _ي_ر  بز ردار ف_ض_ي_ل ب_ن  _ي_ر ب_ بز هـــــــــــــــّللاد ب_ن  لا ع_ب_ ع_ي_

شر تد ع_م_ _ع ش_د و م_ قاو لا ص_د و ب_ي_س_ت_م  رفص س_ مود  زور  رد  وا  تداهش  دیـسر و  وا  هب  را  _ن_ يد
(138  .) هدوب لاس  ود  چ_ه_ل و 

دیز نب  ییحی  لتقم  مال و  _ سلا _ه  یل _س_ي_ن ع_ حلا یل ب_ن  _د ب_ن ع_ يز دالوا  _ر  كذ

وا ي_ح_ي_ي نار  تشادن و پ_س_ رتخد  دوب و  رسپ  راهچ  بلاطلا )  هدمع  بحاص (  لو  _د ب_ه ق_ يز دالوا  _ا  نا ه_م_
_د ب_ن یلو _ن_ت  طـــــــل _ل س_ ياوا رد  _ا ي_ح_ي_ي  ما _ت ،  سا و ح_س_ي_ن و ع_ي_س_ي و م_ح_م_د 

نا _ رد پ_يا _ه و  يو _ ما _ع_ه  مـلظ ش_يا عـفد  رکنم و  زا  یهن  تـهج  هـب  درک  جورخ  کــلملاد  _د ب_ن ع_ب_ يز ي_
 : تسا نینچ  راصتخا  وحن  هب  وا  لتقم  و ك_ي_ف_ي_ت  را ك_ش_ت_ه گ_ش_ت .  ك_

رد کی  تسیب و  دص و  هتنس  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  نوچ  هک  دنا  هدرک  هر ن_ق_ل  جر و غ_ي_ _ فلاو _ با
ییحی اب  دند و  _ يدر قر گ_ _د م_ت_ف_ يز ناو  _ عا باحـصا و  دیدرگ  غراف  ردپ  نفد  راک  زا  ییحی  تشگ و  دیهـش  هفوک 
نئادم يوس  هب  درک  تکرح  اجنآ  زا  تفر و  اونین  بناج  هب  دش و  نوریب  _ه  فو زا ك_ هنابـش  ییحی  مرجال  رفن ، هد  زج  دنامن  یقاب 

_ق ير رد ط_ _ت  قو نآ  رد  نئادم  و  ، 
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نئادم زا  ییحی  داتـسرف ، نئادم  هب  ار  یبلک  ثیرح  ییحی  نتفرگ  يارب  نیقارع  یلاو  یفقث  رمع  نب  فسو  ي_ دو ، نا ب_ _ سار خ_
دـش و دراو  یمی  ور ت_ _د ب_ن ع_م_ يز _س ب_ر ي_ خر رد س_ _ت و  فر سخرـس  هب  ير  زا  تفاتـش و  ير  بناـج  هب 

دندوب هدرک  دوخ  راعـش  ار  ِهّلل  ِّالا  َمْکُحـال  هملک  هک  جراوخ  ینعی  همّکحم )  زا (  یت  _ .دـنامب ج_م_عا وا  دزن  رد  هاـم  شـش  تدـم 
_ي ب_ا هار زا ه_م_ ار  ییحی  ورمع ، نب  دـیزی  هیما .  ینب  اب  لاتق  تهج  هب  دـنو  _ت ش_ سد وا ه_م_ _ت_ن_د ب_ا  ساو خ_

.دنیوج یم  شتیبلها  یلع و  زا  يراز  یتعامج ك_ه ب_ي_ هب  ءادعا  عفد  رب  ییوج  یم  تناعتسا  هنوگچ  تفگ  درک و  یهن  ناشیا 
دزن درک و  دورو  ینابیش  نمحرلادبع  نب  شیرح  رب  تفر و  خلب  بنا  سخرـس ب_ه ج_ زا  درک و  رود  دوخ  زا  ار  ناشیا  ییحی  سپ 

_ف ب_ن ع_م_ر سو ها ي_ _گ_ نآ _ف_ه گ_ش_ت .  یل _د خ_ یلو _ت و  فر _ي_ا  ند زا  ماـــشه  اـــت  دـــنامب  وا 
ذوخءاـم ار  ییحی  اـت  تسرفب  شیرح  يوـس  هـب  _ت ك_ه  شو نا ن_ _ سار _ل خ_ ما را ع_ _ّ _ن س_ي بر يار ن_ص_ ب_

هب ار  ییحی  ات  نکم  اهر  ار  وا  ری و  ار ب_گ_ _ش  ير _ت ك_ه ح_ شو خل ن_ _ل ب_ ما يارب ع_ق_ي_ل ع_ رـصن  دراد ،
ادـخ هب  تفگ  دز و  هناـیزات  دصـشش  ار  وا  تفرگب و  ار  راـّی  ـالا م_ر ن_ص_ر ب_ن س_ ع_ق_ي_ل ح_س_ب  دراپـس ، وـت 

.درک ءابا  راک  نیا  زا  مه  شیرح  مشک ،  یم  ار  وت  يراپسن  نم  هب  ار  ییحی  رگا  دنگوس 

هد مهم ب_ر ع_ه_ نیا  تیافک  نم  هک  شاـب  هتـشادن  يراـک  نم  ردـپ  اـب  هک  تفگ  ار  لـیقع  شیر ،  _ش پ_س_ر ح_ ير ق_
یتعامج سپ  مراپس .  یم  وت  هب  ار  ییح  مر و ي_ م_ي گ_ي_
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نب دـیزی  اب  ار  وا  سپ  دوب ، رگید  هناخ  فوج  رد  هک  يا  هناـخ  رد  دـنتفای  ار  ییحی  دـمآرب و  ییحی  شیتفت  رد  تشادرب و  دوخ  اـب  ار 
هدر رد ق_ي_د و ب_ن_د ك_ ار  وا  ن_ص_ر  دنداتــسرف ، رــصن  يارب  دـنتفرگ و  دوـب  وا  هفوـک  باحــصا  زا  یکی  هـک  ورمع 

 ، تشون دـیلو  يارب  ار  هیـضق  زین  فسوی  تشاگن .  رمع  نب  _ف  سو يار ي_ ار ب_ لا  حر ح_ _ت و ش_ شاد سو  م_ح_ب_
رصن تشو ،  يارب ن_ص_ر ن_ ار  دیلو  همان  نومضم  فسوی  دننک ، اهر  دنب  زا  ار  وا  باحـصا  ییحی و  هک  تشون  باوج  رد  دیلو 

هب قحلم  هک  درک  رما  ار  وا  داد و  يو  هب  رتسا  ود  مهرد و  رازه  هد  دومن و  جورخ  هنتف و  زا  ریذـحت  ار  وا  دـیبلط و  ار  ییحی  رایـس ، نب 
.دوشب دیلو 

ییحی دیق  هک  يداّدح  نآ  دزن  دنتفر ب_ه  هعیـش  نارادلام  زا  یتعامج  دندرک  اهر  دـیق  زا  ار  ییحی  نوچ  هک  هدرک  تیاور  جرفلاوبا 
مادـک ره  دروآرد و  عـیب  ضرعم  هب  ار  دـیق  نآ  داّدـح  شورفب ،  اـم  هب  ار  نهآ  دـیق  نـیا  دـنتفگ  يو  اـب  دوـب  هدروآرد  وا  ياـپ  زا  ار 

نآ یگلمج  رم  الارخآ  .دیـسر  مهرد  رازه  تسیب  هب  نآ  تمیق  ات  دوزفا  یم  وا  يرگید ب_ر ق_ي_م_ت  دنک  عایتبا  هک  تساوخ 
 ، كربـت يارب  ار  دوخ  تمـسق  سکره  دـندرک  تمـسق  هدرک  هعطق  هعطق  ار  دـیق  نآ  سپ  دـندیرخ ، تکارـش  هب  _د و  نداد ار  غلبم 

.دومن رتشگنا  نیگن 

، ورمع .دش  رهـش  ربا  یلاو  هرارز  نب  ورمع  دزن  هب  اجنآ  زا  تفر و  سخرـس  بناج  هب  دـش  اهر  ییح  نو ي_ چ_ هل ؛  _م_ جـلا و ب_
ات داد  مهرد  رازه  ار  ییحی 
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عفد هب  دیرخ و  روتـس  ناشیا  يارب  دومن و  تسدمه  دوخ  اب  رفن  داتفه  قهیب  رد  ییحی  قهیب ،  بناج  هب  درک  نوریب  ار  وا  دـنک و  هقفن 
يار ن_ص_ر ب_ن ار ب_ هیـضق  دـش  علطم  ییحی  جورخ  زا  نوچ  ورمع  .دـش  نوریب  رهـش  ربا  _ل  ما هرارز ع_ ور ب_ن  ع_م_

يار _س و ب_ خر _ل س_ ما هـــّللاد ب_ن ق_ي_س ع_ يار ع_ب_ _ت ب_ شو ن_ص_ر ن_ _ت .  شو را ن_ _ّ س_ي
رازراک ییحی  اب  دـنوش و  هرارز  نب  ورمع  وا  لماع  نامرف  تحت  رد  دـنور و  رهـش  ربا  هب  هک  سوط  لما  _د ع_ يز ح_س_ن ب_ن 

.دننک

_د و ندر هـیهت ك_ دوـنج  رکاـسع و  زا  نـت  رازه  هد  دــنتفر و  ورمع  دزنهب  دوـخ  دوـنج  هـّللاد و ح_س_ن ب_ا  پ_س ع_ب_
رازرا س_خ_ت_ي ناشیا ك_ اب  دـمآ و  ناشیا  گـنج  هب  راوس  داـتفه  اـب  ییحی  دنتـشگ ، هدا  _ مآ ار  ج_ن_گ ي_ح_ي_ي 

لاوما درک و  قرفتم  مزهن و  ار م_ نا  _ش_ يا تسج و  رفظ  وا  رکـشل  رب  تشکب و  ار  هرارز  نب  ورمع  راـک  ناـیا  رد پ_ در و  ك_
خلب ورم و  نیبام  هک   ) ناجزوج هب  تاره  زا  تفات و  تار ش_ _ب ه_ نا هب ج_ نآ  زا  سپ  تشادرب ،  تمینغ  هب  ار  ورمع  هاگرکشل 

یماـش ب_ه ریغ  یماـش و  راوس  رازه  تشه  اـب  ار  روحا  نب  ملاـس ]  اـی   ] ملـس رایـس  نبرـصن  دـش ، دراو  تسا )  ناـسارخ  دـالب  زا  و 
اب بش  هس  زور و  هس  ییحی  تشگ ،  هتفات  گنج  رونت  دش و  رکـشل  ود  یقالت  يوغرا  هیرق  رد  سپ  داتـسرف ، یی  ج_ن_گ ي_ح_

دـمآ و رد  اپ  زا  دیـسر و  ییحی  یناشیپ ]   ] ههبج رب  يریت  گنج  ياولغ  رد  اک  ناـیاپ  رد  دـش و  هتـشک  شرکـشل  اـت  درک  مزر  ناـشیا 
.دیدرگ دیهش 

نو پ_س چ_
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_د ب_ر ند _ مآ _ع ش_د و ي_ح_ي_ي ك_ش_ت_ه گ_ش_ت ،  قاو مــــــــل  _ك_ر س_ شل يار  ظ_ف_ر ب_
، دا _ت_ سر _د ف_ یلو يار  رصن ب_ دنداتـسرف ، رـصن  يارب  دندومن و  ادج  ار  شرـس  دندرک و  هنهرب  ار  وا  ندب  وا و  لت  م_ق_

راد وا ب_ر  ند  _ت_ه ب_ سو دــنتخیوآ و پ_ي_ راد  رب  ناـجزو  هزاورد ش_ه_ر ج_ رد  ار  ند ي_ح_ي_ي  پ_س ب_
تـفرگ و توــق  ساــبع  ینب  تنطلــس  تــشگ و  لزلزت  _ه م_ يو _ ما _ن_ت  طــل نا س_ _ كرا دو ت_ا  _خ_ت_ه ب_ يوآ
ار ار ب_ك_ش_ت و ج_س_د ي_ح_ي_ي  _ل ي_ح_ي_ي  مل ق_تا س_ ساـبع ،  ینب  تلود  یعاد  يزورم  ملـسموبا 
زا يدحا  تشاذگن  سپ  .درک  نفد  ار  وا  اجنامه  رد  دـناوخ و  وا  رب  زامن  درک و  نفک  داد و  لسغ  ار  وا  دروآ و  _ر  يز راد ب_ه  زا 

ریاـس ناـسارخ و  رد  سپ  تشکب ،  هـکنآ  رگ  _د م_ ندو هدو ب_ _ت ن_م_ كر نو ي_ح_ي_ي ش_ رد خ_ ار ك_ه  اـهنآ 
يدوــــــــلو لا ه_ر م_ نآ س_ رد  _ت_ن_د و  شاد ار ب_ه پ_ا  ياز ي_ح_ي_ي  وا ي_ك ه_ف_ت_ه ع_ لا  _م_ عا

عقاو مجنپ  تسیب و  دـص و  هنـس  رد  ییحی  لـتق  و  _د ، ندا ما ن_ه_ دـلو ش_د ي_ح_ي_ي ن_ نا م_ت_ _ سار رد خ_ ك_ه 
(139  .) هدوب هّیفنح  دمحم  نب  هّللادبع  مشاهوبا  رتخد  هطیر  شردام  و  دش ،

 : عارصم نیا  رد  هدومن  وا  ربق  هب  هراشا  یعازخ  لیعد  و 

(140  ( ) .اهُّلَحَم ِناجزوُْجلا  ِضْرَِاب  يرُْخا  َو  ) 

زا درک  تیاور  یخلب  یفقث  لـکو  _ت ك_ه ع_م_ي_ر ب_ن م_ت_ سا هـل )  _ ما ص_ح_ي_ف_ه ك_ رد س_ن_د (  و 
ناسارخ هب  هجوتم  هک  یتقو  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  _د ب_ن  يز نب  ییحی  مدرک  تاقالم  تفگ :  هک  نوراـه  نب  لـکوتم  شردـپ 

_ي_د سر پ_س پ_ زا ح_ج ،  گ_ف_ت_م :  _ي ؟  يآ زا ك_ج_ا م_ي  .وا گ_ف_ت :  رب  مدرک  مالس  سپ  دوب 
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تر لا ح_ض_ زا ح_ _ش  سر رد پ_ در  _ه ك_ غـلا دو و م_ب_ _ل ب_ي_ت و ب_ن_ي ع_ّم خ_ ها لا  زا ح_ زا م_ن 
رب ناـشیا  هود  _ نا نز و  نا و ح_ _ش_ يا ربخ  ترـضح و  نآ  ربـخ  هب  ار  وا  مداد  ربـخ  نم  سپ  مالـسلا ،  هیلع  دـمحم  نب  رفع  ج_
هک داد  یهاگآ  ار  وا  جورخ و  كرت  هب  مردپ  رب  دومرف  هراشا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  دمحم  نم  يومع  هک  تفگ  ییحی  دیز ، شردـپ 

رفعج ب_ن میومع  سپ  يدرک  تاقالم  ایآ  سپ  وا  رما  لآم  دیسر  دهاوخ  اجک  هب  دیامن  تقرافم  هن  _ يد زا م_ دنک و  جورخ  رگا 
يزیچ نــم  ئهراـــبرد  هــک  وا  زا  يدینـــش  اـــیآ  گ_ف_ت :  يرآ ،  گ_ف_ت_م :  ار ؟ مـــال  _ سلا _ه  یل م_ح_م_د ع_

هب میوگب  هک  مراد  یمن  تسود  موـش  تیادـف  متفگ :  هدـب ،  ربـخ  ارم  درک  داـی  هچ  هب  دوـمرف : يرآ ،  متفگ :  _د ؟ _يا مر ب_ف_
دومرف یم  مدینش  متفگ :  يا ،  هدینش  هچنآ  رایب  ارم ، یناسرت  یم  گرم  هب  ایآ  تفگ :  ترضح ،  نآ  زا  ما  هدینـش  هک  هچنآ  وت  يور 

: دومن توالت  ار  هکرابم  هیآ  نیا  ییحی و  يور  دش  ریغتم  سپ  ترپ .  دننام  يوش  یم  هتخیوآ  راد  رب  يوش و  یم  هتشک  وت 

(141  ( .) ِباتِْکلا ُُّما  ُهَْدنِع  ُِتْبُثی َو  ُءاشَی َو  ام  ُهّللا  وُحْمَی  ) 

ءالما وت  هب  يزیچ  مالـسلا  هیل  قداص ع_ ترـضح  ینعی  مّمع  رـسپ  زا  يا  هتـشون  يزیچ  ایآ  نم  هب  تفگ  دـنچ  یتاـملک  زا  دـعب  سپ 
 ، ملع زا  دنچ  یعون  وا  يوس  هب  مدروآ  نوریب  سپ  ار ، نآ  نم  هب  ام  ب_ن_ دومرف : يرآ ،  متفگ :  ار ؟ نآ  یشاب  هتشاگن  هک  هدومرف 

_ي _يا عد وا  يارب  مدروآ  نوریب  و 
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هیلع یلع  نب  شرد م_ح_م_د  هک پ_ دوب  هدومرف  مالسلا و  هیلع  قداص  ترـضح  دو ب_ر م_ن  هدر ب_ ءال ك_ _ ما ار ك_ه 
ياـعد هلمج  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  شراوـگرز  ردـپ ب_ ياـعد  زا  نیا  هـک  ار  وا  هداد  ربـخ  هدرک و  ءـالما  وا  رب  مالـسلا 

رد ارم  یهد  یم  تصخر  ایآ  هک  دومرف  نآ و  رخآ  هب  _ي_د  سر نآ ت_ا  رد  درک ي_ح_ي_ي  رظن  سپ  تسا ،  هلماک  هفیحص 
 . تسا امش  دوخ  زا  هک  يزیچ  رد  ییوج  یم  تصخر  ایآ  هّللا  لوسر  نبای  متفگ :  اعد ؟ نیا  نتشون 

زا يا  ص_ح_ي_ف_ه  يو ت_و  دروآ ب_ه س_ _م  هاو نور خ_ ها ب_شا ك_ه ب_ي_ _ گآ دو : _ مر ف_ پ_س 
نتــشاد و هاـگن  هـب  ارم  هدرک  تیــصو  مردـپ  اـنامه  شردــپ و  زا  ار  نآ  هدر  مرد ح_ف_ظ ك_ _ل ك_ه پ_ ما _يا ك_ عد

تفگ لکوتم  مرد  ع_م_ي_ر گ_ف_ت ك_ه پ_ شل .  _ ها زا غ_ي_ر  ار  نآ  ندو  نآ و م_ن_ع ن_م_ _ت  نا ص_ي_
ار ادخ  منک  یم  یگدنب  شتسرپ و  نم  هک  هّللا  لوسر  نبای  دنگوس  ادخ  هب  متفگ  مدیـسسوب و  ار  شرـس  ییحی و  يوس  هب  متـساخرب 

تفگ دوب و  وا  اب  هک  شرـسپ  يوس  هب  مداد  وا  هب  هک  ار  يا  هفیحـص  ییحی  دـن  _ك_ فا سپ  تامم ،  تایح و  رد  امـش  یتسود  هب 
_ت_ي ك_ه سرد هب  سپ  ار  نآ  منک  ظـفح  نم  هک  دـیاش  نم  رب  ار  نآ  نک  هضرع  بوخ و  نشور  طـخ  هب  ار  اـعد  نیا  سیوـنب 

هیلع قداص  هّللادبعوبا  لکوتم  نم ،  هب  داد  یمن  مالـسلا و  هیلع  رفعج  تر  زا ح_ض_ ار  _ا  عد _ن  يا مد  _ي_ م_ن م_ي ط_بل
در پ_س ي_ح_ي_ي ط_بل ك_ مهدن .  یسک  هب  ار  اعد  هک  دوب  هدومرفن  شیپ  زا  نم  اب  مالسلا 
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ار و نآ  دیسوب  نآ و  رهم  هب  درک  هاگن  سپ  هدرک  رهم  هدز  لفق  نآ ص_ح_ي_ف_ه  زا  دروآ  نور  _ي و ب_ي_ ناد _ه  ما ج_
يور رب  ار  نآ  دیلام  تشاذگ و  دوخ  مشچ  رب  درک و  زاب  ار  هفیحص  دوش و  ار گ_ ار و ق_ف_ل  رهم  نآ  تسکـش  سپ  تسیرگ 

زا يدر  _چ_ه ن_ق_ل ك_ نآ دو  _ر ن_ب_ گا _ل ك_ه  كو يا م_ت_ اد ق_س_م  ب_ه خ_ دوـــخ و گ_ف_ت : 
_ا نا مو ه_م_ هد م_ي ش_ راد ك_ش_ي_ رب  موش و  یم  هتـشک  نم  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  مّمع  لو پ_س_ر  ق_
_م ناد _ن م_ي  کـــــــل مدو و  نآ ب_خ_ي_ل ب_ نداد  رد  ار ب_ه ت_و و  _ن ص_ح_ي_ف_ه  يا _م  ناد ن_م_ي 
_د هاو يدوز خ_ _ا ب_ه  نا مـال و ه_م_ _ سلا _ه_م  یل دوـخ ع_ ناردـپ  زا  ار  نآ  تسا  هـتفرگارف  تـسا ،  قـح  وا  هـتفگ  ك_ه 
ار و نآ  دننک  ناهنپ  سپ  هیما  ینب  گنچ  رد  مل  _ن ع_ يا مد ك_ه ب_ي_ف_ت_د م_ث_ل  _ي_ سر .د پ_س ت_ ش_

يارب زا  نک  تیافک  ار و  هفی  _ن ص_ح_ يا پ_س ب_گ_ي_ر  دو ، يار خ_ زا ب_ دوخ  ياه  هنازخ  رد  ار  نآ  دننک  هریخذ 
نم زا  تسا  تناما  هفیحـص  نیا  سپ  دوش  عقاو  موق  نیا  نم و  نیبام  دـیاب  هچنآ  دـش  عقاو  ها  _ گر سپ ه_ دـشاب  رظتنم  ار و  نآ  نم 
مئاق ناشیا  هچ  مالسلا  هیلع  یلع  نیسح  نب  نسح  نب  هّللادبع  نارسپ  میهاربا  دمحم و  مّمع  رـسپ  ود  هب  ار  نآ  یناسرب  هکنیا  ات  وت  دزن 

 . نم زا  دعب  رما  نیا  رد  دنا  نم  ماقم 

تر مدر ح_ض_ _تا ك_ قال هنیدم و م_ يوس  هب  متفر  دش  هتشک  دیز  نب  ییحی  نوچ  سپ  ار  هفحیحص  متفرگ  تفگ :  لکوتم 
ییحی ثیدح  ترضح  نآ  يار  مدر ب_ ار و ن_ق_ل ك_ مال  _ سلا _ه  یل قدا ع_ ما ص_ _ ما
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ار وا  ارم و  مع  رـسپ  دنک  تمحر  دنوادخ  دومرف : ییح و  لا ي_ دش ب_ر ح_ نیگهودـنا  رایـسب  ترـضح و  نآ  تسیرگ  سپ  ار ،
نامه رگم  ییحی  هب  اعد  نداد  زا  ارم  درکن  عنم  لـکو  يا م_ت_ _ن_د  گو اد س_ .وا ب_ه خ_ دادـجا  ناردـپ و  هب  دـنک  قحلم 

پ_س نآ ،  تـسا  نـیا  مـتفگ :  هفیحــص ؟  نآ  تـسا  اــجک  نوــنکا  شردــپ .  هفیحــص  رب  نآ  زا  ییحی  دیــسرت  یم  هــک  يزیچ 
مال _ سلا _ه_م_ا  یل نیـسحلا ع_ نب  یلع  مدـج  ياـعد  دـیز و  میومع  طـخ  نیا  مسق !  ادـخ  هب  دومر : ار و ف_ نآ  دو  گ_ش_
رما هک  ار  ییاعد  نآ  رواـیب  لیعامـسا و  يا  زیخرب  هک  _ي_ل  _م_عا سا شر  دو ب_ه پ_س_ _ مر س_پ_س ف_ _ت ،  سا

نامه ایوگ  هک  ار  يا  هفیحـص  دروآ  نوریب  تساـخرب و  لـیعا  _م_ سا پ_س  نآ ،  _ت  نا ظـفح و ص_ي_ هب  ار  وت  مدوب  هدرک 
مالــسلا و هــیلع  قداــص  ترــضح  ار  نآ  دیـــسوب  سپ  نــم ،  ار ب_ه  نآ  دو  هداد ب_ _ت ك_ه ي_ح_ي_ي  سا هــفیحص 

نبا ي_ مدر :  ضرع ك_ نم ،  روـضح  رد  تسا  نم  دـج  ءـالما  مردـپ و  طـخ  نیا  دوـمرف : دوـخ و  مشچ  رب  ار  نآ  _ت  شاذ گ_
ار و داد م_ _ص_ت  خر پ_س  دـیز و ي_ح_ي_ي ،  هفیحـص  اـب  ار  هفیحـص  نیا  منک  هلباـقم  دـشاب  تصخر  رگا  هّللا !  لوسر 

کی متفاین  دـنا و  یکی  هفیحـص  ود  نآ  هک  مدـید  مدرک  هاگن  سپ  _ر ، ما _ن  يا _ل  ها ار  مد م_ن ت_و  _ يد دو ك_ه  _ مر ف_
نب هّللادبع  نارسپ  هب  هفیحـص  نداد  رد  ترـضح  نآ  زا  مدیبلط  تصخر  سپ  دشاب ، هتـشاد  نآ  رد  _ت  فلا مه م_خ_ اب  هک  یفرح 

: دومرف نسح . 

(142 (؛ )  اِهلْهَا یِلا  ِتانامَالا  اوُّدَُؤت  ْنَا  ْمُکُُرمْءاَی  َهّللا  َّنِا  ) 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1279 

http://www.ghaemiyeh.com


يرآ نآ ،  لها  ار ب_ه  _ت_ه_ا  نا _ ما _ي_د  نا _ سر ار ك_ه ب_ _ر م_ي ك_ن_د ش_م_ا  ما یلا  _د ت_ع_ نواد خ_
 ، شاب دوخ  ياج  رب  دو ب_ه م_ن ك_ه  _ مر ترضح ف_ ناشیا  ندید  يارب  متساخرب  نوچ  سپ  ناشیا ،  هب  ار  هفیحـص  نیا  هدب 

امش ّمعرـسپ  ثار  _ن م_ي_ يا دو : _ مر _د ف_ ند _ر ش_ ضا نو ح_ میهاربا چ_ دمحم و  بلط  هب  ترـضح  نآ  داتـسرف  سپ 
رد امش  اب  مینک  یم  یطرـش  ام  ار و  دوخ  ناردارب  هن  نآ  هب  ار  ام  _ت ش_ سا _ت_ه  خا صوصخم س_ هک  شردپ  زا  تسا  ییحی 
لو _ا ك_ه ق_ مر ب_ف_ _م_ت ك_ن_د ، حر ار  اد ت_و  خ_ _د : ندر ضر ك_ ع_ نــــیا ص_ح_ي_ف_ه ،  باــــب 
؟  نیا تسیچ  يارب  زا  دنتفگ : هنیدم ،  زا  ار  هفیحـص  نیا  دیربن  نوریب  هک  دومرف : تسا .  هت  _ فر _ يذ لو و پ_ ت_و م_ق_ب_
نآ رب  دیسرت  یم  وا  دنتفگ : امش ، رب  ار  نآ  _م م_ن  سر هک م_ي ت_ ار  يرما  هفیحص  نیا  يارب  دیـسرت  یم  امـش  ّمعرـسپ  دومرف :

دنگوس ادخ  هب  دیشابن  نمیا  زین  امش  هک  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترـض  پ_س ح_ دو ، یم ش_ هتـشک  هک  تسناد  هک  یماگنه 
هتشک وا  هک  نانچمه  دیوش  یم  هتـشک  درک و  جورخ  وا  هکنانچ  درک  دیهاوخ  جورخ  يدوز  هب  _م ش_م_ا  ناد ك_ه م_ن م_ي 

: دنتفگ یم  دنتساخرب و  سپ  .دش 

(143  ( .) ِمیظَْعلا ِّیلَْعلا  ِهّللِاب  ِّالا  َهَُّوقال  َلْوَحال َو  ) 

وا باقعا  دالوا و  دیهش و  دیز  مود  رسپ  هعمّدلاوذ  نیسح  لاوحا  رکذ 

شرد يزور ك_ه پ_ تـسا ،  هربــعلاوذ  هعمّدــلاوذ و  هـب  بـقلم  هقتاــعوبا و  هّللادــبعوبا و  هـب  یّنکم  دــیز  نـب  نیــسح  اــنامه 
یّنبت هدرب و  دو  لز خ_ هب م_ن_ ار  وا  مالسلا  هیلع  قداص  تر  ح_ض_ دو ، هلا ب_ ك_ش_ت_ه گ_ش_ت ه_ف_ت س_

رهابلا هّللادبع  _ط ب_ن  قرا دمحم ب_ن  رتخد  دومن و  تیانع  وا  هب  يرفاو  ملاع  دومرف و  وا  تیبرت  و 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1280 

http://www.ghaemiyeh.com


وا یلاعت  يادخ  فوخ  زا  بش  زامن  رد  وا  نتس  _ ير تر گ_ زا ك_ث_ و  دوب ، دباع  دهاز و  يدیس  وا  و  دومن ، جیوزت  يو  هب  ار 
.دنتفگ فوفکم  ار  وا  دش  انیبان  رمع  رخآ  رد  نوچ  و  دنتفگ ، هعمّدلاوذ  ار 

ناشیا ریغ  نمحرلادبع و  نب  سنوی  ریمع و  یبا  نبا  دنک و  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  قداص و  ترض  زا ح_
_ت سا نا  _ش_ يا _م  ظا _ عا زا  و  هدو :  _ مر ف_ دیز ش_ه_ي_د ، تیب  رکذ  رد  هرهز  نب  نیّدـلا  جات  دـننک ، یم  تیاور  وا  زا 
_ش و يو _ل خ_ ها رد ش_ي_خ  _ قــلا _ل  یل هدوـــب ج_ يدـــی  وا س_ _ع_ه و  مّدـــلاوذ هر و  _ب_ عـــلاوذ ح_س_ي_ن 
و نا  و ب_ي_ نا  _ سل ج_ه_ت  زا  _م  ه_شا لا ب_ن_ي  _ جر زا  ج_ن_با  نآ  دو  و ب_ .دو  خ_ مو  ق_ _م  ير ك_

هدرک تافو  مالـسلا و  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هدرک  تیاور  سان  مایا  بس و  _ه ب_ه ن_ طا _ حا _د و ف_ض_ل و  هز مل و  ع_
 . یهتنا راهچ  یس و  دص و  هنس 

، روصنم اـب  نس  نب ح_ هّللادـبع  نارـسپ  میهاربا  دـمحم و  هبراـحم  رد  هعمّدـلاوذ  نیـسح  هک  هدر  جر ن_ق_ل ك_ _ فلاو _ با و 
مردپ هب  مردام  هک  نیـسح  نب  ییحی  شر  زا پ_س_ هدرک  تیاور  و  دـش ، ناهنپ  يراوتم و  روصنم  سرت  زا  نآ  زا  سپ  دوب  رـضاح 

زا ارم  دوش  عنام  هک  دنتشاذگ  يرورـس  نم  يارب  منهج  شتآ  ریت و  ود  نآ  ایآ  تفگ :  ینک ؟  یم  رایـسب  هیرگ  هک  هدش  هچ  تفگ : 
(144) .دنتشگ دیهش  نآ  هب  دیز  شردپ  ییحی و  شردارب  هک  دو  ير ب_ ود ت_ي_ نآ  ود ت_ي_ر ، زا  شدار  و م_ نتسیرگ ، 

یلو ي_ك ص_د و چ_ه_ل لا ي_ك_ص_د و س_ي و پ_ن_ج ب_ه ق_ رد س_ ح_س_ي_ن  هــل ؛  _م_ جـــلا ب_
شرتخد درک و  _تا  فو
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بیقن نب  یی  مرا م_ح_م_د ب_ن ي_ح_ _ك_ ملاو _ با هلمج :  زا  تسا  رایـسب  باقعا  ار  وا  هدرک و  جیوزت  یـسابع  يدهم  ار 
ار نآرق  هک  تسا  دیهـش  دیز  نب  نیـسحلا  نب  ییحی  نسحلاوبا  نب  دهاّزلا  نسح  نب  دمحم  نب  نیـسح  نب  دـمحم  نب  هزمح  بلاطوبا 
رد هک  تسا  نامه  هعمّدلاوذ  نیـسحلا  نب  ییحی  و  مالـسلا .  هیلع  نینم  ؤملاریما  ات  شناردـپ  زا  کی  ره  نینچمه  و  تشاد ،  ظوفحم 

 . تشاذگ زامن  يو  رب  نومءام  درک و  تافو  دادغب  رد  هن  تسیود و  ای  تفه  تسیود و  هنس 

.دیسر لتق  هب  یسابع  هدزاود  هفیلخ  هّللاب  نیعتسم  مایا  رد  هک  تسا  رمع  نب  ییحی  هعمّدلاوذ ،  نیسح  باق  _ عا هل  زا ج_م_ و 

وا باقعا  یضعب  رکذ  دیهش و  دیز  نب  نیسح  نب  ییحی  نب  رمع  نب  ییحی  لتق  رکذ 

نب نیـس  _ت_ر ح_ خد _س_ن  حلا _ّ ما شردا  _س_ي_ن و م_ حلاو _ با ّ_ي ب_ه  ي_ح_ي_ي ب_ن ع_م_ر م_ك_ن
ما _ يا رد  _ت ،  سا هّللا ع_ن_ه  _ي  ضر را  _ّ هـّللاد ب_ن ج_ع_ف_ر ط_ي _ي_ل ب_ن ع_ب_ _م_عا سا نـب  هّللادـبع 
رما لکوتم  دـندرب ، لـکوتم  دز  _ت_ن_د و ب_ه ن_ شاد ذو  _ خءا ار م_ وا  در  جور ك_ نا خ_ _ سار رد خ_ _ل  كو م_ت_
اهر ار  وا  اـت  _د  نا سو ب_م_ _ي م_ح_ب_ تد دـندنکفا و م_ ناـقخ  نب  حـتف  سبحم  رد  دـندزب و  دـنچ  هناـیزات  ار  وا  اـت  درک 

تفالخ مایا  رد  درک و  چوک  هفوک  بناج  ها ب_ه  _گ_ نآ _د  نا دادـغب ب_م_ رد  یتدـم  تفر و  دادـغب  بناج  هب  سپ  .دـندرک 
راوز تعامج  اب  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  ترایز  هب  دومن  ادتبا  درک  جورخ  هدارا  هک  یماگنه  و  درک ، جورخ  نیعتـسم 
بش ات  دندنامب  اجنآ  رد  دندمآ و  یهاش )  هیرق  هب (  دندش و  ناتسادمه  يو  اب  ناشیا  زا  یتعامج  ار ب_گ_ف_ت  دو  هدارا خ_

.دنتفر هفوک  هب  هاگنآ  دش ، لخاد 

دندرک توعد  وا  تعیب  هب  ار  هفوک  مدرم  وا  باحصا 
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_ل خاد وا  رد ب_ي_ع_ت  ير  قـل ك_ث_ي_ ِهـّللا خ_ ِ_َي  عاد او  _ُ _ي_ب جَا ُساـّنلا  اـَـهُّیَا  هـک  دــنداد  رد  ادــن  هتــسویپ  و 
مدرم ناـیم  رد  تفرگب و  ییحی  دوـب  هفوـک  لاـملا  تی  رد ب_ لاو  _ ما _چ_ه  نآ _گ_ر ب_ش_د  يد زور  نو  _د چ_ ند ش_

نا و زا ج_ _ه  فو مدر ك_ دو و م_ را م_ي ن_م_ _ت_ فر داد  لد و  نا ب_ه ع_ _ش_ يا ناــیم  رد  هتــسویپ  درک و  شخپ 
در و ب_ه ار ج_م_ع ك_ دوـخ  رکـشل  دوـب  هفوـک  رد  هفیلخ  بناـج  زا  هک  دوـمحم  نـب  هّللادـبع  دنتـشاد ، یم  تـسود  ار  وا  لد 
.داد و تمیزه  شرکـشل  اـب  ار  وا  هدز و  شتروص  رب  یتبرـض  دوـمن و  هلمح  وا  رب  هنت  کـی  ییحی  دـش ، نوریب  ییح  ج_ن_گ ي_

.دوب ریلد  عاجش و  يوق و  يدرم  ییحی 

شنازینک نامالغ و  زا  یکی  رب  هاگره  نهآ  زا  دوب  لـیقث  يو  ار ع_م_ وا  هدر ك_ه  وا ن_ق_ل ك_ تو  زا ق_ جر  _ فلاو _ با
(145) .درک یم  زاب  ار  وا  هک  شدوخ  رگم  دنک  زاب  ار  وا  تسناوت  یمن  یسک  دیچیپ و  یم  وا  ندرگ  رب  ار  دومع  نآ  درک  یم  مشخ 

_ر، ها هّللاد ب_ن ط_ نب ع_ب_ دـمحم  دیـسر  دادـغب  هب  وا  ربخ  نوچ  دـش ، عیاش  راصما  دـالب و  رد  ییحی  ربخ  هلم ؛  _ جـلا و ب_
هر _ي_ن ب_ه ك_ يداد .دا ب_غ_ _ت_ سر ییحی ف_ عفد  هب  رکشل  زا  یتعامج  اب  ار  لیعامسا  نب  نیـسح  دوخ  ّمعرـس  پ_

.دنتشاد لیم  ییحی  هب  نطاب  رد  دادغب  لها  هکنآ  هچ  دندش ؛ نوریب  ییحی  بر  _ب_ت_ي ب_ه ح_ غر و ب_ي 

فرط ود  نیبام  گنج  دـش و  یقالت  یهاـش )  هیرق  رد (  نیـسح  رکـشل  ییحی و  نیباـم  یعیاـقو  بورح و  زا  دـعب  هل ؛  _م_ جـلا ب_
رو ج_ن_گ _ي ك_ه ت_ن_ ما دو ه_ن_گ_ ییحی ب_ رکـــشل  ناگنهرـــس  زا  یکی  هـــک  مـــضیه  تـــشگ و  هتــــسویپ 

_خ_ت ير _ت_ه ش_د ب_گ_ فا ت_
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مدـق دـیدب  ار  مـضیه  تـمیزه  نوـچ  ییحی  تـفرگ ،  توـق  نمــشد  رکــشل  تسکــش و  لد ب_ ار  _ك_ر ي_ح_ي_ي  شل و 
_ك ش_د و يدز ّیبابض ن_ دعس  داتفا و  راک  زا  تشادرب و  يرایـسب  مخز  ات  درک  گنج  هتـسویپ  تشاد و  راوت  _ سا ار  یگنادرم 
رب هــک  مــخز  تــحارج و  ترثـــک  زا  .درب و  لیعامـــسا  دز ح_س_ي_ن ب_ن  _د و ب_ه ن_ ير زا ت_ن ب_ ار  شر  س_
دز داد ب_ه ن_ _ب ب_غ_ نا ار ب_ه ج_ نآ س_ر  پ_س  _ت .  خا یمن ش_ن_ ار  وا  تسرد  یـسک  دوب  هدیـسر  شتروص 

دادـغب هب  هراـبرگید  داتـسرف ، نیعتـسم  يارب  هرماـس  هـب  ار  نآ  سپ  دـنداد  لـمح  _ر  ها هـّللاد ب_ن ط_ م_ح_م_د ب_ن ع_ب_
.دندرک بصن  دادغب  رد  دندروآ 

_ن طا رد ب_ _ك_ه  نآ چ_ه  _د ؛ ندو وا ن_م_ را ق_ت_ل  _ك_ نا _د و  ند ّ_ه ك_ش_ي_ داد ض_ج مدر ب_غ_ م_
لام و ذخا  زا  عروت  ترـشاعم و  نسح  زا  دـندوب  هدرک  هدـهاشم  ییح  زا ي_ _چ_ه  نآ _ت_ن_د ب_ه ج_ه_ت  شاد م_ي_ل 
هب ار  وا  دندش و  دراو  رها  هّللادبع ب_ن ط_ نب  دمحم  رب  یتعامج  سپ  .وا  ناسحا  لدع و  يرایـسب  و  يزیر ]  نوخ  ءامد [  زا  ّفک 

ار مد ت_و  _ مآ _ي_ر ! مَـْالا َ_ا  هُّیَا _ل ش_د و گ_ف_ت :  خاد دـمحم  رب  زین  يرفعج  مشاـهوبا  و  دـنتفگ ، تینهت  رفظ  حـتف و 
هد _ نز مل  هلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر _ر  گا يز ك_ه  _م ب_ه چ_ي_ يو ت_ه_ن_ي_ت گ_

 : تفگب رعش  نیا  دمآ و  نوریب  مشاهوبا  سپ  تفگن ،  یباوج  ار  وا  دمحم  تفگ !  تیزعت  ار  وا  دیاب  دوب 

اِّیبَو ُهُولُک  رِهاط  یَنب  ای 

يِرَم ُْریَغ  ِِّیبَّنلا  َمَْحل  َّنِا 

ُهّللا ُهَِبلاط  َنُوُکَی  اْرتِو  َّنِا 

ِّيِرَْحلِاب ُهُحاَجن  ٌْرتَِول 

هناخ ره  رد  ربمغیپ  دالوا  ياهرس  تفگ  دنهد و  چوک  ناسارخ  بناج  هب  ار  ییحی  تیب  لها  ناریسا  درک  رما  دمح  پ_س م_
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.دوش یم  هناخ  نآ  تمعن  لاوز  ثعاب  دشاب  هک  يا 

ییحی و تـــیب  _ل  ها نار  _ي_ سا _ي ك_ه  ما هدر ك_ه ه_ن_گ_ _ث ك_ يد را ح_ _ّ _ن ع_م با زا  جر  _ فـــلاو _ با
یگتسخ ترثک  زا  ناشیا  زا  یکی  هاگره  دندیناود و  یم  ار  ناشیا  هنهرب  ياپ  اب  مامت  یتخـس  هب  دندروآ  یم  دادغب  هب  ار  وا  باحـصا 

ير _ي_ سا دو ك_ه ب_ا  هد ب_ هد ن_ش_ نا ش_ن_ي_ _ مز نآ  و ت_ا  _د ، ندز یم  ندرگ  ار  وا  دـنام  یم  بقع  بعت  و 
(146) .دننک يرا  _ت_ فرد _ن ن_ح_و ب_ يا ب_ا 

نب دمحم  سپ  دننک ، اهر  سبح  دنب و  زا  ار  ناریسا  هک  دیسر  هّللاب  نیعتسم  بوتکم  دندوب  دادغب  رد  هک  یمایا  نامه  رد  هلمجلاب ؛  و 
سبحم رد  ات  تشادـب  سب  رد ح_ ار  وا  ار ك_ه  هطرـش ي_ح_ي_ي  بحاص  حانج  نب  قاحـسا  رگم  درک  اـهر  ار  یگمه  رهاـط 

.دندرک بارخ  وا  يور  رب  يراوید  دندنکفا و  يا  هبارخ  رد  ار  وا  هزانج  سپ  درک ، تافو 

_ي ما _ي_ت و ح_ عر رب  ؤر ف  فوطع و  ناسح و  ـالاریثک  ّریخ و  نّید و  عرو و  فیرـش و  يدرم  ییح  ي_ هل ؛  _م_ جـلا و ب_
هّماع و هّصاخ و  زا  مدرم  بولق  رد  وا  لت  اذ ق_ _ هل دومن و  یم  ناسحا  یکین و  ناشیا  اب  هتـسویپ  و  دوب ، نییبلاـط  زا  دوخ  تیب  _ل  ها

تعاـمج دـش و  عـقاو  هاـجنپ  تـسیود و  دود س_ن_ه  رد ح_ _ش  تدا درک و ش_ه_ رثا  تخـس  دـیعب  بـیرق و  ریبـک و  ریغص و 
 : هتفگ رصع  نآ  يارعش  ضعب  هلمج  زا  دنتفگ ، هیثرم  ار  وا  يرایسب 

ییْحَی َدَْعب  ( 147) اهَوْجَش ُْلیَْخلا  ِتََکب 

ُلوُقْصَْملا ُدَّنَهُْملا  ْهاَکب  َو 

ابرَغ اقْرَش َو  ُقارِْعلا  ُهاَکب  َو 

ُلیْزنَّتلا ُباتِْکلا َو  ُهاَکب  َو 

نْکُّرلا ُْتیَْبلا َو  یلَّصُْملا َو  َو 

ُلیوِع ِْهیَلَع  َُهل  اعیمَج  ُرْجِْحلا  َو 

اْنیَلَع ُءامِّسلا  ِطُقْسَت  َْمل  َْفیَک 

اُولاق َمْوَی 
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ُلیتَق ِْنیَسُْحلاُوبَا 

اوْجَش َْنبُْدنَی  ِّیبَّنلا  ُتاَنب  َو 

ُلوُمُه َّنُهُعُومُد  ٌتاعِجُْوم 

ارَْدب ِهَّیزَّرِلل  ( 148) َنّیثَُری َو 

ُلیلَج ٌزیزَع  ٌعِظْفُم  ُهُدْقَف 

يداعَالا ُفُویُس  ُهُهْجَو  ْتَعَطَق 

ُلیمَْجلا ُمیسَْولا  ُهُهْجَو  ِیبَِاب 

ِیلَع ِْلتَِقل  ٌرِکْذُم  ُُهْلتَق 

ُلوُسَّرلا يِذُوا  َمْوَی  ٍْنیَسُح  َو 

ْمِْهیَلَع اْفقَو  ِهلِالا  ُتاوَلَص 

ُلوُکَث َّنَحَو  ٌعِجُْوم  یَکب  ام 

یلین میرکلاد  _ن ع_ب_ يدـلا ثایغ  نب  یلع  نیدـلاءاهب  ریرحن  همالع  هباّسن  لجا  دیـس  تسا :  هعمّدـلاوذ  نیـسح  باـقعا  زا  زین  و 
هک تسا  نامه  وا  و  یقت .  ملاع  نیدلا  ثایغ  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  نب  دـمحا  نب  هّللادـبع  نب  دـیمحلادبع  نبا  یفجن 

_ت_ن_د ساو _د و خ_ ندو _ بر ار  وا  _ه_يا  سا _ بــل _د و  ندر هــل ك_ وا ح_م_ رب  هراوـــس  طـــش  رد  بارعا  زا  یعمج 
نیدـــــلا لــــالج  _ن س_ي_د  با .د  _ ندر ار ش_ه_ي_د ك_ وا  _ع ش_د  نا _ن_د م_ _يا بر ار ب_ وا  _ل  يوار س_

یقتلا هّللادـبع  ثدـحم  لـضاف  ملا  _ن ع_ با دـنک  یم  تیاور  وا  زا  ریبـک )  رازم  رد (  يدهـشملا  رفعج  نب  دـمحم  هک  دـیمحلادبع 
_س_ي_ن حـلاو _ با _م_د ب_ن ن_ق_ي_ب  حا _ن  يدـلا بیقن ش_م_س  نبا  قارع  بیقن  هماسا  نیدـلا  مجن  نبا  هباسّنلا 
_ف ير _ شلا یل ع_م_ر  _ عو _ با بــــــــلا م_ح_م_د ب_ن  _ طو _ با ّ_با  _ل ن_س ضا یل ب_ن س_ي_د ف_ ع_

دوــخ ياــج  هـب  وا  تـسد  هــب  دوــس  ــالارجح  مــهن  یــس و  دصیــس و  هنــس  رد  دو و  جا ب_ _ي_ر ح_ ما _ل  یل _س ج_ یئر
وا يدنچ  دندرب و  هفوک  هب  دـندنک و  ار  دوس  الارجح  دـندمآ و  هکم  هب  _ط_ه ك_ه  مار _ع_ه ق_ قاو رد  و  _ش_ت .  گر ب_

.دندرک بصن  دجسم  متفه  نوتس  رد  ار 

ْنَا َّدـُبال  دومرف : هفوک  رد  يزور  هک  دوخ  هّیبیغ  رابخا  رد  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  دوب  هدرک  هراشا  هعقاو  _ن  يا و ب_ه 
و متفه ؛  نوتس  هب  دومرف  هراشا  نو و  _ن س_ت_ يا رد  دو  هتخیوآ ش_ هک  نآ  زا  يا  هراچ  تسین  ِهَیِراّسلا ؛ ِهِذه  ِیف  َبَلُْصی 
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_ن_ي_ن مو _ مـلار _ي_ ما شد  ّ_ه ج_ _ت ك_ه ق_ب سا نا  _ل ه_م_ یل دیــس ج_ نــیا  و  تــسا .  ینــالوط  هــصق  نــیا 
مئاقلا ءاـبقّنلا  بیق  _ه ن_ ّ_س_با نلا _ن ي_ح_ي_ي  با .دو  لا خ_ ّصل م_ زا خ_ در  ار ب_ن_ا ك_ مـال  _ سلا _ه  یل ع_

دیز نبا  هعمّدلاوذ  نیسحلا  نب  ییحی  نب  رمع  یلع  یبا  نبا  ثّدحم  دمحا  هقتاع  یبا  نبا  رهاّطلا  بیقّنلا  هباسّنلا  نیـسحلا  نبا  هفوک  هب 
 . مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نبا  دیهّشلا 

وا هفیرـش  تافیلءات  هلمج  زا  رامـش و  یب  شبقانم  رایـسب و  شنءاش  تلالج  روکذـم  یل  _ن ع_ يدـلاءا ب_ه_ هل ؛  _م_ جـلا و ب_
ك_ت_با _ن_د (  نا _د م_ نا هدر  نآ ن_ق_ل ك_ زا  و  هدومن ،  دامتعا  نوکر و  نآ  رب  راثآ  هندـس  رابخا و  هدـقن  هک  تسا 

باتک و (  هیلع )  هّللا  تاولص  نامّزلا  بحاص  روهظ  تامالع  یف  نام  الا ي_ _ل  ها رورـس  باتک  و (  دیـضّنلا )  رّدلاو  هئیـضملا  راونا 
 . کلذ ریغ  و  خیش )  ریغص  حابصم  حرش  و (  فاّشکلا )  بحاص  یلع  دّرلا  یف  فاصن  الا  هبیغلا و 

_ي_ذ ش_ي_خ مل یّلح و ت_ دهف  نبا  و  رئاصبلا )  رصتخم  بحاص (  یّلح  نامیلـس  دا ش_ي_خ ح_س_ن ب_ن  _ت_ سا
فیرــشلا دــم  وا م_ح_ _ت و ج_د  سا _ن  يّدــلاد _ح_ق_ق_ي_ن و س_ي_د ع_م_ي_ مــلار ش_ه_ي_د و ف_خ_

نا ثد ه_م_ دمحا م_ح_ تسا و  ثدحم  دمحا  هقتاع  یبا  نبا  هباسّنلا  نیـسحلا  نب  ییح  _ن ع_م_ر ب_ن ي_ با _ل  یل _ جـلا
نآ ار  نییولع  زا  کـیچیه  دوـب و  لوـمت  هیجو و م_ يدرم  وا  هک  هتفگ  وا  قـح  رد  بلاّـطلا )  هدـمع  _ب (  حا _ت ك_ه ص_ سا

ار نیمز  بیرج  رازه  تشه  داتفه و  ییاهنت  هب  لاـس  کـی  رد  دـنا  هتفگ  یـضعب  دوبن ، تحـالف  تعارز و  كـالما و  لاوما و  رادـقم 
.دومرف یم  تعارز 

ناوید رد  یتقو  هک  _ت  سا _ن  يا وا  _ت  بئار ح_ك_يا زا غ_ و 
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لا _ن ح_ يا رد  دو  _ر ب_ ضا ناو ح_ _ يد رد  _ه  يو هلوّدلاّز ب_ن ب_ _ر ع_ يزو هّللادـبع  نب  رّهطم  دوب و  هدومرف  سولج 
_ب_با سا يار ت_ه_ي_ه  هک ب_ تسا  ناـنچ  هتـسیاش  دـسر و  یم  هفوـک  هب  هـطمارق  لوـسر  هـک  دیـسر  وا  هـب  عـی  _ قو ت_
درک تراشا  وا  هب  داد و  ناشن  فیرـش  هب  ار  عی  _ قو نآ ت_ ریزو  هّللادبع  نب  رهطم  .دوش  بوتکم  هفوک  هب  يز  وا چ_ي_ _عا  فد

هب ریزو  سپ  نآ  زا  دنک  مهارف  ار  وا  جاتحیام  لزنم و  دراد و  هناور  هفوک  هب  لوسر  صخـش  نآ  هب  تمدخ  نیا  ناونع  هب  ار  یکی  هک 
نو چ_ .دو  ب_ لا  ح_ نآ  ب_ه  _ت_ي  س_عا و  _د  يدر گ_ لو  م_ش_غ_ ناو  _ يد م_ه_م_تا  ب_ع_ض 

يور زا  دید و  هتسشن  دوخ  لا ب_ر ج_يا  هدو خ_ي_ _ سآ لا و  _ بلا غرا  ار ف_ _ف  ير _ف_ت گ_ش_ت ش_ م_تل
_ل سا نوا و ت_ك_ _د ك_ه ب_ه ت_ه_ رو ن_ب_شا _ ما نآ  زا  هیــضق  رما و  نــیا  فیرـــش !  يا  هــک  تــفگ  بــجعت 

ریزو دنتسه ، راک  بابسا  هیهت  رد  هک  دمآزاب  باوج  مداتسرفب و  لوسر  هفوک  بناج  هب  نم  انامه  تفگ :  فیر  .درذ ش_ ب_گ_
یفوک و ياهغرم  دادغب  رد  ار  وا  هک  داد  ربخ  ار  وا  فیرش  تفرگ ،  ندیسرپ  رما  یگنو  زا چ_گ_ يو  زا  درک و  بجعت  رما  نیا  زا 

هفوک هب  غرم  طسوت  هب  ات  مدرک  ناـمر  يدومرف م_ن ف_ تراـشا  ارم  يدز  يءار  هچنآ  هب  وت  نوچ  تسا و  هیدادـغب  رویط  هفوک  رد 
_ن_ك يا _ت و  فا لو ي_ _ صو _ه  فو بو ب_ه ك_ نآ م_ك_ت_ دیسر ك_ه  زاب  ربخ  نونکا  مه  دتسرفب و  بوتکم 

(149) .دنتسه لوغشم  _ر  ما _ت  _عا طا ب_ه 

نب دمحم  نب  یلع  نب  دمحا  نب  نسحلا  نب  دمحم  نحلاوبا  نیدلا  مجن  فرّشلاءاهب  لجا  دیس  تسا  هعمّدلاوذ  نیسح  باقعا  زا  زین  و 
نب رمع 
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ههفیحـص لوا  رد  هک  هعمّدـلاوذ  نیـس  _ حـلا رمع ب_ن ي_ح_ي_ي ب_ن  نبا  ثدّـحملا  دـمحا  نب  هباسّنلا  نیـسحلا  نبا  ییحی 
وا زا  زین  ءاس  ؤرلادیمع  زا  ریغ  يرایس  _ت ب_ _ت م_ي ك_ن_د و ج_م_عا ياور وا  زا  ءاس  ؤرلادیمع  تسه و  شمـسا  هلماک 

امن و نب  هّللا  هبه  خیـش  يدهـشملا و  نب  دمحم  خیـش  دلاو  یل  نو و ج_ع_ف_ر ب_ن ع_ نبا س_ك_ دننام  دـننک  یم  تیاور 
 . ناوضّرلا مهیلع  ناشیا  ریغ 

مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  موس  رسپ  یسیع  رکذ 

_ت ب_ه سا _ب  قـــــــــــل _ح_ي_ي و م_ يو _ با _ت ب_ه  سا ّ_ي  _د م_ك_ن يز _ا ع_ي_س_ي ب_ن  نا ه_م_
تـشکب دوب  هتفرگ  مدرم  رب  هار  رـس  دوب و  ناگچب  ياراد  هک  ار  يریـش  یتقو  هک  تفای  نآ  زا  بقل  نیا  لا و  الا ش_ب_ _م  تو م_

 . ناگچبریش هدننک  میتی  ینعی  تفای  لابش  الا  متوم  بقل  تقو  نآ  زا 

رد و _ قــلا _ل  یل يدر ج_ وا م_ هدو و گ_ف_ت_ه ك_ه  وا ن_م_ زا  _غ_ي  یل _ش ب_ جر س_ت_يا _ فـــلاو _ با
دمحم هّللاد  تر ع_ب_ نآ ح_ض_ ردار  مالـسلا و ب_ هیلع  قداص  ترـضح  زا  و  هدوب ،  دهز  يوقت و  عرو و  ملع و  بحا  ص_

.دندرمـش یم  كرابم  ار  وا  مدقم  وا  رـصع  ءاملع  درک و  یم  تیاور  مهریغ  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  دیز  دوخ  ردپ  زا  مالـسلا و  هیلع 
(150)

حدـم یتیاور  قفاوم  _ن  کل دومن و  یم  مارتحا  میظعت و  تدایز  هب  ار  وا  دوب و  مات  یتدارا  وا  ار ب_ا  يرو  نا ث_ و س_ف_ي_
 . هتشگ رهاظ  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  دوخ  نامز  ماما  هب  هبسّنلاب  وا  زا  یتراسج  یبدا و  ءوس  هچ  تسا  رظن  لحم  وا 

ود ت_ن ك_ش_ت_ه نآ  نوـچ  دوـب و  رـضاح  نسح  نب  هّللادـبع  نارـسپ  میهاربا  دـمحم و  هعقاو  رد  یـسیع  هلم ؛  _ جـلا و ب_
هناخ رد  هفوک  رد  تسج و  لازتعا  مرم  زا  یسیع  دند  ش_
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دو ناهنپ ب_ یـسیع  هک  یمایا  رد  تفای و  تافو  ات  تشاد  هدیـشوپ  مدرم  زا  ار  شبـسن  تشگ و  يراوت  ّیح م_ نب  حـلاص  نب  یلع 
مراد تسود  هک  فگ  ردپ  هب  دیز  نب  دمحم  نب  دمحم  بلاطلا )  هدـمع  بحاص (  لوق  هب  دـیز و  نب  نیـسح  ي_ح_ي_ي ب_ن 

هتـشاد ییومع  نینچ  نم  هک  نم  رب  تسا  حـیبق  انامه  منک ،  تاـقال  ار م_ وا  اـت  تسا  اـجک  رد  ییوگب  ینک و  تلـالد  میومع  رب  ارم 
وت يومع  هکنآ  هچ  نک ؛  رد  هب  رـس  زا  لای  _ن خ_ يا نا !  _ جر يا پ_س_ رد گ_ف_ت :  پ_ میاـمنن .  رادـید  ار  وا  مشاـب و 

تلالد وا  يوس  هب  ار  وت  رگا  مسرت  یم  دوش و  هتخانش  دراد ك_ه  _ت ن_ سود _ت و  سا هدر  نا ك_ ار پ_ن_ه_ دوخ  یسیع 
باــب نـیا  رد  ییحی  دــهد ، رییغ  ار ت_ دو  لز خ_ _ت_د و م_ن_ فا يور ب_ه س_خ_ت_ي  وا  دز  ك_ن_م و ب_ه ن_

.دهد ناشن  ار  یسیع  ناکم  هک  دومن  یضار  ار  ردپ  هکنآ  ات  درک  رارصا  هغلابم و 

نو ب_ه نـک چ_ رفــس  هفوـک  هـب  هنیدــم  زا  ینک  تاــقالم  ار  دوـخ  يوــمع  یهاوــخ  رگا  رــسپ ! يا  تـف :  ح_س_ي_ن گ_
يارب ار  _ه  چو نآ ك_ و  _ه ،  چو نالف ك_ هب  ورب  یتسناد  نیا  نوچ  امن ، شسرپ  ّیح  ینب  هلح  زا م_ يد  _ي_ سر _ه  فو ك_

رب وت  نکل  تست ؛  يومع  هناخ  نآ  یناشن ،  نالف  تف و  نال ص_ هب ف_ ینیب  يا  هناخ  يدیسر  هچوک  نآ  هب  نوچ  درک ، فصو  وا 
نـس هب  تماق  دنلب  ینیب  يدرم  هاگنآ  برغم ،  _ت  قو _ه ب_ن_ش_ي_ن ت_ا  چو _ل ك_ ياوا رد  ورب  هکلب  نیـشنم  هناخ  رد 

وا یناشیپ ]   ] ههبج رد  هدجس  راثآ  دراد و  ییوکی  ترو ن_ هک ص_ تلوهک 
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یم ن_ه_د دراد و  یم  رب  هک  یمدق  ره  هب  هتشگرب و  ییاّقس  زا  هتخادنا  شیپ  رد  يرتش  دراد و  رب  رد  مشپ  زا  يا  هّبج  تسا .  نایامن 
 ، _ت سا وـت ع_ي_س_ي  يوـمع  صخـش  ناـمه  دزیر  یم  ورف  وا  نامــشچ  زا  کـشا  دروآ و  یم  اـج  ار ب_ه  اد  _ر خ_ كذ

دهاوـخ تشحو  زا ت_و  اد  _ت_ با تیوـمع  روآ و  وا  ندرگ  رد  تسد  نک و  مالـس  وا  رب  زی و  _ خر يد ب_ _ يد ار  وا  نو  چ_
هک نکم  ینالوط  وا  اب  ار  دخ  سلجم  ینک و  یم  تاقالم  وا  اب  یمک  نامز  سپ  .دوش  نکاس  شبلق  ات  ناسانشب  وا  هب  ار  دوخ  وت  درک 

دـش و ب_ه دـهاوخ  ناهنپ  زین  وت  زا  هنرگو  ورم  وا  دزن  هب  رگید  نک و  عادو  ار  وا  هاگنآ  دسانـشب  ار  وا  دـنیبب و  ار  امـش  یـسک  ادابم 
هب هدومن  عادو  ردـپ  اب  هدرک  رفـس  زیهجت  سپ  درک ، مهاوخ  تعاـطا  يدومرف  هچنآ  تفگ :  ییحی  داـتفا ، _د  هاو ّ_ت خ_ م_ش_ق

.دش ناور  هفوک  بناج 

شردـپ هک  ار  هناخ  نآ  دومن و  شـسرپ  ّیح  ینب  هلحم  زا  و  دـش ، دوخ  مع  سـسجت  رد  هاگنآ  دومن ، لزنم  هدیـسر  هفوک  هب  نو  چ_
هک دید  ار  يدرم  هاگان  درک ، بورغ  باتفآ  هک  یتقو  ات  تسـشنب  ومع  راظتنا  هب  هچوک  نوریب  رد  سپ  دومن ، ادـیپ  دوب  هدرک  فصو 
یم دراد و  یم  رب  هـک  یمدـق  ره  دوـب و  هداد  یناـشن  شردــپ  هـک  یفاـصوا  ناـمه  _د ب_ه  يآ هتخادــنا و م_ي  شیپ  رد  يرتـش 

ییحی دزیر ، یم  ورف  شناگدــــید  زا  کــــشا  دـــــنک و  _ت م_ي  كر اد ح_ _ر خ_ كذ _ش ب_ه  _ه_يا بــــل دراذ  گ_
.دومن هقناعم  وا  اب  درک و  مالس  وا  _ت و ب_ر  سا _ خر ب_
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! ومع يا  متفگ :  درک ، تشحو  نم  زا  دنک  تشحو  _س_ي  نا زا  _ش_ي ك_ه  حو دننام  میومع  مدرک  نینچ  نوچ  تفگ  ییحی 
تسیرگ نانچ  دینابسچ و  هنیس  هب  ارم  دینش  نم  زا  نیا  نوچ  مشاب .  ردار ت_و م_ي  دیز پ_س_ر ب_ نب  نیـسح  نب  ییحی  نم 

_ي_د و نا _ باو ار ب_خ_ دوخ  رتش  دمآ  نتـشیوخ  هب  يردق  نوچ  درک ، دهاوخ  هتکـس  لاحلا  متفگ  هک  دـش  بلقنم  شلا  و ح_
کی کـی  ناـکدوک  ناـنز و  نادرم و  زا  دوخ  _ل ب_ي_ت  ها نا و  _ش_ يو لاو خ_ _ حا زا  ب_ا م_ن ب_ن_ش_س_ت و 

نا _ش_ يا لا  زا ح_ ها ك_ه  _گ_ نآ _س_ت .  ير وا م_ي گ_ مداد و  حرــش  وا  يارب  ار  ناــشیا  تــالاح  نــم  دیــسرپ و 
لا م_ن زا ح_ _ر  گا كر !  يا پ_س_ در و گ_ف_ت :  يار م_ن ن_ق_ل ك_ ار ب_ دو  لا خ_ عـل ش_د ح_ م_ط_
زور ب_ه هدر ه_ر  _ه ك_ يار ار ك_ رتـش  نیا  ما و  هدرک  ناـهنپ  مدرم  زا  ار  مدوـخ  لاـح  بسن و  نم  هک  نادـب  یـشاب  هتـساوخ 

یم شبحاـص  هب  ار  رتـش  ترجا  مدر  هـچنآ ت_ح_ص_ي_ل ك_ مرب و  یم  مدرم  يارب  مـنک و  یم  راـب  بآ  مور و  یم  ییاّـقس 
نآ رد  مناوتن  هک  دوش  ادیپ  نم  يارب  یعنام  يزور  رگا  منک و  فر م_ي  دو ص_ توق خ_ هجو  رد  دشاب  هدـنام  یقاب  هچنآ  مهد و 

ارحص هب  هفوک  زا  مرجال  فر ك_ن_م  مراد ك_ه ص_ _ي ن_ تو ار ق_ زور  نآ  مور  نور  بآ ك_ش_ي ب_ي_ هب  زور 
و را  _ت خ_ي_ سو _و و پ_ ها گر ك_ ي_ع_ن_ي ب_ لو ،  لو ب_ق_ ف_ض_ زا  و  مو  نور ي_م ش_ ب_ي_

ناهن تد ك_ه پ_ _ن م_ يا رد  و  منادرگ ،  یم  دوخ  ياذغ  توق و  ار  نآ  منک و  یم  عمج  دنا  هدنکفا  رود  مدرم  هک  اهنیا  لاثما 
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نم هب  ار  دوخ  رتخد  مدـنام  هناـخ  نیا  رد  هک  يدـنچ  هتخانـشن و  ارم  زونه  هناـخ  بحاـص  ما و  هدرک  لزنم  هناـخ  نیمه  رد  ما  هتـشگ 
هب ار  رتخد  هک  تفگ  نم  هب  شرداـم  دیـسر  غولب  ّدـح  هب  نوچ  دومرف ، _ت  مار نم ك_ هب  يرتخد  وا  زا  یلاـعت  قح  درک و  جـیوزت 

رارـصا ما  هجوز  مدادن  خساپ  ار  وا  نم  .دنا  هدمآ  وا  يراگتـساوخ  هب  هک  اریز  نک ؛  جیوزت  تسا  ام  هیاسم  اّقـس ك_ه ه_ نالف  رـسپ 
رتخد هک  مهد  ربخ  ار  وا  _م و  يو يو ب_گ_ اـب  ار  دوخ  بسن  هک  مدرک  یمن  تءارج  مدوب و  تکاـس  باوج  رد  نم  درک  یغیلب 

رقف و هظحالم  هب  نم  هجوز  تسین .  اّقـس  درم  نـالف  رـسپ  وا  نءاـش  مه  وفک و  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  دـنزرف  نم 
نیا ب_با رد  مرجـال  هداـتفا ،  شگنچ  هب  دـیجنگ  یمن  شلاـیخ  رد  زگره  هـک  يا  هـمقل  تشادـنپ  ناـنچ  نـم  یماـنمگ  سـالفا و 

قح _ت_م .  ساو ار خ_ رما  نیا  تیافک  ادـخ  زا  مدـش و  زجاع  راک  ریبدـت  زا  نم  هکنآ  اـت  در  را ك_ _ه ب_س_ي_ غلا م_ب_
کی نم  ناجرـسپ  نکل  مدـش ،  تحار  وا  هص  زا غ_ تفای و  تافو  مرتخد  يزور  دـنچ  زا  دـعب  دومرف و  باجتـسم  ارم  ياعد  یلاـعت 
هدنز مرتخد  هک  یمادام  هک  تسا  نآ  هصغ  نآ  دشاب و  هتـشاد  لد  رد  هصغ  ردق  نآ  يدـحا  منک  یمن  نامگ  هک  دـنام  ملد  رد  هصغ 
رتخد هکنآ  هن  یشا  یم ب_ مناخ  يربمغیپ و  نادنزرف  زا  وت  هدید  رون  يا  هک  میوگب  وا  اب  مناسانشب و  وا  هب  ار  دوخ  متسناوتن  نم  دوب 

درمب وا  یشاب و  هلمع  کی 
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دوش و هتخانـش  هک  اداـبم  مورن  وا  دزن  هب  رگید  هک  داد  مسق  ار  در و م_ عادو ك_ نم  اـب  میوـمع  سپ  تسنادـن ؛  ار  دوـخ  نءاـش  و 
دوب هعفد  کـی  ناـمه  مدرکن و  رادـید  ار  وا  رگید  منیبب  ار  وا  متفر  رگید  زور  زا چ_ن_د  پ_س م_ن ب_ع_د  ددرگ ، ریگتـسد 

(151) .وا اب  نم  تاقالم 

تفگ دوب  دیز  یسیع ب_ن  نیصوصخم  یلع و  نب  دیز  باحـصا  زا  هک  یـشباو  بیـصخ  زا  هدر  _ت ك_ ياور جر  _ فلاو _ با
دوب و ارحـص  رد  هک  دوب  اسب  میتفر و  یم  فوخ  لاح  اب  وا  ندـید  هب  ام  یهاگ  دوب  ناـهنپ  يراوتم و  هفوک  رد  یـسیع  هک  یتاـقوا  رد 

امش رب  مدوب  نمیا  نم  هک  متشاد  تسود  هّللاو  تفگ  یم  ار و  ام  درک  یم  ثیدح  تسشن ب_ا م_ا و  یم  سپ  درک  یم  یـشک  بآ 
اب _ث  يد زا ح_ مدرب  یم  هشوت  ار و  امـش  اـب  تسلاـجم  مداد  یم  لوـط  سپ  وا  ناوـعا  یـسابع و  يد  اـهنیا ي_ع_ن_ي م_ه_ زا 
رد تاولخ و  رد  متسه  امش  دای  هب  هتسو  مراد و پ_ي_ ار  امش  تاقالم  قوش  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  .اهامش  يور  رب  رظن  اهامش و 

(152  .) يررض ای  يدب  دسرب  سپ  امش  رما  امش و  عضوم  دوشن  روهشم  ات  دیورب  باوخ  رد  دوخ  باوختخر 

وا رما  رب  هد  _ي_ شو هک پ_ دوب  صوصخم  رفن  دـنچ  ار  وا  و  تفاـی .  تاـفو  اـت  دوب  لاـح  نیمه  هب  یـسی  ع_ هل ؛  _م_ جـلا و ب_
و حلاص .  نب  نسح  مراهچ  و  ینار ،  _ف_ عز حا  مو ص_ب_ و س_ رـضاح ، )  رگید (  و  یفریـص ،  قّالع  نبا  یکی  دندوب : علطم 

یمن ار  یسیع  رگا  هک  دوب  ددص  رد  يدهم 
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دیاب و هک  هلیح  ره  هب  تخادنا و  سب  رد م_ح_ ار  وا  تفای و  رفظ  رـضاح )  رب (  هک  یماگنه  ات  دبای  رفظ  نت  دنچ  نیا  رب  لقاال  دبای 
یـسیع نوچ  و  دنتـشک ، ار  وا  ات  دادن  زورب  درک و  نامتک  وا  دریگ  ربخ  رـضاح )  زا (  وا  باحـصا  یـسیع و  زا  رگم  ات  تساوخ  دیاش 

.دومن یم  ناشیا  تلافک  حابص  و  دنامب ، وا  زا  ریغص  لفط  ود  درک  عادو  ار  ایند 

_ر ك_ن_ي_م ها ار ظ_ دوخ  ام  هک  تسا  عنام  هچ  درک  تافو  یـسیع  هک  نونکا  تفگ :  نسح ،  هب  حابـص  هک  هدش  و ن_ق_ل 
_ك_ه ط_بل نآ چ_ه  _م ،  يو _م_ن ش_ يا وا  فوخ  زا  زین  ام  دوش و  تحار  وا  ات  میناسر  يدهم  هب  ار  یسیع  توم  و خ_رب 

.درادـن يراـک  اـم  اـب  رگ  _ يد در  وا ب_م_ لا ك_ه  _ حـلا _ت  سا ار ب_ه ج_ه_ت ع_ي_س_ي  يد م_ا  ندر م_ه_ ك_
هب نم  هک  یبـش  کـی  اـنامه  درک ، مهاوخن  نشور  هّللا  یبـن  دـنزرف  هّللا  یلو  گرم  هب  ار  ادـخ  نمـشد  مشچ  هّللاو !  هن  تفگ :  نسح 
حا ص_ب_ لا ،  تدا ي_ك س_ دا و ع_ب_ زا ج_ه_ _ت  سا مر ب_ه_ت_ر  _ن ب_ _با سرت ب_ه پ_يا تلاــــــح 

ار یـسیع  میتی  ناکدوک  دیز  دمحا و  نم  هاگنآ  تشذگب  ایند  زا  زین  حلاص  نب  نسح  تشذگب  یـسیع  توم  زا  هام  ود  نوچ  تفگ : 
هفالخلاراد هب  هنهک  هماج  اب  دوخ  مدرپس و  يا  هناخ  رد  ار  ناکدوک  مدیـسر  دادـغب  هب  نوچ  متـشاذگ  اپ  دادـغب  بناج  هب  متـشادرب و 

نو ب_ر در و چ_ بلط ك_ ارم  هفیلخ  مدیبلط  راب  نذا  مشاب و  یم  ینارفعز  حابص  نم  متفگ  مدیسر  اجنآ  هب  نو  مدش چ_ يدهم 
تفگ مدش  _ل  خاد وا 
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هب ار  مدرم  هک  ییوت  ادـخ  نمـشد  يا  َكَراد  َبَّرَق  ُهّللا َو ال  َكاَّیبالَو  ُهّللا  َكاـّیَحال  تفگ :  یلب ،  متفگ :  ینارفعز ؟  حابـص  ییوت  : 
يدمآ گرم  يوس  هب  دوخ  ياپ  هب  سپ  گ_ف_ت :  یل ،  ب_ گ_ف_ت_م :  يد ؟  _ ناو یسیع م_ي خ_ نم  نمـشد  تعیب 

هب وت  تراشب  اما  متفگ :  تسیچ ؟  وت  تیزعت  تراشب و  تفگ :  یتیزعت ،  مه  مراد و  یتراـشب  امـش  يارب  زا  نم  هفیلخ !  يا  متفگ :  . 
.دوب وت  شیوخ  معرسپ و  یسیع  هکنآ  هچ  تسا ؛  یسیع  توم  يارب  زین  تیزعت  اما  تسا و  دیز  نب  یسیع  گرم 

؟ در تاـفو ك_ یک  یــسیع  هـک  دیــسرپ  نآ  زا  سپ  دروآ ، ياــج  هـب  رکــش  هدجــس  دــی  _ن ب_ش_ن_ يا نو  يد چ_ م_ه_
نـسح متفگ :  يدادـن ؟  ربخ  ارم  لاـح  ار ت_ا ب_ه  چ_ گ_ف_ت :  _ت ،  سا ها  ود م_ لا  ت_ا ب_ه ح_ گ_ف_ت_م : 
دروآ ياج  هب  رگید  هدجس  دینـش  نسح  گرم  ربخ  نوچ  يدهم  ممآ ،  وت  يوس  هب  نم  درمب  زین  وا  هکنآ  ات  تشاذگ  یمن  حلاص  نب 
هاگنآ دوب ، نم  نانمـشد  نیرت  تخـس  وا  هکنآ  چ_ه  در ؛ _ت ك_ زا م_ن ك_ف_يا ار  وا  ادخ ش_ر  هک  هّللدـمحلا  تفگ :  و 

_د ش_د و م_ن ت_و هاو هدروآر خ_ _ت ت_و ب_ جا هاو ك_ه ح_ زا م_ن ب_خ_ _ي  هاو _ه خ_ چر ه_ درم ! يا  تفگ : 
_ت_ي جا مبلط و ح_ یمن  يزیچ  وت  زا  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  متفگ :  درک ، _م  هاو زا خ_ _ي_ا ب_ي ن_ي_ ند لا  زا م_ ار 

رگا تسا  مسق  ادخ  هب  _ت و  سا دـیز  نب  یـسیع  نامیتی  تلافک  متفگ :  تسا ؟  مادـک  نآ  تفگ :  تجاح ،  کی  زج  مهاوخ  یمن 
يزیچ نم 
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یحرش سپ  مدروآ .  یمن  دادغب  هب  ار  ناشیا  مدیبلط و  یمن  وت  زا  ار ن_ي_ز  تجاح  نیا  منک  تلافک  ار  اهنآ  مناوتب  هک  متشاد  یم 
كاله تسا  کیدزن  هک  هنـسرگ  میتی  ناـکدوک  نیا  قح  رد  امـش  هک  تسا  هتـسیاش  متفگ :  مدرک و  لـقن  وا  ناـکدوک  یـسیع و  زا 

 . یناهرب یناشیرپ  یگنسرگ و  زا  ار  ناشیا  ینک و  يردپ  دنوش 

ریزارــس ش_د، شمــشچ  کــشا  هـک  نادــنچ  تـسیرگب  راــیتخا  یب  دینــش  ار  یــسیع  ناــمی  لا ي_ت_ نو ح_ يد چ_ م_ه_
يارب ار  نا  _ش_ يا لا  يدر ك_ه ح_ بو ك_ ار خ_ _د ت_و  هد ياز خ_ي_ر  اد ج_ خ_ اد ! در خ_ يا م_ گ_ف_ت : 

دزن هب  ار  ناشیا  ورب و  نونکا  _د  نا ناد م_ن  _ نزر دننام ف_ زین  یـسیع  نادنزرف  انامه  يدومن  ادا  ار  ناشیا  قح  يدرک و  لقن  نم 
و دنـشاب ،  یم  نم  ناردـپ  هّمذ  نم و  هّمذ  رد  نم و  ناما  رد  ادـخ و  ناما  رد  یلب  تفگ :  تسا ؟  ناما  ناشیا  يارب  زا  متفگ :  رآ ، نم 
_د و نا _ سر ناـشیا  هـب  یبیـسآ  مروآ  وا  يارب  ار  ناـشیا  رگا  اداـبم  هـک  مـتفرگ  یم  ناـما  وا  زا  مداد و  یم  مـسق  ار  وا  هتـسویپ  نـم 
 ! نـــم بـــیب  يا ح_ مـــال گ_ف_ت :  نا ك_ _ رد پ_يا _ك_ه  نآ داد ت_ا  نا م_ي  _ ما ار  نا  _ش_ يا يد ه_م  م_ه_

ردـپ دوب  ضراع  نم م_ تنطلـس  اب  هکنآ  انامه  مناـسرب ،  یبیـسآ  ار  ناـشیا  نم  هک  تسا  ریـصقت  هچ  ار  _ك  چو لا ك_ _ف_ طا
_د سر دو ت_ا چ_ه  يرا ن_ب_ يو ك_ ارم ب_ا  درک  یمن  تعزاـنم  نم  اـب  دـمآ و  یم  نم  دزن  هـب  زین  وا  رگا  .دوـب و  ناـشیا 

نم دزن  هب  ار  ناشیا  ورب و  زیخرب و  لاحلا  نا ي_ت_ي_م ،  _ كدو ب_ه ك_
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هاـگنآ مهاوخ .  یمن  يزیچ  نم  متفگ :  ینک ،  لوبق  ارم  ياـطع  هک  من  یم ك_ اعدتـسا  مه  وت  زا  دـهد و  تریخ  يازج  يادـخ  رآ 
ناشیا درک و  تقر  ناشیا  لاح  هب  _د  يد ار ب_ نا  _ش_ يا يد  نو م_ه_ چ_ مدر ،  _ر ك_ ضا ار ح_ یـسیع  ناکدوک  متفر و 

نا ك_ن_د و _ش_ يا يرا  _ت_ سر ار ك_ه پ_ _ي  كز در ك_ن_ي_ _ر ك_ ما _ي_د و  نا دوـخ چ_س_ب_ هب  ار 
مدرک و یم  قیقحت  ناشیا  لاح  زا  يدنچ  ره  رد  زین  نم  دو و  نا ن_م_ _ش_ يا _ت  مد _ل خ_ كو چ_ن_د ن_ف_ر ه_م م_

ایند زا  ضرم  هب  دـیز  دـندش و  نوریب  هفـالخلاراد  زا  هاـگنآ  تشگ  لوتقم  نیمادـمحم  هک  یناـمز  اـت  دـندوب  هفـالخلاراد  رد  هتـسویپ 
(153  .) تشگ يراوتم  یفتخم و  دمحا  تشذگب و 

دیهش دیز  نب  یسیع  باقعا  دالوا و  رکذ 

یلع دج  نیسح  هراضغ و  نیس  دمحم و ح_ دیز و  یفتخملادمحا و  دنام : راگدای  هب  باقعا  دنزرف  راهچ  زا  ار  دیز  نب  یسیع  انامه 
بار _ عا ماو و  زا ع_ _ت_ي  ج_م_عا _ه ،  فو رد ك_ درک  جورخ  هّللاـب  يدــتهم  ماــیا  رد  هـک  تـسا  نیــسحلا  نـب  دــیز  نـب 

میظ ير ع_ _ك_ شل ار ب_ا  لا  ها ب_ن م_ي_ك_ يد ش_ .د م_ه_ت_ _ ندر وا ب_ي_ع_ت ك_ _ه ب_ا  فو ك_
نوچ یلع  .دیسر  یم  راوس  تسیود  هب  ناشیا  ددع  هکنآ  هچ  دندش ؛ شحوتم  دیدرگ  یلع  رکـشل  دزـشوگ  ربخ  داتـسرف  وا  گنج  هب 

نم دـنرادن  يراک  نم  ریغ  اب  دـنبل و  ار م_ي ط_ _ك_ر م_ شل _ن  يا مدر !  يا م_ _ا  نا ه_م_ تفگ :  دـیدب  ار  ناـشیا  تشحو 
، درک میهاوخن  نینچ  ام  هک  مسق  ادخ  هب  دنتفگ : دیراذگ ، ناشیا  اب  ارم  دـیور و  دوخ  راک  یپ  متـشادرب  امـش  ندرگ  زا  ار  دوخ  تعیب 

هب مدرم !  يا  تفگ :  یلع  دش ، بلاغ  یعزف  ار  یلع  رکشل  دیسر  لاکیم  نب  هاش  رکشل  نوچ 
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.دییامن نم  تعاجش  ياشامت  دینامب و  دوخ 

زا هکنآ  ات  دز  ریشمش  را  نیمی و ي_س_ زا  ناشیا  رب  دیناود و  میظع  رکشل  نآ  نایم  رد  ار  دوخ  بسا  دیشک و  ماین  زا  ریـشمش  سپ 
سرت زا  رکـشل  درک  هلمح  ناشیا  رب  _د و  مآرد نا  _ش_ يا زا پ_ش_ت  هرابرگید  تفر ،  یّلت  زارف  رب  دـش و  نوریب  رکـشل  ناـیم 

هل _ن چ_ن_ي_ن ح_م_ يا تّر  ود س_ه ك_ دو و  دو ن_م_ دو ع_ لوا خ_ نا  هــب م_ك_ اــت  دــنداد  یم  هچوــک  وا  يارب 
عینـش یتمیزه  هاش  رکـشل  دـندرک ، هلمح  لاکیم  نب  هاـش  رکـشل  رب  دـندش و  يوق  لد  وا  _ك_ر  شل نا ،  _ش_ يا در ب_ر  ك_

نب هزمح  نب  مساقلاوبا  نب  دـمحم  نب  رهاط  اب  ار  وا  مجان  هرـصب  رد  دـمتعم  ماـیا  رد  اـت  دوبب  و  درک ، حـتف  دـیز  نب  یل  دـندومن و ع_
نب مساقلا  نب  دـمحم  نب  _م  سا _ قلا _م_د ب_ن  حا رهاط ب_ن  مالـسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  نبا  سابعلا  نب  هّللادـیبع  نب  نسح 

(154) .دز ندرگ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دیز  نب  نسحلا 

جنز بحاص  مجان  دیز و  نب  یسیع  نب  دمحا  رکذ 

_ك_ه شردا ع_تا هدوـب و م_ هـقف  رد  یباـتک  بحاـص  دـهاز و  گرزب و  هـیقف و  ملاـع و  يدرم  دـیز  نـب  یــسیع  نـب  دــم  _ حا
هدو و _م_ي_ه ب_ بلطملادــبع ه_شا نـب  ثراــح  نـب  هـعیبر  نـب  ساــبع  نـب  نمحرلادــبع  نــب  _ت_ر ف_ض_ي_ل  خد

مل _س_ت و چ_ه_ يود لا  رد س_ _ش  _تا فو ها و ه_ش_ت_م و  لا ي_ك ص_د و پ_ن_ج_ رد س_ شدـــلو  ت_
شرد پ_ _تا  فو _ل  يذ رد  _ك_ه  نا چ_ن_ و  گ_ش_ت  _ي_ن_ا  ن_با را  _ گزور نا  _ پ_يا رد  .داد  يور 
نامز ات  تسیز  _ه م_ي  فال _ خلاراد رد  دـندرک  میلـست  يدـهم  هب  ار  وا  هک  ماگ  نآ ه_ن_ زا  _ت  فر ترا  _ شا ع_ي_س_ي 

دیشر م_ي دزن  هک  هتفگ  بلاطلا )  هدمع  بحاص (  دیشر ،
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_د و يدر نا گ_ تشگ و پ_ن_ه_ صالخ  سپ  دنتـشاد  سوبحم  ذوخءاـم و  ار  وا  سپ  دومن  جورخ  دـش و  ریبک  اـت  تس  _ يز
نیا زا  دوب و  هتشذگ  لاس  داتشه  زا  شرا  _ گزور ما  _ن ه_ن_گ_ يا دو و  _تا ن_م_ فو هر  رد ب_ص_ دو ت_ا  ب_ب_

(155  .) یهتنا دندیمان  یم  یفتخم  ار  وا  يور 

يدرم هک  تسا  شرـسپ  دـمحم  رداـم  وا  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  رمع  نب  یلع  رتـخد  هج  _ يد شا خ_ _ه  جوز و 
 . تفای تافو  سبح  رد  دادغب  رد  هدوب و  لضاف  هیجو و 

نب دـمحم  نب  یلع  نم  هک  هدرک  یم  اعدا  تسا  جـنز  بحاص  هداد  تبـسن  یفتخم  دـمحا  هب  ار  دوخ  هک  یناـسک  زا  دـیوگ : فل  ؤم 
رد دنتفگ و  یم  بلاطوبا )  لآ  یّعد  ار (  وا  یت  _ مشاب و ج_م_عا یم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  نب  یـسیع  نب  دـمحا 
زا شل  _ صا و  ( 156  ( ) ِْتیَْبلا َلْهَا  ْنِم  َْسَیل  ِجـْنَّزلا  ُبِحاص  _ت ( :  سا مال  _ سلا _ه  یل يرکـسع ع_ نسح  ماـما  ترـضح  عیقوت 

تسناد و یم  كرـش  ار  ناـهانگ  ماـمت  تـشاد و  لـیم  جراو  _ه و خ_ قارزا _ب  هذ دو و ب_ه م_ ير ب_ ءار  زا ق_ ي_ك_ي 
.دندوب یجنز  شباحصا  راصنا و 

جور هر خ_ دود ب_ص_ رد ح_ مجنپ  هاجنپ و  تسیود و  هنـس  هدنام  ناضمر  هام  رخآ  هب  زور  هس  هّللاب  يدتهم  تفالخ  ما  _ يا رد 
هنتف و شزیگنا  يارب  ار  _گ ع (_ نز _ت (  دـیدرگ و ج_م_عا کـلام  ار  هرـصب  هدـش و  هرـصب  يوـس  هـب  نآ  زا  در پ_س  ك_

گرز زاو ج_م_ع_ي ب_ _ ها _ي  حاو زاو و ن_ _ ها هر و  رد ب_ص_ ماــــگنه  نآ  رد  تعاــــمج  نآ  تفـــــشآرب و  اــــغوغ 
كالما و رد  دندیرخ و  یم  ار  تعامج  نیا  یحاون  _ن  يا _ل  ها _د و  ندو ب_
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زا دندرک و  یم  تعباتم  ار  وا  زین  ناشیا  بارعا  زا  یتعام  _ت_ن_د و ج_ خا رومءام م_ي س_ تمدـخ  هب  دوخ  ناتـسغاب  عایض و 
نب دــمحا  ساـبعلاوبا  هـّللا  یلع  دــمتعملا  ناـمز  دوـب و  هدرکن  نـینچ  يو  زا  شیپ  سک  چــیه  هـک  _ت  فا روـهظ ي_ یلاـعفا  يو 

هتـسویپ نور ش_د و  يو ب_ي_ گنج  هب  دوب  تفالخ  رما  هب  مئاق  قفوم و  هب  بقلم  هک  لکوتم  نب  هحلـص  شردارب  لکو  م_ت_
ما ت_س_طل _ يا تد  در و م_ هدو ك_ _ سآ وا  زا ش_ر  ار  مدرم  تشکب و  ار  وا  ات  درک  یم  زیرگ  گنج و  ریبدـت  تلیح و  هب 

.دوب هام  راهچ  لاس و  هدرا  _ج چ_ه_ نز _ب  حا و ق_ه_ر ص_

نا و _ نز نتـشک  ءاـسن و  رـسا  ناناملـسم و  ءاـمد  کفـس  رد  دوـب و  لاـع  ـالا ف_ _ي_م  مذ _بل و  قـلا يدر ق_س_ي  وا م_ و 
زا سفن  رازه  دصیـس  هرـصب  رد  هعقاو  کی  رد  هک  هدش  لقن  .در و  يراددو ن_ك_ لاو خ_ _ ما ندر  ترا ك_ لا و غ_ _ف_ طا

(157) .دوب میظع  تخس  مدرم  رب  وا  هنتف  تشکب و  مدرم 

 . هرصب لها  ياهیراتفرگ  جنز و  بحاص  هب  هدومرف  هراشا  ررکم  دوخ  هیبیغ  رابخا  رد  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح 

 : هدومرف هلمج  زا 

َضْرَْالا َنُوریُثی  ٍْلیَخ َو  ُهَمَحْمَح  الَو  ٍمُُجل  ُهَعَقْعَق  ـال  َو  ٌبََجل ] ـال  َو   ] َراـبُغ َُهل  َنُوکَیـال  يذَّلا  ِْشیَْجلاـِب  َراـس  ْدَـقَو  ِِهب  ّینَاَـک  ُفَنْحَا  اـی  ) 
(( 158) .ِماعَّنلا ُماْدقَا  اهَّنَاَک  ْمِهِماْدقَِاب 

 ( جنز بحاص  هب (  هراشا  هبطخ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  هک  هدومرف  هّللا ع_ن_ه  _ي  ضر _ي  ضر س_ي_د 
هن هک  دـنک  یم  ریـس  یهاپـس  اب  ار ك_ه  وا  مر  اـیوگ م_ي ن_گ_ فنحا !  يا  هک  تسا  نآ  ترـضح  نآ  مـالک  ینعم  هدومرف و 

هن ییادص و  هن  يرابغ و  درگ و 
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غرمرتش ياهمدق  دـننام  اهنآ  ياهماگ  دـنناروش و  یم  مه  رب  ار  نیمز  نتـشیوخ  ياهمد  دراد ب_ا ق_ _ي  ما _ گل حال و  زاوآ س_
 . تسا

را گ_ش_ت يو ب_س_ي_ تیعمج  دنتـشگ و  هدـنهانپ  وا  هب  ناـیگنز  هک  جـنز  بحاـص  روهظ  لـئاوا  رد  هک  دـیوگ : فل  ؤم 
_ه ير هر ش_د ب_ه ق_ _ن_گ ب_ص_ هآ نوچ ب_ه  .دوبن  ریشمش  هس  زا  ریغ  هب  وا  هاپس  یمامت  رد  هک  دنا  هتـشون  نیخروم 

جنزلا بحاص  دندروآ و  ياج  هب  ییاریذپ  مزاول  دن و  _ت_ فا وا ب_ش_ت_ رادید  هب  هیرق  ناگرزب  دیسر  خرک  هب  فور  م_ع_
نیز و ار  بسا  نآ  دـندرک و  هیدـه  هیرق  نآ  زا  شرهب  زا  تیمک  یبسا  دـش  داد  _ ما نو ب_ در و چ_ ياپ ب_ هب  ناشیا  اب  بش  نآ 

شناهد فیل  زا  نامـسیر  اب  مه  دـندش و  راوس  دـندرک و  راوتـسا  وا  رب  ینامـسیر  سپـس  دـماین  تسد  هب  اجک  چـیه  زا  دوبن و  ناـگل 
.دنتسب

تـسا مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  لوق  قد  نا م_ص_ _ت_ ساد _ن  يا _د  يو _د م_ي گ_ يد _ حـلا _ي  با _ن  با
 : هدومرف هک 

(159  .) خلا ٌبََجلال  ٌرابُغ َو  َُهل  َْسَیل  يذَّلا  ِْشیَْجلا  ِیف  َراس  ْدَق  ِِهب  ّینَاَک 

: دیامرف یم  فنحا ،  هب  ترضح  نآ  زا  سپ 

ُبَدـُْنیال َنیذَّلا  َِکئلوَا  ْنِم  ِهَلیْفلا  ُمیطارَخَک  ُمیطارَخ  ِرُوسُّنلا َو  ِهَِحنْجَاَک  ٌهَِحنْجَا  اـَهل  یتَّلا  ِهَفَرْخَزُْملا  ِرْوُّدـلا  ِهَِرماـْعلا َو  ُمِکَکِِـسل  ٌلـْیَو  ) 
 ( .ْمُُهِبئاع ُدَقَتُفی  ْمُُهلیتَق َو ال 

هدر ك_ه را ك_ تنیز و ن_گ_ هتـسارآ و  ياه  هناخ  امـش و  نادابآ  ياـهنز  رب  يوک و  رب  ياو  فنحا !  يا  دـیامر : م_ي ف_
زا مو ف_ي_ل  _ طر _ن_د خ_ نا _ه_ا م_ مو _ طر _س و خ_ كر _يا ك_ هــــــــلا _ن_د ب_ نا دراد م_ _ا  هـــــــــلا ب_

، دنک یم  وجت  ار ك_س_ي ج_س_ ناشیا  هدشمگ  هن  دـنک و  یم  هبدـن  یـسک  ناشیا  هتـشک  رب  هن  هک  یهور  چ_ن_ي_ن گ_
دیبع و نایگنز  هک  نوچ 
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نیا زا  دارم  دیاش  و  دنامب ، یلاخ  شیاج  ناشیا  ندش  دوبان  زا  ای  _ه ك_ن_د  بد ناشیا ن_ رب  هک  دنتـشادن  یـسک  دندوب و  بیرغ 
اــهرد و هـک  دــننک  یم  نازیوآ  اهفقــس  زا  اــهترامع  نوریب  هــک  ییاــهایرو  _ش_با و ب_ خا _د ي_ا  نــشاور ب_شا اــهلاب 

ياـــهنادوان اـــه ، هــنا  مو خ_ _ طر .دراد و خ_ _ت_با ن_گ_ه_ فآ _ش  نارا و ت_با _ه ب_ مد زا ص_ ار  _ا  هراو _ يد
تر موـطرخ ف_ي_ل و ح_ض_ هـب  تـسا  هیبـش  رایــسب  دــنا و  هدــیلام  اـهنآ  رب  ریق  هـک  نـیمز  هـب  اـت  تـسا  راوـید  هـب  لــصتم 
 . جنز بحاص  هنتف  رد  ترامع  نیا  نتخوس  ندش و  بارخ  هب  دیامرف  یم  هراشا  شیامرف  نیا  هب  مالسلا  هیلع  نینم  _ؤ  ملار _ي_ ما

هاــجنپ و تـسیود و  هنــس  لاوـش  _م  هد زور ج_م_ع_ه ه_ف_ رد  _د ك_ه  نا هدر  _ي_ن ن_ق_ل ك_ خرو _ا م_ نا ه_م_
بش هعمج و  زور  رد  دز و  شتآ  ار  مدرم  ياه  هناخ  عماج و  دجسم  تشکب و  ار  هرصب  مدرم  دش و  هرصب  لخاد  جنز  بحاص  تفه 

دـیدرگ و راسگنوخ  رازاـب  يوک و  تشگ و  ناور  نوخ  زا  ار  اـهیوج  هکنآ  اـت  دز  شتآ  ار  اـه  هناـخ  تشک و  ار  مدرم  هتـسویپ  هبنش 
دوب یعاتم  ثاثا و  بسا و  ره  اب  دوب  نایاپراچ  ای  ناسنا  رذگهر  هک  اجکره  اه و  هناخ  دیدرگ و  ناتسروگ  ناتـسل ،  کشوک و گ_

 . تخوسب هلمج  هب 

 ( .ُقارْحِْالا ُبْهَّنلا َو  ُْلتَْقلا َو  اَهَّمَع  ُبْطَْخلا َو  ِمُظَع  ِلَبَْجلا َو  َیِلا  َ_ِل  َ_ب ْجلا ِ_َن  _ُق م ير _َ ْحلا َ_َع  سَّتاَو ) 

يانب دـندش  عمج  مدرم  هک  یماگنه  تسا ،  ناما  رد  دوش  رـضاح  هکره  دـنتفگ  دـنداد و  ناما  ار  مدرم  ماع ،  لـتق  _ن  يا زا  پ_س 
نیمز رد  ناشنوخ  يرا و  تداهش ج_ هب  مدرم  يادص  دنداهن و  ناشیا  نایم  رد  ریشمش  دنداهن و  ردغ 
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_ت_ن_د فر ار م_ي گ_ وا  لا  لوا م_ دو  رادــلام ب_ هـکره  هـک  هرــصب  رد  .دــندید  هـک  ار  سکره  دنتــشک  دوـب ، يراــس 
دنتـشک و یم  ار  وا  ناـهگان  ار و  دوـخ  لاـم  _ر ك_ن_د  ها ار ت_ا ظ_ وا  _د  ندر ي_ع_ن_ي ش_ك_ن_ج_ه م_ي ك_
هد ك_ه _ك_ه ن_ق_ل ش_ نآ یم ك_ش_ت_ن_د ت_ا  ار  وا  تــقو  ناـــمه  رد  تـــصرف  نودـــب  دوـــب  ریقف  هـــکره 
راــبا و نآ  رد  در  _ت ب_ب_ مــال نا ب_ه س_ _ه ج_ فــل هر ب_ه ح_ي_ل م_خ_ت_ مدر ب_ص_ زا م_ _س  كر ه_

یم عولط  هاچ  تملظ  زا  تفرگ  یم  ورف  ار  ناهج  بش  یکیرات  نو  هد و چ_ _ يدر ناـهنپ گ_ دـندوب  هدـنک  اهارـس  ار  هک  اـههاچ 
یم یندروخ  شروخ و  راـک  هبرگ  شوم و  گـس و  تشوگ  زا  را  _ چا دو ن_ دو ن_ب_ _ جو یلو م_ _ كءا نوـچ م_ و  دـندرک ،
یم هنوـــگ  نـــیمه  هـــب  دـــندومن و  یم  بورغ  هاـــچ  هـــب  درک  عوـــل م_ي  _ي_د ط_ شرو نو خ_ _ت_ن_د و چ_ خا س_

دندوب نارگ  _ت ن_ قو _ن  يا دنتفاین  تسد  زیچ  چیه  رب  دنامن و  ياج  هب  يزیچ  زین  تاناویح  نآ  زا  هک  نادنچ  دـندی  _ نارذ گ_
_ت_ي و فر _ي گ_ گد _ نز _ت_ش  شو زا گ_ نارگید  يدرمب  یگنـسرگ  زا  سک  ره  دوخ  ناسنج  مه  نانگمه و  زا  ات 
را ب_ر نا س_خ_ت_ي ك_ يدرو و چ_ن_ ار ب_خ_ وا  یتـــشکب و  ار  دوــخ  قـــیفر  يدو  ترد ب_ ار ق_ _س  كر ه_
 : تفگ دندیـسرپ  نآ  ببـس  زا  _د  ير _ت_ه و م_ي گ_ فر تسد گ_ رب  رـس  هـک  دـندید  ار  ینز  هـک  درک  تد  مدر ش_ م_

دـندرک و هراـپ  هراـپ  ار  وا  هک  دوب  هدرمن  رمهاوـخ  زوـنه  دـندروخب  ار  وا  _ت  شو دریمب گ_ اـت  دـندش  عـمج  مرهاوـخ  رود  مدرم 
ملظ نم  رب  تمسق  نیا  رد  شرس و  زج  دندادن  نم  هب  یتمس  وا ق_ _ت  شو زا گ_ _د و  ندو ار ق_س_م_ت ن_م_ وا  تشوگ 

(160 !) دندومن

دش مولعم  _د : يو فل گ_ م_ؤ 
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 : هدومرف هک  هفیرش  هبطخ  نآ  رد  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  شیامرف 

: ( ِرَبْغَالا ِعوُْجلاَو  ِرَمْحَالا  ِتْوَْملِاب  ُِکلْهَا  یلَْتُبیَس  َّسِحال َو  َُهل َو  َجَهَرال  ِهّللا  ِمَِقن  ْنِم  ٍْشیَج  ْنِم  ُهَر  _ْ َ_ص َِکل ي_ا ب ْ_ٌل  يَو _َ ف ) 

هایس هچ  درادن ، شبنج  رابغ و  گناب و  تسا و  دنوادخ  جنکـش  تمقن و  هک  ير  _ك_ شل زا  هر !  يا ب_ص_ ياو ب_ر ت_و 
هر ك_ه يا ب_ص_ _د  دوز ب_شا دوـبن و  رایـسب  بکرم  هحلـسا و  گـنرج  گـنهآ و  زاوآ و  اهرکـشل  رگید  نوـچ  ار  یگنز 

تاـملک نیا  و  ( 161) .دـندرگ هاـبت  طـحق  هب ق_ت_ل و  ینعی  دـنوش ، ـالتبم  ربـغا  عوـج  _م_ر و  حا گر  ب_ه م_ _ل ت_و ، ها
 . تسا یگرزب  هزجعم  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح 

وا باقعا  مالسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  مام  الا  نب  دیز  نب  دمحم  رکذ 

 ، هدوـــب رایــــسب  باـــقعا  قارع  رد  ار  وا  تـــسا و  دیهــــش  دـــیز  نادـــنزرف  نـــیرت  _ك_ چو _د ك_ يز م_ح_م_د ب_ن 
زا يا  هـصق  و  تـشاد ،  لاـمک  _ي ب_ه  تـلا را و ن_ب_ یل ب_س_ي_ ف_ض_ _ع_ف_ر ، جو _ با ك_ن_ي_ت_ش 

هدر ك_ه _ي_ن ن_ق_ل ك_ يوـل تادا و ع_ يار س_ ار ب_ نآ  ریبـک )  یعاد  هک (  تسا  فورعم  وا  يدرمناوـج  توـتف و 
مالـسلا هیلع  نسح  ماـما  ترـضح  دـالوا  رکذ  رد  ار  هصق  نآ  اـم  و  دـنیام ، راـتفر ن_ قیرط  نآ  هب  هداد و  رارق  دوـخ  قشمرـس  ار  نآ 

.دوش عوجر  اجنآ  هب  میداد  شراگن 

_تا فو زا  دوـن و ن_ه ب_ع_د  دـص و  هنـس  رد  اـی  ایارّـسلاوبا  ماـیا  رد  هک  تـسا  ناـمه  دـیز  نـب  دـمحم  نـب  دـمحم  شرـسپ  و 
دز _ت_ه ب_ه ن_ فر ار گ_ وا  رم  ـالارخآ  دــندرک و  تـعیب  يو  اــب  مدرم  اــبطا  _ي_م ط_ب_ هار _ با م_ح_م_د ب_ن 

درک بجعت  نومءام  _ت ،  شاد لا  _ت ب_ي_س_ت س_ قو نآ  رد  _د و  ندا _ت_ سر ور ف_ رد م_ نو  _ مءا م_
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 : تفگ دمحم  َکَّمَع ) ؟ ِِنبِْاب  ِهّللا  َْعنُص  َْتیَاَر  َْفیَک  تفگ ( :  يو  اب  وا ، نس  رغص  زا 

ِْملِْحلاَو ِْوفَْعلا  ِیف  ِهّللا  َنیمَا  ُْتیَاَر 

ِمْرُْجلا ُمَظْعَا  ُهَْدنِع  اریسَی  َناک  َو 

رد ط_ش_ت م_ي هدــش  هراـپ  هراـپ  شرگج  دــیناروخ و  رهز  ار  وا  نومءاـم  هاـگنآ  دوـب  ورم  رد  زور  لـه  _ن_د چ_ يو گ_
نب یلع  رتـخد  هم  _ طا شردا ف_ .دـینادرگ و م_ یم  ار  اـهنآ  تشاد و  تسد  رد  یلـالخ  اـهنآ و  هـب  درک  یم  رظن  وا  تـخ و  _ ير

 . تسا هدوب  بلاط  یبا  نب  رفعج  نب  هّللادبع  نب  یلع  نب  قاحسا  نب  رفعج 

هدو زا م_ن_ك_ر ب_ _ي  ها فورعم و ن_ هب  رمآ  رعاش و  بیدا و  هیقف و  ملاع و  يدرم  دیز  نب  دمحم  نب  رفعج  يرگید  رسپ  و 
زا دعب  شرکذ  دیایب  هک  نیّکـس  دمحا  ردـپ  تسا  وا  ارهاظ  و  تارّجـشملا ،  ضعب  یف  اذـک  هتفر ،  كاخ  هب  روباشین  _ر  جال رد ك_

 . نیا

نیّدلا ماظ  یلع ب_ن ن_ نیّدلاردص  هرهد  دـیرف  هرـصع و  دـیحو  لجا  دیـس  تسا ،  دـیز  نب  دـمحم  داف  _ حا زا  ناد ك_ه  و ب_
 ) دننام هسیفن  تافل  ؤم  بحاص  مولع ،  تالامک و  عیمج  عماج  يزاریش  ناخیلع  دیس  هب  روهـشم  یندم  موصعم  دمحم  ریم  نب  دمحا 

رازه و _ش س_ن_ه  _تا فو کلذ .  ریغ  و  بیرغلا )  هولس  و (  عیبرلا )  راونا  و (  هفالس )  و (  هفیحص )  حرش  و (  هیدمص )  حرش 
دیـس ناردـپ  تسا ،  _د  جا _ل س_ي_د م_ جا ربق س_ي_د  کیدزن  غارچ  هاـش  رد  شربق  هدـش و  عقاو  زاریـش  رد  هدزون  دـص و 

رد رـصعلا )  نایعءا  نساحم  نم  _ص_ر  علا _ه  فال س_ رد ك_ت_با (  دـنا ، هدوب  نیثدـحم  الـضف و  اـملع و  یگمه  ناـخیلع 
همجرت
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: دومرف دمحا ، نیدلا  ماظن  شدلاو 

ٍّد َو _َ ِفَر ج _ْ شَا یِلا  ِ_َي  ْ_ت_ه نِا یّتَح  ٍّدَح  یلَع  ُِفقَا  اّرَجَم ال  َهَّرَجَْملا  َزِواُجا  ْنَا  یلَا  اّرَج  َُّملَه  ُمامُه  ُْنبا  ُمامُه  ٍماِما َو  ُْنبا  ُما  _ مَا ) 
ِباب یلَع  َفِقَن  یّتَح  ٍْملِح  ٍلْـضَفوُذ َو  ّـِالا  اِنبَـسَن  یف  َْسَیل  ِمارِْکلا  ِهِدادْـجَا  ِدَـحَا  لْوَق  مار ِ_ _َ ْملا اذ  یل ه_ _َ اد ع _ِ ها َ_ف_ي ش_ ك

(( 162) .ِْملِْعلا ِهَنیدَم 

 ) رد هّللارون  یضاق  هک  یکتـشد  روصنم  نیّدلا  ثایغ  رـشع  يداحلا  لقعلاو  رـشبلا  دا  _ت_ سا _ت  سا وا  نارد  هل پ_ زا ج_م_ و 
هکلب نوطالفا  وطسرا و  هکنآ  يزاریـش  روصنم  نیّدلا  ثایغ  ریم  الا  ءاملعلا  ثوغ  ءامکحلا و  متاخ  هدومرف :  وا  همجرت  رد  سلاجم ) 

نادیفتـسم و کلـس  رد  طارخنا  هب  تاهابم  ترخاـفم و  يدـندوب  ناـمیا  لـها  هل  نآ ق_ب_ نا  _ مز رد  رگا  نورق  رهد و  ياـمکح 
(163  .) یهتنا يدندومن  شیلاع  سلجم  نامزالم 

رد هدـید ،  دوخ  رد  یناود  همالع  اب  هرظانم  هیعاد  یگلاس  هدراهچ  رد  هدـیدرگ و  غراف  مولع  طبـض  زا  یگلاس  تسیب  رد  دـنیو  گ_
یمظع ترادـص  هب  بانج  نآ  دوب  يوفـص  بسام  ها ط_ه_ تیافک ش_ اب  ّفک  رد  تنطلـس  نامز  هک  شـش  یـس و  دـصهن و  هنس 

قارع زا  یکرک  ققحم  نیدهتجملا  متاخ  بانج  تشه  یـس و  دـصهن و  هنـس  رد  و  دـیدرگ ، کلامم  رودـص  ردـص  هب  بقلم  دیـسر 
كوـل تبحم م_س_ هقیرط  رد  روکذـم  نّیلا  ثاـیغ  ریما  هـب  دـید  یم  مارتـحا  تیاـهن  ناطلـس  بناـج  زا  دـمآ و  زیرب  هـب ت_ برع 

حر ك_ت_با ش_ قـقحم (  باـنج  هـتفه  کـی  رد  هـک  دـنداد  رارق  مـه  اـب  راوـگرزب  ود  نـیا  هـک  دــن  _ يو .دو گ_ _ مر ف_
زا ج_ن_با م_ح_ق_ق ار  _د )  عاو باـــــتک ق_ ریم (  باـــــنج  رگید  هــــتفه  رد  دـــــناوخب و  ریم  دزن  ار  _د )  ير ت_ج_

ات تشذگ  لاو  _ن م_ن_ يا _ي ب_ر  تد .د م_ _ هدا ن_م_يا _ت_ف_ سا
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زا م_ن_ص_ب پ_س ج_ن_با م_ي_ر ، دـندز ، مه  هـب  ار  راوـگزب  ود  نـیا  نیباـم  دـندرک و  ینیچ  ینخـس  نیدـسفم  هـکنآ 
تسویپ يدزیا  تمحر  هب  تش  دصهن و چ_ه_ل و ه_ هنس  رد  دومن و  زار  دو ب_ه ش_ي_ _ت_ع_ف_ا و ع_ سا تراد  ص_

اجنیا رد  شرکذ  هک  تسا  رایـسب  ار م_ن_ص_ن_ف_تا  نآ ج_ن_با  و  تفر ،  كاـخ  هب  شراوگرزب  ردـپ  رازم  راوـج  رد  و 
ریبک نیّدلاردص  هب  فورعم  هک  تسا  میهاربا  نب  دمحم  نّیلاردص  یلاعملاوبا  نیقّقدملا  ءامکحلا و  دیس  شدجام  دلاو  تسین و  مهم 

مالـسلا مهیلع  نیموـصعم  همئا  ترـضح  اـت  وا  داـجما  دادـجا  ءاـبآ و  هدوـمر :  وا ف_ _م_ه  جر رد ت_ هّللارو  _ي ن_ ضا هک ق_
تسا هیروصنم  _ي_ع_ه  فر _ه  سرد م_ وا ، _ر  ثءا زا م_ ( 164  .) یهتنا دنا  هدوب  هیعرـش  مولع  لماح  ثیداحا و  ظفاح  یگمه 

.دومرفب تلحر  ایند  زا  هس  دصهن و  هنس  رد  زاریش ، رد 

هدوب مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  تمدخ  هب  برقم  هک  نیّکـس  دمحا  رفعجوبا  نیّدلارـصن  تسا  ناش  _ يا داد  _ جا هل  زا ج_م_ و 
هل رد ج_م_ _ف  ير نآ ك_ت_با ش_ _ت_ه و  شو وا ن_ يارب  شیوـخ  كراـبم  طـخ  هب  ار  اـضرلا )  هقف  ترـضح (  نآ  و 

 : هدومرف روکذم  دّمحم  نیّدلاردص  دیس  و  هدومرف ،  ضایر  بحاص  هکنانچ  هدوب  همظعم  هکم  دالب  رد  ناخیلع  دیس  بتک 

َرْـشَع َناسارُخ  َءاْقلَت  ِ_َص  ْ_خ ُشا ْنَا  یِلا  ِهَنیدَْـملِاب  َناَک  ْنُدـَل  ْنِم  مالـسلا  هیلع  اضِّرلا  َمام  ِالا  َبِحَـص  يّدَـج  نیکِّسلا  َدَـمْحَا  َّنِا  َُّمث  ) 
هّللا یلـص  ِهّللا  ِلوسَر  ْنَع  ُمالَّسلا  ُمِْهیَلَع  ِِهئابآ  ْنَع  مالـسلا  هیلع  اضِّرلا  ِمامِالا  ِنَع  يوْرَی  ُدَمْحَاَف  يْدنِع  ُُهتَزاِجا  َْملِْعلا َو  ُْهنِم  َذَخَاَف  َنینِس 

 ( .ِهّللُدْمَْحلا َِکلِذب َو  َیلاعَت  ُهّللا  َِینَّصَخ  ْدَق  ٌدَحَا َو  ِهیف  ینُکِرُْشیال  ِِهب  ُدَّرَفَتَا  اّمِم  اَْضیَا  ُدانْسَالا  اَذه  ملس َو  هلآ و  هیلع و 
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وا باقعا  ضعب  مالسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  مامالا  نب  نیسح  رکذ 

_ه یل _س_ي_ن ع_ حــــلا یل ب_ن  هدو ك_ه ح_س_ي_ن ب_ن ع_ _ مر هـــّللا ف_ _م_ه  حر ش_ي_خ م_ف_ي_د 
همع زا  راوگرزب و  ردـپ  زا  رایـسب  ثید  هدر ح_ _ت ك_ ياور هدو و  عرو ب_ _ب  حا _ل و ص_ ضا يدـی ف_ مال س_ _ سلا

ثیدح شردپ  زا  یـسیع  نب  دمحا  مالـسلا ،  هیلع  رقابدّـمحم  ماما  ترـضح  شردارب  زا  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  تنب  همطا  شا ف_
اعد زا  ار  دوـخ  تسد  دوـخ م_ي گ_ف_ت_م ك_ه  اـب  نم  درک  یم  اـعد  هک  ار  یلع  نب  نیـسح  مدـید  یم  تفگ :  هک  هدرک 

(165  .) قلخ یمامت  رد  وا  ياعد  دوش  باجتسم  ات  دروآ  یمن  نییاپ 

حلا نـب ص_ نـسح  زا  هـک  مدوـب  هدـیدن  ار  سک  چـیه  هـک  تـسا  يورم  حــلاص _  نـب  نـسح  _ب  حا ص_ زا س_ع_ي_د _  و 
مال _ سلا _ه  یل _س_ي_ن ع_ حلا نب  یلع  نب  نیـسح  مدمآرد و  هبیط  هنیدم  هب  هک  یماگنه  ات  دشاب  يادـخ  زا  رتکان  ب_ي_م_
هب ار  وا  ایوگ  هک  يدومن  نانچ  فوخ  می و  تد ب_ زا ش_ مدیدن  كانمیب  يادخ  زا  هجرد  نآ  هب  رتفئاخ و  يو  زا  مدـید و  ار ب_

(166) .دنا هدروآ  نوریب  شا  هراب  رگید  هدرب ،  رد  شتآ 

هدرک تیاور  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  نیسح  شردپ  زا  نیسحلا  نب  میهاربا  شمع  زا  نیسح  نب  نامیلـس  نب  ي_ح_ي_ي 
هّللا یلـص  يادخ  لوسر  دجـسم  ار ب_ه  ره ج_م_ع_ه م_ا  رد  دوب و  هنیدـم  یلاو  یموزخم  ماشه  نب  میهاربا  تفگ :  نیـسح  هک 

نیـسح یتفگ ،  ازـسان  ار  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  یتف و  رالاب  يدرک و ب_ر م_ن_ب_ر  عمج  ربنم  کیدزن  ملـس  هلآ و  هیلع و 
ار دوخ  نم  دوب  هدش  رپ  تیعمج  زا  ناکم  نآ  هک  یتقو  رد  مدش  _ر  ضا _ج_ا ح_ نآ رد  يزور  سپ  دیوگ : یم 
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مل هـلآ و س_ هـیلع و  هــّللا  یلــص  ربــمغیپ  فیرــش  ربــق  هــک  مدــید  لاــح  نآ  رد  دوــبر  باوــخ  ارم  سپ  مدینابــسچ  ربــنم  هــب 
نوز ن_م_ي م_ح_ هّللادــبعوبا !  يا  تـفگ :  نـم  هـب  تـشگ ،  ناـیامن  دیفــس  هماـج  اـب  يدر  _ت_ه ش_د و م_ فا ش_ك_

یم هچ  وا  اب  ادـخ  نیب  ار ب_گ_ش_ا و ب_ دوخ  ياهمـشچ  تفگ :  هّللاو ،  یلب  متفگ :  دـیوگ ؟ یم  نیا  هچنآ  ار  وت  ك_ن_د 
هب ربنم  يالاب  زا  هاگا  مال ب_د م_ي گ_ف_ت ن_ _ سلا _ه  یل یلع ع_ هب  هک  یتلاح  رد  ار  ماشه  نب  میهاربا  مدید  سپ  دـنک ،

(167  .) هیلع هّللا  هنعل  درمب  داتفا و  ریز 

هکنآ نیس و  ما ح_ هدو ب_ه ن_ رسپ ب_ ود  ار  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  هک  یتسناد  نیا  زا  شیپ  دیوگ : فل  م_ؤ 
مول ن_ي_س_ت _ي_ف ح_س_ي_ن م_ع_ صو رد ت_ دیفم  خیش  شیامرف  دنتفگ و  یم  شرغـصا  نیـسح  هدوب  رتکچوک 
، رگید یــضعب  و  لــئا ع (_ _ سوـلا كرد  م_س_ت_ ردا (  _ن ش_ي_خ م_ کــل _ت  سا وا  دار  ماد ي_ك م_ ك_ه ك_

نیـسح تسا ،  باقعا  دالوا و  _ب  حا نآ ح_س_ي_ن ك_ه ص_ تهج  ره  هب  دنا ، هدرک  دراو  رغـصا  نیـسح  رب  ار  وا  شیامرف 
زا دنا  هدرک  ثیدح  تیاور  يو  زا  یتعامج  هدوب و  لضاف  ثدحم و  فیف و  يدر ع_ هدوب و م_ هّللادبعوبا  شا  هینک  هک  تسا  رغصا 

راـهچ تصـش و  نس  هب  تفه  هاـجنپ و  دـص  هنـس  رد  تسا  یعیـش  يدـقاو  رمع  نب  ّ_د  كرا و م_ح_م _ب_ ملا نب  هّللادـبع  هلمج 
 . تفر كاخ  هب  عیقب  رد  رک و  تافو  یگلاس 

_ل یل _س و ج_ یئر _ت ك_ه  سا _م  سا رد ق_ هـــــــــــّللاد پ_ هدو ي_ك_ي ع_ب_ ار چ_ن_د پ_س_ر ب_ وا  و 
هدوب هکم  _ل  يز ثد ن_ يدر م_ح_ _ت ك_ه م_ سا _گ_ر ح_س_ن ب_ن ح_س_ي_ن  يد هدو و  ب_
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لضف و بحاص  دندرمش و  یم  مشاه  ینب  لاجر  زا  ار  وا  هک  تسا  نیسح  نب  یلع  نیـسحلاوبا  رگید  هدرک و  تافو  مور  ضرا  رد  و 
_ر م_ي ضا _ش ح_ يار ما ب_ نو ط_ع_ هد ك_ه چ_ وا ن_ق_ل ش_ قـــالخا  زا  هدوــب و  تواخـــس  ناـــیب و  ناـــسل و 

یم رـضاح  وا  يارب  ماـعط  هراـبرگید  داد  یم  لـئاس  هب  ار  دوـخ  ماـعط  دـش  یم  _د  نـل لـئا ك_ه ب_ ياد س_ _د ص_ ندر ك_
_ت قو رد  مر  _ جــال .داد  لــئا م_ي  ار ب_ه س_ ما  نآ ط_ع_ لـــئا م_ي ش_ن_ي_د  ياد س_ زا ص_ _د ب_ ندر ك_
اد لـــئا پ_ي_ _س_ت_د ت_ا س_ رد ب_يا دزن  هـــب  داتــــسرف  ار م_ي  يز  شا ك_ن_ي_ _ه  جوز وا  ندرو  اذ خ_ غ_

.دروخب ار  ماعط  نآ  یلع  ات  دنکن  ادص  لئاس  _د ك_ه  هد يز  وا چ_ي_ دو و ب_ه  ش_

مــال _ سلا هـیلع  قداــص  ترــضح  دــالوا  رکذ  رد  ياــیب  شرکذ و  دــیایب  هـک  _ت  سا جر  _ عا هـّللاد  _گ_ر ع_ب_ي_ يد و 
هّللاد ع_ب_ و  _ي_ل  _م_عا سا ردا  م_ و  تر  ح_ض_ نآ  _ه  جوز ح_س_ي_ن  _ت_ر  خد _م_ه  طا ف_ _ك_ه  نآ

رایـسب برغم  مجع و  دالب  قارع و  زاجح و  رد  رغـصا  نیـسح  ناگدـنامزاب  نادـنزرف و  هلمجلاب ؛  هدوب و  ترـضح  نآ  نار  پ_س_
.دنا هدوب 

_س_ي_ن حـــــلا هـــــّللاد ب_ن  ّ_د ب_ن ع_ب_ هـــــّللاد م_ح_م _ب_ عو _ با شد  _ت ح_ف_ي_ سا نا  _ش_ يا زا 
و هدـش .  عـقاو  کـی  داتـشه و  دـص و  هنــس  شتاـفو  دـنا ، هدرک  رکذ  ار  وا  لاـجر  ءاـملع  هـک  هفوـک  لـیزن  _ي  ند رو م_ _ كذ م_

جر _ فلاو _ با هدو ،  _ل ب_ ضا _س و ف_ یئر يدر  _س_ي_ن م_ حلا هّللاد ب_ن  _م ب_ن ع_ب_ سا شردار ق_ ب_
(168  .) هدومن رکذ  ار  وا  نییبلاطلا )  لتاقم  رد ( 

قح رد  سلا )  م_ج_ رد (  هّللاو  یضاق ن_ هک  رتشوش  رد  نوفدم  رغص  الا  نیـسحلا  نب  نسحلا  نب  هّللادبع  تسا  ناشیا  هلم  زا ج_ و 
لض رد ف_ و  نیلسرملادیس ،  هّیرذ  رباکا  زا  وا  هک  هتفگ  وا 
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هدرک لقن  مه  و  دیدرگ ، دیهش  نید  يداعا  تسد  رد  اذهل  دوب و  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  دوخ  دج  هباشم  تراهط  و 
وا م_س_ت_ن_ص_ر ترا  _ل ع_م_ صا _ي  نا .دو ب_ نیدــباعلا ب_ نـیز  شفینم  بـقل  هّللادــبع و  وا  فیرــش  ماــن  هـک 

امهیلع داوجدّـمحم  ماـما  مظاـک و  یـسوم  ماـما  ترـضح  فـیر  ّ_ه ش_ را ق_ب لوا ب_ _ي ك_ه  سا _ف_ه ع_ب_ یل خ_
رد هـلیمج  یعاـسم  دـندوزفا و  تراـمع  نآ  رب  رتـشوش  یــشعرم  ینیــسح  تاداـس  ارخءاـتم  نآ  زا  دـع  داـهن و ب_ اـنب  ار  مالــسلا 

هّللارکـش دـندومن ، تسا  رتـشوش  عاـق  _ف ب_ طـلا فار و  _ شا زا  وا ك_ه  _تا  كر _ بـلا _ض  راز ف_يا _ج م_ يوز ت_
(169  .) یهتنا مهیمس 

 ) _ت ب_ه سا فور  هک م_ع_ رغـص  ـالا  نیـسحلا  نب  هّللادـبع  نب  رفعج  نب  دّـمحم  نب  یلع  نب  دـمحا  هک  تـسا  ناـشیا  زا  زین  و 
نب یلع  شرـسپ  هدومن و  فینـصت  یبـتک  هدرک و  عامـس  رایـسب  تیاور  نییفوکلا  انباحـصا  زا  هدوب و  همظعم  هکم  میقم  و  یقیق )  ع_

 ) رد یلعوبا  خیـش  و  تسا .  قودـص  خیـش  رـصاعم  لاجر ،  باتک  هریثک و  _ب ك_ت_ب  حا ص_ یقیقع )  هب (  فورعم  دـمحا 
مظاـعا هیماـما و  _ءا  مل هل ع_ _ جا زا  وا  هک  هدومرف  هداد و  رارق  قع )  ار (  وا  تمـالع  دـنک و  یم  لـقن  رایـسب  وا  زا  لاـقملا )  یهتنم 

وا لا  _ جر زا ك_ت_با  ( 170  ( ) _ه صـال خ_ رد (  همـالع  هّللا  هیآ  و  تـسا ،  روهـشم  تافنـصم  بحاـص  هیرـشع  ینثا  ءاـهقف 
یثید ح_ ( 171  ( ) _ن يّدــلا لا  _م_ كا ك_ت_با  رد (  قود  .د و ش_ي_خ ص_ را ن_ق_ل م_ي ك_ن_ ب_س_ي_

رغص الا  نیـسحلا  نب  هّللادبع  نب  رفعج  نب  دّمحم  نب  نسح  شم  وا و ع_ تلز  ولع م_ن_ تلالج و  رد  تسا  حیرـص  هک  هدرک  لقن 
یعاد بناج  زا 
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ما هـبطخ ب_ه ن_ دیــشوپب و  دوـب  نایــسابع  راعــش  هـک  هایــس  هماــج  یعاد ،  تـبیغ  رد  تـشاد .  يراــس  رهــش  تموـکح  ریبـک 
لتق ار ب_ه  وا  دو  تدوا ن_م_ _ت و م_ع_ فر تو گ_ _ي ق_ عاد نو  .در چ_ نا ك_ _ سار _ي_ن خ_ طــــــــــال س_

.دیناسر

تـسا نارهط  ءار  زا ق_ هک ي_ك_ي  کـنو )  رد (  هک  رباـص  یـضاق  هداز  ماـما  هباّـسن  فیرـش  دیـس  تسا  ناـشیا  هل  زا ج_م_ و 
نب رـصن  نب  دّمحم  نب  یلع  مساقلاوبا  تسا :  _ت چ_ن_ي_ن  سا هناحیر )  حور و  رد (  هچنانچ  شفیرـش  بسن  تسا و  نوفدـم 
نب نیـسحلا  نب  یلع  نب  رغـص  الا  یل ب_ن ح_س_ي_ن  هّللادبع ب_ن ع_ي_س_ي ب_ن ع_ نب  یلع  نب  دّمحم  نب  يدهم 

بـسن مل  رد ع_ هدوب و  هیرق  نامه  رد  هداز  ماما  نیا  دـلوت  هک  باقع )  الا  هیاـهن  زا (  هدرک  لـقن  مالـسلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع 
وا زا  دندیسر و  یم  شتمدخ  هب  نیباّسن  هدوب و  وا  ير  هباّسن  هدوب و  يا  هباّسن  ار  يدلب  ره  هتشذگ  ياهنامز  رد  هتـشاد و  زایتما  لامک 

.دندومن یم  هدافتسا 

 : هتفگ هک  هدرک  لقن  هدوب  ير  نیباّسن  زا  یکی  هک  نیّدلادجم  زا  و 

ّتِس َو ِهَنَـس  ِروُهُـش  یف  ِباْسنَالا  ِْملِع  ِیف  ٌهَرَکاذُم  انَْنَیب  يرْجَی  َّیَلَع َو  ُلُخْدَی  َناک  ُهَِسلْجَم َو  ُتْرَـضَح  ْيَّرلِاب َو  ُ_ُه  ْ_ت يَءاَر َ_ْد  َو ق ) 
(172  ( ) .ِهَءامَسْمَخ َنَیْرشِع َو 

نیا اما  رغص ، الا  نیس  نب ح_ نسح  نب  دّمحم  نب  هّللادیبع  نارسپ  یـشعرملا  یلع  قیلّـسلا و  دّمحم  تسا  نا  _ش_ يا هل  زا ج_م_ و 
(173  ( ) ٍدادِح ٍهَنِْسلَِاب  ْمُکوُقَلَس  یلاعت (  هلوق  زا  تسا  ذوخءام  هملک 

نوچ دن و  _ يو م_ي گ_ شعرم )  ار (  زاورپ  دنلب  رتوبک  هک  هتفگ  يرتشوش  هّللارون  یضاق  شعرملا ،  یلع  اما  و 
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تلزنم ولع  هراعتـسا  تهج  شعرم  وا ب_ه  _ي_ف  صو تشاد ت_ فاصّتا  ناکم  تلزنم و  تعفر  نءاـش و  ولع  هب  روکذـم  یلع 
: دنا هقرف  راهچ  اهنآ  هیشعرم و  تاداس  دنا  بستنم  وا  هب  هدومرف :  و  دشاب ، هدوب  وا 

نیطالـس هک  _ن  يّدـلا ماو  ریم ق_ تسا  ناشیا  هلمج  زا  و  دنروهـشم ، عیـشت  هب  هک  ناردـنزام  تاـجرد  یلاـع  تاداـس  لوا _  هقرف 
 : تسا قیرط  نیدب  شبسن  تسا و  گرزب )  ریم  هب (  روهشم  وا  دنا و  بوسنم  وا  هب  ناردنزام  هیشعرم  هیماوق 

رد _ي  تد نآ ج_ن_با م_ و  شعرملا ،  یلع  نب  نسح  نب  یلع  نب  مشاه  یبا  نب  دّمحم  نب  هّللادبع  نب  قداص  نیّدلا  ماوق  دـیس 
تـصش دصتف و  رد س_ن_ه ه_ در و  عو ك_ _ جر دو  یلـصا خ_ نطو  ناردنزام  هب  نآ  زا  دـعب  دوب  لوغـشم  كولـس  هب  ناسارخ 

عطاس تسیرازم  شدهـشم  و  تشگ ،  نوفدم  لمآ  رد  درک و  تافو  کی  داتـشه و  دصتفه و  هنـس  رد  دیدرگ و  ناردنزام  هدنامورف 
دنچ پ_س_ر ار  وا  و  دش ، هتخارفا  نآ  رب  یمیظع  هبق  هتخادرپ  مامت  مامتها  هب  شهاگرا  _ه ب_ يو دهع ص_ف_ رد  هک  راون  الا 
رادمتـسر و رادرـس  نیّدلارخف  دیـس  لمآ و  یلاو  _ن  يّدـلا _ي  ضر _ت س_ي_د  سا هل  نآ ج_م_ زا  هدو ،  _ه_ر ب_ گالاو

؛  يراس يامرفنامرف  نیّدلا  لامک  دیس 

رباکا زا  دنا و  هدومن  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  بهذم  جیورت  دنا و  هدـمآ  اجنآ  هب  ناردـنزام  زا  هک  دـنارتشوش  تاداس  مود _  هقرف 
؛  تسا فیرش  دیس  ریم  ردّصلا  حرشنم  ردپ  و  ریم )  هاش  هب (  ریهشلا  هّللادسا  نیّدلا  سمش  ریما  رادقمیلاع  ردص  ناشیا  رخءاتم 

؛ دنا هدمآ  ناهفصا  هب  ناردنزام  زا  زین  ناشیا  هک  دنا  ناهفصا  هیشعرم  موس _  هقرف 

 _ مراهچ هقرف 
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ترـضح هناتـسآ  یلوتم  بیقن و  ناشیا  زا  یـضعب  و  دـنا ، هدـینارذگ  راگزور  راید  نآ  رد  ماـّی  ـالا  میدـق  زا  هک  دـنا  نیوزق  هیـشعرم 
(174) .دنا نیسح  هدازهاش 

هک شعرم  یلع  نب  هزم  نب ح_ نسح  دّمحموبا  بیدا  عرو  دهاز  فراع  هیقف  لضاف  دیـس  تسا  شعرم  یلع  دالوا  زا  هک  ناد  و ب_
ش_ي_خ هدو ،  نا ب_ _ت_ سر رد ط_ب_ تــسا و  هــعبار  هءاــم  هیماــما  ياــملع  زا  هعیـــش و  هفیاــط  ياـــهقف  يّـــالجا  زا 

شیاتـس دـنا و  هدرک  رکذ  ار  وا  مـهیلع  هـّللا  ناو  _ ضر لا  _ جر _با  برا _ر  _ه س_يا مـال _ي و ع_ سو _ي و ط_ ن_ج_شا
وا هک  هدوـمرف  یـشاجن  خیـش  يرَبْـکَْعلَت ؛ )  وا (  زا  دـنک  یم  تیاور  _د ، نا هدر  ما ب_ ار ن_ وا  تافنـصم  دـنا و  هدوـمن  وا  زا  غـیلب 

هنـس رد  وا  اب  ام  خویـش  دـمآ و  دادـغب  هب  دوب ، ناشیا  ياهقف  هفیاط و  نیا  ناـگرزب  زا  _ش_ي و  عر _ت ب_ه م_ سا فور  م_ع_
 _ تشه ها و  رد س_ن_ه س_ي_ص_د و پ_ن_ج_ دـندرک و  تاقالم  هتاـمثالث  نیـسمخ و  تس و  شـش  هاـجنپ و  دـصیس و 
ْدَق َو  هدومرف :  هدومن و  _ي_ق  ثو ار ت_ وا  مول  _ علار و س_ي_د ب_ح_ ( 175  .) تفای تافو  هئءامثالث _  نیسمخ و  ینامث و 
زا هدومن  رکذ  ءاملعلا )  ملاعم  باـتک (  رد  بو  _ شآ _ن ش_ه_ر  با َ_ح_ي_ٌح و  َ_ِن ص َ_س حـْلا َثیدَـح  َّنَا  ُهاـْنُلق  اـِمب  َّحَـص 

(176  .) تسا تبیغ )  باتک  وا (  تافنصم  هلمج 

زا حـلاص  يدرم  ام  يارب  زا  درک  ثیدـح  هدومرف  هک  تیاـکح  نیا  هدـش  لـقن  وا  تبیغ )  باـتک  زا (  ك_ه  _د : يو فل گ_ م_ؤ 
 : تفگ هیماما ،  ام  باحصا 

مومـس تشاد و  ماـم  تد ت_ _ا ش_ مر لا گ_ نآ س_ رد  _ت_م  فر نور  هدارا ح_ج ب_ي_ _ا ب_ه  هـلا زا س_ یلا  س_
زا س  دوب ، رایسب 
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سپ مدش ،  گرم  هب  فرـشم  مداتفا و  نیمز  رب  هدمآرد  ياپ  زا  یگنـشت  _ت  زا غ_يا مدر و  مگ ك_ ار  هار  متـشگ و  عطقنم  هلفاق 
یبسا رب  يوبشوخ  يورـشوخ و  مد  _ يد _ي  ناو هدو ج_ _ي_د چ_ش_م گ_ش_ سر _م  شو _ب_ي ب_ه گ_ سا ههیش 

لــــسع زا  فر خ_ن_ك ت_ر و  زا ب_ _ي_د ك_ه  نا _ ما _ شآ _ي ب_ه م_ن  بآ ناو ،  نآ ج_ راو و  _ سا ش_ه_ب_
: دومرف يدومرف ؟  هرا م_ن  _ برد تمحرم  نیا  هک  یتسیک  وت  نمدیـس !  يا  متفگ :  .دـیناهر  ندـش  كـاله  زا  ارم  دوب و  رت  نیریش 
رپ هکاـنچ  نآ  لدـع  زا  ار  نیمز  درک  مهاوخ  رپ  هک  یـس  نآ ك_ منم  وا ، نیمز  رد  هّللا  هیقب  ادـخ و  ناگدـنب  رب  يادـخ  تجح  منم 
نب نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  یلع  نب  نیـس  دنزرف ح_ منم  روج ، ملظ و  زا  دشاب  هدـش 

ب_گ_ش_ا، دوـمرف : مدیـشوپ ،  شوـپب ،  ار  تیامـشچ  هک  دوـمرف  نآ  زا  دـعب  مالـسلا ،  _ه_م  یل بلا ع_ _ي ط_ با نـب  یلع 
هیلع هّللا  تاولـص  دش _  بیاغ  مرظن  زا  ترـضح  نآ  پ_س  مد ،  _ يد هل  _ فا يور ق_ رد پ_ي_ش  ار  دو  مدو خ_ گ_ش_

_

هّللارون یضاق  دیهش  لاح  حرش 

یلا هــّللا ت_ع_ ءاــش  نا  دـــیایب  مالـــسلا  هــیلع  قداــص  رفعج  ما  _ ما تر  لاو ح_ض_ _ حا رد  ك_ه  _د : يو فــل گ_ م_ؤ 
_ف س_ي_د ير بسن ش_ شعرم  یلع  هـب  دوـش  یم  یهتنم  هـک  زین  نادـب  و  تیاـکح ،  نـیا  _ب ب_ا  سا ير م_ن_ خ_ب_

قاقحا و (  نینم )  ؤملا  سلاجم  بحا (  یـشعرم ص_ ینیـسح  نیدلا  فیرـش  نبا  هّللارون  یـضاق  لیلج  لضاف  ملاع  ش_ه_ي_د و 
اب و  دوب ، هاضقلا  یضاق  دنه  دابآربکا  رد  هدوب و  یئاهبلا  انخیش  رضاعم  کلذ ،  ریغ  و  هقرهملا )  مراوصلا  و (  قحلا ) 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1316 

http://www.ghaemiyeh.com


ار نآ  _ن  کـل دوـب و  هیماـما  بهذـم  رب  شماـمت  داد  مکح  دوـمن و  تواـضق  هچنآ  دوـمن ، یم  هیقت  دوـب  تنـس  لـها  نیباـم  هـکنآ 
عــــــــال و _ طا تر  زا ك_ث_ _ل س_ن_ت  ها _ه  مــــــــئا زا  ياو ي_ك_ي  در ب_ا ف_ت_ _ق م_ي ك_ م_ط_با
هب ار  وا  تنس  _ل  ها _ه_ا ، نآ _ي_ف  نا بتک و ت_ص_ هب  هطاحا  ینـس و  هعیـش و  هق  رد ف_ _ت  شاد _ي ك_ه  ترا م_ه_

بلاغ رد  دلجم  دون  بیرق  تسا .  روهشم  رازم و  دابآربکا  رد  شفیرش  دقر  دندرک و م_ دیهش  قحلا )  قاقحا  باتک  فیلءات (  ببس 
هتشون و زور  هدفه  تدم  رد  هک  یفیرـش  مودخم  ازریم  در  رد  بصاّونلا )  بئاصم  تسا (  اهنآ  هلمج  زا  هدومن ك_ه  فیلءات  مولع 

 . هدوب ثیدح  ملع و  لها  زا  زین  شدلاو 

ءاملعلا ناطلس  لاح  حرش 

یل ــالا م_ نیــسحلا  دوـمحم  نـب  دـّـمحم  نـب  نیــسح  ناطلــس  هـفیلخ  همــالع  قـقحم  دیــس  تـسا  هیــشعرم  تاداــس  زا  زی  و ن_
رما لوا  سابع  ها  نا ش_ _ مز رد  هدیفم  هزجوم  هقیقد  یـشاوح  تافنـصم و  بحاص  ءاملعلا  ناطلـس  هب  بقلم  _ي  نا _ف_ه_ صالا

.دیدرگ ناطلـس  دا  _ ماد نا ك_ه  _ دز س_طل در ن_ ادیپ ك_ تبترم  تناکم و  نادنچ  دش و  ضیوفت  يو  هب  ترادص  ترازو و 
تصـش و رازه و  هنـس  رد  ناطلـس . )  داماد  دـش  هاش  ریزو  هتفگ ( :  عرـصم  نیا  وا  ترازو  خـیرات  رد  ءارآ )  ملاع  خـیرات  بحاص ( 
ن_ج_ف ب_ه  فر  _ شا زا  ار  _ف_ش  ير ش_ هزا  ج_ن_ در  ك_ _تا  فو نارد  _ نزا م_ فر  _ شا رد  را  چ_ه_

.دندرپس كاخ  هب  دندرک و  لمح  فر  _ شا

یناتسرهش نیسح  دّمحم  ازریم  لاح  حرش 

لـیلج و لـضا  ملا ف_ _ن م_ع_ت_م_د ع_ كر _ت س_ي_د س_ن_د و  سا _ش_ي_ه  عر تادا م_ زا س_ و ن_ي_ز 
تافل ؤم  بحاص  يرئاح  یناتـسرهش  نیـسح  دّمحم  ازریم  اقآ  بانج  رخآزرحب  رطام و  باحـس  رهاب و  ثدحم  لیدب  یب  ققحم  هیقف 
تجح ترضح  ترـضح  كرابم  تدالو  زا  دع  ها ب_ ود م_ لا و  راز س_ شفیرـش ي_ك ه_ تدالو  هقئار ،  تافینـصت  هقئاف و 
ققحم ربـکا  داتـسا  نبا  یهاـشنامرک  یلع  دّـمحم  اـقآ  نب  دـمحا  اـقآ  ماـظعلا  ءاـملعلا  هودـق  همیرک  نـطب  زا  هداد  يور  مالـسلا  هـیلع 

ّ_ش _ي س_م_ي نا _ه ث_ مــــــال دز ع_ شل ن_ هد ت_ح_ص_ي_ هـــــّللا ع_ن_ه و ع_م_ _ي  ضر _ي  نا ب_ه_ب_
_م_د، حا _ا  قآ میهاربا ب_ن  دّـمحم  اقآ  همجرت  رد  دـئاوم )  باتک  رد (  بانج  نآ  دوخ  هدوب ،  یناکدرا  لـضا  مو ف_ _ حر م_
رو ب_ه _ كذ م_ _ي )  ياد  ) لا دوـب خ_ يرفــس  رد  دـلاو  مدــش  دــلوتم  ناـهاشنامرک  رد  تـسا  ریقح  يولاـخ  يو  دوـمر : ف_

مردپ نیسح و  منم  دیوگ  یم  دنک  یم  هر  _ خا امش م_ف_ اب  هک  هدرک  اطع  امش  هب  يدولوم  دنوادخ  هک  تشون  ناش  _ يا
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منارتخد نیدـباعلا و  نیز  یلع و  منارـسپ  نسح و  مردارب  یلب و  دـیوگ  ریقح  میهاربا ،  ملاخ  دـمحا و  مدـج  همطاـف و  مرداـم  یلع و 
 . یهتنا همطاف  هنیکس و 

جرعا هّللادیبع  لاح  حرش 

: وا باقعا  دالوا و  ضعب  مالسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  مامالا  نب  رغصالا  نیسحلا  جر ب_ن  الا ع_ هّللاد  _ر ع_ب_ي_ كذ

هزمح ب_ن م_ص_ع_ب رتخد  هدـلاخ  اـی  دـلاخ  ما  شرداـم  تسا  تینک  یلعوبا  ار  رغـص  ـالا  نیـسحلا  نب  هّللادـیبع  _ا  نا ه_م_
دراو یت  _ قو .د  _ ند _ ناو شجرعا خ_ دوب  یناصقن  وا  ياـپ  ود  زا  یکی  رد  نو  _ت و چ_ سا ماو  _ علا _ي_ر ب_ن  بز ب_ن 

يو عاطقا  رد  یتساخرب  لخدم  نآ  زا  ار  رانید  رازه  داتشه  لاس  ره  هب  ار  نئادم  عایـض  زا  یتعیـض  حافـس  حافـس ،  سابعلاوبا  رب  دش 
دنگوس دّمحم  يور  نیا  زا  تسج ،  فلخت  هیکز )  سفن  هب (  فورعم  هّللادـبع  ّ_د ب_ن  تعیب م_ح_م زا  هّللادـیبع  دومرف و  ررقم 

ور دو ف_ مـشچ خ_ ود  ره  دّـمحم  دــندروآ  دـّـمحم  دزن  ار  يو  نوـچ  دــناسر ، لـتق  هـب  درگن  ار ب_ وا  _ر  گا درو ك_ه  خ_
_يا ضا يدا ب_ه ت_ق_ _ت_ فا شرادـید  هب  شرادـید  رگا  هچ  دـشاب ؛ هدرکن  دوخ  دـنگوس  فالخ  ات  _ي_د  نا _ باو خ_

ملـسموبا دـمآرد ، ملـسموبا  هـب  ناـسارخ  رد  هّللادـیبع  _د و  نا _ سر _س_ت_ي ب_ه ق_ت_ل  ار ب_يا وا  _ن_د  گو س_
ار وا  نا  _ سار مدر خ_ _ت و م_ شاد رر  ناوار م_ق_ يزور ف_ _ع و  ساو قزر  شر  زا ب_ه_ تـشاد و  یمارگ  ار  شمدـقم 

نت راـهچ  زا  ار  وا  تفاـی و  تاـفو  تشاد  ناـما  يذ  اـی  نارما  يذ  رد  هک  یتـع  رد ض_ي_ هـّللاد  دنتـشاد و ع_ب_ي_ گرز  ب_
 . سلتخملا هزمح  یناوجلا و  دّمحم  هجحلا و  رفعج  حلاصلا و  یلع  دنامب : بقع 

اب میرک و  يدرم  نسحلاو و  _ با شا  جر ك_ن_ي_ه  الا ع_ هّللاد  حلا ب_ن ع_ب_ي_ _ صلا یل  _ا ع_ ما
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رغص الا  نیسحلا  نب  هّللادبع  رتخد  هملس  ما  شا  هجوز  وا و  دوب و  بلاطوبا  لآ  دهزا  را و  _ كز _ي_ هر _ل و پ_ ضا عرو و ف_
.دندناوخ یم  حلاصلا )  جوزلا  دشاب (  شیومع  رتخد  هک  ار 

گرزب و تخـس  جرعا  هّللادـیبع  نب  یلع  نسحلاوبا  هک  تسا  نیا  شلـصاح  هچنآ  هتفگ  نینم )  ؤـملا  سلاـجم  رد (  هّللاروـن  یـضاق 
صاصتخا زا  شیوخ و  نامز  رد  دوب  بلاطوبا  لآ  دـبعا  هوعدـلا و  باجتـسم  تشاد و  قلعت  وا  هب  قارع  تساـیر  دوب و  ردـقلا  میظع 

یم حلا ع (_ _ صلا جوز  ار (  وا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  دوب و  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  یـسو و  ما م_ _ ما ترـضح  هب  ناگتفای 
_ت ساو _ب_ا خ_ طا _ي_م ط_ب_ هار _ با نب  دّمحم  نوچ  و  تفر ،  ناسارخ  هب  ترـضح  نآ  تمدخ  رد  رم  الارخآ  دیمان و 

(177) .درکن لوبق  _د  نا يو ب_ي_ع_ت س_ت_ زا  _ا  يار _ّ سلاو _ با _ت  يالو زا ب_ه_ر 

ماما ترضح  رد  مهاوخ  یم  تفگ  نم  هب  رما  زاغآ  رد  هّللادیبع  نب  یلع  هک  تسا  يورم  رفعج  نب  نامیلس  زا  یّـشک )  لاجر  رد (  و 
ترضح نآ  تبیه  تمظع و  تفگ :  دراد ؟ یم  زاب  ار  وت  چ_ه  متسرف گ_ف_ت_م :  مالس  يو  رب  موش و  زیاف  مالـسلا  هیلع  اضر 

 [ بسانم  ] تقو متفگ  يو  هب  دندومن  تردابم  بانج  نآ  تدایع  هب  مدرم  .دـش  روجنر  مالـسلا  هیلع  ماما  دـمآرب  دـنچ  يزور  نوچ  ، 
هیلع ماــما  دیــسر  ترــضح  نآ  تمدــخ  هـب  نوـچ  يو ،  فر ش_ _ش م_ش_ كرا رو م_ب_ _ت ك_ه ب_ه ح_ض_ سا

رد يرو  _ج_ نر رتـسب  رد  يو  سپ  نآ  زا  دـش  ناداـش  کـین  هّللادـیبع  نب  یلع  تشاد ،  مـظ  مر و م_ع_ ار م_ك_ وا  مـال  _ سلا
زین نم  دومرف  تدایع  ار  وا  مالسلا  هیلع  ماما  دات ، _ فا
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دندوـب _ه  نا نآ خ_ رد  _ك_ه  نآ دو ت_ا  _ مر سوـل ف_ ناد ج_ تر چ_ن_ نآ ح_ض_ مدوـب و  ترــضح  نآ  تمدـخ  رد 
نم زینک  مدـش ،  نوریب  ترـض  نآ ح_ _ت  مد رد خ_ نور ش_د م_ن ن_ي_ز  تر ب_ي_ نآ ح_ض_ نوـچ  دـنتفر و  نوریب 
هیلع اـضر  ماـما  ترـضح  هب  هدرپ  سپ  زا  یلع  نز  هملـس  ّما  هک  تـف  دو ب_ه م_ن گ_ هـّللاد ب_ نـب ع_ب_ي_ یلع  هناـخ  رد 
دوب هتـسشن  ترـضح  نآ  هک  ناکم  نآ  رب  ار  دوخ  يور  دمآ و  نوریب  هدرپ  زا  دش  نوریب  ترـضح  نآ  نوچ  دوب ، هراظن  هب  مال  _ سلا

ضرع هب  ناج  سنا و  ماما  نآ  ناتـسآ  رد  ار  ناتـساد  نیا  نم  دـیلام ، هرهچ  رب  دیـشک و  اـجنآ  رب  تسد  دیـسوب و  یمه  تشاذـگب و 
.دنـشاب تشهب  _ل  ها زا  وا  ناد  _ نزر وا و ف_ نز  هّللاد و  یل ب_ن ع_ب_ي_ ناد ك_ه ع_ ب_ نامیلـس !  يا  دومرف : مدیناسر 

يزور ناشیا  هب  ار  تیب  لها  همئا  تاما  تفرعم  ین  ار ي_ع_ رما  نیا  یلاعت  يادخ  هاگره  همطاف  یلع و  دالوا  هک  نادب  نامیلس !  يا 
زا قارع و  تسایر  هدوب  وا  دـالوا  رد  هدوب و  باـقعا  دـالوا و  ار  حـلاص  یلع  و  ( 178) .دوب دنهاوخن  مدرم  رگید  نوچ  ناشیا  دـیامرف 
دیس خیش  هک  حلاص  یلع  نب  میهاربا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نسحلاوبا  هباسّنلا  فرش  خیش  تسا  وا  دافحا 

 . هدوب یضترم  یضر و  نب 

 ( .ِءاضعَالا ُحیحَص  َوُه  َهَنَس َو  َنیعِْست  اَعِْست َو  َغََلب  ُهَّنِا  َیِکُح  ) 

یلاع ردقلا ، لیلج  نءاشلا ،  میظع  فیفع ،  فیرـش ،  تسا  يدیـس  وا  سپ  جرع :  الا  هّللادـیبع  نب  _ج_ه  حـلا _ا ج_ع_ف_ر  ما و 
تحاصف و رد  دنیوگ  ناسّللا ؛  حیصف  تبترم ،  عیفر  تمه ، 
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لئاق وا  تماـما  هب  یعمج  دـنتفگ و  یم  هّللا  هجح  ار  وا  هید  _ يز و  دو ، مـال ب_ _ سلا _ه  یل یل ع_ _د ب_ن ع_ يز هیبش  تعارب 
رد ح_ب_س ها  هد م_ درک و ه_ي_ج_ سبح  رد  ار  وا  دیـشرلا  نوراه  بناج  زا  هنیدـم  یلاو  بهو  نب  بهو  يرتخبلاوبا  .دـندوب 
 ، نیدیع رد  رگم  درک  یمن  راطفا  دوب و  راهنلا  مئا  _ل و ص_ یللا مئا  _ت_ه ق_ سو و پ_ي_ در ، _تا ك_ فو دو ت_ا  ب_

یکی هدوب  رـسپ  دـنچ  ار  وا  رتدایز و  هکلب  تشه  داتـشه و  رازه و  هنـس  ات  هنیدـم  رد  هدوب  وا  دـالوا  رد  تساـیر  تراـما و  هتـسویپ  و 
هلدو یل ب_ _م ع_ سا _ قلاو _ با _ت  سا وا  دالوا  زا  و  اجنآ ، رد  درک  ادیپ  دالوا  خلب و  هب  درک  ترفاسم  وا  نیـسحلا و  هّللادبعوبا 

هلزنملا عیفر  دـباع  حـلاص ،  لماک ،  لضاف ،  ملاع ،  نءاشلا ،  میظع  ردـقلا ، لیل  يد ج_ _د ك_ه س_ي_ هاّزلا ّ_د  ب_ن م_ح_م
هلملا و مجن  تسوا  دالوا  زا  تسا  نسح  دّـمحموبا  رگید  هدرک و  رکذ  ار  وا  دالوا  وا و  همجرت  هفحت )  رد (  نماض  دـی  هک س_ هدوب 

 . هنیدم یضاق  اّنهم  دیس  نیدلاو  قحلا 

اّنهم دیس  حرش 

 _: هیلع هّللا  همحر  وا _  دج  رهاط  بسن  نانس و  نب  اّنهم  رکذ 

رـصع رد  مادک  ره  تعامج  نیا  یمامت  باّهولادـبع و  نب  میهاربا  نب  دّـمحم  نب  هلیمن  نب  باّهولادـبع  نب  نانـس  نب  اّنهم  دیـسلا  وه 
مساق دمحا  یبا  نیّدلا  سمـش  ریما  نب  دواد  مشا  _ي ه_ با ربک ب_ن  الا  اّنهم  هرامع  یبا  نبا  دنا ، هدوب  هفرـشم  هنیدم  یـضاق  دوخ 

_س_ن حــلا _ي  با _ن  با رد ع_ق_ي_ق .  _ن_ه  يد رد م_ _ت  شاد _ت  سا _ ير تراــما و  هـک  هّللادــیبع  یلع  ریما  نـب 
 ، _ل ما _ل ك_ ضا ف_ ملاع ،  دنا  هتفگ  وا  قح  رد  هک  _ر  ها ط_
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رد ع_ظ_ي_م _ قــــلا _ل  یل نو ج_ م_ي_م_ ن_ف_ي ،  ت_ق_ي ،  _د ، ع_با حـــــلا ،  ص_ _د ، هاز عرو ،  _ع ،  ما ج_
_ر م_ي ها _ي ط_ خا _ن  با ار  شردار  نادــنزرف ب_ هـک  يدــح  هـب  هدوـب  هّـمهلا  یلاــع  هـلزن ،  _ مـلا _ي_ع  فر نءا ،  _ شلا

تیاور وا  زا  يربکعلت  _ه ك_ه ش_ي_خ  ّ_س_با نلا ییحی  دّمحم  نب  نسح  دّـمحموبا  فیرـش  تسا  ناشیا  زا  دـنت  گ_ف_
نوفدم تسا  يا  هلحم  مان  هک  شطعلا  قوس  رد  دادغب  رد  دوخ  لزنم  رد  هدرک و  تافو  تشه  هاجنپ و  دصیـس و  هنـس  رد  دـنک و  یم 

 . هدومن ذخا  وا  زا  هدرک و  كرد  ار  وا  شیناوج  لیاوا  رد  هّللا  همحر  دیفم  خیش  و  هدش . 

_م_د حا لا  رد ح_ مــــال  _ سلا _ه  یل _ي ب_ن ج_ع_ف_ر ع_ سو تر م_ دــــالوا ح_ض_ _ر  كذ رد  _د  و ب_ي_يا
_ت سا هدر  _م ن_ق_ل ك_ قد نب ش_ نماض  دیـس  و  روکذم ، فیرـش  زا  دیفم  خیـش  زا  یتیاور  مالـسلا  هیلع  یـسو  ب_ن م_

نآ دو و  تدو ب_ نا م_ح_ب_ت و م_ _ سار _ل خ_ ها زا  _ر و ي_ك_ي  ها _س_ن ط_ حــلاو _ با _ي_ن  ك_ه م_با
زا دـعب  دـش  یم  فرـشم  هنیدـم  هـب  نوـچ  تـش  فر م_ي گ_ لا ك_ه ب_ه ح_ج م_ش_ _ي ه_ر س_ نا _ سار در خ_ م_

راـنید تـسیود  دـش و  یم  فرـشم  دیـس  نـیا  تراـیز  هـب  مالـسلا  _ه_م  یل يد ع_ _ه ه_ مـئا اد و  لو خ_ _ سر ترـضح  تراـیز 
_ن ب_ه يد _ نا زا م_ع_ یـضعب  هکنآ  ات  مظعم  دیـس  نآ  يارب  دوب  هدش  يرمتـسم  نیا  و  دومن ، یم  بان  نآ ج_ _م  يد ت_ق_

فر م_ح_ل ص_ رد غ_ي_ر  _ع و  ار ض_يا دو  لا خ_ م_ گ_ف_ت_ن_د ت_و  _ي  نا _ سار نآ ش_خ_ص خ_
_د، فر م_ي ن_م_يا ار ص_ نآ  لو  _ سر اد و  _ت خ_ رد غ_ي_ر ط_عا _ن س_ي_د  يا چ_ه  _ي ؛  م_ي ن_م_يا

لد راو  _ گرز .دو س_ي_د ب_ ار ق_ط_ع ن_م_ ير  نآ م_س_ت_م_ لا  _ي س_ه س_ نا _ سار نآ ش_خ_ص خ_
يو هب  دید ، باوخ  رد  ار  شدج  دش ، ش_ك_س_ت_ه 
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هدـش توف  وت  زا  مه  هچنآ  دـهدب و  وـت  هب  هلاـس  ره  ار  هجو  نآ  هک  ار  یناـسارخ  درم  نآ  مدرک  رما  نم  هک  شاـبم  كاـنمغ  دوـمرف :
يو دـید ك_ه ب_ه  باوـخ  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زین  یناـسارخ  نآ  دـهدب و  وـت  ار ب_ه  نآ  ضوـع 
ضو وا ع_ هد ب_ه  ار و ب_ وا  هل  نکم ص_ عطق  رهاط ، مرسپ  قح  رد  ار  نانمشد  فرح  يدرک  لوبق  نال !  يا ف_ دو : _ مر ف_
هکم هب  یلاحشوخ  ترسم و  لامک  اب  دش و  رادی  در ب_ نآ م_ _يا ق_ب_ل .  هلا رد س_ هد  تو ش_ زا ت_و ف_ _چ_ه  نآ
ایاده ضعب  رانید و  دصـشش  دیـسوب و  ار  وا  ياپ  _ت و  سد _ي_د و  سر تمدخ ج_ن_با س_ي_د  هنیدم  رد  دش و  فرـشم 

نآ _ر ب_ه  ما ار  وت  هک  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدـج  يدـید  باوخ  دومرف : دـی  .دو س_ دیـس ن_م_ میلـست 
ياپ تسد و  هراب  رگید  یناسارخ  نآ  درک ، لقن  ار  دو  باو خ_ دو س_ي_د خ_ پ_س خ_ یل !  ب_ گ_ف_ت :  دو ؟ ن_م_

_د هاز عرو و  فرا و  _ل و ع_ ضا مــــلا ف_ نآ س_ي_د پ_س_ر ع_ و  تساوــــخ .  ترذـــــعم  وا  زا  داد و  هسوــــب  ار  وا 
 . بلاطوبا لآ  بسن  رد  یباتک  هدرک  عمج  هک  یسک  لوا  _ت .  سا _ه  ّ_با _س_ن ي_ح_ي_ي ن_س حلاو _ با

 ( .َاهِرابْخَا ِْنیَمَرَْحلا َو  َِعیاقَو  اِهباْسنال َو  اَِظفاح  ِ_ه_ا  عوُر _ُ ِبَر َو ف _َ ْعلا ِلُو  _ ُصا _ِ _ا ب فِرا ُهّللا ع_ َ_ُه  ْ_م حَر َنا  َو ك_ ) 

رد در و  _تا ك_ فو هکم  رد  تفه  داتفه و  تسیود و  هنـس  رد  دمآ و  ایند  هب  هنیدم  قیقع  رد  هدراهچ  تسیود و  هنـس  مرحم  رد 
دّمحم یبا  تفر .  كاخ  هب  مالسلا  امهیلع  يربک  هجیدخ  ربق  یکیدزن 
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 . مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  مام  الا  نب  رغص  الا  نیسحلا  هّللادیبع  نب  هجحلا  _س_ن ج_ع_ف_ر  حلا _ي  با نسح ب_ن 

_ق قد _ه ف_ق_ي_ه ن_ب_ي_ه م_ح_ق_ق م_ مــــال رو ع_ _ كذ ّ_يا م_ س_ي_د م_ه_ن هـــل ؛  _م_ جــــلا و ب_
_ب حا _ت و ص_ سا نءا  رد و ع_ظ_م_ت ش_ تلـال ق_ _ت ج_ رد ن_ه_يا تــالا  لــئا و ك_م_ _ع ف_ض_ ما ج_

لا هّللا س_ؤ  _م_ه  حر یل  _ه ح_ مـال هـّللا ع_ _ه  يآ زا  _ت ك_ه  سا یلئا  نآ م_س_ _ت و  سا _ي_تا  ند لـئا م_ م_س_
لئاسم هبوجا  زا  یک  رد ي_ هل  زا ج_م_ هدو  _ مر وا ف_ زا  را  _ل ب_س_ي_ یل هداد و ت_ج_ باو  _ه ج_ مال هدر و ع_ ك_

 : هدومرف

ِ_ك_َم َو ْحلا ِرا َو  ِ_خ_ ْفلا ْ_ِد َو  َ_ج ْملا ُنِد  _ْ َ_ع ِهَدایِّسلا م َْنیَز  ِهَداّْسلا َو  ُرَْخفُم  یضَتَرُْملا  ُبیسَّنلا  ُبیسَْحلا  ُبیقَّْنلا  ُریبَْکلا  ُدِّیَّسلَا  ) 
ِءآـضَْقلا ِناوید  ُنَّیَُزم  ِقارْعَـالا  ِبیط  ْنِم  یّلَعُْملا  ِمْهَّسلا  ِقـالْخَالا َو  لـئاضَف  ِ_ن ْ_ _ي م فوَـالا ْ_ِط  ِ_س ِقِلل ِ_ُع  ما _ جـْلا ِرا  ـالا ث_

ِنانِس ِْنب  اَّنَهُم  ِنیِّدلاَو  ِّقَْحلاَو  هَّلِْملا  ْ_ُم  ِ_ج ِءآ ن َ_م_ ُ_ص خلا ُ_ِع  فار _َ ْ_َد ت ِ_ن ِءآ ع ْ_ض_ َ_ي ْبلا ِهَّج  _ُ ْحلا یَلَع  ِّقَْحلا  ِراهْظِِاب 
ِها َو ُ_ض_ قـْلا ُدَِّی  ِهـّللا س_ _ِي  حَو َطـِبْهَم  ُنِکاّـسلا  ملـس ،  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلـص  ِهـّللا  ِلوُـسَر  ِهِّدَـج  ِهَنیدَِـمب  ُنِطاـْقلا  یْنیَـسُْحلا 

(179  . ( ) کلذ ریغ  یلا  ُِلئآسَم  اِهنْمِض  ِیف  َِلئاسَر  ِهِماّدُخ  َّلَقَا  ِهِمَدَخ َو  َرَغْصَا  َفَّرَش  ِّماْعلا  ِّصاْخلا َو  ْ_َن  َ_ي ِما ب ُ_ك_ ْحلا

و س_ي_د هّللا .  همحر  دیهـش  خیـش  هب  هداد  هزاجا  نیققحملارخف و  همالع و  زا  روکذـم  ياـّنهم  دیـس  _ت م_ي ك_ن_د  ياور
هدر ش_ب_ي_ه وا ن_ق_ل ك_ تلال  زا ج_ _ت_ي  ح_ك_يا _ن )  يد _ق_ علا _ر  هاو ج_ رد (  يدو  یل س_م_ه_ ع_

مقدش نب  نماض  دیـس  هدومرف و  لق  ار ن_ نآ  كردتـسم )  همتاخ (  رد  ام  خیـش  هک  رهاط  نسحلاوبا  دیـس  شدـج  تیاک  ب_ه ح_
_ر كذ یل ب_ن ح_س_ي_ن  مدــلاو ع_ نا گ_ف_ت_ه ك_ه  اـّنهم ب_ن س_ن_ دیــس  رکذ  رد  هـفحت )  رد (  یندــم 

تاداس بسن  لاصتا  _س_با  نا هر  رد ش_ج_ هدر  ك_
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 . یهتنا هدحاحو )  هب (  دنفورعم  اجنآ  رد  ناشیا  یضاق و  نانس  هب  دنشاب  یم  مجع  دالب  زا  ناشاک  برق  رد  هک  ار  ءالدب 

 ) هب فورعم  رغـص  الا  نیـسحلا  نب  هّللادـبع  نب  رفعج  نب  دّـمحم  تسا  بوسنم  هنیدـم  قیقع  هب  هک  هتفگ  مجعم )  رد (  يو  و ح_م_
یلع نب  دـمحا  نب  _م_د ب_ن ح_س_ي_ن  حا _ت  سا وا  دالوا  زا  و  هدوب ،  تسایر  وا  دالوا  رد  تسا و  بقع  ار  وا  و  یقیقع ) 
هنـس یلوالا  يدامج  زا  هدـنام  زور  راـهچ  درک ، تاـفو  قش  _ مد رد  هدو ،  فار ب_ _ شا هوجو  زا  هک  مساـقلاوبا  یقیقع  دّـمحم  نب 

(180  .) یهتنا تفر .  كاخ  هب  ریغص  باب  رد  تشه  داتفه و  دصیس و 

 : تسا هجحلا  رفعج  نب  نسح  دّمحموبا  دالوا  زا  زین  و 

لضاف ملا  یل ع_ _ن ع_ يّدلار _س_ن ف_خ_ حلا _ي  با ّ_د ب_ن  سراو م_ح_م _ فلاو _ با _ن  يّدلاد س_ي_د م_ج_
بیقن نسحلا  روصنم  یبا  نب  دّـمح  _ز م_ علا یبا  نب  تاکرب  نب  ملاس  نب  جرع  الا  یلع  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  نبا  هباّسن  رعاش  بیدا 

 . هجحلا رفعج  نب  نسح  نبا  هباّسنلا  ییحی  نب  یلع  نب  رئازلا  دمحا  نب  رّمعملا  دّمحم  نب  نسح  نب  یلع  نسحلاوبا  نبا  رئاحلا 

الا هفحت  بحا (  هدو و ص_ رد ب_ _ قلا _ل  یل ملا ج_ سراو ع_ _ فلاو _ با _ن  يدـلاد س_ي_د م_ج_ هل ؛  _م_ جـلا و ب_
ار وا  دـالوا  تسا و  موقرم  هّلح  دـجاسم  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  رئاـح  رد  شمـسا  هک  هدوـمرف  هدوـمن و  وا  زا  یغیلب  اـنث  راـهز ) 

رایـسب هک  تسا  دّـمحم  نـب  بلطملادـبع  نیّدـلادیمع  ّققدـم  قـقحم  لـیلج  ملاـع  دیـس  ردـپ  وا  _ن_د و  يو یم گ_ سراوـفلاونب 
خیـش رتـخد  شا  هدـلاو  تسا و  دـیه  _خ ش_ي_خ ش_ زا م_ش_يا _ت و  سا هلز  _ن_ ملا _ي_ع  فر رد و  _ قـلا _ل  یل ج_

دلاو نیدلادیدس 
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(181  .) تسا همالع 

 : هدومرف وا  قح  رد  ( 182  ) هدجب نبا  هزاجا  رد  هّللا  همحر  دیهش  خیش 

ُدیمَع ِِهنامَز  یف  ُمالَّسلا  ُمِْهیَلَع  ِْتیَْبلا  ِلْهَا  ُْخیَـش  يدُْـهلا  ُمَلَع  یـضتْرُْملا  ُمام  الا  ُدِّیَّسلا  یلْوَْملا  ُمُهْنِم  اِنبا  ْ_ح_ صَا ِ_ْن  ِهَّد م _ِ َ_ْن ع ع ) 
 ( .ُهاْوثَم َهَّنَْجلا  َلَعَج  ُهاَرث َو  هّللا  َباط  یْنیَسُْحلا  ِجَرْعَالا  ُِنب  بِّلَطُْملا  ُْدبَع  ِهّللاِْدبَعُوبَا  ِنیّدلاَو  ِّقَْحلا 

بتک زا  يا  هــلمج  رب  تــسا  یحورـــش  تاــقیلعت و  اــهنآ  رث  _ كا _ت و  سا رو  نآ ج_ن_با م_ش_ه_ م_ص_ن_ف_تا 
() 183  ( ) لو ـــــالا ص_ _ب  يذ حر ت_ه_ _ي_ب ش_ بـــــّللا م_ن_ي_ه  _ن_د (  نا _ه م_ مــــــال _ش ع_ يوـــــلا خ_

حر ن_ه_ج _ي_ن ف_ي ش_ بـلا _ّ طــلا هر  ت_ب_ص_ و (  دــعاوقلا )  تالکــشم  دــئاو ف_ي ح_ّل  _ فــلاز ك_ن_
 . کلذ ریغ  یلا  لوص )  الا  يدا  حر م_ب_ ش_ و (  _ن )  يد _ شر _س_ت_ ملا

هنــس نابعــش  مــهد  بــش  شتاــفو  هــّلح ،  رد  کــی  داتــشه و  دصــشش و  هنـــس  ناــبع  _ش ش_ب ن_ي_م_ه ش_ تدــالو
هدش ن_ق_ل  _ه ش_ي_خ ش_ه_ي_د )  عو م_ج_م_ زا (  هد و  _ع ش_ قاو ها و ش_ش  ه_ف_ت_ص_د و پ_ن_ج_

.دندرک لقن  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  سدقم  دهشم  هب  ار  شا  هزانج  هدرک و  تافو  دادغب  رد  دومرف  هک 

 . ( مالسلا هیلع  َنینِمْؤُْملاِریمَا  ِماقَِمب  ِءاثلُّثلا  ِمْوَی  ِیف  ِهَّلِْحلِاب  ِْهیَلَع  ِیِّلُص  ْنَا  َدْع  _َ ب ) 

_ه و مــال ردارب ع_ فـسوی  نـب  یلع  نیّدــلا  یــضر  همــالع و  شلاــخ  ود  زا  شد و  رد و ج_ زا پ_ _ت م_ي ك_ن_د  ياور
_ل یل مـلا ج_ بـل ع_ _ط_ مــلاد ّ_د ب_ن ع_ب_ _ن م_ح_م يدــلا لا  شر س_ي_د ج_م_ کــلذ و پ_س_ غ_ي_ر 

(184  .) تشگ دیهش  متس  ملظ و  يور ب_ه  رد م_ش_ه_د غ_ هلز  _ن_ ملا رد و  _ قلا _ي_ع  فر ّ_ه  _م هلا یلا  ع_

و _د ، ند _ي_ نازو دــندز و س_ شتآ  ناودــع  مـلظ و  هـب  فرــشا  فـجن  رد  ار  باـنج  نآ  هـک  تـسا  راـهزالا )  هـفحت  رد (  و 
همالع لضاف  _م_ي_د و  حلاد _ن ع_ب_ يّدلا ما  _ه ن_ظ_ مال _ل ع_ ضا _ن ف_ يدلاد ناردار ع_م_ي_ ب_
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(186  .) هدش هراشا  ناشیا  هب  بلاّطلا )  هدمع  رد (  و  ( 185) .دنشاب یم  املع  اهقف و  زا  زین  وا  دالوا  هّللادبع و  نیدلاءایض 

 : جرع الا  هّللادبع  نب  یناوجلا  دّمحم  اما  و 

نو _ يول نآ ع_ هب  تسا  بوسنم  هک  هنیدـم  کیدزن  رد  تسا  يا  هیرق  هک  _ي_ه  ناو _ت ب_ه ج_ سا بو  پ_س م_ن_س_
ءاملع هک  جرع  الا  هّللادـیبع  نب  یناوجلا  دّـمحم  نب  نسحلا  نب  دّـمحم  نب  میهاربا  نب  یلع  نسحلاوبا  تسا  ناشیا  زا  هک  یناوجلا  ونب 

هیلع اضر  ماما  ترضح  اب  هدوب و  ثیدحلا  حیحـص  هق و  _د ث_ نا دنا و گ_ف_ت_ه  هدومن  قیثوت  دنا و  هدرک  رکذ  ار  وا  لاجر 
 . هتفر ناسارخ  هب  مالسلا 

_ل مءا مـال ت_ _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر ما  _ ما تر  نا ب_ا ح_ض_ _ سار وا ب_ه خ_ _ت_ن  فر رد  _ق_ر  حا _ن  کــل و 
جرفلاو _ با _ن_ك_ه  يا _ل  یلد ب_ه  هدوب ،  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  زا  دـعب  لاـس  دـص  زا  هداـیز  وا  هک  اریز  مراد ؛ 

يربکعلت خیش  دنک و  یم  لقن  وا  زا  ار  وا  بتک  هدرک و  عامس  وا  زا  تسا  شش  هاجنپ و  دصیس و  هنس  رد  شتافو  خیات  هک  یناهفصا 
_ت ياور وا  زا  هتفرگ و  هزاجا  یناّوج  میهاربا  نب  یلع  نب  دمحا  سابعلاوبا  شرسپ  زا  تسا  جنپ  داتشه و  دصیـس و  هنـس  شتافو  هک 

ماما ترضح  اب  يرجه  تسیود  هنس  رد  روکذم  میهاربا  نب  یلع  هک  تسا  دیعب  رایسب  سپ  هدینـش ،  وا  زا  ار  قیرح  ياعد  دنک و  یم 
یلع دج  دج  هک  یناوج  دّمحم  هک  تسا  نآ  دسر  یم  رق  _ حا _چ_ه ب_ه ن_ظ_ر  نآ دشاب و  هتفر  ناسارخ  هب  مالسلا  هیلع  اضر 

یناوج مسا  تیاور  رد  هک  اریز  هتفر ،  ناسارخ  هب  مالسلا  _ه  یل _ا ع_ ضر ماما  ترضح  اب  تسا 
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 : تسا نیا  ربخ  هکلب  هدشن  هدرب 

َناک َناسارُخ َو  یِلا  مالسلا  هیلع  ِنَسَْحلا  یبَا  َعَم  َجِرَخ  یناّوَْجلا  َناک  لاق :  یـسی  ْ_ِن ع_ ِدَّم ب _َ َ_ح َ_ٍر م ْ_ف َ_ع _ي ج بَا َ_ْن  ع ) 
 ( .ِِهَتبارَق ْنِم 

ها _ت_ب_ شا ارهاظ  دـشاب  میهاربا  نب  یلع  دارم  هکنآ  تسا و  جرعا  هّللادـی  ّ_د ب_ن ع_ب_ _ي م_ح_م ناو زا ج_ دار  و م_
رگا هدر و  _تا ك_ فو _ه  فو رد ك_ هفوک و  رد  وا  يامن  وشن و  هدـش و  هنیدـم  رد  شتدالو  روکذـم  یلع  هک  اریز  _ت ؛  سا

 . ملاعلا هّللاو  تسا  یناوج  دّمحم  شدج  عبت  هب  دنیوگب  وا  هب  یناوج 

هدو ب_ هار  ه_م_ تر  ح_ض_ ب_ا  وا  و  ما  ن_ یل  ع_ هدو  ب_ ير  پ_س_ ار  وا  ك_ه  _ت  سا م_ح_ت_م_ل  و 
الا ت_ح_ف_ه  رد (  _م  قد ش_ ب_ن  _ن  ما ض_ س_ي_د  ج_ن_با  _ه  ّ_با ن_س _ل  ضا ف_ _ك_ه  نا چ_ن_
وا هـک  هــتفگ  جر  _ عا هــّللاد  _ي ب_ن ع_ب_ي_ ناو ّ_د ج_ یل ب_ن م_ح_م _س_ن ع_ حــلا _ي  با لاو  _ حا رد  را )  ه_

ج_م لـــئا ،  ّ_م_ شلا ح_س_ن  هــلز ،  _ن_ مــلا _ي_ع  فر نءا و  _ شلا رد و ع_ظ_ي_م  _ قــلا _ل  یل دوـــب ج_ يدـــیس 
نآ زا  ناسارخ و  قیرط  رد  دو  مال ب_ _ سلا هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  هارمه  كراـبم ،  یقن  یقت  لـضاف ،  ملاـع  لـئا ،  _ض_ فلا

تدا مـئا ب_ه ع_ب_ ار ق_ _ت و ش_ب  فر هزور م_ي گ_ اـهزور  دوـب ، هداــبعلاریثک  هدرک و  تـیاور  ثیدــح  ترــضح 
زا دید  باوخ  رد  ار  وا  شدالوا  زا  یکی  شتوم  زا  دعب  .دناوخ  یم  دـحا  هّللا  وه  لق  _ب_ه  تر راز م_ يزور ه_ رد ه_ر  دو و  ب_

هلیلج هدـیدع  تافنـصم  ار  وا  و  ار ؛ صالخا  هروس  مندرک  توالت  تهج  هب  تسا  تشهب  رد  میا  ج_ دیـسرپ گ_ف_ت :  شلاـح 
 . یهتنا مولع  رتشیب  رد  تسا 

دّمحم نب  نسحلا  نب  دّـمحم  نب  نیـسحلا  نب  هّللادـبع  نب  نسحلا  نب  دّـمحم  هّللادـبعوبا  تـسا  یناوـج  دّـمحم  دـالوا  زا  و ن_ي_ز 
نبا یناوج 
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زا هدر و  _ث ك_ يد دو و س_م_عا ح_ دوـب و ف_ق_ي_ه ب_ ناتــسربط  نکاـس  هدوـمرف  یــشاجن  هـک  جرع  ـالا  هّللادــیبع 
(187  ( .) لامع الا  باو  ك_ت_با ث_ _ت (  سوا م_ص_ن_ف_تا 

وا باقعا  زا  و  _ت ،  سا _ل  یل وا ق_ _ق_با  عا جر پ_س  الا ع_ هّللاد  سل ب_ن ع_ب_ي_ _خ_ت_ ملا هز  _ا ح_م_ ما و 
نب دیز  نب  نیسحلا  نب  ییحی  نب  رمع  نب  ییحی  مایا  زا  دعب  ك_ه  نورح )  هب (  فورعم  سلتخملا  هزمح  نبدمحم  نب  نیـسح  تسا 

جورخ هفوـک  رد  کـی  هاـجنپ و  تسیود و  رد س_ن_ه  وا ، _ر  كذ _ت  شذ مـال ك_ه گ_ _ سلا هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـم  ـالا 
_د ند کـیدزن ش_ هفوـک  هـب  نییــسابع  نوـچ  داتــسرف ، وا  برح  هـب  مـیظع  يرکــشل  اـب  ار  ناــقاخ  نـب  مـحازم  نیعتــسم ،  .درک 
دو _ي ب_ ما _ يا رد  _ن  يا و  در ، تعیب ك_ هّللابّزعتم  اب  تفر و  ءارماس  هب  دـش و  نوریب  هفوک  زا  رگ  _ يد هار  زا  ح_س_ي_ن 

تـشذگ نیـسح  رب  لاونم  نیا  رب  یتدـم  و  دـندوب ، هدرک  تعیب  هّللاـبّزعتم  اـب  ءارماـس  مدرم  دوـب و  دادـغب  رد  هّللاـب  نیعتـس  ك_ه م_
وا دمتعم  دوب  نادنز  رد  تشه  تصـش و  تسیود و  لاس  ات  دندنکفا و  سبحم  رد  دـنتفرگ و  ار ب_ وا  درک ، جورخ  هدارا  هرابرگید 
رما دندرب ، قفوم )  دز (  هب ن_ دنتفرگب و  ار  وا  هن  تصـش و  تسیود و  هنـس  رد  درک ، جورخ  هفوک  رد  هراب  رگ  _ يد در  اهر ك_ ار 

.درک تافو  ات  دوب  نادنز  رد  يدنچ  دندرک و  سبح  طساو  رد  ار  وا  درک 

مالسلا هیلع  داجس  نب  رغصا  یلع  لاح  حرش 

: وا باقعا  دالوا و  سطفا و  نسح  شرسپ  مالسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  مام  الا  نب  رغصا  یلع  رکذ 

مـال _ سلا هیلع  داجـس  ترـضح  نادـنزرف  نیرتکچوک  مالـسلا  _ه  یل _س_ي_ن ع_ حـلا یل ب_ن  یل ب_ن ع_ _ا ع_ نا ه_م_
_ب حا هدو و ص_ ب_
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ماما ترـضح  هدوب و  بقانم  لـیاضف و  زا  يرا  _ ثآ وا  يار  زا ب_ هد ك_ه  و گ_ف_ت_ه ش_ هدو ،  رد ب_ فر و ق_ ش_
.دندش رایسب  وا  دالوا  داهن و  مان  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  شردارب  مان  هب  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز 

(188  ) درک ادـیپ  باـقعا  سطفا  نسح  شرـسپ  زا  تسا و  نسحلاوـبا  هب  یّنکم  رغـصا  یلع  دـیوگ : یم  بلاـطلا )  هدـمع  بحاـص ( 
تـسد رد  ءاـضیب  یتـیار  درک و  جورخ  هیکز  سفن  نسحلا  نب  هّللاد  دّـمحم ب_ن ع_ب_ اـب  سطفا  تسا :  هتفگ  يراـخب  رـصنوبا 

جور _ي_ه خ_ كز وا ب_ا ن_ف_س  _ت و ص_ب_ر  دوــــب و ه_ي_چ ك_س ب_ه ش_ج_عا هدوــــمزآ  تـــشاد و 
(190) .دــنتفگ یم  بـلا )  _ طو _ با لآ  ( 189  ) _ح مر _ت (  ما لو ق_ بــــــب ط_ ار ب_ه س_ _ط_س  فا و  دو ، ن_ن_م_

یفتخم سطفا  نسح  دیسر  لتق  هب  هیکز  سفن  نوچ  دوب و  هیکز  سفن  ءارفـص  تیار  بحاص  سطفا  هک  هتفگ  يرمع  نسحلاو  _ با
 ! نینم ؤملاریما  يا  دومرف : يو  هب  دیدب  ار  روصنم  رفعجوبا  دمآ و  قارع  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  نوچ  دـیدرگ و 
 . هّللادـبعابا ای  یلب  تفگ :  یـشاب ؟  هدرک  یناـس  _ حا مل  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر ترـضح  هب  هک  یهاوخ  یم 

 . تشذگ رد  وا  زا  روصنم  رذگرد ، سطفا  ینعی  یلع  نب  یلع  نب  نسح  شّمع  رسپ  زا  دومرف :

ما ج_ع_ف_ر _ ما تر  دش ح_ض_ ضیرم  تفگ :  هک  مالـسلا ،  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زینک  هملاس  زا  هدـش  تیاور  و 
هدب یسوم !  يا  دومرف : تساوخب و  ار  شر  مالسلا پ_س_ هیلع  یسوم  سپ  دوخ  رب  دیسرت  مال پ_س  _ سلا _ه  یل قدا ع_ ص_

م_ن _د : يو _ه گ_ ملا س_ نالف ،  نالف و  یفرشا و  داتفه  سطفا  هب 
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وت نیمک  رد  تسـشن  هکنآ  لاح  _ط_س و  فا _ا ع_ط_ا م_ي ك_ن_ي ب_ه  يآ مد و گ_ف_ت_م  _ك ش_ يدز ن_
یلا ياد ت_ع_ _م ك_ه خ_ نا ب_شا نآ ك_س_ زا  نـم  یهاوـخ  یم  هملاــس !  يا  دوـمرف : دــشکب ؟ ار  وـت  تساوـخ  یم  و 

يزیچ دنرب  یم  دـننک و  یم  عطق  ینعی  191 ؛ ) _) ) َ_ل ع صو _ُ ي نَا ْ_ ِ_ِه  ِهـّللا ب َ_َر  مَا َنو م_ا  _ُ َ_ع ْ_ط َ_ق َو ي هدو (  _ مر ف_
_ت و سا را  دــالوا ب_س_ي_ ار  سطفا  نـسح  و  ( 192  .) محر ینعی  دـنراد ، هتـسویپ  مه  هب  هک  هدرک  ناـمرف  یلاـعت  قـح  هک  ار 

 . هکمارب لیتق  هّللادیبع  فوفکم و  نسح  نیسح و  رمع و  يروحلا و  یلع  تسا :  نت  جنپ  زا  وا  بقع 

و هدوب ،  هداّبع  شمسا  دلو  ّما  شردا  مال م_ _ سلا هیلع  نیدباعلا  نیز  مام  الا  نب  رغصا  یلع  نب  سطفا  نب  ( 193) ّيروحلا یلع  _ا  ما
يدـهم حاکن  تحت  رد  تس  زا ن_خ_ ار ك_ه  ّ_ه  _ي نا رتخد ع_م_ر ع_ث_م_ هک  دـشاب  سک  نامه  حیـصف و  يرعاـش  یلع 

.دیوگ قالط  ار  وا  ات  داد  نامرف  داتفا و  نارگا  رما  نیا  ار  يداهلا  یسوم  دروآرد و  حاکن  هب  دوب  یسابع 

نارگید رب  يو  زا  وا ب_ع_د  نانز  ات  تسا  هدوبن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  يدـهم  تفگ :  دومن و  عانت  _ ما یل  ع_
شوه یب  ات  دندزب  ار  وا  نادنچ  داد  نامرف  دش و  رد خ_ش_م  نخس  نیا  زا  يداه  یسوم  تسا ،  هدوبن  فرشا  نم  زا  دنشاب و  مارح 

.دیناسر لتق  هب  دیشر  نوراه  ار  یلع  نیا  و  تشگ ، 

يوآ نیدلا  یضر  دیس  لاح  حرش 

 : تسا ّيروحلا  یلع  باقعا  زا  یکی  هک  يوآ  دّمحم  نیّدلا  یضر  دیس  رکذ 

نیّدــلا _ي  ضر _د ن_ب_ي_ل  _ل ع_با یل _د س_ي_د ج_ ّيرو م_ي ب_شا _ حــلا یل  _ق_با ع_ عا زا  _ا  نا ه_م_
بیقنلا يوآ  دّمحم 
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یبا نب  یلع  نسحلا  یبا  نب  نسحلا  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  _ي  عاّدلا نب  دیز  نب  دّمحم  نیّدلا  یـضر  نب  دّمحم  نیّدلارخف  نبا 
_ه یل نیدـباعلا ع_ نیز  مام  ـالا  نبا  رغـصا  یلع  نب  نسح  نبا  ّيروحلا  یلع  نب  دّـمحم  نب  یلع  نبا  سیئّرلا  بیقّنلا  نسحلا  دّـمحم 
_ت و سا هر  _ ها _تا ب_ مار _ه و ك_ یلا _تا ع_ ما _ب م_ق_ حا _ل ص_ یل _ن س_ي_د ج_ يا مــــــــــــــال و  _ سلا
رد وا  زا  دنک  یم  ریبعت  سواط  نب  دیس  هک  دوش  یم  رایسب  تسا و  وا  قیدص  سواط و  نب  _ن  يّدلا _ي  ضر _ل س_ي_د  يد ع_
نب دّـمحم  دوخ  حـلاص  ردارب  اـب  نم  مدرک  هجوت  هک  هدومرف  هقیاـضم )  هعـساوم و  هلاـسر  رد (  هکناـنچ  حـلاص  ردارب  هب  دوخ  بتک 

نینم ؤملاریما  ترـضح  نامیالوم  دهـشم  يوس  هب  هّلح  زا  هتمتاخ _  فّرـش  هتداعـس و  هّللا  فعاض  يوآ _  یـضاق  دّمحم  نب  دّمحم 
(194) .داد يور  نم  يارب  هلیلج  تاراشب  هلیمج و  تافشاکم  رفس  نیا  رد  هک  هدومرف  نایب  مال پ_س  _ سلا _ه  یل ع_

جهم رد (  سواط  نب  دـی  ك_ه س_ تاربع )  ياعد  هب (  قلعتم  تسا  يا  هصق  راوگرزب  دیـس  نیا  يارب  زا  هک  دـیو : فل گ_ م_ؤ 
شدـلاو زا  نیقّقحملا  رفخ  هک  تسا  نینچ  تیاکح  نآ  دـنا و  هدرک  هراـشا  نآ  ب_ه  حالـصلا )  جاـهنم  رد (  همـالع  و  تاوعّدـلا ) 

دزن رد  دوب  سوبحم  بانج  نآ  هدر ك_ه  _ت ك_ ياور رو  _ كذ زا س_ي_د م_ _ن  يّدلاد _ يد خیـش س_ شدـج  زا  همالع 
تاولص رظتنم _  حلاص  فلخ  دید  دوخ  باوخ  رد  سپ  یگنت ،  یتخس و  تیاهن  رد  یلیوط  تدم  نوغامرج  ناطلـس  ءارما  زا  يریما 

ندش صالخ  رد  نک  تعافش  نم !  يالوم  يا  تفگ :  تسیرگ و  سپ  ار  هیلع _  هّللا 
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نآ دومرف : تارب ؟  ياعد ع_ تسا  مادک  تفگ :  دیس  ار ، تاربع  ياعد  ناوخب  دومرف : ترضح  همل ،  هور ظ_ _ن گ_ يا زا  م_ن 
یهاوخ حابـصم )  رد (  نک  رظن  دومرف  تسین .  نم  حابـصم )  رد (  اعد  نم !  يالوم  يا  تفگ :  دیـس  تسا ،  وت  حابـصم )  رد (  اعد 

نا رد م_ي_ تفای  يا  هقرو  سپ  دومن  زاب  ار  حابـصم )  درک و (  ادا  ار  حبـص  زامن  هدـش  رادـیب  باوخ  زا  سپ  نآ ،  رد  ار  اد  تفاـی 
یکی دوب  نز  ود  ار  ریما  نآ  .دناوخ  ار  اعد  نآ  هبترم  پ_س چ_ه_ل  نآ ،  رد  دو  _ت_ه ب_ شو _ا ن_ عد _ن  يا قاروا ك_ه 
یتفرگ ریما ، هب  تفگ  سپ  شا  هبون  رد  دمآ  وا  دزن  ریما  سپ  تشاد ،  دام  _ت_ عا وا  ریما ب_ر  نآ  هریدـم و  هلقاع و  نز  ود  نآ  زا 

زا يدر  لا ك_ ار س_ؤ  چ_ _ي_ر گ_ف_ت :  ما ار ؟ مـــال  _ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ مـــلار _ي_ ما دـــالوا  زا  یکی 
تـشگنا ود  نایم  ارم  قلح  سپ  وا ، راسخر  زا  دشخرد  یم  باتفآ  رون  ایوگ  ار و  یـصخش  مدید  باوخ  رد  تفگ :  بلطم ؟  _ن  يا

هب نم  سپ  هتفرگ  گنت  وا  رب  بارـش  ماعط و  و  ارم ، نادـنزرف  زا  یکی  تفرگ  هک  ار  ترهوش  منیب  یم  هک  دومرف  هاگنآ  تفرگ  دوخ 
بار _ن_ه خ_ يآ ره  درکن  اـهر  ار  وا  رگا  وا  هب  وـگب  مبلاـط ،  یبا  نـب  یلع  نـم  دوـمرف : یتـسیک ؟  وـت  نـم !  دیـس  يا  مـتفگ :  وا 
_ن م_ط_بل يا _ي ب_ه  مل ار ع_ تفگ م_ سپ  دیـسر ، ناطلـس  هب  دـش و  رـشتنم  باوـخ  نیا  سپ  .ار  وا  هناـخ  درک  مـهاو  خ_

وجتسج دوخ  باّوب  زا  تسین و 
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هب یبسا  دینک و  اهر  ار  وا  تفگ :  وا ، نتفرگ  هب  يدرک  رما  هک  يولع  خیش  دنتفگ : ام ؟ دزن ش_ رد  تسا  سوبحم  یک  تفگ  درک و 
(195  .) یهتنا دوخ  هناخ  هب  دور  هک  دینک  تلالد  وا  هب  ار  هار  دوش و  راوس  هک  دیهدب  وا 

زا دـنک  _ت م_ي  ياور وا  .دوـش و  یم  یهتنم  وا  هب  حـیبست  هب  هراختـسا  مسق  کـی  دنـس  هک  تسا  ناـمه  لـیلج  دـی  _ن س_ يا و 
ار هراختسا  نآ  دیس  تسا ك  نآ  رهاظ  هدومرف و  ن_ق_ل  يرکذ )  رد (  دیهش  خیش  هکنانچ  مالـسلا  هیلع  رم  الا  بحاص  ترـضح 

اَهلْولَح ُموُحَیال  همیظع  تسا (  یتبقنم  يربک  تبیغ  رد  نیا  هطساو و  نودب  ًههفا  مالـسلا م_ش_ هیلع  تجح  ترـضح  زا  هدرک  یقلت 
هب مدرک  لقن  تسا  حـیتافم )  هیـشاح (  رد  هک  تاحلاص )  تاـیقاب  باـتک  رد (  ار  هراختـسا  نآ  تی  و م_ن ك_ي_ف_ .ٌهَلیـضَف ) 

(196) .دننک عوجر  اجنآ 

زا شردـپ  زا  شردـپ  زا  دوخ  راوگرزب  ردـپ  زا  سواط و  نب  دیـس  دوخ  یناـحور  ردارب  زا  راوگرزب  نیا  _ت م_ي ك_ن_د  ياور
هنس رفص  مراهچ  رد  شتافو  هریغ و  رّالس و  یـسوط و  خیـش  یـضترم و  دیـس  زا  تسا _  وا  مراهچ  ردپ  هک  دیز _  نب  یعاد  شردپ 

 . هدش عقاو  راهچ  هاجنپ و  دصشش و 

یـضاق ار  نآ  زا  يا  هلمج  هک  هدـش  لـقن  نآ  يارب  رایـسب  تلیـضف  تسا و  مق  عـباوت  زا  هواـس  نزو  رب  هوآ )  هـب (  تبـسن  ّيوآ )  و ( 
_ي ضر س_ي_د  ما  _م_ عا ب_ن_ي  زا  ك_ه  ناد  ب_ و  ( 197  .) هدو _ مر داریا ف_ نـینم )  ؤـملا  سلاــجم  رد (  هّللاروـن 

لض _ فلاو _ با _ن  يّدلا جا  _ل ش_ه_ي_د ت_ یل _ت س_ي_د ج_ سا رو  _ كذ م_
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 . مینک هراشا  وا  تداهش  هب  راصتخا  وحن  هب  ام  هک  تسا  هتسیاش  یعاد و  نب  دیز  نب  یلع  نب  نیسح  نیّدلادجم  نب  دّمحم 

هّللا همحر  ینیسحلا  دّمحم  نیّدلا  جات  لضفلاوبا  تداهش 

راـگزور و  دوـب ، ظـعاو  رما  زا  _ غآ رد  _ل  یل _ن س_ي_د ج_ يا گ_ف_ت_ه ك_ه  بلا )  _ طـلا هد  ع_م_ _ب (  حا ص_
شیوخ ترـضح  هب  هدرک  راضحا  ار  وا  دّمح  _ت_و م_ _يا جـلوا نا  _ س_طل تشاذـگ ،  ياپ  هب  حـیاصن  ظعاوم و  هب  ار  شیوخ 

هب تمامتهب  ار  دوخ  کلامم  ریاس  سراف و  ناسارخ و  دالب  ير و  تکلم  قار و م_ کـلا ع_ ءاـبقن م_م_ تباـقن  و  داد ، صاـصتخا 
نیّدـلا ب_ه جاـت  اـب  تـشاد  ترازو  ناطلـس  ترـضح  رد  هـک  بیبـط  نیّدلادیـشر  اـما  داد ، تلاوـح  _ت_ش  هدـهع ك_ف_يا
رد هـک  مالـسلا  هـیلع  یب  _ف_ل ن_ کـلا يذ  رد م_ش_ه_د  نآ ش_د ك_ه  هدو و س_ب_ب  تواد و ك_ي_ن ب_ ع_

نیّدلا جات  دیـس  دندومن ، یم  روذن  لمح  فیرـش  ناکم  نآ  هب  دـنتفر و  یم  ترایز  هب  دوهی  مدرم  دوب  هفوک  هّلح و  نایم  رد  يا  هیرق 
زاـمن هدومن  بصن  اـجنآ  رد  يربـنم  بش  نآ  دادـماب  رد  و  دـن ، _ت_ شاد عو  _ه م_م_ن_ ير نآ ق_ زا  ار  دوهی  مدرم  اـت  دومرفب 

رپ یلد  تنطلـس  ترـضح  رد  تبتر  الاو  دیـس  تلزنم  ماقم و  ولع  زا  هک  نیّدلادیـشر  تفر .  یم  ياـپ  هب  _ت_ي  هعمج و ج_م_عا
ياج هک  يوحن  هب  دومن  مهارف  ار  وا  لتق  بابـسا  سپ  دوزفا  رب  شتوادع  دـسح و  رب  رادرک  نیا  زا  تشاد  نیگهدـنا  يرطاخ  نیک و 

 . تسین شرکذ 

هلجد راــنک  رد  یلع  نیّدــلا  فرــش  نیــسح و  نیّدــلا  سم  شر ش_ ود پ_س_ ار ب_ا  _ل  یل _ن س_ي_د ج_ يا پ_س 
نآ زا  ار و پ_س  شر  ود پ_س_ لوا  _ي_د خ_ب_ي_ث ،  شر م_ي_ل  ط_ب_ق  _د ب_ر  ندر _ر ك_ ضا ح_

ار _ل  یل دی ج_ نآ س_ دو  خ_
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دادغب و ماوع  مدرم  ناشیا  لتق  زا  دعب  و  داد ، يور  هدزای  دصتفه و  هنس  هدعقلا  يذ  هام  رد  هیـضق  نیا  و  دندیناسر ، ب_ه ق_ت_ل 
، دـندروخب ار  شتـشوگ  هدرک  هراپ  هراپ  ار  لیلج  دیـس  نآ  ندـب  هرک  رهاظ  ار  شیوخ  يرطف  تثابخ  داهن  تواقـش  هلباـنح  تعاـمج 

ناطلـس نوچ  دـنتخورف ، را ب_ _ن_ يد ار ب_ه ي_ك  _ش  كرا يو م_ب_ زا م_ _ت_ه  سد ره  هدـنک  ار  شفیرـش  ياـهوم 
دنشک راد  هب  ار  هلبانح  یضاق  ات  دومرفب  دیدرگ و  فسءاتم  شنارـسپ  وا و  لتق  زا  هدش و  كانم  تخـس خ_ش_ دینـشب  ناتـساد  نیا 

مه دنهد و  شدرگ  دادغب  ياهرازاب  رد  هدناشن  روک  یـشوگ  زارد  رب  شا  هنوگژاو  ات  داد  نامرف  دندوشگ ، تعافـش  هب  بل  یتعامج 
(198) .دنکن تواضق  یسک  هلبانح  نآ  زا  دعب  هک  داد  نامرف 

مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  مام  الا  نب  رغصا  یلع  نب  سطفا  نسح  نبرمع  باقعا  ضعب  رکذ 

رّبش هّللادبع  دیس  لاح  حرش 

_ت س_ي_د سا وا  _ق_با  عا زا  ناد ك_ه  .ر ب_ _ّ هــــّللاد ش_ب _ت س_ي_د ع_ب_ سا نا  _ش_ يا هــــل  زا ج_م_
تبترم عـیفر  تمه  یلاـع  لـیلج  _ن س_ي_د  با ّ_ر ، فور ب_ه ش_ب هّللاد م_ع_ نءا س_ي_د ع_ب_ _ شلا _ل  یل ج_

نسح نب  نیّدلا  مجن  نب  دّمحم  نیّدلا  سمش  نب  نیّدلارـصان  نب  دمحا  نب  یلع  نب  دمحا  نب  نسحلا  نب  دّمحم  نبا  اضردّمحم  دیس 
نب یلع  نب  یلع  نب  سطفا  نسحلا  نب  رمع  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  _ه  حل یل ب_ن ط_ نب ع_ دـمحا  نب  هزمح  نب  دّـمحم  نب  ّربش 
ملاع لیبن  عبتتم  ریبخ  هیقف  لیلج و  ثد  _ل م_ح_ ضا مـال ف_ _ سلا _ه_م_ا  یل بلا ع_ _ي ط_ با یل ب_ن  نب ع_ نیـسحلا 

يدهم دّمحم  ازریماقآ  ضایر و  بحاص  ریبک و  رفعج  خیش  دننام  مالعا  ءاهقف  زا  یتعامج  رب  هدرک  ذّملت  دوخ  رـصع  یـسلجم  ینابر 
_ي نا _س_ حا یمق و ش_ي_خ  ققحم  یناتسرهش و 
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کلذ و ریغ  تادابع و  لوصا و  هقف و  ثیدح و  ریسفت و  رد  رایسب  هعفان  بت  هدر ك_ _م و ت_ص_ن_ي_ف ك_ هر و غ_ي_
.ار یسلجم  همالع  یسراف  ياهباتک  زا  يا  هلمج  هدرک  فیرعت 

زا هرک  لقن  هدومرف و  رکذ  اهنآ  _ي_تا  با دادعا  هب  ار  وا  تافّنصم  یماسا  مالّسلاراد )  رد (  يرون  مالسالا  هقث  موحرم  ام  خیـش  و 
ترثک زا  درک  بجعت  روکذم و  دیـس  رب  دش  لخاد  یتقو  هک  راو )  الا ن_ سباقم  بحاص (  هّللادسا  خیـش  ّقفدـم  ققحم  لجا  خـیش 

زا ار  وا  دوب و س_ّر  هدومرف  تمحرم  وا  هب  یلاعت  قح  هک  تقد  عالطا و  تماقتسا و  مهف و  نآ  اب  دوخ  تافنصم  تلق  وا و  تافنصم 
مال _ سلا _ه  یل _ي ع_ سو ماما م_ ترـضح  مامه  ماـما  هجوت  نم  زا  فیناـصت  ترثک  هک  تفگ  دیـس  دـی ، _ سر س_ي_د پ_

قفوم نم  تقو  نآ  زا  _س !  يو ب_ن_ دو : _ مر داد و ف_ نم  هب  یملق  هک  مدـید  باوـخ  رد  ار  ترـضح  نآ  نم  هک  اریز  تسا ؛ 
(199  .) تسا فیرش  ملق  نآ  تاکرب  زا  هدمآ  نوریب  مملق  زا  هچره  سپ  فیلءات ،  هب  مدش 

یگلاس ها و چ_ه_ل  ود ب_ه س_ن پ_ن_ج_ _س_ت و چ_ه_ل و  يود راز و  _ب س_ن_ه ه_ جر رد  در  _تا ك_ فو
يا هر  رد ح_ج_ _ف  ير قاور ش_ رد  شدـلاو  موحرم  اب  تسا  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  راوج  رد  شفیرـش  ربق  و 

.دوش رهطم  مرح  لخاد  هک  یسک  نیمی  رد  تسا  هل  _ب_ قلا _ب ب_ه ب_با  ير ك_ه ق_

_ن يّدـلا لـال  نب ج_ نیـسح  ریما  ءاـبقّنلا  بیقن  نب  دّـمحم  نیّدـلادامع  ریما  تسا  سطفا  نسح  نب  رمع  _ق_با  عا زا  و ن_ي_ز 
نسح ب_ن نیّدلا  جات  نب  دّمحم  نیّدلاددجم  نیّدلا  فرش  نب  نیسح  نب  نسح  نب  یضترم 
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یلع ریمالا  نب  یمقلا  نیسح  ریم  الا  نب  دّمحم  نب  نیسح  نب  دّمحم  نب  دابع  نب  فرّـشلادامع  ریبکلا  ریم  الا  نب  نیـسح  نیّدلا  فرش 
_ي_ر ما و  مـال .  _ سلا _ه  یل _ن ع_ يد _ _با عـلا _ن  يز ماـم  ـالا  نـب  رغـصالا  یلع  نـب  سطف  ـالا  نـسح  نـب  ربـک  ـالارمع  نـب 

تروـج هوـک  رد  تسا  نوفدـم  ناـهف و  _ صا دراو ش_د ب_ه  _ت ك_ه  سا لوا ك_س_ي  رو  _ كذ _ن م_ يّدـلادا ع_م_
لی _ _م_عا سا ریم  رگید  وا و  دزن  تسا  نوفدم  هک  یلع  دیـس  ریم  هدوب :  فورعم  رـسپ  ود  ار  وا  دابآ و  نوتاخ  هیرق  بنج  ناهفـصا 

هلیلج _تا  مار _ب ك_ حا روذ و ص_ و م_ح_ل ن_ دارم ، )  هاش  هب (  تسا  روهـشم  و  تسا ،  نوفدم  تروج  هعقب  رد  زین  وا  هک 
تهج هب  _ن_ج_ا  يا رد  _ت ك_ه م_ن  سا _س_ت_ه  دنا و ش_يا هدوب  سیئر  سردـم و  ءاملع و  وا  دافحا  دالوا و  تسا و 

 . میا هدرک  طاقتلا  تارجشم  ضعب  زا  هچنآ  ربانب  میامن  اهنآ  زا  نیفورعم  هب  هراشا  اهنآ  رکذ  ءایحا 

يدابآ نوتاخ  لاح  حرش 

 : يدابآ نوتاخ  هب  فورعم  دّمحم  نیّدلادامع  ریم  نب  لیعامساریم  باقعا  دالوا و  رکذ 

يدرم سپ  رقابدّـمحم  ریم  اما  حـلاص ،  دّـمحم  ریم  و  رقابدـمحم ، ریم  تسا :  هدوب  فورعم  رـسپ  ود  ار  داـمع  ریم  نب  لیعامـسا  ری  م_
_ي و سل زا ت_ق_ي م_ج_ هدر  _ث ك_ يد ذـخا ح_ هدوـب  هیلج  تاـمارک  وـهیلع  تاـماقم  بحاـص  دـهاز و  عرو و  ملاـع و 

شربق هدوب و  دابآ  نوتاخ  رد  شتدالو  هدوب ،  هدایپ  شرتشیب  هک  هدش  فرشم  جح  هبترم  تفه  هدوب و  دیج  نآر م_ _ظ ق_ فا ح_
قالخا عمجم  هقث  هیقف و  ثحم  عرو  ملاع  لماک  لضاف  نیـسحلادب  شر م_ي_ر ع_ و پ_س_ تسا .  رازم  فورعم و  تروج  رد 

تدا و رد ع_ب_ _د  جلا ریثک  هلضاف 
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رد راز و س_ي و ه_ف_ت  نابعــش س_ن_ه ه_ رد  تـسا ،  یــسلجم  یقت  يراوزبـس و  قـقحم  ذــیملت  تـسا و  يوـقت  _د و  هز
ریم شرـسپ  هتـشگ و  نوفدـم  نیّدـلا  نکر  اباب  هربقم  رد  دالوف  تخت  رد  و  هدرک .  تافو  ناهفـصا  رد  هدـش و  دـلوتم  داـبآ  نوتا  خ_

ققحم هـیکت  یکیدزن  رد  دــالوف  تـخت  رد  هدرک و  تاــفو  ها و ش_ش  رازه و ص_د پ_ن_ج_ هنــس  رد  هــک  تــسا  موــصعم 
هتــش و نو گ_ _ فد يدا م_ _ بآد ّ_د ب_ي_ _ا م_ح_م قآ ما  دــل م_ق_ مو خ_ _ حر وــلج ق_ب_ر م_ رد  يراــسناوخ 

.دننک شنفد  وا  دزن  هک  دوب  هدرک  تیصو  دّمحماقآ  دنیوگ  تسا .  قلخ  روذن  لحم  تامارک و  هب  تسا  فورعم 

_ي ملا _ت ك_ه ع_ سا _ي_ل  _م_عا سا ّ_د  م_ي_ر م_ح_م _ر ، قا _ بد _گ_ر م_ي_ر م_ح_م_ يد _د  نزر و ف_
_ا هر تمکح و غ_ي_ مالک و  ریـسفت و  ثیدـح و  هقف و  ملع  رد  هدوب و  اـیند  كراـت  _د ، هاز _ل ،  ما _ل ك_ ضا _ل ف_ ما ع_

هاـــــــجن _ب پ_ ير هدو و ق_ سرد ب_ نا م_ _ف_ه_ صا رد  _ي  سا _د ع_ب_ يد _ع ج_ ما رد ج_ هدو و  _ر ب_ ها م_
يرئازج ازریمد  ینیئاـن و س_ي_ نیّدـلا  عـیفر  ازریم  یـسلجم و  یقتدـمحم  یلوـم  زا  ملع  ذـخا  هدرک و  یم  _س  يرد لا ت_ س_

راز و س_ي و ي_ك _ي س_ن_ه ي_ك ه_ نا _ّ ثلا عیبر  مهدزناش  هبنشود  زور  رد  هدومن و  رمع  لاس  جنپ  داتشه و  هدومن و 
تمعن دیـس  نب  نیّدلارون  دیـس  تازاجا  هلاسر  زا  و  هدورف .  _ت  _تا فو هدزناش  دص و  کی  رازه و  کی  هنـس  رد  هدش و  دلوت  م_
رایتخا قلخ  زا  تلزع  یگلاس  داتفه  نس  رد  هک  هتـشاگن  لـیلج  دیـس  نیا  لاـح  رد  هد ك_ه  هّللا ن_ق_ل ش_ همحر  يریازج  هّللا 

هدنک تارجح  زا  يا  هرجح  ار  دوخ  ربق  هدومن و  ینکس  تسا  ناشیا  دوخ  يانب  زا  هک  دالوف  تخت  هسردم  رد  هدرک 
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زا ق_ب_ر نآ  زا  _ت_ه و ب_ع_د  شاذ ربـق گ_ رد  دّـجهت  هـتفر و  ربـق  نآ  ناـیم  رد  ءاـشع  برغم و  هـضیرف  زا  دـعب  اهبـش  و 
بـالط زا  یعمج  اـهزور  هتـشون و  یم  نآرق  ریــس  _ي و ت_ف_ فا لو ك_ _ صا حر ب_ر  _د و ش_ مآ نور م_ي  ب_ي_

نامه رد  دومرف و  تافو  اجنامه  رد  تبقاع  .دندوب  ناشیا  تمدخ  رد  هدوب  هّللا  تمعن  مدـلاو س_ي_د  موحرم  هلمج  زا  هک  دعتـسم 
دوجوم دالوف  تخت  رد  الا ن  تخاس  وا  يارب  هبق  هدرک و  گرزب  ار  هرجح  نیـسح  ناطلـس  هاش  ناشیا  توف  زا  دعب  دش و  نوفدم  ربق 

 . تسا

هک یــشابّالم  رقابدــمحم  ریم  هـلمج  زا  هدو  _د ب_ نزر ار چ_ن_د ف_ رو  _ كذ _ي_ل م_ _م_عا ساد و م_ي_ر م_ح_م_
هدر مل ك_ _ذ ع_ خا قـالخ ، )  ـالا  مراـکم  همجرت  هلمج (  زا  هدوب  تاـفل  ؤم  بحاـص  ملع ،  نونف  رد  رحبتم  لـماک  _ل  ضا ف_

و دومرف ، _س م_ي  يرد نا ت_ _ف_ه_ صا غابراهچ  هسردم  رد  و  يراسناوخ ،  زا م_ح_ق_ق  شد و  _ جا دلاو م_ زا  دو  ب_
تسیب و تسیود و   ( ] رگج دمآ  هدش ( :  هتفگ  وا  خیرات  رد  دندرک  دیهـش  رهز  هب  ار  وا  تفه  تسیب و  دـص و  کی  رازه و  هنـس  رد 

تار زا ح_ج_ یکی  رد  شدــلاو  راوــج  رد  دــالوف  تــخت  رد  ( ، 200  [) هاـجنپ دصیــس و  رازه و   ] نوریب ثلاــث  دیهــش  زا  هـس ] 
و ثیدح )  و (  هقف )  ّ_م_ا (  س_ي ملع ،  نونف  رد  رهام  دهاز  شلیلج  دنزرف  ربق  تسا  وا  دز  رد ن_ و  نو گ_ش_ت .  _ فد م_

سیردت یـسابع و  عماج  رد  هدرک  یم  تماما  يراسناوخ و  لضاف  زا  دوخ و  دـجام  دـلاو  زا  دوب  هدرک ه  ملع  ذـخا  هدوب .  ریـسفت )  ) 
رد هدومن  یم 
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 . هدنام ردقلا  لوهجم  هدو  _ن_ه ب_ _غا فا نا  _ مز رد  نو  _ي_ه و چ_ نا _ هد س_طل _ يد _ه ج_ سرد م_

_ل ضا ملا ف_ سرد ع_ _م م_ سا _ قـلاو _ باازر _ل م_ي_ کـلا _ل ف_ي  کـلا دا  _ت_ سا شل  _ یل _د ج_ نزر و ف_
ءال ع_ص_ر داتـسا ف_ض_ مالک ،  قالخا و  ریـسفت و  ثیدح و  هقف و  زا  مولع  بلغا  عما  _ل ت_ق_ي ن_ق_ي ج_ ما ك_
_ه سرد رد م_ لا  _ب س_ي س_ ير هتشاد و ق_ تماما  یـسابع  عماج  رد  لیعامـسادمحم  دیـس  شدجام  دلاو  دننام  هدوب  دوخ 

یئو _ جاو _ي_ل خ_ _م_عا سا یلو  _ل م_ یل ملاـع ج_ رب  مـالک  تمکح و  ملع  رد  هدومن و  یم  سیردـت  _ي_ه  نا _ طـل س_
مولعلارحب بانج  هدومن و  ذّملت  مولعلارحب  یئابطابط  همال  _ث ب_ر ع_ يد لو و ح_ _ صا رد ف_ق_ه و  هدر و  ّ_ذ ك_ مل ت_

رد یگلاــس  تـفه  هاــجنپ و  نـس  هـب  ود  تـسیود و  رازه و  هنــس  رد  هدرک و  ذــخا  لاــس  راــهچ  مــالک  تــمک و  ناــشیا ح_ زا 
وا فیرـش  عجـضم  یکیدزن  رد  دندرک و  لمح  فر  _ شا ار ب_ه ن_ج_ف  شا  هزا  هدر ج_ن_ _تا ك_ فو نا  _ف_ه_ صا

.دندومن نفد  یبادرس  رد  ار 

زا خ_قل لز  تاذـل و م_ن_ع_ زا  زرتحم  هدوب ،  ثیدـح  هقف و  رد  رهاـم  یقن  یقت  لـضاف  ملاـع  اضردّـمحم  ریم  شلیلج  دـنزرف  و 
هتشاد تماما  یسابع  عماج  رد  سیردت و  هی  _ نا _ _ه س_طل سرد رد م_ لا  تد س_ي س_ شرد م_ زا پ_ هدو ب_ع_د  ب_

ار ب_ه شا  هزا  هدر ج_ن_ _تا ك_ فو نا  _ف_ه_ صا رد  _س_ت و س_ي و ه_ش_ت  يود رازه و  هنس  بجر  هام  رد  ، 
.دندومن لمح  فر  _ شا ن_ج_ف 

عما عرو ت_ق_ي ن_ق_ي ج_ _ل  ما _ل ك_ ضا مـــلا ف_ قدا ع_ ّ_د ص_ شل م_ي_ر م_ح_م _ یل _د ج_ نزر و ف_
_ع ما رد ج_ در  _ت ك_ ما _ ما _د ، ندو وا ب_ هذ  _ مال زا ت_ دالب  ءاملع  رثکا  هدوب ،  مولع  بلغا  رد  سردـم  لوقنم و  لوقعم و 

هب هتفرگ و  هزور  لاس  لهچ  هدوب  دوخ  نامز  _ل  ها _د  هزا لا ،  ود س_ تد س_ي و  _ي م_ سا ع_ب_
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اب هّجاـحم  تهج  هب  بش  کـی  رگم  هدـشن  لـخاد  نیطالـس  ماـکح و  سبحم  رد  دوخ  رمع  تدـم  رد  هدرک و  شّیعت  يزیج  كدـنا 
رب هیـشاح  بحاص (  یقتدمحم  خیـش  یمق و  قق  زا م_ح_ ار  مل ف_ق_ه  دو ع_ هدر ب_ _ذ ك_ خا دّـمحم ب_با .  یلعازریم 

_ي_ل _م_عا سا بار و م_ّال  _و م_ّال م_ح_ يرو یل ن_ یلو ع_ زا م_ ار  مال  مل ح_ك_م_ت و ك_ و ع_ _م )  یلا م_ع_
ود دا و  _س_ت و ه_ف_ت_ يود رازه و  هنـس  بجر  مهدراهچ  رد  هدش و  دـلوتم  تفه  تسیود و  رازه و  هنـس  رد  یئوجاوخ ، 

_ا و ضرد شد م_ي_ر م_ح_م_ _ جا دـلاو م_ هک  تسا  نآ  بجع  دومرف و  تاـفو  تعاـس  شـش  هب  لـیو  زا ت_ح_ ب_ع_د 
دندرک تافو  تعاس  شش  هب  سمش  لیوحت  زا  ماد ب_ع_د  _م ن_ي_ز ه_ر ك_ سا _ قلاو _ باازر شد م_ي_ _ج_ ما ج_ّد 

 . نیعمجا مهیلع  هّللا  ناوضو 

تسا روکذم  قداصدمحم  ریم  نب  نیـسح  دّمحم  ریم  جاح  نب  قداص  دّمحم  ریم  جاح  _ل  ما لضاف ك_ ملاع  ناشیا  ( 201  ) هلفان و 
نا ب_ه _ف_ه_ صا رد  شدا  _ج_ ما _ءا  بآ _ن_د  نا م_ _ي_ع ،  فر _ت  سا _ي  ما مــــل م_ق_ رد ع_ شماـــــقم  هــــک 
راز و _ت_ه ك_ه س_ن_ه ي_ك ه_ شذ لا گ_ _ت ت_ا س_ شاد لا  _ت_غ_ شا مـــل  _س و ن_ش_ر ع_ يرد ت_

 . تسویپ يدزیا  تمحر  هب  دشاب  تشه  لهچ و  س_ي_ص_د و 

حلاص دّمحم  ریم  لاح  حرش 

: وا باقعا  دالوا و  رکذ  دّمحم و  نیّدلادامع  ریم  نب  لیعامساریم  رگید  دنزرف  حلاص  دّمحم  _ر م_ي_ر  كذ

هب بــستنم  هــک  ینیـــسح  نیـــسح  دیـــس  تــنب  ءاـــسنلا  هدیـــس  دوـــخ  هــجوز  زا  ار  حـــلاص  ّ_د  _ا م_ي_ر م_ح_م نا ه_م_
عیفردــّـمحم دیـــس  عیفردـــمحم ،  دیـــس  عــساولاد و  س_ي_د ع_ب_ دو : _د ب_ نزر ود ف_ _ت  سا _ه  نا _ت_ سل گ_

_ا هربـقم ب_با رد  دوـمن و  تاـفو  ناهفـصا  رد  درک و  تداـبع  لاـس  تشه  داتـشه و  دو  تدا ب_ لو ب_ه ع_ب_ م_ش_غ_
رد شدلاو  حلا  ّ_د ص_ نو گ_ش_ت و س_ي_د م_ح_م _ فد _ن م_ يّدلا _ن  كر
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هک يا  هـعقب  بـنج  رد  دوـخ  هـجوز  ردـپ  نیـسح  دیـس  اـب  داـبآ  نوتاـخ  رد  درک و  _تا  فو _ي )  ناو ج_  ) _ل ش_ب_با ياوا
 . تشگ نوفدم  هّیفنح ،  دّمحم  نبا  هب  تسا  بوسنم 

_ع ساولاد مدج س_ي_د ع_ب_ هک  هتفگ  وا  همجرت  رد  نیـسحدّمحم  ریم  وا  طبـس  حلاص  دّـمحم  ریم  نب  عساولادـبع  ریم  ماما  و 
همـالع لـضاف  رب  دوب  هدرک  مّلعت  دوـب  تیبرع  نوـنف  موـلع و  ریاـس  وـحن و  ءاـحنا  ملع و  نوـنف  رد  رهاـم  دـب ، عرو م_ت_ع_ ملا  ع_

ّالم همـالع  مدـج  زا  صوصخ  شیوخ  رـص  _ل ع_ ضا _ فا زا  _ت_ي  زا ج_م_عا هدرک  ثیدـح  ذـخا  یناـقدافرج و  مساـقلاوبا 
هن دون و  .دش  اجنآ  رد  نّطوتم  درک و  تلحر  ناهفصا  هب  نکل  دش و  دابآ  نوتا  رد خ_ _ش  تدالو هّللا ،  همحر  یـسلجم  یقتدمحم 
نو _ فد _ن م_ يّدـلا نکر  اـباب  هربقم  رد  درک و  تاـفو  هن  دـص و  کـی  رازه و  هنـس  ناـضمر  هاـم  رد  در و  لا ع_م_ر ك_ س_

لمح فر  _ شا ار ب_ه ن_ج_ف  ن_ع_ش_ش  _ا ،) هــــــــلا س_  ) زا س_ن_ي_ن يد  زا چ_ن_ ب_ع_د  گ_ش_ت ، 
زا ن_ح_و و يراد  فیرـش و م_ق_ فحـصم  وا  دزن  و  مدرک ،  كرد  ار  وا  نم  دـندرپس و  كاخ  هب  رهطم  ربق  کـیدزن  دـندرک و 

ُهَرَـشَح ِءازَْجلا َو  َنَسْحَا  یّنَع  ُهّللا  ُهازَج  تسا (  رایـسب  نم  رب  قوقح  درک و  تیبرت  دوخ  رجح  رد  ارم  وا  مدـناوخ و  قطنم  فر و  ص_
 . ( ِهیلاوَم َعَم 

داماد رد  _ قلا _ل  یل ملا ج_ _ع ع_ ساولاد حـلا ب_ن م_ي_ر ع_ب_ ّ_د ص_ شل م_ي_ر م_ح_م _ یل _د ج_ نزر و ف_
 ) و نّیبرقملا )  قئادح  هلمج (  زا  تسا  یتاف  ار م_ص_ن_ وا  و  هدوب ،  مالس  الا  خیش  ناهفـصا  رد  هدوب .  هّللا  همحر  یـسلجم  همالع 

تیاور راصبتسا ، )  هیقف و  حرش  و (  هعیرذ ) 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1343 

http://www.ghaemiyeh.com


_ه مـال يدا س_ب_ط ع_ _ بآ نو  _ نیــسح خ_تا دـّـمحم  ریم  شلیلج  دــنزرف  و   . هـّللا هـمحر  یــسلجم  همــالع  زا  دــنک  یم 
ذخا هدوب ،  طخ  ریـسفت و  ثیدـح و  هقف و  رد  رهام  لضاف  لماک  لـماع  ملا  نا ع_ _ف_ه_ صا ما ج_م_ع_ه  _ ما _ي  سل م_ج_

ار وا  سّرد و  _ر م_ قا ّ_د ب_ _ح_م مر شد م_ي_ _ نزر زا ف_ _ي_ل و  _م_عا سا دـــــّـمحم  ریم  زا  شردــــــپ و  زا  هدرک 
هدوـب هن  _ _غا فا نا  _ مز رد  راو  _ گرز نآ ب_ رد ف_ق_ه و  یلئا  _ سر لا س_ن_ه و  _م_ عا رد  _ت  سا _ي  ك_ت_با

_ن_ب_ه ب_ي_س_ت و شود رد ش_ب  ترو م_خ_ت_ف_ي ش_د و  رد ج_ _خ_ت_ه و  ير ناشیا گ_ زا  مرجـال 
.درک تافو  کی  هاجنپ و  دص و  رازه و  هنس  لاوش  مو  س_

نا _ف_ه_ صا هعمج  ماـما  شدـجام  ردـپ  زا  دـعب  هک  يدـهمدمحم  ریم  تـسا :  فورعم  دـنزرف  ود  نیـسحدّمح  زا م_ي_ر م_ و 
_ه سا _ه ك_ سرد سّردـم م_ هک  حـلاص  دّـمحم  ریم  ردـپ  وا  تسا و  یـضتر  _ مد رد م_ي_ر س_ي_ وا پ_ _د و  يدر گ_

ردار _د و ب_ ندو ردارب ع_ق_ي_م ب_ ود  ره  نـیا  هدوــب و  نارهط  هـعمج  ماــما  هــک  يدــهمدمحم  ریم  هدو و  نار ب_ گ_
 . تسا نارهط  هعمج  ماما  مساقلاوبا  ازریم  نارهط و  ءاملعلاردص  یضترمدیس  ریم  دلاو  هک  تسا  نسحم  ریم  نا  _ش_ يا مو  س_

اخـس دو و  ياراد ج_ هنـسح و  قالخا  بحاص  هریغ  ثیدح و  هقف و  رد  رهام  یقن  یقت  لماع  ملاع  _م  سا _ قلاو _ با ازر  و م_ي_
زا باـنج  نآ  و  نیملـسم ،  جـئاو  رد ق_ض_ءا ح_ تشاد  دـهج  دـج و  هدرک و  یم  راـثیا  دوـخ  رب  ار  نارگید  هک  يدـح  هب  هدوـب 

نارهط رد  درک و  تافو  کی  داتفه و  تسیود و  رازه و  هنـس  رد  تسا ،  رهاوج  بحاص  رفعج و  خیـش  موحرم  ربکا  خیـش  نادرگاش 
هیلاع هّبق  اب  فورعم  تسا  يرازم  نارهط  رد  بانج  نآ  ربق  .دش و  نفد 
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 . تسا هیلاح  هعمج  ماما  دج  هعمج و  ماما  نیدباعلا  نیز  ریمآ  موحرم  دلاو  راوگرزب  نآ  و 

شردار توف ب_ زا  دعب  هک  تسا  یقابلادبع  ریم  يدابآ ،  نوتاخ  _س_ي_ن  حد _گ_ر م_ي_ر م_ح_م_ يد _د  نزر و ف_
دـهز و لمع و  مل و  رد ع_ ار  نآ ج_ن_با  _د و  يدر نا گ_ _ف_ه_ صا ما ج_م_ع_ه  _ ما يد  _ه_ مد _ّ م_ي_ر م_ح_م

همالع زا  شدـج  زا  شردـپ  زا  دـنک  یم  تیاور  مولعلارحب ،  یئابطابط  همالع  دـیتاسا  زا  یکی  تسا  وا  و  مولعم ،  تسا  یماقم  يوقت 
 . هدزای تسیود و  رازه و  هنس  رد  درک  تافو  موحرم ،  یسلجم 

راز و رد س_ن_ه ه_ درک  تاـفو  هـک  تـسا  ناهفــصا  هـعمج  ماـما  ءاـملعلا و  ناطلــس  نیــسحدمحم  ریم  جاـح  شلیلج  دــنزرف  و 
دّمحمریم یکی  تسا :  دـنزرف  هس  ار  ءامل  _ علا ناطلـس  هعمج و  ماـما  نسح  ازریم  جاـح  شلیلج  دـنزرف  و  هس .  یـس و  تس و  _ يود

هعمج ماما  دّمحمدیس  ریم  رگید  و  هدوب ،  راهچ  هاج و  _س_ت و پ_ن_ يود رازه و  هنـس  شتافو  هک  ناهفـصا  هعمج  ماما  يدهم 
ما ج_م_ع_ه _ ما _س_ي_ن  حد _گ_ر م_ح_م_ يد و  هدر ،  _تا ك_ فو دو و ي_ك  تسیود و ن_ رازه و  هنس  رد  هک 

دون تسیود و  رازه و  هنـس  رد  هدرک  تافو  ریـسفت ، مالک و  رد  صوصخ  هدو  مول ب_ بلا ع_ رد غ_ _ر  ها _ل م_ ضا ك_ه ف_
_ي ب_ن م_ي_ر قا _ بلاد ریم ع_ب_ نب  دّـمحم  دیـس  ریم  نب  رفعج  زاریم  نب  یلع  دّـمحم  ازریم  باـنج  نآ  زا  دـعب  تفه و  و 
_ل ف_ق_ي_ه ما ملا ع_ _ل ع_ یل دیس ج_ نیا  و  دیدرگ ، ناهفصا  هعمج  ماما  يدابآ  نو  _ ّ_د ح_س_ي_ن خ_تا م_ح_م

تازّجنم هلاسر  هلمج (  زا  تسا  یتافینص  _ب ت_ حا تسا و ص_ یناکرسیوت  یلعنیسح  ّالم  جاح  اضردمحم و  ریم  ذیملت  ثدحم 
و ّتیم )  دیلقت  هلاسر  و (  ضیرم ) 
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بانج دلاو  نسح  ازریم  جاح  نب  دّمحم  دیس  ریم  و  تسا .  نییـسلجم  ربق  بنج  شربق  دصیـس ، رازه و  هنـس  هدرک  تافو  کلذ .  ریغ 
مهیلع هناوضر  هّللا و  همحر  .درک  تافو  کـی  تسیب و  دصیـس و  رازه و  هنـس  رد  هک  تسا  ناهفـصا  هعمج  ماـما  مشاـه  ازریم  جاـح 

 . نیعمجا

هک تسا  ضیبا )  هلمج (  زا  هک  وا  باقعا  ضعب  مالسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  مام  الا  نب  رغـصا  یلع  نب  نسح  نب  هّللادب  _ر ع_ كذ
 : تسا نوفدم  ير  رد 

ود ش_م_ش_ي_ر _ت و  شاد روـضح  خـف  هـعقاو  رد  سطفا  نـب  دیهــشلا  هّللادـبع  هـک  هـتفگ  بلاـطلا )  هدـمع  _ب (  حا ص_
هداد و رار  دو ق_ _ي خ_ صو ار  وا  _ب ف_ّخ  حا نیسح ص_ هک  دنا  هتفگ  یضعب  و  هدومن ،  ازس  هب  یششوک  هدرک و  لیام  ح_

(202  .) تسا وت  يارب  نم  زا  دعب  رما  نیا  متشگ  هتشک  نم  رگا  هک  گ_ف_ت 

لق رد ق_ص_ه ف_خ ن_ لوا  دـــل  رد م_ج_ _س_ن  حـــلا لاو ب_ن_ي  _ حا رد  ك_ه م_ن  _د : يو ف_ق_ي_ر گ_
تفر هرانم  يالاب  نّذ  ؤم  زا ص_ب_ح  _ت ن_م_ قو نوچ  دـندرک  عامتجا  نییولع  هک  خـف  بحاـص  جورخ  ءادـتبا  رد  هک  مدرک 

 ( ْلَـمَْعلاِْریَخ یلَع  ِّیَح  ناذا (  رد  تفگ  ار  نذ  ؤم  تفر و  هرا  يـالا م_ن_ هدیـشک ب_ ریـشمش  اـب  سطفا  هّللادـبع  دـیوگ ، ناذا  هک 
زا دو  همظعم ب_ هنیدم  هلای  الا  بیان  هک  يرمع  زیزعلادبع  تفگ ،  لمعلاریخ  یلع  ّیح  ری  سر ش_م_ش_ زا ت_ نذ  ؤم  دیوگب ،

ار _ر ك_ن_ي_د و م_ ضا _ه ح_ نا رد خ_ ارم  رتسا  هک  تشادرب  دایرف  هدز  تشهد  درک و  ّرـش  ساـسحا  هلَعَّیَح )  ندـین (  ش_
یم هطرض  سرت  زا  درک و  رارف  تفگب و  نیا  دیهد ، ماعط  بآ  ّهب  ود ح_ ب_ه 
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.داد تاجن  نییولع  سرت  زا  ار  دوخ  ات  داد 

_م_ت حز زا  هـّللاد  ع_ب_ درک ، سبح  ییحی  نـب  رفعج  دزن  تـفرگب و  ار  وا  دیــشّرلا  نوراـه  تـسا  ناـمه  هّللادــبع  هلمجلاـب ؛  و 
تـشون وا  يارب  تشز  ياـهما  _ن_ شد _ت_ه  شو نآ ن_ رد  تشون و  دیـشر  يوس  هب  يا  هعقر  تفرگ  یگنت  شا  هنیـس  ناد  _ نز

ایادـخ هک :  رفعج  روضح  هب  يزور  دوـب  هتفگ  دـنهد و  شیاـشگ  تعـسو  يو  رب  اـت  داد  ناـمرف  درکن و  ییاـنتعا  هعقر  نآ  هب  دیـشر 
رد ش_ب درک  رما  نخـس  نیا  ندینـش  زا  سپ  رفعج  تدوـخ .  ناتـسود  نم و  ناتـسود  زا  یتـسود  تسد  رب  ار  وا  رما  نک  تیاـفک 
دز يزورو ب_ه ن_ يایاده ن_ هلمج  رد  ار  رـس  نآ  سپ  دـنتفرگرب  نت  زا  ار  شرـس  ار ب_ك_ش_ت_ن_د و  وا  يزورو  ن_
زا ار  توا  نآ ش_ق_ دا و  _ت_ فا نآ س_ر  دیـشر ب_ر  رظن  دـنتفرگرب و  رـس  يور  زا  شوپرـس  نوـچ  داتــسرف ، _ي_د  شر

نیا رد  وت  هاگشیپ  هیده  يارب  ار  يزیچ  چیه  مدیـشیدنیب  هچره  تفگ  رفع  ج_ دمآ ، نارگ  میظع و  يو  رب  رما  نیا  دش ، نارگن  رفعج 
روضح هب  ار  وت  ناردپ  نمشد  وت و  نمـشد  رـس  _ت_م ك_ه  فا _ن ن_ي_ يا زا  زور ب_ه_ت_ر  _ فلد زور  زورون و  نشج 

هک تفگ  ریبک  رورسم  اب  رفعج  .درک  رفعج  نتشک  هدارا  دیشّرلا  نوراه  هک  یتقو  دو ت_ا  _ن ب_ يا و  _ت_م ،  سر وت ب_ف_
یلع نب  نسح  نب  هّللادـبع  شّمع  رـسپ  نتـشک  هب  شّمع  رـسپ  نتـشک  هب  تفگ  هدرمـش ؟  اور  ارم  نوخ  مرج  مادـک  هب  نینم  ؤملاریما 

.وا نذا  نودب 

و ( 203) .دراد يرازم )   ) يدهـشم تسا و  ماعّطلا  قوس  رد  دادغب  رد  هّللادـبع  ربق  _ه گ_ف_ت_ه ك_ه  ّ_با ير ن_س ع_م_
تعامج تعام  نئاد ج_ رد م_ وا  _ق_با  عا
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رهز هب  ار  وا  هـفیلخ  مـصتعم  هـک  دیهـش  لـیلج  _ي_ر  ما ّ_د  سا و م_ح_م ع_ب_ _ت :  سا دـنزرف  ود  زا  بـقع  ار  وا  دنرایـسب و 
یل سابع ب_ا ع_ نب  هّللادـبع  شرـسپ  هک  تسا  مق )  خـیرات  رد (  تسا و  لیلق  شبقع  دیهـش  هّللاد  نب ع_ب_ سابع  اـما  هتـشک ، 

سابعلا و لضفلاوبا  مق  رد  سابع  نب  هّللادبع  دنتـشکب  ار  دّـمحم  نب  یلع  نوچ  هدوب ،  هرـصب  رد  جـنز  بحاص  يولع  دّـمحم  ب_ن 
هّللادبعوبا دش و  دلوتم  دمحا  یلعوبا  سابع ،  زا  و  دندمآ ، دو  _ جو _ت_ر ب_ه  خد هس  و  ضیبا )  هب (  بّقلم  نیـسحلا  هّللادـبعوبا 

 . یهتنا .دنا  ير  رد  وا  باقعا  تفر و  ير  هب  ضیب  الا 

در و _تا ك_ فو ير  رد  هدزون  دصیـس و  هنـس  رد  ضیبا  ساـبع  نب  هّللادـبع  نب  نیـسح  هک  هتفگ  يراـخ  _ص_ر ب_ نو _ با
شبقع دوـش و  یم  هدرک  ترا  _ يز مالــسلا و  هـیلع  میظعلادـبع  ترــض  راز ح_ بر م_ رد ق_ _ت و  سا _ر  ها شر ظ_ ق_ب_

(204) .دنام ياح  هب  هّللادبع  نب  دّمحم  لسن  دش و  ضرقنم 

هک مالـسلا  مهیلع  بلا  یبا ط_ نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  یلع  نب  نسحلا  نـب  هّللادـبع  لـسن  زا  هـک  _د : يو فـل گ_ م_ؤ 
ضئارف و تماما و  رد  هدرک و  فینـصت  یبت  هدو و ك_ روباشین ب_ نکاس  تسا  نیملکتم  املع و  اـهقف و  زا  نیحلاـصلا و  هّللاداـبع 

(205) .دنا هدرک  رکذ  ار  وا  دوخ  بتک  رد  نارگید  همالع و  یشاجن و  خیش  و  هریغ ، 

مالسلا هیلع  نیرخ  الا  نیلو و  الا  مولعلارقاب  نیسحلا ،  نب  یلع  نب  دّمحم  رفعجوبا  ترضح  خیرات  رد  متف :  با ه_ ب_

تسا ترضح  نآ  تینک  مسا و  تدالو و  نایب  رد  لوا :  لصف 

_ب جر هّر  رد غ_ مو ص_ف_ر ي_ا  _ن_ب_ه س_ شود زور  تر  نآ ح_ض_ تدا  تدــالو ب_ا س_ع_ ناد ك_ه  ب_
لاس راهچ  تقو  نآ  رد  تشاد و  روضح  البرک  هعقاو  رد  ترضح  نآ  دش و  عقاو  هرونم  هنیدم  رد  تفه  هاجن و  لا پ_ س_
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هّللادبع ّما  ار  وا  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  یبت  نسح م_ج_ ماما  رتخد  همطاف  ترـضح  شا  هدجام  هدـلاو  دوب ، هتـشذگ  شکرابم  نس  زا 
.دوب نییولع  نیب  يولع  نیتریخلا و  نبا  ترضح  نآ  دنتفگ و  یم 

: دومرف هک  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  زا  هدش  تیاور  هک  تسا  لقن  يدنوار )  تاوعد  زا ( 

دتفا نیمز  رب  هک  تساوخ  دـش  هدـن  اج ك_ زا  دـش و  دـنلب  راوید  زا  ییادـص  هاگان  هک  دوب  هتـسشن  يراوید  ریز  رد  مرداـم  يزور  ) 
هک ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  قح  هب  مسق  _ي ،  يآ دور  دـیابن ف_ دومرف  راوید و  هب  درک  هراشا  دوخ  تسد  هب  مردام 

مردام هکنآ  ات  دـنام  یقاب  اوه  نیمز و  نایم  رد  قلعم  راوید  نآ  پ_س  ندا ؛  _ت_ فا رد  ار  _د ت_و  هد یمن  تصخر  یلاعت  قح 
(1  ( ) .داد قّدصت  وا  يارب  یفرشا  دص  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  مردپ  سپ  تشذ ،  _ج_ا ب_گ_ نآ زا 

رقابدـمحم ماما  ترـضح  ردا  شا م_ هدـج  درک  دای  بانج  نآ  يزور  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  يوار  زین  و 
ما هد  ج_ _ا ؛ )  هــُل _ْ ِ_ث ما م _ سلا _ه  یل َ_ِن ع_ َ_س حــْلا ِلآ  یف  ْكَرْدــُی  ْمــَل  ًهَقیّدـِـص  َْتناــک  دوــمرف ( : ار و  مالــسلا  هــیلع 

(2) .دیسرن وا  هبترم  هجرد و  هب  ینز  مالسلا  هیلع  نسح  ترضح  لآ  رد  دو و  _ق_ه ب_ يد ص_

زا یکی  نوچ  هک  تسا  لو  مـال م_ن_ق_ _ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ زا ح_ض_ هر  _ي_د م_ع_ت_ب_ _تا سا و ب_ه 
یم لصاح  يروت  ار س_س_ت_ي و ف_ وا  زور  نآ  ما  رد ت_م_ دوش  یم  هلماح  ناشیا  زا  یکی  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  ناردام 

یم تراشب  ار  وا  هک  دنی  یم ب_ باوخ  رد  ار  يدرم  سپ  شغ ،  دننام  دوش 
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نآ هدنیوگ  دونش و  یم  ییادص  هناخ  هرانک  زا  دوخ  تسار  بناج  زا  دوش  یم  رادیب  باوخ  زا  نوچ  يرابدرب ،  ياناد  دنزرف  هب  دهد 
ار داب ت_و  تراشب  تسا و  تداعـس  ریخ و  يوس  هب  وت  تشگزاب  نیمز و  لها  نیرتهب  هب  يدـش  هلماح  دـیوگ  یم  هک  دـنیب  یمن  ار 
وا لـمح  زا  هاـم  هن  هکنآ  اـت  دـبای  یمن  ینارگ  لـق و  دو ث_ رد خ_ _گ_ر  يد .ا پ_س  _ ناد را  _ بدر _د ب_ نزر ب_ه ف_
رد يرون  دو  تدالو م_ي ش_ نو ش_ب  چ_ دو ، دو م_ي ش_ن_ _ه خ_ نا زا خ_ هکئالم  زا  رایـسب  يادـص  سپ  درذـگ ، یم 

هتسشن عبرم  ماما  سپ  ماما ،  ناردپ  ار ن_م_ي ب_ي_ن_د م_گ_ر  رو  نآ ن_ ير  _گ_ يد هک  دنک  یم  هدهاشم  دوخ  هناخ 
يور ب_ه _د  سر _ي_ن م_ي  مز نو ب_ه  _د چ_ يآ _ر ن_م_ي  يز شر ب_ه  س_ ددر ، یم گ_ دــــــیدپ  رداــــــم  زا 
دـیوگ و خ_ت_ن_ه یم  یلاـعت  قـح  دـمح  هسطع  زا  دـعب  دـنک و  یم  هسطع  هبترم  هس  دـنادرگ و  م_ي  _ب ق_ب_ل ،  نا ج_
رد و  دشاب ، یم  هدییور  همه  نیـش  ياهنادـند پ_ي_ دـشاب و  یمن  تفاثک  نوخ و  هب  هدولآ  دوش و  یم  دـلوتم  هدـیرب  فان  هدرک و 

(3) .دوش یم  عطاس  الط  دننام  يدرز  رون  وا  ياهتسد  ور و  زا  بش  زور و  مامت 

ياهبقل نیرتروهشم  تسا و  يداه  رکاش و  رقاب و  شا  هفیرش  باقلا  رفعجوبا و  بانج  نآ  تینک  دّمحم و  ترضح  نآ  فیرـش  مسا 
بقلم نآ  هب  ار  باـنج  نآ  مل  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  تلاـسر ص_ ترـضح  هک  تسا  یبـقل  نـیا  تسارقاـب و  ترـضح  نآ 

هلآ و هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  لوقنم  هّللادبع  نب  رباج  زا  هنیفس  تیاور  هب  هچنانچ  هدومرف 
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_د هاو نیـسح خ_ دالوا  زا  هک  نم  زا  يدـنزرف  ینک  تاقالم  ات  یناـمب  اـیند  رد  وت  هک  تسا  دـیما  _ر ! يا ج_با دومرف : نم  هب  ملس 
تاقالم ار  وا  هاگره  سپ  ینتفاکـش ،  ار  نید  ملع  دفاکـش  یم  وا  ینعی  اْرَقب ؛ ِنیّدلا  َْملِع  ُرَْقبَی  دنمان  ّ_د  ار م_ح_م وا  دو ك_ه  ب_

(4  .) ناسرب وا  هب  ارم  مالس  يدرک 

مدر لا ك_ س_ؤ  زا ع_م_ر ب_ن ش_م_ر ك_ه گ_ف_ت :  هدر  _ت ك_ ياور هــّللا  _م_ه  حر قود  ش_ي_خ ص_
 : تف گ_ _د ؟ ند _ي_ ما رقاب ن_ ار  مالـسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  هچ  يارب  _د ج_ع_ف_ي ك_ه  يز _ر ب_ن ي_ زا ج_با
ار نآ  تخاس  رهاظ  را و  _ك_ شآ _ت_ي و  فا ار ش_ك_ ملع  تفاکش  اراهْظَا ؛ ُهَرَهْظَا  ُهَّقَش َو  يا  اَْرَقب  َْملِْعلا  َرََقب  هکنآ  تلع  هب 

هّللا یلـص  اد  لو خ_ _ سر زا  يرا ك_ه ش_ن_ي_د  _ص_ نا هّللاد  نب ع_ب_ رباج  ارم  درک  ثیدح  قیقحت  هب  یندرک ،  رهاظ 
_ي با نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  مرسپ  ییامن  یم  تاقالم  ات  ینام  یم  هدنز  وت  رباج ! يا  دومرف : هک  ملس  هلآ و  هیلع و 
ار وا  نم  بناـج  زا  ار  وا  يدرک  تاـقالم  هاـگره  سپ  رقاـب ، هب  تاروت  رد  تسا  فورعم  ار ك_ه  مـال  _ سلا _ه_م  یل بلا ع_ ط_
؟  یتسیک وت  رسپ ! يا  تفگ :  دیدب و  هنیدم  ياه  هچوک  زا  یکی  رد  ار  ترـضح  نآ  هّللا  همحر  هّللادبع  نب  رباج  سپ  ناسرب ،  مالس 

ترـضح نآ  نک ،  يور  نم  اب  كرـسپ !  يا  تفگ :  رباج  متـسه .  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نی  _س_ حـلا نب  یلع  نب  دّـمحم  دومرف :
_ل و _ن ش_م_يا يا هبعک ك_ه  راـگدرورپ  هب  دـنگوس  درک : ضرع  درک ، ناـنچ  نک  سپاو  يور  تـفگ  هدرک  يور  وا  ب_ه 

یل اد ص_ لو خ_ _ سر لا  خ_ص_
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مادا م_ دو : _ مر .د ف_ _ي_ نا _ سر مـال  _ت س_ ياد لو خ_ _ سر دـنزر ! يا ف_ _ت ،  سا مـل  هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_
ترـضح نآ  مالـس  غیلبت  هک  رباـج  يا  داـب  وـت  دا و ب_ر  اد ب_ لو خ_ _ سر رب  مالـس  دـشاب  ياـج  رب  نیمز  ناـم و  _ سآ ك_ه 

(5  ( ) .اْرَقب ْملِْعلا  ُرَْقبَت  يذَّلا  َْتنَا  اَّقَح  َِرقاْبلا  َْتنَا  ِ_ُر  قا ي_ا ب_ در ( : ضر ك_ تر ع_ نآ ح_ض_ رباج ب_ه  هاگنآ  يدومن ، 

نآ هـچ  ُ_ُه )  عَّسَو _َ ُهرُّجَفَت َو ت َوـُـه  ِمـْلِْعلا َو  ِیف  ِهِرُّقبَِتل  دــنتفگ (  رقاــب  ار  ترــض  نآ ح_ _د ك_ه  نا _ا گ_ف_ت_ه  مـل ع_
.دوب شناد  ملع و  هدنشوج  همشچ  روانهپ و  رحب  شلد  نیرخآ و  نیلوا و  مولع  هدنفاکش  ترضح 

دو تر س_ج_ زا ك_ث_ دـندیمان  رقاب  ار  ترـضح  نآ  هک  تسا  روطـسم  يزو )  _ جـلا _ن  با هر س_ب_ط  _ كذ ت_ رد ( 
ینعی ِهِْملِع ؛ )  ِهَرازِغل  َلیق  َو  .ار (  وا  نیبج  دوجـس  درک  هداـشگ  ینعی  اهّقَـش ؛ )  اـهَحَتَف َو  يَا  ُهَتَْهبَج ، ُدوُجُّسلا  َرََقب  تر (  نآ ح_ض_

بصن و ترثـک  اـب  یمتیه  رجح  نـبا  و  ( 6  ) .دـنا هدرک  بقل  رقاـب  شملع  ترثـک  ترازغ و  ببـس  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  دـنا  هتفگ 
 : هتفگ هقرحم )  قعاوض  رد (  شدانع 

اه _َ ِ_ن ما َ_ك_ ِ_ه_ا َو م تاـئ ْ_ب_ ُ_خ َراـثَا م اهَّقَـش َو  ْيَا  َضْرَـالا ، َرََقب  ْنِم  َِکلذـِب  َیِّمُـس  مالـسلا  هیلع  ُِرقاـْبلا  ٌدَّمَُحم  ٍرِفْعَجُوبَا  ) 
ِدِـساف ْوَا  ِهَریـصَْبلا  ِسِمَْطنُم  یلَع  ِّالا  یفْخَی  ـال  ِفئا م_ا  _ طَّللا ِماـکْحَالا َو  ِِقئاـقَح  ِفِراـعَْملا َو  ِزُونُک  ِتاـئَبُْخم  ْنِم  ُرَهْظَا  َوُه  َِکلذـِلَف 

(7  . ( ) خلا ُهُِعفار  ِهِْملِع َو  ُرِهاش  ُهُعِماج َو  ِْملِْعلا َو  ُِرقاب  َوُه  َلیق  َُّمث  ْنِم  ِهَریرَّسلا َو  ِهَّیوَّطلا َو 

تیاور هب  و  هدوب ،  اعیمَج )  ِهّلل  ِهَّزِْعلَا  ای (  ِهّلل )  هَّزِْعلَا  ترض (  نآ ح_ و ن_ق_ش ن_گ_ي_ن 
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زین نیا  ریغ  هدوب و  ِهِْرمَا )  ُِغلاب  َهّللا  َّنِا  نآ (  شقن  درک و  یم  تسد  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دوخ  دج  رتشگنا  رگید 
شقن مادـک  ره  رب  هک  هدوب  ددـعتم  ياـهرتشگنا  ار  ترـضح  نآ  تسا  نکمم  هچ  تسین ؛  تاـیاور  نیا  نیب  یتاـفانم  هدـش و  تیاور 

(8) .دشاب ینیعم 

مالسلا هیلع  رقاب  ترضح  قالخا  مراکم  بقانم و  لئاضف و  زا  يرصتخم  مود :  لصف 

لوا تمسق 

نو نآر و ف_ن_ ریـسفت ق_ نید و  موـلع  رد  راـثآ  راـبخا و  زا  هچنآ  هک  تسین  یفخم  هدیـشوپ و  یفـصنم  لـمءاتم  چـی  ب_ر ه_
دــجنگب و لــق  هــل ع_ _ صو رد ح_ _ت ك_ه  سا نآ  زا  هدا  _ يز هد  _ت ش_ ياور تر  نآ ح_ض_ زا  ما  _ك_ حا بادآ و 
سا م_ي _ت_ب_ قا نآ ج_ن_با  مـل  زا ع_ هتــسویپ  نیملــسم  ءاـهقف  ءاـسور و  نیعباـت و  ناـیعا  هوـجو و  هباحــص و  ياـیاقب 

: دندز یم  لثم  ترضح  نآ  لضف  مل و  تر ع_ _د و ب_ه ك_ث_ ندو ن_م_

(9) ُِلبْجَالا یَلَع  یَّبل  ْنَم  َْریَخ  یقُّتلا َو  ِلْهَال  ِْملِْعلا  َِرقاب  َای 

هکنانچ رغصا  رقحا و  يدحا  دزن  ار  املع  مدیدن  زگره  تفگ :  یم  هک  هدرک  تیاور  یکم  ءاطع  نب  هّللادبع  زا  ادنـسم  دیفم  خی  ش_
ملع و ترثک  نآ  اب  ار  هبیتع  نب  مک  مد ح_ _ يد _ن_ه  يآ ره  مالـسلا و  هیلع  رقابدـمحم  ماـما  ترـضح  دزن  رد  ار  اـهنآ  مدـید  یم 
رد تسا  یناتـسبد  لفط  هک  دومن  یم  ناـنچ  دوب  نآ ج_ن_با  دز  رد ن_ یماـگنه ك_ه  تشاد  مدرم  دزن  رد  هک  نءاـش  تلـالج 

یـصو ارم  درک  ثیدـح  تـفگ :  یم  درک  یم  یتـیاور  ترـضح  نآ  زا  هاـگره  یفعج  دـیزی  نـب  ربا  و ج_ هتـسشن .  دوـخ  مـلعم  دزن 
(10  .) نیعمجا مهیلع  هّللا  تاولص  نیسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  ءایبنا  مولع  ثراو  ءای و  _ صوا

 : تفگ هک  هدرک  تیاور  ملسم  نب  دّمحم  زا  یّشک  خیش 
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مدر ت_ا لا م_ي ك_ مال س_ؤ  _ سلا _ه  یل _ر ع_ قا _ بد ما م_ح_م_ _ ما ترـضح  زا  درک  یم  ور  هک  یلکـشم  رما  ره  رد 
(11  .) ثیدح رازه  هدزناش  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  مدرک و  لاوس  ترضح  نآ  زا  ثیدح  رازه  یس  هک  _ نآ

نیباـم ب_با ك_ع_ب_ه و اـی  مزتـلم  رد  رـصع  تـقو  رد  هـکم  رد  ار  يدرم  مدـید  تـفگ :  هـک  هدـش  تـیاور  هّیبـلاو  هباـّبح  زا 
ددرک و لا  ؤـس  لـئاسم  تـال  زا م_ع_ض_ _د و  ندر _ت_م_عا ك_ جا _ش  تر نا ب_ه ح_ض_ _ مدر ح_ج_ر ك_ه م_

هلءا راز م_س_ رد ه_ _ت ت_ا  سا _خ_ نر ياج ب_ زا  كدنا  نامز  نآ  اب  ترـضح  نآ  و  دندومن ، حاتفتـسا  ار  تالکـشم  باب 
: دیشکرب ادن  دنلب  توص  اب  يدانم  داهن و  دوخ  لحر  يور ب_ه  _ت و  سا _ خر ها ب_ _گ_ نآ داد  يو  ار ف_ت_ نا  _ش_ يا

؛ ُجِرَْملا ُّقَْحلا  ُجِرَالا َو  ُمیسَّنلا  ُجَّرَسُملا َو  ُجَْلبَالا  ُرّونلا  اذه  َّنِا  الَا 

ناج هک  نازو  يوبـشوخ  میـسن  تسا  نیا  و  دـیامرف : تلالد  قیرط  هب  ار  ناگدـنب  هک  ناـشخرد  نشور و  رون  تسا  نیا  دـینادب  ینعی 
زا ای  تسا  هدـنام  عیاض  نامدرم  نایم  رد  شردـق  هک  یقح  نآ  _ت  سا نیا  و  دـنادرگ ، رطعم  شناد  تفرعم و  میاسن  هب  ار  ناـیناهج 
نب دّمحم  دنتفگ  ناشیا  باوج  رد  صخـش ؟  نیا  تسیک  دنتفگ  یم  هک  مدش  نارگن  ار  یتعامج  تسا و  برطـضم  نانمـشد  فوخ 

(12  .) مالسلا مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  مهف  زا  قطان  مولع  ضماوغ  هدنفاکش  رقاب و  یلع 

_ر ها مالـــسلا ظ_ مــهیلع  نیـــسح  نــسح و  نادــنزرف  زا  سک  چــیه  زا  دـــنا  هــتفگ  هــک  هــتفگ :  بو  _ شآ _ن ش_ه_ر  با
ما _ك_ حا يوا و  مــال و ف_ت_ تر ت_ف_س_ي_ر و ك_ نآ ح_ض_ زا  _ر ش_د  ها _چ_ه ظ_ نآ _د  يدر ن_گ_

_ر _ث ج_با يد و ح_ مار ،  لال و ح_ ح_
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هداد ربخ  دنا و  هتـشاد  روکذـم  تمامت  هب  قارع  هنیدـم و  ءاهقف  فورعم و  تسا و  روهـشم  ترـضح  نآ  هرابرد  هن  هّللا ع_ _ي  ضر
نامیلس ّبیـسم و  نب  دیعـس  زا  هریثک  قرط  هب  ین  _س_ي_ حلا _ك_ي  یهتنم ب_ن ك_ي_با بوشآ و  رهـش  مدج  ارم  تسا 

لوسر دجـسم  رد  يراصنا  هّللادـبع  نب  رباج  هک  یلباک  دـلاخوبا  نیعا و  نب  هرارز  ملـسم و  نب  دّـمحم  بلغت و  نب  نابا  شمعا و  نب 
 : تفگ یمه  تسشن و  یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ 

_م_ه حر _ر  ج_با _د ، يو یم گ_ نخـس  ناشیرپ  رباج  دنتفگ ، یم  هنیدم  مدرم  ِْمل ، )  _ِ ْعلا ِ_َر  قَا ِ_ُر ي_ا ب_ قا ي_ا ب_ ) 
هیلع و هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مدینـش  نکل  میو  نخـس ن_گ_ ناشیرپ  هدوهیب و  نم  هک  يادخ  هب  دنگوس  _و : مر هّللا م_ي ف_
ما م_ن وا ن_ ما  ار ك_ه ن_ _ل ب_ي_ت م_ ها زا  يدر  دو م_ _ي ن_م_ هاو كرد خ_ انامه  رباج ! يا  دومرف : هک  ملس  هلآ و 

ارم تشاداو  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  شیامرف  نیا  سپ  ینتفاکـش  ار  ملع  دفاکـشب  دشاب  نم  لئا  وا ش_م_ لئا  و ش_م_
(13  .) میوگ یم  هچنآ  هب 

_د يو گ_ _ه )  _ح_با صلا _ل  ف_ض_يا ك_ت_با  رد (  تادا  _ع_ سلاو _ با گ_ف_ت_ه ك_ه  ن_ي_ز  و 
مالسلا هیلع  رقابدمحم  بانج  هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  مال  هّللا س_ _م_ه  حر يرا  _ص_ نا _ر  ك_ه ج_با

_ر ج_با يوش ،  یم  شیوخ  راـگدرورپ  يوس  هب  وـت  هچ  راذـگب  شیوـخ  تی  _ صو دو : _ مر تر ف_ نآ ح_ض_ دوـمن  غـیلبت 
هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  تسا  يدـهع  نیا  هچ  یتسناد  اجک  زا  نیا  وت  يدیـس !  ای  درک : ضرع  تسیر و  ب_گ_

: دومرف تسا ؟  دوهعم  نم  اب  ملس 

ای ِهّللاَو !
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؛ ِهَمایْقلا ِمْوَی  یِلا  ٌِنئاک  َوُه  ام  َناک َو  ام  َْملِع  ُهّللا  َِیناطْعَا  ْدََقل  ُِرباج 

دو ت_ا _د ب_ هاو _چ_ه خ_ نآ ملع  هدوب و  هچنآ  ملع  یلاعت  يادـخ  ارم  تسا  هدومرف  اطع  انامه  رباج ! يا  يادـخ !  هب  دـنگوس 
_ت ياور و  ( 14) .د _ي_ سر رد  وا  _تا  فو دراذ و  _ش گ_ يو _ي_ت خ_ صو _ر  پ_س ج_با _ت ؛  ما زور ق_ي_

مئا دور ق_ نوریب  ایند  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  هاگره  دومرف : هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یل  لو ص_ _ سر تر  زا ح_ض_ هد  ش_
یلع بلـص  زا  یلاع  قح ت_ دروآ  نوریب  و  ماـما ،  تجح و  تسا  وا  _ت و  سا شر  یل پ_س_ ع_ وا ، زا  _ر ب_ع_د  ما ب_ه 

زا دـعب  تجح  ماما و  تسا  وا  تسا ،  نم  مکح  وا  مکح  نم و  ملع  وا  ملع  نم ،  هب  دـشاب  مدرم  نیرت  هیبش  نم و  مانمه  هک  يدـنزرف 
(15  .) شردپ

مــال ك_ه _ سلا هـیلع  رقابدــمحم  ماــما  ترــضح  ناــمالغ  زا  یکی  زا  هدرک  تــیاور  ّ_ه )  _م غــلا ك_ش_ف  _ب (  حا ص_
ترــــــض نآ ح_ نو  _ت_ي_م پ_س چ_ فر تر ب_ه م_ك_ه  نآ ح_ض_ _ت  مد رد خ_ _ت_ي  قو گ_ف_ت : 

_د نل نایم م_س_ج_د ب_ رد  شکرابم  يادص  هک  يدح  هب  تسیرگ  داتفا  هبعک  هناخ  هب  شهاگن  دـش و  _ل م_س_ج_د  خاد
هرا لا ن_ظ_ نیدــب ح_ ار  اـم  مدر ش_ نو م_ دو و چ_ ياد ت_و ش_ مردا ف_ رد و م_ پ_ م_ن گ_ف_ت_م :  ش_د ،

منکن هیرگ  ببـس  هچ  هب  پ   ! وت رب  ياو  دومرف : دـییامرف ، هاتوک  هیرگ  زا  ار  كرابم  يادـص  هلمجلا  یف  هک  تسا  بوخ  دـننک  م_ي 
ادرف نم  ببـس  نآ  هب  دیامرف و  نم  رب  یتم  _ حر _س_ت_ن م_ن ن_ظ_ر  ير ببـس گ_ هب  یلاعت  قح  هک  دور  یم  دـیما  انامه 

هناخ رود  ترض  نآ ح_ پ_س  _م ،  هدوب ب_شا راگتسر  وا  دزن  رد 
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هد زا س_ج_ نو س_ر  _ت و چ_ فر دو  عو و س_ج_ _ كر داتـسیا و ب_ه  زاـمن  هب  ماـقم  دزن  رد  نآ  زا  سپ  دومرف ، فاوـط 
درک یم  هدنخ  هاگره  هک  دوب  نآ  بانج  نآ  تالاح  زا  .دوب و  هدش  رت  شناگدـید  بآ  زا  ترـضح  نآ  هدجـس  عضوم  تشادر  ب_

(16) .رادم نمشد  ارم  ایادخ  ینعی  یْنتُقْمَتال ؛ )  َّمُهّللَا  تفگ ( :  یم 

ْرِمَْتئَا َو ْمَلَف  ینَتْرَمَا  تـفگ ( :  یم  راـگدرورپ  هاـگرد  هـب  شیوـخ  عرـضت  رد  بـش  لد  رد  ترـضح  نآ  هد ك_ه  _ت ش_ ياور و 
(17  ( ) .ُرِذَتْعَاال َْکیَدَی َو  َْنَیب  َكُْدبَع  اذاَنَا  اهَف  ْرِجَْزنَا  ْمَلَف  ینَْتیَهَن 

: دومرف یم  درک و  یم  قّدصت  رانید  کی  هعمج  ره  رد  ترضح  نآ  هک  هدش  تیاور  و 

(18) .دوش یم  فعاضم  هعمج  زور  رد  هقدص 

نوز م_ي ير م_ح_ _ ما ار  مردـپ  هاـگره  دوـمرف : یم  هک  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  هدرک  تیاور  ینیل  و ش_ي_خ ك_
زا زین  و  ( 19) .د یم گ_ف_ت_ن_ نیمآ  ناشیا  درک و  یم  اـعد  درک و  یم  ار ج_م_ع  دو  لا خ_ _ف_ طا _ه_ا و  نز در  ك_
یم میتـفر  یم  هار  وا  اـب  هک  یهاـگ  هک  در  _ر م_ي ك_ كذ يد  هب ح_ دوب و  رکّذـلا  ریثـک  مردـپ  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ 

هتسویپ درک و  یم  رکذ  درک و  یم  ثیدح  مدرم  اب  درک و  یم  ادخ  رکذ  وا  میدروخ و  یم  ماعط  وا  اب  دنک و  یم  ادخ  رکذ  هک  مدید 
در و دوخ ج_م_ع م_ي ك_ دزن  ار  ام  ُهّللا و  الَا  َهِلا  ال  تفگ :  یم  هدـیبسچ و  شفیرـش  ماـک  هب  هک  ار  شکراـبم  ناـبز  مدـید  یم 

زا نآر  تئار ق_ هب ق_ دومرف  یم  رما  هتسویپ  و  باتفآ ،  عولط  ات  مینک  رکذ  هک  دومر  م_ي ف_
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هب درک  یم  رما  درک  دنتـسناو  یمن ت_ تئارق  هک  ییاهنآ  درک و  دنتـسناو  تئار م_ي ت_ ار ك_ه ق_ نا  _ نآ _ل ب_ي_ت  ها
مر و دو و ب_ه ك_ _ جــلار _ ها _ه ظ_ ما _ه و ع_ صا نا خ_ رد م_ي_ ترــضح  نآ  هـک  هدــش  تـیاور  و  ( 20  .) ندرک رکذ 

.دوب رتمک  شتلود  لام و  دوخ  تیب  لها  زا  تشاد و  رایسب  لایع  _ك_ه  نآ دو ب_ا  فور ب_ نا م_ع_ _س_ حا ف_ض_ل و 
(21)

زا دــنتفای و  یم  روـضح  شتمدــخ  رد  ترــض  نآ ح_ ناو  _ خا تر گ_ف_ت_ه ك_ه  نآ ح_ض_ هـالو  _ي م_ مـل و س_
ناـسحا تـمعن و  طاـس  لاو و ب_ ناو ن_ ار ب_ر خ_ نا  _ش_ يا _د ت_ا  ند نور ن_م_ي ش_ _ش ب_ي_ تر ح_ض_

تمدخ رد  تیمک  يزور  هک  هدش  تیاکح  و  ( 22) .دینادرگ یم  رو  هرهب  هریثک  مهارد  هنـسح و  بایث  هبّیط و  همعطا  زا  دناشن و  یم 
 : تسا ّمنرتم  تیب  نیا  هب  ترضح  نآ  هک  دید  هتفر  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح 

ُمِِهفانْکَا ِیف  ُشاُعی  َنیذَّلا  َبَهَذ 

ٌدِساح ْوَا  ٌِتماش  ِّالا  َْقبَی  َْمل 

: دومن ادا  تیب  نیا  ههیدب  رد  تیمک  سپ 

ٌدِحاو ِهَطیسَْبلا  ِرْهَظ  یلَع  یَقب  َو 

ُدِحاولا َكاذ  َْتنَا  ُدارُْملا َو  َوُهَف 

_م هرد راز  دو ت_ا ش_ش_ص_د ه_ _م ب_ هرد _ص_د  نا زا پ_ تر  نآ ح_ض_ هز  _ هد ك_ه ج_يا _ت ش_ ياور و 
هد ك_ه و ن_ق_ل ش_ دـنا ، هدرک  ترـضح  نآ  دـصق  ءاجر  دـیما و  هب  هک  یناـسک  ناـسحا  ناوخا و  هلـص  زا  دـش  یمن  لولم  و 
_ن_د ي_ا يو هد ن_م_ي ش_د ك_ه ب_گ_ لئا ش_ن_ي_ باو س_ رد ج_ تر  نآ ح_ض_ يار  زا س_ _ز  گر ه_

ْمُهوُّمَس دوب ( : هدومرف  ترـضح  نآ  دندرب و  لئا ن_م_ي  ما س_ ترا ن_ ّ_ت و ح_ق_ يور خ_ف زا  ي_ع_ن_ي  لئا ،  س_
(23) .دینک راد  رب  مان  ناشیا  یماسا  نیرتهب  هب  ار  نیلئاس  ینعی  مِهئامْسَا ؛ )  ِنَسْحَِاب 

ترضح نآ  هدیمح  قالخا  رکذ  رد  دولخلا )  تانج  رد (  و 
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كـالما و عرازم و  و  يدوب ،  قیـالخ  نیرت  عضاوتم  يدرک و  دـنلب  هیرگ  هب  ادـص  یتسیرگ و  یهلا  فوخ  زا  تاـقوا  رثـکا  هک  هتفگ 
ار شلغب  ریز  شناـمالغ  مرگ  _يا  هزور يدرک و  راـک  هتفر  دوخ  كـالما  رـس  رب  دوخ  یتشاد و  رایـسب  ناـمالغ  یعارم و  یـشاوم و 

يدمآ يو  دزن  سکره  يدوب و  مدرم  نیرت  يدو و س_خ_ي  اد ن_م_ هار خ_ فرـص  يدیناسر  مه  هب  هچنآ  يدـندرب و  هتفرگ و 
مالــسلا هـیلع  نـینم  ؤـملاریما  دو  نو ج_د خ_ _ا و چ_ يرد رد پ_ي_ش  يدو  هر ب_ نوــچ ق_ط_ يو  مـلع  دزن  رد  شملع 

(24  .) يدوب ریغص  یلیلج  ره  يو  تلالج  دزن  رد  يدیشوج و  شفارطا  زا  تمکح  ياه  همشچ 

 : هتفگ قعاوص )  رد (  بصعتم  یّنس  رجح  نبا 

ْتَرَمَع ُهُْقلَخ َو  ْتَفُرَـش  ُهُسْفَن َو  ْتَر  _ُ َ_ه ُُهلَمَع َو ط ُهُْملِع َو  یکَز  ُُهْبلَق َو  افَـص  ُهُِعفار  ِهِْـملِع َو  ُرِهاـش  ُهُعِماـج َو  ِمـْلِْعلا َو  ُِرقا  ُ_َو ب_ ه ( 
ِیف ٌهَریثَک  ٌتامَلَک  َُهل  َنیفِـصاْولا َو  ُهَنِْـسلَا  ْ_ُه  َ_ن ُّل ع _ِ َ_ك _ي_َن م_يا فِرا _ ْعلا ِتاماقم  یف  ِخوُسُّرلا  َنِم  َُهل  ِهّللا َو  ِهَعاـِطب  ِِهتاـقوَا 

(25  ( ) .َُهلاجِعلا ِهِذه  اُهلِمَتْحَتال  ِفِراعَْملا  ِكُولُّسلا َو 

مالـسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح  رخافم  بقانم و  رد  ربخ  دـنچ  رکذ  هب  ماقم  نیا  رد  مدـید  هتـسیاش  هک  _د : يو فل گ_ م_ؤ 
 . مهد تنیز  ار  دوخ  باتک 

 : شاعم لیصحت  رد  تسا  ترضح  نآ  ندیشک  تمحز  رد  لوا _ 

هک تفگ  یم  رد  دّمحم ب_ن م_ن_ك_ هتک  دنا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداصلا  هّللادبعوبا  ترـضح  زا  نارگید  دیفم و  خیش 
هک یماگنه  ات  دراذـگ  راگدای  هب  دو  نو خ_ _ي چ_ فل يراوگرزب خ_ مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  لثم  هک  مدرک  یمن  ناـمگ 

وا _ت_م  ساو یمه خ_ هک  مدرک  تاقالم  ار  یلع  نب  دّمحم 
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سب یتعاس  رد  تفگ :  درک ؟ تظعوم  ار  وت  زیچ  هچ  هب  دـنتفگ : شباحـصا  دومرف : تظعوم  ارم  وا  میاـم  _ظ_ت_ي ن_ عو ار م_
ود شود  رب  ترـضح  نآ  مدرک و  تاـقالم  دوب  رواـنت  هبرف و  هک  ار  یلع  نب  دّـمحم  و  مدـش ،  نوریب  هنیدـم  یحاون  زا  یکی  هب  مرگ 

بلط رد  تلاح  نینچ  تعاس و  نیا  رد  شیرق  خویش  زا  یخیش  متفگ  نتشیو  _د ب_ا خ_ مآ هدر م_ي  هیکت ك_ دوخ  هایـس  مالغ 
 ، مدر مالــس ك_ ترــضح  نآ  هـب  سپ  درک ، مهاوـخ  تظعوـم  ار  وا  نـم  هـک  شاــب  هاوـگ  تـسا  هدــش  نور  _ي_ا ب_ي_ ند

خایـشا زا  _ت ش_ي_خ_ي  سا بو  خ_ ُهّللا ) ! َکَحَلْـصَا  متفگ ( :  دـنار ، خـساپ  ارم  مالـس  نازیر  قر  نا و ع_ _ نز ن_ف_س 
شود زا  تسد  ترـضح  نآ  ینک ؟  هنوگچ  راک  یـشاب  لاح  نیا  رب  وت  دیایب و  گرم  رگا  دشاب  ایند  بلط  رد  تلاح  نینچ  اب  شیرق 

_ن يا رد  گر و م_ن  _د م_ _ر ب_ي_يا گا _ن_د  گو اد س_ ب_ه خ_ دو : _ مر در و ف_ هیکت ك_ تشادرب و  نامالغ 
_ت ب_ه جا زا ح_ ار  دو  ما خ_ هتـشاد  زاب  هک  ما  هدوب  ادـخ  تاعاط  زا  یتعاط  رد  نم  هک  یتلاح  رد  گرم  تسا  هدـمآ  مشاب  لاح 

هدوب یهلا  یـصاعم  زا  یتیـصعم  رد  هک  یتلاح  رد  ارم  دـسر  ارف  هک  مناـسرت  گرم  ندـمآ  زا  _ت_ي  قو و م_ن  مدر ،  ت_و و م_
 . يدومرف تظعوم  ارم  وت  میامن  هظعوم  ار  وت  متساو  م_ن خ_ ُهّللا ) ! ُ_َك  َ_م حْر _َ ي متفگ ( :  دیوگ  یم  ردکنم  نب  دّمحم  مشاب ، 

(26)

دننام _د  هماع ب_شا نافّوصتم  زا  یکی  ردکنم  نب  دّمحم  هک  تسا  نآ  هدش  رهاظ  _چ_ه ب_ر م_ن  نآ _د : يو فل گ_ م_ؤ 
ناشیا لاثما  مهدا و  نبا  سواط و 
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مدر ار ك_ّل ب_ر م_ دو  _ت_ه و خ_ شادر زا ك_س_ب ب_ _ت  سد هدرک و  رهاظ  تادابع  فورـصم  ار  دوخ  تاقوا  هک 
تمـسق دوخ  رهاوخ  ردام و  دوخ و  رب  ار  اهبـش  ردکنم  نب  دّـمحم  هک  هدرک  لقن  فر )  م_س_ت_ط_ _ب (  حا ص_ هدر .  ك_

، دوب هدرک  میـسقت  شردام  اب  ار  بش  درک  تافو  شرهاوخ  نوچ  دـندرک ، یم  تدابع  ار  بش  زا  ثلث  کـی  مادـک  ره  هک  دوب  هدرک 
(27) .دوب مئاق  تدابع  هب  ار  اهبش  مامت  دّمحم  درک ، تافو  شردام  نوچ 

هکنآ هچ  دوب ؛ هدرک  ذـخا  دواد  لآ  زا  ار  را  _ن ك_ يا ار  _ ها رد ظ_ ّ_د ب_ن م_ن_ك_ م_ح_م _د : يو ف_ق_ي_ر گ_
یمن سپ  دوـب  هدرک  تم  دو ق_س_ _ل خ_ ها ار ب_ر  زور  بش و  تاـعاس  ماـمت  مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  هـک  هدـش  تـیاور 

(28  ( ) ارْکُش َدُواد  َلآ  اُولَمِْعا  یلاعَت ( :  ُهّللا  َلاق  دوب ! زامن  رد  وا  دالوا  زا  یکی  هکنآ  رگم  یتعاس  تشذگ 

رد تسا  هد  _ مآ _م  لا ب_شا نیا ح_ رد  نم  گرم و  دیایب  رگا  هک  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  شیامرف  هلمجلا ؛  و ب_
 ) بحاـص هچنآ  تسا  بلطم  _ن  يا _ت و م_ؤ ي_د  سوا رب  ضیرعت  خـلا .  ما  هدوـب  ادـخ  تاـعاط  زا  یتعاـط  رد  نم  هک  یتلاـح 
هب نوـچ  مدرک  تکرح  جـح  يارب  هن  لـهچ و  دـص و  هنـس  رد  یخلب ك_ه گ_ف_ت :  قیقـش  زا  هدرک  تیاور  هّـمغلا )  فـشک 

نوگ مدـنگ  تروص  شوخ  ناوج  هب  داتفا  مرظن  ناشیا ،  ترث  _ن_ت و ك_ يز مدر و  مدر ب_ه م_ يرظن ك_ مدیـسر  هیـسداق 
_ي_ه فو زا ص_ ناو  _ن ج_ يا هک  متفگ  دوخ  اب  دوب ، هتـسشن  اـهنت  هدرک و  هراـنک  مدـمرم  زا  تشاد و  ياـپ  رب  نیلعن  هدـیچیپ و 

رد _د  هاو _ت و م_ي خ_ سا
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رفعج نب  یسوم  ترضح  خیرات  باب  رد  هّللا  ءاش  نا  ربخ  هیقب  و   . ) منک یم  خیبو  ار ت_ وا  وا و  دزن  مور  یم  دشاب ، مدرم  رب  ّلک  هار 
مر _ جـال _د ، ندو مدرم ب_ رب  ّلـک  ناـمز  نآ  هفّوصتم  دوش  مولعم  هک  دوب  نیمه  ربخ  نیا  زا  ضرغ  و  .دـیای ) مـال ب_ _ سلا هیلع 
زا _د و ن_ه_ي  ندو _ مر بسک ف_ هب  رما  هک  هدش  دراو  مالسلا  _ه_م_ا  یل _ي_ه ع_ قدا زا ص_ را  _تا ب_س_ي_ ياور

، دـهد ار  وا  توـق  يرگید  دوـش و  تداـبع  لوغـشم  نآ ك_س_ي ك_ه  و  دو ، مدر ش_ _ي ك_ّل ب_ر م_ مدآ _ك_ه  نآ
زا مـال  _ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ _ه ح_ض_ کـل ب_ _ت ،  سا رتـمکحم  وا  تداـبع  زا  شتداـبع  دــهد  ار  وا  توـق  هـکنآ 

(29  .) سانلا یلع  هّلک  یقلا  نم  نوعلم  دومرف : ترضح  نآ  هک  هدومرف  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لو  _ سر تر  ح_ض_

يادـخ رگا  دومرف : دـش  دوـقفم  مردـپ  زا  يرتـسا  دوـمرف  هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ما  _ ما تر  زا ح_ض_ مود _ 
هک _ت  شذ يز ن_گ_ چ_ي_ ددر ، دو گ_ متسرف ك_ه خ_ش_ن_ شیاتـس  یـساپس  هب  ار  وا  دنادرگزاب  ار  رتسا  نیا  یلاعت 

نامسآ هب  رس  درک  مهارف  دوخ  هب  ار  كرابم  ياه  هماج  تسشنب و  تسار  دیدرگ و  راوس  نوچ  دندروایب ، ماجل  نیز و  اب  ار  رتسا  نآ 
: دو _ مر هاـگنآ ف_ دومرفن ، يزیچ  نوزفا  نیا  زا  تسا و  دـنوادخ  صوصخم  ساپـس  هّللدـم !  _ حـلا در : ضر ك_ دیـشک و ع_ رب 
ار _د  ما ما م_ح_ متــشاذگن و ت_م_ ياـج  هـب  مدرکن و  راذـگ  ورف  تدّـمحم  بـتارم  دــمح و  مـسار  زا م_ ه_ي_چ چ_ي_ز 
 ، مدروآ ياج  هب  هک  تسا  يدمح  نیا  لخاد  هکنیا  زج  تسین  یـساپس  دمح و  چیه  انامه  مدومن ،  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  صوصخ  م_

تسا نینچ  و 
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یم دّرفتم  دریگ و  یم  ارف  ار  دوخ  سنج  مامت  ینعی  تسا  قارغتـسا  يارب  زا  هّللادمحلا  رد  مال )  فلا و  هچ (  دومرف  ترـضح  نآ  هک 
(30  .) سب ساپس و  دمح و  هب  ار  یلاعت  يادخ  دنادرگ 

 : هتفگ هک  هدش  لقن  ظحاج )  نیبت  نایب و  باتک  زا (  موس _ 

 : مالسلا هیلع  َ_ق_ا َل  ْ_ِن ف َ_ي َ_ت ِمل _َ ِیفاهِریفاذَِحب ك اْینُّدلا  ِلاح  َحالَص  مالـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  َعَمَج  ْدَق  ) 
(31  ( ) .ٌُلفاغَت ٌْثُلث  ٌهَنِْطف َو  ِناثُلث  ٍلایْکِم  ُءالِم  ِرُشاعَّتلاَو  ِشِیاعَْملا  ِعیمَج  َحالَص 

 ، مشاـب یم  رقاـب  نم  هکلب  تسا  نینچ  هن  دوـمرف : ٌرََقب  َْتنَا  درک : ضرع  شترـضح  رد  تراـسج  يور  زا  ینارـصن  يدرم  هک  هـتفگ  و 
هّیذب هایس  زینک  رسپ  وت  درک : ضرع  دوب ، وا  هفرح  نآ  ُ_ه_ا ، )  َ_ت فْر _ِ َكاذ ح دومرف ( : یشاب ،  یم  هخاّبط  رـسپ  وت  درک : ضرع 

) ؛ ََکل ُهّللا  َرَفَغ  َْتبَذَک  َْتنُک  ْنِا  اَهل َو  ُهّللاَرَفَغ  َْتقَدَص  َْتنُک  ْنِا  نا  دومر ( : ف_ نابزدب ه_س_ت_ي ، 

ییوگ یم  غورد  ییوگ  هچنآ  رد  رگا  دزرمایب و  ار  وا  درذگ و  رد  يو  زا  يادـخ  یتسارآ  یتسار  تقیقح و  هب  یتفگ  هچنآ  _ر  گا
ملح و نیا  ینارـصن  درم  نوـچ  دـیوگ : یم  يوار  هـل ؛  _م_ جـلا و ب_ ( 32) .دراد تا  هدیزرمآ  درذـگرد و  وت  تیـصعم  زا  يادـخ 

 : تفرگ یناملسم  دش  نارگن  تسا  نوریب  رشب  تقاط  زا  هک  ار  يراوگرزب  یگرزب و  يرابدرب و 

ءاــملعلا و ناطلـــس  باــنج  فیرـــش  قــلخ  نــیا  رد  ترـــض  نآ ح_ در ب_ه  اد ك_ _ت_ قا ك_ه  _د : يو فــل گ_ م_ؤ 
هر سد س_ یـسوط ق_ نیّدلاریـصن  هجاوـخ  باـنج  یــسوّدقلا  ضیفلاوذ  نـیمّلکتملا  ءاـمکحلا و  لـضفا  _ح_ق_ق_ي_ن  مـلا

هک یصخش  زا  دیسر  شتسد  هب  يذغاک  يزور  هک  هدش  ن_ق_ل 
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نب بلک  اـی  هک (  دوـب  نآ  رد  هحیبـق  هملک  نیا  هلمج  زا  _ت  شاد نا  _ش_ يا _ي ب_ه  يو _ گد تـشز و ب_ تاـملک  نآ  رد 
نود _ت ب_ شاد موقرم  شوـخ  تاراـبع  تناـتم و  هب  نآ  باوـج  دوـمرف  هعلاـطم  ار  ذـغاک  نیا  نوـچ  روکذـم  قـقحم  بلک ع (_

حیحـص نیا  گس ، )  يا  نم (  هب  باطخ  وت  لو  دو ك_ه ق_ _ مر مو ف_ _ قر هل م_ زا ج_م_ _ت_ي  شز _ه  مل ي_ك ك_
هماقلا بصتنم  نم  نکل  تسا و  زارد  لیوط و  شیا  _ن_ه_ خا دور و ن_ هار م_ي  تسد و پ_ا  راـهچ  هب  گـس  هک  اریز  تسین ؛ 

مکحاـض قطاـن و  تسا و  نهپ  میاـهنخان  مشاـب و  هتـشاد  مشپ  بلک  دـننام  هـکنآ  هـن  _ت  سا نا  _ رهاـظ و ن_م_يا ما  هرـشب  ما و 
وحن نیمه  هب  تسا و  بلک  صاوخ  لوصف و  فـال  _ت ب_خ_ سا رد م_ن  _ي ك_ه  صاو لو و خ_ _ن ف_ص_ يا پ_س 

(33  .) تشاذگ تناهم  ّبج  تبایغ  رد  ار  وا  تشاگن و  ار  وا  ذغاک  باوج 

مود تمسق 

رد نم  دـش و  رـضاح  شیرق  زا  يدرم  هزانج  رد  مالـسلا  هیلع  رقابدـمحم  ماما  ترـضح  تفگ :  هک  هدـش  تیاور  هرارز  زا  مراهچ _ 
_ي نز زا  دا  _ ير هلا و ف_ لا ن_ _ن ح_ يا رد  _ت ،  شاد روضح  دوب  هکم  یتفم  هک  اطع )  تعامج (  نآ  رد  مدوب و  شتمدـخ 
هب نم  تشگزاب ،  اطع  سپ  دشن ، شوماخ  نز  نآ  میوش و  یم  زاب  ام  ای  شاب  شوما  ای خ_ تفگ :  وا  هب  اطع )  تشگ ( ،  _د  نل ب_
 : مدرک ضرع  يور ؟  هچ  زا  دومرف : تشگزاب !  اـطع )  مدر ( :  ضر ك_ مـال ع_ _ سلا _ه  یل _ي ج_ع_ف_ر ع_ با ترـضح 

يراز هلان و  ای  تفگ  وا  هب  اطع  دیشکرب  دایرف  هک  هخراص  نز  نیا 
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.د _ يدر _ گزا مرجال ع_ط_ا ب_ دـشن  رانک  رب  خارـص  هلان و  نآ  زا  ار  نز  نآ  میدرگ و  یم  زاب  ام  ای  نکم  يرارق  یب  دایرف و  و 
نار ار ب_ا ح_ق ن_گ_ _ل  طا زا ب_ يزیچ  یتــقو  اــم  رگا  سپ  مــیورب  هزاـــنج  هار  ب_ا م_ا ب_شا ه_م_ دو : _ مر ف_
نیا هزانج  عییشت  ینعی  میشاب ؛  هدرکن  ادا  ار  ملسم  قح  مییامنب  راذگورف  _ل  طا نآ ب_ ار ب_ه س_ب_ب  _م و ح_ق  يو ش_

.دوش یمن  تشاذگ  ورف  هخراص  خارص  ببس  هب  تسا  وا  قح  هک  ملسم  درم 

درک ضرع  مالــسلا  هـیلع  رفعجوـبا  هـب  وا  ّیلو  دـنتفای  تـغارف  ّ_ت  زا ب_ر م_ي ءادا ن_م_ زا  نو  چ_ _د : يو هرارز م_ي گ_
، دومرفن هلئـسم  نیا  لوبق  ترـضح  نآ  يراپـسب ،  هار  هدایپ  هک  یتسین  رداق  وت  هچ  دانک  تمحر  تیادـخ  ياـمرف  تعجارم  اروجءاـم 

تین هب  ورب  دومرف : منک ،  شـسرپ  وت  زا  مهاوخ  یمه  هک  تسا  یتجاح  زین  ارم  ییامرف و  تعجارم  داد  تزاجا  درم  نیا  مدرک  ضرع 
يرجا لضف و  يارب  راک  نیا  هکلب  مینک ،  یمن  تعجارم  زین  وا  تزاجا  هب  میا و  هدـماین  صخ  _ن ش_ يا نذا  اـم ب_ه  اـنامه  دوخ 

(34) .دوش یم  روجءام  هزانج  عییشت  صخش  هک  رادقم  نآ  هب  هچ  میبلط ،  یم  ار  نآ  هک  تسا 

يا لوا ت_ح_ف_ه  هد :  تیاور ش_ و  هزانج ،  عییشت  تلیـضف  ترثک  دوش  یم  مولعم  فیرـش  ثیدح  نیا  زا  هک  دیوگ : فل  ؤم 
 . هدو وا ن_م_ هزا  هک ت_ش_ي_ي_ع ج_ن_ یـسک  نآ  وا و  دوش  هدـیزرمآ  هک  تسا  نآ  دوش  یم  هداد  نم  ؤـم  ك_ه ب_ه 

هزانج تعیاـشم  هکر  _ت ك_ه ه_ سا لو  مـال م_ن_ق_ _ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ ملار _ي_ ما تر  زا ح_ض_ و  ( 35)
طاریق کی  رجا ، طاریق  راهچ  وا  يارب  دوش  هتشون  دنک 
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يار طار ب_ و ي_ك ق_ي_ نآ ،  ندـش  نفد  راـظتنا  يارب  طاریق  کـی  و  نآ ،  رب  زاـمن  تهج  هـب  طاریق  کـی  تعیاـشم ،  يارب 
(37  .) تسا دحا  هوک  لثم  طاریق )  هک (  تسا  رگ  _ يد _ت  ياور رد  و  ( 36  ) _ه يز ت_ع_

مهیلع همئا  ناتسود  هزانج  عییشت  تلیـضف  رد  يربخ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  قالخا  مراکم  لوص  رد ف_ _د  و ب_ي_يا
 . مالسلا

 ( : هَّرُّدلا ِیف (  ِمولُْعلاُرَْحب  یئابَطابَّطلا  ُهَمالَْعلا  َلاق 

ِزئانَْجِلل ُعییشَّتلا  َدُِّکا  ْدَق 

ِزِجاْملا ْریَِغل  ُیْشَْملا  ُلَْضف  الاَو 

ُعِّیَشُْملا اَهَْقبَس  ْبَّنَجَتَْیل  َو 

ٌعَبَتال ٌهَعُوْبتَم  اهَّنِاَف 

ِریخءاَّتِلل َِکلذ  ِیف  ُلْضَْفلا  َو 

ِریرَّسلا ِیَْبنَج  ُباحِطْصَا  َُّمث 

ِِهفارْطَا ْنِم  َریرَّسلا  ِلِمْحَْیل  َو 

ِِهفانْکَا ِیف  ُموُقَت  ٌهََعبْرَا 

ِفَرَّشلا ُلْهَا  َِکلذ  ْنِم  َْباَیال 

ِفَْکنَتْسُْملِاب ِهّللاُْرمَا  َْسیَلَف 

اعِّبَُری ْنَا  ِلِماْحِلل  َّنُس  َو 

اَعبْرَالا ُْهنِم  ِتاهَْجلا  ُبِعْوَتْسَی 

اِحتَتْفَی ْنَا  ِعیبْرَّتلا  ُلَْضفَا  َو 

یحّرلا َرْوَد  اِرئاد  ِنیمَْیلا  َنِم 

ُدَمَتُْعی ُّدَح  عییشَّتِلل  َْسَیل  َو 

َدَرَو ِْنیَلیم  ُْریَس  ِثیدَْحلا  ِیف  َو 
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ُعِّشُْملا َعِجْرَیال  ْنَا  َّنَس  َو 

ُعِجْرَی َُّمث  ِْنفَّدلا  یّتَح  ُِربْصَی 

ادَْحُلی یَّتَح  َدوُعُْقلا  ُهُکْرَت  َو 

ادَعَق ِّالا  ُْربَْقلا َو  یِّیُه َء  ْنِا 

ٍءاسِِکب ِّیشَغُم  ِشْعَّنلا  ِیف  ُلْمَْحلا  َو 

ِءاسِّنِلل ْوَا  اقَلْطُم  اِّما  ُبُْدنَی 

ِهَرِخاْفلا ِبایِّثلا  ِحْرَط  ْنَع  َْهُنْیلَو 

(38) ِهَرِخ الا  ِلْدَع  ُلَّوَا  ُهَّنِاَف 

فر مالــسلا م_ش_ هـیلع  رقاـب  رفعج  یبا  ترــضح  تمدــخ  یتعاـمج  هـک  هدرک  تـیاور  ینیل  ش_ي_خ ك_ پ_ن_ج_م _ 
ّمه و راثآ  ترـضح  نآ  كرابم  هرهچ  زا  تعاـمج  نآ  سپ  دوب ، ضیرم  ترـضح  نآ  زا  یلفط  هک  دوب  یماـگنه  نیا  _د و  ند ش_

رگا يادخ  هب  دنگوس  دنتفگ  مه  اب  یم  تلا ه_ نآ ح_ هدهاشم  زا  تعامج  نآ  تشادـن ،  ندوسآ  هک  نادـنچ  دـندرک  هدـهاشم  ّمغ 
میشاب هتشادن  شوخ  هک  مییامن  هدهاش  _ي م_ تلا تر ح_ نآ ح_ض_ زا  میتسه ك_ه  كانمیب  دسر  رد  یبیـسآ  ار  كدوک  نیا 

دش دنلب  هلان  يادص  درمب ، كدوک  نآ  هک  دماینرب  يز  هک چ_ي_ دیوگ  یم  يوار  ، 
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زا انامه  میوش  وت  يادف  دندرک  ضرع  تعامج  نآ  دش ، نوریب  میدید  تسخن  زا  هک  یتلاح  نآ  ریغ  رد  يور  هداشگ  ترضح  نآ  و 
نآ ب_ي_ن_ي_م وـت  رد  دـهد  يور  يا  هـعقاو  رگا  هـک  میدوـب  كاـنمیب  مـیدرک  هد  _ ها رد ت_و م_ش_ تـلا ك_ه  نآ ح_
ام هک  يزیچ  نآ  رد  دوش  اـم  بیـصن  تیفاـع  هک  میراد  یم  تسود  اـم  هک  یتـسرد  هب  دومرف : میوش ،  رد  _ نا هود  _ نا ك_ه ب_ه 

(39) .دراد یم  تسود  وا  هچنآ  رد  میوش  میلست  دسر  رد  يادخ  نامرف  نوچ  اما  میراد  یم  تسود 

رد ك_ت_با دو : _ مر _ت ك_ه ف_ سا يور  مـــــــــال م_ _ سلا _ه  یل قدا ع_ ما ص_ _ ما تر  زا ح_ض_ ش_ش_م _ 
رب هک  دـیتخاس  رومءاـم  يراـک  رد  ار  دوـخ  کـیلامم  تقو  ره  هک  _ت  سا مل  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر

نوچ مرد  _د پ_ _يا مر مـال م_ي ف_ _ سلا هیلع  رفعج  ماـما  .دـینک  راـک  ناـشیا  اـب  راـک  نآ  رد  زین  امـش  ددرگ  راوـشد  ناـشیا 
مـسب دومرف  یم  دوب  نیگنـس  راوشد و  راک  نآ  رگا  دومن  یم  هراظن  دـمآ و  یم  نتـشیوخ  داد  یم  نامرف  يراک  هب  ار  دوخ  ناکولمم 

زا دو  راو ب_ نآ م_ه_م س_ب_ك و ه_م_ _ر  گا _د و  يزرو لا م_ي  _ت_غ_ شا را  نآ ك_ هـب  ناـشیا  اـب  دوـخ  هـّللا و 
(40) .دش یم  را  نا ب_ر ك_ن_ _ش_ يا

 : تسا ترضح  نآ  ياطع  رد  متفه _ 

تجا زا ح_ مـال  _ سلا هیلع  رقابدـمحم  ماـما  ترـضح  هب  مدرک  تیاکـش  تفگ  هـک  هدرک  تـیاور  ریثـک  نـب  نـسح  زا  دـیفم  خـیش 
ردارب نآ  تسا  يردارب  هدـیهوکن  ینعی  اری ؛ )  َ_ق_ َکُعَطْقَی ف اِّینَغ َو  َكاعْرَی  ٌخَا  ُخَْالا  َْسِئب  َلاـقَف ( : ناوخا ،  ياـفج  نتـشیوخ و 

دشاب و ترشاع  _ت_ي و م_ سود اب ت_و ب_ه  وت  يانغ  يرگناوت و  نامز  رد  هک 
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.دنک ییانشآ  تّدوم و  هتشر  عطق  هقاف  رقف و  تلاح  رد 

؛ دروایب تشاد  مهرد  دصتفه  هک  يا  هسیک  ات  درک  نامرف  ار  شیوخ  مالغ  هاگنآ 

(41  . ( ) ینِْملْعَاَف ْتَدِفَن  اذاَف  ِهِذه  ْقِْفنَتْسَا  مالسلا ( :  هیلع  لاقف 

رب راک  هب  شیوخ  جراخم  رد  ار  رادقم )  ) هلمج نیا  ینعی  ینِْملْعَاَف ؛ )  َتْغَرَف  اذاَف  ِتوُْقلا  یَلَع  ِهِذِهب  ْنِعَتِْـسا  _ت_ي (  ياور و ب_ه 
 . نک هاگآ  ارم  يدیناسر  فرصم  هب  نوچ  و 

 : تسا ترضح  نآ  قلخ  نسح  ملح و  رد  متشه _ 

 : گ_ف_ت ك_ه  هدر  ك_ _ت  ياور دو  خ_ رد  پ_ زا  نا  _م_ یل س_ ب_ن  ّ_د  م_ح_م زا  _ي  سو ط_ ش_ي_خ 
هنیدـم رد  شزکرم  یتشاد و  يدـمآ  تفر و  مالـسلا  هیلع  رقابدـمحم  ماما  تر  _ت ح_ض_ مد ما ب_ه خ_ _ل ش_ ها زا  يدر  م_

ترـضح نیا  هب  ارم  وت  اب  نم  یتسود  تبحم و  انامه  درک : یم  ضرع  دمآ و  یم  ناوارف  مالـسلا  هیلع  ماما  مرتحم  سلجم  رد  اما  دوب 
نمشد رت و  ضوغ  دز م_ن م_ب_ _ل ب_ي_ت ن_ ها زا ش_م_ا  هک  تسه  یسک  نیمز  يور  رد  هک  میوگ  یمن  دروآ و  یمن 

مالـسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  تعاط  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  اد  لو خ_ _ سر تعاـط  نادزی و  تعاـط  هک  مناد  یم  دـشاب و  رت 
نو و ياراد ف_ن_ نا و  _ سّللا يدر ف_ص_ي_ح  ار م_ _ن ت_و  کـــــل _ت  سا ندـــــیزرو ب_ا ش_م_ا  توادـــــع 

ترـضح اـما  میآ ،  یم  وت  سل  يور ب_ه م_ج_ _ن  يا زا  مر  مـال م_ي ن_گ_ بادآ و ن_ي_ك_و ك_ لـئا و  ف_ض_
نادزی دزن  رد  زیچ  چـیه  ٌهَِیفاـخ ؛ )  ِهّللا  یَلَع  یفْخَت  َْنل  ُلوُقَی  َو  هدوـمرف (  یم  نخـس  ریخ  یبوـخ و  هب  وا  هب  مالـسلا  هیلع  رفعجو  _ با

 . تسین ناهنپ 

هک تشذگن  رب  دنچ  يزور  هلمجلاب ؛ 
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نوچ تفگ  تساوخب و  ار  شیوخ  ّیلو  دـیدرگ  نیگنـس  لیقث و  نوچ  تفاـی و  تدـش  شجنر  درد و  دـیدرگ و  روجنر  یماـش  درم 
نم رب  هک  نک  تلءاسم  شترضح  زا  باتـشب و  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  دّم  _ت م_ح_ مد يدیـشک ب_ه خ_ نم  رب  هماج  مدرمب و 

 . ما هتشاذگ  نخس  نیا  وت  اب  دوخ  نم  هک  راد  ضورعم  شتمدخ  رد  مه  درازگب و  زامن 

دادـماب رد  دـندیناشوپ و  مه  رد  ار  وا  سپ  تسا ،  هتفرب  ناهج  زا  يو  هک  دـندرک  نامگ  دیـسر  همین  هب  بش  نوچ  هل ؛  _م_ جـلا ب_
ینعی ِهِِسلْجَم ، )  یف  َبَّقَع  َناک  َكَّرَوَت َو  َو  تفای (  تغارف  دوخ  زامن  زا  ترـضح  نآ  ات  دومرف  گـنرد  دـمآرد و  دجـسم  هب  وا  ّیلو 
زامن بیقعت  هب  دوخ  سلجم  رد  دوب و  هداد  رارق  پچ  _ن پ_يا  طا رد ب_ ار  _ت  سار _ر پ_يا  ها هدومرف ظ_ سولج  اکرّوتم 

: دومرف يرازگ ،  زامن  وا  رب  هک  دیدرگ  راتساوخ  وت  زا  دش و  كاله  یماش  درم  نالف  انامه  رفعجابا ! ای  درک : ضرع  تخادرپ .  یم 

) ؛ ْمُکِیتا یّتَح  َِکبِحاص  یلَع  ْلَْجعَت  الَف  ِْقلَْطناَف  ٌدیدَش  اُهبََهل  ِّرَح َو  ُدِالب  َزاجِْحلا  ٍدَْرب َو  ُدِالب  ِماّشلا  ِدِالب  َّنِا  ّالک  ) 

زا دال ح_ج_ تسا و ب_ درـس  تخـس  ماـش  دـالب  هچ  هدـش  كـاله  وا  هک  دـیا  هتـسناد  دـیرادنپ و  هک  تسین  نینچ  ي_ع_ن_ي 
ات نکم  لیجعت  دوخ  بحاـص  راـک  رد  زا ش_و و  ب_ _ت ،  سا _ش س_خ_ت  _يا مر ترو گ_ _س_ي_ر و س_ مر گ_
هک نادـنچ  ار  كرابم  تسد  تشاذـگب و  زامن  تعکر  ود  هرابرگید  تخاسب و  وضو  تساخرب و  ترـضح  نآ  سپ  موش ،  امـش  دزن 

سپ تشارفار  اعد ب_ تهج  هب  دوخ  كرابم  هرهچ  ربارب  رد  تساوخ  يادخ 
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دـش اجنآ  _ل  خاد نو  _ي و چ_ ما در ش_ لز م_ هب م_ن_ دـش  هناور  تساخرب و  سپ  دوشگ ، هرهچ  باتفآ  ات  داـتفارد  هدجـس  هب 
بلط یقیوس  تبرش  ار و  وا  داد  هیکت  دناشنب و  ار  وا  ترضح  نآ  هّللا !  لو  _ سر نبای  کیّبل ،  درک  ضرع  یماش  دناوخب  ار  درم  نآ 

تشگزاب و ترضح  نآ  دننادرگ و  کنخ  هدنکآ و  درس  ماعط  زا  ار  وا  هنیـس  ار و  وا  مکـش  دومرف  ار  شلها  دیناماشایب و  وا  هب  هدرک 
يامرف تولخ  نم  اب  درک  ضرع  تفاتشب و  مالسلا  هیل  رفعج ع_ یبا  ترضح  هب  تفای و  افـش  تحـص و  یماش  هک  تشذگنرب  يزیچ 

باب نآ  ییوت  ادخ و  قلخ  رب  ییادـخ  تجح  وت  _م ك_ه  هد تدا م_ي  ش_ه_ دو : ضرع ن_م_ یماش  درک ، نانچ  ترـضح  نآ 
_ر سا بئاخ و خ_ دیوگ  رگید  سک  اب  دیوپ و  رگید  یهار  هب  ترـضح  نیا  زا  نوری  _س ب_ كر _د و ه_ مآرد نآ  زا  دـیاب  هک 

رادوـمن دـمآ و  شیپ  هچ  ار  وـت  ََکلادـَب ) ؟ اـم  َو  دوـمرف ( : مالـسلا  هیلع  ماـما  تسا .  را  _ چد رود  _ي  تلـال _ت و ب_ه ض_ سا
هب مدرک و  هنیاعم  شیوخ  مشچ  ار ب_ه  گر  _د و م_ ندر ضباق ك_ ارم  حور  هک  مرادن  تهبـش  کش و  چیه  تفگ :  دـیدرگ ؟
هک دینادرگزاب  شنت  رب  ار  يو  حور  هک  درک  یمه  ادن  هک  مدونـشب  شیوخ  شو  هکنانچ ب_ه گ_ تساخرب  يدانم  يادـص  هاگان 

َْدبَْعلا َو ُّبُِحی  َهّللا  َّنَا  َتِْملَع  امَا  دومرف ( : وا  هب  مالسلا  هیلع  رفعجوبا  ترضح  تسا .  هدومن  تلئسم  ام  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  دّمحم 
هدنب دراد  یم  تسود  یلاعت  يادخ  هک  يا  هتس  _ ناد م_گ_ر ن_ ُهَلَمَع ) ؟ ُّبُِحی  َْدبَْعلا َو  ُضِْغُبی  ُهَلَمَع َو  ُضِْغُبی 
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یم نـینچ  یهاـگ  ینعی  ار ، شرادرک  دراد  یم  تـسود  ار و  يا  هدـنب  دراد  یم  ضوـغب  و م_ دراد ، یم  ضوـغبم  ار  شلمع  ار و  يا 
.دوب بولطم  نادزی  هاگشیپ  رد  نم  اب  وت  یتسود  تبحم و  اما  يدوب  ضوغبم  دنوادخ  ترض  رد ح_ هکنانچ ت_و  دوش ،

.دیدرگ مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  باحصا  هلمج  زا  سپ  نآ  زا  یماش  درم  نآ  دیوگ : يوار  هلم ؛  _ جلا و ب_

هزجعمدنچ هب  نآ  اب  دوش  یم  افتکا  تسا و  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ترضح  تازج  رد م_ع_ مو :  ف_ص_ل س_

ریصب یبا  زا  لقن  هب  ترضح  نآ  هزجعم  رکذ  رد  لوا _ 

_ل م_س_ج_د خاد مالــسلا  هـیلع  رقابدـّـمحم  ماـما  ترــضح  اـب  تـفگ :  هـک  ریــصبوبا  زا  هدرک  تـیاور  يد  _ نوار ق_ط_ب 
_ا يآ مدر ك_ه  زا م_ سر  ب_پ_ دومرف : نم  هب  ترضح  دندمآ ، یم  نوریب  دندش و  یم  دجسم  _ل  خاد مدر  _م و م_ يد ش_

ترـضح هک  یلاح  رد  هن !  تفگ :  یم  يدـید ؟  ار  مالـسلا  هیلع  رفعجوبا  هک  مدیـسرپ  مدـید  هک  ار  هکره  سپ  ارم ، دـننی  م_ي ب_
ار رفعجوبا  ایآ  هک  مدیـسرپ  وا  زا  سرپب ،  نیا  زا  دومرف  ترـضح  دش  لخاد  انیبان  ینعی  فوفک  نوراهوبا  هکنآ  ات  دوب  هداتـسیا  اجنآ 
 : تـفگ یتـسناد !؟  اــجک  زا  تـفگ :  تـسا !  هداتــسیا  تر ن_ي_س_ت ك_ه  نآ ح_ض_ _ا  يآ گ_ف_ت :  يد ؟  _ يد

 . هدنشخرد تسا  يرون  ترضح  نآ  هکنآ  لاح  منادن و  هنوگچ 

زا يدرم  هـب  هـک  مدینـش  مالــسلا  _ه  یل _ر ع_ قا تر ب_ زا ح_ض_ _ص_ي_ر گ_ف_ت_ه ك_ه  بو _ با و ن_ي_ز 
دوب و تسردـنت  هد و  _ نز نطو  زا  مدـمآ  نوریب  نم  هک  یتـقو  درک : ضرع  تسا ؟  هنوگچ  دـشار  تلاـح  دومرف : هّیقیر  _ فا _ل  ها
: در ضر ك_ ع_ ند ت_و ، _ مآ نور  زا ب_ي_ زور ب_ع_د  ود  دومرف : ناـمز ؟  هچ  دوـمرف : ترـضح  امـش ، رب  داتـسرف  مـالس 

تلع ضرم و  ببس  هب  دریم  یم  هک  ره  رگم  دومرف : ترضح  تشادن ،  یتّلع  ضرم و  دنگوس  ادخ  ب_ه 
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دیتسناد نانچ  هاگره  دومرف : سپس  دوب ، ام  نابحم  نایلاوم و  زا  يدرم  دو : _ مر ف_ تسیک ؟  دشار  متفگ :  دیوگ : يوار  دریم ؟ یم 
پ_س ب_د دـشاب ، امـش  ياـهزاوآ  هدنونـش  هـک  ییاهـشوگ  دـشاب و  امــش  رب  رظاـن  هـک  ییاهمــشچ  تـسی  يارب م_ا ن_ زا  هـک 
ن_ي_س_ت هد  _ي_ شو پ_ م_ا  ب_ر  ك_ه  _ن_د  گو س_ اد  خ_ ب_ه  _د ، يا _س_ت_ه  ناد يز  چ_ي_

تدا ار ع_ _ش_ت_ن  يو _ي_د و خ_ ناد _ر  ضا ار ج_م_ي_ع_ا ح_ م_ا  پ_س  لا ش_م_ا ، _م_ عا زا  يز  چ_ي_
دـالوا و منک  یم  رما  بلطم  نیا  هب  نم  هک  یتـسرد  هب  دیـشاب ، فورعم  نآ  هب  هـک  دیـشاب  ریخ  _ل  ها زا  _ي_د و  هد ب_ه خ_ي_ر 

(42) .ار دوخ  هعیش 

ترضح نآ  هزجعم  هب  هدرم  ندش  رضاح  رد  مود _ 

هیلع رقابدـمحم  ماـما  ترــضح  تمدـخ  رد  تـفگ :  هدر ك_ه  _ت ك_ ياور _و ع_ي_ي_ن_ه  با زا  يد  _ نوار ق_ط_ب 
امش و نانمشد  زا  میوج  یم  يرازیب  ار و  امش  مراد  یم  تسود  مماش  لها  زا  نم  تفگ :  دش و  لخاد  يدرم  هک  مدو  مال ب_ _ سلا
هل _ مر رد  _ت و  شاد يد ن_ _ نزر دوب و ج_ز م_ن ف_ تلود  تنکم و  اب  تشاد و  یم  تسود  ار  هیما  ینب  هک  متـشاد  شردـپ 

رد ط_بل _ن_د  چر در ه_ نو ب_م_ دو و چ_ تول م_ي ن_م_ نآ خ_ رد  نتشیوخ  هک  دوب  یناتـسوب  ار  وا  تشاد و  نکلـسم 
ار لا  نآ م_ تشاد  نم  اـب  هـک  توادـع  نآ  ضحم  هـک  تـسین  تهبـش  کـش و  چـیه  مدرکن و  تـسد  هـب  مدیـشوک  لا ب_ نآ م_
زا ير و  ار ب_ن_گ_ تردـپ  هک  يراد  یم  تسود  دومرف : مالـسلا  یلع  ماما  تخاس .  یف  زا م_ن م_خ_ ب_ن_ه_ف_ت و 

جاـتحم و زیچ و  یب  ياد ك_ه  دـنگوس ب_ه خ_ يرآ ،  درک : ضرع  تـسا ؟  عـضوم  مادـک  رد  لاـم  نآ  هـک  ینک  شــسرپ  يو 
تشاگنرب یبوتکم  ترضح  نآ  سپ  مدنمتسم ، 
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: دومرف یماش  درم  هب  هاگنآ  تشاد  نّیزم  فیرش  متاخ  هب  و 

ُّم _َ ْ_ت ُ_ع ُ_ٌل م جَر _ي_َك  َ_ْتا ُهَّنِا ي _َ ف ناجْرَد )  ای  ِدان (  َُّمث  ُهَطَّسَوَتَت  یّتَح  ِعیِقَْبلا  َیِلا  ِ_ت_ِبا  ْکلا اَذ  ِ_ه_ َ_ِْقل ب ْ_ط نِا ) 
) ؛ ََکلاَدب اّمَع  ُْهلَئْساَف  َکِیتْاَی  ُهَّنِاَف  مالسلا  مهیلع  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُلوُسَر  اَنَا  ُْلق  _ي َو  ِ_ت_با ْ_ِه ك َیِلا َ_ْع  فْدا _َ ف

_د ب_گ_و: نل زاوآ ب_ هب  شکرب و  ادـن  هاگنآ  تسیاب  ناتـسربق  طسو  رد  ربب  عیقب  بنا  ار ب_ه ج_ بو  _ن م_ك_ت_ يا
یلع نب  دّمحم  هداتسرف  نم  وگب  هد و  وا  هب  ار  بوتکم  نیا  دوش  یم  رضاح  وت  دزن  دراد  رـس  رب  همامع  هک  یـصخش  سپ  ناجرد !  ای 

: دیوگ یم  هنییعوبا  تفرب ،  تفرگرب و  ار  بوتکم  نآ  یماش  درم  سرپزاب ،  یهاوخ  هچره  يو  زا  متسه و  مالسلا  مهیلع  نیسحلا  نب 
مد مــال ش_ _ سلا _ه  یل _ي ج_ع_ف_ر ع_ با تر  _ت ح_ض_ مد _ي_د ب_ه خ_ سر ار  _گ_ر ف_ يد زور  نو  چ_

تزاجا ار  وا  دوب پ_س  نذا  رظتنم  هک  مدیدب  ترـضح  نآ  يارـس  رد  رب  ار  درم  نآ  هاگان  مرگ  ار ب_ن_ در  نآ م_ لا  ت_ا ح_
؛ دراذگب رد ك_ج_ا  ار  دو  _د ك_ه ع_ل خ_ ناد رتهب  ادخ  درک : ضرع  یماش  درم  نآ  میدش ،  ردنا  يارـس  هب  یگمه  دنداد و 

نم هب  دـمایب و  ناشن  مان و  نآ  هب  صخـش  نامه  تعاس  رد  مدرک  راک  دوب  هتفر  ناـمرف  هچنآ  هب  مدـش و  عیقب  هب  هتـشذگ  بش  اـنامه 
تـسا نامه  تفگ :  دش و  رـضاح  هایـس  يدرم  اب  تفرب و  سپ  میامن ،  رـضاح  ار  وت  ردـپ  ات  وشم  ياج  رگید  هب  ناکم  نیا  زا  تفگ 

یلب تفگ :  ینم ؟  رد  ت_و پ_ متفگ :  تسا ،  هدرک  شنوگرگید  میلءا  باذع  میحج و  ناخد  شتآ و  هرارش  نکل 
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ربمغیپ زا  دعب  هک  ربمغیپ  تیب  لها  رب  ار  ناشیا  مدوب و  هیما  ین  رادتـسود ب_ نم  دنزرف ! يا  تفگ :  تسا ؟  یتلاح  هچ  نیا  متفگ :  ! 
باذع نیا  تئیه و  نیا  هب  ارم  یلاعت  يادخ  يور  نیا  زا  مدرمـش  یم  _ر  تر مل ه_س_ت_ن_د ب_ هلآ و س_ هیلع و  هّللا  یلص 

لا زا م_ ار  يور ت_و  نیا  زا  مدوب  نمـشد  وت  اب  نم  يدوب  تیب  لـها  رادتـسود  وت  نوچ  و  دـینادرگ ، ـالتبم  _ت  بو نیا ع_ق_ و 
نآ بناج  هب  دـنزرف ! يا  منامیـشپ ،  مدان و  تخـس  داـقتعا ، نیا  رب  زورما  متـشاد و  فورـصم  وت  زا  ار  نآ  هدومن و  مورح  دو م_ خ_
نآ زا  ریگرب  دـشاب  _م م_ي  هرد راز  ار ك_ه ص_د ه_ لا  نآ م_ رفح ك_ن و  ار  نوـتیز  تخرد  نـالف  ریز  وـش و  نم  ناتـسوب 
نآ ذخا  يارب  کنیا  .رادرب و  دوخ  ار  هیقب  نک و  میدقت  مالسلا  هیلع  یلع  نب  دّم  تر م_ح_ هب ح_ض_ ار  مهرد  رازه  هاجنپ  هلمج 

 . تفرب هداهن  دوخ  راید  هب  يور  سپ  مروآ ،  یم  تسا  وت  قح  هچنآ  مور و  یم  لام 

نآ هک  مدرک  لا  ؤس  مالـسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح  زا  دش  رگید  لا  نو س_ چ_ _د : يو _ي_ي_ن_ه م_ي گ_ عو _ با
ار ك_ه _ن_ي  يد نآ  زا  مدر  ادا ك_ سپ م_ن  دروآ ، ارم  مهرد  رازه  هاجنپ  درم  نآ  دومرف : درک ؟ هچ  لام  بحاص  یماش  درم 

نآ زا  يراد  م_ق_ و  مد  _ ير لا خ_ م_ نآ  زا  _ي_ه خ_ي_ب_ر  حا ن_ رد  _ي_ن_ي  مز و  _ت_م ،  شاد _ه  مذ ب_ر 
(43  .) مدوخ تیب  لها  ناد  _ت_م_ن_ جا هل ح_ رد ص_ مدر  فر ك_ ار ص_ لا  م_

_ي فــــال _ت_ خا كد  _ نا ار ب_ه  _ت  ياور _ن  يا بو ن_ي_ز  _ شآ _ن ش_ه_ر  با ك_ه  _د : يو فــــل گ_ م_ؤ 
وا _ت  ياور _ق  فاو هدو و م_ _ مر ن_ق_ل ف_
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زا ار  دو  نا خ_ _ بز _ت و  سا ها  _ي س_ي_ نا _س_م_ ير شندرگ  رد  تسا و  هایـس  هک  دـید  ار  دوخ  ردـپ  یماش  در  نآ م_
 ، تسا وا  نـت  رب  یها  س_ي_ _ن )  هار پ_ي_  ) لا _ بر هدر و س_ نور ك_ _ن س_گ ب_ي_ نا ت_ش_ن_گ_ي م_

ریصقت هچنآ  رب  وا  تمادن  ینامیشپ و  نیا  دشخب  عفن  ار  هدرم  صخش  نیا  هک  دشاب  دوز  دومرف : ترضح  هک  تسا  تیاور  رخآ  رد  و 
(44) .درک دراو  ام  رب  هک  يرورس  قفر و  نآ  ببس  هب  ام  قح  عییضت  ام و  تبحم  رد  هدرک 

دیزی نب  رباج  رد  تسا  ترضح  نآ  لئالد  رد  موس _ 

 ، مدوب یفعج  دـیزی  نب  رباج  نم ه_م م_ح_م_ل  تفگ :  هک  تسا  يورم  ریـشب  نامعن  زا  هک  هدرک  لقن  یفاـک )  زا (  راـحب )  رد ( 
نآ اـب  دـش و  فرـشم  مـال  _ سلا _ه  یل _ر ع_ قا _ بد ما م_ح_م_ _ ما ترـضح  تمدـخ  رباـج  میدوب  هنیدـم  رد  هک  یناـمز  سپ 

میدیسر ات  میدرک  تکرح  هنیدم  زا  سپ ،  دوب  نامداش  رورسم و  هک  یلاح  رد  دش  نوریب  ترـضح  نآ  دزن  زا  درک و  عادو  ترـضح 
_ه فو _ي_ن ك_ _ت م_با سا یلز  م_ن_ دیف )  هنیدـم و (  هب  دـیف )  هک (  تسا  لوا  لزنم  نیا  هعمج و  زور  رد  هجرخا )  هب ( 

تکرح يارب  زا  ام  رتش  هک  نیمه  _ت_ي_م  شاذ ار ب_گ_ رهظ  زامن  سپ  هدـش ،  عقاو  هار  رد ن_ص_ف  و م_ك_ه ك_ه 
هب دیـسوبب و  تفرگب و  رباج  داد ، رباج  هب  دوب و  یبوتک  وا م_ مد و ب_ا  _ يد نوگ ب_ مدـنگ  الاب و  زارد  يدرم  هاـگان  تساـخرب 
يو هب س_ یلع  نب  دّمحم  زا  تسا  يا  همان  نیا  هک  دوب  هتـشون  مید  _ يد نو ب_ و چ_ دا ، _ش ب_ر ن_ه_ يو مشچ خ_ ود  ره 

هزات و هایس و  یلگ  و  دیزی ، _ر ب_ن  ج_با
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نیمه رد  تفگ :  يدش ؟  نوریب  نم  ياقآ  دیـس و  تمد  زا خ_ _ت  قو چ_ه  گ_ف_ت :  درم ، نآ  هب  رباج  دوب ، همان  يور  رب  رت 
تخادرپ و نآ  تئارق  هب  تفرگرب و  همان  زا  رهم  رباج  سپ  زامن ، زا  دـعب  تفگ :  زامن ؟ زا  دـعب  ای  زاـم  زا ن_ شیپ  تفگ :  تعاـس ، 

هفوک هب  ات  مدـیدن  نادـنخ  رورـسم و  ار  وا  سپ  نآ  زا  تشادرب و  دوخ  اب  ار  همان  دیـسر و  همان  نایاپ  هب  اـت  دیـشک  مهرد  هرهچ  یمه 
هب رباج  بانج  میرکت  ضحم  نادادماب  میدومن و  _ه  تو ار ب_ي_ت_ نآ ش_ب  میدمآرد  هفوک  هب  بش  ماگنه  نوچ  دیـسر و 

هتشگ راوس  ین  رب  هتخیوایب و  ندرگ  زا  دنچ  يا  هرهم  ناوختـسا  دیایب و  نم  رادید  هب  هک  مدش  نار  ار ن_گ_ وا  مدمایب و  شتمدخ 
تاملک و نیا  زا  رومءاـم و  ریغ  ریما  ار  روهمج  نب  روصنم  مباـی  یم  ٍرُومءاَـم ؛ )  َْریَغ  اریمَا  ٍروُهْمُج  َْنب  َروُْصنَم  ُدِـجَا  دـیوگ ( : یمه  و 

نم تفگن ،  نم  اب  يزیچ  وا  سپ  مدـش ،  نارگن  وا  يور  رد  نم  دـش و  نارگن  نم  هرهچ  رد  هاگنآ  دـنار ، یم  نابز  رب  يدـنچ  تاـیبا 
فرط ب_ر م_ن و ره  زا  ناکدوک  مدید و  وا  رد  هک  یلاح  نآ  يارب  نتـسیرگ  هب  مدرک  عورـش  مت  يو ن_گ_ف_ اب  يزیچ  مه 
ره هب  ناکدو  _ل ش_د و ب_ا ك_ خاد هفوک  هبحر  رد  ات  دمایب  نانچمه  رباج  دـندش و  مهارف  نامدرم  دـندرک و  _ج_م_ن  نا وا 

يزور ياد ،  _ن_د ب_ه خ_ گو س_ هد ،  _ه ش_ ناو _ يد دـیزی  نـب  رباـج  دـنتفگ  یمه  ناـمدرم  تـفرگ و  ندــیخرچ  يوـس 
کلملادبع نب  ماشه  بناج  زا  هک  دما  _ي_ نر چ_ن_د ب_
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 . تسرفب نم  هب  رادرب  شنت  زا  رس  روآ و  تسد  هب  دنیوگ  یفعج  دیزی  نب  رباج  هک  ار  يدرم  هک  دیسر  هفوک  یلاو  هب  ینامرف 

ملا و يدر ع_ ُهّللا م_ َکَحَلْـصَا  دـنتفگ : تسیک ؟  یفعج  دـیزی  نب  رباج  تفگ :  درک و  يور  سل  _يا م_ج_ سل یلاو ب_ه ج_
ین رب  نو  _ن_ كا هد و  _ يدر ـالتبم گ_ نونج  يـالب  هب  ماـیا  نیا  تسا و  هدـمآ  زا ح_ج  _ت و  سا ثد  _ل و م_ح_ ضا ف_
نآ هب  ار  وا  هدش و  يوس  نادب  دوخ  دینشب  نخس  نیا  نوچ  یلاو  تسا ،  نانعمه  يزابمه و  ناکدوک  اب  هفوک  هبحر  رد  تسا و  راوس 

: دـیوگ یم  يوار  هلمجلاـب ؛  و  تخاـسن .  هدولآ  يو  نوخ  هب  ارم  هک  مرازگ  یم  ساپـس  ار  ياد  تفگ خ_ دـیدب  تریـس  تروـص و 
(45) .دروآ ياپ  هب  دوب  هداد  ربخ  رباج  هچنآ  دمآرد و  هفوک  هب  روهمج  نب  روصنم  هک  تشذ  يد ب_ر ن_گ_ چ_ن_

لا ي_ك رد س_ يو  _ ما _د  یلو _د ب_ن  يز _ب ي_ نا زا ج_ رو  رو ب_ن ج_م_ه_ دا ك_ه م_ن_ص_ مول ب_ م_ع_
هیلع رقاب  ترضح  تافو  زا  دعب  لاس  ود  _ف ب_ن ع_م_ر  سو لز ي_ زا ع_ ص_د و ب_ي_س_ت و ش_ش_م ب_ع_د 

مالـسلا هیلع  ماما  زا  هفوک  هیتآ  عیاقو  زا  هک  اهربخ  نآ  رد  هّللا  مه  _م_ حر رباـج  هک  تسا  نکمم  تفاـی و  تیـالو  هفوک  رد  مالـسلا 
.دشاب هدرک  ربخ  رابخا  نیا  هب  تسا  هدینش 

موـل رار ع_ _ سا _ل  ما _ع_ي_ن و ح_ نا ت_با _ گرز زا ب_ _د  يز _ر ب_ن ي_ ك_ه ج_با _د : يو فـل گ_ م_ؤ 
هتشادن ار  نآ  ندینش  بات  مدرم  لوقع  هک  دومن  راهظا م_ي  تازجعم  زا  یضعب  یهاگهاگ  هدوب و  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  تیب  لها 

تسا رایسب  وا  حدم  رد  _تا  ياور ّالا  دنا و  هداد  طالتخا  هب  تبسن  ار  وا  اذهل  ، 
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هّللا یضر  یـسراف  ناملـس  لوا  رفن ، راهچ  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  ملع  هدش  یهتنم  هک  هدش  هتفگ  هک  تسا  یّـشک )  لاجر  رد (  هکلب 
_ر ج_با زا  دارم  و  ( ، 46  ) نمحرلادـبع نـب  سنوـی  مراـهچ  تـسا ،]  يریمح  دیـس  دار  م_  ] مو س_ي_د س_ رباـج ، مود  هـنع 
_ح ير ت_ص_ ب_ه  يرا  _ص_ نا _ر  ج_با ن_ه  _ت  سا ج_ع_ف_ي  _د  يز ي_ ب_ن  _ر  ج_با ه_م_ي_ن 

 . لاجر _ءا  مل ع_

(47) .دنا هدرمش  مالسلا و  هیلع  رقابدمحم  ماما  تر  ار ب_با ح_ض_ وا  بو و ك_ف_ع_م_ي  _ شآ _ن ش_ه_ر  با و 

لقن ینیـضح  نادمح  نب  نیـس  _ت و ح_ سا مال  _ سلا _ه_م  یل نا ع_ _ش_ يا رار  _ سا مول و  دار ب_با ع_ ار م_ _ ها و ظ_
: دومرف هک  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هدرک 

ٍرَفْعَج یبَا  ِهّللا  ِهَّجُح  ْنِم  ِْقلَْخلا  َیَلَع  ُهَّجُْحلا  ِهِرْهَد َو  ِیف  ُباـْبلا  َوُه  ُحَْزُنیـال َو  ٌرَْحب  َوُه  ِهِْملِِعب َو  َنینِمْؤُْملا  َرَبَج  ُهَّنـال  اِرباـج  َیِّمُـس  اـمَّنِا  ) 
 . ( مالسلا امهیلع  ٍِیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم 

و لا  ح_ ن_ي_ك_و  _ن_ك_ه  يا ج_ه_ت  ب_ه  ش_د  هد  _ي_ ما ن_ _م  سا _ن  يا ب_ه  _ر  ج_با _ا  نا ه_م_
رد باب  تسا  وا  دوشن و  مامت  دوش  هتـشادرب  وا  زا  هچره  هک  تسا  ییایرد  وا  دوخ و  ملع  هب  ار  نینم  ؤم  دنک  _گ_ر م_ي  ناو ت_

(48  .) مالسلا مهیلع  یلع  نب  دّمحم  رفعجوبا  هّللا  هجح  بناج  زا  قلخ  رب  تجح  دوخ و  نامز 

هدروآ هصالخ )  باتک  رد (  ّیل ]  _ه ح_ مال ع_  ، ] یفوکلا یفعجلا  دـیزی  نب  رباج  هتفگ :  نینم )  ؤملا  سلاجم  رد (  هّللارون  یـضاق 
تسرد تسار و  هدرک ،  یم  ام  زا  هک  یلقن  وا  دومرف : یم  داتسرف و  یم  تمحر  وا  مالسلا ب_ر  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  هک 

وا زا  هک  اهنآ  رثکا  اما  هسفن  یف  تسا  هقث  رباج  هک  هتفگ  يرئا  نبا غ_ض_ تسا و 
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(49) .دنا فیعض  دنا  هدرک  تیاور 

هب ینوج  مایا  رد  تفگ :  هک  هدومن  لـق  رو ن_ _ كذ _ر م_ زا ج_با ّ_ي  _م_ر ك_ش عو _ با رد ك_ت_با ش_ي_خ  و 
وت دندیسرپ : ترضح  نآ  مدمآرد  ترضح  نآ  سلجم  هب  نوچ  _ت_م  فر هنیدم  هب  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح  تمدخ 

ك_ه گ_ف_ت_م :  _ف_ه ؟  ماد ط_يا زا ك_ _د : ند _ي_ سر پ_ _ه ،  فو زا ك_ يدرم  مـــتفگ :  یــــسک ؟  هــــچ 
ینک یم  بلط  هک  زا  دنتفگ : ما ،  هدمآ  ملع  بلط  هب  متفگ :  يدـمآ ؟  راک  هچ  ب_ه  _د ، ندو لا ن_م_ س_ؤ  ما ،  ج_ع_ف_ي 
تر نآ ح_ض_ پ_س ب_ه  ما ،  هنیدـم  زا  هک  وگب  ییاـجک  زا  دـسرپ  وـت  زا  یـسک  رگا  نیا  زا  دـعب  سپ  امـش ، زا  متف :  گ_  ؟

ایآ هک  میامن  یم  لا  ؤس  دندومرف  ترضح  هک  نخس  نیمه  زا  لئاسم  _گ_ر  يد لا  زا س_ؤ  گ_ف_ت_م ك_ه پ_ي_ش 
زا تسا  يرهـش  رد  هک  ره  اریز  تسین ؛  غورد  مدوـمن  میلعت  ار  وـت  هچنآ  نتفگ  دـندومرف : ترـضح  نآ  نتفگ ؟  غورد  تـسا  زیاـج 
ات هک  دندومرف  داد و  نم  هب  یباتک  ترضح  نآ ،  زا  و ب_ع_د  دور ، نور  _ج_ا ب_ي_ نآ زا  _ت ت_ا  سا نآ ش_ه_ر  _ل  ها
نم هب  رگید  یباـتک  نآ ،  زا  سپ  .دوب  دـهاوخ  قـلعتم  وـت  رب  نم  ءاـبآ  نم و  تنعل  ینک  تیاور  نآ  زا  يزیچ  رگا  دـنا  یقاـب  هیما  ینب 
نآ فـالخ  رگا  _ت م_ك_ن و  ياور _ز ب_ه ك_س  گر ناد و ه_ ار ب_ نآ  نومــضم  ریگب و  ار  نـیا  دـندومرف : دـنداد و 

(50  .) یئابآ ُهَنَْعل  یتَنَْعل َو  َْکیَلَعَف  ینک 

_ت صر رباــج ف_ دــش  هتـــشک  دوــب  هــیما  ینب  هــنعارف  زا  هــک  دــیلپ  دــیلو  نوــچ  هدو ك_ه  _ت ن_م_ ياور _ض_ا  يا و 
همامع درمش و  تم  غ_ن_ي_
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هیلع رقابدمحم  ماما  ترـضح  زا  ثیدح  لقن  رد  عورـش  وا  دـندش و  عمج  وا  رب  مدرم  دـمآرد و  دجـسم  هب  هداهن و  رـس  رب  خرـس  زخ 
 : تفگ یم  درک و  یم  لقن  هک  ثیدح  ره  رد  هدومن  مالسلا 

 . مالسلا هیلع  ِِّیلَع  ِْنب  ُدَّمَُحم  ِءایْبنَالا  ِْملَع  ُثِراو  ِءایِصْوَالا َو  ُّیِصَو  ینَثَّدَح 

(51  .) تسا هدش  هناوید  رباج  دنتفگ  یم  رگیدمه  اب  دندید  وا  زا  تءارج  نآ  دندوب  رضاح  مدر ك_ه  زا م_ پ_س ج_م_ع_ي 

_ت ياور مـال  _ سلا هیلع  رقابدـمحم  ماـما  ترـضح  زا  ثیدـح  رازه  داـتفه  هتفگ :  یم  هک  هدومن  لـقن  _ر  زا ج_با _ض_ا  يا و 
هدو ك_ه و ن_ق_ل ن_م_ درک ، مهاوخن  زگره  ما و  هدر  _ت ن_ك_ ياور نآ ب_ه ك_س_ي  زا  _ز  گر مراد ك_ه ه_

یـسک هب  زگره  هک  دیا  هدومرف  دیا و  هدومن  راب  دوخ  ثیداحا  رارـسا و  زا  میظع  يراب  نم  رب  هک  تفگ  ترـضح  نآ  هب  رباج  يزور 
هب هیبـش  _ي  تلا _د و ح_ يآ شو م_ي  رد س_ي_ن_ه م_ن ب_ه ج_ رار  _ سا نآ  هک  منیب  یم  هاـگ  مـنکن و  تـیاور  نآ  زا 

يدوگ ور و  نوریب  ارحـص  هب  دـهد  تسد  تلاـح  نیا  ار  وت  ها  _ گر ه_ دو : _ مر تر ف_ نآ ح_ض_ دـهد ، یم  تسد  ارم  نونج 
(52  .) یهتنااذَک اذَِکب َو  ِیلَع  ِْنب  ُدَّمَُحم  ینَثَّدَح  وگب  هاگنآ  رآرد  اج  _ نآ رد  ار  دو  نکب و س_ر خ_

اب دوب و  هدش  راو ن_ي  دو س_ هدرک ب_ هناوید  ار  دوخ  رباج  هک  یتاقوا  رد  هک  هدرک  تیاور  نادمح  نب  نیـسح  هک  دـیوگ : ریقف 
_تا قال ار ك_ه م_ لوا ك_س_ي  ادر م_ن  درو ك_ه ف_ مسق خ_ شنز  قالط  هب  یبش  یـصخش  درک  یم  يزاب  ناکدوک 

هک ار  یسک  لوا  اقافتا  مسرپ ،  یم  وا  زا  _ه_ا  نز لا  زا ح_ م_ي ك_ن_م 
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و دنمـسق ، هس  اـهنز  دومر : ف_ _ه_ا ، نز زا  وا  زا  _ي_د  سر در پ_ نآ م_ دو ، هد ب_ ین ش_ رب  راوس  دوب  رباـج  درک  تاـقالم 
نآ ناگچب ،  اب  ار  دوخ  دـیناود  سپ  ارم  بسا  نک  اـهر  دومرف : دـنکن  تکرح  هک  ار  وا  _ت ن_ي  فر درم گ_ نآ  درک ، تکرح 

دراد عفن  وت  يارب  اهنآ  زا  ي_ك_ي  دومرف : یتفگ .  هک  ار  اهنز  مسق  هس  نک  نایب  تفگ :  رباج و  هب  دش  قحلم  دـیمهفن  يزیچ  درم 
دیمهفن درم  نآ  زاـب  درک ، تکرح  ارم و  بسا  راذـگب  دومرف : تفگ و  ار  نیا  ررـض ، هن  دراد و  عفن  هن  یکی  ررـض و  وت  يارب  یکی  و 

_ي نز نآ  و  تسا ،  هرکاب  تسا  وت  يارب  شعفن  هک  ینز  نآ  دومرف : یتفگ ،  هچنآ  مدیمهفن  دیناسر و گ_ف_ت :  وا  هب  ار  دوخ 
نز ررـض  هن  دراد و  عفن  هن  هکنآ  دراد و  دالوا  شقباـس  رهوش  زا  هدرک و  رهوش  هک  تسا  ینز  دراد  رر  يار ت_و ض_ ك_ه ب_

(53) .دشاب هتشادن  دالوا  هک  تسا  هبّیث 

رز ياه  هردب  رد  تسا  ترضح  نآ  هزجعم  رد  مراهچ _ 

نب رباج  زا  هدش  تیاور  هک  هدرک  ن_ق_ل  تاجردلارئا )  ب_ص_ و (  صا )  _ت_ص_ خا زا ك_ت_با (  را )  ب_ح_ رد ( 
: دومرف يدنمتجاح ،  زا  ترضح  نآ  هب  مدرک  تیاکـش  مالـسلا و  _ه  یل رقابدمحم ع_ ماما  ترـضح  رب  مدش  دراو  تفگ :  هک  دیزی 
مو وت ش_ يادف  درک : ضرع  دـش و  فرـشم  شترـضح  هب  رعاش  تیمک  هک  تشذـگن  رب  يدـنا  و  تسین ،  ام  دزن  یمهرد  رباج ! يا 
زا نو  در و چ_ دا ك_ _ش_ نا يا  هدیـصق  تیمک  نـک !  داـشنا  دوـمرف  مناـسر ؟  ضرع  هـب  يا  هدیـصق  دـشاب  كراـبم  يءار  رگا 

 ! مالغ يا  دومرف : ترضح  تخادرپب  هد  ضر ق_ص_ي_ ع_
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: درک ضرع  تیمک  داد ، تیمک  هب  روایب و  هردـب  مـالغ  هدـب ،  تیمک  روا و ب_ه  نور ب_ي_ هرد ب_ي_ کـی ب_ تیب  نیا  زا 
تیمک ناوخب !  دوـمرف : مناـسرب ؟  ضرع  هب  رگید  يا  هدیـصق  دریگب  رار  كرا ق_ يءار م_ب_ _ر  گا مو ،  ياد ت_و ش_ ف_
يادف درک : ضرع  دادب ، تیمک  هب  دروآ و  نوریب  هناخ  نآ  زا  رگید  هردب  ات  مالغ ،  هب  ترضح  نآ  تشاد و  ضورعم  رگید  هدیـصق 

يا ومرف : ترضح  نآ  دیناسر و  ضرع  هب  تیمک  نک !  داشنا  دومرف : میامن ؟  داشنا  ار  نیمو  هدیـصق س_ دور  تزاجا  رگا  مدرگ  وت 
دروآرد و ب_ه رگید  هردـب  ناـمرف  بسح  رب  مـالغ  هد ،  تیمک  هـب  رواـیب و  نوریب  _ن ب_ي_ت  يا زا  هرد  مـال ي_ك ب_ غ_
هد _ لا و ف_يا بـــــــل م_ رد ط_ م_ن  اد ! _ن_د ب_ه خ_ گو س_ در : ضر ك_ ك_م_ي_ت ع_ داد ، ك_م_ي_ت 

هچنآ ملـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هل  مدو و ج_ز ص_ نا ن_گ_ش_ _ بز حد ش_م_ا  يو ب_ه م_ _ي_ ند
قح رد  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  ترـضح  مرادـن  يدو  يادا ح_ق ش_م_ا م_ق_ص_ زا  نم  رب  یلاـعت  يادـخ  هدـینادرگ  بـجاو 

 . نادرگرب شدوخ  ناکم  هب  ار  اه  هردب  نیا  مالغ !  يا  دومرف : هاگنآ  دومن  ریخ  ياعد  تیمک 

هیلع ماما  متف  دوخ گ_ اب  یمه  درک و  روطخ  يزیچ  مرطاخ  رد  مدرک  هدـهاشم  ار  لاح  نیا  نو  چ_ _د : يو _ر م_ي گ_ ج_با
 : مدرک ضرع  دش  نوریب  تیمک  نوچ  درک ، نامرف  مهرد  رازه  یس  هب  تیمک  هرابرد  تسین و  نم  دزن  یمهرد  دومرف  نم  اب  مالـسلا 
؟  يدومرف رما  مهرد  رازه  یـس  هرا ك_م_ي_ت ب_ه  _ برد نم ن_ي_س_ت و  دزن  مهرد  کی  يدومرف  نم  هب  موش  تیادف 

ْ_َت َ_ي ْبلا ِلُخْداَو  ُِرباج  ای  ُْمق  دومرف ( :
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هب متـساخرب و  سپ  تفگ  رباج  وش ، لخاد  دندینادرگرب  هناخ  نآ  هب  هرابود  دـندروآ و  نوریب  مهارد  هک  هناخ  نآ  هب  وش و  ياپ  هب  ( 
 . مدمآرد شترضح  هب  مدش و  نوریب  متفاین و  يزیچ  مهرد  نآ  زا  مدمآرد و  هناخ  نآ 

تامارک و تازجعم و  نآ  رباج ! يا  دومرف : ْمَُکل ؛ )  اـنْرَهْظَا  اّـمِم  ُرَثْکَا  ْمُْکنَع  اـنْر  _َ َ_ت م_ا س ِ_ُر ! ي_ا ج_با یل :  َلا  َ_ق_ ف ) 
ارم تسد  تساخ و  ياپ  هب  هاگنآ  میزاـس  یم  رهاـظ  امـش  يارب  هچنآ  زا  تسا  رتشیب  میا  هتـشاد  روتـسم  امـش  زا  هک  یلئاـضف  رثآـم و 

رمحا يالط  زا  رتش  ندرگ  دننام  يزیچ  هاگا  دز ن_ _ي_ن ي_ مز كرا ب_ر  دروآرد و پ_يا م_ب_ هناخ  نامه  هب  تفرگب و 
نا _م_ يا هـک ب_ه  دوــخ  ینید  ناردارب  اــب  زج  رگنب و  هرهاــب  هزجعم  نـیا  هـب  رباــج ! يا  دوــمرف : _د  مآ نور  نـیمز ب_ي_ زا 

_ه چر _ت ك_ه ه_ سا هداد  ترد  ار ق_ ام  یلاعت  يادخ  انامه  راذـگم  نایم  رد  ار  زار  نیا  یـشاب  هتـشاد  نانیم  _ طا نا  _ش_ يا
(54  .) میناشک یم  میناشکزاب  يوس  ره  دوخ  ياهراهم  هّمذا و  اب  ار  نیمز  هلمج  میهاوخب  رگا  مینک و  نانچ  میهاوخ 

ندید زا  دوبن  ترضح  نآ  بجاح  راوید ، هکنآ  رد  مجنپ _ 

رد مدش و  مالسلا  هیلع  رقابدم  ماما م_ح_ ترضح  يارس  رد  هب  يزور  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  ینانک  حابّصلاوبا  زا  يدنوار  بطق 
متفگ مدز و  وا  ناتسپ  رب  ار  دوخ  تسد  سپ  دمآ  يارس  رد  رب  تشاد  يا  هتسجرب  ناتسپ  هک  ترـضح  نآ  راکتمدخ  زینک  مدیبوک  ار 

: ) دـش دـنلب  هناـخ  رخآ  زا  ترـضح  نآ  كراـبم  يادـص  هاـگان  مشا ،  يار م_ي ب_ رد س_ هک م_ن ب_ر  وگب  دوـخ  ياـقآ  هب 
.دا پ_س ب_ه ار م_ب_ ردا ت_و  _ل ش_و م_ خاد ََکل ؛ )  َُّماال  ُ_ْل  خُْدا
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راـک نیا  رد  نم  دوبن و  هبیر  يور  زا  تکرح  نیا  هک  دـن  _ گو ياد س_ ب_ه خ_ مد و گ_ف_ت_م :  _ل ش_ خاد يار  س_
بجا و _ا ح_ هراو _ يد نیا  هک  دیرب  نامگ  رگا  یتفگ ،  تسار  دومرف : منیقی ،  ندـش  دایز  رگم  _ت_م  شاد يد ن_ م_ق_ص_
دو ب_ي_ن م_ا _د ب_ هاو قر خ_ سپ چ_ه ف_ ار  امـش  ناگدید  دوش  یم  بجاح  هک  نانچمه  ار  ام  ناگدید  دوش  یم  لئاح 

(55  .) يرآ ياج  هب  لمع  نیا  لثم  _گ_ر  يد _ن_ك_ه  يا زا  _ي_ز  هر پ_س ب_پ_ و ش_م_ا ؟

نآر تئار ق_ _م ق_ یل ار ت_ع_ ینز  هفوک  رد  تفگ :  هک  ترضح  نآ  باحصا  زا  یکی  زا  زین  هدش  تیاور  هک  دیوگ : فل  ؤم 
تولخ رد  هکره  دومرف : درک و  باتع  نم  هب  مدش  فرشم  ترـضح  نآ  تمدخ  نوچ  سپ  مدرک  حازم  ییزج  وا  اب  یتقو  مدومن  یم 

مرـش زا  ار  دوخ  تروص  نم  تفگ  نز !؟  نآ  اـب  یتـفگ  هچ  درک ؟! دـهاوخن  ییاـن  _ت_ عا وا  هب  یلاـعت  قح  دوـش  یهاـنگ  بکترم 
(56  .) نکم دوع  عینش  راک  نیا  هب  رگید  دومرف : ترضح  مدرک ،  هبوت  مدیناشوپ و 

یتشخ زا  رگید  ياهزیچ  ماعط و  ترضح  نآ  ندروآ  نوریب  رد  مشش _ 

 : هدر ك_ه گ_ف_ت ير ن_ق_ل ك_ _ر ط_ب_ ير ّ_د ب_ن ج_ زا م_ح_م _ز )  جا _ع_ مـــــــلا _ن_ه  يد م_ رد ( 
رد هدو ك_ه  _ت ن_م_ ياور _ي_ع  بر نب  سیق  تفگ :  هک  شمعا  زا  شردـپ  زا  نایفـس  دّـمحموبا  ارم  در  _ث ك_ يد ح_

نوچ دوبن ، یتشخ  _ش ج_ز  كرا لز م_ب_ رد م_ن_ مدش و  نامهیم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ما  _ ما تر  _ت ح_ض_ مد خ_
نیگنس یلیدنم  درب  تشخ  نآ  هب  كرابم  تسد  نآ  زا  سپ  مدرک ،  ادت  _ قا نم  داتسیاب و  زامن  هب  ترضح  نآ  دیـسر  ارف  اشع  تقو 

نآ دو ب_ر  نآ ب_ رد  يدر  مر و س_ ما گ_ يا ك_ه ه_ر ط_ع_ هدئام  دروآ و  نوریب  نآ  زا 
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هتشاد ایهم  دوخ  ءایلوا  يارب  یلاعت  قح  هک  تسا  _ي  ياذ _ن غ_ يا _ءا ؛ یل ؤالل  هّللاّد  _ عا ام  اذهف  دومرف : نم  هب  دش و  هدرتس  گ_
تر نآ ح_ض_ هک  یماگنه  اـت  تفرگ  ورف  کـش  ارم  تشگرب و  تشخ  نآ  رد  هدـئام  هاـگنآ  میدروخب  نم  ترـضح و  نآ  سپ  . 

ترـضح نآ  متفاین و  کچوک  یتشخ  زج  ار  نآ  مدرک و  یمه  ور  ریز و  ار  تشخ  نآ  نم  دـش  نوری  _ت_ي ب_ جا يار ح_ ب_
دروآ نوریب  دوب  ولمم  بآ  زا  _ا ك_ه  هو اـه و س_ب_ هزوک  اهحدـق و  تشخ  نآ  زا  سپ  تسنادـب  ارم  رطاـخ  نونکم  دـمآرد و 

مالـسلا هیلع  حیـسم  اـب  تسا  دوهی  لـثم  م_ث_ل ت_و ب_ا م_ن  دو : _ مر دـینادرگزاب و ف_ دوخ  عـضوم  هب  مدـیماشایب و  سپ 
(57) .دومن مّلکت  تشخ  دیوگ و  نخس  ات  داد  نامرف  ار  تشخ  هاگنآ  دندروآ ، یمن  قوثو  وا  هب  هک  یماگنه 

گنس نایم  زا  ار  یبیس  ترضح  نآ  ندروآ  نوریب  رد  متفه _ 

مدش نوریب  مالسلا  هیل  رقابدمحم ع_ ماما  ترـضح  تمدخ  رد  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  دیزی  نب  رباج  زا  باتک  نآ  رد  و ن_ي_ز 
ِضایِر ْنِم  ٌهَضْوَر  ِهِذه  رباج ( ! يا  دومرف : نم  هب  میدش ،  فرش  البرک م_ هب  نوچ  تشاد  هریح )  گنهآ (  ترضح  نآ  هک  یماگنه 

؛ )  اِنئادْعَال َمَّنَهَج  ِرَفُح  ْنِم  ٌهَْرفُح  اِنتَعیِشل َو  اَنل َو  ِهَّنَْجلا 

سپ و  منهج .  ياه  هرفح  زا  تسا  يا  هرفح  ام  نانمشد  يارب  تشهب و  ياهناتسوب  زا  تسا  یناتـسوب  ام  نایعیـش  ام و  يارب  نیمز  نیا 
: دومرف يدّیـس ) !  کیّبل  مدرک ( :  ضرع  رباـج ! يا  دومرف : درک و  يور  نم  هب  هاـگنآ  تشاد ،  هدارا  هک  اـجنآ  هب  دـش  یهتنم  نآ  زا 

يد یل ي_ا س_ي_ ب_ مدر :  ضر ك_ ع_ يروخ ؟  یم  يزیچ 
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دروآ نوریب  مـیارب  زا  در و س_ي_ب_ي  _ل ك_ خاد نا س_ن_گ_ه_ا  رد م_ي_ ار  _ش  كرا _ت م_ب_ سد پ_س  ، 
زا تسا و  تشهب  ياه  هویم  زا  متسناد  تشادن و  تهابش  ییایند  ياه  هویم  اب  هجو  چیه  هب  مدوب و  هدیدن  ییوبشوخ  نآ  هب  زگره  هک 

ثودـح نم  زا  یثدـح  متفاـین و  تجاـح  ماـعط  زور ب_ه  را  نآ ت_ا چ_ه_ _ت و ف_ض_ي_تل  كر زا ب_ مدروخب و  نآ 
(58  .) تفاین

ترضح نآ  لئالد  زا  هلظنح  نب  رمع  درک  هدهاشم  هچنآ  رد  متشه _ 

ناـنچ ار  مدر م_ ضر ك_ مالـسلا ع_ هیلع  رقابدـمحم  ماـما  ترـضح  هب  تفگ :  هک  تسا  هدرک  تیاور  هلظنح  نـب  رمع  زا  راّـفص 
 ، تسا یتجاـح  ترـضح  نیا  رد  ارم  مدرک  ضرع  يرآ .  دومرف : متـسه ،  یتـلزنم  هبتر و  ياراد  وت  تمدـخ  رد  هک  دور  یم  ناـمگ 

ضرع يراد ؟  ار  نآ  تقاـط  دوـمر : ف_ _يا .  مر _م ف_ یل ار ب_ه م_ن ت_ع_ مظعا  مـسا  مدرک :  ضرع  تـسیچ ؟  دوـمرف :
كرابم تسد  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  ترض  مد ح_ _ مآرد _ه  نا نو ب_ه خ_ چ_ يآرد ،  _ه  نا نیا خ_ هب  دومرف : يرآ ،  مدرک : 

يوــگ یم  هــچ  دوـــمرف : هاـــگنآ  تــفرگ  ورف  ندـــیزرل  ار  رمع  دـــش  _ك  يرا _ه ت_ نا نآ خ_ _ت و  شاذ نــیمز گ_ هــب 
دوـب هک  لاـح  ناـمه  هب  هناـخ  تفرگرب و  نیمز  زا  كراـبم  تـسد  پ_س  ن_ه ،  مدر :  ضر ك_ ع_ ار ؟ مزو ت_و  _ ما ب_ي_

(59) .دمآزاب

_ف صآ دز  تـسا و ن_ فرح  هـس  داــتفه و  رب  یهلا  مـظعا  مـسا  هـک  هدــش  دراو  _تا  ياور رد  ك_ه  _د : يو فـل گ_ م_ؤ 
دزن .درک و  رضاح  نامیلس  دزن  _ي_ن  علا هفرط  کی  هب  ار  سیقلب  ریرس  هک  دوب  نآ  هطساو  دو و ب_ه  نآ ب_ زا  فر  ي_ك ح_

فرح ود  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هب  و  دوب ، نآ  زا  فرح  کی  دواد  نب  نامیلس 
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.در و بو م_ي ك_ ار خ_ دازردا و پ_ي_س  رو م_ درک و ك_ یم  هدـنز  هدرم  هک  دوب  نآ  ببـس  هب  دوب و  هدـش  اـطع  نآ  زا 
زا و  دوب ، مظعا  مسا  ياراد  بان  نآ ج_ دو و  هد ب_ _م ش_ یل مظعا ت_ع_ مسا  هنع  هّللا  یـضر  ناـمل  تر س_ ب_ه ح_ض_

يوار هک  هلظنح  نب  رمع  و  هّللا ،  همحر  نامیا  لها  هودـق  نآ  ماـقم  ّولع  ناـمل و  نءا س_ تمظع ش_ ترثک  دوش  یم  مولعم  اـجنیا 
زا _ت ك_ه  سا _ت_ي  ياور نآ  _ت و  سا دز ف_ق_ه_ءا  _ه ن_ فور هـلو م_ع_ _ب م_ق_ب_ حا تـسا ص_ تـیاور 
زا رف  ود ن_ نا  در ك_ه م_ي_ لا ك_ مــــــــال س_ؤ  _ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ زا ح_ض_ هد ك_ه  وا ن_ق_ل ش_
زا _ا  ها زا ش_م_ ن_ظ_ر ك_ن_ن_د ب_ه ي_ك_ي  دوـمرف : دـننک ؟ هـچ  یثاریم ،  اـی  ینید  رد  هدـش  هعزاـنم  اـم  باحـصا 

اــم و مار  لـــال و ح_ رد ح_ ّ_ل ك_ن_ن_د  مءا ار و ت_ _ث م_ا  يدا _ حا _ت ك_ن_ن_د  ياور _ي ك_ه  نا ك_س_
مد ب_ر _ي_ نادر _م گ_ ار ح_كا وا  _ت_ي ك_ه م_ن  سرد هب  وا ، تموکح  هب  دنـشاب  یـضار  سپ  ارم  ماـکحا  دنـسانش 
در ار و  یهلا  مـکح  دـندرک  فافختــسا  دـنیام  لو ن_ن_ وا ق_ب_ زا  ها ح_ك_م ك_ن_د و  _ گر _ا پ_س ه_ ها ش_م_

(60  .) تسا ادخ  هب  كرش  ضرع  نآ  تسا و  ادخ  رب  هدننک  در  ام ، رب  هدننک  در  ام و  رب  دندرک 

نامسآ زا  تسا  ترضح  نآ  يارب  هماج  روگنا و  ندمآ  دورف  رد  مهن _ 

_ث ب_ن س_ع_د یل زا  وا  هدر و  ن_ق_ل ك_ _ب )  قا _ن_ مــــلا _ب  قا ث_ زا (  _ز )  جا _ع_ مــــلا _ن_ه  يد م_ رد ( 
یم اعد  هک  مدـید  ار  يدرم  مدوب  اـعد  هب  لوغـشم  _ب_ي_س  قو _ با هو  ب_ر ك_ هدر ك_ه گ_ف_ت :  _ت ك_ ياور

.امرف يزور  نم  هب  مهاوخ ،  یم  روگنا  ایادخراب ! ِهیْنقُزْراَف ) ؛  َبَنِْعلا  ُدیُرا  ّینِا  َّمُهّللَا  تفگ ( :  دوخ  ياعد  رد  درک و 

دمایب و يربا  پ_س 
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داهنب دوخ  روضح  رد  تفرگرب و  نآ  زا  روگنا  دبس  تخارفارب و ي_ك  تسد  درم  نآ  دش و  کیدزن  شرس  رب  دنکفا و  هیاس  وا  رب 
دش و کیدزن  وا  هب  ربا  نآ  هرابرگید  سپ  .ارم  ناشوپب  ما  هنهرب  ادنواد ! خ_ در : ضر ك_ تشادرب و ع_ اعد  هب  تسد  هراب  رگید  و 

ماگنه نیا  تخادر و  روگنا پ_ ندروخ  هب  تسـشنب و  هاـگنآ  تفرگب و  دوب  یبوث  ود  هک  هدـیچ  _م پ_ي_ هرد يز  وا چ_ي_ زا 
هچ دومرف : دنکفا و  نم  هب  رظن  متفرگرب ،  دنچ  يا  هناد  مدرک و  زارد  دبـس  هب  تسد  سپ  مدوب  کیدزن  وا  هب  نم  دوبن و  روگنا  نامز 

؟  ینک یم 

ود ره  وگ  نیمآ  هدننک و  اعد  متفگ و  نیمآ  نم  يدرک و  اعد  وت  متفگ :  اجک ؟ زا  دومرف : متسه .  کیرش  روگنا  نیا  رد  نم  متفگ : 
وا دش و  دنلب  رسکی  هب  دبس  نآ  مدروخب  تیافک  دح  هب  نوچ  مدروخب .  وا  اب  متسشن و  سپ  .روخب  نیـشنب و  دومرف : .دنتـسه  کیرش 

مـشوپب دوـخ  اـت  نادرگب  يور  دوـمرف : مرادـن ،  تجاـح  هماـج  هب  مدرک ،  ضرع  رادرب ، ار  _ه  ما ود ج_ نیا  دوـمرف : دـش و  ياـپ  هـب 
دنلب دوخ  فک  هب  هدـیچیپ  مه  هب  تشاد  نت  رب  هچنآ  تخاـس و  ادر  ار  رگید  رازا و  یکی  ار  هماـج  ود  نآ  دـش و  فرحن  پ_س م_

هک هماج  نآ  دنتفاتـشب و  شلاب  _ت_ق_ سا _ت_ي ب_ه  دـش ج_م_عا کیدزن  افـص )  هب (  نوچ  دـش و  دورف  سیبقوبا  زا  درک 
یلع نب  دّمحم  رفعجوبا  يادخ  لوسر  دنزرف  تفگ :  تس ؟  يو ك_ي_ مدر  لا ك_ ؤس  یکی  زا  داد ، یـسک  هب  تشاد  تسد  رد 

نب نیسحلا  نب 
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(61  .) تسا مالسلا  میهلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

لوا لاح  _ش ب_ه  ند _ي_ نادر _ گر ار و ب_ _ص_ي_ر  بو _ با تر  نآ ح_ض_ ندر  رد ب_ي_ن_ا ك_ _م _  هد

رقابدمح ما م_ _ ما تر  هب ح_ض_ متفگ  تفگ :  هک  ریصبوبا  زا  هدرک  تیاور  شیوخ  دنس  هب  هک  هدش  لقن  يدنوار  زا ق_ط_ب 
: دومرف نک .  تنامض  نم  يارب  ار  تشه  _م پ_س ب_ یم ب_شا روک  ناوتان و  وت و  هعیـش  زا  وت و  يالوم  نم  هک  مالـسلا  هیلع 
 ، ییامرف عمج  نم  يارب  ار  تنامـض  مه  تمالع و  مه  هک  دـشاب  هچ  مدرک :  ضرع  منک ؟  اـطع  وت  هب  ار  همئا  تمـالع  یهاوخ  یمن 
ما _ هد _ يد هب  كراـبم  تسد  سپ  مرادـن ،  تسود  ار  نآ  هنوـگچ  متفگ :  يراد ؟  تسود  ار  نیا  هـک  تـسی  يار چ_ ب_ دوـمرف :
هچ دوخ  مشچ  هب  نک  رظن  نکفیب و  مشچ  دومرف : هاگنآ  مدیدب ،  ترضح  نآ  دزن  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  عیمج  لاح ،  رد  _د  یلا م_
قلخ نیا  مدرک  ضرع  هنیزو ،  كو ي_ا ب_ مدـیدن م_گ_ر س_گ ي_ا خ_ دـنگوس ! ادـخ  هـب  تـفگ :  ریـصبوبا  ینیب ؟  یم 

ناسک یقیقح  تروص  دوش و  هتـشادرب  هدرپ  رگا  تسا و  _ظ_م  عا داو  یم ب_ي_ن_ي س_ هک  اهنیا  دومرف : دـنمادک ؟ خوسمم 
يا دوــمرف : نآ  زا  سپ  دــید ، دــنهاوخن  هدــش  خـــسم  تروــص  نــیا  رد  زج  ار  دوــخ  نیفلاــخم  هعیـــش  مدر  نیاــمن م_ زاــب  ار 
رگا و  دشاب ، ادخ  اب  تباسح  نکل  ییانیب  تلاح  هب  ینعی  مراذگزاب  لاح  نیا  هب  ار  وت  _ي ك_ه  هاو _ر خ_ گا ّ_د ! _ح_م مو _ با

ضرع منادرگ ؟  زاـب  تسخن  تلاـح  ار ب_ه  تنامـض ك_ن_م ت_و  ار  تشهب  وـت  رهب  زا  نادزی  ترـضح  رد  يراد  یم  تسود 
ضوع زیچ  چـیه  هک  نادرگزاب  لوا  تلاح  ار ب_ه  م_ سو ،  _ن خ_قل م_ن_ك_ يا هب  هراظن  رد  دـشابن  یتجاـح  چـیه  مدرک : 

تشهب
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(62  .) مدش زاب  مدوب  هک  لاح  نآ  هب  درک و  حسم  ما  هدید  رب  كرابم  تسد  سپ  تسین 

 ( كواکچ غرم   ) هّربق يارب  نابایب  رد  یبآ  تسا  ترضح  نآ  ندرک  رهاظ  رد  مهدزای _ 

_ي_ن مز ها ب_ر  _ گا میتـفر ن_ نوریب  مالــسلا  هـیلع  رقاـب  ترــضح  اـب  هـک  هدرک  تـیاور  ملــسم  نـب  دّـمحم  زا  یــسرب  خـیش 
رد ترارح و  يرایــس  زا ب_ ي_ع_ن_ي  دو ، نآ م_ش_ت_ع_ل ب_ زا  _ش  تآ _م ك_ه  يد _ي_ سر خ_ش_ك_ي 

: دومرف دـنار و  ار  اـهنآ  ترـضح  دـندروخ  یم  خرچ  دـندز و  یم  رپ  تر  نآ ح_ض_ رتشا  رود  هک  دوب  يرایـسب  کـشجنگ  اـجنآ 
نیمز نامه  هب  میدرک و  عوجر  ادرف  نوچ  شیوخ ،  دصقم  هب  ات  تفر  بان  نآ ج_ پ_س  يار ش_م_ا ، ینعی ب_ تسین  یمارکا 

نآ هک  مدینش  شپ  دندز ، یم  رپ  رس  يالاب  رب  دنتشگ و  یم  ترضح  نآ  رتشا  رود  دندرک و  یم  زاورپ  اهکشجنگ  نآ  زاب  میدیـسر ، 
عنم زورید  نم !  ياقآ  يا  متفگ :  تسا  يرایـسب  بآ  نابایب  نآ  رد  مید  مدرک  رظن  نوچ  دیوش ، باریـس  دیـشونب و  دومرف : ترـضح 

مداد ب_ه بآ  سپ  دوـب  طـلتخم  هّربـق  ناــشیا  ناــیم  رد  زورما  هـک  نادــب  دــندومرف : يدرک ؟  ناشباریــس  زورما  ار  اــهنآ  يدرک 
؟  کـشجنگ هّربـق و  ناـیم  _ت  سا قرف  هچ  نم !  ياـقآ  يا  متفگ :  مداد  یمن  بآ  ناـشیا  هب  نم  دوـبن  هّربـق  _ر  گا نا و  _ش_ يا
زا هّر پ_س  _ا ق_ب_ ما و  _ن_د ، يوا زا  نا  _ش_ يا ار  _ يز دـنا : نالف  نایلاوم  زا  اهنآ  سپ  کشجنگ  اـما  وت ! رب  ياو  دومرف :

: دنیوگ یم  دوخ  ریفص  رد  ناشیا  تسا و  تیب  لها  یلاو م_ا  م_

(63  ( ) .ْمُکَئادْعَا ُهّللا  َنََعل  ْمُُکتَعیش َو  ْتَکِرُوب  ِْتی َو  _َ ْبلا ْ_َل  هَا ُ_ْم  ْ_ت كِرو _ُ ب ) 

بیغ زا  تسا  ترضح  نآ  رابخا  رد  مهدزاود _ 

لاح هچ  تردپ  دومرف : ناسارخ  لها  زا  يدرم  هب  مالـسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  ریـصبوبا  زا  يدنوار  بطق 
_ه جو دود ت_ _ن ح_ يا هک ب_ه  یماگنه  درمب  تردپ  دومرف : دوب ، کین  تفگ :  تشاد ؟ 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1391 

http://www.ghaemiyeh.com


ملاـس حیحـص و  ار  وا  درک ، ضرع  تسا ؟  یلا  هـچ ح_ رد  تردارب  دوـمرف : هاـگنآ  يدیـسر ،  ناـجرج  یحاوـن  يدر و ب_ه  ك_
درم نآ  تشکب .  ار  وت  ردارب  تعا  نـال س_ زور و ف_ نـال  رد ف_ ما  حـلا ن_ دوب ص_ يا  هیاـسمه  ار  وا  دوـمرف : متـشاذگزاب ، 

رد ناـشیا  ياـج  هـک  رادـم  هودـنا  شاـب و  نکاـس  دوـمرف : .ُْتبُِـصا  اـم  _ِ َنو ب _ُ ِ_ع جار ْ_ِه  َیِلا ّ_ا  نِا ِهـّلل َو  اـّنِا  تـفگ  تـسیرگب و 
نباـی درک : ضرع  تـسا  رت  _ شو نا خ_ _ش_ يا يار  _ي ب_ نا نا ف_ _ن ج_ه_ يا لزا  زا م_ن_ _ت و  سا ب_ه_ش_ت 

رو و _ج_ نر ير  مدومن پ_س_ هجوت  ترـضح  نیا  هب  هک  ماگنه  نآ  رد  مل !  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  هّللا ص_ لو  _ سر
 ، يدرکن شــــــسر  وا ه_ي_چ پ_ لا  زا ح_ دو  را ب_ _ چد _د  يد _ع ش_ جو درد و  _ت_م ك_ه ب_ا  شاد _ض  ير م_
هک دشاب  هدش  دلوتم  شرهب  زا  شرسپ  یبایرد  ار  وا  وت  نوچ  و  دومن ، جیوزت  وا  هب  ار  شرتخد  شمع  تفای و  تحص  ترـسپ  دومرف :

نیا رد  يا  هراچ  ایآ  درک : ضرع  درم  نآ  تسا ،  ام  نمشد  هکلب  تسین  ام  هعیـش  ترـسپ  اما  دشاب ، ام  نایعیـش  زا  تسا و  یلع  شمان 
م_ن در ، نآ م_ _ت  سا _ خر سپ ب_ تفگ  يوار  تسا .  یفاـک  ار  وا  ینمـشد  نآ  تسا و  ینمـشد  ار  وا  دوـمرف : تـسه ؟  راـک 

تسا نم  ؤم  تسا و  ام  هعیـش  ناسارخ و  لها  زا  _ت  سا يدر  م_ دو : _ مر ف_ در ؟ _ن م_ يا ك_ي_س_ت  گ_ف_ت_م : 
(64 .)

ماــما رفعج  _ي  با تر  _ي_ز ح_ض_ مآ تا ح_م_ك_ت  _ مـل _ظ و ك_ عاو زا م_ يا  هرا  _ر پ_ كذ رد  مرا :  ف_ص_ل چ_ه_
هدش لقن   ( لو _ق_ علا ت_ح_ف  زا (  _ت ك_ه  سا مال  _ سلا _ه  یل _ عر _ قا _ بد م_ح_م_

هراشا

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  ترض  ي_ع_ن_ي ح_ ( 65  ( :) ٍْملِِعب ٍْملِح  ْنِم  ُنَسْحَا  یِشب ٍء  یَش ٌء  َبیش  ام  مالسلا ( :  هیلع  لاق  لوا _ 
هب ملح  نتخیمآ  زا  دشاب  رتهب  هک  يزیچ  هب  يزیچ  چیه  هدشن  هتخیمآ  دومرف :
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 . ملع

_ت كر _ي ح_ نا _ سآ ار ب_ه  وا  هیبـضغ  هّوـق  هکنآ  هب  بضغ  ناـجیه  زا  تسا  سفن  نتـشاد  هاـگن  مـلح )  دـیوگ ( : فـل  ؤـم 
: دنادرگن برطضم  ار  وا  راگزور  ههورکم  تادراو  و  دنزن ، رس  وا  زا  يزیچ  ّتبثت  ّینءات و  یب  و  دهد ، ن_

ملح تیاغ  تسیچ  هک  میوگ  وت  اب 

ششخب رکش  دهد  ترهز  هکره 

نکف هیاس  تخرد  زا  شابم  مک 

ششخب رمث  دنز  تگنس  هکره 

افج هب  رگج  تدشارخب  هکره 

ششخب رز  میرک  ناک  نوچمه 

.وش یم  رکذ  مه  اب  تاکز  زامن و  دننام  و  ماوت ،  ملع  اب  هک  ملح  تفارش  رد  تسا  سب  و 

(66 (؛ )  ِهَشیعَْملا ُریدْقَت  َو  ِهَبئاّنلا ، یَلَع  ُْربَّصلا  َو  ِنیّدلا ، ِیف  ُهُّقَفَّتلا  ِلامْکَا  ُّل  _ُ ُلا ك َ_م_ کلَا مال ( :  _ سلا _ه  یل لا ع_ ق_ مود _ 

ندروآ هزادـنا  و  راوشد ، راک  تبیـصم و  رد  ندرک  ربص  و  نید ،  رد  ندرک  ادـیپ  تریـصب  هّقفت و  تسا  لامک  مامت  لامک و  دومرف :
دیاع ناموت  هس  یهام  هاگره  سپ  .دنک  جرخ  هزادـنا  نامه  هب  سپ  الثم ، هام  رد  دوش  یم  وا  دـیاع  هچنآ  دجنـسب  ینعی  تشیعم ؛  رما 

زور مک  ار  يدایز  درک  جرخ  رتداـیز  زور  کـی  اـقافتا  رگا  دـیامنن و  جرخ  نآ  زا  رتشیب  دـنک و  جرخ  نارق  کـی  يزور  دوش  یم  وا 
.دوشن راتفرگ  مدرم  زا  لا  ؤس  ضرق و  تلذ  هب  هکنآ  ات  دراذگ  رگید 

يرتشوش هّللادبع  الم  ياعد  لوا و  یسلجم  همالع  ردام  دنپ 

_ه مـال لا ع_ رد ح_ هدر  ن_ق_ل ك_ كرد )  م_س_ت_ _م_ه (  رد خ_تا يرو  مـال ن_ _ سـالا ش_ي_خ م_ا ث_ق_ه 
هفراع یقتدّمحم ،  ّالم  هدلاو  هک  هّللا  همحر  یـسلجملا  صّلختملا ب_ یلع  دوصقم  نب  یقتدّمحم  نب  رقابدمحم  انالوم  یـسل  م_ج_
نارسپ دیدرگ ، يرفس  مزاع  یلعدوصقم  ّالم  شرهوش  یتو  هد ك_ه  وا ن_ق_ل ش_ حال  يوقت و ص_ زا  هدوب و  هحلاص  هسدقم 
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تهج هب  يرتشوش  هّللادـبع  ّـالم  عرو  سدـقم  همـالع  تمدـخ  دروآ  ار  قداصدـّم  ّـال م_ح_ _ق_ي و م_ تد ّـالم م_ح_م_ دوخ 
فداصم سپ  درک ، ترفاسم  نآ  زا  سپ  ناشمیلعت ،  رد  دـیامرف  تبظاوم  هک  راوگرزب  نآ  زا  درک  اعدتـسا  هیعرـش و  مولع  لیـصحت 

تایرورـض رد  دییامن  فرـص  ار  نیا  دومرف  داد  _ق_ي  تد ّالم م_ح_م_ هب  ناموت  هس  هّللادبع  ّالم  بانج  يدیع ،  مایا  نآ  رد  دش 
دندیـسر دوخ  هدلاو  تمدـخ  نوچ  مییامن ،  فرـص  میناوت  یمن  هدـلاو  هزاجا  عال و  _ طا نود  هک ب_ درک  ضرع  ناتدوخ ،  شاعم 

امش جر  يوا خ_ نآ م_س_ تسا و  یگیب  زاغ  هدراهچ  نآ  هّلغ  هک  دراد  یناّکد  امش  ردپ  هک  دومرف  دندیناسر  ضرع  هب  ار  تیفیک 
_ن يا ها  _ گر پ_س ه_ تد ،  _ن م_ يا رد  يارب ش_م_ا  هدش  تداع  نیا  و  ما ،  هدرک  نآ  میـسقت  نییعت و  هک  يوحن  هب  تسا 

یم مامت  غلبم  نیا  دوش و  یم  _ي م_ع_ي_ش_ت  خار _ع_ه و ف_ سو ار ت_ لا ش_م_ا  مر ح_ ار ب_گ_ي_ غل  م_ب_
تیاک موش ش_ یم  ّدبال  سپ  دییامن  یمن  ربص  مک  جراخم  هب  تقو  نآ  دییامن  یم  شومار  ار ف_ دو  لوا خ_ تداع  امش  ددرگ و 

_ت مد نو خ_ چ_ هتـسیاش م_ا ن_ي_س_ت .  نیا  هریغ و  هّللادـبع و  ّالم  باـنج  هب  تاـقوا  رثکا  رد  اهامـش  لاـح  یگنت  زا  منک 
ار نآ ج_ن_با  _يا  عد یلا  قــح ت_ع_ ناــشیا ،  قــح  رد  درک  اـــعد  راوــگرزب  نآ  دـــش  ضرع  بــلطم  نــیا  _ا  نـــالو م_
_ن یل _ سر _ ملاد _ع_ت س_ي_ ير نیجورم ش_ نـید و  ناـیماح  زا  ار  هـلیلج  هلـسلس  نـیا  دوـمر و  م_س_ت_ج_با ف_

(67) .ار جاّهو  جارس  جاّوم و  رحب  نیا  ناشیا  زا  دروآ  نوریب  داد و  رارق  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  نییبنلا  متا  تر خ_ ح_ض_

 : ) مالسلا هیلع  لاق  مو _  س_
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 . تسا يدنواشیوخ  تبارق و  مکح  رد  لاس  تسیب  تقافر  تبحاصم و  ینعی  68 ؛ )  ( ) ٌَهبارَق ٍهَنَس  َنیرْشِع  ُهَبُحُص 

َکَعَط َو _َ َ_ْن ق ِ_َل م َ_ص َکَمَلَظ َو ت ْنَّمَع  َوُفْعَت  ْنَا  ِهَرِخ  الاَو  اْینُّدـلا  مِراکَم  نِم  ٌهَثالَث  مالـسلا ( :  _ه  یل لا ع_ ق_ مرا _  چ_ه_
زا ینک  وـفع  هکنآ  یکی  تسا ،  ترخآ  اـیند و  مراـکم  زا  _ت ك_ه  سا رادرک  راـک و  هـس  ینعی  ( 69 (؛ )  َْکیَلَع َلِـهُج  اذَا  َُملْحَت 

يور زا  هاگره  ینک  ملح  هکنآ  موس  هدرک ،  وت  محر  عطق  هک  یسک  اب  ینک  دنویپ  هلص و  هکنآ  رگید  و  هدرک ،  متس  وت  رب  هک  یسک 
.دوش راتفر  وت  اب  ینادان  لهج و 

 _ وا _ت  جا رد ق_ض_يا ح_ شـشوک  دوخ و  ناملـسم  ردارب  هنوعم  زا  دـیامن  عاـنتما  هک  دـشابن  يا  هدـنب  چـیه  دومرف : مجنپ _ 
بجوم هک  یتجاح  رد  ندـیزرو  شـشوک  ندومن و  یعـس  رد  ددرگ  التبم  هکنیا  رگم  دوش _  دو ي_ا ن_ هدروآر ش_ هاو ب_ خ_

التبم هکنیا  رگم  دزرو  لخب  ادـخ  ياضر  هار  رد  قافنا  هک  تس  يا ن_ي_ هدـنب  چـیه  و  دـشاب ، هتـشادن  يرجا  چـیه  دوش و  وا  هانگ 
ار يادـخ  مشخ  هـک  یفراـصم  رد  دو  هد ب_ _ يزرو اد ب_خ_ل  هار خ_ رد  ار ك_ه  غـل  نآ م_ب_ ربارب  دـنچ  هـکنیا  هـب  دوـش 

(70) .دنک قافنا  دزیگنارب 

دوخ يادخ ،  هک  ار  سکره  ( 71 (؛ )  اْئیَـش ُْهنَع  َِینُْغت  َْنل  ِساّنلا  َظِعاوَم  َّنِاَف  ِهِسْفَن  ْنِم  ُهّللا  ِلَعْجَی  َْمل  ْنَم  مالـسلا ( :  هیلع  لاق  مشش _ 
.دناسرن هدیاف  ار  وا  نارگید  ظعاوم  دنادرگن  يوگدنپ  ظعاو و  وا  يارب  ار  وا 

ُهّللا ِّالا  َّوُدَع  ُنِم  َُهلام  َكَّوُدَع َو  ُهّللا  َّبَکَا  َُهل  َلاقَف  الُجَر  َیَِقل  ٍلُجَر  ْنِم  ْمَک  مالسلا ( :  هیلع  لا  ق_ ه_ف_ت_م _ 
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_د نواد خ_ _د : يو _د گ_ مآ شو  _ا و خ_ عد رد  دــیامن و  تاــقالم  رگید  يدرم  اــب  يدرم  هــک  دــتفا  رایـــسب  هــچ  ( 72 (؛ )
.ادخ رگم  دشابن  ینمشد  ار  وا  هکنآ  لاح  _د و  نادر بو گ_ نو و م_ن_ك_ _گ_ نر ار س_ _م_ن_ت  شد

مدر _ي ك_ه م_ ملا ي_ع_ن_ي ع_ ( 73 (؛ )  ٍدـِباع َْفلَا  َنیْعبَـس  ْنِم  ُلَْضفَا  ِهِْملِِعب  ُعَفَْتُنی  ٌِملاع  مالـسلا ( :  هیلع  لاق  مت _  ه_ش_
.دباع رازه  داتفه  زا  تسا  لضفا  _د  نو وا م_ن_ت_ف_ع ش_ مل  ب_ه ع_

املع ملع و  تلیضف 

_ت سا را  _ب_ خا زا  يا  هلمج  رد  دوش ، اصحا  هک  تسا  نآ  زا  هدایز  اـملع ، ملع و  تلیـضف  رد  تاـیاور  هک  دـیو : فل گ_ م_ؤ 
باتفآ لضف  لثم  دـباع  رب  ملا  و ف_ض_ل ع_ _د ، هاز راز  _د و ه_ راز ع_با زا ه_ _ت  سا _ض_ل  فا ملا  ك_ه ي_ك ع_

_ع_ت_ي ك_ه كر راز  دا ه_ زا ه_ف_ت_ _ت  سا دـنک ب_ه_ت_ر  یم  هیقف  هک  زامن  تعکر  کی  و  اـه ، هراتـس  رب  تسا 
یم دشاب ، یملع  نآ  رد  هک  هقرو  کی  دراذگب  دریمب و  نم  ؤم  نوچ  و  له ،  اب ج_ زامن  زا  تسا  رتهب  ملاع  باوخ  و  دنک ، یم  دـباع 
ير نآ ش_ه_ رد  هدش  هتـشون  هک  یفرح  ره  هب  دنوادخ  ار  وا  دـیامرف  اطع  و  شتآ ،  وا و  نایم  هدرپ  تمایق  زور  رد  هقرو  نآ  ددرگ 

_ي_ن ك_ه مز _ه و ب_ق_ع_ه ه_يا  کئال وا م_ رب  دـنریگب  دریمب  هیقف  نوچ  و  هبترم ،  تفه  هب  ایند  زا  تسا  رتعیـسو  ك_ه 
ادیپ یتسکش  مالسا  رد  و  دنرب ، ار ب_الا م_ي  وا  لا  _م_ عا اجنآ  زا  هک  نامـسآ  ياهرد  و  ار ، ادخ  اهنآ  رد  درک  یم  تدا  ع_ب_

یم رهـش  رود  يارب  هک  يا  هعلق  دـننام  دـنا ، مالـسا  ياـه  هعلق  اـهقف ، نی  اریز ك_ه م_ؤ م_ن_ يزیچ ؛  ار  وا  دـنکن  دـس  هک  دوـش 
یلا .دنزاس 
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(74  .) کلذ ریغ 

زا هدر  _ر ك_ كذ _ه_ا  نآ دو  _ جو دـیاوف  اـملع و  تلیـضف  رد  رایـسب  راـبخا  هبیط )  هملک  رد (  يروـن  مالـس  ـالا  هقث  اـم  خیـش  و 
ار و ناگدـنب  یلاـع  _د ت_ نواد _ت_ن خ_ شاد تسود  بابـسا  دـنناشیا  هکنآ  اـملع  دوـجو  دـیاوف  زا  و  هدوـمر :  هل ف_ ج_م_
(75  .) تسا دنوادخ  يوس  هب  ناگدننک  عوجر  لحارم  رخآ  نیکلاس و  ریس  تیاغ  تبحم  ود  نیا  ار و  دنوادخ  ناشیا  نتشاد  تسود 

یل اد ص_ لو خ_ _ سر _ت  مد یصخش خ_ هک  هدومن  تیاور  راون )  الا  هوکشم  باتک (  رد  هّللا  همحر  یسربط  خیش  س_ب_ط 
کی ماد  _ي ك_ مـلا سل ع_ دو م_ج_ _ر ش_ ضا يا و ح_ هزاـنج  دوـش  رـضاح  هاـگره  درک : ضرع  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا 

دنک نفد  وا و  اب  دورب  هک  یسک  هزانج  يارب  _ر ه_س_ت  گا دو : _ مر ف_ اجنآ ؟ هب  موش  رـضاح  نم  هک  امـش  دزن  تسا  رتبوبحم 
ضیرم و رازه  تداـیع  زا  هزاـنج و  رازه  روضح  زا  _ت  سا _ض_ل  فا ملا  سل ع_ رو م_ج_ هک ح_ض_ یتـسرد  هب  سپ  ار  وا 
نیکاسم و هب  نداد  هقدـص  مهرد  رازه  زا  زور و  رازه  هزور  زا  بش و  رازه  رد  تدای  ندا ب_ه ج_ه_ت ع_ _س_ت_ يا اپ  هب  زا 
دو و ك_ج_ا نا خ_ لا و ج_ هب م_ ینک  داهج  ادـخ  هار  رد  هک  بجاو  داهج  ياوس  داـهج  رازه  زا  بجاو و  ياوس  جـح  رازه  زا 
و خ_ي_ر مل ؛  دو ب_ه ع_ هدر م_ي ش_ تعاـطا ك_ دـنوادخ  هک  یتسنادـن  اـیآ  ملاـع ،  رـضحم  هـب  تاـماقم  نـیا  دـسر  یم 
زا ار  امـش  مهدـن  ربخ  _ا  يآ _ت ،  سا تر ب_ا ج_ه_ل  _ خآ _ي_ا و  ند _ت و ش_ّر  سا مل  تر ب_ا ع_ _ خآ _ي_ا و  ند

_ت ما زور ق_ي_ رد  دنرب  یم  هطبغ  ادهش ، هن  دنئایبنا و  هن  هک  یتامج 
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دز رد ن_ ار  نا  _ گد دــننک ب_ن_ یم  بوـبحم  هـک  دــننانآ  ناـشیا  دوـمرف : هـّللا ؟  لوـسر  اــی  نا  _ش_ يا تـلز  ب_ه م_ن_
ناگدـنب دزن  دـننک  یم  بوبحم  ار  دـنوادخ  هکن  _ يا میدرک  ضرع  ناگدـنب ،  دزن  رد  ار  دـنوادخ  دـننک  یم  بوبحم  و  دـنواد ، خ_

؟ دنوادخ دزن  دنک  یم  بوبحم  ار  ناگدنب  هنوگچ  سپ  میتسناد ، 

، دراد هور  _د م_ك_ نواد هچنآ خ_ زا  ار  ناشیا  دننک  یم  یهن  دراد و  تسود  دنوادخ  هچنآ  هب  ار  ناشیا  دننک  یم  رما  دومر : ف_
(76) .ار _ه_ا  نآ _د  نواد دراد خ_ _ت م_ي  سود ار  نا  _ش_ يا _د  ندر _ت ك_ _عا طا ها  _ گر پ_س ه_

املع اب  ینیشنمه  راثآ 

لوا تمسق 

هدر _ت ك_ ياور هّللا  همحر  دیهـش  خیـش  هچنانچ  ناشیا  اب  تسا  اهزامن  باوث  ندـش  فعاـضم  اـملع ، دو  _ جو _د  ياو زا ف_ و 
عماـج دجـسم  رد  تـسا و  _ع_ت  كر راز  _ل ه_ _ع م_ق_با ما رد غ_ي_ر م_س_ج_د ج_ مـلا  زا ب_ا ع_ ك_ه ن_م_

هّللا همحر  یلح  همالع  هچنانچ  اه  _ نآ _ت ب_ر  سا _تا  قد باوث ص_ ندـش  فعاـضم  نینچمه  و  تعکر ،  رازه  دـص  لـباقم 
هیلع و هّللا  یلـص  اد  لو خ_ _ سر زا  هدر  _ت ك_ ياور یلائّللا )  یلاو  ع_ رد (  رو  _ي ج_م_ه_ با نبا  و  هیدعـس )  هلاـسر  رد ( 
رد هنچنانچ  ناشیا ،  نیشنمه  هب  تمحر  ریخ و  ندیسر  نین  تسا و ه_م_چ_ رازه  تفه  یکی  ءازا  هب  املع  رب  هقدص  هک  ملـس  هلآ و 

هکنآ رگم  تعاس  کی  یملاع  دزن  دنیـشن  یمن  ینم  ؤم  چـیه  هک  _ت  سا يور  مال م_ _ سلا _ه  یل قداص ع_ باـنج  زا  یلاـما )  ) 
وا و رد ب_ه_ش_ت ب_ا  ار  وت  مناشنب  هنیآ  ره  ملالج  تزع و  هب  مسق  نم ،  بیبح  دزن  یتسـشن  شراگدرورپ  ار  وا  دنک  یم  ادن 

تعاس کی  نتسشن  هک  مال  _ سلا _ه  یل ؤملاریما م_ن_ي_ن ع_ ترضح  زا  تسا  يورم  یعادلا )  هدع  رد (  و  مرادن .  یکاب 
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(77  .) لاس رازه  تدابع  زا  دنوادخ  دزن  تسا  رتبوبحم  املع ، دزن 

_د نا تادا  _ا س_ مل دو ع_ _ مر هک ف_ تسا  يورم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هریغ ،  و  _ي )  فا ك_ رد (  و 
هب هما  _ي ع_ ضا _ت ب_ا ق_ سلا زا م_ج_ هدیـسر  یهن  رابخا  هراپ  رد  تسا و  تدابع  ناـش  _ يا و ن_ش_س_ت_ن ب_ا 

دو ك_ه موــل م_ي ش_ _ن م_ع_ يا زا  در و  ارف گ_ي_ ار  وا  نیـــشنمه  سپ  دــسر  رد  ار  وا  تــنعل  دـــیاش  هــکنیا  تــهج 
 . _ت سا _ب_ت  هو نآ م_ رد  _ت  كر _ت س_ب_ب ش_ سا _م_ت  حر _ك_ه م_ح_ل  نآ ن_ش_س_ت_ن ب_ا 

رطعم شرطع  يوب  زا  يدـیرخن  رطع  زا  رگا  شتاقالم  رد  هک  تسا  شورف  رطع  لثم  ملاع  لـث  _ت ك_ه م_ سا يور  ن_ي_ز م_
و _ت .  سا تدا  ملا ع_ي_ يور ع_ هب  ندرک  رظن  هک  ناشیا  هب  ناگدـننک  هاـگن  هب  ضیف  ندیـسر  نینچم  .د و ه_ _ي ش_ هاو خ_

ملاـع يوـس  هب  رظن  هک  هدرک  تیاور  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تر  زا ح_ض_ را )  ـالا خ_ب_ _ع  ما ج_ رد ( 
 ، ناـشیا هناـخ  رد  هـب  رظن  نـینچمه  و  مارحلا ،  هـّللا  تـیب  رد  لاــس  کــی  فا  _ت_ك_ عا زا  _د  نواد دز خ_ تـسا ن_ رتـبوبحم 

هاد و ه_م_چ_ن_ي_ن رارق  تداـبع  ار  ملاـع  هناـخ  رد  هب  ندرک  رظن  دـنوادخ  هک  تـسا  يورم  روکذـم  باـتک  رد  هـچنا  چ_ن_
رود فاوط  داتفه  زا  ادـخ  دزن  تسا  رتبوبح  م_ املع ، ترایز  هک  تسا  يورم  بانج  نآ  زا  باتک  نآ  رد  هکنانچ  ار ، ناشیا  تراـیز 

وا يار  _د ب_ نواد _د م_ي ك_ن_د خ_ نل هد و ب_ لو ش_ هدیدنـسپ ق_ب_ هرمع  جح و  داتفه  زا  تسا  رتهب  ادخ و  هناخ 
يارب دنهد  یم  یهاوگ  ار و  تمحر  وا  رب  دن  لزا م_ي ك_ _ه و ن_ جرد دا  ه_ف_ت_
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همه نآ  اب  دنا  هداد  رارق  مالسلا  مهیلع  همئا  ترایز  لدب  ار  ناش  _ يا ترا  _ يز _ه  کل هدش ب_ بجاو  وا  رب  تشهب  هک  هکئالم  وا 
ترایز رب  درادن  تردق  سکره  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  مظاک  بانج  یفاک )  رد (  هکنانچ  تسا ،  نآ  رد  هک  اهریخ  اهرجا و 

.ار ام  ناردارب  احلص و  دنک  ترایز  سپ  ام  روبق 

یتایاور قفاوم  املع ، دوجو  ببـس  هب  ناراـکهانگ  زا  خزرب  _ي_ا و  ند باذ  ند ع_ _ت_ه ش_ شادر و ه_م_چ_ن_ي_ن ب_
(78  .) تسا لیوطت  بجوم  اجنیا  رد  شرکذ  هک 

حد رد م_ ار ك_ه  _ي_ز  مآ را ح_ك_م_ت  _ع_ شا _ن  يا مد  _ يد _س_ت_ه  ك_ه ش_يا _د : يو فـــــل گ_ م_ؤ 
 : میامن رکذ  اجنیا  رد  تسا  لمع  مل و  ع_

لزا نامسآ  رهب  زا  تسین 

ملع ملع و  هب ز  هیاپ  نابدرن 

درب هلا  رد  يوس  ملع 

درب هاج  لام و  کلم و  يوس  هن 

میعن هب  دهد  هر  ملع  ار  درم 

میحج هب  دهد  رد  لهج  ار  درم 

زان تمعن و  لیلد  دشاب  ملع 

زاسمد دش  ملع  هک  ار  نآ  کنخ 

یگر تسا  یمدآ  رگ ز  ناوخ  ملع 

یگس ملع  هب  هش  صاخ  دش  هکناز 

لد هب  ناج و  هب  یسب  دراد  گنن 

لهاج یمدآ  زا  ملاع  گس 

تسا هارمگ  تسین  ملع  ار  هکره 

تسا هاتوک  يارس  نآز  وا  تسد 
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تسا روش  رد  مخت  ملع  یب  راک 

تسا روگ  رد  هدنز  راکیب  ملع 

دهدن رب  راب و  ملع  یب  راک 

دهدن رمث  سپ  زغم  یب  مخت 

ندرگ رد  تسیدزیا  تجح 

ندرکان راک  ملع  ندناوخ 

رآرد راک  هب  يا  هتسناد  هچنآ 

راک یپ  زا  يوج  ملع  ندناوخ 

یسرن لمع  اب  ملع  رد  وت  ات 

یسک هن  یلو  یلضاف  یملاع 

دیان ورف  هلبزم  رد  ملع 

دیاپ یمن  ثدح  اب  مقد  هک 

یلاتحم تاهّرت  نیا  زا  دنچ 

یلاّحک فالو  درد  اهمشچ 

جیسب رهب  رتبوخ ز  نآ  شناد 

ینادن یم  هک  ینادب  هک 
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چیه

ٌجِو َو _ْ ُ_ح ْ_ِه م َیِلا ْ_َت  نَا ْ_ع_ي  فالَا ِمَف  یف  ِمَهرِّْدلا  ِلَثَمَک  اثیدَـح  َُهلام  َباصَا  ْنَم  ِهَجاْحلا  ُلَثَم  امَّنِا  مالـسلا ( :  هیلع  لاق  مهن _ 
مدر ن_و ندو ب_ه م_ _ت_م_ن_د ب_ جا اـــــــنامه م_ث_ل ح_ دوــــــمرف : 79 ؛ )  ( ) ٍرَطَخ یلَع  اـــــــه  ْ_َت ف_ي_ نَا

مهرد نآ  وت  هک  دشاب  یعفا  ناهد  رد  هک  تسا  یمهرد  دننام  دنا  هدـش  تعاضب  لا و  ياراد م_ هزا  ك_س_ي_ه ك_ه ب_ت_
یتکاله کیدزن  رطخ و  راچد  یعفا  نآ  ببسب  نکل  يراد و  تجاح 

ُنا ْ_م_ ِ_ت َو ك َ_ِع ، جَْولا ُنا  ْ_م_ ِ_ت َو ك ِهَقَدَّصلا ، َناْمتِک  َو  ِهَجاْحلا ، ُناْمتِک  ِرْبلا ، ِزُونُک  ْنِم  ٌَعبْرَا  مالـسلا ( :  هیلع  لاـق  _م _  هد
درد نامتک  هقدص و  نامتک  تجاح و  نامتک  تسا :  ییوکین  رب و  ياهجنگ  زا  هک  تسا  زیچ  راهچ  ینعی  80 ؛ )  ( ) َِهب ُ_ص_ي_ ْملا

 . تبیصم نامتک  و 

نآ تسا و  بسانم  اجنیا  رد  شرکذ  هک  هدش  لقن  _ن_ف  حا زا  ير  خ_ب_ ماّرو )  _ه  عو م_ج_م_ رد (  _د : يو فل گ_ م_ؤ 
لد رد  هک  ار  دو  درد خ_ _ع و  جو _ش ص_ع_ص_ع_ه ،  يو يوـمع خ_ هب  مدرک  تیاکـش  تـفگ :  فـنحا  هـک  تـسا  ناـنچ 

يدحا هب  ار  نآ  نکم  تیاکـش  دش  دراو  وت  رب  یتبیـصم  هاگر  ه_ ردار ! _د ب_ نزر يا ف_ دومرف : درک ، شنزرـس  ارم  وا  متـشاد ، 
_ت سود _ت م_ي ك_ن_ي_م ي_ا  نآ ش_ك_يا نآ ش_خ_ص_ي ك_ه ب_ه  ار ك_ه  _ يز تدوـــخ ؛  دــــننام 

تـسا وت  رد  هک  يدرد  نآ  نینچمه  دوـش ، یم  رورـسم  سپ  تسا  وـت  نم  _ شد دو و ي_ا  لا م_ي ش_ _ حد _ت ب_ سا ت_و 
ار نآ  لثم  دراد ك_ه  ترد ن_ _ت و ق_ سا _ي ك_ه م_ث_ل ت_و  قول ار ب_ه م_خ_ نآ  _ت م_ك_ن  ش_ك_يا

ار ب_ه وت  هکنآ  هب  ار  نآ  نک  ضرع  نکل  يرگید و  هب  دسر  هچ  ات  دنک  عفر  شدوخ  زا 
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يا _د ، _يا مر _ت ف_ مار ار ك_ وت  نآ  زا  یجرف  دـنک و  فرطرب  وت  زا  ار  نآ  هک  دراد  تردـق  وا  تسا و  هدرک  الت  نآ م_ب_
نآ هب  منیب  یمن  تسا و  هـتفر  نآ  ییاـنیب  هـک  تـسا  لاـس  لـهچ  ود چ_ش_م م_ن  _ن  يا زا  ي_ك_ي  ردار ! _د ب_ نزر ف_

لها زا  يد  _ حا ار و ن_ه  دو  _ه خ_ جوز نآ  ب_ه  ما ،  هدر  عل ن_ك_ تد م_ط_ _ن م_ يا رد  یهوک و  هن  ینابایب و  هن  يزیچ 
(81 !) ار دوخ  تیب 

 : هدش یم  لّثمتم  نآ  هب  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  هک  تسا  رعش  نیا  نومضم  لوا ،  هرقف  هک  دیوگ : ف_ق_ي_ر 

ینَّنِاَف َْتنَا  َْفیَک  ینیلَئْسَت  ْنِاَف 

ُبیلَص ِنامَّزلا  ِْبیَر  یلَع  ٌرُوبَص 

ٌَهبءاَک َِیب  يُری  ْنَا  َّیَلَع  ُّزِعَی 

(82) ُبیبَح َماُسی  ْوَا  ٍداع  َتُمْشَیَف 

ِْربْصَی َْمل  َرِجَـض  ْنَم  اَّقَح َو  ٍّدَؤ  _ُ َْمل ي َلِسَک  ْنَم  ٍّرَـش ، ِّلُک  ُحاتْفِم  امُهَّنِاَف  َرَجَّضلا  َلَسَْکلا َو  َكاِّیا َو  مالـسلا :  هیلع  َلاـق  _م _  هدزا ي_
يد _د ه_ر ب_ یل ود چ_ي_ز ك_ _ن  يا ار ك_ه  _ يز رو ؛ _ ما رد  تلـال  تلاــسک و م_ زا  زیهرپـب  دوـمرف : (83 ؛ ) ٍّقَح یلَع 
یقح چیه  رب  دریگ  يرارقیب  تلالم و  هک  یـسک  دنکن و  یقح  چـیه  يادا  دور  یگدـناماو  تلاسک و  هب  هک  ك_س_ي  _ت ،  سا

.دوب دناوتن  ابیکش  رباص و 

نم خیش  تفگ :  تسا  هتـسیاش  هک  مراد  رظن  رد  يرـصقا  جاجحلاوبا  دهاز  فراع  خیـش  زا  یتیاکح  ماقم  نیا  رد  هک  دیوگ : فل  ؤم 
 ) وا ما  در و ن_ دو ب_ خارو خ_ _د و ب_ه س_ نا _ هدرک م_ي غ_طل درگ  ار  نیگرـس  هک  تسا  یناویح  نآ  تسا و  نارعجوبا 
 ، حازم ن_م_ي ك_ن_م تفگ :  دـنک ، یم  حازم  هک  دـندرک  ناـمگ  مدرم  تـسا ،  ناـطلغ )  نیگرـس  کـسوس  _) ) ج_ع_ل ع

دصق هک  ار  ناویح  نیا  دن : گ_ف_ت_
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یمن رارق  نآ  هب  ناویح  ياـپ  هک  يدـح  هب  دوب  سلما  فاـص و  نکل  هراـنم  دـن  _ نا دوب م_ هیاـپ  يور  غارچ  غارچ و  دزن  دورب  هدرک 
_د نل هرا ب_ رب م_ن_ زاب  تساخ  یم  رب  .داـتفا  یم  دـیزغل و  یم  شیاـپ  دور  غارچ  هراـنم  يـالاب  تساوخ  یم  ناویح  نیا  تفرگ . 
_ب_ه و تر ات ه_ف_ت_ص_د م_ ار  وا  رادرک  نیا  مدرمـش  نم  داـتفا ، یم  زاـب  تفر  یم  يرادـقم  _م_ت  حز ش_د و ب_ه 

حبـص زامن  يارب  مدش  نور  لز ب_ي_ زا م_ن_ نم  هکنآ  ات  مدرک  یم  بجعت  نم  دشن و  لولم  لسک و  راک  نیا  زا  ناویح  _ن  يا
متفرگ هچنآ  وا  زا  متفرگ  سپ  هتـسشن ،  غارچ  هلیتف  يول  _ت_ه پ_ه_ فر هرانم  يالاب  هک  مدـید  متـشگرب  متـشاذگ و  زامن  نوچ 

.ار نآ  دیناسر  نایاپ  هب  راک و  رد  تابث  دج و  ینعی 

مود تمسق 

ْنَا َءارِْملا َو  َكُْرتَت  ْنَا  َتیَقل َو  ْنَم  یلَع  َمِّلَُـست  ْنَا  ِِهفَرَـش َو  َنوُد  ِسِلْجَْملاـِب  اـضِّرلا  ُعُضاّوتلَا  مالـسلا ( :  _ه  یل َلا ع_ ق_ _م _  هدزاود
زا تسا  رت  تسپ  هک  یلحم  رد  نتـسشن  هب  صخـش  دـشاب  یـضار  هک  تسا  نآ  ینتور  عـضاوت و ف_ دوـمرف : 84 ؛ )  ( ) اّـقُِحم َْتنُک 

ار هلداجم  ءارم و  ینک  كرت  هکنآ  و  ینک ،  تاقالم  هک  یسک  ره  رب  ینک  مالـس  هکنآ  و  تسا ،  وا  فرـش  ياضتق  یلحم ك_ه م_
.دشاب وت  اب  قح  هچرگا 

ُ_ُه ِ_ب حا َ_ُه ص_ ِ_ع َ_ب امُهُدَحَا ت َبَهَذ  اذاَف  ٍنَرَق  یف  ِنانوُْرقَم  ُنامیْالا  ُءایَْحلَا َو  مالسلا ( :  _ه  یل َلا ع_ ق_ _م _  هدز س_ي_
زا یکی  هاگره  سپ  نتسه ،  موظنم  کلس  کی  رد  هیامنارگ  رهوگ  ود  نیا  نورقم و  نامـسیر  کی  نامیا  ایح و  دومرف : ( 85 (؛ (_ ع

وا تبحاصم  تقفارم و  هب  زین  شقیفر  دورب  ود  نآ 
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.دور یم 

_ه یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر ترضح  هکنآ  وا  قح  رد  تسا  یفاک  تسا و  رایـسب  ایح  تلیـضف  رد  تایاور  هک  دیوگ : فل  م_ؤ 
رتاس سابل  هک  نانچمه  سپ  ( 86  ( ) .ُءایَْحلا ُهُساِبل  _َ ٌنا ف _ يْر _ُ ُمالْس ع الَا  هدومرف ( :  هداد  رارق  مالسا  سابل  ار  وا  مل  هلآ و س_ و 

يار ك_س_ي تسین ب_ نامیا  هک  هدـش  تیاور  و  تسا .  هنطاب  يواسم  حـیابق و  رتاـس  زین  اـیح  تسا ،  هرهاـظ  حـیابق  تاروع و 
(87) .ار ایح  وا  زا  دنک  نوریب  ار ، وا  كاله  دیامرف  هدارا  یلاعت  قح  هک  هدنب ،  ره  رد  هک  _ نآ و  دراد ، ك_ه ح_ي_ا ن_

زا اـیح  دور  دـش ت_ا ب_ دـهاوخن  اـپ  رب  تماـیق  هـک  تـسا  يورم  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یل  لو ص_ _ سر تر  زا ح_ض_ و 
هلآ و _ه و  یل هّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر تر  رد ح_ض_ هفیرش  تفص  نیا  اذهل  و  ( 88 (؛  کلذ ریغ  یلا  نانز .  ناکدوک و 

ملس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  هدش  تیاور  هک  يد  دو ب_ه ح_ _ل ب_ ما رایسب و ك_ مالـسلا  مهیلع  يده  همئا  ملس و 
تهج زا  مدرم  زا  ار  دوخ  مشچ  دـیناباوخ  یم  ورف  و  دوـمن ، یم  قرع  درک و  یم  اـیح  دو  _ مر مل م_ي ف_ هک ت_ك_ یتـقو  رد 

.دندومن یم  ملکت  وا  اب  هک  یماگنه  ایح 

لوق رد  هدرک  حدم  تلص  ار ب_ه ه_م_ي_ن خ_ مال  _ سلا _ه  یل _ن ع_ يد _ _با علا _ن  يز ما  _ ما _ر ، قدزر ش_عا و ف_
: دوخ

ِِهَتباهَم ْنِم  یضُْغی  ًءایَح َو  یضْغَی 

ُمِسَْتبَی َنیح  ِّالا  ُمَّلَُکی  الَف 

.دندومن یم  ملکت  وا  اب  هک  یماگنه  ایح  تهج  زا  مدرم  زا  ار  دوخ  مشچ  دیناباوخ  یم  ورف  دومن و  یم  قرع  درک و  یم  ح_ي_ا 

هد مال ن_ق_ل ش_ _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر ما  _ ما تر  زا ح_ض_ و 
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ترـضح دندروخ  یم  بارـش  وت  نایعیـش  زا  یـضعب  هک  درک  لق  ترـضح ن_ نآ  يار  _ت_ي ب_ قو _ق_ي  فا ك_ه م_ن_
(89  .) تلاجخ ایح و  زا  درک  قرع  شسدقم  تروص 

نا و _ طـل دو س_ رود ش_ ار  نآ  دـیروآ  ياـج  هب  نوـچ  هک  يراـک  هـب  ار  امـش  مهدـن  ربـخ  اـیآ  ترـضح  نآ  دوـمرف  هدراـهچ _ 
هب داب  اـم  ب_ر ش_ دو : _ مر ف_ _م ،  يروآ ياـج  هب  ار  نآ  اـت  ياـمرف  ربخ  ار  اـم  درک : ضرع  هزمحوبا  امـش ، زا  نا  ش_ي_ط_

، دنکش مهرد  زور  نآ  رد  ار  ناطلس  زیتس  رهق و  دنک و  هایس  ار  ناطیش  يور  ندومرف  هقدص  يادا  هچ  ناهاگحبـص ؛  رد  هقدص  نداد 
هار نیا  زا  امـش  یتسود  ینعی  دیریگ ، تدو  _ت_ي و م_ سود مدر  _يا ح_ق ب_ا م_ ضر ياد و  هار خ_ رد  هک  داب  امـش  رب  و 

ار ب_ر م_ي نا  هسوـسو ش_ي_ط_ ناطلـس و  ملظ  هشیر  راـک  نیا  هـچ  دـییامن ؛ تنواـعم  ترزاوـم و  حـلاص  لـمع  رب  دـشاب و 
مار _ با حا و  _ حــلا را  _ گدرور ترـــضح پ_ زا  شزرمآ  بــلط  رافغتـــسا و  راــک  رد  دــیناوت  یم  هــک  نادــنچ  و  دــن ، ك_

(90) .دنادرگ دو  _ ار م_ح_و و ن_با نا  _ ها رادر گ_ن_ _ن ك_ يا چ_ه  _ي_د ؛ ن_م_يا

ار ك_ه تـسا ك_س_ي  سب  نـیمه  اـیآ  رباـج ! يا  هـک  دوـمرف  یفعج  رباـج  هـب  ترــضح  نآ  هـک  هدــش  تـیاور  مهدزناــپ _ 
هعی ش_ هـّللاو !  _ل ب_ي_ت ك_ن_د ، ها يو م_ح_ب_ت م_ا  _ عد دد ك_ه  دو م_ي ب_ن_ ت_ش_ي_ع ب_ر خ_
یمن ار  نایعیـش  رتـشیپ  رباـج ! يا  _د ، _ت_ه ب_شا شاد يراـکزیهرپ  يوـقت و  دـیامن و  ادـخ  تعاـطا  هک  یـسک  رگم  تسین  اـم 

نیکاسم و ءارقف و  زا  ندومن  ناگیاسمه  دهعت  هزور و  زامن و  يرایـسب  ادخ و  رکذ  رایـسب  یگتـسکش و  عضاوت و  هب  گرم  دیتخانش 
یتسار نام و  ناراد و ي_ت_ي_ ضرق 
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.رو _ ما رد ج_م_ي_ع  _د  ندو نا ب_ _ش_ يو ناــنیما خ_ مدرم و  یکین  ریغ  زا  نتـــسب  ناــبز  نآرق و  توــالت  نخـــس و  رد 
ترـضح مسانـش ،  یمن  تافـص  نـیا  هـب  ناـمز  نـیا  رد  ار  هـّللا م_ن ك_س_ي  لو  _ سر _ن  ي_با _ر گ_ف_ت :  ج_با

_ت م_ي سود ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نم  دیوگ  هک  ار  یمدآ  رگم  تسا  سب  نیمه  .ورم  هار  زا  اهلایخ  نیا  هب  ربا ! يا ج_ هک  دومرف :
ؤملاریما زا  رتهب  ترضح  نآ  هکنآ  لاح  مراد و  یم  تسود  ار  ادخ  لوسر  _د ك_ه  يو _ر گ_ گا مراد  ار  وا  _ت  يالو مراد و 

زا سپ  دیآ ؟ یمن  وا  راک  هب  چیه  تبحم  نآ  دنکن  وا  تنـس  يوریپ  دیامنن و  لمع  ترـضح  نآ  لامعا  هب  تسا و  مالـسلا  هیلع  نینم 
 ، _ش_ي ن_ي_س_ت يو زا خ_قل خ_ يدحا  ادخ و  نایم  هک  یتسرد  هب  دیبایب ، ار  یهلا  ياهباوث  ات  دینک  لمع  دیسرتب و  ادخ 

تعاـط _ر ك_ن_د و ع_م_ل ب_ه  تدا _ يز _ي  هلا مراـحم  زا  يراـکزیهرپ  هک  تسا  یـسک  ادـخ  دزن  ناگدـنب  نیرتبوبحم  و 
میرادـن و امـش  يارب  زا  منهج  شتآ  زا  یتارب  ام  وا و  تعاـط  هب  رگم  تسج  ناوت  یمن  ادـخ  هب  برقت  هک  هّللاو !  دـیامن ، رتشیب  یهلا 
وا دنک  یم  یهلا  تیـصعم  هکره  تسا و  ام  تسود  یلو و  تسا  ادخ  عیطم  هکره  تسی ،  اد ح_ج_ت_ي ن_ رب خ_ ار  سک  چیه 

لمع يرا و  _ كز _ي_ هر _ي_د م_گ_ر ب_ه پ_ سر ناو  _ت م_ا ن_م_ي ت_ يـالو _ت و ب_ه  سا _م_ن م_ا  شد
(91  .) حلاص

_تا رد ط_عا تدابع و ج_د و ج_ه_د  ترثک  زا  هک  ار  دباع  هرسیموبا  مدید  تفگ  هک  یصخش  زا  هدش  تیاکح  دیوگ : فل  ؤم 
َّنِا ُهّللا  َکُمَحْرَی  متفگ :  نم  دوب  هدش  رهاظ  شندب  هد ه_يا  _ ند
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يزیچ نم  زا  رگم  تفگ :  دش و  بضغ  رد  هرسیموبا  تسا ،  عساو  دنوادخ  تمحر  دانک  تمحر  ار  وت  ادخ  ینعی  ٌهَعِساو ؛ ِهّللا  َهَمْحَر 
؛  ناراکوکین هب  تسا  کیدزن  ادخ  تمحر  انامه  ( 92  ( ) َنینِـسْحُْملا َنِم  ٌبیرَق  ِهّللا  َتَمْحَر  َّنَا  دنک (  نم  يدیمون  تلالد  هک  يدید 

ــال و _ت ك_ه ع_ق_ سا _س_ت_ه  _س_ت_م پ_س ش_يا ير مد و گ_ _ مآرد هــیرگ  هــب  وا  تاــملک  زا  نــم  سپ 
تاـعاط و رد  اـهنآ  داـهتجا  شــشو و  _ءا و ك_ یلوا لاد و  _ با نـالو و  _ سر لا  رد ح_ نا ن_ظ_ر ك_ن_ن_د  _ _يا ناد

ادـخ هب  نظ  نسح  اهنآ  اـیآ  دـندومن و  یمن  یتسـس  هجو  چـیه  هب  دنتـشادن و  مارآ  زور  بش و  هک  تاداـبع  رد  شیوخ  رمع  فرص 
یلاعت قح  دوج  هب  ناشیا  نظ  ادخ و ح_س_ن  تمحر  هعس  هب  دندوب  ملعا  ناشیا  هک  دنگوس ! ادخ  هب  هکلب  دوب  نینچ  هن  دنتـشادن ؟

رور يوزرآ م_ح_ض و غ_ دا ، _ت_ه_ جا نود ج_د و  نـظ ب_ نـسح  ءاــجر و  نـیا  هـک  دنتــسناد  نـکل  دوـب  رتـشیب  هـمه  زا 
ءاـجر و ناـشیا  رب  دو  _د ت_ا م_ح_ق_ق ش_ ندروآرد تعاـط  تداـبع و  بـعت  رد  ار  دو  مر خ_ _ جــال _ت  سا ب_ح_ت 

ضرم مایا  رد  هک  يرخآ  ربنم  رد  ملس  هلآ و  هیل و  هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر ترضح  هکنآ  ماقم  نیا  رد  تسا  سب  ناشنظ و  نسح 
يو _ عد يو ن_ك_ن_د  _ عد سا !  _ّ نـلا ّ_ه_ا  يا دو : _ مر ار ف_ بــل  _ن م_ط_ يا دو  _ مر هظعوــم ف_ ار  مدرم  شیوــخ 

تعاـط یب  نم  هک  يا  هدـننک  زورآ  دـنکن  وزرآ  و  مدرگ ،  یم  را  _ت_گ_ سر يا ك_ه م_ن ب_ي ع_م_ل  هد  ك_ن_ن_
ادخ باذع  زا  دهد  یمن  تاجن  هک  تسا  هداتسرف  قح  هب  ارم  هک  يدنوادخ  نآ  قح  هب  مسر ،  یم  وا  ياضر  هب  ادخ 
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(93) .ُْتیوََهل ُْتیَصَع  َْولَو  دومرف : هاگنآ  یلاعت ،  قح  تمحر  اب  وکین  لمع  رگم 

_ي_ن مز رد ت_ه  وا  ياـه  هجنپ  هک  سورخ  تقلخ  رد  تسا  یکلم  دوـمرف  هک  ترـضح  نآ  زا  هدـش  تـیاور  مـهدز _  _ نا ش_
زا درذ  ها ب_گ_ _ گر سپ ه_ شرع ،  ریز  رد  تــسا  هدــش  وا خ_م  ندر  _ت و گ_ سا او  رد ه_ وا  _يا  هــلا _ت و ب_ سا

فیرـش رکذ  نیا  نوچ  و  ُهُر ع (_ _ْ َ_ي ِهِلا غ ُنا ال  _ْ _م حَّرلا انُّبَر  حوُّرلا ،  هکئالَْملا و  ُّبَر  ٌسوُُّدق ، ٌحوُّبُـس  دـیوگب (  نآ  فصن  بش 
اهادـص اهـسورخ  تقو  نـیا  رد  سپ  ناگدـنرازگ ،  بـش  زاـمن  باوـخ  زا  دـنزیخرب  ینعی  َنودِّجَهَتُْملا ؛ )  ِمـُقَِیل  دـیوگب (  تـفگ  ار 

ٌحوُّبُس دیوگب (  تقو  نآ  هتـساوخ ،  ادخ  هک  يا  هزادنا  هب  دوش  تکاس  سورخ  تروص  هب  کلم  نآ  سپ  _د ك_ن_ن_د  نل ب_
حبـص نوچ  و  ناگدـننک ،  _ر  كذ باو  زا خ_ _د  نز _ي_ خر ینعی ب_ َنُورِکاّذـلا ؛ )  ِمُقَِیل  ُهُْریَغ ، َهِلا  ـال  ُناـمْحَّرلا  اـنُّبَر  ُسُوّدـُق ،

مک ببس  دیاش  هک  دیوگ : فل  ؤم  ( 94  .) نالفاغ باوخ  زا  دنزیخرب  ینعی  َنُوِلفاْغلا ؛ ِمُقَِیل  ُهُْریَغ  َهِلا  ُنامْحَّرلا ال  انُّبَر  دیوگب  دنک  عولط 
فا و _ طـلا _تا و  كر _م_تا و ب_ حر نآ  هـک  دــشاب  نآ  دــعب ، تبوـن  ره  رد  دوـخ  قباــس  رکذ  زا  شرع  کــلم  نـیا  ندرک 

نآ رد  ك_ه  _ن  يد _ّ م_ت_ه_ج يار  ب_ لوا  _ر  كذ _ت  قو رد  دو  ش_ م_ي  _د  ع_با ك_ه  _ي  _تا ع_ن_يا
، دنزیخ یم  رب  باوخ  زا  مود  رکذ  تقو  رد  هک  نیرکاذ  يارب  دوش  یمن  دـیاع  نآ  لثم  _د  نز _ت ش_ب ب_ر م_ي خ_ي_ قو

يارب هک  یتایانع  فاطلا و  نیا  دنتـساخرب  نـالفاغ  درک  عولط  حبـص  نوچ  هدرک و  مک  ار  ِحوُّرلاَو  ِهَِکئـالَْملا  ُّبَر  دوخ  رکذ  زا  اذـهل 
تمحر زا  هچرگا  دوب ، دهاوخن  ناشیا  يارب  دوب  نیرکاذ 
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نا دو ب_ه ه_م_ ءافتکا ن_م_ هدرک  مک  ار  ٌسوُُّدق )  ٌحوُّبُـس  دوخ ( ، رکذ  زا  اذهل  دننامن ، هرهب  یب  ّ_ه  یل _ کلا یهلا ب_ هعـساو 
مورحم و تداعس  زا  هرهب و  یب  بیـصن و  یب  دشاب  باوخ  رد  نیعولطلا  نیب  هک  یـسک  دیاش  ُهُْریَغ و  َهِلا  ُالنام  _ حَّرلا َ_ا  نُّبَر _ر  كذ

.دنام يزور  یب 

.ُِملاْعلا یلاعَت  ُهّللاَو  یلاِبب  َرَطَخ  ام  اذه  .ِِهقْزِر  ْنَع  َمان  امُهَْنَیب  َمان  ْنَمَف 

: ءارعش ضعب  لوق  ماقم  نیا  رد  تسا  بسانم  و 

يرحس سورخ  مد  هدیفس  ماگنه 

يرگ هحون  دنک  یمه  ارچ  هک  یناد 

حبص هنییآ  رد  دندومن  هک  ینعی 

يربخ یب  وت  تشذگ  یبش  رمع  زک 

 : یماج خیش  هتفگ  بوخ  هچ  و 

يزاجم خاک  نیا  رد  یک  ات  الد 

يزاب كاخ  نالفط  دننام  ینک 

خاتسگ رورپ  تسد  نآ  ییوت 

خاک نیا  زا  نوریب  نایشآ  تدوب  هک 

یتشگ هناگیب  نایشآ  ناز  ارچ 

یتشگ هناریو  نیا  غرم  نانود  وچ 

كاخ شزیمآز  رپ  لاب و  ناشفیب 

كالفا ناویا  هرگنک  ات  رپب 

ناناسلیط قرزا  صقر  رد  نیبب 

ناناشف ملاع  رب  رون  يادر 

هتفرگ يزور  ناهج  رود  همه 
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هتفرگ يزوریف  هار  دصقم  هب 

نز نیقی  کلم  رد  اسآ  لیلخ 

نز نیلف  الا  ّبحاال  ياون 

دش عقاو  نافلاخمو  ترضح  نآ  نایم  هچنآ  نایب  مالسلا و  هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  تافو  رد  مجن :  ف_ص_ل پ_

لوا تمسق 

سوواط نب  دیس  هدومرف :  هتـشاگن ،  نویعلاءالج )  رد (  یـسلجم  همالع  هچنآ  هب  منک  یم  افتکا  لصف  نیا  رد  نم  هک  دیوگ : فل  ؤم 
جح هب  کلملادبع  نب  ماشه  اهلاس  زا  یلاس  رد  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ترض  زا ح_ ربتعم  دنس  هب  تسا  هدرک  تیاور  هنع  هّللا  یضر 

دـمح م_ي هک  متفگ  مدرم  عـمجم  رد  يزور  هـکم  رد  نـم  سپ  مدوـب ،  هـتفر  جـح  هـب  مردـپ  تمدـخ  رد  نـم  لاـس  نآ  رد  هدـمآ 
هب ار  ام  داتسرف و  يربمغیپ  هب  یتسار  هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمح  ار ك_ه م_ يد  _ نواد ك_ن_م خ_
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ياه هفیلخ  وا و  ناگدنب  زا  ادخ  ناگد  _ يد وا و پ_س_ن_ قلخ  رب  ادخ  ناگدـیزگرب  مییام  سپ  دـینادرگ ، یمارگ  ترـضح  نآ 
دیامن ام  تفلاخم  هک  تسا  یسک  تخبدب  یقش و  و  دنک ، _ع_ت م_ا  هک م_ت_با تسا  یـسک  دنمتداعـس  سپ  نیمز .  رد  ادخ 

ددرگ ام  ضرعتم  هک  دیدن  نآ  رد  تحلصم  هکم  رد  دیناسر و  وا  هب  ار  _ن خ_رب  يا ما  ردار ه_ش_ سپ ب_ دنک ، ینمـشد  ام  اب  و 
_م پ_ي_ك_ي ب_ه يدر تدوا ك_ _ن_ه م_ع_ يد يو م_ _ي_د و م_ا ب_ه س_ سر _ش_ق  مد نو ب_ه  و چ_
ار زور م_ا  میدـش س_ه  قـشمد  دراو  نوـچ  دتـسرف ، قـشمد  هب  وا  دزن  هب  ارم  ار و  مردـپ  هک  داتـسرف  هن  _ يد _ل م_ ما يو ع_ س_
ما ب_ر _م ه_ش_ يد _ل ش_ خاد نو  _ي_د چ_ بــــــل دو ط_ سل خ_ ار ب_ه م_ج_ مرا م_ا  زور چ_ه_ داد ، را ن_ ب_

دوخ ربارب  رد  فص  ود  ّ_ل  ّحل و م_ك ار م_س_ دو  _ك_ر خ_ شل دو ن_ش_س_ت_ه و  _ي خ_ ها _ شدا ت_خ_ت پ_
بیترت دو  _ر خ_ بار رد ب_ _د  ندو هدر ب_ نآ ن_ص_ب ك_ رد  ریت  هناـشن  هک  یلحم  ینعی  هناـخ  جاـمآ  دوب و  هتـشاد  زاـب 

تفر یم  شیپ  رد  مردپ  میدـش  لخاد  وا  هناخ  تحاس  رد  نوچ  دـنتخادنا ، یم  ریت  ورگ  هب  وا  روضح  رد  شموق  ناگرزب  دوب و  هداد 
ریت دوخ  موق  ناگرزب  اـب  هک  تفگ  مردـپ  _م ب_ه  يد _ي_ سر _ك  يدز نو ب_ه ن_ _ت_م چ_ فر وا م_ي  بقع  زا  نم  و 

ماشه _ت ،  سا يراد ب_ه_ت_ر  فاـعم  ارم  رگا  دـیآ  یمن  يزادـناریت  نم  زا  نونکا  ما و  هدـش  ریپ  نم  هک  تفگ  مردـپ  زادـنیب ،
 ، منادرگ یمن  فاعم  ار  وت  هدینادرگ  _ز  يز دو ع_ ربمغیپ خ_ دوخ و  نید  هب  ار  ام  هک  يدـنوادخ  نآ  قح  هب  هک  درک  دای  دـنگوس 

هیما ینب  خیاشم  زا  یکی  هب  سپ 
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.دزادنیب ات  هدب  وا  هب  ار  دوخ  ریت  نامک و  هک  درک  هراشا 

_ت ما _ ما تو  هـب ق_ تشاذــگ و  ناـمک  هز  رد  تـفرگب و  وا  زا  ریت  کـی  تـفرگ و  در  نآ م_ زا  ار  نا  مرد ك_م_ پ_س پ_
لوا ریت  قا  _ت و ب_ر ف_ فر _گ_ر ب_گ_ يد دز پ_س ت_ي_ر  _ه  نا نا ن_ش_ ك_ش_ي_د و ب_ر م_ي_

 ، _ت فر گ_ رار  ق_ لوا  نا ت_ي_ر  م_ي_ رد  و  در  ن_ي_م ك_ ود  نا ب_ه  ار ت_ا پ_ي_ك_ نآ  دز ك_ه 
هکنآ ات  دش  مکحم  هناش  نا ن_ رد م_ي_ در و  ود ن_ي_م ك_ هب  زین  ار  نآ  هک  دز  مود  ریت  قاف  رب  تفرگ و  ار  موس  ریت  پ_س 

یم ترـضح  نآ  هک  ریت  ره  درک و  مین  ود  هب  ار  نآ  _د و  مآ _ق  قا ت_ي_ر س_با رب ف_ ریت  ره  هک  دنکفا  یپایپ  نینچ  ریت  هن 
یتخادنا کین  تفگ :  دش و  بات  یب  مهن  ریت  رد  هکنآ  ات  دش  یم  ریغتم  شموش  گنر  تسـش و  ما م_ي ن_ رگج ه_ش_ رب  دنکفا 

زا پ_س ،  ردا ن_ي_س_ت_م .  نآ ق_ رب  نم  هک  یتـفگ  یم  ارچ  يزادـناریت  رد  یمجع  برع و  نیرترهاـم  وت  رفعجوبا و  يا 
مردپ نم و  درک و  یم  رکفت  دنکفا و  ریز  هب  رـس  دیدرگ و  نم  ردـپ  لتق  مزا  نا ش_د و ع_ _ف پ_ش_ي_م_ یل نآ ت_ك_

 . میدوب هداتسیا  وا  ربارب  رد 

درک یم  نامسآ  يوس  هب  رظن  دش  یم  مشخ  رد  ترـضح  نآ  نوچ  دش و  مشخ  رد  مردپ  دیماجنا  لوط  هب  ام  ندات  _س_ يا نو  چ_
ترـضح نآ  بضغ  زا  درک  هدـها  مرد م_ش_ رد پ_ ار  تلاح  نآ  ماشه  نوچ  دـیدرگ ، یم  رهاظ  شنیبم  نیبج  زا  بضغ  راـثآ  و 

نم دیبلط و  دوخ  تخت  يالاب  رب  ار  وا  دیسرت و 
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دو تــسار خ_ تــسد  رد  تــفرگرب و  رد  ار  مردـــپ  تساــخرب و  دیـــسر  وا  کـــیدزن  هــب  نو  _ت_م چ_ فر وا  زا ع_ق_ب 
مرد يو پ_ هـب س_ ور  سپ  دــیناشن ، مردــپ  تــسار  بناــج  رد  ارم  دروآرد و  نــم  ندرگ  رد  تــسد  سپ  _ي_د ، نا ن_ش_

 ، تسه ناشیا  نایم  رد  ییو  دننک ك_ه م_ث_ل ت_ رخف  مجع  برع و  رب  شیرق  هلیبق  هک  دیاب  هتسویپ  تفگ :  دی و  _ نادر گ_
: دو _ مر مرد ف_ پ_ يا ؟  _ت_ه  خو _ مآ تد  رد چ_ه م_ _ت و  سا هدوـمن  وـت  مـیلعت  یک  ار  يزادـناریت  نـیا  هـک  هد  ربـخ  ارم 
زا مدوب و  نیا  بکترم  يزور  دـنچ  نس  تثادـح  رد  نم  تسا و  عیاش  تعنـص  نیا  هنیدـم  لـها  نا  رد م_ي_ _ي ك_ه  ناد م_ي 
ما ه_ش_ مـتفرگ .  تـسد  هـب  ناـمک  زورما  دـیداد  دـنگوس  دــیدرک و  هغلاـبم  نوـچ  ما و  هدرک  نآ  كر  لا ت_ اـت ح_ ناـمز  نآ 

_ر ما _ن  يا رد  _ع_ف_ر  جا _ با يا  مدو  ب_ هد  _ يد ن_ _ز  گر ه_ يراد  _ نا ك_م_ _ن  يا م_ث_ل  گ_ف_ت : 
ار نید  ماـمتا  لاـمک و  مل و  تلا ع_ _ سر _ل ب_ي_ت  ها دو ك_ه م_ا  _ مر تر ف_ ح_ض_ م_ث_ل ت_و ه_س_ت ؟ 

 : هیآ رد  یلاعت  قح  هک 

(95  ( .) انید َمالْسِالا  ُمَُکل  ُتیضَر  یتَمِْعن َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَا  مُکَنید َو  ْمَُکل  َ_ُْتل  ْ_م كَا َمْو  _َ ْیلَا ) 

نارگید هچنآ  دشاب  لماک  وا  رد  هک  ام  زا  یکی  زا  دشاب  یمن  یلاخ  نیمز  زگره  میرب و  یم  ثاریم  رگیدکی  زا  تسا  هدرک  اطع  ام  هب 
شتسار هدید  دش و  خرس  يور ن_ح_س_ش  رد غ_ض_ب ش_د و  رایسب  دینـش  مردپ  زا  ار  نخـس  نیا  نوچ  دنرـصاق ، نآ  رد 
ایآ هک  تفگ  مردپ  هب  تشادرب و  رس  سپ  دش ، تکاس  دنکفا و  ریز  هب  رس  یتعا  دوب و س_ وا  بضغ  تمالع  اهنیا  و  دش ، جک 
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صوصخ ار م_ یلاـعت م_ا  قـح  نکل  تسا و  نینچ  هک  دوـمرف  مردـپ  تسین ؟  یکی  میفانمدـبع  نادـنزرف  همه  هک  امـش  اـم و  بسن 
ماشه تسا ،  هدینادر  صو ن_گ_ نآ م_خ_ص_ هب  ار  يرگید  هچنآ  هب  دوخ  ملع  صلاخ  دوخ و  ّرـس  نونکم  زا  تسا  هدینادرگ 

هفاک يوس  هب  فاـنم  دـبع  هر  زا ش_ج_ ار  مل  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یلـص  دّـمحم  یلاـعت  قح  هک  تسین  نینچ  اـیآ  هک  تفگ 
صو ش_م_ا ثار م_خ_ص_ _ن م_ي_ يا زا ك_ج_ا  خر پ_س  ها و س_ دیفــس و س_ي_ زا  هدــینادرگ  ثوـعبم  قــلخ 
 ، تسا ثوعبم  قلخ  همه  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لو  _ سر تر  _ك_ه ح_ض_ نآ لا  _ت و ح_ سا هد  _ي_ نادر گ_

صوصخم ملع  ثاریم  ببـس  هچ  هب  سپ  96 ؛ )  ( ) ِضْرَالاَو ِتاومَّسلا  ُثاریم  ِهّلل  َو  دـیامرف ( : نآر م_ج_ي_د م_ي  رد ق_ ادـخ 
.دیتسین ناربمغیپ  امش  دیدرگن و  ثوعبم  يربمغیپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  زا  دعب  هکنآ  لاح  دش و  امش 

ِِهب َلَْجعَِتل  َکَناِسل  ِِهب  كِّرَُحتال  هک (  داتسرف  یحو  دوخ  ربمغیپ  هب  هک  هدینادرگ  صوصخم  ار  ام  ادخ  اجنآ  زا  دو : _ مر مرد ف_ پ_
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  تلاسر  ترضح  ببس  نیا  هب  دوخ و  ملع  هب  ار  ام  دنادرگ  صوصخ  هک م_ ار  دوخ  ربمغیپ  درک  رما  و  97 ؛ ) ( )

_ه _ر ص_ح_با زا س_يا دـنچ ك_ه  يزار  هب  دـینادرگ  یم  صوصخم  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دوخ  ردارب  ملـس  و 
ظفح ینع  ي_ ( 98  ( ) َ_ٌه ِ_ي عاو ٌنُْذا  َ_ه_ا  ِ_ي َ_ع َو ت لزا ش_د (  _ه ن_ يآ _ن  يا نو  _ت و چ_ شاد م_خ_ف_ي م_ي 

یل لو ص_ _ سر تر  پ_س ح_ض_ هد ،  _ نراد ها  هد و ن_گ_ _ه_يا ض_ب_ط ك_ن_ن_ شو ار گ_ اهنآ  دنک  یم 
هلآ _ه و  یل هّللا ع_
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یبا نب  یلع  تهج  نیا  هب  دـنادرگ و  وـت  شوـگ  ار  اـهنآ  هک  مدرک  لا  اد س_ؤ  زا خ_ م_ن  یل !  ي_ا ع_ دو : _ مر مـل ف_ و س_
یباب زا ه_ر  هک  دومن  یم  میلعت  ملع  زا  باب  رازه  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ترـضح  دو ك_ه  _ مر یم ف_ مالـسلا  هیلع  بلاط 

نار _گ_ يد زا  _ي_د و  يو یم گ_ دوــخ  ناــصوصخم  هـب  دوــخ  زار  امــش  هچناــنچ  دوــش ؛ یم  هدوــشگ  رگید  باــب  رازه 
_يا هزار مـــل  هـــلآ و س_ _ه و  یل هـــّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  _د ه_م_چ_ن_ي_ن ح_ض_ يراد نا م_ي  پ_ن_ه_

 ، _س_ت ناد _ه_ا ن_م_ي  نآ مر  ار م_ح_ نار  _گ_ يد تـــــــفگ و  یم  مـــــــال  _ سلا _ه  یل یل ع_ ار ب_ه ع_ دو  خ_
صوصخم اهزار  نآ  هب  دوب و  رارسا  نآ  مرحم  هک  ار  دوخ  تی  _ل ب_ ها زا  یسک  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نی  ه_م_چ_ن_

بیغ ملع  نم  هک  درک  یم  نیا  يوعد  یلع  تفگ :  ماشه  تسا ،  هدیـسر  ثاریم  ام  هب  رارـسا  مول و  نآ ع_ قیرط  نیا  هب  و  دینادرگ ،
يو م_ي _ عد نیا  اجک  زا  سپ  تسا  هدینادرگن  علطم  کیرـش و  ار  يدحا  بیغ  ملع  رد  اد  _ك_ه خ_ نآ لا  _م و ح_ ناد م_ي 
داتسرف و یباتک  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  تر  یلا ب_ر ح_ض_ دو ك_ه ح_ق ت_ع_ _ مر مرد ف_ پ_ در ؟ ك_
یَـش ء َو ّلُِکل  اَناْیِبت  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلََّزن  َو  تسا ( :  هدومرف  هچنانچ  تمایق  زور  ات  دوب  دهاوخ  هدوب و  هچنآ  هدرک  نایب  باتک  نآ  رد 

(99  ( .) َنیقَّتُْمِلل ًهَظِعْوَم  ًيدُه َو 

.ٍء یَش  ْنِم  ِباتِْکلا  ِیف  انْطَّرَف  ام  هک (  تسا  هدومرف  و  ( 100  ( ) ٍنیبُم ٍماِما  ِیف  ُهاْنیَصْحَا  یَـش ٍء  ُّلُک  َو  تسا ( :  هدو  _ مر زا ف_ و ب_
(101 ( )

یلا پ_س ح_ق ت_ع_
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_ه یل یل ع_ _ت_ه ع_ بلا هدا  _ت_ سر وا ف_ يوس  هب  هک  ّرـس  بیغ و  ره  هک  دوخ  ربمغیپ  يوس  هب  دا  _ت_ سر _ي ف_ حو
یلع درک  رما  ملـس  هلآ و  _ه و  یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  _د و ح_ض_ نادر عل گ_ _ه_ا م_ط_ نآ ار ب_ر  مال  _ سلا

دنکن و رضاح  ار  ارگید  دوش و  وا  طونح  نیفکت و  لسغ و  _ه  جو ار ج_م_ع ك_ن و م_ت_ نآرق  وا  زا  دعب  هک  ار  مالـسلا  هیلع 
نم زا  وا  یلع ك_ه  نم  ردارب  رگم  نم  تروع  يوس  هب  دننک  رظن  هک  نم  لها  باحصا و  رب  تسا  مارح  هک  تفگ  دوخ  باحصا  هب 

هب هدـننک  افو  نم و  ضرق  هدـننک  ادا  تسا  وا  دوب و  مزـال  نم  رب  هچنآ  تسا  مزـال  وا  رب  نم و  لاـم  تسا  وا  زا  میوا و  زا  نم  تسا و 
لا زا م_ن ق_ت_ مـال ب_ع_د  _ سلا _ه  یل بلا ع_ _ي ط_ با نب  یلع  هک  تفگ  دوـخ  باحـصا  هـب  سپ  نـم ،  ياـه  هدـعو 

ب_ا مدر  ك_ لا  ق_ت_ م_ن  _چ_ه  نا چ_ن_ نآر  ق_ _ل  يوءا ت_ ب_ر  نا  _ق_ فا م_ن_ ب_ا  در  ك_ _د  هاو خ_
_ل يوءا ت_ ج_م_ي_ع  _ه  ص_ح_با زا  يد  _ حا دز  ن_ دو  ن_ب_ و  نآر  ق_ _ل  يز ت_ن_ ب_ر  نار  _ فا ك_
هـیلع و هـّللا  یل  لو ص_ _ سر تر  _ن س_ب_ب ح_ض_ يا مــال و ب_ه  _ سلا _ه  یل یل ع_ دز ع_ نآر م_گ_ر ن_ ق_

رمع .دشاب و  امش  یـضاق  هک  دیاب  وا  ینعی  تسا ،  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اضق  ملع  هب  مدرم  نیرتاناد  هک  دومرف  ملـس  هلآ و 
ترـضح نآ  ملع  هب  یهاوگ  رمع  دش ، یم  كال  دو ع_م_ر ه_ یل ن_م_ي ب_ _ر ع_ گا یم گ_ف_ت :  رّرکم  باّطخ  نب 

.دندرک یم  راکنا  نارگید  داد و  یم 

زا يراد  هک  تجاح  ره  تفگ :  تشادرب و  رس  سپ  دنکفا  ریز  هب  رس  لیوط  یتعاس  ماشه  سپ 
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تـصخر ارم  هک  مراد  اعدتـسا  دـنا  فوخ  رد  تشحو و  رد  نم ،  ندـمآ  نوریب  زا  نم  لایع  لها و  هک  تفگ  مردـپ  نک ؟  بلط  نم 
وا زین  نم  درک و  عادو  دروآ  وا  ندرگ  رد  تسد  مردـپ  سپ  .وش  هناور  زور  نیمه  رد  مداد  تصخر  تفگ :  ماـشه  یهد ،  تعجارم 

 . میدمآ نوریب  هدرک و  عادو  ار 

؟ دنتسیک ناشیا  هک  دیسرپ  مردپ  دنا ، هتـسشن  هک  میدید  يریثک  تعامج  نادیم  ياهتنم  رد  میدیـسر  وا  هناخ  نوریب  نادیم  هب  نو  چ_
_يا مـل _ن ع_ ير _ _تا ناد _د ك_ه  نراد _ي  مـلا هوـک ع_ نـیا  رد  دـنا  يراـصن  ناـنابهر  ناسیّـسق و  تـفگ :  ماـشه  بجاـح 

وا س_ؤ زا  ار  دو  لئا خ_ _ن_د و م_س_ يآ وا م_ي  دز  _ب_ه ب_ه ن_ تر لا ي_ك م_ _ت و ه_ر س_ سا نا  _ش_ يا
ار دوخ  رـس  مردپ  مت ،  _ فر وا  اب  زین  نم  تفر و  ناشیا  دزن  هب  مردپ  سپ  .دنا  هدش  عمج  نآ  يارب  زورما  لا م_ي ك_ن_ن_د و 

دنت يرا ن_ش_س_ نو ن_ص_ و چ_ _ت ،  فر هو ب_الا  نآ ك_ هب  يراصن  هورگ  نآ  اب  دنسانشن و  ار  وا  هک  دیچیپ  هماج  هب 
دنـسم يور  رب  دـندروآ و  نوریب  ار  وا  دـنتخادنا و  دوخ  ملاع  يارب  اهدـن  نایاسرت م_س_ نآ  تسـشن و  ناـشیا  ناـیم  رد  زین  مردـپ 
هداتفا شا  هدید  رب  وا  ياهوربا  يریپ ،  زا  دوب و  هتفایرد  ار  یسیع  باحصا  نویراوح  یضعب  دوب و  هدش  رّم  رایسب م_ع_ وا  دندناشن و 

هب و  دروآرد ، تکرح  هب  یعفا  ياـه  هدـید  دـننام  ار  دو  ياـه خ_ هدـید  تسب و  رـس  رب  يدرز  ریرح  هب  ار  دوخ  ياـهوربا  سپ  دوـب ،
تفر يراصن  رید  هب  ترضح  نآ  هک  دیسر  ماشه  ربخ  نوچ  و  درک ، رظن  نارضاح  يوس 
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رب ملاع  نآ  رظن  نوچ  دهد ، ربخ  ار  وا  درذـگ  یم  ترـضح  نآ  ناش و  _ يا نا  هچنآ م_ي_ هک  داتـسرف  دوخ  ناصوصخم  زا  یـسک 
زا ای  ناشیا  ياملع  زا  هک  دیـسرپ  ما ،  هموحرم  تما  زا  هکلب  دومرف : ترـضح  هموحرم ؟  تما  ای  ییا  زا م_ ت_و  تفگ :  داتفا  مردپ 

لا ك_ن_م ي_ا زا ت_و س_ؤ  م_ن  تفگ :  دـش و  برطـضم  رایـسب  سپ  متـسین ،  ناشیا  لاـهج  زا  هک  دومرف  ناـشیا ؟  لاـهج 
يا تـــــف :  _ي گ_ نار ن_ص_ لا ك_ن !  ت_و س_ؤ  دو : _ مر مرد ف_ پ_ لا م_ي ك_ن_ي ؟  زا م_ن س_ؤ  ت_و 

زا _د ك_ه  يو مل ب_ه م_ن م_ي گ_ هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یلـص  دّمحم  تما  زا  يدرم  هک  تسا  هبیرغ  يراصن !  هورگ 
زا هن  هک  تعاـس  زا  ارم  هد  ربخ  ادـخ ! هدـنب  يا  تفگ :  سپ  مسرپب ،  وا  زا  دـنچ  يا  هلءاـسم  هک  تسا  راوازـس  نک ،  لا  م_ن س_ؤ 
؟  تسا اهتعاس  مادـک  زا  پ_س  گ_ف_ت :  باـتفآ ،  عولط  اـت  تسا  حبـص  عولط  نیباـم  دومرف : مردـپ  زور ؟ زا  هن  تسا و  بش 

و دوش ، یم  نکاـس  اـهدرد  و  دـنیآ ، یم  شوه  هب  اـم  نارا  تاـعاس ب_ي_م_ نیا  رد  تسا و  تشهب  تاـعاس  زا  هک  دوـمرف  مردـپ 
هب ناگدـننک  تبغر  تبغر  بجوم  ار  تعاـس  نیا  یلاـعت  قح  دور و  یم  باوـخ  هب  تعاـس  نیا  رد  دربـن  باوـخ  بش  هک  ار  یـسک 

_ح_ي ضاو _ل  یلد تر  _ خآ يار  نا ب_ _ گد يار ع_م_ل ك_ن_ن_ زا ب_ هد و  _ي_ نادر ترخآ گ_ يوـــــــــــس 
تر ن_م_ي _ خآ يار  نار ك_ه ع_م_ل ب_ _ا و م_ت_ك_ب_ گد را ك_ن_ن_ _ك_ نا يار  _ت_ه و ب_ خا س_

يو م_ي _ عد _چ_ه  نآ زا  هد  ربخ  ارم  یتفگ ،  تسار  تفگ :  ینارصن  هدینادرگ  یتجح  دننک 
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ادــــج _ط  لو و غ_يا نا ب_ _ش_ يا زا  _ن و  ما _ شآ _د و م_ي  نرو _ل ب_ه_ش_ت م_ي خ_ ها ك_ن_ي_د ك_ه 
یم وا  ردا  _چ_ه م_ نآ زا  درو  ردا م_ي خ_ مکـش م_ رد  نینج  یلب  دوـمرف : ترـضح  تـسه ؟  نآ  ریظن  اـیند  رد  اـیآ  دوـش ، یمن 
نا _ش_ يا _يا  مــل زا ع_ وــت ن_گ_ف_ت_ي ك_ه م_ن  تــفگ :  ینارـــصن  .دوـــش  یمن  ادـــج  يزیچ  وا  زا  دروـــخ و 

تفگ ینارصن  متسی .  نا ن_ _ش_ يا لا  زا ج_ه_ دو ك_ه م_ن گ_ف_ت_م  _ مر تر ف_ ح_ض_ ن_ي_س_ت_م !؟ 
لوا نآ ت_ن_ زا  _ن_د  چر دو ه_ فر ن_م_ي ش_ _ طر تشهب ب_ ياـه  هوـیم  هک  دـینک  یم  يوـعد  هـچنآ  زا  هد  ربـخ  ارم  : 

ایند رد  نآ  ریظن  یلب  هـک  دوـمرف  ترــضح  دراد ؟ يریظن  اـیند  رد  اــیآ  دو ه_س_ت  لا خ_ زا ب_ه ح_ م_ي ك_ن_ن_د ب_
زا ت_و تـفگ :  ینارــصن  تـسه .  هـشیمه  دوـش و  یمن  مـک  دـنزورفیب  نآ  زا  غار  راز چ_ _ر ص_د ه_ گا تـسا ك_ه  غارچ 
دو ك_ه _ مر تر ف_ ح_ض_ باو گ_ف_ت ،  _ي ج_ ناو لا م_ي ك_ن_م ك_ه ن_ت_ يا س_ؤ  هــــــلءا  م_س_
ود پ_س_ر هب  نز  نآ  درک و  یکیدزن  دوخ  نز  اـب  هک  يدرم  زا  هد  ربخ  ارم  _ي گ_ف_ت :  نار ن_ص_ لا ك_ن ،  س_ؤ 
زا لا  ها س_ یکی پ_ن_ج_ ندرم  تقو  رد  دـندرم و  تعاـس  کـی  رد  دـندش و  دـلوتم  تعاـس  کـی  رد  ود  ره  هـلا ش_د و  ح_
هک دومرف  ترـضح  دوـب ؟ هدرک  یناـگد  _ نز لا  ها س_ _گ_ر ص_د و پ_ن_ج_ يد دو و  _ت_ه ب_ شذ وا گ_ ع_م_ر 
هل _ ما _ت ح_ رد ي_ك س_عا رد ي_ك ش_ب  نا  _ش_ يا نا ب_ه  _ش_ يا رداـم  هـک  دـندوب  رزع  ریزع و  دـنزرف  ود  نآ 

_د پ_س ح_ق ندر _ي ك_ نا _ گد _ نز _گ_ر  يد لا ب_ا ي_ك_ یـس س_ دندش و  دـلوتم  تعاس  کی  رد  ش_د و 
وا لاس  دص  زا  دعب  دناریم و  ار  ریز  یلا ع_ ت_ع_
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ینارـصن نآ  سپ  .د  _ ند تو ش_ تعاـس ف_ کـی  ار  ود  ره  درک و  یناگدـنز  دوـخ  ردارب  اـب  رگید  لاـس  تسیب  درک و  هدـنز  ار 
نم رگید  تسا  ماش  رد  درم  نیا  ات  هک  دنگوس  ادخ  اوسر ك_ن_د ب_ه  ارم  هک  دیا  هدروآ  ار  يرتاناد  نم  زا  تفگ :  تساخرب و 

.دینک لا  ؤس  وا  زا  دیهاوخ  هچره  تفگ  مهاوخن  نخس  امش  اب 

مود تمسق 

درک و هدـــهاشم  تازجعم  دــــمآ و  ترــــضح  نآ  دزن  هـــب  مـــلا  نآ ع_ نو ش_ب ش_د  _گ_ر چ_ يد _ت  ياور و ب_ه 
مال ب_ا _ سلا _ه  یل رقابدـمحم ع_ ماما  ترـضح  هثحابم  ربخ  دـنتفگ  وا  هب  دیـسر و  ماـشه  هب  ربخ  نیا  نوچ  دـش ، نا  _ مل م_س_

يا هزیاج  وا  هدیدرگ  رها  وا ظ_ لا  مل و ك_م_ ما ع_ _ل ش_ ها هد و ب_ر  ما م_ن_ت_ش_ر ش_ رد ش_ _ي  نار ن_ص_
.درک هنیدم  هناور  يدوز  هب  ار  ام  داتسرف و  مردپ  يارب 

نو _ عـــــــــــــــــل نا م_ ب_ه ه_م_ دا ، _ت_ سر ار ب_ه ح_ب_س ف_ تر  نآ ح_ض_ _گ_ر  يد _ت  ياور و ب_ه 
ام زا  شیپ  و  درک ، هنیدـم  هـناور  ار  ترــضح  يدوز  هـب  سپ  دـنا  هدـیدرگ  وا  دـیرم  هـمه  نادـنز  لـها  گ_ف_ت_ن_د ك_ه 

_ر گودا رـسپ ج_ ود  هـک  مدرم  ناـیم  رد  دـننک  ادـن  تـسا  هار  رـس  رد  هـک  اهرهــش  رد  هـک  داتــسرف  _ي  عر پ_ي_ك م_س_
_د ب_ه ندر مدوب م_ي_ل ك_ هدیبط  ماش  هب  ار  ناشیا  نم  هک  دّـمحم  نب  رفع  یل و ج_ ّ_د ب_ن ع_ بار م_ح_م _ تو _ با

دنک هحفاصم  ناشیا  اب  ای  دنک  مالـس  ناشیا  رب  ای  دـشورفب  يزیچ  ناشیا  هب  هکره  سپ  دـندرک  رایتخا  ار  ناشیا  نید  نایاسرت و  يوس 
نآ _ل  ها _م و  يد دراو ش_ه_ر ش_ نآ م_ا  زا  _ي_د ب_ع_د  سر _ن  يد هب ش_ه_ر م_ کـیپ  نوچ  تسا ،  ردـه  شنوخ 

مانشد ار  ام  دنتس و  يور م_ا ب_ _ا ب_ر  هرد ش_ه_ر 
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دـندوشگ و یمن  رد  دـندرک  یم  هغلابم  ام  نامزالم  دـنچره  دـنتف و  مال گ_ _ سلا _ه  یل بلاط ع_ یبا  نب  یلع  هب  ازـسان  دـنداد و 
نانچ ام  دیسرتب  ادخ  زا  دومرف  تفگ و  نخـس  ارادم  هب  ناشیا  اب  مردپ  میدیـسر  هزاورد  کیدزن  هب  ام  نوچ  دنداد ، یمن  ام  هب  هقوذآ 

یم عانتما  ام  هعیابم  زا  ارچ  دینک ، یم  هل  _ ما يرا م_ع_ دوهی و ن_ص_ اب  امـش  میـشاب ،  نانچ  رگا  و  دنا ، هتفگ  امـش  هب  هک  میتسین 
.دیهد یمن  امش  دنهد و  یم  هیزج  ناشیا  هک  اریز  هّللابذوعن ؛)   ) دیرتدب يراصن  دوهی و  زا  امش  هک  دنتفگ  ناتخبدب  نآ  دییامن ،

امــش ت_ا ش_م_ا و يور  رب  مییاــشگ  یمن  رد  دــنتفگ  دیـــشخبن و  يدوــس  درک  تحیـــصن  ار  ناــشیا  مرد  _ن_د پ_ چر ه_
يا ج_ع_ف_ر! دو : _ مر هدایپ ش_د و ف_ دومن  هدهاشم  رارـشا  نآ  رارـصا  نوچ  ترـضح  .دـیوش  كاله  امـش  نایاپرا  چ_ه_
رب ترـض  دو ح_ فر ب_ _ن م_ش_ يد رب ش_ه_ر م_ هک  دوب  یکیدزن  نآ  رد  یهوـک  و  نکم .  تکرح  دوـخ  ياـج  زا  ت_و 

_ي ك_ه ح_ق _تا يآ _ت و  شاذ دو گ_ _ه_يا خ_ شو رب گ_ تـشگنا  درک و  رهــش  بناـج  هـب  ور  دــمآرب و  هوـک  نآ 
نیدم و لها  رب  بیعش  ندیدرگ  ثوعبم  رب  تسا  لمتـشم  _ت و  سا هدا  _ت_ سر رد ق_ص_ه ش_ع_ي_ب ف_ یلا  ت_ع_

ُْمْتنُک ْنِا  ْمَُکل  ٌْریَخ  ِهّللاُهَّیَِقب  دـیامرف ( : یم  یلاعت  قح  هک  اجنآ  ات  دـناوخ  نا  _ش_ يا ب_ر  وا ، ینامرفان  هب  ناشیا  ندـیدرگ  بذـعم 
(102  ( .) َنینِمُْؤم

نآ هک  تخی  _گ_ نار هریت ب_ یهایـس  داب  یلاعت  قح  سپ  نیمز ،  رد  ادـخ  هیقب  دـنگوس  ادـخ  هب  مییام  هک  دو  _ مر پ_س ف_
رب دش و  ضراع  میظع  _ش_ت  هد ار  ناشیا  دیناسر و  ناشیا  ریبک  ریغص و  نز و  درم و  شوگ  هب  ار  ادص 
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هب درک و  هدـهاشم  تلاح  نآ  هب  ار  مردـپ  نیدـم  لـها  زا  يریپ  درم  سپ  دـندرک  یم  رظن  ترـضح  نآ  بناـج  هب  دـندمآرب و  اـهماب 
هک تسا  هداتسیا  یعضوم  رد  درم  نیا  هک  نیدم  _ل  ها يا  _ي_د  سر اد ب_ت_ زا خ_ رهش ك_ه  نایم  رد  درک  ادن  دنلب  يادص 
وا يور  هـب  رد  رگا  هـک  دـنگوس  ادــخ  هـب  و  دوـب ، هداتــسیا  عـضوم  نـیا  رد  درک  نـیرفن  ار  دوـخ  موـق  بیعــش  ترــضح  یتـقو  رد 

ار رد  دندیــــــسرت و  ناـــــشیا  سپ  دــــــش ، دــــــهاوخ  لزا  باذ ب_ر ش_م_ا ن_ نآ ع_ _ي_د م_ث_ل  ن_گ_ش_يا
سپ میت .  _ فر نوریب  اجنآ  زا  رگید  زور  ام  دـنداد و  ماعط  دـندروآ و  دور  دو ف_ لزا خ_ رد م_ن_ ار  _د و م_ا  ندو گ_ش_

ار دریپ  درم  نآ  رگید  تیاور  هب  .دیناسر و  لتق  هب  ار  ریپ  درم  نآ  هک  تشون  وا  هب  نوعلم  نآ  تشون  ماشه  هب  ار  هصق  نیا  نیدم  یلاو 
رهز هب  ار  مردـپ  هک  تشون  هنیدـم  یلاو  هب  نیعل  ماشه  سپ  .دـیدرگ  لصاو  یهلا  _م_ت  حر هب  ماـشه  هب  ندیـسر  زا  شیپ  دـیبلط و 

لـصاو مـیحج  لفـسا  كرد  ما ب_ه  _د ه_ش_ يآ هدارا ب_ه ع_م_ل  _ن  يا _ك_ه  نآ زا  كـاله ك_ن_د و پ_ي_ش 
(103) .دش

ترــضح زا  يزور  تــف :  _ت ك_ه گ_ سا هدر  _ت ك_ ياور هرارز  زا  _ن_ي ب_ه س_ن_د ص_ح_ي_ح  یل و ك_
الاب هوک  نآ  فرط  ره  زا  مدر  مدوب و م_ هداتـسیا  یهوک  رـس  رب  هک  مدید  باوخ  رد  دومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما 

دنتخیر یم  ورف  فرط  ره  زا  مدرم  دش و  دنلب  هوک  هاگان  هوک ،  نآ  فارطا  رب  دندش  عمج  رایسب  مدرم  نوچ  نم  يوس  هب  دندمآ  یم 
دندنام هو م_ي  نآ ك_ رب  یتعامج  كدنا  هکنآ  ات 
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زا ب_ع_د  دو ، هدو ب_ _ مر دوخ ت_ع_ب_ي_ر ف_ تاـفو  هب  ار  باوخ  نیا  ترـضح  نآ  اـیوگ  و  دـش ، نینچ  هبترم  جـنپ  و 
(104) .دیدرگ لصاو  _با  برالا _ّ بر _م_ت  حر باو ب_ه  _ن خ_ يا زا  پ_ن_ج ش_ب 

ار نادند  نآ  دش  ادج  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح  ياهنادند  زا  یکی  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  و 
نیا ینک  نفد  ارم  نوـچ  هک  تفگ  ار  مالـسلا  هیل  قدا ع_ رفعج ص_ ماـما  ترـضح  سپ  هّللدـمحلا ،  تـفگ :  تـفرگ و  تـسد  رد 

هّللدمحلا تفگ :  تشاذگ و  تسار  فک  رد  زاب  دش و  ادج  ترـضح  نآ  رگید  نادند  لاس  دنچ  زا  دعب  نک ،  نفد  نم  اب  ار  نادـند 
(105  .) نک نفد  نم  اب  ار  نادند  نیا  مورب  ایند  زا  نم  نوچ  رفعج  يا  هک  دومرف  و 

ار مردـپ  هک  هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  دـنا  هدرک  تیاور  هربتعم  بتک  ریاس  و  تاجردـلارئاصب )  و (  یفاـک )  رد (  و 
دومرف ترضح  نآ  دندش ، نایرگ  ترضح  نآ  تیب  لها  دندش و  فئاخ  ترـضح  نآ  رب  مدرم  رثکا  هک  دش  ضراع  یبعـص  يرامیب 

ضر نآ م_ زا  سپ ،  .دـنداد  ربـخ  نینچ  ارم  دـندمآ و  نـم  دزن  هـب  سک  ود  هـک  اریز  تـفر ؛  مهاوـخن  ضر  _ن م_ يا رد  نـم  هـک 
هک دومرف  دی و  _ ار ط_بل مال  _ سلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  يزور  سپ  دنام ، ملاس  حیحص و  یتدم  تفای و  ص_ح_ت 
ملا نو م_ن ب_ه ع_ چ_ يا ج_ع_ف_ر ! دو : _ مر مدرک ف_ رــضاح  ار  ناـشیا  نوـچ  نـک  رــضاح  ار  هنیدــم  لـها  زا  یعمج 

هک دوب  هربح  يادر  یکی  هک  هماج  هس  رد  نکب و  نفک  هد و  ار غ_س_ل ب_ _تل ك_ن_م م_ حر ب_ق_ءا 
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نفک ياه  هماج  زا  ار  همامع  دـنبب و  مرـس  رب  هماـمع  هک  دومرف  و  دیـشوپ ؛ یم  دوخ  هک  ینهاریپ  یکی  درک و  یم  نآ  رد  هعمج  زاـمن 
تخاس و ناوت  یمن  دـحل  نم  يارب  هنیدـم  نیمز  رد  ما و  هبرف  نم  هک  اریز  دـحل ؛ ياج  هب  نک  ّقش  ار  نیمز  نم  يارب  نکم و  باسح 

متفگ دنتفر  نوریب  نوچ  تفرگ ،  هاوگ  ار  هنیدم  _ل  ها و  _ز ، ير نم ب_ ربق  رب  بآ  نک و  دنلب  دـنلب  نیمز  زا  تشگنا  راهچ  ارم  ربق 
يار ب_ دـنزرف ! يا  هک  دومرف  ترـضح  دوبن ، جاـیتحا  نتفرگ  هاوگ  هب  مروآ و  یم  لـمع  هب  يدومر  هچنآ ف_ راوـگزب ! ردـپ  يا  : 

زورما نم  راوگرزب ! ردپ  يا  متف :  سپ گ_ .دننکن  هعزانم  وت  اب  تماما  رد  نم و  یصو  ییوت  دننادب  هک  متفر  هاو گ_ _ن گ_ يا
نآ رد  هک  سک  ود  نآ  دومرف : ترض  ح_ هد ن_م_ي ك_ن_م ،  _ ها وت م_ش_ رد  رازآ  مبای و  یم  رت  حیحص  زور  همه  زا  ار  وت 

و ییامن ،  یم  تلحر  ءاقب  ملاع  هب  ضرم  نیا  رد  دنتفگ  دندمآ و  نم  دزن  هب  ضرم  نیا  رد  مبای  یم  تحص  هک  دنداد  ربخ  ارم  ضرم 
راوید سپ  زا  ار  مال م_ _ سلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  هک  يدینـشن  رگم  دنزرف ! يا  هک  دومرف : _گ_ر  يد _ت  ياور ب_ه 

(106  .) میرب یم  وت  راظتنا  ام  هک  شاب  دوز  ایب و  دّمحم  يا  هک  درک  ادن 

رد ش_ب دو ك_ه  _ مر مالـسلا ف_ هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  هک  تـسا  لوـق  م_ن_ _تا )  جردـلارئا ب_ص_ رد (  و 
ور و رود  هک  درک  هراشا  ارم  میوگب ،  نخس  وا  اب  هک  متفر  ترضح  نآ  دزن  هب  دوخ  راوگرزب  رد  _تا پ_ فو
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یتعاس زا  دعب  سپ  درک ، یم  تاجان  دو م_ را خ_ _ گدرور هکنآ ب_ا پ_ ای  مدـید  یمن  ار  وا  نم  هک  تفگ  یم  يزار  یـسک  اب 
عادو م_ي ك_ن_م و ار  _ي  نا راد ف_ _ن ش_ب  يا رد  م_ن  _ي !  مار _د گ_ نزر يا ف_ هک  دومرف  متفر  وا  تمدـخ  هب 

ملاع هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  تلاسر  ترـضح  بش  _ن  يا رد  _م و  لا م_ي ن_م_يا _ح_ ترا سد  ضا ق_ _ ير ب_ه 
نم يارب  مالــسلا  هـیلع  نـی  _س_ حــلا یل ب_ن  تر ع_ مرد ح_ض_ _ت پ_ قو _ن  يا رد  دو و  تـل ن_م_ _ حر ب_ق_ءا 

(107) .داد یلاعت  قح  ياقل  تراشب  ارم  مدیماشآ و  نم  هک  دروآ  یتبرش 

رد _تا پ_ فو بـش  نوـچ  هـک  تـسا  هدرک  تـیاور  مالــسلا  هـیلع  قداــص  ترــضح  زا  ربــتعم  دنــس  هـب  يدــنوار  بـط  و ق_
یم وا  باوـختخر  _ك  يدز بـش ن_ ره  ار  ترــضح  نآ  ءوـضو  بآ  نوـچ  دــیدرگ  ربـتعم  وا  لاــح  مراو ش_د و  _ گرز ب_

متفر و نم  دـیامرف : یم  نخـس  نیا  بت ،  یـشوه  یب  زا  تر  هک ح_ دـندرک  نامگ  مدرم  ار  بآ  زیرب  هک  دومرف  هبترم  ود  دنتـشاذگ 
(108) .دوب هتسناد  تلاح  نآ  رد  تماما  رون  هب  ترضح  دوب و  هداتفا  بآ  نآ  رد  یشوم  هک  مدید  متخیر  ار  بآ 

يدر چ_ن_د _ت ك_ه م_ سا هدر  _ت ك_ ياور تر  نآ ح_ض_ زا  _ن_ي ب_ه س_ن_د ص_ح_ي_ح  یل و ك_
هک مالـسلا  هیلع  رقابدّـمحم  ماـما  رب  نـک  زاـمن  ورب  دـنتف ] گ_  ] _د ك_ه يد باو  رد خ_ دو  رود ب_ _ن_ه  يد زا م_ م_ي_ل 

هیلع رقابدمحم  ماما  ترـضح  _ت ك_ه  سا هدر  تیاور ك_ نسح  دنـس  هب  اضیا  و  ( 109) .دـنهد یم  لسغ  عیقب  رد  ار  وا  هکئالم 
هیلع قداص  ترـضح  زا  قثوم  دـن  و ب_ه س_ ( 110) .دو _ مر _ي_ت ف_ صو دوخ  متام  هیزعت و  يارب  مهرد  دصتـشه  مالـسلا 

_ت ك_ه سا هدر  تیاور ك_ مالسلا 
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جح مسوم  رد  ینم  رد  لا  رد س_ هک  اگدـننک  هبدـن  يارب  نکب  یف  _ قو لا م_ن  زا م_ يا ج_ع_ف_ر ! مرد گ_ف_ت :  پ_
(111) .دننک يراز  نم  تیمولظم  رب  دنیامن و  دیدجت  ار  متام  مسر  دننک و  هیرگ  هبدن و  نم  رب 

هنس هجحیذ  متفه  هب  _ن_ شود زور  رد  هک  تسا  نآ  رقحا  راتخم  تسا و  فالتخا  ترـضح  نآ  تافو  خیرات  رد  هک  دیوگ  فل  ؤم 
هتفگ و  دوب ، کلملادـبع  نب  ماشه  تفالخ  ما  _ يا رد  _ن  يا دـش و  عقاو  هفرـشم  هنیدـم  رد  تفه  هاجنپ و  نس  هب  مهدراهچ  دـص و 
ماشه رما  هب  دیاش  هدرک و  دیهـش  _ر  هز ناور ب_ه  کل ب_ن م_ _ ملاد دیلو ب_ن ع_ب_ نب  میهاربا  ار  ترـضح  نم  هک  هدـش 

هیلع نسح  ماما  ترـضح  دوخ  راوگرزب  مع  ردـپ و  يولهپ  رد  تسا  هدـش  عقاو  عیقب  رد  قاـفتا  هب  ترـضح  نآ  سدـقم  ربق  و  هدوب ؛ 
مالسلا

ترـضح دومن  تلحر  ءاقب  راد  هب  مالـسلا  هیلع  رقابدـمحم  ماما  ترـضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  ین  _ یل و ك_
(112) .دوب هتفای  تافو  هرجح  نآ  رد  ترضح  نآ  هک  يا  هرجح  رد  دنتخورفا  یم  غارچ  بش  ره  هک  دومرف  یم  مالسلا  هیلع  قداص 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  دافحا  دالوا و  رکذ  رد  مشش :  لصف 

: دنر _ثا ه_ف_ت ن_ف_ نا روکذ و  زا  دنا  هدرک  رکذ  نارگید  یسربط و  دیفم و  خیـش  هچنآ  ربانب  ترـضح  نآ  دالوا  هک  نادب 
و دندوب ، رکب  یبا  نب  دّمحم  نب  مساق  تنب  هورف  ما  بانج  هبیجن  هرّدـخم  زا  هک  هّللادـبع  مالـسلا و  هیلع  دّـمحم  نب  رفعج  هّللادـبعوبا 
ما بنیز و  یلع و  و  دـندرک ، تافو  ناشراوگرزب  ردـپ  تایح  ما  _ يا رد  ود  _د و ه_ر  ندو میکح ب_ ما  زا  هک  هّللادـیبع  میهاربا و 

دندوب و دلو  ما  زا  هک  هملس 
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(113  .) هدوب رگید  ردام  زا  هملس  ّما  هک  دنا  هتفگ  یضعب 

نآ هیما ،  ینب  زا  يدرم  رب  دش  _ل  خاد هک  هدش  تیاور  و  دوب ، هیلاراشم  حالص  لضف و  رد  هّللادبع  هک  هدومرف  هّللا  همحر  دیفم  خیش 
 : تفگ يوما  يادخ ،  دزن  منک  تعاف  يار ت_و ش_ زا ب_ ات م_ن  شکم  ارم  تفگ :  هّللادـبع  دـشکب ، ار  وا  تساوخ  يوما  درم 

(114  .) یهتنا درک  دیهش  داد و  رهز  ار  وا  سپ  تسین  هبترم  ماقم و  نیا  ار  وت 

قداص ترـضح  باـح  _ صا زا  ار  وا  لا  _ جر _ءا  مل ما ك_ه ع_ _ي_ل ن_ _م_عا سا _ت  سا ير  ار پ_س_ هّللاد  و ع_ب_
هب هاّنکم  هدوب  يرتخد  ار  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  رسپ  هّللادبع  هک  تسا  لیلخ )  ّالم  یفاک  حرش  رد (  و  دنا ، هدرمـش  مالـسلا  هیلع 
را الا خ_ت_ص_ _ه  غ_يا رد (  نیـسح  هرهز  نبا  نیّدلا  جات  و  تسا ،  وا  هب  بوسنم  هنیدـم  رد  ریخ  ّمارئب  ك_ه  ّما خ_ي_ر )  ) 
مان همطاـف  تشاد  يرتخد  مالـسلا  هیلع  رقابدـمحم  ماـما  رـسپ  یلع  هک  هتفگ  ّ_ه )  يول _ علا _تا  تو _ي_ بلا را  _ب_ خءا ف_ي 

 . تسا عقاو  دادغب  روس  رهاظ  رد  هیرعفج  هلحم  رد  دادغب  رد  یلع  ربق  مالسلا و  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  ار  وا  درک  جیوزت 

زا _ت  سا يا  _ه  ير نآ ق_ هتفگ  تسا و  هیرفعج  رد  رهاـط  رازم )  ) دهـشم هتفگ  دوـخ  خـیرات  رد  خروـم  راـجن  نب  نیّدـلا  بـحم 
: دش هتشون  نآ  رب  هک  دوب  یگنس  نآ  رب  میدق و  يربق  نآ  رد  دش  رهاظ  دادغب ، کیدزن  صلاخ  لامعا 

 . مالسلا مهیلع  ٍِبلاط  یبَا  ِِنب  ِّیلَع  ِِنب  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِّیلَع  ِْنب  دَّمَُحم  ِْنب  َِّیلَع  ِرِهاّطلا  ُحیرَض  اذه  ِمیحَّرلا  ِنم  _ْ حَّْرلا ِهّللا  ْ_ِم  ِ_س ب

سپ دوب  هدش  ادج  وا  زا  هیق  و ب_
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تباـتک هک  نایفوتـسم  زا  یخی  یل ب_ن ن_ع_ي_م ش_ ار ع_ نآ  درک  ریمعت  نآ  زا  سپ  تـشخ ،  زا  يا  هـبق  نآ  رب  دـندرک  اـنب 
انب هداشگ  ینحص  نآ  رد  درک و  نازیوآ  نآ  رب  سم  زا  ییاهلید  ار و ق_ن_ نآ  در  تنیز ك_ تسارآ و  دوب و  وا  اب  صلاخ  ناوید 
لو ام م_ج_ه_ نامز  رد  دهـشم  نآ  هک  هتفگ  نیّدلا  جات  تشگ .  تارازم  دـهاشم  زا  یکی  تاریمعت  نیا  زا  وا ب_ع_د  سپ  درک ،

.دوش دوبان  وحم و  شراثآ  هک  تسا  کیدزن  دـنراد و  لزانم  _ج_ا  نآ رد  ءار  زا ف_ق_ _ت_ي  _ت و ج_م_عا سا بار  و خ_
(115)

رد م_ش_ه_د نا  _ هیحاـن ك_شا رد  مالـسلا  هیلع  رقابلادـمحم  نب  یلع  ربـق  اـم  ناـمز  رد  تسا  روهـشم  هـکنآ  دـیوگ : فـل  ؤـم 
الارحب رد (  هچنآ  دهشم  نیا  رد  ار  شندوب  دنک  یم  دییءات  و  یلعناطلس ،  هدازهاش  _ت ب_ه  سا فور  _ت و م_ع_ سا لا  _ هدرا

: دومرف هک  تسا  باسن ) 

ٍدَهْـشَم یف  بْسوکراب  اَهل  ُلاُقی  ٍهَیْرَِقب  ناـشاک  ِهَیِحاـن  یف  َِنفُد  ٍْتِنب َو  يوِس  ُبِقْعَی  َمل  مالـسلا  هیلَع  ِِرقا  _ ْبلا ٍدَّم  _َ ُ_ح ْ_ُن م ُِّیل ب _َ ع
 . یهتنا

هد ن_ي_ز ن_ق_ل ش_ _ءا )  مــل _ عــلا ضا  _ ير _ب (  حا هــّللاد ص_ ازر ع_ب_ _ي_ مآ _ل خ_ب_ي_ر  ضا زا ف_ و 
زا _ي_ع_ه و  فر _ت ق_ب_ه  سا وا  تسا و ب_ر  ناشاک  هدلب  یلاوح  رد  مالـسلا  هیلع  رقابلادّمحم  نب  یلع  ربق  دومرف  ك_ه 

هیلع رقابلادّمحم  ماما  نب  یلع  نب  دمحا  مان  هب  تسا  يرازم  هعقب و  هاش  دجسم  کیدزن  ناهفـصا  رد  هرهاظ و  تامارک  تسا  وا  يارب 
ِمیحَّرلا ِنامْحَّرلا  ِهّللا  ِمْس  _ِ ب _ت :  سا _ت_ه  شو نآ ن_ _ي ب_ر  فو _ت ب_ه خ_ط ك_ سا اجنآ  رد  یگنـس  مالـسلا و 

نع ْزَواجَت  مالسلا َو  هیلع  رقابلادَّمَُحم  نب  ّیلَع  ْنب  دمحا  ُْربَق  اذه  .ٌهَنیهَر  ْتَبَسَک  اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک 
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رب _ت م_س_ت_ط_ي_ل  سا نور ب_ق_ع_ه س_ن_گ_ي  رد ب_ي_ _ي_َن و  حـِلا _ّ صلا _ِ ْ_ُه ب َ_ق حـْلا ِِهتاِئیَس َو 
لضاف ملاع  موحرم  ربق  تسا  هداز  ماما  نیا  کیدزن  َهءامـسْمَخ و  َنیّتِس َو  ثَلث َو  هنَـس  خیرات  هب  نیملاعلا .  ّبر  نیمآ  تسا  شقن  نآ 

یف ُهّللا  ُهَنَکْـسَا  هیلاع _  هّبق  اب  یگرزب  رد ب_ق_ع_ه  _ا ن_ج_ف_ي  قآ فورعم ب_ه  یقت  دّـمحم  خیـش  اقآ  باـنج  هیبن  هیقف 
تــشپ رد  هــک  هــتفگ  يدهــشم  تــشپ  یــشاک  یقتدــمحم  دیـــس  ریما  هــمجرت  رد  تاــّنجلا )  _تا  ضور بحاــص (  و  ٍهَّنَج _ 

رفعج نب  یسوم  ترـضح  ياهدالوا  زا  یکی  هب  تسا  بوسنم  هک  هتفگ  یـض  مال و ب_ع_ _ سلا _ه  یل _ر ع_ قا _ بد م_ح_م_
(116  .) ملاعلا هّللاو  تسا  بیبح  شمسا  مالسلا و  هیلع 

_ي_ل ب_ن _م_عا سا ردا  وا م_ هدوب و  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  نب  رهاـبلا  هّللادـبع  نب  طـقرا  دّـمحم  هجوز  هملـس  ّما  و 
(117  .) تارّجَشُْملا ِضَْعب  یف  اذَک  هدرک ،  جورخ  ایارّسلاوبا  اب  هک  تسا  _ط  قرا ّ_د  م_ح_م

اهتشون یپ 

120 ات 1

راونالاراحب 15/105. _ 1

راونالاراحب 15/117. _ 2

 ( هّللا همحر  یمق  ثّدحم   . ) نون رسک  هب  _ 3

 ( خـیراوتلا خـسان   ) لّوا دـّلجم  هب  ای  یعفا )   ) رد ناویحلا )  هایح   ) هب اـی  يزوج  نبا  ءاـیکذا )  ) هب دـنک  عوجر  تسا  بلاـط  هک  ره  _ 4
( ُهّللا ُهَمَحَر  یمق  ثّدحم  )

 ( لاّمعلا زنک  ، ) 1/285 یبوقعی )  خیرات  همجرت   : ) ك.ر .دنا  هدوب  ناملسم  ود  نآ  هک  اریز  دیهدن ، مانـشد  ار  هعیبر )   ) و رَـضُم ) _ ) 5
 . ثیدح 34119

 . تسا همجعم  داض  حتف  میم و  مض  هب  رَضُم ) _ ) 6

 . یلکرز رتکد  راّکز و  رتکد  قیقحت :  ، 1/37 فارشالا )  باسنءا  _ ) 7

.ءای نوکس  هلمهم و  نیع  حتف  هب  نْالیَع )  _ ) 8

نیعلدیزی تهج  نیا  زاو  جْربِز  نزو  رب  هروس  هل م_ك_ لاد م_ه_م_ ب_ه ك_س_ر خ_ءا و  _ 9
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فِد ن_س_ب_ت _ْ ار ب_ه خ_ن دوخ  دناوخ  یم  يراعشا  دندوب و  هداهن  وا  دزن  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  كرابم  رس  هک  یماگنه 
َْفیَک َو  : ) دومرف هبطخ  رد  وا  باوج  ماـقم  رد  مالـسلا  اـهیلَع  بنیز  ترـضح  خـلا و  مقَتنا )  َْمل  ْنِا  فدـنِخ  نم  ُتَْسل   : ) تفگ داد و 
یهد یم  فدـنخ )   ) هب ار ن_س_ب_ت  تدو  ار خ_ _ك_ه چ_ نآ زا  _ه  خـلا ك_ن_يا ایکز ) ْالا  ُدابْکا  ُهُوف  َظََفل  ْنَم  یجَتُْری 

 : یئانسلا میکحلا  َلاق  َمِْعَنل م ا  .ار و  وا  ياهراک  ار و  هراوخرگج  دنه  تا  هّدج  نک  دای  هکلب 

يدنیشن رگم  دنه  رسپ  ناتساد 

دیسر هچ  هب  وا  سک  هس  وا و  زا  هک 

تسکشب ربمیپ  نادند  بل و  وا  ردپ 

دیکمب ربمیپ  مع  رگج  وا  ردام 

اتسب ربمیپ  داماد  قح  قحانب ،  وا 

دیربب ربمیپ  دنزرف  رس  وا  رسپ 

داب تمرش  ینکن  تنعل  وت  موق ،  نینچ  رب 

دیزی لآ  لَع ي  َدیزی َو  ُهّللا  َنََعل 

 (. هّللا همحر  یمق  ثّدحم  )

40  _ 1/39 فارشالا )  باسنءا  _ ) 10

 (. هّللا همحر  یمق  ثدحم   ) .ءار رسک  میم و  مض  هب  هکِرْدُم )  _ ) 11

 (. هّللا همحر  یمق  ثّدحم   .) نیتمجعم ءاز  حتف  ءاخ و  ّمض  هب  همیَزُخ )  _ ) 12

 ( . هّللا همحر  یمق  ثّدحم   .) فاکرسک هب  هنانِک )  _ ) 13

 ( . هّللا همحر  یمق  ثّدحم   . ) همجعم ءاض  نوکس  نون و  حتف  هب  رْضَن ) _ ) 14

 ( . هّللا همحر  یمق  ثّدحم   ) ءاه نوکس  ءاف و  رسک  هب  رِْهف ) _ ) 15

 ( هّللا همحر  یمق  ثدحم   ) ءای دیدشت  واو و  حتف  مال و  مض  هب  ّيَُول ) _ ) 16

 ( . هّللا همحر  یمق  ثدحم   ) .ءار دیدشت  میم و  ّمض  هب  هّرم )  _ ) 17
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 ( هّللا همحر  یمق  ثدحم   ) میم حتف  میج و  ّمض  هب  _ 18

یَُصق _ ) 19
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 ( . هّللا همحر  یمق  ثدحم   . ) هدّدشم ءای  هلمهم و  داص  حتف  فاق و  ّمض  هب  ( 

 (. لدب هخسن   ) حارِز _ 20

 ( . هّللا همحر  یمق  ثدحم   ( ) هّیشحَو  ) نزو رب  نیتلمهم  نیس  ءاح و  هب  _ 21

 ( . هّللا همحر  یمق  ثدحم   ) هدّحوم ءاب  دیدشت  هلمهم  ءاح  ّمض  هب  _ 22

نیعم 2/1661) گنهرف   ) غامد نوخ  ینیب ،  زا  نوخ  ندش  يراج  _ 23

 . 1/74 فارش )  الا  باسنءا  _ ) 24

. ) ؛  یمق ثّدحم   . ) هّکم يالاب  رد  تسا  یناتسربق  مان  واو ؛  نوکس  میج و  ّمض  هلمهم و  ءاح  حتف  هب  نوُجَح )  _ ) 25

ولقود _ 26

ناشخرد هام  ود  _ 27

 . نیتمجعم حتف  هب  _ 28

 . 229  _ 15/228 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا )  جهن  حرش  _ ) 29

 . ثیدح 1020 ص 457 ، یسوط )  خیش  یلاما  _ ) 30

.15/125 راونالاراحب ) _ ) 31

 . 15/109 راونالاراحب ) _ ) 32

ص 64. نویعلا )  ءالج  _ 33

.1/439 یفاکلا )  _ ) 34

لوا _ث  يد ح_ ص 361 ،  سل 48 ، م_ج_ قود )  یلا ش_ي_خ ص_ _ ما _ ) 35

 . هیآ 81 ءارسا ، هروس  _ 36

 . توریب یعاقب ،  رتکد  قیقحت  1/58 ؛  بوشآ ، )  رهش  نبا  بقانم  _ ) 37

 . هوسا پاچ   ، 1/529 یسربط )  جاجتحا  _ ) 38
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 . ثیدح 10 و 11  ، 15/340 راونالا ) راحب  _ 39

 ( . هّللا همحر  یمق  سابع  خیش   ) واو حتف  هثلثم و  ءاث  ّمض  هب  هبیُوث )  _ ) 40

 . توریب یعاقب ،  رتکد  قیقحت :  بوشآ 1/223 ، رهش  نبا  بقانم )  _ ) 41

 . هبطخ 192 ص 222 ، يدیهش ،  همجرت  هغالبلا )  جهن  _ ) 42

1/59 بوشآ ،  رهش  نبا  بقانم )  _ ) 43

 . 1/60 بوشآ ،  رهش  نبا  بقانم )  _ ) 44

61  _ 1/60 بوشآ ،  رهش  نبا  بقانم )  _ ) 45

رد ندیشارت  رس  هک  دوب  نآ  ترضح  نآ  ندیشارتن  رس  ببس  _ 46
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دـش و عیاـش  مالــسا  نوـچ  دــیامن و  حــیبق  اـهرظن  رد  هـک  دــنیامن  یمن  يرا  ما ك_ _ ما دو و ن_ب_ّي و  امندــب ب_ ناـمز  نآ 
 ( . هّللا همحر  یمق  سابع  خیش   ) .دندیشارت یم  مهیلع _  هّللا  مالس  همئا _  دیدرگ  فرطرب  شح  ُ_ب_ ق

هر _ب س_م_ سا لاد و ت_ن_ _ت_ عا تیاـغ  تحابـص و  نسُح و  هـب  هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یلـص  ربـمغیپ  لیامـش  هلمجلاـب ؛  _ 47
اب تقو  چیه  هک  _ت  سا لو  سا م_ن_ق_ _ّ _ن ع_ب با زا  _چ_ه  نا چ_ن_ _ت ؛  سا _ي_ن  مز يور  هر  قا و ش_ه_ _ فآ
یم تخر  غارچ  رون  غار م_ي ن_ش_س_ت  _ك چ_ يدز تقو ن_ ره  دـش و  بولغم  باتفآ  رون  هکنآ  رگم  دـشن  ربارب  باتفآ 

 : هتفگ هلمج  نآ  زا  .روهشم  ترضح  نآ  حدم  رد  هجیدخ  بانج  راعشا  تسا و  فورعم  دبعم  ّما  ثیدح  تسب و 

ٍرَفَس ْنِم  ُهاوْهَا  يّذلا  ُبیبَْحلا  َءاج 

اَرثَاِهِهْجَو یف  ْتََرثَا  ْدَق  ُسْمَّشلاو 

ِِهتَنَجَو لیلقَت  ْنِم  سْمَشِلل  ُْتبِجَع 

ارَمَْقلا َكِرُْدت  ْنَا  یغَْبنَی  ُسْمَّشلاَو ال 

: دنناد هشیاع  زا  یخرب  هدش و  هداد  تبسن  همّرکم  نآ  هب  مه  و 

ُهَنیبَج َْنیَاَرَْول  اْخَیلز  یحاَول 

يدیَْالا یَلَع  ِبُولُقلا  ِعْطَقلِابَنَْرثََّال 

ِهِهْجَو َفاصْوَا  َرْصِم  یف  اوُعِمَس  َْولَو 

ٍدَقَن نِم  َفُسُوی  ِمْوَس  یف  اَولََذب  َمل ا 

 ( هّللا همحر  یمق  سابع  خیش  )

153  _ 16/152 راونالا ) راحب   : ) .ر ك _ 48

مق ینید ،  تاعوبطم  پاچ  هزجعم 71 ، ص 109 ، مود ،  دلج  مجنپ ،  ءز  ج_ _خ )  يراو _ تلا _خ  سا ن_ _ ) 49

 . توریب هّیملعلا ،  هبتکملا  پاچ  ماشه 4/579 ، نبا  هّیوبنلا )  هریسلا  _ ) 50

یف مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسرلا  _ي_ه  صو  ) ب_با ، 31  _ 5/27 _ي )  فا _ کـلا _ ) 51
( . ایارّسلا

 . قودص ص 160 خیش  رابخالا ) یناعم  _ ) 52
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 . 2/334 نیلقثلارون )  ریسفت  _ ) 53

ثیدح 304. يریمح ص 91 ، دانسالا ) برق  _ ) 54

( راونالا راحب  _ ) 55

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1436 

http://www.ghaemiyeh.com


 . ثیدح 12 ، 16/220

 . ثیدح 28 ، 16/225 راونالا ) راحب  _ ) 56

ثیدح 19. ، 16/222 راونالا ) راحب  _ ) 57

 . یناشاک 2/276 ضیف  ءاضیبلا ) هجحملا  _ ) 58

 . ثیدح 4 رافغتسالا ،)  ) باب ، 2/504 یفاکلا )  _ ) 59

 . ثیدح 5 ذخءام ، نامه  _ 60

 . ثیدح 3 عضاوتلا ،)   ) باب ، 2/122 یفاکلا )  _ ) 61

 . ثیدح 299 يریمح ص 90 ، دانسالا ) برق  _ ) 62

 . توریب یملعا ،  پاچ  ص 194 ، سوواط ،  نبا  لامع )  الا  لابقا  _ ) 63

 . توریب یعاقب ،  رتکد  قیقحت :  ، 192 بوشآ 1/190 _  رهش  نبا  بقانم )  _ ) 64

 . توریب یملعا ،  پاچ  ، 16 یسربط ص 15 _  قالخالا )  مراکم  _ ) 65

 . توریب مقر ،  الاراد  پاچ  ضایع 1/117 ، یضاق  یفطصملا )  قوقح  فیرعتب  ّ_ف_ءا  شلا _ ) 66

.راّطعلا لیمج  دمحم  یقدص  قیقحت :  ، 5/567 يذمرت )  نَنُس   ) هب قحل  م_ يذ ،  _ مر ت_ ّ_ه )  يد _ح_م_ ملا لئا  _م_ شلا _ ) 67

 . 16/247 راونالا ) راحب  _ ) 68

 . بوشآ 1/192 رهش  نبا  بقانم )  _ ) 69

 . 76/273 راونالا ) راحب  _ ) 70

 . توریب یملعا ،  پاچ  یسربط ص 25 ، قالخالا )  مراکم  _ ) 71

(. رفسلا یف  بحاصلا  قح  هباحصلا و  نسح   ) باب ، 2/670 یفاکلا )  _ ) 72

 . 5/567 يذمرت )  نَنُس   ) هب قحلم  يذمرت ،  هّیدمحملا )  لئامشلا  _ ) 73

ضایع 1/96. یضاق  ( ءافشلا _ ) 74
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 . هیآ 4 (، 68  ) ملق هروس  _ 75

16/231 راونالاراحب ) _ ) 76

 . 9 بیرغ )   ) مالک ص 407 ، يدیهش ،  همجرت  هغالبلا )  جهن  _ ) 77

 . 16/234 راونالا ) راحب  _ ) 78

246  _ 16/241 راونالا ) راحب   : ) ك.ر _ 79

ییابطابط همالع  یبنلا )  ننس  ( ؛  یسربط قالخالا )  مراکم  ( ؛ 254  _ 16/246 راونالا ) راحب   ) ك.ر _ 80

 . هسمخلا باب  قودص 1/271 ، خیش  لاصخلا )  _ ) 81

بوشآ 1/192 رهش  نبا  بقانم )   ) 6_5_4 _ 82

و ندیشک )  توس   ) زج يزیچ  ادخ ،)  ) هناخ دزن  ناشزامن  ( ؛ هیآ 35 (، 8  ) لاف _ نا هرو  س_ _ 83
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( .دوبن ندز )  فک  )

 . توریب یعاقب ،  رتکد  قیقحت :  بوشآ 1/189 ، رهش  نبا  بقانم )  _ ) 84

 . 2 هیآ 1 _  (، 54  ) رمق هروس  _ 85

 . توریب یعاقب ،  قیقحت :  بوشآ 1/163 . رهش  نبا  بقانم )  _ ) 86

 . مق باتکلاراد ،  پاچ  ، 2/341 یمق )  ریسفت  _ ) 87

پاچ ص 112 ،  ، یّلح همّالع  نیقیلا .)  فشک   . ) یمالـسا تاراشتنا  پاـچ  ثیدح 301 ، یمزراوـخ ص 306 ، بقا )  م_ن_ _ ) 88
.داشرا ترازو  تاراشتنا 

 . 17/230 راونالا ) راحب  ( ؛ يدنوار 1/58 جئارخ )  _ ) 89

 . 17/359 راونالا ) راحب  ( ؛ يدنوار 1/48 جئارخ )  _ ) 90

 . سلجم 12 ثیدح 692 ، یسوط ص 341 ، خیش  یلاما )  _ ) 91

1/155 جئارخ )  _ ) 92

 . بوشآ 1/126 رهش  نبا  بقانم )  _ ) 93

 . ذخءام نامه  _ 94

 . ذخءام 1/160 نامه  _ 95

ذخءام 1/161 نامه  _ 96

ذخءام 1/161 نامه  _ 97

 . يدنوار 1/23 جئارخ )  _ ) 98

 . 17/365 راونالا ) راحب  ( ؛ 166  _ 1/165 جئارخ )  _ ) 99

 . مق يداهلا ،  پاچ  ثیدح 417 ، يدنوار ص 311 ، ءایبنالا ) صصق  _ ) 100

 . هبطخ 192 يدیهش ص 223 ، همجرت  هغالبلا )  جهن  _ ) 101
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 . مق ینید ،  تاعوبطم  پاچ  ص 115 ، مود ،  دلج  مجنپ ،  ءز  ج_ _خ )  يراو _ تلا _خ  سا ن_ _ ) 102

 . يدنوار 1/98 جئارخ )  _ ) 103

 . 160 بوشآ 1/159 _  رهش  نبا  بقانم )  _ ) 104

 . 17/398 راونالا ) راحب  _ ) 105

 . بوشآ 1/138 رهش  نبا  بقانم )  _ ) 106

 . مجنپ باب  ، 421  _ 17/390 راونالا ) راحب   : ) ك.ر _ 107

 . بوشآ 1/132 رهش  نبا  بقانم )  _ ) 108

 . 17/397 راونالا ) راحب  _ ) 109

 . ثیدح 383 يدنوار ص 286 ، ءایبنالا ) صصق  _ ) 110

 . يدنوار 1/136 جئارخ )  _ ) 111

 . ثیدح 421 يدنوار ص 312 ، ءایبنالا ) صصق  ( ؛ 180 بوشآ 1/179 _  رهش  نبا  بقانم )  _ ) 112

 ، ینابزرم ( ، دّیسلارابخا ، ) 27-7/7  ، یناهفصا جرفلاوبا  یناغ )  الا  _ ) 113
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ص 171

 . 7 باب 6 _  ، 45  _ 18/1 راونالا ) راحب   : ) ك.ر _ 114

 . یسربط 1/82 يرولا )  مالعا  ، ) يدنوار 1/29 جئارخ )  _ ) 115

.دوب هدمآ  هنوگژاب )   ) نتم رد  _ 116

تسا هدمآ  بقانم   ) رد ص 214 يدعج  راعشا  بوشآ 1/117 ؛  رهش  نبا  بقانم )  ، ) یضتر 1/192 س_ي_د م_ یلا )  _ ما _ ) 117
.

 . 1/118 بوشآرهش ،  نبا  بقانم )  _ ) 118

 . توافت يرادقم  اب  . 162 بوشآ 1/161 _  رهش  نبا  بقانم )  _ ) 119

يدنوار 2/926. جئارخ )  _ ) 120

156 ات 121

بوشآ 1/174 رهش  نبا  بقانم )  _ ) 121

 . يدنوار 1/33 جئارخ )  ( ؛ 85 یسربط 1/84 _  يرولا )  مالع  إ  _ ) 122

 . 77 یسربط 1/76 _  يرولا )  مالع  إ  _ ) 123

 . 34  _ 18/32 راونالاراحب ) _ ) 124

 . يدنوار 1/42 جئارخ )  _ ) 125

 . 75  _ 18/45 راونالا ) راحب   : ) ك.ر _ 126

 . میهاربا 2/212 نب  یلع  یمق )  ریسفت  _ ) 127

هیآ 95. (، 15  ) رجح هروس  _ 128

 . 55  _ 18/53 راونالا ) راحب  _ ) 129

يدنوار 1/51 جئارخ )  _ ) 130
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 . يدنوار 2/775 جئارخ )  _ ) 131

 . 18/64 راونالا ) راحب  _ ) 132

 . یسلجم 3/621 همالع  بولقلا )  هایح  _ ) 133

.90  _ 89 / 18 راونالراحب ) _ ) 134

 . مق مالّسلاامهیلع ،  تیبلا  لآ  چ_پا  ، 341 ش_ي_خ م_ف_ي_د 1/339 _  دا ) _ شرا _ ) 135

 . بوشآ 1/121 رهش  نبا  بقانم )  _ ) 136

 . هیآ 70 (، 8  ) لافنا هروس  _ 137

 . مق مالّسلاامهیلع  تیبلا  لآ  چ_پا  _ث 66 ، يد ح_ ير ص 19 ، ح_م_ي_ دا ) _ن_ سالا بر  ق_ _ ) 138

 . هیآ 4 (، 94  ) حرش هروس  _ 139

 . ثیدح 394 يدنوار ص 293 ، ءایبنالا ) صصق  _ ) 140

 . يدنوار 1/61 جئارخ )  _ ) 141

 . يدنوار 1/89 جئارخ )  _ ) 142

 . 54  _ 21/53 راونالا ) راحب  _ ) 143

 . یسربط 1/214 يرولا )  مالع  إ  _ ) 144

 . 21/57 راونالا ) راحب  _ ) 145

 . مق رورس ، تاراشتنا  ، 3/666 بولقلا )  هایح  _ ) 146

ياه ییاد  _ 147
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 . نم

 . قودص ص 171 خیش  نیدلا )  لامک  _ ) 148

 . ثیدح 23 ، 1/447 یفاکلا )  _ ) 149

 . هیآ 22 (، 76  ) ناسنا هروس  _ 150

 . هیآ 41 (، 8  ) لافنا هروس  _ 151

 . هیآ 19 (، 9  ) هبوت هروس  _ 152

ثیدح 90 ، 1/312 قودص ،  خیش  لاصخ )  _ ) 153

گرزب تیاغ  هب  يدرم  هدوب و  ناـنا  _ب_ هر شور  یسیع 7 و  ترـضح  تعیرـش  رب  هعیبر و  یبا  نب  سیجرج  شمان  اریحب ) _ ) 154
)؛  یمق سابع  خیش   . ) تشاد یم  راوگرزب  ار  وا  درک و  یم  همان  ودب  ناوریشونا  هکنانچ  دوب ؛

 . قودص ص 187 خیش  نیدلا )  لامک  _ ) 155

 . ثیدح 9 ، 375  _ 5/374 یفاکلا )  _ ) 156

تّزع و شرع  هرگنک  يو  هب س_ وت  ناشن  تداعـس  يامه  هک  هجیدـخ  يا  ارت  داب  اراوگ  تسا :  نیا  راعـشا  نومـض  _ل م_ صا ح_
مّلـس هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلــص  دـمحم  نا م_ث_ل  رد ج_ه_ يدـیدرگ و  نـیرخآ  نـیلّوا و  نیرتـهب  تـفج  دوـمن و  زاورپ  فرش 

رثا يدوز  هب  مالـسلاامهیلع و  یـسیع  یـسوم و  وا  يرب  _د ب_ه پ_ي_غ_م_ نا هداد  تراشب  هک  تسوا  تفای .  ناوت  ناـشناجک 
_د نا هدرک  رارقا  ینامـسآ  ياهباتک  ناگدنـسیون  ناگدـنناوخ و  هک  تسا  اـهلاس  _د و  يدر _د گ_ هاو رهاـظ خ_ ناـشیا  تراـشب 

 ( هّللا همحر  یمق  سابع  خیش   ) .ءامس ضرا و  لها  نا  _ گد _ت ك_ن_ن_ ياد لو ب_ط_ح_ءا و ه_ _ سر _ت  سوا ك_ه 

دلج 2

قداصلا دّمحم  نب  رفعج  هّللادبع  وبا  بانج  قئاقحلا  تالکشملا و  نیبم  قطان  قحب  ماما  ترـضح  خیرا  رد ت_ با ه_ش_ت_م :  ب_
 . تسا مالسلا  هیلع 

تسا ترضح  نآ  هدلاو  لاوحا  بقل و  مسا و  تدالو و  نایب  رد  لوا :  لصف 

لو س_ن_ه ــالا  عـیبر  هاــم  مهدــفه  هبنــشود  زور  رد  مالــسلا  هـیلع  قداــص  رفعج  ماــما  ترــضح  تدا  _ع_ سا تدــالو ب_
هّللا یل  لو ص_ _ سر تر  تدــــــــالو ح_ض_ زور  _ت ب_ا  سا _ق  فاو هد ك_ه م_ _ع ش_ قاو دا و س_ه  ه_ش_ت_

زا مالـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  زا  نی  _ حـلا هتـسویپ ص_ هک  هکربلا  میظع  فیر  _ت ش_ سا يزور  نآ  مل و  هلآ و س_ _ه و  یل ع_
زور نآ  دندرمش  یم  گرزب  مای  الا  میدق 
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زور نآ  رد  تـسا  بحتــسم  هدـش و  دراو  مـیظع  باوـث  ریبـک و  لـضف  شا  هزور  رد  .ار و  نآ  تـمرح  دـندرک  تاـعارم م_ي  ار و 
 . نامیا لها  ندو  رور ن_م_ تار و م_س_ ندروآ خ_ي_ _ه و ب_ه ج_ا  فر _د م_ش_ ها ترا م_ش_ _ يز _ه و  قد ص_

رباص و ترضح :  نآ  باقلا  هّللادبعوبا و  شفیرش ،  تی  دو و ك_ن_ ج_ع_ف_ر ب_ تر ،  نآ ح_ض_ كرا  _م م_ب_ سا
 . تسا قداص  بانج ،  نآ  باقلا  نیرتروهشم  دوب و  قداص  رهاط و  لضاف و 

وت زا  دـعب  ماما  هک  دـندی  _ سر مالـسلا پ_ هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا  هک  دـنا  هدرک  تیاور  يدـنوار  بطق  هیوباـب و  نبا 
_د هاو ما ك_ه خ_ _ ما وا  زا  _د ك_ه ب_ع_د  ند _ي_ سر پ_ ینتفاکش ،  دفاکش  یم  ار  ملع  هک  رقابدمحم  دومرف : تسیک ؟ 
گ_ف_ت_ن_د: _ت ؛  سا قدا  ص_ _ه_ا  نا _م_ سآ _ل  ها دز  ن_ وا  ما  ن_ ج_ع_ف_ر ك_ه  دو : _ مر ف_ دو ؟ ب_
و قدا  ص_ _ا  ها ش_م_ ه_م_ه  _ك_ه  نآ لا  ح_ و  _ن_د  ما ن_ م_ي  قدا  ص_ ار  وا  صو  خ_ص_ ب_ه  ار  چ_

نآ هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  اد  لو خ_ _ سر شردپ  زا  مردپ  ارم  داد  ربخ  دو ك_ه  _ مر ف_ _ي_د ؟ يو _ت_گ_ سار
ار وا  مالـسلا  مهیلع  نیـسحلا  یل ب_ن  ّ_د ب_ن ع_ نم ج_ع_ف_ر ب_ن م_ح_م دـنزرف  دوش  دـلوتم  نوچ  دوـمرف  ترـضح 

يور زا  غورد  هب  درک  دهاوخ  تماما ،  يوعد  تشاد و  دهاوخ  مان  وا ج_ع_ف_ر  ناد  _ نزر زا ف_ مجنپ  هک  اریز  دـیمان ؛ قداص 
_س_ت و ير مالـسلا گ_ هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  سپ  تسا ،  ادـخ  رب  هدـننک  ارتفا  باذـک  رفعج  ادـخ  دزن  وا  ءارتفا و 

ینعی ناـهنپ  ماـما  صحفت  شیتـفت و  رب  ار  دوـخ  ناـمز  روـج  هفیلخ  تسا  هتخیگنارب  هک  ار  باذـک  رفعج  منیب  یم  اـیوگ  هـک  دوـمرف 
(1  .) مالسلا هیلع  نامّزلا  بحاص 

لیامش رد  و 
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هد ند و ك_ش_ي_ ور و س_ف_ي_د ب_ هتخورفا  ـالاب و  هناـیم  ترـضح  نآ  هـک  دـنا  هـتفگ  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ترـضح 
تیاور هب  و  ( 2) .دوب یهاـی  لا س_ _ش خ_ يور دو و ب_ر خ_ّد  ها و م_ج_ع_د ب_ وا س_ي_ _يا  هو ب_ي_ن_ي و م_

ُِقلا ُهّللَا خ_ رگید (  تـیاور  هـب  و  ( 3  ( ) ِهِْقلَخ ْنِم  یتَمْـصِع  یِّیلَو َو  ُهّللَا  ترـضح (  نآ  نیگن  شقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  ترـضح 
 ( سا _ نـلا _ص_م_ن_ي م_ن  یتـقث ف_عا تـنا  _گ_ر (  يد _ت م_ع_ت_ب_ر  ياور و ب_ه  ( 4  ( ) َ_ي ٍء ِّل ش _ُ ك

_ن_ه_ا ن_ي_ز يا زا  و غ_ي_ر  هدو ،  ب_ ( 6  ( ) َهّللا ِ_ُر  ْ_ف َ_غ ْ_ت سَا ِهّللا  _ِ ِالا ب َهَُّوقال  ُهّللا  َءاشام  رگید (  تیاور  هب  و  ( 5)
 . هدش لقن 

تـسا رکب  یبا  ّ_د ب_ن  نب م_ح_م مساق  نب  هورف  ّما  هب  هاّمـسم  همطاف  بانج  ایلع  همرکم  هلیلج  هبیجن  ترـضح  نآ  هدجام  هدـلاو 
؛ )  َنینِسْحُْملا ُّبُِحی  ْهّللاَو  ْتَنَـسْحَا  َ_ْت َو  قَّتا َ_ْت َو  َ_ن مآ ْنَّم  _ِ یُّما م َْتناک  هدومرف (  وا  قح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک 

دو و يراکوکین ن_م_ ناـسحا و  درک و  راـیتخا  ار  يراـکزیهرپ  يوقت و  دروآ و  ناـمیا  هک  دوب  یناـنز  هلم  زا ج_ مرداـم  ینعی  ( 7)
هب ار  هردخ  نآ م_ هدر  _ف ك_ صو هزجوم  هملک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  انامه  .ار  ناراکوکین  دراد  تسود  اد  خ_
نآ زا  درک  لا  ؤـس  هک  هداـبع  نب  ماّـمه  باو  رد ج_ مـال  _ سلا هیلع  نینم  ؤـملاریما  ترـضح  هـک  روطناـمه  هفیرـش  فاـصوا  ماـمت 

 ( َنُونِسُْحم ْمُهَنیذَّلاَو  اْوقَّتا  َنیذَّلا  َعَم  َهّللا  َّنِاَف  ْنِسْحَا  َهّللا َو  ِقَِّتا  هملک ( :  هب  درک  افت  _ كا ار  نیقتم  وا  يارب  دنک  فصو  هک  ترـضح 
(8 (؛

بانتجا يوقت ،  زا  دارم  ایوگ  هک  دنا  هتفگ  نآ  حرش  رد  _ا  مل _ك_ه ع_ نآ چ_ه 
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رما نآ  هب  یلاـعت  قـح  هک  تـسا  يزیچ  ره  ندروآ  اـج  هـب  ناـسحا  هدوـمرف و  یلا ن_ه_ي  ياد ت_ع_ هـچنآ خ_ زا  تـسا  ندرک 
، ار نا  _ش_ يا _ل  _ت ص_ف_تا م_ت_ق_ي_ن و ف_ض_يا سا _ع  ما _ه ج_ مل _ن ك_ يا پ_س  هدو ،  _ مر ف_

شیاوقت دوخ  نامز  ناـنز  یماـمت  زا  هورف  ّما  هک  هدومرف  هّیـصولا )  تاـبثا  رد (  يدوعـسملا  نیـسحلا  نب  یلع  لـیل  و ش_ي_خ ج_
_ه_ا نآ هل  زا ج_م_ _ث_ي  يدا _ حا مال  _ سلا _ه  یل _ن ع_ يد _ _با علا _ن  يز ما  _ ما ترـضح  زا  هدرک  تیاور  دوب ، رتدایز 

ینعی تبون ،  دـص  بش  زور و  رد  ام  نایعیـش  ناراـکهانگ  يارب  منک  یم  اـعد  نم  هورف !  ّما  يا  هک  وا  هب  ترـضح  نآ  لوق  _ت  سا
هک يزیچ  رب  دـننک  یم  ربص  ناشیا  میناد و  یم  هک  يزیچ  رب  مینک  یم  ربص  ام  هک  اریز  ناشیارب ؛  منک  یم  شزرمآ  بلط  رافغتـسا و 

(9) .دنناد یمن 

مال _ سلا _ه  یل قداص ع_ ترضح  زا  نآ  ببس  هب  هک  دوب  همرکم  هّللجم و  ناد  هور چ_ن_ ّما ف_ ك_ه  _د : يو فل گ_ م_ؤ 
هد _ي_ شو ار ك_ه پ_ هور  ّما ف_ مد  _ يد تفگ :  هک  یلع  الادبع  زا  هدـش  تیاور  .دـندرک و  ریبعت  همرکملا  نبا  هب  یها  گ_
 ، پچ تسد  هب  ار  دوس  الارجح  درک  مالتسا  سپ  دسانش ، ار ن_ وا  یسک  هک  ًهرّکنتم  درک  یم  هبعک  فاوط  ییا و  دو ك_س_ ب_

تسد اب  هک  بادآ  تنـس و  رد  يدرک  اطخ  ادخ ! زینک  يا  َهَّنُّسلا ؛ )  َ_ِْتا  ْ_ط خَا َ_ْد  ق ِهّللا ! َ_َه  مَا ای  تفگ ( :  يو  هب  اجنآ  رد  يدرم 
 . میزاین یب  امـش  ملع  زا  ام  انامه  یهد  ام  دای  يزیچ  دـهاوخ  یمن  ینعی  َکِْـملِع ؛ )  ْنِم  ُءاـِینْغَال  اـّنِا  هورف  ّما  يدرک ( ؛  مالتـسا  پچ 

(10)

ءاهقف زا  درم  نآ  ارها  ظ_ _د : يو ف_ق_ي_ر گ_
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شرهوـش ردـپ  و  دـشاب ، نیرخآ  نیلوا و  موـلع  رقاـب  شرهوـش  هک  ینز  هما  هقف ع_ زا  دـشابن  زاـین  یب  ینغ و  هنوـگچ  هدوـب و  هماـع 
هیلع نیم  الا  قداصلا  دّـمحم  نب  رفعج  نیقی  تمکح و  ندـعم  ملع و  عوبنی  شدـنزرف  و  مالـسلا ،  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح 
ملع رجح  رد  دشاب  هنیدم  هعبـس  ءاه  زا ف_ق_ یکی  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نادمتعم  تاقث و  زا  شردـپ  دـشاب و  مالـسلا 
نبا ضیرع  قاحـسا  هجوز  میکح )  ّما  هب (  هفورعم  تسا  يرهاو  ار خ_ هور  ّما ف_ و  هدرک ،  اـمن  وشن و  هقف  تیب  رد  هدـش و  تیبرت 
يدر قا ك_ه م_ _ح_ سا _م ب_ن  سا هدلاو ق_ هّللا ع_ن_ه_م  _ي  ضر بلا  _ي ط_ با نب ج_ع_ف_ر ب_ن  هّللادـبع 

رد شرکذ  دـیایب  يدادـغب و  يرفعج  مشاـهوبا  هب  تسا  فورعم  هک  تسا  مساـقلا  نب  دواد  ردـپ  وا  هدوب و  نمی  ری  _ ما _ل و  یل ج_
 . مالسلا هیلع  يداه  ترضح  باحصا 

لضف هب  فلا  ؤم  فلاخم و  نمشدو و  تسود  فارتعا  ترضح و  نآ  هدیمح  تریس  قالخا و  مراکم  بقانم و  زا  يرصتخم  رد  مود :  ف_ص_ل 
مالسلا هیلع  بانج  نآ 

لوا تمسق 

 ( ُءاِیْبنَالا ُْهتَدلَو  ْدَق  ْنَم  ِحْدَْملا  َّدَح  َزاج  ٌءامَس  َْتنَا  ْمَُهل  ٌضْرَا َو  ُفارْشَالا  امَّنِا  ٌءانَع  ِحْدَْملاَو  ِحْدَْملا  َقْوَف  ُرَفْعَج  ای  ْ_َت  نَا ) 

رقابدمحم ماما  شردپ  هف  _ یل دوخ خ_ ناردارب  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هک  هدومرف  هّللا  همحر  دیفم  خـیش 
مظعا شردق  دوب و  رتزّربم  لضفا و  دوخ  ناردارب  یمامت  زا  دو و  ترضح ب_ نآ  زا  دعب  تماما  رما  هب  مئاق  یصو و  مالـسلا و  هیلع 

نآ ج_ن_با ن_ق_ل موـــل  زا ع_ نا  _ مدر رد م_ نآ ق_ و  _ه ،  صا _ه و خ_ ما نا ع_ رد م_ي_ دوـــب  رتـــشیب  شتلـــالج  و 
زا يد  _ حا زا  هد  هتفرگ و ن_ق_ل ن_ش_ ارف  ار  ملاـع  عاقـصا  هتـشگ و  رـشتنم  اهرهـش  دادـغب و  ماـمت  هـب  _د ك_ه  نا هدر  ك_

زا _چ_ه  نآ _ل ب_ي_ت  ها _ءا  مل ع_
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نآ زا  هچنآ  دننام  ناشیا  زا  دـنا  هدرکن  لق  را ن_ _ ثآ _ه  ند را و س_ _ب_ خا هل  و ن_ق_ هد ،  تر ن_ق_ل ش_ نآ ح_ض_
.دنا هدرک  لقن  ترضح 

نا _ شدد تالا ع_ ءارآ و م_ق_ رد  ناشفالتخا  اب  تاقث  زا  ار  بانج  نآ  زا  نایوار  باحصا  دنا  هدرک  عمج  ثیدح  باحصا  انامه 
هدومن و نشور  ار  اهلد  هک  هدـش  رهاـظ  ترـضح  نآ  تماـما  رب  هحـضاو  لـئالد  رد  نآ ق_ و  هد ،  _ي_ سر راز  را ه_ ب_ه چ_ه_

(11  .) یهتنا تاهبش  داریا  هب  لئالد  نآ  رد  ندز  نعط  زا  هدرک  گنگ  ار  فلاخم  نابز 

دروآ و باسح  رد  ار  ماـمت  دـناوتن  بساـحم  هک  يدـح  هب  تسا  رایـسب  ترـضح  نآ  بقاـنم  هک  هتفگ  یعفاـش  یجنلبـش  دـی  و س_
.دوش تریح  رد  نآ  عاونا  زا  اناد  رایشه  یفوتسم 

نا _ش_ يا مــــال  _ عا _ل س_ن_ت و  ها _ه  مـــئا نا  _ي_ عا زا  _ت_ي  نآ ج_ن_با ج_م_عا زا  _د  نا هدر  _ت ك_ ياور
(12  .) ناشیا ریغ  یناتسجس و  بویاو  _ با نبا ع_ي_ي_ن_ه و  يروث و  سنا و  نب  کلام  حیرج و  نبا  دیعس و  نب  ییحی  دننا  م_

تـسا نآ  رد  هتـشون و  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ار  رفج  باـتک  هک  هـتف  گ_ _ب )  _تا کـلا بدا  باـتک (  رد  هبیتـق  نـبا 
: دوخ لوق  رد  يّرعم  ءالعلاوبا  هدرک  هراشا  رفج  نیمه  هب  تمایق و  زور  ات  دنراد  جایتحا  نآ  نتسناد  مدر ب_ه  _چ_ه م_ نآ

اَّمل ِْتیَْبلا  اُوبِجَع ال ِل  ْدََقل 

ٍْرفَج ِْدلِج  یف  ْمُهُْملِع  ْمُهاتا 

يْرغُص َیِه  ِمِّجَنُْملا َو  ُهاِرم  َو 

(13) ٍْرفَقَو ٍهَِرماع  ِّلُک  ِهیُرت 

_ل ها مـــــل  ار ع_ نا  _ش_ يا _د  مآ _ت_ي ك_ه  قو _ل ب_ي_ت  ها زا  _د  ندر مدر ت_ع_ج_ب ك_ ي_ع_ن_ي م_
هلا _ غز _ت ب_ سو رد پ_ مـلع  هـمه  نـیا  هـک  دوـش  یم  هنوـگچ  دــیوگ  یم  ینعی  دــشاب ، رفج  هـک  هلاــغزب  تسوــپ  رد  تـیب 

: دیوگ یم  ناشیا  داعبتسا  عفر  يارب  سپ  دوش ، عمج  ههامرا  چ_ه_
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رومعم و ياهاج  نیمز و  نامـسآ و  مجنم  هب  دـنایامن  یم  تسا  یکچوک  زیچ  هکنآ  اب  دـشاب  بالرط  _ سا هنییآ م_ن_ج_م ك_ه 
.ار رومعم  ریغ 

_ت_ش م_ي مد هـب خ_ ملاـع  راـطقا  زا  مدرم  هصاــخ ،  هماــع و  يارب  زا  تـشاد  یــسلجم  ترــضح  نآ  هـک  هدــش  _ت  ياور و 
دــندومن و یم  لا  ؤـس  باـطخلا  لـصف  نآرق و  _ل  يوءا زا ت_ مار و  لــال و ح_ زا ح_ _ش  تر زا ح_ض_ _د و  ند _ي_ سر

.دوب شا  هدیدنسپ  یضرم و  هک  یباوج  اب  رگم  دمآ  یمن  نوریب  شتمدخ  زا  يدحا 

 . ترضح نآ  يارب  هدوب  جح  مایا  رد  سلجم  نیا  ارهاظ  هک  دیوگ : ریقف 

دنا و هدرک  تیاور  بانج  نآ  زا  رفن  رازه  راهچ  هکنآ  اب  مولع و  زا  ترـضح  نآ  زا  هدش  لقن  هچنآ  يدحا  زا  هدشن  لقن  هلمجلاب ؛  و 
نآ مـل  را ع_ _ش_ عا زا  ير  زو ع_ش_ ه_ن_ تـسا ،  وــلمم  ترــضح  نآ  موــلع  ثیداــحا و  زا  هـینید  رافــسا  بـتک و  نوــطب 

ءاملع زا  یـضعب  هک  هدش  هتفگ  هدـش و  _ت_ه  شادر ایرد ب_ زا  هک  دـنام  يا  هرطق  هکلب  هد  نا ن_ش_ _ تر ن_م_يا ح_ض_
هفینحوبا و دن  _ نا _د م_ نا هدر  _ذ ك_ خا راو  _ گرز نآ ب_ زا  _د و  نا هدو  بانج ب_ نآ  عابتا  ماّدخ و  زا  هذـمالت و  زا  هماع 

نب کلام  مهدا و  نب  میهاربا  هدومن و  تیاقـس  هدرک و  تمدخ  ار  ترـضح  نآ  ءاّقـس  رو  دیزیوبا ط_ي_ف_ و  نسح ،  نب  دّمحم 
(14) .دنا هدوب  ترضح  نآ  نامالغ  زا  رانید 

 . مییوج كربت  تیاور  دنچ  رکذ  هب  ماقم  نیا  رد  ام  هک  دشاب  هتسیاش  و  دیوگ : فل  ؤم 

هدر ك_ه ح_س_ن ب_ن ن_ق_ل ك_ _ن_ي_ف_ه )  حو _ با م_س_ن_د  زا (  بو  _ شآ _ن ش_ه_ر  با لوا _ 
يد _ يد ار  _د ك_ه  ندر لا ك_ _ن_ي_ف_ه س_ؤ  حو _ با زا  مد ك_ه  ش_ن_ي_ دا گ_ف_ت :  _ يز
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داتـسرف دوب  هدیبلط  هنیدم  زا  ار  وا  روصنم  هک  ینامز  دّـمحم ! نب  رفعج  تفگ :  دـشاب ؟ رتشیب  شتهاقف  مدرم  _ي  ما زا ت_م_ ك_ه 
لا يار س_ؤ  _د م_ه_ي_ا ك_ن ب_ نا هد  ّ_د ش_ نوـتفم ج_ع_ف_ر ب_ن م_ح_م مدرم  هفینحوـبا  يا  تفگ  نم و  دزن 

 ، هلءاس وا چ_ه_ل م_ يار  مدر ب_ هدا ك_ _ مآ پ_س م_ن  ار ، دو  هلءا ه_يا م_ش_ك_ل و س_خ_ت خ_ وا م_س_ زا 
مدید وا  رب  مدش  دراو  نوچ  سپ  متفر ،  وا  يو  نم ب_ه س_ دوب  هریح )  رد (  تقو و  نآ  رد  و  دیبلط ، دوخ  دزن  هب  ارم  روصنم  سپ 
داتفا وا  هب  مهاگن  هک  نیمه  دوب  رو ن_ش_س_ت_ه  _ت م_ن_ص_ سار فر  رد ط_ مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 

نم نیـشنب ،  درک  هراـشا  وا ، هب  مدرک  مالـس  سپ  دـشن ، لـخاد  نم  رب  كاـّتف  روصنم  زا  هک  دـش  لـخاد  نم  رب  باـنج  نآ  زا  یتـبیه 
یل ب_ دو : _ مر ف_ _ت .  سا هفینحوبا  نیا  هّللادبعوبا !  يا  تفگ :  مالـسلا  هیلع  قداص  بانج  هب  درک  ور  تقو  نآ  متـس  ن_ش_

، ار دوـخ  تـالا  ؤـس  هّللادـب  _ عو _ با زا  سرپـب  تفگ :  درک و  نم  هـب  ور  رو  ها م_ن_ص_ _گ_ نآ ار ، وا  _م  سا م_ي ش_ن_
یم نینچ  هنیدـم  لها  دـییوگ و  یم  نینچ  هلءاـسم  نیا  رد  امـش  دومرف  یم  داد ، یم  باوج  وا  ترـضح  نآ  زا  مدیـسرپ  یم  نم  سپ 

فلا _ي م_خ_ ها _ن_ه و گ_ يد _ل م_ ها _ق  فاو _ي م_ ها دو و گ_ قـفاوم م_ا ب_ یهاــگ  شدوــخ  ياوــتف  دــنیوگ و 
تقو نآ  دومنن ، لالخا  اـهنآ  زا  یکی  باوج  رد  دـش و  ماـمت  هلءاـسم  لـهچ  داد ت_ا  باو  ار ج_ ج_م_ي_ع و ي_ك ي_ك 

رتشیب _ش  مل زا ه_م_ه ع_ لاو ،  _ قا فال  _ت_ خا _د ب_ه  مدر ب_شا مل م_ _ عا یسک ك_ه  سپ  تفگ :  هفینحوبا 
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(15) .دوب دهاوخ  رتدایز  شتهاقف  و 

تیاور ّ_ت  _ل س_ن ها ما  _ ما _ن_ه و  يد _ل م_ ها _س ف_ق_ي_ه  نا کــــــلا ب_ن  زا م_ قود  ش_ي_خ ص_ مود _ 
رب منک  هیکت  هک  دروآ  یم  شلاب  زان  نم  يارب  سپ  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  رب  مدش  یم  دراو  نم  تفگ :  هک  هدرک 
یم دمح  نیا و  هب  متشگ  یم  رورسم  نم  سپ  مراد ،  یم  تسود  ار  وت  م_ن  کلا !  يا م_ دومرف : یم  ارم و  ردق  تخانـش  یم  نآ و 

هب مئاـق  اـی  دوب و  راد  هزور  اـی  تلـصخ :  هس  زا  یکی  زا  دوبن  یلاـخ  هک  ترـض  نآ ح_ دو  نا ب_ و چ_ن_ نآ ،  رب  ار  ادـخ  مدرک 
زا تیـشخ  فوخ و  دندوب  اراد  هک  دوب  یناسک  زا  داهز و  رباکا  داّبع و  ناگرزب  زا  ترـضح  نآ  و  رکذ ؛ هب  لوغـشم  ای  دوب و  تدابع 

: دیوگب تساوخ  یم  هاگره  .دوب و  دئاوفلار  _ت و ك_ث_ي_ سلا شوخ م_ج_ ثیدـحلاریثک و  ترـضح  نآ  و  ار ، یلاعت  قح 
یمن هـک  يدـح  هـب  درز  یهاـگ  تـشگ و  یم  زبـس  هاـگ  درک ! یم  رییغت  شگنر  ملــس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلــص  ِهـّللا  ُلوُـسَر  َلاـق 

لا رد ي_ك س_ تر  نآ ح_ض_ _ا ب_ا  نا و ه_م_ ار ؛ وا  _ت  خا ار ك_س_ي ك_ه م_ي ش_ن_ وا  _ت  خا ش_ن_
هیبلت درک  هچره  هک  دـش  شلاح م_ن_ق_بل  نانچ  دـیوگ  هیبلت  تساوخ  مارحا  لـحم  رد  داتـسیا  شرتش  هک  نیمه  میتفر  جـح  هب 

_ي_ن مز زا ش_ت_ر ب_ه  _ك ش_د ك_ه  يدز دــماین و ن_ نوریب  دــش و  عــطقنم  شفیرـــش  قــلح  رد  ادـــص  دـــیوگب 
هرا ن_ي_س_ت ج_ز ار ب_گ_و و چ_ _ي_ه  بـــل ت_ هــــّللا !  لو  _ سر _ن  م_ن گ_ف_ت_م ي_با _ت_د ، فا

تءار _ه ج_ نو چ_گ_ رماع ! یبا  رسپ  يا  دومرف : نآ ،  نتفگ 
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(16  ( ) .َْکیَدْعَسال َْکیََّبلال َو  دیامرفب (  لج  زع و  قح  هک  مسرت  یم  و  َْکیََّبل )  َّمُهّللَا  َْکیََّبل  _م (  يو ك_ن_م ب_گ_

هّللا یل  اد ص_ لو خ_ _ سر زا  وا  ریقوت  میظعت و  مالسلا و  هیلع  قداص  ترضح  لاح  رد  نک  لمءات  بوخ  هک  دیو : فل گ_ م_ؤ 
یم رییغت  شلاح  هنوگچ  بانج  نآ  فیرـش  مسا  ندرب  ترـضح و  نآ  زا  ثیدح  لقن  _ت  قو رد  مل ك_ه  هلآ و س_ _ه و  یل ع_

میظعت و تیاـه  اـب ن_ ار و  نیا  ریگب  داـی  سپ  تسا ،  وا  نت  هراـپ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربـمغیپ  هکنآ پ_س_ر  اـب  هدرک 
تسرفب و شکرابم  _م  سا زا  تاول ب_ع_د  نک و ص_ رکذ  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترـضح  كرابم  مسا  مارتحا 
زا یـضعب  دننام  سیونب و  شکرابم  مسا  زا  دـع  هرا ب_ _ شا _ز و  مر نود  ار ب_ تاولـص  یتشون  ییاج  رد  ار  شفیرـش  مسا  رگا 

_ش كرا _م م_ب_ سا تراهط  وضو و  نودب  هکلب  نکم  افتکا  نآ  وحن  و  معلـص )  ای (  و  ص )  _ز (  مر هب  تداعـس  زا  نیمورحم 
هب يدومن و  یهاتوک  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  دوخ  هفیظو  رد  هک  هاوخب  ترذـعم  شترـضح  زا  زاب  اـهنیا  همه  اـب  سیونن و  وگم و  ار 

: وگب هبال  زجع و  نابز 

بالگ کشم و  هب  ناهد  میوش  هبترم  رازه 

تسا یبدا  یب  لامک  ندرب  وت  مان  زونه 

 ، مدو مال ب_ _ سلا هیلع  قداص  ترـضح  سیلج  هنیدـم  رد  نم  تفگ :  هک  تسا  تیاور  هدـع  لآ ج_ یلو  نورا م_ _ي ه_ با زا 
دنچ نوراهوبا !  يا  دومرف : متشگ  فرشم  شتمدخ  هک  دعب  مد ،  _ر ن_ش_ ضا _ش ح_ سل رد م_ج_ يزور  پ_س چ_ن_د 

منیب یمن  ار  وت  هک  تسا  زور 
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 : متفگ ار ؟ وا  يداهن  مان  هچ  ِهیف ، َکـَل  ُهّللا  َكَراـب  دومرف : دوب ، هدـش  دـلوت  يار م_ن م_ يرـسپ ب_ هک  دوب  نآ  شتهج  متفگ :   ؟
دش کیدزن  هک  _ نآ ات  دّمحم ! دّمحم ، دّمحم ، تفگ :  نیمز و  هب  کیدزن  درب  ار  شتروص  دینـش  دّمحم  مان  نوچ  ترـضح  دّمحم ،

هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يادـف  نیمز  لها  یمامت  مردـپ و  مردام ،  مناج ،  دومرف : نآ  زا  سپ  نیمز  هب  دبـسچب  شتروص 
دـشاب دّمحم  مسا  نآ  رد  هک  يا  هناخ  تسین  هک  نادب  وا و  اب  نکم  دب  ار و  وا  نزم  ار و  رـسپ  نیا  هدـم  مانـشد  دومرف : سپ  داب ، ملس 

(17) .دوش هدرک  سیدقت  هزیکاپ و  يزور  ره  رد  هناخ  نآ  هکنآ  رگم 

دجـــــــــــسم رد  _ت ك_ه م_ف_ض_ل ب_ن ع_م_ر  سا ّ_ل )  _ي_د م_ف_ض حو ك_ت_با ت_ رد (  مو _  س_
لو _ش م_ش_غ_ _ح_با صا زا  _ا ب_ا ي_ك_ي  جو _ علا یبا  نبا  دینـش  وب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
هک وا  رب  دز  داـیرف  درک  تسناوتن  يراددوـخ  م_ف_ض_ل  _ي_ز ، مآر _تا ك_ف_ مل _ت ب_ه گ_ف_ت_ن ك_ سا

يدیزرو و داحلا  ادخ  نید  رد  ادخ ! نمشد  يا  ُ_ه ؛ )  سْد _ُ َّل ق _َ يرا ج _ ْبلا َتْر  _َ ْ_ك نَا ِهّللا َو  ِنید  ِیف  ِتْدَْحلَا  ِهّللاَّوُدَع ! ای ( 
_ي مال _ل ك_ ها زا  وت  رگا  درم ! يا  تفگ :  اـجوعلا  یبا  با  تفگ ؛  يو  اـب  تاـملک  وحن  نیا  زا  .دـش و  یلا  يراـب ت_ع_ رکنم 

يرادـن هره  مال ب_ مل ك_ زا ع_ _ر  گا مییامن و  یم  وت  تعباتم  ام  يدرک  تجح  تابثا  وت  هاگره  مینک ،  ملکت  مه  اب  ب_ي_ا 
_ن ن_ح_و يا تر ب_ا م_ا ب_ه  نآ ح_ض_ يد  نب م_ح_م_ رفعج  باحصا  زا  وت  رگا  و  میرادن ،  یفرح  وت  اب  ام 
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نیا زا  تسا  هدینـش  هک  قیقحت  هب  .دـیامن و  یمن  هلداجم  اـم  _ب_ه ن_م_ي ك_ن_د و ب_ه م_ث_ل ت_و ب_ا  طا م_خ_
يدر وا م_ انامه  هدومنن و  يدعت  هجو  چیه  هب  ام  باوج  رد  تسا و  هدادن  ام  هب  شحف  چیه  يدینـش و  هچنآ ت_و  زا  رتشیب  تاملک 

ار وا  بضغ  دراذـگن و  نوریب  اـپ  ارادـم  قفر و  قـیرط  زا  دورن و  رد  هب  دوـخ  ياـج  زا  هک  تباـث  مکحم و  لـقاع  راـقواب ، میلح  تسا 
هک تجح  ره  مییوگب و  میناد  هچره  ام  هکنآ  ات  ام  ياهلیلد  ح_ج_ت و  مامت ،  هب  دـهد  شوگ  ار و  ام  مالک  دونـشب  دـیامنن ، کبس 

مـالک پ_س هب  دـنک  عورـش  تقو  نآ  میدوـمن ،  عـطق  ار  وا  تجح  میدرک و  هبلغ  وا  رب  مینک  ناـمگ  هک  يوـحن  هب  میرواـیب  میراد 
عطق ار  رذ م_ا  دو و ع_ تجح خ_ هب  ار  ام  دنک  مزلم  يدنلب  ریغ  باطخ  یمک و  مالک  هب  ار  ام  لیلد  تجح و  دـن  _ل ك_ طا ب_

اب یبانج  نآ  باحصا  زا  وت  هاگره  سپ  ِِهباطِخ : )  ِْلثِِمب  اْنبِطاخَف  ِِهباحْصَا  ْنِم  َْتنُک  ْنِاَف  دیامن (  زجاع  دوخ  باوج  در  زا  ار  ام  دنک و 
(18) .وا باطخ  لثم  هب  نک  هبطاخم  ام 

: ار وا  ندومرف  هظعوم  ینارقش و  تجاح  ترضح  نآ  ندروآرب  رد  مراهچ _ 

يز ك_ه نآ چ_ي_ _ت  سا مالــسلا  هـیلع  قداـص  ترــضح  قـالخا  مراـکم  زا  هـک  تـسا  يزوـجلا )  نـبا  طبــس  هرکذـت  رد ( 
تر هدر ه_يا ح_ض_ دازآ ك_ زا  دـالوا ي_ك_ي  زا  هدر  ن_ق_ل ك_ رار )  ــالا ب_ _ي_ع  بر رد (  ير  _خ_ش_ مز

هب ع_ط_ا و دوب  هدرک  عورش  روصنم  هک  یمایا  رد  تفگ :  هک  ملس  هلآ و  هیل و  هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر
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مرجال دری ، يار م_ن ب_گ_ هزیاج ب_ دنک و  تعافش  روصنم  دزن  نم  يارب  هک  متشادن  یـسک  نم  مدرم ،  هب  نداد  هز  _ ج_يا
_ت جا اد ش_د و م_ن ح_ مـال پ_ي_ _ سلا _ه  یل دّـمحم ع_ نب  رفعج  مدـید  هاـگان  هـک  مداتـسیا  ریحتم  وا  هناـخ  رد  رب  مـتفر 

يارب اطع  هک  یلاح  رد  دـمآ  نوریب  روصنم و  رب  _ل ش_د  خاد تر  ح_ض_ مدر ،  ضر ك_ نآ ج_ن_با ع_ ار ب_ه  دو  خ_
: دومرف داد و  نم  هب  ارم  ياطع  سپ  دوب  هداهن  نیتسآ  رد  دوب و  هتفرگ  نم 

؛ )  اّنِم َِکناکَِمل  ُنَسْحَا  َْکنِم  ُهَّنِا  ٌنَسَح  ٍدَحَا  ِّلُک  ْنِم  َنَسَْحلا  َّنِا  ) 

ینع ي_ زا م_ا ، تلزنم ت_و  ناـکم و  ببـس  هب  تسا  رتوـکین  وـت  زا  نکل  تـسا و  وـکین  دـشاب  سکره  زا  یبو  ي_ع_ن_ي خ_
هب تسا  رت  حیبق  وت  زا  نکل  تسا و  دب  سکره  زا  حـیبق  يدـب و  و  دـنناد ، یم  ام  هدرک  دازآ  یلوم و  ار  وت  مدرم  هک  ام  هب  وت  باستنا 

.ام زا  وت  تناکم  تهج 

قالخا مراکم  زا  نیا  و  دروخ ، یم  بارش  ینارقـش  هک  دوب  نآ  يارب  وا  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  _ش  _يا مر _ن ف_ يا و 
_ض و ير ار ب_ه ن_ح_و ت_ع_ وا  وا و  لا  هــب ح_ شملع  اــب  دروآرب  ار  شتجاــح  درک و  بــیحرت  ار  وا  دوــب ، باــنج  نآ 

مهیلع ِءاـیْبنَالا  ِقـالْخَا  ْنِم  اذـه  َو  وا ( ، تـشز  لـمع  _ح ب_ه  ير نود ت_ص_ ب_ دو : _ مر _ظ_ه ف_ عو _ه م_ ك_ن_يا
(19  . ( ) مالسلا

: راد هلصو  سابل  هب  ار  دوخ  تنیز  سابل  تسا  ترضح  نآ  ندرک  ظفح  رد  مجنپ _ 

ینهاری نآ ج_ن_با پ_ _د  يد دش  دراو  ترـضح  نآ  رب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  باحـصا  زا  یکی  يزور  هک  هش  تیاور 
هدز هلصو  ار  نآ  نابیرگ  هک  هدیشوپ 
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ار نــهاریپ  نآ  ترــض  نآ ح_ ند  _ي_ شو زا پ_ _ا  يو دو و گ_ نآ پ_ي_ن_ه ب_ شرظن ب_ر  هتــسویپ  درم  نآ  دــنا ،
نهاریپ نابیرگ  رد  هک  تسا  يا  هنیپ  هب  مرظن  تفگ :  يا ؟  هتخود  نم  يوس  هب  رظن  هک  ارت  هدش  هچ  دومرف : ترضح  تشاد ،  بجعت 

 . تسا هتشون  نآ  رد  هک  يزیچ  نآ  ناوخب  ار و  باتک  نیا  رادرب  دومرف : تسا ،  امش 

 : نآ رد  تسا  هتشون  دید  نآ  رد  دنکفا  رظن  درم  نآ  سپ  دوب  یباتک  ترضح  نآ  کیدزن  ای  ترضح  نآ  لباقم  تفگ :  ياور 

؛ )  َُهل َِقلَخال  ْنَِمل  َدیدَجال  َُهل َو  َریدْقَتال  ْنَِمل  َلامال  َُهل َو  َءایَحال  نَِمل  َنامیاال  ) 

م_ع_شا رد  دراد ك_س_ي ك_ه  ن_ لا  م_ و  دراد ، ن_ دراد ك_س_ي ك_ه ح_ي_ءا  ن_ نا  _م_ يا ي_ع_ن_ي 
(20) .درادن دراد ك_س_ي ك_ه ك_ه_ن_ه  و ن_و ن_ دراد ، هزاد ن_ _ نا _ر و  يد دو ت_ق_ خ_

مالـسلا هیلع  رقابدّـمحم  ماـما  ترـضح  زیمآ  تـمکح  تاـملک  ظـعاوم و  _ل  يذ رد  _ت  شذ ك_ه گ_ _د : يو فـل گ_ م_ؤ 
.دوش عوجر  اجنآ  هب  تشیعم ،  ریدقت  رد  ینایب  ایح و  رد  یتاملک 

 : تسا ناشیا  يزور  هودنا  زا  نارتخد  دلاو  تیلست  رد  مشش _ 

لا زا ح_ _ي_د  سر مــال پ_ _ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ يزور ح_ض_ هدر ك_ه  _ت ك_ ياور قود  ش_ي_خ ص_
در و ن_ش_س_ت فیرـشت ب_ وا  تدایع  هب  ترـضح  سپ  تسا .  لـیلع  دـنتفگ : تسا ؟  اـجک  هک  شـسلجم  لـها  زا  یک  ي_
هب ار  دوخ  ناـمگ  نک  وـکی  ن_ هّللا ،  کـّنظ ب_ نسحا  وا  هب  دوـمرف  تسا ،  ندرم  هب  کـیدزن  درم  نآ  هک  _د  يد وا  دز س_ر  ن_

ترـضح اهنآ ، هصغ  رگم  درکن  شوخان  ارم  تسا  منارتخد  يارب  نم  مغ  نکل  تسا و  کـین  ادـخ  هب  مناـمگ  تفگ :  درم  نآ  ادـخ ،
: دومرف

مود تمسق 

ُهوُجْرَت يذَّلَا  ) 
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؛ )  َِکتاَنب ِحالْصِال  ِهِجْراَف  َِکتائِّیَس  ِوْحَم  َِکتانَسَح َو  ِفیعْضَِتل 

سپ تناــــهانگ  ندرک  دوباــــن  تتانـــــسح و  ندرک  فــــعا  يار م_ض_ وا ب_ يراود ب_ه  _ي_ ما _ي ك_ه  ياد نآ خ_
لو _ سر تر  _س_ت_ي ك_ه ح_ض_ ناد _ا ن_ يآ _ت ،  نار _ت_ خد لا  حـال ح_ _ صا يار  راود ب_شا ب_ _ي_ ما

_ن_ت_ه_ي و مـلا هرد  زا س_ متـشذگ  هـک  یناـمز  جارعملا  هـلیل  رد  هـک  دو  _ مر مـل ف_ هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  ص_
_ه_يا نا هـک پ_س_ت_ ار  اــه  هخاــش  نآ  ياــه  هوــی  مد ب_ع_ض_ي م_ _ يد نآ  _ه ه_يا  خا مد ب_ه ش_ _ي_ سر

زا ب_ع_ض_ي رگید ع_س_ل و  ضعب  زا  ریـش و  اـهنآ  زا  یـضعب  زا  _د  يآ نور م_ي  _ت ب_ي_ سا ناز  _ يوآ _ه_ا  نآ
_ن_د نا يز م_ زا ب_ع_ض_ي چ_ي_ هماج و  یضعب  زا  دیفس و  بوخ  درآ  دننام  _گ_ر  يد زا ب_ع_ض_ي  _ن و  غور
دو خ_ لد  رد  م_ن  پ_س  _ي_ن ،  مز يو  س_ ب_ه  _ت_ن_د  فر م_ي  _ي_ن  پ_يا _ن_ه_ا  يا و  رد  س_
زا نم  هـک  اریز  لـییربج ؛  دو ب_ا م_ن  _د و ن_ب_ يآ دور م_ي  _ا ك_ج_ا ف_ هز _ن چ_ي_ يا گ_ف_ت_م ك_ه 

رد س_ّر م_ن ك_ه را ع_ز و ج_ل  _ گدرور ار پ_ درک م_ ادن  سپ  نم ،  ماقم  زا  دوب  هدنام  وا  مدوب و  هدرک  زواجت  وا  هبترم 
وت و تما  زا  نینم  ؤم  نارتخد  ياذغ  تهج  هب  تسا  اهناکم  نیرتالاب  هک  ناکم  نیا  زا  مدینایور  ار  اه  _ن_ يا م_ن  ّ_د ! يا م_ح_م

مدـیرفآ نم  هک  نانچمه  سپ  ناشیا  يزیچ  یب  رب  دـنکن  یگنت  نات  هنیـس  هک  _ا  هر _ت_ خد نارد  هب پ_ وگب  سپ  ناـشیا ،  نارـسپ 
(21) .ار ناشیا  مهد  یم  مه ]   ] يزور ار  ناشیا 

زا ش_ي_خ ار  _ن چ_ن_د ش_ع_ر  يا ما  _ن م_ق_ يا رد  مد ك_ه  _ يد _ب  سا م_ن_ _د : يو فـــــــــــــل گ_ م_ؤ 
 : هدومرف منک ،  لقن  يد  س_ع_

دوب هدروآرب  نادند  لفط  یکی 

دوب هدرب  ورف  تکرفب  رس  ردپ 

اجک زا  گرب  نان و  نم  هک 
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شمرآ

شمراذگب هک  دشابن  تورم 

تفج شیپ  نخس  نیا  تفگ  هراچ  یب  وچ 

تفگ هنادرم  هچ  ار  وا  نز  ات  رگن 

دهد ناج  ات  سیلبا  لوه  روخم 

دهد نان  دهد  نادند  هک  سکره  هک 

زور دنوادخ  رخآ  تسا  اناوت 

زوسم نیدنچ  وت  دناسر  يزور  هک 

مکش ردنا  كدوک  هدنراگن 

مه تسیزور  رمع و  هدنسیون 

دیرخ يدبع  هک  يراگدنوادخ 

دیرفآ دبع  هکنآ  فیکف  درادب 

راگدرک رب  هیکت  نیا  تسین  ارت 

راگدنوادخ رب  ار  كولمم  هک 

 : تسا ترضح  نآ  مرک  وفع  رد  متفه _ 

: در ضر ك_ دیــسر و ع_ مالــسلا  هـیلع  قداـص  ترــضح  تمدــخ  يدرم  هـک  تـسا  لـقن  راو ع (_ ـالا ن_ ها  م_ش_ك_ زا ( 
ترـضح تفگ .  وت  يارب  هکنآ  رگم  ازـسان  ییوگدـب و  زا  يزیچ  تشاذـگن  درب و  ار  وت  بانج  مسا  نـالف ،  تیو  پ_س_ر ع_م_

هک متفگ  ملد  رد  نم  تفگ  يوار  دـش ، زاـمن  لـخاد  تفرگ و  وضو  سپ  دـنک ، رـضاح  شیارب  وضو  بآ  هک  دوـمرف  ار  دوـخ  زینک 
نم دوـب  نم  قـح  نیا  نم !  راـگدرورپ  يا  تفگ :  تشاذـگ و  زاـمن  تعکر  ود  ترـضح  سپ  وا ، رب  درک  دـهاوخ  نـیرفن  ترـضح 

شرادرک و هـب  ار  وا  ریگم  ار و  وا  شخبب  سپ  تـسا  رتـشیب  نـم  زا  تـمر  دو و ك_ و ت_و ج_ وا ، يار  مد ب_ ب_خ_ش_ي_
(22  .) بانج نآ  لاح  زا  مدرک  بجعت  نم  درک و  اعد  وا  يارب  هتسویپ  ترضح و  نآ  درک  تقر  سپ  شلمع ،  هب  ار  وا  هدم  ازج 

 : بش رد  هدعاس  ینب  هّلظ  ءارقف  يارب  تسا  ترضح  نآ  ندرب  نان  رد  متشه _ 
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 ) دصق هب  دش  نوریب  هنا  زا خ_ مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  یبش  تفگ :  هک  سینخ  نب  یّلعم  زا  هدرک  تیاور  قودص  ش_ي_خ 
هدعاس ینب  نابیاس  ینعی  هدعاس ، )  ینب  هّلظ 
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ناراب نامـسآ  زا  بش  نآ  دـندیباوخ و  یم  اجنآ  رد  ءابرغ  ءارقف و  بش  دـندش و  یم  _ج_ا ج_م_ع  نآ رد  _ا  مر رد گ_ زور  هک 
نآ داـتفا  نیمز  رب  تر  نآ ح_ض_ _ت  سد زا  يزیچ  هاـگان  هک  متفر  یم  مدـش و  نوریب  ترـضح  نآ  بقع  زا  زین  نم  دـیراب ، یم 

مدرک مالـس  متفر و  کیدزن  نم  سپ  نادرگرب .  نم  هب  داتفا  _چ_ه  نآ اد ! _ نواد خ_ اـْنیَلَع ؛ )  ُهَّدُر  َّمُهّللَا  ِهّللا  ِمِْسب  تفگ ( :  باـنج 
_ي_ن و مز لا ب_ر  _ت ب_م_ سد دو : _ مر ف_ مو ،  ياد ت_و ش_ ف_ ْ_ك !  یَّبــــَل گ_ف_ت_م :  یّلعم !  دوــــمرف :

تـسا هدش  هتخیر  نیمز  رب  هک  تسا  نا  مد ن_ _ يد مدـیلام  نیمز  رب  تسد  تفگ  نک ،  در  نم  هب  نک و  عمج  دـیایب  تس  هب  هچره 
نیا نم  راذگب  موش !  وت  يادـف  مدرک :  ضرع  سپ  متفای  نان  زا  ینابنا  هاگا  هک ن_ مداد  یم  ترـضح  نآ  هب  مدرک و  یم  عمج  سپ 

هارمه هک  مهد  یم  تصخر  ار  وت  نکل  نآ و  نتـشادرب  هب  متـسه  یلوا  نم  هکلب  هن  دومرف : مرواـیب .  شود ك_ش_م و  هب  ار  ناـبنا 
ءارقف زا  یهورگ  _ج_ا  نآ رد  _ت_م  فا پ_س ي_ میدیسر ،  هدعاس  ینب  هلظ  هب  ات  متفر  ترـضح  نآ  اب  سپ  تفگ  ییایب .  نم 

ار وا  نان  دیسر و  تعامج  رخآ  هب  ات  داهن  یم  اهنآ  هماج  ریز  رد  نا  صر ن_ ود ق_ ای  صرق  کی  ترـضح  دندوب  باوخ  رد  هک  ار 
زا ینعی  دنــسانش ، یم  ار  قـح  هورگ  نـیا  موـش !  وـت  يادـف  مـتفگ :  نـم  مـیت ،  _ش_ گر _ت و ب_ شاذ وا گ_ تـخر  ریز  زین 

کمن ْحلِْملا :  َیِه  هَقُّدلاَو   ) ِهَقُّدلاب ْمُهاْنیَسَا  َْول  اُوفَرَع  َْول  َلاق : _ن_د ( ؟ نا ش_ي_ع_ي_
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 . مدرک یم  هفاضا  ناشنان  رب  زین  یکمن  مدرک و  یم  تاواسم  زین  شروخ  زا  اهنآ  اب  دیتخانـش  _ر م_ي  گا دو : _ مر ف_ هدیبوک ) ) 
(23)

یم تاساوم  هنیآ  ره  دنتخانـش  یم  ار  قح  رگا  دومرف : هدـش  ینعم  وحن  نیا  هب  ربخ  زا  ترابع  نیا  هبیط )  هملک  رد (  هک  دـیوگ : ریقف 
(24  .) میدرک یم  کیرش  ار  ناشیا  کمن  ات  میتشاد  هچره  رد  ینعی  کمن  هب  ناشیا  اب  میدرک 

 : تسا ترضح  نآ  یناهنپ  ياطع  رد  مهن _ 

مـال _ سلا هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ :  هک  هدرک  لـقن  یمعث  _ع_ف_ر خ_ جو _ با زا  بو  _ شآ _ن ش_ه_ر  با
ار لا  نآ م_ يوار گ_ف_ت :  هداد ،  سک  مادک  وگم  یمـشاه و  درم  نالف  هدب  ار  نیا  دومرف : داد و  نم  هب  رز  _ي  نا ه_م_ي_
يار م_ن ار ب_ لا  _ن م_ يا _ك_ه  نآ _د ب_ه  هد ياز خ_ي_ر  اد ج_ خ_ مداد گ_ف_ت :  در  نآ م_ نو ب_ه  چ_
_ه یل قدا ع_ _ن ج_ع_ف_ر ص_ کـل مـنک و  یم  یناگدــنز  نآ  هـب  نـم  دتــسرف و  یم  نـم  يارب  هـشیمه  هـک  هداتــسر  ف_

(25) .دراد رایسب  لام  _ك_ه  نآ _د ب_ا  هد يار م_ن ن_م_ي  _م ب_ هرد مال ي_ك  _ سلا

 : تسا ترضح  نآ  محر  تفوطع و  رد  مهد _ 

دیسرپ ار  گنر  ریغت  ببس  درک ، رادید  هناریغتم  ار  بانج  نآ  دیسر  ترضح  نآ  تمدخ  هب  يزور  هک  هدش  تیاور  يروث  نایفـس  زا 
هک ار  نازینک  زا  یکی  مدـش  هناخ  لخاد  تقو  نیا  دورب ، ماب  يالاب  یـسک  هناـخ  رد  هک  مدوب  هدرک  یهن  نم  هک  دومرف  ترـضح  نآ 

ریحتم ش_د و داتفا  نم  هب  شهاگن  نوچ  تسا  نابدرن  يالاب  درادرب و  رد  ارم  لفط  هک  متفای  دومن  یم  ارم  ياهدالوا  زا  یکی  تیبرت 
وا _ت  سد زا  _د و ط_ف_ل  يزرل
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_ه ب_ه کـــل ندرم ط_ف_ل ن_ي_س_ت ب_ هــصغ  تــهج  زا  نــم  گـــنر  ریغت  درمب و  نــی و  _ مز دا ب_ر  _ت_ فا
نآ لا  نــــــــــــــیا ح_ در و ب_ا  اد ك_ زا م_ن پ_ي_ كز  نآ ك_ن_ي_ _ت ك_ه  سا _ي  سر نآ ت_ س_ب_ب 

(26) .ار وت  دشابن  یکاب  تسین ،  وت  رب  یکاب  مدرک  دازآ  ادخ  تهج  هب  ار  وت  دوب  هدومرف  ار  كزینک  تر  ح_ض_

: ار عوکر  تسا  ترضح  نآ  نداد  لوط  رد  مهدزای _ 

مالـسلا هیلع  قداـص  ترـضح  رب  مدـش  دراو  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  بلغت  نـب  ناـبا  زا  ادنـسم  یفاـک )  رد (  مالـس  ـالا  ث_ق_ه 
(27  .) هحیبست تصش  ات  دوجس  عوکر و  رد  ار  وا  تاحیبست  مدرمش  سپ  دوب  زامن  لوغشم  هک  یماگنه 

یم دومن و  یم  لامعتـسا  شوخ  يوب  تفرگ  یم  هزور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  نوچ  هک  هدرک  تیاور  باـتک  نآ  رد  زی  و ن_
(28  .) تسا راد  هزور  هفحت  شوخ  يوب  مئاصلا ؛  هفحت  بیطلا  دومرف :

 : هزور لاح  رد  ار  _ت ط_ي_ب  سا تر  نآ ح_ض_ لا  _ت_ع_م_ سا رد  _م _  هدزاود

یم دومن و  یم  لامعتـسا  شوخ  يوب  تفرگ  یم  هزور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  نوچ  هک  هدرک  تیاور  باـتک  نآ  رد  زی  و ن_
(29  .) تسا راد  هزور  هفحت  شوخ  يوب  ِمئاّصلا ؛ )  هَفُْحت  ُبیّطلا  دومرف ( :

: دوخ ناتسب  رد  ترضح  نآ  يرگ  هلمع  رد  مهدزیس _ 

ار ك_ه مال  _ سلا هیلع  قداص  ترضح  مدید  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  ینابیـش  ورم  _ عو _ با زا  نآ ك_ت_با  رد  و ن_ي_ز 
زا قر  در و ع_ ير م_ي ك_ هـل گ_ شیوـخ ع_م_ ناتـسب  رد  دوـب و  هدیــشوپ  یظیلغ  نـهاریپ  هـتفرگ و  تـسد  رب  یل  ب_ي_

تناعا ات  هدب  نم  هب  ار  لی  مو ب_ ياد ت_و ش_ ف_ گ_ف_ت_م :  _خ_ت .  ير _ش م_ي  كرا پ_ش_ت م_ب_
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(30  .) تشیعم بلط  رد  باتفآ  ترارح  هب  دشکب  تیذا  درم  هک  مراد  یم  تسود  نم  انامه  دومرف : منک ،  وت 

: راک زا  شغارف  تقو  لوا  رد  هل  _ت ب_ه ع_م_ سا تر  نآ ح_ض_ نداد  دز  رد م_ _م _  هدرا چ_ه_

مـال _ سلا _ه  یل قداـص ع_ ترـضح  ناتـسب  رد  هک  میدرک  ریجا  ار  یتعاـمج  تفگ :  هک  هدرک  تـیاور  بـیع  زا ش_ و ن_ي_ز 
مال تر ب_ه م_ع_ت_ب غ_ دـش ح_ض_ غراف  دوخ  راـک  زا  نوچ  دوب  رـصع  تقو  ناـشیا  لـمع  تدـم  دـننک و  يرگ  هلم  ع_

(31) .دوش کشخ  ناشقرع  هکنآ  زا  شیپ  هدب  ار  تعامج  نیا  دزم  دو ك_ه  _ مر دو ف_ خ_

: دوخ یلبج  تسود  يارب  تشهب  رد  يا  هناخ  تسا  ترضح  نآ  ندیرخ  رد  مهدزناپ _ 

زا يدرم  هـــک  دـــنا  هدر  _ت ك_ ياور _ك_م  حـــلا ما ب_ن  زا ه_ش_ بو  _ شآ _ن ش_ه_ر  با يد و  _ نوار ق_ط_ب 
لا ب_ه ج_ه_ت دو و ه_ر س_ مـــــــال ب_ _ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ نا ح_ض_ _ت_ سود زا  كوــــــلم ج_ب_ل 
لز م_ي ار م_ن_ وا  ترــض  _د ح_ مآ _ن_ه م_ي  يد نو م_ _ت و چ_ فر نآ ج_ن_با ب_ه ح_ج م_ي  _تا  قــال م_
رد ار  دوــخ  ثــکم  داد  یم  لوـــط  _ت  شاد نآ ج_ن_با  _ي ك_ه ب_ه  تدارا تر م_ح_ب_ت و  زا ك_ث_ وا  داد و 

تکرح تساوخ  جح  مزع  هب  هدش  صخرم  بانج  نآ  تمدخ  زا  هکنآ  زا  سپ  دمآ  هنیدم  هب  هک  تبون  کی  ات  ترضح  نآ  تمدخ 
میلـست ار  غلبم  نآ  دوشن  بانج  نآ  محازم  دیایب  هنیدم  هاگره  هک  درخب  يا  هناخ  وا  يارب  ات  داد  ترـضح  نآ  هب  مهرد  رازه  هد  دنک 

ضرع دش  بایفرش  بانج  نآ  تمدخ  درک و  تعجارم  جح  زا  نوچ  _ت ،  فر _ب ح_ج  نا دو و ب_ه ج_ ترـضح ن_م_ نآ 
دومرف و تمحرم  وا  هب  يذغاک  یلب و  دومرف : دیدیرخ ؟ هناخ  نم  يارب  درک :
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_ن يا .ِمـیحَّرلا  ِناـمْحَّرلا  ِهـّللا  ِمِْـسب  دـنا : هتـشون  دـید  دـناوخ  ار  هلاـبق  نآ  نوـچ  درم  نآ  تـسا ،  _ه  نا نآ خ_ هلاـبق  نـیا  تـفگ : 
سودر رد ف_ _ت  سا _ع  قاو هناخ  نآ  یلبج و  نـالف  نب  نـالف  يارب  زا  هدـیرخ  دّـمحم  نب  رفعج  هک  تسا  يا  هناـخ  هلا  ق_ب_

ؤملاریما مود  دح  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هناخ  هب  لوا  ح_د  _ع_ه :  برا دود  دود ب_ه ح_ _ن م_ح_ ير ب_
درم نآ  نوچ  مالسلا .  هیلع  یلع  نب  نیسح  مراهچ  دح  مالسلا و  هیل  یل ع_ مو ح_س_ن ب_ن ع_ ح_د س_ مالـسلا ،  هیلع  نینم 
لوـپ نم  هک  دوـمرف  هناـخ .  نـیا  هـب  مـت  _ي ه_س_ ضار مو  _ت ش_ ياد ف_ در : ضر ك_ _د ع_ ناو ار خ_ _ت_ه  شو ن_

هدو _ مر لو ف_ زا ت_و ق_ب_ یلاـعت  قـح  هک  راودـیما  مالـسلا و  اـمهیلع  نیـسح  نـسح و  نادـنزرف  رد  مدرک  شخپ  ار  هناـخ 
ماـیا هک  یماـگنه  اـت  تشاد  دوخ  اـب  تفر و  ار ب_گ_ هلاـبق  نآ  درم  نآ  سپ  .دـیامرف  اـطع  وت  هب  تشهب  رد  ضوـع  دـشا و  ب_

داد و مسق  ار  ناشیا  درک و  عمج  تافو  تقو  رد  ار  دوخ  لایع  لها و  عیمج  سپ  تفایرد ،  ار  وا  توم  تلع  دـش و  یـضقنم  شرمع 
شربـق رــس  هـک  رگید  زور  دــندرک  نـینچ  زین  ناــشیا  دــیراذگب ، نـم  ربــق  رد  ار  هتــشون  نـیا  مدرم  نـم  نوـچ  هـک  درک  تیــصو 

ج_ع_ف_ر _ن_د ! گو ادخ س_ هب  هک  تسا  هدش  هتشون  نآ  رب  تسا و  ربق  يور  رد  هک  دنتفای  ار  هتشون  نامه  _ت_ن_د  فر
(32) .دوب هتشون  هتفگ و  نم  يارب  هچنآ  هب  در  _ا ك_ فو مال  _ سلا _ه  یل ّ_د ع_ ب_ن م_ح_م

: ریصبوبا هیاسمه  يارب  ار  تشهب  ترضح  نآ  تنامض  رد  مهدزناش _ 

هدرک تیاور  ریصبوبا  زا  بوشآ  رهش  نبا 
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هتـسویپ دوـب و  هتفرگ  هیّنغم  نازینک  دوـب و  هدرک  تسد  هب  یلا  دو و م_ روـج ب_ ناطلـس  ناوـعا  زا  هک  متـشاد  يا  هیاـسمه  نم  هـک 
ته هب ج_ دـندناوخ و  یم  وا  يارب  تاـیّنغم  دروخ و  یم  بارـش  هتـسارآ و  برط  شیع و  بعل و  وـهل و  لـها  تعاـمج  زا  ینمجنا 

عدترم وا  مدرک  تیاکـش  وا  يوس  هب  هعفد  دـنچ  مرجال  تارکنم  نیا  ندینـش  زا  مدوب  همدـص  تیذا و  رد  نم  هتـسویپ  وا  اب  ترواجم 
متـس يدر ه_ م_ن م_ در ! يا م_ ك_ه  ار ، باو گ_ف_ت م_ن  مدرک ج_ دـح  یب  هغلابم  رارـصا و  باب  نیا  رد  هرخالاب  دـشن 
هیلع قداص  ترـضح  ینعی  بحاص  تمدـخ  يراد  هضرع  ارم  لاح  رگا  سپ  یفاعم ،  یتسه  يدرم  وت  اوه و  ناطیـش و  ریـسا  التبم و 

ات مدرک  ربص  سپ  درک  رثا  نم  رد  درم  نآ  مالک  تفگ  ریصبوبا  دهد ، تاجن  اوه  سفن و  دنب  زا  ارم  ادخ  هک  دور  دیما م_ي  مالسلا 
: دومرف مدرک  لقن  بانج  نآ  يارب  ار  هیاسمه  لاح  مالسلا  هیلع  ماما  تمدخ  مدش  بایفرش  نوچ  متفر  هنیدم  هب  هفوک  زا  هک  یماگنه 
هب هک  ار  هچنآ  نک  كرت  دیوگ  یم  دّمحم  نب  رفعج  هک  وا  هب  وگب  سپ  دیآ  یم  وت  ندید  هب  درم  نآ  یتشگرب  هفوک  هب  هک  یماگنه 

.ار تشهب  ادخ  رب  وت  يارب  زا  موش  وت  نماض  نم  ات  یهلا  تارکنم  زا  يروآ  یم  اج 

ار وا  نم  دورب  _ت  ساو نوچ خ_ دمآ ، نم  ندـید  هب  زین  درم  نآ  دـندمآ  نم  ندـید  هب  نامدرم  مدرک  تعجارم  هفوک  هب  نوچ  سپ 
نم _ا  نا ه_م_ در ! يا م_ ار ، وا  متفگ  سپ  دش ، یلاخ  نیدراو  زا  ملزنم  هکنآ  ات  متشاد  هاگن 
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ار دوخ  لاح  نآ  دنک  كرت  نا و ب_گ_و  _ سر مالس ب_ ار  وا  هک  دومرف  مدرک ،  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  بانج  هب  ارت  لاح 
هک دـنگوس  ادـخ  هب  ارت  تفگ :  تسیرگ و  تامل  _ن ك_ يا ند  زا ش_ن_ي_ درم  نآ  وا ، يارب  ار  تشهب  موش  یم  نماض  نم  و 

نیا ارم ، تسا  سب  نیمه  تفگ  دوـمرف ، نینچ  هک  مدرک  داـی  مسق  نم  مالـسلا چ_ن_ي_ن گ_ف_ت ؟  هیلع  دّـمحم  نـب  رفعج 
رد _ن_ه  هر مدید ب_ متفر  وا  هناخ  رد  نوچ  دیبلط ، دوخ  دزن  ارم  داتـسرف و  نم  دزن  تشذگ  هک  يزور  دنچ  سپ  تفرب .  تفگب و 

مدرک و نوریب  متـشاد  لاوما  زا  دوخ  لزنم  رد  _چ_ه  نآ _ص_ي_ر ! بو _ با يا  _د : يو _ت و م_ي گ_ سا رد  پ_ش_ت 
يارب زا  متفر و  دوخ  ینید  ناردار  دز ب_ مد ن_ _ يد ار  در  نآ م_ لا  نوچ ح_ ینک ،  یم  هدـهاشم  هکنانچ  منایرع  هنهرب و  الا ن 

يو زا ب_ه س_ _ت ك_ه ب_ شذ زور ن_گ_ چ_ن_د  مد ،  _ي_ نا _ شو نآ پ_ ار ب_ه  وا  مدرک و  عـــمج  ساــــبل  وا 
مدـمآ و یم  متفر و  یم  وا  دزن  هب  هتـسویپ  نم  سپ  اـیب ، نم  دز  ما ب_ه ن_ هد  _ل ش_ یل دا ك_ه م_ن ع_ _ت_ سر م_ن ف_
وا _ن  یلا رد ب_ م_ن  _ي_د ، سر رد  _ش  گر _ي ك_ه م_ ما ار ت_ا ه_ن_گ_ وا  مدر  یم ك_ هجلاـــــــــــــــــــــــعم 
هب نوـچ  دـش  ضراـع  ار  وا  یــشغ  هاـگان  هـک  دو  ند ب_ نا ك_ن_ لو ب_ه ج_ وا م_ش_غ_ مدو و  ن_ش_س_ت_ه ب_
نم يارب  درک  افو  مالـسلا  هیلع  دّمحم  نب  رف  تر ج_ع_ _ب_ت ح_ض_ حا ص_ _ص_ي_ر ! بو _ با يا  تفگ :  دمآ  شوه 

.دومن عادو  ار  ایند  تفگب و  نیا  دوب  هدومرف  هچنآ  هب 

مسرب دوخ  ماما  تمدخ  متساوخ  مدیسر  هنیدم  هک  نیمه  متفر  جح  رفس  هب  نوچ  وا ، ندرم  زا  سپ 
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_ه نا رد ص_ح_ن خ_ میاپ  کی  دوب و  نالاد  رد  میاپ  کـی  مدـش  هناـخ  لـخاد  نوچ  مدـش  لـخاد  ندومن و  ناذـیتسا  هنا  رد خ_
يارب میدرک  اـفو  اـم  ریـص  _ بو _ با يا  دز  اد  ار ص_ قا م_ _ طا _ل  خاد زا  مـال  _ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ ك_ه ح_ض_

(33  .) میدوب هدش  نماض  هک  ار  هچنآ  تقیفر 

 : تسا ترضح  نآ  ملح  رد  مهدفه _ 

ار پ_ي دو  مـال خ_ داتــسرف غ_ مالــسلا  هـیلع  قداــص  ترــضح  هـک  هشیاــع  یبا  نـب  صفح  زا  هدرک  تـیاور  ینیلک  خــی  ش_
تـسا راک  هچ  رد  هک  ار  وا  دنیبب  ات  دش  وا  لابند  تر ب_ه  .وا ح_ض_ ند  _ مآ لو ك_ش_ي_د  پ_س ط_ _ت_ي ،  جا ح_

يا دومرف : وا  هب  ترضح  تقو  نآ  دش  رادیب  دوخ  باوخ  زا  ات  دز  داب  ار  وا  تسشن و  وا  رس  دزن  ترضح  هدیباوخ ،  هک  ار  وا  تفای  ، 
(34) .زور دشاب  ام  يارب  زا  و  بش ،  دشاب  وت  يارب  زا  یباوخب ،  زور  بش و  هکنیا  وت  يارب  تسی  هّللاو ن_ نالف ! 

تسا مالسلا  هیلعقداص  رفعج  ماما  ترضح  حیاصن  ظعاوم و  زیمآ و  تمک  تا ح_ _ مل زا ك_ يا  هرا  رد پ_ مو :  ف_ص_ل س_

لوا تمسق 

هب نکم  رظن  ییاناوت و  يرگناو و  رد ت_ تسا  وت  زا  رت  تسپ  هک  یسک  هب  نک  رظن  نارمح !  يا  نیعا ،  نب  نارمح  هب  دومرف  لوا _ 
راوازـس هدش و  وت  يزور  تمـسق و  هچنآ  هب  دش  یهاوخ  رتعناق  ینک  راتفر  متفگ  هچنآ  هب  هاگره  سپ  تسا ،  وت  زا  رتالاب  هک  یـسک 

ناد ك_ه ع_م_ل و ب_ دو ؛ را خ_ _ گدرور زا پ_ ار  يدا  _ يز يو  _ب ش_ جو _ن_ك_ه م_س_ت_ يا يارب  تـــــسا 
زا رت  تعفنم  اب  _ي  عرو تسین  هک  نادب  و  نیقی ؛  ریغ  هب  رایـسب  لمع  زا  ادـخ  دزن  تسا  رته  مئاد و ك_م ب_ا ي_ق_ي_ن ب_

نانم و ؤم  تیذا  ندرک  كرت  یهلا و  مراحم  زا  ندرک  بانتجا 
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رتررض اب  یلهج  تسین  یفاک و  زیچ  هب  تعانق  زا  رتعفن  اب  یلام  تسین  قلخ و  نسح  زا  رتاراوگ  یـشیع  تس  و ن_ي_ ناشیا ؛  تبیغ 
(35  .) يدنسپدوخ بجع و  زا 

ار دوخ  هک  ندـمآ  نوریب  رد  تسا  مزـال  وت  هک  اریز  اـیم ؛ نوریب  ییاـین  نوریب  تلزنم  زا  هک  یناوـتب  رگا  ترـضح  نآ  دوـمرف  مود _ 
ح_ف_ظ _ن_ه ن_ك_ن_ي ،  هاد اــیر و ت_ص_ن_ع و م_ يربـن و  دــسح  ییوـگن و  غورد  ینکن و  تـبیغ  ینک :  ظــفح 

لزنم رد  رگا  _ن  کل _ت ،  سا مدر م_ش_ك_ل  رد ب_ي_ن م_ _ي  صا _ن م_ع_ يا زا  ار  دو  ندر ش_خ_ص خ_ ك_
هگن شا ،  هناخ  ناملس  مدآ م_ يار  _ت ب_ سا _ع_ه  مو بو ص_ دومرف خ_ سپ  تسا  هدوسآ  اهنآ  ّرـش  زا  دیاین  نوریب  دنامب و 

(36) .ار دوخ  جرف  سفن و  نابز و  مشچ و  نآ  رد  دراد  یم 

لاز و _ت_ عا _ش  _يا مر _ن ف_ يا رد  تر  نآ ح_ض_ هدو  _ مر _ي_ب ف_ غر ك_ه ت_ _د : يو فــــــــــل گ_ م_ؤ 
تــسا فــلتخ  لاز م_ _ت_ عا رد ب_با  _تا  ياور و  ار ، یلا  _س ب_ا ح_ق ت_ع_ نا مدر و  زا م_ ندر  هرا ك_ ك_ن_

هب اجنیا  رد  ام  دشاب و  فلتخم  تاقوا ،  صاخـشا و  هب  تبـسن  دیاش  نآ و  زا  تهارک  رد  يا  هراپ  هدش و  دراو  نآ  حدم  رد  يا  هلمج 
 : مینک یم  هراشا  ود  ره 

ار _ه_ا  نآ دمحا ب_ن ف_ه_د  خیش  هک  تسا  یتیاور  دش  رکذ  هک  هچنآ  زا  ریغ  هب  هدش  دراو  لازتعا  حد  رد م_ _چ_ه  نآ _ا  ما
؛  هدرک رکذ  تسا  لومخ  تلز و  رد ع_ ك_ه  ك_ت_با ت_ح_ص_ي_ن )  رد ( 

: دوـمرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یل  لو ص_ _ سر تر  دو ك_ه ح_ض_ _ن م_س_ع_ با زا  هدر  _ت ك_ ياور هـل  زا ج_م_
هب هک  ینامز  مدرم  رب  دمآ  دهاوخ  يا  هنیآ  ره 
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هب یخاروـس  زا  رگید و  هوـک  رـس  هـب  هوـک  رــس  زا  دـنک  رارف  هـکنآ  رگم  ین  _ يد _ب  حا _ن ص_ يد _د  نا _ت ن_م_ مـال س_
نادـند هب  ار  شیاه  هچ  گر ب_ ادا گ_ هکنآ م_ب_ سرت  زا  هاـبور  هک  ناـنچمه  ینعی  شیاـه ،  هچب  اـب  هاـبور  دـننام  یخاروس 

رو _د ه_م_ي_ن_ط_ نا ظو ب_م_ شا م_ح_ف_ دــنک ك_ه ب_چ_ه  یم  رارف  خاروــس  نآ  هـب  خاروــس  نـیا  زا  هــتفرگ 
یلـص هّللا  لوسر  ای  دـنتفگ : .دـنک  ظفح  اـه  _ نآ زا  لاز  _ت_ عا مدر ب_ه  زا م_ ار  _ن_ش  يد _د  _ن ب_يا يد _ب  حا ص_

_د م_ع_ي_ش_ت م_گ_ر سر _ت_ي ك_ه ت_ قو رد  دو : _ مر ف_ نا ؟  _ مز نآ  تسا  نامز  هچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
امش ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ : تبوزع .  دو  لال م_ي ش_ تقو ح_ نآ  رد  سپ  ادخ  ياه  تیـصعم  ب_ه 

رد و _ر پ_ گا تسا و  شرداـم  ردـپ و  تسد  رب  درم  كـاله  ناـمز  نآ  رد  نکل  یلب و  دوـمرف : جـیوزت ؟  هب  دـیدومرف  رما  ار  اـم 
هب _د  _ت_ه ب_شا شاد دـالوا ن_ نز و  رگا  تسا و  شدـالوا  شنز و  تـسد  هـب  شکـاله  _د  _ت_ه ب_شا شاد ردا ن_ م_

یگنت هب  ار  وا  دـننک  یم  شنزرـس  دومرف : تسا ؟  اهنآ  تسد  رب  شکـاله  هنوگچ  دـنتفگ : تسا .  شناـگیاسمه  ناـشیوخ و  تسد 
(37  .) كاله دراوم  رد  ار  وا  دننک  یم  دراو  ات  درادن  ار  نآ  تقاط  هک  يزیچ  هب  دننک  یم  فیلکت  شاعم و 

 : هدش تیاور  هک  تسا  یئاهب )  خیش  نیعبرا  رد ( 

ار ادخ  وا  تی  ؤر  هک  یسک  اب  دومرف : مینک ؟  تسلاجم  یک  اب  ام  هّللا !  حور  ای  هک  دنتفگ  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هب  نویراوح 
مالک امش  ملع  رد  دنک  دایز  دروایب و  امش  دای  هب 
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_ت سلا زا م_ج_ دار  م_ دنامن ، یفخم  هک  هدومرف  ثیدح  نیا  نایب  رد  یئاهب  خیش  .وا  لمع  ترخآ  هب  ار  امـش  دهد  _تب  غر وا و 
راعـشا ثیدـح  نیا  رد  ار و  تبحاـصم  تطلاـخم و  تفلا و  دوش  لـما  _ت ك_ه ش_ سا يز  نآ چ_ي_ _ث  يد _ن ح_ يا رد 

_ن يا دض  دشاب  اراد  هکنآ  هب  دسر  هچ  ات  وا  اب  تطلاخم  تسلاجم و  تسین  هتسیاش  دشابن  تافـص  نیا  ياراد  هک  ره  هکنآ  هب  تسا 
لا ك_س_ي ك_ه ح_ق _ا ب_ه ح_ شو م_ا پ_س خ_ نا  _ مز _ل  ها م_ث_ل ب_ي_ش_ت_ر  .ار  ص_ف_تا 

يادـخ هب  سنا  دـنک و  تشحو  ناشیا  زا  دـیوج و  لازتعا  يرود و  نا  _ش_ يا زا  _د ك_ه  هد _ي_ق  فو ار ت_ وا  یلا  ت_ع_
سفن يارب  نآ  ببـس  هب  دوش  یم  لصاح  دیامن و  یم  دـساف  ار  نید  دـناریم و  ار م_ي  لد  مدرم  نیا  اب  تطلاخم  انامه  دریگ ، یلاعت 
دننام مدرم  زا  نک  رارف  هک  ثیدح  رد  هددـش  دراو  نیبم و  نارـسخ  هب  ار  صخـش  دـناسر  یم  _ت و  سا کل  یتاکلم ك_ه م_ه_

.ریش زا  ندرک  رارف 

هّللا لو  _ سر _ن  در ك_ه ي_با ضر ك_ مال ع_ _ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ _ي ب_ه ح_ض_ خر فور ك_ و م_ع_
ریگ هتخانـشن  دومرف : امرفب ، رتدایز  درک : ضرع  ار ، دوخ  نایانـشآ  ناگتخانـش و  نک  مک  دومرف : اـمر ، _ي_ت_ي ف_ صو ار  م_

(38) .ار دوخ  ناگتخانش 

 : میامن لقن  ار  را  _ع_ شا _ن  يا ما  _ن م_ق_ يا رد  مد  _ يد _ب  سا ك_ه م_ن_ _د : يو ف_ق_ي_ر گ_

راوید رب  يور  هک  دش  اهلاس 

راید رهش و  درگ  هب  مرآرب  لد 

یمدآ ناشن  مبایب  ات 

ییمرحم میسن  يو  زا  دیاک 

مشاب وا  ياپکاخ  مورب 

مشاپ وا  ياپ  ریز  ناج ،  دقن 

مدای دهد  ادخ  زا  شندید 

مدازآ دوخ  ندید  زا  دنک 

شوگ رد  منک  اج  وچ  ار  شنخس 

شوماخ يرونخس  زا  مدزاس 

تسین ادیپ  هناشن  سک  نیا  زک  هو 
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يرثا
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تسین اعطق  هنامز  رد 

تسا يو  هک  مرب  نامگ  ار  یسک  رو 

تسا يو  هک  نانچنآ  رهاظ  دوش  نوچ 

رورغم دوخ  هب  یبجعم  شمبای 

رود شناد  نید و  لها  زا  شروط 

يدرد شلد  رد  راک  نیا  زا  هن 

يدرگ شخر  رب  هار  نیا  زا  هن 

يربخ شتیارد  ملع  هن ز 

يرثا شتیاور  ّرس  هن ز 

هن يوعد  ریغ  هب  وا  نخس 

هن ینعم  چیه  يوعد و  همه 

لیلد هبوت  هب  دوش  ار  نابلاط 

لیبس دهز  يوس  هب  دیامنب 

تسا نک  هاچ  قلخ  هار  رس  رب 

تسا نزهار  هک  وا  تسین ،  امنهر 

وا زا  هر  قح  دوس  هب  مگ  موش  نوچ 

وا زا  هّللابذوعن  ناطیش  تسه 

ییابیکش دوب  ار  یسک  رگ 

ییاتکی تسا و  ییاهنت  تقو 

ندرک اوزنا  يوس  رد  هناخ 
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ندروآ تلزع  راوید  هب  ور 

نتسب ادخ  رب  هراب  کی  هب  لد 

نتسسگب قلخ  رکف  زا  رطاخ 

ساپ یپ  زا  نتسشن  لد  رد  رب 

سافنا درذگن  هدوهیب  هب  ات 

هراّما سفن  ياغوغ  رو ز 

هراچ تدشابن  یسیلج  زا 

سیفن ياهباتک  سینا  وش 

سیلج ریخ  نامّزلا  یف  اّهنا 

راد دوخ  اب  شوگ  ریگ و  يا  هشوگ 

راد دوخ  اب  شوه  لقع و  هدید 

شاب لد  بحاص  سفن و  زا  رذگب 

شاب لد  بقارم  ناکم  الا  بسح 

بهار متـسین ،  بـهار  نـم  تـفگ :  بـهار !  يا  دـنتفگ : نـینچ  ناـناب  _ هر زا  _ب_ي  هار هد ك_ه ب_ه  _ت ش_ و ح_ك_يا
رار _ت_ه ف_ سو شیالب و پ_ي_ رب  دـنک  ربص  شیاـه و  تمعن  رب  ار  ادـخ  دـنک  دـمح  دـسرتب و  یلاـعت  قح  زا  هک  تساـجک 

_ن يا رد  ار  دو  هدــنزگ ه_س_ت_م خ_ یگــس  سپ  نـم  اــما  دوــخ و  هاــنگ  زا  دــنک  رافغتــسا  ادــخ و  يوــس  هـب  ك_ن_د 
(39) .دنشاب _ت  حار زا ش_ر م_ن  _ت ن_ك_ن_م و  يذا ار  مدر  ما ك_ه م_ هدر  _ع_ه ح_ب_س ك_ مو ص_

ار _ب_ي  هار _د ك_ه گ_ف_ت :  هاز زا ق_ث_م  هد  و ن_ق_ل ش_
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 ، قشع زا  هدش  هتشگرس  ای  هودنا  زا  هدش  دوخ  یب  هک  یسک  دننام  ینعی  هلاو  لثم  سد  _ق_ ملا مد ب_ر ب_با ب_ي_ت  _ يد
هتفرگ نایم  رد  ار  وا  ناگدـنرد  هک  شاب  یـسک  لثم  ای  _ ند رد  گ_ف_ت :  _ي_ت_ي ك_ن ،  صو ار  متفگ ك_ه م_ وا  هب 
بـش سپ  دنزگب ، ار  وا  نادند  هب  دنک  يزاب  ای  دننک  هراپ  ار  وا  دنک  تلفغ  هک  دسرت  یم  تسا  ناسرت  فئاخ و  وا  سپ  دن  _ ب_شا

رد نزح  هودـنا و  هب  درذـگ  یم  شزور  و  ناـگد ،  رور ش_ نآ م_غ_ رد  دـنا  نمیا  هک  یلاـح  رد  سرت  فوخ و  هب  درذـگ  یم  وا 
رتداـیز متفگ ،:  تفر ،  تفگ و  ار  _ن  يا را ، _ي_ز و ب_ي ك_ چا نا ن_ _ مدر نآ م_ رد  دنلاحـشوخ  كاـنحرف و  هـک  یلاـح 

 . مک بآ  هب  دنک  یم  تعانق  هنشت  مدآ  دومرف : وگب ،

 : يدعس خیش  زا  ماقم  نیا  رد  رعش  دنچ  نیا  تسا  بسانم 

ینادب تذل  كرت  تذل  رگا 

یهاوخن تذل  سفن  تذل  رگد 

يدنبب دوخ  رب  قلخ  زا  رد  نارازه 

ینامسآ رد  دشاب  زاب  ترگ 

ینامزاب ناوراک  زا  مسرت  یم  هک  رس  رد  باوخ  نکاس و  يور  یم  نانچ 

ردارب ناج  تسا  نیمه  تیصو 

یناوت ات  نکم  عیاض  تاقوا  هک 

نم دوش و  هدوبر  منید  هک  مدیـسرت  تفگ  ینک ؟  هرانک  مدرم  زا  تشاد  نیا  هب  ار  وت  زیچ  هچ  هک  دـنتفگ  یبهار  هب  هک  هدـش  هتفگ  و 
 . مشابن تفلتم 

: َلیق ام  َمِْعَنل  َو 

دنا هدرب  نایمدآ  زا  تفرعم 

دنا هدرب  نایم  ار ز  نایمدآ 

متخیمآرب هک  ره  سفناب 

متخیرگب هک  دوب  نآ  تحلصم 

تشادن ییامهّرف  سک  هیاس 
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تشادن ییافو  يوب  سک  تبحص 

تشگ رود  ناهج  ناکین ز  تبحص 

تشگ روبنز  هناخ  لسع  نءاش 

دنامن مدآ  لگ  ردنا  تفرعم 

همه رد  یلد  لها 
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دنامن ملاع 

؟ َساّنلا َْتلَزَتعا  ِهّللا ! ِلوُسَر  َْنباَی  مالسلا :  هیلع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَِجل  يرْوَّثلا  َلاق  ) 

 ( ِدا ؤُْفِلل  َنَکْسَا  َدارِفنِالا  ُْتیَاَرَف  ُناوْخَالا  َرَّیَغَت  ُنامَّزلا َو  َدَسَف  ُنایْفُس ! ای  مالسلا :  هیلع  َلاقَف 

 : مالسلا هیلع  َلاق  َُّمث 

ِبِهاّذلا سِمَا  َباهَذ  َءافَْولا  َبَهَذ 

(40) ِبِراُوم ِِلتاُخم َو  َْنَیب  َساّنلاَو 

افَّصلاو َهَّدَوَْملا  ْمُهَْنَیب  َنُونْفَی 

مینک یم  افتکا  ام  تسا و  رایـسب  سپ  هدـش  دراو  لازتعا  زا  تهارک  رد  يز ك_ه  نآ چ_ي_ _ا  ما ( 41) ٍبِراقَِعب ٌهَّوُشْحَم  ْمُُهبُوُلق  َو 
نیا رد  قلخ  هماع  زا  لازتعا  هک  تسا  نآ  شصّخلم  هدرک ،  رکذ  هویحلا )  نیع  رد (  هّللا  همحر  یـسلجم  همالع  هچنآ  هب  ماقم  نیا  رد 

نارامیب تدایع  ناش و  _ يا _ت  _تا قال ناردارب م_ؤ م_ن و م_ ندید  تلیـضف  رد  رایـسب  ثیداحا  هکنانچ  تسین ،  حودمم  تما 
زا کی  چـیه  تسا و  هدـش  دراو  ناشیا  جـئاوح  ياضق  ناشیا و  ياه  هدرم  هزانج  هب  ندـش  رـضاح  ناشیا و  ناجاتحم  تناعا  ناشیا و 

لئاسم لیـص  ار ت_ح_ _ل  ها هر ج_ _ تاو _ث م_ت_ يدا _ حا _م_عا و  جا _ض_ا ب_ه  يا دو و  عمج ن_ش_ تلزع  اب  اهنیا 
عمج تلزع  اب  اـهنیا  زا  کـی  چـیه  تسا و  بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قلخ و  تیادـه  ملاـع ،  رب  تسا و  بجاو  هیرورض 

.دوش یمن 

مال _ سلا هیلع  قداـص  ترـضح  تمدـخ  هب  یـصخش  هک  هدرک  تیاور  ربتع  _ن_ي ب_ه س_ن_د م_ یل _چ_ه ك_ نا چ_ن_
_ه نا رد خ_ _ت و  سا هدرک  تسرد  ار  دوخ  داقتعا  تسا و  هتـسناد  ار  عیـشت  بهذـم  تسه  یـصخ  در ك_ه ش_ ضر ك_ ع_

دوخ لئاسم  هنوگچ  صخش  نیا  هک  دومرف  ترضح  دنک ، یمن  ییانشآ  دوخ  ناردارب  اب  دیآ و  یمن  نوریب  تسا و  هتـسش  دو ن_ خ_
.دریگ یم  دای  ار 

امش رب  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  ربتعم  دنس  هب  و 
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 . ندش رضاح  ناشیا  هزانج  هب  نداد و  ناشیا  يارب  یهاوگ  ندرک و  ترواجم  وکی  مدر ن_ دجاسم و ب_ا م_ رد  ندرک  زامن  هب  داب 
مدر ه_م_گ_ي ب_ه تسین و م_ ینغتسم  مدرم  زا  تسه  هدنز  یمدآ  ات  مدرم و  ترـشاعم  زا  ار  امـش  تسا  راچان  هک  یتسرد  هب 
دو ك_ه _ مر مل ف_ هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  .د و ح_ض_ _ن_ جا _گ_ر م_ح_ت_ يد ي_ك_

هثاغتسا یسک  هک  دونشب  هک  یسک  و  تسین ،  ناملسم  وا  دشاب  هتشادن  ناناملـس  روما م_ هب  مامتها  دنک و  حبـص  ك_س_ي ك_ه 
ترــضح نآ  زا  و  تـسین .  ناملــسم  وا  دــنکن ، _ت  _با جا _د و  بـل _ت م_ي ط_ نا _ عا نا  _ نا _ مــل زا م_س_ دــنک و  یم 

؟  تسیک ادخ  دزن  مدرم  نیرتبوبحم  هک  دندیسرپ 

.دسر یم  رتشیب  ناناملسم  هب  شعفن  هک  یسک  دومرف :

_د نواد اد ب_ك_ن_د خ_ يارب خ_ زا  ار  دوخ  نم  ؤم  ردارب  تراـیز  هکره  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  و 
اراو لا ت_و و گ_ اـشوخ ح_ دـننک : ادـن  ار  وا  هـک  دــنادر  ّ_ل گ_ كو ار م_ کـل  راز م_ دا ه_ نا ه_ف_ت_ _ي_ مـلا ع_

مالسلا هیلع  رقابدّمحم  ماما  ترضح  تمد  هک ب_ه خ_ تسا  هدرک  تیاور  همثیخ  زا  ربتعم  دنس  هب  و  وت ! يارب  زا  تشه  دا ب_ ب_
ناسرب و ناشیا  هب  نم  مالس  ینیب  هک  ار  ام  ناتـسود  نایعیـش و  زا  سکره  همثیخ !  يا  هک  دومرف  منک  عادو  ار  ترـضح  نآ  هک  متفر 

ناش _ يا ءار  هب ف_ق_ نایعیش  ءاینغا  دنناسر  عفن  هکنیا  میظع و  دنوادخ  يراکزیهرپ  هب  نک  تیصو  _ب م_ن  نا زا ج_ ار  ناشیا 
هب دننک  تاقالم  ار  رگیدکی  اه  هناخ  رد  ناگدرم و  هزانج  هب  ناشیا  ناگدنز  دنوش  رضاح  ار و  ءافعـض  ناشیا  ءایوقا  دنیامن  تناعا  و 

نتشاد تبحص  ناشیا و  تاقالم  هک  یتسرد 
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مالـسلا هیلع  قداص  ترـض  .دراد و ح_ هدنز  ار  ام  بهذـم  هک  ار  يا  هدـنب  دـنک  محر  ادـخ  دوش ، یم  عیـشت  رما  ءایحا  ثعاب  ناشیا 
رب دـینک و  یناـبرهم  یتـسود و  ادـخ  يارب  زا  رگ  _ يد دیـشاب و ب_ا ي_ك_ ناردارب  رگیدـکی  اـب  هک  دوـخ  باحـصا  هـب  دوـمرف 

ثیدح رد  .دینکب و  قح  بهذم  ءایحا  دییامن و  هرکاذم  ندید  رما  رد  دییام و  _تا ن_ قال ار م_ رگیدـکی  دـینک و  محر  رگیدـکی 
رازه ك_س منک و  دازآ  هدـنب  رازه  هکنیا  زا  تسا  رتهب  نم  دزن  نم  ؤم  ردارب  تجاح  رد  ندر  دومرف ك_ه س_ع_ي ك_ رگید 

 . متسرف هّللا  لیبس  دا ف_ي  راو ك_ن_م و ب_ه ج_ه_ هدر س_ ما ك_ _ جل _ن و  يز نا  _ب_ سا ار ب_ر 

مود تمسق 

لیاضف نیا  زا  یمورحم  بجوم  تلزع  هک  تسا  رهاظ  تسا و  هدش  دراو  هرتاوتم  ثیداحا  روما  نیا  زا  کی  ره  رد  ناد ك_ه  و ب_
_ي ترو رد ص_ _ت ،  سا ناد خ_قل  زا ب_ تلز  اهنآ ع_ زا  دارم  تسا  هدـش  دراو  تلزع  باب  رد  هک  رابخا  زا  یـضعب  تسا و 
هن رگا  _ن_د و  نا _ سر _ن ك_س  يا _ن_ي ب_ه  يد رر  ددرگن و ض_ ناشیا  تیادـه  بجوم  ناـشیا  ترـشا  ك_ه م_ع_

حودمم هک  یتلزع  نآ  هکلب  تسا  تادابع  لضفا  زا  _ت و  سا نار  هویش پ_ي_غ_م_ب_ ناهارمگ  تیاده  ناکین و  اب  ترشاعم 
قلخ ترـشاعم  هدـسفم  هک  اریز  دـیآ ؛ یم  زین  توـلخ  رد  تسا  مومذـم  هک  یترـشاعم  نآ  تسا و  رـسی  زین م_ مدرم  ناـیم  رد  تـسا 

_ل ها تر  _ نا و ت_ض_ي_ي_ع ع_م_ر ب_ه م_ع_شا _ش_ يا قـال  _ خا _ي_ا و ت_خ_ّقل ب_ه  ند م_ي_ل ب_ه 
زا لز  _ت ك_س_ي ك_ه م_ع_ت_ سا را  و ب_س_ي_ _ت .  سا نا  _ش_ يا _ب_ت ب_ا  حا _ل و م_ص_ طا ب_

ها _ه ت_ح_ص_ي_ل ج_ جو ار م_ت_ وا  ساو  تلز ج_م_ي_ع ح_ نآ ع_ رد  نا  _ت و ش_ي_ط_ سا خ_قل 
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قالخا دراد و  ترـشاعم  نا  _ش_ يا اب  بلق  بسح  هب  اما  تسا  رود  ناشیا  زا  دـنچره  تسا و  هدـینادرگ  اـی  _ ند را  _ت_ب_ عا و 
رایـسب ناشیا  راوطا  زا  دـشاب و  ایند  لها  سلاـج  نا م_ رد م_ي_ هک  یـسک  رایـسب  هچ  دـنک و  یم  تیوقت  دوخ  سفن  رد  ار  ناـشیا 

نوچ ترـشاعم  نمـض  رد  ددرگ و  ایند  زا  وا  ترف  وا و ن_ ّ_ه  _ي و ت_ن_ب ها _ گآ يدایز  ثعاب  ترـشاعم  نآ  دشاب و  ردکم 
_ه_يا باو ضار ص_ح_ي_ح_ه ث_ _ غا زا  نآ  نا ي_ا غ_ي_ر  _ش_ يا _ت  ياد زا ه_ تـــــــــسا  ادـــــــــخ  وا  ضرغ 

.دنک لصاح  ع_ظ_ي_م 

هک تــسا  لوــق  مــال م_ن_ _ سلا _ه  یل قدا ع_ ما ص_ _ ما تر  زا ح_ض_ _چ_ه ب_ه س_ن_د ص_ح_ي_ح  نا چ_ن_
_ب_ت ك_ن_د و حا نا م_ص_ _ش_ يا ندب ب_ا  هب  دسانـش و  ار  دوخ  هنامز  مدرم  هک  یمانمگ  شوماخ و  هدنب  لاح  اشوخ 

.دسانش نطاب  رد  ار  ناشیا  وا  دنسانش و  رهاظب  ار  وا  سپ  دیامنن  تبحاصم  لد  نا ب_ا  _ش_ يا لا  _م_ عا رد  نا  _ش_ يا ب_ا 

رد ناـشیارب  قلخ و  هتـسیاشان  راوطا  زا  دـشاب  لزتع  لد م_ _ت ك_ه  سا نآ  تلز  زا ع_ _ت  سا بول  _چ_ه م_ط_ نآ پ_س 
زرتحم ناشیا  دسافم  زا  ددرگ و  عفتنم  ناشیا  دـئاوف  زا  دـشاب و  هتـشاد  دوخ  دـنوادخ  هب  لکوت  هتـسویپ  دـشاب و  هتـشادن  دامتعا  روما 

دنک یم  رتیوق  ار  همیمذ  تافص  رثکا  هکلب  دنک  یمن  یمدآ  را  هرا ك_ زا خ_قل چ_ _ي  نا _ر ن_ه پ_ن_ه_ گا _د و  ب_شا
(42  .) کلذ ریغ  ایر و  بجع و  دننام 

) ؛ ٌِهیَفاع ِءالَبلا  َنِم  َناک  ِءالَْبلا  َیِلا  ُءالَْبلا  فیُضا  اِذا  مالسلا ( :  هیلع  َلاق  موس _ 

(43  .) تیفاع ءالب  نآ  زا  دوب  دهاوخ  ءالب ، رب  ییالب  دیآرب  هاگره  ترضح :  نآ  دو  _ مر ي_ع_ن_ي ف_

هدومرف هک  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  شدج  مالک  هب  تسا  هیبش  ترضح  شیامرف  نیا  دیوگ : ریق  ف_
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:

شیاشگ یتخـس ،  ند  _ي_ سر نا  _ دز پ_يا ن_ ُءاخَّرلا : )  ُنوُکَی  ِءالِبلا  ِقَلِح  ُِقیاضَت  َدـْنِع  ُهَجْرُْفلا َو  ُنُوکَت  ِهَّدِّشلا  یِهاـنَت  َدـنِع  ) 
(44  .) تسا شیاسآ  الب ، ياه  هقلح  دندش  گنت  دزن  تسا و 

 ، تسا یناسآ  يراوشد  اب  هک  یتسرد  هب  هدومرف :  یلاـعت  قح  ینعی  45 ؛ )  ( ) ارُْسی ِرْسُعلا  َعَم  َّنِا  ارُْسی ، ِرْـسُعلا  َعَم  َّنِاَف  یلاعت (  هّللا  لاق 
 : هدومرف زاب 

 . تسا یناسآ  يراوشد  اب  نانامه 

ُ_ْم كِد _َ حَا ْیل  _َ ِ_َم ع ْ_ك ُحا اذِاـَـف  اـــْهَیِلا  َیِهَْتنَت  ْنَا  َّدـــُبال  ٌتاـــیاغ  ِتاـــبَکَّنِلل  َّنِا  مالـــسلا :  هــیلع  نــینم  ؤــملاریما  لا  و ق_ ) 
ترضح ینعی  اهِهُور ؛ )  _ْ َ_ك ٌدئ ف_ي م ازا  _ ِهلا ْ_ب_ ِقا َْدنِع  اهیف  ِهَلیْحلا  َلامْعَا  َّنِاَف  َزوْجَت  یّتَح  ِْربْصَْیل  اَهل َو  ءاْطا  َ_ط_ ْیل _َ ف
تیاهن نآ  هب  دـیاب  راـچان  ّدـبال و  هک  تسا  تاـیاهن  راـگزور  ياـهتبکن  يار  _ا ب_ نا هک ه_م_ هدومرف  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 

ات دیامن  نآ و ص_ب_ر  يارب  زا  ار  دوخ  رس  دنک  تسپ  اهامش  زا  یکی  رب  دیدرگ  مکحم  راوت و  _ سا ها  _ گر پ_س ه_ دنسرب ،
(46  .) نآ هورکم  رد  دنک  یم  دایز  تسا  هدومن  ور  هک  یماگنه  نآ  رد  ریبدت  هلیح و  ندرب  راک  هب  انامه  درذگب 

تبقاع هک  مغ  روخم  شاب و  روبص  لد  يا 

دوش رحس  بش  نیا  ددرگ و  حبص  ماش  نیا  و 

زا دـیاب  رب  ناشیا  رب  درک  تشپ  هاگره  ار و  ناشیا  ریغ  نساحم  ناشیا  هب  دـناشوپب  یموق  رب  درک  ور  اـیند  هاـگره  هدومرف :  مراـهچ _ 
(47) .ار ناشیا  نساحم  ناشیا 

 : هدومرف هک  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  شدج  مالک  هب  تسا  هیبش  مالک  نیا  هک  دیوگ : فل  ؤم 

 ( : ِهِسْفَن َنِساحَم  ُْهتَبَلَس  ُْهنَع  ْتََربْدَا  اِذا  ِهِْریَغ َو  َنِساحَم  ُْهتَراعَا  ٍدَحَا  یلَع  اْینُّدلا  َ_َِتل  ْ_ب قَا اِذا  ) 

يور نوچ  ینعی 
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ياهوکین نساحم و  وا  زا  دـیابر  یم  وا ، زا  دـینادرگ  تشپ  نوچ  ار و  نارگید  ياهییوکین  وا  رب  دـهد  یم  هیراع  یـسک  رب  اـیند  داـهن 
(48) .ار وا  سفن 

_ك_ي مر ییحی ب_ نـب  رفعج  قـح  رد  دیــشر  دوـب ، دــعاسم  علاــط  تـخب و  ار  هـکمارب  لآ  هـک  یما  _ يا رد  _ن_د : يو گ_
ینعی بتکا ،  و  لیفط ،  نب  رماـع  زا  تسا  رتعاجـش  هدـعاس و  نب  ّسق  زا  _ت  سا _ص_ح  فا وا  درو ك_ه  ق_س_م م_ي خ_

ریبز نب  بعص  زا م_ _ت  سا ترو ت_ر  شو ص_ باطخلا و خ_ نب  رمع  زا  تسا  رت  یـسایس  دیمحلادبع و  زا  تسا  رت  هدنـسیون 
زا تسا  رت  یخـس  کلملادـبع و  يارب  جاـجح  زا  وا  يارب  زا  تسا  رت  هاوخریخ  ینعی  حـصنا ،  و  دوبن ، تروص  شوخ  رفعج  هکنآ  اـب 

رکنم ش_د ح_ت_ي ار  مامت  دـش  نوگنرـس  ناشیا  علاط  نوچ  و  بوقعی !  نب  فسوی  زا  تسا  رت  فیفع  رف و  نب ج_ع_ هّللادـبع 
هکنآ لصاح  .وا  تحامـس  تسایک و  دننام  دوبن  نآ  دو و ك_س_ي م_ن_ك_ر  رد ج_ع_ف_ر ب_ _ي ك_ه  فا _ صوا
لقن ینـساحم  تالا و  وا ك_م_ يار  دـنراد و ب_ تسود  ار  وا  دـنتفای  هکره  رد  سپ  دـنناهج  نیا  عاتم  بلاط  ایند و  ءاـنبا  مدرم ، 

ِّل _ُ َ_ْن ك _ا ع ضِّرلا ْ_ُن  َ_ي ع چ_ه (  _د ؛ _ي_يا نرد نا  _ش_ يا مشچ  هب  وا  ياهبیع  هلب  دنـشوپب  مشچ  وا  ياهبیع  زا  دـننک و 
 : هتفگ رعاش  هک  تسا  نانچ  تسرپایند  مدرم  لاح  پ_س  ٌَهل . )  _ یل _َ ْ_ٍب ك َ_ي ع

تخاون هنامز  ار  هکنآ  دنتسود 

دنکف هنامز  ار  هکنآ  دننمشد 

(49  ( ) .ِهُِّما ِّبُح  یلَع  ُلُجَّرلا  ُمالُیال  اینُّدلا َو  ُءاْنبَا  ُساّنلَا  مالسلا ( :  هیلع  نی  _ؤ م_ن_ ملار _ي_ ما َلا  ق_

هک تساوخ :  یتیصو  بانج  نآ  زا  هک  یسک  نآ  هب  دومرف  مجنپ _ 
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تدوخ ریغ  هب  وگم  تدوخ و  یصو  شاب  هدوب  ار و  دوخ  هشوت  شیپ ،  زا  تسرفب  ار و  تترخآ  رفـس  گرب  زاس و  نک  هدامآ  ایهم و 
(50  .) تسا راک  رد  وت  يارب  هک  يزیچ  وت  يارب  دتسرفب  هک 

تسرف شیوخ  روگ  هب  یشیع  گرب 

تسرف شیپ  وت  سپ  دراین ز  یسک 

 : لاق نم  نسحا  دقل  و 

رهد یقاس  تسد  هک  شیپ  ناز 

رهز دنکفا  تدارم  ماج  رد 

راتسد هالک و  نیا  هد  تسد  زا 

رآ تسد  هب  یلد  نکب و  يدهج 

تسین هلک  اب  هشیمه  سءار  نیاک 

تسین هم  وچمه  هشیمه  يور  نیو 

شیوخ هشوت  رهب  نک و  ناسحا 

شیپ تدوخ  زا  تسرفب  يداز 

غراف مالسلا  اهیلع  هرهاط  هقیدص  نفد  زا  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  نوچ  هک  هدرک  تیاور  هّللا  همحر  يزار  حتفلاوبا  خیش 
امش نانز  دنتـسشن و  وا  رد  ناتیاهارـس  دش و  میـسقت  ناتیاهلام  _ا ، هرو _ل گ_ ها يا  امـش  رب  مالـس  دومرف : تفر و  ناتـسربق  هب  دش 

؟  تسیچ تسا  امش  دزن  هکنآ  ربخ  تسا ،  ام  دزن  هک  تسا  نآ  ربخ  نیا  دندرک  رهوش 

هتـسیاش میدرک و  نایز  میتشاذـگ  زاب  هچنآ  و  میتفای ،  میداتـسرف  شیپ  زا  هچنآ  میدرک و  دوس  میدروخ  هچره  هک  داد  زاوآ  یفتا  ه_
 : يدعس خیش  زا  تیب  دنچ  نیا  ماقم  نیا  رد  تسا 

ناسر تحار  ياشخب و  شوپ و  روخ و 

ناسخ يارب  يراد  هچ  یم  هگن 

تساوت ناک  هدب  نونکا  تمعن  رز و 
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تست نامرف  نوریب ز  وت  زا  دعب  هک 

نتشیوخ هشوت  ربب  دوخ  اب  وت 

نز دنزرف و  دیاین ز  تقفش  هک 

شیوخ هک  دوخ  یگدنز  رد  شیوخ  مغ 

شیوخ صرح  زا  دزادرپن  هدرمب 

وت تشگنارس  نوچ  يراوخمغ  هب 

وت تشپ  ناهج  رد  یسک  دراخن 

دوخ تیصو  رد  ترضح  نآ  دومرف  ش_ش_م _ 
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يزیچ دسج  رد  تسین  انامه  زور ، رد  ار  دوخ  مالک  بش و  رد  ار  دوخ  باوخ  نک  مک  بدنج !  رسپ  يا  هک  بدنج :  نب  هّللادبع  هب 
يا تفگ ،  نامیلـس  هب  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  درام  هک  یت  _ سرد پ_س ب_ه  نا ،  _ بز زا چ_ش_م و  دشاب  رتمک  شرکـش  هک 

 . ناشلامعا هب  مدرم  دنجاتحم  هک  يزور  رد  ارت  دنک  یم  جاتحم  نآ  هک  اریز  دایز ؛ باوخ  ینعی  باوخ ،  زا  زیهرپب  نم !  ناجرسپ 

نکم وزرآ  يراددوخ و  دزن  هک  يزیچ  نآ  هب  نکم  رظن  هدرک و  وت  تمـسق  دـنوادخ  هک  هچنآ  هب  نک  تعانق  هک  ترـضح  دومرف  و 
تشگن ریس  درکن  تعانق  هک  یسک  _د و  يدر دیزرو س_ي_ر گ_ تعانق  هک  یـسک  انامه  دیـسر ، یهاوخن  نآ  هب  هک  ار  يزیچ 

_ي سا _پ_ سا ت_ك_ب_ر و ن_ ير ،  _گ_ ناو لا غ_ن_ي و ت_ رد ح_ و  دوــــخ ، ترخآ  زا  ار  دوــــخ  هرهب  ریگب  و 
_ت هار ار ك_ وـت  هـب  ندـش  کـیدزن  مدرم  هـک  شاـبم  ظـیلغ  ّظـف  اـمنم و  یباـتیب  عزج و  يزیچ ،  یب  رقف و  لاـح  رد  م_ك_ن و 

یسک اب  نکم  _م_ه  صا ار و م_خ_ وت  دسانشب  هک  یسک  ار  وت  درمش  ریقح  هک  شابم  _ن_د و س_س_ت  _ت_ه ب_شا شاد
_ر و ما رد  _ه م_ك_ن  عزا _ت و م_ن_ سا زا ت_و  تسپ ت_ر  هک  یسک  اب  نکم  هیرخـس  ءازهتـسا و  تسا و  وت  زا  رتالاب  هک 

سک ره  هک  شاـبم  راوـخ  و  ار ، نادرخ  یب  ناهیفـس و  نکم  تعا  _ طا و  _ت ،  سا وا  _ل  ها نا ب_ا ك_س_ي ك_ه  _ مر ف_
دز _س_ت ن_ و ب_يا يد ،  _ حا _ت  دا م_ك_ن ب_ر ك_ف_يا _ت_م_ عا لا و  _ك_ تا _د و  هد رارق  تـحت  ار  وــت 

نآ و رد  ند  _ل ش_ خاد هار  یسانشبات  يراک  ره 
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(51  .) يوش نامیشپ  يوش و  راک  نآ  رد  لخاد  _ك_ه  نآ زا  ار پ_ي_ش  نآ  زا  ند  جرا ش_ هار خ_

 : هدومرف هدروآرد  مظن  هب  یماظن  خیش  ار  ریخا  هرقف  نومضم  هک  دیوگ : فل  ؤم 

تسخن ییآرد  هک  يراک  رس  رد 

تسرد نک  شندش  نوریب  هنخر 

راوتسا مدق  ياج  ینکن  ات 

راک چیه  بلط  رد  هنم  ياپ 

، دیامرف یتیصو  ار  وا  هک  درک  تساوخرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  ترـضح  زا  یـصخش  هد ك_ه  _ت ش_ ياور
 ، نآ _ب_ت  قا _ل ك_ن_ي ب_ه ع_ مءا يرما ك_ن_ي ت_ هب  مادـقا  یتساوخ  هاـگره  هک  ار  وت  منک  یم  تیـصو  دومرف :

يدرم هک  تسا  تـیاور  زین  و  ( 52  .) ینکن مادـقا  تسا  تلالـض  ّیغ و  رگا  ینک و  مادـقا  تـسا  حالـص  _د و  شر _ر  گا پ_س 
، داد باوج  ار  وا  هاـگنآ  درک  ثکم  یتعاـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربـمغیپ  دیـسرپ ، يا  هلءا  ترـضح م_س_ نآ  زا  يدوـهی 

(53  .) تمکح نتشاد  گرزب  ریقوت و  يارب  دومرف : دیتسناد ؟ یم  هک  يزیچ  رد  دیدومرف  ثکم  هچ  يارب  دیسرپ : يدوهی 

ِْریَغ یف  ُهُغُوُلب  َناک  ِِهْتقَو  ِْریَغ  یف  ٍلَمََعب  َءَدَْتبا  ِنَم  ُهَمادَّنلا َو  ُنوُکَت  ِهَلَجَْعلا ، َعَم  ُهَمالَّسلا َو  ُنوُکت  ِتُّبَثَّتلا  َعَم  مالـسلا ( :  هیلع  َلاق  متفه _ 
 ( . ِِهنیح

هلجع اـب  تـسا و  ینءاـت  _ل و  مءا رد ت_ _ت  مـال س_ دو : _ مر مــال ف_ _ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ ي_ع_ن_ي ح_ض_
رد وا  ند  _ي_ سر دو  _د ب_ هاو _ت_ش خ_ قو رد غ_ي_ر  يرما  هـب  دـنک  عورـش  هـک  یــسک  تـسا و  ینامیــشپ  تشادـن و 

 : هکنآ لصاح  ( 54  .) _ت_ش قو غ_ي_ر 

باتش يراد  هک  یمهم  رد  نکم 

باتم رب  نانع  ینءات  هار  ز 

دیدن سک  نایز  ینءات  ردنا  هک 

دیشک تلجخ  رایسب  لیجعت  ز 

_د، هدو ب_شا _س_ي ك_ه ب_ كر _م ه_ يراد _ت م_ي  سود دو ك_ه م_ا  _ مر ف_ ه_ش_ت_م _ 
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صو یلا م_خ_ص_ هک ح_ق ت_ع_ یتسرد  هب  هدننک .  افو  قودص ،  روبـص ، هدننک ،  ارادم  میلح ،  هیقف ،  مهف ،  اب  _ل ،  قا ع_
ياراد هک  یسک  نآ و  رب  ار  ادخ  دنک  دمح  دشاب  اهنآ  ياراد  هکره  سپ  قالخا ،  مراکم  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  ناربمغیپ  دینادر  گ_

ملح و رکـش و  ربص و  تعانق و  عرو و  دومرف : تسیچ ؟  اهنآ  دنتفگ : ار ، اهنآ  دنک  تلئـسم  ادخ و  يوس  هب  دنک  عرـضت  دـشابن  اهنآ 
(55  .) تورم یقلخ و  شوخ  نیقی و  تناما و  يادا  ندرک و  یکین  ییوگتسار و  تریغ و  تعاجش و  تواخس و  ایح و 

ُهّللا َكارَیال  دومرف ( : تسیچ ؟  تورم  هک  دـندرک  لا  تر س_ؤ  نآ ح_ض_ زا  هد ك_ه  _ت ش_ ياور _د : يو فل گ_ م_ؤ 
ار وت  هدرک  یهن  هک  ییاج  رد  یلاعت  دنوادخ  ار  وت  دـنیبن  هک  تسا  نآ  تورم  ینعی  َكَرَمَا ؛ )  ُْثیَح  ْنِم  َكُدـُقْفَی  َكاهَن َو ال  ُْثیَح 
رب مدقم  عرو  هفیر  قال ش_ _ خا _ن  يا رد  هک  نادب  و  ( 56) .اجنآ هب  ار  وت  درک  رما  هک  ییاج  زا  ار  وت  دـنکن  دوقفم  _ج_ا و  نآ زا 

تامرحم و كرت  عرو ك_ه  ار ك_ه  _ يز _د ؛ _ر ب_شا تـالا همه ب_ زا  شا  هبترم  هک  تفگ  ناوت  دـیاش  هدـش و  رکذ  همه 
ماقم نآ  هب  سک  همه  تلوهس  هب  هک  هیلاع  رایسب  تسا  يا  هجرد  هعیفر و  رایـسب  تسا  يا  هبترم  دشاب  تاحابم  یـضعب  هکلب  تاهبش 

.دندومرف هیصوت  عرو  هب  ار  دوخ  نایعیش  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  هدش  رایسب  اذهل  .دیسر  دهاوخن 

يزیچ سپ  منک  تاقالم ن_م_ي  ار  امش  هشیمه  نم  هک  درک  ضرع  ترضح  نآ  تمدخ  یفقث  دیعس  نب  ورمع  هک  هدش  تیاور 
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، داـهتجا عرو و  هّللا و  يو  تیـصو م_ي ك_ن_م ب_ه ت_ق_ ار  وـت  دوـمرف : ترـضح  منک .  راـتفر  نآ  هب  هک  دـییامرفب  نم  هب 
هک هدش  تیاور  و  ( 57) .دشابن نآ  اب  عرو  هک  يداهتجا  دنک  یمن  عفن  هک  نادب  تدابع و  رد  ندومن  مامتها  ششوک و  یعس و  ینعی 

_ح_با م_ن صا زا  اـنامه  .دـیامن  رفعج  تعباـتم  هـک  یــسک  امــش  ناـیم  رد  تـسا  مـک  رایــسب  هـچ  هـک  دوـمرف  حابـّـصلاوبا  هـب 
قلاــــــــــــــــــــخ و يارب  زا  _د و  _د و ع_ظ_ي_م ب_شا يد _ش ش_ عرو ن_ي_س_ت م_گ_ر ك_س_ي ك_ه 
_ت ج_م_عا _ن  يا _د  ب_شا _ت_ه  شاد وا  زا  باو  ث_ _ي_د  ما و  ك_ن_د  تدا  ع_ب_ شرا  _ گد _ ير _ فآ

یـسک دومرف : تسیک ؟  نامدرم  زا  عرو  بحاص  هک  دندیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  هک  تسا  یتیاور  رد  و  ( 58) .دنا _ح_با م_ن  صا
(59  .) تسا هدرک  مارح  ادخ  هک  ییاهزیچ  زا  دزیهرپب  هک 

زا زین  و  ( 60  .) ههبـش دزن  دـنک  فقوت  هک  تسا  یـسک  مدرم  عروا  دومر : _ت ك_ه ف_ سا يور  تر م_ نآ ح_ض_ زا  و ه_م 
مزالم هتـسویپ  ام  هک  تسا  ینید  عرو  انامه  تاهبـش ،  تامرحم و  كرت  عرو و  هب  داب  امـش  رب  دومرف : هک  تسا  يورم  ترـضح  نآ 
نایعیـش ناـیلاو و  زا م_ _ي_م  هدارا م_ي ن_م_يا ار  نآ  تدا م_ي ك_ن_ي_م و  نآ ع_ب_ هـب  ار  ادـخ  میــشاب و  یم  نآ 

راوشد ام  رب  دـیوش و  تاـمرحم  بکترم  هکن  _ يا دو ب_ه  _ت خ_ رد ش_ف_عا _د  يزاد بعت ن_ي_ن_ هب  ار  اـم  سپ  دوخ ،
(61) .امش تعافش  دشاب 

دراد و مارح ب_ه ع_ف_ت ب_ زا  ار  دوخ  جرف  مکـش و  هک  یـسک  رگم  رفعج  هعیـش  تسین  هک  دندومرف  رگید  _ت  ياور رد  و 
سر باو و ت_ دیما ث_ دنک  راک  دوخ  راگدیرفآ  يارب  دشاب و  دید  تدا ش_ رد ع_ب_ وا  س_ع_ي 
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(62) .دنا نم  هعیش  ناشیا  ینیبب  ار  _ت  _ن ج_م_عا يا _ر  گا پ_س  _د ، _ت_ه ب_شا شاد وا  ع_ق_با 

ّ_د لآ م_ح_م عرو  مدر ب_ه  _ن م_ ير _ تراواز س_ دو : _ مر تر ك_ه ف_ نآ ح_ض_ زا  _ت ش_ه  ياور و ن_ي_ز 
عرو تر  زا ك_ث_ و  نا .  _ش_ يا هب  دـننک  ادـتقا  تیعر  هـکنآ  تـهج  هـب  دـنناشیا  نایعیـش  ملـس و  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یل  ص_
هکم رد  شناگیاسمه  زا  یکی  هک  هدش  لقن  تسا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  یسوم و  ماما  ترضح  باحـصا  زا  هک  ییحی  نب  ناوف  ص_

نآ لمح  ب_ه ج_ه_ت  نا )  _ برا س_  ) لا زا ج_م_ _ت  فر _ت و  ساو سپ م_ه_تل خ_ هدوبن  نم  بابـسا  ءزج  راـنید  ود 
(63  .) تفرگ نذا 

رد ییحی  نب  ناوف  لاو ص_ _ حا نمـض  رد  شرکذ  دیایب  و  ( 64  ) هدـش لقن  یلیبدر  الا  اـنالوم  زا  _ب ب_ه ه_م_ي_ن  ير و ق_
هیراع یملق  ماش  رد  كرابم  نب  هّللادـبع  هک  هدرک  لقن  ناویحلا )  هاـیح  رد (  يریمد  و  مالـسلا .  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  باحـصا 

ملق درک و  ماش  هب  تعجارم  هدایپ  سپ  هدنام  وا  دزن  هیراع  دمآ  شدای  دیـسر  هیکاطنا  هب  نوچ  داتفا  قافتا  وا  يارب  يرفـس  سپ  هدرک 
(65  .) تشگرب شبحاص و  هب  درک  در  ار 

هد طوــــــــــــل ش_ هدر ك_ه م_خ_ ن_ق_ل ك_ لو )  ك_ش_ك_ رد (  هـــــــــــّللا  _م_ه  حر یئا  و ش_ي_خ ب_ه_
دا زا ع_ب_ عرو ك_ه  _ل  ها زا  یکی  پ_س  _ه ،  فو ناد ك_ _ف_ن_ سو _ي ب_ا گ_ ترا _ف_ن_د غ_ سو گ_

لا ب_ه _ف_ن_د ت_ا ه_ف_ت س_ سو _ت گ_ شو ندرو گ_ زا خ_ در  _ت_ن_با ك_ جا دو  _ه ب_ فو ك_
_د؟ نا م_ م_ي  _ي_ا  ند رد  تد  م_ چ_ن_د  _ف_ن_د  سو گ_ _ي_د : سر پ_ _ك_ه  نآ ج_ه_ت 

دیـس بانج  زا  هدرک  ن_ق_ل  _ه ط_ي_ب_ه )  مل ك_ رد (  و ش_ي_خ م_ا  ( 66  .) لا ه_ف_ت س_ گ_ف_ت_ن_د :
ریغ يارب  زا  هک  یماعط  ره  ندروخ  زا  هدومرف  طایتحا  هک  سوواط  نب 
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(67) .دنشاب هدش  هتشک  ادخ  مان  ریغ  هب  هک  یناویح  ندروخ  زا  یهن  هیآ  ته  هد ب_ه ج_ هداد ش_ _ي_ب  تر اد ت_ خ_

مـــال _ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ مــلار _ي_ ما تر  زا ح_ض_ هدر  _ت ك_ ياور هـــّللا  _م_ه  حر قود  ش_ي_خ ص_
هک دــــــندرک  ضر  ع_ عرو ،  دو : _ مر ف_ نا ؟  _م_ يا _ث ث_ب_تا  _د ك_ه چ_ي_س_ت ب_عا ندر لا ك_ س_ؤ 

(68  .) عمط دومرف : نامیا ؟  لاوز  ثعاب  تسیچ 

موس تمسق 

یم لـخاد  وا ، ربـص  مدـع  عزج و  نیا  سپ  مک  تلذ  زا  دـنک  _ي م_ي  عز و ب_ي ت_با _ي ج_ مدآ دو  _ مر ف_ ن_ه_م _ 
(69  .) گرزب تلذ  رد  ار  وا  دنک 

نآ داد  هزاـجا  روصنم  هک  یبـش  نآ  رد  تسا  مزارم )  هب (  ترـضح  نآ  زا  _ش  _يا مر _ن ف_ يا ك_ه  _د : يو فـل گ_ م_ؤ 
تـسا شباحـصا  زا  یکی  هک  مزارم )  و (  فداـصم )  شمـالغ (  اـب  دومرف  تکرح  ترـضح  دور و  هنیدـم  هب  هریح  زا  هک  ار  باـنج 

یمن تفگ  دـش و  ترـضح  ضرعتم  وا  دوـب  ریگ  جاـب  _ه_ا ي_ك ن_ف_ر  نآ نا  رد م_ي_ ناـنابهگن ،  هب  دندیـسر  هک  نـیمه 
تـشاد و ن_م_ي اـبا  درم  نآ  دـنورب ؛ راذــگب ، هـک  درک  تساوـخرد  وا  زا  رارــصا  شوـخ و  ناـبز  اـب  ترــضح  يورب ،  مراذــگ 

يالتبم دنادرگرب و  ار  امـش  _م  سر یم ت_ درک و  تیذا  ار  امـش  گس  نیا  موش !  تیادـف  درک : ضرع  فداصم )  تشاذ ( .  گ_
 ، _م يور _ك_ن_ي_م و ب_ فا شر  نا ن_ه_ رد م_ي_ میـــشکب و  ار  وا  مزارم  نــم و  دـــیهدب  نذا  دـــیوش  روـــصنم  هــب 

.راد زاب  ار  دوخ  لایخ  _ن  يا زا  دو : _ مر ف_

فیرشت ترـضح  داد و  نذا  درم  نآ  تقو  نآ  تشذگ  بش  رتشیب  هکنآ  ات  دومرف  ملکت  نتفر  هزاجا  باب  رد  درم  نآ  اب  هتـسویپ  سپ 
: دومرف نآ  زا  سپ  درب ،
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، دش رکذ  هک  ار  مالک  نآ  دومرف  تقو  نآ  نیا ؟  ای  دوب  رتهب  دشاب  درم  نآ  نتـش  دیتفگ ك_ه ك_ امـش  هک  يزیچ  نیا  مزارم !  يا 
راچد ام  هک  دش  یم  ببس  وا  نتشک  اما  تسا  یکچوک  تلذ  ار  ام  وا  ندرک  لطعم  درم و  نیا  اب  ارادم  هک  _ت  سا _ن  يا شلصاح 

(70  .) یهتنا نآ ،  كرادت  يارب  میدش  یم  گرزب  ياهتلذ 

تلذ هب  بضغ  تزع  دزرآ  یمن  دنک و  یمن  یلباقم  ینعی  ِراذـِتْعِالا ؛ )  ِّلُذـِب  ِبَضَْغلا  ُّزِع  ُموُقَیال  دـنا ( : هتفگ  هک  تسا  اجن  _ يا زا  و 
 . نآ یهاوخرذع 

سیلبا يارب  زا  تسین  دومرف : ِبَضَْغلاَو ؛ )  ِءاسِّنلا  َنِم  ُّدَـشَا  ْ_ٌد  ُ_ن _َس ج یل _ْ بَال ْ_َس  َیل مال ( :  _ سلا _ه  یل َلا ع_ ق_ _م _  هد
(71  .) بضغ اهنز و  زا  رت  تخس  يرکشل  نیعل 

هک _ي_د  سر نول پ_ نآ م_ع_ زا  ترضح  نآ  هک  تسا  سیلبا  مالسلا و  هیلع  ربمغیپ  ییحی  ثیدح  رد  هک  دیو : فل گ_ م_ؤ 
اهنیرفن و نوچ  و  دـنا ، نم  ياهماد  ياه و  هلت  ناشیا  هک  ناـنز  تفگ :  ددرگ ؟ یم  وت  مشچ  ینـشور  رورـس و  بجوم  رتشیب  زیچ  هچ 

(72  .) موش یم  شوخلد  ناشیا  زا  مور و  یم  نانز  دزن  هب  دوش  یم  عیمج  نم  رب  ناحلاص  ياهتنعل 

يزیچ هک  تفگ  مالسلا  هیل  تر ي_ح_ي_ي ع_ _س ب_ه ح_ض_ یل _ با _ت ك_ه  سا _ل س_ن_ت  ها _ت  ياور رد  و 
ير ك_ه نم و ت_ي_ ياـهماد  اـه و  هلت  دـنناشیا  دـیامن ، یمن  نشور  ارم  مشچ  دـنک و  یمن  مـکحم  ارم  رمک  نا  _ نز م_ث_ل 

رگا ناـشیا !  ناـبرق  هب  مردـپ  ینعی  ِ_ي ؛ )  مدآ ینْدَا  َلالْـضَا  ُْتقَطَا  اـم  َّنُه  َنُکَی  َْمل  ْوـَل  َّنُـه  یبَاـِب  .وا (  هـب  درک  مهاوـخن  خ_ط_ا 
نم دندوبن  ناشیا  هچنانچ 
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نم ب_ه ناشیا  هطـساو  هب  تسا ،  نشور  ناشیا  هب  نم  مشچ  منک ،  هارمگ  ار  مدرم  _ن  ير متـشادن ك_ه پ_س_ت ت_ تقاط 
را م_ي نا ب_س_ي_ _ نز رد ح_ق  تاملک  وحن  نیا  زا  و  منکفا .  یم  اه  هکلهم  رد  ار  مدرم  ناـشیا  ببـس  هب  مسر و  یم  مدارم 
رب ناشیا  ياج  دـنا و  نم  ياهمناخ  اهنآ  ینعی  َّنُهانْکُـس ؛ )  یُقنُع  یلَع  ِیتادِّیَـس َو  َّنُهَف  دـنک ( : یم  ضرع  هکنآ  _د ت_ا  يو گ_
دنک شهاوخ  يزیچ  تسا  نم  ياهماد  زا  هک  ینز  نآ  هاگره  مهدب ،  ار  نا  _ش_ يا _يا  هوزرآ هک  تسا  نم  رب  تسا و  نم  ندرگ 

_د و نا _ي_د م_ن  ما نا  _ش_ يا ار ك_ه  _ يز مور ؛  وا م_ي  _ت_ه_يا  جا _ش و ح_ هاو رــــس ع_ق_ب خ_ هـــب  نـــم 
(73) .دنا نم  سردایرف  دامتعا و  لحم  نم و  دنس  نم و  تو  ق_

تسا مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  هزجعم  دنچ  رکذ  رد  مراهچ :  لصف 

بیغ رب  تسا  ترضح  نآ  عالطا  رد  لوا _ 

مال ك_ه _ سلا _ه  یل قداص ع_ ترـضح  تمدـخ  مدوب  هتـسشن  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  یّقر  ریثک  نب  دواد  زا  یـسوط  خـی  ش_
زور _يا ش_م_ا  هـل هـضرع ش_د ب_ر م_ن ع_م_ هـک  قـیقحت  هـب  دواد ! يا  دوــمرف : نـم  هـب  دوــخ  شیپ  زا  ادــتبا  هاــگا  ن_

بلطم نیا  سپ  نالف  تمع  رـسپ  هب  ار  وت  ناسحا  هلـص و  وت  لا  _م_ عا رد ب_ي_ن  مد  _ يد پ_س  پ_ن_ج_ش_ن_ب_ه ، 
وا _ل  جا _ي و  نا دوز ف_ وا  دو ك_ه ع_م_ر  ار س_ب_ب ش_ وا  ار  هـــل ت_و م_ اـــنامه ص_ دـــینادرگ  دونــــشخ  ارم 

يدرم تـیب و  لــها  _م_ن  شد _د و  نا دو م_ع_ ار پ_س_ر ع_م_ي ب_ م_ دواد گ_ف_ت :  دو ، م_ن_ق_ط_ع ش_
زا شیپ  مداتـسرف  وا  دزن  متـشون و  _ي  تار وا ب_ هقفن  يارب  سپ  دـننارذگ ، یم  دـب  شتـالایع  وا و  هک  دیـسر  نم  هب  ربخ  ثیبخ ، 

هنیدم هب  نوچ  منک  هجوت  هکم  يوس  هب  هکنآ 
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(74  .) مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  بلطم  نیا  هب  ارم  داد  ربخ  مدیسر 

ریصبوبا هب  ار  ماما  تمالع  تسا  ترضح  نآ  نداد  ناشن  رد  مود _ 

ترـضح دوخ  يالوم  تمدخ  رد  يزور  تفگ :  ریـصبوبا  هک  هدش  لقن  ير )  لئالد ح_م_ي_ زا (  ّ_ه )  _م غلا ك_ش_ف  رد ( 
 ، یلب متفگ :  یسانش ؟  یم  ار  تماما  ایآ  دّمحموبا ! يا  دو : _ مر تر ف_ نآ ح_ض_ مدو ك_ه  هتـسشن ب_ مالـسلا  هیلع  قداص 
یم ار  دوخ  ماما  یتفگ  تسار  دومرف : مداهن .  ترـضح  نآ  نار  ای  وناز  رب  ار  دوخ  تسد  و  نم .  ماما  ییوت  َوُه ، ِّالا  َهِلا  ـال  يذِّلا  ِهّللاَو 

: دومرف دـییامرف ، اطع  نم  هب  ار  ماما  تمالع  هک  مهاوخ  یم  متفگ :  سپ  وا ، هب  وش  کسمتم  وا و  ناـماد  هب  نز  گـنچ  سپ  یـسانش 
زا دعب  یسیع و  مان  هب  هدش  دلوتم ]  ] وت يارب  زا  يدالوا  هک  تفای  یهاوخ  يدرک  _ع_ت  جار هفوک م_ هب  هک  یماگنه  دّمحموبا ! يا 
وت ود پ_س_ر  _ن  يا نادب ك_ه  و  دش ، دـهاوخ  وت  يارب  رتخد  ود  رـسپ ، ود  نیا  زا  دـعب  دّـمحم و  مان  هب  دوش  رگید  يدالوا  وا 

ناشیا و باسنا  دادـجا و  ناردا و  نارد و م_ ما پ_ نایعیـش و ن_ یماسا  ددـع  رد  هعماج  هفیحـص  رد  ام  دزن  هدـش  هتـشون  ناـشمان 
(75) .دوب هدیچیپ  مه  هب  دوب و  درز  نآ  گنر  هک  دروآ  نوریب  يا  هفیحص  ترضح  سپ  تمایق .  زور  ات  دوش  دلوتم  هچنآ 

زور هس  زا  دعب  ینز  ندرم  هب  تسا  ترضح  نآ  رابخا  رد  موس _ 

دزن تـــفگ  هـــک  ءـــالعلا  یبا  نـــب  نیــــسح  زا  _د  نا هدر  _ت ك_ ياور يد  _ نوار بو و ق_ط_ب  _ شآ _ن ش_ه_ر  با
وا و ناـــمالغ  زا  یکی  اـــب  يدرم  دـــمآ  ترــــضح  نآ  تمدـــخ  مدو ك_ه  مـــال ب_ _ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ ح_ض_

ترضح _د ، مآ نز  نآ  نو  چ_ نم .  دزن  ار  وا  روایب  دومرف : ترضح  وا ، یقلخدب  دوخ و  نز  زا  ترضح  نآ  هب  درک  تیا  ش_ك_
وا هب 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1492 

http://www.ghaemiyeh.com


شر و ب_د _ هو ندر ب_ه ش_ _ن ك_ ير هــب ن_ف_ درک  عورـــش  نز  نآ  وـــت ؟ رهوـــش  دراد  یبـــیع  هــچ  هـــک  دوـــمرف 
، زور هس  رگم  دـنام  یهاوـخن  هدـنز  یناـم  لا ب_ نیا ح_ هـب  رگا  دو ك_ه  _ مر تر ف_ .وا ح_ض_ يار  گ_ف_ت_ن ب_

انامه ار  تنز  تسد  ریگب  درم : نآ  هب  دومرف  ترضح  زگره ! ار  وا  من  مهاوخ ب_ب_ي_ یمن  هکنآ  تهج  هب  مرادن  یکاب  تفگ : 
_ت نز دومرف : ترـضح  دش  فرـشم  ترـضح  نآ  تمدـخ  درم  نآ  دـش  موس  زور  نوچ  .زور  هس  رگم  وا  وت و  نیبام  دوب  دـهاوخن 
وا لاـح ؟  دوـب  هـچ  هـک  مدیــسرپ  نـم  مدرک ،  _ن  فد ار  وا  ــالا ن  _ن_د ! گو اد س_ ب_ه خ_ گ_ف_ت :  در ؟ چ_ه ك_

(76) .دومن تحار  وا  زا  ار  شرهوش  درک و  عطق  ار  وا  رمع  یلاعت  قح  هدننک ،  يدعت  دوب  ینز  وا  دومرف :

یگنشت هب  ندرم  زا  ار  دواد  ردارب  تسا  ترضح  نآ  نداد  تاجن  رد  مراهچ _ 

هار نیب  رد  رازم ، هب  نتفر  دـصق  هب  نم  ناردارب  رفن  ود  هفوک  زا  دـندش  نوریب  تفگ :  هک  یّقر  دواد  زا  هدرک  لـقن  بوـشآ  رهـش  نبا 
ریحتم هتشگرس و  وا  لاح  زا  رگید  راب  .داتفا  رامح  زا  درواین  بات  يدح ك_ه  هب  دش  ضراع  تخس  یگنـشت  ار  رفن  ود  نآ  زا  یکی 

ملس و هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمح  ار و م_ یلا  هّللا ت_ع_ _د  ناو دراز و خ_ زا گ_ دا و ن_م_ _س_ت_ يا زامن  هب  سپ  دش ،
هیلع قداص  رفعج  ماما  شناـمز  ماـما  هب  دیـسر  اـت  کـی  کـی  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  مالـسلا و  هیل  _ؤ م_ن_ي_ن ع_ ملار _ي_ ما
شر يالا س_ يدر ب_ _د م_ يد ها  _ گا درب ك_ه ن_ ءاـجتلا  باـنج  نآ  هب  هدـناوخ و  ار  ترـضح  نآ  هتـسویپ  سپ  مالـسلا . 

ار لاح  وا  سپ  وت ؟ هصق  تسیچ  درم  يا  دیو : هدا م_ي گ_ _س_ت_ يا
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ار بو  نآ چ_ نو  چ_ تردار .  ياـهبل ب_ نیباـم  ار  نـیا  راذــگب  تـفگ :  داد و  وا  هـب  یبوـچ  هـعطق  درم  نآ  درک ، لــقن  وا  يارب 
هب سپ  تفر .  شیگنـشت  تسـشن و  تساـخرب  دوش و  ار گ_ دوخ  نامـشچ  هدـمآ و  شوه  هب  شردارب  وا ، ياـهبل  نیباـم  تشاذـگ 

سپ دش  فرشم  هنیدم  هدر ب_ه  _ا م_ي ك_ عد يردار ك_ه  نآ ب_ _ه ،  فو دنتشگرب ب_ه ك_ نوچ  دنتفر و  ربق  ترایز 
_ت سا _ه  نو وا ب_ن_ش_ي_ن چ_گ_ دو ب_ه  _ مر تر ف_ _ي_د ح_ض_ سر مــال  _ سلا هـیلع  ترــضح  تمدــخ 

لاح نآ  ار ب_ه  مردار  نو ب_ چ_ _يا م_ن !  قآ يا  در : ضر ك_ ع_ بو ؟  نآ چ_ _ت  سا ك_ج_ا  تردار ،  لا ب_ ح_
یلا _ح_ شو يرا خ_ زا ب_س_ي_ دـینادرگرب  وا  هب  ار  شحور  یلاـعت  قح  نوچ  سپ  دـش  تخـس  وا  يارب  ممغ  هصغ و  مدـید 

مغ رد  وت  هک  تعاـس  ناـمه  دومرف : ترـض  ح_ مدوـمن .  شـشومارف  هدرک و  تلفغ  نآ  زا  متخادرپـن و  بو  _گ_ر ب_ه چ_ يد
تخرد بوچ  زا  يا  هعطق  وت  يوـس  هب  مداتـسرف  وا  تسد  رب  نم  نم ،  دزن  _د  مآ مالـسلا  هیلع  رـضخ  نم  ردارب  يدوـب ،  دوـخ  ردارب 

نآ ق_ط_ع_ه زا  دوشگ و  ار  نآ  ترـضح  دروآ  ار  دبـس  نوچ  .ار  دبـس  نآ  رواـیب  دومرف  دوخ و  مداـخ  هب  درک  ور  سپ  یبوـط ، 
(77) .دوخ ياج  هب  درک  در  ار  نآ  ترضح  هاگنآ  ار  نآ  تخانش  داد و  وا  ناشن  بوچ و  نامه  نیع  هب  دروآ  نوریب  یبوچ 

ترضح نآ  يارب  تسا  ریش  ندش  لیلذ  رد  مجنپ _ 

وا اـب  نم  هفوک و  هب  مهدا  نب  میهاربا  دـش  دراو  هک  نسح  نب  رافغلادـبع  مزاـحوبا  زا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  _ن  با و ن_ي_ز 
ترضح مایا  نآ  رد  اقافتا  دوب و  روصنم  مایا  رد  نیا  مدوب و 
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دنک عوــجر  هنیدــم  هــب  هــک  هفوــک  زا  دــش  نوریب  نوــچ  _ه گ_ش_ت و  فو دراو ك_ يوــل  ّ_د ع_ رفعج ب_ن م_ح_م
هک یناـسک  هلمج  زا  _ه و  فو _ل ك_ ها زا  _ل ف_ض_ل  ها _ا و  مـل ار ع_ تر  نآ ح_ض_ _د  ندر _ع_ت ك_ م_ش_يا

_ع_ت صا ك_ه ب_ه م_ش_يا _خ_ شا نآ  دو و  _م ب_ هدا میهاربا  يروث و  نایفـس  دندوب  هدـمآ  ترـضح  نآ  تعیاشم  هب 
تعامج نآ  هب  مهدا  میهاربا  دوب ، هار  رـس  رد  هک  دندروخرب  يریـش  هب  هاگا  هک ن_ دـنتفر  یم  ترـضح  نآ  زا  رتولج  دـندوب  هدـمآ 

هب ار  ریش  رما  دروآ  فیرشت  ترـضح  سپ  دنک ! یم  هچ  ریـش  نیااب  مینیبب  دیایب  مالـسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفع  دیتسیاب ت_ا ج_ تفگ 
ور ها  _گ_ نآ در  رود ك_ هار  زا  ار  وا  _ت و  فر ار گ_ وا  شوگ  دیسر  وا  هب  ات  تفر  ریش و  هب  درک  ور  ترضح  دندروآ  نایم 
راب هنیآ  ره  ادـخ ، تعاط  ار ح_ق  اد  _د خ_ ندر _ت م_ي ك_ _عا طا مدر  رگا م_ دیـشاب  هاـگآ  دومرف : تعاـمج و  نآ  هب  درک 

(78) .ار دوخ  ياهراب  ریش  رب  دندرک  یم 

 . ناشیا لاثما  يروث و  نایفس  مهدا و  میهاربا  هب  دشاب  ضیرعت  ترضح  شیامرف  نیا  رد  ارهاظ  هک  دیوگ : ف_ق_ي_ر 

ترضح نآ  ببس  هب  ار  هکم  نوراه  شتآ ،  ندنازوسن  رد  مشش _ 

مدو ك_ه مالسلا ب_ هیلع  قداص  ترـضح  میاقآ  تمدخ  رد  تفگ :  هک  ّ_ي  قر نو  _ مءا زا م_ هدر  _ت ك_ ياور و ن_ي_ز 
زا هّللا !  لو  _ سر _ن  ي_با تفگ :  تسشن و  ترـضح و  نآ  رب  درک  مالـس  یناسارخ و  دراو ش_د س_ه_ل ب_ن ح_س_ن 
قح زا  هک  ار  امـش  تسا  عنام  هچ  _د  يا _ت  ما _ل ب_ي_ت  ها _م_ت و ش_م_ا  حر _ت و  فءار _ت  سا يار ش_م_ا  ب_

 ! یناسارخ يا  نیشنب  دومرف : ترضح  دننزب ؟ ریشمش  تلباقم  هک  رفن  رازه  دص  تنایعیش  زا  یبای  یم  هکنآ  اب  ینیشنب  دوخ 
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خر _ش س_ تآ دـننام  هک  درک  مرگ  ار  رونت  زینک  نآ  سپ  نک .  مرگ  ار  رونت  هفینح  يا  دوـمرف : سپ  س_ ّ_ك ،  هّللا ح_ق یعر 
ضر _ي ع_ نا _ سار در خ_ م_ رو ، رد ت_ن_ نیـشنب  زیخرب و  یناسارخ !  يا  دومرف : هاـگنآ  دـیدرگ  دیفـس  نآ  يـالاب  ش_د و 

اد رذ خ_ زا م_ن ب_گ_ _ش و  تآ باذ م_ك_ن ب_ه  ار ع_ م_ هــّللا !  لو  _ سر _ن  ي_با _يا م_ن ،  قآ يا  در : ك_
شا هبابـس  تشگنا  هب  ار  شنیلعن  دـش و  دراو  یکم  نوراـه  هک  مدوب  لاـح  نیا  رد  سپ  متـشذگ ،  وـت  زا  دوـمرف : درذـگب ، زا ت_و 

زادــنیب دوـمر : تر ف_ ح_ض_ هـّللا !  لو  _ سر _ن  _ك ي_با یل مـال ع_ _ سلا در : ضر ك_ دو ع_ _ت_ه ب_ فر گ_
هب درک  ور  ترضح  رونت و  رد  تسـشن  تخادنا و  تسد  زا  ار  شفک  نوراه  هک  تفگ  يوار  رونت ، رد  نیـشنب  تتـسد و  زا  ار  نیلعن 
يا زیخرب  دومرف  سپ  ار ، نآ  دنک  یم  هدـهاشم  هک  یـسک  دـننام  نتفگ  ناسارخ  ثید  وا ح_ در ب_ا  عورـش ك_ یناسارخ و  درم 

_و ناز را  ار ك_ه چ_ه_ نوراـه  مدـید  روـنت  رد  مدرک  رظن  متـساخرب و  تفگ  روـنت ، لـخاد  هـب  نـک  رظ  _ي و ن_ نا _ سار خ_
ادخ هب  تفگ  تسا ؟  درم  نیا  لثم  رفن  دنچ  ناسارخ  رد  دومرف : ترـضح  .درک  مالـس  ام  رب  دمآ و  نوریب  رونت  زا  هاگنآ  هتـسش ،  ن_

 ! تسین رفن  کی  مسق 

تقو هب  میرتاناد  ام  اـم ، يارب  زا  دنـشاب  دـضاعم  هک  رفن  جـنپ  نآ  رد  ینیب  یمن  هک  یناـمز  رد  مینک  یمن  جور  م_ا خ_ دو : _ مر ف_
(79  .) جورخ

مجالم زا  تسا  ترضح  نآ  رابخا  رد  متفه _ 

ِلْهَا ْنِم  ٌهَعامَج  ُهَْدنِع  مالـسلا َو  هیلع  ِهّللاِْدبَع  ِیبَا  َدـْنِع  ُْتنُک  َلاق : یف  َْریَّصلا  ِْریَدُـس  نع  ادَنْـسُم  دـیفُْملا  ِِسلاجَم  نَع  راِحْبلا  ِ_ي  ف ) 
ْمَُهل َلاق  ْمِْهیَلَع َو  َلَْبقَاَف  ِهَفوُْکلا 
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) ؛ اوُّجُحَتال ْنَا  َْلبَق  اوُّجَح 

دزن مدوب  تفگ :  هک  تسا  لوقنم  یفری  ریدس ص_ زا  دنس  اب  هّللا  همحر  دیفم  خیـش  سلاجم )  زا (  را )  ب_ح_ رد (  ي_ع_ن_ي 
زا شیپ  دـیورب  جـح  ومرف : ناشیا و  هب  درک  ور  سپ  هفوک  لـها  زا  یتعا  دوب ج_م_ باـنج  نآ  دزن  مالـسلا و  هیلع  قداـص  ترـضح 

جـح ك_ن_ي_د ینعی  هدومرف :  هملک  نیا  نایب  رد  یـسلجم  همالع  ُهَِّیناـجرَْبلا ؛ َعَنْمَی  ْنَا  َلـْب  _َ ق _د ، يور دـیناوتن ب_ جـح  هکنآ 
 ( هیناجر _ بلا ایوگ (  نآ و  رد  ندرک  ریـس  دوشن  دو و م_م_ك_ن  فو ش_ نا م_خ_ _ _ك_ه ب_ي_با نآ زا  پ_ي_ش 
 ( ّربلا هتـسناد (  هملک  ود  ار  نآ  دـنا و  هتـسناد  هطق  کی ن_ ءاب  اب  ار  شحیحـص  دـنا و  هتـسناد  طلغ  تسا  هطقن  ود  اب  ءای  شرخآ  هک 

ایناطیر هک ب_ تسا  هیناطیرب  بّرعم  هیناجرب )  هک (  هدش  لقن  قیقحت  لها  زا  زا ب_ع_ض_ي  _ن  کل و  هبناج )  نابایب و (  ینعی 
ح_ج دو : _ مر تر ف_ ح_ض_ نآ ،  زا  دــعب  .دــنک  عــنم  ار  مدرم  اــیناطیرب  تــلود  هــنکنآ  زا  شیپ  دــینک  جــح  ینعی  دـــشاب 

هکنآ زا  شیپ  دـینک  ح_ج  _ا ، هر اـمرخ و ن_ه_ تخرد  نیباـم  قارع  رد  يدجـسم  دوـش  بارخ  هـکنآ  زا  شی  ك_ن_ي_د پ_
بطر نآ  زا  تسا  هدـیچ  میرم  ترـضح  يا ك_ه  هل  هشیر ه_يا ن_خ_ رب  تسا  عقاو  هک  ءاروز  رد  يردـس  تخرد  دوـش  هدـیرب 

دیآ و دیدپ  اهرهـش  رد  یلاسکـشخ  دوش و  یم  مک  اه  هویم  دیوش و  یم  عونمم  ندرک  زا ح_ج  دـش  عقاو  اهنیا  هک  یتقو  سپ  هزات . 
_ا و بو ــالب و  اــی  متــس  مــلظ و  امــش  ناــیم  رد  دوــش  شاــف  ناطلـــس و  ندرک  متـــس  اــهخرن و  ینارگ  هــب  دــیوش  یم  ــالتبم 

_ن_گ_ي سر گ_
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_ي ك_ه ما ه_ن_گ_ قار !  _ل ع_ ها يا  امـــش ! رب  ياو  سپ  قاــفآ .  عــیمج  زا  اـــه  هــن  دروآ ب_ه ش_م_ا ف_ت_ ور  و 
زا قارع  لها  رب  ياو  كرت و  زا  ير  لها  رب  ياو  ناسارخ و  زا  اه  _ مل _ت_ه_ا و ع_ يار يو ش_م_ا  _د ب_ه س_ ب_ي_يا

ياهـشوگ هک  دنتـسه  یموق  دومرف : تسیک ؟  ث_ط )  يالو م_ن (  يا م_ متفگ  تفگ :  ریدـس  طث ! زا  ناـشیا  رب  ياو  ير و  لـها 
 ، تسا نیطایـش  مالک  دـننانم  ناشیا  مـالک  تسا ،  نهآ  ناـشیا  ساـبل  یک ،  _ چو زا ك_ _ت  سا شو  ياهـشوگ م_ دـننام  ناـشیا 

دو ب_ر یم ش_ هدوـشگ  هـک  دــنناشیا  ناـشیا ،  رــش  زا  ادــخ  هـب  دــیربب  هاـنپ  .دنتــسه  وـم  یب  درما و  دنتــسه  هقدــح  کـچوک 
(80) .دنشاب یم  روهظ  همدقم  ناشیا  هک  ینعم  نیا  هب  ام ، رما  ببس  _ن_د  _ن و م_ي ب_شا يد نا  _ت_ش_ سد

نابایب رد  ترضح  نآ  يارب  تسا  بآ  ندش  رهاظ  رد  متشه _ 

فورعم نب  دّـمحم  زا  لاـّبط  نـبا  زا  هدرک  تـیاور  وا  هـک  هدرک  لـقن  طا  _ب_ سا یل ب_ن  ع_ رداو )  ن_ زا (  را )  ب_ح_ رد ( 
رد هریح  رد  حاّفـس  ماـیا  رد  تفگ :  هک  هدرک  لا ع_م_ر  دـص و ب_ي_س_ت و ه_ش_ت س_ هدوب و  نیرمعم  زا  هک  یلـاله 

شتمدـخ هـک  يوـحن  هـب  دـنا  هـتفرگ  ار  باـنج  نآ  رود  مدرم  هـک  مدـید  مـتفر  مالـسلا  هـیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تمدـخ 
زا _م  نا _ سر ترضح ب_ نآ  هب  ار  دوخ  متـسناوتن  هلیح  چیه  هب  متفر  یلاوتم  زور  هس  تس ،  ند م_م_ك_ن ن_ي_ _ي_ سر

دـید و ار  تر م_ دـندوب ح_ض_ هدـش  مک  مدرم  دـش و  مراـهچ  زور  نوچ  مدرم ،  ترثـک  يرا ج_م_ع_ي_ت و  ب_س_ي_
نآ ج_ن_با هار  مـال م_ن ن_ي_ز ه_م_ _ سلا هـیلع  نـینم  ؤـملاریما  ربـق  تراـیز  هـب  دورب  درک  تـکرح  سپ  دـیبلط ، کـیدزن 

نو _ت_م چ_ فر
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تـسد اب  ار  اهگیر  دیـشک و  يرانک  ار  دوخ  هداـج  زا  سپ  ار ، نآ ج_ن_با  داد  را  لو ف_ش_ _ت_م ب_ فر هار  يا  هرا  پ_
، درک اعد  تشاذگ و  زامن  تعکر  ود  تساخرب و  سپس  زامن ، يارب  درک  ریهطت  هک  دش  رهاظ  ترضح  نآ  يارب  یبآ  درک  سپ  دوخ 

: دوب نیا  شیاعد 

 ( .ِطَسْوَالا ِطَمَّنلا  َنِم  یْنلَعْجاَو  َقَحَمَف  َفَّلَخَت  ْنَّمِم  َقَرَم َو ال  _َ َمَّد ف _َ َ_ق ْنَّم ت _ِ _ي م ْنل _َ ْ_ع َ_ج تال َّم  _ُ هّللَا ) 

تیفاع تسین و  یقیدص  ناطلس  يارب  و  تسین ،  يا  هیاسمه  ایرد  يارب  زا  رسپ ! يا  دومرف : مدوب  وا  اب  مه  نم  نتفر و  هب  درک  انب  سپ 
دیرادب مدقم  زیچ : جنپ  هب  دییوجب  کسمت  دومرف : سپـس  .دـناد  یم  تسا و ن_ تحار  هدوسآ و  هک  سک  رایـسب  هچ  درادـن و  نمث 

زا دـینک  يرود  و  يراـبدرب ،  ملح و  هب  ار  دوخ  دـیهد  تنیز  و  تلوهـس ،  هب  دـییوج  كر ب_ و ت_ب_ ار ، ریخ  بلط  هراختـسا و 
راهم هتـسسگ  درادرب و  زا س_ر  ار  هنهد  برع  هک  یتقو  دـینک  رارف  دومرف : سپـس  .ار  وزارت  هناـمیپ و  دـیهد  ماـمت  و  نتفگ ،  غورد 

هار ار و  مدرم  دـنک  عنم  ایناطیرب  تلود  ینعی  هملک  نیا  _ث ق_ب_ل  يد رد ح_ تشذـگ  َّجَْـحلا )  َعَطَْقناَو  ُهَِیناـجْرَْبلا  َعَنَم  دوش و ( 
دوخ و ماهبا  تشگنا  اب  هلبق  يوس  هب  درک  هراـشا  دـیناوتن و  هکنآ  زا  شیپ  دـین  ح_ج ك_ دو : _ مر هاـگنآ ف_ دوش _  عطقنم  جـح 

(81  .) خلا رتدایز  رد  رفن  رازه  داتفه  فرط  نیا  رد  دوش  یم  هتشک  دومرف :

ترا و بادآ ت_ج_ زا  ار ، نآ  هب  کسمت  هدومرف  رما  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  يزیچ  جنپ  _ن  يا _د : يو فل گ_ م_ؤ 
مال _ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ ملار _ي_ ما تر  _ت و ح_ض_ سا ك_س_ب 
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زا رباج  زا  هدرک  تیاور  یفاک )  رد (  ینیلک  خیـش  هکنانچ  دومرف ؛ یم  رما  رگید  زیچ  دنچ  اهنیا و  هب  ار  _ه  فو _ل ك_ ها زور  ه_ر 
دز ش_م_ا _ه ن_ فو رد ك_ مـال  _ سلا _ه  یل ؤملاریما م_ن_ي_ن ع_ دوب  دومرف : هک  مالـسلا  هیلع  رقابدّـمحم  ماـما  ترـضح 

هفوک ياهرازاب  زا  کی  کی  رد  دـیدرگ  یم  سپ  هرام .  ـالاراد  زا  زور  لوا  رد  يزور  رد ه_ر  _ت  فر نور م_ي  ك_ه ب_ي_
يا هک  درک  اد م_ي  رازاب و ن_ ره  رس  رد  داتسیا  یم  سپ  دنتفگ ، یم  هبیبس )  ار (  وا  تشاد و  رس  ود  هک  تشاد  شود  رب  هنایزات  و 

_چ_ه نآ _ت_ن_د  خاد _ نا ار م_ي  تر  نآ ح_ض_ يادص  دندینـش  یم  مدرم  نوچ  ادخ ، باذع  زا  دـینک  زیهرپ  راّجت ! هورگ 
هچ اــت  دــنداد  یم  شوــگ  دــندومن و  یم  ترــض  نآ ح_ _ه  جو ار م_ت_ دو  لد خ_ _ت_ن_د و  شاد _ت  سد رد  ار ك_ه 

ناـیرتشم هـب  دـیوش  کـیدزن  یگلماـعم و  شوـخ  هـب  دـییوجب  تـکرب  ار و  ریخ  بـلط  _د  يراد مد  هـک م_ق_ دوـمرف  یم  دـیامرف ،
رب ار  دوـخ  دـینک  تنیز  .دـیوگ و  یم  يرتـشم  هـک  یتـمیق  زا  دـشاب  رود  هـک  دـییوگن  نارگ  تـمی  ار ق_ ي_ع_ن_ي ج_ن_س 

متـس و زا  دین  يورد ك_ غورد و  زا  بانتجا ك_ن_ي_د  دشاب و  قح  هک  دنچره  ینعی  مسق ،  زا  ار  دوخ  دـیراد  هاگن  يرابدرب و 
مه هب  ار  هلماعم  دینک و  هلاقا  دـیامن  هلاقت  _ سا دو و  نو ش_ یـسک م_غ_ب_ نوچ  هک  ینعم  نیا  هب  ار ، ناموملظم  دـیهد  فاصنا 

هنامیپ و دیهد  مامت  تسه و  نآ  رد  ابر  لامتحا  هک  هچره  زا  ینک  زارتحا  هک  ینعم  نیا  _ا ب_ه  بر هب  دیوش  یم  کیدزن  و  دـینزب ،
نا _ مدر قو م_ _ي_د ح_ق_ هد ار و ك_م ن_ زار  ت_
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يارب تسـشن  یم  تشگ و  یم  رب  نآ  زا  دـعب  هفوـک و  ياـهرازاب  عـیمج  رد  دـیدرگ  یم  سپـس  نـیمز .  رد  دـینکن  دا  ار و ف_س_
(82  .) نامدرم نایم  يرواد 

نیمز زا  رایسب  ياهالط  تسا  ترضح  نآ  ندرک  رهاظ  رد  مهن _ 

نآ دزن  ام  میدوب  دنت : هک گ_ف_ مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  باحـصا  زا  یتعامج  زا  هدرک  تیاور  هّللا  همحر  ینیلک  خـی  ش_
يا هک  دوخ  ياپ  ود  زا  یکی  اب  منک  هراشا  هک  مهاوخب  رگا  اهنآ و  ياهدـیلک  نیمز و  ياـه  هنیزخ  تسا  اـم  دزن  دومرف : هک  ترـضح 

دروآ نوریب  درب و  تسد  نآ  زا  یکی  هب  درک  هراشا  نآ  زا  دـعب  دـنک ! نوریب  هنیآ  ه_ر  زا ط_ال ، تسا  وت  رد  هچنآ  نک  نوریب  نیمز 
ياه شمـش  میدید  میدرک  هاگن  نیمز ،  فاکـش  رد  دـینک  هاگن  بوخ  دومرف  نآ  زا  سپ  دوب  بجو  کی  رادـقم  هک  ییالط  هشمش 

نآ زا  یض  در ب_ع_ ضر ك_ تر ع_ نآ ح_ض_ سپ ب_ه  دیـشخرد ، یم  رگید  یـضعب  يور  رب  اهنآ  زا  یـضعب  دوب  رایـسب 
دهاوخ عمج  ياعت  قح  هک  یتسرد  هب  دومرف : دنناجاتحم ؟ امـش  نایعیـش  هدرک و  اطع  همه  نیا  امـش  هب  ادخ  موش !  تیادف  تعامج : 

رد ج_ن_تا ار  نا  _ش_ يا در  _د ك_ هاو _ل خ_ خاد ار و  تر  _ خآ _ي_ا و  ند اــــــــــــــم و ش_ي_ع_ه م_ا  يارب  درک 
(83  .) میحج ار  ام  نمشد  درک  دهاوخ  لخاد  ن_ع_ي_م و 

یناهن ياهزیچ  هب  تسا  ترضح  نآ  عالطا  رد  مهد _ 

_ي ك_ه ب_ه ناد یم  اـیآ  نم :  هب  تفگ  هک  ثعـشا  نب  دّـمحم  نب  رفعج  زا  ییحی  نـب  ناوفـص  زا  هدرک  _ت  ياور و ن_ي_ز 
_ل ب_ي_ت و ها _ت  يــــــــالو ي_ع_ن_ي ت_ش_ي_ع و  _ر ، ما _ن  يا رد  _م  يد _ل ش_ خاد چ_ه س_ب_ب م_ا 
زا يز  _ت_ي ب_ه چ_ي_ فر هن م_ع_ يرکذ و  عیـشت  زا  اـم  هلـسلس  رد  دوـبن  هکنآ  لاـح  میدرک و  ادـیپ  ماـما  هب  تفر  م_ع_

رفعجوـبا تـفگ :  دوـب ؟ هـچ  شببـس  مـتفگ :  مالـسلا ؟  مـهیلع  تـیب  لـها  لـیاض  زا ف_ _ت  سا مدر  دز م_ _چ_ه ك_ه ن_ نآ
ثعشا دّمحم  مردپ  هب  یقیناود 
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ار يرا  _ب م_ن ك_ نا زا ج_ دروآ  اـج  هب  بوـخ  هک  دـشاب  یلقع  ار  وا  هک  ار  يدرم  نم  يارب  نک  بـلط  دّـمحم ! يا  تـفگ :  ، 
.ار وا  رواـی  گ_ف_ت ب_ ار ، دو  يوـلا خ_ رجاـهم خ_ نبا  نـالف  راـک  نـیا  يارب  مدرک  ادـیپ  تـف  مرد گ_ پ_ مراد .  ك_ه 
هب ور  ار ب_ لا  _ن م_ يا ب_گ_ي_ر  _ر ! جا يا پ_س_ر م_ه_ تـفگ :  وا ، هـب  رفعجوـبا  ار ، دوــخ  يولاــخ  وا  دزن  مدروآ 
نم هک  ناشیا  هب  وگب  سپ  دّـمحم  نب  رفعج  دـشاب  ناـشیا  هلمج  زا  هک  وا  تیب  لـها  زا  یعمج  نسح و  نب  هّللادـبع  دزن  ورب  هنیدـم و 

هد ار و ب_ اـم  نیا  امـش  يوس  هب  دنداتـسرف  دنتـسه  امـش  نایعیـش  زا  یتعاـمج  _ج_ا  نآ رد  نا و  _ سار _ل خ_ ها زا  مبیرغ  يدرم 
جورخ هدارا  راـهظا  دـشاب و  توـلخ  رد  هکنآ  طرـش  هب  ینعی  ناـنچ ،  ناـنچ و  طرـش  هب  لاـم  نآ  زا  _ه_ا  نآ زا  ب_ه ه_ر ي_ك 

.دراد جورخ  هدارا  مادک  هک  دوش  مولعم  ات  دشابن 

دــشاب نـم  اــب  هــک  مراد  یم  تــسود  ملوــسر و  يدرم  نــم  _د ب_گ_و  ندر ار ق_ب_ض ك_ لا  ها م_ _ گر پ_س ه_
ولا _ت خ_ فر .د پ_س گ_ _ت_ي_ فر ار ك_ه گ_ یلا  _ت_ن ش_م_ا م_ فر خ_ط_ه_يا ش_م_ا ب_ه گ_

رفعجوـبا دو ، وا ب_ دز  ثعـشا ن_ نب  دّـمحم  یقیناود و  رفعجوـبا  يوـس  هب  تشگرب  هنیدـم  زا  سپ  هنیدـم  هب  تـفر  ار و  لاـم  نآ 
نا _ش_ يا _ن خ_ط_ه_يا  يا _ت و  نآ ج_م_عا دزن  متفر  تفگ :  يدـمآ ؟  هک  اـجنآ  زا  يدروآ  ربـخ  هـچ  تـفگ :  یقیناود 
وا دز  _ت_م ن_ فر ّ_د ك_ه  ياو ج_ع_ف_ر ب_ن م_ح_م ار س_ لا  نا م_ _ش_ يا _ت_ن  فر _ت ب_ه گ_ سا

هک متفگ  دوخ  اب  وا و  رس  تشپ  متسشن  سپ  ربمغیپ ، دجسم  رد  دوب  زام  لو ب_ه ن_ وا م_ش_غ_ و 
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درک و بات  سپ ش_ وا ، ناراـی  يارب  مدرک  روکذـم  هک  ار  هچنآ  منک  روکذـم  وا  اـب  دـش  ماـمت  شزا ك_ه  ربص ك_ن_م ن_م_
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  تیب  لها  نکم  هتفیرف  ادخ و  باذـع  زا  زیهرپب  نالف !  يا  دومرف : درک و  نم  هب  ور  دومن و  مامت  ار  زامن 

عیمج دنا و  هدش  صالخ  دندرک  یم  ملظ  ناش  _ يا ناور ك_ه ب_ر  لآ م_ تلود  زا  هک  تسا  یتقو  كدنا  ناشیا  هچ  ار  ملـس  و 
يزا نتفیرف و ب_ نآ  تسیچ  متفگ :  نم  .دنرادن  جورخ  دصق  دـنروذعم ، لام و  نتفرگ  هب  دنّرطـضم  هکنیا  دارم  دـنجاتحم ، ناشیا 

هتشذگ وت  نم و  نیبام  هچنآ  مامت  هب  ارم  داد  دونشن و خ_رب  یسک  ات  نم  هب  ار  شرس  درک  کیدزن  سپ  ُهّللا ) ؟ َکََحل  _ صَا نداد ( 
رـسپ يا  تـفگ :  یقیناود  رف  _ع_ جو _ با هدو ،  مو م_ا ب_ ياهــشرافس ت_و ب_ه م_ن و س_ سلجم  رد  دوـب  وا  اـیوگ  دوـب 

ربخ ار  وا  هکئالم  هک  یـصخش  ینعی  تسا ،  یثّدحم  ناشیا  نایم  رد  هکنآ  رگم  یتوبن  _ل ب_ي_ت  ها زا  تسین  هک  نادـب  رجاهم !
 _ _ع_ث شا دّـمحم  نب  رفعج  ربخ _  يوار  تسا !  دّـمحم  نب  رفعج  زورما ، اـم  ثدـحم  دـنیوگ ، وا س_خ_ن  _ن_د و ب_ا  هد

مــال س_ب_ب ش_د ك_ه م_ا _ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ هز ح_ض_ تلــالد و م_ع_ج_ _ن  يا گ_ف_ت ك_ه 
(84  .) میدش عیشت  هب  لئاق 

هّللا نذا  هب  ار  هدرم  واگ  ترضح  نآ  ندرک  هدنز  رد  مهدزای _ 

رد مـال  _ سلا _ه  یل قدا ع_ ترـضح ص_ اـب  متفر  یم  هار  تفگ :  هک  رمع  نب  لـضفم  زا  هدـش  تیاور  هـک  تـسا  جـیارخ )  رد ( 
هدا م_ وا  _ل  م_ق_با رد  _ي ك_ه  نز _ت_ي_م ب_ه  شذ گ_ ك_ه  م_ن_ي ،  رد  گ_ف_ت :  ي_ا  م_ك_ه ، 

دوب يا  هدرم  واگ 
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نز گ_ف_ت ك_ه م_ن و نآ  تــسیچ ق_ص_ه ش_م_ا ؟ دوــمرف : ترـــضح  دنتـــسیرگ ، یم  شیاــه  هــچب  نز و  نآ  و 
 ، منک هچ  هک  ما  هدـنام  ریحتم  نم  تـسا و  هدر  لا م_ _ حـلا _م و  يدر _ن گ_وا م_ع_شا م_ي ك_ يا زا  _م  نا _ كدو ك_

نینچ دومرف : ینک ؟  یم  رخسمت  ام  اب  درم ! يا  گ_ف_ت :  _د ! نادر هد گ_ _ نز ار  وا  یلاعت  قح  هک  يراد  یم  تسود  دومرف :
هدنز هدرم  واگ  نآ  سپ  وا  هب  دز  واگ  هب  ار  دوخ  كرابم  ياپ  دناوخ و  ییا  _ عد _ت_م پ_س  شاد رخـسمت ن_ دـصق  نم  تسین 

هتخانش هک  درک  لخاد  مدرم  نایم  رد  ار  دوخ  ترضح  تسا !  یسیع  نیا  هبعک  راگدورپ  هب  تفگ :  نز  نآ  باتش !  هب  تساخرب  دش 
(85) .دوشن

تاناویح قطن  هب  تسا  ترضح  نآ  ملع  رد  مهدزاود _ 

_ه یل قدا ع_ ترضح ص_ دزن  تفگ :  هک  رباج  زا  ییحی  نب  ناوفـص  زا  تسا  تیاور  _ت ،  سا نآ ك_ت_با  رد  و ن_ي_ز 
ترضح نوچ  هلاغزب  نآ  دنک ، حبذ  هک  هدیناباوخ  ار  يا  هلاغزب  يدرم  میدید  هاگان  هک  بانج  نآ  اب  میدش  نوریب  سپ  مدوب  مالـسلا 

هسیک زا  ترـضح  مهرد ،  راهچ  تفگ :  تسیچ ؟  هلاغزب  نیا  تمیق  در ك_ه  نآ م_ دومرف ب_ه  ترـضح  دیـشک  هحیـص  دید  ار 
پ_س شدو ،  يار خ_ _ا ك_ن ب_ هر ار  هـــــلا  _ غز ب_ دو : _ مر داد و ف_ وا  دروآرد و ب_ه  مـــــهرد  راـــــهچ  دوـــــخ 

هحیـص جاّرد  نآ  دـنک ، دیـص  اـت  هتفرگ  ار  یجاّرد  بقع  هـک  ین  _ي_ ها _م ب_ه ش_ يدرو _ خر هاـگان ب_ مـی  _ت_ شذ گ_
_ت و شذ جاّرد گ_ دیـص  زا  نیهاـش  نآ  دوـخ ، نیتـسآ  اـب  نیهاـش  نآ  هـب  درک  هراـشا  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ترــضح  دیــشک ،

وا صخ  نآ ش_ هلاغزب ك_ه  نآ  انامه  یلب ،  دومرف : امش ! زا  میدید  بیجع  يرما  ام  متفگ :  نم  تش  _ گر ب_
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ُدار _ُ ّ_ا ي ِ_م ْ_ِت م َ_ي ْبلا ْ_َل  هَا ُ_ْم  ِ_ك ِهّللا َو ب _ِ ُریجَتْـسَا ب تفگ ( :  داـتفا  نم  رب  شرظن  نوچ  دـنک  حـبذ  دوب  هدـیناباوخ  ار 
ار نیمه  زین  جارد  و  نتـشک .  زا  دـیهد  ییاـهر  ارم  هک  تـی  _ل ب_ ها اد و ش_م_ا  زا خ_ بـل م_ي ك_ن_م  ط_ ّ_ي ) ؛  ِ_ن م

(86) .ار ریط  قطنم  امش  هب  مدیناونش  یم  هنیآ  ره  دنتشاد  تماقتسا  نایعیش  رگا  تفگ و 

خلب رهن  بش  بحاص  هعقاو  هب  ترضح  نآ  رابخا  رد  مهدزیس _ 

يدورا _ت_م ج_ شاد يردارب  نم  تـفگ :  هـک  تـسا  تـیاور  باـثر  نـب  نوراـه  زا  هـک  تـسا  جـئار ع (_ خ_ رد (  و ن_ي_ز 
هک تردار  _ت ب_ سا _ه  نو هـک چ_گ_ دوـمرف  ترــضح  مدـش  دراو  مالــسلا  هـیلع  قداـص  ترــضح  رب  یت  _ قو _ب  هذ م_

دوخ تـالا  رد ه_م_ه ح_ و  نا ،  _گ_ دز ه_م_س_يا یـضاق و ن_ دزن  تسا  یـضرم  هدیدنـسپ و  وا  متفگ :  تسا ؟  يدوراـج 
عرو و زا  نیا  هک  تسا  نیا  شنامگ  متفگ :  نیا ؟  زا  ار  وا  تسا  عنام  هچ  دومرف : .امش  تیالو  هب  درادن  رارقا  هکنآ  رگم  درادن  یبیع 
وا مردارب و ب_ه  رب  مدـش  دراو  هک  تفگ  يوار  خـلب ؟  رهن  بش  رد  وا  عرو  دوـب  ك_ج_ا  دو : _ مر ف_ _ت .  سا وا  یتسرپادـخ 
مال _ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ اب ح_ض_ ار  دوخ  تیاکح  خلب و  رهن  بش  هصق  تسا  هدوب  هچ  دنیشنب  تیازع  هب  تردام  متفگ 
 : متفگ نیا ؟  هب  داد  ربـخ  ار  وـت  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  اـیآ  تـفگ :  مردارب  مدرک ،  _ش ن_ق_ل  يار وا ب_ رد ب_با 

مدـمآ یم  تفگ :  دوخ ، هصق  زا  هدـب  ربخ  متفگ :  نیملاعلا .  بر  تجح  تسا  وا  هک  مهد  یم  تداه  ش_ گ_ف_ت :  یل .  ب_
دوب وا  اب  هک  يدرم  نم  اب  دش  قیفر  خلب و  رهن  سپ  زا 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1505 

http://www.ghaemiyeh.com


ای ار  وت  ياهزیچ  منک  یم  ظـفح  نم  نک و  بلط  نم  يارب  یـشتآ  وت  در گ_ف_ت ك_ه ي_ا  نآ م_ سپ  ناوخ  هزاوآ  يزینک 
منک یم  ظـفح  نم  شتآ ،  یپ  ورب  وـت  متفگ  نم  ار ، نـم  ياـهز  مور و ت_و ح_ف_ظ چ_ي_ _ش م_ي  تآ بـل  هـب ط_ نـم 

هچ _ نآ وا  _ي_ن م_ن و  دـش م_با عقاو  كزینک و  نآ  يوس  هب  متـساخرب  شتآ  بلط  هب  تفر  درم  نآ  نوچ  سپ  يراد ،  هچنآ 
يد و ن_م_ي _ حا مدر ب_ه  نـم ف_شا ك_ هـن  درک و  شاــف  ار  رما  نــیا  كزینک  نآ  هــن  هــک  دــنگوس  ادــخ  هــب  و  دــش ،

تمدـخ میتفر  میدـش و  نوریب  وا  اب  رگید  لاس  رد  دـش و  ضراع  یـسرت  ار  مردارب  سپ  یلاعت ،  دـنوادخ  رگم  ار  نیا  _س_ت  ناد
هب دـش  لئاق  _ك_ه  نآ _د م_گ_ر  ما نور ن_ي_ تر ب_ي_ نآ ح_ض_ دز  زا ن_ پ_س  مالـسلا ،  هیلع  قداص  ترـضح 

(87  .) ترضح نآ  تماما 

دنس رفس  رد  ترضح  نآ  لئالد  زا  ّ_ي  قر دواد  در  هد ك_ _ ها يز ك_ه م_ش_ نآ چ_ي_ رد  _م _  هدرا چ_ه_

هب تر  هک ح_ض_ مدوب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  اـب  نم  تفگ :  یقر  دواد  _ت ك_ه  سا نآ ك_ت_با  رد  و ن_ي_ز 
دـصق نم  تسا و  هدننک  او  _ سر گرز ك_ه  یـضرق ب_ ار  نآ  هداد  رییغت  متفگ :  هدرک ؟  رییغت  منیب  یم  هک  هدش  هچ  دومرف  نم 

، ورب يورب  یتساوخ  هاگره  دومرف : نالف ،  مردار  دز ب_ مورب ب_ه س_ن_د ب_ه ن_ موش  راوس  یتشک  هب  مضرق  يارب  ما  هدرک 
ار هک ت_و  ییادـخ  نآ  دوـمرف : نآ ،  ياـه  هلزلز  اـیرد و  ياـهلوه  رفـس  نیا  هب  هـجو  زا ت_ ار  _د م_ نادر یم گ_ زاـب  مـتفگ : 

يرا ن_م_ي ش_د و اهرهن ج_ میدوبن  ام  رگا  دواد ! يا  ایرد ؛ رد  ار  وت  دنک  یم  ظفح  یکشخ ،  رد  دنک  ح_ف_ظ م_ي 
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لحاـس هب  میدیـسر  اـت  مدرک  ری  مد و س_ یتـشک ش_ راوس  نم  تفگ :  دواد  تشگ .  یمن  زبـس  اـهتخرد  دیـسر و  یمن  اـه  هوی  م_
یتشک رد  هک  دوب  زور  تسیب  دص و  هکنآ  زا  دعب  یتشک  زا  مدـمآ  نوری  سپ ب_ دورب  اجنآ  یتشک  هتـساوخ  ادـخ  هک  ییاج  نامه 

زا دــش  رهاـظ  هدنــشخرد  يروـن  هاــگان  سپ  .دوـب  هـتفرگ  ربا  ار  نامــسآ  دو و  لاوز ج_م_ع_ه ب_ زا  شیپ  تـقو  نـیا  مدوـب و 
_ن يد ناـمز ق_ض_يا  تقو  نیا  دواد ! يا  هک  دیـسر  مشوـگ  هـب  هتـسهآ  ییادـص  سپ  نـیمز  يور  اـت  نا  _م_ سآ را  ك_ن_

هتـشپ نآ  تشپ  ورب  هک  _ي_د  سر نم  هب  ییادـن  مدرک  دـنلب  رـس  تفگ  يدـنام ،  ملاـس  هک  نک  _د  نل _ت س_ر ب_ سا ت_و 
بناج رد  تسا و  فاص  شفرط  _ت ك_ه ي_ك  سا _ج_ا  نآ رد  خرس  يالط  زا  ییاه  هحفـص  مدید  متفر  اجنآ  هب  نوچ  خرس 

سپ ع_ط_ا وت  هب  تسا  ام  ششخب  نیا  ینعی  ٍباسِح ؛ )  ِْریَِغب  ْکِْسمَا  ْوَا  ُْنْنمَاَف  انُءاطَع  َاذه  هدش ( :  هتشون  هفیرـش  هیآ  نیا  شرگید 
(88  .) تسین وت  رب  یباسح  هک  یهاوخ  هک  ره  زا  ار  نآ  نک  عنم  ای  یهاوخ  هک  ره  رب  نآ  زا  ك_ن 

 ، هنیدم مورب  ات  منک  یمن  نآ  يراک ب_ه  متفگ  دش ، یمن  اصحا  هک  دوب  یتمیق  ار  اهنآ  متشادرب و  اهالط  نآ  زا  سپ  تفگ :  يوار 
هک دوب  يرون  نآ  وت  هب  ام  ياطع  دواد ! يا  دومرف : ترـضح  نآ  الـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  رب  مدـش  دراو  هنیدـم و  هب  مدـمآ  سپ 

_ي ع_ط_يا دا ، اراو ب_ يار ت_و گ_ نآ ب_ _ن  کـل نآ و  دز  _ت_ي ن_ فر ـال ك_ه  نآ ط_ هن  وـت  يارب  دیـشخرد 
زا _ت ب_ر ت_و  سا
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 ، تر ح_ض_ مدا  خ_ م_ع_ت_ب  زا  _د  يو گ_ دواد  .ار  اد  خ_ ك_ن  ح_م_د  پ_س  _م  ير ك_ را  _ گرور پ_
ترــضح نآ  تـفگ  درک ؟ یم  هـچ  مدـمآ  نوریب  یتـشک  زا  _ت ك_ه م_ن  قو نآ  رد  تر  مدر ك_ه ح_ض_ لا ك_ س_ؤ 

نا _ش_ يا هلمج  زا  هک  شباحـصا  اـب  نـتفگ  ثیدـح  هـب  دوـب  لوغـشم  ترـض  _ي ح_ يو _ت_ي ك_ه ت_و م_ي گ_ قو
نوچ سپ  يدرک ،  رکذ  هچنآ  لثم  هب  ار  ناشیا  درک  یم  ثیدـح  ناشیا و  هب  دوب  هدرک  ور  یلع  الادـبع  نارمح و  همثی و  دو خ_ ب_

نآ زا  ار  _ن  يا مدر  لا ك_ س_ؤ  دواد گ_ف_ت :  ناــشیا .  اــب  تشاذــگ  زاــمن  تساــخرب و  ترــضح  دــش  زاــمن  تــقو 
(89) .دندرک لقن  _م  يار ار ب_ _ت  نا ن_ي_ز ه_م_ي_ن ح_ك_يا _ش_ يا _ت ،  ج_م_عا

يریمح دیس  يارب  یلاعت  هّللا  نذا  هب  ار  هّیفنح  دّمحم  _ت  سا تر  نآ ح_ض_ ندر  هد ك_ _ نز رد  _م _  هدز _ نا پ_

دّمحم نب  لیعامـسا  مشاـهوبا  هدر ك_ه  ن_ق_ل ك_ _ب )  قا _ن_ مـلا _ب  قا ث_ زا (  _ز )  جا _ع_ مـلا _ن_ه  يد م_ رد ( 
امـش هک  هدیـسر  نم  هب  هّللا !  لوسر  نبای  متفگ :  مـال و  _ سلا _ه  یل قداـص ع_ ترـضح  تمدـخ  مدـش  بایفرـش  تفگ :  يریمح 
تهج هب  ار  مدرم  مدرک  وجه  امـش و  تبحم  رد  ار  مرمع  مدرک  یناـف  نم  هکنآ  لاـح  متـسین و  يزیچ  رب  هک  نم  قح  رد  دـیا  هدومرف 

 : هّللا همحر  هّیفنح  نب  دّمحم  قح  رد  یتفگن  وت  ایآ  دومرف : امش ،

؟  يدَْملا ِمَک  َو  یتَم ؟  یِلا  َو  یتَم ؟  یّتَح 

ُقَزُْرت ُّیَح  َْتنَا  ِّیصَْولا َو  َْنباَی 

 ! يُرتال ُلازَتال َو  يوْضَِرب  يْواَت 

!؟ َُقلْوَا َِهبابَّصلا  َنِم  َْکَیِلا  اِنب  َو 

ینالوط تماقا  يروخب و  يزور  یشاب و  هدنز  وت  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  یصو  رـسپ  يا  تدم  دنچ  ات  یک و  ات  ینع  ي_
_ك_ه نآ لا  يو و ح_ هد ن_ش_ _ يد _ي و  اجنآ ب_شا رد  هتسویپ  يوضر و  هوک  رد  یشاب  هدومرف 
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بعـش رد  تسا  مئاق  هیفنح  نب  دّـمحم  يا ك_ه  هد  لئا ن_ش_ _ا ق_ يآ _م .  _ه ب_شا ناو _ يد قوذ و ع_ش_ق ت_و  زا 
ياو ب_ر ت_و، _د ، سر _ش م_ي  يزور ما  _ت و ص_ب_ح و ش_ سا زا چ_پ_ش  يریش  تسار و  زا  يریـش  يوضر و 
ار گرم  دندوب و  هیفنح  نب  دّمحم  زا  رتهب  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  یلع و  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یل  اد ص_ لو خ_ _ سر

زامن وا  هک  داد  ربخ  ارم  مردپ  هک  یت  _ سرد یل ب_ه  ب_ دومرف : تسه ؟  یلیلد  نم  يارب  ایآ  تفگ :  يریمح  لیعامسا  .دندیـشچ 
يربق و يوس  هب  درب  ار و  وا  تسد  تفرگ  سپ  نیا ،  رب  یتیآ  ار  وت  منایامن  یم  نم  شنفد و  رد  دوب  رضاح  دّمحم و  هزانج  رب  دناوخ 
دو _ش_ش س_ف_ي_د ب_ ير رس و  ياهوم  هک  يدرم  دش و  هتفاکش  ربق  لاح ،  رد  دناوخ  ییاعد  دز و  نآ  رب  ار  دوخ  تسد 
؟  یـسانش یم  ارم  مـشا !  _ هو _ با يا  تـفگ :  تـخیر و  یم  شترو  زا س_ر و ص_ _د و خ_كا  مآ نور  زا ق_ب_ر ب_ي_
زا دعب  تسا و  نیـسحلا  نب  یلع  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  زا  دعب  ماما  انامه  ما ،  هیفنح  نب  دّمحم  نم  تفگ :  هن !  تفگ :  يریمح  دیس 

رد ق_ب_ر و ار  شر  در س_ _ل ك_ خاد پ_س  مـــال ،  _ سلا _ه  یل _ت ع_ سا نــیا  وا ، زا  دـــعب  یلع و  نــب  دــّـمحم  وا ،
 : تفگب ار  رعش  نیا  دّمحم  نب  لیعامسا  _ت  قو _ن  يا _د ، مآ ق_ب_ر ب_ه ه_م 

ُرَبْکَا ُهّللاَو  ِهّللا  ِمْسِاب  ُتْرَفْعَجَت 

ُرِفْغَی وُفْعَی َو  َهّللا  َّنَا  ُْتنَْقیَا  َو 

انئاد ُْتنُک  ام  َْریَغ  ٍنیِدب  ُْتنِدَو 

ُرَفْعَج ِساّنلا  ُدِّیَس  یناهَن  ِِهب َو 

ًهَهُْرب ُتْدَّوَهَت  ْدَق  یْنبَهَف  ُْتلُقَف 

َو
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ُرَّصَنَتَی ْنَم  ُنید  ینیدَف  ِّالا 

ُِبئات َكاذ  ْنِم  ِنمْحَّرلا  َیِلا  ّینِاَف 

(90) ُرَبْکَا ُهّللاَو  ُتْمَلْسَا  ْدَق  َّینا  َو 

ریصبوبا بانج  هب  تسا  ترضح  نآ  رابخا  رد  مهدزناش _ 

 ، مد _ل ش_ خاد _ص_ي_ر ك_ه گ_ف_ت :  بو _ با زا  هدر  _ت ك_ ياور دا )  _ شرا رد (  ش_ي_خ م_ف_ي_د 
مد _ يد ما  مور ح_م_ لز ب_ زا م_ن_ مد  نوریب ش_ سپ  مدرک ،  یکیدزن  وا  اـب  سپ  مدوخ  زا  یکزینک  دوـب  نم  اـب  هنیدـم و  هب 

مد ك_ه _ي_ سر مـال م_ن ت_ _ سلا _ه  یل قدا ع_ رفعج ص_ ماـما  ترـضح  تمدـخ  دـنور  یم  هک  هعیـش  زا  ار  دوخ  ناراـی 
_ل خاد _ت_م ت_ا  فر نا  _ش_ يا م_ن ه_م ب_ا  _ش ،  ترا _ يز دوش  توف  نم  زا  دـنوش و  شتمدـخ  بایفرـش  ناـش  _ يا
! ریصبوبا يا  دومرف : نم و  هب  درک  رظن  مداتـسیا  ترـضح  نآ  لباقم  هک  نیم  ه_ نا ،  _ش_ يا مد ب_ا  تر ش_ _ه ح_ض_ نا خ_

تلا م_ن خ_ج_ دو ج_ن_ب ؟  _ل ن_م_ي ش_ خاد _ب_ي_ءا  نا دالوا  _ب_ي_ءا و  نا هناخ ه_يا  رد  هک  یتسنادـن  اـیآ 
ار دوـخ  ناراـی  نو  چ_ مل !  هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  هـّللا ص_ لو  _ سر _ن  ي_با مد و گ_ف_ت_م :  ك_ش_ي_
نا _ش_ يا قا  _ف_ تا ترا ش_م_ا ب_ه  _ يز دو  تو ش_ زا م_ن ف_ مد ك_ه  _ي_ سر دنوش ت_ یم  بایفرـش  مدـید 

(91  .) مدش نوریب  متفگب و  نیا  درک ، مهاوخن  دوع  راک  نیا  لثم  _گ_ر ب_ه  يد و  ، 

یصخش ریمض  زا  تسا  ترضح  نآ  رابخا  رد  مهدفه _ 

_ن ي_با در : ضرع ك_ مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  دمآ  يدرم  هک  هدرک  تیاور  هّللا  همحر  ین  _ یل ش_ي_خ ك_
یم هک  یعـضوم  رد  متفر  هفوک  رهـش  زا  مدـش  نوریب  اـیوگ  هک  باوـخ  رد  مدـید  ملـس !  هلآ و  هیل و  هّللا ع_ یل  هّللا ص_ لو  _ سر

ریـشمش دناشخرد  یم  بوچ  زا  یبسا  رب  تسا  راوس  هک  ار  بوچ  زا  هدیـشارت  يدرم  ای  تشخ  زا  یخیـش  ایوگ  مدید  ار  اجنآ  مسانش 
هدر هدارا ك_ هک  یتسه  يدرم  وت  دومرف : ترـضح  مبوعرم .  ناـسرت و  هک  یلاـح  رد  ار  نآ  منک  یم  هد  _ ها نم م_ش_ ار و  دوخ 

كاله يا 
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زا سرتب  سپ  يریگب ،  وا  زا  تسا  وا  تایح  هدام  یگدنز و  بابـسا  هک  يزیچ  نآ  یهاوخ  یم  ینعی  شتـشیعم ،  رد  ار  يدرم  ندرک 
هدـش و اـطع  وت  هب  ملع  هک  مهد  یم  تداـه  ش_ در گ_ف_ت :  نآ م_ ار ، دـناریم ت_و  یم  هدرک و  قلخ  ار  وت  هک  يدـنوادخ 

میارب هک  يزیچ  نآ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  نبای  ار  وت  مهدـب  خ_رب  _ش ،  ند زا م_ع_ ار  نآ  يا  هدروآ  نوریب 
دـصق نم  سپ  وا ، زا  مرخب  نم  هک  ار  دوخ  کلم  درک  هضرع  نم  رب  نم و  دزن  هب  دـمآ  نم  ناگیاسمه  زا  يدرم  انامه  يدرک ،  ناـیب 

تر .دراد ح_ض_ زا م_ن ن_ _ي غ_ي_ر  بلا متـسناد ك_ه ط_ نوـچ  مـک  رایـسب  تـمیق  هـب  موـش  کـلام  ار  نآ  هـک  مدرک 
وا هّللا !  لوـسر  نباـی  يرآ ،  درک : ضرع  دـیو ؟ يراز م_ي ج_ اـم ب_ي_ نانمـشد  زا  ار و  اـم  دراد  یم  تسود  درم  نآ  دوـمرف :
هک هچنآ  زا  وت  يوس  هب  یلاـعت و  يادـخ  يوس  هب  منک  یم  هبوـت  نم  تسا و  مکحتـسم  _ن_ش  يد وـکین و  شتریـصب  تسا  يدرم 

_ن ار ي_با هد م_ خ_ب_ر ب_ ها گ_ف_ت :  _گ_ نآ مدو ،  هدو ب_ مدو و ن_ي_ت ن_م_ هدر ب_ ق_ص_د ك_
وا اب  ار  راک  نیا  ینعی  وا ، لاـیتغا  دو ب_ر م_ن  لـال ب_ دو ح_ _ب_ي ب_ صا در ن_ _ن م_ يا _ر  گا هّللا ك_ه  لو  _ سر

_ت ن_ص_ي_ح_ت ساو زا ت_و خ_ _س_ت و  ناد _ي_ن  ما ار  وت  هک  یسک  هب  ار  تناما  نک  ادا  دومرف : ترـضح  منکب ؟ 
(92) .دشاب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتاق  _ه  چر _ گا ار 

لتق زا  ار  ترضح  نآ  یلاعت  قح  ظفح  رد  مهدجه _ 

دیبلط ارم  يزور  روصنم  تفگ :  هک  روصنم  بجاح  عیبر  زا  تسا  هدرک  تیاور  سواط  نب  س_ي_د 
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مدر م_ مـــــــــال ]  _ سلا _ه  یل ع_  ] ّ_د زا ج_ع_ف_ر ب_ن م_ح_م م_ي ب_ي_ن_ي ك_ه چ_ه ه_ا  و گ_ف_ت : 
راز دـیبلط و گ_ف_ت ب_ا ه_ ار  دوـخ  يارما  زا  یکی  سپ  مزادـنا ؟!  یم  رب  ار  شلـسن  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  نـنک  یم  لـق  ن_

يار م_ن ار ب_ _ي  سو شر م_ رــس پ_س_ وا و  رــس  ورب و  رفعج  ماــما  هناــخ  هـب  ربــخ  یب  هنیدــم و  هــب  ور  ن_ف_ر ب_
دنتـشاد و زاب  ترـضح  نآ  هناخ  رد  رب  دندروآ و  هقان  ود  هک  دومرف  ترـضح  دش ، هنیدـم  لخاد  _ي_ر  ما نآ  نو  چ_ روا ، ب_ي_
دو ك_ه م_ن _ مر مالسلا ف_ هیلع  یسوم  ماما  ترضح  دش  اعد  لوغـشم  تسـشن و  بارحم  رد  درک و  ار ج_م_ع  دو  دالوا خ_
ار _ه  قا نآ د و ن_ _يا  هر ار ك_ه س_ دو  رکـشل خ_ درک  رما  دـمآ و  ام  هناـخ  رد  هب  دوخ  رکـشل  اـب  ریما  نآ  هک  مدوب  هداتـسیا 
 ، تشاذگ روصنم  دزن  ار  هسیک  مدروآ و  لمع  هب  يدوب  هدومرف  _چ_ه  نآ تفگ :  تفر  روصنم  دزن  هب  نوچ  تشگرب  دندیر و  ب_
؟  _ن_ه_ا چ_ي_س_ت يا _ي_د ك_ه  سر _د پ_ يد ار  _ه  قا _يا ن_ هر دو س_ ار گ_ش_ هسیک  رـس  نوـچ  روـصنم 

دش و رات  رظن  رد  هناخ  دیدرگ و  مرـس  مدـش  مالـسلا  هیلع  رفعج  ما  _ ما _ه  نا _ل خ_ خاد نوچ  الا م_ي_ر ! _ه_ا  يا گ_ف_ت 
 ، مدروآ دـندرک و  ادـج  ار  اـهنآ  رــس  هـک  مدرک  مـکح  تـسا و  وا  رــسپ  رفعج و  هـک  دوـمن  ناـنچ  مرظن  رد  مدــید و  صخــش  رد 

علطم هزجعم  نــیا  رب  ار  يدــحا  نــکم و  لــقن  يد ب_ه ك_س_ي  _ يد _چ_ه  نآ را ! _ه_ نز رو گ_ف_ت :  م_ن_ص_
(93  .) مدینادرگن علطم  هصق  نیا  رب  ار  یسک  دوب  هدنز  وا  ات  نادرگم و 

زا رد ف_ص_ل ب_ع_د  ك_ه  _د : يو فل گ_ م_ؤ 
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 . هزجعم نیا  هب  هیبش  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تازجعم  لیالد و  زا  هل  _د ج_م_ _ن ب_ي_يا يا

دیسر مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  هب  یقیناود  روصنم  زا  هک  اهم  زا س_ت_ _ر ب_ع_ض_ي  كذ ف_ص_ل پ_ن_ج_م : 

لوا تمسق 

هدرک رکذ  نو ع (_ _ي_ علاءال ج_ رد (  هّللا  همحر  یـسلجم  همـالع  هچنآ  هب  مینک  یم  اـفتکا  لـصف  نیا  رد  اـم  هک  دـیوگ : فل  ؤم 
نآ هک  دوـب  سا  _ب_ عـلا _يا ب_ن_ي  فـل لوا خ_ حاّفـس ك_ه  ساـبعلاوبا  هک  تـسا  روکذـم  هربـتعم  تاـیاور  رد  هدوـمرف : 

ماما نآ  راوطا  قالخا و  مراـکم  رامـش و  یب  مولع  رایـسب و  تازجعم  هد  _ ها زا م_ش_ دـعب  دـیبلط و  قارع  هب  هنیدـم  زا  ار  ترـضح 
تدواـعم هنیدـم  هـب  ترـضح  نآ  تخاـس و  صخر  _د و م_ نا _ سر نآ ج_ن_با  _ت_ي ب_ه  يذا تسناوـتن  رادـقم ، یلاـع 

نآ _گ_ر  يد را  دش ب_ علطم  ترـضح  نآ  عابتا  نایعـش و  ترثک  رب  دیـسر و  تفالخ  هب  وا  ردارب  یقیناود  روصنم  نوچ  .دومرف 
دوـمن و موــلظ  نآ م_ هدارا ق_ت_ل  هدا  _ يز _ب_ه ي_ا  تر _ي_د و پ_ن_ج م_ بـل قار ط_ ار ب_ه ع_ تر  ح_ض_
بوشآ و _ن ش_ه_ر  با _ه و  يو _ _ن ب_با با هچناـنچ  تشگرب ؛  تمیزع  نآ  زا  دومن و  هدـهاشم  یمیظع  هزجعم  هبترم  ره 
ار مــال  _ سلا _ه  یل قدا ع_ ما ج_ع_ف_ر ص_ _ ما تر  یقیناود ح_ض_ رفعجوــبا  يزور  هــک  دـــنا  هدرک  تــیاور  نارگید 

یعطن دــندرک و  رــضاح  يریــشم  دروآ و گ_ف_ت ك_ه ش_ ار ب_ه ق_ت_ل  تر  نآ ح_ض_ _ي_د ك_ه  بـل ط_
_ت سد مو و  لو س_خ_ن ش_ وا م_ش_غ_ _ر ش_د و ب_ا  ضا وا ح_ نو  چ_ تفگ :  ار  دوـخ  بجاـح  عـیبر  دـنتخادنا و 

شوخ ابحرم  تفگ :  داتفا  وا  رب  روصنم  رظن  مدروآ و  ار  ترضح  نوچ  هک  تفگ  عیبر  .روآ  لتق  ار ب_ه  وا  _م  نز _ت  سد ب_ر 
میروآرب ار  ام  جئاوح ش_ مینک و  ءادا  ار  امش  ضرق  هک  میدیبلط  نآ  يارب  ار  امش  ام  هّللادبعو !  _ با يا  يد ،  _ مآ
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 . ینک هنیدم  هناور  ار  ترضح  نآ  زور  هس  زا  دعب  دیاب  هک  تفگ  ارم  دومن و  هناور  ار  ترضح  نآ  درک و  رایسب  یهاوخرذع  و 

هّللا لو  _ سر _ن  ي_با _ي_د و گ_ف_ت :  سر تر  _ت ح_ض_ مد _د ب_ه خ_ مآ نور  _ي_ع ب_ي_ بر نو  چ_
اعد هچ  دوـب  هدرک  _ر  ضا وـت ح_ يارب  يدـید  هک  ار  عـط  نآ ش_م_ش_ي_ر و ن_ مـل !  هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  ص_
عیبر رگید  تیاور  هب  .دومن و  وا  _م  یل ار ت_ع_ _ا  عد مدـناوخ و  اـعد  نیا  هک  دوـمرف  يدـنام ؟  ظوـفحم  وا  ّرـش  زا  هک  يدـناوخ 
تفگ روصنم  دینادرگ ؟ لدبم  يدونشخ  هب  ار  وت  چ_ه چ_ي_ز خ_ش_م ع_ظ_ي_م  هفیلخ !  يا  تفگ :  روصنم  هب  تشگرب و 

هب دییاخ و  یم  نم  رب  نادند  دـمآ و  نم  کیدزن  هب  هک  مدـید  یمیظع  _يا  هدژا _ه م_ن ش_د  نا _ل خ_ خاد وا  نوچ  عیبر !  يا  : 
منک و یم  ادج  اه  ناوختـسا  زا  ار  وت  ياهتـشوگ  یناسرب  نامز  ماما  هب  یبیـسآ  كدـنا  رگا  هک  تفگ  یم  نا ف_ص_ي_ح  _ بز

(94  .) مدرک نینچ  نآ  میب  زا  نم 

يزور دیـسر ، هدبر  هب  هدمآ  جح  هب  هک  یلاس  رد  روصنم  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هنع  هّللا  یـضر  سوواط  و س_ي_د ب_ن 
وا ندرگ  رد  ار  دّمحم  نب  رفعج  ياه  هماج  ورب و  ار گ_ف_ت :  هلبج  نب  میهاربا  دش و  مشخ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  رب 

عنام ارم  مرش  متفای و  رذوبا  دجـسم  رد  ار  ترـضح  نآ  متفر  نوریب  نوچ  تف  _ي_م گ_ هار _ با روایب ، نم  دزن  هب  شکب و  زادنیب 
ار وت  هفیلخ  هک  ایب  متفگ  مدیبسچ و  وا  نیتسآ  هب  مربب و  ار  ترضح  دوب  هتفگ  وا  هچنانچ  هک  دش 
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درک ادا  رام  _ع_ت ن_ كر ود  منکب پ_س  زامن  تعکر  ود  ات  راذگب  ارم  نوُعِجار  ِْهَیِلا  ّانِا  ِهّلل َو  ّانِا  دومرف : ترـضح  دـبلط ، م_ي 
ارم هدرک  رما  ار  وت  هک  شور  ره  هب  دومرف : هدش  _ه م_ن  جو نآ م_ت_ زا  دعب  درک و  رایـسب  هیرگ  دناوخ و  ییاعد  زامن ، زا  دعب  و 

متشاد مزج  مدرب و  هتفرگ و  ار  ترضح  نآ  تسد  درب و  مهاوخن  قیرط  نآ  هب  ار  وت  موش  هتـشک  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  متفگ :  ربب !
نآ رب  روصنم  رظن  نوچ  دـش  لخاد  دـناو و  رگید خ_ ياعد  دیـسر  روصنم  هدرپ  کیدزن  هب  نوچ  درک ، دـهاوخ  وا  لتق  هب  مکح  هک 
هک رادرب  نم  زا  تسد  هک  دومرف  ترضح  مناسر !  یم  لتق  هب  ار  وت  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  درک و  باتع  هب  عورش  داتفا  ترضح 
دی ار ش_ن_ ربخ  نیا  نوچ  روصنم  .دش  دهاوخ  عقاو  تقرافم  دوز  تسا و  هدنامن  نادنچ  وت  اب  _ب_ت م_ن  حا نامز م_ص_ زا 

سر ك_ه تر ب_پ_ نآ ح_ض_ زا  ورب و  هک  داتسرف  ترضح  بقع  زا  ار  یلع  نب  یسیع  دینادرگ و  صخرم  ار  ترـضح  نآ 
تو دو ك_ه ب_ه م_ _ مر _ي_د ف_ سر تر پ_ زا ح_ض_ نوچ  وا ؟ توف  هب  ای  دوب  دهاوخ  نم  توف  هب  وا  زا  نم  تقرافم 

(95) .دش داش  ربخ  نیا  زا  وا  درک و  لقن  رو  _ش_ت و ب_ه م_ن_ص_ گر ب_ م_ن ، 

نآ ق_ص_ر رد  هـک  زور  ره  تســشن و  دوـخ  يارمح  رــصق  رد  روــصنم  يزور  هـک  _ت  سا هدر  _ت ك_ ياور _ض_ا  يا و 
تـسایس لتق و  يارب  ترا م_گ_ر  نآ ع_م_ رد  تسـشن  یمن  هک  اریز  دنتفگ ؛ یم  حـبذ )  زور  ار (  زور  نآ  تسـشن  یم  مو  ش_

 (. هیبنت )
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زا یـضعب  دش و  بش  نوچ  دوب  هدش  لخاد  ترـضح  نآ  دوب و  هدیبلط  هن  _ يد زا م_ ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  مایا  نآ  رد  و 
دوخ مرحم  ار  وت  ردق  نآ  یناد و  یم  نم  دزن  ار  دوخ  تلزنم  برق و  تف :  _ي_د و گ_ ار ط_بل _ب  جا عیبر ح_ تشذگ  بش 
اهنآ _م ك_ه  نادر عـل م_ي گ_ يزار چ_ن_د م_ط_ ار ب_ر  _ت ت_و  سا را  ما ك_ه ب_س_ي_ هد  _ي_ نادر گ_

رد نـم ن_ي_ز  نـم و  هـب  تبــسن  تـسا  هـفیلخ  قافــشا  روـفو  زا  اــهنیا  تـفگ :  عـیبر  مراد ،  یم  ناــهنپ  دوــخ  مرح  _ل  ها زا  ار 
يور و _ت ب_ نـیا س_عا رد  مهاوـخ  یم  تـسا  نـینچ  تـفگ :  مرادــن ؛  ناـمگ  ار  یــسک  دوـخ  دــننام  وـت  یهاو  _خ_ تـلود

.دهد رییغت  ار  دوخ  تلاح  تئیه و  هک  يراذگن  يروایب و  یبایب  هک  یتلاح  ره  رد  ار  دّمحم  نب  ج_ع_ف_ر 

_ن يا رد  ار  تر  نآ ح_ض_ _ر  گا هک  اریز  مدـش ؛  كـاله  َنوـُعِجَار )  ِْهَیِلا  اـّنِا  ِهّلل َو  اـّنِا  مـتفگ (  مدـمآ و  نوریب  تـفگ :  عـیبر 
یم متـسد  زا  ترخآ  دـنک و  یم  كاله  ار  ترـضح  نآ  هتبلا  دراد  وا  هک  یبضغ  تدـش و  نیا  اب  مروایب  روصنم  دزن  _ت ب_ه  قو

ترخآ انید و  نایم  مدش  ددرم  سپ  دریگ ، یم  ارم  ياهلام  دزادنا و  یم  رب  ارم  لسن  دشک و  یم  ارم  مرواین  منک و  هنهادم  رگا  دور و 
_ه نا مردپ ب_ه خ_ نوچ  هک  تفگ  عیبر  رـسپ  دّمحم  مدرک ،  رایتخا  ترخآ  رب  ار  ایند  دـش و  _ل  _ي_ا م_يا ند مسفن ب_ه  و 

سپ مدو  لد ت_ر ب_ ير ت_ر و س_ن_گ_ي_ن  وا ج_ _يا  هر زا ه_م_ه پ_س_ _ي_د و م_ن  بــل ار ط_ _د م_ مآ
دّمحم نب  رفعج  دزن  هب  ورب  تفگ 
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_ي ار ب_ي_با وا  یلا ك_ه  _ل ش_و ب_ر ه_ر ح_ خاد وا  يار  ربــــخ ب_ه س_ یب  ور و  ــــالاب  وا  هناــــخ  راوـــید  زا  و 
هب _ت_م و  شاذ _ي گ_ نا _ بدر مد و ن_ _ي_ سر تر  نآ ح_ض_ لز  _ر ش_ب ب_ه م_ن_ خآ .روا پ_س  ب_ي_

یلا ب_ر ك_م_ر ب_س_ت_ه و _ت_م_ سد هد و  _ي_ شو _ن_ي پ_ هار هک پ_ي_ مدـید  مدـمآرد  ربخ  یب  وا  هناـخ 
اعد هک  راذگ  تفگ ب_ دبلط ، یم  ار  وت  هفیلخ  هک  ایب  متفگ  دـش  غرا  زا ف_ زا ن_م_ نو  چ_ _ت ،  سا زا  لو ن_م_ م_ش_غ_

یمن متسین و  صخرم  متفگ  مدرگ ،  گرم  يایهم  منکب و  یلسغ  مرب و  راذگب  هک  دومرف  مراذگ  یمن  متفگ  مشوپب ،  هماج  مناوخب و 
رـس و نهاریپ و  کی  اب  دوب  هتـشذ  شر گ_ زا ع_م_ لا  دا س_ زا ه_ف_ت_ هدا  _ يز هک  ار  فیعـض  ریپ  درم  نآ  سپ  مراذـگ ، 

راو دو س_ رتسا خ_ رب  وا و  رب  مدرک  محر  نم  دش و  بلاغ  وا  رب  فعـض  دـمآ  هار  يا  هراپ  نوچ  مدروآ ،  نوریب  هناخ  زا  هنهرب  ياپ 
نوریب عیبر  سپ  .دماین  درک و  رید  عیبر !  يا  وت  رب  ياو  تفگ :  یم  مردپ  اب  هک  مدینش  مدیسر  هفیلخ  رصق  رد  هب  نو  مدر و چ_ ك_
رایـسب صالخا  عیبر )  هک (  اریز  تسیرگ !  درک  هدهاشم  تلاح  نیا  اب  ار  وا  دا و  _ت_ فا مالـسلا  هیلع  ماما  رب  شرظن  نوچ  دمآ و 

ام بناج  هب  وت  هک  مناد  یم  عیبر !  يا  هک  دومرف  ترـضح  تسناد .  یم  نامز  ماما  ار  راوگرزب  نآ  تشاد و  ترـضح  تمدخ  ب_ه 
عیبر میا ،  _تا ن_م_ جا دو م_ن_ را خ_ _ گدرور مروایب و ب_ا پ_ اج  هب  زامن  تعکر  ود  هک  هدب  تلهم  ردـق  نیا  يراد  لیم 

؛  نکب یهاوخ  هچنآ  تفگ : 
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تعکر ود  سپ  نـک ،  رــضاح  دوز  ار  رفعج  هـک  بـضغ  شیط و  يور  زا  درک  یم  هغلاــبم  وا  تـش و  _ گر روـصنم ب_ دزن  هـب  و 
تفرگ و ار  ترضح  نآ  تسد  عیبر  دش  غراف  نوچ  درک و  زاین  ضرع  زار  _يا  ناد یل ب_ا  _ يو نا ط_ _ مز در و  زا ك_ ن_م_

ترضح نآ  رب  روصنم  رظن  درب و  رصق  نوردنا  ار ب_ه  رـصع  ماما  نوچ  و  دناوخ ، ییاعد  زین  ناویا  نایم  رد  سپ  درک ، ناویا  لخاد 
دنچ ره  سابع و  نادنزرف  رب  ار  دوخ  یغب  كر ن_م_ي ك_ن_ي ح_س_د و  ت_و ت_ رفعج ! يا  تفگ :  مشخ  يور  زا  داتفا 

هک اهنیا  دنگوس ! ادـخ  هب  دومرف : ترـضح  دـشخ ، هد ن_م_ي ب_ _ نا ف_يا _ش_ يا کل  _ي م_ بار رد خ_ ینک  یم  یعس 
_د ندو اد ب_ قلخ خ_ نیرت  نمـشد  هک  هیما  ینب  ناـمز  رد  نم  هک  یناد  یم  وت  و  ما ،  هدرکن  ار  کـی  _ي ه_ي_چ  يو یم گ_
هب نم  زا  مدرکن و  هدارا  نیا  دیـسر  اـم  تیب  لـها  نا ب_ر م_ا و  _ش_ يا زا  _ا ك_ه  هرازآ نآ  ب_ه  يار م_ا و ش_م_ا ، ب_

سپ ام ، ناشیوخ  ام و  هب  تبـسن  امـش  فاطلا  قافـشا و  یبس و  _ش ن_ يو اب خ_ منک  اه  هدارا  نیا  ار  امـش  اب  دیـسرن  يدـب  ناـشیا 
ریز م_س_ن_د رد  دوب ، هدرک  هیکت  یـشلاب  رب  دوـب  هتـسشن  يدـمن  يور  رب  تقو  نآ  رد  دـنکفا و  _ر  يز رد  رـس  یتعاـس  روـصنم 

_ه ه_يا ما در و ن_ دنــسم ك_ ریز  رد  تـسد  ییوـگ و  یم  غورد  تـفگ :  سپ  تشاذـگ ،  یم  ریــشمش  هتــسو  دو پ_ي_ خ_
هتشون ناسارخ  لها  _ت ك_ه ب_ه  سا ياه ت_و  همان  نیا  تفگ :  تخادنا و  ترضح  نآ  کیدزن  هب  دروآ و  نوریب  رایـس  ب_

تعیب هک  يا 
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ار اـهنیا  نم  تسا و  ارتـفا  نم  هب  اـهنیا  هک  _ن_د  گو اد س_ ب_ه خ_ دو : _ مر ترـضح ف_ دـننک ، تـعیب  وـت  اـب  دننکـشب و  ارم 
یلوتـسم نم  رب  يریپ  فعـض  هک  نونکا  هدرکن م  اـه  _ مز _ن ع_ يا _ي  ناو رد ج_ ما م_ن  هدر  هدارا ن_ك_ نینچ  ما و  هتـشونن 

گر م_ن _د و م_ سر گرم ب_ ات  هد  رارق  ( 96  ) دوخ رکشل  نایم  رد  ارم  یهاوخ  رگا  منک  هدارا  نیا  _ه  نو تسا چ_گ_ هدش 
دـش و یم  هداـیز  روصن  ط_ي_ش م_ تفگ :  یم  زیمآ  ترذـعم  نانخـس  نیا  ترـضح  نآ  دـنچره  و  تسا ،  هدـش  _ك  يدز ن_

مدیزرل دوخ  رب  درک  زارد  ریشمش  هب  تسد  روصنم  مد ك_ه  _ يد نوچ  تفگ :  عیبر  دیشک ، فالغ  زا  ربش  کی  ردق  هب  ار  ریـشمش 
هک يرادن  مرش  تفگ :  درک و  فالغ  رد  ار  ریشم  پ_س ش_ در ، _د ك_ هاو ار ش_ه_ي_د خ_ ترضح  نآ  هک  مدرک  نیقی  و 

ار _ه ه_ا  ما _ن ن_ يا هک  دـنگوس  ادـخ  هب  هن  دومرف : ترـضح  دوش ؟ هتخیر  اهنوخ  هک  ینک  اپ  هب  هنتف  _ي  هاو یم خ_ نس  نیا  رد 
زا عارذ  کی  ردق  هب  ار  ریـشمش  زاب  روصنم  سپ  دـنا .  هدرک  ارتفا  نم  رب  تسین و  اهنیا  رد  نم  رهم  طخ و  ما و  هت  _ شو م_ن ن_ن_
دنچ ره  منزب  شدوخ  رب  مریگب و  ریـشمش  نم  ترـضح  نآ  لـتق  هب  دـنک  رما  ار  نم  رگا  هک  مدرک  مزع  هبترم  نیا  رد  دیـشک  فـالغ 

شتآ زاب  روصنم  سپ  مدوب ،  هدرک  هدارا  ترـضح  نآ  قح  رد  رتشیپ  هچنآ  زا  مدرک  هبوت  ددرگ و  نم  نادـنزرف  نم و  كاله  ثعاب 
دصرتم دوب و  هداتسیا  وا  دزن  ترضح  نآ  دیشک و  فالغ  زا  مامت  ار  ریشمش  دیدرگ و  لعتشم  شبضغ 
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ییوگ یم  تسار  تفگ :  تشادرب و  رس  دنکفا و  ریز  هب  رس  یتعاس  سپ  دومن ،  یمن  لوبق  روصنم  دومرف و  یم  رذع  دوب و  تداهش 
دوخ دنـسم  رب  دـیبلط و  دوخ  کیدزن  ار  ترـضح  مدروآ  نوچ  روایب ،  ارم  صوصخم  یلاغ  هقح  عیبر !  يا  هک  درک  باطخ  نم  هب  و 
راوس نآ  رب  ار  رفعج  نک و  رضاح  ارم  نابسا  نیرتهب  تفگ  دینادرگ و  وبشوخ  ار  ترضح  نآ  كرابم  نساحم  هیلاغ  نآ  زا  دیناشن و 

تیاهن اب  دـشاب  ام  اـب  هکنآ  ناـیم  نادرگ  ریخم  ار  ترـضح  نآ  وا و  لزنم  هب  اـت  ورب  وا  هارمه  نک و  اـطع  وا  هب  مهرد  رازه  هد  اـمن و 
.دوخ راوگرزب  دج  هنیدم  هب  تشگرب  نایم  تمارک و  تمرح و 

رو _چ_ه م_ن_ص_ نآ زا  مدو  مد و م_ت_ع_ج_ب ب_ _ مآ نور  دا ب_ي_ _ي_ع گ_ف_ت ك_ه م_ن ش_ بر
نو ب_ه ص_ح_ن ق_ص_ر چ_ دروآ ، _ر ب_ه ع_م_ل  خآ _چ_ه  نآ _ت و  شاد هدارا  تر  رد ب_با ح_ض_ لوا 
زا م_ن م_ت_ع_ج_ب_م  مل !  هلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  هـّللا ص_ لو  _ سر _ن  ي_با مد گ_ف_ت_م :  _ي_ سر
یم و  دروآ ، لــــــمع  رد ح_ق ش_م_ا ب_ه  _ر  خآ _چ_ه  نآ _ت و  شاد _ر  طا رد خ_ يار ش_م_ا  لوا ب_ وا  _چ_ه  نآ
تر يدو ح_ض_ _ مر توال ف_ ناو ت_ _ يا رد  هک  رگید  ياعد  نآ  يدـناوخ و  زامن  زا  دـعب  هک  دوب  اـعد  نآ  رثا  نیا  هک  مناد 

دو ك_ه _ي ب_ _يا عد مود  _يا  عد و  دو  _د ب_ ياد ش_ بر و  _يا ك_ عد لوا  _يا  عد یل  دو ك_ه ب_ _ مر ف_
متـشاد فوـخ  هن  رگا  دوـمرف : سپـس  _د  ناو باز خ_ _ حا زور  رد  مل  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  ح_ض_

يا هعرزم  نکیل  مداد و  یم  وت  هب  ار  رز  نیا  دوش  هدرزآ  روصنم  هک 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1520 

http://www.ghaemiyeh.com


لوسر نبا  ي_ مشخب .  یم  وت  هب  ار  وا  متخورفن  وت  هب  نم  يداد و  نم  نآ  تمیق  هب  مهرد  رازه  هد  نیا  زا  شیپ  مراد و  هنیدم  رد  هک 
اهاعد نآ  میریگ و  یمن  رگید  عقوت  دییامن و  میلعت  نم  هب  هک  مهاوخ  یم  امش  زا  ار  اهاعد  نآ  نم  ملس !  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا 

متـشون و نم  دـناوخ و  ار  اـهاعد  _ت_م  فر _ه  نا تر ب_ه خ_ نآ ح_ض_ _ت  مد رد خ_ نوچ  منک .  یم  میلعت  وـت  هب  زین  ار 
دز ار ب_ه ن_ امش  هک  یتقو  رد  ملس !  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  نبای  داد ، نم  _ت و ب_ه  شو هعرزم ن_ يارب  یکسمت 
رد _ي_د  كءا درک و ت_ یم  شیط  راـهظا  روـصنم  دــیدش و  اـعد  زاــمن و  لوـغ  _د و ش_م_ا م_ش_ ندروآ رو  م_ن_ص_

: دو _ مر تر ف_ ح_ض_ مدرک ،  یمن  هدــهاشم  امــش  رد  بارطــضا  فوــخ و  رثا  چــیه  دوــم  را ش_م_ا م_ي ن_ _ض_ حا
رد قولخم  تکوش  تهبا و  تسا  هدـش  رگ  هولج  وا  لد  رد  لـالجلاوذ  _د  نواد تلـال و ع_ظ_م_ت خ_ ك_س_ي ك_ه ج_

.درادن اورپ  ناگدنب  زا  دیسرت  یم  ادخ  زا  هک  یسک  و  دیامن ، یم  وا  رظن 

بیرغ ياـهتلا  امـش ح_ زا  بشید  ریم ! ـالااهّیا  متفگ :  دـش  توـلخ  تشگرب  هفیلخ  دزن  هب  نو  _ي_ع گ_ف_ت ك_ه چ_ بر
مدید بض  رد غ_ ار  يا ت_و  _ب_ه  تر هب م_ يدیبلط و  ار  دّمحم  نب  رفعج  بضغ  تدـش  نآ  اب  لاح  لوا  رد  مدرک ،  هدـهاشم 

ردق هب  زاب  يدیـشک و  فالغ  زا  ربش  کی  ردق  هب  ار  هکنآ ش_م_ش_ي_ر  ات  مدوب  هدرکن  هدهاشم  وت  رد  یبضغ  نینچ  زگره  هک 
يدرک هنهرب  ار  ری  نآ ش_م_ش_ زا  دعب  يدیشک و  عارذ  کی 
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وا ینک  یمن  وبـشوخ  نآ  هب  ار  دوخ  نادنزرف  هک  دوخ  صوصخم  هیلاغ  هّقح  زا  يدومن و  میظع  مارکا  ار  وا  یتشگرب و  نآ  زا  دـعب  و 
عیبر يا  تفگ :  دوب ؟ هچ  اهنیا  ببس  یتخاس  رومءام  وا  تعیاشم  هب  ار  يدو و م_ _گ_ر ن_م_ يد ياهمارکا  يدرک و  وبشوخ  ار 

دسرن ناشیا  نایعیش  هم و  _ طا نادنزرف ف_ هب  هک  يراد  ناهنپ  ار  ّرـس  نیا  هک  دیاب  نکیل  منک و  یمن  ناهنپ  زا ت_و  ار  يزار  نم  ! 
روکذم قلخ  هنسلا  رد  تسا و  روهشم  مدرم  نایم  رد  ناشیا  رخافم  زا  هچنآ  ار  ام  تسا  سب  ددرگ ، ناشیا  ترخافم  دیزم  بجوم  هک 

 . تسا

ادـخ وت و  نم و  زا  ریغ  هب  تفگ :  متـشگرب  وا  دزن  هب  مدرک  تولخ  ار  هناـخ  نوـچ  نک ،  نوریب  تسا  هناـخ  رد  هکره  تفگ :  سپس 
ار و مو ت_و  زا ك_س_ي ب_ش_ن_ _م  يو یم گ_ وــت  اــب  هــچنآ  زا  هــملک  کــی  رگا  تــسین ،  هناــخ  نــیا  رد  یــسک 
ار وا  هک  یتقو  رد  عیبر !  يا  تفگ :  سپس  مریگ ،  ار م_ي  لاو ت_و  _ ما مروآ و  ار ب_ه ق_ت_ل م_ي  ناد ت_و  _ نزر ف_
زا تسا  رتنارگ  دنکن  ریـشمش  هب  جورخ  دـنچ  ره  نم  رب  وا  ندوب  منکن و  لوبق  يرذـع  وا  زا  هکنآ  رب  وا و  لتق  رب  مدوب  ّرـصم  مدـیبلط 
ناش _ يا _ن_د و  ناد ما م_ي  _ ما مدر  ار م_ وا  نارد  وا و پ_ مناد  یم  هک  اریز  دـننک ؛ یم  جورخ  هک  اهنآ  نسحلا و  نب  هّللادـبع 

نا _ مز رد  _د و  نر قـال ت_ _ خا شو  _ر و خ_ تد _ هاز _ت_ر و  مـلا ع_ قـلخ ،  هـمه  زا  دنرامــش و  یم  هعاــط  ــالا  بـجاو  ار 
عل نا م_ط_ _ش_ يا لاو  _ حا _ي_ه م_ن ب_ر  ما ب_ن_ي 
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ترـضح هک  مدـید  مدیـشک  فـالغ  زا  ربش  کـی  ار  ریـشمش  مدرک و  وا  لـتق  لوا ق_ص_د  _ب_ه  تر رد م_ نو  چ_ مدو ،  ب_
ار دوخ  ياهنیتسآ  دوب و  هدوشگ  اهتـسد  دـش و  لـیاح  وا  نم و  ناـیم  دـش و  لـّثمتم  نم  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  تلاـسر 
نآ س_ب_ب هــب  نــم  درک  یم  رظن  نـــم  يوـــس  هـــب  مـــش  يور خ_ زا  دو و  هدر ب_ شر ك_ ور ت_ دو و  هدزر ب_ ب_
هلآ و _ه و  یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  زا ح_ض_ مد ك_ه ب_ _ يد مد  فال ك_ش_ي_ رد غ_ ار  ش_م_ش_ي_ر 
نا ب_ر دو و چ_ن_ هدا ب_ _ يز لوا و خ_ش_م_ش  زا  _ك_ت_ر  يدز ّ_ل ش_د ن_ دز م_ن م_ت_م_ث مـل ن_ س_

نیا هب  درک و  یم  نم  لـتق  دـصق  وا  مدرک  _ر م_ن ق_ص_د ق_ت_ل ج_ع_ف_ر م_ي  گا در ك_ه  هل ك_ م_ن ح_م_
درک و دـیاب  یمن  اورپ  دـشاب و  دـیاب  یم  نج  لاعفا  زا  اهنیا  متفگ  مدرک و  تءارج  موس  هبترم  رد  مدرب ،  فـالغ  هب  ار  ریـشمش  ببس 
دز تر ن_ نآ ح_ض_ مد ك_ه  _ يد _ب_ه  تر _ن م_ يا رد  مد  فــال ك_ش_ي_ زا غ_ ما  ار ت_م_ ش_م_ش_ي_ر 

_ك ش_د يدز هک ن_ دـمآ  نـم  کـیدزن  ناـنچ  هدـیدرگ و  هـتخارفارب  هتـسب و  ـالاب  ار  اـهنیتسآ  هدزرب و  نـماد  دـش  لـثمتم  م_ن 
دـشاب یمن  لهاج  دنا و  همطاف  نادنزرف  ناشیا  مدرک و  مارکا  ار  وا  متـشگرب و  هدارا  نآ  زا  تهج  نیا  هب  دـسرب و  نم  هب  وا  _ت  سد
دونشب وت  زا  ار  نانخـس  نیا  یـسک  ادابم  راه ! _ن_ يز _د ، _ت_ه ب_شا شاد تعیرـش ن_ زا  هرهب  هک  یـسک  رگم  ناشیا  قح  هب 

ندر زا م_ در م_گ_ر ب_ع_د  ار ب_ه م_ن ن_ق_ل ن_ك_ _ن ق_ص_ه  يا مرد  هــک پ_ تــفگ  عــیبر  نــب  دـّـمحم 
ندرم زا  دعب  رگم  مدرکن  لقن  رو و م_ن  م_ن_ص_
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(97  .) نیما دّمحم  ندش  هتشک  نوراه و  یسوم و  يدهم و 

مود تمسق 

لها زا  يدر  م_ لا ك_ه  ناو ج_م_ زا ص_ف_ م_ع_ت_ب_ر  _ت ب_ه س_ن_د  سا هدر  _ت ك_ ياور _ض_ا  يا
دّمحم نب  رفعج  هک  تفگ  تفر و  یقیناود  روصنم  دزن  هب  نسحلا  نب  هّللادبع  ياهرـسپ  میهاربا  دّمحم و  ندش  هتـشک  زا  دـعب  هنیدـم 
دّمحم دراد و  جورخ  هدارا  دریگب ، هحلـسا  لاوما و  نا  زا ش_ي_ع_ي_ _ت ك_ه  سا هداتـسرف  ار  سینخ  نب  یلعم  دوخ  يالوم 

_ن_ه يد یلاو م_ هک  دوخ  مع  هب  دادب و  ینامرف  دش و  مشخ  رد  رایـسب  روصنم  .درک  اهراک  نیا  وا  _ت  نا _ عا هب  زین  هّللادبع  رـسپ 
داتـسرف و ترـضح  تمدـخ  هب  ار  روصنم  همان  وا  دتـسرف و  وا  دزن  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  ماـمت  تعرـس  هب  هک  _ت  شو دو ن_ ب_

ملس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  دجـسم  هجوتم  _ت و  سا _ خر قارع و ب_ بناج  هب  میوش  هناور  ادرف  هک  دیاب  تفگ : 
مدرک و رـضاح  ترـضح  نآ  يارب  نارتش  رگید  زور  دـناوخ و  ییاـعد  دومن و  دـنلب  اـعد  هب  تسد  درک و  زاـمن  تعکر  دـنچ  دـش و 

ترضح نآ  لوا  روصن  _ل ش_د و م_ خاد دیبلط و  تصخر  تفر و  وا  هناخ  رد  هب  دیـسر  روصنم  رهـش  هب  نوچ  دش ، قارع  هجوتم 
ترـضح .دـنک  یم  عمج  هحلـسا  لاوما و  وت  يارب  یلعم  هک  ما  هدینـش  تفگ :  درک و  باـتع  هب  عورـش  نآ  زا  دـعب  دوـمن و  مارکا  ار 

درک داـی  دـنگوس  ادـخ  هب  ترـضح  نک !  داـی  دـنگوس  تفگ :  روص  م_ن_ _ت ،  سا ار  _ت_ فا رب م_ن  نیا  هّللاذاـعَم !  دوـمرف :
دای ادخ  هب  دنگوس  هک  دومرف  ترضح  روخب ! مس  قا ق_ قال و ع_ت_ ب_ه ط_ روصنم گ_ف_ت : 
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نم دزن  تفگ :  روـصنم  منک ،  داـی  تعدـب  ياهدـنگوس  هک  ینک  یم  _ر  ما ار  لو ن_م_ي ك_ن_ي و م_ نم ق_ب_ زا  مدرک 
_ك_ه نآ لا  ح_ و  ن_ك_ن_م  نو  چ_ ك_ه  دو  _ مر ف_ تر  ح_ض_ ك_ن_ي ؟  م_ي  _ي  _يا ناد را  _ه_ ظا
يار ت_و گ_ف_ت_ه ار ب_ اـهنیا  هکنآ  وت و  ناـیم  منک  یم  عـمج  لاـحلا  تفگ :  روـصنم  تمکح .  ملع  ندـعم  می  _ م_يا

نینچ یلب  تفگ :  دیسرپ ، وا  زا  ترض  رو ح_ رد ح_ض_ دیبلط و  ار  تخبدب  نآ  داتـسرف  و  دیوگب ، وت  ربار  رد ب_ _ت ت_ا  سا
یلب و تفگ :  ینک ؟  یم  داـی  دـنگو  س_ وا گ_ف_ت :  تر ب_ه  ح_ض_ تسا ،  حیحـص  ما  هتفگ  وا  قـح  رد  هچنآ  تـسا و 
_ن_د گو رد س_ هک  دومرف  ترـضح  ُموُّیَْقلا ) ، ُّیَْحلا  ُِبلاـْغلا  ُِبلاّـطلا  ُ_َو  ّـِالا ه َهِلا  ـال  يذَّلا  ِهّللاَو  تفگ ( :  مسق و  هب  درک  عورش 

دای وا  _ن_د ك_ه  گو نیا س_ تفگ :  روصنم  نک ،  داـی  دـنگوس  میوگ  یم  نم  هک  وحن  ره  هب  ت_ع_ج_ي_ل م_ك_ن و 
حد ك_ن_د ار م_ وا  _ت و ك_س_ي ك_ه  سا میرک  ایح و  بحاص  یلاعت  قح  هک  دومرف  ترـضح  تشاد ؟  تلع  هچ  درک 
دو ك_ه _ مر پ_س ف_ _ت ن_م_ي ك_ن_د ، بو هـب ع_ق_ هجلاــعم  ار  وا  مرک ،  تـمحر و  هــب  هیلاــمک و  تافــص  هــب 

دای دنگوس  نیا  نوچ  .دشابن  نینچ  رگا  دوخ  توق  لوح و  رد  موش  لخاد  ادـخ و  توق  لوح و  زا  مو  راز ش_ ب_ي_ ب_گ_و :
_ن يا هد  _ ها زا م_ش_ رو  م_ن_ص_ _ل ش_د ، صاو _ي  هـــــــلا باذ  در و ب_ه ع_ دا و م_ _ت_ فا _ت  رد س_عا درک 
(98) .درک مهاوخن  لوبق  رد ح_ق ت_و  ار  _گ_ر س_خ_ن ك_س_ي  يد _د و گ_ف_ت :  يدر فئا گ_ لا خ_ ح_

هّللادبع نب  دّمحم  زا  تسا  هدرک  تیاور  اضیا  و 
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رایـسب ار  وا  متفر  وا  دزن  هب  يزور  مدوـب ،  وا  رارـسا  مرحم  یق و  _ي_ ناود رفعجوـبا  نامیدـن  هلمج  زا  نـم  تـفگ :  هـک  يردنکـسا 
زا رفن  دص  تفگ :  تسیچ ؟  وت  هودنا  رکفت و  ببـس  ریم ! الااهّیا  متفگ :  دوب  كانهود  _ نا یم ك_ش_ي_د و  هآ  متفای و  مومغم 
؟  تسیک متفگ :  درک ، مناوت  یمن  هراـچ  وا  باـب  رد  تسا و  هدـنام  ناـشیا  گرزب  دیـس و  مدرک و  كـاله  ار  _م_ه  طا دـالوا ف_

ار وا  تداـب  يرا ع_ _ت ك_ه ب_س_ي_ سا يدرم  وا  ریم ! ـالااهّیا  مـتفگ :  مالــسلا .  هـیلع  قداـص  دّـمحم  نـب  رفعج  تـفگ : 
هب داقتعا  وت  هک  مناد  یم  تفگ :  هدـینادرگ ،  لـفاغ  تفـال  کـلم و خ_ بلط  زا  ار  وا  ادـخ  تبحم  برق و  هب  وا  لاغتـشا  هدـیهاک و 
زور نیا  ماـش  هکنآ  زا  شیپ  هک  ما  هدرک  داـی  دـنگوس  نم  تـسا و  مـیقع  کـلم  نـکیل  مـناد و  یم  ار  وا  یگرزب  يراد و  وا  تماـما 
مدش نیگمغ  رایسب  دش و  گنت  نم  رب  نیمز  مدینش  وا  زا  نخس  نیا  نوچ  هک  تفگ  يوار  منادرگ .  غراف  هود  _ نا زا  ار  دوخ  دیآرد 

زا ار  دوخ  هالک  منادرگ و  نخ  لو س_ میامن و م_ش_غ_ بلط  ار  قداص  هّللادـبعوبا  نم  نوچ  تفگ :  دـیبلط و  ار  يدالج  سپ  ، 
.وت نم و  نایم  تسا  یتمالع  نیا  نزب و  ندرگ  ار  وا  مراذگ  نیمز  رب  مرادرب و  رس 

رـص _ل ق_ خاد تر  نو ح_ض_ چ_ _ي_د ، بـل ار ط_ تر  دا و ح_ض_ _ت_ سر _ت ك_س ف_ نا س_عا رد ه_م_ و 
مد ك_ه _ يد _د و  برطــضم ب_شا جاّوـم  ياـیرد  ناـیم  رد  هـک  یتـشک  دــننام  دــمآرد  تـکرح  هـب  رــصق  هـک  مدــید  دــش 

_س_ت و ب_ا س_ر و پ_يا جر رو ب_ م_ن_ص_
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خر و یتعاس س_ دروخ و  یم  مه  رب  شیاهنادند  دیزرل و  یم  شندب  ياهدـنب  دـیود و  ترـضح  نآ  لابقتـسا  _ن_ه ب_ه  هر ب_
_و ناز ود  هد و ب_ه  _ي_ نا دوـخ ن_ش_ تخت  رب  دروآ و  رایـسب  مارکا  زازعا و  هب  ار  ترـضح  نآ  دـش و  یم  درز  یت  _ س_عا
هب ملس !  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  _ن  ي_با تفگ :  دنیشنب و  دوخ  ياقآ  تمدخ  رد  هک  هدنب  دننام  تسشن  وا  تمدخ  رد 
وت يرادربناـمرف  لوسر و  ادـخ و  تعا  _ طا يار  دو ك_ه ب_ _ مر تر ف_ ح_ض_ يدروآ ؟  فیرـشت  تقو  نیا  رد  ببـس  هچ 
هک تجاح  ره  يا  هدروآ  فیرـشت  هک  نونکا  تسا و  هدرک  یهابتـشا  هداتـسرف )   ) لوسر مدـیبلط ،  ار ن_ امـش  نم  تفگ :  مدـمآ ، 

 . بلطب يراد 

_ت سا _ خر تر ب_ .دشاب و ح_ض_ نینچ  تفگ :  ییامنن .  بلط  یترورض  یب  ارم  هک  تسا  نآ  نم  تجاح  دومرف : ترض  ح_
هکنآ زا  دعب  .د و  _ي_ سر تر ن_ نآ ح_ض_ هب  روصنم  زا  یبیـسآ  هک  مدرک  رایـسب  دمح  ار  ادـخ  نم  _د و  مآ نور  و ب_ي_

هتسشن وا  نیلاب  رب  نم  دید  دش  رادیب  نوچ  بش و  فصن  ات  دشن  رادی  دیباوخ و ب_ دیبلط و  فاحل  روصنم  تفر  نوریب  ترضح  نآ 
يار ت_و ن_ق_ل يا ب_ ار ق_ض_ا ك_ن_م و ق_ص_ه  دو  _يا خ_ هزا ورم ت_ا م_ن ن_م_ نوریب  تـــــــــفگ :  ما 
هک مدـید  دـش  نم  رـصق  _ل  خاد مدـیبلط و  نتـشک  مزع  هب  ار  قداـص  ترـضح  نوچ  تفگ :  دـش  غراـف  زاـمن  زا  نوچ  میا ،  ن_م_

دوخ نییاپ  ماک  تشاذگ و  يالا ق_ص_ر م_ن  ار ب_ر ب_ دوخ  يالاب  ماک  دوشگ و  ار  دوخ  ناهد  دش و  ادیپ  یمیظع  ياهدژا 
تشاذگ و نم  رصق  ریز  رد  ار 
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هدارا م_ي ك_ن_ي يدـب  رگا  هک  تفگ  نم  هب  حیـصف  یبرع  ناـبز  هب  دـینادرگ و  نـم  هـنا  رود ق_ص_ر و خ_ رب  ار  دوـخ  مد 
دمآ هزرل  هب  نم  ندب  دش و  ناشیرپ  ببس ع_ق_ل م_ن  نیا  هب  مرب و  یم  ورف  ار  وت  رصق  هناخ و  ار و  وت  ترضح ،  نآ  هب  تبس  ن_

اهمـسا و وا  دزن  هک  اریز  تسین  بجع  وا  زا  اـهنیا  متفگ :  يوار گ_ف_ت م_ن  دروـخ  یم  مه  رب  نـم  ياهنادـند  هـک  يدـح  هـب 
اهاـیرد جوـم  رب  رگا  دوـش و  یم  بـش  دـناوخب  زور  رب  رگا  دوـش و  یم  زور  ار  اـهنآ  دـناو  بـش ب_خ_ رب  رگا  هـک  تـسا  ییاـعد 

ار مور م_ ترــضح ب_ نآ  تراــیز  هـب  هـک  وا  زا  مدــیبلط  تــصخر  زور  دــنچ  زا  سپ  .ددرگ  یم  _ن  _د س_كا ناو ب_خ_
_د ناو _ا ك_ه خ_ عد نآ  مدر  سامتلا ك_ شترـضح  زا  متفر  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  نوچ  درکن و  اـبا  داد و  يرو  _ت_ سد

(100 () 99) .دومن نم  سامتلا  تباجا  و  دیامن ، نم  میلعت  روصنم  سلج  لو م_ _ خد _ت  قو رد 

تافو ببس  رکذ  مالسلا و  هیلع  قداص  ترضح  تافو  خیرات  رد  مشش :  لصف 

لاو س_ن_ه ي_ك ص_د و چ_ه_ل و ها ش_ رد م_ مــــــــــــال  _ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ در ح_ض_ _تا ك_ فو
تدا _ت ش_ه_ قو رد  .دو و  هد ب_ _ي_ نارو ترضح خ_ نآ  هب  روصنم  هک  دولآرهز  روگ  _ نا ه_ش_ت ب_ه س_ب_ب 

هر م_ع_ت_ب_ رد ك_ت_ب  دو و  _ت_ه ب_ شذ گ_ لا  _ش ش_ص_ت و پ_ن_ج س_ كرا م_ب_ زا س_ن 
تـسیب تسا  يرهام  عبتتم  هک  دُولُخلا )  تاّنَج  بحاص (  یلب  هدوب ،  لاوش  زا  زور  ماد  _د ك_ه ك_ نا هدر  م_ع_ي_ن ن_ك_

زا هد  هدو و ن_ق_ل ش_ _ب ب_ جر _ن_ب_ه ن_ي_م_ه  شود یلو  و ب_ه ق_ ( ، 101  ) هام گ_ف_ت_ه نآ  مجنپ  و 
شتافو ضرم  رد  شباحصا  ضعب  ترضح  نآ  رب  دش  لخاد  هک  راون )  الا  هاکشم  ) 
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هیرگ هب  درم  نآ  سپ  شنینزان  رـس  زج  هدـنامن  راوگرزب  نآ  زا  چـیه  اـیوگ  هک  هدـش  کـیراب  رغـال و  نادـنچ  ار  ترـضح  نآ  دـید 
؟  منیب یم  لاح  نیا  هب  ار  امـش  هکنآ  اب  من  _ه ن_ك_ ير گ_ گ_ف_ت :  ینک ؟  یم  هیرگ  هچ  يارب  دومرف : ترـضح  .دمآرد 
ریخ وا  يارب  وا  ياضعا  دوش  هدیرب  رگا  تسا و  وا  ریخ  دوش  وا  ضراع  هچره  هک  تسا  نا  نم چ_ن_ ؤم  انامه  نکم ،  نینچ  دومرف :

(102  .) تسا ریخ  وا  يارب  ار  برغم  قرشم و  دوش  کلام  رگا  تسا و 

قدا تر ص_ دز ح_ض_ مدو ن_ ب_ تفگ :  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زینک  هملاس )  زا (  یـسوط  خیـش  هدرک  تیاور  و 
دمآ دوـــخ  لا  نو ب_ه ح_ چ_ در ، اد ك_ _م_ءا پ_ي_ غا لا  را ك_ه ح_ _ت_ض_ حا _ت  قو رد  مـــال  _ سلا _ه  یل ع_

هب دیهدب  و  ( 103  ) یفرـشا داتفه  دـشاب  سطفا )  هک (  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  یلع  نب  نسح  هب  دـیهدب  دومرف :
: دومرف دـشکب ؟ ار  وت  تساوخ  یم  دراک و  اب  وت  رب  درک  هلمح  هک  يدرم  هب  ینک  یم  اطع  متفگ :  نم  رادـقم ، نـالف  نـالف ،  نـالف و 

 : هدومرف ناشیا  فصو  رد  محر و  ندرک  هلص  هب  ار  ناشیا  هدرک  حدم  ادخ  هک  مشابن  ناسک  نآ  زا  نم  یهاوخ  یم 

(104  ( .) ِباسِْحلا َءوُس  ْنُوفاخَی  ْمُهَّبَر َو  َنْوَشْخَی  َلَصوی َو  ْنَا  ِِهب  ُهّللاَرَمَا  ام  َنُولِصَی  َنیّذلاَو  ) 

رازه ود  ات  نآ  يوب  ار و  نآ  دـینارگ  وبـشوخ  ار و  تشهب  درک  قلخ  یلاـعت  قح  هک  یتسرد  هب  هملاـس !  يا  دومر : س_پ_س ف_
هدننک عطق  نیّدلاو و  قاع  ار  نآ  يوب  دونش  یمن  دسر و  یم  لاس 
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(105  .) محر

دیفـس هماج  ود  رد  مدرک  نف  ار ك_ دوخ  راوگرزب  ردپ  تفگ :  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  زا  ینیلک  خی  ش_
هدیسر وا  هب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  هک  يا  همامع  رد  دیشوپ و  یم  هک  ینهاریپ  رد  تسب و  یم  مارحا  اهنآ  رد  هک  يرـصم 

دـصراهچ دو ب_ه  زور م_ي ب_ _ ما _ر  گا دو و  هد ب_ _ ير ـال خ_ را ط_ _ن_ يد هک ب_ه چ_ه_ل  ینممی  درب  رد  دوب و 
یسوم ماما  ترـضح  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تافو  زا  دعب  هک  تسا  هدر  _ت ك_ ياور _ض_ا  يا ( 106  ) .دیزرا یم  رانید 

(107) .دوب هتفای  تافو  هرجح  نآ  رد  ترضح  نآ  هک  يا  هرجح  رد  دزورفارب  غارچ  بش  ره  هک  دومرف  یم  مالسلا  هیلع 

ما ج_ع_ف_ر _ ما ترـضح  دـلو  ّما  هدـیمح  ّما  تمدـخ  مدـش  فرـشم  تفگ :  ریـصبوبا  زا  قودـص  خیـش  تـسا  هدرک  تـیاور  و 
تهج هب  زی  _س_ت و م_ن ن_ ير هردخم گ_ نآ  سپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تیزعت  يارب  مالـسلا  _ه  یل قدا ع_ ص_

_ت قو رد  ار  مال  _ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ يد ح_ض_ _ يد یم  رگا  دّمحموبا ! يا  دومرف : نآ  زا  سپ  متـسیرگ ،  وا  هیرگ 
ره نم  دزن  هب  دینک  عمج  تف :  دو و گ_ ار گ_ش_ دو  چ_ش_م_ه_يا خ_ يدرک ،  یم  هدهاشم  یبیجع  رما  انا  تو ه_م_ م_

میدوآ وا  دزن  هب  هکنآ  رگم  وا  ناشیوخ  زا  ار  يدحا  میتشاذگن  ام  سپ  _ت  سا _ش_ي  يو تبارق و خ_ وا  نم و  نیبام  هک  یـسک 
اّفِخَتــْـسُم ُلاـــنَتال  َانَتَعافـــَـش  َّنِا  دوـــمر ( : نا و ف_ _ش_ يا يو  _ك_ن_د ب_ه س_ فا ير  نآ ج_ن_با ن_ظ_ سپ   ؛

هب دــــنک  فافختـــــسا  _ي_د ب_ه ك_س_ي ك_ه  سر _د  هاو _ت م_ا ن_خ_ _ا ش_ف_عا نا ه_م_ هوــــلَّصلا ؛ )  _ِ ب
انتعا درمش و  کبس  راوخ و  ار  زا  ي_ع_ن_ي ن_م_ ( ، 108) زا ن_م_
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.دشاب هتشادن  نآ  هب  مامتها  و 

لمح دنداهن و  يریر  يور س_ ار  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  نینزان  هزانج  نوچ  هک  باد  نب  یس  زا ع_ي_ هد  _ت ش_ ياور و 
 : تفگب راعشا  نیا  تشگ  یم  هدرمش  تیب  لها  نیرهاجم  يارعش  زا  هک  یلجع  هریرهوبا  نفد ،  يارب  عیقب  يوس  هب  دندرک 

ُهَنُولِمْحَی ِِهب  اوُحار  ْدَق  ُلُوقَا َو 

ٍِقتاع ِْهیَِلماح َو  ْنِم  ٍلِهاک  یلَع 

يرَّثلا َیِلا  َنُولِمْحَت  اذام  َنوُرْدَتَا 

ٍقِهاش ءایلَع  ِسْءاَر  ْنِم  يَوث  اریبَث 

ِهِحیرَض َقْوَف  َنُوثاحلا  یَثَح  َهادَغ 

(109) ِقِرافَْملا َقْوَف  َناک  یلْوَا  اباُرت َو 

ترضح ش_ص_ت و نآ  نس  شدج و  ردپ و  دزن  عیقب  رد  ار  ترـضح  نآ  دندرک  نفد  يدو گ_ف_ت_ه ك_ه  م_س_ع_
يرمرم گنـس  عیقب  زا  عضوم  نآ  رد  ناشیا  روبق  رد  دـنداد و  رهز  ار  ترـضح  نآ  هک  هدـش  هتفگ  و  ( 110) .دوب لا  پ_ن_ج س_

: دنا هتشون  نآ  رب  هک  تسا 

مَّلَـس ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  هّللا  ِیلَـص  ِهّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  َهَمِطاـف  ُْربَق  اذـه  ِمَمِّرلا  ِِییُْحم  ِمَمُـالا َو  َدـیبُم  ِهّللُدْـمَْحلَا  ِمیحَّرلا : ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمْس  _ِ ب ) 
ِْنب ِرَفْعَج  یلِع َو  ِْنب  ِدَّمَُحم  ٍِبلاط َو  ِیبَا  ِْنب  ِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِّیلَع  ٍِبلاط َو  یبَا  ْ_ِن  ِّیلَع ب ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْربَق  َنیَملاْعلا َو  ِءاِسن  ِهَدِّیَس 

_ع_ف_ر جو _ با هدش ك_ه ش_خ_ص_ي  تیاور  و  َنیعمجَا )  ْمِْهیَلَع  ِهّللا  ُتاوَلَص  ُلُوقَا _  یهتنا َو  ْمُْهنَع ، ُهّللا  َیِـضَر  ٍدَّمَُحم 
هک دـندرک  تساوخرد  وا  زا  دـندش و  عمج  وا  دزن  ناسارخ  لها  زا  _ت_ي  دو و ج_م_عا نا ب_ _ سار _ل خ_ ها _د  فاو ما  ن_

دـنک و لمح  دو  ار ب_ا خ_ _ه_ا  نآ _د  سر مـال ب_ _ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ هب ح_ض_ دـیاب  هک  دوب  یعاـتم  یلاوما و 
لاو و س_ؤ _ ما نآ  _ع_ف_ر  جو _ با هرواشم .  رد  يا  هراپ  دوب و  ءاتفتسا  یضعب  هک  یلئاسم  اب  دربب  ترضح  نآ  يارب 
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ربــق ترا  _ يز در و ب_ه  لز ك_ تـشگ م_ن_ هفوــک  دراو  نوــچ  درک  تـکرح  هدر و  دو ح_م_ل ك_ ار ب_ا خ_ تــالا 
زا هک  نیمه  .دـنا  هدز  هقلح  وا  رود  یتعاـمج  یخیـش ن_ش_س_ت_ه و  ربـق ، هیحاـن  رد  دـید  تفر ،  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤـملاریما 
زا دننک  یم  هقف  عامتـسا  خیـش  نآ  زا  دنـشاب و  یم  هعیـش  ءاهقف  ناشیا  _د ك_ه  يد _ت  فر ناشیا  دصق  هب  دش  غراف  دوخ  ترایز 

 . متسشن اهنآ  دزن  نم  تفگ  تسا .  یلامث  ءزمحوبا  دنتفگ : تسیک ؟  خیش  نیا  هک  دیسرپ  تعامج  نآ 

نا مال پ_ن_ه_ _ سلا _ه  یل قداص ع_ ترـضح  نامز  ات  شتافو  نامز  زا  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ربق  هک  دیو : فل گ_ م_ؤ 
تر و نآ ح_ض_ _ل ب_ي_ت  ها دــــالوا و  دو ج_ز  نآ ن_ب_ عـــل ب_ر  دو و ك_س_ي م_ط_ و م_خ_ف_ي ب_

بحاص اهنآ  اب  هک  دوب  رایـسب  دـنتفر و  یم  _ش  ترا _ يز هب  ررکم  مالـسلا  مهیلع  رقابدـمحم  ماـما  نیدـباعلا و  نیز  ماـما  ترـضح 
فرشم شترایز  هب  دنتخانش و  ار  ترضح  نآ  ربق  نایعیش  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  نامز  رد  نکل  ناشیا و  رتش  رگم  دوبن  یحور 

تفر و یم  فیرش  ربق  نآ  ترایز  هب  ررکم  دوب  هریح  رد  هک  یمایا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  دوب  نآ  شببس  دنتشگ و  یم 
یم ناشیا  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نین  _ؤ م_ ملار _ي_ ما _ن  فد در و م_ یم ب_ هارمه  ار  دوخ  باحـصا  ناصوصخم  زا  یـضعب  ابلاغ 

 ، یلامث هزمحوبا  اما  و  تشگ .  یناد  یـصاق و  رازم  دـش و  رهاظ  كراـبم  ربق  هراـب  کـی  هک  دیـشر  نوراـه  ماـیا  اـت  دوب  نیا  دومن و 
هچنانچ دوب  هتشگ  فرشم  فیرش  ربق  نآ  ترایز  هب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  _ت  مد رد خ_ وا  پ_س 
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 . شرکذ دیایب  متشه  لصف  رد 

ِهَْنیدَْملا َو َنِم  ُْتئِج  تفگ ( :  دش و  دراو  یبارعا  يدرم  میدوب  هتسشن  ام  هک  نیب  نیا  رد  دیوگ  یم  یناسارخ  درم  نآ  هلم ؛  _ جلا ب_
ندینش زا  هزمحوبا  درک ! تافو  مالسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  میآ و  یم  هنیدم  زا  نم  ینعی  مالـسلا ؛ )  هیلع  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُرَفْعَج  َتام  ْدَق 

نآ زا  در  لا ك_ _ت س_ؤ  قو نآ  دز ، _ي_ن  مز ار ب_ر  دو  _ت خ_ سد ود  دز و  هر  _ر ن_ع_ ثا تـــشحو  ربــــخ  نـــیا 
شر پ_س_ داد ، رار  ار ق_ دوـخ  یــصو  تـفگ :  درک ؟ شیوـخ  یــصو  ار  یک  هـک  يدــی  _ا ش_ن_ يآ _ي ك_ه  بار _ عا

هک ار  ادخ  دمح  تفگ :  هز  _م_ حو _ با ار ، هفیلخ  روصنم  و  مالسلا ،  هیلع  _ي  سو شر م_ _گ_ يد هّللاد و پ_س_ر  ع_ب_
سپ َمیظَْعلا ، )  َْرمَـالا  َرَتَـس  ِریبَْـکلا َو  َیل  _َ َنَّی ع _َ _ي_ِر َو ب غَّصلا یَلَع  َّلَد  میوـش ( !  هارمگ  هـک  تشاذـگن  درک و  تیادـه  ار  اـم 

لوغـشم زا ش_د م_ا ن_ي_ز  لو ن_م_ مـال و م_ش_غ_ _ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ ملار _ي_ ما ربق  دزن  تفر  هزمحوبا 
ریـسفت هزمحوبا  پ_س  هک گ_ف_ت_ي .  هملک  دنچ  نیا  نم  يارب  نک  ریـسفت  متفگ :  وا و  دزن  متفر  نم  سپ  میدـش ،  زامن  هب 

يار ت_ق_ي_ه _ت ك_ه ب_ سا _ر  ها رو ظ_ تیـصو م_ن_ص_ هک  تسا  نیا  شلـصاح  هک  يزیچ  هب  ار  دوخ  مالک  درک 
رکذ تسا  هّللادـبع  هک  رتگرزب  دـنزرف  اب  تسا  یـسوم  ماما  هک  کچوک  دـنزرف  دـناسرن و  لتق  ار ب_ه  وا  _ي  صو _ت ك_ه  سا

_ت_ه شاد _ن ن_ يد ند و  رد ب_ یتلع  گرزب  دـنزرف  رگا  هک  اریز  تسین ؛  تماما  لـباق  هّللادـبع  هک  دـننادب  مدرم  اـت  در  ك_
ند ف_ي_ل پ_ا رد ب_ هّللاد  .د و ع_ب_ _ ما ب_شا _ ما وا  _د ك_ه  _د م_ي ب_يا ب_شا
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متسناد اجنآ  زا  سپ  درک ، یم  افتکا  وا  هب  تشاد  یمن  یتلع  وا  رگا  تعیرش ،  ماکحا  هب  دوب  لهاج  دوب و  صقان  شن  _ يد دو و  ب_
(111  .) تسا تحلصم  يارب  اهنآ  رکذ  تسا و  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  هک 

رد یقیناود  رفعجو  _ با ش_ب_ي  تفگ :  هک  يزوج  بویاوبا  زا  دنا  هدرک  تیاور  بوشآرهش  نبا  یسوط و  خیش  ینیلک و  خیش 
یم دراد و  تسد  رد  همان  دنا و  هداهن  وا  شیپ  رد  یعمش  هتسش و  یسرک ن_ رب  هک  مدید  متفر  نوچ  دیبلط ، ارم  داتـسرف و  بش  نایم 

تافو ربخ  تسا و  نامیلـس  نب  دّمحم  همان  نیا  تفگ :  تسیرگ و  تخادـنا و  ار پ_ي_ش م_ن  همان  مدرک  مالـس  نوچ  دـناوخ ،
مه هب  اجک  رفعج  لثم  تفگ  و  َنوُعِجار )  ِْهَیِلا  ّانِا  ِهّلل َو  ّانِا  تفگ (  تبون  هس  سپـس  تسا ؛  هتـشون  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 

 . نزب ندرگ  بلط و  ار ب_ وا  _ت  سا هدر  _ي_ت ك_ صو صوـصخب  ار  سک  کـی  رگا  هک  سیوـنب  تـفگ :  سپ  دـسر ، یم 
ود هنیدم و  یلاو  نامیلس  نب  دّمحم  هفیل و  _ت خ_ سا هدر  _ي ك_ صو ار  جنپ ن_ف_ر  هک  دیسر  همان  باوج  زور  دنچ  زا  دعب 
 ! تشک ناوت  یمن  ار  اهنیا  تفگ :  دناوخ  روصنم  ار  همان  نوچ  .ار  یـسوم  ردا  هد م_ _ي و ح_م_ي_ سو هّللادـبع و م_ دوخ  رـسپ 

(112)

نآ در  _د ك_ هاو هدارا خ_ نینچ  روصنم  هک  تسناد  یم  تماما  ملع  هب  ترـضح  هک  هدومرف  هّللا  همحر  _ي  سل _ه م_ج_ مال ع_
نطاب رد  دوب و  هتـشون  ار  وا  هما  لوا ن_ دو ، هدر ب_ _ك ك_ ير _ي_ت ش_ صو رد  _ر  ها ار ح_س_ب ظ_ _ت  ج_م_عا

نیا زا  و  تیصو ،  هب  دوب  صوصخم  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما 
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مولعم تشذگ  هک  هزمحوبا  تیاور  زا  هچنانچ  تسا  ترضح  نآ  صوصخم  تماما  تیاصو و  هک  دنتسناد  یم  ملع  لها  زین  تیـصو 
(113  .) تشگ

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  دافحا  دالوا و  رکذ  رد  متفه :  لصف 

لوا تمسق 

: دو دــالوا ب_ هد ت_ن  ار  مــال  _ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ هدو ح_ض_ _ مر هـّللا ف_ _م_ه  حر ش_ي_خ م_ف_ي_د 
_ي با یل ب_ن  نب ع_ نیـسحلا  نب  یلع  نب  نیـسح  رتـخد  همطاـف  رفن  هـس  نـیا  رداـم  هورف _  ّما  هّللادـبع و  _ي_ل و  _م_عا سا
یلع و سابع و  و  هدوب _  هدلو  ّما  ناشیا  ردام  هک  دّمحم _  قاحسا و  مالسلا و  هیلع  یـسوم  رگید  و  هدوب _  مالـسلا  مهیلع  بلا  ط_
ار وا  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هدوب و  رتگرزب  ناردارب  همه  زا  لیعامسا  و  دنا _  هدوب  يدلو  ما  زا  کی  ره  هک  همطاف _  ءامـسا و 
هب مئاق  لیعامسا  هک  دوب  نآ  نامگ  ار  هعیش  زا  یهورگ  .دومن و  یم  رایسب  وا  رب  ینابرهم  تقفـش و  تشاد و  _ت م_ي  سود رایـسب 

تبحم و دوب و  بانج  نآ  دالوا  رتگرزب  هکنآ  ببـس  مالـسلا ب_ه  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دـعب  دوب  دـهاوخ  تماما  تفـالخ و  رما 
وا هزانج  نامدرم  تفر و  ایند  زا  ضیرع  هیرق  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  تر  رد ح_ي_تا ح_ض_ نکل  دوب ، رتشیب  وا  رب  ردپ  مارکا 

گر مال ب_ر م_ _ سلا هیلع  قداص  ترـضح  هک  هدش  تیاور  و  تشگ .  نوفدـم  عیقب  رد  دـندروآ و  هنیدـم  ات  شود  هب س_ر  ار 
دنچ تفر و  یم  وا  ریرـس  مدـقم  ادر  شفک و  نودـب  تشگ و  میظع  وا  رب  شهودـنا  نزح و  دومن و  يدـیدش  عزج  لی  _ _م_عا سا

رب درک و  یم  زاب  ار  وا  ترو  _د و ص_ مآ هزا م_ي  کیدزن ج_ن_ داهن و  نیمز  رب  ار  وا  ریرس  دومرف  رما  هعفد 
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زا دوش  ههبش  عفد  دوش و  فوشکم  مدرم  همه  رب  لیعامسا  تافو  رما  ات  دوب  نآ  را  نیا ك_ زا  ترـضح  نآ  دارم  دومن و  یم  رظن  وا 
(114) .دنشاب یم  ردپ  زا  دعب  وا  تفالخ  لیعامسا و  تایح  هب  دقتعم  هک  یناسک 

قدا تر ص_ هک ح_ض_ تسا  هدرک  تیاور  قودص  خیش  تسا و  رایسب  نومـضم  نیا  هب  ثیداحا  ك_ه  _د : يو فل گ_ م_ؤ 
متفگ تفای  تافو  لیعا  _م_ سا نو  دو ك_ه چ_ _ مر جر ف_ _ عا هّللاد  مال ب_ه س_ع_ي_د ب_ن ع_ب_ _ سلا _ه  یل ع_
متفگ سپ  مدیسوب  ار  وا  يولگ  خنز و  ههبج و  دندرک  فوشکم  ار  وا  تروص  نوچ  دنرادرب ، دندوب  هدیشک  وا  يور  هک  ار  يا  هماج 

ار وا  متفگ  سپ  مداد  هسوـب  ار  وا  يوـلگ  خـنز و  نیبـج و  هراـبرگید  دنتـشادرب  وا  يور  زا  ار  هماـج  هـک  مـتفگ  زاـب  دـنناشوپب ، ار  وا 
دنا هدـیچیپ  رد ك_ف_ن  ار  وا  هک  مدـید  متفر  وا  کیدزن  دـندش  غراف  وا  لسغ  راک  زا  نوچ  دـنداد  لـسغ  دـندیناشو و  ب_پ_
متفگ سپ  مدرک  ذیو  ار ت_ع_ وا  مد و  _ي_ سو ار ب_ وا  يولگ  خـنز و  نیبج و  زاب  دـندرک  نوریب  نفک  زا  ار  وا  تروص  متفگ 

(115  .) نآرق هب  دومرف : دیدرک ؟ ذیوعت  ار  وا  زیچ  هچ  هب  مدیسرپ  تفگ  يوار  .دننک  نفک  رد  ار  وا 

و .ُهّللا )  ـِالا  َهـِلا  ـال  ْنَا  ُدَهْـشَی  لـی  _ ْ_م_عا ِسا _ت ( :  شو _ي_ه ك_ف_ن_ش ن_ هد ك_ه ب_ه ح_شا _ت ش_ ياور و 
_ب نا زا ج_ نآ  در ك_ه ح_ج ك_ن_د ب_ا  _ر ك_ ما داد و  وا  هــب  دــنچ  یمهرد  ار و  دوــخ  نایعیـــش  زا  یکی  دـــناوخ 
وا ن_ه س_ه_م _ب  نا زا ج_ يراز  ها ت_و ح_ج ب_گ_ _ گر دو ك_ه ه_ _ مر _ي_ل و ف_ _م_عا سا شر  پ_س_

 . لیعامسا لام  مهس  کی  تسا و  وت  لام  باو  ث_

س_ي_د
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رد _ي_ل  _م_عا سا در  _تا ك_ فو گ_ف_ت_ه ك_ه  را )  _ هز ــالا  ت_ح_ف_ه  رد (  _م  قد _ن ب_ن ش_ ما ض_
یلدـیبع ریزو  ءاـجیهلا  یبا  نب  نیـس  _ص_د و چ_ه_ل و ش_ش ح_ نا رد س_ن_ه پ_ و  ود ؛ س_ن_ه ص_د و چ_ه_ل و 

لحم _ن  يا _ن ش_ي_ب_ه ك_ه  با هدر  _ر ك_ كذ و  ( 116  .) يا ّ_ه  شدهـشم ق_ب رب  درک  انب  سپ  دیـسر  هنیدـم  هب 
 . هدوب مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  رسپ  دیهش  دیز  هناخ 

داقتعا نیا  زا  ردـپ  زا  دـعب  دوب  وا  تفالخ  رب  داـقتعا  هک  ار  یناـسک  تفر  اـیند  زا  لیعامـسا  نوچ  هدومرف :  دـیفم  خیـش  هلمجلاـب ؛  و 
_د و ند _ نا دا م_ _ت_ق_ عا نا  _د ب_ه ه_م_ ندو تاور ن_ب_ صاوخ  زا  هک  دعابا  نامدرم  زا  يردان  رگم  دندش  فرـصنم 

مدرم زا  يا  هلمج  دوـمرف  تلحر  اـیند  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ترـضح  نوـچ  دنتـشگ و  لیعامـسا  لـئا ب_ه ح_ي_تا  ق_
يا _ه  قر دــندش ف_ هـقرف  ود  مـه  یقباــم  دــندش و  مالــسلا  هـیلع  رفعج  نــب  یــسوم  تر  _ت ح_ض_ ما _ ما لــئا ب_ه  ق_

ّ_د ب_ن وا م_ن_ت_ق_ل ب_ه م_ح_م زا  _ت ب_ع_د  ما _ ما هدو و  ما ب_ _ ما _ي_ل  _م_عا سا گ_ف_ت_ن_د 
_ت سا هد  _ نز _ي_ل  _م_عا سا _گ_ر گ_ف_ت_ن_د ك_ه  يد _ه  قر و ف_ _ت .  سا هد  _ي_ل ش_ _م_عا سا

رخآ ات  تسا  وا  دافحا  دالوا و  رد  لیعامـسا  زا  دـعب  تماما  هک  تسا  نیا  ناشنامگ  هک  دنتـسه  لـیلق  _ي  نا _ مدر نا م_ _ش_ يا و 
(117  .) نامز

زا _ت_ن_د  شاد _ن_ت  طــل بر س_ را م_غ_ _ يد رد  _م_ي_ه ك_ه  طا _ي_ن ف_ طــال س_ _د : يو فـل گ_ م_ؤ 
_م_د حا هــّللاد ب_ن  ّ_د ب_ن ع_ب_ هـــّللاد ب_ن م_ح_م نا ع_ب_ي_ _ش_ يا لوا  .د  _ نا _ي_ل  _م_عا سا دـــالوا 
_ب ب_ه قــل مــال م_ _ سلا _ه  یل قدا ع_ _ صلا ما ج_ع_ف_ر  _ مـــالا _ي_ل ب_ن  _م_عا سا ّ_د ب_ن  ب_ن م_ح_م

تلود نامز  رد  دندش  هفیلخ  رصم  برغم و  راید  رد  لی  _ _م_عا سا لآ  زا  _ت ك_ه  سا لوا ك_س_ي  هّللا ،  يد ب_ _ه_ ملا
_س_ت يود تد  سا و م_ ینب ع_ب_
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نا _ مز رد  نا  _ش_ يا _ن_ت  طــــــــــــــــــــل لوا س_ _د و  ندر _ي ك_ ها _ شدا لا پ_ را س_ دا و چ_ه_ و ه_ف_ت_
هیلیعامـسا ار  ناشیا  تسا و  هدراهچ  ناشیا  ددع  دشاب و  يرغـص  تبیغ  لیاوا  هدو ك_ه  م_ع_ت_م_د و م_ع_ت_ض_د ب_

ضغب لامک  زا  ناشیا  ناهاوخاوه  نایسابع و  دنرگید و  هفیاط  هیلیعامسا  يارو  هطمارق  هک  هتفگ  هّللارون  یـضاق  .دنتفگ  یم  هیدیبع  و 
(118) .دنتخاس هیلیعامسا  لخاد  ار  هطمارق  توادع  و 

 : هدومرف هک  اجنآ  رد  هدرک  روکذم  هّللادیبع  هب  هراشا  دوخ  هیبیغ  رابخا  رد  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  هک  دیوگ : ریق  ف_

(119  ( ) .ءادِّرلِاب یّجَسُملا  ِءادَبلا ، يِذ  َِهلالُس  ْنِم  ُبَجَْتنُملا  ِضْحَملا ، ِبَسَّنلاوُذ  ُّضَبلا ، ُّضَْغلا  ناوَْریَقلا  ُبِحاص  ُرَهْظَی  َُّمث  ) 

در و يا ب_ن_ا ك_ _ه  عل نآ ق_ دودـح  رد  يدـهم  هّللادـیبع  هک  تسا  ییاج  نامه  برغم و  هب  تسا  يرهـش  ناور )  ق_ي_ ) 
 . تسا مالسلا  هیلع  رفعج  نب  لیعامسا  ءادرب )  یّجسم  و (  ءادبلا )  يذ  زا (  دارم  هتخاس و  موسوم  هیدهم )  ار ب_ه (  نآ 

ِءاد _َ ْبلاوُذ و  ِفار ، _ طَالا َّرا  ت_ ِنَد ، _َ ْبلا َصْخَر  ٍهَرْمُِحب  ابَّرَـشُم  اـفَْرتُم  ُضَْیبَا  ُّيِدـْهَْملا  ِهّللاِدـْیَبُع  َناـک  َو  ِدـیدَْحلا : ِیبَا  ُْنبا  َلاـق  ) 
ِهّللاِْدب _َ _عا بَا ُها  _ بَا َّنَال  ءادِّرلا ؛ _ِ ّ_ي ب َ_ج ُ_س ْملا َوُه  مالسلا َو  مهیلع  ٍدَّمَُحم  ْ_ِن  َ_ِر ب ْ_ف َ_ع ْ_ُن ج _ي_ُل ب ْ_م_عا ِسا

 . ( یهتنِا ِهِْرمَا  یف  ُهْهّبُشلا  ْمُْهنَع  َلُوزَت  ُهَتْوَم َو  اوُمَْلعَِیل  ُهَنوُدِهاُشی  ِهَعیّشلا  َهوُجُو  ِْهَیِلا  َلَخْدَا  َتام َو  اَّمل  ِِهئادِِرب  ُهاّجَـس  مالـسلا  هیلع  اَرَفْعَج 
(120)

یتلزنم تناکم و  نادنچ  ردـپ  دزن  ار  وا  شیوخ و  ناردارب  ریاس  زا  دوب  رتگرزب  لیعامـسا  زا  دـعب  وا  سپ  رفعج  نب  هّللادـب  _ا ع_ ما و 
شز _ي_ مآ _ه و  طـل خ_ ّ_ه )  يو ح_ش_ هد ك_ه ب_ا (  هـتفگ ش_ هدوـب و  ردــپ  اـب  تفلاــخم  رب  مـهتم  داــقتعا  رد  دوـبن و 

بهذم هب  لیم  _ت و  شاد

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1538 

http://www.ghaemiyeh.com


باحـصا زا  یتعامج  ببـس  _ن  يا .دوب ب_ه  نس  ربک  تماما  رب  شتجح  دومن و  تماما  ياعدا  ردـپ  توف  زا  دـعب  تشاد و  هئجرم 
هیلع یسوم  شردارب  تماما  هب  دندیشک و  وا  زا  تسد  دندرک  ناحتما  ار  وا  نوچ  دندرک و  تعباتم  ار  وا  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

ناـمه هـب  مدرم  زا  یلیلق  یلب  دـندرک ، هدـهاشم  ترــضح  زا  هـک  تارهاـب  تـالالد  نـیهارب و  يرایــسب  زا  دــندرک  عوـجر  مالــسلا 
نآ زا  _ب  قــل نــیا  و  دـــنیوگ ، هــّیحطف )  ار (  ناــشیا  دـــندرک و  راــیتخا  ار  هّللادـــبع  تماـــما  _د و  ند _ نا دا م_ _ت_ق_ عا
_ُ َ_ح ْ_ط فَا هــّللاد  _ك_ه ع_ب_ نآ چ_ه  _د ؛ ند لـــئا ش_ هـــّللاد ق_ _ت ع_ب_ ما _ ما _ت_ن_د ك_ه ب_ه  فا ي_

يدرم هّللادبع  تماما  رب  ناشیا  یعاد  هکنآ  ببـس  هب  دنتفگ  هّیحطف  ار  ناشیا  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب  و  اپ ، لیف  ینعی  دو ، ْ_ل ب_ جِّرلا
(121) .دنتفگ یم  حیطف  نب  هّللادبع  ار  وا  هک  هدوب 

ترضح نآ  رسپ  حطفا  هّللادبع  درک  تافو  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  نوچ  هک  رمع  نب  لضفم  زا  هدرک  تیاور  يدنوار  بط  ق_
_ه نا _ط خ_ سو رد  _د و  ندروآ يرا  مز ب_س_ي_ دومرف ه_ي_ رما  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  .درک  تماما  ياـعدا 

ترـضح تمدخ  رد  تقو  نآ  رد  دـمآ و  ترـضح  نآ  لزنم  هب  هّللادـبع  .دـیبلطب  ار  وا  هّللادـبع و  دزن  هب  داتـسرف  هاگنآ  دـنتخ ، _ ير
دندنکفا اهمزیه  نآ  رد  شتآ  هک  دومرف  رما  ترـضح  تسـشن ،  هّللادب  _د ه_م_ي_ن ك_ه ع_ ندو هیماما ب_ هوجو  زا  یتعامج 

_ت سا _ خر سپ ب_ .دـش  شتآ  یمامت  اهمزیه  هکنآ  ات  ار  نآ  ببـس  دنتـسناد  یمن  مدرم  نتخوس و  هب  در  عور ك_ اهمزیه ش_
کی ات  نت  _ث گ_ف_ يد مدر ح_ هب م_ درک  ور  تسـشن و  شتآ  ناـیم  رد  دوخ  ياـه  هماـج  اـب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم 

سپس تعاس ، 
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زا دعب  یشاب  یم  ماما  وت  هچنانچ  رگا  هّللادبع :  شردارب  هب  دومرف  هاگ  _ نآ دوخ ! سلجم  هب  دمآ  دیناکت و  ار  دوخ  هماج  تساخرب و 
هک یلاـح  رد  تساـخرب  درک و  رییغت  شگنر  هّللادـبع  میدــید  دــنتفگ : تـعا  نآ ج_م_ _ش !  تآ نا  رد م_ي_ نیــشنب  تردــپ 

شراوگرزب ردـپ  زا  دـعب  هّللادـبع  و  تفر .  نوریب  ترـضح  هنا  زا خ_ هد م_ي ش_د و  _ي_ن ك_ش_ي_ مز _ش ب_ر  يادر
(122) .درک تافو  دوب و  هدنز  زور  داتفه  تدم 

یتسرد هب  ناج !  رـسپ  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ما ج_ع_ف_ر  _ ما هد ك_ه  _ت ش_ ياور و 
؛  يا _ه  مل وا ب_ه ك_ _ه م_ك_ن ب_ا  عزا م_ن_ نم ،  زا  دعب  ار  تماما  دنک  یم  اعدا  نم و  ياج  هب  دنیـشن  یم  وت  ردارب  هک 

(123) .دوش یم  قحلم  نم  هب  هک  نم  تیب  لها  زا  _ت  سا لوا ك_س_ي  وا  ار ك_ه  _ يز

هیلع قداص  رف  ما ج_ع_ _ ما هّللادـبع پ_س_ر  هک  هتفگ  راهز )  الا  هفحت  رد (  یندـم  مقدـش  نب  نماـض  دیـس  هک  دـیوگ : فل  ؤم 
: دیوگ ریقف  ( 124  .) یماطسب مدآ  نب  یـسیع  نب  یلع  ربق  لباقم  اجنآ  رد  تسا  فورعم  شربق  ماطـسب و  هدلب  رد  درک  تافو  مالـسلا 
_ل ق_رب _ت م_ق_با سا ما  رد ب_س_ط_ ير ك_ه  _ت ك_ه ق_ب_ سا نآ  هد  يارب م_ن ن_ق_ل ش_ هـــــــچنآ 

 . ملاعلا هّللاو  شردپ  ربق  هن  تسا  روکذم  هّللادبع  رسپ  دّمحم  ربق  یماطسب ،  دیزیوبا 

و را ، _ ثآ _ث و  يد وا ح_ زا  مدرم  دـنا  هدرک  تیاور  .داهتجا و  عور و  حالـص و  لـضف و  لـها  زا  دوب  يدرم  رفعج  نب  قاحـسا  و 
نب قاحسا  یضر  هقث  ارم  درک  ثیدح  تفگ :  یم  درک ، یم  _ث_ي ن_ق_ل  يد وا ح_ زا  ها  _ گر _ب ه_ سا _ن ك_ با
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شردـپ زا  هدرک  تیاور  و  مالـسلا .  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  شردارب  تما  _ ما دو ب_ه  لـئا ب_ قاحـسا ق_ و  مالـسلا ،  هیلع  رفعج 
لو _ سر مدر ب_ه  _ب_ه م_ شا وا  هک  هتفگ  بلاطلا )  هدمع  بحاص (  و  ار ، رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  شردارب  تماما  رب  ّصن 

دوب و لیلج  یثّدحم  قا  _ح_ سا و  دو ، مال ب_ _ سلا هیلع  یسوم  ماما  ردام  وا  ردام  ملـس و  هلآ و  _ه و  یل هّللا ع_ یل  اد ص_ خ_
(125  .) تسا نسح  نیسح و  دّمحم و  زا  ار  وا  باقعا  ار و  تماما  وا  رد  دندرک  اعدا  هعیش  زا  يا  هفیاط 

_د ندو یلیلج ب_ هداوناـخ  هک  هرهز  ینب  بسن  دوـش  یم  یهتنم  قا ب_ن ج_ع_ف_ر  _ح_ سا ب_ه  _د : يو فـل گ_ م_ؤ 
_ل ضا ملاــع ف_ یبـلح  ءرهز  نـب  یلع  هز ب_ن  مرا ح_م_ _ك_ مـلاو _ با _ت  سا نا  _ش_ يا هـل  زا ج_م_ بـل و  رد ح_

یملع یلا  عوّزنلا  هینغ  هـلمج (  زا  هـک  وـحن  هـقف و  تماـما و  مـالک و  رد  هریثـک  _ب ت_ص_ن_ي_ف_تا  حا _ل ص_ یل ج_
رباکا زا  هّللادـبع  نب  دـّم  شا م_ح_ هدازردار  یل و ب_ نب ع_ هّللادـبع  شردارب  شدـج و  ردـپ و  وا و  تسا و  عورفلا )  لوصالا و 

نا _ش_ يا يار  ار ب_ _ه  فور هر م_ع_ هزا ك_ب_ي_ _ جا ّیل  _ه ح_ مـال هـّللا ع_ هـیآ  هـک  هرهزوـنب  .دــنا و  هیماـما  ءاـهقف 
_س_ي_ه نا _ت  سا _ ير _ي_ه و  سد _ب ن_ف_س ق_ حا _ل ح_س_ي_ب ص_ یل س_ي_د ج_ _ت_ه ،  شو ن_

دنزرف هرهز و  نساحملا  یبا  نب  نیـسحلا  یلع  یبا  نب  دّـمحم  نب  میهاربا  نب  یلع  نسحلاوبا  نیّدـلا  ءـالع  دوخ  رـصع  لـها  لـضفا  ، 
ود میهاربا و  نب  دّمحم  هّللادبعوبا  نیّدلا  ردب  دجمم  مظ  دیـس م_ع_ شردارب  یلع و  نب  نیـسح  هّللادـبعوبا  نیّدـلا  فرـش  شمظعم 

_ه مــال _ن_د ك_ه ع_ ّ_د م_ي ب_شا _ن ح_س_ن ب_ن م_ح_م يّدــلاز دـّـمحم و ع_ نــب  دــمحا  بلاــطوبا  شرــسپ 
هدومن مامت  لیلجت  ار  نا  _ش_ يا
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_ن يّدـلا جا  _ف ت_ ير و س_ع_ي_د ش_ تسا ،  روکذـم  راحب  رخآ  دـلجم  رد  هزاجا  نآ  تروص  هداد و  هزاجا  ار  یماـمت  و 
نییقاحـسا تیب  رکذ  رد  رابغلا )  نم  هظوفحملا  هیولعلا  تاتویبلا  رابخا  یف  راصتخ  الا  هیاغ  باتک (  رد  هرهز  نب  هزمح  نب  دّـمحم  نب 

بهاوملا یبا  نب  هرهز  ناشیا  دج  .دنـشاب  یم  بلح  ءابقن  هک  داد  رار  هر ق_ _ هز زا ب_ي_ت  ار  ار ك_ه م_ا  ادخ  دـمح  هتفگ : 
هنیدــم زا  هـک  تـسا  یندــم  یــضترم  دـّـمحم  ملاــس  یبا  نـبا  بــلح  بــیقن  دــّم  _ن م_ح_ با بــل  یل ن_ق_ي_ب ح_ ع_

ری ـالا م_ _ن  با یندـم  دّـمحم  نیّدـلا  سمـش  ریما  نبا  هدوـب  ناّرح  هب  میقم  هک  یندـم  دـمحا  نبا  بلح  هب  هدـش  م_ن_ت_ق_ل 
بلح راید  رد  بلح و  رد  هرهز  تیب  هک  هتفگ  تسا و  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـم  ـالا  نبا  نمت  ؤملا  قاحـسا  نب  نیـسحلا  رقوملا 

هر س_ي_د _ هز یل ب_ن  هز ب_ن ع_ مرا ح_م_ _ك_ مــلاو _ با فیرــش  تــسا  ناــشیا  زا  و  يروهــشم ،  ره  زا  دنرهـــشا 
نایعا نیع  هک  دـهتجم  فنـصم  سردـم  لضا  _ل ف_ ما ملا ك_ نءا ع_ _ شلا رد ع_ظ_ي_م  _ قلا _ل ك_ب_ي_ر  یل ج_

رّون هحور و  هّللا  سّدـق  تسا ،  یبتک  وا  يارب  زا  تسا و  هروه  لاو م_ش_ _ قا هنـسح و  تافینـصت  بحاص  بلح ،  ءابقن  تاداـس و 
هد هتـشون ش_ تسا و  فورعم  شربق  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  طقـس  دهـشم  دزن  نشوج  لبج  نییاـپ  بلح  رد  شربق  هحیرض ، 

(126  .) یهتنا زین ، وا  توم  _خ  يرا مال و ت_ _ سلا _ه  یل قدا ع_ ما ص_ _ ما وا ت_ا  _م و ن_س_ب  سا نآ  ب_ر 

نا س_ن_ه _ض_ مر هاـم  شتدـالو  خـیرات  تسا و  جـنپ  داتـشه و  دـصناپ و  هنـس  وا  توم  خـیرات  ك_ه  _د : يو فـل گ_ م_ؤ 
و ق_ص_ه م_ش_ه_د س_ق_ط هدزا ،  _ص_د و ي_ نا پ_
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 . ماش هب  هفوک  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیب  لها  ریس  رد  لوا  دّلجم  رد  تشذگ  نشوج  لبج  رد 

مالـسلا مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  دیز  نب  نسح  تنب  هسیفن  هرّدخم  ایلع  رفعج ، نب  قاح  _ سا _ه  جوز ناد ك_ه  ب_
و تفر ،  كاـخ  هب  اـجنآ  رد  درک و  تاـفو  رد م_ص_ر  تشه  تسیود و  هنـس  رد  تـسا ،  فورعم  نءاـش  تلـالج  هـب  هـک  تـسا 

ذخا وا  زا  یعفاش  دوش و  یم  باجتـسم  وا  دز ق_رب  رد ن_ _ا  عد _ت ك_ه  سا فورعم  وا و  هب  تسا  یماـمت  داـقتعا  ار  نییرـصم 
(127  .) هدرک ثیدح 

_د ك_ه نا هدر  ن_ق_ل ك_ نیبـغارلا )  فاعـسا  رد (  ناّبـص  دّـمحم  خیــش  و  راـصب )  ـالارون  رد (  یجنلبــش  نـم  ؤـم  دـی  س_
امن وـش و  رد س_ن_ه ص_د و چ_ه_ل و پ_ن_ج و ن_ دـلو ش_د ب_ه م_ك_ه  هد ن_ف_ي_س_ه م_ت_ س_ي_
یم ناسحا  دوب و  لام  بحاص  دومن و  یم  مای  تدا ق_ هب ع_ب_ اهبش  تشاد و  یم  هزور  اهزور  .دهز  تدابع و  هب  هنیدم  رد  درک 

(128) .دوب هدایپ  شرثکا  هک  دش  فرشم  جح  هب  هبترم  یس  مدرم و  مومع  ناضیرم و  ناریگ و  نیمز  هب  درک 

مدر ك_ _ت  مد خ_ م_ن  ك_ه  هد  ش_ ن_ق_ل  ن_ف_ي_س_ه  ردار  ب_ ي_ح_ي_ي  _ت_ر  خد _ن_ت  يز زا 
راـــــــطفا _ا  هزور _د و  باو ار ك_ه ش_ب ب_خ_ وا  مد  _ يد لا پ_س ن_ ار چ_ه_ل س_ ما ن_ف_ي_س_ه  ع_م_ه 

هنوـگچ تفگ :  ینک ؟  یمن  ارادـم  تدوـخ  اـب  هک  يو  هب  مـتفگ  دو ، را ب_ ّ_ه_ نـلا مـئا  _ل و ص_ یّللا مئاـق  هتـسویپ  و  دـیامنب ،
رگم دــننک  یمن  اــهنآ  عـطق  هـک  مراد  تاــبقع  وـلج ، رد  _ك_ه  نآ لا  اراد ك_ن_م ب_ا ن_ف_س_م و ح_ _ق و م_ فر

ود قاحسا  شرهوش  زا  هسیف  و ج_ن_با ن_ نوزئا ،  ف_
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تر ترا ح_ض_ _ يز شر ب_ه  _ هو _ت_ي ب_ا ش_ قو .د  اهنآ ع_ق_ب_ي ن_ش_ زا  موثلک و  ما  مساق و  دروآ : دنزرف 
_ف ير ب_ه م_ص_ر ت_ش_ _ع_ت ،  جار رد م_ فر ش_د و  مـــــال م_ش_ _ سلا _ه  یل _ل ع_ یل _ي_م خ_ هار _ با
هب دـندومن و  فقوت  شهاوخ  وا  زا  دـش و  دایز  تدـیقع  هردـخم  نآ  قح  رد  ار  رـصم  لها  و  دومرف ، لزنم  يا  _ه  نا رد خ_ دروآ و 

(129) .درک تافو  اجنآ  رد  ات  رصم  رد  دندید و  یم  تاکرب  وا  زا  دندش و  فر م_ي  وا م_ش_ ترا  _ يز ق_ص_د 

_ل م_ي خاد ربـق  نآ  رد  هتـسویپ  دوب و  هدـنک  دوخ  تسد  هب  دوـخ  يارب  ير  هرد ق_ب_ نآ م_خ_ هدر ك_ه  و ن_ق_ل ك_
تسیود هنس  ناضمر  هام  رد  و  هدومن !  ربق  نآ  رد  نآرق  متخ  رازه  شـش  هکنآ  ات  هدرک  یم  توالت  نآرق  هدناوخ و  یم  زامن  هدش و 

_ج_ب_ا! عاو دو : _ مر ف_ _د ، ندو را ن_م_ _ط_ فا _ر ب_ه  ما ار  وا  دوـب  هزور  راــضتحا  تـقو  رد  درک و  تاــفو  تـشه  و 
راطفا متـسه  هزور  هک  لاح  مورب و  ایند  زا  هزور  تلاح  اب  هک  منک  یم  تلئـسم  یلاعت  دـنوادخ  زا  هک  لاح  هب  اـت  تسا  لاـس  س_ي 

(130  ( .) مِهِّبَر َدـْن  _ِ ِمالَّسلاُراد ع ُ_ْم  َهل _ه (  كرا _ه م_ب_ يآ هب  دیـسر  نوچ  ماـعنا و  هروس  ندـناوخ  هب  درک  عورـش  سپ  منک ! 
بـش و نآ  رد  رایــسب  ياـه  عمــش  دــندرک  نـشور  نادــلب و  يرق و  زا  دــندرک  عاـمتجا  مدرم  درک  تاــفو  نوـچ  و  درک ، تاــفو 
رب نزح  هـــــــصغ و  گرز ش_د  دو و ب_ رد م_ص_ر ب_ _ه ك_ه  نا زا ه_ر خ_ _ه  ير هد م_ي ش_د گ_ ش_ن_ي_

هدـشن هدـید  نآ  لثم  هرد ب_ه ج_م_ع_ي_ت_ي ك_ه  نآ م_خ_ _ت_ن_د ب_ر  شاذ زا گ_ _ل م_ص_ر و ن_م_ ها
ار ناعیق  تاولف و  درک  رپ  هک  يروط  هب  دوب 
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 . هغارم رد  عابّسلا  برد  هب  شدوخ  هناخ  رد  دوخ  تسد  هب  دوب  هدرک  رفح  هک  يربق  نامه  رد  دش  نفد  سپ 

مود تمسق 

لها دیامن  نفد  عیقب  رد  دنک و  لقن  همظعم  هنیدم  هب  ار  وا  هتنک  تساوخ  نمت  ؤم  قاحـسا  شرهوش  وا  تافو  زا  دعب  هک  هدرک  لقن  و 
.دـندرک لذـب  مه  يرایـسب  یلام  نم و  كر و ت_ي_ يارب ت_ب_ دراذـگب  رـصم  رد  ار  هردـخم  نآ  هک  دـندش  یعدتـسم  رـصم 

: دو _ مر ار ك_ه ف_ مـل  هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر دـید  باوـخ  رد  هـکنآ  اـت  دـشن  یـضار  قاحــسا 
نآ زا  یتامارک  وا و  تکرب  هب  ناـشیارب  دوش  یم  لزاـن  تمحر  اـنامه  هسیفن !  باـب  رد  رـصم  لـها  _ه م_ك_ن ب_ا  ضوا م_ع_

 ( . هسیفّنلارثآم هب (  مسوم  هدش  هتشون  وا  رثآم  رد  یباتک  هکلب  هدرک  لقن  هردخم 

لا و م_ي گ_ف_ت_ن_د ب_ه ج_ه_ت ح_س_ن و ج_م_ _ه )  جا _ب_ يد ار (  ّ_د ب_ن ج_ع_ف_ر  و م_ح_م
رد و  تشاد ،  تقفاوم  ریـشمش  هب  جورخ  رد  هیدـیز  يءار  اب  دوب و  يدر س_خ_ي و ش_ج_عا  و م_ وا ؛ لا  ب_ه_ءا و ك_م_

نینم ؤم  تراما  هب  تعیب  وا  اب  هنیدم  لها  دـناوخ ، دوخ  تعیب  هب  ار  مدرم  درک و  جورخ  هنیدـم  رد  هن  دون و  دـص و  هنـس  نومءام  مایا 
زور _ت و ي_ك  شاد هزور م_ي  زور  _ت_ه ي_ك  سو دو و پ_ي_ _د ب_ بــلقلا و ع_با يوــق  يدرم  وا  دـــندرک و 

اب ار  يا  هنهرب  دوب و  هدـنک  ار  دوخ  هماج  هکنآ  رگم  تشگ  یمن  رب  دـش  یم  نوری  لز ب_ زا م_ن_ هاـگره  و  دومن ، یم  راـط  _ فا
هکم بناج  هب  سپ  تشک .  یم  دوخ  نانامهیم  يارب  يدنفسوگ  يزور  ره  رد  دوب و  هدی  _ نا _ شو نآ پ_
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نب دـّـمحم  سطفا و  نــسح  نــب  نیــسح  دــندوب  ناــشیا  هــلمج  زا  هــک  نــیی  _ بــلا زا ط_ _ت_ي  _ت و ب_ا ج_م_عا فر
دـیز و نب  یـسی  نیـسح ب_ن ع_ نب  یلع  و  قیلـس )  هب (  فورعم  نسح  نب  دّـمحم  یّنثم و  نسح  نب  دواد  نا ب_ن  _م_ یل س_
زا سک  رایـسب  دـندو و  گنج ع_ظ_ي_م_ي ن_م_ ّبیـسم  نب  نوراه  اـب  دّـمحم  نب  رفعج  نب  یلع  دـیز و  نب  نیـسح  نب  یلع 
هب ار  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  ّبیسم  نب  نوراه  دنتشادرب و  گنج  زا  تسد  هاگنآ  تشگ .  هتـشک  نوراه  رکـشل 
درک اـبا  حلـص  زا  رفعج  نب  دّـمحم  دـیبلط ، حلـص  ملـس و  قیرط  هب  ار  وا  داتـسر و  دّـمحم ب_ن ج_ع_ف_ر ف_ دزن  هب  تلاـسر 

لز هـک م_ن_ یهوـک  نآ  رد  نییبـلط  اـب  ار  دـّـمحم  اــت  داتــسرف  ير  _ك_ شل نورا  _ت ه_ قو _ن  يا بر ش_د ، هدا ح_ _ مآ
و بآ  و  ك_ش_ي_د  لو  ط_ هر  _ صا م_ح_ تد  م_ زور  س_ه  ت_ا  و  _د  ندر ك_ هر  _ صا م_ح_ _ت_ن_د  شاد

نیلعن ادر و  دّمحم  مرجال  دندش ، قر  دنتـشادرب و م_ت_ف_ وا  زا  تسد  رفعج  نب  دّـمحم  باحـصا  تشگ ،  مامت  ناشیا  ماع  ط_
ياج هب  رگید  تیاور  هب  .داد و  ناما  ار  وا  نوراه  تساوخ  ناما  دوخ  باحصا  يارب  وا  زا  تفر و  بیسم  نب  نوراه  همیخ  هب  هدیشوپ 

 . هدش رکذ  يدولج )  یسیع  نوراه ( ، 

دندا _ت_ سر ناسارخ ف_ هب  دندیناشن و  ءاطو  نودب  ياهلمحم  رد  دندرک و  دی  رد ق_ ار  _ي_ي_ن  بلا ط_ هل ؛  _م_ جلا ب_
هک یماگنه  ات  دو  نو ب_ _ مءا داد و ب_ا م_ هزیاج  هدرک و  مارکا  ار  رفعج  نب  دّمحم  نومءام ،  دـندرک  دورو  ناسارخ  هب  نوچ  و 

لمح ار  وا  هزانج  دش و  نوری  وا ب_ هزانج  عییشت  هب  نومءام  تفای .  تافو  ناسارخ  رد 
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؛ دـندومن نفد  ار  وا  ات  درک  لمءات  دـمآ و  نوریب  ربق  زا  سپ  دـیناباوخ  دـحل  رد  دـناوخ و  زامن  وا  رب  دـیناسر و  ربق  کیدزن  هب  ات  هداد 
_د و ب_ه يو راو ش_ _ت س_ سا بو  _د خ_ يدا _ت_ فا رد ت_ع_ب  زور  _ ما ش_م_ا  ریما ! يا  دــــــنتفگ : یــــــضعب 

لا _س_ت س_ يود لا  _ حـــــــلا _ت ك_ه  سا _م م_ن  حر _ن  يا گ_ف_ت :  _د ، ير _ف ب_ ير لز ت_ش_ م_ن_
(131) .درک ادا  دوب  رانید  رازه  یس  هب  بیرق  هک  ار  دّمحم  ياهضرق  سپ  تسا  هدش  عطق  هک  تسا 

دوب هدـش  هجوتم  قارع  هب  نو  _ مءا هک م_ یتقو  رد  تفای  تافو  ناجرج  رد  جابید  دّـمحم  هک  تسا  لقن  _خ ق_م )  يرا ت_ زا (  و 
یلع نب  سابع  نب  هّللادـبع  نب  نسح  نب  هّللادـیبع  درک و  نفد  ار  وا  ناجرج  هب  درازگ و  زامن  وا  رب  نومءام  هس و  تسیود و  هنـس  رد 
یفاک لیل  _ جلا بحاصلا  هک  تسا  هدیسر  نم  هب  .دندرک و  رکش  ببـس  نیدب  ار  نومءام  هیولع ،  رگید  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب 

 _ هئامثلث نیعبس و  عبرا و  راهچ _  داتفه و  دصیس و  هنس  رد  تسا  هدرک  یترامع  وا  تبرت  رس  رب  دابع  نب  لیعامسا  مساقلاوبا  هافکلا 
 . یهتنا

یلع نب  نیسحلا  نب  دیز  نب  نسح  نب  یلع  شدج  زا  ینسح  هّللادبع  نب  میظعلادبع  ترضح  زا  هدرک  تیاور  قود  ش_ي_خ ص_
هیلع قداص  رفعج  ماما  شدج  زا  شردپ  زا  رفع  دّـمحم ب_ن ج_ نب  هّللادـبع  درک  ثیدـح  تفگ :  هک  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 

 ، مالـسلا هیلع  یلع  نب  دیز  ناشیا  يومع  دوب  ناشیا  نایم  رد  ار و  دوخ  دالوا  درک  مالـسلا ج_م_ع  هیلع  رقابدمحم  ماما  هک  مالـسلا 
_ؤ م_ن_ي_ن ملار _ي_ ما _ي ب_ه خ_ط  نا ك_ت_با _ش_ يا يار  دروآ ب_ نور  هاگنآ ب_ي_
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اذ ه_ ینامسآ (  حول  ثیدح  نآ  رد  دوب  هتشون  هک  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هّللا  یل  اد ص_ لو خ_ _ سر ءال  _ ما مال و  _ سلا _ه  یل ع_
 ، ملس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغ  ءایصوا پ_ي_ هب  هدش  حیرصت  نآ  رد  هک  رخآ ، ات  ِمیلَعلا )  _ِز  يز _َ علا ِهّللا  ِ_َن  ِ_ت_ٌبا م ك

هدینـش هکنآ  اب  تسا  وا  جورخ  رفعج و  نب  دّمحم  زا  مام  ع_ج_ب و ت_ دومرف : میظعلادـبع  ترـضح  هک  تسا  تیاور  رخآ  رد  و 
.ار نآ  هدرک  تیاکح  شدوخ  شردپ و  زا  حول  ثیدح 

نب نیــسح  نــب  لیعامــسا  _ف  ير س_ي_د ش_ _ت ،  سا ّ_د ب_ن ج_ع_ف_ر  _ق_با م_ح_م عا زا  ناد ك_ه  و ب_
نبا جابید  دّمحم  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  شورط  الا  دّمحم  نب  نیـسحلا  نب  زیزع  نب  دّمحم  نب  دمحا  نب  نیـسح  نب  دّمحم 

 ، مق هب  روم  زا  هدش  لقتنم  وا  دادجا  زا  هک  یسک  لوا  _ه  ّ_با يول ن_س يزور ع_ بلاطوبا م_ مالسلا ،  هیلع  قداص  رفعج  مام  الا 
رگید تافنصم  زا  نآ  ریغ  دّلجم و  تصش  دودح  سدقلا )  هریظح  تافنـصم (  زا  تسا  وا  يارب  زا  تسا و  زیزع  نب  دّمحم  نب  دمحا 

الا م_ع_ج_م  زا (  و  هدر ،  _تا ك_ قال ار م_ وا  ورم  رد  هدراهچ  دصشش و  هنس  رد  يومح  توقای  هدوب ،  باسنا  رد  یگمه  هک 
ب_ن سا  ع_ب_ و  هدر  ك_ دار  _ يا نآ  رد  م_ف_ض_ل  ار  وا  _م_ه  جر ت_ ك_ه  هد  ش_ ن_ق_ل  _ءا )  بد

 . هدوب لیبن  لضاف  لیلج و  يدر  ج_ع_ف_ر م_

تسا نوفدم  مق  رد  تسا و  وا  دافحا  زا  یکی  هک  مساق  نب  دمحا  نسحلاوبا و  یل ب_ن ج_ع_ف_ر و  _ر ع_ كذ

ملاع عرولا  دیدش  نءاشلا ،  میظع  ردقلا ، لیلج  يدیس  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یلع  هک  نادب 
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هب هکلب  مالـسلا  هیل  داو ع_ تر ج_ هدو و ت_ا ح_ض_ _ض_ل ب_ فلا ك_ث_ي_ر  _ث ،  يد يوار ح_ ك_ب_ي_ر ،
هدر و _تا ك_ فو تر  نآ ح_ض_ مایا  رد  هدرک و  كرد  ار  مالـسلا  هیلع  يداه  ترـضح  اـت  بلاـطلا )  هدـمع  بحاـص (  لوق 

نآ ج_ن_با زا  دو و  هدر ب_ را ك_ _ت_ي_ خا ار  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  شردارب  تمزالم  _ت  سو پ_ي_
تسا و تسد  رد  هک  رفعج )  یل ب_ن  لئا ع_ م_س_ _ت (  سا وا  _تا  كر زا ب_ دو و  _ذ م_ي ن_م_ خا _ن  يد ملا  م_ع_

(132  .) هدومرف لقن  میدق ]  پاچ   ( ] راحب مراهچ (  دلجم  رد  ار  نآ  هّللا  همحر  یسلجم  همالع 

غیلب شیاتـس  ار  وا  لاجر  ياملع  یمامت  دوش و  رکذ  اجنیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  هدایز  راوگرزب  نآ  نءاش  تلالج  هل ؛  _م_ جـلا و ب_
.دنا هدومن 

کیدزن ار  رتشین  نوچ  دنک  دصف  ار  مالـسلا  هیلع  داوج  دّـمحم  ماما  ترـضح  تساوخ  بیبط  یتقو  هک  هدرک  تیاور  یّـشک  خیـش  و 
ار ف_ص_د اد م_ _ت_ با _يا م_ن !  قآ يا  تـفگ :  دـمآ و  کـیدزن  رفعج  نـب  یلع  دـنک  عـطق  ار  گر  هـک  دروآ  ترـضح 

نب یلع  دورب  تساخرب  ترـضح  نآ  نوچ  دنادر و  ملءاتم ن_گ_ ار  امـش  بانج  دنک و  رثا  نم  رد  رتشین  تّدـح  نوچ  ك_ن_د 
تقو نآ  رد  رفعج  نب  یلع  هکنآ  لاح  داهن و  ترـضح  نآ  ياپ  شیپ  رد  درک و  تفج  ار  ترـضح  نآ  ياهـشفک  تساخرب و  رفعج 

(133  !) هدوب ناوج  هزات  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  هدوب و  یمرتحم  درمریپ 

هنیدــــم رد  لاـــس  هد  را ك_ه م_ن  _ّ ّ_د ب_ن ح_س_ن ع_م زا م_ح_م هدر  _ت ك_ ياور _ن_ي  یل و ش_ي_خ ك_
هیلع نسحلاوبا  ترضح  شردارب  زا  هک  یثیداحا  مدرک  یم  ذخا  وا  زا  مدوب و  رفعج  نب  یلع  تمدخ 
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دج _ل م_س_ خاد مال  _ سلا _ه  یل داو ع_ ترـضح ج_ هک  مدوب  وا  تمدـخ  رد  یتقو  ار ، اهنآ  متـشون  یم  دوب و  هدینـش  مالـسلا 
تساخرب ياج  زا  رایتخا  یب  داتفا  ترضح  نآ  رب  شرظن  نوچ  رف  نب ج_ع_ یلع  .دش  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح 

، درک مــیرکت  مـــیظ و  ار ت_ع_ وا  _ي_د و  سو ار ب_ وا  _ت  سد _د و  يود تر  نآ ح_ض_ تمدـــخ  ءادر  شفک و  یب  و 
دیس و يا  درک : ضرع  دنک ، تمحر  ار  اد ت_و  ب_ن_ش_ي_ن خ_ يا ع_م_و ! دو : _ مر مال ف_ _ سلا هیلع  داوج  ترـضح 

نآ تمدـخ  زا  رفعج  نـب  یلع  نوـچ  سپ  يا ،  هداتـسیا  وـت  هـک  _ نآ لا  _ه ب_ن_ش_ي_ن_م و ح_ نو چ_گ_ نـم !  ياـقآ 
یم راتفر  وا  اب  وحن  نیا  وت  دنتفگ  دندرک و  شنزرس  ار  وا  شباحصا  تسـشن  دوخ  سلجم  رد  _د  مآ _ص ش_د و  خر ترـضح م_
قح هاگره  تفگ :  تفرگ و  ار  دوخ  نساحم  درب و  تسد  سپ  دینک ! توکس  دومرف : یشاب !؟  یم  وا  ردپ  يومع  هکنآ  لاح  ینک و 
وا ار ب_ه  _ت  ما _ ما داد و  _ت  یل _ ها ار  ناو  _ن ج_ يا _ت و  ما _ ما يارب  زا  دادـــــن  تــــیلها  شیر  نــــیا  اــــب  ارم  یلاــــعت 
یم امــش  هـچنآ  زا  ادــخ  هـب  مرب  یم  هاـن  پ_ ار ، وا  را ك_ن_م ف_ض_ل  _ك_ نا _ا م_ن  يآ دو  _ض ن_م_ يو ت_ف_

 ! مشاب یم  وا  هدنب  نم  هکلب  مرادن  ار  وا  مارتحا  هک  دییوگ 

_ت فر هزادـنا م_ع_ هچ  راوگرزب  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  ثید  ود ح_ _ن  يا _ظ_ه  حـال زا م_ ك_ه  _د : يو فـل گ_ م_ؤ 
رد _ت ي_ا  سا رد ق_م  _ا  يآ _ت ،  سا هبتـشم  راوگرزب  نیا  ربق  .افَرَـش  الْـضَف َو  َِکلذ  ُهاـفَک  هتـشاد و  دوخ  ناـمز  ما  _ ما ب_ه 

بانج نآ  کلم  _ت ك_ه  سا _ن_ه  يد _خ_ي م_ سر _ض ك_ه ي_ك ف_ ير ع_
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اجنآ هب  میدرک  رکذ  تسا  ماقم  نیا  هب  قلعتم  هچنآ  نیرئاّزلا )  هیده  رد (  ام  و  تسا ؛  فالتخا  هدوب ،  شا  هیّرذ  وا و  يانکس  لحم  و 
(134) .دوش عوجر 

رد هدو ،  گرز ب_ ملاــع ب_ تـسا  نسحلاوــبا  شتینک  یــضیرع  یلع  اــما  هــتف :  گ_ ءاد )  _ه_ شلا _ه  ضور _ب (  حا ص_
وا ب_ه _ت_ه و ن_س_ب_ت  خو _ مآ مـلع  مالــسلا  هـیلع  یــسوم  ماـما  دوـخ  ردارب  زا  هدـنامزاب و  رد  زا پ_ _ي  كدو ك_
 ( نویـّـضیرع ار (  ناـشیا  دنرایــسب و  وا  دـالوا  رود و  هنیدـم  زا  لـی  _ت ب_ه چ_ه_ل م_ سا _ي  هد نآ  _ت و  سا _ض  ير ع_

یلع زا  وا  بقع  رغـصا  رفعج  اما  .رفعج  نسح و  ینارعـش و  دمحا  دّمحم و  تسا :  رـس  را پ_ زا چ_ه_ ار ع_ق_ب  وا  و  دـنیوگ ،
هک يربق  دور  یم  لامتحا  و  ( 135  .) _ت_ه_ي نا _ت ،  سا هد  _ي_ شو _ن ع_ق_ب پ_ يا لا  _ت و ح_ سا وا  پ_س_ر 

.دشاب یلع  نیمه  ربق  تسا  مق  رد 

_ت ك_ه ن_ق_ل سا يز  نآ چ_ي_ فـال  _ت خ_ سا را پ_س_ر  زا چ_ه_ ار ع_ق_ب  یل  وا ك_ه ع_ لو  _ا ق_ ما و 
یلع نب  یسیع  هب  شبسن  یّلح _  ققحم  مساقلاوبا  خیش  داتسا  یضیرع _  نیّدلادجم  دیس  لیلج  لضا  ملا ف_ ار ع_ _ يز هد ؛  ش_

نب یلع  نب  میهاربا  نب  نسح  نب  یل  _ن ع_ يّدلاد _ي_د م_ج_ سلا قیرط  نیدب  دوش ، یم  یهتنم  مالـسلا  هیلع  قداصلا  رفعج  نب 
مالـسلا هیلع  مظاکلا  هیخا  نع  لئاسملا  بحاص  یـضیرعلا  یلع  نب  دّمحم  نب  نب ع_ي_س_ي  نسح  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  رفعج 

قیرط رد  هدرک  دامتعا  وا  رب  تسا و  يریمح  رفعج  نب  یلع  نب  نسح  و  مـال ،  _ سلا _ه  یل قدا ع_ ماـم ج_ع_ف_ر ص_ ـالا  نبا 
.رفعج نب  یلع  شدج  زا  دنک  یم  تیاور  رفعج  نب  یلع  لئاسم  هب  دوخ 

و
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هیلع نیدـباعلا  _ن  يز ما  ـالا م_ نیرهاـبلا  هّللادـبع  نب  دّـمحم  تنب  يربک  همطاـف  هک  تسا  باـسنا  بتک  زا  یـضعب  رد  هک  ناد  ب_
تفارـش و هب  هک  هنع  هّللا  یـضر  رفعج  نب  یلع  دا  _ف_ حا زا  یکی  مـق  رد  هـکنآ  زین  نادـب  و  تـسا .  یـضیرع  یلع  هـجوز  مالـسلا 
تسا و مالـسلا  هیلع  قداصلا  رفعج  نب  یلع  نب  دـمحا  نب  مساق  نب  دـمحا  وا  فیرـش  ما  تسا و ن_ نوفدـم  تسا  فورعم  تلـالج 

لاـح هب  اـت  نآ  ياـنب  ناـمز  زا  هک  همیدـق  هعقب  رد  هعلق  هزاورد  هب  کـیدزن  ناتـسربق  رد  تسا  عـقاو  تسا و  مدرم  هماـع  رازم  شربـق 
_م سا _م_د ب_ن ق_ حا _ت_ه و  فر _ج_ا ب_ه خ_كا  نآ رد  ارهاـظ  زین  همطاـف  ( 136  ) شرهاوخ و  تسا .  لاس  دـصتفه 

 . تسا ردقلا  لیلج  رو  _ كذ م_

ادـیپ شمـشچ  رد  هلبآ  هدوب و  نیّنع  ریگ و  نیمز  مساـق  نب  دـمحا  هک  تسا  هدیـسر  نینچ  هک  تسا  _خ ق_م ع (_ يرا ت_ رد (  و 
_د يدر _ن گ_ فد نولا  _م_ه م_ يد هر ق_ هب م_ق_ب_ تفای  تافو  نوچ  تشگ و  هابت  شمشچ  ود  ره  ببـس  نادب  هدش و 
هب جنپ  دون و  تسیود و  هنـس  رد  یحلفم  ناقاخ  باحـصا  نوچ  و  هدوب .  ینابیاس  وا  تبرت  رـس  رب  دندرک و  یم  ترایز  ار  وا  تبرت  و 

_يا ق_م ب_ه حل زا ص_ یـضعب  هک  هاگنآ  ات  دندرک  یمن  وا  ترایز  یتدـم  دندیـشک و  وا  ربق  رـس  زا  ار  نابیاس  نآ  دندیـسر  مق 
رجا باوث و  وا  ندرک  ترایز  رد  تسا و  لضاف  سب  يدرم  تبرت  نیا  رد  نکاس  هک  کی  داتفه و  دصیـس و  هنـس  رد  دـید  باو  خ_

ترایز مدرم  دندینادرگ و  ددجم  بوچ  زا  ار  وا  ربق  يانب  هرابرگید  سپ  تسا ،  رایسب 
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ای دنا و  هدوب  هنهک  یـضرم )   ) تلع بحاص  _د ك_ه ج_م_ع_ي ك_ه  نا هتفگ  تاقث  زا  یعمج  دـنتفرگ و  رـس  زا  ار  وا  ندرک 
تکرب هب  دندومن و  یم  افـش  بلط  دـنتفر و  یم  وا  ربق  رـس  رب  هدـش  عقاو  _ي  _م_ت_ي و ع_تل حز ناشیا  ياضعا  زا  يوضع  رد 

(137) .دنتفای یم  افش  تلع  نآ  زا  وا ، فیرش  حور 

تسا مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  باحصا  ناگرزب  زا  رفن  دنچ  رکذ  رد  متشه :  لصف 

تسا ( 138  ) بلغت نب  نابا  لوا _ 

تـسا نینم )  ؤملا  سلاجم  رد (  تسا .  ردـقلا  لیلج  _ت و ث_ق_ه و  سا _ه  فو _ل ك_ ها زا  لـئاو و  _ن  ير لآ ب_ك_ زا 
، ءارق دزن  دراد ك_ه  هد  _ح_ یل _ي ع_ تـئار دو و ق_ نآ ب_ _ل  يـالد تـئار و  هو ق_ _ جو هـب  ملاـع  يراــق و  ناــبا )  هـک ( 
 ) رد و  ( 139  ، ) هدوـب دوـخ  ناـمز  لـها  ماـما  وـحن  تغل و  هق و  _ث و ف_ يد ملع ت_ف_س_ي_ر و ح_ رد  تسا و  روهـشم 

مـال ح_ف_ظ _ سلا هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  ثیدـح  رازه  یـس  وا  هک  تسا  روـکذ  م_ دواد )  _ن  با ك_ت_با 
 . نآ دـننام  و  نیّفـص )  لاوحا  باتک  و (  لیاضف )  باـتک  و (  نآرقلا )  بیرغ  ریـسفت  دـننام (  تسا  رایـسب  فیناـصت  ار  وا  تشاد و 

_ح_با م_ا ث_ق_ه صا نا  رد م_ي_ نا  _ با _ت ك_ه  سا رو  م_س_ط_ _ه )  صــــــال ك_ت_با خ_ رد (  و  ( 140)
ماـما رقابدــمحم و  ماــما  نیدــباعلا و  نـیز  ماــما  ترــضح  تمدــخ  هـب  هـلزنملا .  رد و ع_ظ_ي_م  _ قـلا _ل  یل _ت و ج_ سا

تر هدـیدرگ و ح_ض_ فرـشم  ناشیا  رطاع  رطاخ  تافتلا  هد و ب_ه  _ي_ سر مال  _ سلا _ه_م  یل قدا ع_ ج_ع_ف_ر ص_
نم هعیش  نایم  رد  مراد  یم  تسود  هک  ار  نامدرم  هد  يوتف  نیشنب و  هنیدم  دجسم  رد  هک  دنا  هتفگ  وا  هب  مالـسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما 

یتیاور و  ( 141) .دننیبب ار  وت  دننام 
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تاور و زا  یـسک  وـت  دـننام  مراد  یم  تـسود  هـک  هـن  _ يد _ل م_ ها هر ك_ن ب_ا  _ ظا _ت ك_ه م_ن_ سا نآ  _گ_ر  يد
تر نآ ح_ض_ وا ب_ه  توـف  ربـخ  نوـچ  تفاـی و  تاـفو  مالــسلا  هـیلع  قداـص  رفعج  ماـما  تاـیح  رد  ناـبا  .دــشاب  نـم  لاـجر 

و دروآ ، درد  ار ب_ه  لد م_ ناــبا  توــم  هـک  دــندرک  داــی  دــنگوس  _د و  ندا _ت_ سر وا ف_ _م_ت ب_ر  حر _ي_د  سر
وا تافو  زا  ار  وا  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  و  ( 142  ) دوب کـی  لـهچ و  رد س_ن_ه ي_ك ص_د و  وا  _تا  فو

(143) .دوب هداد  ربخ 

لیا هدا م_س_ _ت_ف_ سا ثیدح و  عامتسا  تهج  هب  قیالخ  تفر  یم  هنیدم  هب  نابا  هاگره  هک  هدومن  تیاور  یـشاجن  خی  ش_
نینچمه .دنام و  یمن  یلاخ  ییاج  رگید  دنتشاذگ  یم  یلاخ  ار  نآ  وا  تهج  هک  دجـسم  نوتـس  ریغ  هکنانچ  دندرک  یم  موجه  وا  هب 

هاـگا مدو ك_ه ن_ نا ب_ن ت_غ_بل ب_ _ با سل  رد م_ج_ يزور  تفگ  هـک  جاـجح  نـب  نمحرلادـبع  زا  هدوـمن  تـیاور 
هّللا یلـص  ربمغیپ  هباحـص  زا  سک  دن  هد ك_ه چ_ ار خ_ب_ر  م_ _ع_ي_د ! سو _ با يا  هک  دیـسرپ  وا  زا  دمآرد  رد  زا  يدرم 

نا _ با _د ؟ ندو _ع_ت ن_م_ مال م_ت_با _ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ ملار _ي_ ما تر  اب ح_ض_ ملـس  هلآ و  هیلع و 
هیلع نینم  ؤملاریما  تعباتم  هک  یسانشب  اهنآ  هب  ار  مالـسلا  _ه  یل یل ع_ _ي ع_ گرز یهاوخ ف_ض_ل و ب_ یم  ایوگ  تفگ : 

پ_س _ت !  سا نم ه_م_ي_ن  دوصقم  تفگ :  درم  نآ  ملس !؟  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  باحـصا  زا  دندوم  مال ن_ _ سلا
(144  .) مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  زا  تعباتم  هب  ّالا  میسانش  یمن  ار  هباحص  لضف  ام  هک  هّللاو  تفگ :  نابا 

تسا مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  مالسلا و  هیلع  قداص  ترضح  باحصا  زا  یفوک  یفریص  راّم  قا ب_ن ع_ _ح_ سا مود _ 

خیش وا  هک  دنا  هتفگ  وا  رد ح_ق  لا  _ جر _ءا  مل ع_
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نارـسپ و  دنـشاب ، یم  هعیـش  زا  یگرزب  تیب  لیعامـسا  سیق و  فسوی و  سنوی و  وا  ناردارب  وا و  و  تسا ،  هقث  تسا و  اـم  باحـصا 
مال _ سلا هیلع  قداص  ترـضح  هک  تسا  تیاور  دنـشاب و  یم  ثیدـح  لها  هوجو  زا  لیعامـسا  نارـسپ  ری  یلع و ب_ش_ شردارب 

ي_ع_ن_ي ح_ق ٍماو ؛ )  _ْ قَال امُهُعَمْجَی  ْدَق  َو  دومرف ( : یم  دید  یم  ار  راّمع  نارـسپ  لی  _ _م_عا سا قا و  _ح_ سا ها  _ گر ه_
(145) .دیامرف يار ب_ع_ض_ي ج_م_ع م_ي  ار ب_ تر  _ خآ _ي_ا و  ند _ي  ها یلا گ_ ت_ع_

ندر ّرب و ن_ي_ك_ي ك_ زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هب  مداد  ربـخ  تـفگ :  هـک  ناـّیح  نـب  راـمع  زا  تـسا  _ت  ياور و 
نم تبحم  دش  دایز  لاحلا  _ت_م و  شاد _ت م_ي  سود ار  وا  م_ن  دو : _ مر ف_ مر ب_ه م_ن ،  _ي_ل پ_س_ _م_عا سا

ثیدح تهج  نیا  زا  و  تسرهف )  رد (  خیش  حیرـصت  هب ج_ه_ت  دنتـسناد  یم  یحطف  ار  رامع  نب  قاحـسا  املع ، هلمجلاب ؛  .وا و  هب 
یماـما ار  یکی  دـنتفرگ  رفن  ود  ار  راـمع  نب  قاحـسا  ناـشیا  دیـسر ، یئاـهب  خیـش  هب  تبون  دندرمـش ت_ا  یم  قـثوم  وا  تهج  زا  ار 

هـب ت_م_ي_ز عوـجر  دــیاب  دنــس  رد  اذــهل  دــنتفرگ و  یحطف  ار  یــسوم  نـب  راـمع  قا ب_ن  _ح_ سا گ_ف_ت_ن_د و 
دوـب نی  _ا ب_ر ه_م_ مـل و ع_م_ل ع_ _ن_د ، ماد ي_ك م_ي ب_شا دو ك_ه ك_ موـل ش_ ك_ن_ن_د ت_ا م_ع_

رفن کی  رامع  هب  قاحـسا  دروآ ك_ه  _ت  سد _ي ب_ه  نئار راوگرزب ق_ نیا  هّللا ،  همحر  مولعلارحب  یئابطابط  همالع  ناـمز  اـت 
رد هدرک  رایتخا  ار  نیمه  زین  هنع  هّللا  یضر  يرون  ثدحم  همالع  ام  خی  و ش_ _ت ،  سا بهذم  یماما  هقث و  مه  نآ  تسین و  رتشیب 

ملاعلا هّللاو  ( 146  ( ) لئاسولا كردتسم  همتاخ ( 
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.

مساقلاوبا هب  یّنکم  یلجعملا  هیواعم  نب  دیرب  موس _ 

مال م_ي _ سلا _ه_م_ا  یل قداص ع_ ترـضح  رقاـب و  ترـضح  نییراوح  زا  ردـقلا و  لـیلج  هقث و  باحـصا و  ياـهقف  هو  _ جو زا 
باحـصا زا  مالــسلا و  مـه  _ یل _ه ع_ مـئا دز  _ت ن_ سا _ت و م_ح_ل ع_ظ_ي_م  نا وا م_ك_ يار  زا ب_ _د و  ب_شا

ثیل هیواعم و  نب  دیرب  ملسم و  نب  دّمحم  دنرفن : راهچ  نید  مالعا  نیمز و  داتوا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تسا .  عامجا 
 : هدومرف ناشیا  یقح  رد  یثیدح  رد  مه  و  نیعا ؛  نب  هرارز  يدارملا و  يرتخبلا  نب 

َِکئلُوا َنوُِقباّـسلا  َنو  _ُ ِ_ق ّ_با سلا ـالُؤ ِء  َو ه_ ِقْدِّصلا ، _ِ َنو ب _ُ ماّو _َ ْقلا ـالُؤ ِء  ه_ ْ_ِط ، ِ_س ْقلا _ِ َنو ب _ُ ماّو _َ قـْلا ـالُؤ ِء  ه_ ) 
(147  ( ) .َنُوبَّرَقُْملا

را ك_س نیا چ_ه_ هدوـمرف  سپـس  هدرب  مـسا  ار  راـهچ  نـیا  تـشهب و  هـب  ار  نیتـبخم  دـیهد  ترا  هدو ب_ش_ _ مر و ه_م ف_
 . تشگ یم  سردنم  تدوبن و  را  _ ثآ دش  یم  عطقنم  دندوبن  ناشیا  رگا  ادخ ، مارح  لالح و  رد  دـنا  یهلا  ءانما  دـناءا ، ن_ج_ب_

قداص ترضح  باحصا  تاور  زا  هقث و  زین  دیرب  نب  مساق  شرـسپ  و  هّللا ،  _م_ه  حر دش  عقاو  هاجنپ  دص و  هنـس  رد  شتافو  ( 148)
(149  .) تسا مالسلا  هیلع 

تسا رانید  نب  تباث  شفیرش  مان  یلامث  هزمحوبا  مراهچ _ 

تفگ هک  تسا  تیاور  ناذاـش  نـب  لـضف  زا  _ت .  سا _ه  فو _خ ك_ دا و م_ش_يا _ هز زا  رد و  _ قـلا _ل  یل ث_ق_ه و ج_
یسراف ناملـس  دننام  دوخ  نامز  رد  یلامث  هزمحوبا  دومرف : هک  مال  _ سلا هیلع  اضر  ترـضح  زا  مدینـش  تفگ  هک  يا  هقث  زا  مدینش 

نب رفعج  یلع و  نب  دّـمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  اـم : زا  رفن  راـهچ  هب  هدرک  تمدـخ  هک  تسا  تهج  نآ  هب  نیا  دوخ و  ناـمز  رد  دوب 
(150  .) مالسلا مهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  نامز  زا  يرادقم  دّمحم و 

ترضح یتقو  هک  هد  _ت ش_ ياور و 
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 ( کتیار اذا  حیرتسال  ّینا  دو ( : _ مر وا ف_ تر ب_ه  دراو ش_د ح_ض_ نوچ  دیبلط  ار  هزمحوبا  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 
نی _ مز تشاد ب_ر  یکرتـخد  هزمحوبا  هک  هدـش  تیاور  و  ( 151  .) منیب یم  ار  وت  هک  یتـقو  مباـی  یم  شیاـسآ  تحارتـسا و  نم   ؛

تقر رتخد  نآ  لاح  هب  هزمحوبا  درک ، هریبج  ار  وا  دیاب  هتسکش  شناوختسا  تفگ :  داد ، دنب  هتسکش  ناشن  تسکش ،  شتسد  داتفا و 
شرگید تسد  هب  درادن ، یگتسکش  زا  يراثآ  دید  ددنب  هریبج  هب  ار  وا  تسد  هک  تساوخ  دنب  هتـسکش  درک ، اعد  تسیرگ و  درک و 

دـص و هنــس  رد  وا  تاـفو  ( 152 !) درادـــن یبــیع  رت  _ خد _ن  يا گ_ف_ت :  دراد ! نآ ه_م ع_ي_ب_ي ن_ دـــید  درک  رظن 
لاوحا تر  _ي_د ح_ض_ سر مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  ریـصبوبا  وا  یـشوخان  مایا  رد  و  هدـش .  عقاو  هاج  پ_ن_

وگب ار  وا  ناسرب و  مالس  ار  وا  نم  بناج  زا  وا  دزن  هب  تشگر  هاگره ب_ دومرف : دوب ، شوخان  تفگ :  ریصبوبا  دیـسرپ ، ار  هزمحوبا 
 . تسا امـش  نایعیـش  زا  وا  میتـشاد و  سنا  وا  اـب  اـم  ادـخ  هب  موش  تیادـف  متفگ :  درک ، یهاوخ  تاـفو  زور  نـالف  رد  هاـم  نـالف  هک 

هعیـش متف :  گ_ يارب ش_م_ا ، تسا  رتهب  تسا  امـش  يارب  ام  دزن  هچنآ  ْمَُکل ؛ ٌْریَخ  انَدـْنِع  ام  یت  _ت گ_ف_ سار دو : _ مر ف_
رد وب  دهاوخ  ام  اب  دراد  هاگن  ار  دوخ  ناهانگ ،  زا  دـشاب و  دوخ  ربمغیپ  بقارم  دـسرتب و  ادـخ  زا  هاگره  دومرف : تسا ؟  امـش  اب  امش 

(153  .) خلا ام  تاجرد 

_ن يد _ _با عـلا نـیز  ماـما  ترـضح  هـک  هدرک  تـیاور  ّيرغلا )  هـحرف  رد (  سوا  _م ب_ن ط_ ير _ کـلاد س_ي_د ع_ب_
دش هفو  دراو ك_ مال  _ سلا _ه  یل ع_
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سپ .دوب  اـجنآ  خـیاشم  هفوک و  _ل  ها _ن  يد _ هاز زا  یلا ك_ه  هزمحوـبا ث_م_ دوـب  دجـسم  رد  نآ و  دجـسم  رد  دـش  لـخاد  و 
یم هچ  مونـشب  ات  متفر  شکیدزن  وا ، زا  رت  هزیکاـپ  هجهل  مدینـشن  تف :  هز گ_ _م_ حو _ با تشاذـگ ،  زاـمن  تعکر  ود  ترـضح 

 ( .َْکَیِلا ِءایْشَالَا  ِّبَحَا  یف  َُکتْعَطَا  ْدَق  ّینِاَف  َُکْتیَصَع  ْدَق  َناک  ْنِا  یهِلا  _د ( : يو مد م_ي گ_ ش_ن_ي_ دیوگ ،

نآ _ه و  فو خاـنم ك_ اـت  متفر  وا  بـقع  نـم  هـک  تـفگ  هزمحوـبا  تـفر .  تساـخرب و  هاـگنآ  فورعم  تـسا  ییا  _ عد _ن  يا و 
يا هقان  هدیزگ و  رتش  تسا  وا  _ت و ب_ا  سا یهایـس  سمالغ  اجنآ  رد  مدید  دندیناباوخ ، یم  اجنآ  رد  ار  نارتش  هک  دوب  یناک  م_

ار وا  شلیامـش  امیـس و  زا  ُُهِلئا ع ؛ (_ َ_م_ ْ_ك ش َیل _َ ِ_ي ع ْ_ف َ_خ ْوَا ي تفگ ( :  تسیک ؟  درم  نیا  هایـس !  يا  وا : هب  متفگ :  . 
نآ ياهمدق  يور  متخادنا  ار  دوخ  سپ  تفگ :  هزمحو  _ با _ت !  سا مال  _ سلا _ه  یل _س_ي_ن ع_ حلا نب  یلع  وا  یتخانـشن ! 
يا نکم  دومرف : درک و  دـنلب  ارم  رـس  دوخ  تسد  اـب  _ت و  شاذ نآ ج_ن_با ن_گ_ ار ك_ه  نآ  مد  _ي_ سو ترـضح ب_
هّللا لوسر  نباـی  گ_ف_ت_م :  _د ع_ز و ج_ل ،  نواد يار خ_ _د م_گ_ر ب_ دو ن_ش_يا س_ج_ هز !  _م_ حو _ با

و هفوک ،  دجـسم  رد  زامن  ینعی  يدید  هک  هچنآ  يار  زا ب_ دو : _ مر ف_ دـیدمآ ؟ اجنیا  هب  هچ  يارب  ملـس !  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
نیمز ار  دوـخ  ناـکدوک  شور  هب  هچرگا  نآ  يوـس  هـب  دـنیایب  نآ ،  رد  _ت  سا _ي  تـل هـچ ف_ض_ي_ هـک  دـننادب  مدرم  رگا 

هتس _د ن_ش_ نا هداتفین  هار  هک  یلافطا  دننام  ناشیا  يارب  نتفر  هار  دشاب  یتخس  تیاهن  رد  دنچره  دنیابی  نعی  دنشک ،
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؟ ار مالـسلا  _ه  یل بلا ع_ _ي ط_ با یلع ب_ن  مدج  ربق  نم  اب  ینک  ترایز  هک  يراد  لیم  ایآ  دومرف : سپ  دـنیامن ، یم  تکرح 
يا هعقب  نآ  نیّیرغ و  هب  میدیـسر  ات  ارم  درک  _ث م_ي  يد مدو و ح_ وا ب_ هقان  هیاـس  رد  نم  دومرف و  تکرح  سپ  یلب !  متفگ : 
يا دومرف : تشاذگ و  نیمز  نآ  رب  ار  دوخ  يور  فرط  ود  دـش و  هدایپ  شیوخ  رتش  زا  سپ  دیـش ، _ خرد یم  نآ  رون  هک  دیفـس  دوب 

ار ب_ه تر  نآ ح_ض_ درک  ترایز  سپ  تسا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  _ن ق_ب_ر ج_ّد م_ن  يا هز !  _م_ حو _ با
عادو پ_س  _ت .  سا ُ_ض_ي_ي ء )  مـْلا ِهِـهْجَو  ِروـُن  ِّیـِـضَّرلا َو  ِهـّللا  ْ_ِم  سَا َیل  _َ ُمــالَّسلَا ع نآ (  لوا  _ي ك_ه  تارا _ يز

(154  .) هفوک يوس  هب  متشگرب  نم  هنیدم و  يوس  هب  تفر  نآ ق_ب_ر م_ط_ه_ر و  در ب_ا  ك_

ترا ق_ب_ر _ يز هب  هزمحوـبا  هک  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ترـضح  تاـفو  رکذ  رد  _ت  شذ ك_ه گ_ _د : يو فـل گ_ م_ؤ 
شتمدـخ هعیـش  ياهقف  هتـسشن و  یم  سدـقم  تبرت  نآ  کیدزن  هتـشگ و  یم  فرـشم  مالـسلا  هیل  _ؤ م_ن_ي_ن ع_ ملار _ي_ ما

.دندومن یم  ملع  ثیدح و  ذخا  شبانج  زا  دنتشگ و  یم  عمج 

یناتسجس هّللادبع  نب  زیرح  مجنپ _ 

باتک لهمج (  زا  هتـشون  تاداـبع  رد  یبتک  تسا و  مالـسلا  هیلع  قداـص  تر  _ح_با ح_ض_ صا _ن  ير _ت_ فور زا م_ع_
هیلع قداـص  ترـضح  هب  هک  تسا  داّـمح  هفورع  تیاور م_ رد  و  هدوب .  روهـشم  هیلع و  دـمتعم  باحـصا و  عجرم  هک  تسا  هوـلص ) 

(155  ( ) .ِهولَّصلا ِیف  ٍزیرَح  َباتِک  ُطَفْحَا  اَنَا  تفگ ( :  مالسلا 

 ( یناتس س_ج_ هب (  درک  یم  ناتسجس  هب  ترفاسم  تراجت ،  تهج  هب  نکل  تسا  هفوک  لها  زا  وا  هلمجلا ؛  و ب_
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(156  .) نا جراو س_ج_س_ت_ لا خ_ هب ج_ه_ت ق_ت_ دیشک  ریشمش  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  نامز  رد  دش و  روهـشم 
_س نو _ت ك_ه ي_ سا نا  وا ه_م_ شدو و  زا خ_ در  بو ك_ درک و م_ح_ج_ ادـج  ار  وا  ترــضح  هـک  هدــش  تـیاور  و 

(157  .) هدرک لقن  وا  زا  را  _م_ن ف_ق_ه ب_س_ي_ حرلاد ب_ن ع_ب_

ینابیش نیعا  نب  نارمح  مشش _ 

مال _ سلا _ه  یل قداص ع_ رفعج  ماما  مالسلا و  هیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح  _ي_ن  يراو زا ح_ _ت ك_ه  سا هرارز  ردار  ب_
(158  . ) ترخآ ایند و  رد  ییام  هعیش  زا  وت  هک  هدومرف  وا  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  _ت_ه و  فر را  ب_ه ش_م_

تفر ایند  زا  نامیا  تلاح  ب_ه  مسق !  ادخ  هب  انِم ؛ ُؤم  ِهّللاَو  َتام  هدومرف :  وا  توم  زا  دعب  مالـسلا  هیل  قدا ع_ تر ص_ و ح_ض_
، ( َاهاْنیَنَفَا ام  ٍهاش  یلَع  انْعَمَتْجاَِول  میشاب (  یم  مک  رادقم  هچ  نایعیش  ام  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  یتقو  و  ( 159 .)
دوخ تسد  هب  هراشا  دنتفر و  راصنا  رجاهم و  دومرف : یلب ،  متفگ :  مهد ؟  ربخ  ار  امـش  نیا  زا  رتبیجع  نم  دـیهاوخ  یم  دو : _ مر ف_

 : تسا يرقاب  تیاور  رد  هچنانچ  تسا ،  دادقم  رذوبا ، ناملس ،  رفن : هس  نیا  زا  ترضح  نآ  دارم  و  رفن ، هس  رگم  دومرف 

مالـسلا هیلع  َلاق  ُراّم ) ! _َ ع ُ_ُْتل : َ_ق يواّرلا ف لا  ق_ ُداد ، ِ_ق_ ْملا ٍرَذو َو  _ُ بَا ُنا َو  _ ْمل _َ س َ_ٌه : َ_ثل ِّالا ث ُسا  _ّ نلا َّد  _َ تِرا ) 
(160  ( ) .ُدادْقِْملاَف یَش ٌء  ُْهلُخْدَی  َْمل  َّکُشَی َو  َْمل  يذَّلا  َتْدَرَا  ْنَا  مالسلا ( :  هیلع  لاق  َُّمث )  َعَجَر  َُّمث  ًهَْصیَح  َصاح  َناک  : ) 

_ت و فر زا  هب ح_ج_ دوب  هدـییورن  شتروـص  رب  وـم  زوـنه  هک  _ي  ناو ما ج_ _ يا رد  هرارز  _ت_ي  قو هد ك_ه  دراو ش_ و 
_ه یل _ر ع_ قا تر ب_ رد م_ن_ي خ_ي_م_ه ح_ض_
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رود یتعاـم  مد ج_ _ يد مد  _ل ش_ خاد نو  گ_ف_ت چ_ _ل ش_د ، خاد نآ خ_ي_م_ه  _ت ب_ه  فا ار ي_ مــال  _ سلا
تماجح هتسشن  يا  هشوگ  رد  مه  يدرم  تسین و  اجنآ  رد  یسک  دنا و  _ت_ه  شاذ یلاخ گ_ ار  سلجم  ردص  دنا و  هتسشن  همیخ 

مال متفر و س_ بانج  نآ  بناج  هب  دـشاب ، صخـش  نیمه  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  دـیاب  هک  مدوخ گ_ف_ت_م  اب  دـنک ، یم 
؟  _ي _ي_ن م_ي ب_شا عا دـالوا  زا  دومرف : دوب ، شرـس  تشپ  مه  ماّـجح  تسـشن و  شیور  لـباقم  دومرف ، باوج  مدر و  ك_
 : متفگ هدـمآ ؟  جـح  هب  نارمح  اـیآ  دومرف : سپ  متخانـش  تهابـش  هب  ار  وـت  دوـمرف : مشاـب ،  یم  نیعا  رـسپ  هرارز  نم  یلب ،  متفگ : 

ثیدـح نم  بناـج  زا  ار  هبیتع  نب  مکح  تهج  هچ  هب  وگب  نا و  _ سر وا ب_ ار ب_ه  مالـس م_ ینک  تاـقالم  ار  وا  هاـگره  زگره ،
تفگ هرارز  هدـم ،  ربخ  ثیدـح  نیا  لثم  ار ب_ه  وا  ها  _ب_ شا و  َ_م )  َ_ك َنو ح _ُ ثِّد _َ ُ_ح _ي_َءا م صْوَـالا َّنِا  هک (  يدرک 

(161  .) خلا ار  وا  متفگ  انث  ار و  ادخ  مدرک  دمح 

زا ار  نار  لاو ح_م_ _ حا مــــــــــــــــــــال  _ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ _ت ك_ه ح_ض_ سا _گ_ر  يد _ت  ياور رد  و 
هد ب_ا _ ما ن_ي_ لا ح_ج  _س_ ما گ_ف_ت ك_ه  ب_ك_ي_ر  _ي_د ، سر _ي_ن پ_ عا ب_ك_ي_ر ب_ن 
ب_ر دو : _ مر تر ف_ ح_ض_ هد ،  _ي_ نا _ سر امـش  رب  مالـس  نکل  دـسرب و  امـش  تمدـخ  هک  تشاد  يدـیدش  قوـش  هـکنآ 
هب هن  زگره  دش  دهاوخن  _با  تر _ل ج_ن_ت ك_ه م_ ها زا  _ت  سا نار م_ؤ م_ن  ح_م_ دا ! مال ب_ وا س_ ت_و و ب_ر 

 . تسا نیمی  باحصا  باتک  رد  شمسا  هک  هدش  تیاور  و  ( 162) .ار وا  هدم  ربخ  ادخ ، هب  هن  ادخ 

ترضح نآ  دزن  مالسلا  هیلع  قداص  ترض  یلاو ح_ هد ك_ه م_ _ت ش_ ياور و 
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؟  ینک یمن  مـلکت  یتکاــس  وـت  ارچ  نارمح !  يا  هـک  وا  هـب  دوـمرف  ترــضح  دوــب  تـکا  نار س_ دــندومن و ح_م_ یم  هرظاــنم 
: دو _ مر ف_ دیشاب ، اجنآ  رد  امـش  هک  یـسلجم  رد  منکن  مکلت  هک  ما  هدرو  م_ن ق_س_م خ_ _يا م_ن !  قآ يا  گ_ف_ت : 
و تسناد .  یم  وکین  ار  مـالک  ملع  نار  هتفگ ك_ه ح_م_ بوقعی  نب  سنوی  و  ( 163  .) نک ملکت  مالک ،  رد  ار  وت  مداد  نذا  م_ن 
هب نم  تفگ :  یماش  درم  نآ  نارمح ،  هب  داد  هلاوح  دوب  هدـمآ  هرظانم  تهج  هب  هک  ار  یماش  درم  نآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 
لا درم س_ؤ  نآ  سپ  يا ،  هدرک  هبلغ  نـم  رب  نارمح  هـب  يدرک  هـبلغ  رگا  دوـمرف : نارمح ،  ما ن_ه  هد  _ مآ وـت  اـب  هرظاـنم  تـهج 
يو تر ب_ه  ح_ض_ لوــــــــل ش_د ، در خ_س_ت_ه و م_ نآ م_ _ك_ه  ناد داد چ_ن_ باو  نار ج_ در و ح_م_ ك_
.داد باوـج  ارم  وا ، زا  مدرک  لا  ؤــس  هـچره  زا  ( ، 164  ) تسا قذاـح  تفگ :  يدـید ؟  هنوـگچ  ار  نارمح  یماـش !  يا  دوـمر : ف_

 . تسا رایسب  وا  حدم  رد  تایاور  هلمجلاب ؛  و  ( 165)

 ، نیعا دـالوا  نامحرلادـبع  ریکب و  کلملادـبع و  هرارز و  نارمح و  هک  هدرک  تیاور  دوخ  خـیاشم  زا  نیطقی  نب  یلع  نب  نس  و ح_
ترـضح باحـصا  زا  دـندر و  _تا ك_ فو مال  _ سلا هیلع  قداص  ترـضح  نامز  رد  ناشیا  رفن  راـهچ  دـندوب و  میقتـسم  یماـمت 
تاقالم هچنآ  درک  تاقال  دو و م_ مال ب_ _ سلا _ه  یل _م ع_ ظا تر ك_ نامز ح_ض_ ات  هرارز  و  دندوب ، مالـسلا  هیلع  قداص 

دو ب_ه ج_ه_ت بو م_ي ش_ _ع_ي_ن م_ح_س_ زا ت_با نار  هد ك_ه ح_م_ و گ_ف_ت_ه ش_ ( 166) .درک
_ت م_ي ك_ن_د ياور هل  _ صاو _ر ب_ن  ما _ف_ي_ل ع_ طلاو _ با زا  وا  _ك_ه  نآ
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(167  .) هدرک تافو  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  تر  _ح_با ح_ض_ صا زا  _ت  سا _ر ك_س_ي  خآ وا  و 

زین دنا  هدرمـش  باحـصا  زا  ار  وا  تنـس  لها  هّللاد ب_ن ع_م_ر ك_ه  زا ع_ب_ي_ نار  ك_ه ح_م_ _د : يو فل گ_ م_ؤ 
 . هدرک تیاور 

اَمیجَح الاْکنَا َو  اْنیََدل  َّنِا  هفیرش (  هیآ  نیا  زا  دعب  لّمزم  هرو  رد س_ نا )  _ي_ بلا م_ج_م_ع  رد (  _ي  سر ش_ي_خ ط_ب_
هــّللاد ب_ن ع_م_ر ك_ه زا ع_ب_ي_ _ي_ن  عا نار ب_ن  زا ح_م_ هد  _ت ش_ ياور و  هدوــمرف :  ٍهَّصُغ ، )  اذ  اــَـماعَط  َو 

شغ نآ  ندین  زا ش_ ترضح  درک ، تئارق  ار  تایآ  نیا  یـصخش  هک  دینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لو  _ سر تر  ح_ض_
ّ_د لآ م_ح_م زا  نا  _ش_ يا _ت_ه ب_ا  سو تسـشن پ_ي_ یم  باحـصا  اب  هاـگره  نارمح  هک  تسا  تیاور  و  ( 168) .درک
ار نا  _ش_ يا يز م_ي گ_ف_ت_ن_د  ّ_د چ_ي_ لآ م_ح_م ریغ  زا  ناـشیا  هاـگره  سپ  درک ، یم  تیاور  مالـسلا  مـهیلع 
_ع_ه چ_ن_ي_ن فد مـال ت_ا س_ه  _ سلا _ه_م  یل _ل ب_ي_ت ع_ ها زا  _ث  يد نا ح_ در ب_ه ه_م_ در م_ي ك_

(169  . ) تفر یم  تساخ و  یم  رب  دندنام  یم  یقاب  لاح  نا  _ر ب_ه ه_م_ گا در  م_ي ك_

زا ب_ع_ض_ي هد  ير ن_ق_ل ش_ زا س_ي_د ح_م_ي_ _ب ب_ه ه_م_ي_ن  ير ك_ه ق_ _د : يو فـل گ_ م_ؤ 
هر _ كاذ لو م_ میدوـــب و م_ش_غ_ هتــــسشن  ءـــال  ور ع_ _م_ عو _ با دز  رد ن_ _ل ف_ض_ل ك_ه گ_ف_ت :  ها زا 

_ر كذ _م ب_ه  يد ش_ لو  م_ش_غ_ م_ا  و  ن_ش_س_ت  و  ش_د  دراو  ح_م_ي_ر  س_ي_د  _م ك_ه  يدو ب_
 : تفگ یتساخرب ؟  هچ  يارب  مشاهوبا !  يا  میتفگ :  ام  تساخرب  دیس  یتعاس ،  کی  لخ  عرز و ن_

ٍسِلْجَِمب َلیُطا  ْنَا  ُهَرْکَال  ّینِا 

ٍدّمَُحم ِهیف ال ِل  َرْکِذال 

ِهِّیِصَو َدَمْحَال َو  ِهِیف  َرْکِذ  ال 

ٍدَر ٌفْصَق  ٌسِلْجَم  َِکلذ  ِهیَنب  َو 

یف ُمُهاْسنَی  يذَّلا  َّنِا 
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ٍسِلْجَم

(170) ٍدَّدَسُم ُْریَِغل  ُهَقِراُفی  یّتَح 

.دنا ثیدح  لها  زا  _ي  ما ّ_د و ع_ق_ب_ه ت_م_ هز و م_ح_م نار و ح_م_ نار ح_م_ و پ_س_

تسا ینابیش  نیعا  نب  هرارز  متفه _ 

زا لا خ_ي_ر  عیمج خ_ص_ وا  رد  دوب  هدش  عمج  دوش ، رکذ  هک  تسا  نآ  زا  هدایز  شردـق  تمظع  نءا و  تلال ش_ ك_ه ج_
_ت ك_ه سا نا  وا ه_م_ _ت و  سا مالــسلا  اـمهیلع  نیقداـص  نییراوـح  زا  تقاـثو ،  تناـید و  تهاـقف و  لــض و  مـل و ف_ ع_

ثرا باـب  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  تر  يار ح_ض_ هدر ب_ وا ن_ق_ل ك_ زا  _ث_ي  يد را ح_ _س ب_ن ع_م_ نو ي_
رفعجوبا زا  هدرک  تیاور  هرارز  هک  ار  هچنآ  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  .دوب  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  وا  هک 

هدومرف راتخم  نب  تر ب_ه ف_ي_ض  نآ ح_ض_ هک  هدـش  تیاور  و  ( 171  .) مینک در  ام  هک  تسین  زیاـج  سپ  مالـسلا ،  هیلع 
(172  .) هرارز هب  دومرف  هراشا  هتسشن و  صخش  نیا  زا  نک  ذخا  سپ  ار  ام  ثیدح  یتساوخ  تقو  ره  هک 

(173  ( ) .ُبَهْذَتَس یبَا  َثیداحَا  َّنِا  ُْتلَُقل  ُهَرارُز  الَْول  دومرف ( : هرارز  هرابرد  هک  تسا  يورم  ترضح  نآ  زا  و ن_ي_ز 

 . تسا نید  مالعا  نیمز و  داتوا  زا  یکی  هرارز  هک  دیرب  رد  تشذگ  و 

فلا یب  تشهب  _ل  ها _ه_يا  ما رد ن_ وـت  مسا  هرارز !  يا  دوـمرف  وا  هب  ماـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  یتـقو  هک  تسا  تیاور  مه  و 
ره هب  هتفگ :  یم  هک  هدش  لقن  وا  زا  و  هرارز ،  مد ب_ه  بّقلم ش_ نکل  تسا و  ّهبردـبع  نم  مسا  موش  تیادـف  یلب  تفگ :  تسا ، 

(174) .دوش یم  هدایز  نم  نامیا  مونش  یم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  هک  فرح 

_ت سا ءال ش_ي_ع_ه  نا ف_ض_ _ گرز زا ب_ _ي ع_م_ي_ر ك_ه  با _ن  با زا  و 
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هچ وت و  رـضحم  تسا  وکین  هچ  هک  تفگ  تسا  هفیاـط  نیا  نیثدـحم  اـهقف و  مظاـعا  زا  هک  جاّرد  نب  لـیمج  هب  یتقو  هک  تسا  لـقن 
هرارز م_گ_ر ب_ه _ك  يدز رد ن_ _م م_ا  يدو هک ن_ب_ دنگوس  ادخ  هب  نکل  یلب ،  تفگ :  وت ، هدافا  سلجم  دراد  تنیز 

يا هلاسر  رد  يرارز  بلاـغوبا  و  ( 175) .دنـشا دو ب_ مل خ_ دز م_ع_ رد ن_ لا م_ك_ت_ب_ي ك_ه  _ف_ طا هلز  م_ن_
میـسو و يدرم  هرارز  هک  هدـش  تیاور  هدوـمرف :  _ت_ه ،  شو هّللاد ن_ ّ_د ب_ن ع_ب_ شدـنزرف م_ح_م دـنزرف  تهج  هب  هک 
هد _ر س_ج_ ثا شیناشیپ  رد  دوب و  یـسنرب  شرـس  رب  تفر  یم  هعمج  زامن  هب  هک  یماگ  هدو و ه_ن_ نّوللا ب_ ضیبا  میـسج و 

_د و ن_ظ_ر ب_ه ح_س_ن ندز فص م_ي  دنتـشاد و  یم  اپ  هب  ار  وا  ماشتحا  مدرم  تشاد ،  ییاصع  دوخ  تسد  رب  دو و  ب_
ار سک  چیه  تشاد و  مامت  يزایتما  مالک  رد  _م_ت  صا لد و م_خ_ رد ج_ _د و  ندو وا م_ي ن_م_ لا  و ه_ي_تئ و ج_م_

کلـس رد  هعیـش  نیملکتم  دوب و  هتـشاداو  مالک  زا  ار  وا  تدابع  ترثک  هکنآ  ّالا  دزاس  بولغم  ار  وا  هرظاـنم  رد  هک  دوبن  نآ  تردـق 
يرا _ل ب_س_ي_ _ي_ن ف_ض_يا عا لآ  يار  زا ب_ و  در ، لا ع_م_ر ك_ دا س_ ه_ف_ت_ _د ، ندو وا ب_ ذیمالت 

(176  .) یهتنا خلا  مسیونب .  وت  يارب  هک  تسا  نآ  زا  هدایز  هدش  تیاور  نا  _ش_ يا رد ح_ق  _چ_ه  نآ _ت و  سا

، رت ها ي_ا ك_م_ ود م_ هل  _ صا هب ف_ دش  عقاو  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تافو  زا  دعب  هرارز  تافو  هک  دیو : فل گ_ م_ؤ 
 . هّللا همحر  درک  تلحر  ضرم  نامه  هب  دوب و  ضیرم  ترضح  نآ  تافو  تقو  رد  هرارز  و 

_ت سا _ف_ه  ير تو ش_ زا ب_ي_ _ي_ن  عا ناد ك_ه ب_ي_ت  و ب_
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_تا ياور _ي_ف و  نا لو ت_ص_ _ صا _د و  نا هدو  مـال ب_ _ث و ف_ق_ه و ك_ يد _ل ح_ ها نا  _ش_ يا بـلا  و غ_
زا نت  ود  ره  هک  دنـشاب  یم  هّللادبع  یمور و  هلمج  زا  دوب  دالوا  نت  دنچ  ار  هرارز  تسا و  هدـش  لقن  نا  _ش_ يا زا  را  ب_س_ي_

 : هدومرف هدرک و  اعد  ناشیا  قح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  نیسح  نسح و  رگید  و  دنا ، تاور  تاق  ث_

(177  ( ) .ِْنیَمالُْغلا َظِفَح  امَک  امِهیبَا  ِحالَِصب  امُهَظِفَح  َامُهاعَر َو  امُهالَک َو  ُهّللا َو  اَم  _ُ َ_ه طا _ حَا ) 

هک نارمح  اـما  دنــشاب  یم  ءـالجا  زا  یماـمت  کلملادــبع  نمحرلادــب و  نار و ب_ك_ي_ر و ع_ ح_م_ هرارز ،  ناردار  و ب_
اْری َو _َ ُ_ك ُهّللا ب ِ_َم  حَر هدو ( :  _ مر هدرک و ف_ دای  ار  وا  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  تسا  نامه  ریکب  شلاح و  تشذـگ 
ِهّللا َو ُتاولص  َنینِم _  ؤُملاِریمَا  ِِهلوُسَر َو  َْنَیب  ُهّللا  َُهلَْزنَا  ْدََقل  ُهّللاَو  هدومرف ( :  ترـضح  وا  توف  زا  دعب  هک  هدش  تیاور  زین  و  َلَعَف )  ْدَق 

(178  ( ) امِْهیَلَع ُهُمالَس 

نب نمحرلادبع  فور و  تسا م_ع_ يرازم  هعقب و  ناغماد  رهش  نوریب  رد  بانج  نآ  يارب  زا  و  دنا ، ثیدح  لها  وا  دافحا  دالوا و  و 
ترـضح _ت ك_ه  سا نا  _ي_ن ه_م_ عا کلملادبع ب_ن  و  دنا ، هداد  وا  تماقتـسا  رب  تداهـش  خـیاشم  هک  تسا  نامه  نیعا 

هب فرا  هدر و ع_ ترا ك_ _ يز دو  _ح_با خ_ صا _ن_ه ب_ا  يد رد م_ ار  وا  ربق  هدومرف و  محرت  وا  رب  مالـسلا  هیلع  قداـص 
(179  .) تسا تاور  تاقث  زا  کلملادبع  نب  سیرض  شدنزرف  هدوب و  موجن 

تسا ردقلا  لیلج  هقث و  رایسب  دّمحموبا و  هب  یّنکم  هک  تسا  یفوک  يدسا  لامج  ناره  ناو ب_ن م_ ص_ف_ ه_ش_ت_م _ 

هب مالـسلا  مهیلع  همئا  هرابرد  ار  دوخ  داقتعا  ناـمیا و  هدرک  هضرع  مالـسلا و  هیل  قدا ع_ تر ص_ زا ح_ض_ هدر  _ت ك_ ياور
ترضح ترضح ،  نآ 
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رفس تهج  هب  داد  هیارک  دیشر  نوراه  هب  ار  دو  نار خ_ _ت ك_ه ش_ت_ سا نا  وا ه_م_ و  ( 180  .) هّللا کمحر  هدومرف :  وا  هب 
وتزا زیچ  ره  ناوفـص !  يا  دوـمرف : باـنج  نآ  دیـسر  مالــسلا  هـیلع  رفع  _ي ب_ن ج_ سو تر م_ تمدـخ ح_ض_ نوـچ  جـح 

در ضر ك_ ع_ نوراـه ،  ینعی  درم  نیا  هـب  تـسا  رتـش  نداد  هـیارک  نآ  وـت و  زا  زیچ  کـی  رگم  تـسا  لـیم  ن_ي_ك_و و ج_
مدو ه_م _ق م_ك_ه و خ_ ير يارب ط_ مداد  هیارک  نکل  مدادن و  هیارک  بعل  وهل و  تیـصعم و  رفـس  تهج  ك_ه م_ن ب_ه 

تسود ایآ  دیامرف : ارچ ، دیوگ : يرادن ؟  بلط  نا  _ش_ يا زا  هیارک  ایآ  دیامرف : تسا ،  نم  نامالغ  تسد  رما  هکلب  متـسین  راک  رد 
زا وا  سپ  ار  ناـشیا  ءاـقب  دـشاب  هتـشاد  تسود  هک  یـسک  دـیامرف : یلب ،  دـیوگ : دـسرب ؟ وت  هب  وت  هیارک  اـت  ار  ناـشیا  ياـقب  يرادـن 
ما _م_ تـلا ار ب_ دو  نارتـش خ_ تـفر و  ناوفـص  دوـش ، شتآ  دراو  ناـشیا  اـب  دـشاب  ناـشیا  زا  هـک  یــسک  تـسا و  نا  _ش_ يا
 . متـشک یم  ار  وت  هنیآ  ره  وت ، تبحـص  نسح  دوبن  رگا  مسق !  ادـخ  هب  تفگ :  يو  هب  دـیمهف  ار  بلطم  نوچ  نوراـه  تخور ،  ف_

ترایز و  ( 182  ) هدرک تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ار  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  نیعبرا  زور  ترایز  ناوفص  نیا  و  ( 181)
نیا و  ( 184  ) هدرک لقن  ترـضح  نآ  زا  زین  دـنناوخ  یم  اروشاع  ترایز  زا  دـعب  هک  ار  همقلع )  هب (  فورعم  ياـعد  و  ( 183  ) ثراو
تر تـبرت ح_ض_ تراــیز  هـب  باــنج  نآ  اــب  هدروآ و  هفوـک  هـب  هنیدــم  زا  ار  مالــسلا  هـیلع  قداــص  ترــضح  ررکم  ناوـفص 

لئا مال ن_ _ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ ملار _ي_ ما
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(185  .) هدوب علطم  بوخ  بانج  نآ  ربق  رب  هت و  گ_ش_

هرهطم تـــــیبر  نآ ت_ ترا  _ يز لا ب_ه  تد ب_ي_س_ت س_ _ت ك_ه م_ سا يور  م_ هرا )  _ يّزلا _ل  ما ك_ زا (  و 
ف_ق_ي_ه و  _ل  یل ج_ ث_ق_ه  ج_د  وا  و  ( 186) .دروآ یم  ياــج  هـب  ترــضح  نآ  دزن  رد  ار  دوــخ  زاــمن  تـفر و  یم 

لصوم یـضاق  اب  ینادمح  هلودلا  فیـس  رـضحم  رد  هک  تسا  یناوفـص  هّللادبعوبا  هیماما  _ف_ه  ن_ب_ي_ل ش_ي_خ ط_يا
زور درک و  مرو  تشگ و  هایس  دوب  هدیشک  هلهابم  رد  هک  شتسد  درک و  بت  تساخرب  سلجم  زا  یضاق  نوچ  درک  هلهابم  تماما  رد 

(187) .دش كاله  رگید 

تسا روفعی  یبا  نب  هّللادبع  مهن _ 

را م_ي مالـسلا ب_ه ش_م_ اـمهیلع  نیقداـص  نییراوح  زا  همئا و  باحـصا  رد  تسا  ردـقلا  لـیلج  رایـس  ك_ه ث_ق_ه و ب_
رد نو  چ_ _ت_ه ،  شاد _ت  _يا ضر وا  زا  ترضح  هدوب و  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  بوبح  را م_ _ت و ب_س_ي_ فر

هدوــب مدــق  تباــث  یلی  تر خ_ نآ ح_ض_ لو  لو ق_ نآ ج_ن_با و ق_ب_ _ر  ما لا  _ت_ث_ ما _ت و  _عا طا ما  م_ق_
نیا هک  ییوگب  ینک و  فصن  ود  ار  يراـنا  امـش  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  درک  ضرع  ترـضح  نآ  هب  یتقو  هک  تسا  تیاور  هکناـنچ 
لالح ار ك_ه گ_ف_ت_ي  _چ_ه  نآ _م  هد تدا م_ي  م_ن ش_ه_ لـال ،  _ن ن_ص_ف ح_ يا _ت و  سا مارح  فصن 

(188) .ار وت  دنک  تمحر  ادخ  دومرف : هبترم  ود  ترضح  تسا !  مارح  مارح ،  یتفگ  هک  ار  هچنآ  تسا و  لالح  ، 

ارم و تیـصو  دـنک  لوبق  ار ك_ه  يد  _ حا _ت_م  فا م_ن ن_ي_ دو : _ مر تر ف_ نآ ح_ض_ _ت ك_ه  سا _ت  ياور و 
هـضرع مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  رب  ار  دوخ  نید  هک  تسا  ناـمه  وا  و  ( 189) .روفعی یبا  نب  هّللادـبع  رگم  ارم  رما  دـنک  تعاطا 

سک نامه  و  ( 190  .) هدرک
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(191  .) تناما يادا  ثیدح و  قدص  هب  ار  وا  هدرک  تیصو  هداتسرف و  مالس  وا  رب  ترضح  نآ  تسا 

در و _تا ك_ فو نو  _ لا ط_عا رد س_ مــــال ،  _ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ ما ح_ض_ _ يا رد  هــــل ؛  _م_ جــــلا و ب_
ءانث نآ  مامت  هک  هتـشون  يا  هموقرم  رمع  نب  لضفم  يار  مال ب_ _ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ وا ح_ض_ تو  زا ف_ ب_ع_د 
يا _ب_ه  تر وا ب_ه م_ نءا  تلـال ش_ دراد ب_ر ج_ تلـالد  _ي ك_ه  _تا مل هب ك_ روـفعی  یبا  نـبا  رب  تـسا  هیـضرت  و 

 : تسا نیا  هفیرش  تاملک  نآ  هلمج  زا  دنک ، یم  تریح  لقع  ك_ه 

ِِهلو َو _ُ سَر ِهـّللا َو  َ_ي  ضر _ِ اـموُحْرَم ب ُهـَل  اروـُفْغَم  ِیْعَّسلا  َروُکْـشَم  َِرثَـالا  َدوُـمْحَم  ِهِـحوُر  یلَع  ِهـّللا  ِتاوـَل  _َ ِ_َض ص ُ_ب َو ق ) 
َلاز َامَف  ُْهنِم  ِهِمامِال  ِِهلوُسَِرل َو  ِهّلل َو  َعَوْطَا  ٌدَحَا  انِرِصَع  ِیف  اکام َن  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ِهّللا  ِلوُسَر  ْنِم  یتَدالِوُبف  ُْهنَع  ِ_ِه  ما _ ِما

(192  . ( ) خلا ِِهتَّنَج  یِلا  ُهَرِّیَص  ِِهتَمْحَِرب َو  ِْهَیِلا  ُهّللا  ُهَْضبَق  یّتَح  َِکلذَک 

تسا هّللادبع  نب  یسیع  شردارب  یمق و  يرعشا  دعس  نب  هّللادبع  نب  نارمع  مهدزای _  مهد و 

 ، تر _د و ح_ض_ نا هدو  ترضح ب_ نآ  نیبوبحم  زا  مالسلا و  هیلع  قداص  ترـضح  ناتـسود  زا  مق و  لها  ءالجا  زا  ود  ره  هک 
لها لاوحا  هدومرف و  یم  دقفت  ناشیا  زا  دندش  یم  دراو  هنیدم  هب  ترضح  نآ  رب  تقو  ره  و  تشاد ،  یم  تسود  یلیخ  ار  ناش  _ يا

نآ دراو ش_د  مـال  _ سلا _ه  یل قداـص ع_ ترـضح  رب  نارمع  یتقو  و  هدیـسرپ ،  یم  ار  اـهنآ  ناگتـسب  ناـشیوخ و  ماوقا و  تیب و 
نآ زا  بانداّمح )  دورب (  تساخرب  نوچ  دو  _ مر تشاشب ف_ ییوکین و  وا  اب  دومر و  _ي ف_ سر لاو پ_ _ حا وا  زا  ج_ن_با 

_ن يا دو : _ مر ف_ _د ؟ يدر _ي ك_ يو وا ن_ي_ك_ _ن ن_ح_و ب_ا  يا صخش ك_ه  نیا  تسیک  هک  دیسرپ  ترضح 
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.دنکش یم  مه  رد  ار  وا  ادخ  هک  نآ  رگم  هربابج  زا  يراّبج  ار  ناشیا  دنک  یمن  هدارا  هک  مق  لها  زا  ینعی  تسا ،  ءابجن  تیب  _ل  ها زا 
(193)

_ل ها اـم  زا  وـت  دوـمرف : دیـسوب و  ار  یـسی  نا ع_ _ گد _ يد نا  تر م_ي_ نآ ح_ض_ _ت_ي  قو هد ك_ه  _ت ش_ ياور و 
هک دوب  هتـساوخ  وا  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هک  تسا  ناـم  نار ه_ _ن ع_م_ يا و  ( 194  .) _ي ب_ي_ت م_ي ب_شا

کی هنانز و  همیخ  کی  دومن ، بصن  بانج  نآ  يارب  ین  رد م_ دروآ  درک و  تسرد  وا  دنک ، تسرد  ترـضح  نآ  يارب  همیخ  دنچ 
اه همیخ  نیا  دیسرپ  دش ، دراو  دوخ  تیب  لها  اب  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  نوچ  تجاح ،  ياضق  يارب  همیخ  کی  هنادرم و  همیخ 

تر ح_ض_ هدر ،  _ت ك_ سرد يار ش_م_ا  هـّللاد ق_م_ي ب_ نار ب_ن ع_ب_ ع_م_ گ_ف_ت_ن_د : تـسیچ ؟ 
زا نآ  ياهـسابرک  موش  تیادف  تفگ :  هدمآرد ؟  راک  زا  دـنچ  هب  اه  همیخ  نیا  دومرف : دـیبلط و  ار  نارمع  دـش و  لزان  _ج_ا  نآ رد 
تر نآ ح_ض_ يار  _ه ب_ يد _م ه_ سر هب  ما و  هدرک  تسرد  دوـخ  تسد  هب  امـش  يارب  ار  اـهنیا  نـم  تـسا و  مدوـخ  تـعنص 
نیا يارب  دیدوب  هداتـسرف  هک  ار  یلام  نآ  نم  _ي_د و  _يا مر لو ف_ مو ق_ب_ _ت ش_ ياد مراد ف_ _ت  سود ما و  هدروآ 

تاولـص هک  ادـخ  زا  منک  یم  تساوخرد ]  لا [  س_ؤ  دو : _ مر _ت و ف_ فر ار گ_ وا  _ت  سد ترـضح  سپ  مدرک  در  راـک 
هیاس زج  دشابن  هیاس  هک  يزور  دروآرد  دوخ  تمحر  هیاس  رد  ار  وت  ترتع  ار و  وت  هکنآ  دّم و  لآ م_ح_ ّ_د و  رب م_ح_م دتسرفب 

مالسلا هیلع  اضرلا  _س_ن  حلاو _ با باحصا  نایوار  زا  نابزرم )  نارمع (  رسپ  و  ( 195) .وا
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ایآ نم  دزن  روما  مها  زا  ار  لا م_ي ك_ن_م ش_م_ا  هک س_ؤ  دنک  یم  ضرع  بانج  نآ  تمدخ  یتقو  تسا  باتک  بحاص  و 
(196  .) یلب دومرف : امش ؟ دزن  تسا  بوتکم  نم  مسا  تفگ :  یلب ،  دومرف : مشاب ؟  یم  امش  هعیش  زا  نم 

مساقلاوبا يرصبلا  راسی  نب  لیضف  مهدزاود _ 

هدرک عامجا  هک  یناسک  زا  ینع  ي_ تسا ،  عامجا  باحصا  زا  مالسلا و  امهیلع  نیقداص  باحصا  ءاهقف  تاور و  زا  ردقلا  لیلج  هقث 
هاگره مالـسلا  هیلع  قدا  تر ص_ _ت ك_ه ح_ض_ سا _ت  ياور .وا و  هقف  هب  دنا  هدرک  رارقا  وا و  قیدصت  رب  ام  باحـصا  دـنا 
يوـس هب  دـنک  رظن  هک  دراد  تسود  هـکره  ِ_ت_ي_َن )  ْ_ب ُ_خ مـْلا ِرِّش  _َ ب دو ( : _ مر یم ف_ دـنک  یم  ور  هـک  دـید  یم  ار  وا 

دو ك_ه _ مر ف_ م_ي  و  ( 197) .در م_ _ن  يا يو  س_ ن_ظ_ر ك_ن_د ب_ه  _ل ب_ه_ش_ت پ_س  ها زا  يدرم 
(198) .ار شردپ  باحصا  درادب  تسود  یمدآ  هک  مراد  یم  تسود  نم  _ت و  سا رد م_ن  _ح_با پ_ صا زا  ف_ض_ي_ل 

تر نآ ح_ض_ يار  دو ب_ هداد ب_ ار غ_س_ل  وا  هـک  یـسک  نآ  درک و  تاـفو  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ترــضح  ناـمز  رد  و 
ب_ر در  ك_ م_ي  س_ب_ق_ت  _ت_ش  سد ف_ض_ي_ل  غ_س_ل  _ت  قو رد  ك_ه  هدر  ك_ ن_ق_ل 

(199) .دوب تیب  لها  ام  زا  وا  ار  لیضف  _م_ت ك_ن_د  حر اد  خ_ دو : _ مر تر ف_ _ش ح_ض_ ترو ع_

ِ_ْن ُ_َك م ِ_ق فاو _ُ يرْدَا م_ا ي ّ_ي م_ا  نَءا ِّالا  َِکئاِقل  ْنِم  ینْعَنْمَی  ام  مالسلا  هیلع  ِهّللاِْدبَع  یبَال  ُْتُلق  َلاق : ِْلیَضُفلا  ِنَع  َيِوُر  َو  ) 
(200  ( ) .ََکل ٌْریَخ  َِکلذ  مالسلا :  هیل  َلا ع_ َ_ق_ َلا ف ق_ َِکلذ ؟

نیعمجا مهیلع  هّللا  ناوضر  دنشاب _  یم  باحصا  تاقث  ءالجا و  زا  اعیمج  مساق  نب  دّمحم  وا  هداون  ءالع و  مساق و  لیضف :  نارسپ  و 
_.

تسا یفوک  راتخملا  نب  ضیف  مهدزیس _ 

مـال _ سلا _ه  یل قداـص ع_ ترـضح  تمدـخ  یتـقو  تـسا ،  مالــسلا  هـیلع  قداـص  رقاـب و  ترــضح  تاور  زا  ك_ه ث_ق_ه و 
يا ك_ه هدر  تر پ_ ح_ض_ دوخزا ، دعب  ماما  هب  دهد  ربخ  ار  وا  هک  دومن  تلئ ك_ث_ي_ر  _غ و م_س_ یل رار ب_ _ صا

نآ تشپ  دز و  الاب  دوب  هتخیوآ  قاطا  ران  رد ك_
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رد ترـضح  تسا ،  ترـضح  دجـسم  اجنآ  دید  دش  دراو  عضوم  نآ  هب  نو  ف_ي_ض چ_ _ي_د ، زین ط_بل ار  وا  تفر و  هدرپ 
_ل رد م_ق_با ف_ي_ض ن_ي_ز  هل ن_ش_س_ت ،  زا ق_ب_ فر  ها م_ن_ح_ _گ_ نآ _د  ناو زا خ_ اـجنآ ن_م_

لاح نآ  رد  _ل ش_د و  خاد مـال  _ سلا _ه  یل _ي ع_ سو ما م_ _ ما ها  _ گا _ت ك_ه ن_ فر رار گ_ تر ق_ نآ ح_ض_
: دومرف دیناشن و  شیوخ  يوناز  رب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تشاد ،  يا  هنایزات  دوخ  تسد  رد  دوب و  یگلاس  جنپ  نس  رد 
ار همیهب  تشاد و  تسد  رد  ار  نیا  مدید  مردارب  یلع  هب  متشذگ  تفگ :  تتسد ؟  رد  تسیچ  هنایزات  نیا  داب ! تیادف  مردام  مردپ و 

هیلع هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  دی  _ سر یسوم  میهاربا و  فحص  انامه  ضیف !  يا  ومرف : ترـضح  هاگنآ  متفرگ ،  وا  تسد  زا  دز  یم 
ناماما زا  کی  کی  سپ  نآ ،  _س_ت ب_ر  ناد _ي_ن  ما ار  وا  مال و  _ سلا هیلع  یلع  هب  ار  وا  درپس  ترضح  نآ  ملس و  هلآ و  و 

شنـس و یمک  اـب  ار  مرـسپ  نیا  نآ  رب  متـسناد  نیما  _ت و م_ن  سا دز م_ن  نآ ص_ح_ف ن_ دوـمرف  هـکنآ  اـت  دوـمرف  رکذ  ار 
رب هدایز  یناـیب  موش  تیادـف  متفگ  نکل  ار  ترـضح  نآ  دار  _س_ت_م م_ ناد ف_ي_ض گ_ف_ت :  تسا .  وا  دزن  کـنیا 

وا و م_ن ن_ي_ز ياعد  تشگ  یم  دوش  باجتـسم  شیاعد  هک  تساوخ  یم  هاگره  مردـپ  ضیف !  يا  دومرف : مهاو ،  یم خ_ نیا 
 ! نم دیـس  متفگ :  .ریخلاب  كانرکذـف  میدرک  داـی  فقوم  رد  ار  وت  مه  زورید  مت و  مر چ_ن_ي_ن ه_س_ _ن پ_س_ يا ب_ا 

نم تفر  یم  رفس  هب  مردپ  هاگره  دومرف  ار ، نایب  نک  دایز 
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مدر و وا م_ي ب_ هلحار  کیدزن  ار  دوخ  هلحار  نم  دـنک  یباوخ  تساوخ  یم  دوخ  هلحار  يور  رب  هاگره  پ_س  مدو ،  وا ب_ اب 
و _ت  سا م_ي خ_ باو ب_ر  زا خ_ م_ي_ل ت_ا  ود  م_ي_ل و  مدو ي_ك  ن_م_ م_ي  وا  هدا  _ سو ار  دو  عارذ خ_

مرـسپ نیا  هب  مبا  م_ن م_ي ي_ دو : _ مر ف_ در ، هدا ك_ _ يز لا  ؤـس  زاـب  دـیامن ، یم  نینچ  نم  _ن پ_س ن_ي_ز ب_ا  يا
_ا، مر _ن ب_ف_ يا هدا ب_ر  _ يز يا س_ي_د م_ن !  گ_ف_ت_م :  تفاــــی ،  فـــسوی  رد  بوـــقعی  هـــک  ار  هـــچنآ 

نآ رـس  متــساخرب و  سپ  وا  قـح  هـب  نـک  رارقا  يدو پ_س  لا ن_م_ ؤـس  نآ  زا  هـک  تـسا  ما  _ ما نا  _ن ه_م_ يا دو : _ مر ف_
، دنک راهظا  یض  _ي_د ك_ه ب_ه ب_ع_ نذا ط_بل ف_ي_ض )  پ_س (  وا ، يار  مدرک ب_ اعد  مدیسوب و  ار  ترـضح 
دو ب_ه دـالوا ب_ _ل و  ها نآ س_ف_ر ب_ا  رد  ف_ي_ض )  _ت ب_گ_و ( ، _ق_يا فر دـالوا و  _ل و  ها هـب  دوـمرف :

داد _س خ_ب_ر  نو نو ب_ه ي_ دو چ_ ناـیبط ب_ نب  سنوـی  شیاـقفر  زا  دـندومن و  رایـسب  ار  ادـخ  دـمح  داد ، عـالطا  اـهنآ 
هب دـش  ناور  سپ  دوـب  هـلجع  وا  رد  مونـشب و  هطــساو  لا  مدو ب_ _د خ_ تر ب_يا نآ ح_ض_ زا  _س گ_ف_ت :  نو ي_

دنلب ترـضح  نآ  يادـص  دیـسر  بانج  نآ  هناخ  رد  هب  هک  نامه  متفر  وا  بقع  نم  تفگ  ضیف ع (_ ترـضح ( ،  نآ  هناخ  بناـج 
(201  .) مدرک تعاطا  مدینش و  تفگ  سنوی  تفگ ،  وت  يارب  ضیف  هک  تسا  نان  _ر چ_ ما دش ك_ه 

يرتخبلا نب  ثیل  مهدراهچ _ 

 ( _ه صـال ك_ت_با خ_ رد (  هتفگ ك_ه  وا  همجرت  رد  سلاـجم )  رد (  هّللارون  یـضاق  يدارم .  ریـصبوبا  رو ب_ه  م_ش_ه_
دّمحموبا ریصبوبا و  وا  تینک  هک  تسا  روکذم 
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ما _ ما تر  هدوب و ح_ض_ مالـسلا  امهیلع  قداصلا  دّـمحم  نب  رفعج  رقاـبلا و  یلع  نب  دّـمحم  نیماـمهلا  نیماـما  ناـیوار  زا  تسا و 
نآ _ت  سا ترا  ي_ع_ن_ي ب_ش_ ِهَّنَْجلـاــِب ؛ َنیتـــِبْخُْملا  ِرَِّشب  هــک  هدوـــمرف  وا  نءاـــش  رد  مالـــسلا  هـــیلع  رقابدـــم  م_ح_

دهاوخ ثیل )  هلمج (  نآ  زا  تنج و  لوـخد  اد م_ي ك_ن_ن_د ب_ه  يار خ_ زا ب_ عو  ار ك_ه خ_ش_ _ي  نا ك_س_
هیلع رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ  هک  هدومن  تیاور  جارد  نب  لیمج  زا  راتخم ك_ش_ي ع (_ زا (  هصالخ )  باـتک  رد (  .دوب و 

: دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا 

يدر _ُ ْملا ير  _َ ْ_ت َ_خ ْبلا ْنب  ُْثَیل  ریـَصبُوبَا  یلجْعلا َو  ِهَیِواعُم  ْ_ُن  ْ_ُد ب يَر _ُ ِهَّن ب _َ ْجلا _ِ ِ_ي_َن ب ِ_ت ْ_ب ُ_خ ْملا ِرِّش  _َ ب ) 
(202  ( ) .ْتَسَرَْدناَو ِهَُوبَّنلا  ُراثآ  ْتَعَطَْقنَال  ِءالُؤه  الَْول  ِهِمارَح  ِِهلالَح َو  یلَع  ِهّللا  ُءانَُما  ُءابَُجن  ٌهَرارُز  ٍِملْسُم َو  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو 

وا قیدصت  رب  هیماما  دنا  هدومن  عامجا  هک  تسا  اهنآ  زا  یکی  ریصبوبا  هک  تسا  روطسم  یش )  ك_ت_با ك_ رد (  _ض_ا  يا و 
هیلع قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تمدـخ  يزور ب_ه  هک گ_ف_ت :  هدرک  تیاور  ریـصبوبا  زا  .وا و  هـقف  هـب  نا  هدرک  رارقا  و 

؟  يدو هد ب_ _ر ش_ ضا يد ح_ ــالا س_ عاّرد  _ءا ب_ن  بـل تو ع_ _ت م_ قو رد  هــک  دندیــسرپ  نــم  زا  مــتفر  مالــسلا 
اعدتـسا نم  زا  يا و  هدـش  وا  يارب  زا  تشهب  لوخد  نماـض  وـت  هک  درک  ربـخ  ار  لا م_ نآ ح_ رد  وا  و  یل ،  ب_ گ_ف_ت_م : 

نا م_ن هک ج_ متفگ  مدـمآرد  هیرگ  هب  نم  سپ  تسا ،  هتفگ  تسار  هک  دـنتفگ  مروآ ،  امـش  داـی  ار  نوـم  نـیا م_ض_ هـک  درک 
رـصبلا _ر  ير هدروخلاـس ض_ ریپ  رگم  ما  هدـشن  تیاـنع  نیا  لـباق  هـک  تـسیچ  دا ت_ق_ص_ي_ر م_ن  ياد ت_و ب_ ف_

نید هاگرد  هب  عطقنم 
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متفگ نم  مدش ،  تشه  _ن ب_ ما يار ت_و ن_ي_ز ض_ زا ب_ دندومرف ك_ه  هدومن  تیانع  ترضح  نآ  متـسین ؟  امـش  هانپ 
هک دومرف  ترـضح  نآ  مدرب ،  مان  یکی  زا  دعب  ار  یکی  يزاس و  نماض  نم  يارب  زا  هک  مهاوخ  یم  زین  ار  دوخ  راوگرزب  ناردـپ  هک 
مدر هک چ_ن_ي_ن ك_ دنتفگ  يزاس ،  نماض  زین  ار  دوخ  رادقم  یلاع  دج  مهاوخ  یم  هک  متفگ  زا  ب_ مدر ،  _ن ك_ ما ض_

هظحل ترـضح  نآ  دزاس و  نماض  ار  الع  لـج و  تر ح_ق  مدو ك_ه ح_ض_ _ت ن_م_ ساو _ خرد هرا  _گ_ر ب_ يد و  ، 
(203  .) مدرک زین  نیا  هک  دنتفگ  نآ  زا  دعب  دندینادرگ و  كرابم  رس  يا 

تر هب ح_ض_ متفگ  تفگ :  هک  تسا  هدرک  تیاور  یفوـقرقع  بیعـش  زا  ك_ه ش_ي_خ ك_ش_ي  _د : يو فـلو گ_ م_
لا ب_ع_ض _م ب_ه س_ؤ  يو جا ش_ دو م_ا م_ح_ت_ مـــــــــــــــــال ك_ه ب_س_ا ش_ _ سلا _ه  یل قدا ع_ ص_
ي_ع_ن_ي يد ،  _ سا ب_ه  دا  ب_ ت_و  ب_ر  دو : _ مر ف_ ك_ن_ي_م ؟  لا  س_ؤ  ك_ي  زا  _ل ،  م_س_يا

ییحی دّمحموبا  _ص_ي_ر ، بو _ با هب  دارم  هدومرف :  كردتـسم )  همتا  خ_ رد (  ش_ي_خ م_ا  ( 204) .ر _ص_ي_ بو _ با
وا باتک  يوار  وا  هکنآ  هب  املع  دنا  هدرک  حیرـصت  هک  هزمح ،  یبا  نب  یلع  وا  شکاصع  ینعی  دـئاق ، هنیرق  هب  تسا  يدـسا  مساق  نب 

ریصبوبا رهاوخ  رسپ  یفوقرقع  تسا و  هصالخ )  و (  خیـش )  لاجر  رد (  _ك_ه  نا _ت چ_ن_ سا ریـصبوبا ث_ق_ه  نیا  تسا و 
(205  .) تسا روکذم 

زین لوحا )  هب (  و  قاّطلا )  نم  ؤم  هب (  فورعم  رفعجوبا  یفوک  نامعن  نب  یلع  نب  دّمحم  مهدزناپ _ 

رد و  لماحملا ،  قاط  هب  فورعم  یعـضوم  رد  هفوک  رد  تشاد  یناکد  دـنتفگ ، یم  قاـطلا )  ناطیـش  ار (  وا  _ي_ن ،  فلا و م_خ_
نطاب هکنآ  هظحالم  هب  تخانش  یمن  یسک  هتک  دوب  هدش  ادیپ  یبّلقت )   ) یبلق لوپ  وا  نامز 
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زا ار  نآ  دروآ ق_بل  نور م_ي  دنداد م_ي ف_ه_م_ي_د و ب_ي_ یم  هک  وا  تسد  هب  نکل  شرهاظ  هن  دوب  بلق  اهلوپ  نآ 
باـتک دـنچ  تـسا و  نـیملکتم  زا  یکی  وا  و  ( 206) .دـنتفگ قا  _ طـلا نا  ار ش_ي_ط_ وا  _ي_ن  فـلا _ن ج_ه_ت م_خ_ يا

تسا و روهشم  جراوخ  اب  وا  هّجاحم  مه  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  دیز  اب  وا  جاجتحا  و  لعفتال )  لعفا  باتک  هلمج (  زا  هدرک  فینـصت 
 . تسا فورعم  هفینحوبا  اب  وا  تاملاکم 

پ_س تـفگ :  یلب ،  تـفگ :  دــیراد ؟ تـعجر  هــب  داــقتعا  نایعیــش  امــش  هــک  تــفگ  يو  هــب  _ن_ي_ف_ه  حو _ با يزور 
نــم ب_گ_ي_ر، زا  متــشگرب  اــیند  هــب  هــک  تــعجر  رد  هدــب و  ضرق  نــم  ب_ه  _م )  هرد  ) _ي فر _ شا _ص_د  نا پ_

نم ات  يدر  _ گر نا ب_ _س_ نا ترو  هب ص_ يدرگ  یم  رب  ایند  هب  نوچ  هک  رواـیب  ینماـض  نم  يارب  زا  دومرف  رف  _ع_ جو _ با
تیاور مه  و  ( 207  .) میاـمن تفاـیرد  ار  دوخ  هجو  وت  زا  مناوتن  نم  يدرگرب و  هنیزوب  تروـص  هب  مسرت  یم  هک  اریز  مهدـب ؛  لوـپ 

_ع_ق_ر! جا _ با اـی  تفگ :  قاّـطلا  نم  ؤم  هب  هفینحوبا  دومرف ، تلحر  مالـسلا  هیلع  قدا  تر ص_ نو ح_ض_ هدـش ك_ه چ_
وت ماـما  دومن  تاـفو  نم  ماـما  رگا  ِمُوْلعَملا ؛ )  ِْتقَْولا  ِمْوَـی  یِلا  نیرَْظنُملا  َنِم  َکـُماما  نِکل  تفگ ( :  نم  ؤـم  درک ، تاـفو  وـت  ما  _ ما

 . مولعم تقو  ات  دریم  یمن  ناطیش 

ادـیپ رود  زا  رفعجوبا  هک  دوب  هتـسشن  سلاـجم  زا  یکی  رد  دوخ  باحـصا  اـب  هفینحوبا  يزور  هک  تسا  نینم )  ؤملا  سلاـجم  رد (  و 
دوخ باحـصا  هب  دانع  يور ت_ع_ص_ب و  زا  دا  _ت_ فا وا  رظن ب_ر  ار  هفینحوبا  نوچ  دـش و  ناـشیا  بناـج  هجوتم  هدـش و 

ْدَق هک  تفگ 
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رب ار  هیآ  نیا  دیسر  کیدزن  دینشب و  نخـس  نیا  نوچ  رفعجوبا  .دمآ  ام  يو ش_ نا ب_ه س_ ینعی ش_ي_ط_ ُناْطیِّشلا ؛ ُمُکَءاج 
(209 ( .) 208  ( ) اّزَا ْمُهُّزُؤَت  َنیِرفاْکلا  یَلَع  َنیِطایَّشلا  اَْنلَسْرَا  ّانِا  دناوخ ( : وا  باحصا  هفینحوبا و 

نینم ؤملار  _ي_ ما ار  دو  ماـن خ_ دومن و  جورخ  هفوک  رد  دوب و  ناـیجراخ  زا  یکی  هک  كاحـض  نوـچ  هک  تسا  يورم  اـض  _ يا و 
وا دنتسج و  وا  يور  رب  دندید  ار  وا  كاحض  باحصا  نوچ  تفر و  وا  دزن  قاطلا  نم  ؤم  دناوخ ، یم  دوخ  بهذم  هب  ار  مدرم  داهن و 

مراد یتریـصب  دوخ  نید  رد  هک  ما  يدرم  نم  هک  تفگ  كاّحـض  قا ب_ه  _ طلا سپ م_ؤ م_ن  دندرب ، دوخ  بحاص  دزن  هتفرگ  ار 
وت باحـصا  رد  هـک  متــشاد  تـسود  نیارباـنب  يراد ،  فاـصتا  فا  _ص_ نا لد و  هـک ت_و ب_ه ص_ف_ت ع_ ما  هدینــش  و 

_ي جاور اـم  راـک  دوـش  راـی  اـم  اـب  درم  نیا  رگا  هـک  تـفگ  دوـخ  باـح  _ صا پ_س ض_ح_كا ب_ه  _م ،  _ل ب_شا خاد
_ه یل بلا ع_ _ي ط_ با یلع ب_ن  زا  اربـت  ارچ  هک  تفگ  دوـمن و  باـطخ  كاحـض  هب  قاـطلا  نم  ؤـم  هاـگنآ  تفاـی  _د  هاو خ_
رد تفرگ  مکح  وا  هکنآ  يارب  تفگ :  كاحض  دیا ؟ هتـسناد  لال  ار ح_ وا  لا  مال م_ي ك_ن_ي و ق_ت_ل و ق_ت_ _ سلا

لـالح وا  زا  يراز  وا و ب_ي_ لا  در ق_ت_ل و ق_ت_ یلا ح_ك_م گ_ي_ يادـخ ت_ع_ نید  رد  هـکره  ادـخ و  نـید 
ها ح_ج_ت ت_و ب_ر _ گر منک و ه_ هرظاـنم  وت  اـب  اـت  زاـس  هاـگآ  دوخ  نید  لوصا  زا  ارم  سپ  تفگ :  قاـطلا  نم  ؤم  تسا ، 

باو و خ_ط_يا تهج ت_م_ي_ز ص_ هک  تسا  نآ  بسانم  میآرد و  وت  باحصا  کلس  رد  دمآ  بلاغ  نم  تجح 
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يار زا ب_ _د و  بدا ن_م_يا وا  رد خ_ط_يا  ار  یطخم  اــت  ینک  نــییعت  ار  یـــسک  هرظاــنم ،  رد  وــت  نــم و  زا  _ك  ير ه_
 : دو و گ_ف_ت هرا ن_م_ _ شا دو  _ح_با خ_ صا زا  یکی  هب  كاحـض  سپ  .دیامن  مکح  باو  م_ص_ي_ب ب_ه ص_
 : تفگ قاـطلا  نـم  ؤـم  _ت ،  سا _ل  ضا مـلا و ف_ _د ك_ه ع_ نا م_ن و ت_و ح_ك_م ب_شا رد م_ي_ در  _ن م_ يا

قاطلا نم  ؤم  سپ  یلب ،  تفگ :  كاحـض  میامن ،  هرظانم  نآ  رد  وت  اب  ات  ما  هدمآ  نم  هک  ینید  رد  يزاس  یم  مکح  ار  درم  نیا  هتبلا 
! دیناد امش  رگید  يادخ ،  نید  رد  تفرگ  مکح  امش  بحا  _ن_ك ص_ يا هدو گ_ف_ت :  كاحض ن_م_ باحـصا  هب  يور 

هلاو ض_ح_كا بو و ش_م_ش_ي_ر ح_ ناد چ_ _د چ_ن_ ند ار ش_ن_ي_ هلا  نآ م_ق_ باحصا ض_ح_كا  نوچ 
(210) .دش كاله  هک  _د  ندو ن_م_

یفوکلا یفقثلا  ناّحطلا  رفعجوبا (  حایر ) )  ای (   ) حابر نب  ملسم  ّ_د ب_ن  م_ح_م _م _  هدز _ نا ش_

هفوک _ح_با  صا هو  _ جو زا  مدر و  هقفا م_ عروا و  نیتبخم و  زا  ناشیا و  نییراوح  زا  مالسلا و  امهیلع  نیرقاب  باحصا  ناگرزب  زا 
َُهل دا  ِ_ي_ ْ_ق نِـالا ِ_ِه َو  _ق يد _ْ َ_ص یل ت _َ ْ_ُه َو ع َ_ن ُّح ع _ِ َ_ص اـم ي حیحْـصَت  یلَع  َُهباـصَْعلا  ِتَعِمَتْجا  ِنَّمِم  َوُه  َو  تسا ( . 

هدافتسا مالـسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح  تمدخ  زا  دومن و  تماقا  هنیدم  رد  لا  راهچ س_ هک  هدش  تیاور  و  ِْهق . )  _ِ ْفلا _ِ ب
وا زا  دومن و  یم  قیاـقح  هدافتـسا  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  نآ  زا  دـعب  دوـمن و  یم  ینیقی  فراـعم  ینید و  ماـکحا 

ذخا مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ثیدح  رازه  هدزناش  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  ثیدح  رازه  یـس  هتفگ  هک  هدش  تیاور 
(211  .) ما هدرک 

قداص ترضح  تمدخ  روفعی  یبا  نب  هّللادبع  ردقلا  لیلج  هقث  هک  هدش  تیاور  و 
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_د باحصا م_ا ب_ي_يا زا  يدرم  اسب  مسرب و  امش  تمدخ  هشیمه  دوش  یمن  نکمم  نم  يارب  هک  دراد  یم  هضرع  مالـسلا  هیلع 
: دومرف منکب ؟  _ن_د چ_ه  سر یم پ_ نم  زا  هک  یلا  ؤس  ره  باوـج  نم  دزن  تسین  دـسرپب و  يا  هلءاـسم  زا م_ن  دز م_ن و  ن_

(212  .) هدوب هیجو  وا  دزن  مردپ و  زا  هدرک  ذخا  وا  هک  یتسرد  هب  سپ  ملسم ،  نب  دّمحم  زا  ار  وت  تسا  عنام  هچ 

رد هک ك_س_ي  مدینـش  مدوب  هدـیباوخ  دوخ  ماب  تشپ  رد  یبش  تفگ :  هک  ملـس  ّ_د ب_ن م_ زا م_ح_م هد  _ت ش_ ياور و 
مدیـشک رـس  متفر و  ماب  رانک  هب  نم  هّللا  کـمحر  وت  كزینک  منم  تفگ  تسیک ؟  هک  مداد  زاوآ  سپ  _د  نز ار م_ي  _ه م_ نا خ_

درد نآ  هب  هدییازان  تفرگ و  ندییاز  درد  ار  وا  دوب و  هلماح  نم  سورعون  رتخد  تفگ :  دید  ارم  نوچ  تسا  هداتـسیا  ینز  هک  مدـید 
 : متفگ وا  هب  سپ  تسیچ ؟  باب  نیا  رد  عرش  بحاص  مکح  درک و  دیاب  راک  هچ  دن  تکرح م_ي ك_ وا  مکـش  رد  دنزرف  درمب و 
ار هدرم  مکـش  هک  دومرف  ترـضح  نآ  دندیـسرپ  مالـسلا  هیلع  رقابدـمحم  ماـما  ترـضح  زا  يزور  ار  هلءاـسم  نیا  لـثم  هّللا !  هما  يا 

يءار بحاص  هیواز  رد  هک  ما  هدرم  نم  هّللا !  هما  يا  هک  متف  وا گ_ هب  نآ  زا  دعب  نک ،  نانچ  وت  دنرآ  نوریب  ار  دـنزرف  دنفاکـشب و 
یفقث ملـسم  نب  دّـمحم  دزن  مناد  یمن  يزیچ  هلءاسم  نیا  رد  نم  هک  تفگ  مدوب  _ت_ه  فر هلءاسم  نیا  مکح  تهج  تسا  سایق  و 

ربخ هلءاسم  نیا  مک  زا ح_ ار  وا ت_و  هک  ورب 
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 : مت وا گ_ف_ پ_س ب_ه  هد ،  ار خ_ب_ر  يآ و م_ زا  نم ب_ دزن  وت  دهد  يوتف  هلءاسم  نیا  رد  ار  وت  هاگره  داد و  دهاوخ 
نایم رد  دوخ  باحصا  اب  ار  هلءاسم  نامه  هتسشن و  هفینحوبا  هک  مد  _ يد _ت_م  فر دجسم  هب  دش  حابص  نوچ  و  تمالس ،  هب  ورب 
سپ دنک ، راهظا  دوخ  مان  هب  هدیـسر  وا  هب  هلءاسم  نیا  باوج  رد  نم  زا  هک  هچنآ  هک  دهاوخ  یم  دـنک و  یم  لا  ؤس  ناشیا  زا  دراد و 

(213  .) مینک یناگدنز  هظحل  کی  هک  ار  ام  راذگب  ار  وت  دزرمایب  ادخ  تفگ :  هفینحوبا  مدرک  یحنحنت  دجسم  هشوگ  زا 

یتداهـش يادا  یفقث ج_ه_ت  ملـسم  نب  دّمحم  يدزا و  هبیرکوبا  یتقو  هک  _ت  سا _ت  ياور هّللا ع_ن_ه ،  _ي  ضر هرارز  زا  و 
حـال و را ص_ _ ثآ دو  _ل ن_م_ مءا نا ت_ _ش_ يا ترو  رد ص_ یناـمز  کیرـش )  دـندمآ ( ، هفوک  یـضاق  کیرـش )  دزن ( 
رفعج و ترـضح  نایعیـش  زا  رفن  ود  نیا  ینعی  ناـیمطاف  نا و  _ ير ج_ع_ف_ تفگ :  دـید  ناـشیا  هیـصان  رد  تداـبع  يوـق و  ت_
ام هکنیا  يار  ب_ دندومرف : دیسرپ ، ناشیا  هیرگ  ببس  کیرش )  دنتسیرگ ( ، ناشیا  دنتـس ، هداو ه_ _ نا نیا خ_ هب  بوسنم  همطاف و 

تهج _د ب_ه  نر دو ب_گ_ي_ ناردار خ_ ار ب_ ام  دـنوش  یمن  یـضار  هک  یتفرگ  یناـمدرم  ءزج  نایعیـش و  زا  يدرمـش  ار 
دو _ي ن_م_ي ش_ ضار _د ب_ه ك_س_ي ك_ه  يداد تبـسن  مه  ام و  عرو  یمک  تفاخـس و  زا  دننک  یم  هدـهاشم  هچنآ 

دو پ_س _ مر لو ف_ ار ق_ب_ دو و م_ا  رگا ت_ف_ض_ل ن_م_ سپ  دریگب ، دوــخ  هعیـــش  زا  ار  لا م_ا  _ث_ ما ك_ه 
هاگره تفگ :  درک و  مسبت  کیرش )  هدومرف ( .  لضفت  هدا و  ب_ر م_ا م_ن_ت ن_ه_
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(214) .دشاب هدوب  امش  دننام  دیاب  دوش  یم  ادیپ  ایند  رد  درم 

! دّمحم يا  نک  عضاوت  دو : _ مر يو ف_ هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  دوب ، لیلج  رادلام و  يدرم  ملـسم  نب  دّمحم  هک  هدش  دراو  و 
هب وا  موق  .دش  یشورف  امرخ  لوغشم  تسشن و  دجسم  رد  رب  تفرگ و  تسد  رب  ییوزارت  تشادرب و  امرخ  زا  رپ  یلیبنز  هفوک  رد  سپ 

هک م_ن يزیچ  هب  هدوـمرف  رما  ارم  نم  يـالوم  دوـمرف : تسا !  اـم  تحیـضف  ثعاـب  وـت  راـک  نـیا  دـنتف : دـندش و گ_ عـمج  وا  دزن 
درآ ناــــکد  رد  سپ  ینک  یبــــسک  یهاوــــخ  جــــالعال  رگا  دــــنت : گ_ف_ _ت ،  شاد _م  هاو _خ_ نر نآ ب_ زا  _ت  سد

دّمحم دشورفب  دنک و  درآ  وج  مدنگ و  هک  دندرک  ایهم  يرتش  ایسآ و  گنـس  وا  يارب  پ_س  _ي ب_ن_ش_ي_ن ،  شور ف_
(215) .درک تافو  هاجنپ  دص و  کی  هنس  رد  دنتفگ ، ناّحط )  ار (  وا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  درک و  لوبق 

یفوکلا یئاسکلا  ریثک  نب  ذاعم  مهدفه _ 

رب هدر ن_ص  _ت ك_ ياور هک  تسا  یناسک  زا  ناشیا و  تاقث  زا  مالسلا و  هیلع  قداص  ترضح  باحصا  خو  زا ش_ي_ ك_ه 
 ، تخورف یم  سابرک  وا  هک  تسا  _ب )  يذ ت_ه_ تیاور (  رد  و  مالـسلا .  هیلع  شردـپ  زا  ار  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تماـما 

كرت دومرف : ار ، دوخ  تراجت  هدرک  كرت  دنتفگ : دیـسرپ ، ار  وا  لاوحا  مالـسلا  _ه  یل قداص ع_ ترـضح  درک  بسک  كرت  یتقو 
_ت ك_ه سا _ت  ياور و ه_م  ( 216) .دور یم  شلقع  ثلث  ود  ار  بسک  تراجت و  دنک  كرت  هکره  تسا  ناطیش  لمع  بسک ، 

جح هب  رایـسب  مدرم  _د  يد _ف  قو _ل م_ ها _ك_ن_د ب_ه  فا _تا ن_ظ_ر  فر _ف ع_ قو رد م_ ذا  _ت_ي م_ع_ قو
دیسر و مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  دنا  هدمآ 
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: ) دومرف هاگنآ  هّللادـبعابا !  ای  ایب  نم  دزن  دومرف : سپ  دـنکفا  ناشیا  هب  يرظن  ترـضح  دنـشاب ! یم  رایـسب  فقوم  لها  انامه  تفگ : 
.امـش زا  رگم  ادخ  دـنک  یمن  لوبق  مسق  ادـخ  هب  هن  امـش  يارب  رگم  جـح  تسین ،  مسق  ادـخ  هب  هن  ناکَم ، )  ُّلُک  ْنِم  ُجْوَْملا  ِِهب  یتءاَی 

(217)

مالسلا هیلع  قداصلا  هّللادبع  یبا  یلوم  یفوک  زاّزب  سینخ  نب  یلعم  مهدجه _ 

قدا تر ص_ _ت و ح_ض_ سا _ل ب_ه_ش_ت  ها زا  هــــــّللا و  _ءا  یلوا زا  وا  دو ك_ه  _ر م_ي ش_ ها _تا ظ_ ياور زا 
باتک رد (  یسوط  خیش  هدوب .  ترـضح  نآ  لایع  تاقفن  رب  میق  لیکو و  _ت_ه و  شاد _ت م_ي  سود ار  وا  مال  _ سلا _ه  یل ع_

ار وا  یل  نب ع_ دواد  و  دوب ، مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  ماوـق  زا  وا  تسا و  سینخ  نب  یلعم  نیحودـمم ،  زا  و  هدوـمرف :  تبیغ ) 
و تشذـگ .  وا  هـقیرط  رب  مالـسلا و  هـیلع  قداـص  ترــضح  دزن  دوـب  هدـیدن  وا پ_س_ _ن س_ب_ب ك_ش_ت و  يا ب_ه 

قداص ترضح  رب  نیا  دمآ  گرزب  ار ، وا  دیـشک  راد  هب  تشک و  ار  یلعم  یلع ،  نب  دواد  نوچ  تفگ :  هک  ریـصبوبا  زا  هدش  تیاور 
رد ارم  لـیکو  ار و  يـالو م_ يار چ_ه ك_ش_ت_ي م_ ب_ دواد ! يا  دو : _ مر دواد ف_ هب  وا ، رب  دـمآ  راوشد  مالـسلا و  هیلع 

ها ب_شا _ گآ دو : _ مر _ت ك_ه ف_ سا ربـخ  رخآ  رد  و  ادـخ ، دزن  وت  زا  دوـب  رت  هیجو  وا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ملاـیع  لاـم و 
(218) .دیدرگ تشهب  لخاد  وا  _ن_د ك_ه  گو اد س_ ب_ه خ_

_ت قو رد  مـــال  _ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ دو ك_ه ح_ض_ _ر م_ي ش_ ها را ظ_ _ب_ خا زا  _د : يو فــل گ_ م_ؤ 
: دو _ مر ف_ _ت  فر دواد  دز  ن_ دروآ  _ف  ير م_ك_ه ت_ش_ زا  نو  دو چ_ م_ك_ه ب_ رد  یل ،  م_ع_ ق_ت_ل 

زا يدر  م_
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وا هطرش  بحاص  یفاریس  تشکب و  ار  وا  یفاریـس  تفگ :  ار ؟ وا  تشک  یک  دومرف : متـشگن ،  نم  تفگ :  یتشکب ،  ار  تشهب  _ل  ها
(219  .) تشکب یلعم  ضوع  هب  ار  وا  درک و  صاصق  وا  زا  ترضح  دوب ،

نب دواد  رب  دـکر  نیرفن  بش  رخآ  رد  دوب و  ماـیق  هدجـس و  رد  بش  نآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هک  تسا  تیاور  ّبتعم  زا  و 
! درک تافو  یلع  نب  دواد  دنتفگ : مدرم  مدینش و  هحیص  يادص  دوب ك_ه  هتشادن  رب  هدجـس  زا  رـس  زونه  هک  دنگوس  ادخ  هب  یلع ، 
وا هناثم  هک  دز  وا  رس  رب  يدومع  هک  یکلم  وا  يوس  هب  دنوادخ  داتسرف  ات  اعد  هب  ار  اد  مد خ_ _ ناو نم خ_ نانامه  دومرف : ترـضح 

(220  .) تفاکش ار 

لقن حـــیبص  _د ب_ن  یلو زا  _ح_ي_ح )  صلا س_ن_د ح_س_ن ك_ _ي ب_ه (  سو _ن_ي و ط_ یل ش_ي_خ ك_
درب یلعم  تفگ :  و  وا ، رب  ار  ینید  سینخ  نب  یلعم  رب  درک  اعدا  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  يدرم  هک  دنا  هدرک 
انامه ار  درم  نیا  قح  هدب  زیخرب و  دیلو  هب  دومرف  پ_س  ار ك_ش_ت ،  وا  هک  یسک  نآ  درب  ار  وت  قح  دومرف : ترضح  ارم ، قح 

(221  .) هدیسرن وا  هب  منهج  ترارح  ینعی  دشاب  یم  کنخ  هچرگا  ار  وا  تسوپ  یلعم  رب  منک  کنخ  مهاوخ  یم 

فرـشم مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدـخ  يزور  تفگ :  هک  حـیبص  نب  دـیلو  زا  هدرک  _ت  ياور _ن_ي  یل و ن_ي_ز ك_
ياه هچراپ  ترـضح  نآ  تمدـخ  ینعی  دو ، ياهدرون خ_ هب  ار  اهنیا  نک  در  دـیلو ! يا  دومرف : ییاـه و  هماـج  نم  دزن  دـنکفا  مدـش 

ار شهات  هک  دوب  هتخودن 
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_د یلو .د  ها ك_ن_ ار ب_پ_ي_چ_ي_د و ت_ _ه_ا  نآ دو ك_ه  _ مر وا ف_ ترــــــضح ب_ه  دـــــندوب  هدرک  زاـــــب 
هک مدرک  نامگ  نم  ار ! سینخ  نب  یلعم  دـنک  تمحر  ادـخ  دومرف : ترـضح  نآ  لباقم  _ت_م  سا _ خر م_ن ب_ گ_ف_ت : 
هک اـیند  يارب  داـب  فا  دومرف : سپ  شتمدـخ ،  رد  یلعم  نداتـسیا  هب  دوخ  لـباقم  ارم  ندا  _س_ت_ يا در  هیبش ك_ ترـضح  نآ 
هک دلاخ  نب  هبقع  زا  هدرک  تیاور  ینیلک  خیـش  زین  و  ( 222  .) شیلو رب  ار  شنمشد  ایند  رد  یلاعت  قح  هدومرف  طلـسم  تسا  الب  هناخ 

: دومرف دید  ار  ام  ترـضح  هک  نیمه  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  میدـش  فرـشم  نارمع  نب  نامثع  یلعم و  نم و  تفگ : 
ِ_ي اـنَعَم ف ُهّللا  ُمُـکَلَعَج  ار (  ناـشیا  مـیراد  یم  تـسود  اـم  ار و  اـم  دـنراد  تـسود  اـهتروص  _ن  يا هـب ش_م_ا ! اـبحرم  ءاـبحرم 

(223  .) ترخآ ایند و  رد  ام  اب  یلاع  _د ت_ نواد ار خ_ _د ش_م_ا  هد رار  ق_ ِهَر ؛ )  _ِ الا خ ْ_ي_ا َو  نُّدلا

رد هدولآدرگ  وم و  هدیلوژ  ارحـص  هب  تفر  یم  نوریب  سینخ  نب  یلعم  دش  یم  دـیع  زور  نوچ  هک  هدرک  تیاور  یـشک  ش_ي_خ 
 : تفگ یم  درک و  یم  دنلب  نامسآ  هب  ار  دوخ  تسد  تفر  یم  ربنم  بیطخ  هک  نیمه  هدنروخ  ترسح  هدیدمتس  ّيز 

ُمُه _َ ْ_ت َ_ص َ_ص _َن خ يذَّلا َکــِئا  َ_ن_ ُما _ُع  ِضاو _َ َکــِئا َو م ْ_ف_ي_ صَا َکــِئا َو  _ فــَل _ُ ُما خ َ_ق_ اذ م َّم ه_ _ُ هـّللَا ) 
 ( . خلا ( 224) اهوُّزَْتبا

رذنملاوبا یلکلا  بئاّسلا  دّمحم  نب  ماشه  مهدزون _ 

تلع تـفگ :  تـسا  اــم  بهذــم  ياــملع  زا  باــسنا  ماــیا و  فرا ب_ه  ع_ مـل ،  رو ب_ه ف_ض_ل و ع_ مـلا م_ش_ه_ ع_
مـال _ سلا هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  تمدـخ  مدوـمن  شوـمارف  ار  دوـخ  مـلع  هـک  يدـح  مدر ب_ه  اد ك_ _ي پ_ي_ گرز ب_

نیمه يا ،  هساک  رد  ار  ملع  نم  هب  دیناماشآ  سپ  مد  _ي_ سر
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ار وا  تشاد و  تیاـنع  وا  هـب  مالـسلا  هـیلع  قدا  تر ص_ در و ح_ض_ دو ك_ مـلع ب_ه م_ن ع_ مدیـشون  ار  سءاـک  نآ  هـنک 
تاحوت و باسنا و ف_ رد  هدومن  فیلءات  رایـسب  بتک  وا  دومرف و  یم  طاـسبنا  ییور و  هداـشگ  وا ، اـب  دـیناشن و  یم  دوخ  کـیدزن 

هیلع رقاب  ترضح  باحصا  زا  یفوک  یبلک  بئاس  نب  دّمحم  شردپ  تسا و  فورعم  هباسن  یبلک  نامه  نیا  هریغ و  لتاقم و  بلاثم و 
 : هتفگ وا  همجرت  هک  هدش  لقن  یناعمس  زا  تسا ؛  ریسفت  بحاص  ءاملع و  زا  مالسلا و 

(225  ( .) ٍلاغ عُّیَشَّتلا  ِیف  ٍلاع َو  ٍبَسَناَذ  ُماشِه  ُُهْنبا  ِهَعْجَّرلِاب َو  ِالئاق  ِهَفوُْکلا َو  ِلْهَا  ْنِم  َناک  ِریسْفَّتلا  ِ_ُب  حا ُهَّنِا ص_ ) 

یفوک نایبظ  نب  سنوی  متسیب _ 

وا ناذاش  _ر چ_ه ف_ض_ل ب_ن  گا _ت و  سا مـال  _ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ _ح_با ح_ض_ صا تاور  زا  ك_ه 
يرئاضغ نبا  وا و  تایاور  رب  دو  هدر ن_م_ي ش_ تافتلا ك_ ادج و  تسا  فیعض  وا  هک  هدومرف  یشاجن  هدرمش و  نیباذک  زا  ار 

 ( كردتـسم همتاـخ (  رد  هدـقرم _  هّللا  رّطع  اـم _  _ن ش_ي_خ  کـل _ت و  سا ثیدـح  عاـضو  باذـک و  یلاـغ و  وا  هک  هتفگ 
رکذ ار  راـبخا  نآ  سپ  يرایـسب ،  راـبخا  وا  ولغ  مدـع  وا و  ماـقم  وـلع  تماقتـسا و  وا و  لاـح  نسح  رب  دـنک  یم  تلـالد  و  هدوـمرف : 

عماــج رد (  هــک  وا  قــح  رد  _ت  سا مــال  _ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ مــال ح_ض_ هــل ك_ زا ج_م_ هدو ك_ه  _ مر ف_
 ( . ِثیدَْحلا یَلَع  انُومْاَم  ِهّللا  َناک َو  ِهَّنَجلا  ِیف  اَْتَیب  َُهل  یَنب  ُهّللا َو  ُهَمِحَر  هدومرف (  هک  تسا  _ط_ي )  نز ب_

ار مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  ترایز  وا  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  میلعت  مه  و 
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هب بانج  نآ  میلعت  زین  و  هدرک ،  تیاور  لـماک )  رد (  _ه  يولو _ن ق_ با و  _ب )  يذ ت_ه_ رد (  يو ش_ي_خ  ب_ه ن_ح_
بتک ما  رد ت_م_ _ت ك_ه  سا َكِر  _ْ مَا ِ_ْن  َّد م _ُ بـال َّم  _ُ هـّللَا نآ  لوا  دـناوخ ك_ه  دــیاب  فـجن  رد  هـک  یفورعم  ياـعد  وا 

و کلذ .  یلا غ_ي_ر  تسا .  عفان  مشچ  درد  عفر  يارب  هک  ار  ( 226  ( ) هذوع نآ (  هدومر  وا ف_ میلعت  مه  تسا و  روکذم  هیرازم 
دننک عوجر  تیبلاط  درادن ، رکذ  شیاجنگ  ماقم  هک  یلیـصفت  هب  هدش  دراو  وا  تمذـم  رد  هک  يرابخا  زا  هداد  باوج  ام  خیـش  زی  ن_

(227  .) فیرش باتک  نآ  هب 

.دوب وا  هب  قلعتم  هک  يزیچ  راتخملا  نب  ضیف  رد  تشذگ  و 

_ن يا مـال  _ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ _ح_با ح_ض_ صا لاو  _ حا لـیذ  رد  مدـید  هتـسیاش  هـک  دـیوگ : فـل  ؤـم  لییذـت : 
 : منک متخ  نآ  هب  ار  باب  نیا  منک و  لقن  ار  _ت  ياور

مالسلا هیلع  قداص  ماما  مالغ  هب  یناسارخ  درم  داهنشیپ  تیاکح 

هراو ب_ه ترـضح س_ نآ  هاگره  هک  دوب  یمالغ  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  رفع  ما ج_ _ ما تر  _ت ك_ه ح_ض_ سا ن_ق_ل 
نآ دش  یم  دجس  _ل م_ خاد تشگ و  یم  هدایپ  رتسا  زا  ترـضح  نآ  نوچ  دوب  هار  مال ه_م_ نآ غ_ _ت  فر م_س_ج_د م_ي 

رد م_س_ج_د مـال ب_ر  _ا ك_ه غ_ هزور زا  یکی  رد  اـقافتا  دــنک ، تـعجارم  باـنج  نآ  اـت  تـشاد  یم  هاـگن  ار  رتـسا  مـالغ 
_د ند اد ش_ نا پ_ي_ _ سار _ل خ_ ها زا  رفاــسم  رفن  دــنچ  دوـب  _ت_ه  شاد ها  ار ن_گ_ _ت_ر  سا ن_ش_س_ت_ه و 

مالسلا هیلع  قداص  ترـضح  دوخ  ياقآ  زا  هک  يراد  لیم  مال !  يا غ_ وا گ_ف_ت :  در ب_ه  ور ك_ _ه_ا  نآ زا  ي_ك_ي 
مال دهد و م_ن غ_ رارق  وت  ناکم  ارم  هک  ینک  شهاوخ 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1586 

http://www.ghaemiyeh.com


زا را  لا ب_س_ي_ _م و م_ن م_ هد ار ب_ه ت_و ب_ مــــــــــــــلا  _م و م_ نا _م و ب_ه ج_يا ت_و ب_م_ وا ب_شا
دوخ ياـقآ  زا  تفگ :  مـالغ  مناـمب .  اـج  _ن_ يا وت  ياـج  هب  نم  نک و  ضبق  دوخ  يارب  ار  اـهلام  نآ  ورب و  وـت  مراد  هنو  _ گر ه_

 ! مو _ت ش_ ياد ف_ در : ضر ك_ مـال و ع_ _ سلا _ه  یل قداـص ع_ ترـضح  تمدـخ  تفر  سپ  ار ، نیا  مـنک  یم  شهاوـخ 
نم يارب  ار  يریخ  یلاــعت  قــح  هاـــگره  سپ  ار ، مــت  _ مد لو خ_ دو و ط_ ار ن_س_ب_ت خ_ _ت م_ مد _ي خ_ ناد م_ي 

.ار وت  منک  یم  عنم  مدوخ  ریغ  زا  مدوخ و  دزن  زا  داد  مهاوخ  وت  هب  ار  نآ  نم  دومرف : درک ؟ دیهاوخ  نآ  عنم  امش  دشاب  هدیناسر 

يا هد  رگا ت_و ب_ي م_ي_ل ش_ دومرف  ترضح  درک ، تیاکح  بانج  نآ  يارب  دوخ  اب  ار  یناسارخ  درم  نآ  هصق  مالغ  سپ 
نوچ سپ  ار ، وت  میداتـسرف  ار و  وا  اـم  میدرک  لوـبق  _ت م_ا  مد هدر ب_ه خ_ _ب_ت ك_ غر در  نآ م_ _ت م_ا و  مد رد خ_
کی اـم  کـیدزن  رد  وـت  تمدـخ  لوـط  ته  ب_ه ج_ دو : _ مر _ي_د و ف_ ار ط_بل وا  ترـضح  نتفر ،  هـب  درک  تـشپ  مـالغ 

زور نو  _ت ك_ه چ_ سا _ن  يا نآ ن_ص_ي_ح_ت  و  دو ، را خ_ رد ك_ يرا  تقو م_خ_ت_ نآ  میامنب  ار  وت  یتحیـصن 
هّللاروـن و هـب  دـشاب  هدــیبسچ  هـتخیوآ و  مـل  هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  دو ح_ض_ _ت ش_ ما ق_ي_
ام نایعیـش  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لو  _ سر _د ب_ه  _خ_ت_ه ب_شا يوآ مـال  _ سلا _ه  یل نـینم ع_ ؤـملاریما 

دراو _م و  يو _ل ش_ خاد _ي ك_ه م_ا  رد ج_يا _د  نو _ل ش_ خاد _ن_د ب_ه م_ا پ_س  _خ_ت_ه ب_شا يوآ
: درک ضرع  دینش  ار  نیا  نوچ  مالغ  میوش ،  دراو  ام  هک  اجنآ  دنو  ش_
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نوریب اـیند و  هب  ار  ترخآ  منک  یم  راـیتخا  دوـب و  مهاوـخ  امـش  تمدـخ  رد  مور و  یم  _ي ن_ _ت ش_م_ا ج_يا مد زا خ_ نم 
.درم نآ  يوس  هب  تفر 

نآ _ي ك_ه ب_ا  يور نآ  ریغ  هـب  مالــسلا  هـیلع  قداـص  ترــضح  دزن  زا  يدـمآ  نوریب  مـالغ !  يا  تـفگ :  یناـسارخ  درم  نآ 
درب ار  وا  در و  وا ن_ق_ل ك_ يار  ار ب_ تر  نآ ح_ض_ مـــال  مــــال ك_ غ_ _ت_ي ،  فر تر  نآ ح_ض_ _ت  مد خ_

(228) .دنداد مالغ  هب  رانید )  ) یفرشا رازه  هک  دومرف  رما  ار و  وا  ءالو  دومرف  لوبق  ترضح  بانج ،  نآ  تمدخ 

رد رب  ار  دوخ  ما  هتخانـش  ار  دوخ  ات  نم  نم !  ياـقآ  يا  هک  منک :  یم  ضرع  ترـضح  نآ  تمدـخ  یمق )  ساـبع  ریق (  _ن ف_ با
نم زا  رمع  رخآ  نیا  رد  هک  قداـص  دـیما  قثاو و  ءاـجر  ما ،  هدورپ  امـش  تمعن  زا  ار  دوخ  تسوپ  تشوـگ و  ما و  هدـید  امـش  هناـخ 

 . مراد یم  ضرع  هتسویپ  راقتفا  تلذ و  ناسل  هب  نم  دییامرفن و  رود  ارم  هناخ  رد  نیا  زا  دییامرف و  يرادهگن 

دیابب یگس  ار  وت  هچ  اهاش 

دیاش وت  گس  نآ  موب  نم  رگ 

هتسج سبح  یکگس ز  متسه 

هتسب تاوه  لگ  خاش  رب 

رز هدالق  اب  وت  حدم  زا 

ردنا مقلح  هب  افو  ریجنز 

لج زا  هدیشک  يدوخ  هب  ار  دوخ 

لذ رس  زا  هدیشک  وت  شیپ 

تناگیار لوبق  هب  ار  دوخ 

تناگس هلیوط  هب  متسب 

شیپ زا  منارم  نزم و  مگنس  شیوخ  گس  نیا  رب  يرظن  نکفا 

 ( : اَْضیَا ُلُوقَا  َو  ) 

ُفِرَْصنَا َْفیَک  ْمُکامِح  ْنَع 

ُفَرَش ِِهب  یل  ْمُکاوَه  َو 
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يُرا َمْوَی  ُتْشِع  يِدّیَس ال 

ُِفقَا ْمُِکباْوبَا  يوِس  یف 

تسا لصف  دنچ  نآ  ردو  تسا  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  بانج  یلاعت  هّللا  یلا  جئاوحلا  باب  ترضح  خیرات  رد  مهن :  باب 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  تینکو  بقلو  مساو  تدالو  رد  لوا :  لصف 

هام متفه  هبنشکی  زور  رد  ترضح  نآ  تداعس  اب  تدالو 
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مـسا هدـش ،  عـقاو  هنیدـمو _  هکم  _ي_ن  _ت م_با سا یلز  ما م_ن_ ك_ه ن_ ءاوـبا _  رد  تـشه  تـسیبو و  دـص  هنـس  رفص 
رباـصو مظاـک  باـنج :  نآ  باـقلاو  مـیهارباو ،  _ باو _س_ن  حـلاو _ با شرو  تـینکو م_ش_ه_ یـسوم  ترـضح  نآ  فـیرش 
ترـضح نآ  هچ  مشخ  هدنرب  ورفو  شوماخ  ینع  _ت ي_ سا _م  ظا نا ك_ شرو ه_م_ _ب م_ش_ه_ قلو تسا  نیماو  حلاصو 

_د ند _ مآ رد  نیمک  رد  ررکم  سبح  مایا  رد  هکنآ  یتح  درکن ، نیرفن  ناشیا  ربو  دیـشک  هچنآ  دیـش  نا ك_ _م_ن_ شد تسد  زا 
نابـصعتم زا  هـک  ریثا  _ن  باو .د  _ ند _ي_ز ن_ش_ن_ي_ مآ _ه س_خ_ن خ_ش_م  مـل تر ي_ك ك_ نآ ح_ض_ زاو 

يد م_ي _ بوا هک ب_ا  سکره  اب  درک  یم  ناـسحا  هکنآ  تهج  هب  دـنداد  بقل  مظاـک  ار  ترـضح  نآ  هتفگ :  تسا  تنـس  لـها 
هیقف هب (  یهاگو  حلاص )  دبع  هب (  بانج  نآ  زا  _ي  ها هیقت گ_ تهج  هب  شباحصا  نکلو  ( 1  ) هشیمه دوبوا  تداع  نیاو  در  ك_

تـسا فورعم  جـئاوحلا )  باـب  هب (  مدر  نا م_ ردو م_ي_ _د ، ندر کـلذ ت_ع_ب_ي_ر م_ي ك_ _ي_ر  غو ملاـع )  و ( ( 
_يا هدردو ینطاـبو  يرهاــظ  ضارما  عـفرو  اــهیرامی  _ بو ضار  _ ما يار ش_ف_ءا  تر ب_ نآ ح_ض_ _ل ب_ه  سو _ تو

 ( ُهَدْـحَو ِهّلل  ُْکلُْملَا  رگید (  تیاور  هبو  ُهّللا )  َِیبْسَح  ترـضح (  نآ  متاخ  شقنو  تسا .  برجم  مشچ  درد  اصوص  _ض_ءا خ_ عا
ترـضح هدوـب .  مظاـعا  فارـشا  زا  هک  _ت  سا ها  _ّ هد م_ص_ف هرد ح_م_ي_ _ا م_خ_ یل ترـضح ع_ نآ  هداوو  ( 2  .) هدوب

اروا هکئالم  هتسویپ  الط ، شمش  دننام  یکرچو  سند  ره  زا  هدش  هیفص  هد ت_ هدو ك_ه ح_م_ي_ _ مر مالـسلا ف_ هیلع  قداص 
زا دعب  تجح  نم و  يارب  تسا  یلاعت  قح  زا  هک  یتمارک  نآ  ببس  هب  نم  هب  دیسر  ات  دندومن  یم  ینا  _ب_ سا _ پو _ت  سار ح_

(3  .) نم

تیاور نارگیدو  يدنوار  بطقو  ینیلک  خیش 
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مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضحو  دمآ  مالـسلا  هیلع  رقابدمح  ما م_ _ ما ترـضح  تمدخ  هب  يدسا  هشاکع  نبا  هک  دنا  هدرک 
هشاکع نبا  نخـس  يانثا  رد  دیبلطوا ، يارب  يروگنا  دومن و  مارکاو  زازعا  اروا  ترـضح  دوب  هدات  _س_ يا ترـضح  نآ  تمدخ  رد 

؟  تسا هدیـسر  جـیوزت  دـح  هب  ییاـمن  یم  جـیوزت ن_ ار  رفعج  ارچ  ملـسو !  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  هّللا  لوـسر  نباـی  هـک  درک  ضرع 
نومیم هناخ  ردو  دمآ  دهاوخ  ربرب  لها  زا  یشورف  هدرب  يدوز  نیا  رد  هک  دومرف  ترضح  دوب ، هتـشاذگ  ترـضح  دزن  يرز  نایمهو 

تر نآ ح_ض_ تمدخ  هب  رگید  زور  دنچ  زا  دعب  تفگ :  يوار  .دـیرخ  دـهاوخ  يزینکوا  يارب  زا  رز  نیا  هبو  دـمآ  دـهاوخ  دورف 
_ن_ي_ز كوا زا  يار ج_ع_ف_ر  متفگ ب_ نم  هک  یـشورف  هدرب  نآ  زا  مهد  ربخ  ار  امـش  دـیهاوخ  یم  هک  دومرف  مت ،  _ فر

.دیرخب يزینک  وا  زا  نایمه  نیا  هبو  دیورب  تسا  هدمآ  نونکا  دیرخ ، _م  هاو خ_

دزن تسا  هد  _ نا ما و ن_م_ هتخورف  ار  همه  متـشاد  هک  ینازینک  تـفگ :  میتـفر ،  _ي  شور هدر ف_ نآ ب_ دز  نو ب_ه ن_ چ_
ار نا  _ش_ يا نو  چ_ اــت ب_ب_ي_ن_ي_م ،  ار  ناــشیا  روآ  نوریب  میتــفگ  تـسا  رتــهب  يرگید  زا  یکی  زینکود ، رگم  نــم 

تمی ق_ گ_ف_ت :  _ي ؟  شور یم ف_ دــنچ  هـب  تـسا  رتوـکین  هـک  هیراــج  نآ  دروآ گ_ف_ت_ي_م :  نور  ب_ي_
نیا رد  هچنآ  هب  میتفگ  ام  منک ،  یمن  مک  چـیه  تفگ :  نک ،  مک  يزیچ  تمیق  زاو  نک  ناسحا  میتفگ :  تسا ،  رانید  داتفه  شرخآ 
رگا هک  دییاشگن  ثبع  تفگ :  ساخن  دیرامشبو ، اروا  رهم  دییاشگب  تفگ  دوبوا  دزن  يدیفـس  شیر  درم  میرخ ،  یم  ام  تسا  هسیک 

دا زا ه_ف_ت_ هبح  کی 
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هن دوب  رانید  داتفه  میدرمـش  نوچ  دیرامـشبو ! دییاشگب  تفگ :  ریپ  درم  نآ  مشورف .  _ت ن_م_ي  سا را ك_م_ت_ر  _ن_ يد
 ! مک هنو  دایز 

مالـسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضحو  میدروآ  ترـض  _ت ح_ مد _ه خ_ بو _ت_ي_م  فر ار گ_ _ه  يرا نآ ج_ پ_س 
زاو درک  ار ح_م_د  تر م_ا  ح_ض_ میدرک ،  ضرع  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  دوب  هتـشذگ  هچنآو  دوب  هداتـسیا  ترـضح  نآ  دزن 

یهاوخ هدرک  شیاتـسو  ایند  رد  يا  هدیدنـسپ  هک  دومرف  ترـضح  مراد ،  مان  هدیمح  تفگ :  يراد ؟  مان  هچ  هک  دومن  لا  ؤس  هیراج 
(4  .) ترخآ رد  دوب 

نادـــنچ هردـــخم  نآ  هــک  تــسا  نآ  تاـــیاور  ضعب  زا  هدـــش  رها  _چ_ه ب_ر م_ن ظ_ نآ ك_ه  _د : يو فــل گ_ م_ؤ 
عوجر هک  هدومرف  یم  رما  ار  اهنز  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  هدوب  لیاس  _ مو ما  _ك_ حا _ه ب_ه  ملا _ عو ف_ق_ي_ه_ه 

 . نید ماکحاو  لیاسم  ذخا  رد  دنیامنوا  هب 

_ه یل _ي ع_ سو ما م_ _ ما ترــضح  هـک  یلاـس  رد  تـفگ :  هـک  دـنا  هدرک  تـیاور  ریــصبوبا  زا  نارگیدو  رافــصو  ینیلک  خـیش 
 ( ءاوبا لز (  نو ب_ه م_ن_ چ_ _ت_م ،  فر جح  رفـس  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  رد  نم  دـش  دـلوت  مال م_ _ سلا
نآ تمدـخ  هب  هدـیمح  بناج  زا  یکیپ  ندروخ  ماعط  يانثا  رد  دـندروآوکینو ، رایـسبو  دـیبلط  تشاـچ  اـم  يارب  ترـضح  میدیـسر 
دو رهاظ ش_ رثا  نوچ  هک  يدوب  هدومرفو  تسا  هدش  رهاظ  نم  رد  لمح  عضو  رثا  دیوگ  یم  هدیمح  هک  درک  ضرعو  دمآ  ترضح 

پ_س ن_ي_س_ت .  _گ_ر  يد ناد  _ نزر ف_ م_ث_ل  _د  نزر ف_ _ن  يا ك_ه  ك_ن_م  خ_ب_ر  ارو  ت_
ناداش اروت  لدو  نادنخو  هتفکش  دومن  تدواعم  ینامز  كدنا  زا  دعبو  دش  مرح  همیخ  هجوتمو  تساخرب  لاحشو  _ خو داش  ترضح 

يرسپ یلاعت  قح  هک  دومرف  ترضح  هدش ؟  هنوگچ  هدیمح  لاحو  درادب 
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مدو رتـعلطموا ب_ زا  نم  هکوا  زا  داد  ربـخ  يرما  هب  ارم  هدـیمحو  تسا  ادـخ  قـلخ  نـیرت  در ك_ه ب_ه_ هـب م_ن ع_ط_ا ك_
دو ك_ه _ مر ترـضح ف_ هدـیمح ؟  اروـت  داد  ربـخ  زیچ  هـچ  موـشوت !  يادـف  _ص_ي_ر گ_ف_ت :  بو _ با نآ ،  ب_ه 

نامسآ يوس  ار ب_ه  دو  _ر خ_ سو تشاذگ  نیمز  رب  ار  دوخ  ياهتسد  دمآ  نیمز  هب  كرابم  دولوم  نآ  نوچ  تفگ :  هدی  ح_م_
(5  .) تسهوا زا  دعب  هک  یماما  رهو  تلاسر  ترضح  تدالو  تمالع  تسا  نینچ  هک  متفگوا  هب  نم  درک ، دنلب 

هک نیمه  هنیدم  هب  نتـسج  فرـشت  دـصق  هب  هکم  زا  مدـش  نوریب  تفگ :  هک  باصق  لاهنم  زا  یقرب  هدر ش_ي_خ  _ت ك_ ياور
هنیدم هب  ترضح  نآ  زا  رتدوز  نم  سپ  هدومرف  اطع  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  يدولوم  یلاعت  قح  هک  مدید  ءاوبا  هب  متـشذگ 

هک مدوب  مدرم  نآ  زا  یکی  نمو  داد  ماعط  ار  مدرم  زور  هس  سپ  .دش  دراو  نم  زا  دعب  دـع  زور ب_ کی  ترـضح  نآ  مدـش و  دراو 
رب هک  _گ_ر  يد زور  ات  مدوبن  ماعط  هب  جاتحم  رگید  هک  مدروخ  یم  اذغ  نادنچو  دندش  یم  رـضاح  ترـض  نآ ح_ ما  رد ط_ع_

هیکت ماعط  لقث  زاو  تشگ  یم  رپ  ممکش  هکنادنچ  مدروخ  ترـضح  نآ  ماعط  زا  نم  زور  هسو  مدش  یم ]  رـضاح   ] بانج نآ  هرفس 
مالـسلا هیلع  قداص  ترـضح  هب  هک  هدش  _ت  ياورو ( 6) .زور نآ  يادر  مدروـخ ت_ا ف_ یمن  يزیچ  رگیدو  مداد  یم  شلاــب  رب 

_ب_ه ك_ه تر نآ م_ هب  دوـمرف : هدیـسر ؟  دـح  هچ  اـت  مالـسلا  هـیلع  یـسوم  ترـسپ  هـب  تبـسن  امـش  تـبحم  هـک  مدرک  ضرع 
يرگید دشابوا و  يارب  نم  تبحم  مامت  هک  متشادنوا  زا  ری  يد غ_ _ نزر مراد ك_ه ف_ _ت  سود
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(7) .دوشنوا کیرش 

ب_ر مد  ش_ _ل  خاد گ_ف_ت :  ك_ه  جار  س_ بو  ي_ع_ق_ زا  هدر  ك_ _ت  ياور م_ف_ي_د  ش_ي_خ 
اروا مالسلا و  هیلع  یسوم  نسحلاوبا  شرسپ  رس  کیدزن  هداتـسیا  مدید  مالـسلا  هیل  قدا ع_ ما ج_ع_ف_ر ص_ _ ما تر  ح_ض_

 ، ترضح نآ  يوس  هب  متساخرب  سپ  دش  غراف  نم ن_ش_س_ت_م ت_ا  ینالوط ،  نامز  تفگ :  زاروا  اب  سپ  تسا  هراوهگ  رد 
ربو مدـش  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نسحلاوبا  کیدزن  م_ن  وا ، مال ك_ن ب_ر  _ سو دو  يـالو خ_ کـیدزنورب م_ دومرف : ترـضح 
زور _ يد ار ك  تر  _ت_ خد مسا  هدب  رییغتورب  دومرف : هاگنآو  داد  باوج  ارم  مالس  حیـصف  نابز  هب  ترـضح  نآ  مدرک ،  مالـسوا 
نم هب  یلاـعت  قـح  هک  تـفگ  بوـق  ي_ع_ ار ، نآ  دراد  ضوـغبم  یلاـعت  قـح  هـک  تـسا  یم  _ ساوا ار  _ يز يا  هدا  _ه_ نوا ما  ن_
ِهِْرمَا یِلا  ِهَْتنِا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  مدوب ،  _ت_ه  شاذ ماـن گ_ ءاریمح )  اروا (  نمو  دوب  هدومرف  تمارک  يرتـخد 

(8) .ار مرتخد  مسا  مداد  رییغت  نم  سپ  .دوشوت  بیصن  تسار  هار  ینعی  دشر ، ات  ار  دوخ  يالو  _ر م_ ما تعاطا ك_ن  ینعی  ْدَشُْرت ؛

مالسلا هیلع  یسوم  ماما  ترضح  رخافمو  بقانمو  تواخسو  تدابع  زا  يرص  _خ_ت_ مو قال  _ خا مرا  رد م_ك_ مود :  ف_ص_ل 

هراشا

داهتجا رد  دجم  دجهتلاریث ، ك_ نءاشلا ،  میظع  ردـقلاریبک ، ماما  تساوا  هدومرفوا :  قح  رد  یعفاش  هحلط  نب  دّـمحم  نیّدـلا  لامک 
یم رخآ  هب  ار  زورو  مایقو  هدجس  هب  دروآ  زور م_ي  ار ب_ه  بش  تامارک ،  هب  روهـشم  تاعاط ،  رب  بظاوم  تادابع ،  هب  روهـشم 

از .دش ج_ هدناوخ  مظاک )  شقح (  رد  ناگدننک  ریصقت  مرج  زا  شتشذگو  شلمح  يرایـسب  ببـس  هبو  مایـصو  قدصت  هب  دیناسر 
هدروآ ب_ه دراووا  رب  یتیاــنج  هـک  ار  یــسکووا  هـب  ناــسحا  هــبوا  اــب  دوــب  هدر  يد ك_ ار ك_ه ب_ داد ك_س_ي  م_ي 

دبع هب (  هدش  هدیمان  شتداب  تر ع_ _ه ج_ه_ت ك_ث_ بووا زاو  ع_ف_
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بانج نآ  هب  لسوتم  ار ك_ه ه_ر ك_ه  _ يز هّللا ؛ )  یلا  جئاو  _ حلا ب_با  قار ب_ه (  رد ع_ هد  فور ش_ _ع_ مو حـلاص ) 
(9  .) یهتنا .ُلوُزَتال  ُّلِزَتال َو  ٍقْدِص  َمَدَق  یلاعَت  ِهّللاَْدنِع  َُهل  َّنَِاب  یضْقَت  ُلوُقُْعلا َو  اَْهنِم  ُراحَت  ُُهتامارِک  هدیسر .  دوخ  تجاح  هب  هدش 

زا _ق_ه  فاوو نا خ_ _ مز _ل  ها _ن  ير _ تد _ مـال ع_با _ سلا _ه  یل _ي ع_ سو ما م_ _ ما تر  ح_ض_ هـل ؛  _م_ جــلا ب_
ات تشاذگ  یم  زامن  هتسویپ  تساخ و  یم  رب  بش  لفاو  يارب ن_ اهبـش  هک  هدش  تیاورو  .دوب  رت  یمارگو  رت  یت  ه_م_ه و س_خ_

درک یم  هدجس  ادخ  يارب  سپس  باتفآ  عولط  ات  دناوخ  یم  در ت_ع_ق_ي_ب  ادا م_ي ك_ ار  حبص  ضرف  نوچو  حبص  زامن 
ار اــعد  نــیاو  لاوز  _ك  يدز _ت ت_ا ن_ شاد _ر ب_ر ن_م_ي  سو دو  دو و ت_ح_م_ي_د ب_ رد س_ج_ هتــسویپو 

 : تفگ یم  رایسب 

ُْبنَّذلا َمُظَع  دوب : ترضح  نآ  ياعد  زا  زینو  ار ، نیا  درک  یم  ررکمو  باسِْحلا ،  َْدنِع  َْوفَْعلا  ِتْوُْملا َو  َْدنِع  َهَحاّرلا  َُکلَئْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ) 
 ( .َكِْدنِع ْنِم  ُْوفَْعلا  ِنُسْحَْیلَف  َكِْدبَع  ْنِم 

هل مدرم ص_ هـمه  زاو  .دـش  یم  رت  شمـشچ  کـشا  زا  شنــساحم  هـک  ادـخ  فو  زا خ_ در  _ه م_ي ك_ ير ناد گ_ _ن_ چو
شود م_ي اهبـش ك_ه م_ي ش_د ب_ر  .ار  هنیدـم  ءارقف  درک  یم  يراتـسرپو  دوب  رتشیب  شماحراو  لها  هب  تبـسن  شناـسحاو 
 ، ناــشیا يارب  درب  یمو  اـــمر  _ خو درآو  هر  وـــال ن_ق_ _ طو لو  دو پ_ نآ ب_ رد  یل ك_ه  _ب_ي_ نز _ت_ه  فر گ_

.درک دازآ  هدنب  رازهو  دوب ، میرک  راوگرزب  نآو  ( 10  .) نیا تسا  تهج  هچ  زا  هک  دنتسناد  یمن  ءارقفو 

يدر _ي_د ك_ه م_ سر نآ ج_ن_با خ_ب_ر م_ي  نو ب_ه  جر گ_ف_ت_ه ك_ه چ_ _ فــــــــــــــــــلاو _ باو
رانید دصیـس  نیبام  بانج  نآ  ياـهنای  _م_ هو داد ، يرا م_ي  _ن_ يد هّر  _ صوا يار  _ت ب_ سا لا  دـبو ح_ نا  _ش_ ير پ_

هّرصو رانید  تسیود  ات  دوب 
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نامز لها  هقفاو  دـنا  هدرک  تیاور  رایـسبو  بانج ،  نآ  زا  مدرم  دـنا  هدرک  تیاور  و  ( 11) .دوب لثم  لام  يرایـسب  رد  بانج  نآ  ياه 
ار دـی  نآر م_ج_ ق_ نز ،  _ه ح_ بو دوب ، رتوکین  همه  زا  نآرق  ندـناوخ  رد  شتوصو  ار ، ادـخ  باـتک  دوب  همه  ظـفحا  و  دوخ ،

نیز ار (  ترــضح  نآ  هنیدـم  مدر  _ مو _س_ت !  ير یم گ_ ار ، شتوـالت  دینــش  یم  هـک  ره  هـک  يدـح  هـب  دوـمن  یم  توـالت 
ات نیملاظ  ملظ  زا  شبانج  رب  دش  یم  دراو  هچنآ  رب  شربصو  شظیغ  مظک  تهج  هب  مظاک  هب  دش  هدیمان  دنتفگ و  یم  نیدـهتجملا ) 

يزور رد ه_ر  یم ك_ن_م  رافغتـسا  نم  هک  دوـمرف  یم  ( 12  .) تفر یم  اـیند  زا  لوتقم  ناـشیا  _ن_د  بو رد ح_ب_س  هکنآ 
نیخروـم زا  نیقثوـمو  تنــس  لــها  _م  ظا _ عا زا  يداد ك_ه  و خ_ط_ي_ب ب_غ_ ( 13  .) _ب_ه تر م_ راز  ه_ پ_ن_ج 

شـشوک تدابع و  تدـش  زا  دـنت ، حـلا م_ي گ_ف_ دـبع ص_ ار  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  هک  هتفگ  تسا  ناشیا  ءامدـقو 
مل _ سو هلآو  _ه  یل هّللا ع_ یل  _ل م_س_ج_د پ_ي_غ_ب_ر ص_ خاد ترـضح  نآ  هک  هدـش  تیاور  هتفگو  شداهتجاو ، 
ْنِم ُْوفَْعلا  ِنُسْحَْیلَف  َكِْدبَع  ْنِم  ُْبنَّذـلا  َمُظَع  دـیوگ ( : یم  هتـسویپ  هک  دندینـش  بش ،  لوا  رد  _ت  فر _ه م_س_ج_د  بو ش_د 

یسوم ترضح  دورو  رد  هدش  لقن  نومءام  زا  يربخ  ردو  ( 14) .دش حبص  لخاد  ات  تف  رر گ_ ار م_ك_ _ن  ياو َكِد )  _ْ ِ_ن ع
 : تفگ نومءام  دیشرلا ، نوراه  رب  مالسلا  هیلع  رفعج  نب 

؛ )  ُهَْفنَا ُهَهْجَو َو  ُدوُجسلا  َمَلَک  ْدَق  ٍلاب  ّنش  ُهَّنَاَک  ُهَدابِْعلا  ُْهتَکَْهنَا  ْدَق  ٌدَّخَسُم  ٌْخْیَش  َلَخَد  ِْذا  ) 

اروا تدابعو ،  دوب ، هد  راد ش_ مرو  درز و  تدابعو ،  بش  يرادیب  زا  شتروص  هک  يدرمدریپ  مردپ  رب  دراو ش_د  ي_ع_ن_ي 
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هدرک حورجم  اروا  ینیبو  تروص  هد  تر س_ج_ _ث_ كو دوب  هدش  هدیـسوپ  کشم  دننام  هک  يدـح  هب  دوب  هدرک  رغالو  روجنر 
 : هدش هتفگ  بانج  نآ  فصو  رد  ترضح  نآ  رب  تاولص  ردو  ( 15) .دوب

(16) .ِهَریزَْغلا عُومُّدلاَو  ِهَلیوَّطلا  ِهَدْجَّسلا  ُفیلَح 

 : منک داریا  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  رخافمو  بقانم  رد  تیاور  دنچ  اجنیا  رد  مدید  هتسیا  ش_ _د : يو فل گ_ م_ؤ 

زور هنابش  رد  ترضح  نآ  تادابعو  تادجس  رد  لوا _ 

يزور ب_ر ف_ض_ل _ن_ي ك_ه گ_ف_ت :  يوز هـــــــّللاد ق_ زا ع_ب_ قود  هدر ش_ي_خ ص_ _ت ك_ ياور
نوـچ _ي_د ، بـل ارم ط_ داـتفا  نـم  رب  شرظن  نوـچ  دوـب  هتــسشن  دوـخ  هناــخ  ما  مد ب_ر ب_ _ل ش_ خاد _ي_ع  بر ب_ن 

يا م_ي ب_ي_ن_م ك_ه ب_ر _ه  ما ج_ متفگ :  ینیب ؟  یم  هچ  هناـخ  نآ  رد  نک  رظن  هنزور  نـیا  زا  تـفگ :  مـتفر  کـیدزن 
 : مــــت مدر گ_ف_ _ل ك_ مءا نو ت_ چ_ ن_ي_ك ن_ظ_ر ك_ن ،  گ_ف_ت :  _ت ،  سا هدا  _ت_ فا _ي_ن  مز

يالو ت _ن م_ يا گ_ف_ت :  ن_ه ،  گ_ف_ت_م :  اروا ؟ یـسانش  یم  تفگ :  دشاب ، هتفر  هدجـس  هب  هک  دـیامن  یم  يدرم 
نم هن ،  متفگ :  نـم ؟  دزن  ینک  یم  _ل  ها ت_ج_ گ_ف_ت :  يـالو م_ن ك_ي_س_ت ؟  م_ گ_ف_ت_م :  _ت ،  سا

زورو رد ش_ب  م_ن  _ت ،  سا مال  _ سلا _ه  یل یـسوم ب_ن ج_ع_ف_ر ع_ نیا  تفگ :  مرادـن .  نامگ  دوخ  يارب  ییـالوم 
عولط اـت  دـنک  ادا م_ي  ار  دادـماب  زاـمن  نوچ  ینیب  یم  هک  یتلاـح  نیا  رب  رگم  مباـی  یمن  ارواو  میاـمن  یموا  لاوـحا  ت_ف_ق_د 

ار _س_ي  كو لاوز ش_م_س  _د ت_ا  یم ب_شا هدجس  رد  هتسویپ  دور و  یم  هدجس  هب  سپ  تسا ،  قیقحت  لوغـشم  باتفآ 
دزیخ یم  رب  دوش  یم  سمـش  لاوز  نوـچ  دـنک ، ربـخ  اروا  دو  لاوز ش_م_س ش_ نو  _ت ك_ه چ_ سا هدر  _ل ك_ كو م_

هکنآ یبو 
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نو _ چو دو  دوجـس خ_ رد  تسا  هدوب  هتفرن  باوخ  هب  هک  مناد  یم  سپ  دوش ، یم  زاـمن  لوغـشم  دـن  _د ك_ يد ییوضو ت_ج_
هب دوش  یم  ماش  نوچو  باتفآ  بورغ  ات  دشاب  یم  هدجـس  ردو  دور  یم  هدجـس  هب  زاب  دنک  یم  ادا  لفاون  اب  ار  رـصعو  رهظ  زا  ن_م_
ددر زا م_ي گ_ لو ن_م_ _د م_ش_غ_ _د ن_م_يا يد _ي ت_ج_ يو _ ضو ای  دنک  یثدـح  هکنآ  یبو  دزیخ  یم  رب  زامن 

زا خ_ف_ت_ن ن_م_ _ت  قو _د ت_ا  م_ي ب_شا زا و ت_ع_ق_ي_ب  ن_م_ لو  م_ش_غ_ _ت_ه  سو _ي_ پو
هک ینایرب  رب  دـیا  یم ن_م_ راـطفا  دوش  یم  غراـف  نتفخ  زاـمن  بیقعت  زا  نوچ  و  دـنک ، یم  ادا  ار  نتفخ  زاـمنو  دوش  _ل م_ي  خاد

كدنا دراد  یمرب  هدجـس  زا  رـس  نوچو  .دروآ  یم  هدجـس ب_ه ج_ا  نآ  زا  دعبو  دیامن  یموضو  دیدجت  سپ  دـنروآ ، یم  شیارب 
_د _ي ن_م_يا مو _ ضو _د  يد _ج_ تو دز  _د پ_س ب_ر م_ي خ_ي_ یم ن_م_يا تحارتـسا  باوخ  نیلاـب  رب  یناـمز 
ص_ب_ح ت_ا  _د  ب_شا م_ي  عر  _ض_ تو _ا  عدو زا  _م_ نو تدا  ع_ب_ لو  م_ش_غ_ _ت_ه  سو _ي_ پو

تـسا نینچوا  تداع  دـنا  هدروآ  نم  دزن  هب  اروا  اتو  ددرگ  یم  حبـص  زا  لو ن_م_ علا ش_د م_ش_غ_ نو ص_ب_ح ط_ _ چو
تبـسن ب_ه دـب  سک  چـیه  هک  اریز  متفگ :  مدینـشوا  زا  ار  نخـس  نـیا  نوـچ  ما .  هدـیدنوا  زا  يز  تـلا چ_ي_ نـیا ح_ ریغ  هـبو 
_ت سا هد  _ي_ سر دو  ياز خ_ _ي_ا ب_ه ج_ ند رد  يدوز  _ك_ه ب_ه  نآ _ت م_گ_ر  سا هدر  نا ن_ك_ _ش_ يا
ار ش_ه_ي_د ك_ن_م وا  _د ك_ه  نا هدا  _ت_ سر دز م_ن ف_ رر ب_ه ن_ ف_ض_ل گ_ف_ت ك_ه م_ك_ . 

عقوت نم  زا  هچنآ  درک  مهاوخن  دنـشکب  ارم  رگاو  دـیآ  یمن  نم  زا  راـک  نیا  هک  ار  ناـشیا  مدرک  مـالعاو  مدرکن  لو  _ن ق_ب_ مو
(17) .دنراد

سبح زا  یصالخ  تهج  هب  تسا  ترضح  نآ  ياعد  رد  مود _ 

شردپ زا  میهاربا  نب  یلع  زا  هیولیج )  ام  زا (  هدرک  تیاور  _ي_ز  نو
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ار مالـسلا  هیلع  رفعج  نـب  یـسوم  دیـشر ، هـک  یتـقو  تـف  _ح_با ك_ه م_ي گ_ صا زا ب_ع_ض_ي  مدینـش  تـفگ :  هـک 
دوـمن هلبق  هب  يورو  درک  هزاـتوضو  دـمآرد  بـش  نوـچ  دـشکب  اروا  هـکوا  بناـج  زا  _ي_د  سر _ت م_ي ت_ خا سوـبحم س_

: دنار نابز  رب  اعد  نیا  سپس  درک  زامن  تعکر  راهچو 

ْنِم ِنَبَّللا  َصَّلَُخم  ای  ٍءام َو  ٍنیط َو  ٍْلمَر َو  ِْنَیب  ْنِم  ِرَجَّشلا  َصَّلَُخم  ای  ِهِدَی  ْنِم  ینْصِّلَخ  ِدیشَّرلا َو  نوراه  ِْسبَح  ْنِم  ینَِّجن  يدِّیَـس  ي_َا  ) 
ِحوُّرلا َصَّلَُخم  ای  ِرَجَْحلا َو  ِدیدَْحلا َو  ِْنَیب  ْنِم  ٍراّنلا  َصِّلَُخم  ای  ِ_ٍم َو  حَر َ_ٍه َو  َ_ش_ي_م ِْنَیب م َنِم  ِدـَلَْولا  َصَّلَُخم  ای  ٍمَد َو  ٍثْرَف َو  ِْنَیب 

 ( . َنوراه ْيَدَی  ْنِم  ینْصِّلَخ  ِءَاْعمَالا  ِءاشْحَالا َو  ِْنَیب  ْنِم 

رـس ربو  تشاد  تسد  رد  هنهرب  يریـشمش  دـمآ  نوراـه  باوـخ  رد  هایـس  يدرم  درک  اـعد  نیا  مالـسلا  هـیلع  یـسوم  نوـچ  تـفگ : 
منز یم  ریشمش  نیا  ار ب_ا  _ت  ندر _ه گ_ نر _ گو ار  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  نک  اهر  نوراه !  ای  تفگ  یمو  داتسیابوا 

نادـنز ردو  دـمآ  نوریب  بجاح  نک .  _ا  هر ار  _ي  سو _ مو ناد  _ نز _ه  بور ب_ تفگو :  دـناوخب  ار  بجاحو  دیـسرتب  نوراه  ، 
هفلخ یسوم !  ای  تفگ :  نابنادنز  دناوخ ، یم  ار  یسوم  هف ،  _ یل خ_ گ_ف_ت :  ك_ي_س_ت ؟  تفگ :  نابنادنز  تفوکب . 
سپ دناوخن ، ّرش  يارب  زج  بش  نایم  ار  م_ _ف_ت :  گو نا  _ سار _ت ه_ سا _ خر تر ب_ نآ ح_ض_ _د ، ناو یم خ_ اروت 

_م ك_ه هد مسق م_ي  اروت  ادـخ  هب  تفگو :  تفگ ،  باوـج  نوراـه  درک ، مالـسو  دـمآ  نوراـه  دزن  نیگ  _م_ غو نا  _ ير گ_
زاـم _ع_ت ن_ كر را  _ه_ چو مدر  هزاـتوضو ك_ دوـمرف : دوـب ؟ هچ  تفگ :  يرآ ،  تفگ :  يدرک ؟  ییاـعد  بش  نیا  رد  چـیه 

مشچو مدرازگ 
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ياد خ_ نورا گ_ف_ت :  ه_ نادر ،  صـال گ_ _ خوا _ر  شو نورا  تـسد ه_ زا  ارم  مدیـس  يا  مـتفگو :  متـشادرب  نامـسآ  هـب 
تخاـسوا بوـکرم  ار  دوـخ  بساو  داد  تعلخ  هـس  ار  باـن  نآ ج_ پ_س  دو ! _ت ن_م_ _با جا ارو  _يا ت_ عد _ل  جو ع_ز 

در _ب س_پ_ جا هب ح_ اروا  سپ  نک  میلعت  نم  هب  ار  تاـملک  نیا  تفگ  سپ  .دـینادرگ  دوخ  میدـنو  دو  _ش ن_م_ مار _ كاو
اروا مود  راب  اـت  دـمآ  یموا  دزن  هبنـشجن  رهو پ_ دـش  میرکو  فیرـش  وا ، دزن  مالـسلا  هیلع  یـسوم  دـناسر و  _ه  نا ت_ا ب_ه خ_

(18) .درک دیهش  رهز  هب  اروا  نوعلم  نآ  درپس ، کهاش  نب  يدنس  هب  ات  درکن  اهرو  دومن  سبح 

ترضح نآ  تکرب  هب  تسا  نوراه  زینک  ندش  هدبعتم  رد  موس _ 

_ت_ي ك_ه قو رد  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  دزن  هب  دات  _ سر _ي_د ف_ شر نورا  هد ك_ه ه_ _ت ش_ ياور
ار _ ها _ ظو نادــنز ،  رد  دــنک  تمدــخ  ار  باــنج  نآ  هـک  لاــمج  بحاــصو  هــلقا  يز ع_ ك_ن_ي_ دو ، رد ح_ب_س ب_

رظن ردوا  ردـــق  دـــیامن و  _ي_ل  موا يو  تر ب_ه س_ نآ ح_ض_ _د  دو ك_ه ش_يا را ب_ _ن ك_ يا رد  شر  ن_ظ_
مداخ دـیامنوا ، لاح  زا  صحفت  هک  داتـسر  _ي ف_ مدا دروآ و خ_ تسد  هب  هناهب  بانج  نآ  عییـضت  يارب  هکنآ  اـی  دوش  مک  مدرم 

َکَناْحبُـس َکَناْحبُـس  ٌسوُُّدق  ٌسوُُّدق  دیوگ ( : یمو  دراد  یمن  رب  رـسو  تسا  هدج  رد س_ اد  يارب خ_ هتـسویپ  هک  ار  زینک  نآ  دـید 
هب تشگ  لوغشمو  هتخود  نام  _ سآ هب  مشچو  دزرل  یم  ادخ  فوخ  زا  دندید  نوراه ،  دزن  هب  اروا  دندرب  سپ  َکَنا ) ! ْ_ح_ ُ_ب س

مد ك_ه _ يد ار  حــلا  ع_ب_د ص_ م_ي گ_ف_ت :  يا ؟  هدرک  ادــیپ  هـک  تـسا  تلاــح  هـچ  نـیا  دندیــسرپوا : زا  زاــمن 
، در ك_ _تا  فو ت_ا  دو  ب_ لا  ح_ ه_م_ي_ن  ب_ه  ك_ن_ي_ز  نآ  _ت_ه  سو _ي_ پو دو ، ب_ چ_ن_ي_ن 

هدر ار م_ف_ص_ل ن_ق_ل ك_ _ت  ياور _ن  يا بو  _ شآ _ن ش_ه_ر  باو
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(19  .) هتشون نویعلاءالج )  رد (  ار  نآ  هّللا  _م_ه  حر _ي  سل _ه م_ج_ مال _ عو ، 

رادرکدب يرمع  هب  تبسن  تسا  ترضح  نآ  قلخ  نسح  رد  مراهچ _ 

هک مود  هــفیلخ  دــالوا  زا  دوــب  يدرم  هــبیط  هنیدــم  رد  هــک  دـــنا  هدر  _ت ك_ ياور نار  _گ_ يدو ش_ي_خ م_ف_ي_د 
بانج نآ  هک  تقو  رهو  تفگ ،  یم  بانج  نآ  هب  ازسان  درک ، یم  تیذا  ار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  _ت_ه  سو پ_ي_
ضرع ترـض  نآ ح_ نا  زا ك_س_ يزور ب_ع_ض_ي  هکنآ  اـت  .داد  یم  مانـشد  مالـسلا  هیلع  نـینم  ؤـملاریما  هـب  دـید  یم  ار 

ار ناشیا  درک  رجزو  يدیدش  یهن  راک  نیا  زا  درک  ار ن_ه_ي  نا  _ش_ يا ترـضح  میـشکب ،  ار  رجاف  نیا  ام  دیراذگب  هک  دندرک 
هب هنیدم  زا  دش  راوس  ترضح  تسا  تعارز  لوغشم  هنیدم  یحاون  زا  یکی  رد  دندرک  ضر  ع_ _ت ؟  سا اجک  درم  نآ  هک  دیسرپو 
را راو ب_ر ح_م_ _ه س_ كو نامه ن_ح_ هب  ترضح  تشاد ،  فقوت  دوخ  هعرزم  رد  وا  هک  دیسر  یتقو  درب ، هفیرـشتوا  ندید 
هب ترــضح  اـین ، اــج  _ نآ زا  لا ،  ار ن_م_ _ت م_ا  عارز دز ك_ه  اد  در ص_ نآ م_ _ه ش_د  عرز _ل م_ خاد دو  دو ب_ خ_

هد س_خ_ن _ن_ خو _ي  يور هدا  _ه گ_ش_ بوا _ا  بو وا ، دزن  تســشنو  دیــسروا  هـب  اــت  تـفر  تـفر  یم  هکوـحن  ناــمه 
رادـقم هچ  دوـمرف : یفرـشا ،  دـص  تـفگ :  يا ؟  هدرک  دوـخ  تـعارز  جرخ  رادـقم  هـچ  هـکوا  زا  در  لا ك_ _ؤ  سو گ_ف_ت 

؟ دوشب تد  _ يراد ع_يا دـیما  هزادـنا  هچ  متفگ  نم  دومرف : ترـضح  مناد ،  یمن  بیغ  تفگ :  يربب ،  هرهب  نآ  زا  يراد  _ي_د  ما
نآ هبو  دوب  یفرـشا  دصیـس  نآ  رد  هک  دندروآ  نوریب  يرز  هسیک  ترـضح  سپ  دوش ، دیاع  یفرـشا  تسیود  هک  مراودـیما  تفگ : 

قح تسا و  _ي  قا _ت ن_ي_ز ب_ عارزو ریگب  ار  نیا  دندومرفو  دندرک  تمحرم 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1601 

http://www.ghaemiyeh.com


انج نآ  زاو  دیــسوب  ار  ترــضح  نآ  رــسو  _ت  سا _ خر يرمع ب_ يراد ،  دــیما  هـچنآ  رد  اروـت  دوـمرف  دــهاوخ  يزور  یلاــعت 
رد ار  يرمع  نآ  زا  سپو  تشگربو  دوـمرف  مسبت  ترـضح  دـیا ، _ مر ارواو ع_ف_و ف_ درذـگبوا  تاریـصقت  زا  هک  تساوـخرد 

ُهََتلاسِر ُلَعْجَی  ُْثیَح  َُمل  _ْ عَا ُهّللَا  دا گ_ف_ت ( :  _ت_ فا تر  نآ ح_ض_ _ش ب_ه  ها نو ن_گ_ هتسشن چ_ دندید  دجسم 
دیدینـش تفگ :  یتـفگ !؟  یم  نیا  ریغ  نیا  زا  شیپوـت  تسیچوـت  هـصق  يو گ_ف_ت_ن_د ك_ه  _ش ب_ه  _ح_با صا ( 

ناشیا اب  زینوا ، دندر  _م_ه ك_ صا _خ_ موا اب  شباحـصا  ندرک ،  اعد  ترـضح  نآ  هب  درک  عورـش  سپ  .دیونـشب  زاب  متفگ  هچنآ 
هچنآ ای  دـیدوب  هدرک  هدارا  امـش  هچنآ  دوب ، ماد ي_ك ب_ه_ت_ر  هک ك_ دوخ  ناسک  هب  دومرف  ترـضح  سپ  درک  همـصاخم 

(20  .) نآ هب  اروا  رش  مدرک  تیافکو  یلوپ  رادقم  هب  اروا  رما  مدرک  حالصا  نم  انامه  مدرک ،  هدارا  نم 

روصنم رما  هب  تینهت  سلجم  رد  زورون  زور  رد  تسا  ترضح  نآ  سولج  رد  مجنپ _ 

_ر ما ار  مـال  _ سلا هیلع  یـسوم  ماـما  یقیناود  روـصنم  هک  دوـب  يزوروـن  زور  هک  هدر  _ت ك_ ياور بو  _ شآ _ن ش_ه_ر  با
_ح_ف تو _ا  ياد _ هو _ن_د  _ي_يا بوا داـب )  كراـبم  تهج (  هب  مدرمو  دنیـشنب  تینهت  سلجم  رد  باـنج  نآ  هـک  در  ك_
: دو _ مر ف_ تر  ح_ض_ .د  _ _يا مر ف_ لاو  _ ما ق_ب_ض  ج_ن_با  نآو  _د  نراذ _گ_ بوا دز  ن_ ار  _ش  يو خ_
هد ت_ف_ت_ي_ش دراو ش_ مل  هلآو و س_ _ه  یل هّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر مد  زا ج_ يرا ك_ه  _ب_ خا رد  م_ن 
زا ادخ  هب  مرب  یم  هانپو  هدومنوحم  اروا  مالـساو  سرف  يارب  زا  هدوب  یتنـس  دیع  نیاو  مت  _ فا يزیچ ن_ي_ دیع  نیا  يارب  زا  مدرک 

_ك_ر و شل _ت  سا تهج س_ي_ هب  راک  نیا  هک  تفگ  روصنم  ار ، نآ  دشاب  هدرکوحم  مالسا  هک  ار  يزیچ  منک  ایحا  هک  _ نآ
_م هد _ن_د م_ي  گو _د ع_ظ_ي_م س_ نواد ار ب_ه خ_ _م_ا  شو ج_ن_د م_ي ك_ن_م ، 
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نا _ي_ عاو ءارماو  تسـشنب  تینهت  سلجم  ردو  دوـمرف  لوـبق  ترـضح  سپ  ینیـشنب ،  سلجم  ردو  لو ك_ن_ي  ك_ه ق_ب_
_د ند _ي_ نارذ یم گ_ دوـخ  فـحتو  ایادـهو  دـنتفگ  یم  تـینهت  ارواوـت  دـندش  بایفرـش  _ت_ش  مد _ك_ر ب_ه خ_ شل
ار لاو  _ ما دو ، هدا ب_ _س_ت_ يا نآ ج_ن_با  دز  ن_ ردو  دو  هدر ب_ _ل ك_ كو م_ ار  _ي  مدا رو خ_ _ن_ص_ مو

نبا ي_ در : ضر ك_ دراو ش_د ع_ يدرمریپ  ناشیا  رخآ  دـندمآ  ناـمدرم  نوچ  سپ  درک ، یم  هایـس  تبث  دـندروآ  ك_ه م_ي 
زا مدروآ  هفحت  نکیلو  مروآ  هفحت  امش  يارب  زا  هک  متشادن  یلامو  مشاب  یم  ریقف  يدرم  نم  ملسو !  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر 

 : تسا نیا  تیب  هس  نآو  هتفگ  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  تدج  هیثرم  رد  مدح  هک  ار  یتیب  هس  امش  يارب 

ُهُْدنِِرف َكالَع  ٍلوُقْصَِمل  ُْتبِجَع 

ٌرابُغ َكالَع  ْدَق  ِجایِْهلا َو  َمْوَی 

َِرئارَح َنوُد  َْکتَذَفَن  ٍمُهْسَال  َو 

ٌرازِغ ُعُومُّدلا  َكَّدَج َو  َنوُعوْدَی 

اهَقاعَو ُماهَّسلا  ( 21) ِتَضَقْضَقَت ّالَا 

ُرابْکِالا ُلالْجِالا َو  َکِمْسِج  نَْع 

_د نل رو ب_ مدا م_ن_ص_ بناج خ_ هب  ار  دوخ  رـس  سپ  کیف ،  هّللا  كراب  نیـشنب  اروت ، هیده  مدرک  لوبق  دومرف : ترـض  ح_
دیاب هچ  ار  اهلام  نیاو  هدـش  عمج  لاـم  راد  _ن م_ق_ يا هد ك_ه  اروا خ_ب_ر  _ي_ر  ما دز  _ نور ب_ دو : _ مر _ فو در  ك_
سپ نک ،  فرـص  یهاوـخ  هچره  رد  مدیـشخب  امـش  هب  ار  ما  هک ت_م_ دـیوگ  یم  روـصنم  تفگو :  تشگربو  تـفر  مداـخ  درک ،

(22  .) مدیشخب وت  هب  ار  مامت  نم  انامه  نک ،  ضبقو  رادرب  اراهلام  نیا  مامت  هک  دومرف  ریپ  درم  نآ  هب  ترضح 

ینم ؤم  قح  رد  هیصوت  رد  یلاو  هب  يذغاک  تسا  ترضح  نآ  نتشون  رد  مشش _ 

_ؤ مـلا قو  ق_ض_ءا ح_ق_ باـتک (  زا  مالـسلا  هـیلع  رفعج  نـب  یـسوم  ترـضح  لاوـحا  رد  راـحب )  رد (  یــسلجم  _ه  مـال ع_
 : تفگ هتک  هدرک  تیاور  ير  لها  زا  يدر  زا م_ دو  دا خ_ _ن_ سا _ه  بوا هدر ك_ه  ن_ق_ل ك_ م_ن_ي_ن ) 
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دنتفرگ یم  نم  زا  رگا  هک  کلم  جارخ  اـیاقب  ناـطل  زا س_ دو  نم ب_ ندرگ  ربو  دـش ، یلاو  اـم  رب  دـلاخ  نب  ییحی  باـّتک  زا  یکی 
_د ار ب_ط_بل _ك_ه م_ نآ زا  _ت  فر ار ب_ي_م گ_ یلاو ش_د م_ نآ ش_خ_ص  نوـچ  مدـش ،  یم  زیچ  یبو  ریقف 

نیا لــها  یلاو  _ن ش_خ_ص  يا ب_ع_ض_ي ب_ه م_ن گ_ف_ت_ن_د ك_ه  لا ،  نداد م_ مازلاو ك_ن_د ب_ه 
ار ح_ب_س مور م_ _ بوا دزن  نم  نوـچو  دـشابن  هعیـش  اداـبم  هک  مدوـب  فئاـخ  نم  زاـب  دـنک ، یم  عیـشت  ياـعداو  تسا  بهذـم 

یلا ها ب_ه ح_ق ت_ع_ _ت ك_ه پ_ن_ فر رارق گ_ نآ  رب  میءار  مرجال  دناسرب  یبیـسآ  ارمو  دیامن  لام  هبلاطمو  دن  ك_
يارب يا  هراـچ  اـت  میوگب  ترـضح  نآ  يارب  ار  دوـخ  لاـحو  مو  فر ش_ _ش م_ش_ يو نا خ_ _ مز ما  _ ما _ت  مد _ خو مر  ب_

_ي ب_ن سو ي_ع_ن_ي م_ _ر ، تر ص_با دو ح_ض_ يـالو خ_ تمدــخو م_ مدرک  جــح  رفــس  نـم  سپ  دــنک ، نـم 
يذغاک ترضح  نآ  مدیبلط ،  شیوخ  راک  هراچو  مدرک  تیاکـش  دوخ  لاح  زاو  مد  _ي_ سر مال ،  _ سلا _ه  یل ج_ع_ف_ر ع_

: دوب تاملک  نیا  دوب  هدومرف  موقرم  همان  نآ  رد  هچنآو  مناسربوا  هب  هکومرف  اطع  نم  هبو  تشون  یلاو  يارب 

َلَخْدَا ْوَا  ًَهبْرُک  ُْهنَع  َسَّفَن  ْوَا  اَفوُْرعَم  ِهیخَا  یِلا  يدْسَا  ْنَم  ِّالا  ُُهنُکْسَیال  الِظ  ِهِشْرَع  َتْحَت  ِهّلل  َّنَا  ْمَلِْعا  ِمیحَّرلا  ِنم  _ْ حَّرلا ِهّللا  ْ_ِم  ِ_س ب ) 
) ؛ ُمالَّسلاَو َكوُخَا  اذه  اروُرُس َو  ِِهْبلَق  یلَع 

هک یسک  رگم  نآ  رد  دریگ  یمن  ياج  هک  تسا  یتمحر  هیاس  شـشرع  ریز  رد  یلاعت  دنوادخ  يارب  زا  هک  یتسرد  هب  نادب  ینع  ي_
 . مالسلاو تساوت  ردارب  نیاو  يرورسوا  رب  دنک  لخاد  ای  یمغ  زا  اروا  دهد  شیاسآ  ای  دوخ  ردارب  هب  دنک  ناسحاو  ییوکین 

متساوخ نذاو  متفر  یلاو  لزنم  هب  یبش  متشگرب  جح  زا  نوچ  سپ 
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ربخ ب_ه نیا  نوچ  هدروآ ،  امـش  يارب  یماغیپ  مالـسلا  هیلع  رباص  ترـضح  بناج  زا  يدرم  هک  دینک  ضرع  یلاو  تمدـخ  متفگو 
ار _ مو در  زاـــب ك_ ار  ردو  هناـــخ  رد  اـــت  دـــمآ  هنهرباـــپ  یلاحــــشوخ  زا  شدوـــخ  _ي_د  سر _ت  سر _ پاد یلاو خ_ نآ 
ما _ ما لاو  _ حا زا  هتــسویپو  داد  هسوــب  ارم  نا  _ي_ن چ_ش_م_ رر م_با _ك_ مو _ت  فر ردو ب_ر گ_ _ي_د  سو ب_

ياد _ك_ر خ_ شو یم گ_ش_ت  داش  متفگ  یم  ار  وا  یتمالـس  ربخ  نم  هک  نامز  رهو  دیـسر  مال م_ي پ_ _ سلا _ه  یل ع_
نم سپ  تسشن .  نم  لبا  شدو م_ق_ _ خو دیناشن  دوخ  سلجم  ردص  ردو  درک  هناخ  لخاد  ار  دروآ پ_س م_ ب_ه ج_ا م_ي 

دا _س_ت_ يا _ت  فر ار گ_ _ف  ير بو ش_ نآ م_ك_ت_ نوـچ  مادوا ،  هبو  مدروآ  نوریب  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  ذـغاک 
رانیدو مهرد  هچره  دیبلط و  ار  دو  _ه ه_يا خ_ ما _ جو دو  لا خ_ دـش م_ علطم  نآ  نومـضم  رب  نوچو  درک  تئارقو  دیـسوب  _ بو

ار هچرهو  درک  اطع  نم  هب  ار  شتمیق  دوش  تمسق  دوبن  نکمم  هک  لاو  _ ما زا  _چ_ه  نآو در  تمسق ك_ هیوسلاب  نم  اب  دوب  هماجو 
هدایز دنگوس  ادـخ  هب  یلب !  متفگ :  یم  مدرک ؟  ترورـسم  ایآ  ردارب ! يا  تفگ :  یم  شبقع  رد  درک  یم  نم ق_س_م_ت  اب  هک 

يا ب_ه م_ن _ت_ه  شو در و ن_ _ كو دوب م_ح_ نآ  رد  نم  مسا  هب  هچنآو  دـیبلط  ار  تابلاطم  رتفد  سپـس  يدرک .  مرورـسم 
مدمآ نوریب  شتمدخ  زاو  مدرک  عادووا  اب  نم  سپ  هت  _ ساو یم خ_ نم  زا  ناطلس  هک  یلام  نآ  زا  نم  همذ  تئارب  رب  لمتـش  داد م_
مرازگ جح  رفس  هک  تسا  نآ  رتهب  مرادن  نآ  تافاکم  تردق  در م_ن  نا ك_ _ سا _ حا هب م_ن  هچنآ  درم  نیا  هک  متفگ  دوخ  ابو 

يالوم تمدخ  مهو  منک  اعد  _م  سو ردوا م_ ياربو 
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بناج هب  سپ  وا ، يارب  دنک  اعد  زین  بانج  نآ  ات  من  شیارب ن_ق_ل ك_ مدوخ  هب  تبسن  ار  درم  نیا  ناسحاو  موش  بایفرش  دوخ 
هتسویپو مدرک  یم  ثیدح  نم  یلاو ،  درم  هیضق  ندرک  لق  مدر ب_ه ن_ عور ك_ _ شو مدیـسر  دوخ  يالوم  تمدخو  متفر  جح 

ار درم ش_م_ا  نیا  ياهراک  رگم  نم !  يـالوم  يا  مدرک :  ضرع  دـش ، یم  هتخورفا  رورـسو  یلاحـشوخ  زا  ماـما  كراـبم  تروص 
_ؤ مـلار _ي_ ما .درک  رورــسم  ارموا  ياــهراک  اــنامه  دــن  _ گو اد س_ ب_ه خ_ یل !  ب_ دو : _ مر ف_ در ؟ رور ك_ م_س_
ار مل  _ سو هلآو  _ه  یل هـّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر مد  هـّللاو ج_ در  رور ك_ ار م_س_ مـال  _ سلا _ه  یل م_ن_ي_ن ع_

(23) .درک رور  ار م_س_ یلا  _ا ح_ق ت_ع_ نا ه_م_ در ، رور ك_ م_س_

(24  ) یفاح رشب  هبوت  يارب  تسا  ترضح  نآ  ندش  ببس  رد  متفه _ 

هبوت _ي  فا مال ب_ش_ر ح_ _ سلا هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تسد  رب  هک  هدرک  لقن  همارکلا )  جاهنم  رد (  یلح  همال  ع_
زا هک  صقرو  ینو  اهانغ  زاوآو  اهزاس  يادص  دینش  دادغب ، ردوا  هناخ  رد  زا  تشذگ  ترضح  نآ  يزور  هک  دش  نآ  شببـسو  درک ،

تخیر ار  هبورکاخ  نآ  دوب ، هبورکاخ  شتسد  ردو  یکزین  _ه ك_ نا نآ خ_ زا  _د  مآ نور  سپ ب_ي_ دیآ ، یم  نوریب  هناخ  نآ 
 ! _ت سا دازآ  تفگ :  تسا ؟  هدـنب  اـی  تـسا  دازآ  هناـخ  نـیا  بحاـص  كزینک !  يا  دوـمرف : وا ، هـب  ترـض  ح_ _ه ،  نا رد خ_ رب 
رب رشبوا  ياقآ  تشگرب  نوچ  كزینک  دیسرت ! یم  دوخ  يالوم  زا  دوب  هد  _ر ب_ن_ گا _ت گ_ف_ت_ي  سار دو : _ مر ف_

نوریب هنهرب  ياپ  اب  رشب  درک ، لقن  رشب  يارب  ار  تیاکح  كزینک  يدمآ ؟  رید  هک  اروت  دش  ثعاب  هچ  دیسرپ : دوب  بارـش  هرفـس  رس 
تسد رب  درک  هبوت  دوخ  راک  زاو  دومن  یگدنمرش  راهظاو  درک  هیرگو  تساوخ  رذعو  دیسر  ترضح  نآ  تمدخو  دیود 
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(25  .) ترضح نآ  فیرش 

_ي ما دا ت_م_ _ت_ق_ عا ار  هیفوـصو  دـندرک  یم  كولـسوا  هقیرط  رب  هک  هدوـب  رهاوـخ  هـس  ار  رـشب  هـک  دـیو : فـل گ_ م_ؤ 
هک هدوب  نآ  ارهاظ  شیگهرباـپ  ببـسو  دوب  هنهرباـپ  هشیمه  هکنآ  هطـساو  هب  دـنتفگ  یم  _ي ع (_ فا ح_ ارواووا (  _ت ب_ه  سا

_ع_ض_ي بو هد ،  _ي_ سر تدا ع_ظ_م_ي  _ه س_ع_ بو هد  _ يود مال  _ سلا هیلع  یسوم  ماما  ترـضح  تمدخ  هنهرباپ 
بدا ( 26  ( ) اطاِسب َضْرَالا  ْمَُکل  َلَـعَج  ُهّللاَو  تفگ ( :  باوج  رد  دندیـسرپ  شدوخ  زا  اروا  یگنهرباـپ  ّرـس  هک  دـنا  هدرک  ن_ق_ل 

 . ششو تسیبو  تسیود  هنس  درک  تافو  .دنور  سفک  اب  ناهاش  طاسب  رب  هک  دشابن 

ریپ درم  تناعا  هب  تسا  ترضح  نآ  مامتها  رد  متشه _ 

دو ب_ه هدا ب_ _س_ت_ يا هک  ار  مالسلا  هیلع  یسوم  نسحلاوبا  ترضح  مدید  تفگ :  هک  روعا  يایرکز  زا  هد  _ت ش_ ياور
تساوخ یم  تشاد  ییاصع  دزیخرب ، ياج  زا  درک  دصق  دوب  هدروخلاس  يدرمریپ  ترضح  نآ  يولهپ  ردو  دناوخ  یم  زامنو  زام  ن_
تشگرب سپس  داد  شتسد  هب  هتـشادرب  ار  ریپ  ياصع  دش  مخ  دوب  هداتـسیا  زامن  رد  هکنآ  اب  ترـضح  دروآ  تسد  هب  ار  دوخ  ياصع 

.دوخ زامن  عضوم  هب 

وا تناــعاو  درم  ریپ  رما  رد  ماــمت  _ ها تر  دو ك_ث_ موـل م_ي ش_ _ت م_ع_ ياور _ن  يا زا  ك_ه  _د : يو فـل گ_ م_ؤ 
ح_ق _ش ،  يو يدـیپس م_ تهج  هب  ار  يدرمریپ  دـنک  ریقوـت  هک  ره  هـک  هدـش  تـیاور  اـنا  .وا ه_م_ _ي_ر  قو _ تو لـال  _ جاو
_ت سا اد  _ل خ_ یل هـــــکنآ ت_ج_ و  ( 27  .) تماـــــــــیق زور  گرز  سر ب_ زا ت_ _م_ن ك_ن_د  يا اروا  یلا  ت_ع_

یل لو ص_ _ سر تر  زاو ح_ض_ هدر .  ار س_پ_ي_د ك_ دو  يو خ_ مال م_ _ سا رد  _ل ك_س_ي ك_ه  یل ت_ج_
نتـشاد _ي  مار _ت گ_ سا اد  _ل خ_ یل زا ت_ج_ انامه  ار  ناریپ  دـیراد  یمارگ  دومرف  هک  تسا  يورم  ملـسو  هلآو  هیل  هّللا ع_

: دومرف هک  هدش  تیاور  زینو  ( 28  ،) نادرمریپ
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رد تــسا  ربــمغیپ  دــن  _ نا دو م_ _ل خ_ ها نا  رد م_ي_ در  _ مر _ي_ پو _ت ،  سا نار ش_م_ا  _ت ب_ا پ_ي_ كر ب_
(29) .دوخ تما  نایم 

ار ترضح  نآ  نوراه  ریقوتو  نوراه  رب  تسا  ترضح  نآ  دورو  رد  مهن _ 

دیناد یم  تفگ :  مدوب  هداتـسیا  نومءا  رـس م_ يالاب  يزور  تفگ :  هک  رازن  نب  نایفـس  زا  هدرک  تیاور  نویع )  رد (  قودص  خـیش 
 . _ت خو _ مآ ار  _ي_د م_ شر گ_ف_ت :  _ي_م ،  ناد اد ن_م_ي  هب خ_ هن !  دـنتفگ : همه  ار ؟ عیـشت  نم  هب  درک  میلعت  هـک 
؛  تشک یم  کلم  يارب  تفگ :  تشک ؟  یم  ار  تیب  لها  دیـشر  هکنآ  لاـحو  دو  _ه ب_ نو _ن چ_گ_ يا گ_ف_ت_ن_د :
هک اریز  دنک ؛ یمن  هدـیاف  بسن  تنطلـسو  کلم  رد  ینعی  دوشن ، دـنزرف  اروا  هک  دـنیوگ  ار  یـسک  میقع   ) تسا میقع  کلم  هک  اریز 

_ي_د شر مرد  اـب پ_ نم  متفگ  نومءاـم  هاـگنآ  دـشک ) یم  ار  دوخ  دـنزرفوومعو  رداربو  رد  پ_ نآ ،  رد ط_بل  ش_خ_ص 
ای هکم  لها  زا  دوش  _ل ن_ خاد دیاب ك_س_ي ب_ر م_ن  تفگ :  دوخ  نابرد  هب  دیـسر  هنیدم  هب  هک  یتقو  میتفر  جـح  هب  یلاس 

_د، يو زا گ_ دو ب_ _ك_ه ن_س_ب خ_ نآ _ش م_گ_ر  ير ریاـسو ق_ مشاـه  ینبو  راـصناو  رجاـهم  نارـسپ  زا  هنیدـم 
ایو رجاـهم  اـی  شیرق  اـی  مشاـه  دوخ  يـالاب  دـج  هب  اـت  منـالف  نب  نـالف  نم  تفگ  یم  دـش  یم  لـخاد  پ_س ك_س_ي ك_ه 

فرـش ردـق  هـب  خرـس  رز  تـسیود  اـت  رتـمکو  خرــس  رز  رازه  جـنپو  داد  یم  ییاـطعا  اروا  سپ  درم ، را ب_ر م_ي ش_ _ص_ نا
 . شناردپ ترجاهمو 

یم راهظاو  تسا  هدا  _س_ت_ يا یسک  رد ، رب  نینم !  ؤملاریما  ای  تفگو :  دمآرد  عیبر  نب  لضف  هک  مدوب  هداتسیا  يزور  نم  سپ 
نب رفعج  نب  یسوموا  هک  دراد 
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ریاـسو نمت  ؤـمو  نیماو  نمو  در  _ه م_ا ك_ بور مرد  پ_ _ت ،  سا بلا  _ي ط_ با نب  یلع  نب  نیـسحلا  نـب  یلع  نـب  دّـمحم 
نتفگ سپ  .دـینکن  قیالان  تکرح  ینعی  دـینک ، تظفاحم  ار  دوخ  تفگو :  _م  يدو هدا ب_ _س_ت_ يا شرـس  يالاب  ناـگنهرس 

دـش لـخاد  هک  میدو  لا ب_ _ن ح_ يا رد  _ا  مو  ، طا م_ن _د م_گ_ر ب_ر ب_س_ دو ن_ي_يا _ مر اروا ف_ دـیهد  نذا 
، دوـب هتخادــگ  اروا  تداـبعو  دوـب  يور  هدیــسامآو  مـسج  نارگ  گــنر ،  درز  تداــبعو  بـش  يرادــیب  ترثـک  زا  هـک  يدرمریپ 

نآ رب  هک  يرامح  زا  ار  دوخ  دیدب  ار  دیشر  نوچو  دوب  هدرک  _م  خزو شار  اروا خ_ ینیبو  يور  دوجس ، هدش و  هنهک  کشموچمه 
هب همه  ام  دنتـشگ ، عنام  ندش  هدایپ  اروا  نانابرد  سپ  نم  طاسب  رب  رگم  ایم  دومرف : هّللاوال !  .دز  گناب  دیـشر  دنکفا ، دورف  دوب  راوس 

هدـمآردوا درگ  همه  ناگنهرـسو  طاسب  دزن  ات  _د  ما هراوس ب_ي_ رامح  رب  نانچمهواو  میدرک  یم  رظنوا  رد  ماـظعاو  لـالجا  رظن 
دیـسوبب شمـشچودو  شیورو  دومن  لاب  _ت_ق_ سا اروا  طا ، _ر ب_س_ خآ _ا  تو تساخرب  دیـشرو  دـمآ ، دورف  سپ  دـندوب 

زا تـشادوا  هـب  يورو  درک  یم  نخــسوا  اـبو  دـیناشن  اـت  اروا  دوـخ ، يوـلهپ  دروآرد و  سلجم  ردـص  هـب  ارواو  تـفرگب  شتــسدو 
؟ دو _ن_د م_ي ش_ چو لا ت_ ع_ي_ _س_ن !  حــــــلاا _ با ي_ا  پ_س گ_ف_ت :  _ي_د ، سر لاو م_ي پ_ _ حاوا

نم نادنزرف  اما  دننامداخو  یلاوم  ناشرثکا  هن ،  دومر : ف_ دـناوت ؟ نادـنزرف  همه  تفگ :  دـنرذگ ، یم  رد  دـصناپ  زا  دو : _ مر ف_
یمن جـیوزت  ناشیا  ءافکاو  مامعا  ینب  اـب  ار  نارتخد  ارچ  گ_ف_ت :  _ت_ر ، خد رد  نیاو ق_ رـسپ  ردـق  نیا  تسا ،  دـنچو  یس 

؟  _ت سا نو  _ چو _ه ت_ عرز _ مو کــــل  م_ گ_ف_ت :  رد ن_ي_س_ت ،  نآ ق_ _ي  سر _ت_ سد دوــــمرف : ینک ؟ 
، دهد یمن  هاگو  دهد  یم  لصا  ها ح_ گ_ دو : _ مر ف_
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را ت_خ_م_ي_ن_ا م_ي _ن_ يد راز  هد ه_ دو : _ مر ف_ دوش ؟ یم  يدنچ  تفگ :  يرآ ،  دومرف : يراد ؟  ضرق  چیه  تفگ : 
ار نارتـخدو  ینک  داـماد ]  ] ادـخدک ار  نارـسپ  هک  لاـم  ردـق  نآ  اروت  _م  هد م_ن م_ي  _ن ع_م !  ي_با .دو گ_ف_ت :  ش_

.راک نیا  رب  اروا  دومرف  بیغرتو  اروا  درک  اعد  ترضح  ینک ،  ریمعت  ار  هعرزمو  ینک  سورع 

كوــلم ینعی  دوــخ ، دـــهع  ناــیلاو  رب  تــسا  هدرک  بــجاو  _ل _  جو ع_ز  ياد _  خ_ _ي_ر ! ما يا  دو : _ مر ها ف_ _گ_ نآ
ار نالا  _ب ع_ي_ حا _ صو دـنراذگب  ار  ناشیا  ياهماو  نایو  باـبرا  بناـج  زاو  دـنرادرب  كاـخ  زا  ار  تما  ناریقف  هک  نیطالـسو 
م_ح_ب_ت _ت_ي ،  سد _ن_گ_ تو تـنحم  ناریــسا  ینعی  یناـعا  هـب  و  دـنناشوپب ، ار  هـنهربو  دــننک  يری  _ت_گ_ سد
اب دیـشرو  تساخرب  نآ  زا  دـعب  نسحلاابا ،  ای  منک  یم  تفگ :  دـننک ، راـک  نیا  هک  ناـنآ  زا  یلواوتو  دـن  _ي_ك_ي ك_ن_ نو

دیورب میهاربا !  ایو  دّمحم  ایو  هّللادبع  ای  تفگو :  درک  نمت  ؤمو  نیماو  نم  هب  يور  سپ  دیسوبب ، شیورو  شمشچود  تساخربوا و 
اروا زینم  اـتو  دـینک  تسرد  ار  شیاـه  هماـجو  دـینک  راوس  اروا  دـیریگب و  اروا  _با  كرو دو  _ي_د خ_ سو دوـخ  يوـمع  هارمه 
هیلع نسحلاوبا  ترـضح  میدوبوا ،  تعیاشم  رد  هک  هار  ردو  دوب ، هتفگ  ردـپ  هک  میدرک  ناـنچ  اـم  سپ  .دـییامن  _ع_ت  م_ش_يا
سپ نک ،  ییوکین  نم  دـلاو  اب  يوش  رما  نیا  کلام  نو  چ_ تفگو :  داد  تراـشب  تفـالخ  هب  ارمو  درک  نم  هب  يور  ناـهنپ  مالـسلا 
نیا نینم !  ؤملاریما  ای  متفگوا :  اب  دـش  یلاخ  سلجم  نوچ  متـشاد  رتشی  تءار ب_ رد ج_ رب پ_ رگی  نادـنزرف  زا  نمو  میتشگزاـب 

دو خ_ سل  م_ج_ زاوا  يار  _ بو يدو  ن_م_ _م  ير _ك_ تو ت_ع_ظ_ي_م  ارواو  ت_ ك_ه  دو  ب_ یکدرم 
ربو يدومن  لابقتساو  _ت_ي  سا _ خر ب_
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نیا تف :  گ_ _ت_ي_م ؟  فر _ گوا _با  كر يدومرف ت_ا  ار  ام  نآ  زا  دـعب  یتسـشن ،  رتورفوا  زاو  يدـناشن  سلجم  ردـص 
نآ هن  نینم !  ؤملاری  _ ما ي_ا  گ_ف_ت_م :  نا .  _ گد نایم ب_ن_ تسا  وا  هفیلخو  قلخ  رب  تسا  ادـخ  تجحو  نامدرم  ماـما 
نب یـسومو  هبلغو  رهق  هب  رهاـظ  رد  متعاـمج  ماـما  نم  تف :  گ_ _ت ،  ساو رد ت_ تست  نا  زا  همه  یتـفگ  هک  اهتفـص  نیا  تسا 
لو _ سر ما  _ت ب_ه م_ق_ سا _ر  تراواز _ سوا كر م_ن ك_ه  يا پ_س_ هّللاو !  _ت  سا ماما ح_ق  مالسلا  هیلع  رفعج 
نم اب  _ت  فـال _ خو تلود  ي_ع_ن_ي  رما ، نیا  ردوت  رگا  هک  ادـخ  هبو  قلخ  همه  زاو  نم  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  اد  خ_

هب هنیدـم  زا  تساو  نو خ_ _ چو _ت ،  سا کـلم ع_ق_ي_م  هک  اریز  مرادرب ؛  تـسوا  رد  تمـشچود  هـک  ترـس  ینک  تعزاـنم 
تفگو درک  لضف )  يورو ب_ه (  _د  ندر را ك_ _ن_ يد _س_ت  يود نآ  رد  یهایس  هسیک  ات  دومرف  دنک  تلحر  هکم  بناج 
دهاوخو میدوب  گنت  تسد  تقو  نیا  رد  ام  دیوگ  یم  نینم  ؤملاریماوگبو  مال ب_رب  _ سلا _ه  یل رفعج ع_ نب  یسوم  دزن  ار  نیا  : 

ای مـــــتف :  _ت_م گ_ فر _ي_ش  پو _ت_م  سا _ خر م_ن ب_ _ن ،  يا زا  _ع_د  بو دــــــمآ ع_ط_يا م_ا ب_ه ت_
یناد یمن  هکناـنآو  ار  مشاـه  ینبو  _ش  ير _ر ق_ _يا سو را  _ص_ ناو نار  _ جا _يا م_ه_ هر _س_ پو ت_ نـینم !  ؤـملاریما 

_ي هد را م_ي  _ن_ يد تسیود  ار  مالسلا  هیلع  رعفج  نب  یسوم  یهد و  یم  ار  نآ  نودامو  رانید  رازه  جنپ  ار  ناشبـس  _ نو بسح 
لا _ حو نا م_ي ك_ن_ي  _ مدر _ت ك_ه ك_ه ب_ا م_ سا _س_ي_س ت_ر ع_ط_يا ت_و  خو ك_ه ك_م_ر 

نم رگا  هک  اروت  ادابم  ردام  شاب  شوماخ  کل !  ّماال  تکسا  تفگ ::  يدومن ؟  ماظ  _ عاو لال  _ جاو مار  _ كا نآ  اروا  _ك_ه  نآ
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؛ دوخ ناـعباتو  نایعیـش  زا  راز ش_م_ش_ي_ر  نم ص_د ه_ يور  رب  دـنزب  ادرف  هکوا  زا  مشاـبن  نمیا  اروا  منک  اـطع  رایـسب  لاـم 
(30  .) ناشمشچو ناشتسد  دشاب  خارف  هکنیا  زا  امش  ياربو  نم  يارب  تسا  رتهب  شتیبلهاوا  دنشاب  ناشیرپو  تسدگنت  هکنآو 

ترضح نآ  تسد  هب  هبهارو  بهار  ندروآ  مالساو  يدنه  ثیدح  مهد _ 

هک مالـسلا  هیلع  رف  یـسوم ب_ن ج_ع_ میهارباوبا  ترـضح  دزن  مدوب  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  رعفج  نب  بوـقعی  زا  ینیلک  خـیش 
_ي_د بـل _ص_ت ط_ خر _ب_ه پ_س  هار _ي  نز دوـبوا  اـبو  يراـصن  ياـهبهار  زا  نـمی  نارجن  لـها  زا  يدرموا  دزن  دــمآ 
ما ها  دزن چ_ ار  ناشیا  روایب  دوش  ادرف  نوچ  دومرفوا : باوج  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  راوس ، نب  لـض  _ه_ا ف_ نآ لو  _ خد يار  ب_

امرخ گرب  زا  هک  ییایروب  دومرف  رما  ماما  سپ  دنا ، هدمآ  هک  ار  ناشیا  میدید  اج  نامه  هب  میتفر  ادرف  ام  تفگ :  يوار  .ر  _ي_ خـلا
نا ن_ش_س_ت_ن_د _ش_ ياو تر ن_ش_س_ت  دـندرک پ_س ح_ض_ شرف  نآ  اب  ار  نیمزو  دـندروآ  دـندوب  هتخاس 
زا ترضح  تقو  نآ  داد ، باوج  ار  اهنآ  یمامت  ترـضحو  دیـسرپ ، يرایـسب  لیاسمو  لا  در ب_ه س_ؤ  عور  نز ش_ نآ  پ_س 

بهار درم  نآ  هاگنآ  دروآ ، مالـسا  سپ  دـیوگب  ات  _ت  شاد ار ن_ _ه_ا  نآ باو  نز ج_ نآ  _ي ك_ه  _يا هز دیـسرپوا چ_ي_
دو _ن خ_ يد رد  هـک م  تـفگ  بــهار  نآ  سپ  دیــسرپوا ، هــچره  زا  داد  یم  باوــج  ترــضحو  ندرک  لا  ؤــس  هــب  درک  عورش 

_ه ت_ح_ق_ي_ق بو _د ، سر نم ب_ ملع  هب  وا  ملع  هک  ار  يراـصن  زا  يدرم  نیمز  يور  رد  متـشاذگنو  مدوب  م_ح_ك_م 
زور _ه  نا رد ي_ك ش_ب_ سد  _ق_ مـلا تـیب  دور  یم  دـهاوخب  تـقو  ره  هـک  دـشاب  یم  دـنه  رد  يدرم  هـک  مد  ش_ن_ي_

مادک رد  درم  نیا  هک  مدیسرپ  سپ  دنه ، _ي_ن  مز رد  دو  لز خ_ _ه م_ن_ بو ددر  ب_ر م_ي گ_
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درم نآ  هک  هد  ربخوا  لاوحا  ار ب_ه  نآ ك_س ك_ه م_ زا  مد  _ي_ سر _ پو _ت  سا نادنـس  رد  دش  هتفگ  تسا  دـنه  نیمز 
هبو تفای  رفظ  مسا  نآ  هب  نامیلـس  ریزو  فصآ  هک  ار  یمـسا  نآ  هتخومآ  تف :  گ_ هد ،  _ي_ نا _ سر مه  هب  تردـق  نیا  اجک  زا 

يار م_ا ك_ه _ بو امــش  باـتک  رد  ار  نآ  دوـمرف  رکذ  یلاــعت  قـحو  دوـب  ابــس  رهــش  رد  هـک  ار  یتـخت  نآ  دروآ  نآ  بـب  س_
يارب زا  هک  دی  _ سر _ پوا زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  سپ  .ام  ياه  _ رد ك_ت_با _ن_ي_م  يد نا  _ب_ حا ص_

ادخ ياهمسا  تفگ :  بهار  دوش ؟ یم  باجتس  _ت_ه م_ بلا اعد  هک  ینعم  نیا  هب  دوش ، یمن  هدینادرگرب  هک  تسا  مسا  دنچ  ادخ 
هچنآ هب  ارم  هدب  ربخ  دومرف : ترضح  تسا .  تفه  دوش  یمن  دی  _ مو _ نو هدر  در ك_ شلئاس  هک  اهنآ  زا  موتحم  اماو  تسا  رایـسب 

تر ار ع_ب_ یـسیع  دـینادرگو  یـسوم  هب  ار  تاروـت  هداتـسرف  هک  ییادـخ  هب  مسق  هـن  تـفگ :  بـهار  يراد .  ظـفح  رد  اـهنآ  زا 
هلآو هیلع  هّللا  یلـص  دّـمحم  دـینادرگ  لـق و  نا ع_ _ب_ حا يراز ص_ _ گر يار ش_ك_ نا ب_ _ت_ح_ ماو _ي_ن  ملا ع_

ییانیبو نامدرم  نتفرگ  تربع  ببس  ینعی  تر ،  _ص_ي_ بو تر  ار ع_ب_ مالـسلا  هیلع  یلع  دینادرگو  تمحرو  تکرب  ملـسو 
یم رگاو  ار  مسا  تـفه  نآ  مـناد  یمن  هـک  مالـسلا  اـمهیلع  یلعو  دّـمحم  زا ن_س_ل  ار  _ي_ءا  صوا دـینادرگو  نـید  رد  ناـشیا 
لا وو س_ؤ  دز ت_ مد ب_ه ن_ _ مآ _م_ي  نوو مـال ت_ نآ ب_ه ك_ رد ط_بل  مد  جا ن_م_ي ش_ متـسناد م_ح_ت_

 : بــهار گ_ف_ت يدـــنه ،  صخـــش  نآ  رکذ  هــب  درگرب  دوــمرفوا : هــب  ترـــض  .و پ_س ح_ زا ت_ مدر  ن_م_ي ك_
هک مناد  یمن  ار و  اهنآ  رهاظ  هنو  ار  اهنآ  نطاب  مناد  یمن  نکلو  ار  اهمسا  نیا  مد  ش_ن_ي_
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ناد هـب س_ن_ مدـش  دراو  اـت  مدـش  هـناور  سپ  اـهنآ  ندـناوخ  هـب  مرادــن  یملعو  تـسا  هـنو  _گ_ چو _ه_ا  نآ چ_ي_س_ت 
هد ن_م_ي _ يدو _د  يآ نوریبو ن_م_ي  یهوک  رد  هدرک  انب  يریدوا  هک  دـنتفگ  درم ، نآ  لاوحا  زا  مدیـسرپ  پ_س  ه_ن_د ،

هدرک ناور  یلاـعت  دـنوادخ  هک  تسا  _ن  يا نا  ار گ_م_ _ل ه_ن_د  هاو _ب_ه  تر _ مود یلا  رد ه_ر س_ دو م_گ_ر  ش_
ندیـشاپ و مـخت  نودـب  دوـش  یم  هدـییور  تـعارزوا  يارب  _د ك_ه  نا هدر  نا ك_ _م_ گو شرید  رد  يا  همـشچوا  يارب  تـسا 
مد _ي_ سر _ت_م ت_ا  فر پ_س  رد ك_ش_ت ،  _ك_ه ع_م_ل ك_ن_د  نآ نود  _ بوا يار  دوـش ب_ یم  تـشک 
زور نوچ  سپ  نآ ،  ندوشگ  يارب  مدرک  یمن  مه  يراـکو  ار  رد  متفوک  یمن  .زور  هس  اـجنآ  رد  مدـنام  سپوا  لز  رد م_ن_ ب_ه 

نآ یگرزب  زا  ار  دوخ  ناتـسپ  دیـشک  یمو  دو  مزیهوا ب_ رب  هک  يواـگ  هداـم  دـمآ  هکنیا  هب  ار  رد  یلاـعت  قح  دوـشگ  دـش  مراـهچ 
زا م_ن  هدو ش_د ، رد گ_ش_ رد ، دروآ ب_ه  روز  پ_س  زا ش_ي_ر ، دو  وا ب_ ناتـسپ  رد  هچنآ  دیایب  نوریب  دوب  کیدزن 

هیرگو نیمز  رب  درک  یم  رظنو  تسیرگ  یم  نامـسآ  هب  درک  یم  رظن  هداتـسیا  ار  درم  نآ  متفای  مدش  _ل  خادو _ت_م  فروا پ_ي 
 . تسیرگ یم  اه  هوک  هب  دنکفا  یم  رظنو  درک  یم 

ردو _ت م_ث_ل ت_ سا رد ك_م  چ_ق_ هـــــــــّللا !  نا  يور ت_ع_ج_ب گ_ف_ت_م س_ب_ح_ زا  پ_س م_ن 
رد دوخ  رس  تشپ  رد  اروا  یتشاذ  _ گاو هک  يدرم  تانسح  زا  يا  هنسح  رگم  نم  متـسین  هک  مسق  ادخ  هب  تفگ :  وا  هنامز ،  _ن  يا
هب هکوا  هب  پ_س گ_ف_ت_م  مال )  _ سلا _ه  یل نب ج_ف_ع_ر ع_ یـسوم  ترـضح  ینعی   ) يدـش اـجنیا  هجوتم  هک  یتقو 

زا تسا  یمساوت  دزن  هک  دنا  هداد  ربخ  نم 
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يدر ب_ه یمربو گ_ سدـقملا  تـیب  هـب  زور  هنابــش  کـی  رد  نآ  ددــم  هـب  ير  یم  یلا ك_ه  ياد ت_ع_ _م_ه_يا خ_ سا
 : تفگ تسا ،  ماش  رد  هک  یسدقملا  تیب  رگم  مسانش  یمن  نم  متفگ :  ار ؟ سدقملا  تیب  یسانش  یم  ایآ  تفگ :  دو  _ه خ_ نا خ_

تسا مالـسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  تیب  نآو  تسا  هدش  هزیکاپو  سدقم  هک  تسا  یتیب  نآوا  نکلو  سدقملا  تیب  نآ  تسین  نآ  تسین 
ناربمغیپ ياهبارحم  نآ  تفگ :  تسا ،  ماـش  رد  هک  تسا  ناـمه  سدـقملا  زور ب_ي_ت  _ ما اـت  ما  هدینـش  نم  هچنآ  اروا  متفگ  . 

_د مآ _ك_ه  نآ تسا ت_ا  اجنآ  رد  ناربمغیپ  ياهبارحم  هک  يا  هطوحم  ینعی  دـنتفگ ، یم  بیراحملا )  هریظح  ار (  اـجنآو  تسا 
_ك ش_د ب_ال يدز _ نو مالـسلا  اـمهیلع  یــسیعو  دّـمحم  نیباـم  دوـب  هـط  _ ساو _ي ك_ه  نا _ مز نآ  تر  نا ف_ت_ _ مز

نیطای _ه ه_يا ش_ نا رد خ_ _ه_ا  باذ _ عو اهتمقن  دـمآ  دورفو  ِنیطایَّشلا  ِرْوُد  یف  ِ_م_ُتا  قَّنلا َ_ِتَّل  كر َو ح _ل ش_ ها ب_ه 
ینعی نیطایـش ،  ياه  هناخ  رد  هتـسهآ  نانخـس  دش  اراکـشآ  _د و  نل ینعی ب_ دنا ؛ هدناوخ  نیغو  میج  هب  تامَغَّنلا  ِتَلَج  یـضعبو  . 
رگید ياهاج  هب  اهاج  زا  ار  اهمان  دنداد  لقنو  لیوحت  سپ  تلالـض ،  لها  ياملع  سلاجمو  سرادـم  رد  هلطاب  ياه  ههبـشو  اهتعدـب 

ام ْمُکُؤابآ  ُْمْتنَا َو  اهوُُمْتیَّمَـس  ٌءامْـسَا  ِّالا  َیِه  َّنِا  یلا (  ياد ت_ع_ لو خ_ زا ق_ دارم  تسا  نیاو  اـهمان  هب  ار  اـهمان  دـندرک  ضوعو 
(31  ( .) ٍناْطلُس ْنِم  اِهب  ُهّللا  َلَْزنَا 

درم نآ  هب  نم  متفگ  سپ  تسا ،  لـثم  شر  _ ها _ ظو _ت  سا مـال  _ سلا _ه_م  یل ّ_د ع_ لآ م_ح_م يار  _ه ب_ يآ ب_ط_ن 
اه هودـناو  اـهمغو  اـهایرد  يو  _ه ب_ه س_ جو رد ت_ مد  بکترمو ش_ رود  يرهـش  زاوـت  يوـس  هب  مدرک  رفـس  نم  هک  يدـنه 

اهسرتو
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دـشوت هب  هلماح  هک  ار  ترداـم  منیب  یمن  تفگوا  دوخ  تجاـح  هب  مباـی  رفظ  هکنآ  زا  یـسویءا  تلاـح م_ هب  مدرک  یم  بشو  زورو 
_ك_ي يدز هدارا ن_ هک  یتقو  ار  تردـپ  مناد  یمنو  میرک  یکلموا  دز  هد ن_ _ر ش_ ضا یلا ك_ه ح_ م_گ_ر ب_ر ح_

لا ح_ ب_ا  هد  _ مآ تردا  م_ دز  _ نو هدر  ك_ غ_س_ل  _ك_ه  نآ م_گ_ر  تردا  م_ ب_ا  _ت_ه  شاد
مراــهچ رفــس  دوـب  هدــناو  ترد خ_ ار ك_ه پ_ _ن  يا نا ن_م_ي ك_ن_م م_گ_ر  _م_ گو _ي ،  گز _ي_ پ_كا

اتوش ناور  سپ  يدـمآ  هک  اج  ره  زا  درگرب  هدـش ،  ریخ  هبوتووا  تبفاـع  هک  دوخ  بش  يرادـیب  نآ  رد  ار  تاروت  اـب  _ج_ي_ل  نا
سپ هدوب .  برثی  تیلهاج  نامز  رد  نآ  ماـن  و  دـنیوگ ، یم  هبیط  ار  نآ  هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  دّـمحم  هنیدـم  رد  ییآ  دورف 
ناور راد م_ سر ك_ه  پ_س ب_پ_ _ن_د ، يو گ_ ب_ق_ي_ع )  ار (  نآ  نآ ك_ه  زا  یعــضوم  يوـس  هبوـش  هجوـتم 

راـک هچ  يارب  هک  دـنمهفن  لـیجعت  زا  اـت  نک  _گ  نرد _ج_ا  نآ رد  زور  _ه  سو لز ك_ن  _ج_ا م_ن_ نآ _ت  سا ك_ج_ا 
_يا هر رد ش_ه_ اـیروب  ماـنو  دـفاب  یم  اـیروب  يارـس ،  نآ  رد  رب  دـشاب  یم  هک  هایـس  درمریپ  نآ  زا  سر  سپ ب_پ_ يا ،  هدـمآ 
يو ار ب_ه س_ _ت م_ سا هدا  _ت_ سر هـکوا ف_ هبوـگبو  درمریپ  نآ  اـب  نـک  یناــبرهم  سپ  تـسا ،  فـصخ )  ناــش (  _ يا

ك_ه _ي  قا _ طا نآ  رد  _ه  نا خ_ ك_ن_ج  رد  در  ك_ م_ي  لز  م_ن_ _ه  كو ت_ هاو  خ_ _ه  نا _ خو ت_
 ، _ي نـــال نـــال ف_ نـــال ب_ن ف_ لاو ف_ _ حاوا زا  لا ك_ن  _ؤ  سو دراد  رد ن_ ي_ع_ن_ي  دراد ، بو  _ چرا چ_ه_
یم رذگ  تعاس  مادک  هک  سرپبووا  سلجم  تسا  اجک  هکوا  زا  سر  _پ_ بو مالسلا  هیلع  يولع  رفعج  نب  یسو  ي_ع_ن_ي م_

اروت درمریپ  نآ  دومن  دهاوخ  هن  _ يآ ره  سپ  سلجم  نآ  رد  دنک 
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اروا فصو  منک  یم  نایب  نم  یناـشن و  نآ  هب  اروا  یـسانش  یم  پ_س  وت ، يارب  دـنک  یم  ناـیب  اروا  یناـشن  اـی  متفگ  هک  سک  نآ 
زاو دـش  دـهاوخ  هچنآ  زاو  تسا  هدـش  هچنآوا  زا  سرپب  تفگ :  منک ؟  راک  هچ  اروا  مدر  _تا ك_ قال هاگره م_ متفگ :  وت ، يارب 

 . هدنام یقاب  هکرهو  هتشذگ  هک  ره  نید  ملاعم 

قیقحت هب  دومرفوا : هب  مالسلا  هیلع  رعفج  نب  یسوم  میهارباوبا  ترـض  _ي_د ح_ سر _ن_ج_ا  يا _ب ب_ه  هار مال  نو ك_ چ_
نب مت  م_ دو : _ مر ف_ مدر ؟  _ت گ_ ياد _ فوا مان  تسیچ  تفگ :  بهار  اروا ، يدرک  تاقالم  هکوت  راـی  اروت  هدرک  تحیـصن 

صالخا و هب  اروا  هدـیتسرپو  درادـن  کیرـش  هک  اتکی  دـنوادخ  هب  هدروآ  ناـمیا  هک  تسا  یناـسک  زاو  تسا  مجع  ءاـنبا  زاواو  زوریف 
_ت ياد _ هو تمکحوا ،  راگدرورپ  اروا  دیـشخب  سپ  دننک  عیاض  اروا  نید  هک  ناشیا  زا  هدیـسرت  نوچ  دوخ  موق  زا  هتخیرگو  نیقی 

دوخ نیـصلخم  ناگد  ناـیمووا ب_ن_ ناـیم  تخادـنا  ییاسانـشو  ناـیقتم  زا  اروا  دـینادرگو  _ت  سار هار  اروا ب_ه  دو  _ مر ف_
هر ب_ه ج_ا _ي ي_ك ع_م_ ها ردو س_ر ه_ر م_ درازگ  یم  جحو  ار  هکم  دنک  یم  ترایزوا  هکنآ  رگم  یلاس  چـیه  تسینو 

دنوادخ دهد  یم  ازج  نینچمه  و  ادـخ ، تنا  _ عاو هب ف_ض_ل  هکم  ات  دـن  زا ه_ شدو  زا ج_يا خ_ _د  يآ _ي  مو دروآ  م_ي 
ار _ك  ير تر ه_ ح_ض_ را ، _ل ب_س_ي_ زا م_س_يا تر  نآ ح_ض_ زا  دیـــسرپ  بــهار  سپ  ار ، نگدــنرازگ  رکش 

باوج هب  داد  ربخ  اروا  ترضح  سپ  یباوج  اهنآ  زا  بهار  دزن  دوبن  هک  ییاهزیچ  زا  بهار  زا  دیسرپ  ترضحو  .داد  باو م_ي  ج_
رهاظ سپ  نامسآ ،  زا  هدش  لزان  هک  یفرح  تشه  زا  ارم  هدب  خ_ب_ر  _ب گ_ف_ت :  هار نآ  زا  دعب  اهنآ ،
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_ه_ا نآ نو  _ه_ا ي_ع_ن_ي م_ض_م_ نآ زا  را  او چ_ه_ رد ه_ _د  نا _ي م_ قا _ بو _ه_ا  نآ زا  را  نـیمز چ_ه_ رد  دــش 
ب_ر _د ، قـــل ب_شا او م_ع_ رد ه_ يز ك_ه  _ن_د چ_ي_ نا _ي_ن م_ مز رد  هد  _ ما زو ب_ه ف_ع_ل ن_ي_ ه_ن_
_د نواد مال خ_ _ سلا هیلع  ام  مئاق  دومرف : ار ؟ اهنآ  درک  دهاوخ  ریسفت  یکو  تسا  اوه  رد  هک  يراهچ  نآ  دو  لزا ش_ ك_ي ن_
ار يزیچ  دومرف  دهاوخ  لزا  _ نو ار  نآ  در  _د ك_ هاو _ف_س_ي_ر خ_ تواووا ار ب_ر  نآ  دو  _ مر _د ف_ هاو لزا خ_ ن_

راهچ نآ  زا  فرحود  زا  ارم  هدب  ربخ  هک  تف  _ب گ_ هار پ_س  ناگدـنوش .  تیادـهو  نالوسرو  ناقیدـص  رب  هدومرفن  لزان  هک 
 : فرح راهچ  نآ  همه  هب  اروت  مهد  یم  ربخ  دومرف : تسیچ ؟  نآ  هک  تسا  نیمز  رد  هک  یفرح 

 ( . اِصلُْخم ملسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  هّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  َهَِیناّثلاَو  اِیقاب ؛ َُهل  َکیرَشال  ُهَدْحَو  ُهّللا  ِّالا  َهِلاالَف  َّنُهیلُوا  اّمَا  ) 

؛  لاو _ حا _د ب_ر ج_م_ي_ع  _ي ب_شا قا یلا ك_ه ب_ _ت ب_ر ح_ سا _ي_د  حو _ه_ا پ_س ت_ نآ لوا  _ا  ما
لها ام  هکنآ  موسو  شیالآ ؛  زا  دشاب  هدش  صلاخ  هک  یلاح  رب  تسا  ملسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  هانپ  تلاسر  ترضح  تلاسر  مودو 

هب ادخ  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  هّللا  لوسرو  مییادخ  لوسر  زا  امو  دنـشاب  ام م_ي  زا  ام  نایعیـش  هکنآ  مراهچو  میربمغیپ ؛  تیب 
هک تسا  ینامسیرو  لب  هطساو ح_ هب  ادخ  هب  ربمغیپو  ربمغیپ  هب  امو  ام  هب  ام  هعیش  قلعتو  لا  _ص_ تا _ن  يا ي_ع_ن_ي  یببس ، 
ادَّم _َ ُ_ح َّنَا م َُهل َو  _َك  ير _َ شال ُهَد  _ْ حَو هّللا  ِّالا  َهِلاال  ْنَا  ْدَهْشَا  تفگ ( :  بهار  سپ  تبحمو ،  تیالو  اب  تسا  نید  نآ ،  زا  دارم 

هک مهد  یم  تدا  ي_ع_ن_ي ش_ه_ ملسو ؛ )  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ِهّللا  ُلوُسَر 
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هکنیاو تساادخ  لوسر  ملـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  دّمحم  هکنیاو  اروا  تسین  کیرـش  هک  اتکی  يادخ  رگم  تسین  یتدابع  قحتـسم 
نایعیـش هکنیاو  نیقولخم  زا  دیتسه  ادخ  هدیزگرب  ام  _ن_ك_ه ش_ ياو _ت  سا ح_ق  یلاعت ،  يادـخ  دزن  زا  تسا  هدروآ  هچنآ 

: دومرف یمو  هداد .  رارق  ادـخ  هک  یتبقاع  تسا  ناش  _ يا يار  زاو ب_ _ن_د  نا _ گد هدر ش_ راو ش_م_ _ خو دـنناگزیکاپ  امش 
شیات _ سو _م_د  حو رد ع_ق_ب_ي  تمعن  رپ  تشهبو  اـیند  رد  تسا  ترـصنو  رفظ  هکوکین  ماجنارـس  ینعی  َنیقَّتُْمِلل ؛ ُهَِبقاـْعلاَو 

ار اهنآو  یهالکو  شفکو  یناسلیط  یناتسهوق  نهاری  _ پو يزخ  هّبج  ترضح ،  دیبلط  سپ  تسا ،  نیملاع  راگدرورپ  هک  ار  يادخ 
(32  .) متفه رد  مدش  هنتخ  نم  تفگوا  نک  هنتخ  ار  دوخ  هک  درم  نآ  هب  دومرفو  تشاذگ  رهظ  زامنووا  هب  داد ،

یموتحم ك_ه هّللا  ءامـسا  تفگ  هک  بهار  مالک  حرـش  رد  یفاـک )  حرـش  رد (  لـیلخالم  باـنج  لـیبن  لـضاف  هک  دـیوگ : فل  ؤم 
یل _ عو _س_ي_ن  حو نسحو  یلع  هک  تسا  ماـما  تفه  مسا  تفه ،  هب  دارم  هدوـمرف :  تسا ،  تفه  دوـش  یم  در ن_ شلئا  س_
رد ك_ت_با _ت  شذ _ گو تـسا  مـسا  هدزاود  ناــمز  نـیا  رد  سپ  تـسا ،  مالــسلا  مــهیلع  یــسومو  رفعج  ّ_د و  _ح_م مو
 ( . اِنتَفِْرعَِمب ِّالا  الَمَع  ِدابِْعلا  َنِم  ُهّللا  ُلَبْقَیال  یتَّلا  یَنْـسُْحلا  ُءامْـسَالا  ِهّللاو  ُنَْحن  هک (  موسو  تسیب  باب  مراهچ  ثیدح  رد  دـیحو  _ تلا

(33)

هکرابم یما  _ سا ار ك_ه  _ يز دـنتفگ : یم  ار  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  مامت  مسا  تفه  هب  دارم  ناشیا  دوب  بوخ  دـیوگ : ریق  ف_
 ، ح_س_ن _م_ه ،  طا ف_ یل ،  ع_ ّ_د ، م_ح_م كراـبم :  ياـهمان  نآ  تسا  نیاو  دـنک  یمن  زواـجت  نآ  زاو  تسا  تفه  ناـشیا 

یناثملا عبس  هدش (  _ل  يوءا _ه ه_م_ي_ن ت_ بو مال .  _ سلا _ه_م  یل _ي ع_ سو م_ ج_ع_ف_ر ، ح_س_ي_ن ، 
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(34  ( .) َمیظَْعلا َنآْرُْقلا  َِیناثَْملا َو  َنِم  اْعبَس  َكاْنیَتآ  ْدََقل  َو  یلاعت (  يادخ  لوق  رد  ( 

(35  ( .) ٍناْطلُس ْنِم  اِهب  ُهّللا  َلَْزنَا  ام  ْمُکُؤابآ  ُْمْتنَا َو  اهوُُمْتیَّمَس  ٌءامْسَا  ِّالا  َیِه  ْنِا  هفیرش (  هیآ  نیا  ینعم  اماو 

زا _ب_ل  قو _ت  سا _ج_م  نــــلا هرو  رد س_ _ه  كرا _ه م_ب_ يآ _ن  يا _س_ت ك_ه  نآ نآ  _ر  ها _ ظو _ط_ن  بو
اِذا َکـْل  _ِ ت ْ_ث_ي ،  نُـالا َُهل  ْ_ُر َو  كِّذـلا ُمَُکلَا  يرْخُـالا ،  َهَِثلاـّثلا  َهوـنِم  يّزُْعلا َو  َتّـاللا َو  ُُمْتیَاَرَفَا  تـسا ( :  _تا  يآ _ن  يا نآ 

(36  ( .) هی الا  ٌءامْسَا  ِّالا  َیِه  ْنِا  يزیَض ،  ٌهَم  _ْ ِ_س ق

یموسو يزع )  ار (  يرگیدو  تال ع (_ ار (  یکی  دندوب  هتشاذگ  یمسا  مادک  ره  يارب  دنتشاد  یتب  هس  نیکرـشم  هکنآ  شلـصاحو 
میقموا دزن  _ت ك_ه  سا نآ  تال م_س_ت_ح_ق  _ك_ه  نآ را  _ت_ب_ عا اهنآ ب_ه  رب  اهمان  نیا  قـالطا  و  تاـنم )  ار ( 

: دـیامرف یم  یلاعت  قح  دـنزیرب ، ینابرق  نوخوا  دزن  هکنآ  راوازـس  تانمو  دـنراد  مرکموززعم  اروا  هکنآ  يزعو  تداـبع  يارب  دـندش 
_د يا هدا  ما ن_ه_ هک ن_ یمسم  یب  دنچ  ییاهمـسا  رگم  دیا  هداد  رارق  دوخ  يادخ  ار  ناشیا  امـش  هک  اهتب  _ن  يا ن_ي_س_ت 

 . یناهرب چیه  اهنآ  قدص  هب  یلاعت  يادخ  تسا  هداتسرفن  امش ، ناردپو  ام  ار ش_ _ه_ا  نآ

(37 (؛ )  يدُْهلا ُمُهَّبَر  ْنِم  ْمُهَءاَج  ْدََقل  ُسُْفنَالا َو  يَوَهَت  ام  َّنَّظلا َو  ِّالا  َنوُِعبَِّتی  ْنِا  _ت (  سا _ن  يا _ه  يآ _ن  يا _ت_م_ه  تو

ياهــسفن دــنک  یم  شهاوــخ  هـک  ار  هـچنآ  رگمو  ار  ناــمگ  رگم  نیکرــشم  دــن  يور ن_م_ي ك_ن_ ي_ع_ن_ي پ_ي_
_ر ها ظ_ _ت .  سا ناشیا  تیاده  ببـس  هچنآ  ناشراگدرورپ  بناج  زا  ار  ناشیا  تسا  هدـمآ  هک  قیق  _ه ت_ح_ بو نا  _ش_ يا

يافلخ رد  سپ  هیآ  نطاب  ماماو  تس  هرهاظ ا  ياهتب  رد  دش  مولعم  هیآ 
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ؤـملاریما م_ن_ي_ن ك_ه ـالثم  دنتـشاذگ ، هجو  یب  ياـهمانو  یمـسم  یب  ياهمـسا  اـهنآ  يارب  هک  تسا  گرزب  تب  هـسو  روـج 
.اذکهو دنداد  لیوحت  _گ_ر  يد _ي  دو ب_ه ج_يا _ت ب_ يالو ها  تر ش_ _ي ح_ض_ نا _م_ سآ _ب  قل

تسا مالسلا  هیلع  مظاک  ترضح  تازجعمو  _ل  يالد زا  هر  _ ها هز ب_ _ر چ_ن_د م_ع_ج_ كذ رد  مو :  ف_ص_ل س_

ملاس نب  ماشه  ریمض  زا  تسا  ترضح  نآ  رابخا  لوا _ 

تر _تا ح_ض_ فو زا  دـعب  میدوـب  هنیدـم  رد  قاـطلا  نم  ؤـم  رفعجوـباو  نم  هک  ملاـس  نب  ماـشه  زا  هدرک  تـیاور  یـشک  خـیش 
نم شردـپ ،  زا  دـعب  _ت  سا ما  _ ما تر  نآ ح_ض_ رـسپ  هّللادـبع  هـکنآ  رب  دـندوب  هدـش  عـمج  مدرمو  مالـسلا  هـیل  قدا ع_ ص_

گرزب دنزرف  رد  تماما  رما  هک  دنا  هدرک  تیاور  هکنآ  ببس  هب  دنا  هدش  عمجوا  رود  رب  مدرم  میدید  میدش  دراووا  رب  زین  رفعجوباو 
یم شردـپ  زا  هک  ناـنچمه  میدیـسرپ  هلءاـسم  وا  زاو  میدـش  لـخاد  اـم  .دـشابن  تفآ ]   ] _ت ها _ب ع_ حا هـک ص_ یماداـم  تـسا 

 . میدیسرپ

 ، مـهرد جــنپ  مـهرد  تـسیود  رد  تـفگ :  تـسا ؟  بــجاو  رادــقم  هــچ  رد  _تا  كز _ه  كوا زا  _م  يد _ي_ سر پ_س پ_
يز نینچ چ_ي_ هئجرم  هّللاو  میتـفگ :  دـهدب ، تاـکز  مینو  مهردود  تفگ :  دـنک ؟ هـچ  مـهرد  رد ص_د  گ_ف_ت_ي_م : 

، دنیوگ یم  هچ  هئجرم  مناد  هّللاو ك_ه م_ن ن_م_ي  تفگو :  درک  دنلب  نامسآ  هب  اهتسد  هّللادبع  ییوگ ،  یموت  هک  دنیوگ  یمن 
یمن ناریحو ،  نایرگ  میتسـشن  هنیدم  ياه  هچوک  ضعب  رد  _ع_ف_ر  جو _ باو نم  تلالـض .  تلاح  هب  میدـش  نوریبوا  دزن  زا  ام 
هلزت ای م_ع_ هیدیز  ای  هیردـق  يوس  هب  ای  میور  هئجرم  يوس  هب  میتفگ  یم  می ،  ار ق_ص_د ك_ن_ _ه  كو میورب  اجک  میتسناد 

نم ایب ، هک  دوخ  تسد  اب  درک  هراشا  نم  يوس  هب  هک  اروا  متخانش  مین  هک  ار  يدرمریپ  مدید  نم  هک  میدوب  لاح  نیا  رد  جراوخ ؟  ای 
، دشاب روصنم  سوساج  وا  هک  مدیسرت 
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مال _ سلا هیلع  قداص  رفعج  ماـما  هعیـش  دنـشاب  هتـشاد  هظحـالم  هک  دو  هداد ب_ رار  نا ق_ _ سو _ سا _ن_ه ج_ يد رد م_ نوچ 
رودوـت هـک  مـتفگ  رف  _ع_ جو _ با هـب  دـشاب  ناـشیا  زاوا  هـک  مدیـسرت  نـم  دـننزب ، ندرگ  اروا  درک  قاـف  _ تا ب_ر ه_ر ك_س 

 ، يرواین رد  نتـشک  هب  ار  دوخ  تهج  یب  هکوش  رود  سپ  اروت  هن  هتـساوخ  ارم  درم  نیا  نکل  وت ، ربو  مدوخ  رب  مفئاـخ  نم  اـنامهوش 
هناخ رد  اـت  درب  ارم  سپ  دـش  مهاوخن  صـالخوا  تسد  زا  هک  متـشاد  ناـمگو  متفر  خیـش  نآ  هارمه  نم  دـش ، رود  يردـق  رفعجوبا 

 : تسا ب_ه م_ن گ_ف_ت يارـس  رد  رب  یمداخ  مدـید  سپ  تفرو .  تشاذـگو  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تر  ح_ض_
دو _ مر پ_س ف_ _ت ،  سا مال  _ سلا هیلع  یـسوم  نسحلاوبا  ترـضح  مدید  مدش  لخاد  دنک ، تمحر  اروت  ادخو  _ل ش_ خاد
نم يوس  هب  نم ،  يوس  هب  نم ،  يوس  هب  جراوخ ،  يوسب  هنو  هلزتعم  هنو  هیدیز  هنو  هیردـق  هنو  هئجرم  يوسب  هن  نم  هب  ًءاد  _ت_ با

_ت ياد ف_ متفگ :  يرآ ،  دومرف : تشذگرد ؟  توم  هب  متفگ :  يرآ ،  دومرف : تشذگرد ؟  ایند  زا  تردپ  موش  تیادف  متفگ :  ، 
، ارو در ت_ _د ك_ هاو تیادـه خ_ اروت ، تیادـه  دـهاوخب  ادـخ  رگا  دوـمرف : وا ؟ زا  دـعب  تسا  يار م_ا  زا ب_ مو ك_ي  ش_

ْنَا َهّللاُد  _ْ َ_ب _ُد ع ير _ُ ي دو : _ مر ف_ تردـپ ،  زا  دـعب  تساوا  هک  دـنک  یم  ناـمگ  هّللادـبع  موش  تیاد  ف_ گ_ف_ت_م : 
ترضح تسا ؟  امش  ردپ  زا  دعب  یک  هک  مدیسرپ  هرا  _ بود دوشن ، هدرک  تدابع  ادخ  هک  دهاوخ  یم  هّللادبع  هّللا ؛  َ_َد  ْ_ب ُ_ع يال

دو ب_ا خ_ ار ، _ن  يا _م  يو ن_م_ي گ_ دو : _ مر ف_ ما ؟  _ ما _ي  يو ت_ مـــتفگ :  دوــــمرف ، قباــــس  باوــــج  ناــــمه 
مدر بو ن_ك_ ار خ_ لا  گ_ف_ت_م س_ؤ 
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رب تر  نآ ح_ض_ زا  _ظ_م_ت  عو تبیه  نادـنچ  سپ  هن ،  دومرف  تسه ؟  یماـما  امـش  رب  موـش  تیاد  ف_ گ_ف_ت_م :  ، 
_ت_ش مد _ت_ي ك_ه خ_ قو رد  دراو م_ي ش_د  نم  رب  شردـپ  زا  هچنآ  زا  هدایز  دـناد  یمن  ادـخ  زج  هک  دـش  لـخاد  نم 
ترد س_ؤ زا پ_ _چ_ه  نآ زا ش_م_ا  لا ك_ن_م  مو س_ؤ  _ت ش_ ياد ف_ _م گ_ف_ت_م :  يد _ي_ سر م_ي 

ندـش هتـشک  میب  ینک  شاف  رگا  هک  نکم  _شا  فوو باو ب_ش_ن_ _ جو لا ك_ن  س_ؤ  دو : _ مر ف_ مدر ؟  لا م_ي ك_
هعیـشووت هعیـش  موـش  تیادـف  متفگ :  تسا ،  ییاـیردوا  هک  مـتفا  ي_ تر ،  نآ ح_ض_ زا  مدر  لا ك_ ؤـس  سپ  تـفگ :  تـسا . 

ره دومرف : وت ؟ تما  _ ما ار ب_ه  ناـشیا  مناوخبو  ناـشیا  يوس  هب  منک  اـقلا  اروت  بلطم  اـیآ  دـنا  تریحو  تلـال  رد ض_ ترد  پ_
شاف رگا  دـنیامن و  نامت  نا ع_ه_د ك_ه ك_ _ش_ يا زا  رگاو  هد  عالطا  ینک  هدـهاشموا  زا  حالـصو  دـشر  راـثآ  هک  ار  مادـک 

 . شقلح رب  شکرابم  تسد  هب  درک  هراشاو  تسا  حبذ  نآ  سپ  دننک 

نآ تمدـخ  نایعیـش  داد ، عـالطا  نایعیـش  ریاـسو  ریـصبوباو  رمع  نب  لـضفمو  قاـط  نم  ؤـم  هـبو  دـمآ  نوری  ما ب_ پ_س ه_ش_
یم _ نو ار  هّللاد  دز ع_ب_ _ت_ن ن_ فر دندرک  كرت  مدرمو  ترـضح  نآ  تماما  هب  دندرک  یم  نیقیو  دندیـسر  یم  ترـضح 

تفگ ماـشه  درک ، قرفتموـت  رود  زا  ار  ناـشیا  ملاـس  نب  ماـشه  دـنتفگ : درک  قـیقحت  نآ  ببـس  زا  هّللادـبع  یمک ،  رگموا  دزن  تفر 
(38) .دننزب دننک  ادیپ  ارم  هاگره  هک  دوب  هتشامگ  ار  یتعامج 

نآ رد  تسا  ترضح  نآ  تازجعمو  لیالد  زا  يا  هلمجو  هیروباشین  هطیطش  ربخ  مود _ 

_د ند عـمج ش_ تفگ  هـک  ینـالوط  ربـخ  ردوا  ریغو  دـشار  نـب  یل  _ عو _ با زا  هدر  _ت ك_ ياور بو  _ شآ _ن ش_ه_ر  با
سپ ار  يروباشین  نب  یلع  دّمحم  همه ،  نیب  زا  دندرک  رایتخاو  روباشین  نایع  ش_ي_
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.در مـال ب_ب_ _ سلا هیلع  یـسوم  ماـما  يارب  هک  دـندادوا  هب  هماـج  هچراـپ  رازهودو  مـهرد  رازه  هاـجنپو  را  _ن_ يد راز  یس ه_
تشاد شزرا  مهرد  راهچو  دوب  هتـشر  نآ  دو  تسد خ_ هب  هک  ماخ  زا  يا  هراپو  حیحـص  مهرد  کی  دوب  هنم  ؤم  نز  هک  هطیط  _ شو

هیلع ماـما  قـح  نداتـسرف  زا  نکل  تسا ،  مک  هچ  رگا  متـسرف  یم  نم  هکنیا  ینعی  ِّقَْـحلا ) ؛ َنِم  ییحَتْـسَیال  َهـّللا  َّنِا  تـفگو ( :  دروآ 
نآ س_ؤ رد  يا ك_ه  هوزج  دـندروآ  تعاـمج  نآ  سپ  اـهَمَهْرِد ، )  ُْتیَّنَثَف  َلاـق  درک (  اـیح  دـیابن  دـشاب  _ر ك_م  گا مالـسلا 
_ت_ه شو لا ن_ _ي ي_ك س_ؤ  قرو رد ه_ر  قرو ،  دا  دو ب_ر ه_ف_ت_ _ش_ت_م_ل ب_ مو دو  _ي ب_ تـــــالا

شر _ يز رد  لا  س_ؤ  نآ  باو  ج_ ك_ه  _د  ندو ب_ _ت_ه  شاذ گ_ ه_م  يور  _ق_ي  _با مو _د  ندو ب_
نآ رب  دــــنب  هـــس  دــــنبرمک  _ث_ل  مو _د  ندو _ت_ه ب_ شاذ يور ه_م گ_ ار  _ي  قروود _ر  هو دو  _ت_ه ش_ شو ن_

مالـسلا هیلع  ماما  هب  هدب  بش  ار  هوزج  نیا  دنتفگو  دنکن  زا  ار ب_ نآ  یـسک  هک  دندوب  هدز  يرهم  يدـنب  ره  ربو  دـندوب  هدینابـسچ 
باوج هاگره  نیبب  نک  هظحالم  نکـشب و  اهنآ  زا  رهم  هبنپ  تسا  حیحـص  اهرهم  يدید  هاگره  ار پ_س  نآ  ریگب  بش  نآ  يادرفو 

ار لاو م_ا  _ ماـالاو ار  اـهلام  نآوا  هب  هدـب  سپ  تسا  اـهلام  قحتـسم  هک  تسا  یماـماوا  سپ  اـهرهم  نتـسکش  نودـب  هداد  ار  لـئاسم 
درک ناحتماو  حطفا  هّللادـبع  رب  دـش  لخادو  _ن_ه  يد فر ش_د ب_ه م_ نآ ش_خ_ص م_ش_ .ا  نادر ب_ه م_ _ گر ب_

 . تسین ماماوا  هک  تفای  اروا 

رد گ_ف_ت :  _ت ،  سار هار  نک ب_ه  تیادـه  ارم  اراگدرورپ  ِطارِّصلا ؛ )  ِءاوَس  یِلا  ینِدـْهَا  ِّبَر  تفگ ( :  یمو  دـمآ  نوریب 
يرسپ هاگان  مدوب  هداتسیا  هک  _ن ب_ي_ن  يا

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1624 

http://www.ghaemiyeh.com


رفعج نب  یسوم  ترضح  هناخ  هب  ارم  درب  سپ  _ي  هاو ار ك_ه م_ي خ_ نآ ك_س  _ت ك_ن  _با جا دیوگ  یم  هک  مدید  ار 
یم گنهآ  هچ  ياربو  رفعجوبا  يا  يوش  یم  دـیمون  هچ  يارب  نم  هب  دومرف  دـید  ارم  ترـض  نآ ح_ نو  مال پ_س چ_ _ سلا هیلع 
مدج دجـسم  رد  رب  هزمحوبا  اروت  دیناسان  _ا ن_ش_ يآ ادخ ، یلوو  هّللا  هجح  منم  يآ  نم  يوس  هب  يراصنو ،  دوهی  يوس  هب  ینک 

رد تساوت  هیلا  جاتح  _چ_ه م_ نآ _ت ب_ه ج_م_ي_ع  سا هوز  رد ج_ یلیاـسم ك_ه  زا  مداد  باوج  نم  هک  دومرف  هاـگنآ  ، 
مهرد دصراهچ  هک  تسا  يا  هسیک  ردو  تسا  قنادودو  مهرد  کی  شنزو  هک  ار  هطیطش  مهرد  روایبو  ارنآ  روایب  سپ  هتـشذگ  زور 

خلب لـها  زا  هـک  تـسا  يرداربود  _ه  ما هراو ج_ رد پ_ش_ت_ اروا  ما  هرا خ_ نآ پ_ روا  _ت و ب_ي_ سا نآ  رد  يراو  زاو 
.دنا

دوــب و هدوــمرف  رما  هـک  ار  هـچ  _ نآ مدروآو  _د  ير مــل پ_ تر ع_ق_ نآ ح_ض_ _ش  _يا مر زا ف_ يوار گ_ف_ت : 
نم هـــب  درکورو  شا  هچراـــپ  اـــب  ار  هطیطـــش  مـــهرد  _ت  شادر تر پ_س ب_ نآ ح_ض_ _ت_م پ_ي_ش  شاذ گ_

ار لوپ  نایمه  نیاوا  هب  هدـبو  ارم  مال  هطیطـش س_ هب  ناسرب  رفعجوبا ! يا  ِّقَْحلا ، )  َنِم  ییْح  _َ ْ_ت َ_س يال َهّللا  َّنِا  دو ( : _ مر _ فو
ادیـص هیرق  نامدوخ  هیرق  زا  شا  هبنپ  هک  مدوخ  ياهنفک  زا  يا  هقـشوت  يارب  مداتـسرف  هیدـهوگب  دومرف : سپ  دوب  مهرد  لـهچ  نآو 
هتــشر ار  نآ  مالــسلا  هـیلع  قداـص  ترــضح  رتـخد  هـمیل  مر ح_ _ هاو _ خو _ت  سا مــال  _ سلا _ه_ا  یل ار ع_ _ هز همطاــف  هـیرق 

لو _ صو زور  زا  زور  هدزو  ن_ _ي  ب_شا م_ي  هد  _ نزو ت_ ك_ه  ش_ط_ي_ط_ه  _ه  بو _گ_ بو
یم ك_ن_ي و ب_ي_س_ت تدوخ  جرخ  ار  نایمه  نآ  زا  مهرد  هدزناش  سپ  مهاردو ،  هقـش  لوصو  _ع_ف_ر و  جو _ با

ار نآ  _م  هرد را  _ه_ چو

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1625 

http://www.ghaemiyeh.com


درم نآ  هب  دومرف  هاگنآ  وت ، رب  دـناوخ  مهاوخ  زا  _ن ن_م_ موو بناج ت_ زا  دوش  یم  مزال  هچنآو  تدوخ  هقدـص  دـیهد  یم  رارق 
هب ار  اـهلام  نـیا  دوـمرف : سپ  اروـت ، دراد  یم  هاــگن  رتـهب  نآ  هـک  اریز  نا ك_ن ؛  يدــید ك_ت_م_ ارم  هاــگره  رفعجوـبا ! يا 

_ب_ي_ن بو _ت  سا هد  هدز ش_ هوز  _ا ك_ه ب_ر ج_ هر _ن م_ه_ يا زا  زا ك_ن  _ بو نادر  _ گر شناـــــبحاص ب_
_ت سدو حیحـص  مدید  اهرهم  هب  مدرک  هاگن  تفگ :  يروایب ،  ار  نآ  هکنآ  زا  شیپ  هن  ای  ما  هداد  ار  لیاسم  باو  _ا ج_ يآ ك_ه 

هلءاس _ن م_ يا رد  ملا  دـیامرف ع_ یم  هچ  تسا  هتـشون  مدـید  ار  نآ  ياهطـسو  زا  یکی  مدوش  _ت پ_س گ_ سا هدرو  ن_خ_
کل ردو م_ _م  يد زا ق_ هدو  کـل م_ن ب_ رد م_ هک  یکولمم  ره  منک  دازآ  هک  ادـخ  يارب  زا  مدرک  رذـن  نم  تفگ  يدرم  هک 

هتـشون دوخ  فیرـش  تر ب_ه خ_ط  ح_ض_ _د ؟ نو دازآ ش_ دیاب  اهنآ  زا  کی  مادک  ینعی  اه  هدنب  زا  یتعا  _ت ج_م_ ساوا
نآ _ح_ت  صو _ل  یلدو هدو ،  _ بوا کـل  رد م_ ها  زا ش_ش م_ هک پ_ي_ش  یکولمم  ره  دوـش  دازآ  دـیاب  باوـج :  دوـب :

 : تسا یلاعت  يادخ  لوق 

_ف_ه ير _ه ش_ يآ _ن  يا رد  هــــکنآ ح_ق ت_ع_يا  دارم  ( 39  ( .) ِمیدَْـقلا ِنوُجْرُْعلاَـک  َداـع  َیّتَح  َلِزاـنَم  ُهانْرَّدَـق  َرَمَْقلاَو  ) 
هبوا زا  ریبـعتو  هنهک  ياـمرخ  هشوـخ  بوـچ  هـب  دوـخ  لزاـنم  رد  زا س_ي_ر  ار ب_ع_د  ها  هدو م_ _ مر ت_ش_ب_ي_ه ف_

نآ میدق  سپ  دنک  یم  اد  _ت پ_ي_ یلال ترو ه_ ها ص_ تد ش_ش م_ رد م_ _ا  مر هشوخ خ_ بوچ  نوچو  هدومرف ،  میدق 
 . هدوبنوا کلم  رد  هام  شش  هک  تسا  یکولمم  تسا  میدق )  تفالخ (  هک  هزا ع (_ ت_ درذ و ( وا ب_گ_ رب  هام  شش  هک  تسا 

مدید رگید  يرهم  مدرک  زاب  سپ  _د : يو يوار گ_
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_ه قد اد ق_س_م ص_ يدر گ_ف_ت ب_ه خ_ هـلءا ك_ه م_ _ن م_س_ يا رد  ملاــع )  دــیامرف (  یم  هـچ  دوـب  هتــشون 
لا س_ؤ  _ر  يز رد  تر  ح_ض_ _د ؟ هد _ه  قد ص_ _د  ب_يا راد  م_ق_ چ_ه  ير ،  ك_ث_ي_ لا  م_ داد  _د  هاو خ_

شلاـــم هدروـــخ  دـــنگوس  هـــک  نآ ك_س  ها  _ گر ه_ باو :  ج_ دو : _ت_ه ب_ شو دو ن_ _ف خ_ ير ب_ه خ_ط ش_
_ت سا _م  هرد _ر  گاو _د  هد قدصت  رتش  راهچو  داتشه  تسا  رتش  رگاو  دهد  هقدص  دنفسوگ  راهچو  داتشه  تسا ،  دنفسو  گ_

؛ ) 40  ( ) ٍهریثَک َنِطاوَم  ِیف  ُهّللا  مُکَرَـصَن  ْدََقل  َو  تسا (  یلاعت  يادخ  لوق  _ن  يا _ل ب_ر  یلدو _م ،  هرد را  _ه_ چو دا  ه_ش_ت_
ار ملسو  هلآو  _ه  یل هّللا ع_ یل  ربمغیپ ص_ ياهنطوم  میدرمش  .رایـسب  ياهنطوم  رد  دنوادخ  ار  امـش  درک  يرای  هک  قیقحت  هب  ینعی 

 . هدومرف فصو  ریثک )  هب (  ار  اهنطوم  نآ  یلاعت  قح  هک  هدوب  نطوم  راهچو  داتشه  میتفای  هیآ ،  نیا  لوزن  زا  شیپ 

ربـق درک  شبن  يدرم  هک  هلءاـسم  نیا  رد  ملاـع )  دـیامرف (  یم  هچ  دوب  هتـشون  مدـید  ار  موس  رهم  متـسکش  سپ  _د : يو يوار گ_
؟ دیدزد ار  شنفک  دیرب و  ار  هدرم  رس  سپ  ار  يا  هدرم 

یم مزالو  راوتـساو ، زرح  ياج  زا  ار  نفک  شندیدزد  تهج  هب  دـنرب  یم  ار  درم  نآ  تسد  باوج :  دوخ : طخ  هب  دوب  هدومرف  موقرم 
، اروا حور  هکنآ  زا  شیپ  ردام  مکش  رد  هچب  هلزنم  هب  ار  هدرم  میا  هداد  رارق  ام  هک  اریز  تیم ؛  رس  ندیرب  يارب  یفرشا  دص  اروا  دوش 

نا _ سار هب خ_ نوـچ  ناـسارخ ،  هب  تشگرب  صخـش  نآ  سپ  هلءاـسم .  رخآ  اـت  راـنید ، تسیب  هفطن  رد  مـیداد  رارقو  دوـش  هدـیمد 
درو دومر  لو ن_ف_ ار ق_ب_ نا  _ شلاو _ ما تر  ار ك_ه ح_ض_ _ي  صا _خ_ شا _د  يد _ي_د  سر
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_ي_د نا _ سروا ار ب_ه  تر  مالــس ح_ض_ سپ  تـسا ،  یقاــب  قــح  بهذــم  رب  هطیطــشو  دــنا  هدــش  بهذــم  یحطف  درک 
دوـب هدـنز  زور  هدزوـن  سپ  _ي_د ، نا _ سروا هـب  دوـب  هداتـسرفوا  يارب  ترـض  _ق_ه ك_ف_ن ك_ه ح_ شو نا  _م_ي_ هو

رتش رب  راوس  هک  یلاح  رد  دـمآوا  يار ت_ج_ه_ي_ز  تر ب_ تفای ح_ض_ تاـفو  نوچو  دوب ، هدومرف  ترـضح  هک  ناـنچمه 
هد یهاـگآ  دوـمرفو  ناـبایب  فرط  هب  تـش  _ گر _ بو هد  دو ش_ راو ب_ر ش_ت_ر خ_ دـش س_ غراـفوا  رما  زا  نوـچو  دوـب ،
زا تسا  نم  يارجم  يراـج  هـک  یـسکو  نـم  هـک  ناـشیا  هبوـگبو  ار  مـال م_ نا س_ _ش_ يا نا ب_ه  _ سر _ بو ار  دوـخ  ناراـی 

ادـخ زا  سپ  دیـشاب  هک  يرهـش  ره  رد  امـش  ياه  هزانج  هب  میوش  رـضاح  دـیاب  _ك_ه  نآ زا  _م  يرا _ چا _ نو _د  بـال نا  _ ما _ ما
(41  .) ناتدوخ رما  رد  دیزیهرپب 

 ، نا هدر  تیاور ن_ق_ل ن_ك_ رد  ماـمتلاب  ار  ترـضح  باوـج  تـیم  رـس  ندـیرب  زا  لا  ؤـس  باوـج  رد  هـک  دـیوگ : فـل  م_ؤ 
مولعم مالـسلا  هیلع  مظاک  ترـضح  باو  نآ ج_ رکذ  رد  هک  هدش  دراو  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رد ب_با  _ت_ي  ياور

روـصنم دزن  _ت  فر _ب  جا _ي_ع ح_ بر هدر ك_ه  بوـشآ ن_ق_ل ك_ رهـش  نبا  هک  تسا  نیا  تیاور  نآو ،  دوـش ، یم 
شندرم زا  دـعب  ار  وا  رـسوو  هدرم  تست  يالوم  هک  نالف  هتـشذگ  بش  نینم !  ؤملاریما  ای  تفگو :  دوب  هناخ  فاوط  رد  هک  یلاح  رد 

اهق _ فو _ي_ه_ا  ضا زا ق_ رگید  یعمجو  یلیل  یبا  نباو  همربش  نبا  هب  تفگو  درک  بضغو  دـش  هتخورفارب  روصنم  دـنا ، هدـیرب 
رو م_ي _ن_ص_ مو يز ن_ي_س_ت  هلءاسم چ_ي_ نیا  رد  اـم  دزن  هک  دـنتفگ  یماـمت  هلءاـسم ،  نیا  رد  دـنیوگ  یم  هچ  هک 

لا نیا ح_ رد  مشکن ،  ای  هدرک  راک  نیا  هک  ار  صخش  نآ  گ_ف_ت ب_ك_ش_م 
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رد س_ع_ي _ل  خاد مــــال  _ سلا _ه  یل ّ_د ع_ رو ك_ه ج_ع_ف_ر ب_ن م_ح_م گ_ف_ت_ن_د ب_ه م_ن_ص_
باوج ترـضح  نآ  زا  دیـسرپ  نوـچ  عـیبر  سرپـبوا ،  زا  ار  هلءاـسم  نیاورب  _ي_ع گ_ف_ت  بر رو ب_ه  ش_د م_ن_ص_
.دهدب یفرـشا  دص  دیاب  ارچ  هکوا  زا  سرپب  هک  دنتفگ  اهقف  روصنم  هب  تفگ  نوچ  دهدب  رانید  دص  صخـش  نآ  دـیابوگب  هک  دومرف 

ندـش هغـضم  ردو  راـنید  تسیب  ندـش  هـقلع  ردو  تـسا  راـنید  تـسیب  هـفطن  رد  هـید  دوـمر : مـال ف_ _ سلا هـیلع  قداـص  ترـضح 
يار ه_ر ینعی ب_ راـنید ، تـسیب  مـحل  ندروآ  نوریب  ردو  راـنید  تـسیب  ناوختــسا  ندـی  _ يور ردو  را  _ن_ يد ب_ي_س_ت 
زا دعبو  دوش ، یم  رانید  دص  هدـیمدن  حور  زونهو  دوش  یم  مامت  شتقلخ  هک  يا  هبترم  ات  دوش  یم  دایز  رانید  تسیب  _ب_ه  تر م_

زونهو هرک  ریس  ار  بتارم  نیا  هک  تسا  مکـش  رد  هچب  هلزنم  هب  هدرمو  دوش  یم  رخآ  قلخو  دهد  یم  حور  اروا  یلاعت  قح  راوطا  نیا 
تفگ هاگنآ  دندمآرد  تفگـش  هب  باوج  نیا  زا  یگمه  درک  لقن  ار  ترـضح  باوجو  تشگرب  _ي_ع  بر هدیمدن ،  نآ  رد  حور 

_ه ثرو لا  م_ _د  سر م_ي  م_ي_ت ب_ه ك_ه  _ن  يا _ه  يد تر ك_ه  نآ ح_ض_ زا  سر  _پ_ بو در  _ گر ب_
؛  _ه ن_ي_س_ت ثرو لا  نآ م_ زا  ه_ي_چ چ_ي_ز  _د : ندو _ مر باو ف_ رد ج_ تر  ح_ض_ _ت ي_ا ن_ه ؟  سا

يارب داد  جح  لا  نآ م_ _د ب_ه  _ش ب_يا ندر زا م_ دعب  هدیـسروا  ندـب  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  لباقم  رد  هید  نیا  هک  ار  _ يز
(42) .ریخ هار  رد  درک  شفرص  ایوا  بناج  زا  داد  هقدص  ای  تیم 

ترضح نآ  لیالد  زا  در  هد ك_ _ ها _چ_ه م_ش_ نآو یلا  _ بز دلا  _ خو _ با _ث  يد ح_ مو _  س_

_ه یل _ي ع_ سو ماما م_ ترضح  دندرب  یم  هک  یتقو  تفگ :  هک  یلابز  دلاخوبا  زا  هدرک  _ت  ياور _ن_ي  یل ش_ي_خ ك_
تر دو ك_ه ح_ض_ _ب_ه ب_ تر لوا م_ _ن  ياو _ي  سا يد ع_ب_ دز م_ه_ ار ب_ه ن_ مال  _ سلا
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یم نخـسوا  اـب  نـم  سپ  هـلا ،  _ بز تر ب_ه  نآ ح_ض_ دو  _ مر لز ف_ _د م_ن_ ندروآ قار  _ن_ه ب_ه ع_ يد زا م_ ار 
؟  ارو غ_م_ن_كا ار ك_ه م_ي ب_ي_ن_م ت_ هد م_ دـــلا چ_ه ش_ _ خو _ با دوـــمرف : دـــید  كاـــنمغ  هــک  مـــتفگ 
اب هک  مناد  یمنو  كاب  یب  ملاظ  نیا  دزن  هب  دـنرب  یم  اروت  هکنآ  لاـحو  مشاـب  _ه غ_م_ن_كا ن_ نو چ_گ_ گ_ف_ت_م : 
زا زور  نـــال  ها ف_ _ گر ه_ دو ، _د ب_ هاو _ي ن_خ_ ب_ر م_ن ب_كا دو : _ مر ف_ در ، دـــهاوخ ك_ هچوـــت  باـــنج 
زور ات  اهزورو  اههام  ندرمـش  زج  متـشادن  یّمه  نم  تفگ :  دـلاخوبا  لیم ،  لوا  رد  ارم  نک  لابق  _ت_ سا دو  ها ش_ نـال م_ ف_
درک هسوسو  نم  هنی  رد س_ ناطیـشو  دـنک  بورغ  باتفآ  هک  دـش  کیدزن  اـت  نآ  دزن  مدـنامو  لـیم  دزن  متفر  سپ  دیـسر  دوعو  م_

_ي ها دا ب_ه س_ي_ _ت_ فا مر  ها ن_ظ_ _ گا هـک ن_ دوـب  هدوـمرف  ترـضح  نآ  هـچنآ  رد  مـتفا  کـش  هـب  هـک  مدیــسرتو 
راطقولج رد  هک  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  مدـید  ار  ناشیا  مدرک  لابقتـسا  _د پ_س  مآ قار م_ي  _ب ع_ نا زا ج_ هل ك_ه  _ فا ق_

لو _ سر نبای  کیبل  متفگ :  دلاخوبا ! يا  يوگب  رگید  ٍدـِلاخا ) ! _ بَا ْ_ه_ا ي_ا  يَا دو ( : _ مر _د ف_ مآ یم  رتسا  رب  راوس  نارتش 
دمح متفگ :  دـنکفا ، کـش  هب  اروت  هک  ناطیـش  تشاد  تسود  هتبلا  نکم  کـش  دومرف : مل !  _ سو هلآو  _ه  یل هّللا ع_ یل  هّللا ص_

نا _ش_ يا يو  ار ب_ه س_ _ت_ي ك_ه م_ن  سرد هــب  دوـــمرف : ناـــملاظ ،  نآ  زا  ار  وـــت  داد  تاـــجن  هـــک  ار  ییادـــخ 
(43  .) ناشیا زا  دش  مهاوخن  صالخ  هک  تسا  _ش_ت_ن_ي  گر ب_

بیغ هب  تسا  ترضح  نآ  رابخا  رد  مراهچ _ 

ترضح ینعی  حلا )  دبع ص_ زا (  مدینش  تفگ :  هک  رامع  نب  قاحسا  زا  هریمع  نب  فیس  زا  هدرک  تیاور  ین  _ یل _ي_ز ك_ نو
اروا ندرم  ربخ  يدرم  هب  هک  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما 
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رد نوچ  شنایعیـش !  زا  يدرم  دریم  یم  نامز  هچ  هک  دـناد  یموا  اـنامه  هک  متفگ  دوخ  لد  رد  داـع  _ت_ب_ سا يور  زا  نم  داد ،
اهگرم ملع  تسناد  یم  ير  دیـشر ه_ج_ قاحـسا !  يا  دومرفو : كانبـضغ  مدآ  هیبـش  درک  نم  هبور  ترـضح  نآ  تشذـگ  نم  لد 

نکب قاحسا !  يا  دومر : نآ ف_ زا  ب_ع_د  نآ ،  _س_ت_ن  ناد هب  تسا  رتراوازـس  ماماو  دوش  یم  دراو  مدرم  رب  هک  ییاهالبو 
ناردار _ بو در  _ي م_ هاو _گ_ر خ_ يد لا  _ سود _ا  تو _ تو هد  ما ش_ ترمع ت_م_ هک  اریز  ینکب ؛  یهاوـخ  یم  هـچنآ 

_ت م_ي نا _ي_ خو ناـشیا  هملک  دوـش  یم  فـلتخم  هکنآ  اـت  یکدـنا  رگموـت  زا  دـعب  درک  دـنهاوخن  ثکموـت  تیب  لـهاوو  ت_
 : تفگ قاحـسا  َکِسْفَن . )  ِیف  َاذه  َناک  _َ ف ناشنمـشد (  ناشیا  هب  دنک  یم  تتامـش  هکنآ  ات  یـضعب  اب  ناشیا  زا  یـضعب  دـن  ك_

 . نم هنیس  رد  هدیسر  مه  هب  هچنآ  زا  منک  یم  رافغتسا  نم  متفگ 

سپ درک ، تاـــــفوو  یکدـــــنا  رگم  سلجم  نــــیا  زا  قا ب_ع_د  _ح_ سا در  _گ ن_ك_ نرد پ_س  _د : يو يوار گ_
_ي گد _ نزو _د  ند سل ش_ نا ك_م_ي ك_ه م_ف_ _ مز را م_گ_ر  دــــــــــــــــالوا ع_م_ _ت ب_ر  شذ ن_گ_

نآ لا  _ث_ مو _ه  برا _ض_ مو ضر  ق_ ناو  ع_ن_ ب_ه  ي_ع_ن_ي  ش_د  مدر  م_ لاو  _ ما ب_ه  نا  _ش_ يا
(44) .دنتشاد رایسب  لام  نا  _ شدو _ك_ه خ_ نآ زا  _د ب_ع_د  ندر _ي م_ي ك_ گد _ نز

هّمّرلا نطب  هب  هنیدم  زا  ضرالاّیط  هب  تسا  ترضح  نآ  ندمآرد  مجنپ _ 

ام يوس  هب  نیطقی  نب  یلع  داتسرف  دنتفگ : هک  دیمح  نب  نالفو  مالـس  نب  لیعامـسا  زا  هدر  _ت ك_ ياور ش_ي_خ ك_ش_ي 
تفگو ییاهذغاکو  لاوما  ام  هب  دادو  _ن_ه  يد دـیورب ب_ه م_ ههاریب  زاو  دـیوش  رود  فراعتم  هار  زاو  دـیرخب  هدـنور  رتشود  هک 
رتشودو هفوک  هب  میدمآ  ام  سپ  دباین ، عالطا  امـش  رما  هب  يدحا  دـیابو  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  هب  دـیناسرب  ار  اهنیا 

_ه شو _ تو دازو  _م  يد _ ير يو خ_ ق_
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هیلاـع هب  تسا  يداو  نآو  هّمّرلا _ ،  نطب  هب  میدیـسر  اـت  میتـفر  یم  ههاریب  زاو  میدـش  نوریب  هفوـک  زاو  میت  _ شادر س_ف_ر ب_
میدـمآ دورف  اه  هلحار  زا  دـنوش _  یم  عمتجم  مه  اب  اـجنآ  رد  هفوکو  هرـصب  لـها  هک  هنیدـم  هار  رد  تسا  یلزنم  نآ  دـنیوگ  دـجن ،

_ا بو ند  _ مآ در ب_ه  _ كور يراوس  نیب  نیا  رد  هاـگان  هک  میروخب  اذـغ  میتسـشنو  میتخیر  اـهنآ  دزن  فلعو  میتسب  ار  _ه_ا  نآ
نآ يارب  میتساـخرب  سپ  تسا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماـما  ترـضح  میدـید  دیـسر  اـم  کـیدزن  هک  نـیمه  ير ،  _ دو چ_كا _ بوا

ام هبو  ییاهذغاک  دوخ  نیتسآ  زا  دروآ  نوریب  سپ  میداد .  ترـضح  نآ  هب  دوب  ام  اب  هک  اهلامو  اهذغاکو  میدرک  مالـس  ترـضح و 
تــصخر رگا  سپ  هدیــسر  رخآ  هـب  اـم  هشوـتو  داز  هـک  میتـفگ  اــم  تـسا ،  امــش  ياهذــغاک  _ه_يا  باو نـیا ج_ دوـمرفو : داد 

هیل هــــّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  ترا ك_ن_ي_م ح_ض_ _ يز _م و  يو _ن_ه ش_ يد _ل م_ خاد _ي_د  _يا مر ف_
 ، ترضح نآ  يوس  هب  ار  دوخ  هشوت  میدروآ  نوریب  ام  هشوت ،  زا  تسا  امش  اب  هچنآ  دیروایب  دومرف : میریگب ،  هشوتو  ار  ملـسو  هلآو 
 ! _ه فو ار ب_ه ك_ _د ش_م_ا  نا _ سر _ن م_ي  يا دو : _ مر _ فو _ي_د  نادر دو گ_ _ت خ_ سد هب  ار  نآ  باـنج  نآ 
نا _ش_ يا ار ب_ا  حبـص  زاـمن  نم  هـک  یتـسرد  هـب  امـش  دـیدید  سپ  ملـسو  هـلآو  _ه  یل هـّللا ع_ یل  هـّللا ص_ لو  _ سر _ا  ماو

(45) .ادخ ظفح  رد  دیدرگرب  مروآ  یم  اج  هب  ناشیا  اب  مه  ار  رهظ  زامن  مهاوخ  یمو  ما  هتشاذ  گ_

ینعمود _د )  يد _ يد ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  هـّللا  لوـسر  هـک (  ترـض  نآ ح_ _ش  _يا مر ف_ _د : يو فـل گ_ م_ؤ 
مکح رد  ترایز ،  هب  برقو  دیدش  هنیدم  هب  کیدزن  هکنآ  یکی  دراد :
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هلآ _ه و  یل هــّللا ع_ یل  هــّللا ص_ لو  _ سر ؤر ي_ت  هــلز  ؤر ي_ت م_ن ب_ه م_ن_ _ك_ه  نآ مود  _ت ،  سا ترا  _ يز
لح نآ م_ زا  ها  _ گر _ت ه_ سا _ت  سرد _ن م_ع_ن_ي  ياو دیا ، هدید  ار  ربمغیپ  سپ  دـیدید  ارم  نوچ  _ت ،  سا مل  _ سو
مود ینعم  هک  منک  یم  ناـمگ  رقحاو  ( 46  ) تسا رهظا  لوا  ینعم  هدومرف  یـسلجم  همالع  .دشاب  يدعب  تفاسم  هنیدـم  ات  دـندوب  هک 

ن_ق_ل بو  _ شآ ش_ه_ر  _ن  با ك_ه  _ت  سا _ت_ي  ياور م_ع_ن_ي  _ن  يا ي_د  م_ؤ  و  _د  ب_شا رهظا 
ترـضح دنک ، ثیدـح  عامتـسا  ترـضح  زا  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  لزنم  رد  رب  دـمآ  هفینحوبا  یت  _ قو هدر ك_ه  ك_

جاتحم هک  يدح  هب  نس  زا  دیا  هدیسرن  امش  هّللا !  لوسر  نبا  ي_ تفگ :  هفینحوبا  دوب ، هدرک  اصع  رب  هیکت  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب 
 ، نآ هب  میوجب  كربت  متساوخ  نم  تسا  ربمغیپ  ياصع  اصع ، نیا  نکل  یتفگ  _ت ك_ه  سا چ_ن_ي_ن  دومرف : دیشاب ، اصع  هب 

دزالاب دوخ  عارذ  زا  نیتسآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  ار ، نآ  دـسوبب  هک  تساوخ  هزاجاو  اـصع  يوس  هب  هفینحوبا  تسجرب  سپ 
تسا و ترضحنآ  يوم  زا  نیاو  تسا  ملسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  هرشب  نیا  هک  يا  هتـسناد  دنگوس ! ادخ  هب  وا : هب  دومرفو 

(47) .ار اصع  یسوب  یمو  ارنآ  يا  هدیسوبن 

تابیغم رب  تسا  ترضح  نآ  عالطا  رد  مشش _ 

دومرفو دوب  یجئاوح  نآ  رد  هک  داد  نم  هب  يا  هعقر  مالسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  ریکب  نب  یـسوم  زا  يریمح 
نواـهتو یتسـسو  دوـخ  يالـص  _ر م_ يز رد  _ت_م  شاذ ار گ_ نآ  نم  نک  راـتفر  نآ  هب  تسا  هعقر  نیا  رد  هچره  هـک  نـم  هـب 

رد هعقر  نآ  مد ك_ه  _ يد تر  نآ ح_ض_ هب  متشذگ  سپ  نآ ،  هرابرد  مدرک 
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يا _ت ،  سا _ه  نا رد خ_ گ_ف_ت_م :  _ت ؟  سا اـجک  هـعقر  هـک  نـم  زا  دیــسرپ  سپ  تـسا ،  باــنج  نآ  فیرــش  تـسد 
مهاوــخ بــضغ  _ر ن_ه  گاو نآ  يز ع_م_ل ك_ن ب_ه  ار ب_ه چ_ي_ مدر ت_و  _ر ك_ ما ها  _ گر ه_ _ي !  سو م_

(48) .دنا هداد  ترضح  نآ  هب  نج  ياه  هچب  زا  یضعب  ار  هعقر  نآ  هک  متسناد  سپ  وت ، رب  درک 

نوراه ّرش  زا  ار  نیطقی  نب  یلع  تسا  ترضح  نآ  نداد  تاجن  رد  متفه _ 

تسا زیچود  تازج  هل م_ع_ زا ج_م_ هک  تسا  مالسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  تازجعم  رکذ  رد  هعیـشلا )  _ق_ه  يد ح_ رد ( 
 : هدش عقاو  دوب  صلخم  نایعیش  زاو  دیشرلا  نوراه  ریزو  هک  نیطقی  نب  یلع  هب  تبسن  هک 

_ه ما نآ ج_ یل  زور ع_ دنچ  زا  دعب  هدرک ،  تیانع  روکذم  یلع  هب  سیفن  رایـسب  یتمیق  هماج  دیـشر  يزور  هک :  _ نآ ي_ك_ي 
هماج نیا  هک  داتسرف  سپ  ار  هماج  هدومن  لو  ار ق_ب_ همه  مالسلا  هیلع  ماما  داتـسرف ، ترـضح  نآ  تمدخ  هب  رفاو  لا  ار ب_ا م_
نوچ نکیل  دشاب و  هچ  نآ  ببـس  ایآ  هک  تشذگ  یم  رطا  رد خ_ ار  یل  ع_ یهاوخ ش_د ، جاتحم  نیا  هب  هک  نک  تظفاحموکین  ار 
دوب علطموا  لاوحا  ار ك_ه ب_ر  نا  _ مال زا غ_ _ي ي_ك_ي  تد زا م_ _ع_د  بو دو  ار ح_ف_ظ ن_م_ نآ  دوب  هدـش  رما 

فحت اب  ار  دوخ  لام  سمخ  لاس  ره  نیطقی  نب  یلع  هک  تفگ  هدیناسر  دیـشر  هب  ار  دوخ  مالغ  هدز ،  دـنچ  یبوچ  یهانگ  تهج  هب 
تیانعوا هب  هفیلخ  هک  تسا  یتمیق  هماـج  نآ  هداتـسرف  لاـسما  هک  ییاـهزیچ  هلمج  زاو  دتـسرف ، یم  مظاـک  یـسوم  تهج  هب  ایادـهو 

یم ك_ن_م غیلب  تسایس  اروا  دشاب  هتشاد  یعقاو  فرح  نیا  رگا  تفگ :  هدیشک  هلعـش  _ي_د  شر شتآ غ_ض_ب  .دوب  هدرک 
یل رو ع_ _ فلا ف_ي  ، 
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قلعتم نآ  هب  _ي  ضر _ر ك_ن ك_ه غ_ ضا يدرک ح_ هچ  مدادوـت  هب  زور  نـالف  هـک  ار  هماـج  نآ  تـفگ :  هدـی  _ بـل ار ط_
دیشر مشوپ ،  یمن  مراد  یم  تسود  ار  نآ  زا ب_س  _ت_م  شاذ یقودنـص گ_ رد  هدرک  يوبـشوخ  ار  نآ  تفگ :  یلع  تسا . 

هناخ نالف  رد  هک  ار  قودنـص  نالفوورب  تفگ :  هدیبلط  ار  یمالغ  یلع  _ر ك_ن_ي ،  ضا اروا ح_ هظحل  نیمه  هک  دـیاب  تفگ : 
_ق ير نا ط_ ار ب_ه ه_م_ نآ  _ي_د  شرو دو  _ي_د گ_ش_ شر رو  رد ح_ض_ دروآ  نو  چ_ روا ، تـــــــــسا ب_ي_

دوـخ ناـکم  هـب  ار  نآ  تـفگو :  تسـشنورف  شبـضغ  شتآ  دـید  ییوبـشوخو  تـنیز  اـب  دو  هدر ب_ یل ن_ق_ل ك_ ك_ه ع_
_ت فر یل  نوچ ع_ دینـش ، مهاوخنوت  قح  رد  ار  سک  چـیه  نخـس  نیا  زا  دـعب  هکور  _ت ب_ مال _ه س_ بو نادر  _ گر ب_

ربو هدرک  عادو  ار  ایند  مالغ  دیـسر  دصناپ  هب  هنایزات  ددـع  نوچو  دـینزب  هنایزات  رازه  اروا  هک  دومر  هد ف_ _ي_ ار ط_بل مال  غ_
_ر طا _گ_ر ب_ه خ_ يد را  نآ ب_ زا  ب_ع_د  هدو ،  هماــج چ_ه ب_ نآ  در  زا  ضرغ  هـک  دــش  رهاــظ  نــیطقی  نــب  یلع 

(49) .داتسرف ماما  تمدخ  هب  رگید  هف  ار ب_ا ت_ح_ نآ  ج_م_ع 

_م ب_ه خ_ط هاو یم خ_ تسا  فـلتخموضو  باـب  رد  تاـیاور  هک  تشوـن  ترـضح  نآ  هب  نیطقی  نب  یلع  هـک :  _ نآ _ش  مود
ارو _ت ك_ه ت_ شو _ نوا مال ب_ه  _ سلا هیلع  ماما  مشاـب ؟  هدرک  یموضو  هنوگچ  هک  دـییامرف  مـالعا  ارم  دوخ  كرا  م_ب_

شوگود رهاظ  نک  حسم  ار  رس  مامتو  ییوشب  راب  هس  قفرم  ات  ناتـشگنا  رـس  زا  ار  اهتـسد  و  ییوشبور ،  راب  هس  هکنآ  هب  منک  یم  رما 
دیسر یلع  هب  هنتشون  نوچ  .دننک  یم  نایفنح  هک  یشور  هب  يوشب  قاس  ات  ار  اهاپو  يامن  حسم  ار 
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_ت ك_ه سا ار ي_ق_ي_ن  _ مو _ي_س_ت  نوا _ب  هذ _ن ع_م_ل م_ يا دو گ_ف_ت  هدو ب_ا خ_ بــجعت ن_م_
ّرس ات  منک  یمن  تفلاخم  هتخاس  رومءام  نیا  هب  ارم  مالسلا  هیلع  ماما  نوچ  اما  تسین ،  قح  قفاوم  لامعا  _ن  يا زا  ه_ي_چ ي_ك 

نیطقی نب  یلع  نوراه ،  هب  دـنتف  نانمـشدو گ_ نافلاخم  هکنآ  ات  تخاس  یم  وضو  ناـنچ  نآ  هشیمه  نآ  زا  دـعبو  دوش  رهاـظ  نیا 
اب تولخ  رد  دیـشرو  .دراد  یمن  اور  فلختوا  هدومرف  زاو  دـنک  یم  لمع  مالـسلا  هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  ياوتف  هبو  تسا  یـضفار 

یمن نمو  تسا  یـضفاروا  هک  دندجب  شنانمـشد  اما  تسین  يریـصق  یل ت_ _ت ع_ مد رد خ_ تفگ ك_ه  دوخ  صاوخ  زا  یکی 
باب رد  هک  یتفلا  ینـس م_خ_ اب  ار  هعیـش  تفگ  صخـش  نآ  دـبای ، نانیمطا  مرطاخو  منکب  هک  تسا  زیچ  هچ  هب  وا  ناحتما  هک  مناد 

نآ فر  _ق ن_ي_س_ت ح_ فاو _ه_ا م_ نآ _ا  بوا يوضو  رگا  تسین  تفلاخم  ردـق  نآ  یلعفو  هلءاسم  چـیه  رد  تساوضو 
دومرف يراک  اه  هناخ  زا  یکی  ردو  دـیبلط  اروا  يزور  هداـتفا  لوقعم  ار  _ي_د  شر .ـال  ّـالاو ف_ _ت  سا _ت  سار _ت  ج_م_عا

هبو دورن  نوریب  اـجنآ  زا  هک  دومن  مکح  دـنک  فرـص  تاـقوا  تسیاـب  یم  _ب  شو زور  ما  درک ك_ه ت_م_ راـتفرگ  یلغـش  هبو 
اروضو بآ  مالغ  نوچ  درک ، یم  تولخ  رد  ار  زامن  هک  دوب  تداع  ار  یلعو  تشاذـگن  ار  یـسکوا  تمدـخ  رد  یمالغ  زا  غ_ي_ر 

دو رو ب_ _ مءا _ي ك_ه م_ شور نا  هــب ه_م_ هتـــساخرب  دوـــخو  دورب  هتـــسب  ار  هناـــخ  رد  هــک  دوـــمرف  تخاـــس  رـــضاح 
یم هاگن  دوب  اجنآ  رد  هناخ  ماـب  زا  هک  یخاروس  زا  دوخ  _ي_د  شرو لو ش_د  زا م_ش_غ_ _ه ن_م_ بو _ت  خا _ سو _ ضو

يا تفگوا :  هبو  دمآ  هدش  غراف  زامن  زا  یلع  تسناد  هک  _ نآ زا  دعبو  درک ،
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هرا _ برد _ن ب_ع_د س_خ_ن ه_ي_چ ك_س  مو _د  يو طــل م_ي گ_ _د غ_ ناد یم  نایــضفار  زا  اروـت  هـکره  یلع ! 
يوضو قیرط  هک  دیـسر  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  يا  هتـشون  زورود  هب  تیاکح  نیا  زا  دـع  لو ن_ي_س_ت و ب_ _ق_ب_ مو ت_

هب دیاب  ارو م_ي  _ ضو _ن  يا زا  هک ب_ع_د  دومن  رما  ارواو  دوب  روکذم  نآ  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  بهذـم  قفاوم  تسرد 
(50  .) نکم فلخت  قیرط  نیا  زاو  راد  عمج  رطاخ  تشذگ ،  مدیسرت  یم  وت  رب  نآ  زا  هچنآ  هک  یشاب  هتخاس  یم  شور  نیا 

بیغ هب  تسا  ترضح  نآ  رابخا  رد  متشه _ 

نوراـه هک  تقو  نآ  رد  هدرک :  لـقن  هـمغلا )  ك_ش_ف  و ( _ه_م_ه )  مـلا لو  ف_ص_ زا (  _ق_ه )  يد ح_ رد (  _ي_ز  نو
درگاشو تنس  لها  بهذم  هب  دندوب  رصع  دهتجمود  ره  هک  نسحلا  نب  دّمحمو  فسویوبا  تشاد ،  سوبحم  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما 

دننک ثحبوا  اب  دوخ  داقتعا  هبو  دنـسرپوا  زا  یملع  لئاسمو  دنور  مالـسلا  هیل  ما ع_ _ ما دز  هک ب_ه ن_ دـنداد  رارق  مه  اب  هفینحوبا 
لکوم ترـضح  نآ  رب  هک  يدرم  ناشیا  ندیـسر  نراقم  دندیـسر  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  نوچ  .دن  _ هد مازلا  ار  تر  نآو ح_ض_

_ت_ي مد ار خ_ _ر ش_م_ا  گا مور و  دوخ م_ي  هناـخ  هبو  دـش  ماـمت  نم  تبون  تفگ  هدـمآ  کـهاش  نب  يدنـس  لـبق  زا  دوب 
یتمدـخورب دوـمرف : ما  _ ما _م ،  _ت_ه ب_ي_يا خا ار س_ راـک  نآ  دوـش  نم  تبوـن  زاـبوچ  هـک  دـییامرفب  تـس  يرا ه_ _ كو

بـشما هک  درم  نیا  زا  دـینک  ت_ع_ج_ب ن_م_ي  هدر گ_ف_ت :  ناـشیا ك_ هبور  دـش  هناور  درم  نوچو  مرادـن  يراـکو 
_ت_ن_د فر نور  _ي_ بو _ت_ه  سا _ خر _ بود پ_س ه_ر  _د ، نم ن_م_يا تجاح  ياضق  ادرف  هک  هدمآو  درم  دهاوخ 

زا دوخوا  میونشب  ّ_ت  _ن سو ضر  _ل ف_ _س_يا موا زا  میدوب ك  هدمآ  ام  هک  دنتف  _ا ه_م گ_ بو

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1637 

http://www.ghaemiyeh.com


هناخ نآ  زا  ناغفو  دایرف  هتشذگ  بش  زا  یفصن  نوچو  تسشن ،  ربخ  رظتنم  هناخ  نآ  رد  رب  ات  دنداتـسرف  یـسکو  دهد  یم  ربخ  بیغ 
يرامیب اروا  هکنآ  یب  درمب  هءاـجف  تلع  هب  درم  نآ  دـن  هد گ_ف_ت_ _ع ش_ قاو _ي_د ك_ه چ_ه  سر نوچو پ_ دـمآرب 

یم ام  هک  دندیـسر  هد پ_ _ مآ مالـسلا  هیلع  ماما  تمدخ  هب  زاب  ناشیاو  درک  ربخ  ارود  رهو  تفر  هداتـسرف  .دشا  _ي ب_ ضر _ مو
لوسر هک  تسا  اه  _ مل نآ ع_ زا  مل  _ن ع_ يا دو : _ مر ف_ دـیدوب ؟ هدـیناسر  مه  هب  اجک  زا  ار  ملع  نیا  امـش  هک  مینادـب  میهاوخ 
دشاب نآ  هب  یهار  ار  يرگید  هک  تسین  اهملع  نآ  زاو  دوب  هداد  میلعت  مالسلا  هیلع  یلع  یـضترم  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ 

دز دــــــــــنناوت  یفرح  _گ_ر  يد _ت_ن_د ك_ه  ساو هد ه_ر چ_ن_د خ_ تو ش_ _ب_ه_ مو _ت_ح_ي_ر  مود رهو 
دنتـشادن مه  ناـم  _ب_ر ب_ر ك_ت_ صو _ش_ت_ن_د  گر هد ب_ _ن_ مر _ت_ه ش_ سا _ خر _ بود رهو  دنتـسناوتن 

(51) .دشاب تجح  ناشیا  رب  تمایق  زور  رد  ات  دندرک  لقنو  دندومن  تیاور  دوخو 

يرگنوسفا ندیردب  ار  هدرپ  ریش  تسا  ترضح  نآ  رما  رد  مهن _ 

رماوا ببس  هب  دنک  لطاب  هک  ار  يدرم  درک  بلط  دیـشرلا  نوراه  یتقو  هک  هدرک  تیاور  نیطقی  نب  یلع  زا  بوشآ  _ن ش_ه_ر  با
نیا تهج  هب  اروا  درک  تباجا  سپ  سلجم  رد  ار  ترـضح  نآ  دهد  تلاجخو  ار  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  ترـضح 
درک دـصق  هچره  هک  دـش  نانچ  سپ  نان  رد  درک  هلیح  درم  نآ  دـش  رـضاح  ما )  ناو ط_ع_ خ_ نوچ (  سپ  رگنوسفا ، يدرم  راک 
ناد _ن_ خو لا  _ح_ شو نادنچ خ_ راک  نیا  زا  نوراه  .دیرپوا  دزن  زا  نان  دراذـگ  ترـضح  دزنو  درادرب  ینان  هک  ترـضح  مداخ 
رـس ماسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  هک  تشذگن  نادنچ  سپ  دمآرد  تکرح  هبو  دنک  تسناو  يراددو ن_ت_ ش_د ك_ه خ_

هدرک دنلب  كرابم 
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، ار ادخ  نمشد  ریگب  هّللادسا !  يا  دومر : ف_ هدر ه_ا ، نآ پ_ زا  ار ب_ه ب_ع_ض_ي  نآ  دندوب  هدیـشک  هک  يریـش  يوس  هب 
_ر ما _ن  يا ندـید  زا  شنامیدـنو  نوراـه  ار ، رگنوـسفا  نآ  درک  هراـپو  ناریــش  نیرتـگرزب  لـثم  هـب  ترو  نآ ص_ تـسجرب  سپ 

هدـهاشم _چ_ه  نآ لو  زا ه_ _د  ير نا پ_ _ش_ _يا هـل _ق_ عو _د  ندا _ت_ فا ردور  _ر  بو هدر  ع_ظ_ي_م غ_ش ك_
در ك_ه ضر ك_ مـال ع_ _ سلا _ه  یل یـسوم ع_ ماـما  ترـضح  هـب  نوراـه  یناـمز  زا  دـعب  دـندمآ  شوـه  هـب  نوـچو  دـندرک 
، ار در  _ن م_ يا _د  نادر _ گر ترو ك_ه ب_ زا ص_ یهاوـخب  هکوـت  رب  نـم  قـح  هبوـت  زا  _ت م_ي ك_ن_م  ساو _ خرد

ياـهاصعو اهنامـسیر  زا  دـیعلب  هک  ار  _چ_ه  نآ _ي_د  نادر _ گر مالـسلا ب_ هـیلع  یـسوم  ترـضح  ياـصع  رگا  دو : _ مر ف_
(52  ) .دیعلب هک  ار  درم  نیا  دنادرگ  یم  رب  زین  تروص  نیا  نارحاس 

_ا س_ي_د قآ _ل  جا نآ س_ي_د  _د ك_ه  _يا شو ءـــــال  زا ف_ض_ ك_ه ب_ع_ض_ي  _د : يو فــــل گ_ م_ؤ 
رد ار  در م_ _ث ك_ يد ح_ دو : _ مر هک ف_ قیرط  نیا  هب  یئاهب  خیش  زا  ار  ثیدح  نیا  هدرک  تیاور  دشاب  یتفم  ح_س_ي_ن 

نیما _ ما _ح  ير _ ضود _ل  رد م_ق_با _ه  سو راز  ـــــــالا خ_ر س_ن_ه ه_ يدا  ش_ب ج_م_ع_ه ه_ف_ت_م ج_م_
مان ار  اهنآ  سپ  دوخ  خیاشم  زا  نیسح  شرد ش_ي_خ  زا پ_ مالسلا  مهیلع  داوج  رفعجوباو  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  نیموصعم 

زا نیطقی  نب  یلع  نب  نسح  زا  یـسیع  نب  دّمحم  نب  دـمحا  زا  هّللادـبع  نب  دعـس  رافـص و  زا  دـیلولا  نبا  زا  قودـص  خیـش  هب  ات  هدرب 
هدر _ر ك_ كذ ار  ثیدح  سپ  دنتـسه  هفیاط  خویـشو  تاقث  یمامت  دنـس  نیا  لاجرو  نیطقی  نب  یلع  شردـپ  زا  نیـسح  شردارب 

دو دراد خ_ _ه  کـل درادـن ب_ مداـخ  نآ  رد  هـکنآ  زج  درادــن  ثیدــح  نـیا  اـب  یتفلاـخمو  _ر ش_د  كذ _چ_ه  نآ م_ث_ل 
رگیدو درادرب ، نان  تساوخ  یم  تر  ح_ض_
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مادا یئاهب _  خیش  هک  هتفگ  تیاور  نیا  زا  دعبو  دنمه ، لثم  هیقبو  هدرپ  رد  هن  دوب  لزنم  ياهنحص  زا  یـضعب  رد  ریـش  تروص  هکنآ 
مـال _ سلا _ه_م  یل داوـج ع_ دـّـمحم  ماـماو  یــسوم  ماـما  ترــضح  حدــم  رد  هـک  یتـیب  هـس  نـم  يارب  درک  داـشنا  هماـّیا _  هـّللا 

 : هدش هتفگ  راوگرزبود  نآ  حدم  رد  هک  تسا  يراعشا  نیرتهب  تسا ،  _ن  يا نآو س_ه ب_ي_ت  دو  گ_ف_ت_ه ب_

(54  ) یناغَْملا َْکِلت  ْنِم  ِِّیبْرَْغلا  یَلَع  ( 53) ْجِّرَع ِءارْوَّزلا  َدِصاق  ایالَا 

اعُوضُخ ْدُجْساَو  ْنَعَلْخا  َْکیَْلعَن  َو 

ِناتَّبُْقلا َْکیََدل  ْتَحال  اِذا 

یسُوم ُران  َكُرْمََعل  امُهَتْحَتَف 

ِنانِراقَتُم ٍدَّمَُحم  ُرُون  َو 

ترضح نآ  لیالد  زا  هدر  هد ك_ _ ها _چ_ه م_ش_ نآو _ي  خل خ_ب_ر ش_ق_ي_ق ب_ _م _  هدزا ي_

متفر یم  جـح  هب  مهنو  لهچو  لا ص_د  رد س_ هدر ك_ه  _ت ك_ ياور _ي  خـل زا ش_ق_ي_ق ب_ یل  _ برا ش_ي_خ 
_د نا هدر  _ت ك_ كر يار ح_ج ح_ را ب_ نا ب_س_ي_ _ مدر مدـــید م_ مدرک  هاــگن  مدیـــسر  هیـــسداق )  هــب (  نوــچ 

دوب نوگ  مدنگو  فیعض  هک  ییورـشوخ  ناوج  هب  داتفا  مرظ  پ_س ن_ _د ، ندو لاو ب_ _ ماو _ن_ت  يز _ي ب_ا  ما _م_ تو
زاو دوب  شکرا  ياـپ م_ب_ رد  نیلعنو  دوب  هدرک  رب  رد  يا  هلمـش  دوب و  هدیـشوپ  شیوخ  ياـه  هماـج  يـالاب  هنیم  هماـجو پ_ش_

تلاقثو دـشاب  ّلک  مدرم  رب  دـهاوخ  یمو  تسا  هیفوص  هفیاط  زا  اوج  نیا  هک  متفگ  دوخ  اب  نم  .دوب  هتـسشن  اهنتو  هدرک  هراـنک  مدرم 
ناوج نآو  متفروا  کیدزن  نوچ  منک ،  یم  شنزرـس  ارواو  مور  یموا  دزن  هک  دنگوس  ادـخ  هب  هار ،  نیا  رد  دزادـنا  مدرم  رب  ار  دوخ 

: دومرف دید  ارم 

(55  ( .) ٌْمِثا ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِا  ِّنَّظلا  َنِم  اریثَک  اُوِبنَتِْجا  ُقیقَش ! َای  ) 

ك_ه دو  ب_ ع_ظ_ي_م_ي  _ر  ما _ن  يا گ_ف_ت_م  دو  خ_ ب_ا  م_ن  _ت ،  فر _ بو ب_گ_ف_ت  _ن  يا
مورب ادخ  حلاص  هدنب  رگم  ناوج  نیا  تسین  درب ، ارم  مانو  تفگب  دوب  _ت_ه  شذ لد م_ن گ_ رد  هچنآ  ناو  _ن ج_ يا
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_ت ت_ا شذ نیا گ_ متفاین ،  اروا  مدرک  تعرس  هچرهو  متفروا  لابند  هب  سپ  دنک ، لالح  ارم  لاو ك_ن_م ك_ه  وا س_ زاو 
شمـشچ کشاو  سا  برطـضم  شیاضعاو  دـناوخ  یم  زامن  هک  مدـید  ار  راوگرزب  نآ  اـجنآ  میدیـسر  هصقاو )  لز (  ب_ه م_ن_

ات مدرک  ربص  سپ  میوج ،  لالحتساوا  زاو  مورب  مدوبوا  يوجت  رد ج_س_ هک  تسا  نم  بحاص  نامه  نیا  متفگ  نم  تسا ،  يراج 
: دومرف دید  ارم  نوچ  متفروا  بناج  هب  .دش  غراف  زامن  زا 

(56  ( .) يدَتْها َُّمث  اِحلاص  َلِمَع  َنَمآ َو  َبات َو  ْنَِمل  ٌراّفََغل  ّینِا  َو  َ_ق_ي_ُق ( ! ي_َا ش

ار _ يز _د ؛ ب_شا لاد  _ با زا  ناو  ج_ _ن  يا _د  ب_يا گ_ف_ت_م  م_ن  _ت ،  فر _ بو دو  _ مر ب_ف_ _ن  يا
هوکر ناوج  نآ  مدـید  مید  _ي_ سر هلا )  _ بز هب (  اـت  مدـیدن  اروا  رگید  سپ  تفگب .  ار  نم  نوـنک  _ب_ه م_ تر _ مود ك_ه 
هاگن نم  داـتفا  هاـچ  رد  شتـسد  زا  هوکر  هاـگا  بآ ب_ك_ش_د ك_ه ن_ دـهاوخ  یم  هداتـسیا  یهاـچ  بل  دراد  تسد  رد  يا 

 : تفگو درک  نامسآ  بناج  هب  رس  مدید  مدرک 

) ؛ اماعَط ُتْدَرَا  اِذا  یتُوق  ِءاْملا َو  ِیِلا  ُْتئِمَظ  اِذا  ّیبَر  َْتنَا  ) 

( .ار ماعط  منک  هدارا  هک  یتقو  ره  ینم  توقوتو  بآ  يوس  هب  موش  هنشت  هاگره  نم  ییاریس  ییوت  ینعی  )

ادــخ هـب  تــفگ :  قیقــش  .اروا  ریگم  نــم  زا  مرادــن  هوــکر  نــیا  زا  ریغ  نــم  نــم ،  دیــسو  ياد م_ن  پ_س گ_ف_ت خ_
ار هوــکرو  درب  بآ  بناــج  هـب  تـسد  ناو  نآ ج_ _د ، مآــالا _ بو _ي_د  شو ها ج_ بآ چ_ مد ك_ه  _ يد _ن_د ! گو س_
دراز پ_س ب_ه گ_ زا  ن_م_ _ع_ت  كر را  _ه_ چو _ت  فر _ گو _ ضوو در  بآ ك_ زا  _ر  پو _ت  فر ب_گ_

نینچ نوچ  نم  دیماشایب  داد و  تکرحو  تخیر  هوکر  ردو  تفرگ  اه  _گ_ ير نآ  زاو  _ت  فر _گ_ي  ير _ب ت_ل  نا ج_
مدید
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 ، هدو _ مر _ع_م_ت ف_ نو هب ت_ ادخ  هچنآ  زا  نک  تمحرم  نم  هب  متفگ  سپس  مدینش .  باوجو  مدرک  مالسو  مدشوا  کیدزن 
بو ب_ب_ر ب_ر نا خ_ سپ گ_م_ هدوــب  اــم  اــب  نطاــبو  رهاــظ  رد  دــنوادخ  تــمعن  هــشیمه  قیقـــش !  يا  دوــمر : ف_
هک دنگو  اد س_ _ه خ_ بو _ت  سا _ك_ر  شو قیوس  مدـید  مدـیماشآ  نوچ  داد  نم  هب  ار  هوکر  پ_س  ترا ،  _ گدرور پ_
زور يد ك_ه چ_ن_د  مد ب_ه ح_ بار ش_ _ي_ سو سپ س_ي_ر  مدوـب !  هدــیماشاین  نآ  زا  رتوبــشوخو  رتذــیذل  زوــنه 
یبـش هم  ن_ي_ مد ،  دراو م_ك_ه ش_ مد ت_ا  _ يد ار ن_ راو  _ گرز نآ ب_ رگید  سپ  متـشادن .  بارـشو  ماـعط  هب  لـی  م_

یم زامن  مامت  عوشخ  ابو  دوب  هلانو  هیرگ  هب  لوغشم  هتسویپو  تسا  زا  لو ب_ه ن_م_ بارّسلا م_ش_غ_ هّبق  يولهپ  رد  مدید  اروا 
نآ ه_ف_ت زا  در پ_س  ادا ك_ حبص  زامن  تساخربو  درک  حیبستو  تسـشن  دوخ  يالـصم  رد  سپ  درک ، عولط  رجف  ات  درازگ 

فالخ رب  تسا  نامالغو  هیـشاح  اروا  مدید  متفروا  لابند  م_ن  _ت ،  فر نور  _ي_ بو هدر  فاو ب_ي_ت ك_ طو ط_ ش_
مالـسوا ربو  دـندش  عـمجوا  فارطا  مدرم  تسا و  یما  تلا ت_م_ _ب_ نو تلـال  اروا ج_ ینعی  دوـب  هار  نـیب  رد  هـک  یعـضو  نآ 

یلع نب  دّـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نیا  دـنتفگ : تسیک ؟  ناوج  نیا  هک  مت  نم ب_ه ش_خ_ص_ي گ_ف_ سپ  دـندرکیم ،
نکل دوب  بجع  دوبوا  ریغ  زا  رگا  مدـیدوا  زا  نم  هک  بیاجع  نیا  متفگ :  تسا !  مالـسلا  مهیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب 

(57) .درادن یبجع  تسا  راوگرزب  نیا  زا  نوچ 

تقیرط _ذ  خاوا زاو  هدرک  تبحاـصم  مهدا  میهاربا  اـب  تسا ،  تقیرط  خـیاشم  زا  یکی  یخلب  قیقـش  ك_ه  _د : يو فل گ_ م_ؤ 
دص هنس  رد  تسا ،  مصا  متاح  داتساواو  هدومن 
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.دیسر لتق  هب  كرت  دالب  زا  نالوک  هوزغ  رد  راهچو  دون  و 

بحا ص_ _ر ، ما لوا  رد  _ي  خـل هد ك_ه ش_ق_ي_ق ب_ هر ن_ق_ل ش_ _ي_ غو یئا )  لو ب_ه_ ك_ش_ك_ رد ( 
دـال تر ب_ه ب_ _ فا م_س_ _ا ، هـلا زا س_ یکی  رد  سپ  تراـجت  يارب  هدرک  یم  رفــس  رایــسبو  هدوـب  داـیز  تـنکمو  تورث 
تب نآ  ناــگرزب  زا  یکی  هـب  قیقــش  دــندرک ، یم  مانــصا  شت  _ سر نآ پ_ _ل  ها ير ك_ه  دو ب_ه ش_ه_ كر ن_م_ ت_
نیا يارب  زاو  دنتـسین  ادـخ  اـهنیا  تـسا ،  لـطاب  دـینک  یم  اـهتب  يار  _ي ك_ه ش_م_ا ب_ تادا نـیا ع_ب_ تـفگ :  ناتـسرپ ، 

رد تسرپ  تب  نآ  تسا .  زیچ  ره  هدـنهد  يزورواو  تسا ،  اـنادو  اونـشواو  تسین  يزیچوا  دـننامو  لـثم  هـک  تـسا  یقلاـخ  قوـلخم 
قزار يراد  یقلاخ  هک  ییوگ  یموت  تفگ :  نآ ؟  تسا  هنوگچ  تفگ :  قیقـش  وت ، راک  اب  تسا  فلاـخموت  لوق  هک  تفگوا  باوج 
بلط يارب  اجنیا  هب  ات  ندرک  رفـس  رد  يا  هدروآرد  ترفاسم  تق  ار ب_ه م_ش_ دوخ  داقتعا  نیا  ابو  تسا  قولخم  هدنهد  يزورو 

رایتخا ار  داهزو  املع  تمزالم  داد و  قدصت  دوب  کلام  هچرهو  دوخ  رهش  هب  تشگربو  هدش  هبنتم  _ه  مل نیا ك_ زا  قیقش  يزور ، 
(58) .دوب هدنز  ات  درک 

_ه یل _ي ب_ن ج_ع_ف_ر ع_ سو تر م_ زا ح_ض_ ار ك_ه ش_ق_ي_ق  _ت  _ن ح_ك_يا يا ناد ك_ه  _ بو
تسا نیا  تایبا  نآو  دنا  هدروآ  رد  زین  راعشا  نمض  ردو  دنا  هدرک  لقن  ار  نآ  ینسو  هعیش  ياملع  زا  يا  هلمج  هدرک  لقن  مال  _ سلا

:

اشاِمب ُْهنَع  ِّیِْخلَبلا  َقیقَش  ْلَس 

َرَْصبَا َناک  يذَّلا  اَم  ُْهنِمَدَه َو 

اصْخَش ُْتنَیاع  ُتْجَجَح  اَّمل  َلاق 

ِرَمْسَا ِنْوَّللا  َبِحاش  ِمْسِْجلا  َلِحان 

از َُهل  َْسَیل  ُهَدْحَو َو  ارئاس 

ُرَّکَفَتَا امئاد  ُْتلِزامَفُد 

َساّنلا ُلَئْسَی  ُهَّنَا  ُتَمَّهَوَت  َو 

ُرَبْکَالا ُّجَْحلا  ُهَّنارْدَا  َْمل  َو 

ٌلُوُزن ُنَْحن  ُُهْتنَیاع َو  َُّمث 

یَلَع ٍْدیَف  َنُود 
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ِرَمْحَالا ِبِّیثُْکلا 

ُُهبَرشَی انِالا َو  یف  ُلُمَّرلا  ُعَضَی 

ُرَّیَُحم یْلقَع  ُُهْتیَدانَف َو 

یناقَس اّمَلَف  ًَهبْرَش  ینِقِْسا 

ُرَّکُس اقیوَس َو  ُُهْتنَیاع  ُْهنِم 

اذه ْکَی  ْنَم  َجیجَْحلا  ُْتلَئَسَف 

( ! 59) ٍرفعَج نب  یَسُوم  ُمامالا  اذه  َلیق 

بیغ هب  تسا  ترضح  نآ  رابخا  رد  مهدزاود _ 

هک مدوب  مال  _ سلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تمدخ  يزور  هک  هدرک  تیاور  یفوقرقع  بیع  زا ش_ ش_ي_خ ك_ش_ي 
زاو بر  _ل م_غ_ ها زا  يدر  ارو م_ در ت_ دـهاوخ ك_ تاـقالم  ادرف  بیعـش !  يا  هک  دوـمرف  ارم  دوـخ  شیپ  زا  ءادـتبا  ناـهگان 
هیلع قداـص  ترـضح  هک  یماـما  دـنگوس  ادـخ  هـب  تـساوا  هکوـگبوا  باوـج  ردوـت  درک ، دـهاوخ  لا  _ؤ  سو زا ت_ لا م_ن  ح_

نم بناـج  زاوت  مارحو  لـالح  لـیاسم  زا  دـنک  لا  _ؤ  سو زا ت_ پ_س ه_ر چ_ه  يار م_ا گ_ف_ت_ه ،  زا ب_ مـال  _ سلا
تـسا مسجو  لـیوط  تماـق  هب  يدرم  دومر : ف_ دراد ؟ _ي  نا یبرغم چ_ه ن_ش_ درم  نآ  موش !  تیادـف  متفگ :  هدـبوا .  باوج 

، دسرپ یم  هچره  زا  ییوگ  باوج  اروا  هک  _ي ن_ي_س_ت  _تا ك_ن_ي ب_كا قال اروا م_ هاگرهو  تسا  بوقعیوا  مانو 
نم رگید  زور  هک  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ :  بیعـش  .روایب  دوخ  اب  اروا  دـیایب  نم  دزن  هب  تساوخ  رگاو  تسا  شیوخ  موق  هناگیوا  هچ 

 ، تبحا لاو ص_ _ حا زا  یلا ك_ن_م  وت س_ؤ  زا  مهاوخ  یم  تفگو  درک  نم  هبور  میـسجو  لـیوط  يدرم  هک  مدوب  فاوـط  رد 
مان هچ  متفگ :  مالـسلا ،  هیلع  رفعج  _ي ب_ن  سو تر م_ ینعی ح_ض_ نالف !  نب  نـالف  زا  تفگ :  بحاـص ؟  مادـک  زا  متفگ : 

؟  یتخانـش ارم  اجک  زا  متفگ :  برغم ،  لـها  زا  گ_ف_ت :  _ي ؟  زا ك_ج_ا م_ي ب_شا متفگ :  بوقعی ،  تفگ :  يراد ؟ 
هچنآو نک  تاقالم  ار  بیعش  هک  تفگ  ارم  یسک  مدید  باوخ  رد  تفگ : 
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زا نم  ات  ناکم  نیا  رد  نیشنب  متفگ :  دنداد ، یناشن  نم  هب  ارو  مد ت_ _ي_ سر اروت پ_ مان  مدش  رادیب  نوچ  سرپبوا ،  زا  یهاوخ 
يدرم مدرک ،  ملکت  وا  اـبو  متفروا  دزن  هبو  مدوـمن  دوـخ  فاوـط  پ_س  _م .  _ي_يا بو دز ت_ _ه ن_ بو موـش  غراـف  فاوـط 
مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  تمدخ  اروا ب_ه  در ك_ه  زا م_ن ط_بل ك_ پ_س  اروا ، _ت_م  فا _ل ي_ قا ع_

 . مربب

_ه نا _ل خ_ خاد متفاـی  تصخر  نوـچ  مدرک  تصخر  بلطو  مدرب  ترـضح  نآ  هناـخ  هـبو  مـت  _ فر اروا گ_ _ت  سد پ_س 
نیبامو يدـش  دراو  اجنیا  زوریدوت  بوقعی !  يا  دومرف : داـتفا  درم  نآ  هب  شهاـگن  مـال  _ سلا _ه  یل ما ع_ _ ما نو  چ_ _م ،  يد ش_

ام نیدو  تسین  ام  هقیرط  نیاو  دیداد  مانشد  ار  رگیدمه  هک  دیـسر  _ي  هب ج_يا راکو  دش  عقاو  یعازن  عضوم  نالف  رد  ترداربووت 
دنوادـخ زا  سپ  اـهراک  وـحن  نیا  ار ب_ه  يد  _ حا _ر ن_م_ي ك_ن_ي_م  ما _ا  مو نـیا ن_ي_س_ت  رب  اـم  ناردـپ  نـیدو 

دهاوخ رف  نیمه س_ رد  ترداربو  دـنکفا  دـهاوخ  ییادـج  تردارب  ووت  نیبام  گرم  يدوز  نیا  هب  انامه  زیهرپب ، کیرـش  یب  هناگی 
نآ ش_د ك_ه _ن ب_ه س_ب_ب  ياو دش  دیهاوخ  نامیـشپ  دوخ  هدرک  زا  مهوتو  دـسرب  شیوخ  نطو  هب  هکنآ  زا  شیپ  درم 
_ل جا مو !  _ت ش_ ياد ف_ _ي_د : سر درم پ_ نآ  .درک  عطق  ار  اهامـش  رمع  ادخ  _د ؛ يدر _م ك_ حر ش_م_ا ق_ط_ع 
_ن کـــــــــل دو  هد ب_ _ر ش_ ضا _ي_ز ح_ نو _ل ت_ جا _ا  نا ه_م_ دو : _ مر ف_ _ي_د ؟ سر _د  هاو م_ن ك_ي خ_

لاس يدر ب_ي_س_ت  _ل ك_ صو ار  دو  _م خ_ حرو يدر  هل ك_ تا ص_ لز ب_ا ع_م_ه  نـال م_ن_ رد ف_ نو  چ_
رد هک  داد  ربخ  مدیسرپ  لاوحاو  مدید  جح  قیرط  رد  ار  درم  نآ  یلاس  کی  بلطم  نیا  زا  دعب  تفگ :  بیعـش  دش ، هدوزفا  ترمع  رب 

رفس نآ 
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زا ار  ثیدح  نیا  يدـنوار  بط  _ قو ( 60  .) _ت فر هار ب_ه خ_كا  ردو ب_ي_ن  تفای  تاـفو  هک  هدیـسرن  نطو  هب  شردارب 
.روکذموحن هب  هدرک  تیاور  هزمح  یبا  نب  یلع 

ترضح نآ  لئالد  زا  هدر  هد ك_ _ ها _چ_ه م_ش_ نآو _ي  ناد ّ_ب ه_م_ یل ب_ن م_س_ي خ_ب_ر ع_ _م _  هدز س_ي_

ینادـمه بیـسم  نب  یلع  لاوحا  رد  ریبک )  لاجر  _ق_ه ب_ر (  یل رد ت_ع_ هّللا  _م_ه  حر _ي  نا م_ح_ق_ق ب_ه_ب_ه_
ناـمه رد  اروا  دادـغب  ردو  دـنتفرگ  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  اروا ب_ا  هک  تسا  هدـمتعم  بتک  ضعب  رد  هک  هدومرف 

هب درک  ادیپ  یتخس  قوشووا  سبح  تدم  دیشک  لوط  نوچو  دندرک  سب  مال ح_ _ سلا _ه  یل نب ج_ع_ف_ر ع_ یـسوم  سبحم 
تر در ح_ض_ نو غ_س_ل ك_ چ_ غ_س_ل ك_ن .  دو : _ مر تر ف_ ح_ض_ _ش ،  يو لا خ_ _تا ع_ي_ قـــال م_

ما _ ما دز ق_ب_ر  ار ن_ دو  دو خ_ نوـچ گ_ش_ .ار  دوـخ  نامـشچ  اـشگب ، دوـمرف : سپ  راذـگ ، مه  رب  ار  مشچ  دو : _ مر ف_
: دومرف دعب  هن  مه  رب  ار  ناگدید  دومرف : سپ  .دندومن  ترا  _ يزو ترضح  نآ  دزن  دندرازگ  زامن  سپ  دید  مالسلا  هیلع  نی  ح_س_

ربق نیا  دومرف : هنیدـم .  رد  دـید  ملـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمغی  تر پ_ دز ق_ب_ر ح_ض_ ار ن_ دوخ  دوشگ  نوچ  اشگب !
تفر نـم ،  دزن  هـب  نـک  تـعجارمو  نـک  دـهع  دـیدجت  دوـخ  لاـی  دز ع_ ور ب_ه ن_ _ت پ_س ب_ سا پ_ي_غ_م_ب_ر 
يالا رد ب_ تر  نآ ح_ض_ ار ب_ا  دوخ  دوشگ  مشچ  نوچ  نک  زاب  دومرف : سپ  راذگ ، مه  هب  مشچ  دومرف : هرابود  تشگربو . 

نآ زا  دعبو  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  هب  دندرک  ادتقا  مامت  هک  دـید  هّللا  ءایلوا  زا  رفن  له  _ج_ا چ_ نآ ردو  _د  يد فا  هو ق_ ك_
اب ار  دوخ  دوشگ  نوچ  اشگبو ، هن  مه  هب  مشچ  دومرف :

(61 !) دید نادنز  رد  ترضح  نآ 

رکذ دیایب  مدآ  نب  ایرکز  لاوحا  رد  مال  _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر تر  _ح_با ح_ض_ صا رد  ك_ه  _د : يو فل گ_ م_ؤ 
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.روکذم بیسم  نب  یلع 

تسا مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  هغیلب  ظعاومو  هفیرش  تاملک  زا  يا  هرا  _ر پ_ كذ رد  مرا :  ف_ص_ل چ_ه_

 ( ُهُرِخآ َفاخَی  ْنَا  ٌقیقَِحل  ُُهلَّوَا  اذه  ائیَش  َّنِا  ِِهلَّوَا َو  یف  َدَهُْزی  ْنَا  ٌقیقَحل  ُهُرِخآ  اذه  اَْئیَش  َّنِا  ُهَرَضَح ) ٍْربَق  َْدنِع   ) مالـسلا هیلع  َلاق  لّوا _  ) 
(62 (؛

_ا نا ه_م_ دو : _ مر نایب ف_ ار  بلطم  نیاو  دوب  رـضاح  يربق  دزن  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  _ي  سو تر م_ ي_ع_ن_ي ح_ض_
 ، نآ لوا  دو ب_ه  _ب_ت_ي ن_ش_ غرو _ت ك_ه م_ي_ل  سا راواز  _ت س_ ساوا _ر  خا _ن  يا يز ك_ه  چ_ي_

تـسا راوازـس  تسا ،  نآ  لوا  لزنم  ربـق  هک  یترخآ  ینعی  تـسا ،  نآ  لوا  _ن  يا يز ك_ه  _ت_ي ك_ه چ_ي_ سرد _ه  بو
 . نآ رخآ  زا  دوش  هدیسرت  هک 

ُهُرــُـضْحَیال ْنـَـم  باـــتک  ردو (  تــسا  لو ع_ظ_ي_م  _ هو _ش_ت  حو يار ق_ب_ر  زا ب_ ك_ه  _د : يو فــل گ_ م_ؤ 
_ل ق_ب_ر ن_ك_ن_ن_د ب_ه خاد اروا  هاـگان  هب  دـنروآ ، ربـق  کـیدزن  هـب  ار  تـیم  نوـچ  هـک  ( 63  ) تسا هی )  َ_ق_ فـْلا
زا یلاـعت  دـنوادخ  هب  نآ  لـماح  در  ها ب_ _ن_ پو _ت  سا گرز  _يا ب_ هـلو يار ق_ب_ر ه_ زا ب_ _ت_ي ك_ه  سرد
درب رتشیپ  اروا  یکدنا  سپ  دریگب  ار  لوخد  دادع  _ت_ سا دیامن ت_ا  ربص  یکدناو  ربق  کیدزن  ار  تیم  رـس  دراذگبو  علطم  لوه 

.درب ربق  رانک  هب  اروا  هاگنآ  دنک  ربص  یکدناو 

_ت سا هدر  _ي م_ ناو حورو ح_ي_ تسا  هدرک  تقرافم  ندب  زا  حور  دنچره  هدومرف ( :  نآ  حرـش  رد  هّللا  همحر  لوا  یـسلجم 
ربق هطعـض  فوخو  تسا  هدـشن  لیاز  _ه  یل _ کـلا ند ب_ زاوا ب_ _ع_قل  تو _ت  سا هد  _ نز _ق_ه  طا _ا ن_ف_س ن_ ما
دننک رکفت  هک  تسا  تربع  نارگ  _ يد زا ج_ه_ت  _ك_ه  نآ تسه ب_ا  خزرب  باذعو  روبق  ناّتف  نامورو  ریکنو  رکنم  لا  ؤسو 

یـسوم ماما  ترـضح  زا  یثیدح  تفگ :  هک  تسا  لوقنم  سنوی  زا  _ث ح_س_ن )  يد ح_ ردو (  .دنراد  شیپ  رد  يا  هعقاو  نینچ 
هدین مال ش_ _ سلا هیلع  مظاک 
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دندومرف _س_ت ك_ه  نآ نآو  دو  گنت م_ي ش_ نم  رب  شتعـسو  اب  هناخ  نآ  دـسر  یم  مرطاـخ  هب  هک  يا  هناـخ  ره  رد  هک  ما 
(64  .) یهتنا دنکب . )  ادیپ ]  ] رکنمو ریکن  لا  ؤس  دادعتسا  ات  هد  تلهم  اروا  یتعاس  يرب ،  ربق  رانک  هب  ار  تیم  نوچ 

هلآو هیلع  هّللا  یل  لو ص_ _ سر ترـضح  تمدخ  رد  ام  هک  تسا  هباحـص  نیرتفورعم  زا  یکی  هک  بزاع  نب  ءارب  زا  هدـش  تیاورو 
؟ دنا هدرک  عامتجا  مدرم  نیا  هچ  رب  دندیسرپ : دندوب ، عمج گ_ش_ت_ه  یلحم  رد  هک  یتعامج  رب  داتفا  شرظن  هک  میدوب  ملـسو 
ار ب_ه دوخ  ات  نآ  يوس  هب  نتفر  رد  درک  باتش  دینش  ربق  مسا  ترضح  نوچ  تفگ :  ءارب  دنن ، یم ك_ ربق  دنا  هدش  عمج  دنتفگ :

فر ط_ ب_ه  _ت_م  فر م_ن  .ر  ق_ب_ را  ك_ن_ _ش_س_ت  نو _ ناز ب_ه  پ_س  _ي_د  نا _ سر ق_ب_ر 
کـشا زا  ار  كاخ  هک  يدح  هب  تسیرگ  مدید  دنک ، یم  هچ  ترـضح  نآ  هک  منک  اشامت  ات  ترـضح  نآ  يور  لباقم  _گ_ر  يد

ناکم نیا  لثم  يارب  زا  نم !  ناردارب  ینعی  اُوّدِـعَاَف ؛ )  اذـه  ِْلثِِمل  یناوِْخا !  دومرفو ( : اـم  هب  درکور  نآ ،  زا  سپ  درک  رت  دوخ  مشچ 
(65) .دیوش هدامآو  دینیبب  هیهت 

ب_ه درو ، یم خ_ ترــسح  غــیرد و  دوــخ  گرم  تــقو  رد  هــک  دــندید  ار  اــمکح  زا  یــضعب  هــک  هدرک  لــقن  یئاــهب  خــیش 
یم هک  یـسک  _د ب_ه  ير یم ب_ نامگ  هچ  تفگ :  دوش ؟ یم  هدـهاشموت  زا  هک  تسا  یلاح  هچ  نیا  هک  _ف_ت_ن_د  گوا

نودب یلداع  مکاح  رب  دوش  یم  دراوو  یـسنوم  نودـب  یکانتـشحو  ربق  رد  دوش  یم  نکاسو  دازو  هشوت  نودـب  ینالوط  رفـس  هب  دور 
 . یتجح

ترضح هک  هدرک  تیاور  يد  _ نوار _ط_ب  قو
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يا _ف_ت :  گو _ش  ندر زا م_ ار ب_ع_د  مـال  _ سلا _ه_ا  یل میرم ع_ ترـضح  دوـخ  رداـم  دز  ادـص  مالـسلا  هـیلع  یـسیع 
ادـخ يارب  مرازگ  زامن  هکنآ  يار  ب_ یل !  ب_ گ_ف_ت :  يدر ؟  _ گر ایند ب_ هب  یهاوخ  یم  ایآ  نک  ملکت  نم  اـب  ردا ! م_

 . تسا كانمیب  هار  نیا  نم !  ناج  يا پ_س_ر  مر ،  را گ_ يزور ب_س_ي_ رد  مر  هزورو ب_گ_ي_ درس  رایسب  بش  رد 
نوچ تفگ :  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هب  دوخ  تیـصو  رد  مال  _ سلا _ه_ا  یل _م_ه ع_ طا تر ف_ هک ح_ض_ هدـش  تیاورو 

ار م_ و  م_ن  راز ب_ر  زا ب_گ_ _م_ نو _ج_ه_ي_ز ك_ن  تو هد  ار غ_س_ل ب_ م_ مدر ش_م_ا  _تا ك_ فو
دز _ن_ش_ي_ن ن_ بو _ز  ير يور م_ن ب_ _كا ب_ر  خو را  _د ب_س_ي_ حـــــل ردو  رد ق_ب_ر ك_ن  _ل  خاد

سنا هب  تسا  جاتحم  هدرم  هک  تسا  یتعاس  تعاـس  نآ  هک  اریز  ناوخب ؛  رایـسب  نم  يارب  اـعدو  نآرقو  متروص  لـباقم  س_ر م_ن 
(66) .اه هدنز  اب  نتفرگ 

ن_م_ي دو : _ مر هک ف_ هدرک  تیاور  ملـسو  هـلآو  هـیلع  هـّللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  زا  هـّللا  هـمحر  سواـط  _ي_د ب_ن  سو
ناـگدرم _د  یئا _م ن_م_ حر پ_س  لوا ق_ب_ر ، زا ش_ب  _ت_ي س_خ_ت ت_ر  دراز ب_ر م_ي_ت س_عا گ_

زا _ع_ت ن_م_ كر ود  _ا  ها زا ش_م_ _ي پ_س ي_ك_ي  هد هقدــص ب_ هــک  يزیچ  یتفاــین  رگاو  هقدــص  هــب  ار  دوــخ 
هّللاو ق_ل ه_ _ب_ه و ( تر ي_ك م_ _ت_با )  کـــــلا _ح_ه  ف_تا لوا (  _ع_ت  كر رد  _د  ناو _خ_ بو ك_ن_د 

: دیوگبو دهد  مالسو  هبترم  هد  رثاکّتلا )  مکهلا  هبترم و ( کی  هحتاف )  مود (  _ع_ت  كر ردو  _ب_ه  تر _ مود _د )  حا

 ( . ِنالُف ِْنب  ِنالُف  ِتِّیَْملا  َِکلذ  ِْربَق  یِلا  اَهباَوث  ْثَْعبا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَح َو  _ُ یل م _َ ِّل ع _َ َّم ص _ُ هّللَا ) 

يا هلحو  هماج  یکلم  ره  اب  تیم  نآ  ربق  يوس  هب  کلم  رازه  تعاس  نامه  دتسرف  یم  یلاعت  قح  پ_س 
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_چ_ه نآ ددــع  هـب  هدــننک  هزاـمن  هـب  دــنک  اـطعو  روـص  خــفن  زور  اـت  دــهد  تعــسو  اروا  _ن_گ_ي ق_ب_ر  تو _ت  سا
(67  .) _ه جرد وا چ_ه_ل  يار  دو ب_ هدر ش_ _ بـالا _ بو عول م_ي ك_ن_د ح_س_ن_تا  نآ ط_ _ت_با ب_ر  فآ

ربق رب  تسدو  داتسیاوا  ربق  رب  هنع  هّللا  یضر  رذوبا  درک ، تافو  رذوبا  رسپ  ّرذ )  نوچ (  هک  تسا  هیقَْفلا )  ُهُرُـضْحَیال  نَم  باتک (  ردو 
ار يد  _ نزر طر ف_ _ شو يدوب  راـکوکین  نم  هب  تبـسنوت  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  رذ ! يا  اروـت  ادـخ  دـنک  تمحر  تفگو :  دـیلام 

نم رب  تسین  یکاـبوت  نتفر  زا  هک  مس  اد ق_ ب_ه خ_ مدونـشخوت ،  زا  نم  دـنا  هتفرگ  نم  زا  اروت  هک  لاـحلاو  دروآ  یم  اـج  ب_ه 
يدـحا هب  یلاـعت  قـح  زا  ریغ  هب  نم  يارب  زا  تسینو  َ_ٍه ؛ )  جا ِ_ْن ح_ ِهّللا م يَو  _ِ َ_ٍد س حَا یِلا  یلاـم  َو  دیـسرن (  نم  هب  یناـصقنو 

رور هنیآ م_س_ ره  دوش ، یم  هدـید  گرم  زا  دـعب  ملاع  نآ  كانلوه  ياـهاج  ینعی  علط ،  لو م_ دو ه_ _ر ن_ب_ گاو تجاـح 
ار ملا  نآ ع_ _ه_ي_ه  تو تاـفام ك_ن_م  یقـالت  يزور  دـنچ  مهاوخ  یم  نکلو  مشاـب  هتفروت  ياـج  هب  نم  هک  مد  م_ي ش_
زا _ت  سا _ت_ه  خا لو س_ ار م_ش_غ_ _ مو يار ت_ زا ب_ هود  _ نا _ه ت_ح_ق_ي_ق ك_ه  بو ب_ب_ي_ن_م 

هکنآ زا  تسا  هتـشاد  زاب  ارم  ینعم  نیاو  منکب  تسا  عفانوت  يارب  زا  هک  یتاعاطو  تاداـبع  هک  منآ  مغ  رد  هشیمه  ینعی  وت ، رب  هودـنا 
ادـج نم  زاو  يا  هدرم  هکوت  زا ج_ه_ت  مدر  _ه ن_ك_ ير هّللاو ك_ه گ_ مرو ،  دو ب_خ_ زا خ_ اروـت  ییادـجو  ندرم  مغ 

ام ُْتُلق َو  ام  يرعِـش  َْتیَلَف  .درذـگب (  نوچ  و  دوب ، دـهاوخ  نوچوت  لاح  مدر ك_ه  _ كو _ه ب_ر ت_ ير نکیلو گ_ يا  هدـش 
شاک سپ  ََکل ؛ )  َلیق 
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مهوت سپ  نم  يارب  زا  يدوب  هدرک  بجاووا  رب  هک  ار  یقوقح  مدیشخبوا  هب  ادنوادخ ! دنتفگ ، هچوت  هبو  یتفگ  هچوت  هک  متسناد  یم 
(68  .) نم زا  مرکو  دوج  هب  يرتراوازسوت  هکنآ  هچ  يدوب  هدینادرگ  بجاووا  رب  هک  ار  دوخ  قوقح  شخبب 

؛ )  ِناوْخَْالا َیِلا  ُناسْحِالا  ِناْطلُّسلا  ِلِمَع  ُهَراّفَک  نیطْقَی :  ِْنب  ِِّیلَِعل  مالسلا  هیلع  َلاق  مود ( _ 

(69  .) تسا ینید  ناردارب  هب  ندرک  یکین  ناطلس ،  يارب  يرگراک  هرافک  نیطقی :  نب  یلع  هب  دومرف 

دیدپ یلاعت  قح  دنتـشادن ، دای  هک  ار  یناهانگ  نامدرم  دـندروآ  _د  يد _ي ك_ه پ_ نا _ مز دو ك_ه ه_ر  _ مر ف_ مو _  س_
(70) .دندرمش یمن  الب  ار  اهنآ  هک  ییاهزیچ  اهالب  زا  ناشیا  يارب  دروآ 

نا رد م_ي_ هزا  یـصاعمو ت_ ناهانگ  هک  اریز  مالک ؛  نیا  قدـص  دـش  رهاـظ  بوخ  اـم  ناـمز  رد  ك_ه  _د : يو فل گ_ م_ؤ 
_ت_ن_د شاذ نور گ_ یلاـعت ب_ي_ قـح  تعاـطاو  تعیرـش  هداـج  زا  اـپ  مدرمو  دـمآ  دـیدپ  اهتعدـبو  دـش  _ر  ها در ظ_ م_

یلاعت قح  تفر  نایم  زا  رکنم  زا  یهنو  فورع  هب م_ رماو  دنتـشادنپ  یهانمو  یـصاعم  ضعب  باـکترا  رد  ار  دو  تـالا خ_ _م_ كو
دــندرب و یمن  ار  نآ  ناـمگو  درک  یمن  روـط  نا خ_ _ شر _ طا رد خ_ _ت  قو چــیه  هـک  هدرکـالتبم  اـهالب  عاوـنا  هـب  ار  مدرم  زین 

: دنتشگ هفیرش  هیآ  نیا  هقودصم 

ْتَر _َ َ_ف َ_ك ٍناـکَم ف ِّلُـک  ْنِم  ادَـغَر  اـُهقْزَر  اـهَِیتْءاَی  ًهَِّنئَمْط  _ُ َ_ًه م ِ_ن مآ َ_ْت  نا َ_ًه ك_ يْر _َ ـال ق _َ َ_ث ُهّللا م َبَر  _َ َو ض ) 
(71  ( .) نوُعَنْصَی اُونَاک  اِمب  ِفْوَْخلاَو  ِعوُْجلا  سَاِبل  ُهّللا  اَهَقاذَاَف  ِهّللا  ُ_ِم  ْ_ع نَا _ِ ب

نا _ش_ يا يار  خار ب_ يزور ف_ دیسر  یم  دندوب  شیاسآو  نما  رد  هک  يا  هیرق  لها  هب  ناتمعن  رفاک  يارب  هدز  لثم  یلاعت  قح 
ار ناشیا  یلاعت  قح  دیناشچ  سپ  دندر  رکشو ن_ك_ ادخ  ياهتمعن  هب  دندش  _ر  فا _ب پ_س ك_ ناو _ جو فار  _ طا زا 
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 . تسیاشان ياهلمع  زا  دندرک  یم  هک  دندوب  هچنادب  سرتو  یگنسرگ  سابل 

هدــــــننک عزج  ياربو  تـــــسا  هد ي_ك_ي  يار ص_ب_ر ك_ن_ن_ م_ص_ي_ب_ت ب_ دو : _ مر ف_ مرا _  چ_ه_
(72  .) تسا تبیصمود 

 . نآ زا  دارمو  هفیرش  هملک  نیمهالسلا  هیلع  يداه  ترضح  تاملک  رد  دیایب  هک  دیوگ : ریقف 

(73  .) تسا هدشوا  قح  رد  روج  هب  مکح  هک  دناد  یم  یسک  ار  روج  یت  _خ_ سو تد  ش_ دو : _ مر ف_ پ_ن_ج_م _ 

هّللا نا ظ_ل  _ طـل س_ دوـمرف : هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هـّللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  زا  هدـش  تـیاور  ك_ه  _د : يو فـل گ_ م_ؤ 
ربو رجا  تساوا  يارب  زا  درک  تلادـع  هـک  یناطلـس  ره  سپ  موـلظم .  نآ  هـب  دریگ  یم  _يا  جو ها  پ_ن_ _ي_ن ،  مز رد  _ت  سا

يدعس خیش  ( 74  .) یجرف ار  ناـشیا  دـیایب  اـت  ربص  تسا  تیعر  ربو  رزو  تساوا  يارب  زا  درک  متـس  هک  یناطلـس  رهو  رکـش ، تیعر 
 : هتفگ

تفگ هیوریش  هبورسخ  هک  مدینش 

تفهن ندید  شمشچ ز  هک  مد  نآ  رد 

ینک تین  هچ  ره  ات  شاب  نآ  رب 

ینک تیعر  حالص  رد  رظن 

تخورفرب ینز  هویب  هک  یغارچ 

تخوسب يرهش  هک  یشاب  هدید  یسب 

دنرذگب یمود  ره  نوچ  کینو  دب 

دنرب یکین  هب  تمان  هک  هب  نامه 

مون هک  یباوخن  تلفغ  هب  اتالا 

موق رالاس  مشچ  رب  تسا  مارح 

دنپ اناد  کیدزن  هب  دیاین 

دنفسوگ رد  گرگو  هتفخ  نابش 
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راهنیز روخب  ناتسدریز  مغ 

راگزور یتسدربز  زا  سرتب 

یشیاشخب قلخ  رب  هدرکانوت 

یشیاسآ تلود  زا  ینیب  اجک 

رد م_ؤ ن_ه _ه ب_ه ق_ نو دو م_ع_ لزا م_ي ش_ _ت ك_ه ن_ سا اد ق_س_م  ب_ه خ_ دو : _ مر ف_ ش_ش_م _ 
رب تــمعن  دـــیامن  تعاـــنقو  دـــنک  يور  هناـــیم  هــک  یـــسکو  تــبی  رد م_ص_ دو ص_ب_ر ب_ه ق_ لزا م_ي ش_ _ نو

ندرک اداو  ددرگ ، _ل  يازوا زا  ن_ع_م_ت  ك_ن_د  فار  _ ساو _ر  يذ ت_ب_ ك_ه  ك_س_ي  و  _د ، نا _م_ بوا
، دروآ قافنو  رقف  غوردو  تنایخو  دروایب ، يزور  راتفگ ، رد  یتسارو  تناما 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1653 

http://www.ghaemiyeh.com


غرمو درپب  هچروم  هاگنآ  دـنایورب  لاـبودوا  يار  _د ب_ سر يّر ب_ _ه ش_ چرو _د ك_ه ب_ه م_ هاو اد خ_ ها خ_ _ گر _ هو
(75) .دروخب اروا  اوه 

مدآ _ك_ه  نآ _د ب_ه  هرا ب_شا _ شا _د  _ي_ر ش_يا خا هر  _ن ف_ق_ يا ك_ه  _د : يو فــــــــــــــــــل گ_ م_ؤ 
_ت سد الاب  هک  اهنآ  دوش  نابنج  رس  درک  ادیپ  ناوعاو  لام  هاگرهو  تسا  تمالـس  رد  لاحلا  فیعـض  لا  ش_ك_س_ت_ه ب_

 : هتفگو هدروآرد  مظن  هب  ار  بلطم  نیمه  هیهاتعلاوباو  دننک ، كاله  ارواو  دنبوکب  اروا  رس  _ن_د  _ي ب_شا موا

ٌهَِحنْجَا ِلْمَّنِلل  تَْوَتْسا  اِذا  َو 

ُُهبَتَع اندْدَقَف  َریطَت  یّتَح 

لثمتم رر  م_ك_ _ن ش_ع_ر  يا _ك_ه ب_ه  مار ن_ك_ب_ت ب_ ما  _ يا رد  _ي_د  شرلا نورا  ه_ _ن_د : يو گ_
.دش یم 

درک یهاوخ  قافنا  هک  ادخ  تعاط  رد  ار  دوخ  لام  ینک  _ك_ه م_ن_ع  نآ زا  _ي_ز  هر ب_پ_ دو : _ مر ف_ ه_ف_ت_م _ 
(76  .) تیصعم رد  ار  نآ  لثمود 

_د، يواـسم ب_شا تسا  نآ  رد  هک  يزورو  شا  هتـشذگ  زور  ینعی  شزورود ،  هـک  ك_س_ي  دو : _ مر ف_ ه_ش_ت_م _ 
نوعلموا سپ  _د ، شا ب_شا هتشذگ  زور  ینعی  شلوا ،  زور  زا  رتدب  _ش  مود زور  _س_ي ك_ه  كو _ت  سا نو  م_غ_ب_

تایح زا  رتهبوا  يارب  زا  گرم  تسا  ناصقن  هبور  هک  یـسکو  تسا  ناـصقن  رد  دـبای  یمن  دوخ  سفن  رد  یتداـیز  هک  یـسکو  تسا 
(77  .) تسا

الا ِتَحَضَْتفا  ُلاج  الا  ِتَرَهَظ  َْول  ٌرْکُش ، ْوَا  ٌهافاکُم  ِّالا  ُهُّکُفَیال  ُّلُغ  ُفوْرعَملا  مالسلا :  هیلع  ُمِظاکلا  َلاق  ِهَرِهابلا : ِهَّرُّدلا  ِنَع  ن_ه_م ( _ 
ِّالا ِناْنِثا  َّبآسَت  ام  ٌِعقْوَم ، ُهَدـْنِع  ِناـسْح  ـِالل  ْنُک  _َ َْمل ي َ_ض_ا  َ_ض ِهئآ م _ سـِالل ْدِـجَی  َْمل  ْنم  ینِْغلا ،  ُهَرَْطبَا  ُْرقَْفلا  ُهَدَّلَو  نَم  ُلاـم ،

(78  ( .) ِلَفْسَْالا ِهَبَتْرَم  یِلا  یلْعَْالا  َّطَْحنا 

 : تسا نیا  اهنآ  ینعمو  دوش ، هتشون  الط  بآ  هب  دیاب  هک  زیمآ  تمکح  هملک  جنپ  رب  تسا  لمتشم  ترضح  شیامرف  نیا 

هک یسک  نآ  ندر  _ت ب_ر گ_ سا یل  نا غ_ _س_ حا  _ 1
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؛  ندومن اروا  رکش  ای  هدننک  ناسحا  هب  يدومن  ناسحاو  تافاکم  رگم  ار  نآ  دروآ  یمن  نوریب  هک  هدش  ناسحاوا  هب 

؛ اهوزرآ دوش  اوسر  اهلجا  دوش  رهاظ  رگا   _ 2

؛  يرگناوت اروا  دنک  ناریحو  هتشگرس  رقف ، رد  دش  هدیرورپو  دلوتم  هک  یسک   _ 3

ناسحا يارب  زا  دوب  دـهاوخن  یهودـناو ،  لد  شزو  _ سوا ندر ب_ه  زا ب_د ك_ _د  ك_س_ي ك_ه ن_م_ي ي_با  _ 4
؛  یعقوموا دزن 

 . تسا رت  تسپ  هکنآ  هبترم  هب  دمآ  دهاوخ  دورف  تسا  رتالاب  هکنآ  رگم  دنهدن  مانشد  ار  رگید  _ف_ر ه_م_ نود  _ 5

اروت دـنوادخ  دـنیبب  هکنآ  زا  زیهرپب  نم !  كرـسپ  يا  هک :  دو  دالوا خ_ تر ب_ه ب_ع_ض  نآ ح_ض_ دو  _ مر ف_ _م _  هد
_ر بو نآ  ارو ب_ه  هدر ت_ _ر ك_ ما یتعاـط ك_ه  دزن  اروـت  دـنیبن  هکنآ  زا  زیهرپـبو  نآ  زا  اروـت  هدرک  یهن  هک  یتیـصعم  رد 

تدابع هک  اریز  ادخ ؛ تعاطو  تدابع  رد  ری  زا ت_ق_ص_ يا  _ت_ه  فر نوریب  هک  ینادن  نانج  هتبلاو  دـجو  شـشوک  هب  دابوت 
(79  .) تساوا تدابع  هتسیاش  هک  يوحن  هب  یلاعت  قح  هدشن 

تر ح_ض_ نآ  ك_ه  _ا  عد _ن  يا زا  _ت  سا دار  م_ م_ع_ن_ي  ه_م_ي_ن  ك_ه  _د : يو گ_ ف_ق_ي_ر 
ینْجِرُْختال َو  ( 80  ) َنیراـعُْملا ِ_َن  _ي م ْنل _َ ْ_ع َ_ج تـال َّم  _ُ هـّللَا هدو ( :  _ مر _س ف_ نو _م ف_ض_ل ب_ن ي_ یل ت_ع_

 ( . ِریصْقَّتلا َنِم 

زا _ي_ز  هر _پ_ بو ار ، وـت  تورم  دـنک  یم  کبـسو  اروـت  ناـمیا  روـن  درب  یم  نآ  هـک  اریز  حازم ؛  زا  زیهرپ  _ بو دو : _ مر ف_
(81  .) ترخآ ایند و  زا  اروت  ظح  دنک  یم  عنمود  نیا  ار ك_ه  _ يز تلا ؛  _س_ كو یلول  م_

_ث هــک ب_عا تــسا  یخوــشو  حازم  رد  طارفا  دارم  ارهاــظ  حازم  زا  ترـــض  نآ ح_ ك_ه ن_ه_ي  _د : يو فــل گ_ م_ؤ 
یم يراوـــــخ  لو  _ص_ حو _ت  لو م_ه_با طو ح_ص_ _ب س_ق_ جو _ مو يرا  _ قو _م  كو _م  كو س_ب_ك_ي 

لدو ددرگ 
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ؤم تلاجخو  ندرزآ  _م_ن_ي ي_ا س_ب_ب  شدو تواد  ثعاب ع_ هک  دشاب  اسبو  دروآ  یم  تلفغ  ترخآ  زاو  دناریم  یم  ار 
تـسنآ نآ  دسافم  زاو  تسا ،  یخوش  توادـع  _خ_م  تو _ت  سا ار ت_خ_م_ي  يزیچ  ره  هک  هدـش  هتفگ  اذـهلو  ددرگ ، ینم 

دنامن هدیـشوپ  نکلو  دنک  یم  مامت  ار  راقووورباو  کیرات  ار  لد  رایـسب  هدن  _ خو _د  یم گ_ش_يا يدـنخ  هزره  هب  ار  ناهد  هک 
رر _ك_ مو تسا ،  حودمم  هکلب  تسین  مومذم  دیامنن  هروکذـم  دـسافم  دـیلو  _ تو دو  حاز ن_ش_ رد م_ طار  _ فا _ر  گا هک 

نیقفانم هک  يدـح  هب  هدـش  رداـص  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریماو  ملـس  هلآو و  هیل  هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  زا ح_ض_ حاز  م_
هک تسا  ق_ه_ق_ه  مو ،  _ مذ هد م_ _م_چ_ن_ي_ن خ_ن_ هو دندرمش ، بیع  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  رد  ار  حازم 

 . تسا روهشم  ملسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  فاصوا  رد  نآ  رکذو  دومحم  نآ  هک  مسبت  هن  دشاب  ادص  اب 

(82  !) شیالب رد  دوش  دایز  شنامیا ،  رد  دوش  رتدایز  هچره  تساوزارت  هفک  لث  م_ؤ م_ن م_ دو : _ مر ف_ _م _  هدزا ي_

يا اـــهنآ : هــب  دوـــمر  _ فو در  ار ج_م_ع ك_ دو  دـــالوا خ_ تر  نآ ح_ض_ يزور  هد ك_ه  _ت ش_ ياور _م _  هدزاود
دنک ظــفح  ار  تیــصو  نـیا  هـک  مادــک  ره  سپ  یتیــصو  ار ب_ه  _ي_ت م_ي ك_ن_م ش_م_ا  صو نار م_ن !  پ_س_
امـش دزن  هب  دـمآ  هاگره  تسا ،  نیا  تیـصو  نآو  تیـصو ،  نآ  اب  _د ش_د  هاو مارآ ن_خ_ _ي  بو ( 83  ) هد _ي_ نا _ سر ت_

تشاذگ رس  سپ  هد ،  _ يد _س_ن_ _پا نو شو  _ خا تاملک ن_ ار  امش  دیناونشو  تشاذگ  رس  امش  تسار  شوگ  ردو  یصخش 
الثم دییوگنو  دینکن  یقلخ  جکوا  اب  ینعی  ( 84) .اروا رذع  دینک  لوبق  يزیچ ،  متفگن  نم  تفگو :  درک  یهاوخرذعو  پچ  شوگ  هب 

ردق هچ  ییوگ ،  یم  غورد 
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 . یتفگ دنسپان  ازسان و  مشوگ  هب  الا ن  ییایح ،  یب 

 . تسا بلطم  نیا  هب  بسانم  هک  هچنآ  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  ظعاوم  لصف  رد  دیایب  هک  دیوگ : فل  ؤم 

 : هدومرف اجنآ  رد  هدرک  داریا  مکح  رد  دوخ  رعش  رد  یضر  دیس  ار  نیمه  هب  بیرق 

ٍنُُذاال ٍْنیَعِالب َو  ِمانَالا  ِیف  ْنُک 

ارودْصَم ِمایَالا  ََدبَا  ْشِعَفال  ْوَا 

اهِسئارَف ْنَع  یماُحت  ٌدُْسا  ُساّنلا  َو 

اروُقْعَم َْتنُک  اِّما  َتْرَقَع َو  اّمَا 

زا _د  ندو _ت_ي ب_ هدر ك_ه ج_م_عا هــــــــــــّللا ن_ق_ل ك_ _م_ه  حر سوا  ناد ك_ه س_ي_د ب_ن ط_ _ بو
ابو ترضح  نآ  سلجم  رد  دنتشگ  یم  رضاح  هک  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  نایعی  _ شو _ل ب_ي_ت  ها صاو  خ_
رد داد  یم  يوتفو  يا  هملک  هب  دومرف  یم  قطن  ترـضح  نآ  هاگره  سپ  ییاهلیمو ،  سونبآ  زا  یکزانو  فیطل  ياـهحول  دوب  ناـشیا 
هب هک  ینالوط  تیصو  تسا  ترضح  نآ  تاملک  زاو  دندینش ؛ یم  هک  ار  هچنآ  اهحول  نآ  رد  دنتـشون  یم  تعامج  نآ  يا ،  هلءاسم 

لوقعلا فحت  باتک (  هب  دنک  عوجر  تسا  نآ  بلاط  هکره  همیظع ،  دئاوفو  هلیلج  ياهتمکح  تسا  نآ ج_م_ع  ردو  هدومرف  ماشه 
(85  .) هریغو یفاک )  لوصا  و ( ( 

هدش عقاو  مولظم  ماما  نآ  رب  هک  اهمتس  زا  یضعب  رکذو  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تداهش  نای  رد ب_ ف_ص_ل پ_ن_ج_م : 

لوا تمسق 

رد ح_ب_س داد  رد ب_غ_ هسو  داتشه  دص و  هنس  بجر  مجنپو  تسیب  رد  هک  تسا  نآ  ترـضح  نآ  تداهـش  خیرات  رد  رهـشا 
_ت قو نآ  رد  _ف_ش  ير رمعو ش_ .دــنا  هـتفگ  روکذــم  هاـم  مـجنپ  یــضعبو  دــش  _ع  قاو _ك  ها يد ب_ن ش_ س_ن_
_ي_س_ت بو ( 86) .دو لا ب_ راـهچو س_ هاــجن  پ_ _ي )  فا ك_ _ت (  ياور _ه  بو لا  _ن_ج س_ پو ها  پ_ن_ج_
هک هدوب  لاس  جنپو  یس  _ت_ش  ما _ ما تد  _ مو نآ ج_ن_با م_ن_ت_ق_ل ش_د  _ت ب_ه  ما _ ما دو ك_ه  هلا ب_ س_

تر ن_ش_د نآ ح_ض_ ضر  _ر م_ت_ع_ ها _ه ظ_ بواو هدوب  روصنم  مایا  هیقب  رد  نآ  زا  يرادقم 
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هبو س_ب_ب دـینادرگ  سوـبحمو  دـیبلط  قارع  هب  ار  ترـضحواو  دوـب  يدـهم  تفـالخ  ماـیا  يرـسک  لاـس و  هدوا  زا  _ع_د  بو
_ي_د نادر _ گر هنیدــم ب_ هـب  ار  باــنج  نآو  دوــمنن  ترــضح  نآ  هــب  تــیذا  رب  تءارج  رایــسب  تازجع  هد م_ _ ها م_ش_

(87) .دیناسر تسناوتن  ترضح  نآ  هب  یبیسآ  زینواو  دوب  يداه  تفالخ  تدم  ير  _س_ كو لا  نآ ي_ك س_ زا  _ع_د  بو

دید باوخ  رد  ار  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دومن ، سبح  ردو  تفرگ  ار  ترـضح  نآ  يداه  هتفگ :  بلاطلا )  هدمع  _ب (  حا ص_
: دومرفوا هب  هک 

(88 ( ) ؟ ْمُکَماحْرَا اوُعِّطَُقت  َضْرَالا َو  ِیف  اوُدِسُْفت  ْنَا  ُ_ْم  ْ_ت یَّلَو _َ ْنِا ت ُ_ْم  ْ_ت َ_ي َ_س َ_ْل ع َ_ه ف ) 

_ا هر زا ح_ب_س  ار  مالـسلا  هـیلع  یـسوم  ماـما  ترــضح  درک  رما  تـسناد ،  ار  ترــضح  نآ  دار  راد ش_د م_ نو ب_ي_ چ_
_د، نا _ سر _ت  يذاو ار ح_ب_س ك_ن_د  تر  نآ ح_ض_ _ت  ساو _ خزا يد ب_ زا چ_ن_ ب_ع_د  _د ، ندر ك_
_ي تد _ مو دروآ  دادـغب  هـب  ار  ترــضح  نآ  دیــسر  دیــشرلا  نوراـه  هـب  تفـالخ  نوـچ  دـش ، كـالهو  دادــن  تـلهم  اروا  لـجا 

(89) .درک دیهش  رهز  هب  ار  ترضح  نآ  شیوخ  تفالخ  مهدرا  لا چ_ه_ ردو س_ _ت  شاد سو  م_ح_ب_

_ه يو _ نبا ب_با یـسوط و  خیـش  هکناـنچ  قارع  هـب  اروا  نداتـسرفو  ار  باـنج  نآ  نوراـه  _ت_ن  فر _ا س_ب_ب گ_ ما
نارـسپ نایم  زا  دنادرگ  مکحم  دوخ  دالوا  يارب  ار  تفالخ  رما  هک  تساوخ  دیـشر  نوچ  هک  دوب  نآ  دـنا  هدرک  تیاور  نارگ  _ يدو
دینادرگ دوخ  دهعیلو  ار  هدی  _ بز _ي_ن پ_س_ر  ما ّ_د  لوا م_ح_م درک ، رایتخا  ار  رفن  هس  دـندوب _  نت  هدراهچ  هک  دوخ _ 

نبا یبرم  ار  ثعـشا  نب  دّمحم  نب  رفعج  نوچو  داد  رارق  نمت  ؤم  مساق  ياربوا  زا  دعبو  نومءام  هّللادـبع  يارب  وا  زا  دـعب  ار  تفالخو 
هک درک  هشیدنا  دوب  نوراه  يارزو  مظعا  هک  یکمرب  ییحی  دوب  هدی  _ نادر هد گ_ _ي_ بز
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دهاوخ نور  نم ب_ي_ هلسلس  زا  تلودو  دش  دهاوخوا  رایتخا  کلام  ثعـشا  نبا  دوش  لقتنم  نیما  دّمحم  هب  تفالخ  رگاوا  زا  دعب 
هب داقتعاو  عیشت  هب  داد  تبسن  اروا  هکنآ  ات  تفگ  یم  يدبوا  زا  نوراه  دزن  ررکمو  ررکمو  دمآرب  ثعشا  نبا  عییضت  ماقم  رد  تفر ، 

دناد یم  رـصع  هفیلخ  ارواو  تسا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ناـیلاومو  ناـبح  زاوا م_ تفگو :  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تماـما 
نآ رکف  هب  ار  نوراـه  زیگناروـش ، نانخـس  نیا  هبو  دتـسرف  یم  باـن  نآ ج_ يار  ار ب_ نآ  _د خ_م_س  نا _ سر مه  هب  هـچرهو 

ار بلا ك_س_ي  _ي ط_ با لآ  زا  دیـسانش  یم  اـیآ  هک  دیـسرپ  نارگیدو  ییحی  زا  نوراـه  يزور  هکنآ  اـت  تخادـنا  ترـضح 
؟  میامن لا  ؤسوا  زا  ار  رفعج  نب  یسوم  لاوحا  زا  _ع_ض_ي  بو _م  ك_ه ط_بل ن_م_يا

_ر بو دو  _ي ن_م_ موا هب  تبـسن  رایـسب  ناـسحا  باـنج  نآ  هـک  ار  ترـضح  نآ  هدازردارب  رفعج  نـب  لیعامـسا  نـب  یلع  ناـشیا 
(90 (.) دوب بانج  نآ  هدازردارب  لیعامسا  نب  دّمحم  رگید ، تیاور  هب   ) .دندرک نییعت  تشاد  مامت  عالطا  بانج  نآ  لاوحا  يایاف  خ_

دیبـلط اروا  دـش  عـل  _ر م_ط_ ما نآ  رب  باـنج  نآ  نوـچ  دـندیبلط ، ارواو  دنتـشون  لیعامـسا  رـسپ  هب  يا  هماـن  هفیلخ  رما  هب  پ_س 
مه هب  يرایـسب  ضرقو  ما  هدش  ناشیرپ  تفگ :  يور ؟  هچ م_ي  يارب  هک  دومرف  دادـغب ، هدارا  تفگ :  يراد ؟  اجک  هدارا  تفگو : 

ارو م_ت_ك_ف_ل م_ي جر ت_ _ خو ءادا م_ي ك_ن_م  ارو  ضر ت_ هــک م_ن ق_ دوــمرف  باــنج  نآ  ما ،  هدــیناسر 
دالواو يوش  کیرش ن_ نم  نوخ  رد  هک  منک  یم  تیصو  دومرف : بانج  نآ  نک !  یتیـصو  ارم  تفگو :  درکن  لوب  _ قوا مو ،  ش_

تفگ زاب  ینادرگن ،  میتی  ارم 
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، دومرف اطعوا  هب  مهرد  رازه  راهچوالط  رانید  دصیـس  سپ  هبترم ،  دومرف ت_ا س_ه  تیـصو  نیا  زاب  ترـضح  نک !  تیـصو  ارم  : 
دهاوخ تیاعـس  نم  نوـخ  نتخیر  رد  هک  دـنگوس  اد  ب_ه خ_ دو : _ مر نار ف_ _ ضا تر ب_ه ح_ تساـخربوا ح_ض_ نوـچ 

 ! هـــّللا لو  _ سر _ن  ي_با گ_ف_ت_ن_د : _ت !  خاد _ نا _د  هاو ار ب_ه ي_ت_ي_م_ي خ_ ناد م_ _ نزر _ فو درک 
: دومرف یهد .  یم  وا  هب  ار  لیزج  لام  _ن  ياو _ي  نا م_ي ن_م_يا _س_ حاوا ار ب_ه  _ت چ_ سا _ر چ_ن_ي_ن  گا

اَهَعَطَق ْتَلِصُوَف  ْتَعُِطقاِذا  َمِحَّرلا  َّنِا  ملـسو :  هلآو  هیل  هّللا ع_ یل  ِهّللا ص_ ِلو  _ُ سَر َ_ْن  ِهئا ع _ بآ َ_ْن  _ي ع بَا َ_ن_ي  ثَّد _َ ح ) 
؛ )  ُهّللا

هلآو و _ه  یل هـّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر زا  _د  نا هدر  _ت ك_ ياور نارد م_ن  پ_ _ك_ه ،  نآ _ت  ياور _ل  صا ح_
ار دوخ  ناسحا  عطق  سک  _ن  ياو يد ك_ن_د  _ر ب_ بار ردواو ب_ دنک  ناسحا  دوخ  محر  اب  هک  یسک  نوچ  مل ك_ه  س_

.دیامن یم  راتفرگ  دوخ  تبوقع  هب  ارواو  دنک  یموا  زا  ار  دوخ  تمحر  عطق  یلاعت  قح  دنکنوا  زا 

هب نوچ  هک  درک  هئطوتوا  ابو  درب  هناخ  هب  اروا  یکمرب  دلاخ  نب  ییحی  دیسر ، دادغب  هب  لیعامـسا  نب  یلع  نو  چ_ هل ؛  _م_ جلا _ بو
دز اروا ب_ه ن_ پ_س  دروآ ، ار ب_ه خ_ش_م  نورا  هـک ه_ دـهد  ترــضح  نآ  هـب  تبــسن  دـنچ  يرما  دور  نوراـه  سلجم 

هدوـب رـصع  کـی  رد  هـفیلخود  هـک  ما  هدـیدن  زگره  تـفگو :  در  مـال ك_ _ل ش_د س_ خاد وا  نو ب_ر  .در چ_ نورا ب_ ه_
_د نروآ _ي  موا يارب  زا  جارخ  ملاـع  فارطا  زا  مدرم  تسا ،  هفیلخ  هنیدـم  رد  رفعج  نب  یـسومو  هـفیلخ  رهـش  نـیا  رد  وـت  دنـشاب ،

مهرد رازه  تسیود  نوراه  سپ  هتشاذگ .  هریسی )  اروا (  مانو  هدیرخ  مهرد  رازه  یس  هب  ار  یکلمو  هدیناسر  مه  هب  اه  _ه  ناز _ خو
هلاوح
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نآ زاو  دش  كاله  دیـسر و  مه  هب  _ش  رد ح_قل يدرد  _ش_ت  گر _ه ب_ نا تخبدـب ب_ه خ_ نآ  نوچ  دـنهدبوا ، هب  درک 
دمآ ریز  هبوا  ءاشحاو  اضعا  عیمجو  دـش  ضراع  يریحز  اروا  يدـن  زا چ_ _گ_ر ب_ع_د  يد _ت  ياور هبو  .دـشن  عفتنم  اـهرز 

هب ار  اهرز  دشن و  لصاحوا  يارب  زا  يزیچ  ترسح  زج  اهلوپ  نیا  زاو  دوب ، عزن  تلاح  رد  دندروآ  وا  يارب  ار  رز  هک  لاح  نامه  ردو 
(91) .دندینادرگرب هفیلخ  هنازخ 

نتفر دو ب_ه گ_ دالوا خ_ تفالخ  ماکحتـسا  يارب  نوراهو  دوب  يرجه  مهنو  داتفهو  دـص  لاس  هک  لاـس  ناـمه  رد  هلمجلاـبو ؛ 
فار ه_م_ه _ شاوو نا  _ي_ عاو تادا  _ سو _ا  مل تشون ك_ه ع_ فارطا  هب  اهنامرف  درک و  جح  هدارا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما 

(92  ) .ددرگ رشتنموا  دالب  ردوا  دالوا  دهع  تیالوو  دریگب  تیعب  ناشیا  زا  هک  دنوش  رضاح  هک  رد م_

نم ش_ب_ي ب_ه دمآ ، هنیدـم  هب  نوراه  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  دواد  نب  بوقعی  دـمآ ، هبی  _ن_ه ط_ يد لوا ب_ه م_
یل اد ص_ لو خ_ _ سر ربق  دزن  نوراه  هک  مدینـش  زورما  هک  درک  لقنواو  _ت_م  فر _ك_ي  مر _ه ي_ح_ي_ي ب_ نا خ_

يرما رد  مبلط  یم  رذع  نم  هّللا ،  لوسر  ای  دابوت  يادـف  هب  مردامو  ردـپ  هک  درک  یم  هبطاخ  _ موا مل ب_ا  _ سو هلآو  _ه  یل هّللا ع_
ياـهنوخ هک  دـنک  اـپرب  هنتف  مسرت  یم  هکنآ  يارب  منک  سب  اروا ح_ _م  هاو م_ي خ_ رفعج ، نب  یـسوم  باـب  رد  ما  هدرک  هدارا  هک 

، دـش زور  نوـچ  تفرگ .  دـهاوخ  اروا  ادرف  هـک  مراد  ناـمگ  چ_ن_ي_ن  ي_ح_ي_ي گ_ف_ت :  دو ، هتخیروـت ش_ تـما 
دز ج_د تر ن_ نآ ح_ض_ _ت_ي ك_ه  قو رد  دا  _ت_ سر ار ف_ _ي_ع  بر نوراـــــــــــــــــــــه ف_ض_ل ب_ن 

بانج نآ  زامن  يانثا  رد  درک ، یم  زامن  ملسو  هلآو  هیلع  هّللا  یل  اد ص_ لو خ_ _ سر دو  راو خ_ _ گرز ب_
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 ! هّللا لو  _ سر ای  تفگو :  دش  دوخ  راوگرزب  دـج  ربق  هجوتم  ترـضح  .دـنرب  نوریب  دجـسم  زا  هک  دـند  _ش_ي_ كو دـنتفرگ  ار 
ب_ي_ت _ل  ها _ه  بو ت_ رادر  _ كد ب_ _ت  ما زا  _چ_ه  نآ زا  ك_ن_م  م_ي  _ت  _ك_يا شو ت_ ب_ه 

دندرب نوراه  دزن  ار  مولظم  ماما  نآ  نوچ  دندرک ، دنلب  ناغفو  هلانو  هیرگ  هب  ادص  فرط  ره  زا  مدرمو  دـسر ، یم  وت  راو  _ گرز ب_
دننادن هکنآ  يارب  داد  بیترت  لمحمودو  دندینادرگ  دیق  ار م_ نآ ج_ن_با  درک ك_ه  رماو  تفگ ،  بانج  نآ  هب  رایسب  يازـسان 
دادغب بناج  هب  ار  يرگیدو  داتسرف  هرصب  يوس  ار ب_ه  ي_ك_ي  _د ، نر _ي_ه م_ي ب_ حا ماد ن_ هب ك_ ار  بانج  نآ  هک 

رد ار  تر  نآ ح_ض_ درک ك_ه  بانج  نآ  هارمه  ار  يورس  ناسحو  داتسرف ، هرصب  بناج  هب  دوب ك  لمحم  نآ  رد  ترض  _ حو
هام متفه  زور  رد  دومن ، میلست  دوب  نوراه  يومع  رسپ  هرصب و  ریما  هک  روصنم  رفعج  یبا  نب  رفعج  نب  یـسی  هر ب_ه ع_ ب_ص_

یسیع میلست  ار  بانج  نآ  هینالع  زور  ردو  دندوم  هر ن_ _ل ب_ص_ خاد ار  نآ ج_ن_با  هیورت ،  زا  شیپ  زور  کی  هجحلا  يذ 
دوبوا هناخناوید  هب  _ك  يدز دو ك_ه ن_ _ه خ_ نا هر ه_يا خ_ زا ح_ج_ رد ي_ك_ي  ار  تر  نآ ح_ض_ یسیع  دندومن ،

يار _ت ب_ بو کـی ن_ دوشگ ، یم  ار  هرجح  نآ  رد  هبترم  ود  يزورو  دـیدرگ  دـیع  رورـسو  حرف  لوغـشمو  دـینادرگ  سوبحم 
یلفون نامیلـس  نب  دّـمحم  .دـنرب  نآ ج_ن_با ب_ يارب  زا  ماـعط  هکنآ  يارب  رگید  یتـبون  دزاـسبوضوو ، دـیآ  نوریب  _ك_ه  نآ

هک تفگ  نم  يارب  یتقو  نم ،  اب  دوب  قیفر  درک  را  _ه_ ظا مال  _ سا _ع_د ، بو دوب  ینارـصن  هک  یـسیع  نابتاک  زا  یکی  هک  تفگ 
نیا رد  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ینعی  ادخ ، هتس  _ هدنبو ش_يا حلاص  دبع  نیا 
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هک تارکنمو  شحاوف  عاوناو  یگدـنناوخ  زاـسو و  بعلووهل  زا  دـین  يز چ_ن_د ش_ دوب چ_ي_ سوبحم  هناـخ  نیا  رد  هک  ماـیا 
.دشاب هدرک  روطخ  اهنآ  شفیرش  رطاخ  هب  زگره  مرادن  نامگ 

ار نآ ج_ن_با  هـک  تشوـن  وا  هـب  نوراـه  ررکمو  دوـب  یـسیع  سبح  رد  ترـضح  نآ  لاـس  تد ي_ك  م_ هـل ؛  _م_ جـلا _ بو
نو چ_ _د ، ندر نآ م_ن_ع ك_ زا  اروا  زینوا  ناتـسود  زا  یعمج  دنک ، مادقا  عینـش  رما  نیا  هب  هک  درکن  تءارجوا  .دنک  دیه  ش_

_ت ك_ه شو نورا ن_ يا ب_ه ه_ _ه  ما ن_ _ي_د ، ما _ج_ نا لو  وا ب_ه ط_ دز  تر ن_ نآ ح_ض_ تد ح_ب_س  م_
ماد ن_م_ي _ قا يو  _ن ب_ر ق_ت_ل  مو لو ك_ش_ي_د  دز م_ن ط_ مـال ن_ _ سلا _ه  یل _ي ع_ سو ح_ب_س م_

یـضاق اـب  تاـجانمو  رکذو  يرازو  عرـضتو  تداـبع  ریغ  هب  میاـمن  یم  صحفتوا  لا  زا ح_ ناد ك_ه  م_ن چ_ن_ _م ،  ن_م_يا
هجوتم هتسویپ  هکلب  دیامن  دای  ام  زا  يدب  ای  دیامن  نیرفن  يدحا  رب  ای  نم  رب  ایوت  هب  زگره  هک  مدینـشن  مونـش و  یمن  يزیچ  تاجاحلا 

رجزو سبح  رگیدو  منک  یم  اهر  اروا  ّـالاو  میاـمنوا  میلـست  اروا  نم  هک  تسرفب  ار  یـسک  دزادرپ ، یمن  يرگید  هب  تسا  دوخ  راـک 
نآ لاو  _ حا _ي_س ع_ي_س_ي ك_ه ب_ه ت_ف_ح_ص  ساو زا ح_ ي_ك_ي  مدنــــــــسپ .  یمن  دوـــــــخ  رب  اروا 

یـضاق اب  تاـجانم  رد  هک  مدینـش  یم  باـنج  نآ  زا  رایـسب  ماـیا  نآ  رد  نم  دو گ_ف_ت_ه ك_ه  _ل ب_ كو ج_ن_با م_
خارفو یتلزع  هشوگو  یتولخ  هیواز  هک  مدرک  یم  لا  ؤس  هت  _ سو م_ن پ_ي_ اد ! _ نواد خ_ _تا م_ي گ_ف_ت :  جا _ حـلا

یم هچنآ  يدـینادرگ ،  باجتـسم  ار  _يا م_ عد هک  منک  یم  رکـش  نونکا  ینک  يزور  ارم  دوخ  یگدـنبو  تدابع  تهج  زا  يرطاخ 
زا ار  نآو ج_ن_با  دا  _ت_ سر _ي_د ك_س ف_ سر نوراه  هب  یسیع  همان  نوچ  يدومرف .  اطع  متساوخ 
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هتـسویپ دوب  سوـبحم  هک  یتدـم  نیا  ردو  ( 93) .دـینادرگ سوـبحم  عـیبر  نب  لـضف  دز  _ نو در  داد ب_ هر ب_ه ب_غ_ ب_ص_
.دوب هدجس  رد  تاقوا  رتشیب  دوب و  تدابع  لوغشم 

زور ك_ه لا ه_ر  هد س_ زا  هدایز  تدم  رد  مالسلا  هیلع  یـسوم  ماما  بانج  هک  تسا  هدرک  تیاور  ینابوث  زا  قودص  ش_ي_خ 
_ا عد لو  م_ش_غ_ و  _ت  فر م_ي  هد  س_ج_ ب_ه  _ت_با  فآ ند  ش_ _ن  شور زا  ب_ع_د  ش_د  م_ي 

رظنو تفر  یم  هناخ  ماب  نورا ب_ر  هک ه_ دـش  یم  اسب  دوب  سبح  رد  هک  یمایا  ردو  سمـش  لاوز  ات  دو  عر م_ي ب_ _ض_ تو
یمن ار  یـسکو  تسا  هداتفا  نیمز  رب  هک  دـید  یم  يا  هماـج  دـندوب ، هدرک  سبح  اـجنآ  رد  ار  باـنج  نآ  هک  هرجح  نآ  رد  درک  یم 
رفعج نب  یـسوم  هکلب  تسین  هماـج  نیا  تفگ :  عـیبر  هناـخ ؟  نیا  رد  منیب  یم  هک  تسیچ  هماـج  نیا  تفگ :  عـیبر  هـب  يزور  دـید ،

 : لاوز گ_ف_ت _ت  قو دور ت_ا  هد م_ي  _ت_با ب_ه س_ج_ فآ عوـــل  زا ط_ زور ب_ع_د  ك_ه ه_ر  _ت ،  سا
نیا زا  ریغ  تاهی !  ه_ نوراه گ_ف_ت :  يا ؟  هداد  اج  گـنت  نادـنز  نیا  رد  اروا  ارچ  تسا  نینچوا  هک  یناد  ها م_ي  _ گر ه_

(95) .دشاب نینچوا  هک  تسا  راک  رد  نم  تلود  يارب  ینعی  ( 94  ،) تسین یجالع 

هدر ك_ه شرد ن_ق_ل ك_ زا پ_ _ي_ع  بر _ت ك_ه ف_ض_ل ب_ن  سا ّ_ظ_ي_م )  نـــلاّرد رد ك_ت_با ( 
ردو _ي  ما ند پ_ي_ _ي_ نا _ سر يارب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  دزن  دیـشر  نوراـه  ارم  دا  _ت_ سر ف_ گ_ف_ت : 

مد ش_ م_ح_ب_س  _ل  خاد م_ن  .دو  ب_ _ك  ها ش_ ب_ن  يد  س_ن_ ح_ب_س  رد  تر  ح_ض_ نآ  _ت  قو نآ 
ریشمش مدر ب_ه  هیکت ك_ مرجال  منیشنب  هک  ارم  تشاذگن  بانج  نآ  تبیه  تسا ،  زامن  لوغش  مد م_ _ يد
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زا ك_ه _ع_ت ن_م_ كرود ردو ه_ر  دراد  هب م_ن ن_ ییانتعاو  دراذگ  یم  زامن  هتسویپ  ترضح  نآ  هک  مدید  مداتسیاو  دوخ 
نم فقوت  دیـشک  لوط  نوچ  سپ  دوـش ، یم  زاـمن  لـخادو  _د  يو یم گ_ ریبـکت  رگید  زاـمن  يارب  هلـصافالب  دـهد  یم  مـال  س_

تقو نآ  مالک ،  رد  مدرک  عورـش  نم  دهد  مالـس  ترـضح  نآ  تساوخ  هک  نیمه  هذخا ك_ن_د  ؤم  نم  زا  نوراه  هک  مدیـسرتو 
نآو مدـیناسر  ترـضح  نآ  هب  ار  دیـشر  مایپ  نم  نم ،  فرح  هب  درک  شو  _ گو _ل ن_ش_د  خاد _گ_ر  يد زاـمن  هب  ترـضح 

هداتـسرفوت يوس  هب  ارم  نینم  ؤـملاریما  هک  ترـضح  نآ  هبوـگم  دوـب  دو ك_ه ب_ه م_ن گ_ف_ت_ه  _ن ب_ يا ما  پ_ي_
قلق و هب  ارم  هک  ییاهزیچوت  زا  دوب  هدیسر  نم  هب  دیو  یمو گ_ دناسر  یموت  هب  مالـس  هداتـسرفوت و  يوس  هب  ارم  ترداربوگب  هکلب 
 ، بیبح هزیکاـپ  اروت  متفاـی  مدومنوت ،  لاـح  زا  صح  _ف_ تو مدروآ  _ن_ه  يد زا م_ ارو  نم ت_ سپ  .دوب  هدروآرد  بارطـضا 

_م نادر _ گر تلزنم ب_ هب  اروت  هک  مدرک  رکف  سپ  هدوب  غورد  دـندوب  هتفگوت  يارب  هچنآ  _س_ت_م ك_ه  ناد بیع  زا  يرب 
یم رهاظ  رتشیب  اروت  نایوگدـب  غوردو  دـنک  یم  یلاـخ  رتهبوت  توادـع  زا  ارم  هنیـس  نم  دزن  تندوب  مدـید  یـشاب ،  مدوخ  دزن  ي_ا 

شتعی نآ ط_ب_ _ا  بو _ت  سا _ق  فاو _ي م_ ياذ ار غ_ _ن ه_ر ك_س  کل اجنیا  رد  اروت  ندوب  مدـید  حالـص  دـنادرگ ،
دزاسب هک  ار  یـسک  یبای  یمن  اجنیا  رد  هک  دیتشاد  نآ  هب  تداعو  دیدومرف  یم  لیم  ییاهاذ  هنیدـم غ_ رد  امـش  دـیاشو  هتفرگ  تفلا 

، دـــیراد لـــی  دزا ه_ر چ_ه م_ يار ش_م_ا ب_س_ ار ك_ه ب_ ف_ض_ل )  مدر (  _ر ك_ ما _ن  مو يار ش_م_ا ، ب_
رد دیشابور  هداشگو  طسبنمو  دیراد  تسود  هچنآ  هب  اروا  امرف  رما  سپ 
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.دیراد هدارا  هک  هچ  ره 

: دومرف نم  هب  دنک  تافتلا  هکنآ  نودب  هملکود  هب  داد  باوج  ترضح  تفگ :  يوار 

؛ )  ُرَبْکَا ُهّللَا  الُؤَس ، ْقَلُْخا  َْمل  ینُعَْفنَیَف َو  یلام  یل  ٌرِضاحال  ) 

_ه چر ي_ع_ن_ي ه_ _د ، نا _ سر ار ن_ف_ع_ي  _ر ن_ي_س_ت ك_ه م_ ضا مــــــــــــــــــــلا ح_ ي_ع_ن_ي م_
هدر س_ؤ ار خ_قل ن_ك_ اد م_ _ خو _ت ك_ن_ن_د  سرد _م  يار _م ب_ هد _م_ل ب_ علارو _ت_ سد _م  هاو ب_خ_
َ_ُر! ْ_ب كَا ُهّللَا  _ف_ت :  گو دو  _ مر ار ف_ _ن  يا هد .  يز ط_بل ك_ن_ن_ زاو ك_س_ي چ_ي_ هد  لا ك_ن_ن_
ار _ي_ف_ي_ت  كو نورا  ه_ دز  ن_ ب_ه  _ش_ت_م  گر ب_ م_ن  گ_ف_ت :  يوار  .د  ش_ زا  ن_م_ _ل  خادو

یطخ رگا  نـم !  ياــقآ  يا  مـتفگ :  وا ؟ هراــبرد  ینیب  یم  تحلــصم  چ_ه  نورا گ_ف_ت :  مدر ه_ _ق_ل ك_ نوا يار  ب_
نور _د ب_ي_ يو یم گ_ تسار  نآ ،  زا  میآ  یمن  نوریب  دـیوگب  دوـش و  نآ  رد  لـخاد  رفعج  نـب  یـسومو  نـیمز  رد  یـشکب 

هب تسا  _ت_ر  بو نم م_ح_ب_ دزن  شندوـب  نکل  ییوـگ ،  یم  هک  تـسا  ناـن  گ_ف_ت چ_ نآ ،  زا  _د  مآ _د  هاو ن_خ_
يدـحا هب  ار  ربخ  نیا  دوب  هدـنز  نوراه  ات  تفگ  وگم ، یـسک  اب  ار  ربخ  نیا  هک  تفگ  يو  هب  نوراـه  هک  هدـش  تیاورو  نم ،  يوس 

(96  . ) متفگن

مود تمسق 

نب یسوم  دزنورب  تف :  دلاخ گ_ نب  ییحی  هب  دیشر  نوراه  هک  هدرک  تیاور  ثایغ  نب  دّمحم  زا  هّللا  همحر  یـسو  ش_ي_خ ط_
: وگبو ناسرب  وا  هب  ارم  مالسو  رادربوا  زا  ار  نهآو  مالسلا  هیلع  رفعج 

ِهئا _ سِْالا یلَّرُِقت ب_ یّتَح  َکیّلَُخاال  ّینَا  ٌنیم  _َ ّ_ي ف_ي_ك ي ِ_ن َ_َق م َ_ب َ_ْد س ُهَّنِا ق َکِّم  _َ ْ_ُن ع ِبا ََکل  ُلو  _ُ َ_ق ي ) 
؛ )  ٌهَصَْقنَم ّياِّیا  َکِتَلَئْسَم  یفال  ُراع َو  َكِراْرقَا  یف  َْکیَلَع  َْسَیل  َْکنِم َو  َفَلَس  اّمَع  َْوفَْعلا  _ي  نََلئ _ْ َ_س َو ت

اهر اروت  هک  ما  هدروخ  مسق  نیا  زا  شیپ  نم  هک  دیوگ  یم  تیومع  ي_ع_ن_ي پ_س_ر 
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_ش هاو _ خو لا  زاو م_ن س_ؤ  يا  هدر  _ك_ه ب_د ك_ نآ يار م_ن ب_ه  رار ك_ن_ي ب_ _ قا هــــکنآ  اــــت  مــــنکن 
_ن يا رد  _ه  نو يرا  _ عو رب ت_ يدـب  هب  ترارقا  نیا  رد  تـسینو  هدز  رـسوت  زا  هـچنآ  زا  _ن_م  كو ك_ن_ي ك_ه ع_ف_
دا م_ن _ت_م_ عا _ح_ل  مو هــقث  دـــلاخ  نــب  یی  _ن ي_ح_ ياو _ي  نا _ق_ص_ نو تــلا ب_ر ت_ _ؤ  سو _ش  هاو خ_

نم هــب  يرد ك_ه ق_س_م  _ش ك_ن ب_ه ق_ هاو _ خو لا  _ؤ  سوا زا  _ت  سا _ر م_ن  ما _ب  حا _ر م_ن و ص_ يزوو
ارم داد  ربخ  هک  دیوگ  يوار  ثایغ  نب  دّمحم  تمالـس .  هبورب  یهاوخ  اجکر  سپ ه_ مشاب ،  هدرکن  مسق  فالخو  دشاب  هدـمآ  لمع 

تـسا کیدزن  مندرم  نم  یلعوبا !  يا  دومرف  ییحی ،  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  هک  دـلا  ییحی ب_ن خ_ نب  یـسوم 
(97  .) تسا هدنام  یقاب  هتفه  کی  ملجا  زاو 

ف_ض_ل دو ، ب_ _ي_ع  بر ب_ن  ف_ض_ل  ح_ب_س  رد  ك_ه  _ي  ما _ يا رد  ك_ه  هد  ش_ _ت  ياورو
لو ق_ب_ م_ن  ك_ن_م  ش_ه_ي_د  اروا  ك_ه  _د  ندا _ت_ سر ف_ م_ن  دز  ن_ رر  م_ك_ گ_ف_ت : 

_س_ت ك_ه ناد نورا  نو ه_ _د و چ_ يآ زا م_ن ن_م_ي  را  _ن ك_ يا مدر ك_ه  مـــــــــــــال ك_ _ عاو مدر  ن_ك_
سوبحم یکمرب  ییحی  نب  لضف  دزنو  دروآ  نوریبوا  هناخ  زا  ار  بانج  نآ  دنک  یمن  مادقا  ترـضح  نآ  لتق  رب  عیبر  نب  ف_ض_ل 

ردو .دنروآ  بانج  نآ  يارب  ماعط  رگید  ياج  زا  هک  تشاذگ  یمنو  داتسرف  یم  بانج  نآ  يارب  یناوخ )  بش (  ره  لضف  .دینادرگ 
رگا هک  یناد  یموت  ادنوادخ ! تفگو :  درک  دـنلب  نامـسآ  بناج  هب  رـس  مولظم  ماما  نآ  دـندرک  رـضا  ار ح_ ناوخ  هک  مراهچ  بش 

ما _ن ط_ع_ يا ندرو  رد خ_ بشماو  مدوـب  هدرک  دوـخ  تکـاله  رب  تناـعا  هنیآ  ره  مدروـخ  یم  یماـعط  نینچ  زور  نیا  زا  شیپ 
مروذ رو م_ع_ م_ج_ب_
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دش زور  نوچ  دیدرگ ، روجنرو  دش  رهاظ  شفیر  ند ش_ رد ب_ _ر  هز _ر  ثا دو  لوا ن_م_ ما ت_ن_ نآ ط_ع_ زا  نو  _ چو ، 
_ه غلا رایـسب م_ب_ نوچ  دومرفنوا ، باوج  دیـسرپ  ترـضح  نآ  لاوحا  بیبط  نوچ  _د  ندروآ تر  نآ ح_ض_ يار  یبیبط ب_

دید درک  رظن  بیبط  نوچ  _ت .  سا نیا  نم  تلع  هک  دومرفو  دومنوا  هبو  دروآ  نوریب  ار  دوخ  كرابم  تسد  بان  نآ ج_ در ، ك_
بیبط سپ  هدـیدرگ .  عمتج  _ع م_ ضو نآ م_ رد  _د  نا هداد  باـنج  نآ  هب  هک  يرهز  نآو  هدـش  زبـس  شکراـبم  تسد  فک  هک 

.دیا هدرکوااب  امـش  هچنآ  دناد  یم  امـش  زا  رته  _ بوا _ن_د ك_ه  گو اد س_ هب خ_ تفگو :  تفر  ناتخبدـب  نآ  دزنو  تساخرب 
(98) .دومن لاقتنا  یهلا  تمحر  راوج  هب  ضرم  نآ  زاو 

نآ _ف ب_ر ق_ت_ل  یل ار ت_ك_ _ك_ه ف_ض_ل ب_ن ي_ح_ي_ي  ناد _گ_ر چ_ن_ يد _ت  ياور _ه  بو
نآ هک  دیـسر  وا  هب  ربخ  تفر  هّقر  هب  نوراه  نوچو  دومن  یم  بانج  نآ  میظعتو  مارکا  هکلب  درکن  مادقاوا  _د  ندر ج_ن_با ك_

، دراد اور ن_م_ي  نآ ج_ن_با  یبیــسآو ن_س_ب_ت ب_ه  تناــها  تــسا ،  ززعمو  مرکم  ییحی  نــب  لــضف  دزن  باــنج 
_ه ك_ه ب_ي ما _ نود داد ب_ا  يو ب_غ_ دا ب_ه س_ _ت_ سر ار ب_ه ت_ع_ج_ي_ل ف_ مدا  رور خ_ م_س_
هب ار  همان  کی  دنا  هتفگوا  هب  مدرم  هک  دنیب  نانچ  رگا  دـیامن  هدـهاشم  ار  بانج  نآ  لاحو  دـیآرد  لضف  _ه  نا خ_ب_ر ب_ه خ_

_د ب_ه ع_م_ل _ت_ه ب_شا شو همان ن_ نآ  رد  هچنآ  ناشیا  هک  دناسرب  کهاش  نب  يدنس  هب  ار  يرگیدو  دّمحم  نب  سابع 
يارب هک  تسناد  یمن  یـسکو  تفر  لضف  هناخ  هب  ناهگانو  دش  دادـغب  لخاد  ب_ي خ_ب_ر  رور )  م_س_ پ_س (  _د ، نروآ

رد تسا ،  مرکم  ززعموا و  هناخ  رد  بانج  نآ  هک  دید  نو  چ_ تسا ،  هدمآ  راک  هچ 
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ار _ه  ما نو ن_ چ_ دادوا ، ار ب_ه  نورا  _ه ه_ ما _ت ن_ فر ّ_د  سا ب_ن م_ح_م هناخ ع_ب_ هبو  تفر  نوریب  تعاس  نامه 
هب دوب  هدـش  _ع  قاو هچنآ  مداـخ  رورـسمو  دزوا  رب  هناـیزات  دـصو  دیـشک  نیباـقع  رد  ارواو  دـیبلط  ار  ییحی  نب  لـضف  دو  گ_ش_

_ك ها يد ب_ن ش_ ار ب_ه س_ن_ باــنج  نآ  هـک  تشوـن  هماــن  دــش  عــلطم  هماــن  نومــضم  رب  نوــچ  تشوــن ،  نوراــه 
هدرک نم  رما  تفلاخم  ییحی  ف_ض_ل ب_ن  تفگ :  دـنلب  زاوآ  هب  دوخ  هناخناوید  سلجم  ردو  .د  _م ك_ن_ن_ یل ت_س_

هب ربـخ  نیا  نوچ  دـندرک ، دـنلبوا  نعل  هب  ادـص  سلجم  لـها  عـیمج  سپ  .دـینک  تنعل  اروا  مه  امـش  منک ،  یم  تنعل  اروا  نم  تسا 
_گ_ر غ_ي_ر يد هار  زاو  _ي_د  نا _ سر نورا  _ه ه_ نا ار ب_ه خ_ دو  برطـــــــضم ش_د خ_ دیــــــــسر  یکمرب  ییحی 
_ر گا _ف_ت  گو _ت  شاذ _ گوا شو  رد گ_ _ر  سو _د  مآرد نورا  زاو ع_ق_ب ه_ _ل ش_د  خاد فرا  م_ت_ع_
_چ_ه م_ي نآو _ي ك_ن_م  مو _ت ت_ _عا طا هدر م_ن  _ كو _ت ت_ فـــــــــــلا پ_س_ر م_ن ف_ض_ل م_خ_

مروآ یم  لمع  _ي ب_ه  هاو خ_

 ( لــــضف تــــفگو ( :  درک  سلجم  _ل  ها يو  _ه س_ بور هد  _ي ش_ ضار شر  _س_ پو زا ي_ح_ي_ي  نورا  پ_س ه_
ناگمه دیوش ، یضاروا  زا  امش  متشذگوا  ریـصقت  زا  نم  تسا  هدرک  هباناو  هبوت  نونکا  مدرک  تنعل  اروا  نم  دوب  هدرک  نم  تفلاخم 

_ه ناور تعرـس  هـب  ییحی  سپ  ینمـشدوت .  هـک  ره  اـب  مینمـشدو  یتـسودوت  هـک  ره  اـب  مـیت  _ سود دـندرک ك_ه م_ا  دـنلب  زاوآ 
يار زا ب_ درک ك_ه م_ن  راـهظاوا  نـکل  تـفگ  یم  ینخـس  یــسک  ره  دـندش  برطــضم  مدرموا  ندـمآ  زا  اد ش_د ، ب_غ_

نآ لو  زور م_ش_غ_ دـنچو  ما  هد  _ مآ بو  _ن ص_ يا لا ب_ه  لاو ع_م_ _ حا _ف_ح_ص  تو _ه  عل ت_ع_ي_م_ر ق_
_د نادر مومسم گ_ ار  موصعم  ماما  نآ  هک  درک  رماو  دیبلط  ار  کهاش  نب  يدنس  سپ  دوب ، لا  _م_ عا
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_ه_ا نآ ندرو  رد خ_ _د  هغلاـبمو ن_م_يا دربب  باـنج  نآ  دزن  هک  داد  کـهاش  نبا  هب  درک  هدولآ  رهز  هب  دـن  _ب_ي چ_ طرو
ترـضح نآ  يارب  ار  دولآرهز  ياـهامرخ  يدنـس  یتیاور  قفاوم  و  دومن ، لواـنت  دراد ت_ا  نآ ج_ن_با ب_ر ن_ زا  _ت  سدو

تر _ي_د ك_ه ح_ض_ سر _ت_ي  قو _ت ي_ا ن_ه ،  سا هدر  لوا ك_ دـمآ ب_ب_ي_ن_د ت_ن_ دوـخو  داتـسرف 
بلطم مدروـخ  هـچنآ  رد  هـک  دوـمرف  اـمن ، لواـنت  _گ_ر  يد گ_ف_ت :  دو ، هدو ب_ _ مر لوا ف_ نآ ت_ن_ زا  _ه  ناد هد 
تاضق زور  دـنچ  هب  ترـضح  نآ  تاـفو  زا  شیپ  سپ  _ي ن_ي_س_ت .  جا _ت_ي_ حا هدا  _ يز _ه  بو _د  مآ هبوت ع_م_ل 

_ي سو هک م_ دـنیوگ  یم  مدرم  تفگو :  دروآ  ناش  _ يا رو  ار ب_ه ح_ض_ تر  در و ح_ض_ _ر ك_ ضا ار ح_ لود  _ عو
گنت ار  راکوا  ربو  درادن  یتلعو  رازآ  هک  دیوش  هاوگو  دینک  هدهاشم  اروا  لاح  امش  تسا ،  تدشو  یگنت  رد  ب_ن ج_ع_ف_ر 

رهاظ هبو  دنا  هداد  نم  هب  رهز  ناشیا  _ت ك_ه  سا زور  دیـشاب ك_ه س_ه  هاوگ  تعامج !  يا  هک  دومرف  ترـضح  میا ،  هتفرگن 
یخرـس هب  دـش  مهاوـخ  خرـس  زور  _ن  يا _ر  خآ ردو  _ت  سا هدر  نورد م_ن ج_ا ك_ _ نا رد  رهز  نـکلو  میاـمن  یم  حـیحص 

دش دهاو  _ل خ_ يد م_يا _گ_م ب_ه س_ف_ي_ نر مو  زورو س_ _د  يد يدرز ش_ _م ش_د  هاو درز خ_ ادرفو  دیدش 
ءادهـشو ناقیدصو  ناربمغیپ  هب  یلعا  ءالم  رد  شـسدقم  حور  دش  موس  زور  رخآ  نوچ  دـش ، مهاوخ  لصاو  یلاعت  قح  تمحر  هبو 

(99) .دیدرگ قحلم 

هّللا همحر  .دش  لقتنم  یهلا  تمحر  هب  دیفسور  ( ، 100  ( ) ِهّللا ِهَمْحَر  یفَف  ْمُهُهوُجُو  ْتَّضَْیبَا  َنیّذلا  اّمَا  َو  همیرک ( :  ياضتقم  هب 

هدر ك_ه گ_ف_ت _ت ك_ ياور را  _ّ ّ_د ب_ن ب_ش زا ح_س_ن ب_ن م_ح_م هر ،  _ي_ غو قود  ش_ي_خ ص_
_ي_ع بّرلا ق_ط_ي_ع_ه  _ل (  ها زا  یخی  ش_ : 
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يدنس يزور  داد ك_ه  ار خ_ب_ر  م_ _ت_ي_م ،  شادوا لو  رب ق_ دامتعاو  دوب  قثوم  رایـسبو  دوب  هماع  ریهاش  زا م_ ك_ه  ( 
هیلع رفعج  نب  یسوم  هک  دروآرد  يا  هناخ  هبو  درک  عمج  میدوب  رفن  داتـشه  یگلمج  هک  املع  ریهاشم  زا  یتعامج  اب  ارم  کهاش  نب 

ن_ظ_ر _ك گ_ف_ت :  ها يد ب_ن ش_ نو ن_ش_س_ت_م س_ن_ .دو چ_ _ه ب_ نا نآ خ_ رد  مالــــــــــــــــسلا 
اریز ك_ه تسا ؛  هدیـسروا  هب  یبیـسآ  اـیآ  هـک  مالـسلا  هـیلع  رفعج  نـب  یـسوم  ینعی  در  _ن م_ يا لاو  _ حا ك_ن_ي_د ب_ه 
_ن ب_با س_خ_ن يا ردو  میراد  تقشم  تدش و  رد  ارواو  میا  هدیناسروا  هب  اهبیـسآو  اهتیذا  هک  دننک  یم  نا  مدر گ_م_ م_

هفیلخ مـیا .  هدـیناشن  اـبیز  ياهـشرف  يور  رب  هداـشگ  لز  رد چ_ن_ي_ن م_ن_ اروا  م_ا  _ن_د ، يو را م_ي گ_ ب_س_ي_
حیحص کنیا  دنک ، هرظانمو  درادب  تبحصوا  اب  ددرگرب  نوچ  هک  هتشاد  هاگن  اروا  _ن  يا يار  ب_ درادن ، رظن  رد  يدبوا  هب  تبـسن 

رد هک  تفگ  خیـش  نآ  .دیـشاب  هاوگ  دسرپبوا و  زا  تسا  رـضاح  هکنیا  میا  هتفرگن  گنتوا  رب  باب  چـیه  ردو  تسا  هتـسشن  ملا  _ سو
را ف_ض_ل _ ثآ _ظ_ه  حـال _ مو راو  _ گرز ما ب_ _ ما نآ  يوـس  هـب  ندرک  رظن  رد  دوـب  فورــصم  اـم  تـمه  سلجم  ماـمت 
هک دورف  ترـضح  سپ  دوب ، عمالو  عطاس  شنیبم  نیب  زا ج_ تدا ك_ه  _ هزو یکین  يامیـس  تباجنو و  تدایـس  راوناو  تداـب  _ عو

دینادـب نکلو  تفگ  وا  هک  تـسا  ناـنچ  رهاـظ  تیاـعرو  لزنمو  ناـکم  _ع_ه  سو رد ب_با ت_ در  ناـیب ك_ هـچنآ  هورگ !  يا 
ادر سپو ف_ دش  دهاوخ  درز  نم  گنر  ادرفو  امرخ  هناد  هن  رد  تسا  هدـی  _ نارو _ر خ_ هز ار  _ موا _ي_د ك_ه  هاوگو ب_شا

يدنـس دومرف ، نخـس  نیا  ترـضح  نوچ  دش ، دهاوخ  قلحم  ینلعا  قیفرو  ءاقب  راد  هبو  درک  دـهاوخ  تلحر  انعو  _ج  نر _ه  نا خ_
کهاش نب 
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(101) .دیزرل یم  شدیلپ  نودب  امرخ  تخرد  ياه  هخاش  دننام  دمآ  رد  هزرل  هب 

دز ار ن_ مــال م_ در ك_ه غ_ لا ك_ _ي_ن س_ؤ  عـل نآ  زا  تر  _تا پ_س ح_ض_ ياور _ق ب_ع_ض_ي  فاو _ مو
 : _ي_ن گ_ف_ت عـل نآ  ددر ، لاو م_ن گ_ _ حا تو م_ن م_ت_ك_ف_ل  زا ف_ روا ك_ه ب_ع_د  م_ن ب_ي_
در ن_ك_ لو  ق_ب_ تر  ح_ض_ ك_ن_م ،  ك_ف_ن  ارو  ت_ دو  خ_ لا  م_ زا  ك_ه  هد  _ص_ت  خر ار  م_
لا م_ زا  م_ا  نا  _ گدر م_ _ف_ن  كو م_ا  ح_ج  رزو  م_ا  نا  _ نز م_ه_ر  ب_ي_ت  _ل  ها م_ا  ك_ه  دو  _ مر ف_

دادـغب نایعاو  اهقف  نی ،  _ عل کهاش  نبا  درک  تلحر  ایند  زا  ترـضح  نآ  نوچ  تسا .  رـضاح  نم  زن  نم  نفکو  تسا  ام  هزیکا  پ_
رد ار  نوراه  هک  دننک  لیوست  مدرم  ربو  تسی  تر ن_ نآ ح_ض_ ندـب  رد  یتحارج  رثا  هک  دـننک  رظن  هکنآ  يارب  درک  رـضاح  ار 
ادن ار  مدرمو  دندوشگ  ار  شکرابم  يورو  دنتشاذگ  دادغب  رسج  رـس  رد  ار  نآ ح_ض_ر  سپ  تسین  يریـصقت  ترـضح  نآ  توف 

_ي_د ب_ي_يا تسا ،  هدرک  تلحر  اـیند  زا  دریم ، یمنوا  دـندرک  یم  ناـمگ  هضفار  هک  تسا  رفعج  نب  یـسوم  نیا  هک  دـندرک 
م_ي ن_ظ_ر  تر  ح_ض_ نآ  كرا  م_ب_ يور  _ر  بو _د  ند _ مآ م_ي  مدر  م_ ك_ن_ي_د ، هد  _ ها م_ش_ اروا 

(102) .دندرک

ار _ مو دا  _ت_ سر دزن م_ن ف_ هب  اهبـش  زا  یکی  رد  کـهاش  نب  يدنـس  هک  تسا  هدرک  تیاور  دـقاو  نب  رمع  زا  قودـص  خـیش 
بلط ارم  بش  تقو  نیا  رد  هک  دشاب  هتـشاد  نم  قح  رد  يدـب  دـصق  هک  مدیـسرت  نم  سپ  مدوب .  دادـغب  رد  نمو  _ت  شاد ط_بل 
متفر يدنس  دزن  هبو  متشگ  راوسو  ْنوُعِجار  ِهَیِلا  ّانِا  ِهّلل َو  ّانِا  متفگو :  متشادوا  هب  تجاح  هچنآ  رد  ملایع  هب  مدرک  تیـصو  سپ  هدرک 

دید دوخ  لباقم  ار  هک م_ نیمه  ، 
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هب رگم  تسین  ندیبلط  نیا  تفگ :  یلب ،  گ_ف_ت_م :  میـشاب ؟  هدروآ  رد  عزفو  سرت  هب  اروت  ام  دیاش  صفحوبا !  يا  تفگو : 
يا تفگ :  سپ  یلب ،  تفگ :  نم  رما  هب  دهد  ربخ  ار  _ل م_ ها لز م_ن ك_ه  هب م_ن_ تسرفب  ار  یسک  سپ  متفگ :  .ریخ  تهج 

 ، یل ب_ متفگ :  ار ؟ رفعج  نب  یـسوم  یـسانش  یم  اـیآ  تفگ :  هن ،  متفگ :  ما ؟  هتـساوخ  هچ  يارب  اروـت  یناد  یم  اـیآ  صفحوـبا ! 
_ت قاد _ صو یتـسودواو  نـم  نیباـم  هـک  تـسا  يرا  _ گزور _م و  سا اروا م_ي ش_ن_ م_ن  _ن_د ! گو اد س_ ب_ه خ_

شلو ق_ _ي ك_ه  نا زا ك_س_ اروا  _د  سا داد ك_ه ب_ش_ن_ رد ب_غ_ _ي ك_ي_س_ت  سر پ_ _ت .  سا
پ_س _د ، هدر ب_شا تو ك_ مالـسلا ف_ هیلع  رفعج  هب  یـسوم  دیاب  هک  داتفا  ملد  ردو  مدرب  مان  ار  یتعامج  نم  دشاب ، لوبقم 

نب یـسوم  هک  ار  یـصاخشا  دیـسانش  یم  هک  دیـسرپ  ناشیا  زا  هاـگنآ  نم  لـثم  _د  ندروآ ار  _ت  نآو ج_م_عا دا  _ت_ سر ف_
ار یعمج  زین  ناشیا  دنسانشب ، ار  رفعج  نب  یسوم  هک  ار  یصاخشا  دیسانش  یم  هک  دیسرپ  نا ن_ي_ز  _ش_ يا دنـسانشب ، ار  رفعج 

یسوم هک  یصاخشا  زا  دندوب  هدش  عمج  يدنس  لزنم  رد  رفن  دنچو  هاجنپ  دش  حبص  نوچ  دندروآ ، زین  ار  ناشیاو  داتسرف  دندرب ، مان 
يد .د پ_س س_ن_ _ ندو هدو ب_ _م_ نوا _ب_ت ب_ا  حا _ص_ مو دنتخانــــــش  یم  ار  مالــــــسلا  هـــــیلع  رفعج  نـــــب 

يراــموط اــب  دــمآ  نوریبوا  بتاــک  تـقو  نآ  مـیدروآ  زا ب_ه ج_ا  _ا ن_م_ مو نورد ش_د  _ نا _ل  خادو _ت  سا _ خر ب_
نوریب يدنـس )  تفر و ( يدنـس  دزن  نآ  زا  دـعب  ار ، ام  ياهرادرکو  اـم  ياـهتروصو  لزا م_ا  _ن_ مو ار  _ه_يا م_ا  ما تشونو ن_

هماج صفحابا !  ای  زیخرب  تفگو :  دز  نم  رب  تسدو  دمآ 
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تفگ تعامج ،  هب  نآ  زا  دعب  مدومن  عاجرتساو  متسیرگب  هدرک ،  تافووا  هک  مدید  متشادرب  هماج  رادرب ، رفعج  نب  یـسوم  يور  زا 
يرآ میتفگ :  تسا ؟  رفعج  نب  یسو  _ن م_ يا هک  دیدش  دهاش  تفگ :  سپ  دندیدبو ، دندمآ  کیدزن  کی  کی  دینک ! رظن  همه  : 

نت رد  چــیه  تـفگ :  .در  نا ك_ چ_ن_ نادر ،  _ن_ه گ_ هر ارواو ب_ ناـشوپب  يا  هچراـپوا  تروـع  رب  مــالغ !  اــی  تـفگ :  . 
_ك_ه نآ ن_م_ي ب_ي_ن_ي_م غ_ي_ر  گ_ف_ت_ي_م :  شوخان ب_ي_ن_ي_د ؟ ار  نآ  هک  دـینیب  یم  یناشنوا 
_ن فدو _ف_ن ك_ن_ي_د  كو _ي_د  هد اروا غ_س_ل  اــــت  دیـــــشاب  اــــج  نــــیمه  تــــف :  گ_ _ت ،  سا هدر  _ موا
رب يدنـس  دنتـشادرب و  شکرابم  هزانجو  دش  هدرک  نفکو  دـش  هداد  _م ت_ا غ_س_ل  يد _ي_ نا _ي_د م_ا ب_م_ ن_م_يا

(103  .) میتشگزابو میدرک  نفدو  درک  زامنوا 

، دـلا _ح_ي_ي ب_ن خ_ يو تفر  ماـش  هب  نوراـه  ترـضح  نآ  تداهـش  ماـیا  رد  هک  هـتفگ  بلاـطلا )  هدـم  ع_ _ب (  حا ص_
دنداد رهز  ار  ترضح  نآ  هک  هدش  هتفگ  سپ  ترـض .  نآ ح_ در ب_ه ق_ت_ل  _ر ك_ ما ار  _ك  ها يد ب_ن ش_ س_ن_

رد ار  شنینزان  هزانج  سپ  .دش  دیهش  ترـضح  نآ  ات  دندیچیپ  ار  نآ  نادنچو  دنتـشاذگ  یطاسب  نایم  رد  ار  ترـضح  نآ  یلوق  هبو 
ایند زا  دوخ  گرم  هب  ترض  نآ ح_ هک  دندرک  مامت  يرـضحمو  تسینوا  رد  یتحارج  رثا  هک  دننک  اشامت  هک  دندروآ  مدرم  رـضحم 
دنک هظحـالم  ار  ترـضح  نآ  درذـگب  اـجنآ  زا  دـنداهن ك_ه ه_ر ك_ه  مدرم  هار  ناـیم  رد  ار  ترـضح  نآ  زور  هسو  تسا  هتفر 

(104  .) یهتنا شیرق  رباقم  هب  دش  نفد  سپ  دسیونب  رضحم  نآ  رد  ار  دوخ  تداهشو 

ار مولظم  ماما  نآ  هزانج  کهاش  نب  يد  نو س_ن_ هد ك_ه چ_ _ت ش_ ياور

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1674 

http://www.ghaemiyeh.com


هزا رد پ_ي_ش ج_ن_ دو ك_ه  _ت_ه ب_ شاد او  ار  _د ك_س_ي  شیرق ن_ق_ل ن_م_يا رباــقم  هـب  هـک  تــشادرب 
ار فیرـش  هزانج  نآ  سپ  .اروا  دیـسانشب  تسا  نایـضفار  ماما  نیا  ین  ي_ع_ ُهو ؛ _ُ فِر _ْ َ_عا ِهَِضفاّرلا ف ماِما  اذـه  درک : یم  اد  ن_

دیـشا ها ب_ _ گآ هتفر ،  ایند  زا  دوخ  گرم  هب  هک  تسا  رفعج  نب  یـسوم  نیا  هک  درک  ادـن  يداـنمو  دنتـشاذگ  رازاـب  رد  دـندروآ 
دندیدو ( 105) .دند _ يد تر ن_ نآ ح_ض_ رد  یگفخ  ای  تحارج  زا  يرثا  دندنکفا  رظنو  دندش  عمج  شرود  مدرم  اروا ، دـینیبب 

رگم دنتـشون  یمامت  دنـسیونب ، باب  نیا  رد  ار  دوخ  تداهـش  هک  ار  اهقفو  املع  دـندرک  رما  سپ  تسا ،  ءاّنح  رثا  شکراـبم  ياـپ  رد 
رد _ف  ير يرازاب ك_ه ن_ع_ش ش_ نآ  هک  هدش  تیاورو  ( 106  .) تشونن يزیچ  دندرک  رجز  اروا  هچره  هک  لبنح  نب  دمحا 

رارق نآ  رب  يردو  دـنتخاس  ییانب  فیرـش  _ع  ضو نآ م_ ردو  نیحاـیرلا )  قوس  هب (  دـش  هدـیمان  دـندو  _ت_ه ب_ شاذ نآ گ_
نآ ترا ك_ن_ن_د  _ يزو نآ  ب_ه  _ن_د ، يو كر ب_ج_ _ه ت_ب_ کل دنراذگن ب_ عضوم  نآ  رب  اپ  مدرم  هک  دـنداد 

.ار لحم 

هدیسوب ار  لحم  نآو  ما  هتشگ  فرشم  عضوم  نآ  هب  ررکم  نم  هتفگ  هک  ناردنزام )  خیرات  بحاص (  هّللا  ءایلوا  یلوم  زا  هدش  لقنو 
 . ما

یسوم نیا  هک  دندرک  ادنو  دادغب  رسج  رب  دنتـشاذگو  دندروآ  نوریب  ار  فیرـش  هزانج  هک  دومرف  هّللا  همحر  دی  ش_ي_خ م_ف_
یمو دـندو  _ش م_ي ن_م_ كرا ترو م_ب_ رظنو ب_ه ص_ دـندمآ  یم  مدرم  وا ، هب  دـینک  هاگن  هدرک  تافو  تسا  رفعج  نب 
دروآ نوریب  ار  هزاــنج  کــها  يد ب_ن ش_ هدو ك_ه س_ن_ _ مر بو ف_ _ شآ رهــش  نــباو  ( 107  .) هدرک تاـفو  دـندید 

یم نامگ  اه  یضفار  هک  تسا  رفعج  نب  یسو  _ن م_ يا _د ك_ه  ندر ادنو ك_ دادغب  رسج  رب  تشاذگو 
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مئاق ماما  ترـضح  نآ  هک  دندوب  هدرک  داقتعا  هفقاو  هک  دـنتفگ  نآ  يارب  ار  نیاو  .وا  رب  رظن ك_ن_ي_د  سپ  دریم ، یمن  دـندرک 
نامدرمو يدنـس  لا ك_ه  _ن ح_ يا رد  پ_س  _د ، ندو هدر ب_ نا ك_ _م_ گوا اروا غ_ي_ب_ت  _ب_س  حو _ت  سا

بآ و رد  دش  قرغ  يدنس  سپ  _ك_ن_د  فا بآ  رد  ارواو  درک  مر  کهاش  نب  يدنس  بسا  دندوب  هدرک  عامتجا  رسج  يور  رد 
(108) .ار دلاخ  نب  ییحی  تعامج  درک  قرفتم  یلاعت  دنوادخ 

سـسع لحم  یعی  دوب ، هطرـش  سلجم  هک  اـجنآ  هب  _د  ندروآ ار  هزا  _ت ك_ه ج_ن_ سا قود  _ت ش_ي_خ ص_ ياور ردو 
ار رفعج  نب  یـسوم  دـنیبب  دـهاو  هک م_ي خ_ ره  نامدرم  يا  هک  دـندرک  ادـن  ات  دنتـشاد  اپ  رب  ار  سک  راهچو  دـلب  مکاح  نارکونو 

ياغوغ يادـص  نوچ  طش  رانک  رد  تشاد  يرـصق  نوراه  يومع  رف  یبا ج_ع_ نب  نامیلـس  داتفا ، هلغلغ  رهـش  رد  سپ  دـیآ ، نوریب 
دندرک رود  ار  نایشبنج  نآ  هک  درک  رما  ار  دوخ  نامالغو  دمآ  ریز  هب  رصق  زا  _ي_د  سر _ش  شو هب گ_ ادن  نیاو  دینش  ار  مدرم 

رد هک  درک  مکحو  دـش  هناور  ترـضح  نآ  هزانج  رد  هنهرب  ياـپ  دز  كاـچ  ناـبیرگو  _ت  خاد _ نا زا س_ر  _ه  ما دو ع_م_ _ خو
نب یـسوم  هزانج  يوس  هب  دنک  رظن  دیا  بیط ب_ي_ رـسپ  بیط  هب  دنک  رظن  دهاوخ  هک  ره  هک  دننک  ادن  ترـضح  نآ  هزانج  شیپ 
نوچ دیـسر ، یم  نوگلین  کـلف  هب  نیمز  زا  ناـغف  نویـش و  يادـصو  _د  ند عمج ش_ دادـغب  مدرم  عیمج  سپ  مالـسلا ،  هیلع  رفعج 

دا _س_ت_ يا دو  خ_ _ر ، ها _د ب_ه ح_س_ب ظ_ ندروآ _ش )  ير _ر ق_ م_ق_با ار ب_ه (  ترـــــــــضح  نآ  شعن 
هب هـک  دوـب  هداد  بـیترت  دوـخ  يارب  هـک  ینف  _ كو تر ش_د  نآ ح_ض_ _ف_ن  كو طو  _ن_ حو _ه غ_س_ل  جو م_ت_

_ص_د نا _ پو رازهود 
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باـــــــــــــــــن نآ ج_ دو ب_ر  _ت_ه ب_ شو نآ ن_ ار ب_ر  نآر  ما ق_ _م_ تو دو  هدر ب_ ما ك_ را ت_م_ _ن_ يد
_ن خ_ب_ر ب_ه يا نو  چ_ دـندومن ، نفد  شیرق )  رباـقم  رد (  ار  باـنج  نآ  ماـمت  مارکاو  زازعا  هب  _د ، ند _ي_ نا _ شو پ_
_ت ك_ه شو در و ن_ ارواو ت_ح_س_ي_ن ك_ تشونوا  هب  همان  مدرم  عینـشت  عفر  يارب  رهاظ  بسح  هب  دـی  _ سر نورا  ه_
مد دو ش_ _ش_ن_ خو زا ت_ هدر ،  _يا م_ن ك_ ضر ار ب_ي  لا  _م_ عا نآ  نو  _ عـــل _ك م_ ها يد ب_ن ش_ س_ن_

(109) .دناسر ما  _م_ تا _ت_ي ب_ه  شاذ ك_ه ن_گ_

موس تمسق 

یسو تر م_ نو ح_ض_ هک چ_ مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  ترـضح  نامداخ  زا  یکی  زا  هدرک  تیاور  هّللا  همحر  ینیلک  ش_ي_خ 
در ك_ه ه_ر _ر ك_ ما ار  مال  _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر ماما  ترـضح  بانج  نآ  دـندرب  قارع  بناج  هب  هنیدـم  زا  ار  مالـسلا  هیلع 

بـش ره  هک  دـیوگ  يوار  یباوـخب ،  هناـخ  رد  رب  هک  دـیاب  هدیـسرنوت  هـب  متاـفو  ربـخ  ما و  هدـنز  نـم  هـک  _ي  مادا ش_ب ت_ا م_
در یم ب_ رـس  هب  هناخ  زیلهد  ردو  دـمآ  یم  دـش  یم  ءاـشع  زا  دـعب  نوچ  میدوشگ  یم  هناـخ  زیلهد  رد  ار  ترـضح  نآ  باوختخر 

نیدـــب لاـــس  را  _ه_ چو در ، _ف م_ي ب_ ير _ه ت_ش_ نا نو ص_ب_ح م_ي ش_د ب_ه خ_ چ_ ت_ا ص_ب_ح ، 
یبش کی  ات  درب  رس  هب  لاح  نیدب  لا  را س_ _ه_ چو درب ، یم  فیرـشت  هناخ  هب  دش  یم  حبـص  نوچ  حبـص ،  ات  درب  یم  رـس  هب  لاح 

زا مه  امو  دـش  شحوتـسم  لایعو  لها  هیکاز  رطاخ  _ن س_بب  يا _د ب_ه  ما بانج ن_ي_ نآ  میدرتسگ  ار  ترـضح  نآ  شارف 
تعفر دیـشروخ  نآ  دـیدرگ  علاط  حبـص  نوچ  حـب ،  _م ت_ا ص_ يد _ش_ت_ن_كا ش_ حوو ناـسرت  ترـضح  نآ  ندـماین 

روایب دومرفو  دوب  هناخ  يوناب  هک  دمحا  ما  دزن  تفرو  درب  فیرشت  هناخ  ردو  دیدر  علاط گ_ تلالجو 
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زا _ غآ دو  عامتـسا ن_م_ نخـس  نیا  نوـچ  دـمحا  ما  اـمن ، نم  میلـست  هدرپـسوت  هب  مراوـگرزب  رد  _ع_ت_ي ك_ه پ_ يدو نآ 
نادـــــنمدرد لد  _س  نو نآ م_ هــــّللاو  دروآر ك_ه  در ب_ هآ س_ درد  زاو س_ي_ن_ه پ_ر  در  يرازو ك_ _ه  جو ت_

دومرفو دومن  عنم  يرارق  _ي_ بو يراز  زا  هداد  یلست  ار  يو  بانج  نآ  سپ  هتفگ ،  عادو  ار  یناف  راد  نیا  نادنمتـسم  ناج  سیناو 
.دسر هنیدم  یلاو  هب  ترضح  نآ  تداهش  ربخ  ات  راد  ناهنپ  هنیس  رد  ار  ترسح  شتآ  نیاو  نکم  اشفا  ار  زار  نیا  هک 

نآ يزور ك_ه  _ف_ت :  گو در  تر س_پ_ نآ ح_ض_ دو ب_ه  _ بوا دز  رد ن_ _ي ك_ه  عئادو _م_د  حا ما  پ_س 
زاـسن عـلطم  رما  نیا  هب  ار  یـسک  هک  دوـمرفو  درپـس  نم  هب  ار  اـهتناما  نیا  دوـمرف ، یم  عادو  ارم  تماـماو  توـبن  ناتـسو  گ_ل ب_

نک میلـستوا  هب  دوـمن  اـه  _ نآ _ه  بلا _ط_ مو زاو ت_ دـمآوت  دزن  نم  نادـنزرف  زا  هک  کـیره  سپ  مدـش  توـف  نم  هک  هاـگرهو 
ردــپ تداهــش  زا  هـک  درک  رماو  دوـمرف  ضبق  ار  اـهتناما  نآ  ترــضح  سپ  ما .  هدرک  عادو  ار  اـیند  نـم  تـقو  نآ  رد  هـک  نادــبو 

دنچ زا  دعب  هک  دیوگ  يوار  دیباوخن ، بش  هناخ  زیلهد  رد  ترـضح  رگید  سپ  _د ، سر ددنبب ت_ا خ_ب_ر ب_ بل  شراوگرزب 
بانج هک  دوب  هدش  عقاو  بش  نامه  رد  میدرک  مولعم  نوچ  دیسر ، هنیدم  هب  مالسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  تداهـش  ربخ  يزور 

ترضح هاگنآ  دوب  هدیدرگ  شدجام  دلاو  نیفکتو  زیهجت  لوغشم  هتفر  دادغ  هب ب_ هنیدم  زا  یهلا  دییءات  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
هیلع رفعج  نب  یـسو  تر م_ _م ح_ض_ _م م_تا سار _ل ب_ي_ت ع_ص_م_ت ب_ه م_ هاو مـال  _ سلا هـیلع  اـضر  ماـما 

(110) .دندومن مایق  مالسلا 

 ) رد مالسلا  هیلع  سواط  ك_ه س_ي_د ب_ن  _د : يو فلو گ_ م_
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تسا ب_ر يوتحم  هک  ترضح  نآ  رب  ار  تاولص  نیا  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تارایز  زا  یکی  رد  رئازلا )  حابـصم 
ار نآ  نم  تسا  هتـسیاش  هدرک ،  لـقن  نآ ج_ن_با  بئا  _ص_ مو تادا  _ب_ عو _ب  قا _ن_ مو لـئا  زا ف_ض_ يا  ش_م_ه 

 : منک لقن  اج  نیا  رد 

ِراْونَْالا َو ِهَْبیَع  ِرای َو  _ْ خَالا ِما  _ ِما ِرار َو  _ْ بَالا ِّیصَو  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَسُوم  یلَع  ِّلَص  َنیرِهاّطلا َو  ِِهْتَیب  ِلْهَا  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّل  _َ َّم ص _ُ هّللَا ) 
ِهَلیوَّطلا َو ِهَدْجَّسلا  ِفیلَح  ِرافِْغتْـسْالا ، ِهَلَـصاوُِمب  ِرَحَّسلا  َیِلا  ِرَهَّسلِاب  َلیَّللا  ِییُحی  َناک  يذَّلا  ِراث ، ْالا  ِمَکِْحلا َو  ِراقِْولاَو َو  ِهَنیکَّسلا  ِثِراو 

يدَّنلاَو ْ_ِل  َ_ض فـْلاَو ْ_ِر  َ_ي خـْلا ِلْدَْـعلا َو  یهُّنلا َو  ِّرَقَم  ِهَلِـصَّتُْملا َو  ِتاـعارُّضلا  ِهَرِیثَْـکلا َو  ِتاـجانُْملا  ِهَر َو  _ يز _َ غـْلا ِعو  _ُ مُّدـلا
ِمَلُظ ِنوُـجُّسلا َو  ِْرعَق  یف  ِبَّذَـعُْملاَو  ِرْوَْجلاـِب  ِروـُب  _ْ َ_ق مـْلاَو ِملُّظلاـِب  ِدَهَطْـض  _ُ مـْلاَو ْ_ِر  بَّْصلاَو يوـْل  _َ بـْلا ِفـَلْءا  _َ ِلْذ َو م _َ بـْلاَو

_ي_ِه بَا َیفَطْـصُْملا َو  ِهِّدَج  یلَع  ِدِراْولاَو  ِفافِْختْـسِالا  ِّلُذـِب  اْهیَلَع  يدانُْملا  ِهَزانَْجلاَو  ِدُویُْقلا  ِقَلَِحب  ِضوضرَْملا  ِقاّسلا  يِذ  ِریماطَْملا ،
َرَبَص امَک  َّمُهّللَا َو  .ٍبوُرْش  _َ ٍّم م _َ ٍبُول َو س _ْ َ_ط ٍمَد م ٍبُوْلغَم َو  ٍْرمَا  ٍبُولْسَم َو  ٍءالَو  ٍبوُصْغَم َو  ِثْرِِاب  ِءآسِّنلا  ِهَِدیَس  ِهُِّما  یـضَتْرُْملا َو 

َعوُضُْخلا َو َرَعْشَتْساَو  َعوُشُْخلا  َضَحَم  ََکل َو  َهَعاّطلا  َصَلْخَا  َكاضِِرل َو  َمَلْـس  _َ ْ_ت ساَو ِبَرُْکلا  ِصَـصُغ  ِعُّرَجَت  ِنَحِْملا َو  ِظیلَغ  یَلَع 
َ_ٌه ِ_ي ما ًهوَلـَـص ن_ ِهـْیَلَع  ِّلـَـص  ٍمئــال ، ٌهَمْوــَل  کـَـیهاَون  َكِِرماوَا َو  ْنـِم  یـَـش ٍء  ِیف  ُهـْقَْحلَی  ْمــَل  اــهَلْهَا َو  َ_َه َو  عْد _ِ بــْلا يَداــع 

ْنِم اِنتآ  اَمالَـس َو  ًهَّیِحَتاّنَع َو  ُهْغَِّلب  َكَایاَرب َو  ْنِم  ٍنُوُرق  َکـِْقلَخ َو  ْنِم  ٍمَُما  َهَعافَـش  اـِهب  َُهل  ِ_ُب  جو _ُ َ_ًه ت ِ_ي كاز َ_ه  ُ_ن_ي_ف م
ای َِکتَمْحَِرب  می ،  َ_ظ_ ْعلا ِزُوا  _ جَّتلا َ_م_ي_ِم َو  ْعلا ْ_ِل  َ_ض ْفلاوُذ َکَّنِا  اَناوْضِر ، ًهَرِفْغَم َو  اناسِْحا َو  الْـضَف َو  ِِهتالاُوم  ِیف  َْکنُدـَل 

(111  ( ) .َنیمِحاّرلا َمَحْرَا 

لثم تر  نآ ح_ض_ ترا  _ يز هد ك_ه  دراو ش_ را  _ث ب_س_ي_ يدا _ حا ردو 
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ترا _ يز _ت ك_ه ك_س_ي  سا نآ  یتیاور م_ث_ل  ردو  ( 112  .) تسا ملسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  ترایز 
ردو ( 113  ) ار _ه_م_ا _  یل هّللا ع_ تاوـل  ص_ _ؤ م_ن_ي_ن _  مـلار _ي_ ماو لو  _ سر تر  _د ح_ض_ هدر ب_شا ك_

نآ هـک  ره  رگید  ثیدــح  ردو  ( 114  ) دـنک تراـیز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هـک  تـسا  نآ  _گ_ر م_ث_ل  يد _ت  ياور
 . هیلع هّللا  مالس  ( 115  .) تسوا يارب  زا  تشهب  دنک  ترایز  ار  ترضح 

مورب نآ  زا  دعب  هک  دادنور  ارم  يراوشد  رما  چیه  تفگ :  هدر ك_ه  لالخ ن_ق_ل ك_ نب  یلع  زا  دادـغب )  خـیرات  رد (  بیطخ 
(116) .درک ناسآ  نم  يارب  زا  یلاعت  يادخ  هکنآ  رگم  موش  بانج  نآ  هب  لسوتمو  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  ربق  دزن  هب 

یسوم نب  میهاربا  رکذو  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  باقعاو  دالوا  رکذ   : مشش لصف 

حیضوت

بوشآ گ_ف_ت_ه رهش  نبا  تسا ،  فالخا  مالـسلا  هیلع  مظا  _ي ك_ سو تر م_ دالوا ح_ض_ دد  رد ع_ ناد ك_ه  ب_
تر نآ ح_ض_ يار  زا ب_ گ_ف_ت_ه ك_ه  بلاطلا )  هدـمع  بحاصو (  ( 117  .) تسا رفن  یس  طقف  ترـضح  نآ  دالوا  : 
اهنآ هک  هدومرف  هّللا  همحر  دـیف  _ي_خ م_ شو ( 118) .ر هسو پ_س_ تسیبو  رتخد  تفه  یـس و  هدو ،  دـالوا ب_ ش_ص_ت 

 : تسا قیرط  نیدب  ناشیا  یماساو  ثانا  نت  هدزونو  روکذ  نت  هدجیه  دنشاب  یم  رفن  تفهو  یس 

و _م ،  سا _ قو سا ،  _ب_ عو _ي_م ،  هار _ باو مــــــــــال ،  _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضرلا _ي  سو یل ب_ن م_ تر ع_ ح_ض_
لضفو نیسحو ،  _د ، يزو هّللادیبعو ،  قاحـسا ،  و  هّللادبعو ،  هزمحو ،  دّمحمو ، دمحاو ، نسحو ،  نوراهو ،  رفعجو ، لیعام ،  _ سا

 ، هناـبلو رفعج ، ماو  ( ، 119  ) موثلکو يرغـص ،  هیقرو  اـهیبا ، ماو  همیکحو  هیقرو ،  يرغـص ،  همطاـفو  يربـک ،  همطاـفو  نامیلـسو ،  ، 
هنسحو هنمآو ،  _ه ،  یل _ عو _ج_ه ،  يد _ خو ( ، 120  ) بنیزو
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(121  .) موثلک ماو  هنومیمو ،  هملس ،  ماو  هشئاع ،  ههیرب ،  و  ، 

باـقعا هک  هـتفگ  نیّدـلا  جاـت  خیـش  هـک  هدرک  لـق  يرا ن_ _ص_ر ب_خ_ نو _ با زا ش_ي_ح  بـلا )  _ طـلا هد  ع_م_ ردو ( 
ترـضح اهنآو  هدـش  رایـسب  ناشدالوا  اه  _ نآ را ن_ف_ر  _ت ك_ه چ_ه_ سا شدالوا  هدزیـس  زا  مالـسلا  هیلع  مظاک  ترـضح 

هنو ك_م هدوب  رایـسب  هن  ناـشدالوا  اـهنآ  رگید  رفن  راـهچو  دـشاب  یم  رفعجو  دـباع  دّـمحمو  یـضترم  میهارباو  مالـسلا  هیلع  اـضر 
قاحساو نوراهو  سابع  ناشیا  دندوب و  دالوا  مک  ناشرگید  رفن  جنپو  دنشاب ، یم  هزمحو  هّللادیبعو  هّللادبعو  رانلادیز  نا  _ش_ ياو

(122) .دنشاب یم  نسحو  نیسحو 

لـضف مالـسلا  هـیلع  یـسوم  ترــضح  دـالوا  زا  کـیره  يار  زا ب_ هدو ك_ه  _ مر هـّللا ف_ _م_ه  حر ش_ي_خ م_ف_ي_د 
(123  .) تسا هروهشم  تبقنمو 

وا دالواو  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  نب  میهاربا  رکذ 

نب دـّم  _ب م_ح_ نا زا ج_ نومءام  مایا  ردو  هدوب  مرکو  تواخـس  اب  يدرم  میهاربا  هک  هدومرف  هّللا  همحر  دـی  ش_ي_خ م_ف_
نمی ریما  دوـب  هدرک  تعیبوا  اـب  _ا  يار _ سلاو _ با هک  مالـسلا  مهیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز  نب  دّـمحم 

(124  ) .داد ناما  ار  میهاربا  نومءام ،  دندش  يراوتمو  قرفتم  نییبلاطو  تشگ  هتشک  ایارسلاوبا  هک  ینامز  ردو  تشگ 

 ، یـضرو یـضترم  داد س_ي_د  _ جا رکذ  رد  راصتخ )  الا  هیاغ  باتک (  رد  ینیـسح  هرهز  نبا  نیّدلا  جات  هک  دیو : فل گ_ م_ؤ 
_ل یل يد ج_ _ض_ي س_ي_ تر _ ملا _ي_م  هار _ با _ي_ر  ما هک  هتفگ  مالـسلا  هیلع  مظاـکلا  یـسوم  نب  میهاربا  لاوحا  رد 

درک هبلغو  نمی  يوس  هب  تفر  مالـسلا  هیلع  شناردپ  زا  دنک  یم  ثیدـح  تیاور  دوب ، لضافو  ملا  _ عو ير ن_ب_ي_ل  _ي_ ماو
نیا مالسلا ،  هیلع  اضر  ترـض  شردارب ح_ تماما  هب  دناوخ  یم  ار  مدرم  هک  دنا  هتفگ  یـضعبو  ایارـسلاوبا  مایا  رد  _ج_ا  نآ ب_ر 

سپ دیسر  نومءام  هب  ربخ 
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دادغب و رد  درک  تافوواو  دشن  شـضرعتمو  داد  ناما  ارواووا  _ت  _ت ش_ف_عا فر _ يذ نومءام پ_ وا ، يارب  دندرک  تعافش 
لا ردو ح_ تــسا .  فورعم  هــک  هدـــحیلع  تــبرت  رد  تــسا  شراوــگرزب  ردـــپ  دزن  _ش )  ير _ر ق_ م_ق_با رد (  شربـــق 

حـــــــــــــــــــال _ل ص_ ها زاوا  _ي_م گ_ف_ت_ه ك_ه  هار _ با _ي ب_ن  سو _ب_ح_ه م_ سو _ با شر  پ_س_
گ_ف_ت _ي_م ،  هار _ با مردــپ  ارم  داد  ربــخ  هـک  هـتفگو  ار  ثیدــح  درک  یم  تـیاور  دوــب  لــضافو  عروو  تدا  _ب_ عو

تفگ مالـسلا ،  هیلع  دّمحم  نب  ماما ج_ع_ف_ر  زا  ارم  درک  ثیدح  تفگ  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  مردپ  ارم  درک  _ث  يد ح_
مالسلا هیلع  نید  _ _با علا _ن  يز مرد  ار پ_ در م_ _ث ك_ يد تفگ ح_ مالـسلا ،  هیلع  رقابدمحم  ماما  مردپ  ارم  درک  ثیدح 
ؤملاریما مردپ  ارم  درک  ثید  گ_ف_ت ح_ _ال ، بر مال ش_ه_ي_د ك_ _ سلا هیلع  نیـسح  ماما  مردپ  درک  ثیدـح  تفگ  ، 

ارم درک  ثیدـح  تفگ :  ملـس ،  هلآو و  هیلع  هّللا  یلـص  هّللا  لوـسر  ارم  درک  ثیدـح  تفگ  مالـسلا ،  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینم 
، ار نآ  _د  يو هک ب_گ_ ره  سپ  تسا ،  نم  راصح  هّللا  ّالا  هلاـال  هدومرف  هک  یلاـعت  يادـخ  زا  مالـسلا  هیلع  _ي_ل  ير ج_ب_

تاـفو نم .  باذـع  زا  دوب  دـهاوخ  نمیا  نم ،  راـصح  رد  دوـش  لـخاد  _س_ي ك_ه  كو را م_ن  رد ح_ص_ دو  _ل ش_ خاد
ار دندرک م_ تلالد  شربق  زا  مدرک  صحفت  نمو  شدـجو  ردـپ  راج  رد  تسا  شیرق )  رباقم  رد (  شربقو  دادـغب  رد  هحبـسوبا  درک 
 . تسا يدـنه  يرهوـج  لزاـنمو  کـل  _ت ك_ه م_ سا _ك_ي  چو هر ك_ _ز ح_ج_ یل _ هد رد  نآ  _ع  ضو _ مو نآ  ب_ه 

(125  .) یهتنا

ار مالـسلا  هـیلع  یــسوم  ماـما  ترــضح  هـک  هدرک  لـقن  بـلا )  _ طـلا هد  ع_م_ _ب (  حا ك_ه ص_ _د : يو ف_ق_ي_ر گ_
_ت_ن شاد باقعا  ردو  ربکا ، میهاربا  هدوب :  میهارباود 
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؛  هدوب بقعالبواو  هدرک  جورخ  ایارـسلاوبا  ماـیا  رد  نمی  رد  هک  هدوبوا  هتفگ :  يراـخ  _ص_ر ب_ نو _ با _ت و  سا فـال  _ خوا
هدوب هّیجن  شمساو  رابگنزو  _ه  بو _ل ن_ ها زا  هدو  يدلو ب_ ما  شردامو  یضترم  هب  تسا  بقلم  هک  تسا  رغصا  میهاربا  رگیدو 
هدوب رـسپ  هسوا  بقع  هک  هتفگ  ابطابط  نب  هّللادبعوبا  نکلو  رف ، _ع_ جو _ب_ح_ه  سو _ با یـسوم  هدوب :  رـسپود  زا  بقع  ارواو 

ّ_د _ح_م مو _ت  سا ّ_د  شر م_ح_م زا پ_س_ _ي_ل  _م_عا سا _ق_ب  عو _ي_ل ،  _م_عا ساو یسوم و ج_ع_ف_ر 
یل ب_ن نـب ع_ هزمح  مساـقلاوبا  تـسا  ناـشیا  زا  یکی  هـک  اـهریغو  روـنید  رد  تـسا  دـالواو  باـقعا  ار  لـی  _ _م_عا سا ب_ن 
مد _ يد _ن  مو مال  _ سلا هیلع  مظاکلا  یـسوم  مام  الا  نب  میهاربا  نب  لیعامـسا  نب  دّمح  _م_د ب_ن م_ حا ح_س_ي_ن ب_ن 

نیّدـلا جات  خیـش  نکلو  ابطابط ، نبا  مالک  دوب  نیا  دوب ، اـهومعو  ناردارب  ارواو  نیوزق ،  هب  درک  تاـفو  دوب ، يدرم  بو  _ خواو اروا 
.رفعجو یسوم  زا  رگم  هدوبن  بقع  ار  میهاربا  هک  هتفگ 

دندو دالوا ب_ اهنآ ك_م  زا  راـهچ  هدـنام  بقعوا  زا  رـسپ  تشه  زاو  تسا  هریثک  باـقعا  بحاـصوا  سپ  هحبـسوبا ،  یـسوم  اـما 
میهارباو ربکا  دـمحاو  جرعا  دّـمحم  نا  _ش_ ياو دـندوب  دالو  الاریثک  رگید  راهچ  .دـنرفعجو و  یلعو  یـسیعو  هّللادـیبع  ناـشیاو : 

 ، تسا شربا )  هب (  فورعمو  تسا  رغص  الا  یسوم  زا  طقف  شبق  جر ع_ _ عا دّمحم  هک  هتفگو  دنشاب ، یم  یعطق  نیسح  يرکسع و 
نـسحم بلاطوبا  اما  دمحا ، هّللادبعوباو  نیـسح  دـمحاوباو  نسح  بلا م_ _ طو _ با _ت :  سا زا س_ه ن_ف_ر  شبقع  یـسومو 

شر پ_س _ با یـسوم  نب  نیـسح  دـمحاوبا  اـماو  هرـصب ،  رد  هدـش  دـلوتم  هک  دـمحا  تسا  ناـشیا  زاو  تـسا  بـقع  بـحا  ص_
شلـصاحو هدومنوا  زا  رای  حدم ب_س_ بلاطلا )  هدـمع  بحاص (  تسا .  نیدیـس  دـلاو  بقان  _ ملاوذ _ر  ها _ق_ي_ب ط_ نوا

هکنیا
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ریما ررکمو  هدیدرگ  هاضقلا  یـضاق  هلودلاءاهب ،  بنا  زا ج_ _ت  رب ن_ق_با هوالعو  هدوب  دادغب  رد  نییبلاطلاءابقن  بیقن  دمحاوبا 
 . هدومن یم  تاساوم  شتیبلها  ابو  هتشگ  جاح 

يار ب_ ار ، شلا  جراـخم ع_ي_ درک  یمن  تیاـفک  شــشاعم  دّـمحم  نـب  یلع  ( 126  ) مساــقلاو _ با هد ك_ه  _ق_ل ش_ نو
؟  يد نور ش_ يار چ_ه ب_ي_ ب_ دیــسرپ : دــمحاوبا  ار ، روکذــم  دــمحاوبا  درک  تاــقالمو  درک  ترا س_ف_ر  ت_ج_

سب ینعی  یئاـِقل ؛  ِرَْجتَْملا  َنِم  َکـیفْکَی  تفگ :  دـمحاو  _ با مدـش .  نوریب  تراـجت  يارب  ینعی  ٍرَْجتَم ؛ یف  ُتْـجَرَخ  گ_ف_ت : 
دون زا  شنـسو  درک  تافو  دادـغب  رد  دـصراهچ  هنـس  رد  دوب  هتـشگ  انیبان  رم  رخآ  رد  دـمحاوباو  .ارموت  تاقالم  وت  تراجت  زا  تسا 

ار ب_ه شا  هزا  نآ ج_ن_ زا  پ_س  _د ، ندر _ن ك_ فد شا  _ه  نا رد خ_ ار  نآو ج_ن_با  دو  _ت_ه ب_ فرــــالا ب_
شر _ب_ قو دـندومن  نفد  ترـضح  نآ  ربـق  هب  بـیرق  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  دهـشم  ردو  دـندر  _ق_ل ك_ نـال _ بر ك_

_ي_ه گ_ف_ت_ه ثر اروا م_ یناسک ك_ه  زاو  رایـسب  ياـه  هیثرم  هب  ءارعـش  اروا  دـنتفگ  هیثرمو  تسا  رهاـظو  فور  م_ع_
(127) .دنشاب یم  يّرعم  ءالعلاوباو  بتاک  رایهمو  یض  _ تر _ مو _ي  ضر شر  _س_ پود

_ب هاذ _ ملا _ءا  مـل لاو ع_ _ حا یف  هیوـضرلا  دـئاوف  باـتک (  رد  ار  نیدیـسوا  دـنزرفود  هـمجرت  نـم  هـک  _د : يو فـل گ_ م_ؤ 
یلاخ ناشیا  مسا  زا  باتک  نیا  هکنآ  يارب  نکل  تس  نا ن_ي_ _ش_ يا رکذ  شیاـجنگ  ار  ماـقم  نیاو  ( 128  ) متشاگن هیرفعجلا ) 

نیز ماـما  ترـضح  دـالوا  رکذ  رد  میدرک و  یم  اـفتکا  ناـشیا  هـمجرت  رد  نـینم )  ؤـملا  سلاـجم  باـتک (  زا  رطـس  دـنچ  هـب  دـشابن 
هدلاو نءاش  تالج  زا  يرصتخم  هب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  فرش  الا  رمع  لاوحا  لیذ  رد  مالـسلا  هیل  _ن ع_ يد _ _با علا

.دوش عوجر  اجنآ  هب  میدرک  هراشا  ناشیا  هلیلج 

امهیلع هّللا  ناوضر  یضرو  یضترم  دیس  رکذ 

َوُهَف یضترم ،  دیس  اما 
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یـسوملا نیـسحلا  یل ب_ن  يد ع_ _ هلا مل  _ض_ي ع_ تر _ ملا فیرـشلا  مساقلاوبا  نیدجَملاوذ  ینینامّثلا  ریرْحِّنلا  ّلَجَالا  ُدِّیَّسلا 
ردـق تامالع  تیالو  جرادـمو  تیادـه  جراعم  رد  هک  ییامنهر  دوب  قاـفآ  يالـضف  عجرمو  قـالط  ـالا  یلع  دـهتجمو  قارع  فیرش 

_ب حا ص_ هدیـسروا .  هب  يدـهلا  ملع  فیرـش  بقل  دوخ  هانپ  تیالو  دـج  زا  هک  هدـیدرگ  رهاـظ  شا  هبترم  هب  شردـص  حارـشناو 
نار _ فا _س_ مو دــنروخ  یموا  ناــس  _ حا ناو  زا خ_ يزور  هـلاو  _ع ن_ ماو _ صو سراد  ناروا م_ _ي ك_ه م_ج_ تــلود

چ_ي_ن_ي _ه  شو خ_ زا  _ي_ق  قد ت_ _ي  نا _غ_ مرا و  ت_ح_ق_ي_ق  _ه  شو ت_ _ل  م_س_يا _ل  حار م_
همکحمو عرـش  هسردـم  رد  ناقیا  کلاس  نا م_ _ کلا _ سو نا  _م_ يا هار  نا  _ بلا _د ط_ نر _ي ب_ موا نمر ف_ض_ل  خ_

ار ب_ه دو  تـــــال خ_ _ي_ن_ه م_ش_ك_ يآ _د و  ندو _ي ن_م_ موا _ن  شور يءار  زا  _ت_ف_ت_ءا  سا ع_ق_ل 
ياوـل _ت  سا ما  _ ماو هـفیلخ  هبترمونـصو  مالـسا  روـما  مـظعا  هـک  جـح  تراـما  هـب  دـیدم  یتدـم  .دـندودز  یموا  تیادـه  لـقیص 
تاـفرع ردو  هدروآ  اـج  هب  مالـسا  مسارم  تسا  یناـمیا  نکر  ماـقم  هک  یناـمی  رجح  ردو  هتخورفارب  اـی  _ ندو _ن  يد _ت  سا _ ير

(129  .) هدروآ تورم  هورمو  افص  هفص  رب  يورو  هداهن  قدص  مدق  نافرع 

ك_ت_با ك_ب_ي_ر رد (  ار  نآ  ام  هک  تسا  رایسب  تافنصم  ار  ریم  هک  هتفگ  هصالخ )  باتک  رد (  یلح  همالع  هّللا  _ه  يآ
تـسا هتـشذگ  تر  زا ه_ج_ _ه  سو دو  _ نو هک ش_ش_ص_د  ام  نامز  اتوا  نامز  زا  هیماـما  ياـملعو  میا  هدرک  رکذ  دوخ  ع (_

َْریَخ ِهِدادْـجَا  ْنَع  ُهازج  ُهَحوُر َو  ُهّللا  َسَّد  _َ _ت ق سا نا  _ش_ يا مل  _ع_ مو ناـشیا  نـکرواو  دـنا  هدوـمن  یم  وا  بـتک  زا  هدافتـسا 
هلا _ سر رد (  _ل ش_ه_ي_د  جا _ه_ي ك_ه ش_ي_خ  جو يد ب_ر  _ هلا مل  _ه ع_ بوا ّ_ب  قـل هـجوو ت_ ( 130) .ءازَجلا

_ي سا ردا ع_ب_ ریزو ق_ هک  میحرلادـبع  نب  نیـسحلا  نب  دّـمحم  هک  تسا  نآ  دـنا  هدوـمن  ناـیب  هریغو  _ث )  يد چ_ه_ل ح_
دصراهچ لاس  رد  دو  ب_

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1685 

http://www.ghaemiyeh.com


دید باوخ  رد  ار  مالـسلا  هیل  _ؤ م_ن_ي_ن ع_ ملار _ي_ ما تر  هکنآ ح_ض_ ات  دیدرگ  دتمموا  يرامیبو  دـش  رامیب  تسیبو و 
هک مدیـسرپوا  زا  هک  دـیوگ  روکذـم  دّـمحم  یباـی ،  افـش  اـت  دـناوخب  ییاـعدوت  رب  هک  يوـگب  يدـهلا  مـلع  هـب  دـیوگ  یموا  هـب  هـک 
يا _ع_ه  قر ها  _گ_ نآ يو ،  _ سو _ ملا _س_ي_ن  حـلا یل ب_ن  ع_ _د : ندو _ مر ف_ يد ؟  _ هلا مـل  ك_ي_س_ت ع_
جرد دو  هد ب_ _ يد باوـخ  رد  هک  ار  بقل  ناـمه  اـجنآ  ردو  تشوـن  ریم  تمدـخ  هـب  يّد  ؤـم  تباـجا  ياـعد  ساـمتلا  رب  لمتـشم 

 : تشون ریزو  باوج  ردو  دـیدن  فیرـش  _ب  قل نآ  قیال  ار  دوخ  سفن  مضه  زور  زا  دیـسر  ریم  رظن  هب  هتـشون  نآ  نوچو  دوم ، ن_
هب ما  هتـشونن  نم  هّللاو  هک  _ي_د  نا _ سر ضر  _ر ب_ه ع_ يزو َّیل ، _َ َ_ٌه ع ِ_ن_عا بَقَّللا ش اذاِهل  یلُوبَق  َّنِاَـف  يْرمَا  یف  هّللَا  هّللَا 

_ض_ي تر ریم م_ ياعد  تکرب  هب  ریزو  هکنآ  زا  دعبو  دوب  هدرک  رما  نآ  هب  ارم  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هچنآ  ّالا  امـش  تمدخ 
 ، _ب قل نآ  زا  ار  _ض_ي  تر ریم م_ ياباو  هدرک  ضرع  یسابع  هفیلخ  رداق  هب  ار  _ع_ه  قاو ترو  _ت ص_ فا ش_ف_ا ي_

م_ي_ر يا  ك_ن  لو  ق_ب_ ك_ه  گ_ف_ت  _ض_ي  تر م_ م_ي_ر  ب_ه  ردا  ق_ _ت .  خا س_ رو  _ كذ م_
لخاد وا  باـقلا  رد  ار  نآ  ناـشن  تغـال  نایـشنم ب_ هک  دـش  مکحو  هتخاـس  بقلم  نآ  هب  اروـت  وـت ، دـج  هچنآ  _ض_ي ،  تر م_

هک تسا  نآ  يارب  ینیناـمث )  هـب (  نآ ج_ن_با  _ي_ف  صو _ه ت_ جوو ( 131) .دش روهـشم  بقل  نآ  هب  نامز  نآ  زاو  دنزاس 
نینامث هب (  یمسم  یباتک  درک  فینصتو  شتاظوفحمو ،  تافنصمو  تاورقم  زا  تشاذگ  باتک  دلجم  رازه  داتـش  شتافو ه_ زا  دعب 

(132  .) لاس کیو  داتشه  درک  رمعو  ( 

ضعب رد  مدید  هک  تسا  بلاطلا )  هدمع  ردو ( 
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زا هدش  تیاکح  هک  هچنآ  رگم  نیا  لثم  هب  مدینشن  نمو  دلجم  رازه  داتـشه  رب  دوب  لمتـش  یـضرم م_ دیـس  باتک  هنیزخ  هک  خیراوت 
لیوط مت  يدرم ه_س_ نم  هک  تشون  باوج  رد  وا  ترازو ،  يارب  دـیبلط  اروا  هیوـب  نبا  هلودـلارخف  دا ك_ه  نب ع_ب_ بحاـص 

هدو دل ب_ راز م_ج_ هدرا ه_ _ه_ چو _د  صوا ياهباتک  هک  هتفگ  یعفای  رتش ، دصتفه  هب  تسا  جاتحم  نم  ياهباتک  لمحو  لیّذـلا 
زوا ت_ج_ ه_م_ه  زا  شا  _ه  نا _خ_ ك_ت_با _ل ،  ضا ف_ _ي  نا ش_ي_ب_ _م_ن  حرلاد ع_ب_ _ي  ضا _ قو ، 

راز داتـشه ه_ هیرـصنتسم  هناخباتک  رد  رـصنتسم  هک  هدـش  لـقنو  .دـلجم  رازه  لـهچو  دـص  رب  دوب  لـمت  _ش_ مو دو  هدر ب_ ك_
(133  . ) یقابلا هّللاو  هدنامن ،  یقاب  اهنآ  زا  يزیچ  هک  تسا  نآ  رهاظووب  هداهن  هعیدو  دل  م_ج_

يو _ض_ءا ق_ض_تا ب_ه  قو جاح  تراماو  ءافرـش  تباقن  یـضر ،  دیـس  شردارب  تاـفو  زا  دـعب  یـضترم  دیـس  هلمجلاـبو ؛ 
تافو ششو  یـسو  دصراهچ  هنـس  رد  ات  دوب  یقا  لا ب_ لا ب_ه ه_م_ي_ن ح_ تد س_ي س_ _ مو م_ن_ت_ق_ل ش_د 

، وا زا  دنک  یم  تیاورو  یضر  دیـس  شیومع  زا  دنک  یم  تیاور  هک  هلیلج  هلـضاف  هیقن  _ت  سا هدوب  يرتخد  ار  بانج  نآو  دومرف ،
(134  .) تسا يدنوار  بطق  هزاجا  خیاشم  زا  یکی  هک  هّوخا )  نبا  هب (  فورعم  يدادغب  میحرلادبع  خیش 

هّللا همحر  یضر  دیس  لاح  حرش 

یـضر شیـضرم  بقل  نسحلاوبا ،  شفیرـش  تَینُک  يوسوملا ، )  نیَـسُحلا  ْنب  ُدَّمَُحم  ُّلَـج  ـالا  ُفیرَّشلا  َوُهَف  ّیـضّرلا ، دّیـسلا  اـما  َو  ) 
زکرمو داشرا  کلف  بط  _ه ق_ کل داد ب_ فار ب_غ_ _ شاو _ه  يول بیقن ع_ يدهلا ،  ملع  یـضترم  ریم  ردارب  نیبسحلاوذو ، 

_ه بوا _ت  غـال _ بو هزاوآو ف_ض_ل  هد  کـل ش_ن_ي_ شو م_ اروا گ_ تلـال  _ جو یگرزب  تیــص  دوـب ، داـشر  هریاد 
رحس دنلب  خاش  رد  ییارآ  _ت  حا _ن ف_ص_ ماد زا  فر  _ت ت_ص_ سد شر  _ يذ _ پلد راعشا  هدیسر ،  کلف  ناو  _ يا
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هز _ق م_ع_ج_ ها هورذ ش_ ير ب_ر  _ت گ_س_ت_ غـــال زا ح_ض_ي_ض ب_ _ي  قر ياــــپو ت_ هدز  ییاــــمزآ 
نآ تعفر  هنک  زا  تحدمو  انث  نابز  هک  هتـشذگ  نآ  زاوالاضفاو  یناعمو  لا  _م_ كو _ه ف_ض_ل  هدا پ_يا يرور ن_ه_ پ_

رازاب دشک  لامک  دح  هب  یگرزب  نوچو  دـنام  راکیب  هطاشم  تسد  دـسر  تیاغب  لامج  نوچ  هک  تسا  رهاظ  هچ  درک ، دـناوت  ترابع 
: ددرگ هتسکش  نافاصو 

دیشک زاب  تسد  هطاّشموت  بوخ  يور  ز 

_ي ضر م_ي_ر  ك_ه  گ_ف_ت_ه  _ي  ما ش_ ك_ث_ي_ر  _ن  با ( 135) .دـیارایب ار  دیـشروخ  هک  تشاد  مرـش  هک 
داوجو یخـسو  دوب  رهاـم  ملع  نونف  ردو  دوب  رادـنیدو  لـضافواو  دـش  دادـغب  هیولع  ن_ق_ي_ب  رد ، زا پ_ _ن ب_ع_د  يّدـلا

هنـس مرحم  مـجنپ  رد  هدوـب  شیرق  رعــشاوا  هـک  هـت  _ك_ه گ_ف_ نآ دو ت_ا  یب ن_ظ_ي_ر ب_ رعاـشو  دوـب  راـکزیهرپو 
وا هزانج  رب  نایعاو  تاضقو  یملید  هلودـلاءاهب  ناطل  _ر س_ يزو کـل  _ ملار _خ_ فو _ت  فا _تا ي_ فو شـشو  دـصراهچ 
جح تراما  دننام  هیعرش  هّیلع  بصانم  رگید  ابوا  تیاقن  بصنم  نآ  زا  دعبو  درازگ  زامنوا  رب  روکذم  ریزوو  _د  ند _ر ش_ ضا ح_

.دش ضوفم  یضترم  ریموا  گرزب  ردارب  هب  هریغو 

زاو دـنتفگ  بوخ  راعـشاوا  هیثرم  رد  ءارعـش  لضافا  زا  يرا  _س_ي_ بو يّر  ءـال م_ع_ _ علاو _ باو _ض_ي  تر _ي_ر م_ مو
 : تسا تیب  کی  نیا  يّرعم  هیثرم  هلمج 

یتَْفِلل َكِْربَق  َلایِح  ِناتریبْکَت 

ٍفاوَط ٍهَرْمُعِمب َو  ِناَتبوسْحَم 

(136  .) یهتنا

_ق ح_ق_يا هـــــل ( :  زا ج_م_ _ت  سا زا  _ت_ي_ ماو تدو  _ت ج_ رد ن_ه_يا راو  _ گرز نآ ب_ م_ص_ن_ف_تا 
رد هک  تسا  هغالبلا )  جـهن  باـت (  _ كو _ه )  مئـالا صئاـصخ  و ( هیوبنلا )  تازاـجم  و ( نآرقلا )  تازاـجم  و ( _ل )  يز _ن_ تلا

حورـشو نآرقلا ؛ )  تخا  هب (  هیداجـس  هفیحـص  زا  هکنانچ  دـن  ت_ع_ب_ي_ر م_ي ك_ن_ نآرقلا )  خا  هب (  نآ  زا  تازاـجا 
 . کلذ ریغ  یلا  هدش  نآ  رب  رایسب 

ار نآرق  درک  ظفح  هک  هتفگ  یضر  دیس  فصو  رد  یبلا  ث_ع_
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نـسحلاوباو .دوب  اوشیپو  ماما  تیبرعو  تغل  ردو  هیوق ،  تفرعم  هب  ضئارفو  هقف  هب  دوب  فراعو  یمک  تدـم  هب  یگلاس  یـس  زا  دـعب 
رفعجوـبا ریـسفت  _ي  گرز دو ب_ه ب_ _ بو ریـسافت ، همه  زا  نسحا  ار  نآ  متفاـیو  نآرق  رب  اروا  ریـسفت  مدـید  هـک  هـتفگ  يرمع 

در _تا م_ي ك_ عار _ مو دو  ّ_ف ب_ _ق_ش تو _ف_ت  عو عروو  تلالج  تبیه و  بحاص  بانج  نآو  رتگرزب  ای  یـسوط 
یلا دو ع_ _ بو ار  داو  دو س_ داد ب_ر خ_ رار  _ت ك_ه ق_ سا _ي  بــــــــلا لواواو ط_ ار  دو  هر خ_ _ش_ي_ عو _ل  ها

در در ك_ _ك_ه  نآ هز ت_ا  _ _يا جو هـل  يد ص_ _ حا زا  در  لو ن_م_ي ك_ سف ق_ب_ _ّ نـلا _ف  ير _ شو ه_م_ت 
هیوب ینب  ناـهاشداپو  وا ، تمه  يدـنلبو  سفن  فرـش  رد  بلطم  نیمه  تسا  یفاـکو  درکن ، لوبقو  ار  دوخ  ردـپ  ياـه  هزیاـجو  هلص 

دو _ مر ن_ف_ لو  ق_ب_ هز  _ _يا جو ع_ط_ا  نا  _ش_ يا زا  ك_ن_د  لو  ق_ب_ ك_ه  _د  ندر ك_ _ه  چر ه_
(137  .) یهتنا شباحصاو  عابتا  زازعاو  بناج  تنایصو  مارکا  هب  تشگ  دو م_ي  _ش_ن_ خو

رد زا ن_ق_ي_ب ك_ه  دارمو  تـسا  موـق  هدنناسانــشو  نماـضو  نـیماو  لــیفک  ینعم  هـب  تـغل  رد  بـیقن )  ناد ك_ه (  _ بو
ظفح ار  ناشیا  باسناو  دیامن  تلا  ار ك_ف_ نییبلاطو  ءافرش  روما  هک  تسا  نآ  هدش  رکذ  ناشیا  دلاوو  نیدی  _م_ه س_ جر ت_

.دوش لخاد  نآ  رد  یجراخ  ای  دوش  جراخ  هلسلس  نآ  زا  یسک  هکنیا  زا  دنک 

ناندع هب  یمـسم  نءاشلا  میظعو  لیلج  را  _ت ب_س_ي_ سا يد  _ نزر ار ف_ _ي  ضر ناد ن_ي_ز ك_ه س_ي_د  _ بو
_ي ضرلا _ف  ير _ شلا نا ب_ن  _ ند _م_د ع_ حاو _ با _ي  ضر _ ملا فیرـشلا  دیـسلا  هتفگوا :  فصو  رد  هّللاروـن  یـضاق  ، 

ّومـسو ناشولع  ياول  دوب ، شناد  ده  _ق_ي_ب م_ش_ نو مر  _ كو _ف ب_ط_ح_يا ف_ض_ل  ير يو ش_ _ سو _ ملا
تهازنالعاو مارتحاو  تمشح  تعل  _ر خ_ بو هد  _ي_ سر يد  _م_ حا _س_ب_ت  نول كامـسو ع_ تعفر  يامـس  هبوا  ناکم 

 ( اریهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهّللا  ُدیُری  امَّنِا  تراهط ( 
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 . هدیشک ( 138)

: رعش

مشاه لآوا  هب  هدومن  رخافت 

ردیح لآوا  هب  هدوزف  رهاظت 

برثیو احطب  زعوا  دادجا  هب 

ربنمو بارحم  رخفوا  فالسا  هب 

اروا _ه  يو لآ ب_ نیطالسو  دش  هیولع  تباقن  یلوتم  هنع  هّللا  یـضر  یـض  _ تر دو م_ي_ر م_ _تا ع_م خ_ فو زا  ب_ع_د 
(139  .) تسا رایسب  دیاصق  وا  حدم  رد  ار  يدادغب  رعاش  جاجح  نباو  دندومن ، یم  رایسب  می  ت_ع_ظ_

لیلج يدیـس  تسوا  باـقعا  زا  سپ  نیدیـس ،  دـلاو  بـیقن  دـمحاوبا  ردارب  شرب  ـالا  یـسوم  نـب  دـمحا  هـّللاد  _ب_ عو _ با _ا  ماو
_س_ن حـلا ّ_د  _ي م_ح_م با _س_ي_ن ب_ن  حـلا نب  هّللادعـس  تاـکربلا  یبا  نب  نسحلا  دّـمحم  یبا  نبا  هّللا  هبه  رفظملاوبا 
_ي_م هار _ با _ي ب_ن  سو _ب_ح_ه م_ سو _ با نب  دّـمحم  نـب  شرب  ـالا  یـسوم  نـب  دـمحا  هـّللاد  _ي ع_ب_ با ب_ن 
_ل ما ثد ك_ _د م_ح_ حـلا ع_با _ل ص_ ضا ملا ف_ ع_ مال ،  _ سلا _ه  یل _م ع_ ظا _ کلا _ي  سو ما م_ ـالا م_ ب_ن 
هک هتفگ  بلاطلا )  هدـمع  بحاص (  تسا .  هّللا  همحر  یلح  همالع  رـصاعم  قئادـحلا )  راهزا  نم  قئاّرلا  عومجم  باتک (  بحا  ص_

نکل دـندو ، _ل ب_ یل نا ب_ي_ت_ي ج_ _ش_ يا _ت و  سا داد  يو ب_غ_ _ سو تادا م_ هّللا ج_د س_ هبه  رفظملاوـبا 
نب هحبـسوبا  یـسوم  نب  ربکا  دمحا  دافحا  زاو  دندوب ، ناشیا  بسانم  هک  یناسک  زا  دنتفرگ  نز  هکنآ  هب  ار  دوخ  باسنا  دندرک  دساف 

تامارک باحـصاو  هیعفاش  هقیرط  خـیاشم  زا  هک  یعافر  دـمحا  دیـس  دـش  هدرمـش  مالـسلا  هیلع  مظاـکلا  یـسوم  ماـم  ـالا  نب  میهاربا 
 ( هنیف نزو س_ نآو ب_ر   ) هدـیبع ما  رد  تشهو  داتفهو  دـصناپ  هنـس  یلوـالا  يداـمج  ود  تسیب  رد  هدرک  تاـفوو  تسا  هدودـعم 
دا _ف_ حا زاو  ( 140  .) يرا _ص_ نا يرا  ریبک ب_خ_ ییحی  خیش  شیردام  دج  هبق  رد  هدش  نوفدمو  طساو  کیدزن  تسا  یهد 
هک رکسع  میهاربا  نب  نسحملا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  میهار  _ با قا  _ح_ ساو _ با تسا  هحبسوبا  یسوم  نب  رکسع  می  _ هار _ با
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زاو تـسا .  باـقعاو  دـالوا  ارواو  دـندناوخ  یم  ءاـبقنلا  بـیقنواو  داد  نییبلاـط  تباـقن  تیـالو  اروا  هلودـلادضع  نـب  هلودــلا  فرش 
_د، ندو _ه ب_ بآ _ه ق_م و  بوا _ق_با  عا قا ك_ه  _ح_ سا _م_د ب_ن  حا _ت  سا نا  _ش_ يا هــــــــــــــــل  ج_م_

دجـسم یلا  _ل ب_با ش_م_ رازا م_ق_با رد ب_ _ت  سا _ع  قاو رد ق_م  ير ك_ه  _ت ق_ب_ سا _ح_ت_م_ل  مو
هک يرعشا  قاحسا  نب  دم  _ حا _د ن_ه  يو ب_شا _ سو قاحسا م_ نب  دمحا  نیمه  قاحـسا  نب  دمحا  ربق  هب  تسا  فورعمو  ماما 

مالـسلا هیلع  يرکـسع  ترـضح  باحـصا  ردوا  رکذ  _د  _ي_يا بو _با ،  هذ هب پ_ل  تسا  فورعم  هک  تسا  ناولح  رد  شربـق 
هراشا ناشیا  همجرت  زا  يرـصتخم  هب  اجنیا  رد  ام  هک  تسا  بسانمو  یلماع ،  نیّدلاردص  دیـس  اقآ  _ت  سا یعطق  نیـسح  دافحا  زاو 

 : مینک

یناهفصا یلماع  نیّدلاردص  دیس  اقآ  لیبن  ملاعو  لیلج  دیس  رکذ 

نیز نـب  نیّدــلا  فرــش  مــیهاربا  نــب  دـّـمحم  حــلا ب_ن  ّ_د ب_ن س_ي_د ص_ _ف م_ح_م ير _ّ شلا ّ_ي_د  سلاو _ هو
جات _س_ن  حـلا _ي  با نب  دّـمحم  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  دّـمحم  نب  نیـسح  نب  نیّدـلارون  یلع  نب  نیّدـلارون  نب  نید  _ _با علا

نب دّمحم  نب  تاداعسلا  یبا  دّمحم  ریبکلا  هزمح  هّللادعـس ب_ن  نب  ریغـصلا  هزمح  نب  دمحا  نب  هّللادبع  نب  دّمحم  نب  سابع  نیّدلا 
نیـسحلا نب  رهاط  بیطلا  یبا  نب  ثدحملا  دّمحم  نس  _ حلا _ي  با هّللاد ب_ن  نب ع_ب_ یلع  نسحلا  یبا  نب  دّمحم  نب  هّللادـبع 

ءاهقفلا دیـس  مالـسلا  هیلع  مظاکلا  یـسوم  ماـم  ـالا  نب  یـضرتملا  _ي_م  هار _ با _ي س_ب_ح_ه ب_ن  با یـسوم  نب  یعطقلا 
هرداـن نـیرحبتملا ،  لـمکاو  _ن  ير _ خءا _ت_ مـلا _ض_ل  فا _خ_ي_ن ،  سارلا _ءا  مـل _ عـلا _ن_د  سو _ن  یل _ ما _ کــلا

یل _ت_ر ش_ي_خ ع_ خد شا  هدـلاوو  داد ؛ الاو ج_ الا ب_ءا  عیفرلا  بسحلا  دامعلا و  یلاـعلا  تیبلاوذ  فلـسلا ،  هیقبو  فلخلا 
_ن كرو شدـــلاوو س_ي_د س_ن_د  _ت  سا _ي  نا دیهـــش ث_ طبـــس  یلع  خیـــش  نــب  نیّدـــلا  یحم  خـــی  ب_ن ش_

الا ج_ل حلا س_ب_ط ش_ي_خ_ن_ا  _ا س_ي_د ص_ قآ م_ع_ت_م_د 
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همیرک هدرک  _ج  يوز _ تو یلماع  ّرح  خیش  رب  هدرک  ذّملت  دّمحم  دیس  اقآ  شدجام  دلاو  هکنآ  هچ  تسا ؛  یلماع  ش_ي_خ ح_ر 
هیماما تسایر  عجرمو  دوخ  رـصع  ءامل  مال ع_ _ عا زا  حلاص ك_ه  دیـس  هلیلج  هردـخم  نآ  زا  ار  وا  هدومرف  يزور  یلاعت  قحو  اروا 

تایدـعتو ملظ  ببـس  هب  قارع  هب  لماع  لبج  زا  شترجهوودو  _ي_س_ت  بو _د  صو رازه  هنـس  شتدالو  هدوب ،  هیماش  دالب  رد 
.در تافو ك_ هدفهو  تسیودو  رازه  هنس  ردو  تفرگ  ینکس  فرـشا  فجن  رد  هدوب  تفهو  دونو  دصو  رازه  هنـس  رد  راّزج  دمحا 
لآ فار  الا ش_ ددا  _ّ سلاو _ با نیّدـلا  فرـش  دّـمحم  دیـس  حـلاص  دیـس  ردارب  تسا  یلماـع  ّرح  خیـش  همیرک  نطب  زا  _ي_ز  نو

_ل یل _ت س_ي_د ج_ سا نا  _ش_ يا زاو  _ن_د  _ل م_ي ب_شا ما دـال ج_ب_ل ع_ رد ب_ _ن ك_ه  يّدـلا فر  ش_
_ف سو _ف ي_ ير _س_ي_ن ب_ن ش_ حــلاد _ا س_ي_د ع_ب_ قآ _ل ،  ما ثد ك_ م_ح_ _ل ،  ضا مـلا ف_ ع_ ، 
هل زا ج_م_ هک  تسا  هلیلج  هعفان  تافل  ؤمو  هقئاق  تافنـصم  بحاص  هک  نیّدـلا  فرـش  دّـمحم  نب  لیعامـسا  داو ب_ن  ب_ن ج_

اهیلع ءارهزلا  لـی  یف ت_ف_ض_ ءارغلا  هملکلا  و ( هـم )  ـالا  فـیلءا  _ه_م_ه ف_ي ت_ مـلا لو  ف_ص_ _ت (  سا _ه_ا  نآ
ِهِدوُجُو ِتاـکََرب  يراـْبلا  َمادَا  توریب ( .  رد  ار  فیرـش  دیـس  نیا  مدرک  تراـیز  نمو  کـلذ  ریغو  هدـش  عبط  ادیـص  رد  هک  مالـسلا ) 

 ( . ِفینَْحلا ِنیِّدلا  ِهَرُْصِنل  ُهَناعَا  ِفیرَّشلا َو 

_ت سا يدا  دیـس ه_ اقآ  همالع  دیـس  دلاو  یلعدمحم  دیـس  اقآ  لیبن  ملاعو  لیلج  دی  _ن س_ يّدـلارد ردار س_ي_د ص_ _ بو
_ر خاّزلا _ح_ر  بـلا _ل ن_ب_ي_ل ،  ما _ل ك_ ضا مـلا ف_ _ عو _ل  یل ثد ج_ دـلاو س_ي_د س_ن_د م_ح_ ك_ه 

دیـسلا لج  الا  انخی  يرا ش_ _ جلا _ا  هر _ه_ نو لئا  _ض_ فلا زنک  _ر ، ها _ ملا _ي_ر  خلا عرا  _ بلا _ر ، طا _ ملا _ح_با  سلاو
هیوضرلا دئاوف  باتک (  رد  ار  ناشیا  همجرت  هک  تسا  يداهلا  نب  نسح  دّمحموبا 
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(141  .) متشاگن ( 

شدلاو قافتا  هب  لماع  لب  زا ج_ تفهو  دونو  دصو  رازه  هنـس  ردو  هدش  تیبرت  شدلاو  رجح  رد  نیّدلاردص  دیـس  هلم ؛  _ جلا _ بو
هبو دش  فرشمالبرک  دوب  هدیـسر  لاس  هدزاود  هب  شنـس  هک  جنپو  تسیودو  رازه  هنـس  ردو  دندش ، نکاس  فجن  ردو  دمآ  قارع  هب 

.دش رضاح  مولعلارحب  یئابطابط  همالع  سردو  یناهبهب  ياقآ  ربکا  داتسا  سرد 

تهج هب  دومرف  یم  هضرعوا  دروآ ب_ر  یم  رد  مظن  هب  هچرهو  دوب  هّرد )  مظن (  هب  لوغـشم  مولعلارحب  _ن_د س_ي_د  يو گ_
داد هزاجا  اروا  ضایر )  دیـس (  دـیبلط ، هزاجا  ضایر ، )  بحاص (  زا  هدو  تسیودو  رازه  هنـس  ردو  بداو ،  رعـش  نف  ردوا  تراـهم 
اقآ یلا  _ق ت_ع_ حو دومنوا  جـیوزت  ار  دوخ  رتخد  ءاطغلا )  فشاک  بحاص (  ربکا  خیـشو  ماکحا  ردوا  داهتجا  هب  درک  حیرـصتو 
زا دعبو  دومرف  _م_ت  حر وا م_ هرد ب_ه  نآ م_خ_ زا  دوب  رهد  هناگیو  رصع  هردان  هک  ار  دهتجم  اقآ  هب  فورعم  یلعدمحم  دیس 

تعجارم قیرطو  درک  رفس  ناسارخ  هب  مالسلا  هیلع  _ا  ضر ما  _ ما تر  ترایز ح_ض_ مزع  هب  دوب  فرـشا  فجن  نکاس  هک  يدنچ 
، دـیدرگ اضقو  سیردـت  عجرمو  دومرف  تماقا  اجنآ  رد  دـی  _ سر نا  _ف_ه_ صا نو ب_ه  _ چو داد ، رار  ناهفـصاو ق_ دزی  زا  ار 

_تا ضور بحاص  دیسو  يراصنا  همالع  هفئاطلا  خیـش  هلمج  زاو  _د ، ندر ّ_ذ ك_ مل _ توا _ا ب_ر  مل زا ع_ _ت_ي  ج_م_عا
ریثــکو ءاــکب  لــیلج ،  _ن س_ي_د  ياو _ه ،  ضور _ب  حا ّ_د ش_ف_ي_ع ص_ _ا س_ي_د م_ح_م قآو شردار  _ بو

 . هدوب تاجانملا 

ترا _ يز زا  دـعب  دـش ، مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  مرح  لخاد  ناضمر  هام  ياـه  زا ش_ب_ هد ك_ه ش_ب_ي  ن_ق_ل ش_
 ( َِکَتبوُقَُعب ِیْنبِّدَُؤتال  یهِلا  هملک (  هب  درک  عورش  هک  نیمه  هزمحوبا  ياعد  ندناوخ  هب  درک  عورشو  سدقم  رس  تشپ  تس  ن_ش_
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رهطم مر  زا ح_ ارواو  در  در ت_ا غ_ش ك_ _ه ك_ ير _ گو در  رر ك_ ار م_ك_ هملک  نـیا  هتـسویپ  تـفرگ و  اروا  هـیرگ 
شرظن رد  تیصعم  نادنچو  دومن  یم  ناهفصا  هب  دودح  هماقاو  دوب  یعاس  رایـسب  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  ردو  دندروآ ! نوریب 

هیلع ءادهـشلادیس  ترـضح  ءازع  يارب  دوب  هدـش  اپرب  هک  یـسلجم  رد  دـش  رـضاح  هک  داتفا  قافتا  نانچ  یتقو  دـنیوگ  هک  دوب  میظع 
یکی سلجم  نآ  رد  دش  دراو  ها  _ گا _د ن_ ندو فار ب_ _ شاو نا  _ي_ عا زا  یتعامج  سلجم  نآ  ردو  هادـف  انحاوراو  مالـسلا 
ِراعَـش ْنِم  ِهَـیْحِّللا  ُقـْلَح  هـک ( :  دوـمرف  داـتفاوا  تروـص  هـب  شرظن  نوـچ  دو  هد ب_ _ي_ شار ار ت_ شـشیر  هـک  ناـگدازهاش  زا 

_م_ل عو نار  را گ_ب_ زا ش_ع_ _ش  ير ند  _ي_ شار ت_ ِفــال ؛ )  _ِ خــْلا ْ_ِل  هَا َ_ِل  َ_م ِ_ْن ع َرا م ِسو َو ص_ _ُ َ_ج مـلا
هیلع ءادهشلادی  ياز س_ يارب ع_ هدش  دقعنم  هک  سلجم  نیا  رد  هدمآو  هدیـشارت  ار  دوخ  شیر  درم  نیاو  _ت  سا فال  _ل خ_ ها
دور _د س_ق_ف ف_ _ن_ج_ا ب_شا يا رد  در  _ن م_ ياو دور  ربنم  يالاب  ناوخ  هضور  هاگره  هک  مسرت  یم  ینم  مالسلا و 

فجن رد  هکوحن  ناـمه  هبو  دوب ، لاـیعلا  ریثـکو  عناـقو  دـهاز  راوـگرزب  نیاو  تفر ،  نوریبو  دـنامن  سلجم  نآ  رد  پ_س  _د ، يآ
جلف هب  هیبش  دش  ضراع  شیاضعا  رد  یناخرتساو  فعـض  رمع  رخآ  رد  درک و  یناگدنز  زین  ناه  _ف_ صا رد  درک  یم  یناگدـنز 

هک _س_ت  ناد رد ن_ج_ف ،  ناـمهیموت م_ن_ي  هک  دومرف  يو  هب  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  هک  دـید  باوـخ  ردو 
رد راـهچو  تص  _ شو _س_ت  يودو راز  ردو س_ن_ه ه_ فرـشا  فـجن  هب  درک  تکرح  ناهفـصا  زا  تسا ،  کـیدزن  شتاـفو 

تفر كاخ  هب  یناطلس  باب  هب  لصتم  تسا  رهط  هیبرغ ص_ح_ن م_ ئهیواز  رد  هک  يا  هرجح  ردو  درک  تافو  اجنآ 
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ینادواج هدنز  ینابر و  ملاع  ماقم  دـلخ  موحرم  دـننام  ماقمیلاع  ءاهقفو  مالعا  ءاملع  ربا  _ كا زا  دـننوفدم  یتعامج  هرجح  نآ  ردو  . 
لا نامه س_ رد  هک  یمق  ینارهت  حیـسم  ازریم  جاح  روفغم  موحرمو  يدابآ  نا  _ طـل یل س_ _ت_ح_ع_ فـال جا م_ باـنج ح_

_ل يوا ف_ض_يا ح_ هیلقنو ،  هیلقع  نونف  عماج  دهاز  ملاع  لمکا  لجا  خیش  بان  _ جو در  _تا ك_ فو _تا س_ي_د  فو
_ا قآ _ي  نا رذو ث_ _ باو _ي  نا _ بر ملاـع  هـیلع ،  تاــماقمو  هیتوـکلم  تامــسو  هیــسدق  سفن  بحاــص  هـیملعو ،  هـیلم  ع_

ثراو بد ،  الاو  لـضفلا  دو  ط_ ـالا ج_ل ،  دـلاو ش_ي_خ_ن_ا  _ي  نا _ف_ه_ صا ّ_د ح_س_ي_ن  ش_ي_خ م_ح_م
رایسب تافنصم  ار  _ن  يّدلارد _ا س_ي_د ص_ قآو ّهل ؛_  ماد ظ_ یناهفصا _  اضر  دّمحم  خیش  اقآ  بانج  باف ،  با  نع  ملعلا 

تیاـهن هک  هتفگو  هتـشاگن  اروا  همجرت  تاـضور  بحاـصو  تسا  روکذـم  هیوـضرلا )  دـئاوف  و ( تاـنجلا )  تاـضور  رد (  هک  تسا 
زا شد  _ جا دـلاو م_ زا  _ت م_ي ك_ن_د  ياور هلمجلابو ؛  ( 142 (؛  تاضور فینـصت  رب  ارم  درک  تناعاو  تشاد  نم  اب  تقفش 

يراصنا همالع  زا  يرون  مالـس  الا  دو ث_ق_ه  زا ش_ي_خ خ_ منک  یم  تیاور  نمو  یلماع ،  رح  خیـش  زا  دّمحم  دیـس  شد  ج_
دــــالواو _ت .  سا _ط_ه  ساو _ن_ج  پوا _ق  ير زا ط_ _ل  _يا سو بحاــــص  زا  نــــم  تــــیاور  سپ  راوــــگرزب ، نآ  زا 

یم افتکا  درادـن  ار  اهنآ  رکذ  شیاجنگ  ماـقم  نوچو  _ن_د  _ل م_ي ب_شا ضا _ فا _ق_ه_ا و  فو _ا  مل شدا ع_ _ف_ حاو
اندیس هچنآ  هبوا  رکذ  رد  مینک  یم  راص  _ قاو رد  _يا ص_ قآ مال  الا س_ مو ح_ج_ه  _ حر شل م_ _ یل دنزرف ج_ رکذ  هب  مینک 

دیـسلا هدوـمرف  هت  _ ن_گ_شا ـالا م_ل )  _ل  ما _ه  مل ت_ك_ رد (  _ا س_ي_د ح_س_ن  قآ ّ_د  _ح_م مو _ با ـالا ج_ل 
اقآ س_ي_د هب  فورعم  مالس  الا  هجح  باتک  نیا  فل  ؤم  دلاو  مع  رسپ  نیّدلاردص  دیسلا  نب  لیعا  _م_ سا
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 ، _ل ضا مــــــــــــلا ف_ _ن_ي_ه ع_ يد ما  _ك_ حا رد  _ت  سا _ي_ه  ما _ ما _ع  جار زا م_ _ي_ل ي_ك_ي  _م_عا سا
تـسیودو رازه  رد س_ن_ه  شدلاوو  هدش  دلوتم  جنپو  داتـشهو  تسیودو  رازه  هنـس  رد  تسا ،  روکف  ققحم  یلوصا ،  هی  ف_ق_

نـسحو تنیط  یکاـپ  هب  _ظ_ر  نو هد  _ي_ت ش_ بر دـهتجم ت_ اـقآ  شربـکا  ردارب  رجح  ردو  هدرک  تاـفو  راـهچو  تصـشو 
_ا ش_ي_خ قآ مــال  ــالا س_ سرد ح_ج_ه  رد  _ر ش_د  ضا هـک ح_ یمک  ناــمز  رگم  تشذــگن  شمهف  وــلعو  دادعتــسا 

قوفت هکنآ  اـتوا  تیبرت  رد  دوـمرف  هدو  _ مر لذ ه_م_ت ف_ خیـشو ب_ یقت ،  دّـمحم  _ر ب_ن ش_ي_خ  قا _ بد _ّ م_ح_م
هجح بانج  رب  درک  ذملتو  کیو  داتشهو  تسیود  رازه و  هنس  رد  فرشا  فجن  هب  درک  ترجاهم  سپ  دوخ ، رصع  ءانبا  رب  درک  ادیپ 
دعبو ءاـــــــطغلا  _ف  لآ ك_شا يد  _ي_خ م_ه_ شو يزار  _ي_خ  شو يزار  يازر ش_ي_ مـــــــال م_ي_ ــــــــالا س_

س_ي_د _ا  قآ _ل ،  ما ك_ بذ  _ه_ مو _ل  ضا ف_ _ي_د  سو _ل  ما ك_ _ب  يدا _ل ،  یل ج_ _ل  ضا ا>X.ف_
(143  .) یهتنا مهقیفوت .  یف  هّللا  داز  ناشیا ،  ریغو  يوضر  دهشم  لیزن  _ن  يّدلارد ص_

_ه یل یـسوم ب_ن ج_ع_ف_ر ع_ شردـپ  همان  تیـصو  هخـسن  هظحالم  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نب  ساـبع  اـماو 
هیلع اضر  ماما  ترـضح  شنامز  ماـما  هب  شتفرعم  تلقووا  رد  حدـق  تسا  مالـسلا )  هیلع  اـضرلا  راـبخا  نویع  رد (  مـال ك_ه  _ سلا

ار ن_ق_ل م_ي _ه  ما _ي_ت ن_ صو نآ  دو  _ر ب_ كذ _ش  ار گ_ن_ج_يا ماـــقم  رگاو  دوـــش  یم  موـــلعم  مالـــسلا 
 . ملاعلا هّللاو  تسین  رکذ  لاجم  ار  _ن م_خ_ت_ص_ر  يا _ن  کل مدر  ك_

زا هدو ك_ه  _ مر ف_ هاجنلا )  کلف  رازم (  رد  ینیوزق  يدهم  دیـس  _يا  قآ _ق_ه_ءا  فلاو _ءا  مل _ علا _ن_با س_ي_د  جو
هتفگ یضعبو  دنتسین  فورعم  نکل  ترضح  نآ  دالوا  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  دهـشم  رد  روهـشم  تسا  يرب  _ قود _ه  مئا دالوا 

سابع ربقود ، نآ  زا  یکی  هک  دنا 
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سا نب ع_ب_ مساق  شرـسپ  زا  طقف  سابع  باقعا  و  یهتنا .  هدـش ،  حدـقوا  قح  رد  هک  تسا  مالـسلا  _ه  یل یـسوم ع_ ماـما  رـسپ 
رد شو  شر ب_ه ش_ مال ق_ب_ _ سلا هیلع  یسوم  نب  سابع  نب  مساق  هک  هدرک  لقن  بلاطلا )  هدمع  _ب (  حا ص_ _ت ،  سا

(144  .) تسا روکذم  لضف  _ه  بو _ت  سا رو  _ه م_ش_ه_ فو داو ك_ س_

هدو رد ب_ _ قلا _ل  یل يد ج_ مـال پ_س س_ي_ _ سلا _ه  یل _ي ب_ن ج_ع_ف_ر ع_ سو _م ب_ن م_ سا _ا ق_ ماو
_ص ب_ر نو هرا  _ شا رد ب_با  _ي )  فا ك_ رد (  ینیلک  مالـس  ـالا  هـقث  هـک  يربـخ  نآوا  نءاـش  تـالج  رد  تـسا  یفاـکو 

هکم هار  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ترـضح  زا  طیلـس  نب  _د  يز زا ي_ هدر  مال ن_ق_ل ك_ _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر تر  ح_ض_
سپ ملزنم  زا  مدـمآ  نوریب  هراـمعابا ،  يا  اروـت  مـهد  ربـخ  دوـمرف : وا ، هـب  تر  نآ ح_ض_ _ت ك_ه  سا روکذـم  ربـخ  نآ  ردو 

رد ار  دوخ  نارـس  _ پوا اب  مدرک  کیرـشو  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  باـنج  ینعی  نـال ر ، مر ف_ مداد پ_س_ رار  _ي ق_ صو
مداد یم  رارق  هنیآ  ره  دوب  يو م_ن  _ع ب_ه س_ جار رما  رگاو  اروا  اهنت  مدرک  هدارا  سپ  نطاـب ،  ردوا  هب  مدرک  تیـصوو  رهاـظ 

_ع ب_ه جار _ر  ما _ن  يا _ن  کـل ووا  _ي م_ن ب_ر  نا _ بر _ه_ مو اروا  نـم  تـبحم  تـهج  هـب  مرــسپ  مساـق  رد  ار  تماــما 
(145  .) خلا .دهاوخ  یم  هک  اجک  ره  ار  نآ  دهد  یم  رارق  تسا  لجو _  ع_ز  _د _  نواد يو خ_ س_

تر ب_ه نآو ح_ض_ داد  يور  توم  تلاـح  ار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماـما  نادـنزرف  زا  یکی  هک  هدرک  تیاور  ینیلک  خیـش  زینو 
نآ ندـناوخ  هب  درک  عورـش  مساق  ناوخب ،  تافا  _ صلاو هرو  تردارب س_ نیلاب  ردو  زیخرب  نم !  ناـج  رـسپ  يا  هک  دومرف  مسا  ق_

ات هکرابم  هروس 
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میلست ناجو  دش  تحار  توم  تارک  زا س_ شردارب  هک  ( 146  ( ) انْقَلَخ ْنَم  ْمَا  اْقلَخ  ُّدَشَا  ُْمْتنَاَء  _ه (  كرا _ه م_ب_ يآ هب  دیـسر 
_ه یل _ي ع_ سو ما م_ _ ما تر  _ت ح_ض_ تر ع_ن_يا دو ك_ث_ یم ش_ موـلعم  ربـخود  نیا  هظحـالم  زاو  ( 147) .درک
ها _گ_ ترا _ يز _ف_ش  ير راز ش_ _ مو _ت  سا هـل  _خ_ي ح_ سر تـشه ف_ رد  مساـق  ربـق  و  مساـق ،  مـال ب_ا  _ سلا

_ي_ب ب_ه غر سوا ت_ _ي_د ب_ن ط_ سو .د  _ نراد _ت_ي  _ن_يا عوا تراـیز  هب  راـیخاو  اـملع  تسا و  قـلخ  هـما  ع_
(148  .) هدرواین بقع  مساق  هک  هتفگ  بلاطلا )  هدمع  بحاصو (  تسا ؛  هدومنوا  ترایز 

_ل یل _ت ج_ سا يد  پ_س س_ي_ مـــــال ،  _ سلا _ه  یل _م ع_ ظا _ کـــــلا _ي  سو _ي_ل ب_ن م_ _م_عا سا _ا  ماو
لقن خیـش  _ت_ي ك_ه  ياوروا حدـم  رد  تسا  یفاک  نکل  دـنا  هدرکنوا  تلالج  هب  هراشا  لاجر  ءامل  _ر چ_ه ع_ گاو رد  _ قلا

تلحر ایند  زا  هنید  رد م_ هدو  _س_ت  يود رد س_ن_ه  ناوفـص  نوچ  هک  ییحی ،  نب  ناوفـص  ردـقلا  لـیلج  هقث  لاـح  رد  هدرک 
_د ندر _ر ك_ ماو _د  ندا _ت_ سر _ فوا يار  طو ب_ نـــفک و ح_ن_ مالـــسلا  هـــیلع  یقتدــّـمحم  ماـــما  ترـــضح  درک 

یناهبهب _يا  قآ _ب_ر  كا دا  _ت_ ساو ( 149) .دراز زا گ_ _م_ نوا ار ك_ه ب_ر  _ي  سو _ي_ل ب_ن م_ _م_عا سا
ترثـک زا  موـحرم  نآ  دارم  دـیاشووا  حدـم  هب  دـنک  یم  هراـشا  لیعامـسا  فیناـصت  ترثـک  هـک  هدوـمرف  هـقیلعت )  رد (  هـّللا  هـمحر 

يا هـل  _ت ب_ر ج_م_ سا _د ك_ه م_ش_ت_م_ل  ب_شا _تا )  ير ك_ت_با ج_ع_ف_ وا ( _ي_ف  نا ت_ص_
_ت ك_ه سا _ل ب_ه ي_ك س_ن_د  یل ّــــــــــــالا ق_ نا  _ث  يدا _ حا _م_ي_ع  جو زا ك_ت_ب ف_ق_ه_ي_ه 

خیشو تسا  هدرک  تیاور  ملـسو  هلآو  هیل  هّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر زا  دو  ناراو خ_ _ گرز نارد ب_ زا پ_ ار  ما  ت_م_
تـسا راـبتعا  تیاـهن  رد  باـتک  نآو  هدوـمرف  نآ  هب  هراـشا  كردتـسم )  همتاـخ (  رد  هـّللا ع_ن_ه  یـضر  يروـن  ثدـحم  موـحرم 

(150  .) هد جرد ش_ لئا )  _ سو كرد  م_س_ت_ رد (  نآ  ما  _م_ تو
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نب دّمحمو  تسا  نی  _ فل ؤم  ءاملع  زا  یسوم  نسحلاوبا  شرسپو  دندوب  اجنآ  رد  شدالواو  هدوب  رصم  رد  نکاس  لیعامـسا  _ن  ياو
_ت م_ي ك_ن_د ياور شرد  _ي_ل پ_ _م_عا سا زا  وا ، زا  ار  تاـیرفعج ، )  باـتک  رـصم (  رد  یفوـک  ثعـشا  نـب  دّـمحم 

يد ما م_ه_ت_ _ يا رد  _ت ك_ه  سا نا  _ي_ل ه_م_ _م_عا سا _ي ب_ن  سو یل ب_ن م_ _ي ع_ سو _س_ر م_ پو
نب دیز  نب  نسح  نب  مساق  نب  نمحرلادبع  نب  دّمحم  نب  نیسح  نب  دّمحم  اب  اروا  رها  _ل ط_ ما _ز ع_ يز هّللاد ب_ن ع_ ع_ب_

_ج_ا نآ ردو  در  ءار ح_م_ل ك_ _ ما مــــــال ب_ه س_ _ سلا _ه  یل بـــــلا ع_ _ي ط_ با یل ب_ن  نــــــسح ب_ن ع_
_ي_ل _م_عا ساو _د  ندر ب_م_ م_ح_ب_س  ردود  ه_ر  ت_ا  _د  ندو _ بو _د  ندو ن_م_ نا  _ش_ سو م_ح_ب_
لو ع_م_ر ما ك_ه ط_ ّ_د ن_ _ت م_ح_م سا _گ_ر  يد ير  ار پ_س_ مـــــــــــــال  _ سلا _ه  یل _ي ع_ سو ب_ن م_

هیلع هّللا  یلص  ِهّللا  ِلوُسَر  ْدلُو  ْنِم  ِْخیَش  َّنَسَا  َناک  َو  هدومرفوا :  فصو  رد  یـسوط )  خیـش  تبیغ  رد (  هک  يدح  _ت_ه ب_ه  شاد
(151  .) نیدجسم نیبام  رد  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هدرک  تاقالم  وا  هک  هدومرف  مهو  ملسو  هلآو 

یسوم نب  دّمحم  شرداربو  زاریش  رد  نوفدم  غارچ )  ءاش  هب (  فورعم  مالسلا  _ه  یل _م ع_ ظا _ کلا _ي  سو _م_د ب_ن م_ حا _ر  كذ
مالسلا هیلع 

هدوب عرو  بحاصو  لـیلجو  _م  ير يد ك_ _ي س_ي_ سو _م_د ب_ن م_ حا هدو ك_ه  _ مر ش_ي_خ م_ف_ي_د ف_
اب ین  _ي_ مز و ي_ك ق_ط_ع_ه  _ت ،  شاد مدـقمو م_ي  تشاد  یم  تسود  اروا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نسحلاوبا  ترـضح  و 

.دومن دازآ  شیوخ  لاـم  زا  كولمم  رازه  _م_د  حا هد ك_ه  ن_ق_ل ش_ دوب ، هدیـشخبوا  هب  هریـسی  هب  دوب  فورعم  هک  نآ  بآ 
مد ار ج_ در م_ _ث ك_ يد ّ_د ب_ن ي_ح_ي_ي ك_ه گ_ف_ت ح_ نب م_ح_م نسح  دّمحموبا  فیرـش  ارم  داد  ربخ 
هب دوـخ  دـالوا  اـب  مردـپ  تفر  نوریب  تفگ :  یم  هک  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نب  لـیعام  _ سا زا  مد  ش_ن_ي_ ك_ه گ_ف_ت : 

نآ _م  سا _ي_ل  _م_عا ساو _ن_ه ،  يد دو ب_ه م_ كال خ_ _ ما زا  یضعب 
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هیلع یـسوم  نب  دـمحا  اـب  دوبو  ناـکم  نآ  رد  اـم  میدوب  هک  تفگ  لـی  _ _م_عا سا درک ، شوـمارف  ییحی  نکل  درک  رکذ  ار  کـلم 
، وا دنتسشن ب_ا  یم  دمحا  تسشن  یم  رگاو  وا ، اب  دنداتسیا  یم  دمحا  داتسیا  یم  رگا  مردپ ،  مش  _ حو مد  زا خ_ رفن  تسیب  مالسلا 
_ل فا _ غوا زاو  _ت  شاد اروا م_ي  سا  _ پو دو  _ بوا _ت_ه ن_ظ_ر ب_ا  سو مرد پ_ي_ _ن پ_ يا هوــال ب_ر  _ عو

(152) .ام نیب  زا  ار  نابایب  درک  یط  تشگرب و  دمحا  هکنآ  ات  اجنآ  زا  میتشگ  یمن  رب  امو  دش  یم  ن_

زاریـش رهـش  لخاد  رد  _ت ك_ه  سا غار )  ها چ_ ش_ فور ب_ه (  _م_د م_ع_ حا _ن  يا ك_ه  _د : يو ف_ق_ي_ر گ_
دـصیسو رازه  هنـس  رد  رقحا  نیاو  دراد  مارتـحاو  میظعت  هریغو  مادـخو  حیرـضو  نحـصو  هبق  تهج  زا  زین  رهاـظ  ردو  تسا  نوفدـم 
راوـگرزب نآ  نطاـب  زاو  مدرک  تراـیز  اروا  كاـپ  تبرت  هدـلب  نآ  ردو  متـشگرب  زاریـش  زا  مارحلا  هّللا  تیب  زا  تـعجارم  رد  هدزوـنو 

ردارب دّمحم  دیس  ریم  هب  تسا  فورعم  تسا  رگ  _ يد يراز  نآ ج_ن_با م_ _ك_ي ق_ب_ر  يدز ردو ن_ مدومن ،  دادمتسا 
نو ب_ه _ فد دــمحا م_ هـک  تـسا  هیلاــجر  بـتک  ضعب  رد  هـک  هـتفگ  تاــنجلا )  تاــضور  بــحا (  ص_ تر .  نآ ح_ض_
_ه ت_ح_ق_ي_ق ب_ه بو غار ،  هاش چ_ هب  هدش  روهشم  نامز  نیا  ردو  تاداسلادیس  هب  تسا  یمسم  _ت و  سا زار  ش_ي_

_تا مــــــــــــل هدر ك_ پ_س ن_ق_ل ك_ شر ،  _ ها _د ط_ قر زا م_ هر  _ ها _تا ب_ مار هد ك_ _ي_ سر _ر  تاو ت_
(153  .) تسا نوفدم  زاریش  رد  یسوم  نب  دمحا  هکنآ  هب  دنا  هدرک  حیر  _ي ك_ه ت_ص_ صا _خ_ شا

_ل یل ج_ يدر  م_ ن_ي_ز  _م_د  حا ( 154  ) _ي نا _ي_ عا ردار  مــــال ب_ _ سلا _ه  یل _ي ع_ سو ّ_د ب_ن م_ _ح_م مو
زا نوچو  تشگ  یم  زامنووضو  لوغ  اهبش م_ش_ هدوب و  هالصو  تراهطووضو  اب  هتـسویپو  هدوب  حالـصو  لضف  بحاصو  رد  _ قلا

غراف اهزامن 
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یتـخل زاـب  تـشگ ،  یم  هالـصو  تراـهط  لوغـشمو  تساـخ  یم  رب  باوـخ  زا  هرا  رگید ب_ درک ، یم  تحارتـسا  یتعاـس  دـش  یم 
اتوا تداـع  دوـب  نیاو  تـشگ  یم  زاـمن  لوغـشمو  تـفر  _ي گ_ مو _ ضوو _ت  سا زا ب_ر م_ي خ_ درک ب_ یم  تحارتـسا 
هدرک لـقن  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  رتخد  هیقر  زینک  هی  _م_ _چ_ه ه_شا نا چ_ن_ در ؛ عول م_ي ك_ حـبص ط_

او _ نا ك_ مدر (  داـی م_ي ك_ ادـخ  باـتک  زا  ار  هـیآ  نـیا  هـکنآ  رگم  مدرکن  رادـید  ار  دّـمحم  نـم  یهاـگ  چــیه  هـک  هـتفگو 
يرئازج دیـس  راونا )  زا (  نیدـمحا  باـب  رد  تاـنجلا )  تاـضور  _ب (  حا ص_ ( 156 ( .) 155  ( ) َنوعَجْهَیام ِلـْیَّللا  َنِم  ـال  _ یل _َ ق

ّ_د _ح_م مو _ت  شاد یم  تسود  اروا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماماو  دوب  میرک  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نب  _م_د  حا هدر  ن_ق_ل ك_
رایـسبو ناشیا  ياهرب  _ن_د ب_ه ق_ يو یم ج_ كربت  نایعیـشو  زاریـش  رد  دننوفودمود  رهو  دوب  عروو  حلاص  یـسو  ب_ن م_

(157) .رایسب ار  ناشیا  ما  هدرک  ترایز  نمو  ار  ناشیا  دننک  یم  ترایز 

.د یم گ_ف_ت_ن_ دـباع  دّـمحم  شتداـبع  ترثک  تهج  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نب  دّـمحم  ك_ه  _د : يو فل گ_ م_ؤ 
_چ_ه نا _ه م_ج_با چ_ن_ بوا هیمـست  ببـسو  دـنتفگ  یم  باـجم  میهاربا  اروا  هـک  تـسا  مـیهاربا  دیـس  شرـسپ  زاوا  بـقعو 
 ( ابَا ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  درک (  ضرعو  دش  لخاد  ءادهـشلادیس  مرح  رد  هک  تسا  نیا  هتفگ  هرهز  _ن ب_ن  يّدـلا جا  س_ي_د ت_
هس زا  میهاربا  باقعاو  تسا ،  سدقم  ریاح  رد  شفیرش  ربق  ( 158  ( !) يَدلَو ای  ُمالَّسلا  َْکیَلَع  َو  وا ( : باوج  رد  یتوص  دش  هدینش  ، 

_ت سا ير  _ ّ_د ح_يا _ق_با م_ح_م عا زاو  ناجریـس .  رد  یلعو  هریبـه  نبا  رـصق  رد  دـمحاو  يریاـح  دّـمحم  تسا :  دـنزرف 
سمش ءابد  الا  ماما  همالع  هباسن  دنس  دی  س_
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نب نیـسحلا  نب  دّـمحم  مئاـنغلا  یبا  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  نب  راـخف  نب  ّدـعم  نب  را  _ي ف_خ_ نل _ عو _ با فرـشلا  خیـش  نیّدـلا 
زا هک  مالـسلا  هیلع  مظاکلا  یـسوم  مام  الا  نب  نیدـباعلا  دّـمحم  نب  _ج_با  ملا _ي_م  هار _ با ير ب_ن  _ _يا حـلا ّ_د  م_ح_م

 . تسا بلاط )  یبا  ریفکت  یلا  بهاذلا  یلع  هجحلا  باتک  بحاص (  مارک  ءاهقف  ماظع  خیاشم  رباکا 

هغالبلا گ_ف_ت_ه جـهن  حرـش  مهدراـهچ  ءزج  رد  تسا  تنـس  لـها  ءاـملع  زا  هک  شرـصاع  _د م_ يد _ حـلا _ي  با _ن  با
نم زاو  داتـسرف  نم  ياربو  هدرک  فینـص  بلاط ت_ یبا  مالـسا  رد  یباتک  راخف  دیـس  ینعی  رـصع  نیا  رد  نییبلاط  زا  یـضعب  ك_ه 

مالـسا رد  نوـچ  نمو  مسیوـن  نآ ب_ه ش_ع_ر ي_ا ن_ث_ر ب_ تقاـثوو  تحـص  رد  زیچ  مدوـخ  طـخ  هب  نم  هـک  تساوـخ 
اریز شمیظعتو ؛  حدم  زا  منک  توکس  هک  مدرکن  تءارج  مهو  شمالسا  هب  منک  یعطق  مکح  متسنادن  زیاج  متشاد  فقوت  بلاطوبا 
زور ات  ایند  رد  دیایب  هک  یناملـسم  ره  رب  تسا  بجاو  شقح  هک  مناد  یمو  دـش  یمن  اپرب  مالـسا  دوبن  بلاطوبا  رگا  مناد  یم  نم  هک 

 : باتک تشپ  رد  متشون  سپ  تمایق 

ُُهْنباَو ٍِبلاطُوبَاالَْول  َو 

اماقَف اصْخَش  ُنیّدلا  َلَثَم  اَمل 

یماحو يوا  َهّکَِمب  َكاذَف 

امامِْحلا َّسَج  َبِْرثَِیب  كاذو 

سپ دا ، _س_ت_ يا مالـسا ن_م_ي  نید  تمدـخ  هب  یـسک  دـندوبن  مالـسلا  مهیلع  نـینم  ؤـملاریما  شرـسپو  بلاـطوبا  رگا  ینعی 
اضق دوسب  تسد  هنیدم  رد  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریماو  ملسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمغیپ  زا  درک  تیامحو  داد  هانپ  هکم  رد  بلاطوبا 

زا مالسا  نید  هکنآ  ات  درک  داهج  دز و  ریشمش  مالـسا  يرایو  ملـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمغیپ  ترـصن  رد  ینعی  نار  گرم  ردقو 
(159) .دش اپرب  مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلعو  بلاطوبا 

تیاور هلمجلابو ؛ 
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لییربج نب  ناذاش  هیقف  لیلج  خیـش  زا  دنک  یم  تیاورواو  یلح  ققحمو  سواط  نب  دمحا  دیـسو  همالع  دلاو  راخف  دیـس  زا  دـنک  یم 
دیـس شردـپ  و  نیعمجا _  مهیلع  هّللا  ناوضر  یـسوط _  رفعجوبا  هف  _ _يا طـلا خیـش  زا  یناـث  دـیفم  زا  يربـط  نیّدـلادامع  زا  یمق 

مات نکمتو  میظع  طـسبو  ضیرع  هاـج  بحاـص  رهاـط  بیقن  لاد )  دـید  _ش_ تو _ك  ير ب_ه ت_ح_  ) ّدـعم رفعجوبا  فیرش 
نو _ چو _ش  يو راعـشا خ_ رد  هدرک  حدـم  اروا  هرـصب  بیقن  رفعجوـباو  هجوـّلف ،  ظـش  رب  تسب  رب  دـنب  _ت ك_ه  ساواو هدوـب ، 

 : هلوقب تفگ :  هیثرم  اروا  شرسپ  راخف  دیسو  دندومن ، شنفد  ریاح  ردو  دندناوخ  زامنوا  رب  هی  _ ما رد ن_ظ_ در  _تا ك_ فو

يَوث ْدَقَف  َْتیََوث  اِّما  ٍرَفْعَج  ابَا 

ُمْهَْفلا ُمْزَْحلا َو  ِنیّدلا َو  ُْملِع  َكاْوثَِمب 

ُهُّلَح ِْبعَّصلا  ِلِکْشُْملا  ُّلُج  َکیْکبَیَس 

ُْملِْعلا ُهَغالَْبلا َو  َکیْکبَی  ٍوْجَِشب َو 

_م_ي_د ب_ن حـــلاد _ن ع_ب_ يّدــــلا لـــال  _ه ج_ _ن_ت م_س_ن_د ن_ق_با يزو _ه  شر ن_س_با _س_ پو
 . تسا دیهش  خیش  داتسا  هّیعم  نبا  داتسا  دیمحلادبع  نب  یلع  یضترملا  نیّدلا  ملع  لیلج  ملاع  دلاو  راخ  ف_

نیّدــلا لاــمج  ّ_د ب_ن  _ن م_ح_م يّدــلا _ت س_ي_د ش_م_س  سا ير  _ ّ_د ح_يا _ق_با م_ح_م عا زا  _ي_ز  نو
دیعس نب  ییحی  نیّدلا  بیجن  خیش  ذیملت  يولعلا  اضرلا  یبا  نب  نسح  نب  دّمحم  دیس  هزاجا  رد  هچنانچ  هرس  سدق  دیهش  داتسا  دمحا 

 : تسا نیا  هزاجا  نآو  تسا  روکذم  یلح 

ِباتِکل ِ_ِل  ما _ حـْلا َ_ق_ي_ِه  ْفلا ِ_ِل  ضا _ ْفلا مَِّظَعُْملا  ِریبَْکلا  ِدِّیَّسِلل  ُتْزَجَا  یلاـعَت َو  َهّللا  ُتْرَخَتِْـسا  ِمیْحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  ) 
ِبیـسَّنلا ِبیـسَْحلا  ِمَّظَعُْملا  ِمیرَْکلا  ْ_ِد  یِّسلا ْ_ِن  ِدَّم ب _َ ُ_ح _ِن م يّدلا _ِ َ_م_س ِهّیُوبَّنلا ش ِهَرْـسُْالا  َرَْخفَم  ِهَرِهاّطلا  ِهَْرتِْعلا  ِفَرَـش  ِهّللا 

ْرم _َ ْحلا ِ_ي  بَا ٍدَّم  _َ ُ_ح ِْنب م ِمِساقلا  ِیبَا  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِیبَا  ِّْیلَع  ِْنب  ِمِساْقلا  ِیبَا  ِِّیلَع  ِْنب  ِرَفْعَج  ِیلاعَْملا  ِیبَا  ِْنب  ِدَمْحَا  ِنیّدلِالامَج 
ِّيِرئاحلا ِنَسَْحلا  ِیبَا  ِِّیلَع  ِْنب  ِمِساْقلا  ِیبَا  ِّیلَع  ِْنب 
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 . ( مالـسلا هیلع  ِمِظاـْکلا  یَـسُوم  ِماـمِالا  ِْنبا  حـِلاَصلا  ٍدَّمَُحم  ِْنبِا  يرَمُْعلا  ِرْهِّصلا  َباـجُْملا  ِمیهاْربِا  ِْنب  ِّيِرئاـْحلا  ِرَفْعَج  ِیبَا  ٍدَّمَُحم  نـْب 
(160)

وا باقعا  یضعب  رکذو  مالسلا  هیلع  مظاکلا  یسوم  نب  هزمح  رکذ 

يربق مالـسلا  هیلع  میظعلادـبع  هدازهاش  کـیدزن  ردو  هدوب  نءاـشلا  لـیل  يد ج_ _ي س_ي_ سو هز ب_ن م_ _ا ح_م_ نا ه_م_
 . تسا سان  هماع  رازمووا  هب  بوسنم  هیلاع  هعقب  اب  تسا 

_ت شاد یم  هزور  اـــهزور  دوـــب  یفخم  ير  رد  میظعلادـــبع  ترـــضح  هــک  ینا  _ مز _ت :  سا _ي  _ت ن_ج_شا ياور ردو 
تساوا _ل ق_ب_ر  رد م_ق_با هک  ار  يربق  درک  یم  ترایزو  دمآ  یم  نوریب  ناهنپو  داتـسیا  یم  زام  _ب_ه_ا ب_ه ن_ شو

_ي سل _ه م_ج_ مال ع_ ( 161  .) _ت سا مال  _ سلا هیلع  یـسوم  ماما  نادـنزرف  زا  يدرم  ربق  نیا  تفگ :  یمو  تسا  نایم  رد  هارو 
هیلع یــسوم  ترــضح  دـنزرف  هزم  هداز ح_ ما  _ ما _ف  ير هدو ك_ه ق_ب_ر ش_ _ مر ف_ رئاّزلا )  هـفحت  رد (  هـّللا  _م_ه  حر

نآ تسا ،  هدرک  یموا  ترایز  میظعلادبع  ترـضح  هک  دشاب  هداز  ماما  نامه  ارهاظو  تسا  میظعلادبع  ترـضح  ربق  کیدزن  مالـسلا 
 . یهتنا ( 162 ،) درک دیاب  ترایز  مه  ار  رونم  دقرم 

_ت سا _م  سا _ قـلاو _ با هـب  یّنکم  مالــسلا  هـیلع  یــسوم  ماـما  نـب  هزمح  هـتفگ  هـک  هدــش  لـقن  يدــجم )  _ب (  حا زاو ص_
 . _ت سا رودو  _ك  يدز ترا ن_ _ يز _ح_ل  مو رو  _ش_ه_ مو فور  زار م_ع_ _ط_خ_ر ش_ي_ صا رد  شر  _ب_ قو
نب هزمح  ترـضح  هب  هیوفـص  هلیلج  هلـسلس  بسن  هـت  _ت ك_ه گ_ف_ سا ن_ق_ل  ارآ )  مـلا  _خ ع_ يرا ت_ زاو (  ( 163)

نیطـال تسا و س_ زاریـش  يارق  زا  يا  هیرق  رد  هداز  ماـما  نآ  نفد  _ مو ( 164) .دو مالسلا م_ن_ت_ه_ي م_ي ش_ هیلع  یـسوم 
زا تسا  يا  هربقم  دنا  هدرک  داقتعا  یعمج  مه  زیـشرت  ردو  .دنا  هداد  رارق  دایز  تافوقومو  دـنا  هدومن  انب  هیلاع  هعقب  يو  يارب  هیوفص 

 . هزمح هداز  ماما 

فورعم تسا  يرازم  مق  هبیط  هدلب  رد  هک  دیوگ : ف_ق_ي_ر 
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یم رایـسب  وا  مارکاو  مارتـحا  ردووا  هب  تسا  یماـمت  داـقتعا  ار  هدـلب  نیا  لـهاو  تسا  فورعم  ردـق  تلـالج  هبو  هزمح  هدازهاـش  هـب 
_ن يا دو ك_ه  یم ش_ موـلعم  مق )  خـیرات  بحاـص (  مـالک  زاو  تـسا ،  یهاـگرابو  هـّبقو  _ح_ن  صوا يار  زاو ب_ دنـشوک ،
_خ يرا لال ت_ رد خ_ _چ_ه  نا چ_ن_ _ت ؛  سا مـال  _ سلا _ه  یل _ي ع_ سو هز ب_ن م_ نا ح_م_ راو ه_م_ _ گرز ب_

مدآ نبا  ایرکز  نادیم  هبو  درک  تماقا  مق  هب  یفوص  ییحی  هک  هتفگ  دندش  نوفدم  اجنآ  ردو  دـندوب  مق  رد  هک  هیئا  _ ضر تادا  س_
خلا دوب  نکاسو  تفرگ  ماقمو  نطو  مال  _ سلا _ه  یل _ي ب_ن ج_ع_ف_ر ع_ سو نب م_ هزمح  دهشم  کیدزن  هب  هّللا ،  همحر 
 . هزمحو مساق  دنزرفود  زا  تسا  رایسب  مجع  دالب  رد  شبقعو  تسا  مساقلاوبا  هب  یّنکم  مالسلا  هیلع  یسوم  نب  هزمح  هک  نادبو  . 

رد زاریـش  رد  تسا  نوفدمواو  تفر  ایند  زا  دالوا  نودبوا  هک  هتفگ  بلاطلا )  هدـمع  _ب (  حا ص_ هز :  یل ب_ن ح_م_ _ا ع_ ماو
دلو ما  شردا  هز م_ هز ب_ن ح_م_ _م_ حو .دو  هدرک م_ي ش_ تراـیز  هک  تـسا  يدهـشموا  يارب  زاو  رخطـصا ، باـب  جراـخ 

دّمحمو یلعو  دّـمحم  زا  بـق  ار ع_ هز  _م ب_ن ح_م_ سا _ قو ( 165  .) هبترم گرزبو  هوـب  مدـقم  نا  _ سار ردواو خ_ هدو  ب_
ناشیا هفیرـش  یماسا  هب  اجنیا  رد  ام  هک  دـشاب  هت  _س_ _يا شو _ه .  يو _ي_ن ص_ف_ طال س_ دـندمحم ، باقعا  زاو  تسا ؛ 

 . ناشیا قوقح  ضعب  ءادا  تهج  هب  مینک  هراشا  ناشیا  تافوو  سولج  خیراتو 

هیوسوم هیوفص  نیطالس  رکذ 

لوا تمسق 

ير هعیـش ج_ع_ف_ بهذـم  نید و  جـیورتو  دـندرک  تنطلـس  لاـس  یـسو  تسیود  بیرق  هیوفـص  _ي_ن  طـال _ا س_ نا ه_م_
خیـش ناطلـسلا  نب  لوتقم  دینج  خیـش  ناطلـسلا  نب  ردیح  ناطلـسلا  نباوهو  دوب ، لوا  لیعامـسا  هاش  ناش ،  _ يا لوا  _د ، ندو ن_م_

رد س_ن_ه ك_ه  شوپ )  هایس  هب (  روهشم  یلع  هجاوخ  نب  میهاربا 
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نیّدلاردص خیـش  نباوهو  _ج_م  علا رازم ش_ي_خ  هب  دـش  فورعم  شرازمو  درک ، تافو  سدـقملا  تیب  رد  هسو  یـسو  دصتـشه 
هب ار  هیوفص  نیطالس  هک  یلیبدرا  قاحـسا  حتفلاوبا  نیّدلا  یفـص  نیلماکلا ش_ي_خ  ءایفـص  الا  ناهرب  باطق  الا  بطق  نب  یـسوم 
رد _ن_ج  پو _ي  سو رد س_ن_ه ه_ف_ت_ص_د  _ه گ_ف_ت_ن_د ، يو ص_ف_ وا ، ناـــــشباستنا ب_ه  بــــبس 

_ن_د نا اروا م_ داـفحاو  دـالوا  زا  یتعاـمج  دـندرک  نفدوا  دزنو  تفر  كاـخ  هـب  _ج_ا  نآ ردو  در  _تا ك_ فو _ي_ل  بدرا
هاــشو ردــیح  ناطلـــسو  شر ش_ي_خ ج_ن_ي_د  _س_ پو _ن  يّدــلا _ن  يز _ي_خ  شو _ن  يّدــلارد ش_ي_خ ص_

نبا لیئربج  نیّدلا  نیما  دیـس  نباوهو  ناشنیا  ریغو  ازریم  هزمحو  ازریم  لیعامـساو  لوا  سابع  هاشو  هدـنبادخ  دّـمحم  هاشو  لیعامـسا 
نبا صاوخلا  هاش  ضوع  دیس  نب  ظفاحلا  دّم  نب س_ي_د م_ح_ دیشر  نیّدلا  حالص  نبا  نیّدلا  بطق  دیـس  نبا  حلاص  دّمحم  دیس 

نیّدلاردص دیس  نب  نیـسح  نیّدلا  جات  دیـس  نب  هاش  فرـش  دیـس  نب  دّمح  _ن م_ يّدلارو دیـس ن_ نبا  هالک  نیرز  هاش  زوریف  دیس 
دّمحم نیّدلارصان  نب  لیعامـسا  نب  دّم  _ي_م ب_ن ج_ع_ف_ر ب_ن م_ح_ هار _ با _ن  يّدلاد نب س_ي_د م_ج_ دّمحم 

مظاکلا یـسوم  مام  الا  نب  هزمح  نب  مساق  دّـمحموبا  نبا  یبارع  الا  دّـمحم  _م_د ب_ن س_ي_د  حا _ن  يّدـلار هاـش ف_خ_ نب 
(166  .) مالسلا هیلع 

جور نال خ_ دال ج_ي_ زا ب_ شیوخ  نیدشار  ءافرع  ءابآ  نادیرمو  دوخ  نادیرم  زا  یتعامج  اب  رما  ءادبم  رد  لیعام  _ سا ها  ش_
ریخستو حتف  ار  ناجیابرذآ  دالب  ات  درک  گنج  دوب  هدیسر  یگلاس  هدراهچ  نس  هب  بیرق  هک  یلاح  رد  شـشو  دصهن  هنـس  ردو  درک 

شدنزرفو درک  تافو  دیسر  یگلاس  هنو  یـس  هب  شنـس  نوچو  دننک  رهاظ  ار  هیماما  بهذم  هک  دومن  رماو  درک  ادیپ  تنطلـس  درک و 
بجر مهدزون  هبنشود  زور  رد  نیاو  تسشن ،  تنطلس  هکیرا  رب  بسامه  ها ط_ ش_
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: دنا هتفگ  هکنانچ  لظ )  هملک (  اب  تسا  قفاوم  هک  دوب  يرجه  یسو  دصهن  هنس 

لیعامسا هاپس  مجنا  هاش 

هدش باقن  رد  رهم  نوچ  هکنآ 

خیرات شدش  لظو  تفر  ناهج  زا 

(167  ) هدش باتفآ  خیرات  هیاس 

تنطلس لاس  راهچو  هاجن  تسشنوا پ_ ياج  هب  هک  بسامهط  هاشو  تسا ،  شدادجاو  ءابآ  رازم  راوج  رد  لیبدرا  رد  بانج  نآ  ربق 
هّللا همحر  یئاـهب  خیـشو  شرـسپو  دمـصلادبع  نب  نیـسح  خیـشو  یکرک  ققحم  اـب  دوب  رـصاعم  هدوبوا و  هنطلّـسلاراد  نیوزقو  درک ،
هّللا هغلب  یناث _  ققحمو  نیدو  بهذم  جورمو  نیّدلارون  هب  تسا  بقلمو  یلاعلادبع  نب  یلع  خیـش  شفیرـش  مان  هک  یکرک  ققحمو 
اروا مد  هاـشو م_ق_ دـمآ  مـجع  هـب  بساـمهط  هاـش  رــصع  رد  یناـمالا _  یهتنمو  یلاـع  ـالا  یــص  _ قا یلا  نا  _ن_ جــلا ف_ي 
نمو دیشاب  یم  مالسلا  هیلع  ماما  بئان  امش  هک  اریز  تنطلسو ؛  کلم  هب  دیـشاب  یم  یلوا  امـش  بانج  تفگو :  درمـش  ع_ظ_ي_م 

راوگرزب نیا  قح  رد  دوخ  طخ  هب  هاش  هک  هدـش  لـقنو  درک ، ادـیپ  همیظع  هبترم  ناطلـس  دزن  باـنج  نآو  مشاـب ،  یم  امـش  لاـمع  زا 
 : تشون

َنا َ_ْن ك_ یِلا م اور  _ُ ْ_ظ نُا مالـسلا (  هیلع  قداص  ماما  مالک  يامتنا  تقیقح  ياد  ؤم  زا  نوچ  ِمیحَّرلا  ِناـم  _ حَّرلا ِهّللا  ْ_ِم  ِ_س ب
امِکاح ُُهْتلَعَج  ْدَق  یِّنَاَف  ام  _َ َ_ك ِ_ِه ح او ب _ُ ضْرا _َ انَماکْحَا ف َفَرَع  انِمارَح َو  اِنلالَح َو  ِیف  َرَظَن  انَثیدَـح َو  يوَر  ْدَـق  ُ_ْم  ْ_ك ِ_ن م

ِّدَح یلَع  َوُـه  ِهّللا َو  یَلَع  ُّدار  َوُـه  َّدَر َو  اـْنَیل  _َ َّف َو ع _َ َ_خ َ_ت سا ِهّللا  ْ_ِم  ُ_ك ِ_ح اـمَّنِاَف ب ُْهنِم  ُْهلَبْقَی  ْمـَل  ْنَـمَف  ٍمْـکَُحب  َمَـکَح  اذِاَـف 
اب دنا  نیلـسرملادیس  ترـضح  عرـش  ناظفاح  هک  نیدهتجم  _ت ح_ك_م  فلا _ت ك_ه م_خ_ سا _ح  ضاوو حیال  كرِّشلا ) 

مولع ثراوو  نیدهتجملا  متاخ  مکح  تفلاخم  هکره  سپ  تسا  هجرد  رد ي_ك  كر  ش_
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دشابن تعباتم  ماقم  ردو  دنک  اِیلاع )  اِّیلَع  ِِّیلَْعلا  ِهِمْساَک  ُلَازَیال  مالسلا (  مهیلع  نیمو  _ع_ص_ ملا _ه  مئ الا  بئا  _ نو نیلـسرملادیس 
_تا ع_ظ_ي_م_ه و سا هـــبو س_ي_ تـــسا  دورطم  نایــــشآ  کـــیالم  ناتــــسآ  نـــیا  ردو  دودرمو  نوـــعلم  هبیاـــش  یب 

(168  . ( ) يوَسوُْملا ّيِوَفَّصلا  لیعمْسا  هاش  نب  بِسامْهَط  ُهَبَتَک  .دش (  دهاوخ  ذخا  ؤم  هغ  _ یل _ب_تا ب_ يدءا ت_

يزور ج_ن_با اـقافتا  .دـش  دراو  بساـمهط  هاـش  رب  مور  ناطلـس  زا  ریفـسوا  فیرـش  رـصع  رد  هد ك_ه  _ت ش_ _ك_يا حو
، دنک حوتفم  یلدج  باب  خیشو ،  دو  نیبام خ_ تساوخو  تخانشب  اروا  ریفس  دنتشاد  فیرشت  ناطلـس  سلجم  رد  روکذم  قق  م_ح_

تسا قباطمواو  دشاب  لیعامسا  هاش  تنطلس  لوا  هک  تسا  ششو  دصهن  امش  هقیرط  عارتخاو  امـش  بهذم  خیرات  خیـش !  يا  تفگ : 
ام هک  دومرفوا  باوج  رد  ًههیدـب  ققحم  .ام  _ب ش_ هذ نال م_ _ت ب_ه ب_ط_ سا هرا  _ شا نیا ،  ردو  قحاـن  بهذـم  هملک  اـب 

َرَفَک يذَّلا  َتُِهبَف  ٌقَح ، اُنبَهْذَم  وگب ( قحان  بهذم  ییوگ  یم  ارچ  مینک  ملکت  بر  _د ع_ _ي_م و ب_يا یم ب_شا برع  امـشو 
 ( . ُرَجَْحلا َمِْقُلا  امَّنَاَک  یَِقب  َو 

 ) هلمج هکنآ  تاقافتا  زاو  درک  تافو  نیوزق  رد  راهچو  داتـشهو  دصهن  هنـس  رفـص  رهـش  مهدزناپ  رد  بسامهط  هاش  هلم ؛  _ جلا ب_
_ر كذ لا  اروا م_ج_ تر م_س_ت_ح_س_ن_ه  _ي_ سو هنــسح  راــثآو  هدــش  وا  خــیرات  هداــم  رفــص )  رهــش  مهدزناــپ 
_ر بواو نا ش_د  _ طـــــــــــــــــــل _ي س_ نا _ي_ل ث_ _م_عا سا ها  شر ش_ _س_ پوا زا  _ع_د  بو ن_ي_س_ت . 

دوـــم يرا م_ي ن_ _ت_ فر تادا ب_د  _ا و س_ مـــل _ عو نا  _م_ يا _ل  ها _ا  بو دو  _ل س_ن_ت ب_ ها _ق_ه  ير ط_
هنـس ناضمر  رهـش  مهدزیـس  بش  ردو  در  _ن_ت ك_ طـل _ي_م س_ نو لا  کـی س_ بیرقو  دیـشکن  یلوط  شتنطلـس  مرجـال 

فورعم فوفکم  دّمحم  ناطلس  شردارب  هاگنآ  .درمبو  درک  قانخ  نا  _ه_ گا دو ن_ بر خ_ سلجم ط_ رد  جنپو  داتشهو  دصهن 
یناث هدنباد  هاش خ_ هب 
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رد س_ن_ه ن_ه_ص_د لوا  سا  ها ع_ب_ شدنزرف ش_ هب  ار  تنطلـس  درک  ضیوفت  سپ  درک ، تنطلـس  لاس  هدو  دش  ناطلس 
تد چ_ه_ل سا م_ ها ع_ب_ پ_س ش_ هـّللا ، )  ظ_ل  _ه (  مــل _ت ب_ا ك_ سا _ق  _ش ك_ه م_ط_با شو دو  _ نو

دش فرشم  سدقم  دهـشم  هب  ناهفـصا  زا  هدایپ  هنو  رازه  هنـس  ردو  درک  تنطلـس  تلالجو  تهبا  لا  رد ك_م_ لا  _ن_د س_ چو
راعـشا نیا  ارآ )  ملاع  خیرات  بحاص (  دومیپ ، هدایپ  تسا  خسرف  تسیود  هب  بیرق  هک  ار  هدیعب  تفاسم  نیا  زور  تشهو  تسیب  ردو 

 : هدورس باب  نیا  رد  ار 

سابع هاش  نادرم  هاش  مالغ 

دجما ناقاخ  رهگالاو  هش 

ناسارخ هاش  دقرم  فوط  هب 

ّدحیب صالخا  اب  تفر  هدایپ 

 : هتفگ رخآ  ردو  راعشا ، رخآ  ات 

نتفر خیرات  دشو  تفر  هدایپ 

(169) دهشم هب  ات  ( 1009  ) هدایپ ناهفصا  ز 

 ) عو ك_ن_د ب_ه _ جر تسا  بلاـط  هک  ره  هدـنام  راـگدای  هب  رایـسب  راـثآو  تاریخ  ساـبع  هاـش  زا  هک  _د : يو فل گ_ م_ؤ 
هاـش هاـگراب  ترفغم  هاـجمج  هاـشداپ  هک  هدومرف  دوخ  ما )  _ يا هعبرا  باـتک  رد (  هّللا  همحر  داـمادریم  هریغو ،  ءارآ )  ملاـع  باـتک 
یم تدابعو  یگزیکاپ  هب  ار  مایا  نیا  تشاد  یم  تبحـص  هرهاق  تلود  یعاد  اـب  هک  _د  يد تد م_ یماـمت م_ رد  هّللا  همحر  ساـبع 

دروآ یم  اــــج  هــــب  ریقف  اـــــب  ار  هرو  _ ثءا ترا م_ _ يزو _ت  شاد هزورو م_ي  در  _س_ل م_ي ك_ غو _ي_د  نارذ گ_
ج_م_ع_ي ب_ا  _ب_ه_ا  شو هدو :  _ مر ف_ _ك_ه  نآ ت_ا  دو ، _ مر ف_ م_ي  را  ب_س_ي_ _تا  قد _ص_ تو

یم سلجم  رگیدکی  اب  املع  تاثحابمو  یملع  تبحـص  هب  بش  فصن  بیرق  ات  راطفا  زا  دعبو  درک  یم  راطفا  ملع  لها  زا  صوصخم 
.درک تافو  ناردنزام  رد  لاهسا  ضرم  هب  یلوالا  يدامج  راهچو  تسیب  بش  ردو  تشهو  یسو  رازه  هنس  ( 170  .) یهتنا .دینارذگ 

شا هریب  _ نوا زا  _ع_د  بو
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رفص ردو 12  درک  تنطلس  لاس  هدرا  _ه_ چو هد  _ي_ شو تنطلس پ_ سابل  دیهش  يازریم  یفـص  شدنزرف  دنزرف  لوا  یفـص  هاش 
عقاو مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  هضور  هلبق  تهج  ردوا  ربقو  تفر  كاخ  هب  مق  هبیط  هدلب  ردو  درک  تافو  هسو  هاجنپو  رازه  هنس 

نا م_ك_ نآ  _ل  خاد _ه  نا _ نز ص_ح_ن  زا  _ه_ا  نز ك_ه  _ت  سا هد  ش_ _ه  ضور _ل  خاد نو  _ن_ كاو _ت  سا
قرعم _ي  _ت ب_ه ك_شا سا _ن  يز _ موا راویدو  فقس  ار ، مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  دنیامن  یم  ترایزو  دنوش  م_ي 

ِهّلل ب_ه خ_ط ُحِّب  _َ ُ_س _ه ي كرا هرو م_ب_ نیا ب_ق_ع_ه س_ هبیتک  رد   ) تسا یناث  سابع  هاش  ياـهانب  زاو  اـتمم  رایـسب 
زا _ع_د  بو هد )  ش_ _ت_ه  شو ن_ _ي  بو _ خو ح_س_ن  لا  ك_م_ رد  _ي  ما _ ما _ا  ضرد م_ح_م_ ازر  م_ي_
تد _ مو _ت  فر رار گ_ _ن_ت ق_ طـل _ك_ه س_ يرا _ي ب_ر  گـلا هن س_ نس  هب  یناـث  ساـبع  اـش  شد  _ نزر _ فوا

هب ناردــنزام  زا  تـعجارم  رد  تـشهو  داــتفهو  رازه  درو س_ن_ه  در  _ن_ت ك_ طــل لا س_ _ش س_ شو ب_ي_س_ت 
_ي گرز هعقب ب_ رد  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  راوج  ردو  دـندیناسر  مق  هب  ار  شا  هزانج  درک  تاـفو  ناـغماد  رد  ناهفـصا 
رب تشهو  داتفهو  رازه  هنس  نابعـش  مشـش  رد  مود  یفـص  هاش  شدنزرفوا  زا  دعبو  دندرپس  كاخ  هب  اروا  شردپ  هعق  ج_ن_ب ب_

.دیمرآ تنطلس  تخت 

اب دوب  یهاشداپ  بانج  نآو  دـنتفگ  نامیلـس  هاش  ارواو  دـندناشفا  اهراثن  هدـناوخ  هبطخ  یهاش  عماـج  دجـسم  رد  يراـسناوخ  ققحم 
رازه هنس  ردو  دوزفا  نآ  بیهذت  ربو  درک  ریمعت  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  هرهطم  هّبق  ششو  داتـشهو  رازه  هنـس  ردو  تلادع 

نیـسح ناطلـس  هاـش  شدـنزرف  هب  تنطلـس  تفر و  كاـخ  هـب  ساـبع  هاـش  هـعقب  کـیدزن  هـعقب  رد  مـق  رد  هدرک  تاـفو  جـنپ  دـصو 
هنغاــفا هــنتف  هــب  ناــشیا  تــلود  دـــش  لــصتم  دوــب و  هیوــف  _ي_ن ص_ طــال _ر س_ خآواو _د  يدر م_ن_ت_ق_ل گ_

نا _ش_ يا هر  _ صا _ح_ مو
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نوخو دنتخ  _ ير _ن_ه ب_ه ش_ه_ر  _غا فا دـندوشگ  ار  اه  هزاوردو  دـندش  رطـضم  رهـش  لها  هکنآ  ات  ار  ناهفـصا  ش_ه_ر 
.دندرک سبح  شنادنزرف  ناردارب و  اب  ار  نیسح  ناطلس  هاشو  دنتخیر  ار  هیوفص  تلود  ءامظعو  نایعا  زا  يا  هلمج 

دومح نا م_ _ اـت س_طل دوب  سبحم  رد  نیـسح  ناطلـس  هتـسویپو  دوب  تفهو  یـسو  دـصو  رازه  رد س_ن_ه  _ع_ه  قاو _ن  ياو
بارخ ار  دجـسمو  هسردمو  مامح  دـصناپ  بیرق  وا ، رما  هب  سپ  تسـشن ،  يو  ياج  هب  سوحنم  فرـشا  ناطلـسو  درمب  دودرم  ناغفا 

نا _ طــل ها س_ در ش_ _ر ك_ ماو در  _ت ك_ كر نا ح_ _ف_ه_ صا زا  دــیدب  دوـخ  تـلود  رد  يروـتف  نوـچ  و  دــندرک ،
درک ریـسا  اروا  لایعو  لهاو  _ت  شاذ _ف_ن ب_گ_ كو یب غ_س_ل  ارواو  دـندرک  كاله  سبح  رد م_ ار  ح_س_ي_ن 

یناـمز زا  دـعب  مدرم  سپ  دوب ، لـهچ  دـصو و  رازه  هنـس  مرح  مودو م_ رد ب_ي_س_ت  هعقاو  نیاو  درب ، تراـغ  هب  ار  شلاوماو 
كاخ هب  شردپ  کیدزن  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  شا  راو ع_م_ه  ردو ج_ _د  ندر ار ب_ه ق_م ب_ نیـسح  ناطلـس  شعن 

.دندرپس

_م دیـس ج_ل خ_تا تسا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  نب  هزمح  نب  مساق  نب  دـّم  _ق_با م_ح_ عا زا  ناد ن_ي_ز ك_ه  _ بو
دّمحم دیـس  جاحلا  انالوم  ماعلاو  صاخلا  عجرم  مان و  الا  يدـتقم  نیرهاطلا  هدادـجا  مولع  ثراوو  نیدـهت  _ج_ ملاو _ق_ه_ءا  فلا

دیس اقآو  یمق  ققحمو  مولعلارحب  بان  _ي_ذ ج_ مل مال ت_ الا س_ هجح  هب  فورعم  یناهفصا  یتفش  يوسوم  یقت  دّمحم  نب  رقاب 
_ت ك_ه سا نآ  زا  هدا  _ يز _ش  نءا تلـال ش_ ج_ _م_ع_ي_ن _  جا _ه_م  یل هـّللا ع_ ناوـضر  یلع _  دیـس  اـقاو  نـسحم 

رایسب تایاکح  تاداسو ،  ءارقف  بالط و  هب  دیاوف  ندیناسرو  دارواو ، لفاو  _ نو _تا  جا _ن_ مو تادا  رد ع_ب_ دو  _ر ش_ كذ
ءاملع لاوحا  رد  ك_ه  _ه )  يو _ ضرلا دئاو  ف_ رد ك_ت_با (  _ن  مو هد  بانج ن_ق_ل ش_ نآ  زا 
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(171  .) تسین لقن  شیاجنگ  ار  ماقم  نیا  مدرک ،  هراشا  راوگرزب  نآ  تافنصم  هبو  نآ  زا  یخرب  هب  تسا  هیماما 

رو ناهفــصا م_ش_ه_ رد  شفیرــش  ربــقو  دــش  عــقاو  سرغ )   ) تصــشو تـسیودو  رازه  هــن  رد س_ نآ ج_ن_با  _تا  فو
هّللاد ك_ه _ سا دیس  جاح  بانج  دمتعم  نکرودنس  دیس  _ش  ناد _ نزر _ فو _ت  سا رودو  _ك  يدز ها ن_ _گ_ ترا _ يزو

دنیوگ تسا ،  رهاوج  بحاص  هذـمالتو  ءّالجا  زا  تسا ،  راخز  رحب  نآ  یناثو  ردـپ  نآ  ثراو  راـخفو  لـضفو  تـالامک  عیم  رد ج_
 ( : َلیق ام  َمِْعَنل  َو  .دنتشاد (  یم  مدقم  شراوگرزب  ردپ  رب  اروا  فاصوا  دماحمو  قالخا  مراکم  بلغا  رد  مدرم 

ِهِسْفَِنبَف يرَس  اِذا  َّيرَّسلا  َّنِا 

.امهارْسَا يرَس  اِذا  ِّيِرَّسلا  ُْنباَو 

 . تسا رهطم  نحص  هلبق  باب  کیدزن  فرشا  فجن  رد  شفیرش  ربق  دش ، عقاو  صرغ )   ) دونو تسیودو  رازه  هنس  رد  شتا  _ فو

یضعب زا  هکنانچو  _ن_د  یم ب_شا باقعا  بحاصود  ره  سپ  مالسلا ،  هیلع  یسوم  ماما  ترـضح  نارـسپ  هّللادیبعو  هّللادبع  اماو 
نب دّـمحم  حـتفلاوبا  نیفرّطلاوذ  نیّدـلاو  هلوّدـلادجم  هلم  زا ج_ هک  دـندوب  ير  رد  وا  ياهدالوا  زا  یتعامج  هدـش  لقن  باـسنا  بتک 
نب نیسح  تنب  هنیکس  یتس  شرهاوخ  هک  هدوب  مالسلا  هیلع  مظاکلا  یسوم  مام  الا  نب  هّللادبع  نب  مساق  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  نیسح 

_ت سا ّ_د  _ض_ل م_ح_م فلا یبا  نب  یلع  مساقلا  یبا  نبا  رهطملا  نسحلاوبا  نیرخفلاوذ  یـضترم  لجا  دیـس  ردام  دـّم  م_ح_
هدـش یهتنم  تسا و  فارـشا  رودـصو  قارع  تاداـس  ناـگرزب  زا  هدوـمرفوا  فـصو  رد  نیّدـلا  بـج  ك_ه ش_ي_خ م_ن_ت_

_ت خ_ط_ب ساوا يار  زا ب_ مل ،  زا ع_ نو  رد ف_ن_ هدو  هناشنو ب_ ملعو  وا ، يوس  هبوا  نامز  رد  تسایرو  تباقن  بصنم 
زا يار م_ا  زا ب_ هدو  _ت ن_م_ ياور رد س_ف_ر ح_ج ،  _ي  سو رفعجوبا ط_ خیش  رب  هدرک  تئارق  یلئا  _ سرو
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(173  .) یهتنا ( ، 172  ،) يوسوم نسح  دّمحموبا  _ي_د ن_ج_ي_ب  سوا

رد هدوـب  اــیند  هناــگی  رهطم  دیــس  هـک  هـتفگوا  قــح  رد  _ت ك_ه  سا _س_با ن_ق_ل  نا زاو ب_ع_ض_ي ك_ت_ب 
هدوب لوذـبمو  هتـسویپ پ_ه_ن  شا  هرفـسو  هدوب  قالخ  ـالا  نسحو  نساـحملاریثک  سفن ،  تمارکو  يراوگرز  _ بو _ض_ل  فا
بیقن _ي  كّزلا یل  _س_ن ع_ حـلاو _ با شرد  _ پو هدوبوا  اب  ير  رد  نییبلاط  تباقنو  هدوب  رعاشو  لّـسرتمو  رظن  لـهاو  ملکتمو 

ماما نب  رهابلا  هّللادبع  ياهدالوا  رکذ  ردو  تسا  ردقلا  لیلج  رایـسبو  تسا  نوفدم  مق  رد  هک  تسا  فیرـش  دّمحم  ناطلـس  رـسپ  ير 
 . تفر هراشاوا  هب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز 

_ن يّدلار هدوب ف_خ_ يرـسپ  ار  رهطم  نب  دّمحم  اما  یلعو ،  دّمحم  هدوب :  رـسپود  ار  س_ي_د م_ط_ه_ر  هل ؛  _م_ جـلا _ بو
_د _ي_ن ب_شا مـل _س_ مـلاو مالـس  ـالا  فرــشو  نیّدـلاو  هلوّدـلاّزع  ار  رهطم  نـب  یلع  اـماو  هدوـب ؛  مـق  بـی  ن_ق_ یل ،  ع_

ییحی نیّدـلاّزع  ردـپواو  تسایرو ،  تلال  فر و ج_ _ شو _ض_ل  فو مل  _ل ع_ ها زا  ما  ّ_د ن_ هدو م_ح_م ير ب_ پ_س_
اروا میدرک .  هراشاوا  هب  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ياهدالوا  باب  ردو  هتفگ  غیلب  ءاـن  اروا ث_ نیّدـلا  بجتنم  خیـش  هک  تسا 

رو _ كذ دالواو  هدو  _ت_ر ب_ خد دنچ  ار  نیّدلا  فرـش  شدلاو  دـنیوگ  .دـشاب  یم  نارهط  رد  شربق  .درک  دیهـش  هاشمزراوخ ، 
رد ار  مل  _ سو هلآو  _ه  یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر ترـضح  نیّدلا  فرـش  دش ، هلماح  ییحی  هب  شا  هجوز  نو  _ت چ_ شاد ن_
مان هچ  تسا  ملایع  مکش  رد  هک  هچب  نیا  ملـسو  هلآو  _ه  یل هّللا ع_ یل  هّللا ص_ لو  _ سر در ي_ا  ضر ك_ _د ع_ يد باو  خ_

نتـشاذگ مان  ّرـس  دـندیمهف  دـش  دیهـش  هک  هاـگنآ  دـنداهن ، ییحی  اروا  دـمآ  اـیند  هب  رـسپ  نآ  نوچ  ییحی ،  دو : _ مر ف_ مراذـگ ؟ 
ییحی هب  اروا  ملسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  لوسر  ترضح 
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.

لیبــن _ت ح_ب_ر  سا مــال  _ سلا _ه  یل _ي ع_ سو ما م_ _ ما هــّللاد ب_ن  _ق_با ع_ب_ عا زا  ناد ن_ي_ز ك_ه  _ بو
هّللا تمعن  دیس  اقآ  راطق  الا  یف  لسن  دعب  السن  نیرشتنملا  رایخ  الا  مظاع  الا  دجام  الا  دلاو  راهط  الا  هلالس  دنس  دیـس  لیلج  ثدحمو 
نب نیّدلادعس  نب  نیّدلارون  نب  نیّدلادجم  نب  نیّدلا  ثایغ  نب  دومحم  نب  دمحا  نب  نیسحلا  نب  دّمحم  نب  هّللادبع  دیس  نبا  يریازج 

ققحمو یئاسحا  مشاه  دیـس  اقآو  یـسلجم  همالع  ذـیملت  هک  مالـسلا  هیلع  _م  ظا _ کلا _ي  سو ما م_ _ مالا نب  هّللادـبع  نب  یـسیع 
رد نآ ج_ن_با  دوـخ  هدرک .  فینــصت  رایــسب  بـتکو  تـسا  ناـشیا  ریغو  یناــشاک  ثدــحمو  يراــسناوخ  قـقحمو  يراوزبـس 

اروا لاو  _ حا ن_ي_ز  _ت_ي  _م_عا جو _ت_ه  شو ن_ ار  دو  لا خ_ حر ح_ دو ش_ م_ص_ن_ف_تا خ_ ب_ع_ض 
_ل س_ي_د ضا _ي_د ف_ سو هـّللاد  شا س_ي_د ع_ب_ هـل  _ فا _ن_د ن_ نا _د م_ نا _ت_ه  شو حر ن_ ب_ه ش_

موسو تسیب  هعمج  بش  رد  ردـیاج  _ه  ير رد ق_ شتافو  ناـشیا .  ریغ  و  ملاـعلا )  هفحت  رد (  يرتشو  _ي_ف ش_ طـّللاد ع_ب_
هددعتم لئاسر  بحاصو  ملع  لها  زا  _ن  يّدـلارو شل س_ي_د ن_ _ یل دـنزرفو ج_ هدـش  عقاو  هدزاودو  دـص  رازه و  هنـس  لاوش 

ّرح خیـش  زاو  شردـپ  زا  دـنک  _ت م_ي  ياور _ش_ت .  هو ها  _ن_ج_ پو _د  صو راز  هنـس ه_ هجح  يذ  رد  هدرک  تاـفو  تسا 
ءّالجا زا  يوسوملا  هّللا  تمعن  نب  نیّدلارون  نب  هّللادبع  دیـس  اقآ  دا  ملا م_ت_ب_ح_ر ن_ق_ _ل ع_ جا دیـس  شدنزرفو  یلماع 
هقیرط تماقتــساو  عــالطا  ترثــکو  هقیلــس  نــسحو  مــهف  تدوــجوا  رد  دو  هد ب_ _ت ج_م_ع ش_ سا _ف_ه  نــیا ط_يا
حرـش و ( حرـش ن_خ_ب_ه ع (_ تسا (  اهنآ  هلمج  زا  هک  شا  هفیرـش  تافل  ؤم  هب  عوجر  زا  دوش  یم  رها  _ك_ه ظ_ نا چ_ن_

ردپ لاحو  دوخ  لاح  هدرک  حرش  نآ  رد  هک  هتشون  يا  هزاجا  .اهریغو و  هریخذ )  و ( ماکح )  الا  حیتافم 
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نو _ ّ_د ح_س_ي_ن خ_تا زاو م_ي_ر م_ح_م شدــلاو  زا  دــنک  یم  تـیاور  ار ، دوــخ  خــیاشم  زا  هـلمج  لاوــحاو  دــجو 
نیاووا زا  هّللارصن  دیس  اقآ  دنک  یم  تیاورو  دیهش ، يریاح  هّللار  دیس ن_ص_ اقآو  یمق  يوضر  نیّدلاردص  دیـس  اقآو  يدا  _ بآ
یـسلجم همـالع  تیاور  شریظنو  حـّبذم ،  هب  تسا  موـسوم  تیارد  ملع  رد  رگید  زا  خـی  _ شود زا  ره ي_ك  ندرک  تـیاور  ینعی 

یل _ ما رح ع_ خیـش  زا  یــسلجم  همـالع  تـیاورووا  زا  دـس  تـیاورو  هـفیح ،  حرا ص_ نا ش_ _خ_ یل زا س_ي_د ع_ _ت  سا
هّللارصن دیـس  اقآ  بیرا  بیدا  دیعـس  دیهـش  لجا  _ي_د  سو هّللا ع_ه .  _ي  ضر _ي  سل زا م_ج_ _ت ش_ي_خ ح_ّر  ياورو
یلئاسرو بتکو  هینیـسح  هرونم  هضور  رد  هدوب  سردـم  ریبعت  تحاصفو  ریرقت  نسحو  ءاـکذو  مهف  رد  هدوب  یتیآ  روکذـم ، يوسوم 

_ب هذـلا _ل  سال س_ و ( _تا )  فولا تاز ب_ع_د  _ع_ج_ ملا تار ف_ي  _ هازلا _تا  ضورلا هل (  زا ج_م_ هدرک  فینـصت 
اقآ تامارک  بحاص  زا  هّللا  همحر  مولعلارحب  همالع  دـنک  یم  تیاورو  .درک  دیهـش  هینطنطـسق  رد  اروا  مور  ناطلـس  کـلذ ،  ریغو  ( 

 . هّللا همحر  یسلجم  همالع  زا  رهاوج  بحاص  دج  نسحلاوبا  یلوموا  زاو  روکذم  هّللارصن  دیس  اقآ  زا  ینیوزق  نیسح  دیس 

مود تمسق 

_ي_م ب_ن هار _ با دّمحم ب_ن  نب  رفعج  مساقلاوبا  حـلاص  فیرـش  تسا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نب  هّللادـیب  _ق_با ع_ عا زاو 
زا _ت م_ي ك_ن_د  ياور ير  يوـسوم م_ص_ يوـلع  مالـسلا  هیلع  مظاـکلا  یـسوم  ماـم  ـالا  نب  هّللادـیبع  ّ_د ب_ن  م_ح_م

 . هتفرگ هزاجاوا  زاو  لهچو  دصیس  هنس  رد  ار  ثیدحوا  زا  هدر  _م_عا ك_ سو ير  _ك_ب_ عل _ي_خ ت_ شوا

ردو س_ن_ه _ت  سا _ي_ن  ما _ب ب_ه  قـــــل مـــــال م_ _ سلا _ه  یل _م ع_ ظا _ کـــــلا _ي  سو قا ب_ن م_ _ح_ ساو
در _تا ك_ فو هدزناش  دصیـس و  هنـس  رد  ات  تشگ  ینالوط  شرمعوا  رتخد  هیقرو  درک ، تافو  هنیدـم  رد  لهچ  _س_ت و  يود

باقعاو تفر ،  كاخ  هب  داد  ردو ب_غ_
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دّمحم بلاطو  _ با عرو  ( 174  ) _د هاز _ت ش_ي_خ  ساوا دا  _ف_ حا زاو  تسا  یلعو  نیـسح  دّـمحمو و  سابع  شنارـسپ  زاوا 
تلا _ جو رد  بحاص ق_ هک  مالسلا  هیلع  مظاکلا  یـسوم  نب  قاحـسا  نب  سابع  نب  قاحـسا  یل ب_ن  _ن ع_ با ( 175  ) سوهلملا

_ي ك_ه نارو دّـمحم ص_ رفعجوبا  تسا  قاحـسا  نب  نیـسح  دا  _ف_ حا زاو  داد ، رد ب_غ_ هدو  _ش_م_ت ب_ حو ها  _ جو
هک هتفگ  نییبلاطلا )  لتاقم  رد (  جرفلاوباو  هد  هدرک م_ي ش_ ترایز  رخطصا  باب  رد  زاریش  رد  شربق  هدیسر و  لتق  هب  زاریـش  رد 

_ه یل _م ع_ ظا _ کـلا _ي  سو قا ب_ن م_ _ح_ سا هر ج_ع_ف_ر ب_ن  رد ب_ص_ بجاــح  دیعــس  يدــتهم  ماــیا  رد 
(176) .دیناسر لتق  ار ب_ه  مال  _ سلا

رد _ن  کل ( 177  ) هدو يدـلو ب_ ما  مالـسلا  هیلع  مظاکلا  نب  قاحـسا  ردام  هک  تسا  يدـجم )  باسنا  رد (  دـیو : فل گ_ م_ؤ 
نآو هدوـب  دــم  _ حا ما  قا ن_ي_ز  _ح_ سا ردا  دو ك_ه م_ یم ش_ موـلعم  تـسا  هّـمئ )  ــالا  بـط  رد (  _ت_ي ك_ه  ياور
ینعی نم ،  دیـس  دوـمرف : تفگ  هک  دـمحا  ما  شرداـم  زا  هدرک  تیاور  مـال  _ سلا هیلع  مظاـکلا  نب  قاحـسا  هک  تسا  نینچ  تـیاور 

تماـجح لوا  خا  رد ش_ دو  نو خ_ _ك_ن_د ب_ه خ_ فا ه_ر ك_ه ن_ظ_ر  مـال ك_ه ،  _ سلا هـیلع  رفعج  نـب  یــسوم 
 . ندرگ درد  دومرف : تسیچ ،  هنهاو  هک  دوخ  دیس  زا  مدیسرپ  رگید ، تماجح  ات  هنهاو  زا  دوش  نمیا 

هب دیز  دندرک ، جورخ  نیبلاط  هک  ایارسلاوبا  مایا  رد  هکنآ  تهج  هب  دنتفگ ؛ یم  راّنلادیز )  ار (  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نب  ( 178  ) دیزو
نوچ هتفای و  شراـگن  یهتنملا )  همتت  رد (  هچناـنچ  دـینازو  هر ب_س_ رد ب_ص_ ار  سا  ینب ع_ب_ ياـه  هناـخو  تفر  هرـصب 

نومءام دنداتسرفور  نومءام ب_ه م_ يارب  دنتشاد و  ذوخءام  ار  دیز  دش  لزلزتم  نییبلاط  ناکراو  تشگ  لوتقم  ایارسلاوبا 
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تمدانم ارواو  هدومن  كرد  زین  ار  رصتنم  نامز  هکلب  لکوتم  مایا  _ر  خآ ات  دوب  هدنز  دیزو  دیشخب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هب  اروا 
لا _ع_ فاو دـش  كالهو  داد  رهز  اروا  نومءام  بلاطلا )  هدـمع  بحاـص (  لوق  هبو  .درک  _تا  فو يءار )  نم  ّرـس  ردو (  هدومن 

_ت_ي ياور ردو  هدو ،  _ مر رایـسب ف_ فـینعتو  خـیبوت  ارواو  دـمآ  نارگ  مالــسلا  هـیلع  اـضر  ماـما  تر  _د ب_ر ح_ض_ يز
تـسا نآ ج_ن_با  _ش_تا  _يا مر زاو ف_ .دیامرفن  ملکت  دیز  اب  _د  هد ب_شا _ نز درو ت_ا  تر ق_س_م خ_ ح_ض_

تفع مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دنتفگ  _ه ك_ه  فو _ل ك_ ها هلفـس  مالک  اروت  هدرک  رورغم  ایآ  دیز ! يا  دومرف : دیز ، هب  هک 
هردـخم نآ  ینطب  دـالوا  نیـسح  نسح و  هـب  صت  _ن م_خ_ يا دو ، مار ن_م_ _ حوا _ه  يرذ رب  ار  شتآ  یلاـعت  قـح  سپ  دـیزرو 
مالـسلا هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تردـپو  يوـش  تشهب  لـخادو  ینک  ادـخ  تیـصعموت  هک  يراد  داـق  _ت_ عا رگا  دـیز ! يا  تـسا ، 

زا ادــخ  دزنوـت  سپ  دوـش ، تـشهب  لـخادو  _د  مـئا ب_شا _ا ص_ هزورو مـئا  اد ك_ن_د و ش_ب_ه_ا ق_ _ت خ_ _عا طا
نآ هـب  يدــحا  دــسر  یم  اد ق_س_م ن_ ب_ه خ_ يا ،  هدر  داــقتعاوت ك_ هـک  تـسین  نـینچ  یــشاب ،  یم  رت  یمارگ  تردــپ 
هب دیـسر  یهاوخ  بتارم  نآ  هبوت  هک  يا  هدرک  نامگوتو  یلاـعت  قح  يرادربناـمرفو  تعاـط  اـب  رگم  تسا  ادـخ  دزن  هک  ییاـهتمارک 
هک یمادام  ینم  رداربوت  دومرف : مشاب ،  یموت  ردپ  رـسپووت  ردارب  نم  تفگ :  دیز  يا .  هدرک  ینامگد  اد پ_س ب_ تیـصعم خ_

_ت سا هد  لزا ش_ شر ن_ _س_ پو حو  قـح ن_ رد  هک  ار  دـیجم  نآرق  هکراـبم  هیآ  نآ  باـنج  نآ  سپ  ینک ،  ادـخ  تعاـطا 
لها هک  _ نآ زا  در  نور ك_ ار ب_ي_ حون  رسپ  یلاعت  قح  هک  دومرف  دو پ_س  _ مر توال ف_ ت_
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دنکن ادخ  تعاطا  هک  نا م_ا  _ش_ يو _ءا و خ_ بر _ قا زا  کیره  سپ  دومرف : رگید  تیاور  ردو  .وا  تیـصعم  ببـس  هب  دشابوا 
(179) .دوب یهاوخ  تیب  لها  ام  زا  ینک  ادخ  تعاطا  رگاوتو  دومرف : ثیدح ،  يوار  اشو  نسح  هبو  تسین ،  ام  زا 

هردخم نآ  ترایز  باوثو  مق  هب  هنوفدم  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  لاوحا  رکذ 

_چ_ه ب_ه م_ا نآ مــال ب_ر ح_س_ب  _ سلا _ه  یل _ي ب_ن ج_ع_ف_ر ع_ سو تر م_ نار ح_ض_ _ت_ خد _ا  ما
ترــضح هـب  هـفورعم  مالــسلا  هـیلع  یــسوم  ماــما  تــنب  همطاــف  هــمظعم  هــلیلج  هد  _ه_ا س_ي_ نآ _ض_ل  فا هد  _ي_ سر

_ح ير _ ضو هیلاــع  هـبق  ياراد  هـک  تـسا  مـق  هـبیط  هدــلب  رد  شفیرــش  رازم  هـک  تـسا  مالــسلا  اــه  _ یل _ه ع_ مو م_ع_ص_
_ل ها چ_ش_م  _ن_ي  شورو _ت  سا _تا  فو _ قو _ مو را  ب_س_ي_ _ه  مد _ خو هدد  م_ت_ع_ ه_يا  _ح_ن  صو

دننک لاحرّد  دـال ش_ زا ب_ را  _تا ب_س_ي_ لا ج_م_عا ردو ه_ر س_ _ت  سا _ه خ_قل  ما ذا ع_ _ع_ مو ذـال  _ مو ق_م 
_ش ب_ه ق_م ند _ مآ و س_ب_ب  مالــسلا .  اـهیلع  هـمظعم  نآ  تراـیز  زا  تاـضویف  كرد  تـهج  هـب  دنــشک  رفــس  بـعتو 
_خ زاواو م_ش_يا هدر  ن_ق_ل ك_ _خ ق_م )  يرا ت_ زا (  هــّللا  _م_ه  حر _ي  سل _ه م_ج_ مـــال _ك_ه ع_ نا چ_ن_
زا تر  زا ه_ج_ _س_ت  يود لا  رد س_ ار  مال  _ سلا هیلع  اضر  ماما  ترـضح  نومءام  نوچ  هک  تسا  نآ  هدرک  تیاور  مق  _ل  ها

قاـیتشا تهج  هـب  مالـسلا  اـمهیلع  همطاـف  ترـضح  شرهاوـخ  نآ  زا  دـعب  لاـس  _ي_د ي_ك  بـل _ طور _ن_ه ب_ه م_ يد م_
زا هک  دیـسرپ  دـش  هضیرم  دیـسر  هواـس  هب  هک  نیمه  سپ  درک ، تکرحور  _ب م_ نا _ن_ه ب_ه ج_ يد زا م_ شردارب  تاـقالم 
نآ سپ  .ربب  مق  بناج  هب  ارم  هک  دومرف  ار  دوخ  مداخ  سپ  تسا .  خـسرف  هد  دـنتفگ : تسا ؟  تفاسم  راـقم  هچ  مق  اـت  _ن_ج_ا  يا

.دروآ دورف  دعس  نب  جرزخ  نب  یسوم  هناخ  ردو  دروآ  مق  هب  ار  ترضح 

_ت سا نآ  _ح  صا لو  _ قو
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زاو دنور  نوریب  ترضح  نآ  دصق  هب  هک  دندش  قفتم  یگمه  دعـس  لآ  _ي_د ب_ه  سر هرد  نآ م_خ_ نو خ_ب_ر  ك_ه چ_
هک نیمه  تسج  مدقت  رما  نیا  رب  جرزخ  نب  یسوم  همه  نایم  رد  سپ  دروآ ، فیرش  دنیامن ب_ه ق_م ت_ شهاوخ  ترـضح  نآ 

ار هلیلج  هد  نآ س_ي_ دوخ  هناخ  ردو  تخاس  مق  دراو  ات  دیـشکو  تفرگ  ار  ترـضح  نآ  هقان  راـهم  یـسر  همرکم  نآ  تمدـخ  هب 
هداد لسغ  اروا  سپ  تسویپ ،  هّللا  ناو  _ ضرو يدزیا  تمحر  هبو  دومن  ثکم  ایند  رد  زور  هدفه  تدم  ترضح  نآ  سپ  داد ، لزنم 

.دـندرک نفد  ار  ترـضح  نآ  هدوب _  یـسوم  کـلمو  تساوا  هسدـقم  هضور  زورما  هک  اـجنآ _  نـالباب  ضرا  رد  دـندومن و  نفکو 
(180)

_د یلو ّ_د ب_ن ح_س_ن ب_ن  زا م_ح_م هیوباب  نب  یلع  نب  یلع  نب  نیسح  ارم  درک  ثیدح  هک  هتفگ  مق )  خیرات  بحاص ( 
_د ندر _ف_ن ك_ كو _د  نداد اروا غ_س_ل  در  _تا ك_ فو مـــــــــال  _ سلا _ه_ا  یل _م_ه ع_ طا نو ف_ ك_ه چ_
هد _ن_ كوا يار  _ي ك_ه ب_ بادر کــیدزن س_ اروا  دنتـــشاذگو  نـــالباب  هــب  _د  ندر _ بو اروا  _د  نداد _ت  كر _ حو

بادر _ل س_ خاد _د ك_ه ك_ي_س_ت  ندر _ كو گ_ف_ت_گ_ ه_م  لآ س_ع_د ب_ا  پ_س  _د ، ندو ب_
_ت ك_ه فر رار گ_ نآ ق_ رب  ناــشیا  يءار  اـــهوگتفگ ، زا  دـــعب  دـــیامن ؟ _ن  فد ار  هزا ب_ي ب_ي  _ن_ جو دو  ش_

يد _ت_ص_ موا هدو  _ي ب_ حـلا درمو ص_ هدوب  رداق  شمان  هک  ریپ  تیاغ  نا ب_ه  _ش_ يا يار  زا ب_ دو  _ي ب_ مدا خ_
ار ب_س_ت_ه دو  نا خ_ _ هد راو ك_ه  رفنود س_ دــندید  حـــلاص ،  خیـــش  نآ  بــقع  دنداتـــسرف  نوــچ  دو ، _ن ش_ فد

دندش هدایپ  دندیـسر  هزانج  کیدزن  نوچ  دندش  ادـیپ  رازگیر  ینعی  هلمر  بناج  زا  مامت  لیج  مائل ب_ه ت_ع_ _د ب_ه  ندو ب_
دنتفرو دنتشگ  راوسو  دندمآ  نوریبو  دندرک  نفد  ارواو  دندش  بادرس  رد  لخادو  دندناوخ  هردخم  نآ  رب  زامنو 
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(181) .دندوب یسک  هچ  ناشیا  هک  دیمهفن  یسکو 

بنیز ترضح  هکنآ  ات  درک  انب  ایروب  زا  یفقـس  هردخم  نآ  _ي ب_ر س_ر ق_ب_ر  سو _ت ك_ه م_ سا لوا  _ت  ياور رد 
هناـخ رد  تسا  دوجوم  زونه  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  زاـمن  بارحم  و  ربق ، يور  رب  درک  اـنب  يا  هلبق  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  رتخد 

 . جرزخ نب  یسوم 

 ) _ت ب_ه سا فور  ریم م_ع_ نادیم  هلحم  رد  تسا  عقاو  نآو  تسا  دوجوم  كرابم  بارحم  نآ  زین  ام  نامز  رد  هک  دیوگ : ریقف 
 . تسا یب  یبو  مناخ  ینعم  هب  یتسو  یتس )  هب (  فورعم  ینعی  هّیتس ) 

ماو _بن  يز _ن_د  نا م_ دـننوفدم ، هیئاضر  تاداسو  هیمطاف  تانب  زا  یتعاـمج  همطاـف  ترـضح  رد ب_ق_ع_ه  ناد ك_ه  ب_
ماما رتخد  همنومیم  هک  مدید  يدجم )  باسنا  زا (  يا  هخـسن  رد  مالـسلا ،  هیلع  داوج  دّمحم  ماما  ترـضح  نارتخد  هنومیمو  دّـمحم 

دّمحم هیراج  بیبح  ماو  یسوم  نب  دّمحم  هیراج  قاحسا  ماو  عقربم  یسوم  رتخد  ههیربو  تسا  همطاف  هموصعم  اب  مالسلا  هیلع  یسوم 
 . _ت سا هدو  دّـمحم ب_ رتخد  موثلک  ما  رداـم  كزینک  نیاو  نیعمجا _  مهیلع  یلاـعت  هّللا  ناوضر  یـسوم _  _م_د ب_ن  حا نب 

يورم مق )  خیرات  رد (  هل  زا ج_م_ هد  دراو ش_ رایسب  تایاور  مالـسلا  هیلع  یـسوم  تنب  همطاف  ترـضح  ترایز  تلیـض  ردو ف_
ير مدرم  زا  ام  دـنت : _ف_ گو _د  ند _ي_ سر مال  _ سلا _ه  یل قدا ع_ ترـضح ص_ تمدـخ  ير  مدرم  زا  یتعامج  هک  تسا 

هبترم رگید  میتـسه !  ير  مدرم  زا  اـم  هک  دـندرک  ضرع  ناـشیا  مق !  _ل  ها زا  ناردار م_ا  هب ب_ اـبحرم  دوـمرف : ترـضح  میتـسه . 
تر هاگنآ ح_ض_ دندینش ، ار  باوج  نیمه  دنتفگ و  ار  نخس  نیا  تّرک  دنچ  تعامج  نآ  دومرف ، ار  باو  نا ج_ ترـضح ه_م_

: دو _ مر ف_
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هّللا یل  اد ص_ لو خ_ _ سر يار  _ بو _ت ،  سا نآو م_ك_ه  _ت  سا _ي  مر یلا ح_ يار ح_ق ت_ع_ زا ب_ _ا  نا ه_م_
نآو _ت  سا _ي  مر مـال ح_ _ سلا _ه  یل نینم ع_ ؤـملاریما  ياربو  تـسا .  هنیدـم  نآو  تـسا  یمر  مـل ح_ _ سو هـلآو  _ه  یل ع_
دالوا زا  ینز  اجنآ  رد  دوش  نفد  نیا  زا  دـعبو  تسا  مق  هدـلب  نآو  تسا  یمرح  تیب  لـها  يار م_ا  زاو ب_ _ت ،  سا _ه  فو ك_

نآ یتقو ك_ه  تفگ :  يوار  دوش ، بجاو  وا  يارب  زا  تشهب  دـنک  ترایز  اروا  سکره  همطا ،  دو ب_ه ف_ هدـیمان ش_ هک  نم 
 . مالــسلا هــیل  _ي ع_ سو ما م_ _ ما دو  هد ب_ دــلو ن_ش_ زو م_ت_ دو ه_ن_ _ش ن_م_ _يا مر _ن ف_ يا تر  ح_ض_

(182)

ام زا  يرب  دز ش_م_ا ق_ ن_ دعس ! يا  هک  دومرف  یمق  يرعشا  دعـس  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  هد ك_ه  _ت ش_ ياور
دنک ترایز  اروا  هک  ره  یلب ،  دومرف : ییامرف ؟  یم  ار  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  رتخد  همطاف  ربق  موشوت !  يادف  تفگ :  دعس  تسه . 

_ؤ ملا سلا  م_ج_ رد (  هّللارون  یضاق  ( 183  .) تسا رایسب  تایاور  نومضم  نیا  ربو  تشهب ،  _ت  ساوا يارب  زا  دسانشب  اروا  قحو 
زا _ت_ي ك_ه  سرد ها ب_شا ب_ه  _ گآ تـفگ  هـک  تـسا  تـیاور  مالــسلا  هـیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا  هدوـمرف  نـین )  م_

یمرح ملـسو  هـلآو  هـیلع  هـّللا  یل  لو ص_ _ سر ترــضح  يارب  زاو  _ت  سا نآو م_ك_ه  _ت  سا _ي  مر اد ح_ يار خ_ ب_
مرحو نم  مرح  هک  یتسرد  هب  شاب  هاگآ  تسا ،  هفوک  نآو  تسا  یمرح  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  يارب  زاو  تسا  هنیدم  نآو  تسا 

رد هس  _ت  سا رد  تشه  تشهب  يارب  زا  انامهو  تسا  هریغص  هفوک  مق  هک  یتسرد  هب  شاب  هاگآ  تسا ،  مق  رد  نم  زا  دعب  نم  دالوا 
 ، تسا مق  يوس  هب  اهنآ 
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تعافش ببس  هب  دنوش  یم  لخاد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  رتخد  همطاف  وا  مانو  دشاب ، نم  دالوا  زا  هک  ینز  مق  رد  دنک  تافوو 
(184  .) تشهب رد  ناشیا  عیمج  نم  هعیشوا 

فیرشتو دادغب  زا  درک  عو  _ جر مال  _ سلا هیلع  یسوم  ترـضح  نوچ  هک  بوقعی  نب  سنوی  زا  هدش  تیاور  یفاک )  رد (  هک  نادب 
یضعب دومرف  ترـضحو  دندومن  نوفدم  اروا  اجنآ  رد  تفای  تافو  ترـضح  نآ  زا  يرتخد  تسا  یلزنم  مان  هک  دیف  رد  هنیدم  هب  درب 

اروا و _م  سا _ي  حوــــــل _س_د ب_ر  يو _ن_ بو دود ك_ن_د  _ نا اروا گ_چ  ار ك_ه ق_ب_ر  دوــــــخ  یلاوــــــم 
 : تسا نیا  شلصاح  هک  هچنآ  تسا  مق )  خیرات  ردو (  ( 185) .وا ربق  رد  ار  نآ  دراذ  ب_گ_

، دنتفای یمن  دوب  ناشیاوفک  مهو  رسمه  هک  ار  یسک  اریز  دنداد ؛ یمن  رهوش  هب  ار  دوخ  دوخ  نارتخد  هیئاضر  هک  هدیـسر  نی  چ_ن_
نارتخد نایم  رد  بلطم  نیاو  .دنا  هدرکن  رهوش  کی  چیهو  تسا  هدوب  رتخد  کیو  تسیب  ار  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضحو 

هک دوخ  نارهاوخو  نارتخد  رب  تسا  هدرک  فقو  هید  هد  هنیدم  رهش  هب  مالسلا  هیلع  _ا  ضرلا یل  نب ع_ دّمحمو  هدش ،  تداع  ناشیا 
.دندروآ یم  ناشیا  تهج  هنیدم  زا  دنا  هدوب  نکاس  مق  هب  هک  هیئاضر  طسقو  بیصن  اه  هید  نآ  تاعافترا  زاو  دنا  هدرکن  رهوش 

تسا مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  باحصا  مظاعا  زا  رفن  دنچ  رکذ  رد  متفه :  لصف 

يرصب یفوک  یسیع  نب  دامح  لوا _ 

_تل حر _ه  نو _س_ت  يود هنس  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  مایا  ردو  هدرک  كرد  ار  ماما  راهچ  نامزو  تسا  عامجا  باحـصا  زا 
مالـسلا هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ثیدـح  داـتفه  نم  هک  تـفگ  یمو  هدوـب  طاـتحمو  زّر  م_ت_ح_ _ث ،  يد ردو ح_ هدر ،  ك_

دراو م_ي ثیاحا ش_ك ب_ر م_ن  نآ  زا  یضعب  تارابع  ناصقن  هدایز و  رد  هتسویپو  مدینش 
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مالـسلا هـیلع  مـظا  تر ك_ زا ح_ض_ هـک  تـسا  ناـمه  روکذـم  داـمحو  ثیدـح .  تـسیب  رب  مدرک  راـص  _ت_ قا ش_د ت_ا 
 : تفگ ترضح  لاس ،  ره  رد  جحو  مداخو  دالواو  هجوزو  هناخ  دیامرف  يزور  اروا  یلاعت  قح  دنک  اعد  هک  درک  تساوخرد 

 ( . َهَنَس َنیسْمَخ  َّجَْحلاَو  امِداخ  اَدلَو َو  ًهَجْوَز َو  اراد َو  ُْهقُزْراَو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ) 

دـشوا يزور  امت ، جـح و  هاـجنپو  مداـخو  دـالواو  هجوزو  هناـخ  دـیا  _ مر يزور ف_ اروا  یلا  در ك_ه ح_ق ت_ع_ _ا ك_ عد
لـسغ _ت  ساو _ي_د خ_ سر يداو ق_ن_تا  هب  هک  نیمه  دنک  مکیو  هاجنپ  جـح  هک  تساوخ  نوچو  درک  جـح  هبترم  هاجنپو 

(186  .) هّللا همحر  تسا  هلایس  هب  شربقو  تسا  هفجح  قیرغ  واو  دش  قرغ  لیس  بآ  هب  دنک  مارحا 

رْدَقْلا ُلیلَج  ٌهَقِث  ُّیِمْرَم  يرباّسلا  ُعاّیَب  یفوُکلا  ِّیلَجَبلا  جاجحلا  نب  نمحرلاد  هّللاد ع_ب_ _ب_ عو _ با مود _ 

_تا قال _ مو هدرک  قح  هب  عوجرو  مالـسلا  امهیلع  مظاکو  قداـص  باحـصا  زاو  ناو ب_ن ي_ح_ي_ي  دا ص_ف_ _ت_ سا
رد هدر  _تا ك_ فوو هدوــب  مالــسلا  هـیلع  قداــص  ترــضح  لــیکوو  ار  مــال  _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر تر  هدر ح_ض_ ك_
مـال _ سلا _ه  یل _س_ن ع_ حـلاو _ با ترـضح  هک  هدـش  تیاورو  تیـالو .  رب  مالـسلا  هـیل  _ا ع_ ضر تر  ع_ص_ر ح_ض_

مل ك_ن هدو ك_ه ت_ك_ _ مر يو ف_ مال ب_ه  _ سلا _ه  یل قداص ع_ ترضحو  ( 187  ،) هدادوا يارب  تشهب  تداه  ش_
تـسا يورم  بانج  نآ  زا  مهو  ( 188  .) منیبب اروت  دـننام  هع  لا ش_ي_ _ جر رد  هک  مراد  یم  تسود  نم  انامه  هنیدـم  _ل  ها ب_ا 
بیبـح نب  ییحی  تسا  ناـشیا  هلمج  زاو  تماـیق .  زور  نینمآ  رد  دـیامرف  ثوـعبم  اروا  یلاـعت  قـح  _ن_ه  يد رد م_ درم  هکره  هـک 

(189  .) جاجح نب  نمحرلادبعو  ءاّذح  هدیبعوباو 

ُ_ؤ ْفلا َیل  _َ َ_ق_ي_ٌل ع َثل ُهَّنِا  دومرف : ار و  جاـجح  نب  نمحرلادـبع  دومرف  رکذ  هک  تسا  يورم  نسحلاوبا  زا  هک  يربخ  نآ  اـما 
لد لد ،  _ر  بوا تلا  زا ث_ق_ دار  _د م_ ش_يا ( 190 ،) ِدا
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مسا هظحالم  تهج  هبوا  تلا  هکنآ ث_ق_ ای  سفن ،  رد  تسا  یعقوموا  يارب  زا  هک  تسا  نآ  دارم  هکنآ  ای  دشاب ، نی  _ فلا م_خ_
ّمل _س_ مو _ف ث_ق_ف_ي ،  سو جا ب_ن ي_ مسا ح_ج_ جاـجحو  تسا  مجلم  نبا  مسا  نمحرلادـبع  هکنآ  هـچ  دـشابوا ؛
دز _ه ن_ کــل تر ب_ نآ ح_ض_ _ل ب_ي_ت  ها دزن  مالـــسلا  هــیلع  نــینم  ؤــملاریما  نیـــضغبم  یماـــسا  _ت ك_ه  سا

 . تسا هورکمو  لیقث  _ش ،  نا _ت_ سودو نا  ش_ي_ع_ي_

دنزرف مشاه  ینب  زا  سک  چـیه  هک  هتفگ  بلاط  یبا  نب  رفعج  نب  هّللادـبع  دـالوا  رکذ  رد  هرکذـت )  رد (  يزوج  _ن  با س_ب_ط 
_م _ت ب_ن_ي ه_شا شاذ دو گ_ دـالوا خ_ ار ب_ر  ما  نیا ن_ نوچ  و  رفعج ، نب  هّللادـبع  رگم  داـهنن  ماـن  هیواـعم  ار  دوـخ 

(191) .درک تافو  ات  دندرکن  ملکتوا  ابو  دندومنوا  كرت 

اماو _ت  سا مالسلا ث_ق_ي_ل  هیلع  نینم  ؤملاریما  نایعیش  دزن  نمحرلادبع  مان  دش  هتفگ  هکنانچ  دنامن : _ن م_خ_ف_ي  کل
مدوب هتـسشن  ءاریمح  دزن  رد  یتقو  تفگ :  هک  قورـسم  زا  هدش  تیاور  انامه  .دیآ  یم  ناشـشوخ  مسا  نیا  زا  ترـضح  نآ  نانمـشد 
ءاریمح دـش  رـضاح  مالغ  نوچ  تفگ ،  یم  نمحرلادـبعوا  هبو  دوب ، هایـس  هک  درک  ادـن  ار  یمـالغ  هاـگان  هک  ارم  درک  یم  ثیدـحو 
تبحم تهج  نیا  زا  تفگ :  هن ،  متفگ :  مداهن ؟  مان  نمحرلادبع  ار  مالغ  نیا  يار چ_ه  _ي ب_ ناد م_ي  تفگو :  نم  هب  درکور 

(192  .) مجلم نبا  نمحرلادبع  اب  نم  یتسودو 

دباع ردقلا  لیلج  هقث  یفوک  یلجب  بدنج  نب  هّللادبع  موس _ 

یــشک خیــش  تـسا .  نا  _ش_ يا _ي_ل  كوو مــال  _ سلا _ه_م_ا  یل _ا ع_ ضرو _م  ظا تر ك_ _ح_با ح_ض_ صا زا 
ووا ه_م_چ_ن_ي_ن زا  _ت  سا _ي  ضار دروـــخ ك_ه  مــسق  مالـــسلا  هـــیلع  نسحلاوـــبا  ترـــضح  هـــک  هدرک  تـــیاور 

نب هــّللاد  هدو ك_ه ع_ب_ _ مر _م ف_ هو ( 193  .) یلاـعت دـنوادخو  ملـسو  هلآو  _ه  یل هـّللا ع_ یل  پ_ي_غ_م_ب_ر ص_
 ، تسا نیتبخم  زا  بدنج 
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ناشیا قح  رد  یلاعت  قح  هک  یناسک  زا  ینعی  ( 194)

رد هک  ار  ناعـضاوتمو  نانتورف  هدب  تراشبو  ( 195  ( ) مُُهبوـُُلق ْتَلِجَو  ُهّللا  َرِکُذ  اِذا  َنیذَّلا  َنیتـِب  _ْ ُ_خ مـلا رِّش  َو ب_ هدو ( :  _ مر ف_
زا نا  _ش_ يا _يا  هلد _د  سر ب_ت_ نا ،  _ش_ يا دز  دو ن_ اد ش_ _ر خ_ كذ نوچ  هکنانآ  دنا  نئمطمو  هدیمرآ  ام  هاگرد 

ياهلد یهلا ،  باقعو  باذـع  هب  دـنوش  هدرک  فیوخت  هاگره  اـیو  یناحبـس  تمظع  راونا  عولطو  ینا  _ بر لـال  ه_ي_ب_ت ج_
.دوش ناسارهو  فئاخ  ناشیا 

ار سک  چیه  لاحو  تافرع  فقوم  رد  مدید  ار  بدنج  نب  هّللادـبع  نم  تفگ :  هک  مشاه  نب  _ي_م  هار _ با زا  هد  _ت ش_ ياورو
هب دو ت_ا  يرا ب_ _ جوا يور  شا ب_ر  هد  _ يد بآو  دوب  هدرک  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  ياهتسد  هتسویپ  مدیدنوا  زا  رتهب 
ادخ هب  تفگ :  مدیدنوت ،  فوقو  زا  ار ب_ه_ت_ر  فو ه_ي_چ ك_س  _ قو متفگ :  دـندش  غراف  درم  نوچ  دیـسر ، یم  نیمز 

زا دـنک  اعد  هکره  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماـما  ترـضح  زا  هک  اریز  ار  دوخ  نم  ؤم  ناردارب  رگم  مدرکن  اـعد  هک  دـنگوس 
نم سپ  دابوا ، _ر  بار رازه ب_ دصوت  يارب  زا  هک  دـسر  ادـنوا  هب  شرع  زاوا  تبی  رد غ_ دو  ناردار م_ؤ م_ن خ_ يار ب_ ب_

باجتـسم مناد  یمن  هک  دوخ  ءاعد  کی  يارب  تسا  باجتـس  هتبلا م_ هک  کلم  ياعد  ربارب  رازه  دص  زا  مرادرب  تسد  هک  متـساوخن 
هیلع اضر  ترضح  باحصا  رد  ناوفص  رکذ  رد  دیایب  ییح  ناو ب_ن ي_ _ا ص_ف_ بوا داد  رار  _ قو ( 196  .) هن ای  دش  دهاوخ 
ّینِا َّمُهّللَا  فور (  هدجس ش_ك_ر م_ع_ ياعد  هتشونوا  يارب  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هک  تسا  نامهواو  مالـسلا . 

(197  .) تسا هریغو  یسوط )  خیش  حابصم  رد (  هک  ار  َكُدِهُْشا ) 

_ت ياورو
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هک درک  ضرع  نآ  ردو  تشو  مالـسلا ن_ هیلع  نسحلاوـبا  ترـضح  تمدـخ  يا  هضیرع  بدـنج  نب  هّللادـبع  یتـقو  هد ك_ه  ش_
موش تیادف  مراد  تسودو  نآ  رب  متـشاد  توق  هک  _چ_ه  نآ زا  يرایـسب  زا  مدرک  ادیپ  زجعو  فعـضو  مدش  ریپ  نم  موش !  تیادـف 

رایـسب هک  دومرف  رما  اروا  باوج  رد  ترـضح  دنک ، دایز  ارم  ملعو  مهفو  دنک  کیدزن  دنوادخ  هب  ارم  هک  یمالک  ارم  ینک  میلعت  هک 
: ار فیرش  رکذ  نیا  دناوخب 

(198  ( .) ِمیظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهّللِاب  ِّالا  َهَُّوقال  َلْوَحال َو  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  ) 

مــــال ن_ق_ل _ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ زا ح_ض_ _ي  نــــالو _ي_ت_ي ط_ صو لو )  _ق_ عــــلا ت_ح_ف  رد ( 
_ح _ص_يا نو _ظ  عاو _ر م_ كذ رد  ام  هک  هلیلج  هعفاـن  اـیاصو  رب  تسا  لمتـشمو  هدومرف  بدـنج  نب  هّللادـبع  هب  هک  هدر  ك_

نءاش تلـالج  هلمجلاـبو ؛  ( 199  .) مـــیدرک نآ ن_ق_ل  زا  مــــال چ_ن_د س_ط_ر  _ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ ح_ض_
رارقربوا ماقم  رد  هّللا  همحر  رایزهم  نب  یلعوا  توف  زا  دـعب  هک  هدـش  تیاورو  .دوش  رکذ  هک  تسا  نآ  زا  هدایز  بدـنج  نب  هّللادـبع 

.دش

هقث یفوک  ّیلَجَب  هرْیِغُملا  نب  هّللادبع  دّمحموبا  مراهچ _ 

هیلع یـسوم  نسحلاوبا  زا  هدرک  تیاور  عروو و  نیدو  تلالج  تهج  زا  دوش  یمنوا  لیدع  يدحاو  تسا  باحـصا  ياه  زا ف_ق_
م_ن _ه گ_ف_ت :  كوا زا  هدر  _ت ك_ ياروو قـح ،  هـب  هدرک  عوـجر  هدوـب و  یفقاووا  هـک  هـتفگ  یـشک  خیــش  مالــسلا . 

سپ يزیچ  ما  هنیس  رد  رک  ناجلخ  متفر  هکم  هب  نوچ  سپ  لا ،  _ن ح_ يا _ت_م ب_ر  شاذ _ج گ_ حو مدو  _ف_ي ب_ قاو
ملد رد  سپ  اـهنید ، نیرتـهب  هب  ارم  نک  داـشرا  سپ  ارم  هداراو  بلط  یناد  یموـت  ایادـخ ! مـتفگو :  مدرک  اـعدو  مزتـلم  هـب  مدـیبسچ 

مداتسیا هنیدم و  هب  متفر  سپ  مالسلا ،  هیلع  اضر  ترضح  دز  مور ن_ دا ك_ه ب_ _ت_ فا
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زا يدر  _ت م_ يـالو _ه م_ بو ب_گ_ تر ،  نآ ح_ض_ مـال  _ف_ت_م ب_ه غ_ گو تر  نآ ح_ض_ _ه  نا رد خ_ رب 
_ل خاد دو : _ مر ف_ ار ك_ه  تر  ح_ض_ نآ  ياد  ن_ مد  ش_ن_ي_ پ_س  _ت ،  سا ار  س_ رد  قار ب_ر  _ل ع_ ها

درک باجت  ارو م_س_ _يا ت_ عد دنوادخ  دومرف : داتفا  نم  هب  شرظن  هک  نیمه  مدـش  لخاد  سپ  هریغم !  نب  هّللادـبع  يا  ش_و ،
(200  .) یقلخ رب  هّللا  نیماو  نم  رب  _ي  ياد وت ح_ج_ت خ_ هک  مهد  یم  تداهـش  متفگ :  نم  دوـخ ، نید  هب  اروـت  درک  تیادـهو 

باـتک هلمج  زا  هدرک  فینـصت  باـتک  یـس  هد ك_ه  _ف_ت_ه ش_ گو _ت ،  سا _م_عا  جا باحـصا  زا  هریغم  نب  هّللادـبعو 
فینـصت نوـچ  هک  هدـش  تیاور  هک  هدـش  لـق  ن_ صا )  _ت_ص_ خا ك_ت_با  زاو (  ( 201  .) هدو هالـص ب_ باتکو  ءوضو 
يرداربو هفوک ،  دجـسم  ياه  هیواز  زا  یکی  رد  ناشیا  رب  دناوخب  ار  باتک  نآ  هک  دوخ  باحـصا  اب  درک  هدـعو  ار  دوخ  باتک  درک 

اجنآ ردو  دمآ  شردارب  باتک ،  نآ  ندینش  يارب  دندش  عمج  باح  _ صا نو  پ_س چ_ دو ، _ بوا _ب  هذ فلاخم م_ هک  تشاد 
! دــیورب زورما  هـک  دوـخ  باحــصا  اـب  تـف  _ش گ_ فـلا ردار م_خ_ _ظ_ه ب_ حـال هـّللاد ب_ه م_ ن_ش_س_ت ع_ب_

هّللاد ع_ب_ دـندمآ ، اهنآ  هک  تهج  نامه  يارب  مدـمآ  زین  نم  هک  یتسرد  هب  _د  نور ك_ج_ا ب_ شردار گ_ف_ت :  _ بو
_د ند _ مآ دور م_ي  نامــسآ ف_ زا  هکئـالم  هـک  مدــید  باوـخ  رد  ردارب ! يا  تـفگ :  دــندمآ ؟ هـچ  يارب  رگم  گ_ف_ت : 
هک ار  یباتک  نآ  دنونشب  هک  دندمآ  دورف  تفگ  يا  هدنیوگ  هک  مدینـش  دنیآ ، یم  دورف  هکئالم  نیا  يار چ_ه  گ_ف_ت_م ب_
يو _ه م_ي ك_ن_م ب_ه س_ بو _ن ت_ مو _ن  يا يار  مد ب_ _ مآ نوریب  زین  نــم  سپ  هریغم  نــب  هّللادــبع  هدروآ  نوریب 

(202) .دش رورسم  هّللادبع  سپ  دوخ ، تفلاخ  زا م_ اد  خ_

قاحسا ردارب  یفوکلا  یلهاکلا  ییحی  نب  هّللادبع  مجنپ _ 

ه_ر
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_م ظا تر ك_ دزن ح_ض_ تشاد  تهاجو  هّللادبعو  دنشاب  یم  مالسلا  امهیلع  _م  ظا _ كو قدا  تر ص_ تاور ح_ض_ زاود 
_ت نا دو ك_ه ض_م_ هدو ب_ _ مر _ فوا هـبو  دوـب  هدرک  نـیطقی  نـب  یلع  هـب  اروا  شرافـس  ترـضح  نآو  مالـسلا  _ه  یل ع_
، ار _ه_ش_ت  بو يار ت_ مو ب_ _ن ش_ ما اروا ت_ا ض_ لا  _ي_ عو یل  _ ها تــــلا ك_ يار م_ن ك_ف_ ك_ن ب_

تمعن یل  _ ها رب ك_ نادنچو  داد  یم  ناشیا  يارب  هیرهش  تاقفن  ریاسو  لوپو  ماعط  هت  _ سو _ي_ پو در  لو ك_ یل ق_ب_ ع_
هب دوخ  تافو  زا  لبق  یلهاکو  .درک  تافو  یلهاک  ات  دـندوب  ینغتـسم  ناشیاو  تفرگ  یمورف  اروا  تابارق  تالایع و  هک  درک  یم  اطع 

دو ع_م_ل خ_ي_ر ب_ه _ مر _ فوا تر ب_ه  ح_ض_ دراو ش_د ، مال  _ سلا هیلع  یسوم  ماما  ترـضح  تمدخو  تفر  جح 
_ا نا ه_م_ _د  ب_شا _ر  تدا _ يز خ_ي_ر  ع_م_ل  رد  _ت  ما _ت_م_ ها ي_ع_ن_ي  لا ،  س_ _ن  يا رد  روآ  ج_ا 
هب گر  _ك_ه خ_ب_ر م_ نآ يارب  تفگ :  ییوگ ؟  یم  هچ  يارب  دومرف : ترـضح  تسیرگ ،  یلهاک  هدـش ،  کیدزنوت  _ل  جا
زا يوار گ_ف_ت ك_ه ب_ع_د  _ت ،  سا هبوـت خ_ي_ر  رماو  ییاـم  نایعیـش  زاوـت  اروـت ! داـب  تراـشب  دوـمرف : يداد ،  نم 

(203) .درک تافو  سپ  یمک ،  نامز  رگم  هّللادبع  دنا  هد ن_م_ _ نز _ن  يا

نکسملا يدادغب  لص  الا  یفوک  نیطقی  نب  یلع  مشش _ 

هوجو زا  نیطقی  شردپو  تسا  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هجوت  لحمو  باحـصا  ءالجا  زا  ردقلا  _ل  یل ث_ق_ه ج_
رار _ن ف_ طو زاواو  دو  _ بوا رد ط_بل  ناور  هکنآ م_ هچ  دوب ؛ میظع  تنحم  رد  رامح  ناورم  ناـمز  ردو  دوب ، نییـسابع  هاـعد 

نارسپود اب  نیطقی  هجوز  دش ، دلوتم  شر  یل پ_س_ _ه ع_ فو رد ك_ راهچو  تسیبو  دص  هنـس  ردو  دوب  یفتخ  _ مو هدر  ك_
هب ناورم  ات  دندوب  یفتخم  هتـسویپ  دندرک و  رارف  هنیدـم  بناج  هب  ناور  سر م_ زا ت_ نیطقی ن_ي_ز  نادـنزرف  دـیبعو  یلع  دوخ 

دوخ نیطقی  هاگنآ  درک ، روهظ  _ي_ي_ن  سا تلودو ع_ب_ _ي_د  سر ق_ت_ل 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1728 

http://www.ghaemiyeh.com


حافـس تمدـخ  رد  نیطقی  دـندومن و  دو  _ه ع_ فو دو ك_ _ن خ_ طو _ش ب_ه  نار اب پ_س_ زین  شا  هجوزو  درک  رهاـظ  ار 
_ش نار اذ پ_س_ _ك_ هو دو  _ت ب_ ما _ ما لـــئا ب_ه  _ قو _ب  هذ لا ش_ي_ع_ي م_ نـــیا ح_ اـــب  دوـــب ، روـــصنمو 

درک یم  لمح  مـال  _ سلا _ه  یل قدا ع_ ما ج_ع_ف_ر ص_ _ ما تر  _ت ح_ض_ مد لاو ب_ه خ_ _ ما _ي  ها _گ_ ها _ گو
نیط _ق_ يو در  نا ح_ف_ظ ك_ _ش_ يا ّرـشو  دیک  زا  اروا  یلاعت  قح  دندرک ، تیاعـس  نیطقی  يارب  زا  يدهمو  روصنم  دزنو 

رد اروا  پ_س  شر ،  یل پ_س_ _ا ع_ ماو دو ، _تا ن_م_ فو جنپو  داتـشهو  دـص  هنـس  ردو  دوب  هدـنز  لاس  هن  هب  یلع  زا  دـعب 
، دوب هدش  نماضوا  يارب  زا  ار  تشهب  ترـضحو  دوب  عیفر  یتبترمو  میظع  یتلزن  مالـسلا م_ هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تمدـخ 

نا ّیل ب_ن ي_ق_ط_ي_ن  _ عـــــل ض_م_ن_ت  هدو :  _ مر تر ف_ نآ ح_ض_ _ت ك_ه  سا _ت  ياور دــــــنچ  ردو 
(204) .ادبا را  _ّ نلا ّ_ه  _م_س تال

مـال _ سلا _ه  یل رفعج ع_ نب  یـسوم  ترـضح  تمدـخ  ناـبرق  دـیع  ینعی  رحن ، زور  نمخ  هـک  هد  _ت ش_ ياور _ّي  قر دواد  زا 
یتــــقو رد  يد  _ حا لد م_ن  رد  _ت  شذ دو ك_ه ن_گ_ _ مر اد ف_ _ت_ با تر  نآ ح_ض_ مد  _ي_با ش_ فر ش_

ات درکن  تقرافم  نم  زاو  دوب  نم  بلق  ردو  نم  رظن  رد  ینعی  هدوب  نم  ابوا  هتـسویپو  نیطقی  نب  یلع  رگم  مدوب  تافرع  فقوم  رد  هک 
یلع يارب  زا  هک  ار  رفن  هاجنپو  دـص  دـندرک  اصحا  تافرع  _ف  قو رد م_ لا  رد ي_ك س_ هک  هدـش  تیاور  زینو  مدرک .  هضاـفا 

یل ب_ه _د ك_ه ع_ ندو _ي ب_ نا نا ك_س_ _ش_ ياو _ي_ه م_ي گ_ف_ت_ن_د ، بـــــل نـــــیطقی ت_ نـــــب 
.دوب هدرک  هناور  هکم  هبو  دوب  هداد  لوپ  نا  _ش_ يا

هیلع قداـــص  ترــــضح  تمدـــخ  دـــیبع  شردارب  دو ب_ا  _ت خ_ یلو نا ط_ف_ _ مز رد  یل  هد ك_ه ع_ _ت ش_ ياورو
دز ار ن_ ناوسیگ  بحاص  هک  دومرف  ترضح  تشاد  رس  رب  یناوسیگ  تقو  نآ  رد  یلعو  دیسر  مال  _ سلا
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ثیداحاو یبوخو .  ریخ  هبوا  يارب  درک  اعدو  تفرگ  رب  رد  اروا  بانج  نآ  دـمآ ، ترـضح  نآ  کیدز  .د پ_س ن_ _ يروآ م_ن 
(205  .) هدش دراو  رایسب  نیطقی  نب  یلع  تلیضف  رد 

ءالتبا تهج  هب  دوخ  لاح  زا  در  _ت ك_ مـال ش_ك_يا _ سلا _ه  یل _ي ع_ سو ما م_ _ ما تر  _ت_ي ب_ه ح_ض_ قوو
: دومرف ترضح  دیشرلا ، نوراه  ترازوو  تبحاصمو  تسلاجم  هب 

یلاعت دـنوادخ  يارب  زا  ینعی  ُِّیلَع ؛ )  ای  ْمُْهنِم  َْتنَا  ِهئاِیلْوَا َو  ْنَع  ْمِِهب  َعَفْدَِـیل  ِهَمَلَّظلا  ءایلْوَا  َعَم  ءاِیلْوَا  یلاـع  _َ ِهّلل ت َّنِا  ُِّیل ! _َ ي_ا ع ) 
 . یلع يا  یناشیا  زاوت  دوخ ، ءایلوا  زا  ار  تیذاو  ملظ  نا  _ش_ يا _ط_ه  ساو عفد ك_ن_د ب_ه  ات  هملظ  ءایلوا  اب  تسا  یئاـیلوا 

(206)

َكْرَت یف  مالـسلا  هیلع  َمِظا  _ ْکلا َيالْو  _َ َنیطْقَی م ِْنب  ُِّیلَع  َنَذْءاَتِْـسا  َلاق  ٍرِهاـط ، یبَـال  َنینِم  ؤُْملا  ِقوُقُح  ِباـتِک  ْنَع  راـِحْبلا  ِیف  َو  ) 
اَّزِع َو َِکب  ِ_َك  ناو _ْ خِـال ْ_س_ا َو  نُا ِ_ك  _با َنل َّنِا  _َ َ_َل ف ْ_ع َ_ف تـال ِمالَـسلا : ْهیَلَع  َلاـق  َُهل َو  َنَذْءاَـی  ْمَلَف  ِناـْطلُّسلا  ِلَـمَع 

یل ْنِمْضَءا  ْمُِکناوِْخا  یِلا  ُناسْحِالَا  ْمُِکلامْعَا  ُهَراّفَک  ُِّیلَع ! ای  ِِهئاِیلْوَا ، ْنَع  َنیِفلاخُْملا  َهَِرئان  َِکب  َرِسْکَی  ارسَک َو  َِکب  ُهّللا  َِربْجَی  ْنَا  یـسَع 
فَُقَس َکَّلُِضیال  ْنَا  ََکل  ُنِمْضَا  ُهَْتمَرْکَا َو  ُهَت َو  _َ جا َْتیَضَق ح_ ِّالا  انئایلْوَا  ْنِم  ادَحَا  َیِْقُلتال  ْنَا  ِیل  ْنِمضَا  اثالَث ، ََکل  ُنِمْضَا  ًهَدِحاو َو 

هلآو هیلع  هّللا  یلـص  ِِّیبَّنلَاب  َءاََدب َو  ِهّللِابَف  انِمُْؤم  َّرَـس  ْنَم  ُِّیلَع  ای  اَدبَا  َکَْتَیب  ُْرقَْفلا  َلُخْد  _َ يال اَدبَا َو  ٍْفیَـس  ُّدَح  ََکلانَیال  ادـَبَا َو  ٍنْجِس 
(207  ( .) َثََّلث اِنب  َیّنَث َو  ملسو 

ُلو ف_ي َ_ق_ مال م_ا ت _ سلا هیلع  ِنَسَْحلا  ِیبَـال  ُْتُلق  َنیطْقی  ُْنب  ِّیلَع  َلاـق  َلاـق ، َدوُمْحَم  یبَا  ْ_ِن  _ي_م ب هار _ْ ِبا َ_ْن  َو ع ) 
َناک ُهَّنَا  ُّیلَع  ِینِْربْخا  _َ َلا ف َ_ِه ق_ ّ_ي_ع شلا َلاْومَا  ِقَّتاَف  الِعاف  َُّدبال  َْتنُک  ْنِا  مالسلا :  هیلع  َلاق  ِءالُؤه ؟ ِلامْعَا 
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(208  ( .) ِّرِّسلا ِیف  مِْهیَلَع  اهُّدُرَی  ًهَِینالَع َو  ِهَعیّشلا  َنِم  اهیبُْجی 

میهاربا _ت_ي  قو هدر ك_ه  تیاور ك_ تازجعملا )  نوـیع  باـتک (  زا  راـحب )  رد (  هّللا  هم  _ حر _ي  سل _ه م_ج_ مـال _ عو
دوب ریزو  نیطقی  نب  یلعو  دوب  نابراس  میهار  _ با نو  دـسرب چ_ نیطقی  نب  یلع  تمدـخ  تساوخ  هدوب  نایعیـش  زا  یکی  هک  لامج 

نا رد ه_م_ _ا  قا _ف_ تاو داد ، هار ن_ اروا  اذ  _ هـل دو ، دراو ش_ یل  دوـبن ك_ه ب_ر ع_ مـیهاربا  نءاـش  رهاــظ  بـسح  هـبو 
اروا ترضح  دوش  بایفرش  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تمدخ  تساوخ  هنیدم  رد  دش  فرـشم  جح  هب  نیطقی  نب  یل  لا ع_ س_

! دادن هار 

ت_ق_ص_ي_ر نم !  دیـس  يا  هک  تـشاد  هـضرعو  دوـمن  تاـقالم  ار  ترـضح  نآ  یلع  _ه ،  نا نور خ_ رد ب_ي_ مود  زور 
_ا با یلا  _ق ت_ع_ حو ار  لا  میهاربا ج_م_ تردارب  يدادـن  هار  هکنآ  تـهج  هـب  دوـمرف : دـیدادن ؟ هار  ارم  هـک  دوـب  م_ن چ_ه 

يا متفگ :  تفگ ،  یلع  دـیامنوفع ، اروـت  میهاربا  هـکنآ  زا  دـعب  رگم  دـیامرف  لوـبق  ارو  _ك_ه س_ع_ي ت_ نآ زا  دو  _ مر ف_
؟  تـسا هفوـک  ردوا  ما  هنیدـم  رد  نـم  مـنک  تاـقالم  _ت ك_ج_ا  قو _ن  يا رد  ار م_ن  _ي_م  هار _ با يـالومو م_ن !  دــیس 

یهاوخ هدرک  نیز  يرتش  اجنآ  رد  دنمهفبوت  نامالغو  باحصا  زا  یسک  هکنآ  نودب  عیقب  هبورب  اهنت  دوش  لخاد  بش  هاگره  دومرف :
راو ار س_ نا ش_ت_ر  _م_ هو _ت  فر بش ب_ه ب_ق_ي_ع  یلع  يور ،  یم  یفوک  هبو  يوش  یم  راوـس  ار  رتـش  نآ  دـید 

 : تـفگ مـیهاربا  دـیبوک ، ار  ردو  دـیناباوخ  ار  رتـش  دیــسر  لاـمج  _ي_م  هار _ با _ه  نا رد خ_ _ي  نا _ مز كد  _ نا ش_د ب_ه 
؟  تسیک

_ر ما نوریب ب_ي_ا ك_ه  دومرف : دنک ؟ یم  هچ  نم  هناخ  رد  نیطقی  نب  یلع  تفگ  میهاربا  نیطقی !  نب  یلع  گ_ف_ت : 
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يا گ_ف_ت :  ش_د  _ل  خاد نو  چ_ _د ، هد لو  _ خد نذا  ك_ه  اروا  داد  _س_م  قو _ت  سا ع_ظ_ي_م  م_ن 
ُهّللا َرَفَغ  تفگ :  يرذـگب ،  نم  زاوت  هکنآ  رگم  دـیامرف  لوبق  ارم  لمع  دو ك_ه  _ مر _ا ف_ با یلو  _ مو _ا  قآ _ي_م !  هار _ با

داد ك_ه پ_ا ار ق_س_م  _ي_م  هار _ با _ت و  شاذ ار ب_ر خ_كا گ_ دو  ترو خ_ نـیطقی ص_ نـب  یلع  سپ  َکــَل ،
اپ میهاربا  سپ  دـنک ، نینچ  هک  داد  مسق  اروا  یلعو  دومن  عانتما  میهاربا  لامب !  دوخ  ياـپ  ریز  ارم  تروصو  راذـگ  نم  تروص  يور 

نوریب سپ  شاب .  دهاشوت  ایادخ  َ_ْد ؛ )  ْ_ه شَا َّم  _ُ هّللَا تفگ ( :  یم  یلعو  دیلامب  دوخ  ياپ  ریز  اروا  خرو  تشاذگ  یلع  تروص  رب 
مالـسلا هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هنا  رد خ_ ار ب_ر  _ت_ر  شو _ش_ت  گر هنیدم ب_ هب  بش  نامهو  دش  راوسو  دمآ 

.دو _ مر لو ف_ _ب_ قوا زا  تر  _ض_ حو دراو ش_د  نآ ج_ن_با  _ر  بو داد  نذا  اروا  تر  تــقو ح_ض_ نآ  دــیناباوخ 
 . تسا هزادنا  هچ  هب  ناوخا  قوقح  هک  دوش  یم  مولعم  ثیدح  نیا  هظحالم  زا  ( 209)

ندمآ هب  نیطقی  نب  یلع  درکور  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  ترـضح  دزن  نم  هک  تسا  تیاور  یلهاکلا  ییحی  نب  هّللادبع  زاو 
هّللا یلص  ربمغیپ  باحصا  زا  يدرم  دنیبب  هکنیا  زا  دوش  یم  رورـسم  هک  ره  دومرفو : دوخ  باحـصا  هب  دومرف  تافتلا  ترـضح  سپ  ، 
نب یلع  سپ  تفگ  تعاـمج  نآ  زا  یکی  سپ  ندـمآ ،  هب  هدرکور  هک  سک  نیا  هب  ملـسو پ_س ن_ظ_ر ك_ن_د  هلآو  هـیلع 

_ل ها زاوا  هک  مهد  یم  تداهـش  سپ  نم  اما  دومرف : ترـضح  تسا ،  _ل ب_ه_ش_ت  ها زا  لا  _ن ح_ يا در  ي_ق_ط_ي_ن 
نب یلع  تلافک  تشذگ  یلهاکلا  ییحی  نب  هّللادب  ردو ع_ ( 210  .) _ت سا ب_ه_ش_ت 
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رد مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  ترض  نامز ح_ رد  نیطقی  نب  یلع  درک  تافو  مالسلا ،  هیلع  مظاک  ترضح  رما  هب  وا  لایعووا  زا  نیطقی 
نب بوقعی  زاو  هدوبودو .  داتـشهو  دص  هنـس  رد  شتا  _ فو _د ك_ه  نا هتفگ  یـضعبو  دوب  سوبحم  ترـضحو  داتـشهو  دص  هنس 

تفر تشذـگ و  نیطقی  نب  یلع  انامه  دومرف  هک  مالـسلا  هیلع  یناسارخ  نسحلاوبا  زا  مدـی  ش_ن_ تفگ :  هک  تسا  تیاور  نیطقی 
(211) .دوب یضاروا  زا  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  ینعی  شبحاصو  ایند  زا 

یفعج یفوک  رمع  نب  لضفم  متفه _ 

_ي_خ شو ( 212  ) دــنا هتــشاگن  هـیاوّرلا  برطــض  _ مو _ب  هذ _ مــلا _د  سا اروا ف_ _ه  مــال _ عو _ي  ش_ي_خ ن_ج_شا
قیثوـت رب  تلـالد  تـسا ك  یتراـبع  داـشرا م_ف_ي_د ع (_ رد (  و  ( 213  ) هدومرف رکذوا  حدـقو  حدـم  رد  یثیداحا  یـش  ك_

_ي_ا ند زا  ناشیا  جاهنم  ربو  دوب  ناشیا  دزن  هدیدنسپو  همئا  ماوق  زاوا  هک  دوش  یم  مولعم  خیش )  تبیغ  باتک  زاو (  ( 214 ، ) درادوا
(215  ،) مالـسلا هیلع  مظاکو  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  ءـالکو  زاوا  ندوبوا  تقاـثوو  تلـالج  رب  دراد  تلـالد  مهو  هتـشذ  گ_

 . هدرمش همئا  نیباوب  زا  اروا  یمعفکو 

دو م_ف_ض_ل ب_ر عاز ب_ _ نو هرجاشم  یثاریم  باـب  رد  شداـمادو  جاـحلا  قئاـس  هفینحوبا  نیباـم  هک  تسا  یفاـک )  ردو ( 
در لز ب_ هــــــــــــــب م_ن_ ار  نا  _ش_ يا _د  يد ار ب_ نا  _ش_ يا هر  _ جا نو م_ش_ _ت چ_ شذ نا ب_گ_ _ش_ يا
زا لاـم  نیا  تفگو  داد  شدو  زا خ_ ار  لا  نآو م_ _م  هرد _د  صرا در ب_ه چ_ه_ حـال ك_ _ صا نا  _ش_ يا _ي_ن  _با مو
زا _ف_ر  نود ها ب_ي_ن  _ گر _ت_ه ك_ه ه_ شاذ یلا گ_ نم م_ دزن  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هکلب  تسین  نم  دوخ 
نب دّمحم  زاو  ( 216  .) مهدب ترضح  نآ  لام  زا  ار  هحلاصملا  لامو  حال ك_ن_م  _ صا دو م_ن  عاز ش_ نا ن_ ش_ي_ع_ي_
يا دو : _ مر مـــال ب_ه م_ن ف_ _ سلا _ه  یل _ي ب_ن ج_ع_ف_ر ع_ سو تر م_ تـــسا ك_ه ح_ض_ يورم  ناــــنس 

ّ_د! م_ح_م
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ُ_م_ا؛ ُ_ه حار _ِ ْ_ت سَا َو  ُ_م_ا  ُ_ه ْ_س نُا ْ_َت  نَا َو  _ت  سا م_ن  _ت  حار _ت_ سا م_ح_ل  و  _س  نا م_ف_ض_ل 
_ت ياور یـسوم ب_ن ب_ك_ر  زاو  ( 217  .) یـشاب یم  مالـسلا  امهیلع  داوجو  اضر  ترـضح  تحارتسا  لحمو  _س  ناو _ تو
، اروا دـنک  تمحر  ادـخ  دوـمرف : دیـسر  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  لـض  تو م_ف_ نو خ_ب_ر ف_ _ت ك_ه چ_ سا

(218) .دش تحاروا  انامهو  دلاو  زا  دعب  دوب  يدلاووا 

یمـشاه لـضف  نب  هّللادـبع  زا  هکدرک  تیاور  هدر ك_ه  ن_ق_ل ك_ صا )  _ت_ص_ خا ك_ت_با  زا (  را )  ب_ح_ رد ( 
تروـص هب  دـیدب  نوـچ  اروا  ترـضح  دـش ، دراو  رمع  نب  لـضفم  هک  مدوـب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  تمدـخ  رد  تفگ :  هک 

اروـت مراد  یم  تسود  نم  هک  نم  راـگدرورپ  هـب  مـسق  يا م_ف_ض_ل ،  دز م_ن ب_ي_ا  ب_ه ن_ دو : _ مر _ فو دـیدنخوا 
وــت م_ي هــچنآ  نــم  باحـــصا  عـــیمج  دنتخانـــش  یم  رگا  دراد  یم  تــسود  اروـــت  هــک  مراد ك_س_ي  _ت م_ي  سودو

هّللا لو  _ سر _ن  ي_با م_ف_ض_ل گ_ف_ت :  _د ، ند فل ن_م_ي ش_ _ف_ر م_خ_ت_ نود _ت_ي  خا ش_ن_
مداد لزنم  هـکلب  دوـمرف : .د  _ يروآ دور  مدو ف_ لز خ_ زا م_ن_ _ر  تــالا ار ب_ نا ن_م_ي ك_ن_م ك_ه م_ گ_م_ ! 

؟ امـش دزن  دـیزی  نب  رباـج  دراد  یتـلزنم  هچ  هّللا !  لوسر  نباـی  تفگ :  سپ  اـجنآ ، هدروآ ب_ه  دورف  اروت  ادـخ  هک  یتـلزنم  هب  اروت 
دواد ب_ن تـلزنم  تـسیچ  مـتفگ :  ملــسو ،  هــلآو  هــیلع  هــّللا  یلــص  ادــخ  لوــسر  دزن  ناــمل  تــلز س_ م_ن_ دو : _ مر ف_

هلآو هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  _ت  سا داد  تلز م_ق_ ب_ه م_ن_ دو : _ مر ف_ دز ش_م_ا ؟ _ّي ن_ قر ك_ث_ي_ر 
 . ملسو

هک یتـسرد  هب  لـضفم !  هـّللاد ب_ن  يا ع_ب_ دو : _ مر _ فو در ب_ه م_ن  _ كور تر  پ_س ح_ض_ _د : يو يوار گ_
حاورا درک  قلخو  دوخ  تمحر  ار ب_ه  ام  داد  هطوغو  دوخ  تمظع  رون  زا  ار  ام  درک  قلخ  یلاعتو  كرابت  دنوادخ 
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اد ب_ه خ_ يو م_ا ، _د ب_ه س_ یل _ _يا مو _ن_د  موزرآ امــشو  امــش  يوـس  هـب  میلیاـمو  دــنموزرآ  اـم  سپ  اـم  زا  ار  اـمش 
زا دـننک  مکو  درم  کی  ام  نایعیـش  رد  دـننک  دایز  هک  برغمو  قرـشم  لها  _ش ك_ن_ن_د  شو _ر ك_ گا ق_س_م ك_ه 

ياـهمانو ناــشیاه  _ ما دز م_ا ب_ه ن_ _د ن_ نا بو  نا م_ك_ت_ _ش_ يا _ا  نا _م_ هو ار  نـیا  دــنناوتن  درم  کــی  ناــشیا 
هفیحـص رد  اروت  مسا  مهد  ناشن  یهاوخب  رگاو  لضفم !  نب  هّللادـبع  يا  ناش ،  _ ناـشیاه و ن_س_ب_ه_يا هریـشعو  ناشناردـپ 

؛  هّللا لو  _ سر _ن  ي_با متفگ :  تسین ،  نآ  رد  هتشون  رثاو  تسا  دیفس  نآ  هک  مدید  ار  نآ  دوشگو  ار  هفیحـص  دیبلط  سپ  نام ، 
مسا نآ  رخآ  رد  متفایو  مدید  ار  نآ  رد  ياه  هتشون  دیلا  نآ م_ رب  ار  دوخ  تسد  ترضح  منیب ،  یمن  هتـشون  رثا  هفیحـص  _ن  يا رد 

(219  .) مدروآ اج  هب  ادخ  يارب  رکش  هدجس  سپ  ار  مدوخ 

یلا مدر  ار ن_ق_ل ك_ نآ  ما  دو م_ن ت_م_ _ث ن_ف_ي_س ب_ يد نو ح_ ك_ه چ_ _د : يو فــــــــــل گ_ م_ؤ 
تر هد ك_ه ح_ض_ _ت ش_ ياور _ك_ه  نآ رد م_ف_ض_ل م_ث_ل  حد  _تا ق_ ياور _ا  ماو کـــــــلذ .  غ_ي_ر 
یم هچ  كرـشم !  يا  رفاـک ، ياوـگبوا  هبو  لـضفم  دزنورب  دوـمرف : رباـج ، نـب  لـیعا  _م_ سا مـال ب_ه  _ سلا _ه  یل قدا ع_ ص_
نو مال چ_ _ سلا هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  تراـیز  رفـس  رد  هکنآ  اـی  يروآ .  لـتق  هب  اروا  یهاوخ  یم  نم ،  رـس  زا پ_ یهاوخ 

يوش یمن  هدایپ  ارچ  دنتفگوا  هب  سپ  دندناوخ  زامن  دندش  هدایپوا  ياقفر  دش  حبـص  زامن  تقو  دندش  رود  هفوک  زا  خسرف  را  چ_ه_
لا _ث_ ماو مو  نور ش_ ملز ب_ي_ زا م_ن_ _ك_ه  نآ زا  مد پ_ي_ش  _ ناو ار خ_ مزاـمن  نم  تفگ :  یناوخب ؟  زاـمن  هک 

ام خیشو  .دنتسی  حد ن_ را م_ _ب_ خا _ه ب_ه  ضرا _ل م_ع_ _تا ق_با ياور _ن  يا
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دنک عوجر  هک  یسکو  ( 220  .) هداد باوجوا  رد  حدق  تایاور  زاو  هداد  _س_ط  بوا لا  رد ح_ ار  مالک  كردتـسم )  همتاخ (  رد 
نآ دز  تسناد ك_ه م_ف_ض_ل ن_ دـهاوخ  هدوـمرفوا  يارب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هـک  لـضفم )  دـیحو  ت_ ب_ه ( 

و( هدوــب ،  ناــشیا  موــلع  _ل ت_ح_م_ل  _با قو _ت_ه  شاد _ي ع_ظ_ي_م  تــلز _ب_ه و م_ن_ تر تر م_ ح_ض_
هارمه دوخ  اب  ار  نآ  دور  یم  رفـس  هک  ره  هک  هدومرف  هّللا  همحر  سواط  نب  دی  هک س_ تسا  یفیرـش  رایـسب  هلاسر  لضفم )  دیحوت 

ار ب_ه هلا  _ سر نآ  هّللا  همحر  یـسلجم  همالعو  دـنک  رظن  نآ  رد  هک  هدومرف  تیـصو  شرـسپ  هب  هجحملا )  فشک  ردو (  درادرب ،
_ظ عاو باو م_ _ با زا  ب_ع_د  لو )  _ق_ عـلا فـحت  ردو (  دــنرب ، عاـفتنا  نآ  زا  ماوـع  هـک  هدرک  هـم  _ جر _ي ت_ سرا ف_
_ظ عاو _ مو هدر  _ر ك_ كذ _ظ م_ف_ض_ل ب_ن ع_م_ر  عاو رد م_ _ي  ب_با مـــــال ،  _ سلا _ه_م  یل _ه ع_ مــــئا

(221  .) هدرک تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ار  شرثکا  هک  هدرک  لقن  وا  زا  يا  _ي_ه  فا ش_

هدنک یلوم  مکحلا  نب  ماشه  دّمحموبا  متشه _ 

_ب يذ هبئاـص ت_ه_ راـظناو  هقداـص  راــکفا  هـب  هـشیمهو  تـسا  مــالعا  ياــی  _ كزا زاو  مــال  _ه ك_ مـئا _م  ظا _ عا زا  ك_ه 
هدوب دادغب  _ش ب_ه  ترا _ج_ تو طساو  هب  شءاشنمو  هفوک  شدلوم  دومن ، یم  هیماما  بهذم  جیورتو  هی  _ مال بلا ك_ م_ط_
همیظع حیادمو  تسا  هقثو  مالسلا  امهیلع  _ي  سو _ مو قدا  ترضح ص_ زا  هدرک  تیاورو  دش ، دادغب  هب  لقتنم  زین  رمع  رخآ  ردو 

یف ِمالَْکلا  َقَتَف  ْنَّمِم  َناک  َو  هدوب (  رهامو  قذاح  رایـسب  مـالک  ملع  ردو  باوج  رـضاح  يدرمو  هدـش .  تیاوروا  يارب  ماـماود  نیا  زا 
اضر ترـضحو  هدوب  _ي_د  شر ما  _ يا رد  نیاو  درک  تافو  هفوک  رد  هنو  داتفهو  دص  هنـس  ردو  ِرَظَّنلِاب )  بَهْذَْملا  َبَّذَه  ِهَمامِالا َو 

يرفعج مشاهوباو  هدومرف  محرتوا  رب  مالسلا  هیلع 
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ادخ دنک  تمحر  دومرف : مکح ؟  نب  ماشه  رد  دییامرف  یم  هچ  هک  دنک  یم  هضرع  مالـسلا  _ه  یل داو ع_ تر ج_ تمدـخ ح_ض_
 . هیجان هقرف  زا  ینعی  هیحان ،  نیا  زا  نیفلاخم  تاهبـش  عفد  رد  دومن  یم  ماـمتها  رایـسب  هچ  ِهَیِحاـّنلا ؛ )  ِهِذـه  ْنَع  ُهَّبَذَا  َناـک  اـم  اروا ( 

(222)

تسا مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  ام  يالومو  ام  دیـس  صاوخ  زا  مکح  نب  ماشه  هک  هدومر  هّللا ف_ _م_ه  حر _ي  سو ش_ي_خ ط_
زین نآ  فالخبو  هدـش  دراووا  حدـم  رد  یتایاور  هک  هدومرف  همـالع  ( 223  .) هدرک نیفلاخم  اب  رایـسب  هثحاـبم  هریغو  نید  لوصا  ردو 

میظع نم  دزن  درم  نیاو  میداد  باوـج  نآ  زاو  میدرک  رکذ  دوـخ  ك_ت_با ك_ب_ي_ر )  رد (  اـم  هـک  هدـش  دراو  یثیداـحا 
(224  .) یهتنا تسا ،  تلزنم  دنلبو  نءاشلا 

باتک تساوا (  بتک  زاو  هلزتعم  نابهذم و  یعیبطو  هقدانزرب  در  ردو  تماما  ردو  دیحوت  رد  هدرک  فینـصت  یب  ما ك_ت_ ه_ش_
ریمع زا  هدرک  تیاور  هّللا  همحر  یشک  خیش  ( 225  ( ،) سیلا _ط_ سرا یلع  ّدرلا  باتک  و ( باوبا )  هینامث  باتک  و ( مالغو )  خـیش 

_ت مد زا خ_ اروا  هک  درک  شهاوخ  نم  زاو  دوب  ثیبخو  دوب  هیمهج  بهذـم  رب  لوا  ماشه  مردارب  رـسپ  تف :  دـیزی ك_ه گ_ نب 
لـصاح نذا  هکنآ  زا  دـعب  رگم  منک  یم  راک ن_ نیا  نم  متفگ :  دـنک ، هثحابم  ترـضح  نآ  اب  ات  مربب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

مت _ شادر _ي ب_ مد نو چ_ن_د ق_ چ_ داد ، نذا  تر  ح_ض_ مدیبلط ،  نذا  ماشه  يارب  مدیـسر  ترـضح  نآ  تمدـخ  منک ، 
.دراد تثابخو  تئادروا  هک  متفگو  ترـضح  نآ  تمد  _ش_ت_م خ_ گر ب_ ماشه ،  تثابخو  یتسپ  دـمآ  مدای  میآ  نوریب  هک 

زا مد  تلا ك_ش_ي_ نم خ_ج_ يراد ؟  فوخ  نم  رب  دومرف :
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مدرک مالعا  ار  ماشهو  مدـمآ  نوریب  تلاجخ  لاح  ما پ_س ب_ا  هدر  _ي ك_ شز _ غل _س_ت_م ك_ه  نادو دو  لو خ_ ق_
زا یلا  تر س_ؤ  نآ ح_ض_ نآ ج_ن_با ن_ش_س_ت ،  تمدــخ  نوـچ  دــش ، بایفرــش  ترــضح  نآ  تمدــخ  ماـشه  ، 
رد زور  ما چ_ن_د  ه_ش_ داد ، تــل  اروا م_ه_ تر  تساوـــخ ح_ض_ تـــلهمو  دـــنامب  ناریح  ماـــشه  دو ك_ه  _ مر _ فوا

بانج نآ  دیسر  ترـضح  نآ  تمدخ  سپ  تفاین ،  یباوج  رم  الارخآ  دوب  باوج  دد ت_ح_ص_ي_ل  ردو ص_ بار  _ط_ ضا
دو نآ ب_ رد  _ي_د ك_ه  سر _ پوا زا  _گ_ر  يد _ل  نآ ج_ن_با م_س_يا هرا  _ بر _گ_ يد داد ، ربـــــــــــخ  اروا 

هـب م_ن هـکنآ  اـت  دوـب  ناریح  توـهبم و  زور  دـنچو  هدز  تریحو  موـمغم  دــمآ  نوریب  ماـشه  ماـشه ،  بهذــم  لـصا  دا  ف_س_
رد ار  یعضومو  داد  نذا  ترضح  مسرب ،  ترـضح  نآ  تمدخ  هک  ریگب  نذا  نم  يار  مو ب_ _ع_ه س_ فد گ_ف_ت ك_ه 

دروآ فیرـش  مال ت_ _ سلا _ه  یل قدا ع_ ترـضح ص_ هک  یتقوو  تفر  عضوم  نآ  رد  ماشه  درک ، نییعتوا  تاـقالم  يارب  هریح 
_ت شاد مل ن_ تو ت_ك_ _ش ق_ نا _ بز اد  _ باو ملکت ك_ن_د  تسناوتن  هک  درب  ترضح  نآ  زا  ماشتحا  تبیه و  نانچ 

نآ مدرک  نیقی  تفگ :  ماـشه  درب ، _ف  ير تر ت_ش_ نآ ح_ض_ مرجـال  تفگن  يزیچ  ماـشه  داتـسیا  هچره  تر  ح_ض_ ، 
كرت مرجال  دـنوادخ ، دزن  ترـضح  نآ  تلزنم  تمظع  زاو  ادـخ  بناج  زا  دوبن م_گ_ر  دیـسر  نم  هب  ترـضح  نآ  زا  هک  یتبیه 

نآ باحـصا  یمامت  رب  ات  دیـسر  یم  ترـضح  نآ  تمدـخ  هتـسوی  _ پو _ن ح_ق ،  يد نیدـتمو ش_د ب_ه  دومن  دوخ  بهذـم 
(226  .) تفرگ قوفت  ترضح 

 ، تــسا مالــسلا  هــیلع  قداــص  ترــضح  باحـــصا  ربــکا  زا  مــکح  نــب  ماــشه  هدو ك_ه  _ مر ش_ي_خ م_ف_ي_د ف_
نآ زا  _ع_د  بو ار  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تبحص  هدرک  كردو  رایسب  ثیدح  هدرک  تیاورو  هدو  _ق_ي_ه ب_ فو
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یلو ب_ن_ي _ مو _ت  سا مکحلاوـــباو  دــّـمحموبا  هــب  ینکمو  ار  مالـــسلا  هــیلع  یـــسوم  ماـــما  ترـــض  ح_ تر ،  ح_ض_
يدح هب  مالسلا  _ه  یل قدا ع_ تر ص_ دزن ح_ض_ شماقم  يدنلبو  هبترم  دیسرو  هتشاد  تماقا  هفوک  ردو  هدوب  نا  ش_ي_ب_
دننام دندوب  هعیش  خویش  ترضح  نآ  سلجم  ردو  دوب  _ط_ي  خو ناوج ن_ تقو  نآ  ردو  دیسر  ترـضح  نآ  تمدخ  ینم  رد  هک 

اروا ترـضح  سپ  ناـشیا ،  ریغو  قاـط  _ع_ف_ر م_ؤ م_ن  جو _ باو بو  سنوـیو ب_ن ي_ع_ق_ سیقو  نـیعا  نـب  نارمح 
ترـضح نوچ  سپ  .دوب  رتشیب  ماشه  زا  شنـس  دوب  سلجم  نآ  رد  هک  ره  هکنآ  لاحو  ناشیا  عیمج  تسدـالاب  اروا  دـیناشنو  دربـالاب 

: دومرف ناشیا  هب  دمآ  گرزب  یگمه  رب  ماشه  میدقت  ینعی  راکنیا  هک  دید 

_ت سدو نا  _ بزو لد  _ت ب_ه  سا _ر م_ا  صا _ن ن_ يا ِهِد ؛ )  _َ ِ_ِه َو ي نا _ ِسل ِ_ِه َو  بـْل _َ ِ_ق _ا ب نُر _ِ صا اذ ن_ ه_ ) 
ترــضح ناــشقاق ،  _ت_ شاو _ل  جو هـّللا ع_ز  _م_ءا  سا زا  تر  نآ ح_ض_ زا  ما  در ه_ش_ لا ك_ .دو پ_س س_ؤ  خ_

 ! یلب تفگ :  ماشه  ار ؟ ام  نادـحلم  نانمـشد  نآ  هب  ینک  _ع  فد هک  یمهف  ماشه  يا  يدـیمهف  ایآ  هکوا  هب  دومرفو  داد  باوج  اروا 
ثحاـبم رد  سک  چـیه  هّللاو !  تفگ :  هک  هدـش  لـقن  ماـشه  زا  َکَـتَّب . )  _َ ِ_ِه َو ث َّل ب _َ َّز َو ج _َ ُهّللا ع َکَـعَفَن  دومرف ( : ترـضح 

(227  .) ما هداتسیا  ماقم  نیا  رد  هک  زورما  ات  هتخاسن  بولغمو  روهقم  ارم  دیحوت 

قدا ترضح ص_ تمدخ  رد  یماش  درم  نآ  ابوا  هرظانمو  تسا  روهشم  مکح  نب  ماش  تار ه_ _ ظا _ن_ مو _ث_ه ه_ا  حا م_ب_
رد مادـک  ره  یکمرب  دـلاخ  نب  ییحی  سلجم  رد  نیملکتم  ابوا  هرظانمو  ههیرب  ابو  یلزتعم  دـیبع  نبورمع  ابوا  هّجاـحمو  مالـسلا  هیلع 

نآ ش_د ك_ه _ث  ییحی ب_عا سلجم  ردوا  هرظانمو  هتفر  حرش  هب  دوخ  ياج 
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شوخانو دـش  دراو  لاّبن  ریـشب  ربو  درک  رار  هفوک ف_ هبوا  سرت  زا  ماشه  مرجال  دـمآ  ربوا  لـتق  دد  رد ص_ _ي_د  شرلا نورا  ه_
رضاح ار  ءابطا  یتیاور  هبو  درم ، مهاوخ  نم  هن  تفگ :  مروایبوت ؟  يارب  بیبط  تف :  ریشب گ_ دومنن ، ءابطا  هب  هعجارمو  دش  یتخس 

زا میت ،  _س_ ناد دنتفگ ،: یضعبو  میتسنادن  دنتفگ : یضعب  دیتسناد ؟ ارم  ضرم  هک  دی  _ سر نا پ_ _ش_ يا زا  ما  دندرک ه_ش_
نم ضرم  تسا ،  غورد  تفگ  دنتفگ ، دوب  هدیـسر  ناشرظن  هب  هچنآ  تسیچ ؟  مضرم  هک  دیـسرپ  دندرک  نتـسناد  ياعدا  هک  ییاهنآ 

.دومن تافو  تلع  نامه  هبو  فوخ  زا  هدیسر  نم  هب  هچنآ  تهج  هب  تسا  بلق  عزف 

نم ها  _ گر ه_ گ_ف_ت :  دو ب_ه ب_ش_ي_ر ، اد ن_م_ را پ_ي_ _ت_ض_ حا تـلا  نو ح_ چ_ هـل ؛  _م_ جـلا _ بو
ربب نوریب  بش  لد  رد  ار  م_ يد ،  غرا ش_ را ت_ج_ه_ي_ز م_ن ف_ زاو ك_ يدر  _ف_ن ك_ كو ارمو غ_س_ل  مدرم 

هب نیاو  هدرک  تاـفو  اـی  _ ند زا  دو  _ بوا رد ط_بل  ریما  هک  تسا  مکحلا  نب  ماـشه  نیا  هک  سیوـنب  يا  هعقرو  راذـگب  هساـنک  رد 
ناشیا ات  تساوخ  دنهد ، اروا ب_ _ي  نا دو ك_ه ن_ش_ _ت_ه ب_ فر اروا گ_ باحصاو  ناردارب  دیشر  هک  دوب  نآ  تهج 
یـضاق دـندش  رـضاح  هفوک  لـها  دـش  حبـص  نوچ  در ، را ك_ _ت_ فر _م_ل  علارو _ت_ سد ناـمه  هب  ریـشب  دـنوش ، صـالخ 

هّللد ك_ه _م_ حلا تفگ :  دیشر  دنداتسرف ، دیـشر  ياربو  دنتـشون  ار  دوخ  یهاوگو  دندید  ار  وا  یگمه  نولدعمو  هنوعم  بحاصو 
(228) .درک اهر  دوب  هدرک  سبح  هک  اروا  نیبوسنمو  درک  اروا  تیا  اد ك_ف_ خ_

ٍضَرَتـْفُم ِْریَغ  ٍضَرَتـْفُم َو  ِْریَخ  ْنِم  ُلَـمْعَا  ُْتلِمَع َو  اـم  َّمُهّللَا  ُلوُقَی : َناـک  ِمَک  _َ حـْلا ْ_َن  َما ب َ_ش_ َّنَا ه ُ_َس  نو _ُ َ_ْن ي َيوُر ع َو  ) 
َبْسَح _ه_م _  یل _ عو _ه  یل هّللا ع_ تاولص  َنیقِداّصلا _  ِِهْتَیب  ِلْهَا  ِهّللا َو  ِلوُسَر  ْنَع  ُهُعیمَجَف 
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(229  ( .) ُُهلْهَا َْتنَا  ام  َبْسَح  َِکئازَج  ِلیزَج  ْنِم  ینِطْعَا  مُْهنَع َو  یّنَع َو  هَّلُک  َِکلذ  ُلَّبَقَتَف  َكَْدنِع  ْمِِهلِزانَم 

نیطقی لآ  یلوم  نمحرلادبع  نب  سنوی  مهن _ 

ما ما ه_ش_ _ يا رد  هدش ك_ه  تیاور  تسا ،  عامجا  باحـصا  زاو  باحـصا  هجو  هلزنملا  میظع  ردقلا ، لیلج  حـلاص ،  ع_ب_د 
نآ زا  _ن  کلو هدر  _تا ك_ قال هور م_ _ مو افص  نیبام  رد  ار  مالسلا  هیلع  رقاب  ترـضحو  هدش  دلوتم  کل  _ ملاد ب_ن ع_ب_
هک ملـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمغیپ  هضور  رد  مدـید  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  هتفگ  مهو  هدومن  تیاور  تر  ح_ض_

قداصو مظاـک  ترـضح  زا  هدرک  تیاور  نکلو  منک  لا  ؤسوا  زا  هک  دـشن  _م_ك_ن_م  مو _د  ناو یم خ_ زاـمن  ربنمو  ربق  نیباـم 
_ت ك_ه سا نامهواو ك_س  يوتفو  ملع  ردوا  يوس  هب  دومرف  یم  هراشا  مالـسلا  هیلع  اـضر  تر  _ض_ حو مـال  _ سلا اـمهیلع 

_ن_ت_عا ماو نا ك_ن_د  _ش_ يا يو  م_ي_ل ب_ه س_ _د ك_ه  ندادوا يرا ب_ه  لا ب_س_ي_ م_ _ف_ه  قاو
(230) .دنامب _ت  _ر ح_ق ث_با بو _ا  هلا نآ م_ ندر  لو ك_ زا ق_ب_ دو  ن_م_

ير ما ح_س_ن ع_س_ك_ _ ما رب  مدرک  هضرع  هک  هدرک  تیاور  يرفعج  مشاهوبا  زا  حیحـص  دنـس  هب  هّللا  همحر  دیفم  خی  ش_
لآ یلوم  سنوی  فینـصت  متفگ :  تسیک ؟  فین  باـتک ت_ص_ نیا  دومرف : ار ، سنوی  هلیلو )  موی  باـتک  مـال (  _ سلا _ه  یل ع_

_گ_ر يد _ت  ياور ردو  _ت .  ما زور ق_ي_ رد  يرو  _ي ن_ فر اروا ب_ه ه_ر ح_ یلاعت  قح  دیامرف  اطع  دومرف : نیطقی ، 
 . تسا قح  شماـمت  تسا و  نم  ناردـپ  یگمه  نیدو  نم  نید  نیا  دوـمرف : سپ  درک  حفـصت  نآ  رخآ  هب  اـت  لوا  زا  _ت ك_ه  سا

(231)

يارب ار  تشهب  هعفد  هس  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  تسا  ربخ  ردو  تسویپ .  ادخ  تمحر  هب  تشهو  تسیود  هنس  رد  هلمجلابو ؛ 
(232) .دش نماضوا 

تسا تیاور  ناذاش  زا ف_ض_ل ب_ن 
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_ا ضر تر  _ي_ل ح_ض_ كوو مد  _ يد دو ك_ه م_ن  ییاـهقف ب_ نیرتـهبواو  يدـتهم  نب  زیزعلادـبع  ارم  درک  ثیدـح  هک 
نم انامه  هک  متفگ  سپ  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  مدرک  لا  س_ؤ  .دو گ_ف_ت :  _ بوا صاو  زاو خ_ مال  _ سلا _ه  یل ع_
نید ملاـعم  مریگب  هک  زا  سپ  دـسر  یمن  امـش  هب  هشیمه  متـسدو  تسا  رود  مهار  ینعی  یتقو ،  ره  رد  اروت  منک  تاـقالم  مناوت  یمن 

(233  .) نمحرلادبع نب  سنوی  زا  ریگب  دومرف : ار ؟ دوخ 

یـسراف نا  _ مـل دو م_ث_ل س_ نا خ_ _ مز رد  _س  نو ي_ هدو :  _ مر _ت ك_ه ف_ سا يور  تر م_ نآ ح_ض_ زا  _م  هو
(234) .رتداـیزو دیعـس  نب  نیـسح  بتک  لـثم  هدرک  فینـصت  هریغو  بلاـثمو  ریـسفتو  هقف  رد  یبـتک  سنوـیو  .دوـخ  ناـمز  رد  تسا 

دندرک راکنا  ار  ترضح  نآ  ءالکوو  ماوق  دزن  رد  درک  تافو  مالسلا  هیلع  رف  یسوم ب_ن ج_ع_ ترضح  نوچ  هک  تسا  تیاورو 
نب _س  نو _ت ي_ قو نآ  ردو  رازه ، یـس  هزمح  یبا  نب  یلع  دزنو  دوب  یفرـشا  رازه  داتفه  يدنق  دایز  دزن  ردو  دند  یفقاوو ش_

يارب نا  _ش_ يا _ف_ه ،  قاو در ب_ر  راکناو م_ي ك_ دناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تماما  هب  ار  مدرم  نمحرلادبع 
_ر م_ق_ص_د گا _ي ،  تو م_ي ن_م_يا _ عد مال  _ سلا _ه  یل اـضر ع_ ترـضح  هب  ار  مدرم  هچ  يارب  هک  دـنداد  ماـغیپوا 

رازه هد  هک  دـندش  نماض  هزمح  یبا  نب  یلعو  يدـنق  داـیزو  مینک ،  یم  زاـی  لا ب_ي ن_ زا م_ ارو  _ت م_ا ت_ سا لا  _ مو ت_
نیقداـص زا  میا  هدـش  هرک  تیاور  اـم  تـفگ :  سنوـی  دنیـشن ، _ بو دو  _ت ش_ _كا سوا _ن_د ك_ه  هد _ بوا یفرـشا ب_ه 

ملع دنک  رهاظ  هک  تسا  مدرم  ياوشیپ  رب  سپ  مدرم  نیب  رد  تعدـب  دـش  رهاظ  هاگره  دـنا  هدومرف  مال ك_ه  _ سلا _ه_م_ا  یل ع_
هدوبر وا  زا  نامیا  رون  درکن  رگا  سپ  ار ، دوخ 
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دندرک رهاظو  دـندشوا  نمـشد  رفنود  نآ  سپ  یلاح .  چـیه  رب  درک  مهاوخن  كرت  ار  ادـخ  رماو  نید  رد  داـهج  نمو  دـش ، دـهاوخ 
(235) .ار دوخ  توادع 

هیلع هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  نینچ  نآو  هدش  دراو  زین  رگیدوحن  هب  دومرف  لقن  سنوی  هک  یتیاور  نیا  دیوگ : فل  م_ؤ 
_ر گاو ار  دو  مل خ_ ملا ع_ _ر ك_ن_د ع_ ها _د ظ_ سپ ب_يا نم  تما  رد  تعدـب  دـش  رهاـظ  هاـگره  دوـمرف : ملـسو  هلآو 

(236) .اعیمج مدر  _ مو _ه  کئال اد و م_ _ن_ت خ_ عل _د  _شا بوا ن_ه ب_ر 

رد دــنک  مــسبت  هــک  یـــسکره  هــک  هدــش  دراوو  _ت  سا را  _ت ب_س_ي_ عد رد ب_با ب_ _تا  ياور ناد ك_ه  _ بو
(237  ) .دوخ نید  ندرک  بارخ  رد  هدرک  تناعا  قیقحت  هب  سپ  هد  _ نراذ _ت گ_ عد ترو ب_ ص_

هب تسا  _ت_ه  فر اـنامه  اروا  دـنک  گرزبو  ریقوـتو  تعدـب  بحاـص  دزن  هب  دورب  هـک  یـس  ك_ هد :  _ت ش_ ياور _ي_ز  نو
مـل ك_ه _ سو هـلآو  _ه  یل هـّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر ترـضح  زا  هدرک  تـیاور  يدـنوارو  ( 238  .) مالـسا ندرک  بارخ  تـهج 

ینعی شتداـبع ،  اــب  ناــطی  زا ش_ اروا  دزا  غرا س_ ف_ _ت ،  عد رد ب_ ك_س_ي ك_ه ع_م_ل ك_ن_د  دو : _ مر ف_
 ) دروآ اـج  هب  شوـخ  روـطو  بلق  روـضح  اـب  ار  دوـخ  تداـبع  اـت  دوـشن  _ش  ضر _ت_ع_ مو دراذ  _ گاو دوـخ  هـب  اروا  ناـطیش 

 . کلذ ریغ  یلا  ( 239) ار هیرگو  عوشخوا  رب  دنکفیبو  ءاُکْبلا )  َعوُشُْخلا َو  ِْهَیل  _َ _ي ع ْقلَاَو

هک دوب  ردارب  لـه  ار چ_ _س  نو _ت ك_ه ي_ سا _ت  ياور هّللا ،  _م_ه  حر _س  نو لا ي_ _م ب_ه ح_ يدر عو ك_ _ جر
دروـخ ما م_ي  _ع_ طو _د  مآ دو م_ي  لز خ_ هب م_ن_ هاـگنآو  درک  یم  مالـس  ناـشیا  ربو  تـفر  یم  ناـشیا  ندـید  هـب  زور  ره 

(240  .) باتک فیلءاتو  فینصت  يارب  تسشن  یم  سپ  زامن  يارب  تشگ  یم  ایهمو 

لهچ نیا  هک  تسا  نآ  رهاظ  دیوگ : فل  ؤم 
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 : تفگ هک  سنوی  زا  هدش  تیاور  زینو  .دشاب  هدرک  نیعبرا  ترایز  هک  هتساوخ  یم  سنوی  راک  نیا  ردو  دندوبوا  ینید  ناردارب  رفن 

هتفگ سنو  ي_ع_ن_ي ي_ _ب_ت ؛  جا _ن س_ن_ه ث_ّم  ير تــــلئ ع_ش_ _ سو _ن س_ن_ه  ير ص_م_ت ع_ش_
باو ن_م_ي _د ج_ ند _ي_ سر زا م_ن م_ي پ_ _ه  چر ي_ع_ن_ي ه_ مدر ،  تو ك_ لا س_ك_ تسیب س_ نـم  هـک 
 ) هـنک تـسا  _ي  ترو رد ص_ _ن م_ع_ن_ي  يا مداد ،  باو  _ جو مد  هدر ش_ لا ك_ لا س_ؤ  _ي_س_ت س_ بو مداد 

دو ي_ع_ن_ي هد ش_ _ ناو موــــــل خ_ _ر ب_ه ص_ي_غ_ه م_ع_ گاو دو ، هد ش_ _ ناو لو خ_ م_ج_ه_ تــــــلئس ) 
(241  .) مداد یم  باوج  لیاسم  زا  رگید  نآ  زا  دعبو  مدرک  لا  ؤس  لاس  ب_ي_س_ت 

یـضعبو یم گ_ف_ت_ن_د  دـب  شباحـصاوا  يارب  هک  دوش  یم  موـلعم  تاـیاور  هلمج  زاو  تسا ،  رایـسب  سنو  حـئاد ي_ _ مو
یم دبوت  قح  رد  باحـصا  نیا  زا  يرای  دنتفگ ك_ه ب_س_ يو  هب  یتقو  هک  تسا  ربخ  ردو  .دنداد  یم  تبـسنوا  هب  هدساف  لاوقا 

يارب ا زا  هک  یـسک  ره  هکنیا  رب  ار  ام  مر ش_ _د م_ي گ_ي_ ها ش_ گ_ف_ت :  یبوخ ،  ریغ  هب  اروت  دننک  یم  دایو  دـنیوگ 
_ت پ_س م_ن ساوا نا  زا ش_ي_ع_ي_ ي_ع_ن_ي  _ت ،  سا مــال ن_ص_ي_ب_ي  _ سلا هـیلع  نـینم  ؤـملاریما  ردو 

(242  !) هتفگ هچنآ  زا  اروا  مدرک  لالح 

اّدَر ٍدـْل  _ِ َْفلَا ج َفَّلَا  ًهَر َو  _ْ ُ_م َنیـسْمَخ ع اَعبْرَا َو  َرَمَتْعاَو  ًهَّجَح  َنیـسْمَخ  اََـعبْرَا َو  نمْحَّرلاِدـْبَع  ُْنبا  ُُسنُوی  َّجَـح  ُهَّنَا  ِ_َي  ُ_ك َو ح ) 
ُّي َو _ سِرا _ ْفلا ُنا  _ ْمل _َ ُ_ْم س ُهلَّوَا ِ_ٍر : ِ_ف َ_ِه ن َ_ع بْرَا یِلا  مالـسلا  مهیلع  ِهَِّمئَالا  ُْملِع  یهَتْنِا  ُلاُقی  َنی َو  _ ِفلا ُ_خ_ ْملا َیل  _َ ع

(243  ( .) ِنمْحَّرلاِْدبَع ُْنب  ُُسنُوی  ُعباّرلا  ُدّیَّسلا َو  ُِثلاّثلاو  ُِرباج  _ي  نا _ّ ثلا

هّللا _ي  ضر _ي  سِرا _ ْفلا ِنا  _ ْمل _َ ِ_ْن س َهَْقفَا م َناک  ِسانلا  ِرئاس  ْنِم  ُّلُجَر  ِمالْسِالا  ِیف  َءاَشَن  ام  َلاق  ناذاش ،  ِْنب  ِلْضَْفلا  ِنَع  َو  ) 
َ_َءا َ_ش نال ع_ن_ه َو 
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(244  ( .) ِنمْحَّرلاِْدبَع ِْنبا  ُ_ِس  نو _ُ ِ_ْن ي َ_َه م _ق فَا ُ_ٌل  جَر ُهَد  _ْ َ_ع ب

ْ_ِض َ_ع ْ_ِف ب َ_ع یِلا ض ِ_ُع  جْر _َ اْهنَع ي ِباوَْجلا  ُلِصاح  َثیداحَا َو  ِهَرَـشَع  َوَْحن  ِهِّمَذ  یف  ِیِّشَْکلا  َدَرْوَا  یناّثلا ،  ِدـیهَّشلا  ِنَع  َو  ) 
(245  ( .) ِِهلاِحب ُملْعَا  ُهّللاَو  .ا  _ ِهلا _ جِر ْ_ِض  َ_ع َِهلا ب _َ َ_ه _ا َو ج هِد _َ َ_ن س

رامع نب  هیواعم  رهاوخ  رسپ  ینهّدلا  یلجبلا  بوقعی  نب  سنوی  مهد _ 

عـضوم دنچ  رد  تسا و  هقثوا  هدومرف  هّللا  همحر  یـسوط  ش_ي_خ  _ت ،  سا فل  _خ_ت_ موا رد ح_ق  _ا  مل _تا ع_ مل ك_
مظاکو قداص  ترضح  صاوخ  زاوا  هدومرف ك_ه  یشاجن  خیشو  هدرمش .  باحـصا  ءاهقف  زا  اروا  دیفم  خیـشو  هدرک ،  لیدعت  اروا 
مالسلا هیلع  اضر  ترضح  مایا  رد  هنیدم  ردو  مالسلا  _ه  یل _ي ع_ سو ترـضح م_ بناج  زا  هتـشاد  تلاکوو  هدوب  مالـسلا  امهیلع 

نا _ش_ يا دز  دو ن_ تـــــلز ب_ _ب م_ن_ حا _س ص_ نو _ يو _د  شوا _ر  ما یلو  باـــــنج م_ت_ نآو  درک ، تاـــــفو 
نب رفعجوـبا  و  قـح .  هب  درک  عو  _ جر دو پ_س  _ط_ح ب_ فا هـّللاد  _ت ع_ب_ ما _ ما لـئا ب_ه  _ قو دو  _ق ب_ ثو _ مو
نآ رهاظو  اروا  ندوب  یحطف  هدرک  تیاور  یـضعب  زا  زین  یـشک  خـی  _ شو _ت ،  سا _ط_ح_ي  فوا هدو ك_ه  _ مر هیوباـب ف_

(246  .) هدومرف یشاجن  خیش  هکنانچ  هدومن  قح  هب  هوجر  هک  تسا 

.در _تا ك_ فو هنیدـم  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ما  _ يا ردو  هد  دراووا ش_ حد  رد م_ _ي  _تا ياور هل :  _م_ جـلا _ بو
هزانج رد  هک  ار  دوخ  _د  جو رد  یلاو پ_ _ مو دوخ  یلاوم  دومرف  رماووا  جاـتحیام  عیمجو  نفکو  طونح  هب  دومرف  رما  ترـضح  نآ 
يارب زا  هدوب  نکاس  قارع  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیل  قدا ع_ تر ص_ یلوم ح_ض_ تیم  نیا  هک  ناشیا  هب  دومرفو  دنوش  رـضاحوا 
یلوم _ن  يا دـییوگب  دوش ، نفد  عیقب  رد  میراذـگ  یمن  ام  تسا  یقارع  درم  نیا  هک  دـنتفگ  هنیدـم  لـها  رگاو  دـینکب  ربق  عیقب  ردوا 

رد اروا  ام  دیراذگن  امش  رگا  هدوب  نکاس  قارع  رد  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 
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(247) .دندومن نفد  عیقب  رد  اروا  سپ  دییامن ، نفد  عیقب  رد  ار  دوخ  یلاوم  هک  تشاذگ  میهاوخن  مه  ام  مییامن  نفد  عیقب 

ناتسربق رشابم  ینعی  هر  بحاص م_ق_ب_ هک  مدوب  هتفر  سنوی  ربق  رـس  رب  نم  يزور  تفگ :  هک  دیلو  نب  دّمحم  زا  تسا  تیاورو 
هدو _ مر _ر ف_ ما ار  مـال م_ _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  هک  تسیک  صخـش  نیا  تـفگو :  دـمآ  نـم  دزن 

زا کـشو  _ب_ه _  تر زور ي_ك م_ زور ه_ر  ها ي_ا چ_ه_ل  وا چ_ه_ل م_ _م ب_ر ق_ب_ر  بآ ب_پ_شا ك_ه 
ینب زا  يدرم  هاگره  سپ  تسا  نم  دزن  ملسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمغیپ  _ر  ير هک س_ تفگ :  هربقم  بحاص  مهو  تسا _  يوار 
هدر میوگ ك_ه ك_ي م_ یم  دوخ  ابو  هدرم  ناشیا  زا  یسک  هک  ممهف  یم  نم  دنک  یم  ادص  شبش  رد  ریرس  نآ  دریم  یم  مشاه 

زا یک  متفگ  نم  درک  ادص  ریرـس  نآ  زین  درم  نیا  تافو  بش  ردو  ممهف ،  یم  تقو  نآ  نو ص_ب_ح ش_د  نا چ_ _ش_ يا زا 
هّللادبع یبا  یلوم  دنتفگو  دـنتفرگ  ار  ریرـس  نآو  نم  دزن  دـند  _ مآ دـش  زور  هک  نیمه  دوبن ، شوخان  ناشیا  زا  یـسک  هدرم ،  ناشیا 

 . هدرک تافوو  هدوب  نکاس  قارع  رد  هک  مالسلا  هیلع  قداصلا 

موـش تیادـف  هک  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  هب  متفگ  تفگ  هک  هدرک  لـقن  ییحی  نـب  ناوفـص  زا  دـیلو  ّ_د ب_ن  _ح_م مو
لقن اروا  هک  تسینوا  ناـسحاو  اد  _ف خ_ طـل زا  _ا  يآ دومرف : يدومن ،  سنوی  قح  رد  هک  یتبحمو  فطل  نآ  ارم  درک  لاحـشوخ 

ِِهب ُهـّللا  َمَـتَخ  یِلا م_ا  اوُر  _ُ ْ_ظ نُا _ٍث  يد _َ َيِوُر ف_ي ح َو  مـل ( ،  _ سو هـلآو  هـیلع  هـّللا  یلـص  ربـمغیپ  راوـج  هـب  قارع  زا  درک 
َُسنُوِیل
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ما _ ما تر  لاو ح_ض_ _ حا ما ش_د  ت_م_ ( 248  . ) مل _ سو هلآو  _ه  یل هّللا ع_ یل  ص_ ِِهلو )  _ُ سَِرل ارِوا  _ُ ُهـّللا م_ج ُهَـضَبَق 
همئـــالا نماـــث  ترـــضح  لاوـــحا  _د  _ن ب_ي_يا يا زا  _ع_د  بو مـــال  _ سلا _ه  یل _ي ب_ن ج_ع_ف_ر ع_ سو م_

 . مالسلا مهیلعو  هیلع  اضرلا _  یسوم  نب  یلع  نیموصعملا 

تسا مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تینک  بقل و  مسا و  تدالو و  رد  لوا :  ف_ص_ل 

هدعقلا س_ن_ه ص_د يذ  مهدزای  رد  هک  تسا  نآ  رهـشا  تسا و  فالتخا  بان  نآ ج_ تدالو  _خ  يرا رد ت_ ناد ك_ه  ب_
ها و س_ه گ_ف_ت_ه دص و پ_ن_ج_ هنـس  هجحلا  يذ  مهدزای  یـضعب  هدش و  دلوتم  هرونم  هنیدم  رد  تش  و چ_ه_ل و ه_
ره _ شا لوا ك_ه  _ت  ياور _ق  فاو و م_ لا ،  جنپ س_ هک  هدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تافو  زا  دـع  _د ك_ه ب_ نا

زورآ مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  یلیلق و  مایا  هب  هدوب  مال  _ سلا _ه  یل قداص ع_ ترضح  تافو  زا  دعب  ترضح  نآ  تدالو  تسا 
یم هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رفعج  نـب  یـسوم  ترـضح  زا  _ك_ن_ه  نآ كرد ك_ن_د چ_ه  ار  باـنج  نآ  هـک  تـشاد 

رر ب_ه م_ن م_ي مـــال ك_ه م_ك_ _ سلا _ه  یل ّ_د ع_ مرد ج_ع_ف_ر ب_ن م_ح_م زا پ_ مد  دوــمرف ش_ن_ي_
ماـنمه وا  یتـسرد  هب  سپ  مدرک  یم  كرد  ار  وا  نم  یکـشاک  تسا و  وت  بلـص  رد  مالـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  ملاـع  هک  دومر  ف_

(1  .) تسا مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما 

هار رد  ار  مـال  _ سلا هـیلع  قداـص  ترـضح  مدرک  تاـقالم  تـفگ :  هـک  طیلــس  نـب  دـیزی  زا  هدرک  تـیاور  قود  ش_ي_خ ص_
ار سک  چیه  هک  تسا  يزیچ  گرم  دیکاپ و  ناماما  امـش  داب ! وت  يادف  مردام  ردـپ و  وا  هب  متفگ  میدوب ،  یتعامج  م_ك_ه و م_ا 

دنا نم  نادنزرف  اهنیا  يرآ  دومرف : ترضح  دوخ ، ناگدنام  سپاو  هب  مناسرب  ات  وگب  يزیچ  نم  اب  سپ  تسین  يزیرگ  نآ  زا 
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هب تفرعم  دوـج و  مهف و  ملح و  ملع و  تسا  وا  رد  و  مالـسلا _  هیلع  یـسوم  شرـسپ  هب  درک  هراـشا  و  تسا _  ناـشیا  گرزب  نیا  و 
يرد وا  و  راو ، _ت خ_قل و ح_س_ن ج_ سا وا  رد  و  دوخ ، نید  رما  رد  دننک  یم  فالتخا  هچنآ  رد  نآ  هب  مدرم  دنجاتحم  هچنآ 

نآ داب ! وت  يادـف  مردام  ردـپ و  متفگ :  سپ  اـهنیا ، زا  رتهب  تسا  یتف  وا ص_ رد  لا و  _د م_ت_ع_ نواد _يا خ_ هرد زا  _ت  سا
روـن و ف_ه_م و ار و  تـما  نـیا  سرداــیرف  سرداد و  وا  زا  لــج  زع و  يادــخ  دروآ  یم  نوریب  دوـمرف : تـس ؟  تـفص چ_ي_

یم حالـصا  ار و  اهنوخ  یلاع  يادخ ت_ وا  هب  دراد  یم  ظوفحم  هدیـسر ،  رون  رتهب  هدش و  هدـییاز  رتهب  ار ، تما  _ن  يا ح_ك_م 
هنهرب وا  هب  دناشوپ  یم  ار و  هتـسکش  وا  هب  دهد  یم  ما  _ي_ تلا ار و  هدنکارپ  وا  هب  دهد  یم  مامـضنا  اهعازن و  مدرم  نایم  وا  هب  دنک 

عــیطم و ار و  ناراــب  وا  هـب  دروآ  یم  دورف  ار و  ناــسرت  وا  هـب  دزاــس  یم  نــمیا  ار و  _ن_ه  سر وا گ_ هــب  دــنک  یم  ریــس  ار و 
رد چ_ه  لا ،  ح_ ه_ر  رد  _د  ب_شا مدر  م_ _ن  ير ب_ه_ت_ نا ،  _ گد ب_ن_ _د  نو ش_ وا  رادر  _ب_ نا _ مر ف_
وا هریـشع  وا  ببـس  هب  دـنک  یم  ادـیپ  تدایـس  یناوج ،  یکدوک و  لاح  رد  _ي و چ_ه  گلا نا س_ تلو و م_ي_ لا ك_ه_ ح_

تسا فالتخا  هک  ار  هچنآ  مدرم  يارب  دنک  یم  نایب  تسا ،  ملع  وا  یشوماخ  تسا و  تمکح  وا  نخس  غولب ،  هب  شندیـسر  زا  شیپ 
(2  .) خلا نآ .  رد 

 ) رد هّللا  _م_ه  حر _ي  سل _ه م_ج_ مال ع_
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ترــضح نآ  فیرــش  _م  سا هدو :  _ مر مـال ف_ _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر ما  _ ما تر  لاو ح_ض_ _ حا رد  نو )  _ي_ علاءـال ج_
و _ت ،  سا _ا  ضر تر ،  نآ ح_ض_ _با  قـلا _ن  ير _ ترو _س_ن و م_ش_ه_ حـلاو _ با تر  نآ ح_ض_ تینک  یلع و 

(3) .دنتفگ یم  زین  نیدحلملا  ظیغ  نینم و  ؤملا  نیعا  هرق  یفو و  یضر و  لضاف و  _ر و  ص_با

مدرک ضر  مال ع_ _ سلا هیلع  یقت  دّمحم  ماما  تمدـخ  هب  هک  تسا  هدرک  تیاور  یطنزب  زا  نسح  دنـس  هب  _ه  يو _ _ن ب_با با
نآ هک  یتقو  رد  دینادرگ  اضر  _ب ب_ه  نو م_قل _ مءا ار م_ امش  راوگرزب  دلاو  هک  دننک  یم  نامگ  امش  نافلاخم  زا  یهورگ  هک 

هکلب دـنیوگ  یم  غورد  هک  دـنگوس  اد  ب_ه خ_ دو : _ مر تر ف_ ح_ض_ در ؟ رایتخا ك_ دوخ  دـهع  تیالو  يارب  ار  ترـضح 
رد دو  اد ب_ هد خ_ _ يد _ك_ه پ_س_ن_ نآ يار  _ي_د ب_ نادر _ا م_س_م_ي گ_ ضر هــــب  ار  وا  یلاـــــعت  قــــح 

يارب ار  وا  دـندو و  دو ب_ وا خ_ش_ن_ زا  _ي_ن  مز رد  مال  _ سلا _ه_م  یل يد ع_ _ه ه_ مئا اد و  لو خ_ _ سر نا و  _م_ سآ
اد هد خ_ _ يد _ت_ه ت_و پ_س_ن_ شذ نارد گ_ _ا ه_م_ه پ_ يآ گ_ف_ت_م :  _د ، ند _ يد تماما پ_س_ن_

بقل نیا  هب  ناـشیا  ناـیم  رد  ار  وا  ببـس  هچ  هب  سپ  متفگ :  یلب ،  تـفگ :  دـندوبن ؟ مـال  _ سلا _ي_م  هـل _ه ع_ مـئا لو و  _ سر و 
ناقفاوم و هچنانچ  دـندوب  یـضار  وا  زا  دندیدنـسپ و  ار  وا  نانمـشد  ناـفلاخم و  هکنآ  يارب  تفگ :  دـندینادرگ ؟ صوصخم  یمارگ 

نیا هب  سپ  دوب  ترـضح  نآ  صوصخم  وا  زا  يدونـش  _م_ن ب_ر خ_ شد _ت و  سود قاـفتا  و  دـندوب ، دونـشخ  وا  زا  ناتـسود 
(4) .دندینادرگ صوصخم  مسا  نیا  هب  ار  وا  ببس 

دنزرف هتسویپ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  صفح  نب  نامیلـس  زا  ربتعم  _ض_ا ب_ه س_ن_د  يا و 
دیمان یم  اضر  ار  دوخ  هدیدنسپ 
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ار ترـضح  نآ  درک  یم  باـطخ  ترـضح  نآ  اـب  نوچ  و  اـضر ، دوخ  دـنزرف  هب  متفگ  اـضر و  ارم  دـنزرف  دـیناوخب  هک  دومرف  یم  و 
ار وا  دو ك_ه  يدـلو ب_ ما  ترـضح  نآ  رداـم  دوـب و  مالـسلا  هـیلع  رفعج  نـب  یـسوم  ترــضح  نآ  ردـپ  دـیمان ، یم  نسحلاوـبا 

زین ءارقش  رقـص و  نارزیخ و  یـضعب  و  دندیمان ، یم  نینبلا  ما  هنا و  يورا و س_ك_ن و س_م_ ت_ك_ت_م و ن_ج_م_ه و 
(5) .دنا هتفگ 

_ه یل یـسوم ع_ ماـما  رداـم  هدـیمح  هـک  تـسا  هدرک  تـیاور  مـثیم  نـب  یلع  زا  ربـتعم  _ه ب_ه س_ن_د  يو _ _ن ب_با با و 
_ي_د، نادر متکت م_س_م_ي گ_ هب  ار  وا  دـیرخ و  يزینک  دوب ، مجع  ناگرز  فار و ب_ _ شا هل  زا ج_م_ مال ك_ه  _ سلا

دوــخ نوتاــخ  _ن و ح_ي_ا و  يد رد ع_ق_ل و  دو  نا ب_ _ نز _ن  ير _م_ن_د ب_ه_ت_ تدا _ه س_ع_ يرا نآ ج_ و 
هدـیمح سپ  وا ، لـالجا  میظعت و  يارب  تسـشن  یمن  وا  دزن  زگر  دـیرخ ه_ ار  وا  هک  يزور  زا  و  دوـمن ، یم  میظعت  رایـسب  ار  هدـیمح 

رد ما  هدـیدن  رتـهب  وا  زا  نم  هک  تسا  يا  هیراـج  مـتکت  یمارگ !  دـنزرف  يا  تـفگ :  مالـسلا  هـیلع  یـسوم  ماـما  ترـضح  اـب  يزور 
مشخب و یم  وت  هب  ار  وا  و  دوب ، دهاوخ  هرطهم  هزیکاپ و  دـیآ  دوجو  هب  وا  زا  هک  یلـسن  ره  مناد  یم  و  قالخا ،  نساحم  یکر و  _ يز

هرهاـط هب  ار  وا  دـمآ  دوجو  هب  وا  زا  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  نوچ  ییاـمنب .  وا  تمرح  تیاـعر  هک  منک  یم  ساـمتلا  وت  زا 
هک دنناسر  مه  هب  رگید  هعضرم  هک  تفگ  هرهاط  يزور  دیماشآ ، یم  رایسب  ریش  مالسلا  هیلع  اضر  ما  _ ما ترضح  .دینادرگ و  یمسم 

، دنتفگ دنک ، يرای  ارم 
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_ن_د ك_ه ش_ي_ر م_ن ك_م گو اد س_ ب_ه خ_ تـفگ ،  مناوــت  یمن  غورد  تـفگ :  دــنک ، یم  یمک  وــت  ریــش  رگم 
هب تسا و  هدش  مک  نداد  ریش  ببـس  هب  مدوب  هدرک  تداع  اهنآ  هب  متـسناد  یم  رتشیپ  هک  يداروا  لفاون و  _ن  کل ن_ي_س_ت و 

(6  .) میامنن كرت  ار  دوخ  داروا  هک  مهاوخ  یم  نواعم  ببس  نیا 

یلص تلاسر  ترضح  یبش  دیرخ  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ردام  همجن  هدیمح ،  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  رگید  ربتعم  دنـس  هب  و 
هک امن  کیلمت  یـسوم  دوخ  دنزرف  هب  ار  همجن  هدیمح !  يا  هک  تفگ  وا  هب  ترـضح  نآ  دید و  باوخ  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
نآ هب  ار  همجن  هدـیمح ،  ببـس  نیا  هب  دـشاب و  نیمز  _ل  ها _ن  ير _ي_د ك_ه ب_ه_ت_ سر _د  هاو مه خ_ هب  يدـنزرف  وا  زا 
تر يزور ح_ض_ هک گ_ف_ت :  تسا  هدرک  تیاور  ماشه  زا  ربتعم  دنس  هب  اضیا  و  ( 7) .دوب هرکاب  وا  دیش و  ترضح ب_خ_

 ، هن متفگ :  دشاب ؟ هدـمآ  برغ  نا م_ _ شور هدر ف_ زا ب_ یـسک  هک  يراد  ربخ  ایآ  هک  دیـسرپ  نم  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما 
نآ تمدـخ  رد  نم  دـش و  راوس  تر  پ_س ح_ض_ وا ، دز  _م ب_ه ن_ يور اـت ب_ اـیب  تسا  هدـمآ  هکلب  هک  دوـمرف  ترـضح 

رایـسب ناـمالغ  نازینک و  تسا و  هدـمآ  برغم  راـجت  زا  يدرم  هک  میدـید  میدیـسر  دوهعم  هب م_ح_ل  نوچ  مدـش  راوـس  ترـضح 
هک دوـمرف  ترـض  ار ح_ کـی  ره  دروآ و  نوریب  زینک  هن  وا  نک ،  هضرع  اـم  رب  ار  دوـخ  نازینک  هک  دوـمرف  ترـضح  تسا ،  هدروآ 

هک دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  يروایب !  هک  دیاب  يراد و 
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رگید زور  هدرک  هعجارم  ترضح  درک  هقیاضم  وا  نوچ  روایب  ار  وا  هک  دومرف  ترـضح  را ، _ه ب_ي_م_ يرا کی ج_ رگم  مرادن 
نوچ روآ ، نم  دزن  هب  نک و  يرادـیرخ  نم  يار  ار ب_ رامیب  هیراـج  نآ  دـیوگب  هک  تمیق  ره  هب  هک  دومرف  داتـسرف و  وا  دزن  هب  ارم 

نکیل متخورف و  زین  نم  تفگ  مدـیرخ ،  تمیق  نیا  هب  نم  متفگ  تفگ ،  وا  يارب  يرایـسب  تمیق  مدرک  بلط  ار  كزینک  نآ  مـتفر و 
 : تفگ مشاـه  ینب  زا  تسا  يدرم  متف :  گ_ دو ؟ هار ب_ زور ب_ا ت_و ه_م_ _ يد دو ك_ه  درم ك_ي ب_ نآ  هک  هد  ربخ 
زا ار  كزینک  نیا  نـم  هـک  نادـب  تـفگ :  مـناد ،  یمن  نـیا  زا  شیب  مـت :  گ_ف_ _م ؟  هـل ب_ن_ي ه_شا _ سل مادـک س_ زا 

زا ك_ج_ا ار  _ن  يا هک  دیـسرپ  دـید  نم  اـب  ار  زینک  نیا  هـک  باـتک  لـها  زا  ینز  يزور  مدـیرخ ،  برغم  دـال  _ص_يا ب_ قا
_ن_د ت_و نا دز م_ نیا ك_ن_ي_ز ن_ هـک  تـسین  راوازـس  مـتفگ :  ما ،  هدـیرخ  دوـخ  يارب  ار  نـیا  مـتف :  گ_ يا ؟  هدروآ 

نوـچ دـشاب و  نی  _ مز _ل  ها _ن  ير دز ب_ه_ت_ _ن ك_ن_ي_ز ن_ يا _د ك_ه  _د و م_ي ب_يا ك_س_ي ب_شا
_ت _عا طا ار  وا  بر  قر و م_غ_ _ل م_ش_ ها دـیآ ك_ه  دوـجو  هب  وا  زا  يرـسپ  یناـمز  كدـنا  زا  دـعب  دـیآرد  وا  فرـصت  هب 

(8) .دمآ دوجو  هب  وا  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  یتقو  كدنا  زا  دعب  سپ  دن ، ك_ن_

دو ب_ه _ مر مــال ف_ _ سلا هــیلع  یــسوم  ماــما  ترــضح  هــک  تــسا  هیـــصولا )  تاــبثا  و (  _ظ_ي_م ع (_ نــلاّرد رد (  و 
ار _ه  يرا _ن ج_ يا مد  _ ير نم ن_خ_ هک  مسق  ادـخ  هـب  دـیرخ  ار  مـتکت  هـک  یت  _ قو _ش  _ح_با صا زا  _ت_ي  ج_م_عا

_ر ما م_گ_ر ب_ه 
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دمآ مدوـب  باوـخ  نم  هـک  ینی  رد ب_ دو : _ مر ف_ نآ ،  زا  تر  نآ ح_ض_ زا  _د  ندر لا ك_ س_ؤ  اد ، _ي خ_ حو اد و  خ_
نآ دـندرک پ_س  زاـب  ار  ریرح  هچراـپ  نآ  سپ  ریرح  زا  يا  هّقــش  دوـب  ناـشیا  اـب  مالــسلا و  اـمهیلع  مردــپ  مدــج و  نـم  دزن  هـب 

_ن_ه يآ ه_ر  _ي !  سو يا م_ دندومرف ك_ه  نم  هب  مردپ  دـج و  سپ  دوب ، هیراج  نیا  تروص  نآ ،  رد  دوب و  ین  _ هار پ_ي_
ره هک  ارم  دندرک  رما  وت و  زا  دـعب  _ي_ن  مز _ل  ها _ن  ير _ه ب_ه_ت_ يرا _ن ج_ يا زا  يار ت_و  زا ب_ _د ش_د  هاو خ_
ملا _د ع_ نواد _ت ك_ه خ_ سا دوز  مراذ و گ_ف_ت_ن_د  ما گ_ ن_ یلع )  ار (  وا  دمآ  ایند  هب  دوعسم  دولوم  نآ  تقو 

ار وا  هک  یسک  رب  ياو  دنک و  قیدصت  ار  وا  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  سپ  ار  تمحر  تفءار و  لدع و  وا  _ر ك_ن_د ب_ه  ها ظ_
(9) .دیامن وا  راکنا  دراد و  نمشد 

مد ب_ه هلماـح ش_ نوـچ  تفگ :  هک  تسا  هدرک  تیاور  رورـس  نآ  رداـم  هـمجن  زا  ربـتعم  دـن  قود ب_ه س_ ش_ي_خ ص_
مدر و سا ن_م_ي ك_ _س_ حا دو  رد خ_ _ه ث_ق_ل و ح_م_ل  جو دو ب_ه ه_ي_چ  راو خ_ _ گرز _د ب_ نرر ف_

مدینـش یم  دوخ  مکـش  زا  یلاعت  قح  دیجم  _ل و ت_ یل حیبس و ت_ه_ ياد ت_ _ت_م ص_ فر باو م_ي  نو ب_ه خ_ چ_
دـش دـلوتم  نم  زا  دنمتداعـس  دـنزرف  نآ  نوچ  و  مدینـش .  یمن  ییادـص  مد  رادـیب م_ي ش_ نوچ  مدـش و  یم  ناـسرت  فئاـخ و  و 
یم ینخس  درک و  یم  تکرح  شکرابم  ياهبل  درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  رهطم  رس  تشاذگ و  نیمز  رب  ار  دوخ  ياهتـسد 

نآ رد  مدیمهف ،  یمن  نم  هک  تفگ 
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! وت راگدرورپ  تمارک  همجن  يا  ارت  داب  اراوگ  هک  دو  _ مر _د و ف_ مآ دز م_ن  هب ن_ مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماـما  ترـضح  تعاـس 
شو رد گ_ ناذا و  شتـسار  شوگ  رد  ترـضح  مداد ،  ترـضح  نآ  هب  هدیچیپ و  يدیفـس  هماج  رد  ار  دنمتداعـس  دنزرف  نآ  سپ 

دو ك_ه ب_گ_ي_ر _ مر داد و ف_ نم  تسد  هب  سپ  تشادرب  بآ  نآ  هب  ار  شماک  دیبلط و  تارف  بآ  تفگ و  هماقا  شپچ 
(10  .) نم زا  دعب  تسا  ادخ  تجح  نیمز و  رد  تسا  اد  _ن ب_ق_ي_ه خ_ يا ار ك_ه  _ن  يا

_ي سو ماـما م_ ترـضح  زا  تفگ  هک  تسا  هدرک  تـیاور  داـیز  نـب  دّـمحم  زا  ربـتعم  _ه ب_ه س_ن_د  يو _ _ن ب_با با و 
نم دنزرف  نیا  هک  دومر  یم ف_ دش  دـلوتم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  يزور ك_ه  رد  مد  مال ش_ن_ي_ _ سلا _ه  یل ع_

_ك_ن م_ا ت_ي_غ_ي ب_ر یل _د و  نو یم ش_ دــلوتم  نـینچ  هـمئا  عـیمج  دــش و  دــلوتم  هزیکاـپ  كاـپ و  هدرک و  هـنتخ 
 ) تر ح_ض_ نآ  _م  خ_تا ن_ق_ش  ( 11  .) تنــس تعباــتم  يارب  زا  مـینادرگ  نا م_ي  _ش_ يا _ع خ_ت_ن_ه  ضو م_

 . هدوب هّللا  یبسح  رگید  یتیاور  هب  و  ِهّللِاب ؛ )  ِّالا  َهَُّوقال  ُهّللا  َءاشا  م_

هدو ي_ك_ي رتشگنا ب_ ود  ار  ترـضح  نآ  هک  اریز  دـنرادن ، مه  اب  تافانم  تیاور  ود  نیا  ك_ه  _د : يو ف_ق_ي_ر گ_
_ي ب_ن سو زا م_ هدر  تــیاور ك_ ینیلک  خیـــش  هچناــنچ  دوــب  هدیـــسر  يو  هــب  شردــپ  زا  ير  _گ_ يد شدو و  زا خ_
 ، شردـپ رتـشگنا  شرتـشگنا و  شق  زا ن_ مـال  _ سلا هیلع  اـضرلا  نسحلاوـبا  ترـضح  زا  مدرک  لا  ؤـس  تفگ :  هک  نمحرلادـب  ع_
هک تسا  نامه  رتشگنا  نیا  و  تسا ،  هّللا  یبسح  مردـپ  رتشگنا  شقن  تسا و  ِهّللِاب )  ِّالا  َهَُّوقـال  ُهّللا  َءاـشام  نم (  رتشگنا  شقن  دومرف :

نم
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(12  .) منک یم  متشگنا  رد 

فالآ _ه  یل _ا ع_ ضرلا یـسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  انالوم  ابرغ  هاـنپ  ایفـصا و  هدـبز  نماـض  ماـما  خـیرات  رد  _م :  هد با  ب_
ءا _ن_ ثلا _ح_ي_ه و  تلا

مالسلا هیلعاضرلا  یسوم  نب  یلع  همئالا  نماث  قالخا  مراکم  رخافم و  _ب و  قا زا م_ن_ ير  رد م_خ_ت_ص_ مود :  ف_ص_ل 

لوا تمسق 

رد _ت ك_ه  سا ناد  هـن چ_ن_ مالـسلا  هـیلع  اـضرلا  یـسوم  نـب  یلع  نسحلاوـبا  ترـضح  بقاـنم  لـئاضف و  هـک  داـب  فوـشکم 
ار باــنج  نآ  لـــئاضف  _ق_ي_ق_ه  حـــلا _د و ف_ي  ناو نآ ت_ _ص_ءا  حا _د و ي_ا ك_س  يآ نا  ح_ي_ز ب_ي_

 . تسا ندرمش  نامسآ  ناگراتس  ندومن  ءاصحا 

 ( : ُِبتُْکلا رئاس  یف  امَک  ِنُومْءاَْملا  َْدنِع  ْوَا  ِِبقانَْملا  یف  امَک  دیشَّرلا  نوراه  َْدنِع  َوُه  ِِهلْوَق َو  ٍساو ف_ي  _َ نو _ُ بَا َدا  _ جَا َ_ْد  َقل َو  ) 

اّرُط ِساّنلا  ُدَحْوَا  َْتنَا  یل  َلیق 

ِْهیِدَبلا ِرعِش  يرَْولا َو  مُولُع  یف 

ٌماِظن ِمالَْکلا  ِرَهْوَج  ْنِم  ََکل 

ِهینَتُْجم ْيَدَی  یف  َّرُّدلا  ُرِْمُثی 

یسُوم ِْنبا  َحْدَم  َتْکَرَت  ام  یلَعَف 

ِهیف َنْعَّمَجَت  یتَّلا  َلاصِْخلا  َو 

ٍماِما َحْدَم  ُعیطَتْسَاال  ُْتُلق 

(13) ِهیبَال امِداخ  ُلیْربِج  َناک 

بنج رد  هـک  راوـگرزب  نآ  لـئاضف  زا  ير  _ر چ_ن_د خ_ب_ كذ كر و ت_ي_م_ن ب_ه  و م_ا ب_ه ج_ه_ت ت_ب_
 : مینک یم  افتکا  راحب  زا  تسا  يا  هرطق  هلزنم  هب  وا  لئاضف 

هـک گ_ف_ت يوره  تلـّـصلاوبا  زا  هدرک  تـیاور  یــسربط  خیــش  تــسا :  تر  نآ ح_ض_ مــل  تر ع_ رد ك_ث_ لوا _ 
نم هچنآ  لثم  هب  داد  تداهش  هکنآ  رگم  یملاع  ار  وا  دیدن  مالـسلا و  هیلع  اضرلا  یـسوملا  نب  یلع  زا  ير  _ت_ ملا مد ع_ _ يد ن_

ات ار  نیملکتم  اهقف و  نایدا و  ءاملع  زا  یتعام  هدد ج_ ياهـسلجم م_ت_ع_ رد  نومءام  درک  عمج  هک  قیقحت  هب  و  مداد ،  تداـهش 
ناشدوخ روصق  وا و  تلیضف  رب  دندرک  رارقا  یگمه  درک و  هبلغ  ناشیا  مامت  رب  ترـضح  نآ  دننک و  ملکت  هرظانم و  ترـضح  نآ  اب 
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ها _ گر _د و ه_ ندو رایسب ب_ هنیدم  رد  املع  هرونم و  هضور  رد  متسشن  یم  نم  دومرف  یم  هک  ترـضح  نآ  زا  مد  و ش_ن_ي_
عو _ جر _د ج_م_ي_ع_ا ب_ه م_ن  ند _ز م_ي ش_ جا يا ع_ هلءا  زا م_س_
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(14  .) متفگ یم  باوج  نم  دنداتسرف و  یم  نم  يارب  ار  دوخ  هلکشم  لئاسم  _د و  نداد م_ي 

شرد ك_ه زا پ_ مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  نب  قاحـسا  نب  دّمحم  ارم  در  _ث ك_ يد ّ_تل گ_ف_ت و ح_ صلاو _ با
یل ب_ن ردار ش_م_ا ع_ ب_ دـالوا م_ن !  يا  هک  دومرف  یم  دوخ  نارـسپ  اـب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مردـپ  تفگ  م_ي 

انامه ار ، وا  تاشیامرف  دینک  ظفح  ار و  دوخ  نید  ملاعم  دینک  لا  ؤس  وا  زا  تسا  دّمحم  لآ  ملا  مال ع_ _ سلا _ه  یل _ي ع_ سو م_
رر ب_ه م_ن م_ي مـال ك_ه م_ك_ _ سلا _ه  یل ّ_د ع_ تر ج_ع_ف_ر ب_ن م_ح_م مرد ح_ض_ زا پ_ مدینـش  نم 

مدرک یم  كرد  ار  وا  نم  شاک  يا  تسا و  رد ص_بل ت_و  مال  _ سلا _ه_م  یل ّ_د ع_ لآ م_ح_م ملاـع  گ_ف_ت ك_ه 
(15  .) تسا مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  مانمه  وا  انامه 

ترــــضح هـــک  مدـــیدن  زگره  تـــفگ  هـــک  ساـــبعلا  نـــب  مـــیهار  _ با زا  هدر  _ت ك_ ياور قود  ش_ي_خ ص_ مود _ 
ار ق_ط_ع مالک ك_س_ي  زگره  هک  مدیدن  دـنک و  افج  شیوخ  مالک  هب  ار  یـسک  مالـسلا  هیلع  _ا  ضرلا _س_ن  حـلاو _ با
وا رودقم  هک  ار  يدحا  _ت  جا در ح_ در ن_ك_ و  دوخ ، مالک  زا  دوش  غراف  ات  دـیوگ  ینخـس  وا  نخـس  نایم  رد  ینعی  دـن ، ك_

، دومرف یمن  هیکت  دوخ  سیلج  لباقم  سلجم ،  رد  و  دومرفن ، زارد  اپ  دوب  هتسشن  وا  اب  هک  یسک  روضح  رد  یهاگچیه  دروآرب و  دوب 
ار دوخ  ناهد  بآ  هک  مدیدن  یهاگچیه  دهد و  شحف  دیوگ و  دـب  دوخ  نامالغ  یلاوم و  زا  یکی  هب  هک  ار  وا  مدـیدن  یتقو  چـیه  و 

دو _ مر تول م_ي ف_ نوچ خ_ دوب و  مسبت  وا  هدنخ  هکلب  دنک  هقهق  دوخ  هدنخ  رد  هک  دیدن  یهاگچیه  دنکفا و  رود 
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یم لیم  ماعط  اهنآ  اب  و  وا ، روخاریم  نابرد و  یتح  دـیبلط  یم  هرفـس  رـس  مامت  ار  دوخ  کـیلامم  دـنداهن  یم  وا  دزن  ماـعط  ناو  و خ_
یم رایـسب  هزور  دوب و  رادـیب  حبـص  هب  ات  بش  لوا  زا  ار  اهبـش  رتشیب  دـیباوخ و  یم  مک  اهبـش  هک  دوب  نآ  بانج  نآ  تداع  دومرف و 

تو ن_ش_د و وا ف_ زا  دشاب  هام  نایم  هبنـشراهچ  هام و  رخآ  هبنـشجنپ  هام و  لوا  هبنـشجنپ  هک  هام  ره  زا  زور  هس  هزور  تفرگ و 
درک و یم  ناسحا  رایس  تر ب_ نآ ح_ض_ و  _ت ،  سا _ر  هد هزور  _ل  زور م_ق_با _ن س_ه  يا هزور  دو : _ مر م_ي ف_
_ر ك_س_ي گا پ_س  دو ، را ب_ رد ش_ب_ه_يا ت_ وا  _تا  قد یناهنپ و ب_ي_ش_ت_ر ص_ رد  داد  یم  هقدص 

دینک _ق ن_ يد _ت پ_س ت_ص_ سا هد  _ يد رد ف_ض_ل  ار  تر  نآ ح_ض_ نا ك_ن_د ك_ه م_ث_ل  گ_م_
رد دنتسشن و  یم  ریـصح  يور  رب  اهناتـسبات  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  هک  تسا  لوق  دابع م_ن_ یبا  نب  دّمحم  زا  و  ار ، وا 
یم نوریب  مدرم  يارب  نوــچ  دندیـــشوپ و  یم  _ت  شرد _ظ و  یل _ه ه_يا غ_ ما ســال و ج_ يور پ_ نا ب_ر  _س_ت_ مز

(16) .دندومرف یم  تنیز  دندمآ 

_ا ضر ما  _ ما تر  هاگره ح_ض_ هک  تسا  هدرک  تیاور  دالخ  نب  رمعم  زا  شردـپ  زا  یقرب  دّـمحم  نب  دـمحا  لجا  خیـش  موس _ 
زا دوب  هرفس  رد  هک  یماعط  ره  زا  تشاذ و  یم گ_ دوخ  هرفس  کیدزن  یگرزب  هساک  درک  یم  لیم  ما  مال ط_ع_ _ سلا _ه  یل ع_

دننک شخپ  نیکاسم  رب  هک  درک  یم  رما  سپ  _ت  شاذ _ه م_ي گ_ سا نآ ك_ رد  تشاد و  یم  رب  يرادـقم  وا  عضاوم  نیرتهب 
_ل صا ح_ ( 17  ( ) َ_ه َ_ب َ_ق ْعلا َ_َم  َ_ح ْ_ت قا َ_َال  ف هیآ (  درک  یم  توالت  تقو  نآ 
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رد _ل ب_ه_ش_ت  ها _ح_با م_ي_م_ن_ه و  صا _ك_ه  نآ نآ  زا  _تا ب_ع_د  يآ _ف_ه و  ير _ه ش_ يآ _ن  يا
نآ ع_ق_ب_ه _د و  نو _ل م_ي ش_ خاد _ت ن_ف_س  فــــــلا _ر س_خ_ت و م_خ_ ما ي_ع_ن_ي  ع_ق_ب_ه ، 

تبارق ياراد  هک  یمیت  _ن_گ_ي ب_ه ي_ سر زور گ_ رد  تسا  ندـیناروخ  ماعط  ای  تیقر  زا  تسا  يا  هدـنب  ندر  دازآ ك_
یم مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  سپ  دشاب ، نی  یگراچیب و ف_ق_ر و خ_كا ن_ش_ زا  هک  ینیکـسم  ای  دـشاب  یـشیوخ  و 

یهار ناشیا  يارب  داد  رارق  سپ  درادـن  هدـنب  ندرک  دازآ  تردـق  یناسنا  دو ك_ه ه_ر  _ا ب_ ناد زع و ج_ل  دـنوادخ  هک  دومرف 
هب دریگ و  تشهب  هار  نآ  ببـس  هـب  دـناوتب  یـصخش  ره  هـک  داد  رارق  ار  ماـعطا  هدـنب  ندرک  دازآ  لـباقم  ینعی  تـش ،  ب_ه ب_ه_

(18) .دور تشهب 

ثیدـح تفگ :  هک  یفوص  ییحی  نب  دّـمحم  زا  یقهیب  یلعوبا  مکاـح  زا  هدرک  تیاور  نو ع (_ ع_ي_ رد (  قود  ش_ي_خ ص_
ام سپ  هفوک ،  رد  مدوب  داز  هناخ  نم  دندیرخ و  هفو  زا ك_ زینک  دنچ  اب  ارم  هک  تفگ :  دوب _  ردغ  وا  مان  و  مردپ _  ردام  ارم  درک 

ماما هب  وا  ارم  سپ  رایـسب ، رز  بیط و  برـش و  لکا و  هار  زا  میدوب  یتشه  رد ب_ وا  _ه  نا رد خ_ اـیوگ  دـندروآ و  نومءاـم  دزن  ار 
یم رادی  رد ش_ب ب_ ار  هک م_ا  دوب  نابهگن  ام  رب  ینز  متفاین و  ار  اهنآ  مدمآ  وا  هناخ  هب  نوچ  دیـشخب و  مالـسلا  _ه  یل اضر ع_
میآ نوری  وا ب_ _ه  نا زا خ_ مدر ك_ه  وزرآ م_ي ك_ نم  سپ  دوب  رت  تخـس  ام  رب  همه  زا  نیا  تشاد و  یماو  زامن  هب  درک و 

نب هّللادبع  وت  دج  هب  ارم  ات 
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ینز چـیه  نم  تفگ :  یلوـص  مدـش ،  لـخاد  تشهب  رد  هک  مد گ_ف_ت_ي  _ مآ وا  _ه  نا نو ب_ه خ_ دیـشخب و چ_ ساـبع 
لا دــص س_ اـنیمخت  درمب و  داــتفه  تـسیود و  هنــس  رد  وا  و  وا ، زا  رت  ما و س_خ_ي  هد  _ن ج_ يا زا  _ر  تـل _ قا مدــیدن ع_
زا نـــم  وا م_ي گ_ف_ت :  _د ، ند _ي_ سر ار م_ي پ_ مــــال  _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر ما  _ ما وا خ_ب_ر  زا  _ت و  شاد

بال و م_ش_ك ب_ه نآ گ_ زا  دعب  درک و  یم  روخب  يدنه  دوع  هب  هک  مدید  یم  هکنیا  زا  ریغ  مرادـن  دای  زیچ  چـیه  وا  لاوحا 
رب رـس  تفر و  یم  هدجـس  هب  سپ  درک  _ت م_ي  قو لوا  رد  در  زا ص_ب_ح ك_ه م_ي ك_ در و ن_م_ را م_ي ب_ ك_

زاوآ تسناوت  یمن  یسک  و  دش ، یم  راوس  ای  تسشن  یم  مدرم  ياهراک  يارب  تساخ  یم  رب  سپ  دش  یم  دنلب  باتفآ  ات  تشاد  یمن 
نم و هدـج  نیا  هب  تسج  یم  كربـت  هّللادـبع  نم  دـج  تفگ و  یم  نخـس  مک  مدرم  اـب  دوب و  هک  ره  وا  هنا  رد خ_ دـنلب ك_ن_د 
_د، دازآ ب_شا وا  گر  زا م_ دادرارق ك_ه ب_ع_د  ینعی  تخاــس ،  هّربدــم )  ار (  وا  دیــشخب  يو  هـب  ار  وا  ماــما  هـک  يزور 

شوـــخ ار  وا  زی  _ن ك_ن_ يا زا  _ل ش_د  خاد وا  _ر ب_ر  _ن_ف ش_عا حا سا ب_ن  وا ع_ب_ يوـــلا  _ت_ي خ_ قو
: دناوخب سابع  تسا ،  هربدم  نیا  تفگ :  شخبب ،  نم  هب  ار  نیا  تفگ  نم  دج  هب  دمآ 

ُرْدَْغلا ِکِمْسِاب  نِّیُز  ُرْدَغ  َای 

ُرهَّدلا ِِکب  ْنِسُْحی  َْمل  َءاسَا َو  َو 

 ، لاد ب_ي ن_ق_ط_ه ب_ه غ_ي_ن ب_ا ن_ق_ط_ه و  _ت ،  سا رد )  غ_ _ا (  بــــــــــــــــلا ما ك_ن_ي_ز غ_ ن_
لا _ث_ ما بر  _ي و ع_ _يا فو ي_ع_ن_ي ب_ي 
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ییاـفو یب  هب  یمـسم  يا  ینعی  تسا ؛  ناـشیا  نازینک  ياـهمان  زا  مه  هک  هرداـغ  لـثم  ما م_ي ك_ن_ن_د  _ه_ا ن_ ما _ن ن_ يا
.داهن ییافو  یب  ار  وت  مان  هک  راگزور  وت  اب  درکن  بوخ  در و  و ب_د ك_ _ي ،  _يا فو ما ت_و ب_ي  تفرگ ب_ه ن_ تنیز 

(19)

اضر ماما  تر  _ز ح_ض_ گر مدیدن ه_ تفگ  هک  هدرک  تیاور  سابع  نب  میهاربا  زا  ناوکذوبا  زا  قباس  دنس  هب  زین  و  مجن _  پ_
تسا و هتـشذگ  وا  ناـمز  اـت  شیپ  ناـمز  رد  هک  یلاوـحا  هب  رتاـناد  وا  زا  مدـیدن  و  دـنادن ، دنـسرپب و  يزیچ  وا  زا  هک  ار  مالـسلا  هیلع 

نآرق زا  همه  دروآ  یم  هک  اهلثم  وا و  باوج  وا و  نخـس  همه  تفگ و  یم  باوج  وا  یلا و  ؤس  ره  هب  دومن  یم  ناحتما  ار  وا  نومءام 
هب زگره  اـما  منک  یم  مت  زور خ_ هس  زا  رتـمک  رد  مهاوخ  رگا  تفگ :  یم  درک و  یم  متخ  ار  نآرق  زور  هس  ره  رد  وا  دوب و  عزتـنم 

دو و هد ب_ _ مآ دور  رد چ_ه چ_ي_ز ف_ یم ك_ن_م ك_ه  رکفت  نآ و  رد  منک  یم  رکف  هـکنآ  رگم  مرذـگ  یمن  يا  هـیآ 
(20  .) منک یم  متخ  زور  هس  ره  هب  يور  نیا  زا  هدش  لزان  _ت  قو ماد  رد ك_

داتسرف يا  هیراج  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  يارب  نومءام  هک  هدرک  تیاور  ینسح  میهاربا  زا  روکذم  باتک  رد  زین  و  ش_ش_م _ 
دیمرب دش و  هتفرگ  دیدب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  رد  يوم س_ف_ي_د  يریپ و  رثا  كزینک  دندروآ  ترضح  نآ  دزن  ار  وا  نوچ 

تشاگن وا  هب  ار  تایبا  نیا  دینادرگ و  زاب  نومءام  هب  ار  وا  دیدب  نآ  ترضح  نوچ 
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:

ُبیشْملا یِسْفَن  یِلا  یِسْفَن  یعَن 

ُبیبَّْللا ُظِعََّتَی  ِْبیَّشلا  َْدنِع  َو 

ُهادَم یِلا  ُبابَّشلا  َیلَو  ْدَقَف 

ُبوُؤَی ُهَعِضاوَم  يرَا  ُتْسَلَف 

الیوَط ُُهب  ُْدنَاَو  ِهیْکبَاَس 

ُبیُجی یسَع  ََّیِلا  ُهوُعْدَا  َو 

ُْهنِم َتافْدَق  يذَّلا  َتاْهیَه  َو 

ُبوُذَکلا ُسْفَّنلا  ِِهب  ینیّنَُمت 

یسْءاَر ضاَیب  ِتاِیناغلا  َعارَو 

ُبیشَی َُهل  ُءاقَْبلا  َّدُم  ْنَم  َو 

یّنَع َنْدُجَی  ناسِْحلا  َْضیبلا  يَرَءا 

بیصن انل  نهنارجه  یف  و 

ابیبح یضَم  ُبابَّشلا  ِنُکَی  ْنِاَف 

ُبیبح یل  اْضیَا  َْبیَّشلا  َّنِاَف 

یّتَح ِهّللا  يَْوقَِتب  ُُهبَحْصَءاَس 

؛ ُبیرَْقلا ُلَجَْالا  اَنَْنَیب  َقِّرَُفی 

ير پ_ن_د دز پ_ي_ ن_ داد و  م_ن  ار ب_ه  م_ گر  م_ يو س_ف_ي_د خ_ب_ر  م_ ير و  ي_ع_ن_ي پ_ي_
دوز دوخ  عضو  هب م_ ددرگ  زاـب  وا  هک  منیب  یمن  سپ  دوخ  تیاـهن  يوس  هب  درک  تشپ  یناوج  قـیقحت  هب  لـقاع  در  م_ي گ_ي_

یناوج تاهیه  دـنک و  تباـجا  _د  دو ش_يا يو خ_ شمناوخب س_ زارد و  یناـمز  وا  رب  منک  هحون  یناوج و  رب  میرگب  هک  دـشاب 
_ي_د و نا _ سر _ك_ن_د و ب_ت_ فا وا م_ي  يوزرآ  رد  ار  شیدــنا م_ غورد  سفن  دــیاین ، زاــب  تــسد  زا  تــفر  هــک 
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هک منیب  یم  ددرگ ، ریپ  دـبای  دادـتما  وا  ءاـقب  دـنامب و  رید  هک  ره  نم و  رـس  يدیفـس  ار  لا  نا ب_ا ج_م_ _ نز _ي_د  نا _ مر ب_
یناو رگا ج_ سپ  تسا  هرهب  بیـصن و  ارم  ناـشیا  نارجه  رد  نم و  زا  دـننک  یم  هراـن  نا س_ف_ي_د ن_ي_ك_و ك_ _ نز
لجا ام  نایم  دـنک  ادـج  ات  ادـخ  ياوقت  هب  منک  یهارمه  وا  اب  دـشاب  دوز  تسا  نم  تسود  مه  يریپ  دوب  تسود  هک  یتلاح  رد  تفر 

(21  .) کیدزن

 : هدومرف اجنیا ، رد  شرکذ  تسین  تبسانم  یب  هک  هتفگ  يرعش  دنچ  ینعم  نیا  رد  یماظن  خیش  هک  _د : يو فل گ_ م_ؤ 

ریبدت هچ  ار  يریپ  تفگ  یناوج 

ریپ موش  نوچ  دزیرگ  نم  زا  رای  هک 

راتفگ زغن  ریپ  داد  شباوج 

رای زا  يزیرگب  مه  وت  يریپ  رد  هک 

رس نآ  رب 
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دزیر بامیس  نامسآک 

دزیرگ يداش  همه  زا  بامیس  وچ 

مالسلا هیل  _ا ع_ ضر ماما  ترـضح  سلجم  رد  نم  تفگ :  هک  یمق  هزمح  نب  عسیلا  زا  هدرک  تیاور  ینیلک  خیـش  ه_ف_ت_م _ 
زا _د  ندر لا م_ي ك_ يرا و س_ؤ  قلخ ب_س_ي_ بانج  نآ  دزن  رد  دوب  هدـش  عمج  بانج و  نآ  اـب  متفگ  یم  نخـس  مدوب 

 ( ! ِهّللا ِلوُسَر  َْنباَی  کیَلَع  ُمالَّسلَا  تفگ ( :  سپ  نوگ  مدنگ  تماق  دنلب  يدرم  دش  لخاد  ها  _ گا مار ك_ه ن_ لال و ح_ ح_

جح زا  مالـــــسلا  مــــهیلع  داد ت_و  _ جا نارد و  نا پ_ _ت_ سود نا ت_و و  _ت_ سود زا  _م  يدر م_ي ب_شا م_ن م_
ب_ه ك_ه  يز  چ_ي_ م_ن  ب_ا  ن_ي_س_ت  و  ار  ما  ن_ف_ق_ه  ما  هدر  ك_ گ_م  و  ما  _ش_ت_ه  گر ب_
_د نواد مرهـش و خ_ يوس  هب  دـیتخادنا  یم  هار  ارم  هک  دـیدرک  یم  يرکف  رگا  سپ  مناسرب  ار  دوخ  لزنم  نآ ي_ك  س_ب_ب 
زا مهد  یم  قدـصت  دوـخ  رهـش  هب  مسرب  هک  یتـقو  رد  سپ  مرادـلام )  ینغ و  مرهـش  رد  نـم  ینعی   ) هداد ب_ر م_ن ن_ع_م_ت 

: دومرف وا ، هب  ترضح  متسین ،  هقدص  قحتس  نم ف_ق_ي_ر و م_ هک  نوچ  نم  هب  ییامرف  یم  ءاطع  هک  يزیچ  نآ  هب  امش  بناج 
یناسارخ و نآ  دنام  یقاب  دندش و  هدنکارپ  هکنآ  ات  تفگ  یم  نخـس  ناشیا  يارب  مدرم و  هب  درک  ور  دنک و  تمحر  ارت  ادخ  نیـشنب 
رد ار  _ي_د م_ هد _ص_ت م_ي  خر _ا  يآ دو : _ مر پ_س ف_ ير و خ_ي_ث_م_ه و م_ن ،  نا ج_ع_ف_ _م_ یل س_

سپ .دروآ  شیپ  ار  وـــت  راـــک  دـــنوادخ  تــفگ :  نا  _م_ یل پ_س س_ مر ؟  _ت_ن ب_ه ح_ فر ي_ع_ن_ي  لو ،  _ خد
نوریب تسب و  ار  رد  دمآ و  نوریب  سپ  دنام  یتعاس  دش و  هر  _ل ح_ج_ خاد _ت و  سا _ خر ب_
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: دومرف سپ  اجنیا ، رد  مرضاح  درک : ضرع  یناسارخ ؟  تسا  اج  ك_ دو : _ مر رد و ف_ يالا  زا ب_ ار  كرا  تسد م_ب_ دروآ 
بناج زا  ار  نآ  هدم  هقدص  وا و  هب  وش  كربتم  دوخ و  ياهتفلک  جراخم و  يارب  وا  هب  يوج  تناعتسا  ار و  یفرـشا  تسیود  نیا  ریگب 

محر يداد و  رفاو  ياـطع  موـش !  وـت  يادـف  تفگ :  نامیلـس  دـمآ ، نوریب  سپ  ینیبـن ،  ارم  وـت  منیبـن و  ارت  نم  هـک  ور  نوریب  نـم و 
تلذ _ك_ه ب_ب_ي_ن_م  نآ سر  زا ت_ دو : _ مر ف_ يد ؟  _ نا _ شو وا پ_ زا  ار  كرا  يور م_ب_ ارچ  سپ  يدوـمرف 

اد لو خ_ _ سر _ث  يد يد ح_ _ا ن_ش_ن_ي_ يآ _ت_ش !  جا ندروآر ح_ وا ب_ه ج_ه_ت ب_ يور  رد  ار  لا  س_ؤ 
_ت ب_ا سا لدا  هد ن_ي_ك_ي م_ع_ نا ك_ن_ن_ ار ك_ه پ_ن_ه_ مــــل  هــــلآ و س_ _ه و  یل هـــــّللا ع_ یل  ص_
و _ت  سا لوذ  م_خ_ يد  ب_ هد  ك_ن_ن_ _ش_ءا  فا و  شل ،  ع_م_ ي_ع_ن_ي  ح_ج  دا  ه_ف_ت_

: ار لوا  مال  يد ك_ _ا ن_ش_ن_ي_ يآ _ت ،  سا هد  هد ش_ _ يزر _ مآ نآ  هد  _ن_ نا _ شو پ_

ًهَجاح ُِبلاُطا  امْوَی  ِِهتآ  یتَم 

؛ ِِهئاِمب یهْجَو  یلهَا َو  ُْتعَجَر 

دوخ لها  يوس  هب  مدرگ  یم  رب  مور  وا  دزن  یتجاح  تهج  هب  يزور  رگا  هک  تسا  یسک  نم  حودمم  هک  تسا  نآ  نومـضم  لصاح 
(22  .) موش یمن  راتفرگ  لا  ؤس  تلذم  هب  هک  دنک  یم  راتفر  يوحن  تسا ،  یقاب  دوخ  ياج  هب  نم  يوربآ  و 

نآ زا  سپ  هدرک  لـــــقن  ار  _ت  ياور _ن  يا _ب )  قا م_ن_ رد (  بو  _ شآ _ن ش_ه_ر  با ك_ه  _د : يو فــــل گ_ م_ؤ 
نیا هک  تفگ  لهـس  نب  لضف  درک ! شخب  ار  دوخ  لام  مامت  هفرع  زور  کـی  رد  ناـسارخ  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هک  هدومرف 

_ت مار غ_ دو : _ مر سپ ف_ تسا ،  تمینغ  هکلب  دومرف : تسا .  تمارغ 
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(23  .) یهتنا ار  تمارک  رجا و  ینک  نآ ط_بل م_ي  ار ك_ه ب_ه  يز  _ت_ه چ_ي_ بلا ن_ش_م_ر 

ند ب_ه _ي_ سر ّرب و ب_ح_ر و  رفس  رد  یتمالس  يارب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  هب  نتـسج  لسو  ناد ك_ه ت_ و ب_
زا هدومرف  ریبعت  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ترض  مالک ح_ رد  تشذگ  تسا و  عفان  تبرغ  مغ و  هود و  _ نا زا  _ي  صال _ن و خ_ طو

 : تسا ترضح  نآ  ترایز  رد  و  تما ، )  سردایرف  سرداد و  هب (  ترضح  نآ 

 ( . َناسارخ ناسارُخ ،  ُضْرَا  ِِهب  ْتَراص  ْنَم  ِنافْهَّللا َو  ِثْوَغ  یلع  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ) 

_ي_ن مز وا  _د ب_ه س_ب_ب  يدر نا و ك_س_ي ك_ه گ_ _ گرا سردا ب_ي_چ_ _ ير مـــــــال ب_ر ف_ س_
(24  .) هدومن ناسارخ  زا  مجعم )  رد (  يومح  ار  ینعم  نیا  دیشروخ ، لحم  نا  _ سار خ_

_ه یل اـضر ع_ ماـما  ترـضح  اـب  نـم  تـفگ  هـک  رایـس  نـب  یـسوم  زا  هدرک  تـیاور  بو  _ شآ _ن ش_ه_ر  با ه_ش_ت_م _ 
 ، نا نو و ف_غ_ يادـص ش_ي_ مدینـش  هک  سوـط  ياـهراوید  هب  ترـضح  نآ  دوـب  هدـش  _ك  يدز مدو و ن_ مـال ب_ _ سلا

درک و یلاخ  باکر  زا  اپ  مدیـس  مدید  داتفا  هزا  هب ج_ن_ مهاگن  نوچ  يا  هزانج  هب  میدروخرب  هاگان  متفر  ادص  نآ  پ_س پ_ي 
دوخ دازون  هرب  هکنانچ  دینابـسچ  هزانج  نآ  هب  ار  دوخ  در پ_س  _د ك_ نل ار ب_ وا  تفر و  هزانج  کیدزن  دـش و  هدایپ  بسا  زا 

زا ار  ناتـسود م_ا  زا  یتسود  هزاـنج  دـنک  تعیاـشم  هکره  رایـس ! نب  یـسوم  يا  دومرف : نم و  هب  درک  ور  سپ  .دنابـسچ  رداـم  هب  ار 
ربق کیدزن  ار  هزانج  نوچ  و  تسی .  وا ن_ رب  یهانگ  چیه  هک  هدش  دـلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دـننام  دوش  نوریب  دوخ  ناها  گ_ن_

مدید دنداهن  نیمز  رب 
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سپ دـیناسر  هزانج  هب  ار  دوخ  ات  درک  راـنک  ار  مدر  _ت و م_ فر فر م_ي_ت  ار ب_ه ط_ مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  دوخ  دـیس 
_گ_ر يد تعاـس  نیا  زا  دـعب  تشهب  هب  ارت  داـب  تراـشب  نـالف !  نب  نـالف  يا  دوـمرف : داـهن و  وا  هـن  هـب س_ي_ ار  دوـخ  تـسد 

لا ار و ح_ _ن ش_خ_ص م_ي_ت  يا یـسانش  یم  ایآ  موش !  وت  يادـف  مدرک :  ضرع  نم  تسین .  وت  يارب  یـسرت  تش و  _ حو
؟ دــیدوب هدــماین  هدــیدن و  لاـح  ار ت_ا ب_ه  _ي_ن  مز _ن ب_ق_ع_ه  يا _ن_د ك_ه  گو اد س_ _ك_ه ب_ه خ_ نآ
رد ه_ر ص_ب_ح و لا ش_ي_ع_ه م_ا  _م_ عا دو  هضرع م_ي ش_ همئا  هورگ  اـم  رب  هـک  یتسنادـن  اـیآ  یـسوم !  يا  دوـمرف :

بوخ راک  رگا  وا و  زا  دنک  وفع  هک  میهاوخ  یم  ادخ  زا  میدید  ناشیا  لا  _م_ عا رد  ير  _ر ت_ق_ص_ي_ گا ما پ_س  ش_
(25) .وا يارب  زا  شاداپ  ینعی  رکش ، مییامن  یم  تلئسم  ادخ  زا  میدید  وا  زا 

مود تمسق 

رد مدو  مال ب_ _ سلا هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  اـب  نم  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  يرفعج  نامیلـس  زا  ینیلک  ش_ي_خ  ن_ه_م _ 
سپ ترـضح  نآ  اـب  متفر  سپ  ناـمب .  نم  دزن  بشما  نم و  اـب  درگرب  دوـمرف : ملزنم  هـب  مورب  متـساوخ  نو  یل پ_س چ_ ش_غ_

یم يراک  لگ  لوغشم  دید  دوخ  نا  _ مال در ب_ه غ_ باتفآ پ_س ن_ظ_ر ك_ بورغ  تقو  هناخ  هب  ترـضح  نآ  دش  لخاد 
در نیا م_ راک  تسیچ  دومرف  تسین  ناشیا  زا  هک  ناشیا  اب  ار  یهایس  دید  هاگان  نآ  ریغ  ای  ناروتـسر  يارب  هیخا  نتخاس  يارب  دنـشاب 

: دنتفگ _د ؟ يا هدر  وگتفگ ك_ ار  شدزم  دومرف : میهد ،  یم  وا  هب  يزیچ  ام  ار و  ام  دنک  یم  کمک  دنتفگ : ام ؟ ب_ا ش_
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_ه و نا _ يزا ار ب_ه ت_ نا  _ش_ يا دز  دروآ و  ور  ترـضح  سپ  میهدـب .  وا  هب  هچره  هب  اـم  زا  دوـش  یم  یـضار  درم  نیا  هن ، 
نم دومرف : دـیروآ ، یم  دراو  ناـتدوخ  رب  تیذا  هچ  يارب  موـش !  وـت  يادـف  متفگ :  نم  یتخـس ،  بضغ  راـک  نیا  يارب  درک  بضغ 
ناد شترجا و ب_ رد  وا  اب  دـننک  هعطاقم  رگم  دـنکب  يراک  ناشیا  اب  یـسک  هکنیا  راک و  نیا  لثم  زا  مدر  یهن ك_ ار  ناشیا  ررکم 

ار شترجا  لباقم  هس  شراک  نآ  يارب  ینک  دایز  وت  سپ  هعطاقم  نودـب  وت  يارب  دـنکب  راـک  يد ك_ه  _ حا ك_ه ن_ي_س_ت 
ار شدزم  وا  _ي ب_ه  هد وا پ_س ب_ يدر ب_ا  هعطاـقم ك_ رگا  ار و  شدزم  يداد  مک  وـت  هک  دـنک  یم  ناـمگ  هـکنآ  رگم 

(26) .ار یتدایز  نآ  دراد  روظنم  ار و  نآ  دناد  یم  هبح  کی  شدزم  رب  يدرک  دایز  رگا  يدرک و  افو  هکنآ  هب  ارت  دنک  یم  شیاتس 

مـشح مامت  درک  یم  عم  درک ج_ یم  تولخ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  نوچ  تفگ :  هک  مداخ  رـسای  زا  هدـش  تیاور  مهد _ 
داد یم  سنا  ناـش و  _ يا _ت ب_ا  فر سنا م_ي گ_ تفگ و  یم  نخـس  ناـشیا  اـب  دوخ و  دزن  گرزب  کـچوک و  زا  ار  دوـخ 

ار ماجح  روخآ و  ریمات  یگرزب  کچوک و  تشاذگ  یمن  ماعط  ناوخ  رب  تسـشن  یم  هاگره  هک  دوب  نانچ  ترـضح  نآ  و  ار ، ناشیا 
يالاب س_ر مداتـسیا  رگا  ام  هب  ترـضح  دومرف  هک  تفگ  رـسای  و  شا ،  هرف  شدو س_ر س_ ار ب_ا خ_ وا  دناشن  یم  هکنآ  رگم 

یم اسب  دیوش و  غراف  ات  دیزیخنرب  دیروخ  یم  اذغ  ام  ش_م_ا و ش_
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اذغ لوغشم  نا  _ش_ يا _د ك_ه  ندر ضر م_ي ك_ _د ع_ ناو ار م_ي خ_ _ا  ها زا م_ ترـضح ب_ع_ض_ي  نآ  هک  دش 
(27) .دیوش غراف  ات  ار  ناشیا  دیراذگب  دومرف  یم  دنندروخ 

هب شترفاسم  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  اب  مدوب  تفگ :  هک  خلب  لها  زا  يدرم  زا  هدرک  تیاور  ینیلک  خیـش  _م _  هدزا ي_
متفگ سپ  ناـشیا  ریغ  ناـها و  زا س_ي_ ار  دو  یلاو خ_ نآ م_ رب  درک  عمج  ار و  دوـخ  ماـعط  ناوـخ  دـیبلط  يزور  سپ  ناـسارخ 

تسا و کی  یلاعت  كرابت و  ام  راگدرورپ  انامه  شاب !  تکاس  دومرف : يدرک ،  یم  راوس  ار  اهنآ  ماعط  ناوخ  شاـک  موش !  تیادـف 
(28  .) تسا لامعا  هب  ءازج  تسا و  کی  ام  ردپ و  ردام و 

لضف _ت_ي  قو _ن  کل _ا  _يا عر ءار و  تر ب_ا ف_ق_ نآ ح_ض_ لا  دو ح_ _ن ب_ يا ك_ه  _د : يو فل گ_ م_ؤ 
تجاح هچ  دومرف : درک و  دنلب  وا  بناج  هب  رس  ترضح  هکنآ  ات  داتسیا  تعاس  کی  دش ، دراو  ترضح  نآ  رب  نیتسایرلاوذ  لهس  نب 

هب درک  هراشا  هتـشون و  نم  يارب  نومءام  ینعی  نینم  ؤملاریما  _ت ك_ه  سا يا  هتـشون  نیا  نم !  ياـقآ  يا  هک  درک  ضرع  يراد ؟ 
لا و زا م_ دو  _ت_ه ب_ ساو وا خ_ _چ_ه  نآ دو  نآ ب_ رد  دو و  هدر ب_ وا ع_ط_ا ك_ نومءاـم ب_ه  هـک  هوـبح  باــتک 
ندر ب_ه م_ث_ل هب ع_ط_ا ك_ نومءاـم  زا  دیـشاب  یم  یلوا  امـش  هک  ترـضح  نآ  هـب  درک  ضرع  و  تنطلـس ،  كـال و  _ ما

یبا نآ ك_ت_ ار و  نآ  ناو  ب_خ_ دو : _ مر ترضح ف_ .دیـشاب  یم  نیملـسم  دهعیلو  امـش  هک  اریز  هدرک ؛  اطع  وا  _چ_ه  نآ
غراف نوچ  سپ  ار  نآ  دناوخ  یم  دوب و  هداتسیا  هتسویپ  سپ  یگرزب  دلج  رد  دوب 
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وت يارب  زا  لضف !  يا  ین  .َّل ي_ع_ _َ َّز َو ج _َ َهّللا ع ْ_َت  َ_ي قَّتَا اَم  اذه  انیَلَع  ََکل  ُلْضَف ! ای  دومرف : ترـضح  نآ ،  ندـناوخ  زا  دـش 
وا يراک  مکحم  هملک  کی  نیا  هب  ترـضح  و  لج .  زع و  دنوادخ  تفلاخم  زا  يزی  _ هر هک ب_پ_ یمادام  هتـشون  نیا  ام  رب  تسا 
هزا _ جا تر  _ت ك_ه ح_ض_ سا نآ  ضر  .در غ_ زا ك_ ار ب_ نآ  مــــــــــــه ش_ك_س_ت و ت_با  هــــــــــــب  ار 

 . تفر نوریب  هکنآ  ات  دادن  لضف  ن_ش_س_ت_ن ب_ه 

ترضح ات  داتسرف  ارم  نومءام  تفگ :  هک  تسا  هدرک  تیاور  كاحـضلا  یبا  نب  _ر  زا ج_با قود  ش_ي_خ ص_ _م _  هدزاود
زا مهد و  تکرح  سراف  زاوها و  هر و  هار ب_ص_ زا  ار  بانج  نآ  هک  ارم  درک  رما  مروآ و  ورم  هب  هنیدـم  زا  ار  مالـسلا  هیلع  اـضر 
رد نم  سپ  مناـسرب .  وا  هب  اـت  زور ح_ف_ظ ك_ن_م  رد ش_ب و  ار  نآ ج_ن_با  هک  درک  رما  زین  و  ار ، وا  مربـن  مـق  قـیرط 

لثم ار  يدر  مد م_ _ يد _ن_د ك_ه ن_ گو اد س_ ور و ب_ه خ_ _ن_ه ت_ا ب_ه م_ يد زا م_ مدوب  ترضح  نآ  تمدخ 
نآ ج_ن_با تدا  و ع_ یلاـعت ،  قـح  زا  فوـخ  تدـش  دوـخ و  تاـقوا  عـیمج  رد  ادــخ  رکذ  ترثـک  يوـقت و  رد  ترــضح  نآ 

دو م_ي يـال خ_ رد م_ص_ زا  مالـس ن_م_ زا  دـعب  درک و  یم  ادا  ار  حبـص  زاـمن  دـش  یم  حبــص  نوـچ  هـک  دو  نا ب_ چ_ن_
م_ي _ل  یل ت_ه_ ور  ت_ك_ب_ي_ و  ت_ح_م_ي_د  و  ت_س_ب_ي_ح  _ت_ه  سو پ_ي_ و  ن_ش_س_ت 
عوــل م_ي _ت_با ط_ فآ دا ت_ا  _ت_ سر وا م_ي ف_ لآ  لو و  _ سر تر  تاوـــل ب_ر ح_ض_ گ_ف_ت و ص_

یم دنلب  زور  ات  داد  یم  لوط  نادنچ  ار  هدجس  تفر و  یم  هدجس  نآ  زا  سپ  در  ك_
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زا سپ  باتفآ ،  لاوز  کیدزن  ات  دومرف  یم  هظعوم  ار  ناشیا  درک و  یم  ثیدح  مدرم  زا  ای  تشاد و  یم  رب  هدجـس  زا  رـس  سپ  دش ،
شـش تساـخ و  یم  رب  دـش  یم  لاوز  نوچ  درک و  یم  دوع  دوخ  يـال  دو و ب_ه م_ص_ یم ن_م_ دـیدجت  ار  دوخ  يوضو  نآ 

ُْلق هرو (  س_ زا ح_م_د ، لوا ب_ع_د  _ع_ت  كر رد  در  تئار م_ي ك_ _ت و ق_ شاذ هلفاـن ظ_ه_ر م_ي گ_ تعکر 
یم مالـس  یتعکر  ره  رد  دناوخ و  یم  ٌدَـحَا )  ُهّللا  َوُه  ُْلق  دـمح (  زا  دـعب  رگید  تعکر  راهچ  مود و  تعکر  رد  و  نُوِرفاْکلا )  اَهُّیَا  ای 
یم رب  دـش  یم  غراـف  _ع_ت  كر _ن ش_ش  يا زا  نو  دـناوخ و چ_ یم  تونق  تئارق  زا  دـعب  مود  تعکر  عوـکر  زا  شیپ  داد و 

تفگ یم  زامن  هماقا  نآ  زا  سپ  دروآ و  یم  اج  هب  ناذا  زا  هل ب_ع_د  _ فا رگید ن_ تعکر  ود  تفگ و  یم  زامن  ناذا  تساـخ و 
درک و یم  رهظ  زاـمن  هب  عورـش  تـفگ و  یم  زاـمن  هماـقا  نآ  زا  سپ  دروآ و  یم  اـج  هـب  ناذا  زا  دـع  هلفاـن ب_ رگید  تـعکر  ود  و 
ار ادــخ  تـفگ  یم  لـیلهت  داد ت_س_ب_ي_ح و ت_ح_م_ي_د و ت_ك_ب_ي_ر و  زا م_ي  مـال ن_م_ نو س_ چ_

یم رب  تشاد و  یم  رب  رس  سپ  ِهّلل ، ارْکُش  تفگ :  یم  هبترم  دص  هدجس  رد  دروآ و  یم  اج  هب  رکش  هدجس  سپ  دشاب  هتساوخ  هچنآ 
ُهّللا َوُه  ُْلق  هروس (  دمح ، زا  دـعب  تعکر  ود  ره  رد  دروآ و  یم  اج  هب  هلفان  زامن  تع  _ كر سپ ش_ش  رـصع ، هلفان  يارب  تساخ 

یتعکر ره  رد  دناوخ و  یم  ٌدَحَا ) 
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رگید تعکر  ود  سپ  تفگ ،  یم  رـصع  زامن  ناذا  تعکر  شـش  نیا  زا  دش  یم  غراف  نوچ  تفگ و  یم  مالـس  دـناوخ و  یم  تونق 
حیبست و داد  یم  مالس  نوچ  رصع و  زامن  هب  درک  یم  عورش  تفگ و  یم  هما  _ قا پ_س  دروآ ، اج م_ي  هب  تونق  اب  ار  رصع  هلفان 

نوچ هّللا و  دمح  تفگ  یم  هبترم  دص  تفر و  یم  هدجـس  هب  سپ  دـشاب  هتـساوخ  هچنآ  ار  ادـخ  تفگ  یم  لیلهت  ریبکت و  دـیمحت و 
ادا ار  برغم  زامن  تعکر  هس  تفگ و  یم  هماقا  ناذا و  _ت و  فر یم گ_ وضو  درک  یم  بورغ  باتفآ  دیـسر و  یم  نایاپ  هب  زور 

تکرح دوخ  يالـصم  زا  داد  یم  زامن  مالـس  نوچ  دناوخ و  یم  تونق  تئارق ،  زا  دـعب  عوکر و  زا  شیپ  مود  تعکر  رد  درک و  یم 
.دشاب هتساوخ  ادخ  هچنآ  تفگ  یم  لیلهت  ریبکت و  دیمحت و  حیبست و  درک و  یمن 

دز و _ي_ خر درک ت_ا ب_ یمن  ملکت  یـسک  اب  تشاد و  یمرب  هدجـس  زا  رـس  سپـس  دروآ  یم  اج  هب  رکـش  هد  پ_س س_ج_
تعکر را  _ن چ_ه_ يا زا  لوا  تعکر  رد  دروآ و  اـج  هب  تونق  هب  مـال  ود س_ هل ب_ه  _ فا زا ن_ _ع_ت ن_م_ كر را  چ_ه_

تسـشن و یم  دش  یم  غراف  تعکر  راهچ  نیا  نوچ  دناوخ و  یم  دیحوت  دـمح و  مود  تعکر  رد  و  َنُوِرفاْکلا )  اَهُّیَا  ای  ُْلق  دـمح و ( 
تساخ و یم  رب  سپ  بش  ثلث  بیرق  اـت  دومرف  یم  ثکم  سپ  درک  یم  راـطفا  سپ  دـشاب ، هتـساوخ  ادـخ  هچنآ  دـناوخ  یم  بیقعت 

مود و تعکر  رد  تونق  اب  دروآ  یم  اج  هب  ار  ءاشع  تعکر  راهچ 
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_د _ت_ه ب_شا ساو اد خ_ _چ_ه خ_ نآ دروآ  اد ب_ه ج_ا م_ي  _ر خ_ كذ تسشن و  یم  دوخ  يالصم  رد  مالـس  زا  دعب 
یم اـج  هـب  رکـش  هدجـس  بـیقعت  زا  دـعب  تـف و  _ل م_ي گ_ یل ریبـک و ت_ه_ ت_س_ب_ي_ح و ت_ح_م_ي_د و ت_

_ت سا _ي خ_ مر باو ب_ شار خ_ زا ف_ _ر ش_ب م_ي ش_د  خآ نو ث_ثل  تفر و چ_ یم  باوـختخر  هب  سپ  .دروآ 
_ت و فر یم گ_ وضو  درک و  یم  كاوسم  سپ  رافغتـسا  لیلهت و  ریبکت و  دیمحت و  حیبست و  هب  دوب  لوغـشم  یلا ك_ه  رد ح_
رد لوا  تعکر  رد  داد و  یم  مالـس  یتعکر  ود  ره  زا  دعب  هک  قیرط  نیدب  دش  یم  بش  هلفان  زامن  تعکر  لو ه_ش_ت  م_ش_غ_
هب رفعج  زامن  تعکر  راهچ  تعکر ،  ود  نیا  زا  دعب  دناوخ و  یم  ٌدَـحَا )  ُهّللا  َوُه  ُْلق  هبترم (  یـس  دـمح و  هبترم  کی  نآ  تعکر  ره 

دروآ و یم  اج  هب  ار  رگید  تعکر  ود  دش  یم  غراف  تعکر  شـش  نیا  زا  نوچ  درک و  یم  بش ح_س_با  زامن  زا  دروآ و  یم  اج 
یم ِنا )  ْ_س_ نِالا َیل  _َ یتَا ع ْلَه  هروس (  دمح و  مود  تعکر  رد  و  کلُملا )  َكَرابَت  هرو (  لوا ح_م_د و س_ _ع_ت  كر رد 
هـس دـمح ، زا  دـعب  تعکر  ره  رد  دروآ  یم  عفـش ب_ه ج_ا  زامن  تعکر  ود  تساخ و  یم  رب  داد  یم  زاـمن  مالـس  نوچ  دـناوخ و 
یم رب  دـش  یم  غراف  عفـش  زامن  زا  نوچ  دـناوخ و  تو م_ي  مود ق_ن_ _ع_ت  كر رد  دـناوخ و  یم  ٌدَـحَا )  ُهّللا  َوُه  ُْلق  هبترم ( 

هس دمح ، زا  دعب  تعکر  نیا  رد  دروآ و  یم  ار ب_ه ج_ا  _ر  تو زا  تعکر ن_م_ کی  تساخ و 
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یم عورـش  سپ  دـناوخ ، یم  قَلَْفلا )  ِّبَِرب  ُذُوعَا  ُْلق  هبترم (  کی  و  ساّنلا )  ِبَِّرب  ُذُوعَا  ُْلق  هبترم (  کـی  و  ٌدَـحَا )  ُهّللا  َوُه  ْلـُق  هبترم ( 
: دناوخ یم  تونق  رد  و  تونق ،  دناوخ  هب  درک 

امیف اَنل  ْكَراب  َْتیَّلَوَت َو  ْنَمیف  انَّلَوَت  َْتیَفاـع َو  ْنَمیف  اـِنفاع  َْتیَدَـه َو  ْنَمیف  انِدـْها  َّمُهّللَا  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَح َو  _ُ یل م _َ ِّل ع _َ َّم ص _ُ هّللَا ) 
َتْکَرابَت َْتیَداع  ْنَم  ُّزِعَیال  َْتَیلاو َو  َ_ْن  ُّلِذ م _َ يال ُهَّنِا  ْ_َك  َیل _َ ْ_ض_ي ع ُ_ق يال یـضْقَت َو  َکَّنِاَف  َْتیَـضَق  ام  َّرَـش  اـِنق  َْتیَطْعَا َو 

 ( . َْتَیلاعَت انَّبَر َو 

بیقعت و ندـناوخ  تهج  هب  تسـشن  یم  داد  یم  زاـمن  مالـس  نوچ  و  ََهبْوَّتلا )  ُُهلَئـسَا  َهّللا َو  رفْغَتْـسَا  تفگ (  یم  هبترم  داـتفه  پ_س 
اَهُّیَا اـی  ْلـُق  دـمح و (  لوا  _ع_ت  كر رد  هـل ف_ج_ر و  _ فا تـعکر ن_ ود  يارب  تساـخ  یم  رب  دـش  یم  کـیدزن  رجف  نوـچ 

هـضیرف تعکر  ود  تفگ و  یم  هماقا  ناذا و  درک  یم  عولط  رجف  نوچ  دـناوخ و  یم  دـیحوت  دـمح و  مود  تعکر  رد  و  َنُوِرفاـکلا ) 
هدجس ش_ك_ر ب_ه ج_ا ود  سپ  باتفآ  عولط  ات  دناوخ  یم  بیقعت  تفگ  یم  زامن  مالس  نوچ  دروآ و  یم  اج  ار ب_ه  حبص 

نادـنچ دروآ و  یم  اج  هب  رکـش  هدجـس  ود  سپ  باتفآ  عولط  ات  دـناوخ  یم  بیقعت  تفگ  یم  زامن  مـال  نو س_ دروآ و چ_ م_ي 
ّانِا هروس (  دمح و  لوا  تعکر  رد  هیموی  هبجاو  ياهزامن  رد ج_م_ي_ع  دوب  نآ  بانج  نآ  تداع  دـیآ و  الاب  زور  ات  داد  یم  لوط 

زامن رد  رگم  دناوخ  یم  ٌدَحَا )  ُهّللا  َوُه  ُْلق  هروس (  دمح و  مود  تعکر  رد  و  ُهاْنلََزنَا ) 
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یم نیقفانم  هروس  دمح و  مود  تعکر  رد  هعمج و  هروس  دمح و  لوا  _ع_ت  كر رد  زور ك_ه  نآ  رـصع  رهظ و  هعمج و  حـبص 
َکَّبَر َمْـسا  ِحَّبـَـس  دـمح و (  مود  تـعکر  رد  هـعمج و  دـمح و  لوا  تـعکر  رد  هـعم  زا ع_ش_ءا ش_ب ج_ رد ن_م_ دـناوخ و 

لوا _ع_ت  كر رد  _ن_ب_ه و پ_ن_ج_ش_ن_ب_ه  شود زا ص_ب_ح  رد ن_م_ _د و  ناو م_ي خ_ یل )  _ عَـــــــالا
یم اراکـشآ  رهج و  هب  و  دـناوخ ، یم  هیـشاغلا )  ُثیدَـح  کیتَا  ْلَه  دـمح (  مود  تعکر  رد  و  ِناسنالا )  یَلَع  یتَا  ْلَـه  ح_م_د و ( 

رد ار و  رصع  رهظ و  ياهزامن  درک  یم  تئارق  هتسهآ  و  ار ؛ حبص  رتو و  عفش و  بش و  زامن  ءاشع و  برغم و  ياهزامن  تئارق  دناوخ 
تونف رد  و  ُرَبْکَا )  ُهّللا  ُهّللا َو  ِّالا  َهِلا  ِهّلل َو ال  ُدْمَْحلا  ِهّللا َو  َناْحبُـس  دـناوخ (  یم  هبترم  هس  رخآ  تعکر  ود  رد  یتعکر  راهچ  ياهزامن 

: دناوخ یم  ار  اعد  نیا  شیاهزامن  عیمج 

 ( . ُمَرْکَالا ُّلَجَالا  ُّزَعَالا  َْتنَا  َکَّنِا  ُمَْلعَت  اّمَع  ْزَواجَت  ْمَحْرا َو  ْرِفْغا َو  ِّبَر  ) 

نو ش_ب _ت و چ_ فر هزور م_ي گ_ _ا  هزور در  _ت م_ي ك_ ما _ قا زور ق_ص_د  هد  يدـــــل ك_ه  رد ه_ر ب_ و 
ود ار  یبـجاو  ياـهزامن  دوـبن  میقم  هک  هار  نـیب  رد  راـطفا و  زا  شیپ  زاـمن  در ب_ه  ءاد م_ي ك_ _ت_ با _ل م_ي ش_د  خاد

بـش زامن  برغم و  هلفان  در  كرت ن_م_ي ك_ دروآ و  یم  اج  هب  ار  تعکر  هس  نامه  هک  ار  برغم  رگم  دروآ  یم  اج  هب  تعکر 
یم كرت  رفس  رد  ار  هیراهن  _ل  فاو اما ن_ رضح  رد  هن  رفس و  رد  هن  ار  رجف  تعکر  ود  رتو و  و 
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ِهّلل َو ُدْمَْحلا  ِهّللا َو  َناْحبُس  تفگ ( :  یم  هبترم  یـس  _د  رـصع و ع_ش_ءا ب_شا رهظ و  زامن  هک  هروصقم  زامن  ره  زا  دعب  درک و 
یح _ُ ضلا َهولَص  یّلَـص  ُُهْتیَاَر  ام  َو  تسا ( .  زامن  یمامت  تهج  _ن ب_ه  يا دو  _ مر و م_ي ف_ َ_ُر )  _ب كَا ُهّللا  ُهّللا َو  الَا  َهِلا  ال 

رد س_ف_ر ه_ي_چ و  تر .  رد ح_ض_ رفس و ن_ه  رد  درازگ  یحض  زامن  ترضح  نآ  هک  مدیدن  و  ٍرَـضَحال ؛ )  ٍرَفَـس َو  یف 
تاوـل _ر ص_ كذ در ب_ه  ءاد م_ي ك_ _ت_ با ندر  اـعد ك_ رد  هک  دوـب  نآ  باـنج  نآ  تداـع  تفرگ و  یمی  هزور ن_
شارف رد  هــک  اهبـــش  زاــمن و  ریغ  زاـــمن و  رد  ار  راـــک  نــیا  درک  یم  رایـــسب  مالـــسلا و  _ه_م  یل وا ع_ لآ  لو و  _ سر ب_ر 

_ش تآ رکذ ب_ه_ش_ت ي_ا  وا  رد  هک  يا  هیآ  هب  تشذـگ  یم  هاگره  دومن و  یم  رایـسب  نآرق  توالت  دوب  هد  _ي_ باو خ_
رد شتآ و  زا  ادــخ  هـب  تـسج  یم  هاــنپ  درک و  یم  تــشهب  لا  یلا س_ؤ  زا ح_ق ت_ع_ در و  _ه م_ي ك_ ير هد گ_ ش_

نیا زا  دعب  هتسهآ  درک ، یم  توالت  ُدَحَا )  ُهّللا  َوُه  ُْلق  نوچ (  تفگ و  یم  _د  نل ار ب_ هّللا  مسب  دوخ  يزور  هنابش  ياهزامن  عیمج 
نو م_ي و چ_ _ا )  نُّبَر ُهّللا  َکـِلذ  _َ ك تفگ (  یم  هبترم  هس  دـش ، یم  غراـف  هروـس  نآ  زا  نوـچ  و  ٌدَـحَا )  ُهّللَا  تـفگ (  یم  هـیآ 

هبترم هس  دش ، یم  غراف  نآ  زا  نوچ  و  نُوِرفاْکلا )  اَهُّیَا  ای  لد م_ي گ_ف_ت (  رد  هتـسهآ  نُوِرفاْکلا ، )  اَهُّیَا  ای  ُْلق  _د (  ناو خ_
نوچ و  ُمالْسِالا )  ِینید  ُهّللا َو  َّیبَر  تفگ (  یم 
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ُمِْـسُقاال هروس (  نوچ  و  َنیدِـهاّشلا )  َنِم  َکـِلذ  یلَع  اـَنَا  یَلب َو  تفگ (  یم  غارف ،  زا  دـعب  درک  یم  توـالت  نوتیزلاو  نیتـلاو  هروـس 
زا دعب  درک  یم  تئارق  هع  هرو ج_م_ نو س_ و چ_ یَلب )  َّمهُّللَا  َکَناْحبُـس  تفگ (  یم  غارف ،  زا  دعب  دـناوخ  یم  ِهَمایِقلا )  ِمْوَی  _ِ ب

هروس زا  نوچ  و  َنیقِزاّرلا )  ُْریَخ  ُهّللاَو  تفگ (  یم  سپ  اْوَقَّتا )  نیذَِّلل  تفگ (  یم  هراـجِّتلا ، )  َنِم  ِوـْهَّللا َو  َنِم  ُْریَخ  ِهّللاَدـْنِع  اـم  ْلـُق  ) 
 ) تفگ یم  هتـسهآ  یلعَالا ، )  َکِّبَر  َمْسا  ِحِّبَـس  دـناوخ (  یم  نوچ  و  َنیَملاْعلا )  ِّبَر  ِهّللُدْـمَْحلَا  تفگ (  یم  دـش ، یم  غراـف  هحتاـف 

 ( . کیََّبل مهّللا  َْکیََّبل  تفگ (  یم  هتسهآ  درک ، یم  تئارق  اُونَمآ )  َنیذَّلا  _ا  هُّیَا ي_ا  نآر (  رد ق_ نوچ  و  یلعَالا )  َیِّبَر  ناْحبُس 

دوخ نید  ملاعم  زا  دندش  یم  بایفرش  شتمدخ  نوچ  دندومن و  یم  شتمدخ  دصق  مدرم  هکنیا  رگم  دش  یمن  دراو  يدلب  چیه  رد  و 
زا يور  را م_ _ث ب_س_ي_ يدا _ حا ار  نا  _ش_ يا درک  یم  ثیدـح  دوـمرف و  یم  باوـج  ار  ناـشیا  ترـضح  دندیــسرپ  یم 
هب ار  ترضح  نآ  نوچ  سپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مال  _ سلا _ه  یل یل ع_ زا ع_ _ش  نارد زا پ_ شرد  پ_

مدوب هدرک  هدـهاشم  بانج  نآ  زا  هچنآ  هب  ار  وا  مداد  ربخ  نم  دیـسرپ  هار  نیب  رد  ار  ترـضح  نآ  لاح  ربخ  نم  زا  مدرب  نومءام  دزن 
نب یلع  كاـح  _ ضلا _ي  با نباـی  یلب  تفگ  نومءاـم  سپ  ترـضح ،  نآ  تماـقا  تکرح و  تاـقوا  رد  زور و  بش و  تاـقوا  رد 

دبعا ملعا و  نیمز و  لها  نیرتهب  یسوم 
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_م هاو _ك_ه م_ي خ_ نآ يا ب_ه ج_ه_ت  هد  _ يد نآ ج_ن_با  زا  _چ_ه  نآ ار ب_ه  مدرم  هدـم  ربـخ  سپ  تسا  ناـشیا 
منک و دـنلب  ار  وا  هک  مراد  هک  تین  نیا  رب  میوج  یم  تناعتـسا  ادـخ  هب  نم و  نابز  رب  رگ  نآ م_ دو ف_ض_ل  _ر ن_ش_ ها ظ_

(29  .) فیرش ثیدح  دش  مامت  مزاس .  عیفر  ار  وا  ردق 

َکَّنِا ُهََتبوُعُص ، یلْرِّسَی  ِهِّلُک َو  يْرمَا  َهَنُوزُح  یل  ْلِّه  _َ َّمُهّللَا س ُهَّجَوَتَا ، ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهّللا  یّلَـص  ٍدَّمَحُِمب  َحِْجنَتْـسَا َو  ِهّللِاب  ُِحتْفَتْـسَا َو  ِهّللِاب  ) 
 ( .ِباتِْکلا ُُّما  َكَْدنِع  ُِتْبُثت َو  ُءاشَت َو  ام  وُحْمَت 

ير و ت_ن_گ _ ما يارب  مدـشن و  مومهم  یهاـگچیه  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  زا  هدو  _ مر و ن_ق_ل ف_
درک و فرطرب  ارم  مغ  مه و  دـنوادخ  هکنآ  رگم  مدـناوخ  اعد  نیا  یعاجـش و  فیرح  اـب  مدـشن  لـباقم  مشاـعم و  نم  رب  ن_ش_د 

(30  .) منانمشد رب  ترصن  ارم  دومرف  يزور 

ِِقلا َنا خ_ ْ_ح_ ُ_ب س ِتاو ، _ مَّسلا ِِقلاـخ  َناْحبُـس  ِهاـیِْملا ، ِِقلاـخ  َناْحبـُـس  ِهَْـملُّظلا ، ِِقلاـخ  َناْحبـُـس  ِروُّنلا ، ِِقلاـخ  َناـح  _ْ ُ_ب س ) 
يرَّثلا َو ِِقلا  َنا خ_ ْ_ح_ ُ_ب س ِتْو ، _ُ ْملا ها و  َ_ي_ حـْلا ِِقلاـخ  َناْحبُـس  ِتاـبَّنلا ، ِحاـیِّرلا َو  ِِقلاـخ  َناـح  _ْ ُ_ب س _ي_َن ، ضَرَـالا

(31  ( . ) ِهِدْمَح _ِ هّللا َو ب نا  ْ_ح_ ُ_ب س ِتاَول ، _َ فلا

هّیّحتلا و فالآ  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  قـالخا  مراـکم  بقاـنم و  زا  يرایـسب  دوش  رکذ  زین  نیا  زا  دـعب  لـصف  رد  هک  دـیوگ : ریقف 
 . میظَعلا ِّیلعلا  ِهّللِاب  ّالا  هّوق  میلسّتلا و ال 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  تازجعم  لئالد و  رد  موس :  لصف 

لوا تمسق 

 : تسا رابخا )  نویع  زا (  شلوا  هزجعم  هد  هک  هزجعم  دنچ  رکذ  هب  مینک  یم  افتکا  ام 

هک _م  يدو مالسلا ب_ هیلع  اضر  ترـضح  دزن  مردارب  نم و  تفگ :  _ت ك_ه  سا _ت  ياور دواد  ّ_د ب_ن  زا م_ح_م لوا _ 
داد ربخ  وا  هب  دمآ و  یسک 
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شا هناچ  میدید  میتفرب  ترضح  نآ  هارمه  ام  تفرب و  ترضح  نآ  سپ  درمب ، ینعی  دنتسب  ار  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  دّمحم  هناچ  هک 
یم بلاــطوبا  لآ  _ت  _ش و ج_م_عا ناد _ نزر مــال و ف_ _ سلا _ه  یل قا ب_ن ج_ع_ف_ر ع_ _ح_ سا دــنا و  هتــسب  ار 
نیا دنتفگ  یـضعب  دمآ و  دب  ار  سلجم  لها  دومن و  مسبت  درک و  رظن  شیور  رد  تسـشن و  شرـس  دزن  نسحلاوبا  ترـضح  دـنیرگ ،

 . شمع ندرم  هب  دوب  تتامش  هار  زا  مسبت 

زا _م !  يو يادـف ت_و ش_ میتفگ :  ام  درازگ  زامن  دجـسم  رد  ات  دـمآ  نوریب  تساخرب و  ترـضح  پ_س  يوار گ_ف_ت : 
مدرک قاحسا  هیرگ  زا  بجعت  نم  دومرف : ترضح  يدومن ،  مسبت  وت  هک  یتقو  ار  ام  دمآ  شوخان  هک  یفرح  وت  هرابرد  میدینش  اهنیا 

ّ_د پ_س م_ح_م _د : يو يوار گ_ .د  _ ير وا ب_گ_ ّ_د ب_ر  دریمب و م_ح_م دــــّـمحم  زا  شیپ  ادــــــخ  هـــــب  وا  و  ، 
هک تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  دّـمحم  نـب  ییحی  زا  زین  و  ( 32) .درمب قا  _ح_ سا يرا و  زا ب_ي_م_ _ت  سا _ خر ب_

_س_ت و ير دوب و م_ي گ_ هتسشن  قاحـسا  ممع  دمآ و  وا  تدایع  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تخـس ،  دش  رامیب  مردپ  تفگ : 
_ف_ت ش_د و گ_ف_ت مالسلا ب_ه م_ن م_تل هیلع  نسحلاوبا  ترضح  هک  تفگ  ییحی  درک ، یم  عزج  وا  رب  تخ  س_
هک دومرف  ینیب .  یم  لا ك_ه  _ن ح_ يا زا  وا  _د ب_ر  سر م_ي ت_ گ_ف_ت_م :  _د ؟ ير ار ع_م_ت م_ي گ_ چ_ : 

(33) .درمب قاحسا  دش و  هب  مردپ  هک  تفگ  ییحی  .دریمب  تردپ  زا  شیپ  هک  دشاب  دوز  قاحسا  هک  وشم  نیگمغ 

زا شردپ  زا  هدرک  تیاور  یقرب  هّللادبعوبا  نب  دمحا  نب  هّللادبع  نب  دمحا  نب  یلع  مود _ 
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_س_ن حلاو _ با رود  رد  ام  تفگ :  هک  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نب  نیـسح  زا  شردپ  زا  هّللاد  _ي ع_ب_ با دمحا ب_ن 
ینعی  ) هنهک یتءایه  وا  تشذگب و  ام  يول ب_ر  رمع ع_ نب  رفعج  هک  مشاه  ینب  زا  میدوب  ناناوج  ام  میدوب و  مالـسلا  هیلع  _ا  ضر

: دومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  وا ، تءایه  زا  میدیدنخب  میدرک و  هاگن  رگیدکی  هب  ام  تشاد  بارخ  يروط  و  هنهک )  ياه  هماج 
هنیدـم گ_ش_ت و یلاو  هک  نآ  وحن  اـی  هاـم  کـی  رگم  تشذـگن  سپ  رایـسب ! عبت  لاـم و  بحاـص  دـید  دـیهاوخ  ار  وا  بیرقنع 
ج_ع_ف_ر _ن ج_ع_ف_ر ، يا .دـندوب و  مشح  نایارـس و  هجاوخ  وا  هارمه  اـم و  رب  تشذـگ  یم  سپ  دـش  وـکی  شلا ن_ ح_

(34  .) تسا مالسلا  مهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  رمع  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  رمع  نب  دّم  ب_ن م_ح_

اد لو خ_ _ سر مد  _ يد باو  رد خ_ _ت ك_ه گ_ف_ت :  سا يور  _ي م_ جا _ب_ي_ب ب_ن_ حو _ با زا  مو _  س_
یم دورف  اـجنآ  جاـح  لا  يد ك_ه ه_ر س_ رد م_س_ج_ هد و  _ مآ جا  مل ب_ه ب_ن_ هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  ص_

مد پ_ي_ش _ يد وا و  يور  مدا پ_ي_ش  _س_ت_ يا وا  رب  مدرک  مالـس  وا و  يوـس  هب  متفر  نم  اـیوگ  هدـمآ و  دورف  دـنیآ 
داد نـم  هـب  تـشادرب و  نآ  زا  يا  هـضبق  یناحیـص ،  ياـمرخ  دوـب  نآ  رد  دوـب و  هنیدـم  لـیخن  گر  زا ب_ وا ط_ب_ق_ي  يور 

ه_ر ي_ك دد  م_ن ب_ه ع_ مدر ك_ه  _ل ك_ يوءا پ_س چ_ن_ي_ن ت_ دو ، _ا ب_ مر هد خ_ ه_ي_ج_ مدرمش 
ار نآ  تـعارز  يارب  هـک  مدوـب  ینیمز  رد  تشذــگب  زور  تـسیب  باوــخ  نـیا  زا  نوــچ  _م و  نا لا ب_م_ _ا ي_ك س_ مر خ_

اضر ماما  ترضح  مودق  ربخ  دمآ و  یسک  مدومن  حال م_ي  _ صا
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زین نم  سپ  وا ، يوـس  هب  دنتفاتـش  یم  مدرم  دـیآ و  یم  _ن_ه  يد زا م_ هد و  _ مآ دور  دجـسم ف_ نآ  رد  هـک  دروآ  مالـسلا  هـیلع 
ریز و  ار ، ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغی  مدو پ_ هد ب_ _ يد _ع_ي ك_ه  ضو رد م_ مدید ن_ش_س_ت_ه  ار  وا  مدمآ 
_يا مر نآ خ_ رد  دوــب و  اـــمرخ  گرب  زا  یقبط  وا  شیپ  دوـــب و  ترـــضح  نآ  ریز  رد  هچناـــن  دو چ_ ير ب_ وا ح_ص_ي_
نا مدر ه_م_ داد ب_ش_م_ اـمرخ ب_ نآ  زا  یفک  دـناوخ و  کـیدزن  ارم  داد و  باوـج  وا و  رب  مدرک  مالــس  .دوـب  یناـحی  ص_
لو _ سر _ن  دا ك_ن ي_با _ يز گ_ف_ت_م :  دوب ، هداد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  دو  دد ب_ ع_

(35  .) میداد یم  مه  ام  داد  یم  رتدایز  نیا  زا  ملس  هلآ و  هیل و  هّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر _ر  گا دو : _ مر ف_ هّللا ! 

_ي ك_ه ناو هـب ص_ف_ فورعم  نمحرلادـبع  نـب  هّللادـبعوبا  زا  یبلاـعث  نیـسح  نـب  یلع  نـب  دـمحا  هدرک  تـیاور  مراـهچ _ 
زا يدر  _خ_ت_ن_د و م_ ير ناــشیا  رب  نادزد  دـــمآ  نوریب  ناــمرک  بناــج  هــب  ناــسارخ  زا  يا  هــل  _ فا ق_ گ_ف_ع : 
وا دنامب  یتدم  ناشیا  تسد  رد  وا  دنتشاد ، یم  مه  لا م_ت_ تر م_ _ت_ن_د ك_ه ب_ه ك_ث_ فر ار گ_ نا  _ش_ يا
رپ فرب  زا  شنهد  دنت و  _ شاداو فر  رد ب_ ار  وا  هل  زا ج_م_ .دو  صال ش_ _د و خ_ هد هیدـف  ار  دوخ  ات  دـندرک  یم  باذـع  ار 

_ا ضر ماما  ربخ  دینـش  ناسارخ و  هب  دمآ  تشادن ،  نتفگ  نخـس  رب  تردـق  هک  يروط  _د ش_د ب_ه  سا شنابز ف_ دـندرک و 
ادخ لوسر  رـسپ  دیوگ  یم  وا  هب  یـسک  ایوگ  دید  باوخ  رد  سپ  تسا  روباشین  رد  ترـضح  نآ  هک  _ نآ ار و  مال  _ سلا _ه  یل ع_

هیلع هّللا  یلص 
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مه هک  تفگ  دهد ، عفن  هک  دـنک  میلعت  ییاود  ارت  دـشاب  اس  سر ب_ وا ب_پ_ زا  ار  دوخ  تلع  هدـش  ناسارخ  دراو  ملـس  هلآ و  و 
دوخ تلع  مدرک و  تیاکش  دوب  هدمآ  نم  رـس  رب  هچنآ  زا  مت و  _ فر تر  نآ ح_ض_ دز  _ا ن_ يو مدید ك_ه گ_ باوخ  رد 

ك_ه را ، هـس ب_ اـی  راـبود  ریگ  نـهد  رد  بوـکب و  ناتــسب و  کــمن  رتعــس و  هریز و  دوـمر  ب_ه م_ن ف_ گ_ف_ت_م ، 
ات نآ  رد  دومنن  یمامت  _ ها دو و  هد ب_ _ يد هک  یباوخ  نآ  رد  درکن  رکف  دـش و  رادـیب  باوخ  زا  درم  نآ  سپ  یبای .  یم  تیفا  ع_

مدرم رطاخ  رد  تسا ،  دعـس  طابر  رد  هدرک و  چوک  روباشین  زا  مالـسلا  هیل  اضر ع_ ماما  هک  دـنتفگ  وا  هب  دیـسر  روباـشین  هزاورد  هب 
عفن هـک  دـنک  مـیلعت  ار  وا  ییاود  دــیاش  دــیوگب  باـنج  نآ  هـب  ار  دو  _ت خ_ دور و ح_ك_يا تر  نآ ح_ض_ دزن  هـک  داـتفا 
یلـص ادخ  لوسر  رـسپ  يا  تفگ :  دش  لخاد  تر  نآ ح_ض_ _د و ب_ر  مآ طا س_ع_د  _ بر .د پ_س ب_ه  ب_خ_ش_

هب رگم  ندز  مناوـت  یمن  فرح  هد و  ها ش_ _م ت_ب_ نا _ بز نا و  _ هد تسا و  ناـنچ  نینچ و  نم  هصق  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هـّللا 
متفگ وت  هب  باوـخ  رد  هچنآ  ورب و  ارت ؟ مدرکن  میلعت  اـیآ  دوـمرف : موـش .  عـفتنم  نآ  زا  هک  _ا  مر میلعت ف_ ییاود  ارم  سپ  یتـخس 

هریز و زا  يردـق  ری  ب_گ_ دو : _ مر ف_ ییوگب ،  رگید  راب  کی  ینک  هجوت  رگا  هّللا !  لوسر  نباـی  تفگ :  درم  نآ  نک .  ناـنچ 
یبای یم  تیفاع  بیرقنع  راب ك_ه  هس  ای  رابود  ریگ و  نهد  رد  بوکب و  کمن و  رتعس و 
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تیاکح نیا  مدید و  ار  ارم  نآ  نم  تفگ  یم  هک  مدینش  یناوفص  زا  تفگ :  یبلاعث  متفای  تیفاع  مدرک و  راک  نآ  تفگ :  درم  نآ  . 
(36  .) مدینش وا  زا  ار 

تر عادو ح_ض_ مزع  مدرک و  قارع  هدارا  هـک  یتـقو  تـفگ :  هـک  تـسا  تـیاور  تـل  _ صلا نا ب_ن  _ ير زا  پ_ن_ج_م _ 
زا _ن_ي  هار وا پ_ي_ زا  مـنک  عادو  ار  وا  هـک  نوـچ  مـتفگ  دوــخ  رطاــخ  رد  _ت_م  شاد مــال  _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر ما  _ ما

يارب هـک  وا  لاـم  زا  مهاوـخب  دـنچ  یمهرد  دــن و  _ن ك_ن_ فد نآ  رد  ار  _م ت_ا م_ هاو _ه ه_يا ت_ن_ش ب_خ_ ما ج_
مهاوخب ار  اهنآ  هک  مدرک  شومارف  نم و  رب  درک  هبل  وا غ_ قارف  زا  هودنا  هیرگ و  مدرک  عادو  ار  وا  نوچ  مزاسب ،  اهرتشگنا  منارتخد 

ارت دنچ  یمهرد  هک  يراد  یمن  تسود  ایآ  تفگ :  نم  هب  متـشگزاب  درگ ، زا  ب_ نا !  _ ير ای  هک  ارم  داد  زاوآ  مدمآ  نوریب  نوچ  ، 
رد ارت  ات  مهدـب  وت  هب  دوخ  نت  ياه  هماج  زا  ینهاریپ  هک  يراد  یمن  تسود  ایآ  يزاس ؟  اهرتشگنا  دوخ  نارت  _ خد يار  ات ب_ مهد 

سپ ارم ، تشادزاب  وت  قارف  هودنا  مهاوخب ،  وت  زا  هک  دوب  مرطاخ  رد  يدیـس !  ای  متفگ :  دـیآ ؟ رـس  هب  ترمع  نوچ  دـننک  نفک  نآ 
نم هب  دروآ و  نوریب  دنچ  یمهرد  ار و  یلصم  بناج  درک  دنلب  داد و  نم  دروآ و ب_ه  نور  ینهاریپ ب_ي_ ار و  هداسو  درک  دنلب 

(37) .دوب مهرد  یس  مدرمش  داد ،

ینعی میـالوم  دیــس و  رب  مدــش  لـخاد  _ت ك_ه گ_ف_ت :  سا _ت  ياور _ي_ن  عا _ن  با _م_ه  ثر زا ه_ ش_ش_م _ 
یم ش_د روکذم  نومءام و  يارس  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 
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مد و م_ي _ل ش_ خاد دو ، هدیـسرن ب_ تحـص  هـب  هتفاـی و  تاـفو  مالـسلا  هـیلع  اـضر  ترـضح  نو ك_ه  _ مءا يار م_ رد س_
حیبص ار (  وا  دوب  یمالغ  نومءام  نادـمتعم  نامداخ و  نای  رد م_ _ل ك_ن_م ،  صا وا ح_ لو ب_ر  _ خد نذا  _ت_م  ساو خ_

ي_ا دید گ_ف_ت :  ارم  نوچ  دمآ  نوریب  حـیبص )  تقو (  نیا  رد  دوب و  ناتـسود  زا  ارم  دیـس  وا  دـنت و  یم گ_ف_ یملید ) 
نو _ مءا ار م_ ناد م_ ب_ گ_ف_ت :  یلب ،  مـتفگ :  وا ؟ هینـالع  رــس و  رب  منومءاــم  دــمتعم  نـم  هـک  یناد  یمن  اــیآ  هـمثره ! 

وا و دز  _ت_ي_م ن_ فر لوا ش_ب  ثـــل  رد ث_ ناد  زا م_ع_ت_م_ _گ_ر  يد مـــال  _د ب_ا س_ي غ_ ناو ب_خ_
.دو هدا ب_ هداد ن_ه_ _ر  هز _ن_ه ت_ي_ز  هر ياهریـشمش ب_ وا  شیپ  اهعمـش و  ترثک  زا  دوب  هدش  زور  دـننام  ش_ب_ش 

ام اب  دوبن ، اجنآ  ام  ریغ  رگ  _ يد _ت و ه_ي_چ ك_س  فر یم گ_ قاثیم  دـهع و  اـم  زا  ناـبز  هب  دـناوخب و  کـی  کـی  ار  م_ا 
دنگوـس نآ  رب  همه  اـم  دـینکن ، فـالخ  چـیه  دـییامنب و  میو  ار ب_گ_ هچنآ ش_م_ا  هک  تسا  مزـال  امـش  رب  دـهع  نـیا  تـفگ 

اـضرلا یـسوم  نب  یلع  رب  دـیوش  یم  لخاد  ات  دـیور  یم  دری و  ير ب_ر م_ي گ_ کـی ش_م_ش_ي_ ره  تفگ :  میدروخ . 
_ي_د و يو یمن گ_ وا  اـب  نخـس  چـیه  دـنیب  یم  هتفخ  اـی  هتـسشن  اـی  هداتـسیا  ار  وا  _ر  گا شا ،  هر  رد ح_ج_ مـال  _ سلا هـیلع 

طاسب نآ  زا  دعب  دـینک  یم  هتخیمآ  مه  رد  ار  شزغم  ناوختـسا و  يوم و  نوخ و  تشوگ و  دـیهن و  یم  وا  رب  _ا  هر ش_م_ش_ي_
دز م_ن دینک و ن_ یم  كاپ  نآ  هب  ار  اهریشمش  دیچیپ و  یم  وا  رب  ار  وا 
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بختن ود ض_ي_ع_ه م_ _م  هرد هردب  هد  دیراد  هدیـشوپ  دـینک و  هک  راک  نیا  يارب  امـش  زا  مادـک  ره  يارب  و  دـی ، _ ب_ي_يا
ام سپ  تـفگ :  میقاـب .  ما و  هدـنز  نـم  هکنادـن  تـسا چ_ امـش  يارب  ظـح  بیـصن و  هرهب و  ما و  هدرک  ررقم  بوـخ  لقتــسم  ینعی 

ياهتسد فرط  دینادرگ  یم  دوب و  هدیباوخ  ولهپ  هب  میدید  _م  يد _ل ش_ خاد شا  هرجح  رد  وا  رب  میتفرگ و  تسد  هب  ار  اهریشمش 
مدا و ار ن_ه_ دوخ  ریـشمش  نم  دـندروآرب و  اهریـشمش  اـهمالغ  سپ  میتسناد ،  یمن  اـم  هک  یمـالک  هب  درک  ملکت م_ي  ار و  دوخ 
وا رب  اهریـشمش  رد ت_ن ك_ه  دو  هدیـشوپ ب_ يزیچ  سپ  ار  ام  دصق  تسناد  یم  وا  هک  ایوگ  و  مدـید ،  یم  مدوب و  هداتـس  _ يا
هب دنتفگ : دیدرک ؟ هچ  تفگ :  نومءا  م_ نو ،  _ مءا دز م_ _د ن_ ند _ مآ نوریب  دـندیچیپ و  وا  رب  ار  طاسب  نآ  سپ  درک ، یمن  راک 

.دییوگناو نیا  زا  يزیچ  تفگ :  ریما ، ای  یتفگ  هچنآ  میدروآ  اج 

هدا و ياـه گ_ش_ هـکمت  هـنهرب و  رـس  اـب  تسـشن  دوـخ  ياـج  رد  دـمآ و  نوریب  نوـمءا  عـلا ش_د م_ نو ص_ب_ح ط_ چ_
_ن_ه و س_ر هر _ تساــخرب پ_با سپ  تســـشنب ،  هــیزعت  يارب  در و  مـــال ك_ _ سلا _ه  یل ما ع_ _ ما _تا  فو را  _ه_ ظا

دینـش يا  همهمه  _ل ش_د  خاد تر  نآ ح_ض_ هرجح  رد  نوـچ  متفر  یم  وا  شیپ  رد  نـم  دـنیبب و  ار  وا  اـت  دـمایب  _ن_ه  هر ب_
ام تفگ :  حـیبص  دـینیبب ، دـیورب و  دوز  تفگ :  نینم !  _ؤ  ملار _ي_ ما ای  مناد  یمن  متفگ :  تسیک ؟  وا  دزن  تفگ  نم  هب  دـیزرلب و 

حیبست درازگ و  یم  زامن  هتسش  دو ن_ بار خ_ رد م_ح_ مدیس  میدید  میدش  هرجح  نورد 
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تفگ سپ  دیزرلب  نومءام  دیوگ ، یم  حیبست  دراز و  زا م_ي گ_ بار ن_م_ رد م_ح_ یـصخش  کنیا  ریما ! ای  متفگ :  .دنک  یم 
یـسان یم ش_ ار  وا  وت  حیبص !  ای  تفگ :  تعامج و  نایم  زا  درک  يور  نم  هب  سپ  امـش ، رب  ادخ  دنک  _ن_ت  عل دیداد  يزاب  ارم  : 

مال _ سلا _ه  یل ما ع_ _ ما مد  _ي_ سر رد  هناتسآ  هب  نوچ  تشگزاب و  نومءام  مدش و  لخاد  نم  سپ  دنک ؟ یم  زامن  تسیک  نیبب 
یم وت  رب  دنک  تمحر  يادخ  زیخرب  دومرف : مدا ،  _ت_ فا ور  رب  و  نم !  يالوم  ای  کیبل  متفگ :  حیبص !  ای  تف :  ب_ه م_ن گ_

دنـشاب هتـشاد  تهارک  نارفاک  دنچ  ره  ار  ادخ  رون  تسا  هدننک  مامت  ادخ  دوخ ، ياه  نهد  هب  ار  ادخ  رون  دننک  شوماخ  هک  دنهاوخ 
هچ حـیبص !  اـی  تـفگ :  کـیرات  بـش  نوـچمه  هدـش  هایـس  شیور  هـک  مدـید  نومءاـم  دز  _ش_ت_م ن_ گزا سپ ب_ .ار  نآ 

نینچ نینچ و  دـناوخب و  ارم  هتـسشن و  هرجح  رد  تـسا  وا  هـک  ادـخ  هـب  نـینم !  ؤـملاریما  ي_ا  گ_ف_ت_م :  يراد ؟  خ_ب_ر 
زا ار  ازع  ياه  هماج  ینعی  _د  ندر در ك_ ار  شیاه  هماج  هک  درک  رما  تسبن و  دوخ  ياهدـنب  نومءام  سپ  تفگ :  حـیبص  تفگ ، 

رکـش و نم  تفگ :  همثره  .دمآ  شوه  هب  دوب و  هدرک  شغ  دییوگب  تفگ :  دیـشوپ و  دـیبلط و  ار  دوخ  قباس  ياه  هماج  دـنک و  نت 
ای دومرف : دید  ارم  نوچ  مدـش  لخاد  مال  _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر تر  دو ح_ض_ رب س_ي_د خ_ مدومن و  رایـسب  يادـخ  دـمح 

ياد هــچنآ ص_ب_ي_ح ب_ا ت_و گ_ف_ت ب_ا ك_س_ي م_گ_و م_گ_ر ك_س_ي ك_ه خ_ هــمثره ! 
لد ع_ز و ج_ل 
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ي_ا دو : _ مر نآ ف_ زا  ب_ع_د  يدیـس ،  ای  معن  متفگ :  ام ، تیالو  ام و  تبحم  هب  ناـمیا  يارب  دـشاب  هدرک  نا  _ت_ح_ ما ار  وا 
(38) .دسرب لجا  دیآ و  رس  هب  رمع  ینعی  دسرب ، دوخ  تدم  هب  باتک  ات  ام  رب  ناشیا  دیک  دنک  یمن  ررض  هم !  _ ثر ه_

یــسوم ب_ن ترــضح  ناگدــشدازآ  زا  یکی  ارم  درک  ثیدــح  تـفگ :  صفح  نـب  دـّـمحم  زا  تـسا  تـیاور  ه_ف_ت_م _ 
هنشت تخس  سپ  ینابایب  رد  میدوب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدخ  رد  یتعامج  نم و  تفگ :  هک  مال  _ سلا _ه  یل ج_ع_ف_ر ع_

فـصو ار  ییاج  کی  ترـضح  سپ  میوش  كاله  یگنـش  زا ت_ هک  نامدوخ  رب  میدیـسرت  هک  يدـح  هب  ام  نایاپراهچ  ام و  میدوب 
بآ ار  نایاپراهچ  میتفای و  بآ  میدمآ و  عضوم  نآ  هب  تفگ :  دـیبای ، یم  بآ  _ج_ا  نآ عضوم ك_ه  نآ  هب  دـییایب  دومرف  درک و 

نآ اـت  دوـمرف  ار  اـم  ترـضح  سپ  میدرک ،  چوـک  سپ  دوـب  هلفاـق  نآ  رد  هک  ره  اـم و  مید  بار ش_ میداد ت_ا ه_م_ه س_ي_
 . يرثا همشچ  زا  میدیدن  رتش و  کشپ  رگم  میتفاین  میتسج و  مییوجب ،  ار  همشچ 

دـص و دوخ  داق  _ت_ عا دـالوا ق_ن_ب_ر ك_ه ب_ه  زا  يدر  ار پ_ي_ش م_ _ت  _ن ح_ك_يا يا _د : يو يوار گ_
تفگب و حرـش  نیمه  هب  ار  هصق  نیا  مـه  يربـنق  درم  نآ  متـشاد  روـکذ  دو م_ _ت_ه ب_ شذ شر گ_ زا ع_م_ لا  تـسیب س_

(39  .) تفر یم  ناسارخ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  تقو  نآ  رد  تفگ  يربنق  و  مدوب ،  وا  تمدخ  رد  مه  نم  تفگ 

مـال _ سلا _ه  یل نینم ع_ ؤـملاریما  شدـج  زا  هچنآ  هب  تـسا  هیبـش  ترـضح  نآ  زا  هرهاـب  تـیآ  نـیا  هـک  _د : يو فـل گ_ م_ؤ 
زا هد  _ر ش_ ها ظ_
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رعـش هب  ءارع  _د و ش_ نا هدر  هصاخ ن_ق_ل ك_ هماع و  ار  هزجعم  _ن  يا هر و  ـال و ص_خ_ _ بر _ب ك_ هار _ث  يد ح_
هب شندو  _ مر _ه ف_ جو _ت ت_ قو رد  مال  _ سلا _ه  یل نینم ع_ ؤملاریما  ترـضح  هک  تسا  نانچ  نآ  تیفیک  دـنا و  هدروآرد 

ادـخ هب  اج ؟ _ن_ يا _ت  سا _ي_د ك_ه ك_ج_ا  ناد _ا م_ي  يآ _ش  _ح_با صا هب  دومرف  ـالبرک ، هب  دومرف  رورم  یفص 
یلاح رد  نابایب  نایم  رد  یبهار  هعموص  هب  دندیسر  ات  دنتفر  یمک  سپ  تسا ،  _ش  _ح_با صا نیسح و  عرـصم  اجنیا  هک  دنگوس 

صحفت راسی  نیمی و  زا  هچ  ره  دوب و  هتـشگ  مامت  ناشیا  بآ  دوب و  هدـش  ضراع  ترـضح  نآ  باحـصا  هب  تخـس  یگنـشت  ك_ه 
ناکم زا  وا  زا  درک ، هاگن  نوچ  دنک ، هاگن  هک  دینک  ادن  ار  رید  نیا  نکاس  هک  دومرف  ترـضح  دندوب ، هدرکن  ادـیپ  بآ  دـندوب  هدرک 

یم ارم  هام  کـی  بآ  نم  يارب  زا  تسین و  بآ  یکیدزن  نیا  رد  تسا و  خـسرف  ود  زا  هداـیز  بآ  نم و  نیباـم  تفگ  دندیـسرپ  بآ 
دو _ مر تر ف_ ح_ض_ متشگ ،  یم  كاله  یگنشت  زا  مه  نم  نآ  دوبن  رگا  منک و  یم  یناگدنز  نآ  اب  یگنت  وحن  هب  هک  دنروآ 

نامه هب  میراد  هوق  اـت  ار  اـم  ییاـمرف  یم  رما  اـیآ  یلب ،  دـنتفگ : ار ؟ بهار  مـالک  دـیدی  _ا ش_ن_ يآ دو  _ح_با خ_ صا ب_ه 
هب دینادرگرب  ار  دوخ  رتسا  ندرگ  سپ  تسین !  نیا  هب  یتجاح  دو : _ مر ف_ میروایب ؟  بآ  میورب و  دنک  یم  هراشا  بهار  هک  ییاج 

! ار ناـکم  نیا  نیمز  دـییاشگ  ب_ دو : _ مر _ر ف_ يد _ك  يدز _ي ن_ دو ب_ه ي_ك ج_يا _ مر هراـشا ف_ هـلبق و  تـمس 
، دیشخرد یم  هک  دش  رهاظ  یگرزب  گنس  هاگان  دنتشادر  ار ب_ _ي_ن  مز نآ  اب ب_ي_ل خ_كا  یتعامج  سپ 
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نیا س_ن_گ ب_ر هک  یتسرد  هب  دومرف : دـنک ، یمن  راک  نآ  هب  لیب  هک  تسا  یگنـس  اـجنیا  نینم !  _ؤ  ملار _ي_ ما اـی  دـنتفگ :
ند رد ك_ن_ _د  ندر شـشوک ك_ سپ  ار ، بآ  تفای  دـیهاوخ  دوش  لیاز  دوخ  لـح  زا م_ _ر  گا _ت  سا _ع  قاو بآ  يور 
رب دش  تخـس  دنتـسناوتن و  دنهد  تکرح  ار  گنـس  نآ  هک  دندرک  _ي و ق_ص_د  هور _د گ_ ند س_ن_گ و ج_م_ع ش_

گنـس و ریز  رد  تشاذـگ  ار  دو  نا خ_ _گ_ش_ت_ نا دز  ـالاب  نیتسآ  دـش و  هداـیپ  رتسا  زا  دـیدب  نیا  نوچ  ترـضح  ناـشیا ، 
 ! بآ دش  رهاظ  دش  هتشادرب  گنـس  نوچ  سپ  يرایـسب  عارذ  تفاسم  هب  رود  دنکفا  ار و  نآ  دنک  نآ  زا  سپ  ار  گنـس  داد  تکرح 
رد _ي ك_ه  بآ زا ه_ر  بآ  دو  و ب_ نآ ،  زا  _د  ند _ي_ ما _ شآ نآ و  يو  دــــندرک ب_ه س_ ترداــــبم  تعاــــمج  نآ 

.رت یفاص  رتدرس و  رتاراوگ و  دندوب  هدروخ  ناشر  س_ف_

دـــــندیماشآ و بآ  دنتـــــساوخ  هـــــچره  دـــــیوش ، باریــــــس  دـــــیرادرب و  _ه  شو بآ ت_ _ن  يا زا  دو : _ مر پ_س ف_
دو هـب ج_يا خ_ تـفرگ و  تـسد  هـب  ار  نآ  گنـس و  نآ  دزن  دـمآ  مالــسلا  هـیلع  نـینم  ؤـملاریما  .د پ_س  _ت_ن_ شادر ب_
نآ _ح_با  صا زا  کــی  ره  نــکل  دــش  ناــهنپ  شرثا  دـــنتخ و  _ ير نآ خ_كا  يور  در ك_ه  _ر ك_ ما _ت و  شاذ گ_

دینیبب همشچ  عضوم  _د ب_ه  يدر رب گ_ نم  قح  هب  دومرف  ترـضح  دنتفر  یمک  سپ  دنتـسناد  یم  ار  بآ  ناک  تر م_ ح_ض_
_د و ندر شوا ك_ _ه ك_ چر _د و ه_ ند _ مآر صحفت چ_ش_م_ه ب_ رد  دنتـشگرب و  مدرم  دـینک ، ادـیپ  ار  نآ  دـیناوت  یم 

يا هک  درک  ادـن  درک  هدـهاشم  ار  بآ  همـشچ  نآ  هک  بهار  _د ! ندر ادـیپ ن_ك_ ار  بآ  همـشچ  دـندرک  شیپ  سپ و  ار  اـهگیر 
نییاپ ارم  مدرم ! 
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لبا دا م_ق_ _س_ت_ يا _د پ_س  ندروآ _ي_ن  شر پ_يا _ يد زا  ار  وا  دو  هـــل ب_ سپ ب_ه ه_ر ح_ي_ دــــیروایب 
ن_ه دو : _ مر ف_ _ي ؟  بر کل م_ق_ م_ تفگ :  هن ،  دومرف : یلسرم ؟  ربمغیپ  وت  درم ! يا  تفگ :  مالـسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما 

متاـخ هّللادـبع  نـب  دـّـمحم  هـّللا  لو  _ سر _ي  صو م_ن_م  دو : _ مر ف_ پ_س ت_و ك_ي_س_ت_ي ؟  گ_ف_ت :  ، 
بلط تهج  هب  اجنیا  رد  هدـش  انب  رید  نیا  تفگ  دروآ و  مالـسا  تفگ و  تداهـش  بهار  سپ  ملـس .  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  نییبنلا 

تداعـس نیا  هـب  دنتـشذگ و  نـم  زا  لـبق  دـنچ  یملاـع  بآ و  نآ  _ر  يز زا  دروآ  نور  ار و ب_ي_ گنـس  نـیا  دـنکب  هـک  یـسک 
ناملاع زا  میدینـش  ناـمدوخ و  ياـهباتک  زا  یباـتک  رد  میباـی  دو و م_ا م_ي  _ مر يزور ف_ ار  یلا م_ دندیـسرن و ح_ق ت_ع_

ار م_گ_ر نآ  نا  دسانــش م_ك_ یمن  هـک  تـسا  یگنــس  نآ  رب  هـک  تـسا  يا  همــشچ  نـیمز  هشوــگ  نـیا  رد  هـک  ناــمدوخ 
نآ _با  كر رد  _د و  يدر مال گ_ _ سلا هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  شیج  ءزج  بهار  سپ  ربمغیپ ، یصو  ای  پ_ي_غ_م_رب 

.درک رافغتسا  وا  يارب  رایسب  دش و  وا  نفد  یلوتم  ترضح  سپ  دش  دیهش  ترضح 

 : هدومرف هدروآ و  رد  مظن  هب  هبهذم  هدیصق  رد  ار  تیاکح  نیا  يریمح  دیس  و 

ٍهَْلیَِلب ُریسَی  امیف  يرَس  دََْقل  َو 

ٍبِکْوَم یف  الَبْرَِکب  ِءاشِْعلا  َدَْعب 

ٍِمئاق یف  ( 40) ًالِّتَبَتُم یتَا  یّتَح 

مود تمسق 

ٍبَدْجَم ٍعاِقب  ُهَدِعاوَق  یْقلَا 

ِالئام َفَرْشَاَف  ِِهب  َحاصَفان  َدَف 

(42) ٍبَقْرَم ْنِم  ( 41) ٍهّیِظَش َقْوَف  ِرْسَّنلاَک 

ُهَْتاََّوب يذَّلا  َکِِمئاق  َبُْرق  ْلَه 

ٍبَرْشَم ْنِم  ام  َلاقَف  ُباُصی  ٌءام 

اَنل ْنَم  ِْنیَخَسْرَف َو  ِهَیاِغب  ِّالا 

ٍبَْسبَس ( 44  ) یَقَو ( 43  ) یقَن َْنَیب  ِءاْملِاب 

یلَتْجَاَف ( 45) ٍثْعَو َوَْحن  َهَّنِعَْالا  یَنَثَف 

ِبَهْذُْملا ِْنیَُجّللاَک  ُعَْملَی  ُءاْسلَم 
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اُوِبْلقَت ْنِا  ْمُکَّنِا  اهُِوبْلقَا  َلاق 

َْمل ْنِا  َنُوْوَرَتال  اُوْوَرَت َو 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1791 

http://www.ghaemiyeh.com


ِبَْلُقت

ْتَعَّنَمَتَف اهِْعلَق  یف  اُوبَص  ْوَصْعاَف 

ِبَکُْرت ٍهَبْعَص  ُعَّنَمَت  ْمُْهنِم 

اَهل يوْهَا  ُمُْهتَیْعَا  اِذا  یّتَح 

ِِبْلغَت َِبلاغُْملا  َدِرَت  یتَم  اَّفَک 

(46) ٍرَّوَزَح ّفَِکب  ٌهَرُک  اَّهنَاَکَف 

ِبَْعلَم یف  اِهباخَد  ِعارِّذلا  ( 47) َْلبَع

الِْسلَسَتُم اِهتْحَت  ْنِم  ُمُهاقَسَف 

ِبَذْعَْالاَِّذلَالا یَلَع  ُدیزَی  ابْذَع 

اهَّدَر اعیمَج  اُوبِرَش  اِذا  یّتَح 

هد _ت ش_ ياور يد  قور ن_ه_ _ي م_س_ با زا ه_ي_ث_م ب_ن  ه_ش_ت_م _  ( 48) ِبَْرُقی َْمل  اُهناکَم  ْتَلَخَف  یضَم  َو 
رد ولهپ و  رد  یندم  قرع  ارم  مدـمآ و  دورف  رم )  نطب  رد (  _ض_ي_ل گ_ف_ت ك_ه م_ن  فلا ّ_د ب_ن  ك_ه م_ح_م

_ن_ه يد رد م_ پ_س  _د ، يآر اپ ب_ زا  ابلاغ  دیآرب و  يزیچ  نامـسیر  دننام  دنیوگ  یم  هتـشر )  تلع  ار (  نآ  دـمآر و  اپ ب_
 ( رم نطب  هب (  نوچ  متفگ :  منیب ؟  یم  كاـندرد  ارت  ارچ  دومرف : مد  _ل ش_ خاد مـال  _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر تر  ب_ه ح_ض_
ریز رد  دوـب  میوـلهپ  رد  هـک  کــی  نآ  هـب  دوـمن  هراــشا  .د پ_س  _ مآر _م ب_ وـل و پ_يا رد پ_ه_ _ي  ند قرع م_ مدــمآ 

هچنآ هب  درک  وت و ن_ظ_ر  رب  تسین  یکاـب  نیا  زا  دومرف  نآ  زا  دـعب  دـنکفا  نهد  بآ  نآ  رب  تفگ و  ب_غ_ل و س_خ_ن_ي 
دو _ي ش_ يـال ـال ب_ه ب_ اـم ه_ر ك_ه م_ب_ت_ نایعیـش  زا  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  رفعجوـبا  تـفگ ،  سپ  .دوـب  میاـپ  رد 

.دسیون دیهش  رازه  رجا  وا  يارب  لج  ياد ع_ز و  خ_ پ_س ص_ب_ر ك_ن_د ،

(49) .درمب ات  دمآ  یم  رب  وا  ياپ  زا  هتشر  نآ  هشیمه  تفگ :  مثیه  مهرناپ ،  تلع  نیا  زا  ادخ  هب  نم  هک  متفگ  رطاخ  رد  م_ن 

نو _ مءا يزور ب_ر م_ _ت ك_ه گ_ف_ت :  سا _ت  ياور _م_ي  ّ_د ه_شا هـّللاد ب_ن م_ح_م زا ع_ب_ ن_ه_م _ 
را بیط ب_ه ك_ میدروخب و  تساوخ  ماعط  سپ  درک  نوریب  دوب  وا  شیپ  سک  ره  دناش و  ار ب_ن_ مد م_ _ل ش_ خاد
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هینغم و نازینک  زا  ینعی  دـندوب  هدرپ  سپ  رد  هک  نانآ  زا  یکی  هب  درک  باطخ  سپ  دندیـشکب  هدرپ  دومر  _م پ_س ف_ يدر ب_
 ، میدرک نفد  سوط  رد  هک  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  ین  _ت ي_ع_ سا سوط  رد  هک  ار  نآ  ام  يارب  نک  هیثرم  هک  هّللاب  تفگ 

: دناوخ ندناوخ ،  هب  درک  عورش  هینغم 

انِطَق اِهب  یحْضَا  ْنَم  ٍسوُِطل َو  ایْقَس 

؛ انَزَح اَنل  یْقبَا  یفَطْصُْملا  ِهِْرتِع  ْنِم 

ترتــع زا  تــسا  نکاــس  اــجنآ  رد  هــک  سک  نآ  ار و  سو  _م_ت م_ر ط_ حر نارا  دزا ب_ بار س_ ي_ع_ن_ي س_ي_
ای تفگ :  نومءاـم و ب_ه م_ن  تسیرگب  سپ  هک  تفگ  یمـشاه  تشذـگب ،  اـم  يارب  مغ  هودـنا و  تـفر و  هـک  یف  م_ص_ط_

ملع مدرک  بصن  ار  مالـسلا  _ه  یل _ا ع_ ضرلا نسحلاوبا  هکنیا  رب  دـننک  یم  تمالم  ارم  وت  تیب  لها  نم و  تیب  لها  ایآ  هّللادـبع ! 
وا دزن  يزور  ینک ،  بج  وا ك_ه ت_ع_ زا  _ث_ي ك_ن_م  يد اب ت_و ح_ مسق  ادخ  هب  نایملاع ،  يارب  تیآ  ناشن و  ینعی 

دوب ناشیا  دزن  مالسلا  مهیلع  نیسحلا  نب  یلع  دّمحم و  رف و  _ي و ج_ع_ سو _ت م_ نارد موش پ_ وت  يادف  متفگ  وا  هب  مدمآ و 
وت هب  ارم  تسا و  وت  دزن  ناشیا  ملع  یناشیا و  ملع  ثراو  ناـشیا و  یـصو  وت  تماـیق و  زور  اـت  دـش  دـهاوخ  تسا و  هدـش  هچنآ  ملع 

مراد و یم  تسود  نانز  نایم  زا  ار  وا  ینعی  تسا  نم  دـنم  تخب  هیطخ و  هیرهاز ،  نیا  متفگ  وگب ، تفگ  تسا ،  هداد  تسد  یتجاح 
هلماح الاح  دنک و  یم  طاقسا  هد و  هل ش_ _ ما را ح_ وا چ_ن_د ب_ ار و  دوخ  يراوج  زا  کی  چیه  وا  رب  مهد  یمن  میدقت 
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سر و م_ت_ دو : _ مر .د ف_ _ نا مـلا م_ ار و س_ دو  نآ خ_ جـال ك_ن_د ب_ه  هـک ع_ يزیچ  هـب  نـک  تلــالد  ارم  تـسا ، 
يرـصنخ مدرم و  همه  زا  رت  هیبش  ردام  هب  دیاز  یم  يرـسپ  دنام و  یم  ملاس  هک  طا ط_ف_ل  _ق_ سا زا  راد  _ر ج_م_ع  طا خ_

_گ_ش_ت نا رـصنخ )  و (  هتخیوآ .  هن  دراد  دـئاز  يرـصنخ  پچ  ياـپ  رد  نینچمه  هتخیوآ و  هـن  دراد  تـسار  تـسد  رد  دـئاز 
رداـق زیچ  همه  زع و ج_ل ب_ر  يادـخ  هک  مـهد  یم  یهاوـگ  مـتفگ  دوـخ  رطاـخ  رد  .د پ_س  _ن_ يو ار گ_ _ك  چو ك_

هتخیوآ و هن  تشاد  دیاز  ير  _ت خ_ن_ص_ سار _ت  سد رد  رتدننام و  شردام  هب  مدرم  همه  زا  يرسپ  دازب  هیرهاز  سپ  تسا . 
وا هکنیا  رب  ارم  دـنک  یم  تمالم  هک  تسیک  سپ  دوب  هدرک  فصو  مالـسلا  _ه  یل اضر ع_ ترـضح  هک  هنوگنآ  رب  پچ  ياپ  رد  مه 

 . نایملاع نایم  تیآ  ملع و  مدرک  بصن  ار 

ِهّللا _ِ ِّالا ب َهَّو  _ُ َلْو َو ال ق _َ حال َو  ار (  نآ  میدرک  كرت  ام  دوب  نیا  رب  هداـیز  ثیدـح  نیا  هک  هدومرف  هّللا  همحر  قودـص  خـی  ش_
دو نآ ب_ _ط_ه  ساو ار ب_ه  _ن  يا مال  _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر ماما  ترضح  نتسناد  هک  هدومرف  نآ  زا  سپ  میظَْعلا )  ِِّیل  _َ ْعلا

دو و هد ب_ _ي_ سر وا  مـــل ب_ه  هـــلآ و س_ _ه و  یل هـــّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  زا ح_ض_ _ش  نارد زا پ_ ك_ه 
ار و ناشیا  دالوا  سابع و  ینب  هیما و  ینب  يافلخ  ياهربخ  دوب  هدروآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  يارب  لـیئرب  ج_

(50  .) یهتنا ِهّللِابِّالا . )  ِهَُّوق  َلْوَح َو ال  َو ال  دوش (  یم  يراج  ناشیا  تسد  رب  هک  هچنآ 

فذح هک  ییاهزیچ  زا  دیوگ : فل  ؤم 
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 : تسا نیا  نآ  تسا و  هیثرم  مود  رعش  ثیدح  نیا  زا  هدش 

َُهل َّنِا  َلُومْءاَْملا  نَِسَْحلا  َابَا  ینْعَا 

انَجَش اِهب  یحْضَا  ْنَم  ِّلُک  یلَع  اَّقَح 

هکمارب نورا  لا ك_ه ه_ نآ س_ رد  _ت ك_ه گ_ف_ت :  سا يور  _ض_ي_ل م_ فـــلا ّ_د ب_ن  زا م_ح_م _م _  هد
مالسلا هیلع  نسحلاوبا  .دمآ  هچنآ  دمآ  نا  _ش_ يا رب س_ر  دک و  سبح  ار  ییحی  تشکب و  ار  ییحی  نب  رفعج  لوا  درک و  بضغ 

رب مدناوخ  یم  ار  يادخ  نم  تفگ :  دندیـسرپ ، ربخ  وا  زا  تخادـنا .  ریز  هب  نآ س_ر  زا  دـعب  درک  یم  اعد  دوب و  هداتـسیا  هفرع  رد 
هرا _ برد _يا م_ن  عد ياد ع_ز و ج_ل  زور خ_ _ ما _د  ندو مرد ن_م_ _چ_ه ب_ا پ_ نآ ناــــــیکمرب ب_ه س_ب_ب 

لاوحا دـندش و  بوض  رفعج و ي_ح_ي_ي م_غ_ هک  یکدـنا  رگم  تشذـگن  تشگزاـب  نوـچ  سپ  .دوـمن  تباـجا  نا  _ش_ يا
رد م_ن_ي ك_ه ي_ح_ي_ي مدو  مـال ب_ _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضرلا نسحلاوـبا  اـب  نم  تفگ :  رفاـسم )  تـشگرب ( ،  ناـشیا 
: دو _ مر تر ف_ نآ ح_ض_ _ت_ن_د  شذ _ك ب_گ_ مر لآ ب_ زا  _ي  مو دـــــــــــــــــــــــــــلا ب_ا ق_ ب_ن خ_

نآ زا  دــعب  دــیآ ! یم  ناـشر  لا چ_ه ب_ر س_ _س_ ما _ن_د ك_ه  ناد نا ن_م_ي  _ن_ يا _ن_د  نا م_س_ك_ي_ن_
نم هک  ادـخ  هب  تفگ :  رفاسم )  .دومن (  مض  مه  هب  تشگنا  ود  می و  _ يود نیا  نوچمه  نم  نوراه و  هکنآ ،  رتبجع  هاـه و  تفگ : 

(51  .) میدرک نفد  نوراه  اب  ار  وا  ات  متسنادن  ار  وا  نخس  ینعم 

لآ زا  يدر  م_ هک گ_ف_ت :  يراـفغ  زا  هدرک  تیاور  شیوـخ  دنـس  هـب  داـشرا )  رد (  هـّللا  هـمحر  دـیفم  خیـش  _م _  هدزا ي_
هغلابم نم و  زا  درک  هبلاطم  تشاد  یبلط  نم  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  تر  هدر ح_ض_ دازآ ك_ _ع  فارو _ با
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مدر و ادا ك_ ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربـمغیپ  دجـسم  رد  حبـص  زاـمن  مدـید  نین  نو چ_ م_ن چ_ دو ، رد ط_بل خ_ دومن 
لزنم زا  ترــضح  مدـید  ترــضح ،  نآ  لزنم  رد  مد ب_ه  _ك ش_ يدز _ي ك_ه ن_ نا _ مز يو  مد ب_ه س_ _ه ش_ ناور

نآ رب  مرظن  نوـچ  _ي ،  يادر _ف_ش ق_م_ي_ص و  ير رب ت_ن ش_ تـسا و  يراـمح  رب  راوـس  هـک  یلاـح  رد  دـمآ  نوریب 
رب مدرک  مالـس  نم  نم ،  هب  درک  رظن  داتـسیا و  دیـسر  نم  هب  بانج  نآ  نوچ  منک  ضرع  يزیچ  هک  مدیـشک  تلاجخ  داتفا  ترـضح 

 ! موش تیادف  ترضح  نآ  هب  مدرک  ضرع  نم  سپ  دوب  ناضمر  هام  تقو  نیا  بانج و  نآ 

لد رد  نم  و  هتخاـس .  اوـسر  ار  _ن_د ك_ه م_ گو اد س_ دراد و ب_ه خ_ _ي  زا م_ن ط_بل نـال  يـالو ش_م_ا ف_ م_
یم نم  زا  ردـق  هچ  هک  ترـضح  نآ  هب  متفگن  هک  مسق  دـخ  هب  دـنکن و  نم  زا  هبلاطم  هک  دـیامرف  یم  وا  هب  ترـضح  هک  متفگ  دوخ 

ات اجنآ  رد  متسشن  نم  سپ  ددرگرب ، ارم ك_ه ب_ن_ش_ي_ن_م ت_ا  دومرف  رما  سپ  يزیچ .  وا  بلط  زا  مدربن  مان  دهاوخ و 
هاگان هک  مدرگرب  متساوخ  درک و  یگنت  ما  هنیـس  مدوب  هزور  نم  _د و  ما تر ن_ي_ مدروآ و ح_ض_ اج  هب  ار  برغم  زامن  ماش و 

لا و ؤس  لـها  _د و  ندو مدر ب_ زا م_ _ت_ي  نآ ج_ن_با ج_م_عا فار  _ طا اد ش_د و  تر پ_ي_ نآ ح_ض_ مدـید 
_ه ش_د پ_س نا _ل خ_ خاد تشذــگ ت_ا  درک و  قدــصت  ناــشیا  رب  باــنج  نآ  دــندوب  هتــسشن  ترــضح  هار  رــس  ءارقف 

نآ ج_ن_با _م و  يد لز ش_ _ل م_ن_ خاد ترضح  نآ  اب  متساخرب و  نم  دناوخ  ارم  دروآ و  _ف  ير نور ت_ش_ ب_ي_
تسش ن_
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نآ اـب  نم  هـک  دسـش  یم  رایـسب  ندر و  _ث ك_ يد وا ح_ يار  هنیدـم ب_ ریما  بیـسم  نـبا  زا  مدرک  عورـش  متـسشن و  زین  نـم  و 
هک منک  یمن  نامگ  دومرف  ترـضح  مدـش  غراف  نتف  زا س_خ_ن گ_ نو  مدومن پ_س چ_ یم  وگتفگ  بیـسم  نبا  زا  ترـضح 

دوـمر رما ف_ دنتـشاذگ و  نم  شیپ  رد  دـندروآ و  ماـعط  نم  يارب  دوـمرف  سپ  هن .  مدرک ،  ضرع  یـشا ؟  هدرک ب_ راـطفا  زوـنه 
هچنآ نک و  دنلب  ار  هداسو  نآ  دومر : میدش ف_ غراف  نوچ  میدروخ و  ماعط  مالغ  نآ  نم و  سپ  دروخب ، ماعط  نم  اب  هک  ار  یمالغ 

ما هسیک  رد  متـشادرب و  ار  اهرانید  نآ  تسا  رانید  يرادـق  نآ م_ _ر  يز رد  مدـید  متـشادرب  ار  هداـسو  نم  رادرب ، تسا  نآ  ریز  رد 
ار ب_ه _ن_د ت_ا م_ هار م_ن ب_شا ار ك_ه ه_م_ دو  نا خ_ _ گد زا ب_ن_ راــهچ ن_ف_ر  دوــمرف  رما  متــشاذگ و 

ارم هک  مراد  تهارک  نم  دـنک و  یم  شدرگ  تسا  بیـسم  نبا  بناـج  زا  هک  يدرگبـش  موش !  تیادـف  متفگ :  نم  .دـنناسرب  لزن  م_
_ه_ا ك_ه نآ دو ب_ه  _ مر دا ف_ _ شرلا هّللا ب_ك  باـصا  یتـفگ ،  تسرد  دوـمرف : مشاـب ،  یم  امـش  ناگدـنب  اـب  هک  دـنیبب 
_ك يدز _د ت_ا ن_ ندو هار م_ن ب_ پ_س ه_م_ _د ، ندر _ گر میوـگب ب_ ناـنآ  هب  نم  هک  ییاـج  اـت  دنـشاب  نـم  هارمه 

غار _ت_م و چ_ فر لز  مد پ_س ب_ه م_ن_ _ي_ نادر _ گر ار ب_ اـــهنآ  مدـــش  سونءاـــم  مدیــــسر و  مـــلزنم  ب_ه 
تسیب و نم  زا  درم  نآ  بلط  تسا و  خرـس  رز  رانید  تشه  لـهچ و  مد  _ يد مدر  _ا ن_ظ_ر ك_ هلو رد پ_ مد و  _ي_ ط_بل

ار نآ  متفرگ  وا  نسح  زا  دمآ  مشوخ  دیشخرد  یم  مد ك_ه  _ يد يرا  _ن_ يد اهلوپ  نآ  نایم  رد  دوب و  رانید  تشه 
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وت يارب  یقبام  تسا و  راـنید  تشه  تسیب و  وت  رب  درم  نآ  قح  هک  تسا  شقن  نآ  رب  حـضاو  طـخ  هب  مدـید  مدرب  غارچ  کـیدزن  و 
(52  .) نم زا  ار  درم  نآ  بلط  مدوب  هدرکن  نیعم  نم  هک  مسق  ادخ  هب  تسا و 

هیلع اضر  ماما  ترضح  تمدخ  هب  متفر  تفگ :  تلـص  نا ب_ن  _ ير زا  هدر  _ت ك_ ياور يد  _ نوار ق_ط_ب  _م _  هدزاود
هدش هدز  هکس  ترضح  _ نآ ما  اهرانید ك_ه ب_ه ن_ نیا  زا  ترضح  نآ  زا  مهاوخب  هک  متفگ  دوخ  لد  رد  ناسارخ و  هب  مالسلا 
یم تسا  نآ  رب  نم  مسا  هک  اهرانید  نیا  زا  ّ_د  _ح_م مو _ با دو ك_ه  مالغ خ_ هب  دومرف  مدش  دراو  ترضح  نآ  رب  نوچ  سپ  ، 

زا یـضعب  هب  دـیناشوپ  یم  ارم  شاک  هک  متفگ  دوخ  اب  سپ  ار ، اـهنآ  متفرگ  .دروآ م_ن  مـال  غ_ اـهنآ ، زا  ددـع  یـس  رواـیب  دـهاوخ 
دییوشب هک  دومرف  دوخ  مالغ  هب  درک  ور  ترضح  نآ  تشذگ ،  نم  لد  رد  لایخ  نیا  نوچ  شف ،  _ ير _ه ه_يا ت_ن ش_ ما ج_
(53) .ار اهنآ  دنداد  نم  هب  ار و  ترضح  نآ  شفک  رازا و  نهاریپ و  دندروآ  سپ  تسه ،  هک  نانچمه  دیروایب  ارم و  ياهتخر 

ماما ترضح  نم  دیـس  ارم  دناوخ  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  اشو  یلع  نب  نس  زا ح_ بو  _ شآ _ن ش_ه_ر  با _م _  هدز س_ي_
شر ش_د رد ق_ب_ _ل  خاد زور و  _ن  يا رد  ینئاـطب  هزمح  یبا  نب  یلع  درم  نسح !  يا  دوـمرف : ورم و  هـب  مالـسلا  هـیلع  اـضر 

تـسی وا ك_ه ك_ زا  _د  ندر لا ك_ وا و س_ؤ  کـل ق_ب_ر ب_ر  ود م_ _د  ند _ل ش_ خاد _ت و  ه_م_ي_ن س_عا
؟ وت ربمغیپ  تسیک  دنتفگ : یلاعت .  هّللا  تفگ :  وت ؟ راگدرورپ 
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وا زا  دـعب  دـنتفگ : مالـسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تفگ  وت ؟ یلو  تسیک  دـنتفگ : ملـس .  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  تفگ : 
زا دعب  دندیسرپ : مالـسلا .  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  هب  دیـسر  ات  تفگ  ار  اهماما  کی  کی  سپ  مالـسلا ،  هیلع  نسح  تفگ :  تسیک ؟ 
ایآ وا  هب  دنتفگ  درک ، توکـس  تسیک ؟  وگب  دنتفگ : دندرک و  شرجز  تفگن  باوج  دینادرگ و  ناهد  رد  نخـس  تسیک ؟  یـسوم 

 . تمایق زور  اـت  ار  ربق  وا  دـنتخورفارب ب_ر  شتآ و  زا  يدومع  هب  ار  وا  دـندز  سپ  نیا ؟  هب  ارت  هدرک  رما  رفعج  _ي ب_ن  سو م_
يدا ك_ه _ يز ما  _ يا _ت  شذ ار پ_س ن_گ_ زور  نآ  متــشاذگ  خـیرات  مدیــس و  دزن  زا  مدـمآ  نوریب  نـم  تـفگ :  يوار 

هدـش شربق  رد  لـخاد  _ك_ه  نآ زور و  نآ  رد  _ي  نئا گر ب_ط_ _ه ب_ه م_ فو _ل ك_ ها _يا  هذ _ _ي_د ك_غا سر
(54) .دندومرف ترضح  هک  تعاس  نآ  رد 

_ه یل _ا ع_ ضر رد م_س_ج_د  يزور  وا  دوـــــب  و  ( 55 ،) زازق یـسوم  نب  مـیهاربا  زا  تـیاور  يدـنوار  بـطق  مـهدرا _  چ_ه_
ما _ ما تر  زا ح_ض_ بــل چ_ي_ز  لا و ط_ رد س_ؤ  مدر  _ه ك_ غــلا نا گ_ف_ت م_ب_ _ سار مــال ب_ه خ_ _ سلا

بلا _ طو _ با لآ  زا  لا ب_ع_ض_ي  _ت_ق_ب_ سا تهج  هـب  ترـضح  نآ  تـفر  نوریب  سپ  مـال  _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر
یگرزب گنس  ریز  رد  دمآ  دورف  سپ  دوب  اجنآ  هک  يرـصق  يوس  هب  درک  لیم  تر  نآ ح_ض_ _د و  مآ زا  _ت ن_م_ قو پ_س 

ات دی  _گ ك_ن_ نرد متفگ :  وگب ، ناذا  دومرف : سپ  یثلاث ،  ام  اب  دوبن  مدوب و  ترضح  نآ  اب  نم  دوب و  رـص  نآ ق_ کیدزن  هک 
ْنَع َهالَّصلا  َّنورِّخَُؤتال  ارت  ادخ  دزرمایب  دومرف : ام ، باحصا  ام  هب  دنسرب 
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_ر خآ _ت_ش ب_ه  قو لوا  زا  ار  زاـمن  زادـنایم  ریخءاـت  دومرف : ِْتقَْولا ؛ ِلَّوَاـِب  ءاَدـْبِا  َکـْیَلَع ، ٍهَّلِع  ِْری  _َ ِ_ْن غ ِ_ه_ا م ْ_ت قَو ِلَّوَا 
دو ب_ر _ مر _ك_ه ف_ نآ ي_ا  _ت ،  قو لوا  اد ك_ن ب_ه  _ت_ با _ي ب_ر ت_و ، تــــل نود ع_ _ت_ش ب_ قو
پ_س _م ،  يدر ك_ زا  ن_م_ و  گ_ف_ت_م  ناذا  م_ن  پ_س  _ت ،  قو لوا  ب_ه  ه_م_ي_ش_ه  دا  ب_ ت_و 
يداد و نم  هب  هک  يا  هدع  نآ و  رد  تدم  دیـشک  لوط  هک  ب_ه ت_ح_ق_ي_ق  هّللا !  لو  _ سر _ن  ي_با گ_ف_ت_م : 
_ت_ي ك_ه قو دو ه_ر  _ت و م_ن م_م_ك_ن_م ن_م_ي ش_ سا را  مجاـتحم و ش_غ_ل ش_م_ا ب_س_ي_ نـم 

 . منک لا  زا ش_م_ا س_ؤ 

هک عضوم  نآ  هب  درب  تسد  سپ  یتخـس  تدـش و  وحن  هب  دوخ  هنایزات  اـب  ار  نیمز  دیـشارخ  ترـضح  نآ  سپ  يوار گ_ف_ت : 
نامتک نآ و  هب  ربب  عافتنا  نآ و  رد  وت  هب  دهد  تکرب  دـنوادخ  ار  نیا  ریگب  دومرف : الط و  یـشمش  دروآ  نوریب  سپ  دوب  هدـش  هدـنک 

 . يدید هک  ار  هچنآ  نک 

هـک ق_ي_م_ت_ش يزیچ  ناــسارخ  رد  مدــیرخ  هـکنآ  اــت  نآ  رد  نـم  هـب  داد  تــکرب  یلاــعت  دــنوادخ  سپ  تــفگ :  يوار 
رد دــندوب  مدوـخ  لاــثما  _ي ك_ه  مدر _ن م_ ير مد غ_ن_ي ت_ _ يدر دو و گ_ _ي ب_ فر _ شا راز  دا ه_ ه_ف_ت_

(56) .اجنآ

ما هجوز  مالسلا و  هیلع  اضر  ترـضح  يوس  هب  متفر  نوریب  تفگ :  هک  ورمع  نب  دمحا  زا  هدرک  تیاور  زی  و ن_ _م _  هدز _ نا پ_
دوب نتسبآ  ما  هجوز  مدمآ  نوری  مر ب_ زا ش_ه_ یتقو ك_ه  نم  مدرک :  ضرع  مدیـسر  ترـضح  نآ  تمدخ  نوچ  دوب  نتـسبآ 

هدرک تین  نم  متفگ :  رمع ، ار  وا  راذگ  مان  سپ  تسا  رسپ  وا  دومر : ف_ _د ، هد رارق  رسپ  ار  وا  هچب  یلاعت  قح  هک  نک  اعد 
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دراو نم  سپ  راذگب ، رمع  ار  وا  مان  دومرف : .دنراذگ  مان  یلع  ار  وا  هک  ار  دوخ  تیب  لها  ما  هدرک  رما  مراذـگ و  مان  یلع  ار  وا  هک  ما 
هک نم  ناگیاسمه  مدراذگ .  مان  رمع  ار  وا  سپ م_ن  .دنا  هتـشاذگ  مان  یلع  ار  وا  هدش  دلوتم  يرـسپ  نم  يارب  زا  مدید  مدـش  هفوک 

ینعی دـننک  لقن  وت  زا  هک  ار  يزیچ  نیا  زا  قیدـصت ن_م_ي ك_ن_ي_م ب_ع_د  اـم  رگید  دـنتفگ  بلطم  نیا  زا  دـندش  علطم 
دنا هداد  وت  هب  هک  يرگ  هعیـش  تبـسن  یتسه و  ینـس  وت  هک  دـش  مولعم  ام  رب  دـندوب گ_ف_ت_ن_د  ینـس  هک  وا  ياه  هیاـسمه 
نآ _د : يو يوار گ_ .دـنهد  تبـسن  امـش  هب  هلوـقم  نیا  زا  هـک  ار  يزیچ  مـینک  یمن  قیدـصت  نـیا  زا  دـعب  اـم  هدو و  فـالخ ب_

(57  .) مدوخ سفن  هب  مدوخ  زا  هدوب  رتشیب  نم  رب  شرظ  تر ن_ مد ك_ه ح_ض_ _ت ف_ه_م_ي_ قو

مدینـش تفگ :  لالح  _م_د ب_ن ع_م_ر  حا _ت ك_ه  سا لو  م_ن_ق_ _تا )  جردـلا رئا  ب_ص_ زا (  _م _  هدز _ نا ش_
مدـش و هکم  لـخاد  تفگ :  ار ، ترـض  نآ ح_ _د  هد یم  مانـشد  درب و  یم  ار  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  مسا  هکم  رد  سرخا  هک 

سپ دیایب ، نوریب  دجسم  زا  هاگره  ار  وا  مش  _ن_د م_ي ك_ گو اد س_ هب خ_ متفگ  دوخ  اب  ار ، وا  مدید  سپ  مدیرخ ،  يدراک 
قح هب  ِمیحَّرلا  ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  نآ :  رد  دوب  هتشون  دیسر  نم  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  _ع_ه  قر هاگان  وا ، هار  رس  مداتسیا 

(58) .ارم تسا  یفاک  وا  تسا و  نم  دمتعم  هقث و  یلاعت  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  سپ  وشم  سرخا  ضرعتم  هک  وت  رب  نم 

موس تمسق 

_م هد ه_ف_
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نورا ب_ه ح_ج لا ك_ه ه_ نآ س_ رد  هدر :  _ت ك_ ياور ش_ي_خ م_ف_ي_د ب_ه س_ن_د م_ع_ت_ب_ر  _ 
هار پچ  فرط  زا  هک  یهوک  هب  دیسر  هک  نیمه  دش  نوری  هنیدم ب_ زا  جح  هدارا  هب  زین  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترض  _ت ح_ فر

.دش دهاوخ  هراپ  هراپ  نآ  هدننک  بارخ  غراف و  یناب  دومرف : دنکفا و  يرظن  نآ  هب  ترضح  تسا  غراف )  نآ (  مان  تسا و 

ییحی نب  رف  _د و ج_ع_ مآ دورف  دیـسر  عـضوم  نآ  هب  نوراـه  هکنیا  اـت  ار  ترـضح  نآ  مـالک  ینعم  میدـیمهفن  اـم  تفگ :  يوار 
رما تفر و  هوک  نآ  يالاب  تشگرب  هکم  زا  نوچ  سپ  دـننک  انب  نآ  رد  وا  يارب  یـسلجم  هک  درک  رما  تفر و  هوک  نآ  يالاب  یکمرب 

(59) .دش هراپ  هراپ  تشگ و  هتشک  ییحی  نب  رفعج  دیسر  قارع  هب  نوچ  سپ  دننک  بارخ  ار  سلجم  نآ  هک  درک 

رد مدو  مال ب_ _ سلا _ه  یل اضر ع_ ترضح  دزن  نم  تفگ :  هک  رفاسم )  زا (  هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا  _م _  هد ه_ي_ج_
دو _ مر تر ف_ ح_ض_ را ، زا غ_ب_ دو  هــتفرگ ب_ ار  دوــخ  غاــمد  هــک  یلاــح  رد  دــلاخ  نــب  ییحی  تشذــگ  سپ  ین  م_

_ن يا زا  و ع_ج_ب_ت_ر  دو : _ مر لا پ_س ف_ نیا س_ رد  دوـش  یم  دراو  اـهنآ  رب  هـچ  دـنناد  یمن  هرا ه_يا  ب_ي_چ_
و ( 60) .دینابـسچ مه  هب  ار  دوـخ  تـشگنا  ود  تـش و  _گ_ نا ود  _ن  يا _ت ب_ا ه_م م_ث_ل  سا نورا  ندو م_ن و ه_ ب_

 . تشذگ قودص  خیش  تیاور  هب  ربخ  نیا 

مال _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر ماما  ترضح  تمدخ  رد  تفگ  هک  يرفعج  نامیلس  زا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا  زین  و  مهدزون _ 
رب ترضح  نآ  لباق  _د م_ مآ ها گ_ن_ج_ش_ك_ي  _ گا تر ن_ نآ ح_ض_ زا  _ي  نا رد ب_س_ت_ مدو  ب_
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؟ دیوگ یم  هچ  روفصع  نیا  هک  یناد  یم  نالف !  يا  دومرف : نم  هب  ترضح  ندرک ،  بارطضا  ندز و  هحیص  هب  درک  عورش  نیمز و 

_ل خاد ار و  نیا ع_ص_ا  رادرب  سپ  دروخب ، ارم  ياـه  هجوج  دـهاوخ  یم  يراـم  هک  دـیوگ  یم  دومرف : ن_ه ،  گ_ف_ت_م : 
تیب لـخاد  _ت_م  فر _ت گ_ سد ع_ص_ا ب_ر  نا گ_ف_ت :  _م_ یل س_ ار ، را  ب_ي_ت ش_و ب_ك_ش م_

(61) .ار نآ  متشک  سپ  تسا  نالوج  رد  هک  يرام  مدید  مدش 

یم هّللادبع  هک  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  دومرف  تفگ :  هک  راشب  نب  نیـسح  زا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا  زین  و  متـسیب _ 
یم تسا  ناسارخ  رد  هک  هّللادبع  يرآ !  دو : _ مر ف_ ار !؟ نورا  نب ه_ دّمحم  دشک  یم  نوراه  نب  هّللادبع  متفگ :  ار ، دّمحم  دشک 

تـشک نومءام  هّللادبع  ینعی  دوب ، هداد  ربخ  ترـضح  نآ  هک  دش  نانچ  سپ  تسا ،  داد  رد ب_غ_ هک  ار  هدیبز  رـسپ  دّمحم  دـشک 
 : تسج یم  لثمت  رعش  نیا  هب  ترضح  نآ  و  ار ، دوخ  ردارب  نیما  دّمحم 

وُشْغَی ِنْغِّضلا  َدَْعب  َنْغِّضلا  َّنِا  َو 

(62) انیفَّدلا َءاّدلا  ُجِرْخَی  َْکیَلَع َو 

.زین ار  ترضح  نآ  نومءام  هّللادبع  نتشک  هب  دشاب  هراشا  رعش  نیا  هب  ترضح  نآ  لثمت  _د  و ش_يا

هّللادـبع لا  رد ح_ مـال  _ سلا _ه  یل _ي ع_ سو ما م_ _ ما تر  _ح_با ح_ض_ صا _ر  كذ رد  ك_ه  _د : يو فل گ_ م_ؤ 
نآ زا  هرهاب  هزجعم  دـنچ  دوش  رکذ  مجنپ  لصف  رد  و  راوگرزب ، نیا  زا  هرهاب  تیآ  رب  دوب  لمتـشم  هک  هدـش  لـقن  یتیاور  هریغملا  نب 

 . هیلع هّللا  مالس  ترضح 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  راعشا  زا  یخرب  زیمآ و  تمکح  تاملک  زا  يرصتخم  مراهچ :  لصف 

(1  ) مالسلا هیلع  اضر  ترضح  راعشا  زا  یخرب  زیمآ و  تمکح  تاملک  زا  يرصتخم 

( ( 63) .ُُهلْهَج ُهُُّودَع  ُُهْلقَع َو  يِرمَا  ِّلُک  ُقیدَص  مالسلا :  هیلع  َلاق  لّوا _  ) 

تسا و وا  لقع  يدرم  ره  تسود  هک  ترضح :  نآ  دومرف 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1803 

http://www.ghaemiyeh.com


 . تسا وا  ینادان  وا  نمشد 

ي_ع_ن_ي ( 64 (؛ ِلا ؤُّسلا  َهَْرثَـک  ِلاـْملا َو  َهَعاـِضا  َلاـْقلا َو  َلـیْقلا َو  ِ_ُض  ْ_غ ُ_ب َهـّللا ي َّنِا  مـال :  _ سلا _ه  یل َلا ع_ ق_ مود _ 
لا تر س_ؤ  ار و ك_ث_ لا  ندر م_ _ع ك_ ار و ض_يا لا )  ق_ي_ل و ق_ دراد (  _م_ن  شد _د  نواد خ_ دو : _ مر ف_

.ار

نآ زا  یهن  تاــیاور  رد  هـک  تـسا  مو  _ مذ لاد م_ ءار و ج_ م_ لا ،  زا ق_ي_ل و ق_ دار  ار م_ _ ها ظ_ _د : يو فـل گ_ م_ؤ 
هلآ _ه و  یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  _ت ك_ه ح_ض_ سا لو  مالسلا م_ن_ق_ هیلع  قداص  ترضح  زا  هکلب  هدش  دراو 

ن_ه_ي مرا ع_ز و ج_ل ،  _ گدرور نآ پ_ زا  ار  در م_ يز ك_ه ن_ه_ي ك_ لوا چ_ي_ _د : ندو _ مر مـــل ف_ و س_
زین و  تسا .  ءارم  هلداجم و  نامه  _تا ع (_ حال م_ و (  ( 65  ) مدرم اب  تاحالم  رمخ و  برش  ناتب و  _ت_ش  سر زا پ_ در  ك_
دایز نانز  اب  ندرک و  هاـنگ  يـالاب  هاـنگ  ار ، لد  دـنناری  _ت ك_ه م_ي م_ سا زیچ  راـهچ  دومرف  هک  تسا  يورم  ترـضح  نآ  زا 

_ت سلا ناگدرم م_ج_ اب  و  ریخ ، هب  ددرگنرب  شرخآ  دـیوگب و  وا  ییوگب و  وت  قمحا .  تارامم  ندرک و  یتبحـص  مه  هثداـحم و 
ك_ل غ_ن_ي دو : _ مر ف_ _ن_د ؟ نا نا ك_ي_ _ گدر م_ هـــــــــّللا !  لو  _ سر ي_ا  _د : ندر ضر ك_ ع_ ندر ،  ك_

تمعن زان و  هب  هک  يرگناوت  ره  ای  دـنکب  _د  هاو هچره خ_ دوخ  روطب  هدـش  هتـشاذگ  هک  يرگناوت  ره  ینع  ي_ 66 ؛ )  ) فر م_ت_
نیا هک  دندرک  ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هدر ك_ه ب_ه  _ت ك_ ياور هّللا  همحر  قودص  خیـش  زین  و  هدش .  هدیرورپ 
هدرک كرت  هک  ار  یـسک  نآ  ندوـب  مدرم  زا  زادـنیب  دوـمرف : دـنوش ، یم  بوـسحم  مدرم  ساـن و  زا  اـهنیا  ماـمت  دـینیب  یم  هک  یقلخ 

ار و ندرک  كاوسم 
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وا يز ك_ه م_ه_م  رد چ_ي_ دو  _ل م_ي ش_ خاد هـک  یــسک  گـنت و  ياـج  رد  دنیــشن  یم  وـناز  راـهچ  هـک  ار  یــسک  نآ 
يرامیب دنک و  یتسس  هک  یـسک  و  درادن ، نآ  هب  ملع  هک  يزیچ  رد  دنک  یم  لادج  ءار و  ن_ي_س_ت و ك_س_ي ك_ه م_

نارا دنک ب_ا ي_ تفلاخم  هک  یـسک  یتبیـصم و  نودب  دراذـگ  هدـیلوژ  ار  دوخ  يوم  هک  یـسک  یتلع و  نود  ددـنبب ب_ دوخ  هب 
یلا ك_ه رد ح_ دو  نارد خ_ هـب پ_ دـنک  راـختفا  هـک  یـسک  نآ و  رب  دنـشاب  هدـش  قـفتم  اـهنآ  هـک  یلاـح  رد  رد ح_ق  دو  خ_

تـسا یتخرد  بوچ  نآ  و  گندخ .  تسوپ  ینعی  _ت  سا گندخ  هلزنم  هب  وا  سپ  ناشیا  بوخ  ياهراک  زا  تسا  یلاخ  شدو  خ_
نانچمه سپ  ( 67) .دسر یم  شلـصا  رهوج و  هب  ات  دننکفا  یم  رود  دنن و  ار م_ي ك_ نآ  ياهتـسوپ  تسا  بوخ  ریت  يارب  مکحم 

تروا و نآ م_ج_ _ك_ن_ن_د ب_ا  فا رود م_ي  ار م_ي ك_ن_ن_د و  _گ  ند _ت خ_ سو هـــــــــــــــــــــــک پ_
دننکفا و یم  رود  ار  وا  دوخ  ناردپ  تالامک  لیاضف و  زا  تسا  یلاخ  هک  یسک  نینچمه  دوخ  لصا  بل و  _ك_ي ب_ه  يدز ن_

.دننک یمن  نآ  هب  انتعا 

 ( . ِهَِیلاْبلا ِمَمِّرلِابال  ِهَِیلاْعلا  ِمَمِْهلَاب  ُرِخَتْفَی  ُِلقاْعلَا  َلاق : ْنَم  َنَسْحَا  ْدََقل  َو  ) 

ابَدَا ْبِسَتْکا  َْتئِش َو  ْنَم  َْنبِا  ْنُک 

ِبَسَّنلا ْنَع  ُهُدوُمْحَم  َکینُْغی 

اذاَنَا اُهلوُقَی  ْنَم  یتَْفلا  َّنِا 

یبَا َناک  ُلوُقَی  ْنَم  یتَْفلا  َْسَیل 

زومآ یگرزب  بلط و  شناد 

زور زا  تزور  دنرگن  هب  ات 

دوب تدیاب  گرزب  هک  ییاج 

دوس تدرادن  سک  يدنزرف 

شاب نکش  هپس  دوخ  هب  ریش  نوچ 

دوخ نید  ار  نآ  میا  هداد  یسک  هب  هک  يا  هدعو  هک  میشاب  یم  یتیب  _ل  ها م_ا  دو : _ مر ف_ مو _  شاب س_ نتشیوخ  لاصخ  دنزرف 
یم
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(68) .درک نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  هک  نانچمه  مینک  ادا  ار  نآ  نید  دننام  هک  میمزتلم  ینعی  مینیب ، 

زا ندـیزگ  هراـنک  لازتعا و  رد  نآ  ءزج  هن  دـشاب ، ءزج  هد  ناـمز  نآ  رد  تیفاـع  هک  یناـمز  مدرم  رب  دـیایب  دومر : ف_ مرا _  چ_ه_
(69) .دشاب توکس  رد  رگید  ءزج  کی  مدرم و 

_ر كذ دو  لاز ب_ _ت_ عا هتـسیاش  هچنآ  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تاملک  لصف  رد  اـم  هک  دـیو : فل گ_ م_ؤ 
هک ار  رعـش  دـنچ  نیا  میراذـگن  یلاخ  ار  لـحم  _ن  يا _ن_ك_ه  يا يار  و ب_ دو ، عو ش_ _ جر _ج_ا  نآ _م ب_ه  يدر ك_

 : مییامن یم  رکذ  تسا  ماقم  بسانم 

روش بآ  نیمشپ و  هقرخ  نیوج و  نان 

يربمیپ ثیدح  مالک و  هراپ  یس 

تسا عفان  هک  یملع  زراچ  هس  هخسن  مه 

يرتحب ژاژ  و  ( 70  ) یلعوب وغل  هن  نید  رد 

دنک رذح  ناشیا  زا  وید  هک  نامدرم  نیز 

يرپ نوچ  هتسشنب  هدش  ناهن  يا  هشوگ  رد 

وج مین  هب  دزرین  هک  انشآ  ود  کی  اب 

يرجنس کلم  ناشتمه  کلم  شیپ  رد 

درب دسح  يورب  هک  تسا  تداعس  نآ  نیا 

يردنکس کلم  قنور  تایح و  بآ 

؟ دیدرک حبص  هنوگچ  هک  دش  ضرع  ترضح  نآ  تمدخ  هک  هدش  تیاور  مجنپ _ 

و تـسا ،  ندـش  مـک  رد  هتــسویپ  مرمع  تد  ي_ع_ن_ي م_ صو ،  _ل م_ن_ق_ جا مدر ب_ه  ص_ب_ح ك_ دو : _ مر ف_
هچ مناد  یمن  تسا و  ام  رس  تشپ  شتآ  تسا و  ام  ندرگ  رد  گرم  دوش و  یم  ظفح  تبث و  منک  یم  هچ  ره  ظوف  ع_م_ل م_ح_

(71) .ام هب  دش  دهاوخ 

لاـس هد  _ك_ه  نآ _د ن_م_ي گ_ش_ت ت_ا  ع_با _د ، _ل ع_با یئار _ سا رد ب_ن_ي  دو : _ مر ف_ ش_ش_م _ 
(72  !) تشگ یم  دباع  درک  یم  رایتخا  توکس  لاس  هد  نوچ  دنک ، توکس 
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فل م_ؤ 
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_ش ن_ق_ل ار گ_ن_ج_يا ما  _ت و م_ق_ سا را  تو ب_س_ي_ حد س_ك_ رد م_ _تا  ياور ك_ه  _د : يو گ_
_ي_ر ما زا  _ن چ_ن_د ش_ع_ر ك_ه  يا _ت_ف_ا م_ي ك_ن_م ب_ه  كا _ن_ج_ا  يا رد  ن_ي_س_ت و م_ن 

 : هدش لقن  ور  خ_س_

تسا رت  شکلد  هظحل  ره  هچرگ  نخس 

تسا رتهب  نآ  زا  شومخ  ینیب  هچ 

تسا نتسب  ناهد  نتسب ،  هنتف  رد 

تسا نتسبآ  دب  کین و  هب  یتیگ  هک 

یسب مدید  راتفگ  نامیشپ ز 

یسک یشومخ  زا  تشگن  نامیشپ 

یهن لدرا  هب  نتفگ  ندینش ز 

یهت يو  زا  مدرم  دوش  رپ  نیزک 

شورف رهوج  تشگ  ببس  ناز  فدص 

شوه تشگ  همه  رس  ات  ياپ  زا  هک 

زیت ریشمش  تشگ  نابز  نت  همه 

زیختسر دنک  ناز  نتخیر  نوخ  هب 

هدش تیاور  و  ( 73  .) منک لمع  هب  وا  زا  دوش  یم  یضار  یلاعت  قح  مک ،  يزور  هب  یلاعت  قح  زا  دش  یـضار  هک  ره  دومرف : متفه _ 
هب میتفگ  سپ  مالسلا  هیلع  اضر  رـضح  رب  میدش  دراو  هک  یلفون  هب  فورعم  دیزی  نب  نیـسح  یبلح و  هبعـش  یبا  نب  رمع  نب  دمحا  زا 
در _ي ع_ي_ش پ_س ت_غ_ي_ي_ر ك_ خار قزر و ف_ _ع_ت  سو رد  _م  يدو تر ك_ه م_ا ب_ نآ ح_ض_

چ_ه دو : _ مر ف_ اـم ، هب  ار  نآ  دـنادرگرب  ادـخ  هـک  نـک  اـعد  سپ  میدـش ،  ریقف  ینعی  تاری  لا م_ا ب_ع_ض ت_غ_ي_ ح_
لا _ح_ شو خ_ _ا  يآ _ي_د ، ب_شا نا  _ ها _ شدا پ_ _ي_د  هاو خ_ م_ي  _ا  يآ _د  يو ب_ش_ _ي_د  هاو خ_ م_ي 

_ن يا فــال  _ي_د ب_ر خ_ هدوــب ب_شا نــکل  و  دیــشاب ، ( 74  ) هــمثره رهاــط و  دــننام  هــک  ار  اــم  م_ي ك_ن_د ش_
لا _ح_ شو هــــــــــــّللاو خ_ ن_ه  گ_ف_ت_م :  _ي_د !؟ نآ م_ي ب_شا _ي_ن_ي ك_ه ب_ر  يآ هد و  ع_ق_ي_
لاح نیا  فـال  _ خر نم ب_ هرقن و  ـالط و  تسا  نآ  رد  هچنآ  اـیند و  دـشاب  نم  يار  زا ب_ _ك_ه  نآ ار  ن_م_ي ك_ن_د م_

: دومرف ترضح  متسه ،  هک  مشاب 
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(75  ( .) روُکَّشلا َيِدابِع  ْنِم  ٌلیلَق  ارْکُش َو  َدُواد  َلآ  اُولَمِْعا  دیامرف ( : یم  یلاعت  قح 

اد _د خ_ هدو ب_شا ب_ اد ، هب خ_ وا  نامگ  دش  وکین  یسک  ره  هک  یتسردب  سپ  ادخ  هب  ار  دوخ  نظ  نک  وکین  دومرف : هاگ  _ نآ
_د ح_ق _يا مر لو م_ي ف_ ق_ب_ قزر ،  زا  _ل  یل _ي ش_د ب_ه ق_ ضار وا و ك_س_ي ك_ه  نا  دز گ_م_ ن_
لـــال س_ب_ك م_ي زا ح_ _ي ش_د ب_ه ك_م  ضار و ك_س_ي ك_ه  ار ، زا ع_م_ل  _ل  یل وا ق_ زا  یلا  ت_ع_
هب ار  وا  دــــنواد  وا و ب_ي_ن_ا م_ي ك_ن_د خ_ _ل  ها _ن_د  هزا م_ي ب_شا وا و س_ب_ز و ت_ دو م_ؤ ن_ه  ش_

(76  .) مالسلاراد يوس  هب  تمالس  هب  ایند  زا  ار  وا  درب  نوریب  نآ و  ءاود  ایند و  درد 

مالـسلا هیلع  اضر  ماما  ترـضح  دناوخ  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  تلـص  نب  نایر  زا  ربتم  دنـس  هب  قودص  خـی  ش_ ه_ش_ت_م _ 
 : تسا بلطملادبع  بانج  زا  هک  ار  راعشا  نیا  نم  يارب 

انامَز ُمُهُّلُک  ُساّنلا  ُبیعَی 

اناوِس ٌْبیَع  اِننامَِزلام  َو 

انیف ُْبیَْعلاَو  انَنامَز  ُبیعَن 

اناجَه اِنب  ُنامَّزلا  َقَطَن  َْول  َو 

ٍْبئِذ َمَْحل  ُكُْرتَی  َْبئِّذلا  َّنِا  َو 

؛ انایَع اضَْعب  انُضَْعب  ُلُکْءاَی  َو 

يار _ك_ه ع_ي_ب_ي ب_ نآ لا  ار ع_ي_ب م_ي ك_ن_ن_د و ح_ را )  _ گزور مدر (  ما م_ ي_ع_ن_ي ت_م_
هب بیرق  و  تشادن .  بیع  راگزور  میدوبن  ام  رگا  مییام ،  راگزور  بیع  هکنآ  لصا  ح_ ياو م_ا ، را ن_ي_س_ت س_ _ گزور

 : هتفگ هکنآ  لوق  تسا  نیمه 

تسا ام  یناریو  هناختب ز  يدابآ 

تسا ام  یناشیرپ  زا  رفک  تیعمج 

یبیع درادن  دوخ  تاذ  هب  مالسا 

؛  تسا ام  یناملسم  زا  تسه  هک  بیع  ره 

و يدومن ،  ار ه_ج_و  ام  يدرک  ملکت  راگزور  رگا  تسا و  ام  رد  بیع  هکنآ  لاح  ار و  دوخ  راگزور  مینک  یم  م_ا ع_ي_ب 
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نیا یـضعب  رد  و  نایعلاب .  ار  رگید  یـضعب  دروخ  یم  ام  زا  یـضعب  نکل  ار و  گرگ  تشوگ  ندروخ  دـنک  یم  كرت  گرگ  اـنامه 
 : هدش هفاضا  زین  رعش 

ْیبَظ َكوُسُم  ِعادِْخِلل  انِْسَبل 

؛ ) 77) اناتَا اِذا  ِبیرَْغِلل  ٌْلیَوَف 

.ام دزن  دیایب  هاگره  بیرغ  رب  ياو  سپ  نت ،  رب  وهآ  تسوپ  ندز  لوگ  يارب  مدیشوپ  ینع  ي_

 : تشون ترضح  نک ،  هظعوم  ارم  هک  ترضح  نآ  هب  تشون  نومءام  هک  هدش  تیاور  مهن _ 

ٌهَّدُم اَهل  ( 78) اْینُد یف  َکَّنِا 

ِلِماْعلا ُلَمَع  اهیف  ُلَبْقَی 

اِهب اطیُحم  َتْوَْملا  يَرَت  اّمَا 

ِلِمْالا َلَمَا  اْهنِم  ُُبلْسَی 

یهَتْشَت اِمب  َْبنَّذلا  ُلِّجَُعت 

ٍِلباق ْنِم  ََهبْوَّتلا  ُلُمْءاَت  َو 

ًهَتَْغب ُهَلْهَا  یتْءاَی  ُتْوَْملا  َو 

؛ ) 79) ِِلقاْعلا ِمِزاْحلا  ُلِْعف  َكاذام 

لمع لـم ،  هـک ع_ تـسا  یناـمز  تدـم و  نآ  يارب  زا  هـک  یـشاب  یم  یئاـیند  رد  _ت_ي ك_ه ت_و  سرد ي_ع_ن_ي ب_ه 
زورآ يوزرآ  نآ  زا  _ت  سا هدو  _ بر نآ و  هب  تسا  هدرک  هطاحا  گرم  هک  ینیب  یمن  اـیآ  دوش ، یم  لوبقم  تدـم  نآ  رد  هدـننک 

ینک یم  وزرآ  يراد و  اهتـشا  هـچنآ  هـب  ندرک و  هاـنگ  هـب  ش_ت_با و ت_ع_ج_ي_ل م_ي ك_ن_ي  ار ، هد  ك_ن_ن_
 . لقاع رایشه و  صخش  راک  تسین  نیا  دوش ، یم  دراو  دوخ  لها  رب  هاگان  هب  گرم  هکنآ  لاح  هدنیآ و  لاس  ار  ندرک  هبوت 

رعش نیا  تاقوا  زا  يرایسب  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  هک  هدرک  لقن  سابع  نب  میهاربا  زا  هّللا  همحر  قود  ش_ي_خ ص_
: دناوخ یم  ار 

ِهبْرِرَتْغَت الَف  ٍْریَخ  یف  َْتنُک  اِذا 

؛  مِّمَت ْمِّلَس َو  َّمُهّللا  ُِلق  ْنِکل  َو 
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رب ار  نآ  نک  مامت  راد و  ملاس  رییغت  زا  ار  تمعن  نیا  ایادخ ! وگب  نکل  وشم و  رورغم  نآ  هب  یـشاب  تحارتسا  یبوخ و  رد  نوچ  ینعی 
 . نم

(2  ) مالسلا هیلع  اضر  ترضح  راعشا  زا  یخرب  زیمآ و  تمکح  تاملک  زا  يرصتخم 

 _ _م هد
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_ه یل _ا ع_ ضر ترــضح  زا  نـم  مدینــش  تـفگ  هـک  هدرک  تـیاور  دوـخ  يوـمع  زا  داـبع  یبا  نـب  ییح  ّ_د ب_ن ي_ م_ح_م
: دومرف دناوخب ، رعش  ترضح  نآ  دوب  مک  _د و  ناو ار خ_ _ن ش_ع_ر  يا يزور ك_ه  مال  _ سلا

ِلَجَْالا ِیف  اّدَم  ُلُمْءاَن  انُّلُک 

ِلَمَْالا ُتافآ  َّنُه  ایانَْملا  َو 

ینُْملا ُلیطابَا  َکَّنَّرُغَتال 

لَلِْعلا َْکنَع  ْعَدَو  َدْصَْقلا  ِمِْزلَا  َو 

ٍلئاز ٍّلِظَک  اْینُّدلا  امَّنِا 

؛ َلَحَر َُّمث  ٌبِکار  اهیف  َّلَح 

_ك_ه نآ لا  ح_ و  دو  ش_ _د  يد م_ نا  _ مر ع_م_ تد  م_ ك_ه  ك_ن_ي_م  م_ي  وزرآ  م_ا  ه_م_ه  ي_ع_ن_ي 
دـص مزال ب_شا ق_ _ل و م_ طا _يا ب_ هوزرآ ار  _د ت_ هد _ب ن_ ير _ت ف_ سا وزرآ  _ت_ه_يا  فآ _ه_ا  گر م_

تـسا يا  هیاـس  دـننام  _ي_ا  ند نیا ن_ي_س_ت ك_ه  زج  تسا و  نـیا  ار ، اـه  هناـهب  دوـخ  زا  راذـگب  ار و  ندوـمن  گـنهآ  و 
.درک چوک  سپ  دمآ  دورف  نآ  رد  يراوس  هک  هدنوش  فرطرب 

نیا یقارع  امـش  زا  يدرم  دوـمرف : دراد ، زیزع  ار  ریما  دـنوادخ  تـسی  زا ك_ _ا  هر _ن ش_ع_ يا مدر ك_ه  ضر ك_ م_ن ع_
راذگاو ار و  شمسا  روایب  دومرف : تر  ح_ض_ شدوخ ،  زا  نم  يارب  دناوخ  هیهاتعلاوبا  ار  اهرعـش  نیا  متفگ :  نم  هتفگ ،  ار  اهرعش 

دیاش و  ( 80  ( ) ِباـْقلَالِاب اوَرباـنَتال  َو  دـیامرف ( : یم  دـنوادخ  هک  _ت_ي  سرد هیهاـتعلاوبا ب_ه  هـب  ار  وا  ندرب  ماـن  ینعی  ار ، نـیا 
(81  .) بقل نیا  زا  درم  نیا  هتشاد  تهارک 

رد هدوب  دوخ  ناواد  _ ير نامز و ف_ دیحو  هک  تسا  رعاش  مساق  نب  لیعامسا  قاحساوبا  هیهاتعلاوبا  ك_ه  _د : يو فل گ_ م_ؤ 
رد هدوب و  ساوـنو  _ با را و  رد ط_ب_ق_ه ب_ش_ وا  و  اـیند ؛ تمذـم  تایدـهز و  رد  اـصوصخ  مظن  تقاـشر  عـبط و  تقـالط 

اد س_ك_ن_ي رد ب_غ_ هد و  دـلو ش_ هرو م_ت_ _ن_ه م_ن_ يد برق م_ رمتلا )  نـیع  رد (  یــس  دـص و  هنــس  دودـح 
هک دنا  هت  گ_ف_ _ت_ه ،  شاد
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تسا وا  راعشا  زا  و  مناوت ،  یم  مهد  رارق  رعش  ار  دوخ  مالک  مامت  مهاوخب  رگا  تفگ  یم  هک  يوحن  هب  دوب  لهس  وا  دزن  رعـش  نتفگ 
:

ٌدئاب انُّلُک  انَّنِا  الَا 

ٌِدلاخ َمَدآ  یَنب  ُّيَا  َو 

ْمِهِّبَر ْنِم  َناک  ُمُهُؤَْدب  َو 

ٌدئاع ِهِّبَر  ْیِلا  ُّلُک  َو 

ُهلِْالا یَصُْعی  َْفیَک  ابَجَع  ایَف 

ُدِحاْجلا ُهُدَحجَی  َْفیَک  ْمَا 

ٌهَیآ ٍءْیَش  ِّلُک  یف  َو 

ٌدِحاو ُهَّنَا  یلَع  ُّلُدَت 

اضیا َُهل  َو 

ُهَسْفَن ِلاْملا  َنِم  ِْقتْعَی  َْمل  ُءْرَْملا  اِِذا 

ُهُِکلام َوُه  يذَّلا  ُلاْملا  ُهَکَّلَمَت 

ٌقِْفنُم اَنَا  يذَّلا  ِیلام  امَّنِا  الَا 

ُهُکِرات اَنَا  يذَّلا  ُلاْملا  َِیل  َْسَیل  َو 

يذَّلا ِِهب  ْرِدابَف  ٍلاماذ  َْتنُک  اِذا 

ُهُِکلاهَم ُْهتَکَلْهَتْسا  ِالا  ُّقِحَی َو 

: دنسیونب شربق  هب  درک  تیصو  دادغب و  رد  هدزای  تسیود و  هنس  رد  درک  تافو 

ُتْوَْملا ُهُرِخآ  ُنوُکَی  اْشیَع  َّنِا 

ِصیْغنَّتلا ُلَّجَعُم  ٌْشیََعل 
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ار _ ها و ظ_ یب ع_ق_ل ،  هارمگ و  مدرم  یهارمگ و  یلقع و  مـــک  ینع  ي_ _ي_ه ،  هار نزو ك_ ب_ر  _ي_ه )  ها ع_ت_ و ( 
رایب و ار  هیهاتعلاوبا )   ) وا مسا  هک  درم  نآ  هب  دو  _ مر تر ف_ _ت ك_ه ح_ض_ سا _ن م_ع_ن_ي  يا _ظ_ه  حـال ب_ه م_
(83  ) دوخ باتک  رد  تنـس  لها  ءاـبدا  زا  ناد ك_ه ي_ك_ي  و ب_ ( 82  .) نآ زا  هتـشاد  تهارک  هک  دیاش  راذـگب ، ار  بقل  نیا 
 ) رد ار  هفیرش  هدیصق  نآ  نم  هریثک و  ظعاوم  مکح و  رب  تسا  لمتشم  هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  يا  هدیـصق 

 . منک یم  نایب  همجرت  نودب  نآ  زا  رعش  دنچ  هب  نمیت  كربت و  تهج  هب  اجنیا  رد  مدرک و  لقن  رودصملا )  هثفن  باتک 

یقالخا لئاسم  هرابرد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هدیصق 

 : مالسلا هیلع  مالسلا )  هیلع  اضرلا  مامالا   ) لاق

ادِشار ْنُک  َكالْوَِمل َو  ْبَغِْرا 

ِِهتَمْدِخ یف  َّزِْعلا  َّنَِاب  ْمَلْعاَو 

ِِهب يدُْهت  ِهّللا  َباتِک  ُلْتاَو 

ِِهتَّنُس یلَع  َعْرَّشلا  ِِعبَّتا  َو 

یتَْفلا يِرُْزی  ُصْرِْحلاَف  ْصِرَتْحَتال 

ُبِهُْذی َو 
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ِِهتَجَْهب ْنِم  ََقنْوَّرلا 

ُهَقُْطن ْنُص  ُهْظَفْحَا َو  َکَناِسل 

ِِهتَْرثَع ْنِم  َکِسْفَن  ْیلَع  ْرَذْحا  َو 

ْدَق ٌراقَو َو  ٌْنیَز َو  ُتْمُّصلاَف 

ِِهتَظَْفل ْنِم  ِناْسنِْالا  یَلَع  یتُْؤی 

َُهل ٌءافِش  َرْمَْخلا  َلَعَج  ْنَم 

ِِهتَّلِع ْنِم  ُهّللا  ُهافَش  الَف 

ِِهب يدْرَتَف  َلْذَّنلا  ِبَحْصَتال 

ِِهتَبْحُصال ِلْذَّنلا َو  ِیف  َْریَخال 

ٍرِداغ ْنِم  َناسْحِْالا  ُِبلْطَتال 

ِِهتَغْوَر یف  بَْلعَّثلاَک  ُغوُرَی 

اَقِذاح ْنُکَف  َتْجَّوَزَت  ْنِا  َو 

ِِهتَْبنَم ْنَع  ِنْصُْغلا َو  ِنَع  ْلَئْسا  َو 

ِِهتَْرفُح یف  ُعَرُْصی  ٍِرفاح  ْنِم  ْمَکَف  ْرِْصقَا  ِهَْرفُْحلا  َِرفاح  ای 

ُهُْملُظ ُهَّرَغ  ْدَق  اِملاظ  ای 

ِِهتَّزِع یف  َماد  ٍزیزَع  ُّيَا 

يرَْولا ِّلُِکل  ٌمُوتْحَم  ُتْوَْملَا 

(84) ِِهتَّصُغ ْنِم  َعَرْجَت  ْنَا  َُّدبال 

هدر ار ن_ق_ل ك_ _ت  ياور _ن  يا بیذـهت )  و (  یفاـک )  زا (  یفاو )  رد (  هّللا  هـمحر  یناـشا  م_ح_ق_ق ك_ هدـئا :  ف_
نآ هک  درک  ثیدـح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  تر  زا ح_ض_ مال  _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر ما  _ ما تر  ك_ه ح_ض_

نآرق يارب  دجسم  انامه  دنکش  مهرد  ار  تناهد  ادخ  دییوگب  وا  هب  دجاسم  رد  دناوخ  یم  رعش  هک  دیدینش  ار  هک  ره  دومرف  ترضح 
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ار ك_ه يرا  _ع_ شا نآ  زا ش_ع_ر ، هدو  _ مر هدارا ف_ هدو :  _ مر ثد ف_ي_ض ف_ ها م_ح_ _گ_ نآ هد .  اـــــنب ش_
هظعوم تمکح و  رب  تسا  لمتشم  اهنآ  زا  یضعب  هک  اریز  نوزوم ،  مالک  هن  قشعت  لزغت و  هیومت و  تالیخت و  رب  دشاب  لمت  م_ش_

رد رعـش  ندـناوخ  زا  دندیـسر  مال پ_ _ سلا _ه  یل قدا ع_ ترـضح ص_ زا  هک  هدـش  تیاور  و  هناحبـس ،  دـنوادخ  اب  تاـجانم  و 
(85  .) یهتنا نآ ،  ندناوخ  رد  تسین  یکاب  نآ ،  رد  دشابن  یکاب  هک  يرعش  نآ  دومرف : فاوط ، 

رایسب سپ  تاجانم  راعشا  اما  و  دش ، رکذ  هک  تسا  راعـشا  نیمه  دننام  دشاب  هظعوم  تمکح و  رب  لمتـشم  هک  يراعـشا  دیوگ : ریقف 
ماما ترضح  زا  يورم  تسا  یتاجانم  هلمج  زا  تسا 
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هک ار  یــصخش  یبـش  لد  رد  مد  _ يد هدر ك_ه  _ي ن_ق_ل ك_ نا سوا ي_م_ ط_ مــال ،  _ سلا _ه  یل نیدــباعلا ع_ نـیز 
: دیوگ یم  هبعک و  هدرپ  رب  هدیبسچ 

یتَجاح ِّلُک  یف  ُلُومْءاَمالا  اهَّیَا  الَا 

یتَیاکِش ْعَمْساَف  َّرُّضلا  َْکَیِلا  ُتْوَکَش 

یَتبْرُک ُفِشاک  َْتنَا  ییاجَر  ای  الَا 

یتَجاح ِْضقاَو  اهَّلُک  یبُونُذ  ِیل  ْبَهَف 

اغِّلَبُم ُهارَا  ام  ٌلیلَق  يدازَف 

یَتفاسَم ِدُْعِبل  ْمَا  یْکبَا  ِداّزِللَا 

یتَیانَجَک انَج  ٌْقلَخ  يرَْولا  ِیف  امَف  ٍهَّیِدَر  ٍحاِبق  ٍلامْعَِاب  ُْتیَتَا 

ینُْملا َهَیاغ  ای  راّنلِاب  یُنقِرُْحتَا 

(86 (؟  یتَفاخَم َْنیَا  َْکنِم  یئاجَر  َْنیَاَف 

ور و _ن_ه ب_ه م_ يد زا م_ مــال  _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر ما  _ ما تر  _ت_ن ح_ض_ فر نا  رد ب_ي_ ف_ص_ل پ_ن_ج_م : 
ایدا ياملع  اب  بانج  نآ  هرظانم  سلجم  رکذ  نامیا و  رورس  نآ  هب  ار  دهع  تیالو  نومءام  ضیوفت 

هراشا

رد _ش  نا _ مر تـشگ و ف_ تفـالخ  رب  رقتــسم  نوـچ  نومءاـم  هـک  تـسا  نآ  دوـش  یم  رهاـظ  تاـیاور  زا  هـچنآ  دـنامن : یفخم 
ورم هدلب  رد  دوخ  درک و  ضیوفت  لهـس  ار ب_ه ح_س_ن ب_ن  قار  تلا ع_ _ يا _د و  يدر _ذ گ_ فا ملا ن_ فار ع_ _ طا

تیار تفالخ  عمط  هب  تاداس  زا  یـضعب  هتفای  عاـف  _ ترا بو  _ شآ هنتف و  راـبغ  نمی  زاـجح و  کـلامم  فارطا  رد  دومن و  تماـقا 
له _ي_د ب_ا ف_ض_ل ب_ن س_ سر نو  _ مءا ور ب_ه س_م_ع م_ رد م_ نوـــچ خ_ب_ر  دنتـــشارفارب ، تفلاـــخم 

ترـضح هک  تفرگ  رارق  نآ  رب  نومءا  يءار م_ رایـسب ، هشیدنا  ریبدت و  زا  دـعب  دومن  تروشم  دوب  وا  ریـشم  ریزو و  هک  نیتسایرلاوذ 
دـنیآ و شیپ  تعاطا  مدـق  هب  تاداس  ریاس  هکنآ  ات  دـنادرگ  دوخ  _ع_ه_د  یلو ار  وا  دـیامن و  بلط  هنیدـم  زا  ار  مالـسلا  هیلع  اضر 

تر نآ ح_ض_ تمدـخ  هب  دوـخ  ناـصوصخم  زا  یـضعب  اـب  ار  كاحـضلا  یبا  نبا  ءاـجر  سپ  .دـنرادرب  تفـالخ  زا  عـمط  نادـند 
نآ _ت  مد نا ب_ه خ_ _ش_ يا نوچ  دـنیامن ، بیغرت  ناـسارخ  رفـس  هب  ار  باـنج  نآ  هک  هنیدـم  يوس  دا ب_ه  _ت_ سر ف_

_ه غــــــــلا نو م_ب_ دو چ_ را ن_م_ _ت_ن_عا ب_س_ي_ ما لا  لوا ح_ رد  تر  _د ح_ض_ ند _ي_ سر تر  ح_ض_
.دومن رایتخا  ربج ، هب  ار  رثا  رفس  نآ  دیدرگ  زواجتم  لادتعا  زا ح_د  نا  _ش_ يا
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عادو
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لایع _ل و  ها _ب_ر و  ما مال ب_ا پ_ي_ _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر ما  _ ما

_ه یل _ا ع_ ضر ماـما  درک  بلط  نومءاـم  نوچ  هک  هدرک  تیاور  یناتـسجس  لو  زا م_ح_ هّللا  _م_ه  حر قود  و ش_ي_خ ص_
اب ررکم  دش و  دجسم  لخاد  ملس  هلآ و  _ه و  یل هّللا ع_ یلص  ربمغیپ  ربق  اب  عادو  تهج  هب  ترضح  ناسارخ ،  هب  هنیدم  زا  ار  مالـسلا 
نم دوب ، دـنلب  هیرگ  هب  شکراـبم  يادـص  هعفد  ره  رد  و  ربق ، دزن  تشگ  یم  رب  دـمآ و  یم  نوریب  درک و  یم  عادو  ترـضح  نآ  ربـق 

، رفــس نآ  هـب  شمتفگ  تـینهت  سپ  داد ، باوـج  باـنج ،  نآ  مدر ب_ر  مـال ك_ _ت_م و س_ فر تر  نآ ح_ض_ کـیدزن 
 . نوراه يولهپ  رد  موش  یم  نفد  تبرغ و  رد  مریم  یم  مدـج و  راوج  زا  موش  یم  نوریب  نم  اـنامه  نک  تراـیز  ار  م_ دو : _ مر ف_

(87)

باحـصا زا  یتعام  _د ج_ ندر تیاور ك_ هک  هدومرف  میظنلاّرد )  رد (  یلح _  ققحم  ذیملت  یماش _  متاح  نب  فسوی  خی  و ش_
_ن_ه يد زا م_ _م  نور ب_ي_يا _ت_م ب_ي_ ساو یم خ_ نم  هک  ینامز  دومرف : ترـضح  نآ  هک  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما 

هیرگ مونـشب  اـت  دـننک  هیرگ  نم  رب  هـک  ار  ناـشیا  مدرک  رما  ار و  دوـخ  لا  مدر ع_ي_ نا ج_م_ع ك_ _ سار يو خ_ ب_ه س_
ملاـیع يوـس  هب  مدرگ  یمن  رب  نم  هک  ناـشیا  هب  متفگ  راـنید و  رازه  هدزاود  ناـشیا  نـیب  رد  مدرک  مـی  سپ ت_ق_س_ ار ، ناـشیا 

رانک رب  ار  وا  تسد  متشاذگ  ملس و  هلآ و  _ه و  یل هّللا ع_ یلص  ربغیپ  دجـسم  رد  ار  وا  مدرب  ار و  داوج  رفعجوبا  متفرگ  سپ  زگره ،
یلص ادخ  لوسر  ببس  هب  ار  وا  ظفح  متساوخ  فیرش و  ربق  نآ  هب  ار  وا  مدینابسچ  ربق و 
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دـنیامنن و ار  وا  تفلاخم  هکنآ  وا و  شیامرف  تعاطا  ندینـش و  هب  ار  دوخ  مشح  نالیکو و  عیمج  مدرک  رما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا 
(88  .) تسا نم  ماقم  مئاق  وا  هک  ار  ناشیا  مدینامهف 

یلا ك_ه رد س_ هک گ_ف_ت  دـنا  هدرک  تیاور  یلع  نب  هیما  زا  نآ  ریغ  و  همغلا )  فـشک  رد (  هدوـمرف  یـسلجم  _ه  مـال ع_
درب و جـح  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یقتدـم  ماما م_ح_ دـیدرگ  ناسارخ  هجوتم  تفر و  مـال ب_ه ح_ج  _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر ما  _ ما
دوب و ترضح  نآ  مالغ  قفوم )  شود (  رب  مالسلا  هیل  _ق_ي ع_ تد ماما م_ح_م_ درک  عادو  فاوط  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نوچ 

اعد لوغشم  دش و  رهاظ  شرونم  يور  زا  هودنا  راثآ  تسشن و  دمآ و  ریز  هب  دیـسر  لیعامـسا  رجح  هب  نوچ  دومرف ، یم  فاوط  ار  وا 
ادخ هک  یتقو  ات  منک  یمن  تقرافم  اجن  _ يا زا  گ_ف_ت :  مدرگ ،  وت  يادف  زیخرب  تفگ :  قفوم )  داد ( ، لوط  رایـسب  دـیدرگ و 

، درک ضرع  ار  وا  دنمتداعـس  دـنزرف  لاو  _ حا _د و  مآ مـال  _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر ماـما  تمدـخ  هـب  قـفوم  مزیخرب ،  هـک  دـهاوخ 
لا نآ ن_ه_ يا ح_ب_ي_ب م_ن !  _ي_ز  خر دو ك_ه ب_ _ مر _د و ف_ مآ دو  هد خ_ _ يد روـــن  کــــیدزن  ترــــضح 

يدر ك_ه _ي ك_ عادو ار  هـبعک  هناــخ  هـک  مـناد  یم  مزیخرب و  هنوــگچ  راوــگرزب  ردــپ  يا  تــفگ :  تماــما  _ق_ه  يد ح_
_ت سا _ خر دو ب_ راو خ_ _ گرز رد ب_ تعاطا پ_ يارب  سپ  دش ، نایرگ  تشگ و  یهاوخنرب  نآ  يوس  _گ_ر ب_ه  يد

فیرـش رمع  زا  روهـشم  قفاوم  تقو  نآ  رد  دوب و  ترجه  متـسیود  لاس  رد  ناسارخ  يوس  هب  ترـضح  نآ  هجوت  .دش و  _ه  ناور و 
مالسلا هیلع  یقتدّمحم  ماما 
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تازجع لز م_ رد ه_ر م_ن_ _د  يدر نآ س_ف_ر گ_ _ه  جو نو م_ت_ چ_ دو ، _ت_ه ب_ شذ لا گ_ ه_ف_ت س_
(89  .) یهتنا تسا ،  دوجوم  لاح  ات  اهنآ  راثآ  زا  يرایسب  دش و  یم  رهاظ  رارسا  نزخم  نآ  زا  رایسب  تامارک  و 

مق هیوضر  هیملع  هسردم  سدقت 

تیاور يرغلا )  هحرف  رد (  تسا  هس  دون و  دصشش و  هنـس  رد  شتافو  هک  سواط  نب  _م  ير _ کلاد ج_ن_با س_ي_د ع_ب_
تکر تر ح_ ح_ض_ نا ،  _ سار _ن_ه ب_ه خ_ يد زا م_ دیبلط  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  نومءام  هک  ینامز  هدرک : 

_ه فو _ق ك_ ير دو ب_ر ط_ _ مر _ه ف_ جو هر ت_ زا ب_ص_ _ت و  فر هفوک ن_ هب  هرـصب و  يوس  هب  هنیدـم  زا  دومرف 
مه اب  دندمآ و  ترضح  نآ  لا  _ت_ق_ب_ سا _ل ق_م ب_ه  ها _ل ق_م ش_د ، خاد مق و  هب  اج  _ نآ زا  داد و  ب_ه ب_غ_

دومرف یم  بانج  نآ  دوش ، دراو  وا  رب  ترضح  نآ  هک  دنتشاد  لیم  مادک  ره  ترـضح و  نآ  تفایـض  باب  رد  دندرک  یم  همـصاخم 
_ه نا رد ي_ك خ_ اـت  دـمآ  رتـش  نآ  سپ  موـش ،  یم  دراو  اـجنآ  نـم  دــمآ  دورف  وا  اـجک  ره  ینعی  تـسا  رومءاـم  نـم  رتـش  هـک 

مـال _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر ماـما  ترــضح  هـک  دوـب  هدـید  باوـخ  رد  زور  نآ  بـش  رد  هناـخ  نآ  بـحا  _ي_د و ص_ باو خ_
نامز رد  تشگ و  یعیفر  ماقم  لـحم  نآ  _ت ك_ه  شذ يد ن_گ_ پ_س چ_ن_ دو ، _د ب_ هاو وا خ_ نا  ادر م_ه_م_ ف_

(90  .) تسا هرومعم  هسردم  ام 

_ل خاد مـال  _ سلا هـیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  نوـچ  هـک  دـنا  هدرک  لـقن  نارگید  و  _م_ه ع (_ غـلا ك_ش_ف  _ب (  حا و ص_
_ت_ر سا ب_ر  ( 91  ) يد رد م_ه_ نآ ج_ن_با  دوب  تداهش ،  تلیـضف  هب  تفای  صاصتخا  هک  يرفـس  نآ  رد  دش  روباشی  ن_

صلاخ هرقن  زا  نآ  بوکر  لحم  ش_ه_ب_ءا ك_ه 
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.دوب

؛ )  یسوُّطلا ( 92) َمَلْسَا ُْنب  ُدَّمَُحم  ٍهَعْرَزُوبَا َو  ِهَّیِوَبَّنلا  ثیداحَِالل  ِناِظفاْحلا  ِنامامِْالا  ِقوُّسلا  ِیف  َُهل  َضَر  _َ َ_ع ف ) 

ضرع سپ  یـسوط  ملـسا  نب  دّمحم  هعرزوبا و  دـندوب ، توبن  ثیداحا  ظفاح  هک  ياوشیپ  ود  رازاب  رد  دـیدرگ  راکـشآ  ادـیپ و  سپ 
: دندرک

ِّقَِحب ِهَّیِوَبَّنلا ، ُهَیِکاّزلا  َ_ُه  صال _ُ خـْلا َ_ا  هُّیَا ُهَّیِـضَّرلا ، ُهَرِهاّطلا  َُهلالُّسلا  اَـهُّیَا  ِهَِّمئَـْالا ، ُْنبا  ُماـمِْالا َو  اَـهُّیَا  ِهَدا ، _ّ سلا ْ_ُن  با ُدِّیَّسلا  َ_ا  هُّیَا ) 
ِِهب َكُرُکْذَن  َكِّدَج  ْنَع  َِکئابآ  ْنَع  اثیدَح  اَنل  َْتیَوَر  َنوُْمیَْملا َو  َكَرابُْملا  َکَهْجَو  انَْتیَرَا  ِّالا  َنیمَرْکَْالا  َِکفالْسَا  َنیرِهاّطلا َو  َِکئابآ 

( :

یمارگ ناگتـشذگ  هزیکاـپ و  ناردـپ  قـح  هب  دـندرک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  ملـسا  نـب  ّ_د  _ه و م_ح_م عرزو _ با ي_ع_ن_ي 
نآ هب  ارت  مینک  داـی  اـم  هک  تدـج  زا  دوخ  ناردـپ  زا  یثیدـح  اـم  يارب  زا  نک  تیاور  ار و  دوخ  كراـبم  تروص  اـم  هب  اـمنب  دوـخ ،

 : ثیدح

ْیََتب اوَذَـک  ُهاَتباوَذ  َْتناـکَف  ِهَنوُْمیَْملا  ِهَکَراـبُْملا  ِِهتَْعلَِطب  نیِملْـسُْملا  َنُویُع  َّرَقَا  َهَّلَظَْملا َو  َ_َع  فَر ََهل َو  _ْ َ_غ ْبلا َ_َف  قْو _َ ْ_ت سا _َ ف ) 
 ( . ملس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ِهّللا  ِلوسَر 

_ن شور _ت و  شادر ار ب_ دهم  نابیاس  تشاد و  هاگن  ار  دوخ  رتسا  ترـضح  دندومن  شهاوخ  نیا  ملـسا  نبا  هعرزوبا و  نو  چ_
دندیشک یم  هخرص  یضعب  دندوب ، هداتسیا  وخ  تاقبط  رب  مدرم  دوخ و  كرابم  تعلط  هب  ار  ناناملـس  در چ_ش_م_ه_يا م_ ك_

دندوب کیدزن  هک  اهنآ  دندوب و  هدنکفا  كاخ  هب  ار  دوخ  یخرب  دند و  _ يرد نت م_ي  رب  هماج  یـضعب  دنتـسیرگ و  یم  یهورگ  و 
.دهم نابیاس  هب  دندوب  هدیشک  ندرگ  یضعب  دندیسوب و  یم  ار  ترضح  نآ  رتسا  گنت 

: َلاق ْنَم  َداجَا  ْدََقل  َو 

یسانشب جنرت  زا  تسد  ینیبب و  شرگ 

ار اخیلز  ینک  تمالم  هک  دوب  اور 

َو ِراْهنَْالاَک ، ُعو  _ُ مُّدلا ِتَر  _َ َو ج ُرا ، _ هَّنلا َ_َف  َ_ص ْ_ت نا ِنَا  یِلا  ) 
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هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  ِهّللا  َلوُسَر  اوُذُْؤتال  اْوُع َو  اُوعَمِْـسا َو  ساّنلا  َرِـشا  َ_ع_ م ُها ، ُ_ض_ ْقلا ُهَِّمئَـْالا َو  ِتَحاـص  ُتاوْصَـْالا َو  ِتَنَکَس 
 ( . اُوتِْصنا ِِهتَْرتِع َو  یف  ملس 

عـمج م_ي گ_ش_ت م_ث_ل رگا  هک  دنتـسیرگ  مدرم  ردـق  نآ  دیـسر و  هـیمن  زور  اـت  دـندوب  بـالقنا  لاـح  ناـمه  هـب  مدرم 
دای دـیهدب و  شوگ  مدرم !  يا  هک  دندیـشک  دایرف  نایـضاق  مدرم و  نایاوشیپ  دـش ، تکاـس  اهادـص  و  دـش ، يرا م_ي  ن_ه_ر ج_

نتـسیرگ ینعی  دی ، تو ك_ن_ _ش و س_ك_ تر رد ع_ت_ ار  مل  هلآ و س_ هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  دینکم  تیذا  دیریگ و 
تسا و ترضح  نآ  تیذا  نیا  دیامرفب و  ثیدح  دناوتب  مالسلا  هیلع  اضر  ما  _ ما تر  هک ح_ض_ هدش  عنام  امش  ندیشک  هحیـص  و 

(93  .) تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  تیذا  ترضح ،  نآ  تیذا 

زور ار  مـال  _ سلا هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هـعقاو  مدروآ  رطاـخ  هـب  مدیـسر  _ن_ج_ا ك_ه  يا ب_ه  _د : يو فـل گ_ م_ؤ 
زا ناـمورحم  نآ  دـیامرف  یتحیـصن  هظعوم و  ار  ناـشیا  تساوـخ  دـمآ  هفوـک  رکـشل  لـباق  _ت_ي ك_ه م_ قو رد  ءارو  _ ع_شا

ناشیا دومرف  رما  دندادن ، شوگ  ترـضح  نآ  _ش  _يا مر دندرک و ب_ه ف_ دنلب  اهادص  تلالـض  يداو  ناگتـشگرس  تداعس و 
ِلیبَس یِلا  ْمُکوُعْدَا  اَنَا  یلْوَق َو  اوُعِمْسَت  ََیِلا َو  اُوتِْصنَت  ْنَا  ْمُْکَیل  _َ م_ا ع ُ_ْم ! َکل _ْ يَو دو ( : _ مر ف_ دندرک ، ابا  دینک ، توکس  هک  ار 

 ( . اشَّرلا ِد

یمن تکاس  ارچ  دینک  یم  تیذا  ار  وا  ارچ  تسا  ربمغیپ  رـسپ  نیا  مدرم !  دنک  دایرف  هک  یتسرپادخ  کی  _ج_ا  نآ رد  دو  و ن_ب_
تیمک هک  دوب  مولظم  دیـس  نآ  بلاطم  زا  _ن ي_ك_ي  يا .دناسر و  نایاپ  هب  ار  دوخ  مالک  دیامرفب و  ار  دوخ  هظعوم  هک  دـیوش 

رعاش
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 . هدروآرد هیرگ  هب  ار  ترضح  نآ  هدناوخ و  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  رب  هدرک و  نآ  هب  هراشا  دوخ  رعش  رد 

 : هّللا همحر  لاق 

(94) ُمِهیف َرِدوُغ  ِّفَّطلِاب  ٌلیتَق  َو 

؛ ِماغَط ٍهَُّما َو  ِءاغْوَغ  َْنَیب 

_ت ياور نا .  _گ_ _يا مور ناسکان و ف_ زا  یتعامج  نیب  یبیجنان  نامدرم  نایم  رد  دش  راتفرگ  هدنام و  ءالبرک  رد  دیهش  ینعی 
ترـضح دیـسر  هک  رعـش  نیا  هب  دـناوخ  مالـسلا  هیل  رقابدـمحم ع_ ماما  ترـضح  رب  ار  دوخ  هیمیم  هدیـصق  تیمک  نوچ  هک  هد  ش_

نآ _ت  سا يار ت_و  زا ب_ _ن  کل _م  يداد هل م_ي  ار ص_ دو ت_ یلا ب_ دزن م_ا م_ رگا  تیمک !  يا  دومرف : تسیرگ و 
_ت نا ب_ن ث_با مــل ب_ه ح_س_ هـــلآ و س_ _ه و  یل هـــّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  _ي ك_ه ح_ض_ مـــال ك_

(95  ( .) ِْتیَْبلا َلْهَا  اّنَع  َْتَببَذ  ام  ِسُدُْقلاِحُوِربا  ادَّیَُؤم  َْتلِزال  دومر ) : ف_

 : قباس ثیدح  هب  میدرک  عوجر 

ثیدح نیا  دومر  ءال ف_ _ ما ترضح  دیامرفب ، ثیدح  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  هک  دنداد  شوگ  روباش  نا ن_ي_ _ مدر م_
هدیـشک دندیناسر و  مدر م_ي  ار ب_ه م_ تر  نآ ح_ض_ تاملک  ملـسا  نب  دّـمحم  هعرزوبا و  دومرف و  یم  هملک  هملک  ینعی  ار 

: دومرف اهتاود ، زا  ریغ  هب  نادملق  رازه  راهچ  تسیب و  ثیدح  نیا  نتشون  يارب  دش 

 ، قداص دّم  نب م_ح_ رفعج  مردپ  ارم  درک  ثیدح  دومرف  مظاک ،  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  مرد  ار پ_ در م_ _ث ك_ يد ح_
_ن يز _س_ي_ن  حـلا یل ب_ن  مردـپ ع_ ارم  تـفگ  ثیدــح  دوـمرف  رقاـب ، یلع  نـب  دـّـمحم  مردــپ  ارم  درک  ثیدــح  دوـمرف 

ارم دومرف  ثیدـح  دومرف  ءـال ،) _ بر نیمز ك_ دیهـش   ) یلع نب  نیـسح  مردـپ  ارم  تفگ  ثیدـح  دومر : ف_ _ن ،  يد _ _با عـلا
مردار و پ_س_ر ار ب_ دو م_ _ مر _ث ف_ يد دو ح_ _ مر ف_ هفوـک ،  نـیمز  رد  بلاـط  یبا  نـب  یلع  نـینم  ؤـملاریما  مردـپ 

ّ_د ع_م_م م_ح_م
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ترـضح مدینـش  تفگ  لـیئربج  ار  در م_ _ث ك_ يد ح_ دو : _ مر ف_ مل ،  هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  هـّللا ص_ لو  _ سر
: دیامرف یم  یلاعت  هناحبس و  هزعلا  بر 

؛ ) 96  ( .) یباذَع ْنِم  َنِمَا  ینْصِح  َلَخَد  ْنَم  ِینْصِح َو  َلَخَد  اَهلاق  ْنَمَف  ینْصِح  ُهّللا  ِالا  َهِلا  ُهَِملَک ال  ) 

لخاد ار  نآ  _د  يو _ت پ_س ه_ر ك_س ك_ه ب_گ_ سا را م_ن  ح_ص_ ُهّللا )  ـِالا  َهِلا  ـال  _ه (  مل ي_ع_ن_ي ك_
.دوب دهاوخ  نم  باذع  زا  نمیا  دوش  نم  راصح  رد  لخاد  هک  یسک  هدش و  نم  راصح  رد 

(97  ( .) ُمالَّسلا ُمِْهیَلَع  هَِّمئَْالا  ِهّللا َو  ُلوُسَر  َقَدَص  ُلیئَْربَج َو  َقَدَص  ُهَناْحب َو  _ُ ُهّللا س َقَد  _َ ص ( 

_ت_ر خد _ج_ه  يد ما خ_ هدـج  زا  مدینـش  تفگ :  هک  يروباـشین  دـمحا  نب  دّـمحم  عـساووبا  زا  هدرک  تـیاور  قودـص  خیـش  و 
_ل خاد مــــــــــال  _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر ما  _ ما تر  نو ح_ض_ چ_ هد ك_ه گ_ف_ت :  ناد ب_ن پ_س_ن_ ح_م_
 ) ار وا  هدنـسپ و  نم  هدـج  يارـس  رد  داـباشال )  هب (  دوب  فورعم  هک  يا  هیحاـن  رد  ازوف  هلحم  رد  دـمآ  دورف  دـش  روـبا  ن_ي_ش_

دمآ دورف  ام  هناخ  رد  نوچ  هدیدنسپ و  مدرم  نا  زا م_ي_ ار  وا  مال  _ سلا _ه  یل اضر ع_ ماما  ترضح  هک  دنتفگ  نآ  يارب  هدنسپ ) 
رد ي_ك دروآ و  را  _ت_ي ش_د و ب_ خرد _ت و  سر مادا ب_ نآ ب_ _ت  _ه ب_ك_شا نا زا خ_ یبناـج  رد  یماداـب 

نآ زا  كربت  تهج  هب  دـی  _ سر یم  یتلع  ار  هک  ره  دـندرب ، یم  افـش  يارب  ار  تخرد  نآ  ماداـب  سپ  دنتـسنادب  ار  نآ  مدرم  لاـس ، 
نز تفای و  یم  افش  داهن  یم  دوخ  مش  مادا ب_ر چ_ نآ ب_ زا  تشاد  مشچ  درد  هک  ره  تفای و  یم  تیفاع  دومن  یم  لوانت  ماداب 

وا رب  ندییاز  هک  نتسبآ 
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هخاش زا  یم ش_د  جنلوق  ییاپراچ  رگا  دییاز و  یم  تعاس  نامه  دـش و  یم  کبـس  شدرد  دروخ  یم  ماداب  نآ  زا  دـش  یم  راوشد 
نآ _ت  كر _ت ب_ه ب_ فر وا م_ي  زا  جـنلوق  داـب  دـش و  یم  بوـخ  دندیــشک  یم  وا  مکــش  رب  دـنتفرگ و  یم  تـخرد  نآ 

دش و روک  سپ  دیربب  ار  نآ  ياه  هخاش  دمای و  نادمح ب_ نم  دج  دش  کشخ  تخرد  نآ  تشذگب  يراگزور  سپ  ترـض ؛  ح_
داتفه نآ  غلبم  سراف و  باب  رد  تفرب  مامت  شلام  دیربب  نیمز  يور  زا  ار  تخرد  نآ  دمایب و  دـنتفگ  یم  ورمعوبا  ار  وا  هک  شرـسپ 

_س_ن حلاو _ با هدنـسیون  ود  ره  دوب  رـسپ  ود  ار  ورمعوبا  و  دـنامن ، چـیه  وا  يارب  مهرد و  رازه  داتـشه  دو ت_ا  مهرد ب_ رازه 
دننک ترامع  ار  نآ  هک  دنتساوخ  قداصوبا ،  ار  يرگید  دنتفگ و  یم  مساقلاوبا  ار  یکی  دندوب  روجمـس  میهاربا  ّ_د ب_ن  م_ح_م
يارب نآ  زا  رثا  هچ  هک  دنتسناد  یمن  دندنکب و  دوب  هدنام  هک  تخرد  نآ  خیب  دندرک و  فرص  ترامع  نآ  رب  هک  مهرد  رازه  تسیب 

رد یلمحم  رد  روباشین  هب  دـندینادرگرب  ار  وا  ناسار  _ي_ر خ_ ما كـال  _ ما _ت س_ر  فر دـیاز پ_س ي_ك_ي  یم  ناـشیا 
؛ درمب هام  کی  زا  دعب  تلع  نآ  هب  سپ  تخیر  شیاپ  زا  تشوگ  سپ  دوب  هدش  هایس  شتسار  ياپ  هک  یتلاح 

نابتاک زا  یتعا  يزور ج_م_ دوب ، یفوتـسم  روباـشین  رد  ناطلـس  ناوید  رد  وا  دوب  رتگرزب  _گ_ر ك_ه  يد ردار  نآ ب_ _ا  ما و 
تعاس نامه  دـنک ! رود  طخ  نیا  بتاک  زا  دـب  يادـخ چ_ش_م  تفگ :  یکی  تشون  یم  طخ  وا  دـندوب و  هداتـسیا  شرـس  يـالاب 

داتفیب شتسد  زا  ملق  دیزرلب و  شتسد 
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نیا دـنتف  دـندمآ و گ_ وا  دزن  یتعامج  اب  بتاک  سابعلاوبا  تشگزاب .  لزنم  _د و ب_ه  مآ _ت_ش ب_ر  سد يا ب_ر  هناد  و 
دـصف نک ،  دصف  مه  زورما  دنتفگ  دـندنامب و  زین  ادرف  درک و  دـصف  زور  نامه  ینک ،  دـصف  زورما  هک  تسا  بجاو  تسا  یمرگ  زا 

(98) .دیشکن لاس  کی  هب  ردارب  ود  ره  توم  درمب و  تلع  نآ  زا  تخیرب و  شتشوگ  دش و  هایس  شتسد  سپ  درک 

_ل خاد مـــــــــــــــــــــــال  _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر ما  _ ما نو  هدر ك_ه چ_ _ت ك_ ياور قود  و ن_ي_ز ش_ي_خ ص_
زورما مامح  نآ  دوم و  یمامح ب_ن_ا ن_ اجنآ  دنتفگ و  یم  ازوف )  ار (  وا  هک  دـمآ  دورف  يا  هلحم  رد  دـش  رو  _ ن_ي_ش_با

هک تشاداو  ار  یـسک  دوب  هد  _ش ك_م ش_ بآ دو ك_ه  يا ب_ همـشچ  اجنآ  و  تسا ،  فورعم  مالـسلا  هیلع  اضر  هباـمرگ  هب 
 ، يا همشچ  رس  رب  تفر  یم  نییاپ  هلپ  دنچ  هک  تخاس  _ي  ضو هزاورد ح_ نور  زا ب_ي_ دش و  رایسب  ات  دروآ  نوریب  ار  نآ  بآ 

ضو و نآ ح_ هب  دندمآ و  یم  مدرم  درازگ و  زامن  نآ  تشپ  رب  دـمآ و  نوریب  درک و  لسغ  نآ ش_د و  رد  _ل  خاد ترـضح  سپ 
_ا عد _د و  ندراز یم گ_ نآ  تشپ  رب  زامن  تکرب و  بلط  يارب  دند  _ي_ ما _ شآ نآ م_ي  زا  _د و  ندر غ_س_ل م_ي ك_

نآ هب  زورما  ات  مدرم  دنمان و  یم  نالهک )  نیع  زورما (  ار  همشچ  نآ  دش و  یم  اضق  دنتساوخ و  یم  ادخ  زا  اهتجاح  دندرک و  م_ي 
(99) .دنیآ یم  همشچ 

هدوــمرف و لــقن  ار  _ت  ياور _ن  يا _ب )  قا م_ن_ رد (  بو ن_ي_ز  _ شآ _ن ش_ه_ر  با ك_ه  _د : يو فــل گ_ م_ؤ 
نآ هیمست  هجو 
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 ، تفرگ ترضح  هب  هانپ  اجنآ  رد  دمآ  ترضح  نآ  دصق  هب  _ي  يو _ هآ هک  هدومرف  هاگنآ  هدرک  رکذ  نالهک )  نیع  هب (  ار  همـشچ 
: دوخ رعش  رد  هدومن  نیمه  هب  هراشا  رعاش  دامح  نبا  و 

ُهَْیبَّظلا ِِهبَذال  يذَّلَا 

ٌسُولُج ُمْوَْقلا  َو 

(100  ) سوُرَی ُوْلعَی َو  وُکْزَی َو  یضَتْرُْملا  ُهُوبَا  ْنَم 

خر هد س_ مال ب_ه  _ سلا هیلع  اـضر  ماـما  نوچ  هک  دـنا  هدرک  تیاور  تلـصلاوبا  زا  بوشآ  رهـش  نبا  قود و  و ش_ي_خ ص_
هدـش رهظ  هّللا !  لوسر  _ن  ي_با _ت گ_ف_ت_ن_د : فر نو م_ي  _ مءا دز م_ رد ن_ _ت_ي ك_ه  قو رد  _ي_د  سر

نآ دیواک  ار  نیمز  دوخ  كرابم  تسد  هب  سپ  میرادن  هارمه  بآ  هک  دنتفگ  دـیبلط ، بآ  دـمآ و  دورف  سپ  دـینک ؟ یمن  زامن  تسا 
و تسا ،  یقاـب  زورما  اـت  شرثا  دـنت و  _ خا _و س_ ضو دو  تر ب_ نآ ح_ض_ اـب  هک  ره  ترـضح و  نآ  هک  دیـشوج  بآ  ردـق 
! ادنوادخ تفگ :  دنشارت و  یم  نآ  زا  اهگید  هک  یهوک  هب  تشاذ  ار گ_ دو  كرا خ_ دیسر پ_ش_ت م_ب_ دابانـس  هب  نوچ 
.و دنـــشارت  هوــک  نــیا  زا  هــک  دـــنراذگ  یفرظ  رد  _ه  چر رد ه_ هد  _ت  كر هو و ب_ _ن ك_ يا عــفن ب_ب_خ_ش ب_ه 

ترـضح نآ  اهگ و  _ يد نآ  رد  رگم  دنزپن  ار  ترـضح  نآ  ماعط  هک  دومرف  دندیـشارت و  گنـس  زا  اهگید  شیارب  زا  هک  دومر  ف_
_ت كر _د و ب_ ند _ي_ شار نآ ت_ زا  اــهفرظ  اـــهگید و  مدرم  زور  نآ  زا  سپ  هدوــب .  اذـــغ  مــک  لـــک و  ـــالا  فــیفخ 
رد نوراه  ربق  هک  يا  هبق  رد  _ل ش_د  خاد دش و  یئاط  هبطحق  نب  دیمح  ئهناخ  لخاد  تر  پ_س ح_ض_ _ت_ن_د ، فا ي_

نم تبرت  نیا  هک  دومرف  دیشک و  وا  ربق  بناج  رد  یطخ  دوخ  كرابم  تسد  هب  سپ  دوب ، اجنآ 
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نم ناتـسود  نایعیـش و  دورو  لحم  ار  ناـک  _ن م_ يا یلا  قح ت_ع_ نیا  زا  دـعب  دـیدرگ و  مهاوخ  نوفدـم  اـجنیا  رد  نم  تسا و 
ترفغم و یلاعت  قح  هتبلا  دنک  مالـس  نم  رب  ای  دنک  ترایز  ناکم  نیا  رد  ارم  ناشیا  زا  هک  ره  هک  دنگوس  ادخ  هب  دـینادرگ ، دـهاوخ 
زا تعکر ن_م_ دـنچ  دـینادرگ و  هلبق  هب  ور  سپ  دـنادرگ ، بجاو  وا  يارب  تـیب  لـها  اـم  تـعا  ار ب_ه ش_ف_ دو  تـمحر خ_

هدجــس داد  لو  _ت و ط_ فر هد  غرا ش_د ب_ه س_ج_ نو ف_ _د چ_ ناو را خ_ _يا ب_س_ي_ عد دروآ و  ب_ه ج_ا 
(101  .) تفر نوریب  تشادرب و  رس  سپ  تفگ  هدجس  رد  حیبست  دصناپ  مدرمش  نم  .ار 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  زیگنا  تفگش  زرح 

هیلع اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  دش  دراو  هک  ینامز  تفگ :  هک  نومءام  مداخ  رـسای )  زا (  هدرک  تیاور  سواط  نب  دی  و س_
سپ ار  نآ  دیوشب  هک  دوخ  هیراج  هب  داد  دیمح  دیمح و  هب  داد  ار و  دوخ  سابل  نت  زا  درک  نوریب  هبطحق  نب  دیمح  رـصق  رد  مالـسلا 
نیا متفاـی  تـف  داد ب_ه ح_م_ي_د و گ_ دو و  يا ب_ _ع_ه  قر وا  _د و ب_ا  مآ _ه  يرا نآ ج_ یناــمز ك_ه  تشذــگن 

هب مدرگ !  وـت  يادـف  درک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  دـیمح  سپ  مالـسلا  هیلع  نسحلاو  _ با سا  _ بـل نا  _ب_ ير رد گ_ ار  هـعقر 
دوخ زا  ار  نآ  هک  تسا  يذـیوع  دو ت_ _ مر ف_ نآ ؟  تسیچ  وت ، نهاریپ  نابیرگ  رد  يا  هعقر  تسا  هتفاـی  هیراـج  نیا  هک  یتسرد 

هک ره  هک  تسا  يذـیوعت  نیا  هک  دوـمرف  سپ  نآ ؟  هب  فرـشم ك_ن_ي  ار  اـم  هک  تسا  نکمم  تفگ :  دـیمح  مـنک ،  یمن  رود 
زا الب  دو  عفد م_ي ش_ دوخ  نابیرگ  رد  دراد  هاگن 
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 : تسا نیا  نآ  دیمح و  رب  ار  ذیوعت  دناوخ  سپ  میجر ،  ناطیش  زا  يزرح  وا  يارب  دشاب  یم  وا و 

َكِرََصب َکِعْمَس َو  یلَع  ِریصَْبلا  ِعیمَّسلا  هّللِاب  ّیِقَت  َْریَغ  ْوَا  اّیِقَت  ُْتنُک  ْنِا  َْکنِم  ِنمْحَّرلِاب  ُذوُعَا  یِّنِا  ِهّللا  ِمِْسب  ِمیحَّرلا : ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  ) 
یمَْحل َو ال یلَع  يرََـشب َو ال  یل  _َ ير َو ال ع _ْ َ_ع یل ش _َ ير َو ال ع _َ َ_ص یل ب _َ ـال ع یعْمَـس َو  یلَع  ـال  ٍّّیَلَع َو  َکـَل  َناْطلُـسال 

ُتْر _َ َ_ت ّیبَر س ینَقَزَر  اــم  یلَع  ــال  یلاــم َو  یلَع  ــال  یماــظِع َو  یلَع  ــال  یبـْـصَع َو  یلَع  ــال  یّخ َو  _ُ یل م _َ عــال یمَد َو  یلَع 
ْنَع ُلیئاکیم  ینیمَی َو  ْنَع  ُلِیئاْربِج  ِهَنِعارَْفلا ، ِهَِربابَْجلا َو  ِتاوَطَس  ْنِم  ِِهب  ِهّللا  ُءاِیْبنَا  َرَتَتْـسا  يذَّلا  ِهوبَّنلا  ِْرتِِسب  َکَْنی  _َ ْ_ن_ي َو ب َ_ي ب
َِّیل _َ ٌعــــِلَّط ع _ُ ُهـــّللا م ِ_ي َو  ما _ ِما َمَّل  _َ ِهـــِلآ َو س ْ_ِه َو  َیل _َ ُهـــّللا ع یَّل  _َ ٌدَّم ص _َ ُ_ح یئارَو َو م ْنــَـع  ُلیفارـــِْـسا  يراــــِسی َو 

َّمُهّللَا ینِّفِخَتْـسَی ،  ینَّزِفَتْـسَی َو  ْنَا  َکَـتانَا  ُُهلْهَج  ُبـِل  _ْ َ_غ ـال ي َّم  _ُ هـّللَا ّ_ي ،  ِ_ن ُنا م ْ_ط_ یَّشلا ُعَـنْمَی  ّین َو  _ِ ُ_َك م َ_ع ْ_ن َ_م ي
(102  ( ) .ُتْءاَجَْتلا َْکَیِلا  َّمُهّللَا  ُتْءاَجَْتلا ، َْکَیِلا  ّمُهّللَا  ُتْءاَجَْتلا ، َْکَیِلا 

يـالو م_ن م_ تفگ :  هـک  يوره  تلـصلاوبا  ار  نآ  هدرک  تـیاور  هـک  تـسا  یبـیجع  تـیا  زر ح_ك_ _ن ح_ يا يار  زا ب_ و 
لوسر وا  رب  دـش  لـخاد  دوخ  لزنم  رد  دو  يزور ن_ش_س_ت_ه ب_ مـال  _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضرلا _ي  سو یل ب_ن م_ ع_

تقو نیا  رد  نومءام  ارم  دـبلط  یمن  دومرف  ارم  تساـخ و  یم  مالـسلا ب_ر  هیلع  ماـما  سپ  .دـبلط  یم  ار  وت  ریما  تفگ :  نومءاـم و 
_ن يا يد ك_ن_د ب_ه ج_ه_ت  _د ب_ا م_ن ب_ ناو اد ك_ه ن_م_ي ت_ هـب خ_ تخــس و  يراــک  تـهج  هــب  رگم 

هلآ و هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لو  _ سر مد  زا ج_ _تا ك_ه  مل ك_
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 ، نومءام رب  ترضح  رظن  نوچ  نومءام ،  دزن  متفر  نور  مال ب_ي_ _ سلا هیلع  ماما  هارمه  تفگ :  تلـصلاوبا  هدیـسر ،  نم  هب  ملس 
ره سیونب  دـنهدب و  وت  تهج  مهرد  رازه  دـص  هک  ما  هدرک  رما  نسحلاوـبا !  يا  نو و گ_ف_ت :  _ مءا وا م_ يوـس  هب  درک  رظن 

تسا هدرک  هدارا  نم و  مدرک  هدارا  تفگ :  درک و  ماما  يافق  رد  يرظن  نومءام  دینادرگ  تشپ  ماما  نوچ  سپ  يراد ،  هک  یتجا  ح_
(103  .) تسا هدوب  رتهب  ادخ  تسا  هدرک  هدارا  هچنآ  و  ادخ ،

دهع تیالو  هب  ترضح  نآ  اب  مدرم  تعیب  ورم و  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  دورو 

لوا تمسق 

ماـمت میرکت  لـیجبت و  ار  نآ ج_ن_با  نو  _ مءا م_ ور ش_د ، دراو م_ مـال  _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر ما  _ ما تر  نو ح_ض_ چ_
_ه یل یل ع_ لآ ع_ سا و  لآ ع_ب_ رد  م_ن  ناـمدرم !  يا  تفگ :  هدوـمن و  عـمج  ار  دوـخ  باحـصا  ءاـیلوا و  صاوـخ  دوـمن و 

سپ مدـیدن  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نب  یلع  زا  تفالخ  رما  هب  قحا  لض و  _ فا ار  مدر ه_ي_چ ي_ك  _ل ك_ مءا مـال ت_ _ سلا
هب میامن و  علخ  تفالخ  زا  ار  دوخ  هک  ما  هدر  هدارا ك_ مـال و گ_ف_ت :  _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر ما  _ ما ترـضح  هب  درک  ور 
ير _گ_ يد هک ب_ه  تـسین  زیاـج  تـسا  هداد  رارق  وـت  يارب  ادـخ  ار  تفـالخ  رگا  دوـمرف : ترـضح  مـنک ،  ضیو  وـت ت_ف_

نآ ن_ي_س_ت ك_ه ب_ه راــــیتخا  ارت  تــــسین  وــــت  زا  تفــــالخ  رگا  ینک و  لوزعم  نآ  زا  ار  دو  ب_خ_ش_ي و خ_
لو ار ق_ب_ نـیا  هـک  _ت  سا مزــال  _ت_ه  بـلا نو گ_ف_ت :  _ مءا م_ _ي .  _ض ن_م_يا يو ير ت_ف_ _گ_ يد

نخس نیا  هام  ود  تدم  ات  دومن و  مهاوخن  لوبق  _ز  گر دو ه_ _يا خ_ ضر م_ن ب_ه  دو : _ مر تر ف_ ح_ض_ ك_ن_ي ، 
وا ضرغ  نوچ  ترضح  درک ، هغلابم  وا  هک  نادنچ  دوب و  نایم  رد 
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.دومرف یم  عانتما  تسناد  یم  ار 

ار تفـالخ  هـک  هاــگره  تـفگ :  _د  يدر سو گ_ _ يءا تر م_ نآ ح_ض_ _ت  فــال لو خ_ زا ق_ب_ نو  _ مءا نو م_ چ_
دو ك_ه _ مر ترـضح ف_ دشاب ، وت  اب  تفالخ  نم  زا  دـعب  هک  نک  لوبق  ارم  دـهع  تیالو  سپ  لو ن_م_ي ك_ن_ي  ق_ب_
زا وـت  زا  شیپ  نم  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لو  _ سر زا  _د  نداد ار خ_ب_ر  ناراو م_ن م_ _ گرز نارد ب_ پ_

دنهاوـخ نـیمز  هکئـالم  نامـسآ و  هکئـالم  نـم  رب  درک و  دـنهاوخ  دیهـش  _ر س_ت_م  هز ارم ب_ه  تـفر و  مهاوـخ  نوریب  اـیند 
ناـیرگ ش_د و نخـس  نـیا  عامتـسا  زا  نومءاـم  دـش ، مهاوـخ  نوفدـم  دیـشرلا  نوراـه  يوـلهپ  رد  تـبرغ  نـی  _ مز رد  تـسیرگ و 

وت هب  تسین  يد  _د ي_ا ب_ نا _ سر ار ب_ه ق_ت_ل  _د ت_و  ناو ما ك_ي م_ي ت_ هد  _ نز ت_ا م_ن  گ_ف_ت : 
نانخس نیا  زا  وت  ضرغ  تفگ :  نومءام  درک ! دهاوخ  دیهـش  ارم  یک  تفگ ،  مناوت  یم  مهاوخ  رگا  دومرف : ترـضح  .دیامن  هشیدنا 

: دومرف ترضح  يا ،  هدرک  ایند  كرت  وت  هک  دنیوگ  مدر ب_ لو ن_ك_ن_ي ت_ا م_ ار ق_ب_ دهع م_ تیالو  هک  تسا  نآ 
هتفگن غورد  لاـح  _ت ت_ا ب_ه  سا هدر  قـل ك_ ار خ_ را م_ن م_ _ گدرور يزور ك_ه پ_ زا  _ن_د ! گو ادـخ س_ هب 

مدرم هک  تسا  نآ  وـت  ضرغ  دوـمرف : تسیچ ؟  نـم  ضرغ  تـفگ :  مـناد .  یم  ار  وـت  ضرغ  ما و  هدرکن  اـیند  يارب  اـیند  كرت  ما و 
دش رسیم  ار  وا  ایند  هک  نونکا  دوب ، هدرک  ار  وا  كرت  ایند  هکلب  دوب  هدرکن  ایند  كرت  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  هک  دنیوگب 

راوگان نانخس  هتسویپ  تفگ :  دش و  بضغ  رد  نومءام  .درک  لوبق  ار  دهع  تیالو  تفالخ ،  عمط  يارب 
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 ! منزب ار  تندرگ  ینکن  لوبق  ارم  دـهع  تیـالو  رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  يا ،  هدـش  نمیا  نم  توطـس  زا  ییوـگ و  یم  نم  ربارب  رد 
طرـش هب  منک  یم  لوبق  ییاـمن  یم  ربج  هاـگره  مزادـنا  هکلهم  ار ب_ه  دوخ  نم  هک  تسا  هدومرفن  یلاـعت  قح  هک  دومرف  ترـضح 

رظن تفالخ  طاسب  رب  رود  زا  منکن و  يرما  ثادـحا  منزن و  مه  رب  ار  یمـسر  میامنن و  لزع  ار  يدـحا  منکن و  بصن  ار  یـسک  هکنآ 
ارم هک  یناد  یم  وت  ادنوادخ ! تفگ :  تشادرب و  نامـسآ  يوس  هب  تسد  ترـضح  سپ  دـش ، یـضار  طیارـش  نیا  هب  نومءام  مننک . 

هذ _ خا _چ_ه م_ؤ  نا هذ م_ك_ن چ_ن_ _ خا ار م_ؤ  پ_س م_ مدرک ،  راــیتخا  ار  رما  نــیا  ترورـــض ،  هــب  دــندومن  هارکا 
ار تیالو  دـندرک  لوبق  هک  یماگنه  رد  ار  لاـیناد  _ف و  سو دو ي_ ود پ_ي_غ_م_ب_ر خ_ هد و  ود ب_ن_ يدر  ن_ك_
ارم هد  قیفوت  سپ  وت ، بناج  زا  رگم  دـشاب  یمن  یتیال  وت و و  تسین ج_ز ع_ه_د  يدـهع  ادـنوادخ ! دوخ ، نامز  هاشداپ  بناـج  زا 

 . يروای وکین  ییالوم و  وکین  وت  انامه  مراد ،  هدنز  ارت  ربمغیپ  تنس  مراد و  اپرب  ارت  نید  هک 

(104) .دومرف لو  نو ق_ب_ _ مءا زا م_ ار  _ت ع_ه_د  يالو نا  _ ير نوز و گ_ پ_س م_ح_

_ي_ه عر خـیرات ش_ زا (  دوش  یم  رهاظ  هچناـنچ  هدوب  نا  _ض_ مر كرا  ها م_ب_ زور ش_ش_م م_ _گ_ر ك_ه  يد زور 
دو _ي خ_ سر يوـل ك_ رد پ_ه_ ترــضح  نآ  يارب  یــسرک  داد و  بـیترت  مـیظع  یــسلجم  نومءاـم  دــیف ، )  ش_ي_خ م_

ار سابع  دوخ  رـسپ  لوا  درک ، عمج  ار  املع  تاداس و  فارـشا و  رباـکا و  عیمج  داد و  رارق  ترـضح  نآ  يارب  هدا  _ سو دا و  ن_ه_
هک درک  رما 
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مدرم هب  رایسب  زئاوج  دندروآ و  رز  ياه  هردب  سپ  دندر  مدر ب_ي_ع_ت ك_ _ر م_ نآ س_يا زا  دعب  درک  تعیب  ترـضح  اب 
هزئاـج دـندناوخ و  ترــضح  نآ  نءاـش  رد  ءارغ  دـئاصق  هـبطخ و  دــن و  _ت_ سا _ خر ار ب_ دیــشخب و خ_ط_ب_ا و ش_ع_

_م هارد _ي_ر و  نا _ ند هوجو  دننادرگ و  دنلب  ار  ترضح  نآ  مان  ریانم  ربانم و  ؤر س  رد  هک  _ر ش_د  ما _ت_ن_د و  فر گ_
ربنم رب  هنیدـم  رد  لاس  ناـمه  رد  و  _ن_د ، نادر _ن گ_ يز تر م_ نآ ح_ض_ _ي  مار _ب گ_ قل _ي و  ما ما ن_ ب_ه ن_

: دنتفگ مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  هب  اعد  رد  دندناوخ و  هبطخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 

 ( . مالّسلا ُمِْهیَلَع  ِبلاط  یبَا  نب  یلع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  نب  یلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  َْنب  یَسُوم  َْنب  َِّیلَع  َنیِملْسُْملا  ِدْهَع  َِّیلَو  ) 

(105) ُمُهام ُمُهِءابا  هَّتِس 

( . 106) ِمامَْغلا َبْوَص  ُبَرْشَی  ْنَم  ُلَْضفَا 

رتخد کی  دنـشوپب و  زبس  ياه  هماج  دـننک و  كرت  دوب  سابع  ینب  تعدـب  هک  ار  یـشوپ  هایـس  مدرم  هب  درک  رما  نو  _ مءا و ه_م م_
دزمان مالسلا  هیلع  یقت  دّم  ما م_ح_ _ ما ار ب_ه  _ض_ل  فلا ما  دوخ  رگید  رتخد  درک و  جیوزت  ترـضح  نآ  هب  ار  هبیبح  ما  دوخ 

یـسوم نب  میهاربا  لاـس  نآ  رد  .ار  رفعج  نـب  قا  _ح_ سا _ت_ر ع_م_ش  خد _ي  سو نـب م_ قاحـسا  هـب  درک  جـیوزت  و  درک ،
(107) .درک جح  مدرم  اب  نومءام  رما  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  ردارب 

دیع زامن  یلـصم  هب  دیورب  دـیوش  راوس  دـیاب  هک  ترـضح  نآ  تمدـخ  داتـسرف  نومءام  دـش  دـیع  کیدزن  نوچ  هک  هدـش  تیاور  و 
نیا رد  هکنآ  طرـش  هب  مدرک  دـه  _ت ع_ يالو لو  یناد م_ن ق_ب_ یم  هک  داتـسرف  ماـغیپ  ترـضح  دـیناوخب  هبطخ  دـیرازگب و 

هلخادم اهراک 
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مدرم ياـهلد  راـک  نیا  رد  مهاوخ  یم  نم  هک  داد  ماـغیپ  نوـمءا  م_ مدر ،  ند ب_ا م_ _ ناو دـیع خ_ زاـمن  زا  دـینک  وـفع  ارم  منکن 
لوــبق تر  ح_ض_ ار ، _ن_د ف_ض_ل ت_ سا _ع_ه_د م_ن_ي و ب_ش_ن_ یلو _ك_ه ت_و  نآ هـب  دوــش  نـئمطم 

مرجال دش ، رایسب  راک  _ن  يا رد  مدر  رارـصا م_ هکنیا  ات  درک  یم  دمآ  تفر و  نومءام  ترـضح و  نآ  نیبام  لوسر  هتـسویپ  درکن ،
_ر ع_ف_و ن_م_ي ك_ن_ي م_ن م_ي گا يو م_ن و  تسا ب_ه س_ رتهب  ینک  وفع  ارم  رگا  هک  داتسرف  ماغیپ  ترـضح 

تر مـــل و ح_ض_ هـــلآ و س_ _ه و  یل هــــّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  نا ن_ح_و ك_ه ح_ض_ زا ه_ مور ب_ه ن_م_
سپ یشاب ،  هتـساوخ  هک  وحن  ره  هب  زامن  هب  ورب  تفگ :  نومءام  دنتفر ، مال م_ي  _ سلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینم  ؤملار  _ي_ ما

_ر ضا مال ح_ _ سلا هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  هناـخ  رد  رب  حبـص  لوا  هک  ار  مدرم  ار و  ناـنابرد  ناـگ و  _ن_ هر در س_ رما ك_
اهنز و ندرک  عامت  _ جا و  _ه_ا ، ما _ه_ا و ب_ هار رد  ترضح  نآ  يارب  مدرم  دندش  عمج  دش  دیع  زور  نوچ  تفگ :  يوار  .دنوش 

لزنم رد  رب  دندش  رضا  _ك_ر ح_ شل نا و  _ن_گ_ هر ما س_ بانج و ت_م_ نآ  ندمآ  نوریب  راظتنا  رد  دنتـسشن  ناکدوک و 
عوــل _ت_با ط_ فآ _د ت_ا  ندا _س_ت_ يا _د و  ندو دو ب_ نارو خ_ رب س_ت_ راوــس  هــک  یلاــح  رد  ترــضح  نآ 

نآ فرط  کی  تسب  رس  رب  هتفاب  هبنپ  زا  يدیفس  همامع  ار و  دوخ  ياه  هماج  دیـشوپ  درک و  لس  تر غ_ پ_س ح_ض_ در ، ك_
راـک هب  شوخ  يوب  مه  يردـق  دـنکفا و  دوخ  فتک  ود  نیباـم  رد  ار  شرگ  _ يد فر  دو و ط_ نا س_ي_ن_ه خ_ رد م_ي_ ار 

هک دومرف  دوخ  یلاوم  هب  تفرگ و  تسد  رب  ییاصع  درب و 
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تکرح ترــضح  نآ  ترــضح و  نآ  يور  شیپ  رد  ناـشیا  دــندمآ  نوریب  سپ  مدرک .  نـم  ار ك_ه  _چ_ه  نآ دــینکب  زین  اـمش 
نامـسآ يوس  هب  رـس  هاگنآ  تفر  هار  یمک  سپ  هرّمـشم  بایث  هیلع  قاس و  فصن  ات  هدز  الاب  ار  هماـج  هنهرب و  ياـپ  اـب  دو  _ مر ف_

نآ هک  نایرکشل  ناگنهرس و  لزنم  رد  ات  دنتفر  سپ  دن ، ریبکت گ_ف_ت_ ترـضح  نآ  اب  زین  نایلاوم  تفگ و  دیع  ریبکت  درک و 
_د و ب_ه ند _ك_ن_ فا _ي_ن  مز دو ب_ر  _يا خ_ هـلا زا م_ ار  دو  _ي خ_ ما دـندید ت_م_ تـبیه  نـیا  هـب  ار  ترــضح 

.دندروآ یم  نوریب  اپ  زا  ار  دوخ  ياهشفک  یتخس  تفخ و  لامک 

(108  ( . ) ِِهتَلیجاج ََهبارَش  اِهب  َعَطَق  ٌنیّکِس  ُهَعَم  َناک  ْنَم  الاح  ْمُُهنَسْحَا  َناک  َو  ) 

اپ دروآ و  نوریب  ار  دوخ  دـیرب و پ_يا  ار  دوخ  شفک  هبارـش  هک  تشاد  يدراک  دوخ  اب  هک  دوب  یـسک  نآ  لاح  رتهب  زا ه_م_ه  و 
مدر ن_ي_ز ير گ_ف_ت و م_ لز ت_ك_ب_ي_ رد م_ن_ رب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  تفگ :  يوار  .دش  هنهرب 
اب اـهراوید  نامـسآ و  هک  دـمآ  لا م_ا  نا ب_ه خ_ي_ چ_ن_ تر ت_ك_ب_ي_ر گ_ف_ت_ن_د ، نآ ح_ض_ ب_ا 
 ، ترضح نآ  ریبکت  ندینش  زا  ندیشک  _س_ت_ن و ض_ج_ه  ير هب گ_ دندرک  عورش  مدرم  دنیوگ و  یم  ریبکت  ترـضح  نآ 

_ن يا هب  ترـضح  نآ  رگا  هک  دیـسرت  دیـسر  نومءام  هب  ربخ  نیا  دمآرد ، هزرل  هب  نویـش  هیرگ و  يادص  زا  ورم  رهـش  هک  يدـح  هب 
ترضح نآ  تمدخ  دات  _ سر هکلب ف_ دورب  ترضح  نآ  تشاذگن  دنوش ، وا  هتفیش  نوتفم و  مدرم  دسرب  یلصم  هب  تیف  ك_ي_

نآ دینکفین ، تقشم  هب  ار  دوخ  دیدرگرب و  میدروآرد  جنر  تمحز و  هب  ار  امش  ام  هک 
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تشگرب و دـش و  راو  _ي_د و س_ شو ار و پ_ دوخ  شفک  دـیبلط  ترـضح  دـناوخب ، نامه  هدـناوخ  یم  زامن  لاس  ره  هک  سک 
(109) .راک نیا  ببس  هب  ناشزامن  رما  دش  مظتنم  زور و  نآ  رد  مدرم  رما  دش  فلتخم 

مارتحا دیـشوک و  مال م_ي  _ سلا هیلع  اضر  ماما  ترـضح  میظعت  ریقوت و  رد  نومءام  رهاـظ  بسح  هب  هچ  رگا  دـیو : فل گ_ م_ؤ 
 ) مکح هب  درک و  یم  ینمشد  ترـضح  نآ  اب  قافن  قیرط  رب  يرکن  تنطیـش و  روط  هب  نطاب  رد  اما  درک  یمن  راذگورف  ار  بانج  نآ 
هب رهاــظ  بـسح  هـب  هـک  دوـب  وا  نانمــشد  نیرتــت  _ه س_خ_ کــل _ع_ي ب_ قاو _م_ن  شد ( 110  ( ) ْمُهْرَذْـحاَف ُّوُدـَْـعلا  ُمُـه 

_ا ما دو  را م_ي ن_م_ _ت_ فر تر  نآ ح_ض_ _ي ب_ا  نا _ بز شو  _ت_ي و خ_ سود _ق م_ح_ب_ت و  ير ط_
.د _ي_ نا _ سر یم  راوگرزب  نآ  ماـک  هب  رهز  ياـه  هعرج  هتـسویپ  دـیزگ و  یم  ار  باـنج  نآ  راـم  یعفا و  نطا م_ث_ل  رد ب_
نآ تامدـــــص  _ت و  يذا لوا م_ص_ي_ب_ت و  _ع_ه_د ش_د ، یلو تر  نآ ح_ض_ _ي ك_ه  نا _ مز زا  مر  _ جـــــال
رد تر گ_ف_ت م_ن  نآ ح_ض_ صاو  زا خ_ دندرک ي_ك_ي  تعیب  بانج  نآ  اب  هک  يزور  نامه  رد  و  دـش ، ترـضح 
نآ مدوـب  لاحـشوخ  رـشبتسم و  ترـضح  نآ  لـض  ند ف_ _ر ش_ ها مدو و ب_ه ج_ه_ت ظ_ نآ ج_ن_با ب_ _ت  مد خ_
هب دیسر و  دهاوخن  مامتا  هب  راک  نیا  هک  اریز  شابم ؛  لاحشوخ  رما  نیا  هب  هک  دومرف  نم  اب  هتسهآ  دیبلط و  دوخ  دزن  هب  ارم  ترـضح 

را و _ص_ ما _يا  مل نومءاـم ع_ نوـچ  هـک  تـسا  مـهجلا  نـب  دّـمحم  نـب  یلع  ثیدـح  رد  و  ( 111) .دـنام مهاوـخ  لا ن_ نیا ح_
_ن_د و هرظانم ن_م_يا هثحابم و  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  اب  هک  درک  عمج  ار  راطقا  ف_ق_ه_يا 
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دوـخ لزنم  هب  تساـخرب و  نومءاـم  سلجم  زا  دـندومن و  باـنج  نآ  تلیـضف  هب  رارقا  یگمه  دـش و  بلاـغ  هـمه  رب  ترـض  نآ ح_
رد دینادرگ و  امـش  عیطم  ار  نومءام  هک  میامن  یم  ار ح_م_د  اد  خ_ متفگ :  متفر و  ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  نم  دومرف ، تدواعم 

دهدـن بیرف  ارت  مهج !  نبای  هک  دومرف  ترـض  ح_ دراد ، لوذ م_ي  _ت س_ع_ي م_ب_ دـیامن و غ_يا یم  هغلابم  امـش  مارکا 
تسا يربخ  نیا  ملظ و  متس و  يور  زا  درک و  دهاوخ  دیهش  رهز  هب  ارم  يدوز  نیا  رد  هک  ریز  نم ؛  هب  تبـسن  نومءام  ياهتبحم  نیا 

(112  .) يوگم سک  اب  ما  هدنز  نم  ات  راد و  ناهنپ  ار  نخس  نیا  تسا  هدیسر  نم  هب  نم  ناردپ  زا  هک 

هب دوـب و  شنینزاــن  لد  رد  درد  نو  _ مءا تر م_ _ ءو م_ع_شا زا س_ نآ ج_ن_با  _ت_ه  سو پ_ي_ هـل :  _م_ جــلا و ب_
؛  _ت ساو ار م_ي خ_ دو  گر خ_ اد م_ زا خ_ هک  دوـب  هدـمآ  گـنت  هـب  نادـنچ  راـک  رخآ  دـنک و  راـهظا  تسناوـت  یمن  یـسک 

نامه هب  دومرف  یم  تعجارم  عماج  دجـسم  زا  تر  نآ ح_ض_ هک  هعمج  زور  ره  رد  هک  هتفگ  مداخ  _ر  سا _چ_ه ي_ نا چ_ن_
رد نم  رما  شیاـشگ  جرف و  رگا  یهلا !  تفگ :  یم  درک و  یم  دـنلب  یهلا  هاـگرد  هب  ار  اهتـسد  دوب  دولآراـبغ  راد و  قرع  هک  یلاـح 

و ( 113) .دو _ مر تلحر ف_ ایند  زا  ات  دوب  هصغ  مغ و  رد  هتـسویپ  .امرف و  لیجعت  نم  گرم  رد  تعاـس  نیمه  سپ  تسا  نم  گرم 
ار بلطم  نیا  قیدصت  ترـضح  نآ  اب  نومءام  كولـس  ترـشاعم و  عضو  رد  دـنک  لمءات  _ر ش_خ_ص م_ت_ف_ح_ص  گا

هک دنک  یم  روصت  یلقا  _ا ع_ يآ دومن  دهاوخ 
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يارب ار  شرس  دنشکب و  یتخس  لامک  رد  ار  نیما  دّمحم  شردارب  دنک  رما  تسایر  تفالخ و  بلط  تهج  هب  هک  تسرپ  ایند  نومءام 
رـس نیا  رب  دزیخرب و  سک  ره  هک  ار  دوخ  رکاـسع  دونج و  دـنک  رما  دـنک و  بصن  یبوچ  رب  ار  وا  دوـخ  هناـخ  نحـص  رد  دـنروآ  وا 
هیلع اضر  ماما  تسا  کلم  تفالخ و  بلاط  ردـق  نیا  هک  یـسک  نینچ  ایآ  دری  ار ب_گ_ دو  هزئا خ_ _ن_ت ك_ن_د و ج_ عل

سابل منک و  عل  _ت خ_ فال زا خ_ ار  دو  مهاوخ خ_ یم  نم  هک  دنک  یم  رارـصا  هام  ود  ات  دبلط و  یم  ورم  هب  هنیدـم  زا  ار  مالـسلا 
نیعلا هرق  تفـالخ )  هکنآ (  لاـح  و  تسا !؟  وا  رظن  ظوـحلم  يرگید  هتکن  يرکن  تنطیـش و  زج  اـیآ  مناـشوپب ؟!  وـت  رب  ار  تفـالخ 

نب دمحا  اب  تفگ  هچنانچ  دوب  هتخانش  ار  وا  بوخ  نیما  شردارب  میقع و  کلملا  دنا  هتفگ  _تن  رد ح_ق س_طل و  هدوب ،  نومءام 
لد محر  هقالع  هکنآ  هچ  تشک  دهاوخن  ارت  تفگ :  دمحا  دشک  یم  ارم  نومءام  ایآ  دـندوب  هدرک  ریگتـسد  ار  وا  هک  یماگنه  مالس 

.َُهل َمِحَر  ٌمیقَع ال  ُْکلُْملا  تاهیه  تفگ :  نیما  درک  دهاوخ  نابرهم  وت  رب  ار  وا 

هظحالم زا  هچنا  چ_ن_ دو ؛ رهاظ ش_ یتبقنم  تلیضف و  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  هک  تشادن  لیم  ادبا  نومءام  کلذ :  و م_ع 
_ءا ب_ن جر _ث  يد _ل ح_ يذ رد  _ت و  سا اد  _ يو حـضاو و ه_ بلطم  نیا  هریغ  دـیع و  زامن  هب  ترـضح  نآ  نتفر  تاـیاور 
مال _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر ما  _ ما تر  تادا ح_ض_ لـئا و ع_ب_ وا ف_ض_ نو  _ت ك_ه چ_ سا _ح_كا  ضلا _ي  با

 : تفگ نو  _ مءا در م_ نو ن_ق_ل ك_ _ مءا يار م_ ار ب_
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رهاظ بانج  نآ  لـئاضف  مهاوخ  یم  هکنآ  تهج  هب  تفگ  تنطیـش  يور  زا  تحلـصم  يارب  یتفگ و  هک  اـهنیا  هب  ار  مدرم  هدـم  ربخ 
لـالج _ع_ت و  فر را  _ ثآ لا و  مل و ك_م_ راو ع_ _ نا زور  _د ك_ه ه_ر  يد نوچ  رما  رخآ  رد  نم و  ناـبز  رب  رگم  دوـشن 

دش لعتشم  شا  هنیس  نوناک  رد  دسح  هرئان  دنک  یم  اج  ناشیا  ياهلد  رد  ترضح  نآ  تبحم  دوش و  یم  رهاظ  مدرم  رب  ترضح  نآ 
تسا هدرک  تیاور  یلع  نب  دمحا  زا  قودص  خیش  هچنانچ  دو ؛ مومسم ن_م_ ار  ترضح  نآ  دمآرب و  ترضح  نآ  ریبدت  ماقم  رد  و 
یتبحم مارکا و  نآ  اب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  لتق  هب  دش  یضار  نومءام  هنوگچ  هک  مدیـسرپ  يوره  تلـصلاوبا  زا  تفگ  هک 

یم یمارگ  ار  ترـضح  نآ  نآ ،  يارب  نومءام  هک  تفگ  تلـصلاوبا  دوب ؟ هدینادرگ  دهعیلو  ار  وا  درک و  یم  راهظا  وا  هب  تبـسن  هک 
نانچ ار  ترضح  نآ  مدرم  هکنآ  يارب  درک  ضیوفت  وا  هب  ار  _ت ع_ه_د  يالو تسناد و  یم  ار  وا  يراوگرزب  تلیضف و  هک  تشاد 

مدر صالخا م_ تبحم و  یتدایز  ثعاب  نیا  هک  دـید  نوچ  دوش ، مک  مدرم  ياهلد  زا  وا  تبحم  ایند و  رد  تسا  بغار  هک  دنـسانشب 
_يا مـل نا و ع_ _ ير _ هد نادــحلم و  هـمهارب و  ناــبئاص و  سوــجم و  يراــصن و  دوــهی و  زا  ار  قرف  عــیمج  _يا  مـل ش_د ع_
نآ رد  دنوش و  بلاغ  وا  رب  _د ك_ه  دنیامن ش_يا هرظانم  هثحابم و  ترـضح  نآ  اب  هک  درک  عمج  ار  نایدا  لل و  ج_م_ي_ع م_

بولغم اهنآ  یگمه  داد و  هجیتن  وا  دوصقم  فال  رب خ_ زین  ریبدت  نیا  دسر و  مه  هب  يروتف  ترضح 
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(114  .) خلا دندومن ، بانج  نآ  تلالج  تلیضف و  هب  رارقا  دندیدرگ و  ترضح  نآ 

هب ار  دوخ  باتک  منک و  هراشا  ترـضح  نآ  هرظانم  سلاجم  زا  یکی  هب  اـجنیا  رد  مدـید  هتـسیاش  نم  ك_ه  _د : يو فل گ_ م_ؤ 
 : مهد تنیز  نآ 

نایدا للم و  _ا  مل مال ب_ا ع_ _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر ما  _ ما تر  هر ح_ض_ _ ظا سل م_ن_ _ر م_ج_ كذ

_ا ضر ما  _ ما ترــضح  دـش  دراو  نوـچ  تـفگ :  هـک  یمــشاه  یلفوـن  دّـمحم  نـب  نـسح  زا  هدرک  تـیاور  قود  ش_ي_خ ص_
دننام ار  تالاقم  باحـصا  دنک  عمج  هک  ار  لهـس  نب  لض  نو ف_ _ مءا در م_ _ر ك_ ما نو ،  _ مءا مال ب_ر م_ _ سلا _ه  یل ع_

_ي نا ناـشیا ك_س_ و  نیئباـص )  اـس (  ؤر  تسا و  دوهی  گرزب  هک  تولاـجلا )  سءار  تسا و (  يراـصن  سیئر  هک  قیلثاـج )  ) 
دشاب و ناتـسرپ  شتآ  گرز  ك_ه ب_ ربکاذـبره )  دنـشاب و (  یم  مالـسلا  هیلع  حون  نید  رب  دـننک  یم  نامگ  هک  دـن  ه_س_ت_
، ار نا  _ش_ يا مـال  تر و ك_ نآ ح_ض_ مـال  دو ك_ اــت ب_ش_ن_ ار  نـیملکتم  یمور و  ساطــسن  تـشدرز و  باحــصا 

نم دزن  ار  ناشیا  هک  تفگ  نومءام  ناشیا ،  عامتجا  هب  ار  نومءام  دومن  هاگآ  ار و  ناشیا  لهـس  نب  لـضف  در  پ_س ج_م_ع ك_
ریخ و يارب  مدروآ  عمج  ار  امش  نم  تفگ  ار و  ناشیا  درک  شزاون  تفگ و  ابحرم  وا ، دزن  دندیدرگ  رضاح  نوچ  سپ  نک !  رـضاح 

دزن دیوش  رضاح  دوش  حبص  هاگره  سپ  تسا ،  هدش  دراو  نم  رب  هنیدم  زا  هک  درم  نیا  نم  مع  رسپ  اب  دینک  هرظانم  هک  مراد  تسود 
یلاعت هّللا  ءاش  نا  حبص  ادرف  ام  نینم !  ؤملاریما  ای  ًهعاط  اعمس و  دن : گ_ف_ت_ فل ن_ك_ن_د ، امش ت_خ_ زا  يدحا  نم و 

میهاوخ رضاح 
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.دش

_ه یل _ا ع_ ضرلا نسحلاوبا  ترـضح  دزن  میدوب  یثیدح  رکذ  رد  ام  هک  دـیوگ  یل  _ فو ّ_د ن_ يوار ح_س_ن ب_ن م_ح_م
 ! نم ياقآ  دیـس و  يا  تفگ :  دـش و  لـخاد  دوب  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  رما  یلوتم  هک  رـسا  ها ي_ _ گا مـال ك_ه ن_ _ سلا

_ح_با صا _د  نا هد  ج_م_ع ش_ دو ، _ت ش_ ياد تردار ف_ هک ب_ دیوگ  یم  دـناسر و  یم  امـش  هب  مالـس  نینم  ؤملاریما 
_ت_ه شاد _ر م_ي_ل  گا دز م_ن  _ه_ا ن_ تـل زا ج_م_ي_ع م_ نو  _ مــل نا و م_ت_ك_ _ يدا _ل  ها تــالا و  م_ق_

مییایب ام  يراد  لیم  رگا  هدم و  رارق  تدوخ  رب  تقـشم  يراد  تهارک  رگا  ایب و  ام  دزن  حبـص  ادرف  ار  اهنآ  اب  وگتف  _ي گ_ ب_شا
نا حبص  ادرف  نم  ار و  وت  هدارا  مناد  یم  نم  هک  وگ  نو ب_ _ مءا وا ك_ه ب_ه م_ هب  دومرف  ترضح  ام ، رب  تسا  ناسآ  وت  دزن  هب 

 . میآ یم  وت  سلجم  رد  هّللا  ءاش 

مود تمسق 

تسین تخس  ظیلغ و  یقارع  تقر  یتسه و  یقارع  وت  یلفون !  يا  دومرف : ام و  هب  درک  ور  ترضح  تفر  رسای  نوچ  هک  دیوگ : يوار 
هک یناـسک  ینعی  ار ، تـالاق  _ح_با م_ صا كر و  _ل ش_ ها تیومع ب_ر م_ا  رـسپ  ندرک  عمج  رد  دـسر  یم  وـت  رظن  هب  هچ 
دنک ناـحتما  دـهاوخ  یم  مو !  _ت ش_ ياد ف_ مدر :  ضر ك_ م_ن ع_ _ل ،  فا سلاـجم و م_ح_ رد  دـننک  یملع  يوگتفگ 

هب مکحم و  ریغ  ساسا  رب  هدر  یئا ك_ _ن ب_ن_ کل ار و  مل ت_ هزاد ع_ _ نا هک ب_ف_ه_م_د  دراد  یم  تسود  ار و  اـمش 
عد مـالک و ب_ باحـصا  هک  متفگ  باـب ؟  نیا  رد  وا  ءاـنب  تسیچ  هک  دوـمرف  ترـضح  هدرک ،  یئاـن  _ بد هـک ب_ دـنگوس  ادـخ 

ار رکنم  ریغ  دنک  یمن  راکنا  ملاع  هک  اریز  دنشاب ؛ یم  _ا  مل فال ع_ خ_
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هّللا هکنیا  هب  ناـشیا  رب  ینک  جاـجتحا  رگا  دـنا  هتهاـبم  راـکنا و  باحـصا  كرـش  لـها  نوـمل و  تـالاقم و م_ت_ك_ باحـصا  و 
یم تسادخ  لوسر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  ییوگب  رگا  ار و  وا  تینادحو  نک  تباث  دنیوگ  یم  تسا  دـحاو  یلاع  ت_

لطاب ار  اهنآ  هتفگ  لیلد  نو ش_خ_ص ب_ه ح_ج_ت و  ار و چ_ صخش  دننک  یم  ناریح  سپ  ار  وا  تلاسر  نک  تابثا  دنیوگ 
تیادف نک  رذح  اهنآ  زا  سپ  درادرب ، تسد  دوخ  لوق  زا  دراذگاو و  ار  دوخ  هتفگ  صخـش  هکنیا  ات  دننک  یم  هطلاغم  اهنآ  دنک  یم 

_ي ك_ه ق_ط_ع سر _ا م_ي ت_ يآ یل !  _ فو يا ن_ دو : _ مر در و ف_ تر ت_ب_س_م ك_ ح_ض_ موــــــــش ! 
مرب یمن  امش  قح  رد  ینامگ  نینچ  زگره  نم  مسق !  ادخ  ن_ه ب_ه  مدر :  ضر ك_ ع_ ار ، _ل م_ یلد نم  ك_ن_ن_د ب_ر 

يراد _ت م_ي  سود _ا  يآ یلفوـن !  يا  دوـمرف : ترـضح  هّللا ،  ءاـش  نا  اـهنآ  رب  دـهدب  رفظ  ار  امـش  یلاـعت  قـح  هک  مراودـیما  و 
 ، یل ب_ مدر :  ك_ ضر  ع_ دو ؟ ش_ م_ي  نا  دو پ_ش_ي_م_ خ_ زا ع_م_ل  _ت  قو چ_ه  نو  _ مءا م_ _ي  ناد ب_

تارو ت_ ب_ه  تارو  ت_ _ل  ها در  ب_ر  ار  م_ ندروآ  _ل  یلد دو  ب_ش_ن_ ك_ه  _ت_ي  قو رد  دو : _ مر ف_
نابز هب  نیئباص  رب  ناشیا و  روبز  هب  روبز  لها  نا و ب_ر  _ش_ يا _ج_ي_ل  نا _ج_ي_ل ب_ه  نا _ل  ها نا و ب_ر  _ش_ يا

تالا ب_ه _ل م_ق_ ها نا و ب_ر  _ش_ يا یمور  نابز  هب  اهیمور  رب  ناشیا و  یـسراف  نابز  هب  ناتـسرپ  شتآ  رب  ناشنیا و  یناربع 
ار و ه_ر ي_ك _ه_ا  نآ _ل  یلد مدر  _ل ك_ طا ار و ب_ یفنـص  ره  ناـبز  مدروآ  دـنب  هکنوچ  سپ  ناـش  _ يا _ت_ه_يا  غل

.دنتفرگ ارم  لوق  ار و  دو  لو خ_ _ت_ن_د ق_ شاذ _ گاو

َّنِا ُنُومْءاَْملا  َِملَع  ) 
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؛ )  َُهل ِّقِحَتْسُِمب  َْسَیل  ِِهلیبَِسب  َوُه  يذَّلا  َعِضْوَْملا 

، ) دوش یم  نامیشپ  تقو  نآ  رد  سپ  درادن  نآ  قاقحتسا  دراد  شیپ  رد  ار  نآ  هار  وا  هک  یناکم  هک  دناد  نومءا  _ت م_ قو نآ  رد 
 ( . میظَْعلا ِّیلَْعلا  ِهّللِاب  ِّالا  َهَُّوق  َلْوَح َو ال  َو ال 

تیعمج موق  تسا و  وت  رظتنم  تمع  رـسپ  موش  تنابرق  باـنج  نآ  هب  درک  ضرع  دـمآ و  لهـس  نب  لـضف  دـش  حبـص  هک  نوچ  سپ 
وـضو نآ  زا  سپ  هّللا .  ءاش  نا  میآ  یم  دعب  مه  نم  يور  یم  شیپ  وت  دومرف : ترـضح  ندمآ ؟  رد  وت  يءار  تسیچ  سپ  دنا  هدرک 

ام تفر و  نوریب  نآ  زا  سپ  دیناماشآ  قیوس  نآ  زا  _ي_د و ب_ه م_ا  ما _ شآ _ق  يو زا س_ تبرش  کی  زامن و  يوضو  تفرگ 
نییبلاط نایم  رد  رفعج  نب  دّمحم  مدرم و  زا  تسا  ولمم  سلجم  میدید  میدش  لخاد  نومءام  رب  هکنیا  ات  _ت_ي_م  فر نوریب  وا  اب 
نوـمءا دراو ش_د م_ مـال  _ سلا _ه  یل اـضر ع_ ماـما  ترـضح  نوـچ  سپ  .دـنراد  روـضح  رکـشل  ناریما  هتــسشن و  مشاـه  ینب  و 

همه دنتسشن و  نومءام  اب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  دنتسا و  _ خر مشاه ب_ ینب  عیمج  تساخرب و  زین  رفعج  نب  دّمحم  تساخرب و 
کی ات  درک  یم  وگتفگ  وا  اب  دوب و  بانج  نآ  هب  شیور  هتـسویپ  نومءام  دنتـسشن و  همه  دو  _ مر _ر ف_ ما هکنیا  ات  دندوب  هداتـسیا 
رفعج نب  یـسوم  نب  یلع  نم  مع  رـس  نیا پ_ قیلثاج !  يا  تفگ :  يراصن و  ملاع  قیلثاج  هب  درک  ور  درک  ور  نآ  زا  سپ  تعاس ، 

مل و هلآ و س_ هیلع و  هّللا  یلص  ام  ربمغیپ  رتخد  همطاف  دالوا  زا  تسا و 
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وا اب  فاصنا  اب  ییاـمن و  هجاـحم  ینک و  ملکت  وا  اـب  هک  مراد  یم  تسود  نم  تسا و  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  _د  نزر ف_
هک یباتک  هب  نم  رب  دروآ  یم  لیلد  هک  یـصخش  اب  منک  هجاحم  نم  _ه  نو چ_گ_ نینم !  ؤملاریما  ای  تفگ :  قیلثاـج  ینک ،  راـتفر 

مالـسلا هیلع  اـضر  ترـضح  ما ؟  هدرواـین  ربـمغیپ  نآ  هب  ناـمیا  نـم  هـک  يربـمغی  باـتک ه_س_ت_م و ب_ه پ_ نآ  رکنم  نـم 
هب فارتعا  رارقا و  ایآ  وت ، لـی  _ج_ نا مروآ ب_ر ت_و ب_ه  _ل  یلد _ر ح_ج_ت و  گا _ي !  نار يا ن_ص_ دو : _ مر ف_

رارقا هک  ادخ  هب  دـنگوس  یلب  تسا ،  هدـش  تبث  لیج  _ نا رد  _چ_ه  نآ در  رب  مراد  تردـق  ایآ  درک : ضرع  قیلثاج  ینک ؟  یم  نآ 
نک مهف  یهاوـخ و  هچنآ  زا  نک  لا  ؤـس  هک  قـیلثا  دو ب_ه ج_ _ مر تر ف_ ح_ض_ مدو .  فـنآ خ_ مـغر  رب  نآ  هـب  مـنک  یم 
یم راک  _ نا ار  ود  نیا  زا  يزیچ  ایآ  وا  باـتک  یـسیع و  يربمغیپ  توبن و  رد  ییوگ  یم  هچ  تفگ :  _ق  یل _ ج_ثا ار ، نآ  باوج 

ار ك_ه _چ_ه  نآ وا و  یــسیع و ك_ت_با  توـبن  هـب  مـنک  یم  رارقا  نـم  هـک  دوــمرف  مالــسلا  هـیلع  اــضر  ترــضح  ینک ؟ 
درکن رارقا  هک  ار  یـسیع  ره  توبن  يربمغیپ و  مرادن  لوبق  و  دندرک ، رارقا  نآ  هب  نویراوح  ار و  دوخ  تما  نآ  هب  داد  ترا  ب_ش_

 : تفگ قیلثاج  .ار  دوخ  تما  نآ  هب  دادـن  هدژم  تراشب و  وا و  باتک  هب  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  توبن  يربمغیپ و  رب 
یلب دومرف : ترضح  دوش ؟ یم  لداع  دهاش  ود  هب  ماکحا  عطق  هک  تسی  _ا چ_ن_ي_ن ن_ يآ
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زا مل  هلآ و س_ هـیلع و  هـّللا  یلـص  دّـمحم  توـبن  هـب  دوـخ  تـلم  لـها  ریغ  زا  نـک  هماـقا  دـهاش  سپ و  درک  ضرع  تـسا .  نـینچ 
نیا لثم  زا  نک  لا  _ن_د و س_ؤ  هدا ب_شا _ه_ شلا لو  _ي_ت م_ق_ب_ نار رد م_تل ن_ص_ _ي ك_ه  نا ك_س_
لدع نم  زا  ینک  لو ن_م_ي  _ا ق_ب_ يآ يدـمآ ،  فاصنا  هار  زا  الا ن  ینارـصن !  يا  دومرف : ترـضح  ام ، تلم  لها  ریغ  زا  ار 

رد ییوگ  یم  هچ  دومرف : نم .  يارب  ار  وا  ما ب_رب  ن_ لد ،  نیا ع_ تسیک  تفگ :  قیلثاج  ار ؟ میرم  نب  یـسیع  حیـسم  دزن  مدـقم 
یم مسق  هک  دوـمرف  حیـسم ،  دزن  تسا  مدرم  نیرت  تسود  هک  ار  یـسک  يدرک  رکذ  هب !  ب_ه  درک : ضرع  یملید ؟  ياـنحوی  قـح 

هدژم ارم  ملس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  یبرع  دّمحم  نید  هب  تسا  هداد  ربخ  حیسم  ارم  تفگ  انحوی  هک  تسه  لیجنا  رد  ایآ  ارت  مهد 
ناـمیا اـهنآ  مداد و  هدژم  ار  نییراوـح  ربـخ  نیا  هب  نم  و  تسا ،  وا  زا  دـعب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  هکنیا  هب  تسا  هداد 

_ق گ_ف_ت ك_ه یل _ ج_ثا ار ؟ وا  _د  ندر لو ك_ مـل و ق_ب_ هـلآ و س_ هـیلع و  هـّللا  یلــص  دـّـمحم  هــب  دــندروآ 
تو _ت ب_ه ن_ب_ سا هداد  هدژ  _ت و م_ سا هدر  زا م_س_ي_ح ن_ق_ل ك_ ار  بـــــــل  _ن م_ط_ يا _ن_ا  حو ي_

_ت سا هتفگن  ار  اـهنآ  ماـن  تسا و  ناـمز  هچ  رد  نیا  هک  تسا  هدرکن  صیخـشت  نکل  وا و  یـصو  وا و  تـیب  لـها  يدر و ب_ه  م_
ار و ب_ر _ج_ي_ل  نا دنک  تئارق  هک  ار  یسک  میروایب  ام  رگا  دومرف : ترـض  ح_ _م .  سا ار ب_ش_ن_ _ه_ا  نآ ت_ا م_ن 

توال ت_و ت_
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_ت سا _ي  فر _ن ح_ يا یل !  ب_ در : ضر ك_ ع_ يروآ ؟  یم  ناـمیا  وا  هب  اـیآ  ار  وا  تما  تیب و  لـها  دّـمحم و  رکذ  دـنک 
مراد ظفح  بوخ  هچ  درک : ضرع  ار ؟ لیجنا  موس  رس  وت  ظفح  تسا  هنوگچ  دومرف : یمور و  ساطسن  هب  درک  ور  ترضح  مکحم ، 
ناـج هـب  یلب  درک : ضرع  یناوـخ ؟  یمن  لـیجنا  اـیآ  دو : _ مر توـلا و ف_ _ جــلا سءار  در ب_ه  ور ك_ ترــضح  سپ  ار ، نآ 

نآ رد  _ر  گا سپ  ار ، نآ  موـس  رفــس  نـم  زا  ریگب  شوـگ  سپ  دوــمرف : ار ، نآ  مـناو  _ن_د ك_ه م_ي خ_ گو مدو س_ خ_
هدـشن رکذ  رگا  نم و  يارب  دـیهد  تداهـش  سپ  تسا  وا  تما  وا و  تیب  لـها  هلآ و  _ه و  یل هـّللا ع_ یل  ّ_د ص_ _ر م_ح_م كذ

اجنآ دوب ،  هدـش  ربـمغیپ  رکذ  هک  ییاـج  هب  دیـسر  اـت  دومرف  تئارق  ار  موس  رفـس  ترـضح  نآ  سپ  نم .  يارب  دـیهدن  یهاوـگ  سپ 
؟  لیجنا هب  متـسه  اـناد  نم  هک  یتسناد  اـیآ  مسرپ  یم  وت  زا  وا  رداـم  حیـسم و  قح  هب  ینارـصن !  يا  دومرف :  دومن و  فقوت  ترـضح 
 : دومرف نآ  زا  سپ  ار  وا  تما  وا و  تیب  لـها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  رکذ  وا  رب  دومرف  توـالت  نآ  زا  سپ  یلب !  درک :  ضرع 

تـسا هدرک  قطن  نآ  هب  لیجنا  هک  ار  هچنآ  ینک  بیذـکت  رگا  سپ  تسا ،  میرم  نب  یـسیع  لوق  نیا  ییوگ ؟  یم  هچ  ینارـصن !  يا 
هب يدـش  رفاک  اریز  وت ،  لـتق  دوش  یم  بجاو  ار  رکذ  نیا  ینک  راـکنا  هک  یناـمز  ره  ار و  یـسیع  یـسوم و  يا  هدرک  بیذـکت  سپ 

تراگدرورپ و
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منک یم  رارقا  نآ  هب  تسا و  لیجنا  رد  هک  نم  رب  دوش  رهاظ  هک  ار  هچنآ  منک  یمن  راکنا  نم  تفگ :  قیلثاج  تباتک .  هب  ربمغیپ و  هب 
! وا رارقا  رب  دیشاب  هاوگ  دومرف : ترضح  ، 

نو _ يراو هک ح_ نم  هب  هدـب  ربـخ  تـفگ :  قیلثاـج  یهاوـخ ،  هـچ  ره  زا  نـک  لا  ؤـس  _ق !  یل _ يا ج_ثا دو : _ مر پ_س ف_
دد ع_ زا  هد  ب_ خ_ب_ر  ار  م_ چ_ن_ي_ن  ه_م  و  _د  ندو ب_ ن_ف_ر  چ_ن_د  _م  ير م_ ب_ن  ع_ي_س_ي 

نویراوح اما  يدیسر ،  راک  تقیقح  ياناد  هب  ینعی  َتْطَقَس ؛ ِریب  _َ ْخلا َیل  _َ ع دو : _ مر تر ف_ ح_ض_ _ج_ي_ل ،  نا _ءا  مل ع_
، ّجا هب  دوب  نکاس  هک  ربکا  انحوی  دـندوب : رفن  هس  يراصن  ءاملع  اما  و  دوب ، ( 115  ( ) اقولا ناشیا (  ملعا  لضفا و  دـندوب و  رفن  هدزاود 
_ل ها _ر پ_ي_غ_م_ب_ر و  كذ دو  وا ب_ دز  را و ن_ _ جز _ي ب_ه  مـــل _ يد _ن_ا  حو اــــسیقرق و ي_ هـــب  اــــنحوی  و 
_ل یئار _ سا _ت ع_ي_س_ي و ب_ن_ي  ما داد  ترا  دو ك_ه ب_ش_ وا ك_س_ي ب_ و  وا ، _ت  ما وا و  ب_ي_ت 
_ق يد نــم و ت_ص_ ؤــم  نــم  هــک  ادــخ  هــب  دــنگوس  ینارـــص !  يا ن_ دو : _ مر پ_س ف_ تر ،  نآ ح_ض_ ار ب_ه 

رگم امش  یسیع  رب  متفاین  يدنسپان  ملس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  هب  هدروآ  نامیا  هک  یـسی  نآ ع_ ما ب_ه  هد  ك_ن_ن_
دوخ رما  يدومن  فیعـض  ار و  تدوخ  ملع  يدرک  _د  سا ادـخ ق_س_م ف_ هب  تفگ :  قیلثاج  وا ! هزور  زامن و  تلق  وا و  فعض 

_ق یل _ ج_ثا هد ؟  _ه ش_ نو چ_گ_ دو : _ مر تر ف_ ح_ض_ مال ،  _ سا مل  _ل ع_ ها رگم  ارت  مدرک  یمن  ناـمگ  نم  ار و 
لا دو و ح_ زا ب_ هزور و ك_م ن_م_ لو ت_و ك_ه ع_ي_س_ي ض_ع_ي_ف و ك_م  _ن ق_ يا زا  گ_ف_ت : 

_ك_ه نآ
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، دوب مئاق  تدابع  هب  هزور و ش_ب_ه_ا  اـهزور  هشیمه  دـیباوخن و  ار  یبش  زگره  ار و  يزور  درکن  راـطفا  زگر  ع_ي_س_ي ه_
تر نآ ح_ض_ باو  زا ج_ _ق  یل _ ج_ثا دروآ ؟ هزور ب_ه ج_ا م_ي  زامن و  یک  يارب  دومرف : مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح 

باوج مناد  رگا  سرپ  ب_ در : ضرع ك_ مسرپ ،  یم  هلءاسم  وت  زا  نم  ینارـصن !  يا  دومرف : ترـضح  دش ، عطقنم  شمالک  لال و 
تهج زا  نم  راکنا  تفگ :  قیلثاج  ادخ ، نذا  هب  درک  یم  هدـنز  هدرم  یـسیع  هک  ینک  یم  راکنا  هچ  زا  دومرف : ترـضح  میوگ ،  یم 

قحتـسم تسا و  ادخ  وا  دنک  یم  بوخ  ار  دازردا و پ_ي_س  رو م_ هدنز م_ي ك_ن_د و ك_ هدرم  هک  یـسک  هک  تسا  نآ 
رو درک و ك_ هدنز  هدرم  تفر و  هار  بآ  يور  هدرک  یـسیع  هک  ار  هچنآ  لثم  هدرک  ربمغیپ  عسیلا  دومرف  ترـضح  تسا .  شتـسرپ 
زین ربـمغیپ  لـیقزح  زا  دـیتسرپن و  ار  وا  يدــحا  دــنتفرگ و  اد ن_ ار خ_ وا  وا ، _ت  ما در ، بو ك_ ار خ_ دازردا و پ_ي_س  م_
درک ور  سپ  لاس .  تصش  هب  ناشیا  ندر  زا م_ ار ب_ع_د  رفن  رازه  جنپ  یس و  درک  هدنز  هدش  رداص  یـسیع  زا  هچنآ  هدش  رداص 

_ن س_ي و پ_ن_ج يا تارو ك_ه  رد ت_ _ي  _ا م_ي ي_با يآ توـلا !  _ جـلا سءار  يا  دوـمرف : تولاـجلا و  سءار  هـب 
نا م_ي_ زا  ار  _ن_ه_ا  يا ن_ص_ر )  ب_خ_ت  و (  _د ، ندو ب_ _ل  یئار _ سا ینب  نا  _ ناو ج_ زا  ن_ف_ر  راز  ه_

سد ج_ن_گ _ق_ مـــــــــــلا رد ب_ي_ت  _ي ك_ه  ما در ه_ن_گ_ اد ك_ _ل ج_ یئار _ سا نار ب_ن_ي  _ي_ سا
ار و ناشیا  درک  هدـنز  سپ  ناشیا  يوس  هب  ار  لـیقزح  یلاـعت  قح  داتـسرف  _ل پ_س  ار ب_ه ب_با _ه_ا  نآ در  در و ب_ ك_

نیا
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میا و هدینش  ار  نیا  ام  تفگ :  تولاجلا  سءار  امش ، زا  رفاک  رگم  ار  نآ  را ن_م_ي ك_ن_د  _ك_ نا _ت و  سا تارو  رد ت_
 . یتفگ تسار  دومرف : میا ،  هتسناد 

زا _ه  يآ نآ ج_ن_با چ_ن_د  سپ  مناوخب ،  نم  اـت  ار  تاروت  زا  رفـس  نیا  نم  رب  ریگب  يدوـهی !  يا  دوـمرف : ترـضح  پ_س 
ترـضح و نآ  تـئارق  هـب  دوـب  هدرک  لـیم  ترــضح و  نآ  هـب  دوـب  هدر  لا ك_ _ب_ قا يدو  نآ ي_ه_ _د و  ناو تارو خ_ ت_

ینعی ینارــصن  نآ  هـب  درک  ور  ترــضح  سپ  دــیامرف ، یم  توــالت  ار  اــهنیا  باــن  نآ ج_ _ه  نو هـک چ_گ_ درک  یم  بـجعت 
؟ دوب اهنآ  نامز  زا  شیپ  یـسیع  ای  دندوب  یـسیع  نامز  زا  شیپ  رفن  رازه  جـنپ  یـس و  نیا  ایآ  ینارـصن !  يا  دومرف : و  قیل ،  _ ج_ثا
_ش ج_م_ع_ي_ت ير _ف_ه ق_ ط_يا دو : _ مر ترــضح ف_ .دــندوب  یـــسیع  ناــمز  زا  شیپ  اــهنآ  هــکلب  درک : ضرع 

دندرک تساوخرد  ترضح  نآ  زا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  تر  _ت ح_ض_ مد _ت_ن_د خ_ فر هدو  ن_م_
ناتسربق رد  ورب  هک  وا  هب  دومرف  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  درک  ور  ترـضح  نآ  هد ك_ن_د  _ نز ار  ناشیا  ناگدرم  هک 

یلص دّمحم  نالف  يا  نالف و  يا  نالف و  يا  هک  نک  يراج  نابز  رب  دنهاوخ  یم  اهنیا  هک  یهورگ  هفیاط و  ياهمان  توص  یلعا  هب  و 
نانچ مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  لج .  زع و  دـنوادخ  نذا  هب  دـیز  _ي_ خر دـیامرف ب_ه ش_م_ا ب_ یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

ور شیرق  هفیاط  سپ  دـندناشفا ، یم  دوخ  رـس  زا  كاخ  هک  یلاـح  رد  ناـگدرم  دنتـساخرب  سپ  دوب ، هدومرف  ترـضح  نآ  هک  درک 
اهنآ هب  دندرک 
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 ، هدش توبن  هب  ثوعبم  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  هک  ار  ناش  _ يا دنداد  ربخ  سپ  ار  ناشیا  روما  دندیـسرپ  یم  ناشیا  زا  و 
 . میدروآ یم  وا  هب  نامیا  ار و  ترضح  نآ  میدرک  یم  كرد  ام  هک  میتشاد  یم  تسود  ام  هک  دنتفگ 

ار و ناگناوید  سیپ و  دازردام و  روک  درک  بوخ  ام  ربمغیپ  دو ك_ه  _ مر مال ف_ _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر تر  پ_س ح_ض_
نیا زا  يدـحا  تلیـضف  مینک  یمن  راک  _ نا میتفرگن و م_ا  ادـخ  ار  وا  ام  دـندرک و  ملکت  وا  اب  نیطایـش  نج و  ناـغرم و  تاـناویح و 

_ي_ل قز _س_ع و ح_ یلا ار  _ي_د چ_ ناد اد م_ي  ار خ_ هک ع_ي_س_ي  امش  مینادب و  شیادخ  هکنآ  هن  اما  ار  ناربمغیپ 
هب و  نآ .  ریغ  ندرک و  هدـنز  هدرم  رد  دـندوب  یـسیع  لثم  مه  رف  ود ن_ _ن  يا _ك_ه  نآ لا  _ي_د و ح_ ناد اد ن_م_ي  ار خ_

ندر پ_س ح_ق زا م_ سرت  نوعاـط و  زا  فوخ  تهج  هب  دـندرک  رارف  دوـخ  ياهرهـش  زا  لیئارـسا  ینب  زا  یهورگ  هک  یتـسرد 
يراوـید دــندرم  اـجنآ  رد  اـهنیا  هـک  _ه  ير _ل ق_ ها در ، كــال ك_ _ت ه_ رد ي_ك س_عا ار  _ه_ا  نآ یلا ه_م_ه  ت_ع_

سپ دیـسوپ ، دـش و  هزیر  هزیر  اـه  _ نآ _ه_يا  ناو _ت_خ_ سا _ن_ك_ه  يا اـت  دوـب  نینچ  هتـسویپ  دـنتخاس و  اـهنآ  درگادرگ 
زا سپ  هدیسوپ  ياهناوختـسا  نآ  يرایـسب  زا  اهنآ و  زا  درک  بجعت  لیئارـسا و  ینب  ناربم  زا پ_ي_غ_ يربمغیپ  ناشیا  هب  تشذگ 

ك_ن_م هد  _ نز يراد  م_ي_ل  ك_ه  پ_ي_غ_م_ب_ر  نآ  ب_ه  _ي_د  سر _ي  حو را  _ گدرور پ_ _ب  نا ج_
ربمغیپ نآ  نک .  دایرف  ناوخب و  ار  اهنآ  هک  دیـسر  یحو  اراـگدرورپ ! یلب ،  درک : ضرع  ( 116 (؟  ینک رظن  اهنآ  هب  ات  ار  اـه  _ن_ يا

ياهناوختسا يا  تفگ : 
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.دـندناش و _ فا دو م_ي  رـس خ_ زا  ار  اهکاخ  هک  یتلاح  رد  دـندش  هدـنز  هبترم  کـی  سپ  ادـخ ! نذا  هب  دـیزیخرب  هدـی  _ سو پ_
داهن یهوک  رـس  ار ب_ر  یئز  در و ه_ر ج_ هز ك_ _ ير هزیر  ار  اـهنآ  غرم و  راـهچ  تفرگ  نمحرلا  لـیلخ  میهاربا  هک  یتسردـب 

زا رفن  داتفه  اب  مالـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  .دـندمآ و  وا  يو  هبترم ه_م_ه ب_ه س_ کـی  ناـغرم  نآ  هب  درک  ادـن  نآ  زا  سپ 
ار اد  هک ت_و خ_ ناـشیا  یـسوم  هب  دـنتفگ  سپ  هوک  يوس  هب  دـنتفر  موـق  ناـیم  زا  دوـب  هدـیزگرب  ار  _ه_ا  نآ هک  دوـخ  باحـصا 
دن گ_ف_ت_ ار ، وا  ما  هد  _ يد نم ن_ هک  دومرف  یـسوم  ار ، وا  يا  هدـید  وت  هک  نانچمه  ار  وا  اـم  هب  ب_ن_م_ا  يا ،  هد  _ يد

، دنتخوس یگمه  تفرگ و  ورف  ار  اهنآ  هقعاص  سپ  ییام ،  ام ب_ن_ هب  ار  ادـخ  اراکـشآ  هکنیا  ات  میرواین  نامیا  وت  هب  زگره  ام  هک 
ار _ل  یئار _ سا زا ب_ن_ي  دا ن_ف_ر  م_ن ه_ف_ت_ ارا ! _ گدرور پ_ درک : ضرع  دـــــــــنام  اــــــــهنت  یـــــــــسوم 
هب ار  ربخ  نیا  رگا  درک  دنهاوخ  قیدصت  ارم  نم  موق  هنوگچ  منک  تعجارم  اهنت  لاحلا  مد  _ مآ _ه_ا  نآ مد و ب_ا  _ يز _ گر ب_

؟  مهد اهنآ 

؟ )  اّنِم ُءاهَفُّسلا  َلَعَف  اِمب  انُِکلُْهتَا  َياِّیا  ُْلبَق َو  ْنِم  ْمُهَتْکَلْهَا  َْتئِش  ْوَلَف  ) 

موس تمسق 

مدر _ر ك_ كذ يار ت_و  زا ب_ هک  ار  اهنیا  مامت  قیلثاج  يا  ناـشیا .  ندرم  زا  دـعب  دومن  هدـنز  ار  ناـشیا  همه  یلاـعت  قح  سپ 
 ، تسا روکذـم  نآرق  رو و  _ بز _ج_ي_ل و  نا تاروت و  رد  اهنیا  هک  اریز  اهنآ ؛ زا  کی  در ه_ي_چ  يراد ب_ر  ترد ن_ ق_

ار و پ_ي_س و دازردا  روک م_ دنک  بوخ  ار و  يا  هدرم  دنک  هدنز  سک  ره  رگا  سپ 
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!؟  _ي يو دو ب_گ_ي_ر چ_ه م_ي گ_ نایادـخ خ_ ار  اـهنیا  ماـمت  سپ  ادـخ  هـن  تـسا !؟  شتـسرپ  راوازــس  ار  ناـگناوید 
ور ترـضح  نآ  زا  سپ  ُهّللا ! ِّالا  َهِلا  ییوگ و ال  یم  قح  ینعی  تسا ؛  وت  لو  ق_ لو ،  در ك_ه ق_ ضر ك_ _ق ع_ یل _ ج_ثا

هتفای ایآ  دـش ، لزان  نارمع  نب  یـسوم  رب  هک  يا  هزجعم  هد  قح  هب  نک  نم  اب  يور  يدوهی !  يا  دومرف : تولا و  _ جـلا سءار  هب  درک 
بکار عابتا  هریخا  تما  دمآ  هاگره  هدـش  _ت  شو ار ك_ه ن_ وا  تما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  ربخ  تاروت  رد  يا 

نآ زا  ریغ  ناـشیا  حـیبست  ینعی  هزاـت ،  ياـه  هناـختدابع  رد  دـیدج  حـیبست  هب  دـج  يور  زا  ار  راـگدرورپ  دـننک  یم  حـیبست  هک  ریعب 
ها _د پ_ن_ _د پ_س ب_يا ندو _ق ت_س_ب_ي_ح م_ي ن_م_ _ت س_با ما _ت ك_ه  سا یحیبـــــــــــــــــست 
 ، ناـشیا ياـهلد  دوش  نئمطم  اـت  ناـشیا  کـلم  يوس  نا و ب_ه  _ش_ يا يو  _ل ب_ه س_ یئار _ سا _ن_د ب_ن_ي  يو ج_

ماقتنا _ي_ن  مز فارطا  رد  هارمگ  ياـهتما  زا  اهریـشمش  نآ  اـب  هک  ییاهریـشمش  تسا  ناـشیا  تسد  رد  هک  _ت_ي  سرد هب  سپ 
 ، قیلثاـج هب  نآ  زا  سپ  میا .  هتفاـی  نینچ  اـم  یلب ،  تفگ :  تولاـجلا  سءار  تسا ؟  هتـشون  تاروت  رد  نیا  اـیآ  يدوـهی  يا  دنـشک ،

سءار قیلثاـج و  هب  دومرف  فرح .  هب  فرح  ار  نآ  مناد  یم  تفگ  ایعـش ؟ باـت  هب ك_ وت  ملع  تسا  هنوگچ  ینارـصن !  يا  دوـمرف :
رو سابل ن_ هک  یتلاـح  رد  ار  راـمح  بکار  تروص  مدـید  نم  موق  يا  تسا ،  وا  مـالک  زا  _ن  يا _ي_د  ناد اـیآ م_ي  تولاـجلا 

هام ییانشور  وا م_ث_ل  _ي  _ن_يا شور ار ك_ه  _ب ب_ع_ي_ر  كار مد  _ يد دو و  هد ب_ _ي_ شو پ_
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یناد یم  _ا  يآ _ي !  نار يا ن_ص_ دو : _ مر مالـسلا ف_ هیلع  اضر  ترـضح  تسا .  هتفگ  نینچ  ایعـش  تسا  تسار  دـنتفگ  دوب ،
یلـص دّمحم  ینعی  اطیلق )  راب  تفر و (  مهاوخ  دوخ  راگدرور  راگدرورپ ش_م_ا و پ_ يوس  هب  نم  هک  ار  یـسیع  لوق  لیجنا  رد 

وا يارب  زا  نم  هکناـنچ  قـح  هـب  نـم  رب  دـهد  یم  یهاوـگ  هـک  _ت ك_س_ي  سا وا  _د و  يآ مـل م_ي  هـلآ و س_ هـیلع و  هـّللا 
دنک _ر  ها هک ظ_ یـسک  تسا  وا  ار و  يزیچ  ره  امـش  يارب  زا  دنک  ریـسف  _ت ك_س_ي ك_ه ت_ سا وا  مداد و  _ي  هاو گ_

_ر كذ _ق گ_ف_ت :  یل _ سپ ج_ثا ار ، رفک  نوتـس  دنـشک  یم  هک  یـسک  تـسا  وا  ار و  اـهتما  ياـه  ییاوـسر  اهتحیـضف و 
ضرع تسه ؟  لی  _ج_ نا رد  _ن  يا دو : _ مر بانج ف_ نآ  نآ .  هب  میراد  رارقا  ام  هکنآ  رگم  لـیجنا  رد  ار  يزیچ  يدر  ن_ك_

ار نآ  دیدرک ، مگ  دوقفم و  هک  یماگنه  لوا  _ج_ي_ل  نا زا  ار  _ي م_ هد یمن  ربخ  ایآ  قیلثاج !  يا  دومرف : ترـضح  یلب ،  درک :
_ق گ_ف_ت ك_ه م_ا یل _ ج_ثا ار ؟ _ج_ي_ل  نا _ن  يا يار ش_م_ا  تشاذــــــــگ ب_ یک  دـــــــــیتفای و  یک  دزن 
انحوی و ام  يارب  ار  نآ  دـندروآ  نوریب  هزات ،  رت و  ار  نآ  میتفاـی  سپ  زور  کـی  رگم  ار  لـیج  _ نا _م  يدر دو ن_ك_ م_ف_ق_
_ت ت_و ب_ه فر _ت م_ع_ سا رد ك_م  چ_ه ق_ دو : _ مر مــــال ف_ _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر تر  ح_ض_ م_ت_ي ، 
_ن يا _ج_ي_ل و  نا رد  دـیدرک  فالتخا  ارچ  ینک  یم  نامگ  وت  هک  دـشاب  نانچ  رگا  سپ  لیجنا  ياملع  لی و  _ج_ نا لاو  _ حا

رد دوب  لوا  لیج  _ نا دو و  _ي ب_ قا لوا ب_ دهع  رد  نیا  رگا  سپ  تسا  امش  تسد  رد  زورما  هک  دش  عقاو  لیجنا  رد  فالتخا 
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 . مهد یم  دای  وت  هب  ار  نیا  ملع  نم  نکل  دش و  یمن  یفالتخا  نآ 

_م ك_ش_ت_ه ير نب م_ یـسیع  هک  دنتفگ  دوخ و  ياملع  دزن  دندرک  عامتجا  يراصن  دـش  دوقفم  لوا  لیجنا  نو  ناد چ_ ب_
سو _ _با قر _ا و م_ قولءا امش ؟ دزن  تسیچ  سپ  دیتسه  ام  ياملع  امـش  میدومن و  دوقفم  ار  _ج_ي_ل  نا گ_ش_ت و م_ا 

نوزحم سپ  تسه  هک  رد ح_ق ه_ر  رفـس ب_ه س_ف_ر  میروآ  یم  نوریب  هنیـس  زا  تسا  ام  ياه  هنیـس  رد  لـیجنا  هک  دـنتفگ 
ار ب_ر _ج_ي_ل  نا توال م_ي ك_ن_ي_م  _ا ت_ نا نآ پ_س ه_م_ زا  ار  اـه  هسینک  دـیراذگن  یلاـخ  نآ و  رب  دیـشابن 

یتـم اـنحوی و  سوباـقرم و  اـقولءا و  سپ  مـینک .  عـمج  ار  نآ  ماـمت  اـت  رفــس  هـب  رفــس  هدـش  لزاـن  رد ح_ق ه_ر ك_ه  ش_م_ا 
_د يدر ك_ دو  م_ف_ق_ _ن_ك_ه  يا زا  ب_ع_د  ش_م_ا  يار  ب_ ار  _ج_ي_ل  نا _ن  يا _ت_ن_د  خا س_
ار نیا  نیا ،  زا  لبق  نم  هک  درک  ضرع  قیلثاج  ار ؟ نیا  یتسناد  ایآ  دـندوب  نیلوا  ياملع  نادرگاش  رفن  راهچ  نیا  لوا و  لـی  _ج_ نا

نم بلق  هک  یناد  یم  نآ  زا  دـنچ  ياـهزیچ  مدینـش  لـیجنا و  هب  وت  ملع  دـش  رهاـظ  نم  رب  مدـش و  اـناد  نآ  هب  ـالا ن  متـسناد و  یمن 
وت دزن  اـهنیا  تداهـش  دوـمرف : ترـضح  .ار  مهف  يرایـسب  یتدا و  _ يز بـلط م_ي ك_ن_م  نآ و  تـقیقح  رب  دـهد  یم  یهاوـگ 

سپ تسا ،  قح  دـنهد  تداهـش  هچره  دنتـسه و  لیجنا  ياملع  اهنیا  تسا  عوم  زئا و م_س_ ج_ در : ضر ك_ ع_ تسا ؟  هنوگچ 
دهاـش هاوگ و  دومرف : ناـشیا  ریغ  دوـخ و  تیب  لـها  زا  را  نو و ح_ض_ _ مءا مـال ب_ه م_ _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر تر  ح_ض_

قیلثاج هب  سپ  میتسه !  هاوگ  دندرک : ضرع  دیشاب !
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نب میهار  _ با دواد ب_ن  _د  نزر یـسیع ف_ تفگ  یتـم  هک  یناد  یم  اـیآ  میرم  یـسیع و  ینعی  وا  رداـم  دـنزرف و  قح  هب  دومرف 
_م گ_ف_ت ك_ه ير رد ن_س_ب ع_ي_س_ي ب_ن م_ سوباـقرم  تسا و  نورـضح  نب  دوهی  نب  بوقعی  نب  قاحـسا 
هک تفگ  اقولءا  و  تسا ،  هدـش  ناـسنا  سپ  یمدآ  دـسج  رد  تسا  هدرک  لول  _ت ك_ه ح_ سا اد  _ه خ_ مل ع_ي_س_ي ك_

لخاد نا  _ش_ يا رد  سد  _ قـلا حور  نو پ_س  _ت و خ_ شو زا گ_ _د  ندو نا ب_ _س_ نا ود  وا  رداـم  میرم و  نب  یـسیع 
هورگ يا  امـش  هب  _م  يو هتفگ م_ي گ_ هک  تسا  قح  شدوخ  قح  رد  یـسیع  تداهـش  هکنآ  رب  یتسه  لئاق  وت  قیلثاج !  يا  .دش 

هب سپ  ءایبنا ، متاخ  ریغ  هب  بکار  رگم  دشاب  هدش  لزان  نامـسآ  زا  هک  یـسک  رگم  نامـسآ  هب  دنکن  دوعـص  هک  یتسرد  هب  نویراوح 
؟  لو _ن ق_ يا رد  _ي  يو چ_ه م_ي گ_ _د ، يآ دور  نا و ف_ _م_ سآ _د ب_ه  دوعـــــص ن_م_يا وا  هــــک  یتـــــسرد 
؟  لو _ن ق_ يا رد  _ي  يو یم گ_ هچ  دومرف : ترـضح  .ار  نآ  اـم  مینک  یمن  راـکنا  تسا  یـسیع  لوق  نیا  تفگ :  قیل  _ ج_ثا

اقولءا و نداد  تداهش  رد  ییوگ  یم  چ_ه  دو : _ مر ترـضح ف_ .ار  نآ  ام  مینک  یمن  راکنا  تسا  یـسیع  لوق  نیا  تفگ :  قیلثاج 
يا دومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  یسیع .  رب  دنتفگ  غورد  تفگ :  قیلثاج  دنداد ، وا  هب  تبسن  هچنآ  یـسیع و  رب  یتم  سوباقرم و 

_ن_ه_ا يا داد ك_ه  تدا ن_ ار و ش_ه_ _ا  مـــــــــل _ن ع_ يا _ق  یل _ در ج_ثا _ي_ه ن_ك_ كز _ا ت_ يآ مو !  ق_
زا ییامرف  وفع  ارم  هک  ماد  یم  تسود  ناناملـسم !  ملاع  يا  تفگ :  قیلثاج  تسا ،  قح  اـهنآ  لوق  دنتـسه و  لـی  _ج_ نا _يا  مل ع_

، املع نیا  رما 
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: دومرف ترضح 

گ_ف_ت _ق  یل _ ج_ثا _ي ،  هاو خ_ م_ي  _چ_ه  نآ زا  ك_ن  لا  س_ؤ  _ي ،  نار ن_ص_ يا  مدر  ك_ ع_ف_و 
سپ دشاب ، وت  دننام  ناناملسم  ءاملع  رد  هک  منک  یمن  نامگ  حیسم  ترضح  قح  هب  نم ،  زا  زا ت_و غ_ي_ر  لا ك_ن_د  س_ؤ 

زا ت_و س_ؤ لا م_ي ك_ن_ي ي_ا م_ن  نم س_ؤ  زا  وت  دومرف : تولاجلا و  سءار  هب  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  درک  ور 
مر _ يذ یل ن_م_ي پ_ _ یلد زا ت_و  لا م_ي ك_ن_م و  _ه م_ن س_ؤ  کــــــــل ب_ در : ضر ك_ ع_ لا ك_ن_م ؟ 

یـسوم میهاربا و  فحـص  رد  هک  دشاب  يزیچ  ای  دشاب  دواد  روبز  _ج_ي_ل ي_ا  نا تارو ي_ا  زا ت_ _ن_ك_ه  يا م_گ_ر 
نا _ سل رب  تاروـت  نآ  هب  هدرک  قـطنت  هک  يزیچ  نآ  هب  رگم  یلیلد  تـجح و  نـم  زا  نـکم  لوـب  ق_ دو : _ مر ترـضح ف_ .دـشاب 
اجک زا  هک  درک  ضر  تولا ع_ _ جـلا سءار  سپ  .دواد  ناـسل  رب  روـبز و  میرم و  نب  یـسیع  ناـسل  رب  لـیجنا  نارمع و  نب  یـسو  م_

؟ ار ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  توبن  ینک  یم  تباث 

ضر _ي_ن ع_ مز رد  هّللا  هفیلخ  دواد  میرم و  نب  یسیع  نارمع و  نب  یـسوم  وا ، توبن  هب  هداد  تداهـش  دومر : تر ف_ ح_ض_
لیئارسا و ینب  اب  دومن  تیصو  یـسوم  یناد  یم  _ا  يآ يدوهی !  يا  دومرف : ترـضح  ار ! نارمع  نب  یـسوم  لوق  نک  تباث  در : ك_

.دیونـشب ار  وا  مالک  ار و  وا  دـینک  قیدـصت  امـش ، ناردارب  ناوخا و  زا  يربمغیپ  دـیایب ب_ر ش_م_ا  يدوز  هب  هک  ناشیا  هب  دومرف 
؟  _ي_ل _م_عا سا دالوا  زا  _ي غ_ي_ر  ناردار هو و ب_ _ خا _ل  یئار _ سا يار ب_ن_ي  زا ب_ _ي  ناد _ا م_ي  يآ سپ 
هک یتبارق  یبب و  _ي_ل و س_ _م_عا سا ار ب_ا  بو  _ش_ي ي_ع_ق_ يو _ي خ_ سا _ي و ب_ش_ن_ ناد _ر ب_ گا
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 ، مینک یمن  در  ار  وا  ام  تسا  یـسوم  _ن گ_ف_ت_ه  يا یل  ب_ تفگ :  تولاجلا  سءار  میهاربا .  بناـج  زا  دوب  ناـشیا  ناـیم 
 ، هن تفگ :  ملـس ؟  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  زا  ریغ  تـسه  يربـمغیپ  لیئارـسا  ینب  هوـخا  ناردارب و  زا  اـیآ  دوـمرف : ترـضح 

مراد یم  تـسود  نـم  نـکل  تـسا و  حیحـص  یلب  درک : ضرع  تـسین ؟  حیحـص  امـش  دز  _ن ن_ يا _ا  يآ دو : _ مر ترـضح ف_
یم راـکنا  اـیآ  دومرف : ترـضح  تاروت ،  زا  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  توـبن  ك_ه ت_ص_ح_ي_ح ك_ن_ي 

تسا تاروت  رد  هک  دینک 

هوک زا  يرون  دـمآ  ینعی  َنارا ؛ )  َ_ِل ف_ َ_ب ْنِم ج اْنیَلَع  َنَْلعَتْـسا  َریعاس َو  ِلَبَج  ْنِم  اَنل  َءاـضَا  َءاْنیَـس َو  ِروُط  ِلَـبَج  ْنِم  ُروُّنلا  َءاـج  ) 
نیا مسانش  یم  تفگ :  تولاجلا  سءار  ناراف ،  هوک  زا  ام  رب  دیدرگ  راکشآ  نایع و  ریعاس و  هوک  زا  ار  ام  داد  ینشور  ءانیـس و  روط 

 : میوگ یم  وت  هب  نم  دومرف : ترضح  .ار  نآ  ریسفت  مناد  یمن  اما  ار  تاملک 

یسوم رب  دومرف  لزان  _ت ك_ه  سا یلا  _ي ح_ق ت_ع_ حو دار  رو س_ي_ن_ءا م_ هو ط_ زا ك_ رو  _ك_ه ن_ نآ _ا  ما
.ءانیس روط  هوک  رد  مالسلا  هیلع 

نب یسیع  هب  داتـسرف  یحو  یلاعت  قح  هک  تسا  یهوک  نآ  سپ  ریعاس )  هوک  زا (  ار  مدرم  داد  _ن_ي  شور _ن_ك_ه  يا _ا  ما و 
.دوب هوک  نآ  يالاب  یسیع  هک  یتقو  رد  میرم 

نآ و م_ك_ه هکم ك_ه ب_ي_ن  ياـههوک  زا  تسا  یهوـک  نآ  سپ  ناراـف )  هوـک  زا (  اـم  رب  دـیدرگ  راکـشآ  هکنیا  _ا  ما و 
وت لوق  _ر  و ش_ع_ي_يا پ_ي_غ_م_ب_ر گ_ف_ت_ه ب_ن_با _ت ،  سا هار  زور  م_ع_ظ_م_ه ي_ك 
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 : تاروت رد  وت  باحصا  و 

؛ )  ِلَمَْجلا یَلَع  ُرَخ  ْالا  ٍرامِح َو  یلَع  امُهَدَحَا  ُضْرَْالا  ُمَُهل  َءاضَا  ِْنیَبِکار  ُْتیَءاَر  ) 

يرگید دوـب و  راـمح  رب  راوـس  ناـشیا  زا  یکی  نیمز  ناـشیا  يارب  دوـب  هدـش  نشور  هک  يراو  ود س_ مد م_ن  _ يد ي_ع_ن_ي 
.رتش رب  راوس 

ار ناش  _ يا مسانـش  یمن  نم  هک  تفگ :  تولاـجلا  سءار  راوس ؟ رتش  نآ  تسیک  راـمح و  _ب  كار نآ  پ_س ك_ي_س_ت 
راو نآ ش_ت_ر س_ _ا  ما تـسا و  یــسیع  سپ  راـمح  بـکار  اــما  دوـمرف : ترــضح  رفن ؟ ود  نآ  دنتــسیک  هـک  ارم  هدــب  ربـخ 

یمن را  _ك_ نا گ_ف_ت :  تارو ؟  زا ت_ ار  نیا  ینک  یم  راکنا  ایآ  تسا ،  ملس  هلآ و  _ه و  یل هّللا ع_ یل  ّ_د ص_ م_ح_م
 ، مسانـش یم  ار  وا  یلب  درک : ضرع  ار ؟ قوـقیح پ_ي_غ_م_ب_ر  یـسانش  یم  اـیآ  دوـمرف : ترـضح  نآ  زا  سپ  ار ، نیا  مـنک 

تما دمحا و  حیبست  زا  اهنامسآ  دش  رپ  ناراف و  هوک  زا  ینایب  دنوادخ  دروآ  _ت ك_ه  سا هتشون  امش  باتک  رد  هتفگ و  وا  دومرف :
باتک زا (  دوصق  سد و م_ _ق_ ملا تیب  یبارخ  زا  دـعب  هزات  یباتک  هب  ار  اـم  درواـیب  ِّرَْبلا  یف  ُلِـمْحَی  اـمَک  ِرْحَْبلا  یف  ُهَْلیَخ  ُلِـمْحَی  وا 

قو توـلا گ_ف_ت ك_ه ح_ي_ق_ _ جــلا سءار  وا ؟ يراد ب_ه  قیدــصت  ار ، نـیا  یــسانش  یم  اـیآ  تـسا  نآرق  هزاــت ) 
رو _ بز رد  دواد  دو ك_ه  _ مر تر ف_ ح_ض_ ار ، وا  لو  میتـسین ق_ رکنم  اـم  تسا و  هتفگ  ار  اـهن  _ يا پ_ي_غ_م_ب_ر 
دنک اـپرب  هک  ار  یـس  نادر ك_ ثو گ_ م_ب_ع_ ارا ! _ گدرور پ_ ینک :  یم  تئارق  ار  نآ  دو گ_ف_ت_ه و ت_و  خ_

يربمغیپ یسانش  یم  ایآ  سپ  نید ،  ندش  سردنم  توبن و  راثآ  دند  ینعی م_ن_ق_ط_ع ش_ ترتف ،  نامز  زا  دعب  ار  تنس 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1859 

http://www.ghaemiyeh.com


لوق نیا  تولاجلا گ_ف_ت :  سءار  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  زا  ریغ  ترتف  نامز  زا  دـعب  ار  تنـس  درک  اپرب  هک  ار 
وا ما  _ يا _ت و  سا ع_ي_س_ي  مــالک ،  نـیا  هـب  وا  دوــصقم  نـکل  مــینک و  یمن  راــکنا  ار و  نآ  مــیناد  یم  اــم  تــسا  دواد 

ترـــضح هــک  یناد  یم  يراد و ن_ ج_ه_ل  دو : _ مر مـــال ف_ _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر تر  ح_ض_ _ت .  سا تر  ف_ت_
نا ب_الا _م_ سآ ار ب_ه  وا  یلا  _ن_ك_ه ح_ق ت_ع_ يا تاروت ت_ا  تنس  اب  دوب  قفاوم  دومنن و  تنـس  تفلاخم  یـسیع 

وا س_ب_ك م_ي _ت و  سا هدـنیآ  وا  زا  دـعب  اـطیلقراب )  تسا و (  هدـنور  هّربلا )  نبا  تسا (  هتـشون  لـی  _ج_ نا رد  در و  ب_
نا ك_ه م_ن يار م_ن ه_م_چ_ن_ دــهد ب_ یم  یهاوـگ  ار و  يزیچ  ره  امــش  يارب  دــنک  یم  ریــسفت  ار و  اـهراب  دــن  ك_
_ل يوءا يار ش_م_ا ت_ دروآ ب_ وا م_ي  ار و  لا  _ث_ ما يار ش_م_ا  مدروآ ب_ م_ن  وا ، يار  مداد ب_ _ي  هاو گ_

.ار نآ  منک  یمن  راکنا  يرآ و  تفگ :  لیجنا ؟  رد  ار  _ن_ه_ا  يا _ق م_ي ك_ن_ي  يد _ا ت_ص_ يآ ار ،

زا زا ت_و  لا ب_ك_ن_م  س_ؤ  توــلا !  _ جـــلا سءار  يا  دو : _ مر مــال ف_ _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر تر  پ_س ح_ض_
_ل یلد چ_ه  دو : _ مر ف_ لا ك_ن ،  س_ؤ  در : ضر ك_ ع_ نار ؟  _ي ب_ن ع_م_ سو پ_ي_غ_م_ب_ر ت_و م_
زا دروآ  هز  م_ع_ج_ _ت ك_ه  سا نآ  م_ن  _ل  یلد گ_ف_ت :  _ي ؟  سو م_ تو  ن_ب_ _ب_تا  ثا يراد ب_ر 
هز چ_ه م_ع_ج_ دو : _ مر .د ف_ _ ندروا وا ن_ي_ زا  ناربـمغیپ ق_ب_ل  زا  يدـحا  هـک  يزیچ  هـچ  هـب  دوـخ  توـبن  يار  ب_
زا اه  همشچ  گنس و  رب  نآ  ندز  وا و  تسد  رب  ندش  اهدژا  اصع  ایرد و  _ت_ن  فا م_ث_ل ش_ك_ در : ضر ك_ ع_ دروآ ؟

ند يراج ش_ نآ 
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.د _ نراد نآ ن_ تردق ب_ر م_ث_ل  قلخ  هک  رگید  ياهتمالع  ناگدننک و  رظن  يارب  زا  اضی  ندروآ ي_د ب_ نور  و ب_ي_
_ش تو ن_ب_ ب_ر  وا  _ل  یلد و  ح_ج_ت  _ن_ك_ه  يا رد  گ_ف_ت_ي  _ت  سار دو : _ مر ف_ تر  ح_ض_

تـسین نینچ  ایآ  دـن ، _ت_ شاد نآ ن_ ترد ب_ر م_ث_ل  _ي ك_ه خ_قل ق_ _يا هز دروآ چ_ي_ دو ك_ه  _ن ب_ يا
_ب جاو _ت_ن_د  شاد ترد ن_ نآ ق_ قـلخ ب_ر م_ث_ل  هـک  ار  يزیچ  دروآ  نآ  زا  سپ  درک  توـبن  ياــعدا  هـکره  هـک 

یبرق تناک و  نآ م_ _ت ب_ه ج_ه_ت  شاد ير ن_ یـسوم ن_ظ_ي_ هک  اریز  هن !  تفگ :  وا ؟ قیدـصت  امـش  _ت ب_ر  سا
_يا عدا تو ه_ر ك_س_ي ك_ه  فار ب_ر ن_ب_ _ت_ عا رارقا و  تـــسین  بـــجاو  اـــم  رب  تـــشاد و  ادــــخ  دزن  هـــک 

: دو _ مر تر ف_ .دروآ ح_ض_ هز  _ي م_ع_ج_ سو _ك_ه م_ث_ل م_ نآ ير ك_ن_د م_گ_ر  پ_ي_غ_م_ب_
همشچ هدزاود  گنس  زا  دنتفاکـشن و  ار  ایرد  هکنآ  لاح  دندوب و  یـسو  زا م_ هک ق_ب_ل  یناربمغیپ  هب  دیدومن  رارقا  هنوگچ  سپ 

يدوهی نآ  دـندرکن ؟ هدـنور  ياهدژا  ار  اصع  درواین و  نوریب  اضیب  یـسوم  ياهتـسد  لثم  ناشیا  ياه  _ت_ سد دـنتخاسن و  يراـج 
_ت_ه شاد ترد ن_ ار ك_ه خ_قل ق_ هزجعم  تاـمالع و  دوخ  توبن  رب  دـندروآ  تقو  ره  هک  وت  هب  متفگ  نم  هک  درک  ضرع 

بجاو هدروآ  یسوم  هچنآ  ریغ  رب  دنشاب  هدروآ  ای  دشاب  هدرواین  یـسوم  هک  دنروایب  يا  هزجعم  هچ  رگا  دنروایب  ار  نآ  لثم  دشا  ب_
نب یـسیع  توـبن  هب  فارتـعا  رارقا و  زا  ارت  هدرک  عـنم  هچ  سپ  تولاـجلا !  سءار  يا  دوـمر : ترـضح ف_ ناـشیا .  قیدـصت  تـسا 
یم لـگ  زا  ار و  سیپ  دازرداـم و  روـک  درک  یم  بوـخ  ار و  نا  _ گدر در م_ هد م_ي ك_ _ نز _ك_ه  نآ لا  _م و ح_ ير م_

نذا هب  سپ  دیمد  یم  نآ  رد  غرم و  لکش  تخاس 
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ترـضح میدومنن .  هدهاشم  ار  وا  ام  نکیل  درک و  یم  نینچ  دـنیوگ  م_ي  تولاجلا گ_ف_ت :  سءار  .درک  یم  زاورپ  دـنوادخ 
هک تـسا  نـیا  هـن  رگم  يا ؟  هدرک  هدــهاشم  دروآ  یــسوم  هـک  _ي  هز ه_يا نآ م_ع_ج_ ناـمگ م_ي ك_ن_ي  اـیآ  دوـمرف :

سپ دو : _ مر ترـضح ف_ یلب ،  درک : ضرع  درک ؟ یم  نینچ  یـسوم  هک  هدیـسر  وـت  هب  یـسوم  باحـصا  نادـمتع  زا م_ يراـبخا 
_ه ش_م_ا نو دروآ پ_س چ_گ_ هزجعم  نانچ  نینچ و  یـسیع  هک  تسا  هدـمآ  هرتاوتم  راـبخا  تسا  نینچمه  میرم  نب  یـسیع 

.دیوگ باوج  تسناوتن  تولاجلا  سءار  ار ؟ یسیع  دینک  یمن  قیدصت  ار و  یسوم  دینک  یم  _ق  يد ت_ص_

هک يربم  _ر ه_ر پ_ي_غ_ ما هدروآ و  هک  ییاه  هزجعم  ملس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  رما  تسا  نینچمه  دومرف : ترضح 
نآ دو ك_ه  _ن ب_ يا مل  هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یلـص  دّـمحم  تازجعم  تاـیآ و  زا  و  هدوـمن .  ثوـعبم  ار  وا  یلاـعت  قـح 
هک دوـب  هـتفرن  یلعم  دزن  دوـب و  _ت_ه  خو _ ما یباــتک ن_ي_ ریجا ، نابــش و  ریق و  دو ف_ تر ي_ت_ي_م_ي ب_ ح_ض_

ناگتـشذگ و ياـهربخ  فرح و  هب  فرح  اـهنآ  ياـهربخ  ناربـمغیپ و  ياـه  هصق  تـسوا  رد  هـک  ینآرق  دروآ  سپ  دزوماـیب ، يزیچ 
رد هک  یلمع  ره  اـهنآ و  یناـهنپ  رارـسا  هب  ار  مدرم  داد  یم  ربـخ  هـک  تر  نآ ح_ض_ دو  _ت و ب_ ما زور ق_ي_ اـت  ناگدـنیآ 

تفگ تولا  _ جلا سءار  .دیآ  یمن  هرامش  هب  هک  دروآ  رایـسب  تازجع  _تا و م_ يآ _د و  ندر دو م_ي ك_ _ه ه_يا خ_ نا خ_
ود نیا  يارب  زا  مینک  رارقا  هک  تسین  زیاج  ام  يارب  زا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  یـسیع و  ربخ  ام  دزن  هدشن  حیحـص  هک 

هب رفن 
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يارب زا  دـنا  هداد  یهاوگ  هک  ناـهاوگ  نیا  دـنتف  غورد گ_ پ_س  دو : _ مر تر ف_ ح_ض_ هدـشن .  حیحـص  اـم  دزن  هک  يزیچ 
نآ دـنا ؟ هدومن  نآ  هب  رارقا  دـنا و  هدرک  رکذ  ار  ناشیا  مالک  هک  ءایبنا  نیا  ینعی  ملـس  هلآ و  هیل و  هّللا ع_ یل  دّـمحم ص_ یـسیع و 

.دادن باوج  نداد و  باوج  زا  دنامزاب  يدوهی 

مراهچ تمسق 

زا ار  هد م_ خ_ب_ر ب_ دو : _ مر وا ف_ هـب  دوـب و  ناتـسرپ  شتآ  گرزب  هـک  ار  ربکاذـبره )  دـناوخ (  دوـخ  دزن  ترــضح  سپ 
؟ وا توــبن  رب  وــت  لــیلد  چ_ي_س_ت  _ت ،  سا نا م_ي ك_ن_ي پ_ي_غ_م_ب_ر ت_و  _ت ك_ه گ_م_ شدرز
را _ب_ خا _ن  کل _م  يدر هد ن_ك_ _ ها درواین و م_ا م_ش_ وا  زا  شیپ  یـسک  هک  يزیچ  هب  دروآ  يا  هزجعم  هک  درک  ضرع 

ار يز  يار م_ا چ_ي_ زا ب_ _ت  سا هدر  لـال ك_ وا ح_ هـکنیا  هـب  تـسا  هدـش  دراو  اـم  يارب  زا  اـم  ناـین  زا پ_ي_ش_ي_
هک تسا  نینچ  دومرف : ترـضح  میدرک ،  تعباـتم  ار  وا  اـم  سپ  _ت  سا هدر  لـال ن_ك_ وا ح_ زا  ك_ه ك_س_ي غ_ي_ر 

: دو _ مر ف_ یلب ،  درک : ضرع  ار ؟ دوخ  ربمغیپ  دیا  هدرک  تعباتم  تسا  هدیـسر  امـش  هب  تسا و  هدـمآ  امـش  يارب  زا  يرابخا  نوچ 
هچنآ ناربـم و  دـندروآ پ_ي_غ_ هک  هچنآ  هب  تسا  هدیـسر  ناـشیا  هب  يراـب  _ خا نا ه_م  _ت_گ_ شذ _م گ_ ما _ر  س_يا

تشدرز رب  امش  رارقا  هک  اریز  ناشیا  يارب  زا  ندرکن  رارقا  رد  امش  رذع  تسیچ  سپ  مالسلا ،  مهیلع  دّمحم  یسیع و  یسوم و  دروآ 
دش و عطقنم  مالک  زا  اج  نیمه  رد  ذـبره )  هدرواین ( .  وا  ار ك_ه غ_ي_ر  يز  دروآ چ_ي_ هک  تسا  هرتاوتم  ياهربخ  تهج  زا 

رد رگا  موق !  يا  دومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  سپ  .درواین  يزیچ  رگید 
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مرـش و نودب  دنک  لا  س_ؤ  لا ك_ن_د ، _د س_ؤ  هاو _د و ب_خ_ مال ب_شا _ سا فلا  هک م_خ_ دـشاب  یـسک  امـش  نایم 
 . تلاجخ

تدوخ هک  دوب  نآ  رگا ن_ه  مدرم !  ياناد  ملاع و  يا  تفگ :  دوب ، نیملکتم  زا  یکی  وا  یباص و  نارمع  _ت  سا _ خر پ_س ب_
ماش هرصب و  هفوک و  رد  نم  هک  قیقحت  هب  سپ  وت ، زا  لا  ؤس  رد  مدرک  یمن  مادقا  نم  ندیسرپ  زیچ  ندرک و  لا  ؤس  هب  ار  ام  يدناوخ 

وا ریغ  هک  ار  يدـحا  دـنک و  تباـث  نم  يارب  زا  هک  مدروخنرب  یـسک  هب  زونه  ما  هدومن  _تا  قـال ار م_ نیملکتم  ما و  هتفر  هریزج  و 
؟  مـنک لا  زا ت_و س_ؤ  _ي ك_ه  هد نذا م_ي  _ا  يآ دو  _ي_ت خ_ ناد _ حو _د ب_ه  مــئا ب_شا _د و ق_ ن_ب_شا
ؤس دومرف : ترضح  نارمع .  یل م_ن_م  ب_ درک : ضرع  یتسه ؟  وت  دشاب  یباص  نارمع  تیعمج  نیا  رد  رگا  هک  دومرف  ترـضح 
هب دنگوس  نم !  ياقآ  دیـس و  يا  تفگ :  زوج ، هابت و  مال س_س_ت و  زا ك_ زیهرپب  نک و  هشیپ  فاصنا  یلو  نارمع  يا  نک  لا 

: دومرف ترـضح  مرذگن ،  نآ  زا  نآ و  هب  مزیوآ  رد  هک  ار  يزیچ  ینک  تباث  نم  يارب  زا  _ك_ه  نآ رگم  مرادـن  هدارا  نم  هک  ادـخ 
هب ب_ع_ض_ي م_ن_ض_م یـضعب  هدومن و  تیعمج  ماـحدزا و  مدرم  سپ  تسا .  رهاـظ  راکـشآ و  وت  رب  هچنآ  زا  نک  لا  ؤس 

تر ح_ض_ هدر ،  قــل ك_ _چ_ه خ_ نآ زا  لوا و  نـئا  زا ك_ ار  هد م_ خ_ب_ر ب_ نار گ_ف_ت :  ع_م_ _د ، ند ش_
.ار نآ  باوج  نک  مهف  سپ  يدرک  لا  س_ؤ  دو : _ مر ف_

را _گ_ر ب_ يد وا  دو ، _ مر ار م_ف_ص_ل ف_ وا  باو  تر ج_ ك_ه ح_ض_ _د : يو فل گ_ م_ؤ 
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باتک عضو  اب  تسا  یفانم  نآ  لقن  _ي ك_ه  نـالو مـال ط_ رد ك_ اذ  و ه_ك_ داد ، باو  تر ج_ در ح_ض_ لا ك_ س_ؤ 
نیا هب  هدش ،  كزان  قیقر و  نم  لد  انامه  نکم  عطق  ارم  هلءا  م_س_ نم !  يالوم  يا  درک : ضرع  نارمع  دیسر ، زامن  تقو  هکنآ  ات 
سپ میدرگ !  یمرب  میرازگ و  یم  زامن  دومرف : ترضح  مروآ .  مالـسا  دو و  مول ش_ رب م_ن م_ع_ بلطم  تسا  کیدزن  هک  ینعم 

دراز و زا گ_ _ه ن_م_ نا _ل خ_ خاد رد  تر  نآ ح_ض_ _ت_ن_د و  سا _ خر زا ج_ا ب_ نو  _ مءا نآ ج_ن_با و م_
دند و _ مآ نور  نو ب_ي_ _ مءا تر و م_ سپ ح_ض_ دندرازگ ، زامن  رفعج  نب  دّـمحم  رـس  تش  نور پ_ رد ب_ي_ مدر  م_
نار س_ؤ پ_س ع_م_ نار !  يا ع_م_ لا ك_ن  س_ؤ  دو : _ مر دیبلط و ف_ ار  نارمع  دومرف و  دوع  دوخ  سلجم  هب  ترضح 
هب دوـمرف  هکنآ  اـت  دوـمرف  یم  باوـج  ترـضح  درک و  یم  لا  ؤـس  وا  هت  _ سو داد و پ_ي_ باو  تر ج_ در و ح_ض_ لا ك_

 : نارمع

َ_ُه ْ_ت َ_ف صَوا یلَع م_ یلاــعَت  َهـّللا  َّنَا  ُدَهـْـشَا  ُتْـمِهَف َو  ْدـَـق  يدِّیـَـس !  اــی  ْمـَـع  _َ ن َلا : ق_ ُنار ؟ _ْ ِ_م ْ_َت ي_ا ع ِ_م َ_ه فَا ) 
؛ )  َمَلْسَا ِهَْلبِْقلا َو  َوَْحن  ادِجاس  َّرَخ  َُّمث  .ِقَْحلا  ِنید  يدُْهلِاب َو  ُثوُْعبَْملا  ُهْدبَع  ادَّم  _َ ُ_ح َّنَا م َ_ُه َو  تْدَّحَو

.دروآ مالسا  هلبق و  هب  ور  هدجس  هب  داتفا  دنار و  نابز  رب  نیتداهش  نارمع 

وا _ن_ك_ه  يا لا  دـندومن و ح_ یباـص  نارمع  مـالک  هب  رظن  نیملکتم  نوـچ  هک  دـیوگ  یلفوـن  دّـمحم  يوار ح_س_ن ب_ن 
تـالا _با م_ق_ برا نا و  _ يدا _يا  مل زا ع_ يدـحا  رگید  دوب  هدرکن  عطق  ار  وا  تجح  یـسک  زگره  هک  دوـب  یلدـج  يدر  م_

_د پ_س مآرد ن_ش_د و ش_ب  لا  نآ ج_ن_با س_ؤ  زا  يز  زا چ_ي_ _د و  ما ن_ي_ تر  _ك ح_ض_ يدز ن_
_ا ضر تر  نو و ح_ض_ _ مءا م_
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زا یتعاـمج  اـب  نـم  دــندش و  قرفت  مدر م_ _د و م_ ند لز ش_ _ل م_ن_ خاد _ت_ن_د و  سا _ خر مــال ب_ _ سلا _ه  یل ع_
 ! یلفون يا  تفگ :  مدـش .  رـضاح  وا  دزن  نم  دوم ، را ن_ _ض_ حا ار  دا و م_ _ت_ سر رفعج ف_ نب  دّـمحم  هک  مدوـب  باحـصا 

مالـسلا هـیلع  یـسوم  نـب  یلع  زگره  مـنک  یمن  ناـمگ  هـک  دـن  _ گو اد س_ ب_ه خ_ ار ، دو  _ي_ق خ_ فر يوـگتفگ  يدـید 
ای دـشاب  هدر  مل ك_ هنیدـم ت_ك_ رد  هک  ام  دزن  هدوبن  فورعم  درک و  ناـیب  زورما  هک  بلاـطم  نیا  زا  يزیچ  رد  دـشاب  هدـمآرد 
وا دندیسرپ و  یم  دوخ  مارح  لالح و  لئاسم  زا  دند  _ مآ یم  وا  دزن  نایجاح  هک  متفگ  نم  .دنـشاب  هدش  عمج  وا  دزن  مالک  باحـصا 
 : تفگ رفعج  نب  دّـمحم  .درک  یم  هجاح  وا م_ _د ك_س_ي ك_ه ب_ا  مآ وا م_ي  دزن  هک  دوب  اسب  داد و  یم  ار  اـهنآ  باوج 
ار وا  يا  هیلب  رد  هکنیا  اـی  دـهد  رهز  ار  وا  درب و  دـسح  وا  رب  نومءاـم  ینعی  درم ، نـیا  هـک  _م  سر یم ت_ وا  رب  نـم  دّـمحموبا ! يا 
ها نا ن_گ_ _ن س_خ_ن_ يا لا  _ث_ ما زا  ار  دو  هرا ك_ن ك_ه خ_ _ شا وا  ت_و ب_ه  را ك_ن_د ، _ت_ فر گ_

درم نــیا  دارم  دــنک و  یمن  لوــبق  زا م_ن  .د م_ن گ_ف_ت_م :  _ _يا مر بــلا ن_ف_ _ه م_ط_ نو _ن_گ_ يا دراد و 
وا ب_ه  گ_ف_ت :  وا ه_س_ت ي_ا ن_ه ؟  نارد  موـلع پ_ زا  يزیچ  وا  دزن  دــنادب  هـک  دوـب  وا  ناــحتما  نومءاــم )  ینعی  )

نیا زا  ینک  يراد  هاـگن  ار  دوـخ  هک  دراد  تسود  باـب و  نـیا  رد  ارت  لوـخد  دراد  _ت  هار _ت ك_ يو ب_گ_و ك_ه ع_م_
.دنچ یتاهج  هب  اهزیچ 

هچنآ هـب  ار  ترـضح  نآ  مداد  ربـخ  مـتفر  مـال  _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر تر  لز ح_ض_ نو ب_ه م_ن_ چ_ _د : يو يوار گ_
دّمحم شیومع 
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دراد تهارک  هچ س_ب_ب  هب  مناد  یم  بوخ  ار  میومع  دیامرف  ظفح  دـنوادخ  دومرف : هدرک  مسبت  ترـضح  .دوب  هتفگ  رفعج  نب 
نم مدرگ !  تیادف  متف :  گ_ دز م_ن ،  روا ن_ ار ب_ي_ وا  یباص و  نارمع  يوس  هب  ورب  مالغ !  يا  دومرف : سپ  ارم ، نانخس  نیا 

ار وا  دـیربب و  يراوس  لام  تسین  یکاب  دو : _ مر ف_ _ت .  سا نا  زا ش_ي_ع_ي_ ام  ناوخا  زا  یـضعب  دزن  ار  وا  ياـج  مناد  یم 
داد _ت  عـل ار خ_ وا  _ي_د و  _ه ط_بل ما در و ج_ _ي_ب ك_ حر ار ت_ وا  تر  مدروآ ح_ض_ ار  وا  متفر و  نم  دـیروایب ،

.دومرف اطع  وا  هب  دیبلط و  مهرد  رازه  هد  دومن و  تمحرم  وا  هب  يراوس  لام  و 

رما سپ  .ام  میراد  یم  تسود  نینچ  نیا  دومرف : ار ، مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تدج  لعف  يدروآ  اج  هب  مدرگ !  تیادف  متفگ :  نم 
غراف ماعط  ندروخ  زا  نوچ  دوخ ، پچ  فرط  رد  دـیناشن  ار  نارمع  دوخ و  تسار  فرط  رد  دـیناشن  ارم  دـندرک ، رـضاح  ماش  دومرف 

نیا زا  دـعب  هنیدـم و  ماـعط  هب  مینک  ماـعطا  ارت  اـت  وـش  رـضاح  اـم  دزن  حبـص  دا و  ترا ب_ اد ي_ ورب خ_ نارمع  هـب  دوـمرف  میدـش 
_د و ندر یم ك_ ملکت  وا  اب  تالاقم و  باحـصا  زا  نوملکتم  وا  دزن  هب  دنتـشگ  دو ج_م_ع م_ي  نار چ_ن_ي_ن ب_ ع_م_

نار _م ب_ه ع_م_ هرد راز  هد ه_ نومءاـم  و  دــندومن ، يرود  باـنتجا و  وا  زا  هـکنآ  اــت  درک  یم  لــطاب  ار  نا  _ش_ يا _ر  ما وا 
یلوـتم ار  وا  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  داد و  وا  هـب  يراوـس  بـسا  لاـم و  يراد  ه_م م_ق_ ف_ض_ل )  در و (  ع_ط_ا ك_

(117) .دیسر وا  هب  رایسب  ياطع  سپ  دومن  خلب  تافوقوم 
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دوخ تداهش  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  رابخا  رد  مشش :  لصف 

حیضوت

 : هدومرف هتـشاگن ،  نویعلاءالج )  رد (  هیلع  هّللا  ناوضر  یـسلجم  همالع  هچنآ  هب  منک  یم  افتکا  لصف  نیا  رد  نم  هک  دیوگ : فل  ؤم 
ترـضح تفگ :  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدـخ  هب  ناسارخ  لها  زا  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  هیوباـب  نبا 

_د هاو _ه خ_ نو چ_گ_ مد ك_ه ب_ه م_ن گ_ف_ت :  _ يد باو  رد خ_ ار  مل  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یلـص  تلاسر 
ناهنپ ارم و  تناما  امـش  هب  دنراپـسب  ارم و  نت  زا  يا  هراپ  امـش  نیمز  رد  دنزاس  نوفدم  هک  یتقو  رد  ناسارخ  لها  امـش  لاح  دو  ب_

امش ربمغیپ  نت  هراپ  منم  امش و  _ي_ن  مز رد  دو  نوفدم م_ي ش_ هکنآ  منم  هک  دومرف  ترضح  نم ؟  هراتس  امـش  نیمز  رد  ددرگ 
دوخ رب  ارم  تعاطا  دسانـش و  ارم  قح  دـنک و  ترایز  ارم  هک  ه_ر  _ت ،  ياد تماـما و ه_ کـلف  مجن  ترـضح و  نآ  تناـما  منم  و 

وا دنچ ب_ر  ره  دبای  یم  تاجن  هتبلا  میـشاب  وا  عیفـش  ام  هک  ره  تمایق و  زور  رد  دوب  میهاوخ  وا  عیفـش  نم  ناردپ  نم و  دـناد  مزال 
تلاـسر ترـضح  هـک  شناردـپ  زا  مردـپ  داد  ربـخ  ارم  هـک  _ت_ي  سرد .د ب_ه  _ هدو ب_شا _س ب_ نا ها ج_ن و  گ_ن_

لثمتم نم  تروص  هب  ناـط  ار ك_ه ش_ي_ _ يز هدـید ؛  ارم  دـنیبب  باوخ  رد  ارم  هک  ره  هک  دوـمرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
کی تسار  باوخ  هک  یتسرد  هب  ناشیا ،  صلاخ  نایعیش  زا  يدحا  تروص  هب  هن  نم و  ءایصوا  زا  يدحا  تروص  هب  هن  دوش و  یمن 

 . يربمغیپ زا  وزج  داتفه  زا  تسا  وزج 

زا _گ_ر  يد ب_ه س_ن_د م_ع_ت_ب_ر 
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_ك_ه نآ _ل ب_ي_ت ن_ي_س_ت م_گ_ر  ها ام  زا  کـی  چـیه  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ :  هک  تسا  لوقنم  باـنج  نآ 
دیهــش ارت  یک  هــّللا !  لو  _ سر _ن  ي_با گ_ف_ت_ن_د : دو ، ددر و ش_ه_ي_د م_ي ش_ ك_ش_ت_ه م_ي گ_
نوفدم تبرغ  نیمز  رد  راید  رای و  زا  رود  رهز و  هب  درک  دهاوخ  دیهـش  ارم  نم  نامز  رد  دنوادخ  قلخ  نیرتدب  هک  دومرف  دـنک ؟ یم 

قیدص رازه  دص  دیهش و  رازه  دص  دزم  یلاع  ترا ك_ن_د ح_ق ت_ _ يز _ت  بر نآ غ_ رد  ارم  هک  ره  سپ  تخاس  دهاوخ 
رد دوـش و  روـشحم  اـم  هرمز  رد  دـسیونب و  وا  يارب  هدـننک  داـهج  رازه  دـص  هدـننک و  هرم  هد و ع_ جـح ك_ن_ن_ رازه  دــص  و 

ترضح هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  اضیا  .دشاب  ام  قیفر  تشه  _ه ب_ یلا _تا ع_ جرد
هک ینم  ؤم  ره  دش  دهاوخ  نوفدـم  نا  _ سار _ي_ن خ_ مز رد  نت م_ن  زا  يا  هراپ  هک  دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر 

.ددرگ مارح  منهج  شتآ  رب  شندب  دوش و  بجاو  ار  وا  تشهب  هتبلا  دنک  ترایز  وا 

_ه یل _ي ع_ سو نم م_ رـسپ  زا  دوـمرف  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربـتعم  _ض_ا ب_ه س_ن_د  يا
ار ب_ه وا  _د و  مال ب_شا _ سلا هیلع  نینم  ؤملاریما  ماـن  قفاوم  شماـن  هک  دیـسر  دـهاو  ير ب_ه ه_م خ_ مـال پ_س_ _ سلا
وا قح  هب  دـنک و  تراـیز  ار  وا  هک  ره  دـنزاس ، نوفدـم  ار  وا  تبرغ  رد  دـننک و  دیهـش  رهز  هب  _د و  نر نا ب_ _ سار يو خ_ س_
لا نا و م_ اد ج_ هار خ_ رد  زا ف_ت_ح م_ك_ه  _ه_ا ك_ه پ_ي_ش  نآ دز  دـنک م_ اطع  وا  هب  یلاعت  قح  دـشاب  فراـع 

_ض_ا ب_ه يا .د  _ ندر لذ ك_ ار ب_ دو  خ_
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زا يدرم  دوـمرف : باـنج  نآ  هک  تسا  لوـقن  مـال م_ _ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ ملار _ي_ ما زا  س_ن_د م_ع_ت_ب_ر 
شردپ مان  و  دشاب ، نم  مان  قفاوم  وا  مان  هک  _د ش_د  هاو ناودـع ش_ه_ي_د خ_ متـس و  رهز  هب  ناسارخ  نیمز  رد  نم  نادـنزرف 
ناـهانگ یلا  ترا ك_ن_د ح_ق ت_ع_ _ يز _ت  بر نآ غ_ رد  ار  وا  _د ه_ر ك_ه  نارمع ب_شا نـب  یـسوم  ماـن  قـفاوم 

نارا و هر ه_يا ب_ نا و ق_ط_ _م_ سآ هرا ه_يا  دد س_ت_ _ه ب_ه ع_ چر _ گا دزر  _ ما ار ب_ي_ وا  هدـنیآ  هتـشذگ و 
(118) .دشاب نا  _ت_ خرد گر  ب_

مـال ك_ه _ سلا هـیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  زا  ربـتعم  دنـس  هـب  هدرک  لـقن  دوـخ  بـتک  رگید  رد  یـسلج  _ه م_ مـال و ن_ي_ز ع_
_ي_د و شرلا نورا  يوـل ه_ رد پ_ه_ موـش  نوفدـم  متـس و  ملظ و  اـب  رهز  هب  موـش  هتـشک  _د ك_ه  دوز ب_شا دو : _ مر ف_

بجاو دنک  ترایز  تبرغ  نیا  رد  ارم  هک  ره  سپ  نم  ناتسود  نایعیش و  ددرت  لح  ار م_ _ت م_ بر اد ت_ _د خ_ نادر ب_گ_
_ه و یل هّللا ع_ یلـص  دّمحم  هک  ییادخ  هب  مروخ  یم  دنگوس  تمایق و  زور  رد  من  ترا ك_ _ يز ار  وا  وا ك_ه م_ن  يارب  دوش 
زا _ق ك_ه ه_ر ك_ه  يـال عـیمج خ_ رب  ار  وا  تسا  هدـیزگرب  يربـمغیپ و  هـب  تـسا  هـت  _ شاد _ي  مار ار گ_ مـل  هـلآ و س_
قح هب  تمایق و  زور  رد  نایملاع  دنوادخ  زا  ار  ناهانگ  شزرمآ  دوش  قحتـسم  هتبلا  دنک  زامن  تعکر  ود  نم  ربق  دزن  نایعیـش  ام  ش_

صـصوخم تماـما و  هب  ملـس  هلآ و  هیل و  هّللا ع_ یل  ّ_د ص_ زا م_ح_م تـسا ب_ع_د  هتـشاد  یمارگ  ار  اـم  هـک  يدـنوادخ  نآ 
نم ربق  ناگدـنن  ترا ك_ _ يز مرو ك_ه  _ن_د م_ي خ_ گو س_ تر ،  نآ ح_ض_ _ي_ت  صو هب  ار  ام  تسا  هدـینادرگ 

زور رد  ادخ  دزن  دنا  یهورگ  ره  زا  رت  یمارگ 
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وا دسج  یلا  _ت_ه ح_ق ت_ع_ بلا _د  سر نارا ب_ زا ب_ يا  هرطق  وا  يور  رب  سپ  دنک  ترایز  ارم  هک  ینم  ؤم  ره  تمایق و 
(119) .دنادرگ مارح  منهج  شتآ  رب  ار 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  تداهش  تیفیک 

لوا تمسق 

تیاور هـب  ملــس  هـلآ و  هــیلع و  هــّللا  یلــص  ادــخ  لو  _ سر _ه  شو نآ ج_گ_ر گ_ تدا  _ا ك_ي_ف_ي_ت ش_ه_ ما
هبق لخاد  دو ك_ه  _ مر مدوب ف_ هداتـسیا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  تمدـخ  رد  يزور  تفگ :  هک  تسا  ناـنچ  تلـصلاوبا 

زا پ_س و ار ك_ه  نآ خ_كا  مدروآ  نو  چ_ روایب ، كاخ  فک  کی  بناج  ره  زا  وا  ربق  بناـج  راـهچ  زا  وش  دیـشرلا  نوراـه 
دیامن نم  ربق  هلبق  ار  دوخ  ردپ  ربق  هک  تساوخ  دهاوخ  نو  _ مءا هک م_ دومرف  تخادنا و  دـییوب و  مدوب  هتـشادر  وا ب_ پ_ش_ت 

يارب دوش  عمج  ناسارخ  رد  تسا  گنلک  هچ  ره  هک  دوش  رهاظ  یگرزب  دزاس س_ن_گ س_خ_ت  نوفدـم  ناکم  نیا  رد  ارم  و 
ار هلبق  فر  كاخ ط_ نوچ  دومرف ، نینچ  دومن  مامـشتسا  ار  اپ  ییاپ  رـس و  يالاب  كاخ  هاـگنآ  نآ ،  دـنک  دوشن  نکمم  نآ  ندـنک 
دنرب و ورف  نیمز  هب  هجرد  تفه  هک  ار  ناش  _ يا رما ك_ن  سپ  .دنیامن  رفح  عضوم  نیا  رد  ارم  ربق  هک  دشاب  دوز  هک  دومرف : دییوب 

تـشهب ياهناتـسغاب  زا  یغاب  دزاس و  هداـشگ  ار  نآ  دـهاوخ  هک  نادـنچ  یلا  قح ت_ع_ هک  دـنزاس  يربش  عارذ و  ود  ار  نآ  دـحل 
يراج بآ  ادخ  تردـق  هب  ات  نک  ملکت  میامن  یم  میلعت  ارت  هک  ییاعد  نآ  هب  سپ  دوش  رهاظ  یتبوطر  رـس  بناج  زا  هاگنآ  دـنادرگ 

نان نیا  دنیآ  دیدپ  نایهام  نوچ  دوش  رهاظ  بآ  نآ  رد  دنچ  هزیر  یهام  دوش و  رپ  بآ  زا  دحل  ددرگ و 
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نآ دو و  _ر ش_ ها _ي ظ_ گرز _ي ب_ ها ها م_ _گ_ نآ دنروخب  نایهام  نآ  هک  نک  هزیر  بآ  نآ  رد  مراپـس  یم  وت  هب  هک  ار 
ات ناوخب  میامن  یم  میلعت  ارت  هک  ییاعد  راذـگ و  بآ  رب  تسد  لا  نآ ح_ رد  سپ  دوش  بیاـغ  دـنیچرب و  ار  هز  _ ير نا  _ي_ ها م_

ادرف هک  دومرف  نومءاـم و  روضح  رد  رگم  ینکن  ار  لا  _م_ عا _ن  يا دو و  دور و ق_ب_ر خ_ش_ك ش_ ورف  نیمز  هب  بآ  نآ 
يز _ر چ_ي_ گا امن و  ملکت  نم  اب  میآ  نوریب  هدیـشوپن  رـس  هناـخ  زا  رگا  دـش  مهاوخ  _ل  خاد _ر  جا _ن ف_ يا سل  هب م_ج_
ادا دادماب  زامن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  رگید  زور  نوچ  تفگ :  تلصلاوبا  .وگم  نخس  نم  اب  مشاب  هدیشو  ب_ر س_ر پ_

، دندمآ يو  بلط  هب  نومءام  نامالغ  ات  دوب  یم  رظ  بارحم ن_ش_س_ت و م_ن_ت_ رد  دیـشوپ و  ار  شیوخ  ياه  هماج  دومن 
نآ تمدـخ  رد  نم  دـمآرد و  نومءاـم  سلجم  هـب  دـنکفا و  شود  رب  ار  دوـخ  كرا  يادر م_ب_ دیـشوپ و  ار  دوـخ  شفک  هاـگنآ 

یضعب رد  هتشر  هب  ار  رهز  هک  ار  يروگنا  هشوخ  وا  دندوب و  هداهن  يو  دنز  اه  هویم  ناولا  زا  دنچ  یقبط  تقو  نآ  رد  مدوب .  ترضح 
رام رهز  تمهت  عفر  يارب  زا  دندوب  هدولاین  _ر  هز هک ب_ه  اه  هناد  نآ  زا  یـضعب  تشاد و  تسد  رد  دندوب  هدیناود  نآ  ياه  هناد  زا 
نایم تخادـنا و  شکرابم  ندرگ  رد  تسد  تساخرب و  دوخ  ياـج  زا  هناقاتـشم  دا  _ت_ فا ترـضح  نآ  رب  شرظن  نوچ  .درک  یم 

نآ تشاذگن .  ورف  يا  هقیقد  دوب  يرهاظ  مارتحا  مارکا و  مزاول  زا  هچنآ  دیسوب و  ار  یفطصم  نیعلا  هرق  نآ  هدید  ود 
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زا هّللا !  لوسر  نباـی  تفگ :  داد و  يو  هب  ار  روگنا  _ه  شو نآ خ_ هد و  _ي_ نا دو ن_ش_ طا خ_ ار ب_ر ب_س_ ج_ن_با 
، امن لوانت  روگنا  نیا  زا  تفگ :  نومءام  دـشاب ، رتوکن  نیا  زا  تشهب  روگنا  دـیاش  هک  دومرف  ترـضح  ما ،  هدـیدن  روگنا  رتوکن  نیا 
در و را ك_ _ه ب_س_ي_ غــلا نو م_ب_ _ مءا .راد م_ فا  رو م_ع_ _گ_ نا نــیا  ندروــخ  زا  ارم  هــک  دوــمرف  ترـــضح 

هدـهاشم نم  زا  هک  صالخا  همه  نیا  اب  يراد  یم  مهتم  ارم  رگم  دو  لوا ن_م_ _د ت_ن_ _ت_ه م_ي ب_يا بلا گ_ف_ت 
نآ تسد  هب  زاـب  دروخ  نآ  زا  دـنچ  هناد  هتفرگ  ار  روـگنا  هشوـخ  نآ  و  يرب ،  یم  نم  هب  هک  تسا  اـهنام  هچ گ_ نیا  ییاـمن ،  یم 

شلا در ح_ لوا ك_ دوـلآرهز ت_ن_ روـگنا  نآ  زا  هـناد  هـس  نوـچ  موـلظم  ماــما  نآ  .دوــمن  ندروــخ  فــیلکت  داد و  باــنج 
سل نآ م_ج_ زا  لاو  ـــالاریغتم ح_ دـــنک و  _ فا _ي_ن  مز ار ب_ر  _ه  شو _ي خ_ قا _د و ب_ يدر نو گ_ _ گر _ گد

نیگمغ و نیزح و  ترضح  نآ  و  يداتسرف !  ار  اجنآ ك_ه م_ هب  دومرف : يور ؟  یم  اجک  هب  مع !  نبای  تفگ :  نومءام  تساخرب ، 
.دمآ نوریب  نومءام  هناخ  زا  هدیشوپ  كرابم  رس  نالان 

_د يدر _ل گ_ خاد دوـخ  يارـس  هب  اـت  متفگن  نخـس  يو  اـب  ترـضح  نآ  هدوـمرف  ياـضتقم  هب  _تل گ_ف_ت :  صلاو _ با
ما _ ما نآ  نو  چ_ دو ، _ مر هـیکت ف_ شیوـخ  شارف  رب  نــالان  روــج و  _ نر .د و  ار ب_ب_ن_ يار  رد س_ دو ك_ه  _ مر ف_

هاگان مدوب  هداتـسیا  نی  نوز و غ_م_گ_ هناـخ م_ح_ ناـیم  رد  هتـسب و  ار  يارـس  رد  تفرگ  رارق  رتس  مو ب_ر ب_ م_ع_ص_
نیرت هیبش  دوب و  رهاظ  شراون  الازئاف  نیبج  زا  تماما  تیالو و  يامی  هک س_ مدید  ارس  نایم  رد  ار  ییوم  نیگشم  يوبشوخ  ناوج 
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زا هک  مدرک  لا  _ت_م س_ؤ  فا يو ش_ت_ يو  پ_س ب_ه س_ مال .  _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر ما  _ ما بانج  هب  دوب  نامدرم 
_ظ_ه حـل _ن_ه ب_ه ي_ك  يد زا م_ ارم  هک  يرداـق  نآ  دومرف : مدوب ؟  هتـسب  مکحم  ار  اـهرد  نم  هک  يدـش  لـخاد  هار  ادـک 
رب ادخ  تجح  منم  دومرف : یتسیک ؟  وت  مدیـسر  پ_ _ت .  خا _ل س_ خاد ار  _يا ب_س_ت_ه م_ هرد زا  دروآ  سو  ب_ه ط_

هاگنآ منک ،  عادو  منیبب و  ار  دوخ  مومسم  موصعم و  دلاو  مولظم و  بیرغ  ردپ  هک  ما  هدمآ  یلع !  نب  دّمحم  منم  تلـصلاوبا ،  يا  وت 
موصعم دـنزر  مومـسم ب_ر ف_ ماما  نآ  مشچ  نوچ  تفر .  دوب  اجنآ  رد  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  هک  يا  هر  رد ح_ج_

رب ار  وا  دروآرد و  يو  ندرگ  رد  تسد  دیـشک و  شوغآ  رد  ار  دوخ  هتـشگ  مگ  فسوی  راو  بوـقعی  تسج و  ياـج  زا  داـتفا  دوـخ 
رب هسوب  درک و  _ل  خاد دو  شار خ_ رد ف_ ار  مو  _د م_ع_ص_ نزر نآ ف_ دیـسوب و  ار  وا  مشچ  ود  ناـیم  درـشف و  دوخ  هنیس 
نم هک  تفگ  یم  دـنچ  يزار  تومیـال  یح  موـل  نـئاز ع_ تو و خ_ _ کـل کـل و م_ رار م_ _ سا زا  يو  اـب  داد و  یم  يو  يور 

رب هاـگنآ  درک ، میلـست  يو  هب  ار  نیلـسرملا  دـی  تر س_ _ع ح_ض_ يادو _ن و  ير _ خآ _ن و  یلوا موـل  باوـبا ع_ مدـیمهفن و 
دیـسیل و ار  نآ  مالـسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  ترـضح  رتدیفـس  فرب  زا  مدید  یفک  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  كرابم  ياهبل 
_ر نآ ط_يا در و  ور ب_ دروآ و ف_ نور  رو ب_ي_ دننام ع_ص_ف_ يزیچ  درب و  دوخ  راوگرزب  ردپ  هنیس  نایم  رد  تسد 

هدناشفا دوخ  رهطم  ناماد  زا  ینامسج  تاقلعت  درگ  لاح  _ ترا لا  _ي ب_ه ب_ سد ق_
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.درک زاورپ  سدق  ناوضر  ضایر  بناج  هب 

، روایب هت  بآ و ت_خ_ ور و  هناـخ  نیا  نوردـنا  هب  تلـصلاوبا  يا  هک  دومرف  مالـسلا  هیلع  یقت  دّـمحم  ماـما  تر  پ_س ح_ض_
هب نوچ  دـشابن  يراک  اهنیا  هب  ارت  نک و  نانچ  منک  یم  رما  هچنآ  هک  دومرف  هتخت ،  هن  تسا و  بآ  هن  اجنآ  هّللا !  لوسر  نبای  متفگ : 
نآ هدز م_س_ت_ع_د  _ن ب_ر  ماد مدر و  رو ب_ _ت_م ب_ه ح_ض_ فا _ر ي_ ضا ار ح_ هــتخت  بآ و  مــتفر  هناـــخ 

هکئـالم دـیامن ، ددـم  ارم  تـسه  يرگید  هـک  دو  _ مر _م ف_ دد ن_م_يا نداد م_ رد غ_س_ل  ار  باـن  نآ ج_ مد ك_ه  ش_
نفک و ور و  هناـخ  هـب  هـک  دوـمرف  دـیدرگ  غراـف  لـسغ  زا  نوـچ  مرادـن .  جاـیتحا  وـت  هـب  _ن_د  یم ن_م_يا يرواـی  ارم  نـیبرقم 

نآ _ز  گر دندوب و ه_ هتـشاذگ  نآ  يور  رب  طونح  نفک و  هک  مدید  يدی  مد س_ _ل ش_ خاد نو  چ_ روا ، طو ب_ي_ ح_ن_
نفک ار  دوخ  راوگرزب  ردـپ  سپ  مدروآ .  ترـضح  تمد  _ت_م و ب_ه خ_ شادر مدو ب_ هد ب_ _ يد _ه ن_ نا نآ خ_ رد  ار 

دندرازگ زامن  رـشبلاریخ  دنزرف  نآ  رب  نیلـسرم  ءایبنا و  حاورا  نییبورک و  هکئالم  اب  دیـشاپ و  طونح  شفیرـش  دجاسم  رب  دـیناشوپ و 
توباـت مور و  راـجن  دزن  ب_ه  هّللا !  لو  _ سر _ن  ي_با گ_ف_ت_م :  روآ ، دز م_ن  ار ب_ه ن_ توباـت  هک  دوـمرف  هاـگنآ 

تـسد مدو ك_ه  هدـیدن ب_ اجنآ  رد  زگره  هک  مدـید  یتوباـت  متفر  هناـخ  هب  نوچ  رواـیب  هنا  زا خ_ دو ك_ه  _ مر ف_ مرواـیب ؟ 
ود _ت و  شاذ تو گ_ _ رد ت_با ار  ترـــضح  نآ  سپ  دوــب  هداد  بــیترت  یهتنملا  هردــس  بوــچ  زا  یلاــعت  قــح  تردــق 

یلاعت قح  تردق  تو ب_ه  _ هک ت_با دوب  هتشگن  غراف  زامن  زا  زونه  دروآ و  اج  زا ب_ه  _ع_ت ن_م_ كر
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.د _ب ش_ زا ن_ظ_ر غ_يا _د و  يدر _ف_ع گ_ تر نامسآ م_ بناج  هب  دش و  هتفاکـش  هناخ  فقـس  تشگ  ادج  نیمز  زا 
زا ار  ترـضح  نآ  دـیایب و  نومءاـم  رگا  هـّللا !  لو  _ سر _ن  ي_با _د گ_ف_ت_م :  يدر غرا گ_ زا ف_ زا ن_م_ نو  چ_

يربمغیپ رگا  تلـصلاوبا !  يا  درک ، دهاوخ  تعجارم  يدوز  هب  هک  وش  شوماخ  هک  دومرف  میوگ ؟  هچ  وا  باوج  رد  دیامن  بلط  نم 
ار نا  _ش_ يا رو  حاورا م_ن_ رهطم و  داسجا  یلاعت  قح  هتبلا  دنک  تافو  برغم  رد  وا  یـصو  دیام و  _تل ن_ حر قر  رد م_ش_

یح تمحر  هب  فوفحم  توبات  نآ  دش و  هتفاکش  فقـس  زاب  هک  دوب  نخـس  نیا  رد  رـضح  دیامن ، عمج  رگیدکی  اب  نییلعال  _ عا رد 
يوحن هب  شارف  رد  _ت و  فر _ گر تو ب_ _ زا ت_با ار  _ش  يو رد خ_ عـیفر ق_ ردـپ  ترـضح  نآ  دـمآ و  دورف  تومیـال 

رد ور و  دو ك_ه ب_ _ مر _د پ_س ف_ نا هدر  _د و ك_ف_ن ن_ك_ نا هداد  ار غ_س_ل ن_ وا  اــیوگ  هــک  دــیناباوخ 
رد رب  دوخ  نامالغ  اب  مدید  ار  نومءام  مدرک  زا  ار ب_ _ه  نا رد خ_ نو  .دو چ_ _ل ش_ خاد نومءام  ات  ار ب_گ_ش_ا  ار  س_

دومن يرارق  یب  هیر و  يراز و گ_ _ه و  حو زا ن_ _ غآ _ه ش_د و  نا _ل خ_ خاد نو  _ مءا _د پ_س م_ ندو هداتسیا ب_ هناخ 
يدروآ و درد  هب  ارم  لد  دو  تبیصم خ_ رد  رورس  دیـس و  يا  هک  دروآرب  دایرف  دز و  رـس  رب  تسد  دز و  كاچ  ار  دوخ  نابیر  گ_

نآ فیرـش  ربق  درک  رما  ترـضح و  نآ  زیهجت  رد  دینک  عورـش  تفگ  تسـشن و  ترـضح  نآ  رـس  کیدزن  دـش و  هرجح  نآ  لخاد 
، دـمآ روهظ  هب  دوب  هدومرف  ءاـی  _ صوا رور  نآ س_ _چ_ه  نآ _د  ندر هب ح_ف_ر ك_ عورـش  نوـچ  دـنیامن ، رفح  ار  ترـضح 

سپ رد  نوچ 
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_ي_ن مز _ن_د  ار ح_ف_ر ن_م_يا تر  نآ ح_ض_ رو  _ت_ن_د ك_ه ق_ب_ر م_ن_ ساو نوراـــــــــــــه خ_ رس 
نآ یلب ،  تفگ :  ییامن ؟  یم  وا  تماـما  هب  رارقا  وت  تفگ  نومءاـم  هب  سلجم  نآ  لـها  زا  ي_ك_ي  در ، دا ن_ك_ _ق_ي_ نا
رفح هـلبق  بناــج  رد  ار  ربــق  درک  رما  سپ  دــشاب  مدــقم  سک  هـمه  رب  تاــمم  تاــیح و  رد  دــیاب  ما م_ي  _ ما هــک  تــفگ  درم 

تایح لاح  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هتسویپ  تفگ  نومءا  _د م_ ند اد ش_ نا پ_ي_ _ي_ ها بآ و م_ نو  _ن_د چ_ ن_م_يا
درخ نایهام  گرزب  یهام  نوچ  دـینادرگ  رهاظ  ام  رب  ار  دوخ  تامارک  بیارغ و  زین  تافو  زا  دـعب  دومن  یم  ام  هب  تازجعم  بئارغ و 

 : تفگ هداد ؟  ربخ  زیچ  هچ  هب  ارت  تامارک  نآ  نمـض  رد  ترـضح  نآ  هک  یناد  یم  تفگ :  وا  هب  نومءام  ءارزو  زا  یکی  دـیچرب  ار 
_ي ها _ شدا کـــل و پ_ _ك_ه م_ث_ل م_ نآ _ت ب_ه  سا هدو  _ مر هرا ف_ _ شا نآ ج_ن_با  تـــفگ :  مـــناد !  یمن 
هب امش  تلود  دوش و  یضقنم  امش  کلم  بیرقنع  دیراد  هک  یتلود  ترثک و  تسا  نایهام  نیا  لثم  سا  ش_م_ا ب_ن_ي ع_ب_

گرز _ي ب_ ها _ن م_ يا هک  ناـنچمه  دزاـس  طلـسم  امـش  رب  ار  یـصخش  یلاـعت  قـح  دـسر و  رخآ  هب  امـش  تنطلـس  دـیآ و  رس 
زا ار  تلاـسر  تـیب  لــها  ما  _ت_ق_ نا دزاد و  _ نار _ي_ن ب_ مز يور  زا  ار  _ي_د ش_م_ا  چر ار ب_ در  نا خ_ _ي_ ها م_

.درک تعجارم  تخاس و  نوفدم  ار  بانج  نآ  ییوگ .  یم  تسار  تفگ :  نومءام  .دشکب  امش 

 ، تفر ورف  بآ  يدـناوخ و  هک  ار  اعد  نآ  امن  میلعت  نم  هب  تفگ :  دـیبلط و  ارم  نومءاـم  نآ  زا  دـعب  هک  تف  _تل گ_ صلاو _ با
ار نآ  هک  دنگوس  ادخ  هب  متفگ : 
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_د و ندر ناد ب_ _ نز ار ب_ه  در م_ _ر ك_ ما _ت م_ي گ_ف_ت_م و  سار _ك_ه  نآ اـب  درکن  رواـب  مدرک ،  شومارف 
مد و ب_ه _ نا راد م_ مد ش_ب_ي ب_ي_ _ن_گ ش_ تـــــــــــــلد نو  مد چ_ _ نا وا م_ رد ح_ب_س  لا  ي_ك س_
مدینادرگ و ب_ه عیفـش  ار  نیعمجا  مهیلع  هّللا  تاولـص  دّمحم  لآ  دّمحم و  هسدقم  راونا  مدومن و  لاغت  _ شا _ا  عد تدا و  ع_ب_

ماما ترـضح  مدـید  هک  دوب  هدـشن  مامت  نم  ياعد  زونه  دـشخب ، تاـجن  ارم  هک  مدرک  لا  ؤس  ناـنم  دـنوادخ  زا  نا  _ش_ يا ح_ق 
 ! هّللاو یلب ،  متفگ :  تسا ؟  هدش  گنت  تا  هنیس  تلصلاوبا !  يا  هک  دومرف  دش و  رضاح  نم  دزن  نادنز  رد  مالـسلا  هیلع  یقت  دّمحم 

ناـــسراح و دروآ و  نوریب  نادــــنز  زا  _ت و  فر ار گ_ _ت م_ سد اد ش_د و  زا پ_يا م_ن ج_ ریجنز  زیخرب و  تـــفگ : 
دروآ نوریب  هناـخ  زا  ارم  نوـچ  دنتـشادن ، نتفگ  نخـس  ياراـی  تر  نآ ح_ض_ زا  _ج_ عا _د و ب_ه  ند _ يد یم  ارم  ناـمالغ ، 

(120) .دومرف هک  دش  نانچ  دید  دهاوخن  ارت  وا  دید و  یهاوخن  ار  نومءام  زگره  وت  رگید  ییادخ  ناما  رد  وت  هک  دومرف 

مالـسلا _ه  یل _ا ع_ ضر ما  _ ما بتاک ك_ه  نیـسحلا  نب  یلع  زا  دنا  هدرک  تیاور  هفلتخم  دیناسا  هب  دیفم  خیـش  هیوباب و  نبا  اضیا 
هب و  دراذگب ، زارد  ار  دوخ  ياهنخان  هک  دوب  هتفگ  ار  دوخ  نا  _ مال زا غ_ یکی  رتشیپ  نومءام  .دومن  دصف  هدارا  دش و  ضراع  یبت  ار 

هدارا ترـضح  هک  دینـش  نوـچ  دـنادرگن ، عـلطم  رما  نیا  رب  ار  یـسک  دـنک و  نینچ  تفگ  ار  ریـشب  نب  هّللادـبع  دـیفم ، خیـش  تیاور 
نک و هزیر  ار  نیا  هک  داد  دوخ  مالغ  هب  دروآ و  نوریب  يدنهرمت  دننام  يرهز  دراد  ف_ص_د 
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نم ب_ي_ا پ_س اـب  يوـشم و  ار  دوـخ  تسد  نک و  رپ  نیا  زا  ار  دوـخ  ياـهنخان  ناـیم  نادرگ و  هدوـلآ  نآ  هب  ار  دوـخ  تـسد 
رد و  تشاذگن .  رگید  _ت  ياور دندرک و ب_ه  دصف  ار  بانج  نآ  ات  تسـشن  دـمآ و  بانج  نآ  تدایع  هب  دـش و  راوس  نومءا  م_

نوچ نیچب ،  غاب  زا  رانا  دـنچ  هک  تفگ  ار  مالغ  نامه  دوب  نآ  رد  راـنا  ياـهتخرد  هک  دوب  یناتـسوب  دوب  یم  ترـضح  هک  يا  هناـخ 
 : تفگ تشاذـگ و  مولظم  ماما  نآ  دزن  تفرگ و  دوخ  تسد  هب  ار  ماج  نک و  هناد  یماج  رد  بانج  نآ  يارب  ار  اـهنیا  تفگ :  دروآ 

دــشاب هــک  دوــمرف  ترــضح  تــسا .  وــکین  امـــش  فعـــض  يار  _ي_د ك_ه ب_ لوا ن_ن_م_يا را ت_ن_ _ نا _ن  يا زا 
رد _ت_ه  بـــلا _د ك_ه  ب_يا _ن_د ! گو اد س_ ن_ه ب_ه خ_ نو گ_ف_ت :  _ مءا م_ _گ_ر ، يد _ت_ي  س_عا

ترـضح نومءام  هب ج_رب  سپ  مدرک ،  یم  تقفاوم  ندروخ  رد  هنیآ  ره  نم  هدعم  رد  یتبوطر  دوبن  رگا  دییامن و  لوانت  نم  روضح 
زامن زونه  تفاتـش و  نوریب  تجاح  ياضق  هب  تعا  نامه س_ رد  ترـضح  تفر و  نوریب  نومءام  دومن  لوانت  رانا  نآ  زا  قشاق  دنچ 

هب بانج  نآ  ءاعما  ءاـشحا و  _ل  _ر ق_تا هز نآ  زا  داد و  _ت  كر ار ح_ تر  نآ ح_ض_ هبترم  هاـجنپ  هک  میدوب  هدرکن  رـصع 
يارب شعفد  تسا  هدـمآ  تکرح  هب  دـصف  زا  تسا  يا  هداـم  نیا  هک  داتـسرف  ماـغیپ  _ي_د  سر نو  _ مءا هب م_ ربخ  نوچ  .دـمآ  ریز 

دو و لا ن_م_ _ت_ق_ نا ناوضر  ضایر  هب  حبـص  رد  دـش و  نوگرگد  باـنج  نآ  لاـح  دـمآرد  بش  نوچ  تسا  عفاـن  ش_م_ا 
رخآ دیدرگ و  قحلم  ناقیدص  ءادهش و  ءایب و  _ نا ب_ه 
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: دوب نیا  دومن  ملکت  نآ  هب  هک  ینخس 

(121  ( ) ْمِهِعِجاضَم یِلا  ُْلتَْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  َنیذَّلا  زَرََبل  ْمُِکتُوُیب  یف  ُْمْتنُک  َْول  ُْلق  ) 

(122 (؛ )  اروُدْقَم ارَدَق  ِهّللا  ُْرمَا  َناک  َو  ) 

نا _ش_ يا یهورگ ك_ه ب_ر  نآ  دـندمآ  یم  نوریب  هنیآ  ره  دوخ  ياه  هناـخ  رد  امـش  دـیدوب  یم  رگا  دّـمحم ! اـی  ب_گ_و 
ردـقم و ادـخ  رما  و  دوخ ؛ ياهربق  اـی  دوخ  تاـفو  لـحم  يو  ند ب_ه س_ _ت ك_ش_ت_ه ش_ سا هد  _ت_ه ش_ شو ن_

 . تسا یندش 

هب هدوشگ  ياهدنب  هنهرب و  ياپ  رس و  اب  بانج  نآ  هزانج  رد  ترـضح و  نآ  نیفکت  لسغ و  هب  درک  رما  دیـسر  نومءام  هب  ربخ  نوچ 
هب ردارب  يا  تـفگ  یم  درک و  یم  يراز  هـیر و  _ر گ_ ها مدرم ب_ه ظ_ عینـشت  عـفر  يارب  تـفر و  یم  تبیـصم  ناـبحاص  شور 
ادخ ریدقت  دـماین و  لمع  _ت_م ب_ه  ساو رد ب_با ت_و خ_ _چ_ه م_ن  نآ دا و  _ت_ فا مالـسا  هناخ  رد  هنخر  وت  گرم 

(123) .دش بلاغ  نم  ریبدت  رب 

_ل خاد نم  دـمآ  نوریب  ترـضح  نآ  تمدـخ  زا  نومءاـم  نوچ  تف :  _ت ك_ه گ_ سا _ت  ياور يور  _تل ه_ صلاو _ با زا 
لوغشم دندرک و  دنتـساوخ  _چ_ه  نآ _تل !  صلاو _ با يا  دا گ_ف_ت :  _ت_ فا شر ب_ر م_ن  نو ن_ظ_ مد چ_ ش_

تیاور حیحص  دنس  هب  تاجردلا )  رئاص  ب_ رد (  و  ( 124  .) تفگن نخـس  رگید  دیدرگ و  یلاعت  قح  دیجمت  دیمحت و  ادخ و  رکذ 
باوخ رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  تلاسر  ترض  _ش_ب ح_ يد دو ك_ه  _ مر ترـضح ف_ زور  نآ  رد  هک  تسا  هدرک 

زا _ت  سا _ت ب_ه_ت_ر  سا دز م_ا  _چ_ه ن_ نآ دز م_ا ك_ه  ب_ي_ا ن_ یل !  ي_ا ع_ دو : _ مر یم ف_ هــک  مدـــید 
(125  .) یتسه نآ  رد  هچنآ 

مود تمسق 

 ) _ه ب_ه يو _ _ن ب_با با
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ند دراو ش_ زا  لز پ_ي_ش  ار ه_ف_ت م_ن_ مال  _ سلا هیلع  اضر  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  مداخ  رـسای  زا  نسح )  دـنس 
هب دـیدرگ و  دـیدش  بانج  نآ  يراـمیب  مید  سو ش_ _ل ش_ه_ر ط_ خاد نو  ضرا ش_د چ_ _ي ع_ ضر سو م_ ب_ه ط_
نآ رب  فعض  رخآ  زور  رد  دمآ و  یم  بانج  نآ  تدایع  هب  هبترم  ود  يزور  ره  درک و  فقوت  سوط  رد  زور  دنچ  نومءام  ببس  نیا 

ار هک  نم !  دیـس  يا  متفگ :  دـنا ؟ هدروخ  يزیچ  مدرم  ایآ  رـسای ! يا  هک  دومرف  درک  ادا  رهظ  زامن  نوچ  دـیدرگ  یلوتـسم  ترـضح 
فعـض و تیاهن  اب  توتف  ندـعم  نآ  سپ  .دـننک  یم  هدـها  وت م_ش_ رد  هک  تلاح  نیا  اب  دوش  یم  ندـیماشآ  ندروخ و  هب  تبغر 

نو چ_ _د ، يروا ار ب_ي_ ناو  دو ك_ه خ_ _ مر _ت ن_ش_س_ت و ف_ سرد دوـخ  ناراکتمدــخ  تیاـعر  يارب  یناوتاـن 
کی کی  دیناشن و  دوخ  ناسحا  ناوخ  رـس  رب  دیبلط و  ار  دوخ  مدخ  مشح و  لها و  _د ج_م_ي_ع  ندر ار گ_س_ت_ ناو  خ_
ماـعط زا  همه  نوچ  دـیتسرفب  ماـعط  ناـنز  يارب  هک  دوـمرف  دـندروخ ، ما  نا ط_ع_ _ش_ يا نو  .دو چ_ شزاوـن ن_م_ دـقفت و  ار 

نانز و دش و  دنلب  بانج  نآ  هناخ  زا  نویـش  يادص  .دش  شوهدم  دـیدرگ و  بلاغ  بانج  نآ  رب  فعـض  دـندش  غرا  ندرو ف_ خ_
هب سوط  زا  يراز  هیرگ و  يادص  دمآ و  رب  مدرم  عیمج  زا  شورخ  دندیود و  مولظم  نآ  هناخ  هب  هنهرب  ياپ  رـس و  اب  نومءام  نازینک 

دز و یم  رـس  رب  فسءاـت  تـسد  دـمآ و  نوریب  هـنا  زا خ_ نا  _ ير نـالا و گ_ نو ن_ _ مءا .دیـسر پ_س م_ یم  سوـنبآ  کـلف 
دیراب یم  هدید  زا  ترسح  کشا  تارطق  دنک و  یم  ار  دوخ  شیر  ياهیوم 
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دیس و يا  تفگ :  نومءام  دوشگ  هدید  مولظم  ماما  دیـسر ، ماما  نآ  کیدزن  هب  نوچ  .دیلان  یم  راز  راز  دوخ  یهایـسور  مرج و  رب  و 
تقراف _ي و م_ ياو وت پ_ي_ش_ نوچ  ییادج  تسا  رت  میظع  نم  رب  تبیـصم  مادک  هک  مناد  یمن  دنگوس  ادخ  هب  نم !  گرزب 
هجوتم تر  ح_ض_ ما ،  هدروآ  ار ب_ه ق_ت_ل  نم ت_ هک  دـنرب  یم  ناـمگ  نم  هب  مدرم  هک  یتـمهت  اـی  ییاـمنهر ،  وت  دـننام 

وکین مالسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  مرـس  يرا ب_ا پ_ دو ك_ه ب_ _ مر دوشگ ف_ هدید  دیدرگن و  وا  غورف  یب  نانخـس  باوج 
هب بانج  نآ  تشذگ  بش  زا  یـساپ  نوچ  .دوب  دـهاوخ  رگیدـکی  _ك ب_ه  يدز _تا ت_و ن_ فو وا  تافو  هک  امن  ترـشاعم 

.دومن لاحترا  سدق  ملاع 

لو _ سر _د  نزر نو ف_ _ مءا _د ك_ه م_ ندروآر شور ب_ _د و خ_ ند مدر ج_م_ع ش_ نو ص_ب_ح ش_د م_ چ_
دیسرت نومءام  .دیـسر  مه  هب  مدر  نایم م_ رد  میظع  یـشروش  درک و  دیهـش  قحان  هب  ار  ملـس  هلآ و  _ه و  یل هّللا ع_ یل  اد ص_ خ_

ار باـنج  نآ  مع  رفعج  نب  دّـمحم  سپ  دوـش ، اـپر  وا ف_ت_ن_ه ب_ يارب  درب  نوریب  زور  نآ  رد  ار  باـنج  نآ  هزاـنج  رگا  هک 
نوریب ار  ترـضح  نآ  زورما  هک  وـگب  نادرگ و  قرفتم  ار  ناـشیا  نا و  ور ن_ش_ ار ف_ مدر  هنتف م_ ور و  نوریب  تفگ :  دـیبلط و 
لـسغ ار  بانج  نآ  بش  رد  دـندش و  هدـنکارپ  تفگ  نخـس  مدرم  اـب  تفر و  نوریب  رفعج  نب  ّ_د  نو م_ح_م چ_ _م .  يروآ یمن 

(126) .دندرک نفد  دنداد و 

يار _ت ب_ه س_ ما _ ما کــــــــــــل  ّ_ر ف_ نآ ن_ي نو  _ت ك_ه چ_ سا هدر  _ت ك_ ياور ش_ي_خ م_ف_ي_د 
تشاد ناهنپ  ار  بانج  نآ  تافو  بش  کی  زور و  کی  نومءام  دومن  لاحترا  _ي  قا ب_
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تسیرگ و درک و  راهظا  ناشیا  هب  ار  بانج  نآ  تافو  ربخ  دـندوب و  هارمه  وا  اب  هک  بلاطوبا  لآ  زا  یعمج  اـب  ار  رفعج  نب  دّـمحم  و 
دو و گ_ف_ت ك_ه نا ن_م_ _ش_ يا هب  دوشگ و  ار  شفیرـش  ندـب  دروآ و  باـنج  نآ  دزن  ار  ناـشیا  دومن و  رایـسب  هودـنا 

نیا اب  ارت  هک  نم  رب  _ت  سا نار  ردار م_ن گ_ يا ب_ درک  باـطخ  باـنج  نآ  اـب  سپ  تسا  هدیـسرن  وا  هب  اـم  زا  یب  _ي_ سآ
_ش_ي_ن م_ن نا _ف_ه و ج_ یل مر و ت_و خ_ زا ت_و ب_م_ي_ شیپ  هــک  متـــساوخ  یم  میاــمن و  هدــهاشم  تلاــح 

(127) .درک ناوت  یم  هچ  ادخ  رید  _ك_ن ب_ا ت_ق_ یل _ي و  ب_شا

زا تعاس  راهچ  هکنآ  مدو ت_ا  نومءاـم ب_ دزن  یبش  تفگ :  هک  تسا  هدرک  تیاور  نیعا  نبا  همثره  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباـب  نبا 
تفگ باوج  نم  نامالغ  زا  یکی  مدینـش  ار  هناخ  رد  يادص  بش  فصن  زا  دعب  متـشگرب  هناخ  هب  مدش  صخرم  نوچ  تشذگ  بش 

مدیـشوپ و ار  دوخ  ياه  هماج  متـساخرب و  تعرـس  هب  سپ  .دـبلط  یم  ارت  وت ، يـالوم  دیـس و  هک  وگب  ار  همثره  تفگ  یتسیک ؟  هک 
يا تفگ :  تسا .  هتـسشن  هناخ  نحـص  رد  نم  يالوم  هک  مدـید  مدـش  بانج  نآ  هناـخ  لـخاد  نوچ  مدـش  ناور  لـیجع  ب_ه ت_

ونشب و میوگ  _چ_ه م_ي  نآ _م_ه !  ثر يا ه_ هک  دومرف  متسشن  نوچ  نیـشنب .  تفگ :  نم !  يالوم  يا  کیبل ،  متفگ :  همثره ! 
مدرگ و قحلم  دوخ  راربا  ناردـپ  راوگرزب و  دـج  هب  میامن و  تلحر  یلاعت  قح  دزن  هک  تسا  هدـش  نآ  ماگنه  هک  نادـب  نک ،  طبض 

هد _ي_ سر _ر  خآ هب  نم  رمع  همان 
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رد نزوس  هب  دیشک و  دهاوخ  هتـشر  رد  رهز  سپ  روگنا  اما  رانا و  روگنا و  رد  دناروخب  رهز  ارم  هک  تسا  هدرک  مزع  نومءام  تسا و 
هب درک و  دهاوخ  هدولآ  رهز  هب  ار  دوخ  نامالغ  زا  یـض  _ن ب_ع_ خا رانا پ_س ن_ اما  و  دیناود ، دـهاوخ  روگنا  ياه  هناد  نایم 
نآ زا  دعب  دیناروخ و  دهاوخ  نم  هب  ربج  هب  ار  رانا  روگنا و  نآ  دیبلط و  دـهاوخ  ارم  ادرف  درک و  دـهاوخ  هناد  نم  يارب  رانا  وا  تسد 

نوچ دهدب  لسغ  دوخ  تسد  هب  ارم  دهاوخ  یم  نومءام  میامن  تلحر  اقب  راد  هب  نوچ  دـش ، دـهاوخ  يراج  نم  رب  یلاعت  قح  ياضق 
نفد نف و  ضر غ_س_ل و ك_ _ر م_ت_ع_ گا ناسرب و ب_گ_و گ_ف_ت  وا  هب  تولخ  رد  ارم  ماـغیپ  دـنک  هدارا  نیا 

داتـسرف دـهاوخ  وت  هب  اـیند  رد  يدوز  هب  هدرک  اـیهم  وت  يارب  ترخآ  رد  هک  یباذـع  داد و  دـهاوخن  تلهم  ارت  یلاـعت  قح  يوشب  نم 
دوخ هناـخ  ماـب  زا  تشاذـگ و  دـهاوخ  وت  هب  تشاد و  _د  هاو نداد م_ن خ_ زا غ_س_ل  _ت  سد _ي  يو ار ب_گ_ نیا  نوچ 
يا _ي .  هد ار غ_س_ل م_ي  _ه م_ نو هد ك_ن_د ك_ه ت_و چ_گ_ _ ها _د ش_د ك_ه م_ش_ هاو فر خ_ م_ش_

، دـننک اپرب  يدیفـس  همیخ  هناـخ  راـنک  رد  هک  ینیبب  اـت  وشم  ضر غ_س_ل م_ن  را ك_ه م_ت_ع_ _ن_ه_ يز _م_ه !  ثر ه_
رادمرب و ن_ظ_ر ار  همیخ  ناماد  تسیاب و  همیخ  نوریب  رد  دوخ  و  رب ، همیخ  نوردنا  هب  رادرب و  ار  ینک م_ هدهاشم  ار  همیخ  نوچ 

يا _د گ_ف_ت ك_ه  هاو وت خ_ هب  دوخ  هناـخ  ماـب  يـالاب  زا  نومءاـم  تقو  نآ  رد  هک  نادـب  و  يوـش ،  یم  كـاله  هک  نکم 
ش_م_ا _م_ه !  ثر ه_
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پ_س وا ، _ي م_ث_ل  ما _ ما _د م_گ_ر  هد ار غ_س_ل ن_م_ي  ما  _ ما _ي_د ك_ه  يو نا م_ي گ_ ش_ي_ع_ي_
رد اـم  تسا و  هنیدـم  رد  شرـسپ  هـکنآ  لاـح  دـهد و  یم  لـسغ  ار ك_ي  مـال  _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر ما  _ ما _ت  قو _ن  يا رد 

_ت سا _ب  جاو ار  ما  _ ما _ي_م ك_ه  يو نا م_ي گ_ وگب ك_ه م_ا ش_ي_ع_ي_ باج  دیوگب  ار  نیا  نوچ  میـسوط ؟ 
یمن لطاب  وا  تماما  دنکفا  ییادج  شدنزرف  ماما و  نایم  رد  دنک و  يدعت  یـسک  رگا  سپ  دنکن ، عنم  یملاظ  رگا  دهدب  لسغ  ما  _ ما

_ي_ه غ_س_ل نال ار ع_ وا  _ت  سا نا  _ مز ما  _ ما شرـسپ ك_ه  یتشاذـگ  یم  هنیدـم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  رگا  دوش 
زا دــعب  سپ  .دــنناد  یمن  نارگید  هـک  يوــحن  هـب  _د  هد شر غ_س_ل م_ي  _ت ن_ي_ز پ_س_ قو _ن  يا رد  داد و  م_ي 

ار شعن  سپ  دـنا  هتـشاذگ  شعن  يور  رب  هدرک  نفک  هداد و  لـسغ  ارم  دوش و  یم  هدوـش  همیخ گ_ نآ  هک  دـید  یهاوـخ  یتعاـس 
نم هلبق  ار  نوراه  دو  ردـپ خ_ ربق  هک  تساوخ  دـهاوخ  نومءاـم  دـنرب  نوراـه  هبق  هب  ارم  نوچ  دـنرب  نم  نفدـم  يوس  هب  دـنرادرب و 
دزن ینک  هدهاشم  ار  تلاح  نیا  نوچ  درک ، دناوتن  ادج  ینخان  هزیر  ردق  هب  دننز  نیمز  رب  گنلک  دنچ  ره  دش  هاوخن  زگره  دنادرگ و 
کی نوراه  يور  شیپ  رد  رگا  دشاب ، یم  مدقم  ماما  ربق  دـبای و  یمن  تروص  يا  هدرک  هک  هدارا  نیا  هک  وگب  نم  بناج  زا  ورب و  وا 

_ح ير زا ض_ دوش  رهاظ  ربق  نوچ  دـش ، دـهاوخ  رهاظ  هتخاـس  حیرـض  هدـنک و  _ن_د ق_رب  نز _ي_ن  مز _گ ب_ر  نل ك_
دید بآ پ_ نایم  رد  یگرزب  یهام  دش ، دهاوخ  رپ  نآ  زا  ربق  دمآ و  دهاوخ  نوریب  يدیفس  بآ 
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رد ار  _ت م_ قو نآ  رد  تفر پ_س  دـهاوخ  ورف  بآ  دـش و  دـهاوخ  ادـیپان  یهاـم  یتعاـس  زا  دـعب  ربـق ، لوـط  هـب  دـمآ  دـهاوخ 
.دش دهاوخ  رپ  دوخ ، ربق  هک  اریز  دنزیر  ربق  رد  كاخ  هک  راذگ  راذ و م_ ق_ب_ر گ_

رد ه_ي_چ روآ و  _چ_ه گ_ف_ت_م ح_ف_ظ ك_ن و ب_ه ع_م_ل  نآ دو ك_ه  _ مر تر ف_ پ_س ح_ض_
هک تفگ  همثره  منک ،  تفلاخم  ارت  روما  زا  ير  _ ما رد  هک  ادخ  هب  مرب  یم  هانپ  نم !  دیـس  يا  متفگ :  نکم ،  تفلاخم  اهنآ  زا  کی 
ارم نومءام  دش  زور  نوچ  دوبن ، علطم  نم  ریمض  رب  یسک  ادخ  زا  ریغ  مدمآ و  نوریب  نالان  نایرگ و  نوزحم و  بانج  نآ  تمدخ  زا 
هیلع اـضر  ماــما  هـب  ارم  مالــس  هـمثره و  يا  ورب  تـفگ :  پ_س  مدو ،  هدا ب_ _س_ت_ يا وا  دز  _ت ن_ اــت چ_شا دــیبلط و 
یم تــــصخر  رگا  دــــییایب و  اــــم  دزن  هــــب  تــــسا  نا  _ سآ _ر ب_ر ش_م_ا  گا نا و ب_گ_و  _ سر مــــال ب_ _ سلا

.دیایب رتدوز  هک  نک  هغلابم  دنک  لوبق  ار  ند  _ مآ _ر  گا _م و  _ت ش_م_ا ب_ي_يا مد _ي_د م_ن ب_ه خ_ _يا مر ف_

 : متفگ يا ؟  هدرک  ظف  ار ح_ ياهتیصو م_ ایآ  هک  دومرف  ترـضح  میوگب  نخـس  هکنآ  زا  شیپ  متفر  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  نوچ 
_ت و ك_ف_ش سا هدا  _ت_ سر را ف_ هـــچ ك_ هـــب  ارت  مـــناد  یم  هـــک  دوـــمرف  دـــیبلط و  ار  دوـــخ  شفک  سپ  یلب : 
وا دیدرگ  نومءام  سل  _ل م_ج_ خاد نوچ  .دـش  هجوت  _ك_ن_د و م_ فا شود  كرا ب_ر  يادر م_ب_ _ي_د و  شو پ_

دـیناشن و دوخ  تخت  رب  ار  ترـضح  نآ  داد و  هسوب  ار  شینارون  یناشیپ  دروآرد و  شندرگ  رد  تسد  درک و  لابقتـسا  تساـخرب و 
پ_س راتخم گ_ف_ت ،  ماما  نآ  هب  رایسب  نخس 
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مدـی را ش_ن_ _ نا رو و  _گ_ نا ماـن  نوـچ  تفگ  همثره  .دـیروایب  راـنا  روـگنا و  هک  تفگ  ار  دوـخ  نا  _ مـال زا غ_ ي_ك_ي 
زا دوش  رهاظ  نومءام  رب  نم  تلاح  هک  متـساوخن  داتفا و  مماد  _ نا رب  هزرل  درک  متـسناوتن  ربص  مدروآ  رطاخ  هب  ار  راربا  دیـس  نانخس 

نوریب نومءام  سلجم  زا  ترـضح  هک  مدید  دش  سمـش  لاوز  کیدزن  نوچ  مدـنکفا ،  يران  رد ك_ ار  دوخ  متفر و  نوریب  سلجم 
ار نآ  ببس  _د ، نور ترضح ب_ نآ  هناخ  هب  ءابطا ، هک  دومن  رما  نومءام  یتعاس  زا  دعب  .درب  فیرـش  _ه ت_ نا دمآ و ب_ه خ_

نم دندرب و  یم  _ه_ا  نا تر گ_م_ نآ ح_ض_ رما  رد  مدرم  و  تسا .  هدـش  ضراع  ار  ترـضح  نآ  یـضرم  دـنتفگ  مدیـسرپ ، 
نآ هناخ  رد  هب  مدرم  دـش و  دـنلب  نحتمم  مولظم  ماما  نآ  هناـخ  زا  نویـش  يادـص  تشذـگ  بش  زا  یثلث  نوچ  مدوب .  نیقی  بحاـص 
دوخ ياهدنب  تسا و  هدرک  هنهرب  ار  دوخ  رس  تسا و  هداتسیا  نومءام  هک  مدید  _ت_م  فر _ت  عر هب س_ نم  دنتفاتش و  ترـضح 

ار لا  _ن ح_ يا نو م_ن  چ_ _ه م_ي ك_ن_د ، حو _ه و ن_ ير _د گ_ نـــــــل زاوآ ب_ _ت و ب_ه  سا هدو  ار گ_ش_
نآ _ه  يز هب ت_ع_ نومءاـم  دـش  حبـص  نوچ  و  مدـیدر .  نا گ_ _ ير مد و گ_ مدر ب_ي ت_با ش_ هد ك_ _ ها م_ش_

_ر ضا ار ح_ بابـسا غ_س_ل  تفگ :  دـش و  مولظم  ماما  نآ  هناخ  لـخاد  یتعاـس  زا  تر ن_ش_س_ت و ب_ع_د  ح_ض_
مایپ مت و  _ فر وا  _ك  يدز تر ن_ نآ ح_ض_ هدومرف  هب  مدینش  ار  نخس  نیا  نم  نوچ  مهد ،  لسغ  ار  وا  مهاوخ  یم  هک  دینک 

نوچ تشاذگ  نم  ار ب  لیسغت  تشادرب و  لسغ  زا  تسد  دیسرت و  دینش  ار  دیدهت  نآ  نوچ  مدیناسر  ار  ترضح  نآ 
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زاوآ میدوب و  همیخ  نوریب  رد  رگید  تعاـمج  اـب  نم  دـش  اـپرب  دوب  هدوـمرف  تر  هک ح_ض_ يا  همیخ  یتعاـس  زا  دـعب  تفر  نوریب 
يو دیسر و ب_ یم  ام  شوگ  هب  اهفرظ  تکرح  بآ و  نتخیر  يادص  يدینش و  یم  _ل  یل حیبست و ت_ك_ب_ي_ر و ت_ه_

نومءام هک  مدید  ها  _ گا .دو ن_ هدیسرن ب_ ام  ماشم  هب  ییوب  نینچ  زگره  هک  میدرک  یم  مامـشتسا  هدرپ  زا پ_س  _ي  شو خ_
.دوب هدومرف  رما  ترـضح  هچنآ  متفگ  باوج  نم  دوب و  هداد  ربخ  ارم  ترـضح  هچنآ  تفگ  دز  گناب  ارم  دش و  فرـشم  هناخ  ماب  زا 

هتـشاذگ شعن  يور  رب  وبـشوخ  رهطم و  رهاط و  هدـی  رد ك_ف_ن پ_ي_چ_ ار  يالو م_ تساخرب و م_ همیخ  هک  مدـید  سپ 
میتفر نوراـه  هبق  هب  نوچ  دـندناوخ  زاـمن  ترـضح  نآ  رب  نارـضاح  عیمج  نومءاـم و  مدروآ  نوریب  ار  ترـضح  نآ  شعن  سپ  دـنا 

رب گنلک  هک  نادـنچ  دـنیام  بانج ح_ف_ر ن_ نآ  يارب  زا  ربق  هک  دـنهاوخ  یم  نوراه  تشپ  سپ  رد  ناراد  گـنلک  هک  میدـید 
! وا ربق  رفح  زا  دیامن  یم  عانتما  هنوگچ  نیمز  ینی  م_ي ب_ تفگ :  نومءام  .دـش  یمن  ادـج  كاخ  نآ  زا  يا  هرذ  دـندز  یم  نیمز 

رهاـظ هتخاـس  ربق  هک  هداد  ربـخ  منزب و  نیمز  رب  نوراـه  ربـق  يور  شیپ  رد  گـنلک  کـی  هک  باـنج  نآ  تسا  هدرک  رما  ارم  متفگ : 
يا تسین ،  بیرغ  يرما  چـیه  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  اما  تسا  بیجع  رایـسب  هّللا !  ناحبـس  تف :  نو گ_ _ مءا م_ دـش ! دـهاوخ 

کی هب  مدز  نیمز  رب  نوراـه  هلبق  بناـج  رد  و  متفرگ .  ار  گـنلک  نم  هک  تفگ  همثره  .روآ  لـمع  هب  تـسا  هـتفگ  هـچنآ  هـمثره ! 
ندز گنلک 
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رما ارم  متفگ  راذگ ، رد ق_رب  ار  وا  _م_ه !  ثر يا ه_ نو گ_ف_ت :  _ مءا دـش م_ ادـیپ  هتخاس  حیرـض  شنایم  رد  هدـنک و  ربق 
بآ نآ  زا  ربق  دیشوج و  دهاوخ  يدیفس  بآ  ربق  زا  هک  داد  ربخ  ارم  دوش و  رهاظ  دنچ  يرما  ات  مراذگن  ربق  رد  ار  وا  هک  تسا  هدرک 

دشاب ربق  لوط  يوا  شلو م_س_ _د ش_د ك_ه ط_ هاو _ر خ_ ها بآ ظ_ نا  رد م_ي_ _ي  ها _د ش_د و م_ هاو م_م_ول خ_
ادخ هک  یـسک  نآ  مراذگب و  ربق  را  رد ك_ن_ ار  وا  فیرـش  دسج  دوش  فرطرب  ربق  زا  بآ  دوش و  بئاغ  یهام  نوچ  هک  دومرف  و 
هدو _ مر _چ_ه ف_ نآ _م_ه !  ثر يا ه_ نو گ_ف_ت :  _ مءا م_ تشاذـگ ،  دــهاوخ  دراذــگ  دــحل  رد  ار  وا  هـک  هتــساوخ 
هدرپ هک  مدـید  هاگان  متـشاذگ  ربق  رانک  رد  ار  بانج  نآ  رهطم  شعن  نم  دـش  رهاـظ  یهاـم  بآ و  نوچ  .روآ  لـمع  _ت ب_ه  سا

نومءاـم سپ  مراذـگب ،  یتسد  نم  هکنآ  یب  دـندرب  ربـق  هب  ار  باـنج  نآ  مدـید و  یمن  ار  ربـق  نم  دـش و  ادـیپ  ربـق  يور  رب  يدـیفس 
یک سپ  وت !  رب  ياو  تفگ :  دیزیرن ، كاخ  هک  هدومر  تر ف_ نآ ح_ض_ متفگ :  دـیزیرب  ربق  رد  كاخ  هک  تفگ  ار  نارـضاح 
نآ يوس  هب  دنتخیر و  دوخ  تسد  زا  ار  اهکاخ  مدزم  سپ  دـش !  دـهاوخ  رپ  ربق  هک  هداد  ربخ  ارم  وا  متفگ :  درک ؟  دـهاوخ  رپ  ار  ربق 
هب نومأم  نوچ  دـیدرگ .  دـنلب  نیمز  زا  دـش و  رپ  ربق  هاگان  دـندوب و  بجعتم  دـمآ  یم  روهظ  هب  هک  یبئارغ  زا  دـندرک و  یم  رظن  ربق 

 : تفگ دیبلط و  تولخ  هب  ارم  تشگرب  هناخ 
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 . مدرک ضرع  امـش  هب  دوب  هدومرف  هچنآ  متفگ :  نک ،  نایب  نم  يارب  يدینـش  باـنج  نآ  زا  هچنآ  هک  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ارت 
ریغتم وا  گنر  مدرک  لقن  ار  رانا  روگنا و  ربخ  نوچ  ییوگب  تسا  هتفگ  هچنآ  هچ  اـهنیا  ریغ  هک  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ارت  تفگ 

ياو تفگ :  یم  یشوه  یب  رد  دش و  شوهدم  داتفا و  نیمز  رب  سپ  دش  یم  هایس  درز و  خرس و  دیدرگ و  یم  گنر  هب  گنر  دش و 
زا نومأم  رب  ياو  مالسلا ،  هیلع  یضترم  یلع  زا  نومأم  رب  ياو  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نومأم  رب  ياو  ادخ  زا  نومأم  رب 

ياو مالسلا ،  هیلع  البرک  دیهش  نیسح  زا  نومأم  رب  ياو  مالـسلا ،  هیلع  یبتجم  نسح  زا  نومأم  رب  ياو  اهیلع ،  هللا  مالـس  ارهز  همطاف 
رفعج ماما  زا  نومأم  رب  ياو  مالـسلا ،  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  نومأم  رب  ياو  مالـسلا ،  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا  نومأم  رب 

هیلع اضرلا  یـسوم  نب  یلع  قح  هب  ماما  زا  نومأم  رب  ياو  مالـسلا ،  هیلع  مظاک  یـسوم  ماـما  زا  نومأـم  رب  ياو  مالـسلا ،  هیلع  قداـص 
زا نم  درک .  یم  داـیرف  تسیرگ و  یم  تفگ و  یم  ار  نخـس  نیا  ررکم  ادـیوه .  يراـکنایز  تـسا  نـیا  دـنگوس  ادـخ  هـب  مالـسلا ، 
هب تفگ :  سپ  دوب  شوهدم  ناتسم  دننام  دیبلط و  ارم  دمآ  زاب  دوخ  لاح  هب  نوچ  مدیزخ ،  هناخ  چنک  مدیـسرت و  وا  لاوحا  هدهاشم 

زا نم  دزن  نیمز  نامسآ و  لها  عیمج  وت و  هک  دنگوس  ادخ 
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کی رگا  متفگ  مناسر ،  یم  لتق  هب  ارت  يا  هدرک  رکذ  ییاج  ار  نانخس  نیا  زا  هملک  کی  هک  مونشب  رگا  دنتسین  رت  زیزع  ترضح  نآ 
تـفرگ و نــم  زا  اــهنامیپ  اهدــهع و  سپ  دــشاب .  لــالح  امــش  رب  نــم  نوــخ  مــنک  راــهظا  ییاــج  ار  نانخــس  نــیا  زا  هــملک 

: دناوخ ار  هیآ  نیا  دز و  تسد  رب  تسد  مدرک  تشپ  نوچ  منکن  رارسا  نیا  راهظا  هک  داد  ارم  میظع  _يا  هد _ن_ گو س_

(128 (؛ )  اطیُحم نُولَمْعَی  ُهّللا  ناک  ِلْوَْقلا َو  َنِم  یضْرَیال  ام  َنُوتِّیَُبی  ِْذا  ْمُهَعَم  َوُه  ِهّللا َو  َنِم  َنوُفْخَتْسَیال  ِساّنلا َو  َنِم  َنوُفْخَتْسَی  ) 

لا ح_ و  اد  خ_ زا  ك_ن_ن_د  ن_م_ي  نا  پ_ن_ه_ و  مدر  م_ زا  ك_ن_ن_د  م_ي  نا  پ_ن_ه_ ي_ع_ن_ي 
عیمج هب  ادخ  ناشیا و  زا  ددنـسپ  یمن  ادخ  هک  دنچ  ینخـس  دنیوگ  یم  هک  اهبـش  رد  تسا  نا  _ش_ يا اد ب_ا  _ن_ك_ه خ_ يا

(129  .) تسا علطم  اهنآ  همه  رب  تسا و  هدرک  هطاحا  امش  ياه  هدرک 

موس تمسق 

دادغب رفـس  هدارا  نو  _ مءا نوچ م_ هک  هدرک  تیاور  دوب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  بتاک  هک  دابع  نبـسح  زا  يدـنوار  بطق 
قارع دش و  میهاوخن  قارع  لخاد  ام  دابع ! رسپ  يا  هک  دومرف  متسشن  نوچ  متفر  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  تمدخ  هب  نم  درک 

ار م_ هّللا !  لو  _ سر _ن  ي_با _س_ت_م و گ_ف_ت_م :  ير مد گ_ ار ش_ن_ي_ نخـس  نیا  نوچ  دـید ، میهاوـخن  ار 
_ل خاد _ي ش_د و م_ن  هاو _ل خ_ خاد دو ك_ه ت_و  _ مر ف_ يدر .  _ي_د ك_ مو دو ن_ ناد خ_ _ نزر _ل و ف_ ها زا 
دـش و ضرا  ار ع_ تر  نآ ح_ض_ يرا  دیـسر ب_ي_م_ سوط  رهـش  یلاوـح  هب  ترـضح  نو ب_ه  چ_ _م ش_د ، هاو ن_خ_

ربق نایم  دننکب و  راوید  هب  کیدزن  هلبق  بناج  رد  ار  وا  ربق  هک  دومرف  تیصو 
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دننکب _ع ق_ب_ر  ضو نآ م_ رد  _ت_ن_د ك_ه  ساو یم خ_ نوراه  يارب  رتشیپ  .دـنراذگب  هلـصاف  عرذ  هس  نوراه  ربق  وا و 
تروص دش و  دهاوخ  هدنک  یناسآ  هب  هک  دومرف  ترضح  دنیامن ، رفح  هک  دندوب  هتـسناوتن  دوب و  هدش  هتـسکش  رایـسب  گنلک  لیب و 

ار _د م_ حل نو  چ_ دوب ، دـهاوخ  يربع  تغل  يربع و  رطخ  هب  هتـشون  تروص ،  نآ  رنب  دـش و  دـهاوخ  ادـیپ  اجنآ  رد  سم  زا  یهام 
ربق ندـنک  هب  دـندرک  عور  نو ش_ .دـینک چ_ نفد  نم  ياپ  کیدزن  ار  یهاـم  تروص  نآ  دـینک و  قیمع  رایـسب  دـییامن  ح_ف_ر 

دش و ادیپ  یهام  تروص  هکنآ  ات  تخ  _ ير ور م_ي  _گ ف_ ير دننام  دندز  یم  نیمز  رب  هک  یگنلک  ره  ترـضح ،  نآ  سدقم 
دش مامت  تسا  رابج  نوراه  لادوگ  نآ  _ت و  سا _ا  ضرلا _ي  سو یل ب_ن م_ _ه ع_ ضور نیا  هک  دوب  هتشون  تروص  نآ  رد 

(130  .) میدرک لقن  نویعلاءالج )  باتک  زا (  هچنآ 

: دوش هراشا  زیچ  هس  هب  اجنیا  رد  تسا  هتسیاش  هک  نادب  و 

_س_ت و يود رفـص س_ن_ه  هاـم  رد  هک  تسا  نآ  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  تداهـش  خـیرات  رد  رهـشا  هک  _ نآ لوا _ 
رخآ زور  رگید  یـضعب  یـسربط و  ری و  _ ثا نبا  تسا ،  فالتخا  نآ  زور  رد  نکل  هدـش و  عقاو  جـنپ  هاجنپ و  مو ب_ه س_ن  س_

 ( هعیـشلا رام  بحاص (  و  ددعلا )  بات  ك_ _ب (  حا و ص_ ( 131  ) ها نآ م_ مهدفه  یمعفک  مهدراهچ و  یـضعب  دنا و  هتفگ  هام 
_ك و يدز زا ن_ تر  نآ ح_ض_ تراـیز  تسا  بحتـسم  هک  تسا  يزور  نآ  و  ( 132  ) دنا هتفگ  هدـعقلا  يذ  موس  تسیب و  رد 

(133  ) هدو _ مر ف_ لا )  _ب_ قا رد (  سوا  _ك_ه س_ي_د ب_ن ط_ نا رود چ_ن_
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مالـسلا هیلع  یقت  دّـمحم  ماما  هنیدـم  رد  يزور  هک  هدرک  لقن  دال  _ل م_ع_م_ر ب_ن خ_ یل زا ث_ق_ه ج_ ير  و ح_م_ي_
تر نآ ح_ض_ مدـش و ب_ا  راوس  سپ  .رادـم  يراک  وش و  راوس  تفگ :  میورب ؟  اجک  هب  متفگ :  وش ، راوس  رمع ! يا م_ دومرف :
تر _ج_ا ت_ا ح_ض_ نآ رد  مدا  _س_ت_ يا نم  تسیاـب  اـجنیا  هک  دوـمرف  یتـسپ  نیمز  اـی  يداو  کـی  هب  میدیـسر  اـت  متفر 

(134  .) مدرک نفد  ار  مردپ  تعاس  نیمه  متفر و  ناسارخ  هب  دومرف : يدوب ؟  اجک  موش !  تیادف  مدر :  ضر ك_ ع_ _د ، مآ

_ت_ه ب_ه سو مدو و پ_ي_ هنیدم ب_ رد  نم  تفگ :  هک  یلع  نب  هیما  زا  هدرک  تیاور  يرولا )  مالع  إ  رد (  یسربط  خیـش  و 
رد مال  _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر ما  _ ما تر  هک ح_ض_ یمایا  رد  متفر  یم  مالـسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  تر  _ت ح_ض_ مد خ_

ترـضح و نآ  تمدخ  هب  دندمآ  یم  شردپ  ياهومع  الـسلا و  هیلع  یقت  دّـمحم  ماما  ترـضح  تیب و  لها  دو و  نا ب_ _ سار خ_
رو رد ح_ض_ يزور  سپ  .دـــندومن  یم  باــنج  نآ  مــیرکت  مــیظعت و  ترـــض و  نآ ح_ _د ب_ر  ندر مـــال م_ي ك_ س_

_ل ها نا ي_ع_ن_ي ب_ه  _ش_ يا دو ك_ه ب_گ_و ب_ه  _ مر _ي_د و ف_ ار ط_بل دو  _ه خ_ يرا نا ج_ _ش_ يا
ؤس تعامج  نآ  دومر ، _ه ف_ يرا نآ ج_ هب  ار  شیامرف  نامه  ترـضح  زاب  دش  ادرف  نوچ  متام ؛  ارب  دنوش  هدامآ  ایهم و  هک  هناخ 

ماما ترضح  هک  دیـسر  ربخ  زور  دنچ  زا  دعب  سپ  نیمز .  لها  نیرتهب  متام  يارب  دومرف : یک ؟  متام  يارب  دنوش  ایهم  هک  دندرک  لا 
.دوـب هدرک  تلحر  ءاـقب  ملاـع  هب  دوـمرف  متا  _ر ب_ه م_ ما شراو  _ گرز _د ب_ نزر زور ك_ه ف_ نآ  رد  مالـسلا  هیلع  اـضر 

(135)

_ك_ه نآ مود _ 
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یـضعب هکلب  دنا  هدر  _ر ن_ك_ كذ مال  _ سلا هیلع  یقت  دّـمحم  ماما  زا  ریغ  يدـنزرف  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  يارب  املع 
مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  هدو ك_ه  _ مر ش_ي_خ م_ف_ي_د ف_ هدوب ،  ترضح  نآ  هب  رـصحنم  شدالوا  هک  دنا  هتفگ 

رفعجوبا شدعب  ماما  شرـسپ  نآ ج_ز  _ي_م ب_ر  عل ب_شا _ت ك_ه م_ا م_ط_ شاد يدـنزرف ن_ دومرف و  تلحر  ایند  زا 
لاس و شراو ب_ه ه_ف_ت  _ گرز رد ب_ _تا پ_ فو زور  رد  _ف_ش  ير مال و س_ن ش_ _ سلا هیلع  یلع  نب  دّـمحم 

همالع نکل  و  ( 137  .) سب تسا و  ماما  دّمحم  ترضح  نآ  دنزرف  هک  هدرک  حیرصت  بوشآ  رهـش  نبا  و  ( 136) .دوب هدیسر  هام  دنچ 
دنک یم  ضرع  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  تمدخ  یطنزب  هک  هدرک  لق  ن_ دا )  الا س_ن_ بر  ق_ زا (  راحب )  رد (  یـسلجم 

هب رسپ  ود  ادخ  دوبن و  دنزرف  ار  ام  مر و ش_ دییامرف پ_س_ یم  امش  امش و  زا  دعب  هفیلخ  زا  مسرپ  یم  امش  زا  تسا  لاس  دنچ  هک 
هدومرف بقانم )  رد (  بوشآ  رهش  _ن  با و  ( 138  .) خلا _ت  سا ود پ_س_ر ت_و  نیا  زا  کی  مادک  سپ  هدومرف  تبهوم  امش 

هدراز زا گ_ نآ ن_م_ رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  هک  تسا  نآ  تسا  ورم  رهش  رد  هنک  درز  رد م_س_ج_د  _ل  صا هک 
(139  .) هدش لقن  نآ  رد  ییاهتمارک  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  ترضح  رسپ  نآ  رد  هدش  نفد  نآ  زا  سپ  يدجسم  هدش  انب  سپ 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  رتخد  همطاف  تایاور 

یم لقن  مالـسلا )  هیلع  _ا  ضرلا را  _ب_ خا نویع  زا (  یتیاور  قلخ  نسح  باب  رد  راحب )  رد (  هّللا  همحر  یـسلجم  همـالع  زی  و ن_
ار مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  تسا  نآ  شرهاظ  دنک 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1894 

http://www.ghaemiyeh.com


 : تسا نیا  ثیدح  نآ  هدرک و  تیاور  ثیدح  شراوگرزب  ردپ  زا  هک  مان  همطاف  دوب  يرتخد 

ْ_ِن ِِّیل ب _َ ِ_م_ا ع _ي_ه بَا ْنَـع  ٍدــْیَز  ِهِّمَع  ِهـیبَا َو  ْنَـع  ٍدَّمَُحم  ِنـْب  ِرَفْعَج  ِهـیبا  ْنَـع  اـهیبَا  ْنَـع  اــضِّرلا  َتـِْنب  َهَـم  _ِ طا َ_ْن ف_ ع ) 
، ُهَبَضَغ َّفَک  ْنَم  َلاق : ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ِِّیبَّنلا  ِنَع  مالسلا  مهیلع  ِبلاط  یبَا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهِّمَع  ِهیبَا َو  َ_ْن  ْ_ِن ع َ_ي ُ_س ْحلا

(140 (؛ )  مئاْقلا ِمئاّصلا  َهَجَرَد  ُهّللا  ُهَغََّلب  ُهَْقلُخ  َنَّسَح  ْنَم  َُهباذَع َو  ُْهنَع  ُهّللا  َّفَک 

هیلع و هّللا  یلص  لوسر  تر  زا ح_ض_ دو  نارد خ_ زا پ_ مال  _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر _م_ه ب_ن_ت  طا ي_ع_ن_ي ف_
دناسرب ار  دوخ  قلخ  دنک  وکین  هک  یـسک  ار و  دوخ  باذع  وا  زا  یلاعت  دنوادخ  دراد  زاب  هک  ره  دومرف  هک  هدرک  تیاور  ملـس  هلآ و 

 : هدرک تیاور  قودص  خیش  زین  .دشاب و  تدابع  هب  مئاق  راد و  هزور  هک  یسک  هجرد  هب  ار  وا  یلاعت  دنوادخ 

اِملْسُم َعِّوَُری  ْنَا  ِِملْسُِمل  ُّلِحَی  ال  َلاق : مالسلا  مهیلع  ِِّیلَع  ْنَع  ِِهئابآ  ْنَع  اضّرلا  اَهیبَا  ْنَع  اضِّرلا  یَسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  ِْتِنب  َهَمِطاف  ْنَع  ادَنْـسُم  ) 
(141 ( .)

دّـمحم ب_ن ج_ع_ف_ر ب_ن هجوز  هک  ماـن  همطاـف  هدوب  يرتـخد  ار  ترـضح  نآ  هک  دـنا  هدرک  رکذ  زین  باـسنا  بتک  رد  و 
ردا ح_س_ن ب_ن وا م_ هدو و  ير ب_ مشاهوبا ج_ع_ف_ هدازردارب  بلاط  یبا  نب  رفعج  نب  هّللادبع  نب  قاحسا  نب  مسا  ق_
هرد ن_ق_ل _ن م_خ_ يا زا  _ت_ي  مار ك_ را )  ــالارون ب_ص_ رد (  یجنلبــش  تـسا و  مساــق  نـب  رفعج  نـب  دــّم  م_ح_

(142) .دنیامرف عو  _ جر _ج_ا  نآ _ي_ن ب_ه  بلا _ت ط_ سا هدر  ك_

یـسلج _ه م_ مـال دـنا و ع_ هتفگ  رایـسب  هیثرم  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـض  يار ح_ ار ب_ ناد ك_ه ش_ع_ ب_ مو _  س_
رد هّللا  همحر 
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_ت و ك_ت_با م_ا سا _ي  بر _ي ع_ ثار نآ م_ نو  نـــکل چ_ هدرک و  داریا  باــــنج  نآ  یثارم  رد  یباــــب  راــــحب )  ) 
 : مینک یم  افتکا  رعش  دنچ  رکذ  هب  نمیت  كربت و  تهج  هب  نکل  درادن و  لقن  _ش  _ت گ_ن_ج_يا سا _ي  سرا ف_

 : ِلبْعِد لا  ق_

ِتَّلََقل ِنُوئُّشلا  َءام  ( 143  ) ْتَدِفَن َْول  ِّتلَهَتْسا َو  عُومُّدلِاب  ٍْنیَِعلام  الَا 

(144) َُهل ْتَعَجْرَتْسا  ُضْرَْالا َو  ُْهتََکب  ْنَم  یلَع 

ِتَّلَذ ِتاِخماّشلا َو  ِلابِْجلا  ُسُؤُر 

ِهِدْقَِفل ُءامَّسلا  یَْکبَت  َْتلَوْعَا  ْدَق  َو 

ِتَّلَک ِْهیَلَع َو  ْتَحان  اهُمُْجنَا  َو 

ِءاُکْبلِاب ُرَدْجَا  َمْوَْیلا  ِْهیَلَع  ُنْحَنَف 

ِتَّلَج اْنیَلَع َو  ْتَّزَع  ٍهَئِزْرَِمل 

انِِّیبَن َْطبِس  ِهّللا  ّیضَر  انیزُر 

ِتَّلَوَت َُهل َو  اْینُّدلا  ِتَفَلْخَاَف 

يرَا ِنامَّزلا َو ال  ُتابیصُم  ْتَّلَجَت 

(145) ِتَّلَجَت َنیفَطْصُْملِاب  انَتَبیصُم 

 . هتفگ ترضح  نآ  يارب  رایسب  ياه  هیثرم  لبعدو 

: ِّیبَّظلا ِبیبَح  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاق  َو 

ٌماِما َماقَا  ِِهب  ٍسوُِطب  ٌْربَق 

ٌماِمل ٌهَرایِز َو  ِْهَیِلا  ٌْمتَح 

ادَغ ِْذا  ُمالَّسلا َو  ِِهب  َماقَا  ٌْربَق 

ٌمالَس ٌهَّیِحَت َو  ِْهَیِلا  يدُْهت 
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یمَْعلا اُولْجَت  هَراْونَا  انَس  ٌْربَق 

ُماقْسَْالا ُعَفُْدی  ْدَق  ِِهب  ُْرِتب  َو 

ِهِْعبَِرب ُدُوفُْولا  َّلَح  اذَا  ٌْربَق 

ُماث ْالا  ُمُْهنَع  ْتَّطَح  اُولَحَر َو 

اُونِمُوا ِباقِْعلا َو  َْنمَا  اودَّوَزَت  َو 

ُمادْعِْالا ُمِْهیَلَع  َّلِحَی  ْنَا  ْنِم 

ُمارْحِالا ُّلِحْلا َو  اوُهْزَی  ُهارَِثب  ُهَّلَح  یسُوم  ُْنبِا  ُِّیلَع  ٌْربَق 

ِهِّقَح َفِراع  ِهّللا  یف  ُهَراز  ْنَم 

(146) ٌمارَح ِمیحَْجلا  یَلَع  ُْهنِم  ُّسَْملاَف 

 ) باــــتک رد  اــــم  دوـــش و  رکذ  هـــکنآ  زا  تـــسا  تر ب_ي_ش_ت_ر  نآ ح_ض_ ترا  _ يز باو  ناد ك_ه ث_ و ب_
_ن يا لوا  رد  و  ( 147  ) _م يدر را ك_ _ت_ص_ قا نآ  _ت  ياور ب_ه چ_ن_د  نا )  _ن_ جـــــــــلا _ي_ح  م_ف_تا

رکذ هـب  دوــب  لــیوطت  _ش  ار گ_ن_ج_يا ما  _ر م_ق_ گا هرا ش_د و  _ شا نآ  زا  ير  ف_ص_ل ب_ه م_خ_ت_ص_
 . میداد یم  تنیز  ار  دوخ  باتک  هدش  رهاظ  شسدقم  دهشم  زا  هک  تاکرب  تامارک و  لئالد و  زا  یتیاکح  دنچ 

تسا یعازخ  یلع  نب  لبعد  ترضحنآ  حدام  رکذ  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  ترضح  باحصا  مظاعا  زا  رفن  دنچ  رکذ  رد  مت :  ف_ص_ل ه_ف_

دوش رکذ  هکنآ  زا  تسا  رتالاب  بدا  رع و  _ت و ش_ غال رد ف_ض_ل و ب_ _ش  ما ك_ه م_ق_ لوا :  _ر  عا ش_

لآم لاو خ_ج_س_ت_ه  _ حا هدو :  _ مر ف_ _ؤ م_ن_ي_ن )  ملا سلا  م_ج_ رد (  هّللارو  _ي ن_ ضا ق_
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هیما _ ما _ر ك_ت_ب ش_ي_ع_ه  و س_يا _ا )  ضرلا راـبخا  نوـیع  و (  همغلا )  فـشک  باـتک (  رد  لاـمجا  لیـصفت و  هب  وا 
مدومن مظن  ار  تاـیآ )  سرادـم  هب (  هموسوم  هدیـصق  نوچ  هدر ك_ه  ن_ق_ل ك_ همغلا )  فشک  رد (  وا  زا  و  تسا ،  روکذـم 

نآ مور و  ناـسارخ  هـب  مالــسلا  هـیلع  اـضرلا  یــسوم  نـب  یلع  _س_ن  حـلاو _ با ما  _ ما _ت  مد درک ك_ه ب_ه خ_ نآ  دــصق 
مد و فرـــشم ش_ ترـــضح  نآ  تمدــخ  هــب  مــتفر و  ناــسارخ  هــب  نوــچ  مناــسر  ناــشیا  ضر  ار ب_ه ع_ هد  ق_ض_ي_

یـسک ار ب_ه  هد  _ن ق_ص_ي_ يا منکن  رما  ارت  نم  ات  دندومرف  دندومن و  رایـسب  نیـسحت  مدناوخ  ناشیا  رب  ار  هد  ق_ص_ي_
ار تایآ  سرادم  هدیصق  تفگ ،  هاگنآ  دیسرپ  ار  ربخ  هدیبل  دوخ ط_ دزن  هب  ارم  دیسر و  نومءام  هب  نم  ندمآ  ربخ  هکنآ  ات  ناوخم ، 

هیلع اضر  ماما  ترـضح  هک  تفگ  ناـمداخ  زا  یکی  مدر پ_س ب_ه  هد ك_ نآ ق_ص_ي_ تفرعم  راـکنا  نم  ناوخب !  نم  رب 
_ب_ل عد زا  هک  تـفگ  ترـضح  نآ  هـب  نومءاـم  سپ  دـندومرف  فیرـشت  ترـضح  نآ  یتعاـس  زا  دـعب  دـیامن و  بـلط  ار  مالـسلا 

دندومرف رما  نم  هب  ترضح  نآ  .دومن  نآ  تفرعم  راکنا  دناوخب  ام  رب  ار  تایآ  سرادم  هدیـصق  هک  _م  يدو _ا ن_م_ عد _ت_ سا
درک مرک  مهرد  رازه  هاجنپ  دومن و  رایسب  نومءام ت_ح_س_ي_ن  ار و  نآ  مدناوخب  سپ  ناوخب .  ار  هدیـصق  نآ  لبعد !  يا  هک 

هک متشاد  نآ  عقوت  هک  متفگ  ترضح  نآ  هب  نم  دو پ_س  _ مر ما ف_ _ع_ نا غل  نآ م_ب_ هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  و 
ندرم تقو  رد  ات  ییامن  مرک  نم  هب  يا  هماج  دوخ  كرابم  ندب  ياه  هماج  زا 
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نآ تر  نآ ح_ض_ دو  _د ك_ه خ_ ند يا ب_خ_ش_ي_ _ه  ما منک و ب_ه م_ن ج_ نینچ  هک  دندومرف  مزاس ،  دوخ  نفک 
راد ها  ار ن_گ_ _ن  يا هک  دندومرف  دندومرف و  تقفـش  زین  فیطل  ( 148  ) هفشنم دندوب و  هدومن  لامع  _ت_ سا ار  تر  ح_ض_

ب_ن ف_ض_ل  نآ  زا  ب_ع_د  و  دو  ب_ _ي  هاو خ_ ظو  م_ح_ف_ و  نو  م_ص_ نآ  _ت  كر ب_ ب_ه  ك_ه 
نم هب  قار  _ن و ي_ يز راو ب_ا  _ هار یکرت  بسا  داد ، نم  هب  وکین  يا  هلـص  دوب  نومءاـم  ریزو  هک  نیت  _ سا _ يرلاوذ س_ه_ل 
ارم دندمآ و  نوریب  ام  رب  قیرطلا  عاطق  زا  ضعب  هار  يانثا  رد  دمآ  رگ  هولج  رطاخ  رد  یقارع  تدواعم  دمآرب  یتدـم  نوچ  .داتـسرف و 
دو بابـسا خ_ زیچ  چـیه  رب  فسءاـت  نم  دنتـشاذگن و  یئاـبق  هنهک  ریغ  نـم  ندـب  رب  هکناـنچ  دـندرک  تراـغ  یماـمت  ارم  ناـقیفر  و 

دندوب هتفگ  نم  هب  هک  نخـس  نآ  رد  مدرک  یم  رکفت  دندومرف و  ماعنا  نم  هب  ترـضح  هک  هفـشنم  هماج و  نآ  رب  الا  مروخ  ن_م_ي 
هور زا گ_ ها ي_ك_ي  _ گا دو ك_ه ن_ _ي ب_ هاو ظوـفحم خ_ نآ  تکرب  هب  هک  نـک  ظـفح  ار  هفـشنم  هماـج و  نـیا  هـک 

دـمآ و نم  کیدزن  هدـش  راوس  دوب  هداد  نم  هب  نیتسایرلاوذ  لهـس  _ب ك_ه ف_ض_ل ب_ن  سا نا  _ي ب_ر ه_م_ مار ح_
هد _ ها وا م_ش_ زا  تلاح  نیا  نم  نوچ  داتفا و  هیرگ  هب  هوالت )  نم  تلخ  تایآ  سرادم  هک (  دناو  ار ب_خ_ ارم  رعش  عرصم  نیا 

هفشن _ه و م_ ما دادر ج_ _ت_ سا رد  عمط  نیاربانب  مدید و  یعیش  یـصخش  نایم  نآ  رد  هک  مدو  مدر ت_ع_ج_ب ن_م_ ك_
متفگ تسا ؟  راک  هچ  نیا  اب  ار  تفگ :  تسی ؟  زا ك_ هدیصق  نیا  مودخم !  يا  هک  متفگ  صخش  نآ  هب  هدومن  ماما  ترضح 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1899 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ زا  شیب  شبحاـص  هب  تبـسن  وا  ترهـش  ار  هدیـصق  نیا  تفگ :  درک ، مهاو  ربخ خ_ نآ  زا  ارت  هک  دراد  یببـس  نم  شـسرپ  نیا  : 
ءازج مالـسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  رعاش  یلع  نب  لبعد  گ_ف_ت :  وا ك_ي_س_ت ؟  .دـنام گ_ف_ت_م :  یفخم  هک  تسا 

زا رود  نخس  هچ  نیا  تفگ :  هدمآرد  ياج  زا  صخـش  نآ  تسا ،  نم  زا  هدیـصق  نیا  منم و  لبعد  هّللاو !  متف :  سپ گ_ .اریخ  هّللا 
_ر ضا ار ح_ هل  _ فا _ل ق_ ها زا  یعمج  داتسرفب و  سپ  .دیئامن  قیقحت  هلفاق  لها  زا  متفگ :  یئوگ ؟  یم  _ت ك_ه  سا را  ك_

یل _ب_ل ب_ن ع_ عد _ن  يا ه_م_گ_ي گ_ف_ت_ن_د ك_ه  دو ، لا ن_م_ لا م_ن س_ؤ  زا ح_ _ت و  خا س_
لها لام  ج_م_ي_ع  گ_ف_ت :  مل ،  _ب_ عد _س_ت ك_ه  ناد ار ب_ه ي_ق_ي_ن  نو م_ _ت چ_ سا _ي  عاز _ خلا

ار _د و م_ا  نداد ار  لاو م_ا  _ ما عیمج  اـت  دوخ  باحـصا  ناـیم  رد  درک  ادـن  يداـنم  هاـگنآ  مدیـشخب  وـت  رطاـخ  تهج  هب  ار  هلقاـق 
رو دو ب_ه ظ_ه_ هداد ب_ نآ خ_ب_ر  زا  مـال  _ سلا هیلع  ماـما  ترـضح  هچنآ  رـس  دـندیناسر و  نما  لـحم  هب  هدـش  هقرد  ب_

(149) .دندنام نومءام  ترضح  نآ  هفشنم  هماج و  تکرب  هب  هلفاق  عی  _ي_د و ج_م_ سر

زا _ب_ل  عد نو  _ت ك_ه چ_ سا رو  _ كذ م_ مــــال )  _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضرلا را  _ب_ خا نو  ع_ي_ رد ك_ت_با (  و 
روکذـم هدیـصق  ندـناوخ  سا  _م_ تلا وا  زا  دـندمآ و  وا  دزن  هب  مق  هعیـش  دیـسر  مق  رهـش  هب  تفای و  _ي  صال _ه خ_ طرو _ن  يا

نا _ش_ يا ار ب_ر  هد  _ت و ق_ص_ي_ فر رب م_ن_ب_ر  درب و  عماـج  دجــسم  هـب  دوـخ  هارمه  ار  ناـشیا  لـبعد  دــندومن 
ها _گ_ نآ _د  ندر را ك_ وا ن_ث_ را ب_ر  _ت ب_س_ي_ عل لا و خ_ _ل ق_م م_ ها _د و  ناو خ_
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دندومن سامتلا  وا  زا  دیـسر  مق  لـها  شو  دو ب_ه گ_ هداد ب_ _ب_ل  عد هب  هک  ترـضح  نآ  كراـبم  هبج  نو خ_ب_ر  چ_
ار نآ  زا  يا  هراپ  هک  دندومن  سامتلا  هراب  رگید  .دومن  عانتما  نآ  زا  لبعد  دـشور ، نا ب_ف_ _ش_ يا هب  رانید  رازه  هب  ار  نآ  هک 
مق زا  لـبعد  نوـچ  تفاــی و  لو ن_ _ه ق_ب_ جرد نآ ن_ي_ز  _د  شور را ب_ف_ _ن_ يد راز  نا ب_ه ه_ _ش_ يا ب_ه 

ار _د و ج_ب_ه  ند _ي_ نا _ سر وا  ار ب_ه  دو  _د خ_ ندو یحاوـن ب_ نآ  هب  هک  يءاردوـخ  ناـناوج  زا  یـضعب  تـفر  نوریب 
زا ناناوج  نآ  دـنهدب  وا  هب  ار  هبج  هک  دومن  سامتلا  اجنآ  لها  زا  دـیدرگ و  زاب  مق  هب  لـبعد  .د  _ت_ن_ فر وا گ_ زا  روز  ب_ه 
مر _ جــــــــــال _د ، ندر دو ن_ك_ _ر خ_ _با كا _خ و  _ر م_ش_يا ما لا  _ت_ث_ ما _د و  ندو _ت_ن_عا ن_م_ ما وا 

ار را  _ن_ يد راز  ه_ نا  ه_م_ _د  يآ ن_م_ي  ت_و  _ت  سد ب_ه  ج_ب_ه  گ_ف_ت_ن_د  ار  _ب_ل  عد
نآ دنهد ، وا  هب  ار  هبج  نآ  زا  يا  هراپ  هک  درک  سامتلا  دـیدرگ  دـیمون  نآ  زا  نوچ  رخآ  درکن و  لوبق  _ب_ل  عد ب_گ_ي_ر ،

.دنداد وا  هب  رانید  رازه  اب  هبج  نآ  زا  يا  هراپ  هدومن  ینعم  نیا  لوبق  تعامج 

رد نو  _د و چ_ نا هدر  تراـغ ك_ ماـمتلاب  ار  وا  هناـخ  نادزد  هک  دـید  دیـسر  نطو  هب  نوچ  دومن ، تدواـعم  دوخ  نطو  هب  لـبعد 
هداد وا  هب  زین  راـنید  دـص  رب  لمتـش  يا م_ هرـص  ترـضح  نآ  مالـسلا  هیلع  اـضر  ما  _ ما تر  زا ح_ض_ _ت  قرا _ت م_ف_ قو

ره ضوع  رد  دومن و  هیدـه  قارع  هعیـش  هب  ار  نآ  لبعد  دـش  یهاوخ  جاتحم  نآ  هب  هک  راد  هاگن  ار  نیا  هک  دـندوب  هدومرف  دـندوب و 
_د مآ وا  _ت  سد _م ب_ه  هرد راز  هد ه_ هر  نآ ص_ زا  _چ_ه  نا _د چ_ن_ نداد وا  هب  مهرد  دص  رانید 
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وا رـس  رب  ار  ناـبیبط  درک و  ادـیپ  میظع  دـمر  تشاد  میظع  تبحم  وا  اـب  هـک  لـبعد  هـیرا  لا چ_ش_م ج_ _ن ح_ يا نرا  و م_ق_
وا جـال  اـم ع_ تسا و  هدـش  بوـیعم  وا  تسار  مشچ  هـک  دـنتفگ  دـندرک  رظن  وا  مـشچ  رد  نو  _ت_ن_د چ_ خا _ر س_ ضا ح_

نیا زا  _ب_ل  عد .دوـش  بوـخ  هـک  میراودـیما  مـینک و  یم  هجلاـعم  ار  وا  پـچ  دو و چ_ش_م  _ي_م ن_م_ ناو ن_م_ي ت_
دای هب  ار  وا  _ت  شاد هار  مال ك_ه ه_م_ _ سلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  هبج  هراپ  هکنآ  ات  تفای  رایسب  تفلک  دش و  كانمغ  نخس 

هب دـش  حبـص  نوـچ  تسب  نآ  زا  يا  _ه  لوا ش_ب ب_ه ع_ص_با زا  ار  وا  مشچ  دـیلام و  هیراـج  مـشچ  رب  ار  نآ  هاـگنآ  دـمآ 
(150) .دش قباس  مایا  زا  رتهب  وا  ياهمشچ  نآ  تکرب 

نآ زا  دوــب  هدوــمرف  تـمحرم  لــبعد  تر ب_ه  را ك_ه ح_ض_ _ن_ يد هّر ص_د  نآ ص_ ك_ه  _د : يو فــل گ_ م_ؤ 
و دندیرخ ، مهرد  دص  هب  ار  نآ  رانید  ره  نایعی  اذ ش_ _ هل دو  ترضح ب_ نآ  كرابم  مان  هب  كوکـسم  ینعی  دوب  هیوضر  ياهلوپ 

نآ لوا  _ه  کل هدر ب_ ن_ق_ل ن_ك_ _ا )  ضرلا را  _ب_ خا نو  ع_ي_ زا (  ما  _م_ تلا ار ب_ تیاور  هّللارون  یـضاق  نوچ 
یم هراشا  نم  دراد و  لامجا  را  _ن_ يد _ر ج_ب_ه و ص_د  كذ مر  _ جال هدر  ن_ق_ل ك_ _م_ه )  غلا ك_ش_ف  زا (  ار 

 : تسا نویع )  رد (  هچنآ  قفاوم  تیاور  لوا  هب  منک 

تر _ب_ل ب_ر ح_ض_ عد دراو ش_د  هدر ك_ه  _ت ك_ ياور قود ب_ه س_ن_د م_ع_ت_ب_ر  ش_ي_خ ص_
يا هد  م_ن ق_ص_ي_ هـــــّللا !  لو  _ سر _ن  ي_با در : ضر ك_ ور و ع_ مــــــال ب_ه م_ _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر ما  _ ما

نآ رایب  دومرف : ار ، نآ  مناوخن  یسک  يارب  امش  زا  لبق  ما ك_ه  هدرو  ما و ق_س_م خ_ يار ش_م_ا گ_ف_ت_ه  ب_
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: رعش نیا  هب  دیسر  ات  ار  تایآ  سرادم  هدیصق  دناوخ  سپ  ار 

امِّسَقَتُم ْمِهِْریَغ  یف  ْمُهَْئیَف  يرَا 

ٍتارَفَص ْمِِهْئیَف  نِم  ْمُهَیِْدیَا  َو 

: رعش نیا  هب  دیسر  نوچ  سپ  یعازخ !  يا  یتفگ  تسار  دومرف : تسیرگ و  ترضح 

ُمِهیِرتاو یِلا  اوُّدَم  اوُِرت  اِذا ُو 

ٍتاضَبَْقنُم راتْوَْالا  ِنَع  اّفُکَا 

: رعش نیا  هب  دیسر  نوچ  و  تاضبقنم ،  هّللاو  یلب ،  دومرف : درک و  فک  بیلقت  ترضح 

اِهیْعَس َماّیَا  اْینُّدلا َو  ِیف  ُْتفِخ  ْدََقل 

یئافَو َدَْعب  َْنمَْالا  وُجْرَال  ّینِا  َو 

: رعش نیا  هب  دیسر  نوچ  سپ  ربکا ، عزف  زور  ارت  دنوادخ  دنادرگ  نمیا  دومرف : ترضح 

ٍهَّیِکَز ٍسْفَِنل  َدادْغَِبب  ٌْربَق  َو 

ِتافُرُْغلا ِیف  ُنمْحَّرلا  اَهَنَّمَضَت 

: درک ضرع  دوب ؟ دـهاوخ  نآ  هب  وت  هدیـصق  ماـمت  هک  یتیب  ود  وت  هدیـصق  زا  عضوم  نیا  هب  منک  _ق ن_ حـل _ا م_ يآ دو : _ مر ف_
: دومرف هّللا ،  لوسر  نبای  امرف  قحلم 

ٍهَبیصُم ْنِم  اَهلای  ٍسوُِطب  ٌْربَق  َو 

ِتارَفَّزلِاب ِءآشْحَْالا  یَلَع  ْتََّحلَا 

اِمئاق ُهّللا  َثَْعبَی  یّتَح  ِرْشَْحلا  َیِلا 

ِتابُرُْکلا َّمَْهلا َو  اَّنَع  ُجِّرَُفی 

!؟  تسیک ربق  تسا  سوط  هب  دیدومرف  هک  يربق  نیا  هّللا !  لوسر  نبای  تفگ :  لبعد 

در _ك_ه م_ي گ_ نآ دو ت_ا  یلا م_ن_ق_ض_ي ن_م_ي ش_ _ یل ما و  _ يا و  _ت !  سا دو ق_ب_ر م_ن  _ مر ف_
_د هاو خ_ سوط ،  هب  نم  تبرغ  رد  ارم  دنک  ترایز  هک  ره  شاب  هاگآ  نم ،  راوز  هع  _ت ش_ي_ فر _د و  مآ سو م_ح_ل  ط_
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ندناوخ زا  دـناوخ  زا  لب  _ عد نو  .د پ_س چ_ _ هد ب_شا _ يزر _ مآ _ت  ما زور ق_ي_ _ه م_ن  جرد رد  دو ب_ا م_ن  ب_
_ت_ي زا س_عا _ه ش_د و ب_ع_د  نا _ل خ_ خاد تساـخرب و  ورم و  ياـج  هـک  وا  هـب  دوـمرف  ترــضح  دـش  غراـف  هدیــصق 
هدو ك_ه _ مر _م ف_ يـالو _ب_ل و گ_ف_ت م_ عد يارب  دروآ  هیوـضر  راــنید  دــص  _د و  مآ نور  _ي ب_ي_ مدا خ_

مسق ادخ  هب  تفگ :  لبعد  هد ،  رار ب_ دو ق_ رد ن_ف_ق_ه خ_ ار  _ن  يا
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ياه هماج  زا  يا  هماج  درک و  در  ار  لوپ  هر  نآ ص_ ما و  هتفگن  يزیچ  عمط  يارب  ار  هدیـصق  نیا  نم  ما و  هدـماین  نیا  يارب  نم  هک 
مداخ هب  داتسرف و  وا  يارب  هرص  اب  يزخ  هبج  ترضح  سپ  دنک ، ادی  فر پ_ دیوج و ت_ش_ كربت  نآ  هب  هک  تساوخ  ترضح 

_ب_ل عد سپ  ار ، نآ  نادرگنرب  نآ و  هب  دـش  یهاوـخ  جاـتحم  هک  ار  هرـص  نـیا  ری  وا ب_گ_و ك_ه ب_گ_ دوـمرف ب_ه 
نا _ش_ يا ب_ر  نادزد  ( 151  ( ) ناـهوق ناــیم (  هـب  دیــسر  نوـچ  .دــمآ  نوریب  ورم  زا  هلفاــق  اــب  تـفرگ و  ار  هـبج  هر و  ص_
زا ار ب_س_ت_ن_د و  _ه_ا  نآ _ت_ن_د و ك_ت_ف_ه_يا  فر ار گ_ هــــــــل  _ فا _ل ق_ ها _خ_ت_ن_د و  ير

نیا نادزد  زا  یکی  دندرک  تمـسق  ناشدوخ  نیبام  ار و  هلفاق  لاوما  دندش  کلام  نادزد  سپ  لبعد ،  دو  نا ب_ _ش_ يا هل  ج_م_
: دناوخ ماقم  نیا  رد  تبسانم  هب  لبعد  هدیصق  زا  ار  رعش 

امِّسَقَتُم ْمِهِْریَغ  یف  ْمُهَْئیَف  يرَا 

ٍتارَفَص ْمِِهْئیَف  ْنِم  ْمُهَیِْدیَا  َو 

_ه ك_ه عاز زا خ_ يدر  زا م_ گ_ف_ت :  زا ك_ي_س_ت ؟  _ن ش_ع_ر  يا _ب_ل ش_ن_ي_د گ_ف_ت :  عد
یل يالا ت_ وا ب_ ناشسیئر و  دزن  تفر  درم  نآ  سپ  ما ،  هتفگ  ار  شا  هدیصق  هک  لبعد  منم  تفگ :  لبعد  تسا ،  لبعد  وا  ما  ن_
دزن دــمآ  نادزد  سیئر  لـبعد .  داد ب_ه ق_ص_ه  ار خ_ب_ر  وا  دو پ_س  _د و ش_ي_ع_ه ب_ ناو زا م_ي خ_ ن_م_

_ر ما پ_س  ار ، هد  _د ق_ص_ي_ ناو _ب_ل خ_ عد ار ، هدیـصق  ناوخب  تفگ :  یلب ،  تفگ :  ییوت ؟  لـبعد  تفگ :  لـبعد و 
لاو _ ما _د و  ندر زا ك_ ار ب_ هـــــــــل  _ فا _ل ق_ ها ار و ك_ت_ف_ه_يا ج_م_ي_ع  وا  در ك_ه ك_ت_ف  ك_

_د ب_ه ج_ه_ت ندر در ك_ نا  _ش_ يا نا ب_ه  _ش_ يا
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(152  .) لبعد _ت  مار ك_

هب لــبعد  در  _تا ك_ فو هدو و  مــال ب_ _ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ _تا ح_ض_ فو لا  رد س_ _ب_ل  عد تدـــالو 
 . مشش لهچ و  تسیود و  هنس  شوش 

یل هب م_ي_ل ب_ه ع_ تسا  نیروهشم  هعیـش  زا  یلع  نب  _ب_ل  عد گ_ف_ت_ه ك_ه  _ي )  نا _ غا رد (  جر  _ فلاو _ با
رد هدر  ير ك_ _ بار تـــسا و ب_ اهرعـــش  نـــسحا  زا  وا  _تا ع (_ يآ سراد  هد م_ ق_ص_ي_ مـــال و (  _ سلا _ه  یل ع_
مال _ سلا _ه_م  یل _ل ب_ي_ت ع_ ها يار  هد ب_ _ي ك_ه گ_ف_ت_ه ش_ _ه_يا حد ما م_ ف_خ_ر ب_ر ت_م_

نداد هلـص  مالــسلا و  هـیلع  اـضر  ماـما  ترــضح  رب  ار  لـبعد  دورو  هـص  هدر ق_ جر ن_ق_ل ك_ _ فـلاو _ با پ_س  ( 153 .)
دو و ه_م _ه ه_يا خ_ ما زا ج_ يا  _ه  ما ار ب_ه ج_ وا  نداد  _ت  عـل _ه و خ_ يو _ ضر _م  هرد راز  ار س_ي ه_ وا  ترــضح 
دنراذگ و شنافکا  رد  ار  نآ  هک  درک  رما  نآ و  رد  دش  مرحم  هماج و  هب  ار  تایآ  سرادم  هدیصق  تشون  لبعد  هک  هدرک  ن_ق_ل 

یم وا  نابز  زا  اهنآ و  يارب  تفگ  یم  هک  يوجه  هطـساو  هب  دوب  ناـهنپ  يرارف و  دوخ و  ناـمز  ءاـفلخ  زا  دوب  فئاـخ  هتـسویپ  لـبعد 
.دندیسرت

هک مدرک  مزع  اهنت و  مدرک  هتوتیب  روباشین  رد  ار  یبش  هفیلخ ،  زا  مدوب  هدرک  رارف  هک  یناـمز  تفگ :  هک  لـبعد  زا  هدـش  تیاـکح  و 
مدوب هتسب  ار  رد  هک  یلاح  رد  مدینش  مدوب  نآ  رکف  رد  هک  ه_م_ي_ن  بش ،  نآ  رد  میوگب  رهاط  نب  هّللادبع  تهج  هب  يا  هدیـصق 

_د و مآرد هزرل  _م ب_ه  ند ب_ ُهّللا )  _م_َك  حْر _َ ِْجلَا ي ُ_ْم  ْ_ك َیل _َ ُمالَّسلَا ع _د ش_د (  نل ییادـص ب_ هک  دوخ  يور  رب 
هب هّللا !  كافاع  سرتن  تفگ :  نم  هب  توص  نآ  بحاص  سپ  دومن  يور  نم  يارب  یمیظع  لاح 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1906 

http://www.ghaemiyeh.com


دناو قار و خ_ _ل ع_ ها زا  يا  هدـنیآ  دـش  دراو  ام  رب  نمی ،  نینکاـس  زا  نج  زا  وت  ناردارب  زا  متـسه  يدرم  نم  هک  _ت_ي  سرد
نم هک  دـیوگ  لبعد  مو .  تدو ب_ش_ن_ زا خ_ ار  هدیـصق  نآ  هک  متـشاد  تسود  نم  سپ  تاـیآ  سرادـم  ارت  هدیـصق  اـم  يارب 

يارب منکن  ثیدح  ایآ  دنک  تمحر  ارت  ادخ  تفگ :  سپ  نی  _ مز داتفا ب_ر  هک  نادـنچ  تسیرگ  وا  وا و  يارب  مدـناوخ  ار  هدیـصق 
 ، نک ثیدـح  یلب  متفگ :  تبهذـم ؟  هب  کـسم  رد ت_ ار  يروا ك_ن_د ت_ تین ت_و و ي_ رد  دـنک  داـیز  هـک  یثیدـح  وـت 

_ث يد ح_ دومرف : هک  مدینـش  شتمدخ  هب  هنیدم  هب  متفر  سپ  ار  مالـسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  رکذ  مدینـش  یم  دوب  یتدم  تفگ : 
ُُهتَعیش ُِّیلَع َو  دومر : ملـس ف_ هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  _ن_ك_ه  يا شد  زا ج_ شرد  زا پ_ مرد  ار پ_ در م_ ك_

هد ربخ  دنک  تمحر  ارت  ادـخ  متفگ :  نم  دورب  تساوخ  نم و  اب  درک  عادو  سپ  .دنراگتـسر  زوریف و  وا  هعیـش  یلع و  نوُِزئاْفلا ؛  ُمُه 
(154 ،) رماع نب  نایبظ  منم  تفگ :  دوخ و  مسا  هب  ارم 

 . یهتنا

یفوک یلجب  ءاشولا  دایز  نب  یلع  نب  نسح  مود _ 

خو زا ش_ي_ _ت ك_ه  سا یفریـص  ساـیلا  رتـخد  رـسپ  تـسا و  مالــسلا  هـیلع  اـضر  ترــضح  باحــصا  زا  هفیاـط  هو  _ جو زا 
دیشاب و دهاش  تفگ :  شراضتحا  تقو  رد  هک  هدرک  تیاور  سایلا  دوخ  دج  زا  هدوب و  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  _ح_با  صا
هک يا  هدـنب  دریم  یمن  هّللاو !  دومرف : هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  مدینـش  هنیآ  ره  تسین  نتفگ  غورد  تعاـس  تعاـس ،  نیا 

سپ ار  مالسلا  مهیلع  همئا  لوسر و  ادخ و  دراد  تسود 
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(155) .دننک لا  ؤس  وا  زا  هکنآ  نودب  راب  هس  رابود و  درک  هداعا  ار  مالک  نیا  ار و  وا  دنکب  ّسم  شتآ 

_تل حر ثیدـح  بلط  تهج  هب  هک  یمق ؛  نب  یـسیع  نب  دّـمحم  نـب  _م_د  حا زا  هدر  _ت ك_ ياور _ي  سو و ش_ي_خ ط_
هک مدرک  لا  وا س_ؤ  زا  ار  _ا  شو یل  _ج_ا ح_س_ن ب_ن ع_ نآ رد  مدر  _تا ك_ قـال _ه و م_ فو مدر ب_ه ك_ ك_

تیاور نم  هب  یهد  هزاجا  هک  مراد  یم  تسود  وا  هب  متفگ  دروآ  نوچ  دروایب ، نم  يارب  ار  ناـمثع  نب  ناـبا  نیزر و  ءـالع ن  باـتک 
زا هک  متفگ  تفگ :  نک ،  عامـس  دعب  اهنآ  يور  زا  سیونب  ورب  يراد  يا  هلجع  هچ  دنک ! تمحر  ارت  ادخ  تفگ :  ار ، باتک  ود  نیا 

_ث يد يار ح_ زا ب_ _س_ت_م ك_ه  ناد _ر م_ن  گا گ_ف_ت :  نـــمیا ن_ي_س_ت_م ،  راــــگزور  ثداوــــح 
دجـسم ن_ه_ص_د نیا  رد  مدرک  كرد  نم  هکنآ  هچ  مدرک  یم  ثیدح  ذخا  رایـسب  هنیآ  ره  تسا  _ي  بلا م_ث_ل ت_و ط_

(156  ( .) دَّمَُحم ْنب  َ_ُر  ْ_ف َ_ع َ_ن_ي ج ثَّد _َ ح ار ك_ه ه_ر ي_ك م_ي گ_ف_ت ( :  _خ  زا م_ش_يا ت_ن 

بلاـط ردـق  _ل ق_م چ_ه  ها _ق  رد س_با دو ك_ه  مول م_ي ش_ _ت م_ع_ ياور _ن  يا زا  ك_ه  _د : يو فـلو گ_ م_
یمن تیاور  هدوب و  لوصا  هب  ناـشیا  داـمتعا  مه  ثیدـح و  بلط  هب  هفوک  اـت  مق  زا  دـنا  هدرک  یم  لاـحر  دـش  هک  دـنا  هدوب  ثیدـح 

دننک و یم  تیاور  وا  زا  همئا  باحصا  ءالجا  هزاجا و  خیاشم  زا  وا  هلمجلاب :  و  خیاشم ،  زا  عامـس  ای  هزاجا  اب  رگم  ار  ثیدح  دندرک 
هب هدرک  كرادت  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  رب  وا  فقو  رد  هدز  رس  وا  زا  يا  هرثع  رگا 
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 . ترضح نآ  زا  دعب  تجح  ترضح و  نآ  تماما  هب  لوق  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  ترضح  هب  وا  عوجر 

نآ هب  منک  ناحتما  هک  یلئاسم چ_ن_د  يراـموط  رد  متـشون  تفگ :  هک  وا  زا  هدرک  تیاور  بقاـنم )  رد (  بوشآ  ره  _ن ش_ با
نآ هناخ  رد  رب  هک  تیعمج  يرایسب  زا  ترضح ،  نآ  لز  يوس م_ن_ هب  مدرک  تکرح  حبـص  سپ  ار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نب  یلع 
یلع نب  نیـسح  تسیک  دـی : _ سر مد ك_ه م_ي پ_ _ يد ار  _ي  مدا لا خ_ _ن ح_ يا رد  هناـخ  رد  هـب  مدیـسرن  دوـب  ترـضح 

_ن يا تفگ :  داد و  نم  هب  يا  هتـشون  سپ  منم .  ییوج  یم  وت  هک  سک  نآ  مالغ !  يا  متفگ :  يدادـغب ؟  سایلا  رتخد  رـسپ  ءاـشو 
مدرک كرت  ترـضح و  نآ  تماما  هب  مدرک  عطق  هرهاب  هزجعم  نیا  ببـس  هب  نم  سپ  يراد !  دوخ  اـب  هک  یلئاـسم  باو  _ت ج_ سا

(157) .ار هیفقاو  بهاذم 

دّمحموبا هب  ینکم  یفوک  یلمیت  لاضف  نب  یلع  نب  نسح  موس _ 

نا _ ياور زا  دو و  هد ب_ _ي_ سر مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماـما  ترـضح  تمدـخ  هـب  هـک  هـتفگ  سلاـجم )  رد (  هّللاروـن  یـضا  ق_
بحاص دـهاز و  هلزنملا و  میظع  ردـقلا و  لیل  _ت و ج_ شاد ترـضح  نآ  هب  مامت  صاصتخا  مالـسلا و  هیلع  اضر  ماما  ترـض  ح_

دزن دـجاسم  زا  یکی  رد  تفگ :  هک  تسا  لوقنم  ناذاـش  نب  لـضف  زا  یـشاجن )  ك_ت_با  رد (  و  تاـیاور ،  رد  دوـب  هقث  عرو و 
رد هک  تفگ  یم  نایم  نآ  زا  یکی  دـنتفگ و  یم  نانخـس  مه  اب  هک  مدـید  یموق  اجنآ  رد  مدـناو  سرد م_ي خ_ ءار  زا ق_ یـضعب 

تسا ك_ه م_ا یتعامج  نیرتدباع  وا  دنیوگ و  یم  لاضف  نبا  ار  وا  هک  تسا  يدرم  هوک 
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وا دـنوش و  یم  عمج  وا  رب  ارحـص  ناغرم  هاـگنآ  دور و  یم  دورف  هدجـس  هب  دـیآ و  یم  نوریب  ارحـص  هب  وا  هک  تفگ  میا و  هد  _ يد
کیدزن ارحـص  نایـشحو  تسا و  يا  هقرخ  ای  هماج  هک  دوش  یم  نا  رود گ_م_ زا  هک  دتفا  یم  نیمز  رب  هدش  وحم  دوخ  زا  نانچنآ 

ار نا  _ش_ يا _س_ت ك_ه  نا _ت م_ؤ  _ر غ_يا _د ب_ن_با نو هد ن_م_ي ش_ _ي_ مر وا  زا  دــننک و  یم  ارچ  وا  هـب 
مدر ك_ه نا ك_ نآ س_خ_ن گ_م_ زا  _د پ_س  يو ناذا گ_ ف_ض_ل ب_ن ش_ هد .  _ل ش_ صا وا ح_ ب_ه 

شوخ یخیش  هک  مدید  ینامز  كدنا  هب  نخـس  نآ  عامتـسا  زا  دعب  هدوب و  قباس  نامز  رد  هک  تسا  یـس  لا ك_ نآ ح_ م_گ_ر 
وا اب  هک  نم  ردپ  رب  دمآرد و  رد ، زا  تشاد  اپ  رد  ( 158  ( ) زبس شفک  رب و (  رد  یسرب  ءادر  یسرب و  هماج  هک  لئامش  وکین  تروص 
يا هظحل  زا  دـعب  نوـچ  تشاد و  یمارگ  داد و  ياـج  ار  وا  تساـخرب و  وا  میظعت  تهج  نم  رد  در و پ_ مالـس ك_ مدوـب  هتـسشن 
نب یلع  نــب  نبــسح  نــیا  تــفگ :  تــسیک ؟  خیــش  _ن  يا مد ك_ه  _ي_ سر دو پ_ رد خ_ زا پ_ _ت م_ن  سا _ خر ب_
یم هوک  رد  وا  هک  دنیوگ  یم  دوب  دهاوخن  نآ  متفگ :  تسا ،  نامه  تفگ :  روهـشم !؟ لضاف  دباع  نآ  متفگ :  تسا !  لا  ف_ض_

هو رد ك_ وا ه_م_ي_ش_ه  دو ك_ه  _د ب_ هاو وا ن_خ_ هک  متفگ  زاب  دـشاب ، یم  هوک  رد  هک  تسا  نامه  نیا  تفگ  دـشاب ،
اجنآ زا  مایا  نیا  رد  وا  هک  دوب  دناوت  يا ن_م_ي  هدو  ير ب_ چ_ه ك_م ع_ق_ل پ_س_ گ_ف_ت :  _د ، م_ي ب_شا

زا هچنآ  سپ  دشاب ، هدمآ 
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نسح نامه  نسح  نیا  تسا و  تسرد  يا  هدینش  هچنآ  تفگ :  مردپ  مدرک  ضرع  ردپ  رب  مدوب  هدینش  نسح  هرابرد  دجس  _ل م_ ها
عامتـسا وا  زا  ثیداحا  بتک  زا  نآ  ریغ  ریکب و  _ن  با باتک  متفر و  وا  دزن  نم  سپ  دـمآ  یم  نم  ردـپ  شیپ  یهاگ  نسح  و  تسا . 

رد دومن و  یم  نآ  تئارق  نم  _د و ب_ر  مآ هر م_ن م_ي  _ت و ب_ه ح_ج_ شاد یم  رب  ار  دوخ  باتک  هک  دوب  رایسب  مدومن و 
فیرعت نوـچ  دوـمن ، تعجارم  هفوـک  هـب  درازگ و  جـح  دوـب  نومءاـم  نارالاسهپـس  زا  هـک  یعازخلا  نیـسحلا  نـب  رهاـط  هـک  یلاـس 

تمدخ هب  ند  _ي_ سر زا  هک م_ن  دومن  ماغیپ  وا  هب  داتـسرف و  نسح  دزن  یـسک  دـندوب  هدرک  وا  دزن  نسح  تالامک  لیاض و  ف_
دنچره دومن و  عانتما  رهاط  دزن  نتفر  زا  نسح  سپ  .دـیراد  ینازرا  نم  يوس  هب  فیرـش  مودـق  امـش  هک  مراد  سامتلا  مروذـعم  امش 

نآ هک  متـسناد  وا  يانغتـسا  نآ ،  زا  تسین و  یتبـسن  وا  اب  ارم  تفگ  درکن و  لوبق  دـندومن  بیغرت  رهاط  تاـقالم  رد  ار  وا  باحـصا 
 ) و _ع_ه )  س_با ار (  نآ  هک  دوـب  ینوتـس  دزن  هفوـک  عماـج  رد  وا  يالـصم  دوـب و  يرادـنید  يور  زا  _ه م_ن  نا هـب خ_ ندـمآ 

دید و يا  هعقاو  توم  ضرم  رد  دوب و  حطفا  هّللادبع  تماما  هب  لئاق  رمع  مامت  رد  نسح  دنیوگ و  یم  مالسلا )  هیلع  میهاربا  هناوطـسا 
 . یلاعت هّللا  همحر  دومن  قح  هب  عوجر  دیدرگرب و  هدیقع  نآ  زا 

تارا تارایز و ب_ش_ باتک (  وا  تافنـصم  هلمج  زا  هدوب و  راـهچ  تسی  _س_ت و ب_ يود لا  رد س_ _تا ح_س_ن  فو
تسا و ( 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1911 

http://www.ghaemiyeh.com


 ) باتک و  خوسنم )  خـسان و  رد (  باتک  و  هعتم )  رد (  باتک  و  دـهاو )  _ شلا باتک (  و  تالغ )  رب  در  باتک (  و  رداون )  باتک ( 
(159  .) یهتنا لاجر ، )  و ك_ت_با (  هال )  ص_ و ك_ت_با (  _م )  حال م_

ردقلا لیلج  _ي ث_ق_ه  فو یل ك_ یل ب_ج_ _ عو _ با دارزلا  لا  دار و ي_ق_ _ سلا بو  ح_س_ن ب_ن م_ح_ب_ مرا _  چ_ه_

باتک و (  باتک م_ش_ي_خ_ه ع (_ هلمج (  زا  تسا  رایسب  بتک  ار  وا  تسا و  عامجا  باحـصا  زا  دوخ و  رـصع  هعبرا  ناکرا  زا 
و ریـسفت )  باـتک (  تـسا و  قرو  رازه  وـحن  هـک  رداوـن )  باـتک (  و  قـالط )  و (  حاـکن )  و (  ضئارف )  و (  تاـید )  و (  دودـح ) 

تیاور مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  باحـصا  زا  رفن  تصـش  زا  دنک و  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـض  زا ح_ هر  غ_ي_
ثیدح ذخا  رد  وا  بیغرت  تهج  هک  هدوب  يا  هبترم  هب  وا  _ي_ت  بر رد ت_ نسح  ردپ  بوبحم )  مامتها (  هک  هدـش  لقن  هدرک و 

نب یلع  نیا  دهدب و  وا  هب  مهرد  کی  دسیونب  دنک و  عامتـسا  باثر  نب  یل  زا ع_ _ث ك_ه  يد هب ه_ر ح_ هک  دوب  هداد  رارق  وا  اب 
مـال و _ سلا هـیلع  قداـص  ترــضح  زا  دــنک  یم  تـیاور  تـسا و  هفوـک  هـعی  _ءا ش_ مـل ءـال ع_ _ جا زا ث_ق_تا و  _با  ثر

لا رد ه_ر س_ هدو و  جراو ب_ ياس خ_ ؤر  زا  باثر  نب  نامی  شردارب  مالـسلا و  هیلع  رفع  _ي ب_ن ج_ سو تر م_ ح_ض_
دندش یم  ادج  زا ه_م  نآ  زا  _د پ_س  ندو یم ن_م_ هرظانم  دندرک و  یم  عامت  _ جا ردار ب_ا ه_م  ود ب_ _ن  يا زور  س_ه 

(160) .دندومن یمن  هبطاخم  مالس  هب  یتح  مالک  هب  مه  اب  رگید  و 

ش_ي_خ
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نب نسح  نم  دـج  بس  هتفگ ن_ هک  بوبحم  نسح  نب  دّـمحم  نب  رفعج  زا  یبـیتق  دّـمحم  نب  یلع  زا  هدرک  _ت  ياور ك_ش_ي 
هّللادـبع نب  ریرج  كولمم  يدنـس  هدوب  يدـبع  بهو  نیا  بهو و  نب  رفعج  نب  بهو  نب  بوـبحم  نب  نسح  تسا ،  نینچ  بوـبحم 
ترضح نآ  زا  تفر و  مالسلا  هیلع  نین  _ؤ م_ ملار _ي_ ما تر  _ت ح_ض_ مد هب خ_ سپ  هدوب .  رگ  هرز  ینعی  دارز )  یلجب و ( 

تفگ دنک  نوریب  دوخ  تسد  زا  ار  وا  هک  تشاد  تهارک  نوچ  ریرج  دیام ، يراد ن_ _ ير _ر خ_ ير زا ج_ ار  وا  هک  دومن  سامتلا 
درک و راـیتخا  ار  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  تمدـخ  دـش  قـقحم  وا  يدازآ  نوـچ  ار و  وا  مدرک  دازآ  تسا  رح  مـالغ  نآ 

(161  .) جنپ تصش و  نس  هب  راهچ  تسیب و  تسیود و  هنس  رخآ  رد  بوبحم  نب  نسح  درک  تافو 

هکنآ اـت  دــنتفگ  یم  داّرز  ار  نـسح  دوـب  دارز  نـسح  دــج  بـهو  هـک  _ن_ يا _ظ_ه  حـال ب_ه م_ _د : يو ف_ق_ي_ر گ_
داّر ب_ه هکلب ب_گ_و س_ وـگم  دارز  بوـبحم  نب  نسح  هک  دوـمرف  یطنزب  هب  مالـسلا  _ه  یل _ا ع_ ضر ما  _ ما تر  ح_ض_
زا تر  ح_ض_ ن_ه_ي  _ن  يا و  ( 162  ( ) ِدْرَّسلا یف  رِّدـــَـق  َو  هدوـــمرف ( ،  نآرق  رد  یلا  _ك_ه ح_ق ت_ع_ نآ ج_ه_ت 

هکلب تسا  ینعم  کی  هب  ود  ره  دارس  دارز و  هک  اریز  دشاب ؛ دارز  رد  یبیع  هک  تسا  نآ  هن  دارـس  نتفگ  هب  رما  دارز و  گ_ف_ت 
يار دو ب_ _ت ك_ه ت_ا م_م_ك_ن ش_ سا نآر م_ج_ي_د  _ي_ب ب_ه ق_ غر ماــــــــمتها و ت_ يارب  نــــــــیا 

هکنانچ دشاب ؛ هدش  ذـخا  یلاعت  دـنوادخ  مالک  زا  دـشاب و  نآرق  اب  قفاوم  شتاداهـشت  _ سا شتاملک و  هک  دـنک  نانچ  ش_خ_ص 
تر نآ ح_ض_ لا  رد ح_ هد  تیاور ش_
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.دوب عزتنم  دیجم  نآرق  زا  همه  دروآ  یم  هک  اهلثم  وا و  باوج  وا و  نخس  مام  ك_ه ت_

ردقلا لیلج  ير ق_م_ي ث_ق_ه  _ع_ شا هّللاد ب_ن س_ع_د  مدآ ب_ن ع_ب_ _ا ب_ن  ير _ كز پ_ن_ج_م _ 

مدرک ضر  ع_ مدآ ك_ه گ_ف_ت :  نب  ایرکز  زا  هدرک  تیاور  یشک  خیش  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  دزن  دوب  تلزنم  بحاص 
 ، هدش رایسب  ناشیا  نایم  رد  ناهیفس  هک  دوخ  تیب  لها  نای  زا م_ مور  نوریب  مهاوخ  یم  نم  هک  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  هب 
 ( _ت ها نآ س_ف_  ) نا _ش_ يا زا  دو  _ع م_ي ش_ فد _ط_ه ت_و  ساو هـــب  هـــک  اریز  نـــکم ؛  راــــک  نـــیا  دوــــمرف :

هدرک تیاور  و  مالسلا .  هیلع  مظاک  نسحلاوبا  ترـضح  هطـساو  هب  دادغب  _ل  ها زا  ددر  _ع م_ي گ_ فد نا ك_ه  ه_م_چ_ن_
هب درک  ضرع  تـفگ :  هـک  تـسا  مالـسلا  هـیلع  اـضر  ترـضح  باحـصا  زا ث_ق_تا  _ي ك_ه  ناد بیــسم ه_م_ نـب  یلع  زا 
زا _م  سر امـش ب_ تمدـخ  هب  مناوـت  یمن  تقو  همه  تـسا و  رود  نـم  هار  هـک  مـال  _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر ما  _ ما تر  ح_ض_
؛ )  اْینُّدـلا ِنیِّدـلا َو  یَلَع  ِنُومءاَْـملا  ّیِمُْقلا  َمَدآ  ْنب  اَّیِرَکَز  ْنِم  دوـمرف ( : ترـضح  ار ؟ دوـخ  نید  ماـک  _ حا _ذ ك_ن_م  خا ك_ي 

نآ هب  مدآ  نب  ایرکز  هک  تاداعس  هلمج  زا  ایند و  نید و  رب  تسا  نومءام  هک  یمقلا  مدآ  نب  ایرکز  زا  ار  دوخ  نید  ملاعم  ریگب  ینعی 
_ي_ل مز دش و  فرشم  جح  يارب  هکم  هب  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترض  لا ب_ا ح_ دوب ك_ه ي_ك س_ نآ  دش  زئاف 

(163) .دوب ترضح  نآ  لمحم  _ت ك_ه ه_م  سا نآ  دار  ار م_ _ ها ظ_ دو ت_ا م_ك_ه ،  تر ب_ نآ ح_ض_

لها رثــکا  هدو  _ مر _ل ق_م ف_ ها حد  رد م_ هدر ك_ه  ن_ق_ل ك_ _خ ق_م )  يرا ت_ زا (  _ي  سل _ه م_ج_ مــال و ع_
ربمغیپ دنشاب و  یم  نییرعشا  زا  مق 
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و ه_م ْمِهِریبَک . )  ْمِهِریغَص َو  َنییرَعشَِالل  ْرِفْغا  َّمُهّللَا  هتفگ ( :  ناشیا و  قح  رد  هدرک  شزر  _ مآ _يا  عد ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
لوا ك_س_ي ك_ه هـک  تـسا  نآ  ناـشیا  رخاـفم  زا  مـنا و  _ش_ يا زا  _د و م_ن  نا زا م_ن  نو  _ ير _ع_ شا هدو  _ مر ف_

اضر ماما  ترضح  هکنآ  تسا  ناشیا  رخافم  زا  زی  دوب و ن_ يرعضا  دیعس  نب  هّللادبع  نب  یـسوم  مق ،  هب  ار  یگعیـش  درک  _ر  ها ظ_
ار ـال  _ع ك_ن_د ب_ فد _د  نواد خ_ ير ،  _ع_ شا هّللاد ب_ن س_ع_د  نب ع_ب_ مدآ  نب  اـیرکز  هب  دومرف  مالـسلا  هیلع 

هیلع رفعج  نب  یـسوم  ربق  هطـساو  هب  دادـغب  لها  زا  ار  الب  دـنک  یم  عفد  هک  ناـن  _ل ق_م ه_م_چ_ ها زا  ب_ه س_ب_ب ت_و 
مالـسلا مهیل  _ه ع_ مئا رب  رایـسب  ياه  کلم  اه و  هعرزم  دندرک  فقو  ناشیا  هکنآ  تسا  ناشیا  _ر  خا زا م_ف_ و ه_م  مال .  _ سلا

دندرک مارکا  مالـسلا  مهیلع  همئا  _ك_ه  نآ مـال و  _ سلا مهیلع  همئا  يوـس  هب  دنداتـسرف  سمخ  هک  یناـسک  لوا  دـنناشیا  هکنآ  و 
ایرکز سیردا و  نب  نایرکز  ریرجوبا  .دنـشاب  یم  تعامج  نآ  زا  هک  اهنفک  اه و  هفحت  اه و  هیدـه  هب  ار  ناشیا  زا  يرایـسب  تعاـمج 

(164  .) یهتنا ناشیا ،  ریغ  دعس و  نب  هّللادبع  نب  یسیع  مدآ و  نب 

لوا زا  مال  _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر ماما  ترضح  رب  مدش  دراو  تفگ :  هک  مدآ  نب  ایرکز  زا  ربتعم  دنس  هب  هدرک  تیاور  یشک  خیش 
: ) دومرف ینعی  وا  رب  دومرف  محرت  وا و  زا  ارم  درک  لا  ؤس  ترـضح  سپ  یمق ،  سیردا  نب  اـیرکز  ریرجوبا  دوب  هدرم  هزاـت  ش_ب و 

ُرْجَْفلا ََعل  _َ ّ_ي ط َ_ت ُ_ُه ح ثِّد _َ حَا ُ_ن_ي َو  ثِّد _َ ُ_ح ْلَزَی ي َْمل  ُهّللا َو  ُهَمِحَر 
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حبـص ات  وااـب  متفگ  یم  نخـس  نم  نم و  اـب  تف  _ت_ه س_خ_ن م_ي گ_ سو و پ_ي_ رْجَْفلا ؛ )  یَّلَـصَف  ُمـالَّسلا  ِْهیَلَع  َماـقَف 
(165  .) تشاذگ رجف  زامن  تساخرب و  ترضح  سپ  درک  عولط 

نخـس _ا  ير _ كز دـندوب و ب_ا  رادـیب  حبـص  ات  ترـضح  ار  بش  نآ  هک  تسا  نآ  تیاور  نیا  رهاظ  هک  _د : يو فل گ_ م_ؤ 
لوسر ترضح  لاح  رد  هکنانچ  رارسا  مولع و  هرکاذم  زج  تسین  نآ  دشاب و  همهم  یلیخ  بلاطم  نانخس  نآ  دیاب  سپ  دندومرف  یم 

 : هدش لقن  نیمه  هب  بیرق  هنع ،  هّللا  یضر  ناملس  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 

ِ_ْن ٌِسل م _ْ َ_ج هّللا ع_ن_ه م _ي  ضر َناْملَِـسل  َنَاـک  َْتلاـق : َهَِشیاـع  ْنَع  اـْنیَوَر  ْدَـق  َلاـق : ِباـعیتْسِْالا  ِنَع  ِدـیدَْحلا  ِیبَا  ُْنبا  َيَوَر  ) 
ِهّللا ِلو  _ُ سَر یل  _َ ُ_ن_ا ع بـِل _ْ َ_غ َدا ي ّ_ي ك_ َ_ت ْ_ِل ح یَّللا ِیف  ِهـِب  ُدِّرَفَتَی  ملــس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یل  ِهـّللا ص_ ِلو  _ُ سَر

(166  ( .) مل هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  ص_

ار ب_ه نآ ش_ب  مــــال  _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر تر  _د ك_ه ح_ض_ يآ رد م_ي  _ت  ياور _ر  ها زا ظ_ _ه  کـــــل ب_
_ط_ه ساو ب_ه  م_گ_ر  دو  ن_ب_ _ن  يا و  _د  ندر ن_ك_ اد  پ_ي_ لا  _ت_غ_ شا _ه  یل _ یل _ل  فو ن_

نآ رد  قودص  خیـش  تسا .  ملع  هرکاذـم  نآ  هدوب و  لضفا  هک  يز  _د ب_ه چ_ي_ نا _ت_ه  شاد لا  _ت_غ_ شا _ك_ه  نآ
تسیب و ي_ك_م و ب_ي_س_ت و بش  درادب  ایحا  هک  یسک  و  هدومرف :  هیماما  بهذم  زا  خیاشم  رب  هدومرف  الما  هک  یـسلجم 

(167  .) تسا لضفا  وا  مل پ_س  هر ع_ _ كاذ ار ب_ه م_ نا  _ض_ مر ها  مو م_ س_

شمع رـسپ  ربق  تسا  وا  راوج  رد  تسا و  فورعم  ریبک  ناخیـش  هب  هفورعم  هطوحم  رد  مق  ناتـسربق  طـسو  رد  وا  ربـق  هلمجلا :  و ب_
نب هّللادبع  نب  سیردا  نب  ایرکز 
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قداــص و ترـــض  _ح_با ح_ صا زا  ك_ه  ب_ه ض_م ج_ي_م )   ) _ر ير _ جو _ با فورعم ب_ه  یمق  يرعـــشا  دـــعس 
وا راوج  رد  مه  مالـسلا و  هیلع  اضر  ترـضح  ماما  دزن  هدوب  تلزنم  بحاص  مالـسلا و  مهیلع  اضر  ترـضح  یـسوم و  ماما  ترـضح 
رد تسا و  لیلج  هقث و  تسا و  مدآ  نب  ایر  _ كز ردارب  دنزرف  هک  يرعشا  دعس  نب  هّللادبع  نب  مدآ  نب  قاحسا  نب  مدآ  تسا  نوفدم 

هدرمش مالسلا  امهیلع  داوج  ترضح  اضر و  ترضح  باحصا  رد  مدآ  نب  ایرکز  هدش و  هدرمش  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  باحصا 
 . هدش

يرباس عایب  یفوک  یلجب  دّمحموبا  ییحی  نب  ناوفص  مشش _ 

شنءاش تلالج  هیل  _ه ع_ مال هّللا و س_ تاولص  اضر  ترـضح  دزن  تلزنم  بحاص  ملـسم و  هیقف  لیبن  عرو  دهاز  دباع  لیلج و  هقث 
تسا روطـسم  دواد )  نبا  باتک  و (  هصالخ )  رد (  هدو :  _ مر ف_ نینم )  ؤملا  سلاجم  بحاص (  .دوش  رکذ  هک  تسا  نآ  زا  هدایز 

دو و مال ب_ _ سلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  نایوار  زا  ناشیا و  ریغ  ثیدح و  باحـصا  دزن  دوب  دوخ  نامز  لها  قثوا  وا  هک 
هقث ار (  ناوفـص  ( 168  ( ) تــسر ف_ه_ رد ك_ت_با (  _ت و  شاد _ي ع_ظ_ي_م  تــلز تر م_ن_ نآ ح_ض_ دز  ن_

(169  .) هتفگ نیع ) 

مل رد ع_ هدو و  تیاور ن_م_ ناوفص  هچره  حیحصت  رب  ام  باحـصا  دنا  هدرک  عامجا  هک  هتف  ور ك_ش_ي گ_ _م_ عو _ با و 
نامعن نب  یلع  بدنج و  نب  هّللادـبع  اب  دوب  کیرـش  تراجت  لا  رد م_ ناو  _د و ص_ف_ نا _ت_ه  شاد مل  ار م_س_ وا  ف_ق 

.دـندرازگ یم  زاـمن  _ع_ت  كر ها و ي_ك  يزور پ_ن_ج_ رد  نا  _ش_ يا زا  دـندوب و ه_ر ي_ك  ناـنم  ؤـم  هلمج  زا  هـک 
ناشیا زا  کی  ره  هک  دندومن  دهع  _گ_ر  يد اب ه_م_ مارحلا  تیب  رد  سپ 
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دهع نآ  رب  دنام  ناشیا  زا  ناو ب_ع_د  نو ص_ف_ .دراد چ_ ار ب_ وا  هزور  درازگب و  ار  وا  ياهزامن  دـنام  يرگید  زا  دـعب  هک 
_ت و شاد هزور م_ي  ها  لا س_ه م_ رد ه_ر س_ دراز و  زا م_ي گ_ _ع_ت ن_م_ كر هاجنپ و س_ه  دـص و  کی  زور  ره 

یم اج  هب  ربارب  ود  ناشیا  يارب  زا  درک  یم  دوخ  يارب  زا  هک  یعربت  ره  نینچمه  دومن و  یم  جارخا  راـب  هس  ار  دوخ  لا  _تا م_ كز
زا یـضعب  رد  هک  دو  يا ب_ _ب_ه  تر وا ب_ه م_ عرو  و  دوـمرف ! یم  هیدـه  نـم  ؤـم  ناردارب  نآ  حور  هـب  ار  نآ  باوـث  دروآ و 
وا را ب_ه  _ن_ يد ود  _ع_ت  يدو _ق  ير وا ب_ه ط_ _ب_با  حا زا  هتفرگ ب_ع_ض_ي  هیارک  هب  ار  یـسک  رتـش  اـهرفس 

.داهنن راب  نایم  رد  ار  نآ  دیبلطن  نذا  ات  دوخ  يرا  زا م_ك_ ناو  _د ص_ف_ نا _ سر _ه  فو _ل ك_ ها ار ب_ه  نآ  داد ك_ه 
(170  .) یهتنا

ققحم ینابر و  ملاع  لجا  خیـش  لـمع  _ن  يا رد  راو  _ گرز _ن ب_ يا در ب_ه  اد ك_ _ت_ قا ك_ه  _د : يو فل گ_ م_ؤ 
يوصق تیاغ  هب  سد و ف_ض_ل  _د و ق_ هز يو و  عرو و ت_ق_ رد  هک  یفجن  یلیبدرا  دـمحا  الم  دـنوخآ  موحرم  ینادـمص 

ُهَْنَیب َو انَْنَیب َو  ُهّللا  َعَمَج  نیرّخءاتم  نیمّدقتم و  رد (  وا  يارب  زا  يدننام  مدینشن  هدومرف  هّللا  همحر  یـسلجم  همالع  هک  يدح  هب  هدیـسر 
یلام فر  _ شا _م_ي_ن ب_ه ن_ج_ف  ظا زا ك_ دوخ  رافسا  زا  رفـس  کی  رد  هک  هدش  تیاور  ( 171  ( .) نیرهاّطلا ِهمئَا  ْنَیب 

فجن هب  هک  داد  يو  هب  يذـغاک  دادـغب  لـها  زا  یکی  دـیا  تکرح ن_م_ تساوخ  نوچ  دوـبن  هارمه  شبحاـص  دوـب و  هدرک  هیارک 
فجن هب  هدای  _ن پ_ کل _ت  فر ار گ_ ذغاک  نآ  راوگرزب  نآ  دناسرب ،
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(172  .) متشادن ار  همیقر  لمح  نذا  يراکم  زا  نم  هک  دومرف  تشگن و  راوس  ار  بوکرم  نآ  تفر و 

رو _ كذ ققحم م_ عرو  ترثـک  طاـیتحا و  تدـش  رب  دراد  تلـالد  هک  روطناـمه  تیاـکح  نیا  ك_ه  _د : يو ف_ق_ي_ر گ_
ار نآ ج_ن_با  دو  هک م_م_ك_ن ب_ اریز  ینید ؛  ردارب  تجاح  ءاضق  هب  موحرم  نآ  مامتها  ترثک  رب  دراد ن_ي_ز  تلـالد 

.دوش توف  وا  زا  تلیـضف  نیا  هک  تساوخن  نکل  لو ن_ك_ن_د  ار ق_ب_ بو  نآ م_ك_ت_ دروا و  رذ ب_ي_ ك_ه ع_
ات هدرمـش  هجح و  هجح و  هجح و  زا  تسا  لضفا  ینم  ؤم  درم  تجاح  ءاضق  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  اـنامه 

دیــسر یم  تداـبع  تیاـهن  هـب  يدــبا  ها ع_ _ گر _ل ه_ یئار _ سا رد ب_ن_ي  هد ك_ه  _ت ش_ ياور و  ( 173  !) ح_ج هد 
(174) .ار مدرم  ياهتجاح  رد  ندرک  یعس  ششوک و  تادابع  همه  زا  درک  یم  رایتخا 

رد صیرح  گرگ  ود  دومرف : مالـسلا  هیلع  نسحلاوبا  ترـضح  هک  تسا  لوـقنم  دـال  زا م_ع_م_ر ب_ن خ_ هل :  _م_ جـلا و ب_
رد تسایر  بح  زا  تسین  رتشیب  ناشررض  دنشا  اهنآ ن_ب_ اب  اهنآ  ياهنابش  هک  ینادنفـسوگ  رد  دندش  عقاو  هک  دنفـسوگ  نتـشک 
زا ناوفص  هک  هدومرف  یسوط  خیـش  و  ( 175) .ار تسایر  دراد  یمن  تسود  ناوفص  نکل  دومرف : نآ  زا  سپ  ناملـسم ،  صخـش  نید 
نب نیسح  ياهباتک  دننام  هدرک  فینـصت  رایـسب  بتک  هدرک و  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  _ح_با  صا زا  چ_ه_ل ن_ف_ر 

رد ییحی  نب  ناوفـص  هک  درک  و ش_ي_خ ك_ش_ي ن_ق_ل  ( 176  .) مالسلا هیلع  یـسوم  نسحلا  یبا  نع  لئاسم  هل  و  دیعس ،
نفک طونح و  وا  يارب  مالسلا  هیلع  ّ_د ت_ق_ي  ما م_ح_م _ ما تر  ح_ض_ در ، تافو ك_ هفرشم  هنیدم  رد  هد  تسیود و  هنس 

رما داتسرف و 
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.وا رب  دناوخب  زامن  هک  ار  یسوم  نب  لیعامسا  دومرف :

تسا یسابع  روصنم  یلوم  رفعجوبا  عیزب  نب  لیعامسا  نب  دّمحم  متفه _ 

را نا و ب_س_ي_ _ش_ يا زا ث_ق_تا  _ي_ه و  ما _ ما _ف_ه  _يا ط_يا حــــــــــل زا ص_ ث_ق_ه و ص_ح_ي_ح 
هدرک كرد  تـــسا و  مالــــسلا  اـــمهیلع  _ا  ضر _ي و  سو _س_ن م_ حـــلاو _ با تر  _ح_با ح_ض_ صا زا  _ل و  یل ج_

یلع ردقلا  لیلج  هقث و  دندوب و  ءارز  دادع و  رد  عیزب  نب  هزمح  نب  دـمحا  وا و  هک  تسا  تیاور  ار و  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـض  ح_
.دنهدب عیزب  نب  لیعامسا  نب  دّمحم  هب  ار  شیاهباتک  هک  درک  تیصو  تسا  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  باحصا  زا  هک  نامعن  نب 

ُهّللا َرَّو  _َ َ_ْن ن _ي_َن م ِملا _ّ ظلا ِباْوبَاـِب  یلاـعَت  َكَراـبَت َو  ِهّلل  َّنِا  مالـسلا :  _ه  یل _ا ع_ ضِّرلا َلا  ُهَّنَا ق_ ّ_ي  _ش کـْلا يَوَر  َو  ) 
َنِم َنینِمْؤُْملا  ءاَْـجلَم  ْمُهَّنـال  َنیِملْـسُْملا  َروـُُما  ِِهب  ُهّللا  َِحلُْـصی  ِِهئاـِیلْوَا َو  ْنَع  ْمِِهب  َعَفْدَِـیل  ِدـالِْبلا  ِ_ي  َُهل ف َنَّک  _َ َنا َو م _ هْر _ُ ْبلا ِ_ِه  ب
ْنَا یلا  اّـقَح  َنُونِمْؤُْملا  ُمُه  َکـئلُوا  ِهمَلَّظلا  ِراد  یف  ِنِمْؤُْملا  َهَعْوَر  ُهّللا  ْنِمْؤـُی  ْمِِهب  اـِنتَع  ِ_ْن ش_ي_ ِهَجاـْحلاوُذ م ُعْزفَی  ْمِْهَیِلا  ِرَرَّضلا َو 

ْمُهَعَم ُنُوکَی  َلاق : َكاد ؟ _ِ ُهّللا ف َِینَلَعَج  اذاِمب  َْتنَا  َلاق : ُهَّلُک ، اذـه  َلاَنل  هّللا  َءاـش  َْول  ْنَا  ْمُکِدـْهَا  یلَع  اـم  مالـسلا :  _ه  یل َلا ع_ ق_
(177  ( .) ُدَّمَُحمای ْمُْهنِم  ْنُکَف  اِنتَعیش  ْنِم  َنینِمْؤُْملا  یَلَع  ِروُرُّسلا  ِلاخْدِِاب  انُّرُسَیَف 

وا يارب  تر  دـیامن ح_ض_ دوخ  نفک  هک  تساوخ  ینهاریپ  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  زا  هک  تسا  ناـمه  ّ_د  _ن م_ح_م يا و 
.درک تافو  هکم _  قیرط  رد  تسا  یلزنم  مسا  هک  دیف )  رد (  دّمحم  دنکب و  ار  وا  ياه  همکت  هک  دومرف  رما  داتسرف و 

ير ك_ه الا ش_ع_ ییحی  نب  دمحا  نب  دّمحم  زا  هدرک  تیاور  حیحـص  دنـس  هب  هیولوق  _ن  با _ل  یل ش_ي_خ ث_ق_ه ج_
یل ب_ن رد ف_ي_د ب_ا ع_ م_ن  گ_ف_ت : 
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تفگ نم  يارب  لـاله  نب  یلع  سپ  عـیزب  نب  لـی  _ _م_عا سا ّ_د ب_ن  _م س_ر ق_ب_ر م_ح_م يد _ه ش_ ناور لـال  ب_
دوخ و نم  ؤم  ردارب  ربق  دزن  هب  دیایب  هک  ره  دومرف : هک  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  درک  تیاور  نم  يارب  ربق  نیا  بحاص  هک 
و تمایق ،  زور  گرزب  سرت  ینعی  ربکا ، عزف  زا  ددرگ  نیا  ار ، ُهاْنلَْزنَا )  اـّنِا  هروس (  دـناوخب  هبترم  تفه  دراذـگ و  وا  ربق  رب  _ت  سد
هب ور  ربق  رـس  دزن  رد  دّـمحم  عیزب  نبا  ربق  رـس  میتفر  لال  یل ب_ن ب_ دّـمحم ب_ن ع_ اب  هتفگ  يوار  هک  تسا  رگید  تیاور  رد 
ره مال ك_ه  _ سلا هیلع  داوج  ترضح  زا  دینش  هک  ربق  نیا  باص  ارم  داد  ربخ  تفگ :  داد و  رارق  دوخ  ولج  ار  هتسشن و ق_رب  هلبق 

ُهاْنلَْزنَا ّانِا  دناوخب (  ربق و  رب  ار  دوخ  تسد  دراذگب  دنک و  هلبق  هب  ور  وا و  ربق  دزن  دنیـشنب  ار و  دوخ  نم  ؤم  ردارب  ربق  دـنک  ترایز  هک 
(178) .ربکا عزف  زا  دوش  نمیا  هبترم  تفه  ار  ِرْدَْقلا )  ِهَْلَیل  یف 

لمتحم تسا و  ربخ  رهاظ  هکنانچ  دـشاب  هدـنناوخ  يارب  تسا  نکمم  ربکا )  عزف  زا (  ندوب  نمیا  نیا  ك_ه  _د : يو فل گ_ م_ؤ 
ربق ترایز  هب  هّللا  همحر  دیهش  خیش  هک  يا  هعومجم  رد  مدید  نم  .دوش و  یم  رهاظ  تایاور  ضعب  زا  هکنانچ  دشاب  تیم  يارب  تسا 

_ب حا زا ص_ ن_ق_ل م_ي ك_ن_م  دو : _ مر _ت و ف_ فر _ه  مــال هـّللا ع_ _ه  يآ _ن  با نـیققحملا  رخف  دوــخ  داتــسا 
ردارب ربق  دنک  ترایز  هک  ره  هک  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  شدجام  دلاو  زا  درک  وا ن_ق_ل  _ن ق_ب_ر و  يا
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: دیوگب ار و  ردق  هروس  وا  دزن  دناوخب  ار و  دوخ  نم  ؤم 

ِِهب ُلِصَتام  َِکتَمْحَر  ِ_ْن  ِ_ْم م ْ_ه َیِلا ْنِکْـسَا  اناوْضِر َو  َْکنِم  ْمُهْدِز  ْمُهَحاوْرَا َو  َْکَیِلا  ْدِـعاص  ْمِِهبُونُج َو  ْنَع  َضرَْْالا  ِفاج  َّم  _ُ هّللَا ) 
 . تیم هدنناوخ و  ربکا ، عزف  زا  دوش  نمیا  ٌریدَق . )  یَش ٍء  ِّلُک  یلَع  ْمُهَتَشْحَو  ُِسنُوت  ْمُهَتَدْحَو َو 

_ي_ل و _م_عا سا ّ_د ب_ن  تلــــــــال م_ح_م دراد ب_ر ج_ تلـــــــــالد  _ي ك_ه  _يا هز هــــــــل چ_ي_ زا ج_م_ و 
هد _ت ك_ه ن_ق_ل ش_ سا يز  نآ چ_ي_ مال  _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر ما  _ ما تر  _ش ب_ه ح_ض_ صا _ت_ص_ خا

_ه مـال شر ع_ تدـالو پ_س_ بش  رد  هک  مولعلارحب _  یئاـبطابط  همـال  دـلاو ع_ _ض_ي _  تر زا ج_ن_با س_ي_د م_
_ي_ل ب_ن _م_عا سا نــب  دــّـمحم  هــیلع  هــّللا  تاولـــص  اــضر  ماــما  تر  _د ك_ه ح_ض_ يد باو  رد خ_ رو  _ كذ م_

عمش نآ  یئانشور  دش  دنلب  سپ  مولعلارحب ،  دلاو  هناخ  ماب  رب  درک  نشور  ار  عمش  نآ  یعمـش و  اب  دا  _ت_ سر ار ف_ _ع  يز ب_
.دوش یمن  هدید  نآ  تیاهن  هک  يدح  هب 

_ي فا دو و ك_ رو خ_ هب ن_ ار  اـیند  درک  نشور  هک  هدوـب  موـلعلارحب  همـالع  عمـش ،  نآ  هک  تـسین  یکـش  دـیوگ : ری  ف_ق_
تهاـقف و نآ  اـب  هیلع  هّللا  ناوـضر  ءاـطغلا  فشاـک  رفعج  خیـش  جاـح  باـنج  _رب  كا وا ك_ه ش_ي_خ  تلـال  رد ج_ _ت  سا
_د هد ب_شا _ي_ سر _ر  تاو دو و ب_ه ت_ هماــمع خ_ کــنح  هـب  ار  وا  نــیلعن  كاــخ  دــنک  كاــپ  تلــالج  تساــیر و 

تارهاب تامارک  دشاب  هدش  لقن  ررکم  فیرـشلا و  _ه  جر هّللا ف_ ما ع_ص_ر ع_ج_ل  _ ما _تا  قال وا ب_ه م_ فر  ت_ش_
تدالو هرهاقلا  تازجعملا  هرهابلا و  تاـمارکلا  بحاـص  دـیامرف  وا  قح  رد  رهاوج  _ب  حا _ظ_م ص_ عا خیـش  هک  يدـح  هب  وا  زا 

لا تشه س_ هاجنپ و  بیرق  جنپ  هاجنپ و  دص و  رازه و  هنس  رد  دش  عقاو  یلعم  يالبرک  رد  شفیرش 
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نیا اـب  دـش  قباـطم  شتوف  خـیرات  درک و  بورغ  يرغ  هب  بیرغ  هدزاود  تسیود و  رازه و  هنـس  رد  دوب و  هوـل گ_ر  شرو ج_ ن_
.اهیداه اّدِج َو  اهُّیِدْهَم  عرصم 

 ( هلمهم نیس  هطقن و  کی  ءاب  فاق و  هب   ) سوباق نب  رصن  متشه _ 

_ت سا تلز  بحاـص م_ن_ مالـسلا و  مهیلع  اـضر  ترـضح  رفعج و  نب  یـسوم  قداـص و  ترـضح  زا  دـن  _ت م_ي ك_ ياور
مـــــــال _ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ _ي_ل ح_ض_ كو هدو ك_ه  _ مر _ي ف_ سو ش_ي_خ ط_ نا .  _ش_ يا دز  ن_

وا و  _ت  سا تر  ح_ض_ نآ  _ي_ل  كو وا  ك_ه  ن_ش_د  _س_ت_ه  ناد و  لا  س_ ب_ي_س_ت  تد  م_ دو  ب_
تر تاقث ح_ض_ هصاخ و  زا  ار  وا  داـشرا )  رد (  و ش_ي_خ م_ف_ي_د  ( 179  ) دو _ل ب_ ضا يدر خ_ي_ر و ف_ م_

تیاور هتفگ و  ترضح  نآ  هعیش  زا  عرو و ف_ق_ه  مل و  _ل ع_ ها زا  ار  وا  هدر و  مال ش_م_ _ سلا _ه  یل _ي ع_ سو ما م_ _ ما
ك_ه هدر  ك_ _ت  ياور وا  زا  ك_ش_ي  ش_ي_خ  و  ( 180) .ار مـال  _ سلا _ه  یل اــضر ع_ ترــضح  رب  صن  وا  زا  هدرک 
رد رب  ارم  دروآ  ارم و  تـسد  ترــضح  نآ  تـفرگ  سپ  مالــسلا  هـیلع  یــسوم  نسحلاوـبا  ترــضح  لزنم  رد  مدوـب  گ_ف_ت : 
دنک یم  رظن  نآ  رد  هک  _ت  سا یباـتک  شتـسد  رد  ار و  مالـسلا  هیلع  یلع  شرـسپ  مدـید  دوشگ  ار  رد  سپ  هنا  زا خ_ _ي  قا _ طا

 . تسا وت  رسپ  نیا  يرآ ،  متفگ :  ار ؟ نیا  یسانش  یم  رصن ! يا  نم :  هب  دومرف  سپ 

رظن هک  تسا  يرفج  نیا  دوـمرف : هن ،  متفگ :  دـنک ؟ یم  رظن  نآ  رد  هک  یباـتک  نیا  تـسیچ  یناد  یم  يا ن_ص_ر ! دو : _ مر ف_
.ربمغیپ یصو  ای  ربمغیپ  رگم  نآ  رد  دنک  یمن 

نـسحلاوبا ترـض  تافو ح_ ربخ  ار  وا  دمآ  ات  تماما  باب  رد  دشن  لصاح  بیر  کش و  رـصن  يار  ك_ه ب_ _د : يو يوار گ_
 . مالسلا هیلع 
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تردپ زا  نم  هک  درک  ضرع  مال  _ سلا _ه  یل _ي ع_ سو ما م_ _ ما ترضح  تمدخ  یتقو  هک  روکذم  رـصن  زا  هدرک  تیاور  زین  و 
تر نآ ح_ض_ _ي ك_ه  نا _ مز پ_س  در ، ار ت_ع_ي_ي_ن ك_ باــنج ش_م_ا  نآ  وا ، زا  دـــعب  ماـــما  زا  مدیـــسرپ 
ماما هک  ارم  هد  ربخ  سپ  متفگ  وت  رد  ار  تماما  مباحصا  نم و  دنتفر و  لامـش  مدر ب_ه ي_م_ي_ن و  م_ دو ، _ مر _تل ف_ حر

(181  .) مالسلا هیلع  یلع  مرسپ  دومرف : تسا ؟  مادک  وت  دالوا  رد  وت  زا  دعب 

یقت دّمحم  ماما  رفعجوبا  ترضح  دابعلا ، عیمج  یلع  هّللا  هجح  دابو و  فکا  ما ك_ل ع_ _ ما _خ  يرا رد ت_ _م :  هدزا با ي_ ب_
دا الا م_ج_ هدالوا  هئا و  _ بآ یل  _ه و ع_ یل هّللا ع_ تاولص  داوج 

مالسلا هیلع  داوج  ترضح  بسن  هینک و  بقل و  مسا و  تدالو و  خیرات  رد  لوا :  ف_ص_ل 

ای ناضمر  رهـش  مهدزون  رد  هک  تسا  نآ  خیاشم  املع و  نیب  رهـشا  تسا .  فالتخا  ترـضح  نآ  تدالو  خیرات  رد  ناد ك_ه  ب_
هیحان ياعد  رد  هدرک و  رکذ  بجر  مهد  رد  ار  فیرش  تدالو  شایع  نبا  و  هدش ،  دلوتم  هفرشم  هنیدم  رد  جنپ  دص و  هنـس  نآ  همین 

 : هسدقم

 . تسا وا  لوق  دی  ؤم  ( 1  ( .) ِبَجَْتنُْملا ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ِِهْنبا  یناّثلا و  ٍِیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ٍبِجَر  یف  ِْنیَدُولْوَْملِاب  َُکلَئْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ) 

بختنم و رات و  و م_خ_ تسا ،  داوج  یقت و  شفیرش  باقلا  رفعجوبا و  وا  روهشم  تینک  دّمحم و  بانج  نآ  _ف  ير _م ش_ سا
یلاعت قح  زا  هکنآ  يارب  دنتفگ  یقت )  ار (  ترضح  نآ  هک  هدومرف  قودص  خیش  هدش ،  هتفگ  زین  اهنیا  ریغ  ملاع و  عناق و  یـضترم و 

لاـح نو ب_ا  _ مءا _ت_ي ك_ه م_ قو رد  نو  _ مءا زا ش_ر م_ _ت  شاد ها  ار ن_گ_ وا  زع و ج_ل  دـنوادخ  سپ  دیــسرت 
قح سپ  دـیناسر  لتق  هب  ار  بانج  نآ  هک  درک  نامگ  هکنآ  اـت  ترـضح  نآ  رب  دز  ریـشمش  دـش و  دراو  ترـضح  نآ  رب  یبش  یتسم 

رش زا  تشاد  هاگن  ار  وا  یلاعت 
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(2) .وا

 . یلاعت هّللا  ءاش  نا  ترضح  نآ  تازجعم  لصف  رد  دیایب  نیا  لیصفت  هک  دیوگ : فل  ؤم 

نارز ار خ_ي_ وا  مال  _ سلا _ه  یل اضر ع_ ماما  ترضح  دنتفگ و  یم  هکیبس )  ار (  وا  هک  دوب  يدلو  ما  ترضح  نآ  هدجام  هدلاو 
هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  ترـضح  رـسپ  میهاربا  رداـم  هیطبق  هیراـم  تیبلها  زا  دوب و  هبون  لـها  زا  نآ م_ع_ظ_م_ه  _ي_د و  ما ن_

تر وا ح_ض_ دو ب_ه  _ مر هرا ف_ _ شا دو و  نا خ_ _ مز _ه_يا  نز _ض_ل  فا زا  هرد  نآ م_خ_ دو  و ب_ مـــــــل .  س_
(3 (؛ )  ِهَبِّیَّطلا ِهَِّیبوُّنلا  ِءامِْالا  ِهَرَیِخ  َْنبا  ِیبَِاب  .دوخ (  لوق  رد  ملس  هلآ و  _ه و  یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر

رد و  تــسا .  هزیکاـــپ  _ه و  بو _ل ن_ ها زا  ناز ك_ه  _ن ك_ن_ي_ ير نا پ_س_ر ب_ه_ت_ _ بر مرد ب_ه ق_ پ_
وا ك_ه دو ب_ه  _ مر _ق م_ك_ه ك_ه ف_ ير رد ط_ _ت  سا مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  وا  تاقالم  طیلـس و  نب  دـیزی  ربخ 

اما تسا ،  یلع )  و (  یلع )  ماـنمه (  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  مرـسپ  يوس  هب  رما  لاـس و  _ن  يا رد  _د  نر ار م_ي گ_ي_ م_
 . مـال _ سلا _ه  یل _س_ي_ن ع_ حــلا نـب  یلع  سپ  رگید ، یلع  اـما  تـسا و  مالــسلا  هـیلع  بلاـط  یبا  نـب  یلع  سپ  لوا ،  یلع 

ار و وا  نید  تبحم و  ییانیب و  تمک و  لوا و ح_ یل ف_ه_م ع_ي  مر ع_ _د ب_ه پ_س_ _يا مر _د ع_ط_ا ف_ نواد خ_
مل وا ك_ه ت_ك_ يار  زا ب_ _ز ن_ي_س_ت  _ت و ج_يا سا وا  هورکم  هـک  يزیچ  رب  ار  وا  ربــص  رگید و  یلع  تــنحم 

تاـقالم عـضوم و  نـیا  هـب  يدرک  رورم  هاــگره  دوـمرف : سپ  لا ؛  را س_ نورا ب_ه چ_ه_ زا ه_ ك_ن_د م_گ_ر ب_ع_د 
ینک تاقالم  هک  تسا  دوز  ار و  وا  يدرک 
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هب ارت  دـنک  مالعا  دـشاب و  كرابم  راد و  تناما  نیما و  هک  يرـسپ  وا  يارب  زا  دوش  یم  دـلوتم  هکنآ  هب  ار  وا  هدـب  تراـشب  سپ  ار  وا 
هیطبق هیرام  تیبلها  زا  دش  دهاوخ  وا  زا  رـسپ  نیا  هک  هیراج  نآ  هک  _ت  قو نآ  رد  ار  وا  هدـب  ربخ  سپ  يدرک  تاقالم  ارم  وت  هکنآ 

(4  .) ناسرب یناسرب  هیراج  نآ  هب  ارم  مالس  هک  یتسناوت  رگا  تسا و  ملس  هلآ و  هیل و  هّللا ع_ یل  ربمغیپ ص_ هیراج 

_ه یل رفعج ع_ نـب  یـسوم  ترـضح  هـک  هـلیلج  هـمظعم  نـیا  تلـال  رد ج_ _ت  سا _ي  فا ك_ه ك_ _د : يو فـل گ_ م_ؤ 
نا ك_ه دــناسرب ه_م_چ_ن_ وا  هـب  ار  ترــضح  نآ  مالــس  هـک  ار  طیلــس  _د ب_ن  يز _د ي_ _يا مر _ر ف_ ما مـال  _ سلا
هب ار  ترـضح  نآ  مالـس  هک  ار  يراـصنا  هّللادـبع  نب  رباـج  دوـمرف  رما  ملـس  هـلآ و  هـیل و  هـّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  ح_ض_

.دناسرب مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح 

رهش نبا  هدومرف :  هدرک ،  رکذ  نویعلاءالج )  رد (  هّللا  همحر  یسلجم  همالع  هک  تسا  نانچ  سپ  ترـضح  نآ  تدالو  تیفیک  اما  و 
يزور هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  مظا  _ي ك_ سو ما م_ _ ما همرتـحم  هیبـص  نوتاـخ  هـیمکح  زا  ربـتعم  دنـس  هـب  بوـشآ 

دوش یم  دلوتم  نارزیخ  كرابم  دنزرف  بشما  همیکح  يا  هک  دومرف  دـی و  _ ار ط_بل مال م_ _ سلا هیلع  اضر  ماما  ترـضح  مردارب 
اب ارم  دـمآرد  بش  نوچ  مدـنام  ترـض  نآ ح_ _ت  مد رد خ_ م_ن  _ي ،  _ر ب_شا ضا وا ح_ تدالو  _ت  قو رد  دـیاب ك_ه 

يور م_ا ب_س_ت ار ب_ر  رد  تـخورفا و  اــم  دزن  یغارچ  تـفر و  نوریب  هرجح  زا  دروآ و  هرجح  رد  هلباــق  ناــنز  نارزیخ و 
ار وا  تفرگ و  ند  _ي_ ياز درد  ار  وا  نو  چ_
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تماما دیـشروخ  نآ  هک  میدید  هاگان  میدش  نومغم  غارچ  ندش  شوماخ  زا  شو ش_د و  _ ما ام خ_ غارچ  میدناشن  تشط  يالاب  رب 
دو هدرک ب_ هطاــحا  یکزاــن  هدرپ  ترــضح  نآ  رب  دوــمن و  لوزن  تـشط  نا  رد م_ي_ _د و  يدر عــلا گ_ _م ط_ حر قــفا  زا 
 . _م يد غارچ م_س_ت_غ_ن_ي ش_ زا  ام  دش و  رونم  هرجح  نآ  مامت  هک  دوب  عطاس  ترـضح  نآ  زا  يرون  هماج و  دن  _ نا م_

هاـگان مدرک  رود  شلا  _ي_د ج_م_ شرو زا خ_ ار  هدرپ  نآ  متــشاذگ و  دوـخ  نـماد  رد  مـتفرگرب و  ار  نیبـم  رو  نآ ن_ پ_س 
تماما شرع  هراوشوگ  نآ  میدوب و  هدیچیپ  رهطم  ياه  هماج  رد  ار  وا  هکنآ  زا  دعب  دمآرد  هرجح  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح 

نیا زا  هک  دومرف  درپس و  نم  هب  ار  تزع  فرـش و  دـهم  نآ  تشاذـگ و  _ت  مار تز و ك_ هراو ع_ رد گ_ه_ تفرگ و  اـم  زا  ار 
نا _م_ سآ يوـس  هب  ار  دوـخ  نیب  تقیقح  هدـید  دـش  ترـض  نآ ح_ تدـالو  مو  زور س_ نو  .و چ_ اد م_ش_ هراو ج_ گ_ه_
َّنَا ُدَهْـشَا  ُهّللا َو  ـِالا  َهِلا  ـال  ْنَا  ُدَهْـشَا  هک (  درک  ادـن  حیـصف  ناـبز  هب  درک و  رظن  دوـخ  بچ  تسار و  بنا  دو و ب_ه ج_ گ_ش_

هدـید و هچنآ  متفاتـش و  ترـضح  تمدـخ  هب  مدرک  هدـهاش  هد م_ _ يد رون  نآ  زا  ار  بیرغ  تلاـح  نیا  نوچ  .ِهّللا )  ُلوُسَر  ادَّمَُحم 
_ن يا زا  _چ_ه ب_ع_د  نآ دو ك_ه  _ مر تر ف_ ح_ض_ مدر ،  ضر ك_ ترـــضح ع_ نآ  تمدــخ  هــب  مدوــب  هدـــینش 

(5  .) يدرک هدهاشم  نونکا  هچنآ  زا  تسا  هدایز  درک  یهاوخ  هدهاشم  وا  لاوحا  _ب  ع_ج_يا

_ت مد ب_ه خ_ هـک گ_ف_ت :  تـسا  هدرک  تـیاور  نارمع  نـب  مـیلک  زا  ربـتعم  دنــس  هـب  تازجعملا )  نوـیع  باــتک (  رد  و 
تر ح_ض_
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یلاعت قح  هک  دومرف  ترـضح  دـیامرف ، تمارک  يد  _ نزر ارت ف_ یلاعت  قح  نک  اعد  هک  مدرک  ضرع  مالـسلا  هیلع  _ا  ضر ما  _ ما
مالسلا هیلع  یقت  دّمحم  ماما  ترضح  نو  .دو چ_ _د ب_ هاو _ت م_ن خ_ ما _ ما ثراو  وا  درک و  دهاوخ  تمارک  رسپ  کی  نم  هب 

هیل نارمع ع_ نب  یـسوم  هب  تسا  هیبش  هک  تسا  هدرک  اطع  يدـنزرف  نم  هب  یلاـعت  دو ك_ه ح_ق  _ مر ترـضح ف_ دـش  دـلوتم 
ار و وا  ردام  دوب  هدـینادرگ  رهطم  سدـقم و  یلاعت  قح  هک  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  ریظن  تفاکـش و  یم  ار  اـهایرد  هک  مالـسلا 
رو و س_ت_م ك_ش_ت_ه _د م_ن ب_ه ج_ نزر _ن ف_ يا دومرف ك_ه  ترـضح  سپ  دوب  هدـش  هدـیرفآ  رهطم  رهاط و 
وا و نمـشد  رب  درک  دـهاوخ  بضغ  یلاعت  قح  اـهنام و  _ سآ _ل  ها _س_ت  ير _ن_د گ_ هاو وا خ_ _د ش_د و ب_ر  هاو خ_
يدوز ب_ه در و ب_ه  _د ب_ هاو هر ن_خ_ _ي ب_ه_ نا _ گد _ نز زا  وا  زا ق_ت_ل  دعب  وا و  رب  هدننک  متـس  وا و  هدنـشک 
ار یهلا  رارسا  تفگ و  یم  نخس  وا  اب  هراوهگ  رد  حبـص  هب  ات  ترـضح  نآ  تدالو  بش  رد  .دیدرگ  دهاوخ  لصاو  _ي  هلا باذ  ع_

هتفگ دیفس  یـضعب  دوب و  نوگ  مدنگ  ترـضح  نآ  كرابم  گنر  هک  تسا  نآ  روهـشم  و  ( 6) .دـیناسر یم  وا  شوین  ماهلا  شوگ  هب 
نآ حـیبست  و  ( 7  .) یهتنا .دوـب  هّللا  رداـقلا  مـعن  ترـضح  نآ  _م  _ت ك_ه ن_ق_ش خ_تا سا يورم  و  دوـب ، ـالاب  هناـیم  دـنا و 

 : بانج نآ  حیبست  تسا  نیا  تسا و  هام  مهدزیس  مهدزاود و  زور  رد  ترضح 

ِهّللا َو َناْحبُـس  ِباذَْـعلا ، ِناْولَِاب  ِضرَْالا  َلـْهَا  ُذِـخا  ُؤیـال  ْنَم  َناْحبُـس  ِِهتَکَلْمَم ، ِلـْهَا  یلَع  يد  _َ ْ_ت َ_ع يـال َ_ْن  َنا م ْ_ح_ ُ_ب س ) 
(8  ( .) ِهِدْمَِحب

 ( _ظ_ي_م نلاّرد رد (  و 
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یَّلَص ِهّللدْمَْحلَا َو  تفگ ( :  درک و  هس  _ش ع_ط_ تدالو موس  زور  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  هک  هدرک  لقن  هم  زا ح_ك_ي_
(9  ( ) .َنیدِشاّرلا ِهَِّمئَْالا  یَلَع  ٍدَّمَُحم َو  انِدِّیَس  یلَع  هّللا 

تسا مالسلا  هیلع  داوج  ترض  مول ح_ _ب و ع_ قا لئا و م_ن_ زا ف_ض_ ير  نا م_خ_ت_ص_ رد ب_ي_ مود :  ف_ص_ل 

بانج نآ  ناحتما  تهج  هب  نومءام  سلجم  رکذ  ترضح و  نآ  هرهاب  لئالد  رد  لوا : 

_تا فو تقو  رد  مالـسلا  هیلع  داوـج  ترـضح  فیرـش  نس  هـک  _د  نا هدو  _ مر نار ف_ _گ_ يد _ي و  سل _ه م_ج_ مـال ع_
رد بانج  نآ  مالـسلا  هیلع  اضر  ما  _ ما ترـضح  تداهـش  ماگنه  رد  دنا و  هتفگ  زین  تفه  یـضعب  لاس و  هن  شراوگرز  رد ب_ پ_

_ا و مل _ك_ه ع_ نآ _ت_ن_د ت_ا  شاد یل  _ مءا نآ ج_ن_با ت_ تماما  رد  نس  رغـص  زا  نایعیـش  زا  یـضعب  دوب و  هنیدم 
هب جـح  کـسانم  زا  غارف  زا  دـعب  دـندیدرگ و  جــح  هجوـتم  ملاـع  فارطا  زا  هـع  _ل ش_ي_ _ثا ما فار و  _ شا _ل و  ضا _ فا
نآ تماـما  هـب  رارقا  تـالامک  موـلع و  تاـمارک و  تازجعم و  هدـهاشم  رو  _ فو زا  _د و  ند _ي_ سر تر  نآ ح_ض_ تمدــخ 

نارگید ینیلک و  خیش  هکنآ  یتح  دندودز  دوخ  ياهرطاخ  هنییآ  زا  ههبـش  کش و  گنز و  دندوم و  تادا ن_ م_ن_ب_ع س_ع_
مول ند ع_ نآ م_ع_ زا  لئا  _ض م_س_ ماو زا غ_ هلءاسم  رازه  یس  یلاوتم  زور  دنچ  رد  ای  سلجم  کی  رد  هک  دنا  هدرک  تیاور 

(10) .دندینش _ي  فا باو ش_ زا ه_م_ه ج_ _د و  ندر لا ك_ لئا س_ؤ  و ف_ض_

دنتخاس یم  تمالم  نعط و  فد  ار ه_ وا  دنتشاد و  نابز  رب  مدرم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  تداهـش  زا  دعب  ار  نومءام  نوچ  و 
دّمحم ماما  تمدخ  هب  يا  همان  دمآ  دادغب  هب  ناسارخ  رفس  زا  نوچ  دروآ  نوریب  اطخ  مرج و  نآ  زا  ار  دوخ  رهاظ  هب  هک  تساوخ  یم 

زا شیپ  دروآ  فیرشت  دادغب  هب  ترضح  نآ  نوچ  .دیبلط  ار  بانج  نآ  مامت  مارکا  زازعا و  هب  تشون  مالسلا  هیلع  یقت 
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نا _ كدو زا ك_ یعمج  هـب  هار  ءاـنثا  رد  دـش  راوـس  راکــش  دـصق  هـب  يزور  دـنک  تاـقالم  ار  نآ ج_ن_با  نو  _ مءا هـکنآ م_
، دو هدا ب_ _س_ت_ يا اـجنآ  رد  زین  مالـسلا  هیلع  داوـج  ترـضح  دـندوب و  هداـت  _س_ يا هار  نا  رد م_ي_ _ي_د ك_ه  سر
_ت كر دو ح_ زا ج_يا خ_ ترــضح ك_ه  نآ  رگم  دـندش  هدــنکارپ  دــندرک  هدــهاشم  ار  نومءاـم  هبکوـک  ناـکدوک  نوـچ 
زا دیـسر و  ترـضح  نآ  کیدزن  نو ب_ه  _ مءا هکنآ م_ ات  تشاد  رارق  دوخ  ناـکم  رد  راـقو  نیکمت و  تیاـهن  اـب  دومر و  ن_ف_
هک دیـسرپ  دیـشک و  نانع  هدیدرگ و  بجعتم  ترـضح ،  نآ  _ت  تناتم و م_ه_با رثآ  هظحالم  تلالج و  تماما و  راونا  هدهاشم 
هار هفیلخ !  يا  هک  دومرف  ترضح  يدومنن ؟  تکرح  دوخ  ياج  زا  يدشن و  رود  هار  رس  زا  رگید  ناکدوک  دننام  ارچ  كدوک !  يا 
یب هک  مرادن  نامگ  مزیرگب و  وت  زا  هک  متشادن  ییاطخ  یمرج و  منادرگ و  هداش  دو ك_ه ب_ر ت_و گ_ ت_ن_گ ن_ب_

 . يروآرد تبوقع  ضرعم  رد  ار  یسک  وت  مرج ، 

و ح_س_ن  هد  _ ها م_ش_ زا  و  _د  يدر گ_ دا  _ يز نو  _ مءا م_ ت_ع_ج_ب  نا  س_خ_ن_ _ن  يا _ت_م_عا  سا زا 
رـسپ تف :  گ_ مراد ،  ماـن  دّـمحم  دومرف : يراد ؟  ماـن  هچ  كدوک !  يا  هک  دیـسر  پ_س پ_ داد ، _ت  سد زا  لد  وا  لا  ج_م_

عامتسا زا  دیدرگ و  لیاز  شبجعت  دینش  ار  شفیرش  بسن  نوچ  نومءام  مالسلا .  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  رـسپ  دومرف : یتسیک ؟ 
.دش هناور  داتسرف و  ترضح  نآ  رب  تمحر  تاولص و  دیدرگ و  لعفنم  دوب  هدرک  دیهش  ار  وا  هک  مولظم  ماما  نآ  مان 

زا ب_ نآ (  درک  اهر  وا  یپ  زا  يزاب )  داتفا (  یجاّرد  رب  شرظن  دیسر  ارحص  هب  نو  چ_
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نو _ مءا م_ دو ، نآ ب_ رد  _ي  هیقب ح_ي_تا زونه  هک  تشاد  راقنم  رد  یکچوک  یهام  تشگرب  اوه  زا  نوچ  دش  ادیپان  یتدم  ( 
دیـسر عضوم  نامه  هب  نوچ  دو  تدوا ن_م_ تفرگ و م_ع_ فک  رد  ار  یهام  نآ  دش و  تفگـش  رد  لا  نآ ح_ هد  _ ها زا م_ش_

دوخ ياج  زا  ترـضح  دندش و  هدنکارپ  ناکدوک  هک  دید  زاب  دوب  هدرک  تاقالم  ار  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  نتفر  ماگنه  رد  هک 
قح هک  دوـمرف  مـالع  کـلم  ماـهلا  هب  ترـضح  مراد ؟  تسد  رد  هک  تسیچ  نـیا  دّـمحم ! يا  تـفگ :  نوـمءا  .دوـمرفن م_ تـکرح 

_د نور _ر ب_الا م_ي  با اب  هزیر  نایهام  دوش و  یم  دنلب  اهایرد  نآ  زا  ربا  هک  تسا  هدرک  قلخ  دـنچ  _ي  _يا يرد یلا  ت_ع_
ار ب_ه تو  هلال ن_ب_ _د و س_ نر یم گ_ي_ فک  رد  ار  نآ  ناهاشداپ  دننک و  یم  راکـش  ار  نآ  ناهاشداپ  _يا  هزا و ب_
ح_ق_ا ك_ه نوز ش_د و گ_ف_ت :  _ فا شبجعت  هزجعم  نــیا  هدـــهاشم  زا  نومءاـــم  .دـــنیامن  یم  ناـــح  _ت_ ما نآ 

نآ سپ  تسین ،  دـیعب  رارـسا  بیاـجع و  نـیا  راوـگرزب  نآ  دـنزرف  زا  مالـسلا و  _ه  یل _ا ع_ ضر ما  _ ما _د  نزر _ي ف_ يو ت_
.دیامن جیوزت  ترـضح  نآ  هب  ار  دوخ  رتخد  لضفلا  _ّ ما در ك_ه  هدارا ك_ دو و  رایـسب ن_م_ مارکا  زازعا و  دیبلط و  ار  ترـضح 

ینب تماق  رب  نونکا  هک  تفالخ  تعلخ  دـنتفگ  دـندرک و  تیعمج  نومءام  دزن  دـندمآ و  ناـغف  هب  ساـبع  ینب  هیـضق  نیا  عامتـسا  زا 
نب یلع  دالوا  رب  يرب و  رد  هب  ناشیا  نایم  زا  هک  یهاوخ  یم  ارچ  هتفرگ  رارق  ناشیا  رد  تمارک  فرـش و  نیا  0 و  دمآ تسرد  سابع 

نا _ش_ يا هل م_ا و  _ سل نا س_ رد م_ي_ میدق ك_ه  توادع  نآ  اب  یهد  رارق  بلاط  یبا 
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وا مهم  هکنآ  ات  دوب  نارگن  نآ  زا  هشیمه  اـم  ياـهر  _ طا يدرک خ_ مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  قح  رد  _چ_ه  نآ _ت و  سا هدو  ب_
یمن بصغ  ار  ناشیا  تفالخ  نا  _ش_ يا _ر  گا _د  ندو نارد ش_م_ا ب_ توادع پ_ نآ  ببس  تفگ :  نومءام  .دش  تیافک 

نیا دـنتفگ : ناشیا  .ام  زا  تفالخ  تماما و  هب  دـنرتاواز  نا س_ _ش_ يا دو و  نا ن_ب_ _ش_ يا ام و  ناـیم  رد  یتوادـع  دـندرک 
_ر ص_ب_ر گا _ت  سا هدو  لا ن_ن_م_ مــل و ك_م_ _ت_س_با ع_ كا زو  لا و ه_ن_ _ سدر تــسا خ_ یکدوـــک 

یمن ار  ناـشیا  امــش  تـفگ :  نومءاـم  .دوـب  دـهاوخ  بـسنا  ییاـمن  تـجوازم  وا  هـب  نآ  زا  دــعب  دوـش  لـماک  وا  ك_ن_ي ك_ه 
فو ب_ر ك_س_ب و _ قو _ت و م_ سا یلا  _ب ح_ق ت_ع_ نا زا ج_ نا  _ش_ يا مـــــــــــــل  ع_ _ي_د ، سا ش_ن_
اب دینک و  عمج  ار  نامز  ياملع  دوش  مولعم  ار  امش  دیهاوخ  رگا  دنلضفا و  نارگید  زا  ناشیا  ریبک  ریغص و  تسین و  لی  ت_ح_ص_

نومءام دـندرک و  رایتخا  دوب  دادـغب  یـضاق  تقو  نآ  رد  دوب و  ناشیا  ياـملع  ملعا  هک  ار  مثکا  نب  ییحی  ناـشیا  .دـییامن  هثحاـبم  وا 
يارب ار  سلجم  ردص  هک  درک  رما  نومءام  سپ  دـندرک  عمج  ار  فارـشا  املع و  ریاس  مثکا و  نب  ییحی  داد و  بیترت  میظع  یـسلجم 

(11) .دنداهن ترضح  نآ  يارب  اکتم  ود  دندرک و  شرف  ترضح  نآ 

یلا رد ح_ دروآ  _ف  ير مـــال ت_ش_ _ سلا _ه  یل داو ع_ تر ج_ پ_س ح_ض_ هدو :  _ مر ش_ي_خ م_ف_ي_د ف_
_ث_م كا ییحی ب_ن  تسشن و  نیتروسملا  نیب  دوخ  عضوم  رد  دوب و  هتشذگ  شفیرـش  نس  زا  هام  دنچ  لا و  تفه س_ ك_ه 

مالسلا هیلع  داوج  ترضح  يولهپ  ار  ارومءام  ياج  دنتـسشن و  دوخ  هبترم  رد  مادک  ره  مه  مدرم  تسـشن و  ترـضح  نآ  لبا  م_ق_
هب تساوخ  ییحی  سپ  .دنداد  رارق 
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 ! نینم ؤملاریما  ای  نو و گ_ف_ت :  _ مءا ور ك_ر ب_ه م_ لوا  لا ك_ن_د  هلءا س_ؤ  ترـضح م_س_ نآ  ناحتما  تهج 
بلطب روتـسد  باـنج  نآ  دوـخ  زا  تفگ :  نومءاـم  لا ك_ن_م ؟  هلءا س_ؤ  _ع_ف_ر م_س_ جو _ با زا  یهد  یم  تـصخر 

مو تیادـف ش_ تفگ :  ییحی  یهاوخ .  رگا  سرپـب  ینوذءاـم ،  دومرف : ترـض  ح_ _ي_د ، نذا ط_بل تر  نآ ح_ض_ زا  ییحی 
تر ح_ض_ در ؟ دو و ق_ت_ل ص_ي_د ك_ مر ب_ م_ح_ رد ح_ق ك_س_ي ك_ه  _ي  _يا مر م_ي ف_ چ_ه 
دازآ اطخ ، زا  اـی  تشک  دـمع  يور  زا  لـها ،  دو ي_ا ج_ ملا ب_ ع_ مر ،  رد ح_ ار ي_ا  وا  رد ح_ل ك_ش_ت  دو : _ مر ف_

نآ دیص  دوب  بش  رد  هدش ،  نامیشپ  ای  دراد  رارصا  مرحم  نیا  نآ ،  رابک  زا  ای  دوب  دیص  ءادتبا  نیا  ریبک ، ای  دوب  ریغـص  هدنب ،  ای  دوب 
زا شوــه  دــنام و  ریحت  رد  عورف  نــیا  ندینــش  زا  یی  ي_ح_ وا ؟ مار ح_ج  _ حا _ت ي_ا  سا وا  هر  مار ع_م_ _ حا زور ، رد  اــی 
را رب ح_ض_ تــقو  نــیا  .داــتفا  جـــلجلت  رد  شناـــبز  دـــشرهاظ و  _ش  ترو زا ص_ _ت و ع_ج_ز  فر رد  شر ب_ه  س_

؟ دیدو ار ك_ه م_ن_ك_ر ب_ هچنآ  الا ن  دیتسناد  ایآ  تفگ :  ار و  ادخ  درک  دـمح  نومءام  سپ  دـش ، حـضاو  رما  سل  م_ج_
زا ار  لـضفلا  ما  مرتـخد  جـیوزت  هبطخ  سپ  درک : ضرع  یلب ،  دومرف : ینک ؟  یم  هبطخ  اـیآ  تفگ :  ترـضح و  نآ  هب  درک  ور  سپ 

ناشغامد دنراد و  تهارک  تلصو  نیا  زا  یهورگ  هچرگا  مدیدنسپ  دوخ  يدا  _ ماد يار  ار ب_ امش  نم  هکنآ  هچ  ناوخب  دوخ  يارب 
: دومرف حاکن و  هبطخ  ندناوخ  هب  درک  عورش  ترضح  سپ  دش ، دهاوخ  هدیلام  كاخ  هب 

ِهتَمِْعِنب َو ال اَرار  _ْ ِقا ِهّللُد  _ْ َ_م ْحلَا ) 
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ّ_ا مَا .ِه  _ِ تَر _ْ ِ_ت ِ_ْن ع ءآ م ِ_ي_ ْ_ف صَْالا ِ_ِه َو  تِّیِر _َ ِدِّی ب _َ ٍدَّم س _َ ُ_ح یلَع م ُهّللا  یَّلَـص  ِِهتَِّینادْـحَِول َو  اـصالِْخا  ُهّللا  ّـِالا  هِلا 
یمایَْالا اوُحِْکنَاَو  ُهناْحبُـس : َلاقَف  ِمارَْحلا  ِنَع  ِلالْحلِاب  ْمُهانْغَا  نَا  ِماـنَْالا  َیل  _َ ِهّللا ع ْ_ل  َ_ض ف ِ_ن ْ_ َنا م َ_ْد ك_ َ_ق ف ْ_ُد : َ_ع ب

(12  ( ) .ٌمیلَع ٌعِساو  ُهّللا  ِِهلْضَف َو  ْنِم  ُهّللا  ُمِِهنُْغی  َءآرَُقف  اُونوُکَی  ْنَا  ْمُِکئاِما  ْمُکِدابِع َو  ْنِم  َنیِحلاّصلا  ُمُک َو  _ْ ِ_ن م

ار نآ  قادــص  درک و  جـــیوزت  ار  لــضفلا  ما  _د و  ناو ار خ_ حا  نو ص_ي_غ_ه ن_ك_ _ مءا تر ب_ا م_ پ_س ح_ض_
يراج حاکن  هغ  نو ص_ي_ داد و چ_ رار  _ه_ا ق_ یل هّللا ع_ مال  همطاف س_ ترـضح  شا  هدج  رهم  يزاوم  دایج  مهرد  دـصناپ 

دزن سپ  دندرک  وبـشوخ  هیلاغ  هب  ار  صاوخ  _ش_ه_يا  ير _د و  ندروآ را  هیلاغ ب_س_ي_ دندمآ  نومءام  مشح  مدـخ و  دـش 
نآ زا  سپ  دـندروخ  اذـغ  مدرم  دـندروآ و  تمعن  ياهناوخ  هاـگنآ  دـندرک  وبـشوخ  ار  دوخ  نا ن_ي_ز  _ش_ يا دـندرب  نیریاـس 

.دنتفر نیریاس  دندنام و  یقاب  صاوخ  دش و  قرفتم  سلجم  داد و  هزیاج  شنءاش  هزادنا  هب  هک  ار  یهورگ  هفیاط و  ره  نومءام 

_ت_ه شاد _ر م_ي_ل  گا مو !  _ت ش_ ياد ف_ _ت :  شاد _ه  ضر تر ع_ نآ ح_ض_ نو ب_ه  _ مءا _ت م_ قو نآ 
زا کی  ره  نداد و  باوج  هب  دومر  عورش ف_ ترـضح  سپ  میوش ،  دیفتـسم  ات  دییامرفب  ار  مرحم  لئاسم  باو  _ي_د ج_ ب_شا
زا یلا  ؤس  مه  امـش  هک  درک  هضرع  ترـضح  نآ  تمدـخ  هاگنآ  .دـش  دـنلب  نومءام  تنـسحا  يادـص  .دومرف  نایب  ار  هلءاسم  قوقش 

_م يو یم گ_ مناد  باوج  دیدیسرپ  رگا  دشاب ، امش  لیم  هچره  درک : ضرع  مسرپب ؟  دومرف : ییحی ،  هب  ترضح  دییامرفب ، ییحی 
لوا رد  _ي  نز در ب_ه  يدرم ن_ظ_ر ك_ هک  ار  هلءاسم  نیا  باوج  نک  نایب  دومرف : ترضح  مریگ .  یم  دای  امش  زا  الا  و 
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مار نو ظ_ه_ر ش_د ح_ چ_ لـــــال ش_د ، وا ح_ _د ش_د ب_ر  نــــل زور ب_ نو  دو چ_ مار ب_ شر ح_ زور و ن_ظ_
_ت قو نو  چ_ مار گ_ش_ت ،  در ح_ بور ك_ _ت_با غ_ فآ نو  چ_ لال ش_د ، نو ع_ص_ر ش_د ح_ چ_ ش_د ،

علا نو ف_ج_ر ط_ مار گ_ش_ت چ_ نو ن_ص_ف ش_ب ش_د ح_ چ_ لـــــــــال ش_د ، _ي_د ح_ سر ع_ش_ءا 
درم و نآ  رب  هدوـب  مارح  یهاـگ  نز  نـیا  هدو ك_ه  يار چ_ه ب_ ب_گ_و ب_ وا ، يار  زا ب_ لـال ش_د  _د ح_ يدر گ_
ار لا  _ن س_ؤ  يا باو  _ن_د ك_ه م_ن ج_ گو اد س_ ب_ه خ_ ي_ح_ي_ي گ_ف_ت :  لـــــــال ؟  _ي ح_ ها گ_

درک هاگن  هک  حبـص  تقو  دوب ، یبنجا  درم  نیا  دوب و  یکزینک  نز  نیا  دومرف : مریگ .  دای  ات  دـییا  _ مر _م ش_م_ا ب_ف_ ناد ن_
مار ش_د، در ح_ دازآ ك_ ار  وا  _ت ظ_ه_ر  قو لال ش_د  وا ح_ رب  دـیرخ  ار  وا  دـش  دـنلب  هک  زور  دوب ، مارح  شهاـگن  وا  رب 
مار ش_د، در ح_ هر ك_ _ ها ار م_ظ_ وا  بر  _ت م_غ_ قو لـــال ش_د ، در ح_ _ج ك_ يوز ار ت_ وا  _ت ع_ص_ر  قو
مار ش_د، داد ح_ قــال  ار ي_ك ط_ وا  ن_ص_ف ش_ب  لـــال ش_د ، داد ح_ را  هرا ظ_ه_ _ت ع_ش_ءا ك_ف_ قو

.دش لالح  در  عو ك_ _ جر _ت ف_ج_ر  قو

ار هلءا  _ن م_س_ يا هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  اـیآ  تفگ :  ساـبع و  ینب  زا  نیرـضاح  هب  درک  ور  نومءا  _ت م_ قو _ن  يا
_ن ت_ف_ص_ي_ل يا ار ب_ه  _ق_ه  هــــــــــــلءا س_با ي_ا م_س_ _د ؟ هد باو  _د ج_ ناو رو ب_ت_ _ن_ط_ يا

لا _د ب_ه ح_ يدو مــــــــــــــــــــــل ب_ _ عا _ن_د ش_م_ا  گو اد س_ ن_ه ب_ه خ_ گ_ف_ت_ن_د : _د ؟ ناد ب_
تر _ل ب_ي_ت ح_ض_ ها ياو ب_ر ش_م_ا ! نو گ_ف_ت :  _ مءا .ا م_ زا م_ مال  _ سلا _ه  یل _ع_ف_ر ع_ جو _ با

لا و هـب ف_ض_ل و ك_م_ دــنراد  يزاــی  _ت_ ما قــل  نا خ_ زا م_ي_ مـل  هــلآ و س_ _ه و  یل هــّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر
تفگب مالسلا  هیلع  رفعجوبا  لیاضف  زا  _ي  خر نا ن_ي_س_ت و ب_ _ش_ يا تالا  _ع ك_م_ نا ك_م_ي س_ن م_
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داوج ترـضح  زا  درک و  شـششخب  مدرم  هب  رایـسب  يایاطع  زئاوج و  نومءام  زین  رگید  زور  .دـنتفرب  مدرم  دروخ و  مه  هب  سلجم  اـت 
.دوب هدـنز  ات  داد  یم  تلیـضف  دوخ  ءابرقا  دالوا و  رب  ار  ترـضح  نآ  دومن و  یم  را  مار ب_س_ي_ _ت_ حا مارکا و  مالـسلا  هیلع 

(13)

اهزور مهن  تعاس  دـنا و  هداد  تبـسن  یماما  هب  ار  یتعاس  ره  دـنا و  هدرک  شخب  تعاس  هدزاود  ار  اـهزور  اـملع  هک  دـیوگ : فل  ؤم 
هک هچنآ  زا  ترـضح  نآ  زا  نومءام  لا  ؤس  هب  دـش  هراشا  تعاس  نآ  ياعد  رد  و  ( 14  . ) تسا مالسلا  هیلع  داوج  ترـضح  هب  قلعتم 

 : هدومرف هک  اجنآ  رد  ار  ناشیا  ترضح  نداد  باوج  ترضح و  نآ  زا  مثکا  نب  ییحی  لا  ؤس  نینچمه  تشاد و  تسد  رد 

یلص ِباوَّصلا  ِقیفْوَّتلِاب َو  ُهَتْدَضَعَف  َنُِحْتما  ِباوَْجِلل َو  ُهَتْقَّفَوَف  َِلئُـس  يذَّلا  مالـسلا  هیلع  ِیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِ_ِل  ضا _ ْفلا ِما  _ مِالا _ِ َو ب ) 
 ( . ِراهْطَْالا ِِهْتَیب  ِلْهَا  یلَع  ملس َو  هلآ و  هیلع و  هّللا 

نیا ترضح  نآ  هب  لسوت  رد  هک  تسا  هتسیاش  تسا و  عفان  قزر  تعـسو  يارب  تعاس  نیا  رد  ترـض  نآ ح_ _ل ب_ه  سو و ت_
: دناوخب ار  اعد 

َّیَلَع ِِهب  َْتلَّضَفَت  َِکل َو  _ْ َ_ض ْنِم ف َّیَلَع  ِِهب  َتْدُـج  ِّالا  مالـسلا  هیلع  ِیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  َکِِّیلَو  ِّق  _َ ِ_ح َُکَلئ ب _ْ سَا ّ_ي  نِا َّم  _ُ هّللَا ) 
کَّنِا َْکیَلَع  اهاضَق  ْ_َك َو  َیِلا َ_ت_ي  جا َ_َْتل ح_ َ_ع َكاو َو ج _ِ ْنَّمَع س ینَْتیَنْغَا  َکـِقْزِر َو  ْنِم  َّیَلَع  ِِهب  َْتعَّسَو  َکِعْـسُو َو  ْنِم 

(15  ( .) ٌریدَق ُءَّاشَت  اِمل 

 . تسا برجم  نید  ءادا  تهج  هب  زامن  ره  زا  دعب  اعد  نیا  دنا  هتفگ  یضعب 

مالسلا مهیلع  ناماما  بناج  زا  جح  فاوط و  ندرازگ 

مالسلا مهیلع  همئا  يارب  زا  فاوط  هب  ترضح  نآ  ندومرف  رما  رد  مود _ 

نب یسوم  زا  هدرک  تیاور  _ن_ي  یل ش_ي_خ ك_
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فاوط تردپ  امش و  بناج  زا  هک  مدر  هدارا ك_ مدر ك_ه م_ن  ضر ك_ مالسلا ع_ هیلع  داوج  ترضح  هب  تفگ :  هک  مساقلا 
تنکمم هچنآ  نک  فاوط  هکلب  دومرف  ترـضح  تسین ،  زیاج  ندرک  فاو  _ي_ءا ط_ صوا يار  زا ب_ هک  دـنتفگ  یـضعب  منک ، 

_گ_ر يد لا  زا س_ه س_ ب_ع_د  يوار گ_ف_ت :  _ت .  سا _ز  بــــــــل ج_يا _ن م_ط_ يا _ا  نا دوــــــــش ه_م_
فاوط باب  رد  امش  زا  مدیبلط  تصخر  لا ق_ب_ل م_ن  مدر ك_ه چ_ن_د س_ ضر ك_ تر ع_ نآ ح_ض_ _ت  مد خ_

سپ دشاب  هتـساوخ  ادخ  هچنآ  تردپ  وت و  يارب  زا  مدرک  فاوط  نم  سپ  ار  _د م_ يداد نذا  امـش  تردـپ ،  امـش و  يارب  زا  ندرک 
؟  نآ دوب  هچ  دومرف : مدرک .  لمع  نآ  هب  يزیچ و  ملد  رد  دش  عقاو 

_م پ_ي_غ_م_ب_ر سا ترضح ت_ا  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  يارب  زا  يزور  مدرک  فاوط  مدرک :  ضرع 
يارب زا  مدرک  فاوـط  رگید  زور  متفگ :  سپ  هـّللا ،  لوـسر  یل  هـّللا ع_ یل  دو ص_ _ مر _ب_ه ف_ تر ش_ن_ي_د س_ه م_

زور ره  اذکه  و  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  يارب  رگید  زور  مالسلا ،  هیلع  نسح  ماما  يارب  زا  رگید  زور  مالـسلا ،  هیلع  نینم  ؤملاریما 
یم رکذ  هک  ار  تعامج  _ن  يا نم  دیـس  يا  مدرک ،  فاوط  امـش  يارب  زا  مهد  زور  ات  مدرک  فاوط  یماما  يار  زا ب_ ار  ب_ع_د 

ما _ن ه_ن_گ_ يا رد  دو : _ مر تر ف_ ح_ض_ ما .  هداد  رارق  دوـخ  نید  ار  ناـشیا  تیـالو  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنچنآ  مـنک 
 : متفگ سپ  ار ، نآ  ریغ  ناگدـنب  زا  یلاعت  قح  لو ن_م_ي ك_ن_د  _ن_ي ك_ه ق_ب_ يد يد ب_ه  _ن ش_ يد م_ت_

فاوط اه  _ یل هّللا ع_ تاول  _م_ه ص_ طا تردا ف_ يارب م_ زا  هک  دشاب  اسب  و 
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را _ن ك_ يا _ا  نا ار ه_م_ را  _ن ك_ يا را ك_ن  ب_س_ي_ دوـــمرف : ترــــضح  مدرکن .  فاوــــط  مـــه  اــــسب  مدرک و 
(16  .) هّللا ءاش  نا  ینک  یم  لمع  نآ  _ت ك_ه ب_ه  سا _ي  _يا هز _ض_ل چ_ي_ فا

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تبیصم  يارب  یتحاران  راهظا 

هدش دراو  مالسلا  اهیلع  همطاف  شردام  هب  هک  یتامدص  رد  ترضح  نآ  رکفت  رد  موس _ 

مدآ نب  ایرکز  زا  یقرب  زا  دیلولا  نبا  زا  شردپ  زا  یـسوم  نب  نوراه  نب  دّـمحم  زا  هدرک  تیاور  هک  تسا  لوقنم  يربط )  لیالد  زا ( 
رد دندروآ  ترـضح  نآ  تمدخ  ار  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  هک  مدو  مالـسلا ب_ هیلع  اضر  ماما  ترـضح  تمدخ  رد  یتقو  هک 

دنلب نامسآ  بناج  هب  ار  كرابم  رـس  دیز و  نیمز  رب  ار  دوخ  تسد  بانج  نآ  سپ  دوب  رتمک  لاس  راهچ  زا  شفیرـش  نس  هک  یلاح 
رد نا ق_ يار چ_ه ي_ ب_ دا ! يادف ت_و ب_ نم  ناج  دومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  دومن و  رکف  یلیوط  تدم  درک و 

! دندروآ اج  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  مردام  اب  هک  تسا  يزیچ  نآ  رد  مرکف  درک : ضرع  ینک ؟  یم  رک  ف_

 ( . افْسَن ِّمَْیلا  ِیف  امُهَّنَفِْسنَال  َُّمث  امُهَّنَیِرْذَال  َُّمث  امُهَّنَقِرْحُال  َُّمث  ام  _ُ هَّن _َ جِر _ْ خُال ِهّللاَو  _ا  مَا ) 

! داب وت  يادف  مردام  ردـپ و  دومرف : دیـسوب و  ار  وا  ناگدـید  نیبام  دـیبلط و  دوخ  کیدزن  ار  وا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  سپ 
(17  .) تماما يارب  زا  هتسیاش  ییوت 

نومءام رتخد  هیرهم  صوصخم  تاجانم 

تسا لئاسَملا )  یلِا  ُلِئاسَوْلَا  تیاور (  رد  مراهچ _ 

 _ مـال _ سلا هیلع  یقت  دّـمحم  ماـما  ترـضح  مداـخ  یلفوـن _  ثراـح  نـب  دّـمح  زا م_ هـّللا  _م_ه  حر سوا  س_ي_د ب_ن ط_
_ت شو ن_ مـال ،  _ سلا هـیلع  یقت  دـّـمحم  ماــما  هـب  ار  دوـخ  رتـخد  نومءاــم  درک  جــیوزت  هـک  _ت_ي  قو هدر  _ت ك_ ياور

یلا شر و ح_ق ت_ع_ _ هو لا ش_ م_ زا  _ت  سا _ي  قاد ص_ _ي  نز ه_ر  يار  زا ب_ وا ك_ه  يار  تر ب_ ح_ض_
_ي_ا ب_ه ش_م_ا ند رد  ار  لاو ش_م_ا  _ ما نا ك_ه  ه_م_چ_ن_ هدا  ن_ه_ هر  _ي_ خذ تر  _ خآ رد  ار  م_ا  لاو  _ ما

نم هب  هک  تسا  یتاجانم  نآ  ار و  لئا )  _س_ ملا یلا  لئا  _ سولا مداد (  _ت_ر ت_و  خد _ي_ن  هداد و م_ن ب_ه ك_با
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دّمحم شردپ  زا  هدیسر  وا  هب  رفعج و  شردپ  زا  هدیسر  وا  هب  رفع و  _ي ب_ن ج_ سو شرد م_ زا پ_ هدیـسر  وا  هب  مردپ و  هداد 
شردار ح_س_ن و زا ب_ هدسر  وا  هب  نیسح و  شردپ  زا  هدیسر  وا  هب  نیـسحلا و  نب  یلع  شرد  زا پ_ هد  _ي_ سر وا  و ب_ه 

لو _ سر تر  زا ح_ض_ هد  _ي_ سر وا  مالــسلا و ب_ه  هـیلع  بلاـط  یبا  نـب  یلع  نـینم  ؤـملاریما  شردـپ  زا  هدیــسر  وا  ب_ه 
هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  ای  تفگ :  لـیئر و  داد ج_ب_ ترـض  نآ ح_ مل ك_ه ب_ه  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  ص_
هب زاس  دوخ  هلیـسو  ار  نآ  تسا  ترخآ  ایند و  ياهجنگ  حیتافم  نیا  دیامرف  یم  دناسر و  یم  مالـس  ار  وت  هزعلا  بر  ترـضح  ملس ، 
رد ار  نآ  نــکم  راــثیا  وــت و  بــلطم  دریگ  ماـــجنار  دو و س_ دار خ_ _ي ب_ه م_ سر دو ت_ا ب_ بــلا خ_ يوــس م_ط_

هدوش _ب_تا گ_ غر ياهرد  نآ  هطساو  هب  هک  تسا  هلیسو  هد  نآ  ار و  تترخآ  ظفح  دادرگ  یم  مک  هک  ایند  ياه  _ت_ جا ح_
 : هراختسا تاجانم  نآ  هخسن  تسا  نیا  .دسر و  یم  مامتا  هب  تاجاح و  اهنآ  ببس  هب  دوش  یم  هدرک  بلط  دوش و  یم 

(18  ( ) ...َِبئاغَّرلا ُلیُنت  ِهیف  َُکتْرَخَتْسا  امیف  َِکتَرَیِخ  َّنِا  َّمُهّللَا  ) 

.دنک عوجر  اجنآ  هب  تسا .  بلاط  هک  ره  مدرک  داریا  تاحلاص )  تایقاب  باتک  رد (  ار  تاجانم  هد  نیا  نم  هک  دیوگ : فل  م_ؤ 

هدرکن قلخ  يزاب  يارب  ارم  ادخ 

بیغ زا  تسا  ترضح  نآ  رابخا  رد  مجنپ _ 

قا ب_ن _ح_ سا در  _ي ك_ه گ_ف_ت ح_ج ك_ نا _غ_ مــــــــــــــــــــــــل زا ش_ هدر  _ت ك_ ياور ير  ط_ب_
لا ؤس  يار  مالـسلا ب_ هیلع  داوج  رفعجوبا  يوس  هب  مدرم  تعامج  دنت  _ فر نور  یلا ك_ه ب_ي_ رد س_ _ي_ل  _م_عا سا

نآ ناحتما  و 
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اب تشاد  یلمح  نم  لایع  ترضح و  نآ  زا  ار  اهنآ  منک  لا  ؤس  هک  هلءاسم  هد  يا  هعقر  رد  مدرک  هدامآ  نم  تفگ  قاحسا  ترضح ، 
، دـهد رارق  رـسپ  ار  لمح  نآ  هک  ار  ادـخ  دـناوخب  هک  _م  هاو تر ب_خ_ نآ ح_ض_ زا  ملئاسم  زا  داد  باوج  هاـگره  متفگ  دوخ 

یم دوب و  نم  اب  _ع_ه  قر نآ  _ت_م و  سا _ خر _د ب_ ندو ار ن_م_ دو  تـالا خ_ تر س_ؤ  نآ ح_ض_ زا  مدرم  نوچ  سپ 
ار وا  راذ  ما گ_ ن_ بوقعیوبا !  يا  دومرف : داتفا و  نم  رب  رظن  ار  بانج  نآ  هک  دوخ  لئاسم  زا  ترضح  نآ  زا  منک  لا  ؤس  متـساوخ 
زا دو  .در و ب_ _تا ك_ فو در و  یگدـنز ك_ یتدـم  دـمحا ، ار  وا  مدــیمان  يرــسپ و  نـم  يارب  دــش  دــلوتم  سپ  .د  _م_ حا

مدوخ اب  متـشادرب  تفگ  شمعا  هب  فورعم  یطـساو  ناسح  نب  یلع  مدرم  تعامج  اب  دوب  هدـمآ  نوری  _ي ك_ه ب_ نا ك_س_
مدرم نوـچ  سپ  مالـسلا ،  هیلع  رفعجوـبا  میـالوم  يارب  مرب  یم  هفحت  متفگ  دوـب و  هرقن  زا  شـضعب  تسا  ناـیبص  يارب  هک  یتـلآ  زا 

م_ن ب_ه _ا ، ير هب ص_ درب  فیرـشت  تساخرب و  ترـضح  دندش  قرفتم  ترـضح  نآ  رود  زا  دندینـش و  ار  دوخ  لئاسم  باوج 
يار م_ن زا ب_ نذا ب_ط_بل  مدرک و گ_ف_ت_ن  تاقالم  ار  بانج  نآ  مداـخ  قفوم )  سپ (  متفر  ترـضح  نآ  بق  ع_

شنینزان ترو  رد ص_ یلا ك_ه  رد ح_ داد  مـال  باو س_ ج_ مدرک ،  مالـس  ترـضح و  نآ  رب  مدـش  دراو  سپ  ترـضح  نآ  زا 
بانج نآ  مدرک ،  یلاخ  ترضح  نآ  لباقم  رد  متـشاد  هسیک  رد  هچنآ  مدش و  کیدزن  نم  نتـسشنب .  ارم  دومرفن  رما  دوب و  تهارک 

رظن نم  رب  درک  رظن 
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ار چ_ه ب_ا هدو م_ _ مر ارم خ_قل ن_ف_ ادخ  نیا  يارب  زا  دومرف : دنکفا و  راسی و  نیمی و  هب  ار  تالآ  نآ  كانبضغ و  صخش 
(19) .دومرف وفع  دیامرف  وفع  ارم  هک  متساو  تر خ_ نآ ح_ض_ زا  پ_س ،  يزا .  ب_

مالسلا هیلع  ماما  تردق  ملع و 

یلاعت دنوادخ  تردق  هب  تسا  ترضح  نآ  هراشا  رد  مشش _ 

هب مـتفگ  تـفگ :  یجخر  جرف  نـب  رمع  هـک  هدرک  لــقن  تاز )  _ع_ج_ مـلا نو  ع_ي_ زا (  _ز )  جا _ع_ مــلا _ن_ه  يد م_ رد ( 
ار نآ  نزو  هلجد و  رد  تسه  هک  یبآ  ره  یناد  یم  وت  هک  دننک  یم  اعدا  وت  نایع  هک ش_ي_ مالسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  ترضح 
ای دوخ  تاقولخم  زا  يا  هشپ  رب  ار  نیا  ملع  دنک  ضیوفت  هک  داد  تردـق  یلاعت  قح  هک  دومرف  ترـضح  هلجد ،  رانک  رد  ام  میدوب  و 

(20) .ادخ قلخ  رتشیب  زا  هشپ و  زا  یلاعت  دنوادخ  رب  مرت  یمارگ  نم  دومرف ، دراد ، تردق  متفگ :  درادن ؟ تردق 

لا راز س_ؤ  مال ب_ه س_ي ه_ _ سلا _ه  یل داو ع_ ما ج_ _ ما _خ  سا پ_

هلءاسم رازه  یس  زا  تسا  ترضح  نآ  نداد  باوج  رد  متفه _ 

 : تفگ هک  شردپ  زا  میهاربا  نب  یلع  زا  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  ینیلک و  خیش 

لا ؤس  دندش و  لخاد  سپ  داد ، نذا  بانج  نآ  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  رب  دورو  زا  یحاون  لها  زا  یهورگ  دنتـساوخ  تلـصخر 
لاـس هد  ترـضح  نآ  تقو  نآ  رد  ار و  همه  داد  باوج  ترـضح  هلءاـسم ،  رازه  یـس  زا  سلجم  کـی  رد  ترـضح  نآ  زا  دـندرک 

(21  .) تشاد

تر و نآ ح_ض_ زا  دیـسرپ  یم  ار  دوخ  هلءاـسم  تعاـمج  نآ  زا  کـی  ره  لا  ؤس  تقو  رد  تسا  نکمم  هک  دـیو : فل گ_ م_ؤ 
هب اـهنآ  رثکا  زا  تر  هداد ح_ض_ باو  لا م_ي ك_ن_د و ج_ ير س_ؤ  _گ_ يد در ك_ه  _ظ_ه ن_م_ي ك_ حـال م_
لئا دو ت_ا س_ عـل ب_ _ه_ا م_ط_ نآ _ر  تر ب_ر ض_م_يا نو ح_ض_ _چ_ه چ_ نآ تسا  نکمم  و  مـعن )  و (  ـال )  ) 

هکناـنچ .دـنک  ناـیب  ار  دوخ  لا  ؤس  هتـشاذگ  یمن  هداد و  یم  ار  وا  باوج  ترـضح  دوـخ  لا ،  ؤـس  هدر ب_ه  عور م_ي ك_ ش_
تیاور
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هک دوب  هچ  نیا  دندیسرپ  مدرم  نکن ،  رـصق  دومرف : تر  ح_ض_ موش ،  تیادف  درک : ضرع  ترـضح ،  نآ  تمدخ  یـصخش  هدش 
 ، مامت ای  دـناوخب  رـصق  هب  ار  دوخ  زامن  یتشک  رد  حـالم  هک  نم  زا  دـنک  لا  ؤس  _ت  ساو صخـش م_ي خ_ نیا  دومرف : يدومرف ؟ 
هک هدومرف  ثیدح  نیا  داعبتسا  عفر  رد  دنچ  یهوجو  هّللا  همحر  یسلجم  همالع  .دناوخن و  رصق  ار  دوخ  زام  نم گ_ف_ت_م ن_

(22  .) تسین شلقن  ماقم 

 . ملاعلا هّللاو 

تسا مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  تازجعم  لئالد و  رد  موس :  لصف 

دش راد  هویم  کشخ  تخرد 

مال ب_ا _ سلا هیلع  داوج  ترـضح  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  بوشآ و  رهـش  _ن  با ش_ي_خ م_ف_ي_د و  لوا _ 
راد _ه ب_ه  فو عراـــش ك_ هــب  نوــچ  دوــمرف  یم  تــعجارم  هنیدـــم  داد ب_ه  زا ب_غ_ دو  _ه خ_ جوز _ض_ل  فــلا ما 

_ل م_س_ج_د خاد دو پ_س  _ت_با ب_ فآ بور  ما غ_ نآ ه_ن_گ_ _د و  مآ دور  _ي_د ف_ سر م_س_ي_ب 
تفرگ و وضو  تخرد  نآ  ریز  رد  دیبلط و  یبآ  هزوک  ترـضح  سپ  داد  یمن  راب  هک  دوب  يردـس  تخرد  اجنآ  نحـص  رد  ش_د و 
دناوخ و دیحوت  دـمح و  یناث  رد  رـصن و  هروس  دـمح ، زا  دـعب  لوا  تعکر  رد  تشاذـگ و  تعامج  زامن )  ) برغم و زامن  هب  داتـسیا 

يا هظحل  سپ  .دـش  غراـف  زاـمن  زا  تفگ و  مالـس  دهـشت و  دروآ و  اـج  هب  ار  موس  تعکر  سپ  _د  ناو توـنق خ_ عوـکر ،  زا  شیپ 
ود _د و  ناو زا خ_ بـیقعت ن_م_ سپ  دروآ  اـج  هـب  برغم  هلفاـن  تـعکر  راـهچ  تساـخرب و  دروآ و  اـج  هـب  ادـخ  رکذ  تسـشن و 

ار ییوکین  هویم  هداد  راـب  هک  _د  ند _ يد دـندمآ  تخرد  دزن  مدرم  نوچ  سپ  تفر .  نوریب  دروآ و  اـج  هب  هد ش_ك_ر  س_ج_
دندروخ نآ  ردس  زا  دندرک و  بجعت  سپ 
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نا _ مز دو ت_ا  هنیدم ب_ رد  .درب و  فیرشت  هنیدم  هب  دندرک و  عادو  ترـضح  نآ  اب  مدرم  سپ  درادن  هناد  تسا و  نیریـش  دنتفای 
_س_ت و يود لا  لوا س_ رد  _ي_د  بــــــــــــــــــــــل داد ط_ ار ب_ه ب_غ_ تر  نآ ح_ض_ م_ع_ت_ص_م ك_ه 
رد تفای و  تافو  هک  لاس  نامه  هدـعقلا  يذ  هام  رخآ  ات  دو  _ مر _ف ف_ قو داد ت_ رد ب_غ_ ب_ي_س_ت و پ_ن_ج و 
دو _ مر هد ك_ه ف_ زا ش_ي_خ م_ف_ي_د ن_ق_ل ش_ .دش و  نوفدم  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  شدج  كرابم  رس  تشپ 

(23  .) هناد یب  ار  نآ  متفای  مدروخ و  ردس  تخرد  نآ  هوی  زا م_ م_ن 

دو و كدو ب_ مالـسلا ك_ هیلع  داوـج  ترـضح  هـک  یماـیا  رد  هـک  نوـمیم  نـب  دّـمحم  زا  هدرک  تـیاور  يدـنوار  بـطق  مود _ 
نوچ مدوب  ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  زین  نم  دوـمن  هکم  هب  يرفـس  دوـب  هتفرن  ناـسارخ  هب  زوـنه  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ج_ن_با 

دّمحم رفعجوبا  يارب  يذـغاک  مورب  هنیدـم  هب  مهاوخ  یم  متـشاد ك_ه م_ن  هضرع  ترـضح  نآ  تمدـخ  منک  تعجارم  متـساوخ 
تقو نآ  رد  مدروآ و  هنیدـم  هب  ار  نآ  نم  تشوـن  يا  هماـن  دوـمرف و  یمـسبت  ترـضح  مربـب .  نم  دیـسیونب ت_ا  مالـسلا  هیلع  یقت 
سپ تشاد  ياج  دـه  رد م_ یلاح ك_ه  رد  دروآ  ار  یقت  دّـمحم  ترـضح  مداخ ، )  قفوم  سپ (  دوب  هدـش  انیبان  نم  نام  چ_ش_

زا رهم  قفوم )  سپ (  نک ،  زاـب  ار  ذـغاک  رادرب  هماـن  زا  ره  دومرف ك_ه م_ قفوم )  هب (  ترـضح  مداد ،  باـنج  نآ  هب  ار  هماـن  نم 
در _ظ_ه ك_ حــــال ار م_ نآ  تر  نآ ج_ن_با پ_س ح_ض_ _ل  دو م_ق_با ار گ_ش_ نآ  تــــشادرب و  ذـــــغاک 

؟  _ت سا _ه  نو لاو چ_ش_م_ت چ_گ_ _ حا ّ_د ! يا م_ح_م دو : _ مر ها ف_ _گ_ نآ
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یم هدـهاشم  هچناـنچ  هتفر  وا  زا  ییا  هد و ب_ي_ن_ _ل ش_ یل چ_ش_م_م ع_ هّللا !  لو  _ سر _ن  ي_با مر :  ضر ك_ ع_
نم سپ  تفاـی  افـش  نم  نامـشچ  ترـضح  نآ  تسد  تکرب  زا  دیـشک  نم  نامـشچ  هب  كراـبم  تسد  تر  سپ ح_ض_ ییاـمرف ، 

(24  .) مدوب انیب  هک  یلاح  رد  مدمآ  نوریب  شتمدخ  زا  مدیسوب و  ار  بانج  نآ  ياپ  تسد و 

داد ربخ  نم  راکفا  زا  مالسلا  هیلع  داوج  ماما 

رد مدـــش  دادــــغ  _ل ب_ خاد يرا ك_ه گ_ف_ت :  زا ح_س_ي_ن م_ك_ هدر  _ت ك_ ياور و ن_ي_ز  مو _  س_
هک متفگ  دوخ  اب  نم  دوب  تلالج  تیاهن  رد  هفیلخ  دزن  رد  دوب و  دادـغب  رد  زین  مالـسلا  هیلع  یقت  دّـمحم  ماما  ترـضح  هک  یماـگنه 
رد _ب_ت_ي ك_ه  تر _ن م_ يا _د گ_ش_ت ب_ا  هاو _ن_ه ب_ر ن_خ_ يد هب م_ مالسلا  هیلع  داوج  ترـضح  رگید 

مدـید تشذـگ  نم  رطاخ  رد  لایخ  نیا  نوچ  هریغ  ذـیذل و  ياه  _ ما لال و ط_ع_ زا ح_ي_ث_ي_ت ج_ دراد و  _ن_ج_ا  يا
نان ج_و نیـسح ،  يا  دومرف : دوب و  هدش  درز  شکرابم  گنر  هک  یلاح  رد  درک  دنلب  رـس  سپ  دن  _ك_ فا ریز  هب  رـس  بانج  نآ 
رد ینک  یم  هدـهاشم  هک  هچنآ  زا  تسا  رتـهب  نم  دزن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مرح  رد  بوـک  مین  کـم  ب_ا ن_

(25) .اجنیا

متشادرب تسد  يدیز  بهذم  زا 

مدو _ب ب_ هذ يدــیز م_ نـم  تـفگ  هـک  تـسا  هدرک  تـیاور  نمحرلادــبع  نـب  مساــق  زا  هــمغلا )  فــشک  رد (  مرا _  چ_ه_
تـــــــــــــــــــکر و رد ح_ مدر  مد ك_ه م_ _ يد مدو  داد ب_ رد ب_غ_ يزور  داد ، _ت_م ب_ه ب_غ_ فر _ت_ي  قو

تسا ربخ  هچ  مدیسرپ :  دنا ، هداتسیا  یـضعب  دنور و  یم  اهیدنلب  يالاب  یـضعب  دنود و  _ن_د ب_ع_ض_ي م_ي  بار _ط_ ضا
هک دنگوس  ادخ  هب  متفگ  .دیآ  یم  مالسلا  امهیلع  _ا  ضر ما  _ ما ترضح  رسپ  داوج  ترـضح  ینعی  اضرلا ! نبا  اضرلا ! نبا  دنتفگ :  ؟

متفگ دوخ  اب  نم  دوب  يرتسا  رب  راوس  دـش و  ادـیپ  ترـضح  نآ  هک  مدـید  هاـگان  سپ  منک ،  یم  هدـهاشم  ار  وا  متـسیا و  یم  زین  نم 
_د ندر داـقتعا ك_ هک  یماـگنه  هیماـما  هورگ  ادـخ  تمحر  زا  دنـشاب  رود  ي_ع_ن_ي  _ه ؛  ما ـالا م_ _ح_با  صا هّللا  _ن  عـل

ار ناو  _ن ج_ يا _ت  _د ط_عا نواد ك_ه خ_
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: دومرف درک و  نم  هب  ور  ترضح  تشذگ  نم  لد  رد  لایخ  _ن  يا هد ت_ا  _ي_ نادر _ب گ_ جاو

(26  ( .) ٍرُعُس ٍلالَض َو  یَفل  اذا  ّانِا  ُهُِعبَّتَن  ادحاو  اّنِم  ارََشبَا  نمحرلادبع ( !  نب  _م  سا ي_ا ق_

: دومرف نم و  هب  درک  ور  هراب  رگید  تسا ،  رحاس  وا  هک  متفگ  دوخ  لد  رد  هرابود 

(27  ( .) ٌرِشَا ٌباّذَک  َوُه  َْلب  اِنْنَیب  ْنِم  ِْهیَلَع  ُرْکِّذلا  َیِْقُلاَء  ) 

رار ب_ر _ قا _ل ش_د و  ما مدا ك_ _ت_ق_ عا داد م_ن  تــالا م_ن خ_ب_ر  زا خ_ي_ تر  _ت ك_ه ح_ض_ قو نآ 
(28) .ادخ _ت ب_ر خ_قل  سا هّللا  وا ح_ج_ه  مدو ك_ه  نا ن_م_ _ عذا مدو و  وا ن_م_ _ت  ما _ ما

لوا _ه  يآ و م_ع_ن_ي  _ت ،  سا هرو ق_م_ر  رد س_ _ه  كرا _ه م_ب_ يآ ود  _ن  يا ك_ه  _د : يو فـــــــل گ_ م_ؤ 
ار و مال  _ سلا _ه  یل ربمغیپ ع_ حـلاص  ترـضح  دومث  موق  دـندرک  بیذـکت  هکنآ :  تسا  ریـسف  رد ت_ _چ_ه  نآ _ر  ب_ن_با

نیا راکنا  دارم  ار ؟ وا  مینک  يوریپ  درادـن  یمـشح  یعبت و  چـیه  هک  تسا  هناـگی  تسا و  اـم  سنج  زا  هک  یمدآ  اـیآ  دـنت  گ_ف_
تسا رابت  شیوخ و  یب  رای و  یب  سک و  یب  درادن و  ام  _ت_ي ب_ر  يز یلـضف و م_ هک  میوشن  یـصخش  عبات  ینعی  تسا  ینعم 

اقلا اـیآ  تسا :  نیا  مود  هیآ  ینعم  .دوب و  میهاوخ  نازوـس  ياهـشتآ  یهارمگ و  رد  مینک  وا  تعباـتم  هک  ماـگنه  نیا  هک  یتـسرد  هب 
صتخم یحو  هک  تسا  نینچ  هن  دوش ؟ یم  تفاـی  يو  زا  قحا  یلوا و  اـم  ناـیم  رد  هکنآ  لاـح  اـم و  ناـیم  زا  وا  رب  یحو  تسا  هدرک 

.ربکتم دنسپدوخ و  تسا و  يوگغرد  وا  هکلب  وا  هب  دشاب 

؟  مدش یماما  هدزاود  هعیش  ارچ 

دلاخ نب  یلع  زا  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  یسربط و  دیفم و  خیش  مج _  پ_ن_
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هدروآ دنا و  هدرک  دـنب  دـیق و  رد  ماش  زا  ار  يدرم  هک  مدینـش  مدوب  يار  نم  رـس  رد  ینع  رد ع_س_ك_ر ي_ ینامز  تفگ :  هک 
اجنآ رد  ار  وا  هک  هنا  نآ خ_ رد  متفر  نم  تفگ  هدرک ،  يربـمغیپ  توبن و  ياـعدا  وا  دـنیوگ  یم  دـنا و  هدومن  سبح  اـجنیا  رد  دـنا 

مدر مل ك_ وا ت_ك_ نو ب_ا  .د چ_ _ ندر وا ب_ دز  هب ن_ ارم  ات  مدرک  تبحم  ارادـم و  وا  نانابـساپ  اب  دـندوب و  هدرک  سبح 
هک نادـب  تفگ :  تسیچ ؟  وـت  هصق  وـگب  درم  يا  هـک  مدیـسرپ  وا  زا  سپ  _ب ف_ه_م و ع_ق_ل  حا ار ص_ وا  _ت_م  فا ي_

_ه یل نیـسح ع_ ماـما  رـس  هک  یعـضوم  ینعی  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  سءار  هب  فورعم  عضو  رد م_ ما  رد ش_ هک  مدوـب  يدرم  نم 
رکذ هب  لوغـشم  تدابع  بارح  رد م_ یبش  مدومن ،  یم  ار  ادـخ  تدابع  دـندوب  هدرک  بصن  ای  هتـشاذگ  _ج_ا  نآ رد  ار  مـال  _ سلا

رد مدـید  هاگان  درب  هار  یمک  ارم  متـساخرب و  سپ  زیخرب ! دومرف : نم  هب  تسا و  نم  دزن  هک  مدـید  ار  یـصخش  هاگان  هک  مدوب  ادـخ 
نم ب_ا دناوخ و  زامن  سپ  تسا ،  هفوک  دجسم  نیا  یلب  متفگ :  یسانش ؟  یم  ار  دجـسم  نیا  دومر : ف_ مشاب ،  یم  هفوک  دجـسم 
رد م_س_ج_د مد ك_ه  _ يد در  هار ب_ ار ك_م_ي  _ت_ي_م و م_ فر نور  پ_س ب_ي_ مد .  _ ناو زا خ_ وا ن_م_
اد لو خ_ _ سر در ب_ر  مـــال ك_ _م پ_س س_ مــل م_ي ب_شا هــلآ و س_ _ه و  یل هـــّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر
هک مدـید  میتفر  هار  یمک  ردـق  سپ  _م  يد _ مآ نوریب  مه  اب  سپ  مدرک  زامن  مه  نم  درک و  زامن  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یل  ص_

رد
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تدابع بارحم  نامه  رد  هک  مدید  میدمآ  هار  یمک  میدـمآ و  نور  وا و ب_ي_ اب  مدرک  فاوط  درک و  فاوط  سپ  مشاب  یم  هکم 
مد ت_ا _ نا رد ت_ع_ج_ب م_ .د پ_س م_ن  بـئا ش_ زا ن_ظ_ر م_ن غ_ نآ ش_خ_ص  مشاــب و  یم  ماــش  رد  دوـخ 
مد پ_س رورـسم ش_ وا  ندید  زا  نم  دمآ ، نم  دزن  هک  مدید  ار  صخـش  نآ  زاب  دش  رگ  _ يد لا  نو س_ چ_ لا ،  ي_ك_س_
، دو هدر ب_ _ت_ه ب_ شذ لا گ_ رد س_ _ع_ي ك_ه  ضو نا م_ در ب_ه ه_م_ دو ب_ _د و ب_ا خ_ ناو ار خ_ م_
تردـق و نیا  هک  ییادـخ  نآ  قح  هب  مهد  یم  مسق  ارت  هک  متفگ  وا  اب  دـنک  تقرافم  نم  زا  تساوخ  ماـش و  هب  دـینادرگرب  ارم  نوچ 

 . مالسلا مهیلع  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  نب  دّمحم  منم  دومرف : یتسیک ؟  وت  وگب  هداد  وت  هب  ار  ییاناوت 

کل _ ملاد دّـمحم ب_ن ع_ب_ مصتعم  ریزو  شوـگ  هب  مک  مک  ربـخ  نیا  مدرک ،  لـقن  یـصخش  يارب  ار  تیاـکح  نـیا  نـم  سپ 
نم هک  دنتـسب  نم  رب  ینیب و  یم  هکنانچ  دندومن  سبح  قارع و  هب  ارم  دندروآ  دندرک و  دـنب  دـیق و  رد  ارم  داتـسرف  دیـسر  _تا  يز
يار ار ب_ يراد ك_ه م_ن ق_ص_ه ت_ مدر گ_ف_ت_م م_ي_ل  نآ م_ هب  تفگ :  يوار  ما .  هدرک  يربـمغیپ  ياـعدا 

هب يا  هماـن  نم  سپ  سیونب .  تفگ :  دـنک ؟ اـهر  ارت  ددرگ و  علط  لا ت_و م_ تقیقح ح_ رب  اـت  مسیونب  کلملادـبع  نب  دّـمح  م_
همان نامه  مدید  دمآ  باوج  نوچ  مدرک  جرد  نآ  رد  ار  سوبحم  درم  نآ  لا  حر ح_ _ت_م و ش_ شو کلملادبع ن_ نب  دّمحم 

هک یسک  نآ  هب  دیوگب  هک  وگب  درم  نآ  هب  هک  هتشون  نآ  تشپ  رد  تسا  مدوخ 
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نور نادنز ب_ي_ زا  ار  وا  دـیایب  هدـینادرگرب  ماش  هب  هکم  زا  هدرب و  هکم  هنیدـم و  هفو و  ما ب_ه ك_ زا ش_ بش  کی  رد  ار  وا 
لا مــلد ب_ر ح_ مد و  مو ش_ یل م_غ_م_ _ه خ_ي_ ما نآ ن_ باو  _ه ج_ عــلا زا م_ط_ يوار گ_ف_ت م_ن  .در  ب_

ار ب_ه وا  رما ك_ن_م  مـهد و  عــالطا  هماــن  باوــج  زا  ار  وا  مورب و  مــتفگ  دوز  حبــص  رگ  _ يد زور  _ت  خو در س_ نآ م_
نا و _ ير _ك_ شل نادــنز و  نانابـــساپ  مدـــید  مدیـــسر  نادـــنز  رد  نو ب_ه  چ_ _ي ،  ص_ب_ر و ش_ك_ي_ب_يا

يدرم نآ  دنتفگ : تسا ؟  ربخ  متفگ م_گ_ر چ_ه  .دنیامن  یم  وجتسج  دننک و  یم  شدرگ  مامت  تعرس  هب  يرایـسب  نا  _ مدر م_
اوه غرم  ای  هتفر  ورف  نیمز  هب  میناد  یمن  تسین  وا  زا  يرثا  چیه  هدش و  دوقفم  بشید  دوب  سبح  نادنز  رد  درک  یم  توبن  ياعدا  هک 
نآ رد  تسا و م_ن  هدرب  نوریب  ار  وا  زاجعا  هب  مالـسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  ترـضح  هک  مدیمهف  تفگ  دلاخ  نب  یلع  هدوبر  ار  وا 

(29) .دش وکین  مداقتعا  مدش و  بهذم  یما  _ ما مد  _ يد ار  هز  _ن م_ع_ج_ يا نو  مدو چ_ _ب ب_ هذ يد م_ _ يز _ت  قو

لمع تافاکم 

 : تفگ يدوعسم  .دیسر  دوخ  يازس  هب  تایز  کلملادبع  نب  دّمحم  هک  دیوگ : فل  ؤم 

کلملادـبع غ_ض_ب_ن_كا نب  دّـمحم  رب  تشذـگ  هک  وا  تفالخ  زا  هام  دـنچ  دـش  لـقتنم  یـسابع  لـکوتم  هب  تفـالخ  نوچ 
ماـیا رد  کلملادـبع  نـب  دّـمحم  تـخا و  لوز س_ ترازو م_ع_ زا  ار  وا  _ت و  فر ار ب_گ_ وا  لاو  _ ما ش_د ج_م_ي_ع 

ره هدوب و  نطاب  رد  اه  خیم  ياهرس  هک  يروط  هب  دو  هدو ب_ بو ن_م_ خیم ك_ ار  وا  دوب و  هتخاس  نهآ  زا  يرونت  دوخ  ترازو 
_ر ما باذع ك_ن_د  تساوخ  یم  ار  هک 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1948 

http://www.ghaemiyeh.com


و دش ، یم  كاله  دوب و  بذعم  یهجو  رت  تخـس  هب  ناکم  قیـض  اه و  خیم  نآ  تمدص  هب  ات  دننکفا  یم  رونت  نآ  رد  ار  وا  درک  یم 
ات دوب  بذعم  رونت  نامه  رد  زور  لهچ  دّمحم  دندنکفا  نهآ  رونت  نامه  رد  ار  وا  ات  درک  رما  دش  كانبـضغ  دّـمحم  رب  لکوتم  نوچ 

ود ب_ي_ت _ن  يا _ي_د و  بـل _ي ط_ تاود _ذ و  دو ك_غا _ر ع_م_ر خ_ خآ زور  رد  دیـسر و  تکـاله  هـب  هـک  یتـقو 
: داتسرف لکوتم  يار  _ت و ب_ شو ن_

ٍمْوَی یِلا  مْوَی  ْنِمَف  ُلیبَّسلا  َیِه 

ٍمَْون یف  ُْنیَْعلا  َکیرَتام  ُهَّنَاَک 

ٌلَوُد اهَّنِا  ادیَوُر  َّنَع  َزْجَتال 

ٍمْوَق یِلا  ٍمْوَق  ْنِم  ُلَّقَنَت  اْینُد 

زا ار  وا  در ك_ه  نا ك_ _ مر دیسر ف_ يو  هب  هعقر  هک  رگید  زور  دنناسر  وا  هب  ار  بوتکم  نآ  هک  دوبن  یتصرف  ار  لکو  م_ت_
(30) .دنتفای هدرم  ار  دّم  _ت_ن_د م_ح_ فر رو  دز ت_ن_ نو ن_ _د چ_ ندروآ نور  رو ب_ي_ ت_ن_

_م ك_ه يدر مــــــــــــال ن_ق_ل ك_ _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر ما  _ ما تر  تدا ح_ض_ رد ب_با ش_ه_ ناد ك_ه  ب_
دو پ_س رد ح_ب_س ب_ لا  ي_ك_س_ در ، ناد ح_ب_س ك_ _ نز رد  نو  _ مءا ار م_ تـــــــــــــــــــل  _ صلاو _ با

دوب هدـشن  مامت  وا  ياـعد  زونه  مالـسلا  مهیلع  ّ_د  لآ م_ح_م ّ_د و  _ه م_ح_م سد راو م_ق_ _ نا _ل ش_د ب_ه  سو م_ت_
.دیناهر دنب  زا  ار  وا  دش و  رضاح  وا  دزن  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  هک 

مالسلا هیلع  داوج  ماما  تیانع  هب  مشچ  يافش 

_ا ضر ماما  ترضح  هک  مدرک  تیاکش  تفگ :  هک  نانس  نب  دّمحم  زا  هدر  _ت ك_ ياور ش_ي_خ ك_ش_ي  ش_ش_م _ 
هیلع داو  تر ج_ رفعجوـبا ح_ض_ يارب  تشوـن  يذـغاک و  ترــضح  تـفرگ  سپ  دوـخ  درد چ_ش_م  زا  مـال  _ سلا _ه  یل ع_
رما داد و  یمداخ  هب  ار  _ذ  نآ ك_غا مال  _ سلا _ه  یل اضر ع_ ترضح  سپ  دوب  رتکچوک  هلاس  هس  لفط  زا  ترضح  نآ  مالسلا و 

دومرف وا و  اب  مورب  هک  ارم  درک 
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ترض و نآ ح_ دزن  هب  متفر  سپ  ار ، نآ  نکم  راهظا  يدید  يا  هزجعم  داوج  ترضح  زا  رگا  ینعی  نک ،  نا  هک ك_ت_م_ نم  هب 
مالـسلا هیلع  داوج  ترـضح  لباقم  دوشگ  ار  ذـغاک  نآ  مداـخ  سپ  تفگ :  دّـمحم  .دوب  هتـشادرب  شود  هب  ار  ترـضح  نآ  یمداـخ 

هعفد دنچ  ار  راک  نیا  سپ  جان )  تفگ ( :  یم  نامسآ و  _ب  نا ار ب_ه ج_ دوخ  رس  درک  یم  دنلب  ذغاک و  رد  درک  رظن  ترـضح 
سپ دوبن ، وا  دننام  يدحا  مشچ  هک  دش  انیب  نشور و  ممشچ  نانچ  دو و  رد چ_ش_م م_ن ب_ يدرد ك_ه  ره  تفر  سپ  .درک 

_ه یل _م ع_ ير یـسیع ب_ن م_ هک  ناـنچمه  دـهد  رارق  تما  نیا  خیـش  ارت  دـنادخ  هـک  مالـسلا  هـیلع  داوـج  ترـضح  هـب  مـتفگ 
نم سپ  تفگ :  دّـمحم  سرطف !  بحاـص  هیبش  يا  ترـضح :  نآ  هب  متفگ  سپـس  داد ، رارق  لیئارـسا  ینب  ار ش_ي_خ  مـال  _ سلا

شاف هک  یتقو  ات  دوب  حیحـص  ممـشچ  هتـسویپ  نم  نک ،  ناهنپ  ار  نیا  هک  دومرف  نم  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  ترـضح  متـشگرب و 
هب تف :  يوار گ_ .درک  دوع  نم  مشچ  درد  هراب  رگید  سپ  دوخ  مشچ  باـب  رد  ار  مالـسلا  هیلع  داوج  تر  هزجعم ح_ض_ مدرک 
قح هک  تفگ  باوج  رد  وا  سرطف ؟  بحا  هیبش ص_ يا  یتفگ  ترضح  نآ  هب  هکنآ  زا  يدرک  دصق  هچ  هک  متفگ  نانس  نب  دّمحم 
زا يا  هریزج  رد  ار  وا  دـنکفا  تسکـش و  مهرد  ار  وا  لاب  سپ  دـنتفگ  یم  سرطف  ار  وا  هک  هکئالم  زا  یکلم  رب  دومرف  بضغ  یلاـعت 

ما ح_س_ي_ن _ ما تر  دلو ش_د ح_ض_ _ت_ي ك_ه م_ت_ قو دو ت_ا  وا ب_ ایرد و  رئازج 
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ار ترضح  نآ  ات  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  ترضح  يوس  هب  ار  _ل  یئر داتـسرف ج_ب_ یلاعت  قح  مال ،  _ سلا _ه  یل ع_
هریزج رد  هک  یلاح  رد  وا  هب  تشذگ  سپ  دوب  سرطف  تسود  قیدص و  لیئربج  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تدالو  هب  دیوگ  تینهت 

هدو _ مر _ر ف_ ما ار  وا  یلا  هد و ح_ق ت_ع_ دـلو ش_ مالـسلا م_ت_ هیلع  نیـسح  ماما  هکنآ  هب  داد  ربخ  ار  وا  سپ  دوب  هداـتفا 
دزن ارت  مربـب  دوخ و  ياـهلاب  زا  یکی  هب  مرادرب  ارت  يراد  سر م_ي_ل  هب ف_ط_ دوـمرف  سپ  دـیوگ  تینهت  ار  ربـمغی  ك_ه پ_

 ! یل ب_ سر گ_ف_ت :  ف_ط_ ار ؟ _ت ك_ن_د ت_ مـل ت_ا ش_ف_عا هـلآ و س_ _ه و  یل هــّللا ع_ یلــص  دـّـمحم 
غیلبت در پ_س  مل ب_ هلآ و س_ هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  تمدـخ  ار  وا  تشادرب و  دوخ  ياهلاب  زا  یکی  هب  ار  وا  لیئربج  پ_س 

تر ح_ض_ در ، تر ن_ق_ل ك_ نآ ح_ض_ يارب  ار  سرطف  هــصق  هاـــگنآ  ار  دوــخ  راـــگدرورپ  بناـــج  زا  تــینهت  درک 
نآ هب  وجب  تنم  هراو ح_س_ي_ن و م_ي_ ار ب_ه گ_ه_ دو  لا خ_ لا ب_ سر ك_ه ب_م_ دو ب_ه ف_ط_ _ مر ف_

یلزنم دوخ و  ياج  هب  ار  وا  درک و  در  وا  هب  ار  وا  لاب  یلاعت  در ح_ق  نا ك_ سر ج_ن_ ف_ط_ نآ ،  یگرزب  تمظع و  تهجب 
(31) .دینادرگرب هکئالم  اب  تشاد  هک 

مثکا نب  ییح  زا ي_ مدینش  تفگ :  هک  ءالعلا  یبا  نب  دّمحم  زا  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  ینیل و  ش_ي_خ ك_ ه_ف_ت_م _ 
مدر لا ك_ ار و س_ؤ  وا  مدر  هل ك_ _ سار مدومن و م_ هرواحم  وا و  اب  مدرک  هرظانم  ار و  وا  مدومزآ  هکنآ  زا  دعب  هرماس  یضاق 

هلآ _ه و  یل هّللا ع_ یل  ّ_د ص_ لآ م_ح_م مول  زا ع_ وا  زا 
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فاوط مدـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغی  _ل م_س_ج_د پ_ خاد يزور  ي_ح_ي_ي گ_ف_ت ك_ه  مل ،  و س_
مدرک هرظانم  سپ  كرابم .  ربق  هب  دنک  یم  فاوط  هک  ار  مالسلا  هیلع  اضرلا  یلع  ّ_د ب_ن  مدید م_ح_م كرابم  ربق  هب  مدرک  یم 

دو _ مر ار ف_ اـهنآ  باوـج  سپ  متـسناد  یم  بوـخ  ار  اـهنآ  ینعی  دوـب  نم  دز  لـئا ك_ه ن_ رد م_س_ تر  نآ ح_ض_ ب_ا 
زا مشک  یم  تلاجخ  مسرپب و  امـش  زا  هلءاسم  کـی  مهاوخ  یم  نم  هّللاو  هک  تر  نآ ح_ض_ ها گ_ف_ت_م ب_ه  _گ_ نآ
زا یسرپب  یهاوخ  یم  هک  _ت  سا _ن  يا نآ  و  ار ، نآ  یسرپب  نم  زا  هکنآ  زا  شیپ  نآ  هب  ارت  مهد  یم  ربخ  نم  دومرف  ترـضح  نآ 
رد مهاوخ ،  یم  یتمالع  متفگ :  ماما .  منم  دومرف : دـنگوس ، ادـخ  لا م_ن ب_ه  تسا س_ؤ  نیمه  یلب !  متفگ :  ماـما ، )  زا (  نم 

ناـمز نیا  ماـما  نم  يـالوم  _ا  نا _د و گ_ف_ت ه_م_ مآ دو ع_ص_ا ب_ه ن_ط_ق  یئا ب_ ترـضح ع_ص_ نآ  تسد 
(32  .) تجح تسا  وا  تسا و 

مالسلا هیلع  داوج  ماما  زرح 

هیلع یقت  دّمحم  ماما  رتخد  همیکح  زا  ینادمه  رـصنوبا  زا  هدرک  تیاور  تاوعدلا )  جـهم  رد (  هّللا  همحر  سواط  نب  دیـس  متـشه _ 
رتـخد یـسیع  ما  دزن  هب  متفر  مالـسلا  هیل  ّ_د ت_ق_ي ع_ ماـما م_ح_م تاـفو  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  شلـصاح  هک  هـچنآ  مالـسلا 

یم هک  يا  هبترم  هب  درک  یم  ماـما  تهج  هب  هـیرگ  عزج و  رایـسب  هـک  مدـید  وا ، تـیزعت  تـهج  دوـب  ترـضح  نآ  نز  هـک  نومءاـم 
هکنیا نیب  رد  سپ  هصغ ،  ترثک  زا  دوش  هتفاکش  شا  هرهز  هک  میسرت  نم  دشکب  _ه  ير ار ب_ه گ_ دو  تساوخ خ_
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تزع و زا  دوب  هدومرف  _م_ت  حر وا م_ هب  یلاـعت  قح  هچنآ  ار و  ترـضح  نآ  فرـش  قلخ و  نسح  مرک و  میدرک  یم  هرکاذـم  اـم 
ما تسا ؟  مادـک  نآ  متفگ :  .دـشاب  رتـگرزب  اـهزی  زا ه_م_ه چ_ هک  مهد  ربـخ  بیجع  يزیچ  هب  ارت  هک  تفگ  یـسیع  ما  تـمارک ، 

ردپ هب  نم  مدینش و  یم  تخس  ياهنخـس  هاگ  هاگ  مدوب و  وا  بقار  مدر و م_ تریغ م_ي ك_ ماما  تهج  میاد  نم  تفگ :  یـسیع 
هاـگان .ربـمغیپ  زا  تسا  يا  هلـصو  تسا و  ربـمغیپ  دـنزرف  وا  هک  نک  مرد م_ي گ_ف_ت_م ت_ح_م_ل  متفگ پ_ یم  دوـخ 

نز مر و  _ سا را ي_ دالوا ع_م_ زا  تفگ  یسک ؟  هچ  متفگ :  درک ، مالس  نم  هب  دمآ و  رد  هناخ  رد  زا  يرتخد  مدوب  هتسشن  يزور 
هب هتـشادرب  رـس  دوب  کیدزن  هک  _ت  فر تر گ_ نادـنچ غ_ي_ ارم  سپ  تسا ،  وت  رهوش  هک  ما  مالـسلا  هیلع  یقت  دّـمحم  ماـما 

یکین وا  اب  مدرب و  ورف  ار  دوخ  رهق  مرازایب ،  ار  نز  نآ  هک  دراد  نآ  رب  ارم  هک  دوب  کیدزن  ناطیش  میامن و  نطو  ءالج  مور و  ارحص 
 . مداد شتعلخ  مدرک و 

تـلا ك_ه نآ ح_ رد  مردـپ  مدوـب و  هدــید  هـچنآ  وا  اـب  مـتفگ  مـتفر و  مردــپ  دزن  _ت  فر زا پ_ي_ش م_ن  نز  نآ  نو  چ_
راوس تفرگ و  ریـشم  ش_ روا ، ارم ب_ي_ ریـشمش  هک  دوب  هداتـسیا  وا  شیپ  هک  درک  یمالغ  هب  تراشا  دوب  لقع  _ يال م_س_ت 

ّانا ِهّلل َو  ّانِا  مدش و  نامیـشپ  مدرک  هدهاشم  دوخ  ردپ  زا  ترو  نیا ص_ نوچ  مشک ،  یم  ار  وا  مور و  یم  نم  هّللاو  هک  تفگ  دـش و 
متفگ چ_ه مدناوخ و  َنوُعِجار  ِْهَیِلا 
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هناخ هب  دمآرد  ات  _ت_م  فر یم  ردـپ  سپ  مدز و  یم  دوخ  يور  رب  مداد .  نتـشک  هب  ار  دوخ  رهوش  دوخ و  سفن  مدر ب_ه  ك_
ات متخیرگ و  وا  یپ  زا  نم  دـمآ  نوریب  وا  دز  زا ن_ در پ_س  هراپ ك_ هراپ  ار  وا  اـت  دز  ریـشمش  اـب  ار  وا  هتـسویپ  دوب  ماـما  هک  يا 

متفگ هن ،  تفگ :  يا ؟  هدرک  هچ  بشید  یناد  یم  متفگ :  مدمآ و  ردپ  دزن  دـش  تشاچ  نوچ  مدرکن و  باوخ  تهج  نیا  زا  حابص 
دمآ و دوخ  هب  یتعا  زا س_ دعب  دش ، شوهیب  تفر و  دوخ  زا  دش و  ریحتم  نخـس  نیا  زا  یتشک ،  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ما  _ ما رـسپ  : 

رایسب بارطضا  نومءام  یتشک .  يدز و  ریش  ار ب_ه ش_م_ وا  وا و  رـس  رب  یتفر  یلب !  متفگ :  ییوگ ؟  یم  هچ  وت  رب  ياو  تفگ : 
نم رت  _ خد هک  تسا  نخس  هچ  نیا  وت ! رب  ياو  تفگ :  رسای  اب  دندرک  رضاح  ار  رسای  دیبلطب  ار  مداخ  رسای  تفگ  نخس  نیا  زا  درک 

ات میدش  اوسر  َنوُعِجَار )  ِْهَیِلا  ّانِا  ِهّلل َو  ّانِا  تفگ ( :  دز و  دوخ  يور  هنیـس و  رب  نومءام  دیوگ ، یم  تسار  تفگ :  رـسای  دـیوگ ؟ یم 
نم ناـج  هک  رواـیب  ربخ  اـم  تهج  نک و  قیقحت  ار  ترـضح  نآ  ربـخ  ورب و  رـسا  يا ي_ میدـش ،  كـاله  مدرم و  ناـیم  رد  تماـیق 
سپ مدز  یم  همطل  دوخ  هراسخر  هب  نم  بانج و  نآ  هنا  _ت ب_ه خ_ فر _ر  سا .د ي_ _ يآ نور  نت ب_ي_ زا  تسا  کیدزن 

تفگ ریما ! يا  یناگدژم  تراشب و  تفگ :  دومن و  تعجارم  دوز 
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هدـیناشوپ ار  دوخ  فاـحل ،  هب  دوب و  ینهاریپ  شفیرـش  نت  رب  دوب و  هتـسشن  مدـید  ترـضح  نآ  دزن  متفر  تفگ :  يراد ؟  ربخ  هچ  : 
كربت يا ب_ه ج_ه_ت  هدیشوپ  هک  نهاریپ  نیا  یهاوخ  یم  هک  متفگ  مدرک و  وا  رب  مالس  نم  درک ، یم  كاو  دو و م_س_ ب_
ریـشمش برـض  ایآ  ما ن_ظ_ر ك_ن_م ك_ه  _ ما كرابم  دـسج  هب  هک  دوب  نیا  دوصقم  ارم  و  منک .  زامن  وا  رد  اـت  یهد  نم  هب 

مخز زا  وا  دـسج  رب  دوب  _د و ن_ هدر ب_شا ار م_س ك_ وا  يدرز  هک  دوـب  يدیفـس  جاـع  نوـچمه  هک  ادـخ  هب  هن ،  اـی  تسه 
دـنامن و رگید  زیچ  چـیه  هزجعم  تیآ و  نیا  اب  تفگ :  زارد و  نتـسیر  _س_ت گ_ ير نومءام گ_ سپ  يرثا ،  هریغ  ریـشمش و 

نتفرگ ندــش و  راوـس  ار گ_ف_ت ك_ه  _ر  سا نآ ي_ زا  ب_ع_د  _ن .  ير _ خآ _ن و  یلوا يار  تـسا ب_ تربــع  نـیا 
_ت_ن فر رما م_ن و  تسا  هدوب  هنوگچ  سپ  مروآ ،  یمن  دای  ار  دوخ  نتـشگرب  مروآ و  یم  دای  ار  دوخ  ندـش  لـخاد  ریـشمش و 
هک مسق  ادخ  هب  يوگ  یم  تردـپ  هک  وگب  وا  هب  رتخد و  دزن  ورب  دـیدش ، تنعل  ار  رتخد  نیا  دـنک  تنعل  ادـخ  وا ، يوس  م_ن ب_ه 
ورب سپ  مشک ،  یم  ماقتنا  وت  زا  ییآ  نور  _ه ب_ي_ نا زا خ_ وا  رو  _ت_ سد یب  ای  ینک  تیاکـش  بانج  نآ  زا  نیا  زا  دـعب  رگا 

 ) ار وا  مدوب ك_ه  هدـش  راوس  بشید  هک  یبسا  ربـب و  وا  تهج  راـنید  رازه  تسیب  ناـسرب و  وا  هب  ارم  مـال  اـضرلا و س_ نبا  دزن  هب 
يارب دنیوگ  یم  ير )  ش_ه_
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رسای .دنن  مال ك_ وا س_ _د و ب_ر  نو دراو ش_ تر  نآ ح_ض_ مال ب_ر  تهج س_ هب  هک  ار  نییمشاه  نک  رما  سپ  ربب  وا 
ماما شیپ  رد  دوب  هداتـسرف  نومءام  هک  ار  یلام  مدیناسر و  ار  نومءام  مالـس  دوب و  هتف  نو گ_ _ مءا هک م_ مدرک  نانچ  دـیوگ : یم 

دو و نآ ت_ب_س_م ن_م_ زا  دــعب  یتعاــس  درک  رظن  رز  نآ  رب  ترــضح  مدرک ،  هــضرع  ار  بــسا  مداــهن و  مالــسلا  هــیلع 
یمن ایآ  نم !؟  هب ش_م_ش_ي_ر ب_ر  دـنک  موجه  هک  دوب  نوچمه  دوب  نومءام  اـم و  ناـی  يد ك_ه م_ ع_ه_ دو : _ مر ف_

! اد لو خ_ _ سر يا پ_س_ر  سپ گ_ف_ت_م :  تـسا .  عناـم  وا  نـم و  ناــیم  هـک  تـسا  يا  هدــنهد  يراــی  ارم  هـک  دــناد 
نانچ نومءام  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  تد  اد و ب_ه ح_ق ج_ ار ب_ه خ_ _ن ع_ت_با  يا راذ  ب_گ_

هک يزیچ  دوشن و  تسم  نیا  زا  دعب  هک  هدروخ  دنگوس  یتسار و  رذن  هدرک  زدـن  راک و  _ن  يا زا  يزیچ  هتـسناد  یمن  هک  دوب  تسم 
نیا يربـب  فیرـشت  نومءاـم  دزن  هاـگره  سپ  تسا ،  ناطیـش  ياـهماد  زا  نآ  هک  اریز  دروخ ؛ _د ن_ هد ب_شا تسم ك_ن_ن_
هماج نآ  زا  .دو ب_ع_د  يءار چ_ن_ي_ن ب_ مزع و  زین  ارم  هک  دومرف  ترـضح  نکم .  باتع  رواین و  يو  يور  هب  ار  ناـنخس 
رانک رد  ار  بانج  نآ  تساخرب و  نومءام  دـند ، _ مآ نو  _ مءا دزن م_ ترـضح  نآ  اـب  یماـمت  مدرم  تساـخرب و  دیـشوپ و  دـیبلط و 
تفگ یم  ثیدح  ترضح  نآ  اب  هتسویپ  دوش و  لخاد  وا  رب  هک  ار  يدحا  دادن  نذا  در و  بیحرت ك_ دینابسچ و  هنیـس  هب  تفرگ و 

ترضح دوش  یضقنم  تساوخ  سلجم  نوچ  ، 
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مهاوخ یم  دومرف :  هللا ؟  لوسر  نبای  تسا  مادـک  نآ  یلب  تفگ :  نوماـم  نک :  لوبق  منک  یم  یتحیـصن  ارت  نم  نوماـم  يا  دومرف : 
نآ و هب  ار  دوخ  سفن  زاس  نصحتم  تسا  ییاعد  نم  دزن  وت و  رب  راـسنوگن  قلخ  نیا  زا  متـسین  نمیا  نم  نوچ  يورن  نوریب  بش  هک 
مور و ياهرکـشل  رگا  و  تشاد ،  هاـگن  وت  رـش  زا  بشید  ارم  هک  نوـچمه  تاـهورکم  اـهالب و  اهیدـب و  زا  نآ  هب  ار  دوـخ  نک  زرح 

يارب ار  نآ  متـسرفب  یهاوخ  رگا  دسرن ،  يدـب  وت  هب  ناشیا  زا  نیمز  لها  عیمج  اب  دـنوش  عمج  وت  رب  یمامت  ینک و  تاقالم  ار  كرت 
 ، نم يوس  هب  تسرفب  سیونب و  دوخ  طخ  هب  یلب  تفگ :  یـشاب ،  نمیا  اـهز  نآ چ_ي_ زا ه_م_ه  نآ  _ط_ه  ساو هب  هکنآ  اـت  وت 

.دومن لوبق  ترضح 

هب ار  نیا  هک  رسای  اب  دومرف  تشون و  ار  زرح  نیا  دوخ  طخ  هب  دیبلط و  دوخ  دزن  ار  رسای  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  دش  حابص  نوچ 
نوچ دـسیون و  هرقن  نآ  رب  تفگ  مهاوخ  نیا  زا  دـع  _چ_ه ب_ نآ دزا و  هلول س_ كاـپ  هرقن  زا  نآ  تهج  وـگب  ربـب  نومءاـم  دزن 

 ) هبترم و کی  دـمح )  تعکر (  ره  رد  دـناوخب  دـنک  زاـمن  تعکر  راـهچ  دریگب و  لـما  يو ك_ _ ضو ددـنب  وزاـب  رب  هک  دـهاوخ 
هبترم تفه  ار  مادک  ره  _ي_د )  حو ت_ و (  _ل )  یللا و (  اهیحـض )  سمـشلاو و  و (  هّللاد )  ش_ه_ و (  _ي )  سر _ کلا _ه  يآ

رد م_ح_ل س_خ_ت_ي_ه_ا و دد ت_ا  دو ب_ن_ _ت خ_ سار يوزا  رب ب_ دوــــــش  غراــــــف  زاـــــــمن  زا  نوــــــچ  و 
ت_ن_گ_ي_ه_ا
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برقع رد  رمق  نتـسب  وزاـب  تقو  رد  هک  دـیاب  یم  دـنک و  رذـح  دـسرت و  هچره  زا  _د  نا مـلا م_ اد س_ هو خ_ لو و ق_ ب_ه ح_
.دشابن

از غ_ مور  _ل  ها ب_ا  و  _ت  فر گ_ تر  ح_ض_ نآ  زا  ار  زر  ح_ _ن  يا نو  _ مءا م_ نو  چ_ ك_ه  هد  ش_ _ت  ياور
زر _ن ح_ يا _ت  كر هـب ب_ دـش  رفظم  روـصنم و  تـشاد و  هارمه  اـهگنج  تاوزغ و  هـم  رد ه_ در و  در ف_ت_ح ك_ ك_

(33  ( ) ...َنیَملاْعلا ِّبَر  ِهّللُدْمَْحلَا  میحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  _ت ( :  سا _ن  يا زر  و ح_ كرا ،  م_ب_

نآ لـقن  ياـج  عـضوم  نیا  و  تـسا ،  فورعم  هعیـش  دزن  و  داوـج )  زرح  _ت ب_ه (  سا فور  زر ك_ه م_ع_ _ر ح_ خآ ت_ا 
 . تسین

 ( : هرّدلا یف (  مولعلارحب  یئابطابطلا  همالعلا  لاق 

ءاعِو َناک  ام  ِهَّضِْفلا  ِیف  َزاج  َو 

ٍءاعُد ٍزْرِح َو  ٍذیْوعَت َو  ِْلثِِمل 

ٍرَبَخ ْنِم  ٌحیحَص  ِهیف  یتَا  ْدَقَف 

(34) ُرَهَتْشُْملا ِداوَْجلا  ُزْرِح  ُهَدَضاع 

صلاخ هرقن  هب  نوتیز  گرب  لیدبت 

یم هک  ار  مال  _ سلا _ه  یل یقت ع_ دّمحم  ماما  ترـضح  مدید  تفگ :  هک  دعـس  نب  میهاربا  زا  هدرک  تیاور  يربط  رفعجوبا  مهن _ 
زا يراـی  تر ب_س_ نآ ح_ض_ زا  _ت_م  فر نـم گ_ سپ  هرقن ،  نآ  دـیدرگ  یم  سپ  نوـتیز  گرب  رب  ار  دوـخ  تـسد  دز 

(35) .دوب هدش  صلاخ  هرقن  ینعی  درکن  يرییغت  ادبا  رازاب و  رد  ار  اهنآ  مدرک  جرخ  ار و  اهنآ 

؟  تسیچ ماما  تمالع 

ّ_د ت_ق_ي ما م_ح_م _ ما مدید  تفگ :  هک  دیزی  نب  هرامع  زا  هدرک  تیاور  زین  و  تسا :  ترضح  نآ  لئالد  یضعب  رد  مهد _ 
ماما دومرف : هّللا ؟  لو  _ سر نبای  ماما ،  تمـالع  تسیچ  هک  ترـض  نآ ح_ ار پ_س گ_ف_ت_م ب_ه  مـال  _ سلا _ه  یل ع_
سپ تفگ :  يوار  نآ .  رد  شناتشگنا  دش  رهاظ  سپ  یگنـس  رب  ار  دوخ  تسد  تشاذگ  سپ  دروآ ، اج  هب  ار  راک  نیا  هک  تسا  نآ 

(36) .درک یم  شقن  دوخ  متاخ  ار  گنس  دراذگب و  ار  نآ  شتآ  رد  هکنآ  نودب  دیشک  یم  ار  نهآ  هک  مدید 

مالسلا هیلع  داوج  ماما  ییارگایند  يارب  نومءام  هئطوت 

در هل ك_ ره ح_ي_ نومءاـم  تفگ :  هک  ناـیر  نـب  دّـمحم  زا  دـنا  هدرک  تـیاور  نارگید  بوـشآ و  رهـش  _ن  با _م _  هدزا ي_
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هب _ي_ا ك_ن_د و  ند _ل  ها دو  _ن_د خ_ نا ار م_ مـــال  _ سلا _ه  یل ّ_د ت_ق_ي ع_ ما م_ح_م _ ما تر  ك_ه ح_ض_
هب ار  دوخ  رت  _ خد _ت  ساو _ي ك_ه خ_ نا _ مز ات  درکن  رثا  ترـضح  نآ  رد  وا  هلیح  دـشن و  شنکمم  دـنک  لـیام  قوسف  وهل و 
ره دندوب  رتابیز  ناز  زا ه_م_ه ك_ن_ي_ يز ك_ه  درک ص_د ك_ن_ي_ رما  دش  عقاو  فافز  دتـسرفب و  ترـضح  نآ  هناخ 
یم دراو  ترـضح  نآ  هک  یتقو  نآ  رد  دننک  لابقتـسا  ار  وا  تئیه  نیا  هب  دـشاب  يرهاوج  نآ  رد  هک  دـنریگ  تسد  رد  یماج  مادـک 

_ي ب_ه _ف_تا تلا مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  دندرک ، راتفر  لمعلاروتسد  نآ  هب  نازینک  يداماد ،  هلجح  رد  دنیشن  یم  دوش و 
شیر _ت و  خاو _با م_ي ن_ بر زاوآ و  شوخ  دوب  يدرم  نآ  ار و  ینغم  قراخم  دـیبلط  نومءاـم  .دو  _ مر نا ن_ف_ _ش_ يا

تسا رفعجوبا  نداد  لی  هب ج_ه_ت م_ رگا  نینم !  ؤملاریما  ای  تفگ :  نومءام  هب  قراخم  تشاد  یلیوط 
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ار دو  زاوآ خ_ تر و  نآ ح_ض_ _ل  تســشن م_ق_با سپ  ار ، وا  میفاـک  نـم  تـسا و  نـم  هدــهع  رد  راــک  نـیا  اــیند  رما  هـب 
باـبر و نتخاون  هب  درک  عورـش  سپ  دـندش ، عمج  وا  دزن  هب  هناـخ  لـها  يو ك_ه ج_م_ي_ع  در ب_ه ن_ح_ _د ك_ نل ب_
هب هن  وا و  يوـس  هب  هن  درکن  تاـفتلا  ادـبا  مالـسلا  هـیلع  داوـج  ترـضح  هـک  دـید  درک  تعاـس چ_ن_ي_ن  کـی  ندـناوخ ،  زاوآ 
يا سرتب  ادـخ  زا  نُوْنث ) !  _ُ ْعلا اَذای  هّللا  ِقَِّتا  دومرف ( : درک و  دـنلب  ار  دوخ  كرابم  رـس  نآ  زا  سپ  .دوخ  پچ  _ت و  سار فر  ط_

_گ_ر يد دا و  _ت_ فا قرا  _ت م_خ_ سد زا  بار  باــبر و م_ض_ دوـمرف : شیاــمرف  نـیا  ترــضح  اــت  دــنلب ! شیر  درم 
ش_د؟ چ_ه  ار  ت_ _ي_د : سر پ_ وا  زا  نو  _ مءا م_ ( 37  .) تفاـی تاـفو  اـت  دوـخ  تسد  هب  در  _ي ن_ب_ _ت_ف_عا نا

 . نآ زا  تفای  مهاوخن  تحص  زگره  هک  مدرک  عزف  نانچ  دز  هحیص  نم  هب  رفعجوبا  هک  یتقو  تف :  گ_

مالسلا هیلع  داوج  ماما  هب  هئطوت  تمهت 

هک تـــفگ  ار و  دوـــخ  ءارزو  زا  یتعاـــمج  دـــیبلط  مـــصتع  هدر ك_ه م_ _ت ك_ ياور يد  _ نوار ق_ط_ب  _م _  هدزاود
نآ دیبلط  مصتعم  سپ  .دنک  جورخ  هدرک  هدارا  وا  هک  دیـسیونب  مالـسلا و  هیلع  یقت  دّـمحم  رد ح_ق  _ي_د  هد غورد  تدا  ش_ه_
هک تفگ  رما ، نیا  زا  يزیچ  مدرواین  اـج  هب  مسق ك_ه م_ن  ادـخ  هب  دومرف : نم ،  رب  يدرک  جورخ  هدارا  وت  تفگ :  ار و  ترـضح 

هتشون هک  تسا  وت  ياه  همان  نیا  یلب  دنتفگ : دندرک  رضاح  ار  ناش  _ يا پ_س  راک ت_و ، نیا  رب  دنهد  یم  تداهش  نالف  نالف و 
دوب هتسشن  ترضح  هک  تفگ  يوار  .وت  نامالغ  ضعب  زا  ار  اهنآ  میا  هت  _ فر م_ا گ_ نیا ب_با ،  رد  يا 
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نم رب  _ن_د  يو یم گ_ غورد  اهنیا  رگا  ادنوادخ ! تفگ :  نامسآ و  يوس  هب  درک  دنلب  رـس  ناو پ_س  _ يا رد ص_ف_ح_ه 
هد _ مآرد بار  _ط_ ضا تخـس ب_ه ج_ن_ب_ش و  هک  میدـید  هحفـص  نآ  هب  میدرک  رظن  هـک  تـفگ  يوار  ار ، ناـشیا  ریگب 
نم هّللا !  لوـسر  نباـی  تفگ :  م_ع_ت_ص_م  _ت_د ، فا یم  دوـخ  ياـج  زا  دزیخ  یم  رب  هک  سکره  دـیآ و  یم  دور و  م_ي 
نیا نادرگ  نکاـس  ادـنوادخ ! تفگ :  دـن ، _ن ك_ ار س_كا نیا ج_ن_ب_ش  ادـخ  هک  نک  اـعد  متفگ  هـچنآ  زا  مدرک  هبوـت 

(38) .دش نکاس  سپ  .دنا  نم  نانمشد  وت و  نانمشد  تعامج  نیا  هک  یناد  یم  وت  انامه  ار ، شبنج 

الط هب  كاخ  لیدبت 

هیلع داوج  دّمحم  ترـضح  تمدـخ  يدـیع  زور  تفگ :  هک  یمـشاه  سابع  نب  لیعامـسا  زا  هدرک  تیاور  زین  و  _م _  هدز س_ي_
يا هکیبس  كاخ  زا  تفرگ  ار و  دوخ  يالصم  درک  دنلب  ترضح  نآ  شاعم ،  یگنت  زا  بانج  نآ  هب  مدرک  تیاکـش  متفر و  مالـسلا 

در _ت_ه ش_د پ_س ب_ه م_ن ع_ط_ا ك_ خاذ يال گ_ هرا ط_ ترـضح پ_ نآ  تسد  تکرب  هب  كاخ  ینعی  الط ، زا 
(39) .دوب لاقثم  هدز  _ نا رازا ش_ نآ ب_ مدر  ب_

هدرم ندرک  هدنز 

تفگ هک  هدرک  لـقن  _س_ي  خر مو س_ _ یل ب_ن ك_ثل _م_د ب_ن ع_ حا زا  ش_ي_خ ك_ش_ي  _م _  هدرا چ_ه_
زا دیسرپ  يزورم و  راشب  نب  مکحا  زا  زا م_ن  در  لا ك_ ؤس  سپ  هبنیز  یبا  هب  دوب  فورعم  هک  هیماما  باحصا  زا  ار  يدرم  مدید  : 
رثا زا  یطخ  هی  وا ش_ب_ قـل  رد ح_ ار ك_ه  وا  مدو  هد ب_ _ يد و م_ن  _ت ،  سا وا  قـلح  رد  هک  يرثا  نآ  زا  وا و  هـصق  نـم 

رد میدوب  رفن  تفه  اـم  هک  هتفگ  هبنیزوبا  .دادـن  ربـخ  نم  هب  رثا  نآ  زا  مدرک  لا  ؤـس  وا  زا  _ع_ه  فد دـنچ  نم  هک  متفگ  دوـب  حـبذ 
_ت قو زا  _ك_م  حا زور  کی  مالسلا ،  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  ترـضح  نامز  رد  میدوب  هر  رد ي_ك ح_ج_ داد ك_ه  ب_غ_

ترـضح زا  یعیقوـت  دـش  بـش  لوا  _د ه_م_ي_ن ك_ه  ما رد ش_ب ه_م ن_ي_ _د ش_د و  يد _ زا م_ا ن_پا ع_ص_ر 
يدمن رد  دنا  هدیچ  ار پ_ي_ وا  هد و  حو ش_ _ بذ _ك_م م_ حا ینعی  یناسارخ  درم  نآ  امش  قیفر  هک  دمآ  مالـسلا  هیلع  داوج 

نال چ_ي_ز، نال و ب_ه ف_ ار ب_ه ف_ وا  اواد ك_ن_ي_د  _د و م_ يرادر ار ب_ وا  دیورب  هلبزم  نالف  رد  دنا  هدـنکفا  و 
ار وا  نآ م_ح_ل و  _ت_ي_م ب_ه  فر پ_س 
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دوب هدومرف  ترـضح  هچنآ  هب  میدرک  اوادـم  میدروآ و  ار  وا  سپ  دوب  هداد  ربخ  ترـضح  هک  روطناـمه  حورطم  حوبذـم و  میتفا  ي_
نآ سپ  یموق  هناخ  رد  دادغب  رد  دوب  هدرک  هعتم  مکحا  هک  دوب  نآ  شا  هصق  هک  دـیوگ  یم  يوار  یلع  نب  دـمحا  .دـش  بوخ  سپ 

(40) .دندنکفا هلبزم  رد  هدیچیپ  دمن  رد  دندرک و  حبذ  ار  وا  وا و  راک  رب  دندش  علطم  تعامج 

تقوم جاودزا  باوث 

قدا ترـضح ص_ زا  هدـش  تـیاور  هـکلب  تـسا ،  تباـث  هعیــش  دزن  هـعت  _ت_ح_ب_با م_ سا ك_ه  _د : يو فـل گ_ م_ؤ 
(41) .ار ندرک  هعتم  دنادن  لالح  دشاب و  هتشادن  ام  تعجر  هب  نامیا  هک  یسک  ام  زا  تسین  دومر : مال ك_ه ف_ _ سلا _ه  یل ع_

(42  ( .) َهَْعتُْملا َِکلذ  ْنَع  ْمُهَضّوَع  ٍبارَش َو  َّلُک  ْنِم  َرِکْسُْملا  اِنتَعیش  یلَع  َمَّرَح  َّلَج  ّزَع َو  َهّللا  َّنِا  مالسلا :  هیلع  ْ_ُه  َ_ن َو ع ) 

نب حلاص  زا  هدرک  تیاور  هعتم )  باتک  رد (  هّللا  همحر  دیفم  خیش  هلمج  زا  تسا  رایسب  ندرک  هعت  رد ف_ض_ل م_ _تا  ياور و 
؟  تسه یباوث  دـنک  هعتم  هک  یـصخش  يارب  هک  مدرک  ضرع  مالـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماـما  ترـضح  هب  تفگ  هک  شردـپ  زا  هبقع 
نز نآ  اـب  دـنک  یمن  ملکت  هدرک ،  عـنم  هک  سک  نآ  تفلاـخم  دـشاب و  تعیرـش  لاـثتما  ادـخ و  شدـصق  راـک  نیا  رد  رگا  دوـمرف :
وا هانگ  نیا ،  ببس  هب  یلاعت  قح  دزرمایب  وا  اب  دنک  یکیدزن  هاگره  و  هنـسح ،  وا  يارب  دسیون  یم  یلاعت  قح  _ك_ه  نآ م_گ_ر 
هب متفگ  تفگ :  يوار  .دـیامرف  ینازرا  وا  هب  ترفغم  یلاع  قح ت_ هتـشذگ  وا  رب  بآ  هک  ییوم  ره  ددـع  هب  دـنک  لـسغ  نوچ  ار و 

ترضح نآ 
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هک ییوـم  ره  ددـع  ب_ه  يرآ !  دو : _ مر تر ف_ ح_ض_ دراد !؟ ند  رد ب_ _ي ك_ه  يو دد ه_ر م_ هب ع_ بـجعت  يور  زا 
دنک هعت  يدر ك_ه م_ تسین م_ دومرف  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ترـض  زا ح_ هدر  _ت ك_ ياور و ن_ي_ز  ( 43) .دراد ندب  رد 
زور ات  وا  يارب  دیامن  رافغتـسا  هک  کلم  داتفه  دکچ  یم  وا  زا  هک  يا  هرطق  ره  زا  دیامرف  قلخ  یلاعت  قح  هکنآ  رگم  دنک  لسغ  سپ 

ترضح هک  هدش  تیاور  و  ( 44) .دوش اپرب  تما  _ي ك_ه ق_ي_ نا _ مز ار ت_ا  نآ  زا  هدـننک  بانتجا  دـنک  یم  تنعل  تمایق و 
تسا امش  رب  هچنآ  ندرک ،  هعتم  رد  دیـشاب  هتـشادن  رارـصا  هک  دوخ  نایلاوم  زا  یـضعب  يوس  هب  تشون  مالـسلا  _ه  یل نسحلاوبا ع_
كرت هکنآ  ات  ندرک  هعتم  هب  ار  دوخ  دینکم  لو  دوش و م_ش_غ_ تنس  تماقا  هک  ردق  نآ  هب  دینک  هعتم  ینعی  تسا ،  تنس  تماقا 

رب ار  امش  دندرک  رما  هک  یناسک  رب  دننک  نیرفن  دنوش و  رفاک  ناشیا  سپ  دیراذگ  لطع  ار م_ اهنآ  ار و  ناتدوخ  شارف  نانز و  دینک 
(45) .ار ام  دننک  تنعل  نآ و 

تسا مالسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  ترضح  هغیلب  ظعاوم  هفیرش و  تا  _ مل زا ك_ يا  هرا  _ر پ_ كذ رد  مرا :  ف_ص_ل چ_ه_

لوا تمسق 

( ( 46 (؛ ٍلا ِّلُک ع_ یِلا  ٌمَّلُس  ٍلاغ َو  ِّلُِکل  َ_ٌن  َ_م یلا ث َ_ع_ ِهّللا ت _ِ َ_ُه ب قِّثلا مال :  _ سلا _ه  یل َلا ع_ ق_ لّوا _  ) 

نابدرن يدنلب  زیچ  ره  يوس  هب  تسا و  نارگ  زیچ  ره  ءاهب  یلاعت  دـنوادخ  هب  دامتعا  هک  دومرف  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  ینع  ي_
 . تسا

(47 ِساّنلا )  ِنَع  ُهانِغ  نم  نِمْؤُْملا  ُّزِع  مالسلا :  هیلع  َلاق  مّود ( _ 

 . مدرم زا  تسا  وا  يزاین  یب  رد  نم  ؤم  تزع  دومرف :

 : لیق ام  معنل  و 

وج زا  ای  تسا  مدنگ  زا  رگا  نان  صرق  ود 

هنهک زا  رگ  هماج  يات  ود 
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ون زا  ای  تسا 

عمج رطاخ  هب  دوخ  راوید  هشوگ  راهچ 

ور اجنآ  زیخ و  ياج  نیا  زا  دیوگن  سک  هک 

نایاناد دزن  هب  رتوکن  راب  رازه 

ورسخیک دابقیک و  تکلمم  رف  ز 

(48  ( ) ِرِّسلا ِیف  َُهل  اّوّدَع  ِهِینالَْعلا َو  ِیف  ِهّللا  َِّیلَو  ْنُکَتال  مالسلا :  هیلع  َلاق  مّو (_  س_

 . ناهنپ رد  ادخ  نمشد  راکشآ و  رد  ادخ  یلو  شابم  دومرف :

ِهَِینالَْعلا ِیف  َسیْلبِا  َّنَّبُسَتال  هدومرف ( :  هک  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  شدج  شیامرف  هب  تسا  هیبش  هفیرـش  هملک  نیا  هک  دیوگ : ریقف 
 ( . ِّرِّسلا یف  ُهُقیدَص  َْتنَا  َو 

( ( 49) .ِهَّنَْجلا ِیف  اْتَیب  َدافَتْسا  ِدَقَف  ِهّللا  ِیف  اخَا  َدافَتْسا  َ_ِن  م مال ( :  _ سلا _ه  یل َلا ع_ ق_ مرا _  چ_ه_

تهج هب  ار  يردارب  دـنک  هدافتـسا  هـکره  ینعی  تـسا ،  نداد  هدـئاف  نتـساوخ و  هدـئاف  نـتفرگ و  هدـیاف  ینعم  هـب  هدا  _ت_ف_ سا
 . تشهب رد  يا  هناخ  هدرک  هدافتسا  انامه  یلاعت  دنوادخ 

یِلا َعَطَْقنا  ِنَم  ُُهِبلاط َو  یلاع  _َ هّللا ت َنِم  َوُْجنَی  َْفیَک  ُُهِلفاک َو  یلاعَت  هّللا  َنِم  ُعیـضَی  َْفیَک  مالـسلا ( :  هیل  َلا ع_ ق_ پ_ن_ج_م _ 
(50 (؛ )  ُِحلُْصی اّمَم  َرَثْکَا  ِدِْسفَا  ِْملِع  ِْریَغ  یلَع  َلِمَع  ْنَم  ِْهَیِلا َو  ُهّللا  ُهَلَک  ِهّللا َو  ِْریَغ 

یلا _د ت_ع_ نواد دو ك_س_ي ك_ه خ_ فــــل م_ي ش_ _ع و ت_ _ه ض_يا نو دو چ_گ_ _ مر ي_ع_ن_ي ف_
_ت و ك_س_ي سا وا  بلط  رد  دـنوادخ  هک  یـسک  دـبای  یم  تاـجن  هنوـگچ  تـسا و  وا  دـهعت  هدـنریذپ  هدـننک و  لو  ق_ب_
زا درک  لمع  هک  یس  دراذ و ك_ _ گاو يرگید  نآ  هب  ار  نآ  دنوادخ  دینابسچ  رگید ، هب  _د و  ير اد ب_ زا خ_ ار  دو  ك_ه خ_

 . تسا هدرک  حالصا  هچنآ  زا  رتشیب  هدرک  هابت  دساف و  ملع ،  ریغ 

َهَبَحاص _ُ ّ_َكا َو م ِيا مال ( :  _ سلا _ه  یل َلا ع_ ق_ ش_ش_م _ 
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وا هک  یتسرد  هب  دـب  مدآ  اب  تقافر  زا  زیهرپب  دومرف : ( 51 ( ؛ )  ُهُراثآ ُحَبْقَی  ُهُرَْظن َو  _َ ُ_ُن م ْ_س َ_ح ِلُولْسَْملا ي ِْفیَّسلاَک  ُهَّنِاَف  ِریرّـشلا 
 . تسا تشز  شراثآ  تسا و  وکین  شرظنم  دنام  یم  هدیشک  ریشمش  هب 

(52 (؛ )  ِهَنَوَْخِلل انیمَا  َنو  _ُ َ_ك ْنَا ي َ_ًه  نا ِ_ي_ ِءْر خ _َ ْملا _ِ َ_ف_ي ب ك مال ( :  _ سلا _ه  یل َلا ع_ ق_ ه_ف_ت_م _ 

.دشاب ناراکتنایخ  نیما  هکنآ  درم  یتساران  یلغد و  رد  تسا  سب  دومرف :

: دوـمرف اـمرف ، تیــصو  ارم  در : ضر ك_ تر ع_ نآ ح_ض_ هد ك_ه ش_خ_ص_ي ب_ه  _ت ش_ ياور ه_ش_ت_م _ 
روآرد و ندرگ ف_ق_ر  هـب  تــسد  نادرگ و  دوــخ  نیلاــب  ار  رقف  دوــمرف : يرآ !  درک : ضرع  لو م_ي ك_ن_ي ؟  ق_ب_
رد هـشیم  ناد ك_ه ت_و ه_ لد و ب_ _ش  هاو يو و خ_ _ت ك_ن ب_ا ه_ فـلا ار و م_خ_ تاو  كر ك_ن ش_ه_ ت_

(53  .) یشاب یم  هنوگچ  ار  دوخ  نیبب  سپ  یشاب  یم  یلاعت  قح  رظنم  یئرم و 

ؤم دومرف : ُهُحَْصنَی ؛ )  ْنَّمِم  ٍلُوبَق  َو  ِهِسْفَن ، ْنِم  ٍهَظِعاو  َو  هّللا ،  َنِم  ٍقیفْوَت  ٍلاصَخ : ِثالَث  یِلا  َجاتْحَی  ُنِمْؤُملا  مالسلا ( :  هیلع  َلاق  مهن _ 
_ت_ه سو دو ك_ه پ_ي_ زا ن_ف_س خ_ _ظ_ي  عاو و  یلا ،  زا ح_ق ت_ع_ قـیفوت  تلـصخ :  هس  هب  تسا  جاـتحم  نم 

.دنک تحیصن  ار  وا  هکنآ  زا  دنک  لوبق  و  _ظ_ه ك_ن_د ، عو ار م_ وا 

_ر گا تـسا پ_س  یلاــعت  دــنوادخ  نـیب  وا و  نیباــم  هـچنآ  یــسانشب  هـکنآ  اــت  يدــحا  اــب  نـکم  ینمــشد  دوــمرف  مـهد _ 
نا _ت ه_م_ سا را  _ كد رگا ب_ وـت و  يوــس  هـب  ار  وا  درک  دــهاوخن  میلــست  راذــگاو و  تـسا  نـسحم  راــکو و  ن_ي_ك_

ضو ك_ه ب_ه شادا و ع_ ناــمه پ_ ینعی  وا ، اـــب  نــکم  ینمـــشد  سپ  ارت ، تــسا  یفا  ك_ ار ، _ن  يا _س_ن ت_و  ناد
هب یلاعت  قح  زا  وا  يدب  لبا  م_ق_
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(54) .وا اب  ینمشد  يارب  تسا  سب  ارت  دسر  یم  وا 

(55 (؛ )  ِلامْعَالِاب ِحِراوَْجلا  ِباْعِتا  ْنِم  ُغَْلبَا  ِبُولُْقلِاب  یلاعَت  هّللا  َیِلا  ُدْصَْقلَا  مالسلا ( :  _ه  یل َلا ع_ ق_ _م _  هدزا ي_

هب ار  جراوج  اضعا و  ندروآرد  جنر  هب  زا  تسا  رت  هدنناسر  اهلد  هب  لاعت  قح  يوس  هب  ندومن  گنهآ  ترـض :  نآ ح_ دو  _ مر ف_
 . لامعا

تر زا ح_ض_ _ت .  سا را  نآ ب_س_ي_ _تا  عار تــــل و م_ رد ب_با ق_ _تا  ياور ك_ه  _د : يو فــــل گ_ م_ؤ 
ریاس دشاب  حیحص  ملا و  نآ س_ هاگره  هک  تسا  یتشوگ  هراپ  یمدآ  رد  هک  تسا  لوقنم  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یل  لو ص_ _ سر

تسا یمدآ  لد  نآ  تسا و  دسا  را و ف_ ند ب_ي_م_ _ر ب_ دشاب س_يا دساف  رامیب و  نآ  هاگره  و  تسا ،  حیحـص  زین  ندب 
_ت و سا هز  _ي_ ند پ_كا ما ب_ _ت ت_م_ سا هز  _ي_ لد پ_كا ها  _ گر هـــک ه_ تــــسا  تــــیاور  مــــه  و  ( 56 .)

نسح ماما  ترضح  هب  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  و  ( 57  .) تسا ثیبخ  مه  ندب  مامت  تسا  لد خ_ب_ي_ث  ها  _ گر ه_
نآ زا  _ت و  سا ند  يرا ب_ _ر ب_ي_م_ تد نآ ب_ زا  تسا و  رقف  هقاـف و  اـهالب  هـلمج  زا  هـک  دوـمرف  تیـصو  مالـسلا  هـیلع 

ندب تحص  رتهب  نآ  زا  تسا و  لا  رد م_ _ع_ت  سو هل ن_ع_م_ت_ه_ا  زا ج_م_ _ت و  سا لد  يرا  _ر ب_ي_م_ تد ب_
_ه یل ع_ _ر  قا ب_ ّ_د  م_ح_م ما  _ ما تر  ح_ض_ زا  و  ( 58  .) _ت سا لد  يرا  _ كز _ي_ هر رتـــهب پ_ نآ  زا  تـــسا و 
_ت سا نو )  _گ_ نر لد س_ ي_ك_ي (  _د : نا _ا ب_ر س_ه ق_س_م  هــلد _ت ك_ه  سا لو  مـــال م_ن_ق_ _ سلا
ود ره  رش )  ریخ و  هک (  تسا  نآ  لد  کی  و  تسا ،  رفاک  لد  نآ  نآ ج_ا ن_م_ي ك_ن_د و  رد  يز  ك_ه ه_ي_چ چ_ي_

دیآ و یمرد  نآ  رد 
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_ت سا _ي  هلا راو  _ نا زا  یغارچ  نآ  رد  تسا و  هداشگ )  هک (  تسه  لد  کـی  دوش و  یم  بلاـغ  نآ  رب  تسا  رتیوق  هک  کـی  ره 
(59  .) تسا نم  ؤم  لد  نآ  دوش و  یمن  فرطرب  شرون  تمایق  ات  _د و  هد رو م_ي  _ت_ه ن_ سو ك_ه پ_ي_

 . مدر _ت ب_ه م_ سا ماـما  تلزنم  دـسج ، هب  بلق  تلزنم  دوـمرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  _ه  یل قدا ع_ تر ص_ زا ح_ض_
رد دومرف و  یم  هظعوم  ار  دوخ  باحصا  مال  _ سلا هیلع  نارمع  نب  یـسوم  ترـضح  _ت_ي  قو هد ك_ه  _ت ش_ ياور و  ( 60)

كاچ نهاریپ  هک  وگب  یسوم  يا  هک  یسوم  هب  دیسر  یحو  یلاعت  قح  زا  دز  كاچ  ار  دوخ  نهاریپ  تساخرب و  یصخش  هظعوم  نیب 
(61  .) نز كاچ  نم  يارب  ار  دوخ  لد  هکلب  نکم 

 ( : یئانَّسلا ُمیکَْحلا  َداجَا  ْدََقل  َو  ) 

هاش نت  رب  تشگ  هک  سک  نآ  لد 

هاپس وا و  زا  کلم  هدوسآ  دوب 

دوب هابت  لد  هچ  نت  دوب  دب 

دوب هاش  فعض  رکشل ز  ملظ 

تسا ارت  هک  یلد  للخ  رپ  نینچ  نیا 

تسار لد  نیا  وتاب ز  دنوید  دد و 

يدرک لد  مان  تشوگ  هراپ 

يدرک لحب  ار  قیقحت  لد 

زاجم هب  يا  هدرک  مان  لد  هک  نیا 

زادنا يوک  ناگس  شیپ  هبور 

رذگب ناج  لقع و  سفن و  نت و  زا 

روآ تسد  هب  یلد  وا  هر  رد 

چیپاچیپ تقو  هک  لد  نانچنآ 

چیه یباین  ادخ  زج  وا  ردنا 
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ینابر تسا  يرظنم  یکی  لد 

یناوخ لد  هچ  ار  وید  هناخ 

لد هبعک  هب  ات  سفن  رد  زا 

لزنم کی  رازه و  ار  ناقشاع 

(62  ( .) ُهانُم ُهِّوُّدَع  یطْعَا  ُهاوَه  َعاطَا  ْنَم  مالسلا ( :  هیلع  َلاق  مهدزاود _ 

اطع ار  دوخ  لد  _ش  هاو يو و خ_ _ت ك_ن_د ه_ _عا طا تر ك_ه ه_ر ك_ه  نآ ح_ض_ دو  _ مر ف_
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.ار شیوزرآ  دوخ  نمشد  هب  هدرک 

گ_ف_ت_م ب_ه تفگ :  هک  هّللا  هـمحر  ینـسح  هّللادـبع  نـب  میظعلادـبع  باـنج  زا  هدرک  تـیاور  قودـص  خیـش  مـهدزیس _ 
هـلآ و _ه و  یل هـّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر يا پ_س_ر  مـال  _ سلا _ه  یل ّ_د ت_ق_ي ع_ ما م_ح_م _ ما تر  ح_ض_

: دومرف دشاب ، هدش  لقن  تناراوگرزب  نارد  زا پ_ _ث_ي ك_ه  يد ار ب_ه ح_ _ث ك_ن م_ يد ح_ مل ،  س_

اْوَوَتْـسا اذِاَف  اُوتَوافَت  ام  ٍْریَِخب  ُساّنلا  ُلازَیال  مالـسلا  هیلع  َنینِمْؤُْملاُریمَا  َلاق  َلاق : ُمالَّسلا  ُمِْهیَلَع  ِِهئابآ  ْنَع  يّدَـج  ْنَع  یبَا  ین  _َ ثَّد _َ ح ) 
هدومرف هیلع  هّللا  تاولـص  نینم  ؤملاریما  هک  مالـسلا  مه  _ یل _ش ع_ نارد زا پ_ مد  زا ج_ مردپ  ارم  درک  ثیدـح  ینعی  اوُکَلَه ؛ ) 
كاله دـندش  يواسم  هاگره  سپ  دنـشاب ، هتـشاد  توافت  هک  یمادام  دـن  _ي ه_س_ت_ بو مدرم ب_ه خ_ي_ر و خ_ هتـسویپ 

_ؤ ملار _ي_ ما زا  دو  نارد خ_ زا پ_ ترـضح  زاب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  نبای  وگب  رتداـیز  متفگ :  _د ، ند ش_
کی ره  بیع  دوش  راکـشآ  رگا  ُ_ْم ؛ ْ_ت َ_ن فاد _َ ام ت ُْمتْفَـشاکَت  َْول  َو  دومرف : هک  درک  لق  مال ن_ _ سلا _ه  یل م_ن_ي_ن ع_

هّللا لو  _ سر _ن  _ا ي_با مر _ر ب_ف_ تدا _ يز .درک گ_ف_ت_م :  دــیهاوخن  نــفد  ار  رگیدــمه  رگید  رب  اهامـــش  زا 
: ) دوـمرف هک  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤـملار  _ي_ ما تر  زا ح_ض_ در  زا ن_ق_ل ك_ ب_ مل .  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  ص_

؛ )  ِءاقِّللا ِنْسُح  ِهْجَْولا َو  ِهَقالَِطب  ْمُهوُعَسَف  ْمُِکلاْومَِاب  َساّنلا  اوُعَسَت  َْنل  ْمُکَّنِا 

 . يرادروخرب شوخ  ییور و  هداشگ  هب  ار  ناشیا  دـیهدب  دـنرادن  ار  مدرم  شیاـجنگ  لاو ش_م_ا  _ ما _ت_ي ك_ه  سرد ب_ه 
 ( . ْمُِکقالْخَِاب ْمُهوُعَسَف  ْمُِکلاْومَِاب  َساّنلا  اوُعَسَت  َْنل  ْمُکَّنِا  دومرف ( : یم  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مدینش  انامه 

هک مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  هب  متف  گ_ _ظ_ي_م گ_ف_ت :  علاد ج_ن_با ع_ب_
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َیل _َ َ_َب ع َ_ت َ_ْن ع م دومرف ( : مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دومرف : ملـس .  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوـسر  نباـی  اـمرفب  رتداـیز 
ینعی وا ، مشخ  دیـشک  دـهاوخ  لوـط  نا  _ مز در ب_ر  _ه خ_ش_م گ_ي_ كر ه_ َ_ُه : )  َ_ت َ_ب ْ_ت َ_ع َْتلا م ِنا ط_ _ مَّزلا

وا رب  مشخ  مرجـال  تسا  دـح  زا  زواـجتم  رایـسب و  نآ  هکلب  دوش  فرط  رب  دوز  مدآ  مشخ  هک  تسین  اـت  ود  یکی  هناـمز  تاـمیالمان 
.دش دهاوخ  ینالوط 

؛ )  اد _َ بَا َضْر  _َ َْنل ت ّـِالا  يذَْـقلا َو  یَلَع  ِضْغَا  زین (  ترـضح  نآ  شیاـمرف  تسا  ینعم  نیمه  هـب  هـک  دـیو : ف_ق_ي_ر گ_
نا ب_ي _ت_ سود زا  _م_تا  يـال _ ما _ي_ا و ن_ ند يـالب  جـنر و  هراـکم و  زا  هکنآ  زا  هیاـنک  راـخ _  رب  شوپب  مشچ  ینعی 

یخلت مشخ و  تلاح  هب  هشیمه  زگره و  يدوشن  دونـشخ  هن  رگا  و  نآ ك_س _  شو و ت_ح_م_ل  _ا چ_ش_م ب_پ_ فو
رتدایز متفگ  تفگ :  میظعلادـبع  بانج  هراـکم .  هب  تسا  بوشم  اـیند  _ك_ه ط_ب_ي_ع_ت  نآ چ_ه  یگدـنز ك_ن_ي ؛ 

 ( . ِرایْخَْالِاب َّنَّظلا  َءوُس  ُثِرُوت  ِرارْشَْالا  ُهَِسلاُجم  دومرف ( : مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  هک  دومرف  .امرف  ب_

هک دومرف  .امرفب  رتدایز  متفگ :  بوخ .  نامدرم  رایخا و  هب  دوش  ینامگدـب  ببـس  دـب ، نامدرم  رارـشا و  اب  ینیـشنمه  تسلاـج و  م_
تمایق رفس  يارب  تسا  يا  هشوت  دب  ِدا . )  ِ_ب_ ْعلا َیل  _َ ُناوْد ع _ُ ْعلا ِدا  َ_ع_ ْملا یِلا  َداّزلا  َْسِئب  دومرف ( : مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 

 . يادخ ناگدنب  رب  ندرک  متس 

و ِكوـــــُلُْملا ، )  ِهَّدـــــُم  ُرِخآ  ُیْغَْبلَا  تــــسا (  ترـــــضح  نآ  _تا  مـــــل زا ك_ ك_ه ن_ي_ز  _د : يو ف_ق_ي_ر گ_
زا _ف_ه  ير _ه ش_ مـــــــــــل _ن ك_ يا _ل  يذ رد  ار  _ن چ_ن_د ش_ع_ر  يا _ت ك_ه م_ن  سا _س_ت_ه  ش_يا

 : میامن لقن  یسودرف  می  ح_ك_

ناتسد تفگ  نینچ  متسر  هب 
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(63  ) مک هک 

متس ناتسدریز  رب  روپ  يا  نک 

تسا یسب  ناتسدریز  ارت  هچ  رگا 

تسا یسب  ناتسدریز  نیا  رد  ار  کلف 

شیر قلخ  لد  یناوت  ات  نکم 

شیوخ خیب  ینک  یم  ینک  یم  رگ  و 

یسک رب  متس  یناوت  ات  نکم 

(64  ) یسب دنامن  یتیگ  هب  رگمتس 

هیلع نینم  ؤملاریما  تر  هک ح_ض_ دومرف : ملـس .  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  نباـی  اـمرفب  رتداـیز  متف  گ_ گ_ف_ت : 
دراد یم  وکین  هک  تسا  يزیچ  نامه  یصخش  ره  هب  _ تر يدر و م_ ره م_ تمیق  ُُهنِسُْحی ؛ )  ام  يِْرما ٍء  ِّلُک  ُهَمیق  هدومرف (  مالـسلا 

 . تسا نآ  وحن  تاعانص و  هیناسفن و  تالامک  بسک  رب  بیغرت  صیرحت و  ره  نافرع .  ملع و  رنه و  زا  ار  نآ 

تر لو ح_ض_ تفرعم ق_ ملع و  بلط  يوـس  هب  ار  یمدآ  دـنک  بیغرت  هـک  يا  هـملک  رتـهب  هـک  هـتفگ  دـمحا  _ل ب_ن  یل خ_
.ار وا  دراد  یم  وکین  هک  تسا  يزیچ  نامه  يدرم  ره  ردق  هدومرف  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 

 . هـــّللا لو  _ سر _ن  _ا ي_با مر _ر ب_ف_ تدا _ يز گ_ف_ت_م  _ظ_ي_م گ_ف_ت :  عــــلاد ج_ن_با ع_ب_
 ( . ِِهناِسل َتْحَت  ٌءُوبْخَم  ُءرَْملَا  دومرف ( : مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دو : _ مر ف_

نتشیوخ نابز  ریز  رد  تسا  ناهنپ  درم 

نخس رد  دیاین  ات  ینادن  شردق  تمیق و 

 : هدومرف زین  هک  تسا  اجنیا  زا  و 

.دیوش هتخانش  ات  دینک  ملکت  اُوفَْرُعت ؛ )  اومَّلَکَت  ) 

یسک دناد  هچ  دشاب  هتسب  رد  وچ 

رو هلیپ  ای  تسا  شورف  رهوگ  هک 
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: ) دو _ مر مالسلا ف_ هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  دومرف : هّللا .  لوسر  _ن  _ا ي_با مر _ر ب_ف_ تدا _ يز گ_ف_ت_م : 
هّللا لوسر  نبای  _ا  مر _ر ب_ف_ تدا _ يز متفگ :  .ار  دوخ  ردـق  تخانـش  هک  يدرم  دـشن  كاله  ُهَرْدَـق ؛ )  َفَرَع  ٌءُْرما  َکَلَه  ام 

هّللا یلص 
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ریبدت ینعی  ِمَدَّنلا ؛ )  َنِم  َُکنِمُْؤی  ِلَمَْعلا  َْلبَق  ُریبْدَّتلَا  دو ( : _ مر مال ف_ _ سلا _ه  یل نینم ع_ ؤملاریما  هک  دومرف  ملس .  هلآ و  هیلع و 
 . نآ ینامیشپ  زا  ارت  تخاس  دهاوخ  نمیا  يرما  رد  مادقا  لمع و  زا  شیوخ 

نکم يدنت  راک  رد  هتسنادن 

نب هب  ات  رس  رگنب ز  شیدنیب و 

_ب ب_ه ير مـــال ق_ _ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ _ظ ح_ض_ عاو رد ف_ص_ل م_ ك_ه  _د : يو ف_ق_ي_ر گ_
_ه مــــــل _ن ك_ يا _ب ب_ا  سا _ي ك_ه م_ن_ ما زا ن_ظ_ ار  ود ش_ع_ر  _ن  يا هد و م_ا  ه_م_ي_ن ن_ق_ل ش_

 . میدرک لقن  زی  _ت ن_ سا _ف_ه  ير ش_

تسخن ییآرد  هک  يراک  رس  رد 

تسرد نک  شندش  نوریب  هنخر 

راوتسا مدق  ياج  ینکن  ات 

راک چیه  بلط  رد  هنم  ياپ 

تر ح_ض_ دومرف : ملـس .  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  نباـی  _ا  مر _ر ب_ف_ تدا _ يز گ_ف_ت_م  گ_ف_ت : 
.دش دهاوخ  هدنکفا  نیمز  رب  نامز  رب  دنک  دامتعا  هک  ره  َعِرُص ؛ )  ِنامَّزلِاب  َِقثَو  ْنَم  دومرف ( : مالسلا  هیلع  نی  _ؤ م_ن_ ملار _ي_ ما

: دومرف مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  دومرف : ملس .  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  نبای  امرفب  رتدا  _ يز گ_ف_ت_م : 

ي_ع_ن_ي شدو ،  يءار خ_ هب  هدش  زاین  یب  هک  یـسک  ار  دوخ  دنکفا  رطخ  رد  هیارب  ینغتـسا  نم  _ر ب_ن_ف_س_ه  طا خ_
_ر تدا _ يز مدر :  ضر ك_ ع_ ار ، نا  _ _يا ناد اب  ندرک  تروشم  هدرک  كرت  هدومن و  دوخ  شناد  يءار و  رب  هیکت  تامهم  رد 

مالـسلا هیلع  نینم  ؤـملاریما  ترـضح  هـک  دوـمرف  ملـس .  هـلآ و  _ه و  یل هـّللا ع_ یل  هـّللا ص_ لو  _ سر _ن  _ا ي_با مر ب_ف_
ود زا  لا ي_ك_ي  _ل و ع_ي_ ها ك_م_ي  ْ_ِن ؛ )  يَرا َ_س_ ْیلا يد  _ْ ِحا ِلا  ِ_ي_ ـعـــــــــــــــــــْلا ٌهَّل  _ِ ق هدو ( :  _ مر ف_

ع_ي_ش_ش وا  لا  ع_ي_ _د  ب_شا كد  _ نا ار  ك_ه  ه_ر  ك_ه  ار  _ يز لا ،  م_ رد  _ت  سا ير  _گ_ ناو ت_
_د و _ت_ر ب_شا نا _ سآ
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 . _ت سا لاو  م_ن_ _ن  يا لا ب_ر  ح_ لا  م_ تر  رد ك_ث_ نا ك_ه  ه_م_چ_ن_ _ع ،  سوا م_ع_ي_ش_ت_ش 
نینم ؤـملاریما  هک  دوـمرف  ملـس .  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لو  _ سر _ن  _ا ي_با مر _ر ب_ف_ تدا _ يز گ_ف_ت_م : 

_ر تدا _ يز متفگ :  .دش  كاله  يدنـسپدوخ  بجع و  وا  رب  دـش  لخاد  هکره  َکَلَه ؛ )  ُبْجُْعلا  ُهَلَخَد  ْنَم  هدومرف ( :  مالـسلا  هیلع 
َ_ْن م هدو :  _ مر مـال ف_ _ سلا _ه  یل نینم ع_ ؤملاریما  هک  دوـمرف  ملـس .  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوـسر  نباـی  _ا  مر ب_ف_

يدر _م_ ناو _د ج_ يآ _ش م_ي  _د ج_يا هد _چ_ه م_ي  نآ ضوع  هک  دـنک  نیقی  هک  یـسک  هَّیِطَْعلِاب ؛  َداـج  ِفَلَْخلاـِب  َنَْقیَا 
.دسر یم  وا  هب  اطع  نیا  لدب  دناد  یم  هک  اریز  ندر ،  رد ع_ط_ا ك_ در  _د ك_ هاو خ_

 : هتفگ هک  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  حدم  رد  ءارعش  ضعب  هدرک  هراشا  بلطم  نیمه  هب  هک  دیوگ : ریقف 

مود تمسق 

ِْهیَْبنَجُالم يوُّطلا  ِصْرُْقلِاب َو  َداج 

ٌبوُغَس َوُه  َماعَّطلا َو  َفاع  َو 

ُصْرُْقلا ِْهیَلَع  َرینُْملا  َصْرُْقلا  َداعَاَف 

ٌبوُسُک ( 65) ُمارُْکلا ُصِْرقُْملا  َو 

دندرک ساتسد  شیارب  ار  نآ  سپ  وج  زا  دم  کی  ضوع  رد  دومرف  یلخن  تیاقس  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  بانج  هک  تسا  لق  ن_
لئا ار ب_ه س_ _ش  نا تر ن_ نآ ح_ض_ _د  مآ شا  _ه  نا رد خ_ رب  یلئاس  دـیامرف  راطفا  نآ  رب  تساوخ  نوچ  دـنتخپ  ناـن  و 

زا هک  یلاـح  رد  ار  دوخ  ناـن  صرق  درک  شـشخب  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  هک  هتفگ  رعاـش  دـیباوخ  هنـسرگ  بش  داد و 
_ظ_ه حـال ما ب_ه م_ ندرو ط_ع_ زا خ_ _ت  شاد _ت  هار دو و ك_ _ي_ن_ش پ_ر ب_ نزا يول ن_ یگنـسرگ پ_ه_

دیـشروخ صرق  ضوع  رد  داد  لـئاس  نا ب_ه  صر ن_ نو ق_ پ_س چ_ دو ، _ن_ه ب_ سر _ك_ه گ_ نآ لـئا ب_ا  س_
بسک میرک  هدنهد  ضرق  و  تشگرب ،  نامسآ  هب  شیارب 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1974 

http://www.ghaemiyeh.com


 . تسا هدنروآ  تسد  هب  عفن  هدننک و 

هّللا لو  _ سر _ن  _ا ي_با مر _ر ب_ف_ تدا _ يز گ_ف_ت_م  _ظ_ي_م گ_ف_ت :  عـــــــــلاد ج_ن_با ع_ب_
ْنَّمِم ِهَِیفاْعلِاب  َیِـضَر  ْنَم  هدومرف ( :  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تر  ح_ض_ دو : _ مر ف_ مل .  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  ص_

 ( . ُهَقْوَف ْنَّمِم  ُهَمالَّسلا  َقِزُر  ُهَنِود 

_د ش_د هاو وا خ_ يزور  تـسا  وا  زا  رت  نییاـپ  هـک  یناــسک  زا  تمالــس  تیفاــع و  هـب  دــش  دونــشخ  یــضار و  هـک  یــس  ك_
مالـسلا هیلع  داوج  ترـضح  هب  متفگ  تفگ :  میظعلادـبع  بانج  تقو  نیا  تسا .  وا  زا  رتالاب  هک  ینا  زا ك_س_ _ت_ي  مال س_

(66) .ارم يدومرف  هچنآ  تسا  سب 

هّللا تاول  ؤملاریما م_ن_ي_ن ص_ ترـضح  هفیرـش  تاـملک  زا  هملک  هدزناـش  رب  تسا  لمتـشم  تیاور  نیا  هک  دـیوگ : فـل  ؤـم 
لق تر ن_ نآ ح_ض_ زا  مال  _ سلا _ه_م  یل دو ع_ ناراوگرزب خ_ ناردپ  زا  ار  مادک  ره  مالسلا  هیلع  داوج  ترـضح  هک  هیل  ع_
تر نآ ح_ض_ _تا  مل زا ك_ _ه  مل هدزاود ك_ هدو  مـال ن_م_ _ سلا هیلع  داوـج  ترـضح  هب  ادـتقا  زین  نـم  کـنیا  هدوـمرف ، 
دوخ زا  هک  یتاملک  هدزاود  نآ  اب  اـهنآ  عو  _ت ن_ق_ل م_ي ك_ن_م ك_ه م_ج_م_ سا _ه  غـال _ بلا رد ن_ه_ج  ك_ه 

ار ح_ف_ظ ك_ن_د _ه_ا  نآ _س  كر دو ك_ه ه_ _ه ش_ مل هد چ_ه_ل ك_ مالسلا ن_ق_ل ش_ هیلع  داوج  ترـضح 
 : فیرش ثیدح  ار  وا  دوش  لماش 

(67  ( .) ُْهبِّذُْعی َْمل  اهیقَف َو  اِملاع  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  َّلَج  َّزَع َو  هّللا  ُهَثََعب  اثیدَح  َنیَعبْرَا  اِنتعیش  ْنِم  َظِفَح  ْنَم  ) 

تر ح_ض_ دو  _ مر ف_ ( 68  ( ) ُمـــالَْکلا َصَقَن  ُلـــْقَْعلا  َّمـَـت  اذا  مالـــسلا :  هــیلع  نـــی  _ؤ م_ن_ مـــلار _ي_ ما َلا  ق_  - ) 1
(69) .وا مالک  دش  مک  یمدآ ،  لقع  دش  لماک  ما و  نو ت_م_ چ_ مال :  _ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ ملار _ي_ ما

ْنَا َْبیَْعلا  ْ_َُرب  كَا مال :  _ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ ملار _ي_ ما َلا  ق_  _ ) 2
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يز رد چ_ي_ ار  مدر  _ت ك_ه ع_ي_ب ك_ن_ي م_ سا نآ  _ت_ر ع_ي_ب ت_و  گرز ب_ ُهـُْلثِم : )  َکـیفام  َبـیعَت 
هتفرگورف تیصعم  ار  وا  ياپاترس  هدولآ و  بیع  رازه  هب  دوخ  هک  تسا  یـسک  نآ  قمحا  سپ  .دشاب  رد ت_و  نآ  ك_ه م_ث_ل 

 . هدوشگ مدرم  بیع  هب  نابز  هدیشوپ و  دوخ  بویع  زا  مشچ 

دنتشیوخ بیع  لامح  همه 

دننز هچ  نارگید  بیع  رب  هنعط 

دنیامن و یم  لقن  ار  نآ  دننک و  یم  مدرم  بیع  يوجتـسج  هک  ار  ینامدرم  نینچ  دوخ  تاملک  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  بانج  نآ  و 
يور رب  دننک و  یم  ار  یمدآ  ندب  فیثک  دساف و  _يا  ها يوجتـسج ج_ هک  سگم  هب  هدومرف  هیبشت  دـننک  یمن  لقن  ناشیا  یبوخ  زا 

(70) .دنرادن يراک  ار  ندب  حیحص  ياهاج  دننیشن و  یم  نآ 

( ( 71 (؛ ِمالُْغلا ِدَلَج  ْنِم  ََّیِلا  ُّبَحَا  ِْخیَّشلا  ُيْءاَر  مالسلا ( :  هیلع  َلاق   _ 3

هک دشاب  نآ  شا  هتکن  دیاش  ناوجون .  یگنادرم  تدال و  زا ج_ دز م_ن  _ت ن_ سا _ت ت_ر  سود لاس  نهک  ریپ  هشیدنا  ینعی 
_ب جو هـکلب م_ هـنتف  حالــصا  ببــس  نآ  هـبرجت و  لـقع و  يور  زا  دوـش  یم  رداـص  ری  _ بد _ب ت_ حا يءار پ_ي_ر ص_
_ءا ن_ف_س قلا رو و  رب ت_ه_ تسا  ینبم  ابلاغ  هک  ناوجون  تدالج  فـالخ  هب  تسا  ياـه  هنتف  زا  يراـی  _ف_ءا ب_س_ طا

.دوش یعمج  اله  برح و  ران  لاغتشا  _ا س_ب_ب  بلا هدو ك_ه غ_ _ مزآا _يا ن_ هرا _ه و ك_ کل رد م_ه_

 : هتفگ بیطلاوبا  اذهل  و 

ِناعْجَّشلا ِهَعاجش  َْلبَق  ُْياَّرلَا 

یناّثلا ُّلحَْملا  َیِه  ُلَّوَا َو  َوُه 

ٍهَّرُح ٍسْفَِنل  اعَمَتْجا  امُه  اذِاَف 

ٍناکَم َّلُک  ِءاْیلْعلا  َنِم  ْتَغََلب 

رتنا _ سآ _ت  جا ند ح_ تو ش_ ف_ دو : _ مر ف_ ( 72 (؛ )  اِهلْهَا ِْریَغ  یِلا  اِهبَلَط  ْنِم  ُنَوْهَا  ِهَجاْحلا  ُتْوَف  مالـسلا :  هیلع  َلاق   _ ) 4
تجاح ندومن  بلط  زا  تسا 
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(73  .) شلها ریغ  زا 

 ( : لاق ْنِم  َداجَا  ْدََقل  َو  ) 

يوَّنلا ُّصََمل  ِهّللِاب  ُمِْسُقا 

ِهَِحلاْملا ِبَلَْقلا  ِءام  ُبْرُش  َو 

ٍهَّلِذ ْنِم  ِناْسنِالِاب  ُنَسْحَا 

ِهَِحلاْکلا ِهُجْوَالا  ِلا  ؤُس  ْنِم  َو 

ینِْغلا اَذ  ْنُکَت  ِهّللِاب  ِنْغَتْساَف 

ِهَِحباّرلا ِهَقْفَّصلِاب  اِطبَتْغُم 

ُُهتازیم ُِحبُْصی  ْنَِمل  یبوُط 

ٌهَحِجار ُهَّبَر  یقالُی  َمْوَی 

دوش و یمن  یناف  هک  تسا  یلام  دـشاب  شاعم  بابـسا  رد  هلهاسم  هک  تعاـنق  ( 74 ( ؛ )  دَْـفنیال ٌلام  ُهَعانَقلَا  مالـسلا :  هیلع  َلاق   _ ) 5
 . تعانق رد  یمالک  مالسلا  هیلع  يداه  ترضح  تازجعم  لصف  رد  دیایب  هک  دیوگ : ریقف  .دوش  یمن  مامت  هک  تسا  یجنگ 

(75 ( ؛ )  َكِْریَِغل ُهُهَرْکَت  ام  ُباِنتْجا  َکِْسف  _َ ِنل _ا  بَدَا َ_ف_َكا  ك مال :  _ سلا _ه  یل َلا ع_ ق_  _ ) 6

 . تدوـخ ریغ  زا  يرمـش  یم  هورکم  هـچنآ  زا  ندرک  يرود  دوـخ  ندر ن_ف_س  بدا ك_ يار  زا ب_ ار  _ت ت_ سا ب_س 
زا _چ_ه  نآ _د و  هد رار  دو ق_ بوـیع خ_ هـنییآ  ار  نارگید  دـیاب  ار  قـالخا  بیذـهت  سفن و  تداعـس  دـشاب  بلاـط  هـکره  سپ 

_ن يا نو  _د ك_ه چ_ ناد درو ب_ _ خر هچره ب_ حبق  هب  دنک و  نآ  حبق  نس و  رد ح_ _ل  مءا _د ت_ نز نا س_ر  _ش_ يا
وا ن_ي_ز ح_س_ن زا  _ن ع_م_ل  يا _د ك_ه  ناد دروـخرب ب_ هچره  نـسح  هـب  تـسا و  حـیبق  دـنز  رـس  وا  دوـخ  زا  لـمع 

.دیامن غیلب  یعس  هنسح ،  قالخا  لیصحت  رد  _د و  شو دو ب_ك_ _ح خ_ هلازا ق_ب_يا رد  پ_س  _ت ،  سا

زا دـش  عنام  هک  همقل  کی  ندروخ  ای  یندروخ  راـبکی  اـسب  ( 76 (؛ )  ٍتـالَکَا ْتَعَنَم  ٍهَلْکَا  ْنـِم  ْمَـک  مالـسلا :  _ه  یل َلا ع_ ق_  _ ) 7
.رایسب ياهندروخ 

(77 (؛ )  الیوَط انْزُح  َْتثَرْوَا  ٍهَعاس  ٍهَوْهَش  ْنِم  َ_ْم  ك مال ( :  _ سلا _ه  یل _ه ع_ مال و ف_ي م_ع_ن_ي ك_

رد يریرح  .دوش و  ینالوط  ياهنزح  ببس  هک  تعاس  کی  توهش  اسب  ین  ي_ع_
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ِ_َل َو ــــالا ك َ_ِت  ضا ٍهــــَل ه_ _ْ كَا ُّبَر  ي_ا  ار ( : دو  لو خ_ هدر ق_ _ذ ك_ خا تر  مــــال ح_ض_ زا ك_ تاــــماقم )  ) 
(78  ( .) لِکآَم ْ_ه ُ_ َ_ت َ_ع َ_ن م

(79  ( .) َبَلُْحیَف ٌعْرَضال  َبَکُْریَف َو  ٌرْهَظال  ِنوبَّللا  ِْنباَک  ِهَْنتِْفلا  یف  ْنُک  مالسلا ) :  هیل  لا ع_ ق_  _ 8

وا _ت  سا هن پ_ش_ت_ي  هک  دـشاب  هدـش  یگلاس  هس  نس  رد  لخاد  هک  يا  هچب  رتش  دـننام  نا ف_ت_ن_ه  _ مز رد  ب_شا 
_ل صا .دنـــــــــــشود ح_ نآ ش_ي_ر  زا  _ي ك_ه  نا _ن_د و ن_ه پ_س_ت_ شو نآ ك_ يراو  ار ك_ه ب_ه س_

وت زا  هـک  شاـب  ناـنچ  نـکم و  یهارمه  نآ  رد  لاــم  وزا و  تو ب_ _ل م_ش_و و ب_ه ق_ خاد رد ف_ت_ن_ه  _ك_ه  نآ
يوش و کیرش  نآ  رد  وت  دور و  داب  هب  اهضرع  دو و  ترا ش_ _ا غ_ هلا دو و م_ هتخیر ش_ اهنوخ  هک  دوش  اسب  هچ  دنربن  یعافتنا 

 . يرب ترخآ  ایند و  نارسخ 

يور هناـیم  دوخ  جراـخم  رد  هک  یـسک  تشگن  شیورد  ریقف و  ( 80 (؛ )  َدَـصَْتقا ِنَـم  لاَـع  م_ا  مـال ( :  _ سلا _ه  یل لا ع_ ق_  _ 9
.درک

(81 (؛ )  َءْوَس َمْوَی  َرْهَّدلا  َُهل  َءاَبَخ  ْدَق  ِّالا َو  َُهل  یبُوط  یَِشل ٍء  ُساّنلا  َلاق  ام  مالسلا ( :  هیلع  لاق   _ 10

ناهنپ هکنآ  رگم  وا  لاـح  _ا ب_ه  شو ار ك_ه خ_ _ه  مل _ن ك_ يا يز  يار چ_ي_ نا ب_ _ مدر ن_گ_ف_ت_ن_د م_
 . يدب زور  وا  يارب  زا  رادغ  راگزور  درک 

راهب رد  وشم  يارآ  نتشیوخ 

راگزور عمط  وت  رد  دنکن  ات 

(82 (؛ )  َدَّعَتْسا ِرَفَّسلا  َدَْعب  َرَّکَذَت  ْنَم  مالسلا :  هیلع  َلاق   - ) 11

داز و هشوت و  هیه  رد ت_ یـصاخشا ك_ه  سپ  .دنیب  ار  دوخ  رود  هار  نآ  هیهت  دادعتـسا و  ار  دوخ  رفـس  يرود  دنک  دای  هک  یـسک 
تلفغ شتهج  دنتسین  ترخآ 
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: وگب نک و  باطخ  ار  دوخ  نارذگم و  تلفغ  هب  شاب و  دوخ  رفس  هدامآ  سپ  يارس ،  نآ  زا  تسا  اهنآ 

راهب داب  هک  تسا  وت  نم و  كاخ 

لامش نیمی و  يوس  شدرب  یم 

تفر هچنآ  تفرب  سوسفاب  رمع 

لآم رب  هدم  تسد  زا  شرگید 

درذگب دحل  شوغآ  رد  هک  سب 

لاس هام و  بش و  زور و  وت ، نم و  رب 

دش هریت  هنگ  هب  تنورد  هک  يا 

لاقص دریگن  هنییآ  تمسرت 

تسیک هک  ینادن  هدرم  الد  هدنز 

لاغتشا ادخ  هب  درادن  هکنآ 

ایِْقلَتْسُم ِهَْمیَْخلا  یف  ََکلام 

َلاحِّرلا ُّدَش َو  ُمْوَْقلا َو  َضَهَن  ْدَق 

یتَْفلا اَذای  ُکَلْسَْملا  َرَع  ْدَق َو 

ِلآْملا َداز  ءاَّیَه  ْنَم  َحَْلفَا 

ٍهَروُمْعَِمب ُّرَتْغَت  ُکَتال 

ُلاِقْتنِْالا ِوَا  ُمْدَْهلا  اُهبِقْعَی 

َلُوبَْقلا يِدانُم  یصْعَت َو  ََکلام 

لاعَت يداُنی  ِّقَّحلا  ِلَِبق  ْنِم 

 : نتفرگ دنپ  تسا  مک  دنپ و  تربع و  تسا  رایسب  هچ  ( 83 (؛ )  ُراِبتْعِْالا َّلَقَا  ُرَبِْعلا َو  َرَثْکَا  ام  مالسلا :  هیلع  َلاق   _ ) 12
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ناگتشذگ رکذ  تسا ز  رپ  ناهج  خاک 

تسا مک  ادن  نیا  دهد  شوگ  هک  یسک  نکل 

لخاد تفر و  هفوک  هب  درک و  ریخـست  ار  قارع  تشک و  ار  ریبز  نب  بعـصم  ناورم ،  کلملادبع  نوچ  هک  تسا  روطـسم  خیراوت  رد 
نت کی  هاگان  هک  دوب  طاسبنا  حرف و  لامک  رد  داهن و  دوخ  لباقم  رد  ار  بعصم  رس  داد و  هیکت  تنطلس  ریرـس  رب  دش و  هرام  الاراد 

الاراد نیا  زا  یبـیجع  هصق  نم  داـب ، تمالـس  هب  ریما  تـفگ :  تـفرگ و  ورف  هزرل  دـنتفگ  یم  رم  نـب ع_ کلملادـبع  ار  نیرـضاح  زا 
يارب ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  كرابم  رـس  مدوب  سلجم  نیا  رد  دایز  نب  هّللادیبع  اب  نم  هک  تسا  نانچ  نآ  مراد و  رطاخ  هب  هرا  م_

دزن رد  دندروآ و  وا 
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 ، مدـید وا  دزن  رد  ار  دایز  نبا  رـس  متـسشن و  سلجم  نیا  رد  وا  اب  درک  ریخ  ار ت_س_ هفوک  راـتخم  هک  يدـنچ  زا  سپ  دـنداهن ، وا 
کـنیا ب_ا دـندوب و  هداـهن  وا  دزن  رد  ار  راـتخم  رـس  هـک  مدوـب  سلجم  نـیا  رد  رـس  نـیا  بحاـص  بعـص  راـتخم ب_ا م_ زا  سپ 
زا ش_ر ار  _ي_ر  ما مروآ  یم  رد  ادـخ  هانپ  رد  نم  منیب و  یم  وا  دزن  رد  ار  بعـصم  رـس  مشاـب و  یم  سلجم  _ن  يا رد  _ي_ر  ما
ار هراـم  الارـصق  اـت  درک  رما  تفر و  ورف گ_ ار  وا  هزرل  دینـش  ار  هصق  نیا  ناور ت_ا  کـل م_ _ ملاد ع_ب_ سل .  _ن م_ج_ يا

 : هتفگ بوخ  هچ  هدروآ و  مظن  هب  ءارعش  زا  یضعب  ار  هصق  نیا  و  ( 84) .دندرک بارخ 

دنمشوه برع  يدرم ز  ( 85  ) هرس کی 

دنپ يور  زا  کلملادبع  هب  تفگ 

هاگ هیکت  نیا  دنسم و  نیمه  يور 

هاگراب نیا  هبق و  نیمه  ریز 

دایز نبا  رب  مدید  مدوب و 

دابم ممشچ  ود  هک  مدید  هچ  هآ 

نامسآ رپس  نوچ  يرس  هزات 

ناهن شیور  دیشروخ ز  تعلط 

رس هریخ  نآ  رس  يدنچ  دعب ز 

رپس يور  هب  راتخم  رب  دب 

دش رادرس  ورس  بعصم  هک  دعب 

دش راتخم  رس  وا  ( 86  ) شک تسد 

راک ياضاقت  هب  بعصم  رس  نیا 

راگزور رگید  وت  اب  دنک  هچ  ات 

_تا مل مـال ك_ _ سلا _ه  یل داو ع_ تر ج_ لاو ح_ض_ _ حا رد  _م_ه )  غلا ك_ش_ف  رد (  ك_ه  _د : يو فل گ_ م_ؤ 
نآ زا  مال  _ سلا _ه  یل داو ع_ تر ج_ هد ك_ه ح_ض_ مالـسلا ن_ق_ل ش_ هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  نآ  را  ب_س_ي_

اجنآ تسا  بلاط  هک  ره  میدومنن  رکذ  ام  تشادـن  لـیوطت  شیاـجن  ما گ_ نو م_ق_ چ_ هدور ،  تر ن_ق_ل ف_م_ ح_ض_
.دیامن عوجر 
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تسا مالسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  ترضح  تداهش  رد  مجنپ :  لصف 

زا دعب  ار  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  نومءام  نوچ  هک  داب  فوشک  م_
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ءوس زا  دوب  دادـغب  رد  هک  يدـنچ  باـنج  نآ  دومن ، ترـضح  نآ  جـیوزت  ار  بوخ  رتـخد  دـیبلط و  دادـغب  هب  شراوگرزب  ردـپ  توف 
دوخ دج  هنیدم  هب  _ج_ا  نآ زا  مارحلا ش_د و  هّللا  تیب  جح  هجوتم  دیبلط و  تصخر  نومءام  زا  دـیدرگ  رجزنم  نومءام  ترـشاعم 

وا غ_ص_ب ردار  در و م_ع_ت_ص_م ب_ _تا ك_ فو نومءاـم  اـت  دوـب  دوـمرف و  فـقوت  هنیدــم  رد  دوـمرف و  تدواــعم 
 . هدوب يرجه  هدجیه  تسیود و  لاس  _ب  جر _م  هد رد ه_ف_ _ن  يا در و  _ت ك_ فال خ_

شا هنیـس  نوناک  رد  هرئان ح_س_د  تاریخ  تداعـس و  ندـعم  نآ  تالامک  لـیاضف و  عامتـسا  روفو  زا  دـش  هفیلخ  مصتعم  نوچ  و 
هدارا نو  تر چ_ نآ ح_ض_ _ي_د  داد ط_بل هب ب_غ_ ار  باـنج  نآ  دـمآرب و  ترـضح  نآ  عفد  ددـص  رد  تفاـی و  لاعتـشا 

هعیـش و رباـکا  روضح  رد  دـینادرگ  دوخ  نیـش  _ نا _ف_ه و ج_ یل ار خ_ مالـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماـما  ترـضح  دومن  دادـغ  ب_
ریاس یهانپ و  تلاسر  ترـضح  راثآ  هحلـسا و  یهلا و  مولع  بتک  دومن و  ترـضح  نآ  تماما  رب  حیرـص  صن  دوخ  باحـصا  تاقث 

و هدا  ن_ه_ تدا  ش_ه_ ب_ر  لد  و  دو  _ مر ف_ _م  یل ت_س_ دو  خ_ _د  نزر ف_ ود  ب_ه  ار  نار  پ_ي_غ_م_ب_
هدوـمن راــیتخا  دوـخ  دــج  تـبرت  _ت  قرا _ي_ن م_ف_ نو لد خ_ در و ب_ا  عادو ك_ ار  دو  _ي خ_ مار _د گ_ نزر ف_

_ل خاد ير  _س_ت و ب_ي_س_ت_م ه_ج_ يود لا  مر س_ متـــشه م_ح_ تــسیب و  زور  رد  دـــیدرگ و  دادـــغب  هــناور 
.درک دیهش  رهز  هب  ار  ترضح  نآ  لاس  _ر ه_م_ي_ن  خاوا رد  داد ش_د و م_ع_ت_ص_م  ب_غ_

_ت ك_ه سا نآ  _ه_ر  شا هد ،  فـــــال ن_ق_ل ش_ _ت_ خا موــــل ب_ه  نآ م_ظ_ تدا  و ك_ي_ف_ي_ت ش_ه_
مومسم ار  ترـضح  نآ  مصت  _ش م_ع_ يو _ك ع_م_ ير نو ب_ه ت_ح_ _ مءا _ت_ر م_ خد _ض_ل  فلا ما  شا  _ه  جوز

نآ زا  _ض_ل  فلا _ّ ما هکنآ  هچ  درک ؛

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1983 

http://www.ghaemiyeh.com


رگید ناــــــنز  نازین و  نآ ج_ن_با م_ي_ل ب_ه ك_ _ك_ه  نآ دو ب_ه س_ب_ب  فر ب_ تر م_ن_ح_ ح_ض_
ترضح نآ  زا  هشیمه  لضفلا  ما  ببس  نیا  هب  داد  یم  _ي_ح  جر وا ت_ رب  ار  مالـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  ردام  دومرف و  یم  دوخ 

هچنآ ببـس  هب  داد  یمن  وا  نخـس  هب  شوگ  نومءام  درک و  یم  تیاکـش  وا  دزن  هب  ررکم  شردـپ  تایح  ناـمز  رد  دوب و  یکـشت  رد 
تـس _ ناد دو ن_ تلود خ_ بساـنم  ار  تلاـسر  تیبـلها  ندرک  تیذا  ضرعت و  رگید  دوب  هدومن  مالـسلا  هیلع  _ا  ضر ما  _ ما ب_ا 

هتفرگ و رـسای  رمع  دالوا  زا  ینز  مالـسلا  _ه  یل داوج ع_ ترـضح  هک  درک  تیاکـش  ردـپ و  دزن  تفر  لضفلاّما  هک  بش  کی  رگم 
دمآ تشادرب و  ریشم  رد غ_ض_ب ش_د و ش_ دو  بار ب_ نو م_س_ت ش_ نومءام چ_ درک  ترـضح  نآ  يارب  ییوگدب 
دـش هراپ  هراپ  بانج  نآ  ندب  هک  دـندرک  نامگ  نیرـضاح  هک  دز  بانج  نآ  ندـب  رب  ری  دـنچ ش_م_ش_ ترـضح و  نآ  نیلاب  هب 

رد هکناـنچ  دراد  ند ن_ رد ب_ _م_ي  خز _ر  ثا _ت و  سا مـلا  تر س_ نآ ح_ض_ _د  ند _ يد نو ص_ب_ح ش_د  چ_
 . تفای ریرحت  ربخ  نآ  موس  لصف 

داو تر ج_ نو ح_ض_ هد ك_ه چ_ ن_ق_ل ش_ تاز )  _ع_ج_ مـــلا نو  ك_ت_با ع_ي_ زا (  هـــل :  _م_ جـــلا و ب_
تر نآ ح_ض_ زا  ار  _ض_ل  فـــــــلا ما  فار  _ح_ نا داد ش_د و م_ع_ت_ص_م  دراو ب_غ_ مـــــــال  _ سلا _ه  یل ع_

وا يار  ير ب_ _ هز هدر  _ي ك_ ضار تر  نآ ح_ض_ _ي_د و ب_ه ق_ت_ل  بـــــــــــــــــــــــل ار ط_ وا  _س_ت  ناد
مولظم ماما  نآ  دزن  هب  هدرک  دولآرهز  ار  یقزار  روگنا  لضفلا  ما  دنک  لخاد  نآ ج_ن_با  ما  رد ط_ع_ دا ك_ه  _ت_ سر ف_

زا لـضفلا  ما  _ر ش_د و  ها _ش ظ_ كرا ند م_ب_ رد ب_ _ر  هز _ر  ثا دو  لوا ن_م_ نآ ت_ن_ زا  ترـضح  نوـچ  دروآ و 
دوخ هدرک 
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ادـخ هب  ینک ،  یم  هیرگ  یتـشک  ارم  هک  لاـحلا  دوـمرف : ترـضح  درک ، يراز  هیرگ و  درک  تسناوـت  یمن  يا  هراـچ  دـش و  نامیـشپ 
را _ب_ يو لا ج_ _ه_ نو نآ ن_ نو  _د چ_ _ر ن_ب_شا يذ _م پ_ هر یهاوخ ش_د ك_ه م_ التبم  ییـالب  هب  هک  دـنگوس 

ار _ض_ل  فلا ما  _د م_ع_ت_ص_م  مآرد زا پ_ا  نا  _م_ن_ شد _ر  هز _ش  تآ زا  _ي  ناو لوا س_ن ج_ رد  _ت  ما _ ما
_د ندر _ه ك_ جــلا _ب_ءا م_ع_ طا هـچ  ره  دیــسر و  مـه  هـب  وا  جرف  رد  يروساــن  يدوز  ناــمه  رد  دــیبلط و  دوـخ  مرح  هـب 

فر _ي_ا ص_ ند لا  زا م_ تـشاد  هـچنآ  دــمآ و  نوریب  مـصتعم  مر  زا ح_ _ك_ه  نآ دا ت_ا  م_ف_ي_د ن_ي_ف_ت_
لاوـحا نیرتدــب  اـب  درک و  لا م_ي  مدر س_ؤ  زا م_ نا ش_د ك_ه  _ش_ ير نا پ_ در و چ_ن_ ضر ك_ نآ م_ ياواد  م_

_ب ير ن_ي_ز ق_ _ي_ه )  صوـــلا _ب_تا  ثا رد (  يدو  و م_س_ع_ ( 87) .دـیدرگ ترخآ  ایند و  راکنایز  دـش و  كاله 
نو _ مءا م_ع_ت_ص_م و ج_ع_ف_ر ب_ن م_ _ك_ه گ_ف_ت_ه :  نآ ــــالا  هدر  ب_ه ه_م_ي_ن ن_ق_ل ك_
نو _ مءا تر و ج_ع_ف_ر ب_ن م_ نآ ح_ض_ _ت_ن_د ب_ر ك_ش_ت_ن  شاداو ار  _ض_ل  فــــــــلا ما  ود  ه_ر 

(88) .دندروآ نوریب  هاچ  زا  هدرم  ار  وا  داتفا  هاچ  هب  یتسم  لاح  رد  رما  نیا  يازس  ب_ه 

مدر ب_ا نو م_ هدر ك_ه چ_ ن_ق_ل ك_ نو )  _ي_ علاءــــــال ج_ رد (  هـــــّللا  _م_ه  حر _ي  سل _ه م_ج_ مــــــال و ع_
هب دـش و  مالـسلا  هیلع  یقت  دّـمحم  ماـما  تر  لاو ح_ض_ _ حا _د م_ت_ف_ق_د  ندر م_ع_ت_ص_م ب_ي_ع_ت ك_

_ه ناور _ض_ل  فــلا ما  ار ب_ا  تر  نآ ح_ض_ _ت ك_ه  شو _ه ن_ ما دوــب ن_ هنیدـــم  یلاو  هــک  تاـــیز  کلملادـــبع 
و دو  ن_م_ مار  _ كا و  زاز  _ عا _ر  ها ظ_ ب_ه  ش_د  داد  ب_غ_ _ل  خاد تر  ح_ض_ نو  چ_ .د  ك_ن_ داد  ب_غ_
اب داتـسرف  ترـضح  نآ  يارب  یـضامح  تبرـش  سپ  داتـسر  _ض_ل ف_ فلا ما  تر و  نآ ح_ض_ يار  ت_ح_ف_ه ه_ا ب_

 ( سانشا ای (   ] سانتسا دوخ  مالغ 
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هفیلخ هک  تسا  یتبرـش  نیا  دروآ گ_ف_ت :  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  ار  تبرـش  نوچ  دوب  هدرک  رهم  ار  فرظ  نآ  رـس  ماـن و  [ 
يار ش_م_ا ار ب_ _ن ح_ص_ه  يا هدو و  لوا ن_م_ دوــخ ت_ن_ ناــصوصخم  تعاــمج  اــب  دوــخ  هتخاــس و  دوــخ  يارب 

ترـضح يارب  دوب و  هدروآ  دوـخ  اـب  فرب  دـییامن و  لواـنت  دـین و  در ك_ فر س_ _ت ك_ه ب_ا ب_ سا هدا  _ت_ سر ف_
یم هدرک  درس  ار  تبرـش  نیا  دوش و  یم  بآ  فرب  تفگ :  میامن ،  لوانت  راطفا  تقو  رد  دشاب  هک  دومرف  ترـضح  تخاس .  تبرش 

در هدا ك_ _ يز ار  هغلابم  نوعلم  نآ  دومن  عاـنتما  ندـیماشآ  زا  مولظم  بیرغ  ماـما  نآ  دـنچره  و  دوم ، لوا ن_ _د ت_ن_ ب_يا
.دیشک دوخ  تاکربلا  ریثک  تایح  زا  تسد  دیشون و  ماکان  هب  هتسناد  ار  دولآرهز  _ت  بر نآ ش_ _ك_ه  نآ ت_ا 

 : تفگ هک  یضاق  دواد  یبا  نبا  مزالم  قیدص و  ناقرز  زا  هدرک  تیاور  یشایع  خیش  و 

وا هود  _ نا زا س_ب_ب  _د  مآ _ه  نا سل م_ع_ت_ص_م غ_م_گ_ي_ن ب_ه خ_ زا م_ج_ دواد  _ي  با _ن  با يزور 
وزرآ هک  تشذـگ  تخـس  نـم  رب  نادـنچ  یلع  نـب  دّـمحم  رفعج  _ي  با زا ج_ه_ت  زور  _ ما مدر گ_ف_ت :  لا ك_ س_ؤ 

_ف_ه یل سلجم خ_ رد  تـفگ :  هدـش ؟  هـچ  رگم  مـتفگ :  مدوـب .  هدـش  توـف  نـیا  زا  لـبق  لاـس  تـسی  مدر ك_شا ب_ ك_
اـملع و سپ  دـنک ، يرا  وا ج_ دـح ب_ر  تساوخ  هفیلخ  دوب و  هدرک  دوخ  يدزد  هب  رارقا  هک  دـندروآ  ار  يدزد  هک  _م  يدو ب_
؟ درک عطق  دیاب  اجک  زا  ار  دزد  تسد  هک  ام  زا  دیـسرپ  سپ  .درک  رـضاح  زین  ار  یلع  نب  دّمحم  درک و  عمج  دوخ  سلجم  رد  ار  اهقف 

تسد ق_ط_ع دنب  زا  دیاب  متفگ :  نم 
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هکنآ هچ  ( 89 (؛ )  ْمُکَیِدـْیَا ْمُکِهُوـجُِوب َو  اوُحَْـسماَف  ممیت (  هیآ  تهج  هب  متف :  گ_ _ل ؟  یلد ب_ه چ_ه  .در گ_ف_ت :  ك_
اهقف زا  رگید  یـضعب  دـندرک و  تقفاوم  نم  اب  زین  سلجم  لـها  زا  یعم  هدومرف و ج_ قـالطا  فک  رب  ار  تسد  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ 

َو هدومرف (  دـنوادخ  هک  دـنتفگ  وـضو و  هیآ  هب  دـندرک  لالدتـسا  اـهنآ  در و  _ق ق_ط_ع ك_ فر زا م_ ار  تسد  دـیاب  دـنتفگ :
دش مالسلا  هیلع  یق  ّ_د ت_ ما م_ح_م _ ما هجوتم  مصتعم  سپ  تسا .  قفرم  ات  تسد  سپ  ( 90  ( ،) ِقفار _َ ْملا َیِلا  ُ_ْم  َ_ك يِد _ْ يَا

ار ب_ا گ_ف_ت_ه م_ گ_ف_ت :  يد .  دـنتفگ و ت_و ش_ن_ي_ نیرـضاح  دوـمرف : دـییوگ ؟ یم  هچ  امـش  تـفگ :  و 
دنگوس ار  وا  هفیلخ  .راد  فا  لا م_ع_ _ن س_ؤ  يا زا  ار  م_ دو : _ مر ترـضح ف_ .وگب  یناد  یم  وـت  هچنآ  تسین  يراـک  ناـشیا 

رد دـندرک  اطخ  ماـمت  نیرـضاح  هک  میوگ  یم  سپ  يداد  دـنگوس  ارم  هک  لاـحلا  دومرف : تر  ح_ض_ ییوگب .  دـیاب  هتبلا  هک  داد 
؟  _ل یلد ب_ه چ_ه  تفگ :  .دـنراذگب  ار  وا  فـک  دـننک و  عـطق  ار  وا  تشگنا  راـهچ  هک  تـسا  نآ  دزد  دـح  هـکلب  هـلءا  م_س_
زا هک  دسرب  نیمز  هب  دیاب  عضوم  تفه  دو  رد س_ج_ هدومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکنآ  تهج  هب  دومر : ف_
رد هک  دنام  یمن  وا  يارب  یفک  دوش  هد  _ ير _ق ب_ فر زا ب_ن_د ي_ا م_ دزد  تسد  هاگره  سپ  تسا  تسد  فک  ود  هلمج 

عطق هک  تسین  یقح  نآ  ار ب_ر  _ت و ك_س_ي  سا اد  هد ح_ق خ_ _ع س_ج_ ضاو دنک و م_ هدجـس  نآ  هب  ادخ  تدابع 
(91  ( .) ِهّلل َدِجاسَْملا  َّنِا  َو  هدومرف ( :  یلاعت  قح  هکنانچ  دنک 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 1987 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا دـندرک  عطق  دوب  هدومرف  ترـضح  هک  اـجنامه  زا  ار  دزد  تسد  در ك_ه  _ر ك_ ما دیدنـسپ و  ار  ترـضح  نآ  مـالک  مصتعم 
مدید یمن  ار  يزور  نینچ  مدوب و  هدرم  شاک  هک  مدرک  وزرآ  دش و  اپرب  نم  ایوگ  _ت ك_ه  شذ _ي گ_ تلا نم ح_ رب  ماگنه 

.

يو گ_ف_ت ك_ه اــب  یناــهنپ  رد  تــفر و  هــفیلخ  دزن  دواد  یبا  نــبا  رگید  زور  هــس  زا  ب_ع_د  نا گ_ف_ت :  _ قرز
_ع قاو _ن  يا زا  زور ق_ب_ل  ير ك_ه چ_ن_د  _ ما _ت و  سا مزـــــــــال  _ف_ه ب_ر م_ن  یل _ي خ_ هاو _ خر خ_ي_
رد دـیبلط و  ار  رـصع  ياملع  دوب  هدـش  وا م_ش_ك_ل  يارب  هک  يا  هلءاسم  رد  هفیلخ  هک  اریز  دوبن ؛ هفیلخ  تلود  بساـنم  ش_د 

باوج يوحن  هب  ناشیا  درک و  لا  ؤس  ناشیا  زا  فارشا  _ر و  _با كا _ر  نایرکـشل و س_يا ءارما و  نایفوتـسم و  ءارزو و  روضح 
وا قح  بصاغ  ار  هفیلخ  دنناد و  یم  هفلخ  ماما و  ار  وا  ملاع  لها  فصن  زا ك_س_ي ك_ه  _ي  سل نینچ م_ج_ رد  سپ  دنداد 

هدر ب_ه ءاـملع ك_ همه  هتفگ  كرت  هفیلخ  داد و  يوتف  ءاـملع  عیمج  فـالخ  وا ب_ر  در و  لا ك_ _د س_ؤ  نرا یم ش_م_
، وا نا  _ یلاو نایعیـــش و م_ يارب  دــش  یتــجح  دـــش و  رـــشتنم  مدرم  ناــیم  رد  ربــخ  نــیا  در  وا ع_م_ل ك_ گ_ف_ت_ه 
_د و يدر _ل گ_ صا وا ح_ يارب  یهبنت  دـش و  ریغتم  شموش  گنر  دینـشب  ار  نا  _ن س_خ_ن_ يا نو  م_ع_ت_ص_م چ_

 . مدوب نآ  زا  لفاغ  ير ك_ه  _ ما يدر ب_ر  ها ك_ _ گآ ار  _د ك_ه م_ هد ياز خ_ي_ر  ار ج_ اد ت_و  گ_ف_ت خ_

ماعط رد  يرهز  دیام و  تو ن_ _ عد دوخ  تفایض  هب  ار  ترـضح  نآ  درک  رما  دیبلط و  ار  دوخ  ناگدنـسیون  زا  یکی  رگید  زور  سپ 
نآ دیامن  لخاد  بانج  نآ 
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 ، موش یمن  رضاح  امش  سلجم  هب  نم  هک  دیناد  یم  دومرف  تساو و  رذ خ_ نآ ج_ن_با ع_ دیبلط  تفایض  هب  ار  ترضح  تخبدب 
_ف_ه یل ءرازو خ_ زا  یکی  مه  امش و  فیرش  مدقم  هب  ام  هناخ  ندش  كربتم  تسا و  امش  ماعطا  ضرغ  هک  درک  هغلابم  نوعلم  نآ 

نآ ات  در  _ه ك_ غلا ناد م_ب_ سپ چ_ن_ .دوش  فرشم  امـش  بحـص  هب  هک  دهاوخ  یم  دراد و  ار  ام  _تا ش_ قال يوزرآ م_
بـسا تساخرب و  تفای و  دوخ  يولگ  رد  رهز  رثا  دومرف  لوانت  ترـضح  دـندروآ و  ماعط  نوچ  درب  فیرـشت  وا  هناخ  هب  مولظم  ماما 

نم اب  وت  هچنآ  دومرف : ترـضح  درک ، ندنام  فیلکت  دمآ و  هار  لز ب_ر س_ر  _ب م_ن_ حا ص_ دش ، راوس  هک  دـیبلط  ار  دوخ 
لز هب م_ن_ دش و  راوس  يدوز  هب  دوب و  دـهاوخ  رت  يار ت_و ب_ه_ زا ب_ _م  _ه ت_و ن_ب_شا نا رد خ_ _ر  گا يدومن 

دـش و رهاظ  شفیرـش  ندـب  رد  _ل  _ر ق_تا هز نآ  _ر  ثا _ي_د  سر لز  نو ب_ه م_ن_ در چ_ _ع_ت ك_ جار دو م_ خ_
زاورپ تشهب  تاجرد  هب  تداه  لا ش_ _ش ب_ه ب_ سد حور م_ق_ غرم  هکنآ  ات  دوب  نالان  روجنر و  بش  زور و  نآ  ماـمت  رد 

(92  .) یهتنا هیلع .  هّللا  تاولص  .درک 

رد _ش  ير ق_ _ر  م_ق_با رد  _د  ندروآ ك_ف_ن  و  غ_س_ل  زا  ب_ع_د  ار  ج_ن_با  نآ  هزا  ج_ن_ پ_س 
نآ رب  هّللاـب  قـثاو  رهاـظ  بسح  هـب  و  دـندومن ، نـفد  مالـسلا  هـیلع  _ي  سو ما م_ _ ما شراو  _ گرز پ_ش_ت س_ر ج_د ب_

لسغ و يدصتم  دمآ و  ضر  الا  یط  هب  هنیدـم  زا  مالـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  ترـضح  عقاو  رد  نکل  دـناوخ و  زامن  تر  ح_ض_
(93) .دش شراوگرزب  ردپ  نفد  زامن و  نفک و 

يدرم زا  هدرک  تیاور  تاجردلارئاصب )  باتک  رد (  و 
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ترضح تمدخ  رد  يزور  دوب  دادغب  رد  ترضح  هک  یتقو  نآ  رد  تفگ :  دوب  مالسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  ترـضح  اب  هشیمه  هک 
_ت م_ي شاد رد پ_ي_ش  یحول  دوب و  كدوک  ترـضح  نآ  میدوـب و  هتـسشن  هنیدـم  رد  مالـسلا  هیلع  یق  _ نلا یل  ما ع_ _ ما

هناـخ لــخاد  _ت و  سا _ خر _ر ش_د پ_س ب_ ها تر ظ_ نآ ح_ض_ لا  رد ح_ ها ت_غ_ي_ي_ر  _ گا _د ن_ ناو خ_
لاوحا نآ  ببس  زا  دمآ  نوری  تر ب_ یتعاس ح_ض_ زا  دعب  دش  دنلب  ترـضح  نآ  هناخ  زا  هک  میدینـش  نویـش  يادص  هاگان  دش 

مول ش_م_ا زا ك_ج_ا م_ع_ گ_ف_ت_م :  دو ! _ مر _تا ف_ فو مراوگرزب  ردـپ  تعاـس  نیا  رد  هک  دوـمرف  میدیـسرپ ، 
یمن یتلاح  نینچ  دوخ  رد  نیا  زا  شیپ  هک  دـش  ضراـع  یتلاـح  ارم  یلاـعت  قح  میظعت  لـال و  _ جا زا  دو ك_ه  _ مر ف_ هد ؟  ش_

_ت ب_ه م_ن ما _ ما هدر و  _تا ك_ فو مرد  _س_ت_م ك_ه پ_ ناد تـــــــــــــــــــــــلا  _ن ح_ يا زا  _ت_م  فا ي_
_ل صاو یهلا  تمحر  هب  تعاس  نامه  رد  ترضح  هک  دیسر  ربخ  یتدم  زا  پ_س ب_ع_د  _ت .  سا هد  م_ن_ت_ق_ل ش_

هام رخآ  رد  هک  تسا  نآ  ره  _ شا _ت ،  سا فالتخا  مالسلا  هیلع  داوج  ترـضح  تافو  _خ  يرا رد ت_ و  ( 94  .) _ت سا هد  ش_
ود زا  دعب  _ن  يا _د و  نا يذ ح_ج_ه گ_ف_ت_ه  یـضعب ش_ش_م  دش و  دیهـش  يرجه  متـسیب  تسیود و  لاس  هدـعق  يذ 
نآ تافو  يدوعسم  و  ارهَـش . )  َنیثالَِثب  ِنُومْءاَْملا  َدَْعب  ُجَرَْفلَا  دومرف ( : یم  ترـض  نآ ح_ دوخ  هچنانچ  دوب  نومءام  توف  مین  لاس و 

یهام دنچ  لاس و  جنپ  تسیب و  شفیرش  نس  زا  تافو  تقو  رد  هدومن و  رکذ  هدزون  تسیود و  لاس  هجح  يذ  مجنپ  رد  ار  ترـضح 
(95) .دوب هتشذگ 

تسا مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  دالوا  رکذ  رد  مشش :  لصف 

نب نماض  دیس  هباسن  لضاف  دیس  هک  ناد  ب_
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ار مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  هک  هدومرف  مالـسلا )  میلع  راهط  الا  همئ  الا  ءانبا  بسن  یف  راهز  الا  هفحت  رد (  یندم  ینیـسح  مقدـش 
و نارمع ؛  یـسو  _ مو _ با نیـسح و  دـمحاوبا  عقربم و  یـسوم  دـمحاوبا  مالـسلا و  هیلع  یقن  یلع  ماـما  نسحلاوبا  دوب : رـسپ  راـهچ 
_ه نا دو ك_ه س_م_ يدـلو ب_ ما  نا  _ش_ يا رداـم  دوـب و  هـمکیح  موـثلک و  ما  هجیدـخ و  همطاـف و  ترـضح :  نآ  نارتـخد 

يدــنزرف مالــسلا  هـیلع  داوـج  ترــضح  نومءاـم  _ت_ر  خد _ض_ل  فـلا ما  زا  _ي_ه م_ي گ_ف_ت_ن_د و  بر م_غ_
(96  .) یسوم دمحاوبا  مالسلا و  هیلع  یقن  یلع  ماما  رسپ : ود  زا  تسا  رصحنم  ترضح  نآ  بقع  تشادن و 

داو تر ج_ نار ح_ض_ _ت_ خد زین  هنوـمیم  دّـمحم و  ما  بنیز و  هـک  دوـش  یم  رهاـظ  مـق )  خـیرات  زا (  هـک  دـیوگ : فـل  م_ؤ 
 . هدرک رکذ  مان  هما  _ ما ير  _ت_ خد مـال  _ سلا هیلع  داوج  ترـضح  نارتخد  رد  دـیفم  خیـش  و  دـنا ، هدو  مـال ب_ _ سلا _ه  یل ع_

تاداس زا  يرایـسب  هتـشگن و  عطقنم  هّللدمحب  لاح  هب  ات  شدالوا  هتـشر  تسا و  هیوضر  تاداس  دج  عقربم  یـسوم  هلمجلاب :  و  ( 97)
_س_ت و يود رد س_ن_ه  دش  دراو  مق  هب  هیوضر  تاداس  زا  هک  تسا  یـسک  لوا  وا  دوش و  یم  یهتنم  وا  هب  نا  _ش_ يا بسن 

نو _ن_د و چ_ يو _ع گ_ قر _ي م_ب_ سو ار م_ وا  اذـهل  دوب و  هتـشاذگ  عقرب  دوخ  يور  رب  هتـسویپ  و  شـش ،  هاـجن و  پ_
نوــچ تـفر و  نا  _ _د و ب_ه ك_شا ندر نور ك_ زا ق_م ب_ي_ ار  وا  _ل ق_م  ها زا  بر  نا ع_ _ گرز دراو ش_د ب_

در ررقم ك_ دیـشخب و  وا  هب  اهبکرم  رایـسب و  ياهتعلخ  درک و  مارکا  ار  وا  یلجع  فلد  نب  زیزعلادـبع  نب  دـمحا  دیـسر  ناـشاک  هب 
لا ك_ه ه_ر س_
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شتمدخ هب  هدـش  نامیـشپ  نآ  زا  سپ  مق  لها  زا  برع  ياس  ؤر  نکل  دـهدب  وا  هب  جرـسم  بسا  کی  اب  الط  لاقث  راز م_ ي_ك ه_
لا ار و ح_ وا  _ت_ن_د  شاد _ي  مار _ت_ن_د و گ_ خا شدراو س_ مــق  هــب  اـــمرکم  هتـــساوخ  راذـــتعا  وا  زا  دـــنتفاتش و 

.دیرخ یعرازم  اه و  هیرق  دوخ  لام  زا  _ك_ه  نآ رد ق_م ن_ي_ك_و ش_د ت_ا  _ي  سو م_

زا مـال و  _ سلا هـیلع  داوـج  ترـضح  نارتـخد  هنوـمیم  دّـمحم و  ما  بـنیز و  شنارهاوـخ  وا  _د ب_ر  ند دراو ش_ نآ  زا  پ_س 
دندش و نوفدم  مالسلا  اه  _ یل _م_ه ع_ طا دزن ف_ دنتفای و  تافو  مق  رد  ناشیا  مامت  دمآ و  یسوم  رتخد  ههیرب  ناش  _ يا پ_س 
نآ ك_ه زا  در پ_س  يا ب_ن_ا ك_ مــال ق_ب_ه  _ سلا اــهیلع  هموــصعم  ترـــضح  ربــق  رب  هــک  تــسا  ناــمه  بــنیز 
ود تشهبیدرا  هام  رخآ  زور  هبنشراهچ  بش  _ي  سو و م_ ( 98) .ا _ يرو ریصح و ب_ زا  دندوب  هدرک  انب  شربق  رب  س_ق_ف_ي 
يو يونغ ب_ر  ورمع  نب  سابع  مق  ریما  تفر و  اـیند  راد  زا  شـش  دون و  تسیود و  لاـس  هدـنام  رخ  ـالا  عی  _ بر هاـم  رخآ  هب  زور 

و هدش ،  رکذ  _خ ق_م )  يرا ت_ رد (  هچنانچ  شربق  تسا  فورعم  لاحلا  هک  یعضوم  رد  _و ش_د  فد در و م_ زا ك_ ن_م_
نب دّـمح  _ه م_ نا فور ب_ه خ_ _ه م_ع_ نا رد خ_ دـش ب_ه ق_م  نوفدـم  عقربم  یـسوم  هک  هدومرف  مقدـش  نب  نماض  دـیس 

 ( . هلوبنش هب (  بقلم  يرعشا  دلاخ  یبا  نب  نسحلا 

_ي س_ع_د صو مال و  _ سلا هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  باحـصا  زا  مق و  تاور  زا  یکی  نسحلا  نب  دّـمحم  نیا  هک  دـیوگ : ریقف 
ود اجنآ  رد  نایوسوم و  هلحم  هب  تسا  فورعم  عضو  نآ م_ لا  _ حلا هدو و  ير ق_م_ي ب_ _ع_ شا صو  _ حا ب_ن س_ع_د 
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دمحا نب  دّمحم  نب  دـمحا  ربق  رگید  تسا و  عقربم  یـسوم  ربق  یکی  تسا  ترو ق_رب  ود ص_ وا  رد  هک  کچوک  یکی  تسا  هعقب 
رد _ت و  سا نار  _ت_ خا مو ب_ه چ_ه_ل  _ سو گرز ك_ه م_ _ا ب_ق_ع_ه ب_ ما _ت و  سا _ي  سو نـــــــــــــب م_
نب دّـمحم  دـش  نفد  نآ  رد  لوا ك_س_ي ك_ه  هس .  هاـجنپ و  دـصهن و  خـیرات  هب  تسا  بساـمهط  هاـش  مسا  نآ  هبی  ك_ت_

مـال ب_ه _ سلا _ه  یل _ق_ي ع_ نـلا یل  ما ع_ _ ما رتـخد ج_ع_ف_ر ب_ن  هـهیرب  وا  هـجوز  وا  زا  دـعب  هدوـب  عقربـم  یــسوم 
ییحی تفر و  میهاربا  دنتفرگ ، ههیرب  ثرا  دندمآ  مق  هب  رفعج  نارسپ  میهاربا  یفوص و  ییحی  شناردارب  دش و  نفد  شرهوش  ج_بن 

ماقم نطو و  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  نب  هزمح  دهـشم  کیدزن  هب  مدآ  نب  ایرکز  نادیم  رد  دنا و  _ي ب_ه ق_م م_ فو ص_
بنیز هملج :  زا  _ت  سا تادا  _ي_ن و س_ يوـل زا ع_ یتعاـمج  روـبق  وا  ربـق  یکیدزن  یـسوم و  نب  دّـمحم  بنج  رد  تـفرگ و 

_م_ه و طا وا ف_ نار  _ت_ خد _ي ب_ا  سو _م_د ب_ن م_ حا نب  دّـمحم  یلعوـبا  یـسوم و  تنب  دّـمحم  ما  یـسوم و  رتـخد 
يرارذ _ق_با و  عا زا  _ي  ما _م_ي_تا ك_ه ت_م_ طا _تا و ف_ يوـل زا ع_ ناـشیا  ریغ  موـثلک و  ما  هملـس و  ما  هـهیرب و 

دنیوگ زین  رفعجوبا  یلعوبا و  ار  وا  هک  یـسوم  نب  دمحا  نب  دّمحم  دـنا و  نفد  لح  نآ م_ رد  دنـشاب و  یم  عقر  _ي م_ب_ سو م_
هروا و ن_ي_ك_و م_ن_ظ_ر و شو م_ح_ را و خ_ _ كز _ي_ هر _ت پ_ _ل و ب_ه غ_يا ضا دوـــــــــــب ف_ يدرم 

ترا _ ما مق و  رد  دوب  بیقن  سیئر و  دوب و  جرعا  هب  بقلم  وا  هک  تسا  راـهز )  ـالا  هفحت  رد (  لـقاع و  _ا و  ناد ف_ص_ي_ح و 
وا جا ب_ا  ح_
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رد هدر  _ه ك_ مـــــئا ار ت_ش_ب_ي_ه ب_ه  وا  یلاو ق_م  _ت ك_ه  سا ق_ل  هـــــل ؛  _م_ جــــــلا و ب_ ( 99) .دو ب_
هدزناـپ دصیـس و  هنـس  لو  ـالا  _ي_ع  بر مو  رد س_ وا  _تا  فو و  _س_ت_ه .  ناد _ت  ما _ ما _ل  ار ق_با وا  ف_ض_ل و 

.دش نوفدم  یسوم  نب  دّمحم  هربقم  رد  دش و  عقاو 

نب دمحا  .رفعج و  دّمحم و  دم و  _ حا یل و  نیسح و ع_ مساقلاوبا  دوب : رـسپ  جنپ  ار  عقربم  یـسوم  هک  تسا  راهز )  الا  هفحت  رد (  و 
هک هتفگ  بلاطلا )  هدمع  بحاص (  و  ( 100) .رفعج هزمحوبا  جرعا و  ّ_د  رفعجوبا م_ح_م هّللادیبع و  دوب : رسپ  هس  ار  عقربم  یـسوم 

ِهُِدلُو یف  ُهَّیِقَْبلا  َو  تسا (  جرعا  دّمحم  شرـسپ  زا  دمحا  دالوا  تسا و  یـسوم  نب  دمحا  شرـسپ  زا  _ع  قر _ي م_ب_ سو دالوا م_
(101  . ( ) ُمق بیقَن  دَمْحَا  ِهّللاِْدبَع  ِیبَا  ِِهْنبِال 

ردــقلا لــیلج  رو س_ي_د  _ كذ جر م_ _ عا ّ_د  _م_د ب_ن م_ح_م حا هـّللاد  _ب_ عو _ با ك_ه  _د : يو فــل گ_ م_ؤ 
یخـس و يدرم  کـیدزن و  مدرم  ياـهلد  هب  دـبعتم و  کـسنتم و  يدرم  مق و  رد  هدوب  بیقن  سیئر و  هلزنملا و  عیفر  نءاـشلا ،  میظع 

تافو تشه  هاجنپ و  دصیـس و  هنـس  رفـص  هام  رد  و  هدزای ،  دصیـس و  هن  هدـش س_ عقاو  مق  رد  شتدالو  هدوب .  هاجلا  عساو  میرک و 
یـسوم نب  دـمحا  هن  هدـش  نـفد  یـسوم  اـب  هـک  تـسا  وا  و  تـسا ،  هدوـب  ماـمت  یتـبی  ار م_ص_ مدر ق_م  وا م_ تاـفو  هـب  درک و 

نـسحلاوبا دّمحم و  یلعو  _ با هدوب  ( 102  ) رـسپ راـهچ  ار  وا  و  تسین ،  موـلعم  مق  وا ب_ه  ند  _ مآ ار ك_ه  _ يز _ع  قر م_ب_
تافو زا  دعب  وا  نار  هدوب و پ_س_ رتخد  راهچ  نسحلا و  دّمحموبا  یلع و  مساقلاوبا  یسوم و 
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دننک و تیاعر  ار  ناشیا  بناج  دومرفب  داد و  یلست  ار  ناش  _ يا هلودلا  نکر  ير ،  رهـش  هب  دندرک  هلودلا  نکر  ترـضح  دصق  ردپ 
ناسارخ مدرم  تفر ،  ناسارخ  هب  دّمحم  یلعوبا  نآ  زا  سپ  مق .  هب  دـندیدر  زا گ_ نآ ب_ زا  سپ  دـنهنن ، ناشیا  كالما  رب  جارخ 

درک و تاــفو  اـــی  دـــش  هتـــشک  هــکنآ  اـــت  دو  نا م_ق_ي_م ب_ _ سار _د و ب_ه خ_ ندو زاز ن_م_ _ عا مار و  _ كا ار  وا 
را ب_ا _د و ب_ه ك_ نا مـق م_ هـب  یــسوم  نسحلاوـبا  تـفرگ و  نـطو  سوـط  رد  تـفر و  ناـسارخ  هـب  زین  یلع  مساـقلاو  _ با

نهر هب  هچنآ  دروآ و  تسد  هب  دوب  هدـنامزاب  شردـپ  زا  هک  یکالما  دومن و  ماـیق  شنارهاو  ّ_د و خ_ _ي م_ح_م با شردار  ب_
در و _ي ك_ نا _ گد _ نز _س_ن  حا _ه  جو مدر ق_م ب_ه  دوــب و ب_ا م_ وــکین  وا  تریـــس  دوآ و  نوریب  نــهر  زا  دوــب 

ناشیا سیئر  رورـس و  وا  دـندرک و  لیم  وا  تبحـص  _ل ق_م ب_ه  ها پ_س  دو ، _ت ن_م_ _يا عر ار  نا  _ش_ يا قو  ح_ق_
تعلخ ار  ناشیا  دومن و  تقفش  دوخ  ناگدازومع )   ) نامع رسپ  رب  دمآ  هنیدم  هب  نوچ  تفر و  جح  هب  داتفه  دصیس و  هنس  رد  دش و 

_د و ب_ر ندو يدا ن_م_ وا ش_ مودق  هب  مق  مدرم  دومن  تعجارم  مق  هب  سپ  دندومن  رایـسب  رکـش  ار  وا  سپ  دیـشخب  و ع_ط_ا 
 . تفگ تینهت  ار  وا  تشون و  وا  هب  يا  همان  دابع  نب  بحاص  دنتسب و  هنیئآ  اه  هلحم  اه و  هچوک  س_ر 

دوب بناجلا  لهس  _ع و  ضاو _ل و م_ت_ ضا يد ف_ رو س_ي_ _ كذ _ي م_ سو _س_ن م_ حلاو _ با هل :  _م_ جلا و ب_
_تا مو _ سر مو و م_ _ سر فیاظو و  تامسق و  تسا و  هدوب  ضوفم  وا  هب  نآ  یحاون  مق و  تاداس  تباقن  و 
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ددـع تسا و  هدوب  وا  ناـمر  را و ف_ _ت_ي_ خا تسد و  هب  عومجم  نزروخ  ناـشاک و  مق و  هبآ و  تادا  تار س_ _ ها و م_ش_
نان و نم  یـس  یهام  ره  رد  ناشیا  زا  کی  ره  هفیظو  تسا و  هدوب  رفن  کی  یـس و  دصیـس و  نالفط  نادرم و  زا  نامز  نآ  رد  ناشیا 
زا هدر  رسپ ب_ دنچ  ار  یسوم  نسحلاوبا  دنا و  هتـشون  وا  ياج  هب  تسا  هتفای  تافو  هک  ناشیا  زا  سک  ره  تسا و  هدوب  هرقن  مرد  هد 

_ت ك_ه سا _م_ي_د  علا نب  نیـسحلا  نب  دّـمحم  نب  یلع  حـتفلاوبا  نیتیافکلاوذ  داماد  هک  تسا  _ع_ف_ر  جو _ با هل  ج_م_
_ض_ل فــلاو _ با شدــلاو  وا  _م_ه  جر دو ت_ رد ك_ت_ب خ_ _ت و م_ن  سا _ي  مــل _ يد هلودــلا  _ن  كر _ر  يزو
_ل یل ملا ج_ _ت ع_ سا _ي  سو _س_ن م_ حلاو _ با دالوا  زا  _گ_ر  يد و  ما .  _ت_ه  ار ن_گ_شا ب_ن ع_م_ي_د 
هدر و ار ب_ وا  _م  سا تـسرهف )  رد (  نیّدـلا  بـجتنم  خیـش  هـک  روکذـم  یـسوم  نـب  هّللادـیبع  _ت_ح  فـلاو _ با _ي_د  سلا
زا تـسا و  مالـسلا  مـهیلع  راـهطا  هـمئا  راـب  _ خا يوار  _ل و  ضا را و ف_ _ كز _ي_ هر وا ث_ق_ه و پ_ هدو ك_ه  _ مر ف_
هب ارم  داد  ربخ  هفلتخم )  بهاذـم  رد (  یباتک  و  مارح )  لالح و  ماکحا  رد (  یباتک  و  تادا )  باسنا س_ باتک  تسا (  وا  فیناصت 

زا م_ف_ي_د _د ك_ه غ_ي_ر  موـــل ب_شا و م_ع_ ( 103) .وا زا  يروباشین  دـیفم  خیـش  زا  تاـقث  زا  یتعاـمج  اـهباتک  نآ 
زین يزار  حوتفلاوبا  خیـش  دج  يروباشین  دمحا  نب  دّمحم  دـی  _ع_ سو _ با _ل  یل ملا ج_ شردار ع_ يرو ب_ _ ن_ي_ش_با

نیوزق و هب  _ج_ا  نآ زا  دندوب و  مق  ير و  رد  ابلاغ  عقربم  یسوم  هیرذ  دالوا و  هک  نادب  .دنک و  یم  تیاور  روکذم  هّللادیبع  دیس  زا 
ناتسودنه و ریمشک و  ناسارخ و  نادمه و 
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.دنا فارشا  تاداس و  فئاوط  زعا  مظعا و  زا  هعیش  دالب  رد  نالا  و  دندش ، رشتنم  دالب  ریاس 

سدـقم دهـش  _ه م_ يو _ ضر ماظع  تاداس  فیرـش  بسن  هیو :  _ ضر هدو :  _ مر ف_ سلا )  م_ج_ رد (  هّللارو  _ي ن_ ضا ق_
دّمحم مام  الا  نب  عقربملا  یسوم  نب  دمحا  نبا  جرع  الا  دّمحم  نبا  مق  بیقن  دمحا  هّللادبع  یبا  هب  عومجم  مق  هیوضر  تاداس  رونم و 

مق بیقن  دمحا  هّللادبع  یبا  هب  هطساو  هدزیـس  هب  هک  دّمحم  نیّدلا  سمـش  ریما  بیقن  دوش و س_ي_د  یم  یهتنم  مالـسلا  هیلع  یقت 
وا داجما  دالوا  زا  روهـش  بلاطوبا م_ ازریم  و  دمآ ، رونم  سدقم  دهـشم  هب  مق  هنیدم  زا  خرهاش  ازریم  تنطلـس  نامز  رد  و  دسر ، یم 

يد و _ نزر لا ف_ _ حـلا _ت و  شاد لا  _ت_غ_ شا زیربـت  تیـالو  تموـکح  هـب  روـفغم  هاـشداپ  ضیوـفت  رباـنب  یتدـم  تـسا و 
(104  .) یهتنا .دنا  نکاس  تکوش  تمشح و  لامک  رد  يو  _ ضر سد  رد م_ش_ه_د م_ق_ وا  نا  _ گدازردار ب_

رو _ كذ _م_د ن_ق_ي_ب ق_م م_ حا هـــــــــــّللاد  _ي ع_ب_ با دو ب_ه  ناد ك_ه م_ن_ت_ه_ي م_ي ش_ و ب_
نیّدـلا یـضر  دیـس  نب  یلع  نیّدـلادجم  دیـس  نـب  دّـمحم  نیّدـلا  یـضر  دیـس  _ي_د م_ح_س_ن ب_ن  سلا _ل  جا س_ي_د 

ریم نب  رادـنب  نـب  لـض  _ فـلاو _ با هر ب_ن  _م ب_ن م_ي_س_ سا _ قـلاو _ با _ه ب_ن  نا _ شدا ّ_د ب_ن پ_ م_ح_م
مام الا  نب  عقربملا  یـسوم  نب  دمحا  جر ب_ن  الا ع_ ّ_د  نب م_ح_م دمحا  نب  دّمحم  یبا  نب  یلع  نب  رفعج  دّمحم  یبا  نب  یـسیع 

رد وا  راوگرزب  دلاو  دوب  رادقم  یلاع  لضاف  دیس  وا  هدو ك_ه  _ مر وا ف_ رد ح_ق  هّللارو  یضاق ن_ هک  تسا  مالسلا  هیلع  داوجلا 
وا دو و  _ مر لا ف_ _ت_ق_ نا يو  _ ضر سد  زا ق_م ب_ه م_ش_ه_د م_ق_ ازر  نا س_ح_ي_ن م_ي_ _ نامز س_طل

دومرف لا م_ي  _ت_غ_ شا _ن  ير _ ها _ءا ط_ بآ _ب  هذ _ج م_ يور _ن و ت_ يد مول  هدا ع_ _ فا _ن_ج_ا ب_ه  يا رد 
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نآ مان  هب  ار  دوخ  هفیرش  فیئاصت  زا  یضعب  هد و  _ يزرو ترشاعم  قیرط  وا  اب  هدیسر و  وا  تمدخ  هب  روهمج  یبا  نب  دّمحم  خیش  و 
ياهثحب نیفلاخم  ياملع  اب  وا  تیامح  نمی  سد ب_ه  تروا م_ش_ه_د م_ق_ ما م_ج_ _ يا رد  هتخاـس و  نیزم  راوگرزب  دـیس 

 ، _ل ما نا ك_ _س_ نا _ل م_ع_ن_ي ،  ما ع_ نا س_ي_د م_ت_ق_ي ،  _ش_ يا دــالوا  زا  لا  _ حـــلا هدرب و  شیپ  نیتــم 
حدم زا  ینغتـسم  رهوگ  تسافن  تاذ و  تفارـش  تیاغ  زا  هک  تسا  رفعج  دّمحم  ریما  یکدف ،  هقیدـح  هرمث  یکل ،  _ب م_ حا ص_

 : تسا رقحا  هرذ  نیا 

یقُّتلا َنِم  ِّالا  َداّزلا  ُّبُِحیال  َّیتَف 

ِلْضَْفلا يِوَذ  ِّالا  ِنّالَْخلا  یِغَْتبَیال  َو 

ملع عبتت  قح و  ياضر  رهب  هدرکن 

لزغ يوس  شوگ  هن  لازغ و  يوس  مشچ  هن 

(105  .) _ت_ه_ي نا ِِهئا  _ ِقل َفَر  _َ ير ش _ْ ُخا ًهَّر  _َ َ_ن_ي م قَزَر ِِهئا َو  َ_ق_ ِلو ب _ُ ِ_ط ْ_ن_ا ب َیل _َ یلا ع َ_ع_ هّللا ت َّن  _َ م

_ي حر ش_ هدو و (  _ا ب_ مل زا ع_ زین  وا  نامز و  دّمحم  ریم  هب  یمسم  هتشاد  يرـسپ  روکذم  رفعج  ریم  هتفگ  نیعبتتم  زا  یـضعب  و 
هدوب يرسپ  ار  نامز  دّمحم  ریم  و  کی .  له و  راز و چ_ رد س_ن_ه ه_ هدر  _تا ك_ فو _ت_ه ،  شو ن_ _د )  عاو ب_ر ق_

زین وا  يدهم و  دّمحم  ریم  هب  موسوم  هدوب  رگید  يرسپ  ار  نس  هدوب و س_ي_د م_ح_ املع  زا  زین  وا  نسح و  دّمحم  ریم  هب  یمـسم 
یـس و ش_ش دصهن و  هنـس  رد  هداد  هزاجا  مق  رد  ناشاک  فرط  هب  شنتفر  تقو  رد  یکرک  یلع  ار ش_ي_خ  وا  هدوب و  ءاملع  زا 
رد ت_ك_ي_ه رد ق_م  _ل  یل نآ س_ي_د ج_ _ف  ير دو ك_ه ق_ب_ر ش_ موـل م_ي ش_ و چ_ن_ي_ن م_ع_ ، 

مویلا هیکت  نآ  تسا  روه  مالسلا و م_ش_ اهیلع  هموصعم  ترضح  فیرش  نحص  هب  _ك  يدز _ت ن_ سا يا 
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.دشاب یم  نوفدم  هعقب  نآ  رد  راوگرزب  نآ  تسا و  يا  هعقب  اجنآ  رد  و  هیدمحم )  هب ( 

مرح هچوک  رد  هین و  هب ح_س_ي_ تسا  فورعم  هیکت  نآ  و  یهیدـمحم )  هب (  تسا  روهـشم  هعقب  نآ  هک  دـیوگ : ف_ق_ي_ر 
_ا س_ي_د قآ _ل  جا راو س_ي_د  _ گرز دیـس ب_ نیا  هب  تـسا  بوـسنم  هـک  هـتفگ  دـیدج و  نحـص  کـیدزن  تـسا  عـقاو 

يوضر رقاب  دّـمحم  ازریم  نب  میهاربا  دّـمحم  ازریم  شردارب  و  هی )  _ فاو حراش (  یمق  يوضر  رقاب  دّـمحم  ازریم  نب  نیّدـلارد  ص_
 . یهتنا کلذ  ریغ  یلا  هدوب  نکاس  نادمه  رد  هدوب و  ءاملع  زا  هک 

_ل یل _ع ن_س_ب س_ي_د ج_ قر _ي م_ب_ سو دو ب_ه م_ ناد ن_ي_ز ك_ه م_ن_ت_ه_ي م_ي ش_ و ب_
یبا نب  عیدـب  ّ_د  م_ح_م گ_ف_ت_ه :  هفحت )  رد (  یندـم  نماض  دیـس  هکنانچ  هّللا  همحر  يوضر  مداـخ  عیدـب  دّـمحم  ری  م_

نب یلع  نب  نسح  يداهریم  نب  دّمحم  نب  دومحم  نب  دّمحم  نیّدلا  سمش  نب  زیزع  نیّدلا  ثایغ  نب  دّمحم  نب  مساقلا  یبا  نب  بلاط 
دمحا یبا  نب  دّـمحم  یلع  یبا  نب  یلع  رفعج  یبا  نب  رفعج  نـب  دـّم  _ي م_ح_ با ّ_د ب_ن  نـب م_ح_م یـسیع  نـب  حوـتفلا  یبا 

تور و _ب م_ حا دو ص_ يدیـس ب_ عقربملا  یـسوم  نب  دـمحا  نب  جرع  الا  دّـمحم  یلع  یبا  شر ب_ن  ـالا ب_ ( 106  ) یسوم
هب مدرک  هیدـه  نم  تشاد و  تقاد  تدو و ص_ ام م_ اب  دوب و  نساحملاّمج  تلالج و  تمظع و  تسایر و  تعفر و  تما و  ش_ه_

دّمحم نیا  ینیـسح و  هیقف  دّـمحم  _ن  يّدـلا جا  _ن ع_م_ر ب_ن ت_ يّدـلاز فیلءاـت ع_ ثیراوم )  قوقح و  باـتک  وا (  يوس 
دا راوز و ق_ص_ دا و  _ج_ ما نا  _ي_ عا عو  _ جر دو  وا ب_ يو و ب_ر  _ ضر سد  دهشم م_ق_ رد  دوب  رما  یلاو  عیدب 
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اـضر ماـما  ترـضح  فاـقوا  یلاو  وا  نیّدـلا و  ثاـیغ  شرـسپ  هـب  دـنداد  ار  وا  بـصنم  سپ  دـال ؛ _ل ب_ ها _ع  جر دو م_ وا ب_ و 
لو ها ص_ف_ي پ_س م_ش_غ_ سا ب_ن ش_ ها ع_ب_ _ر ش_ ما _د ب_ه  يدر مـــــــــــــــــال گ_ _ سلا _ه  یل ع_
يار _ي ب_ تارا درک ع_م_ ثادحا  ار و  اهنآ  درک  مامت  اهیبارخ  ریمعت  هب  دوخ  _د ب_ه ن_ف_س ن_ف_ي_س  يدر گ_

 ، نساـحملا مـج  سیئر  هـیجو ،  ردــقلا ، لــیلج  دو  يد ب_ بـلا س_ي_ _ طو _ با شرد  _ه_ا و پ_ نآ تــال و ن_ح_و  غ_
اـضر ماما  تر  مر ح_ض_ رد ح_ _ت  شاد _ت  مد خ_ دو ، مدر ب_ ءاجلم م_ دـصقم و  هیراج ،  تاریخ  هیلاع و  تورم  بحاص 

هب ار  وا  درک  جیوزت  دروآ و  رذع  دنک  جیوزت  ار  وا  رتخد  تساوخ  سابع  هاش  هدـنباد ،  هاش خ_ نب  سابع  هاش  بناج  زا  مالـسلا  هیلع 
هّللا نب ن_ع_م_ت  دارم  نـب  هـّللا  تیادـه  نـب  هـّللا  یلو  نـب  نـسح  ریم  هـک  هدوـمرف  نماـض  دیـس  هاـگنآ  نـسح .  ریم  شمع  رـسپ 

راز و _ج_ه س_ن_ه ه_ حلا يذ  هام  رد  يوضر  سدقم  دهـشم  هب  ار  وا  مدـید  ینیاق  نسح  دو ب_ه م_ي_ر  رو ب_ م_ش_ه_
میهاربا دّمحم  شیومع  سپ  ققدـم و  ققح  سرد م_ _ل م_ ما _ل ك_ ضا ملا ف_ دو ع_ يدر ب_ وا م_ ود و  ها و  پ_ن_ج_

_ي_ع فر نءا ،  _ شلا ع_ظ_ي_م  رد ، _ قــلا _ل  یل دو ج_ يد ب_ هـّللا س_ي_ تیادــه  نـب  هـّللا  تـمعن  نـب  نیــسح  نــب 
دوب دـنه  رد  یتدـم  دـنه و  هب  دومرف  هجوت  سپ  نییاـق  رد  دوـب  مالـس  ـالا  خـی  ش_ _ل ،  ما _ل ك_ ضا ملا ف_ ع_ هلز ،  _ن_ ملا

(107) .درک تافو  اجنآ  رد  تفر و  هفرشم  هکم  هب  کی  راز و ش_ص_ت و  رد س_ن_ه ه_ پ_س 

مالسلا هیلع  داوج  ترضح  تنب  همیکح  رکذ  رد 

نارتخد نایم  رد  هدش  روهشم  ماوع  هنسلا  رد  هک  مال  اب  همیلح  هن  فاک  اب  همیک _  ناد ك_ه ح_ ب_

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 2000 

http://www.ghaemiyeh.com


تر هدومن و ح_ض_ ماما  راهچ  تمدخ  كرد  تسا و  زاتمم  بقانم  لئاضف و  ب_ه  مال _  _ سلا _ه  یل داو ع_ تر ج_ ح_ض_
وا ار ب_ه  عر  ما ش_ _ك_ حا _ن و  يد ملاعم  هک  درپس  وا  هب  ار  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  هدـلاو  نوتاـخ  سجرن  همرکم  يداـه ، 

بـصنم مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نس  ما ح_ _ ما تر  تاـفو ح_ض_ زا  دـعب  دـنک و  تیبرت  ار  وا  هـیهلا  بادآ  هـب  دزو و  _ ما ب_ي_
هیحاـن نآ  زا  هک  ار  هفیرـش  تاـعیقوت  ترـضح و  نآ  هب  ار  مدرم  ضیارع  هیلع و  هّللا  تاولـص  رـصع  ماـما  باـنج  زا  تشاد  تراـفس 

روما هب  یگدیـسر  هب  مالـسلا و  هیلع  رم  الا  بحاص  ترـضح  يرگ  هلباق  هب  دش  رختفم  دناسر و  یم  مدرم  هب  دـش  یم  رداص  هسدـقم 
بصنم هب  هدش  فرشم  مالـسلا  اهیلع  رفعج  نب  یـسو  ترـضح م_ رتخد  نوتاخ  همیکح  همظعم  نیا  همع  هچنانچ  بانج  نآ  تدالو 

 _ مولعلارحب همـالع  میتفگ  هچنآ  هب  هدومرف  حیرـصت  هچناـنچ  مالـسلا  هیلع  یقت  دّـمحم  ما  _ ما ترـضح  شردارب  دـنزرف  يرگ  هلباـق 
شوـــغآ رد  دیـــسوب و  ار  باـــنج  نآ  هــک  تـــسا  یـــسک  لوا  هردـــخم  _ن  يا لا و  _ جر رد ك_ت_با  هار _  ط_با ث_

.دــــــــــینادرگرب نوتاــــــــــخ  سجر  هرا ب_ه ن_ _ بود در و  شراو ب_ _ گرز رد ب_ دز پ_ _ت و ب_ه ن_ فر گ_
زا ج_ه_ت _م_ي_ه  _ه و ب_ن_تا ه_شا يوـــل تادا ع_ نا س_ رد م_ي_ _ن م_ع_ظ_م_ه  يا هـــل :  _م_ جــــلا _ بو
دوب و زارفارس  تماما  رارسا  زا و ب_ه ح_م_ل  مل م_م_ت_ يو و ع_ تدا و ت_ق_ _ب و ع_ب_ قا لئا و م_ن_ ف_ض_

حیرـض قصـالم  اـپ  نییاـپ  نییرکـسع  هبق  رد  ءارماـس  رد  شفیرـش  ربـق  همظعم و  نآ  تراـیز  بابحتـسا  هب  دـنا  هدرک  حیرـصت  اـملع 
 . هدشن رکذ  وا  يارب  یصوصخم  ترایز  رازم  بتک  رد  دراد و  هدحیلع  حیرض  تسا  مالسلا  امهیلع  نییرکسع 

_م_ه حر _ي  سل _ه م_ج_ مال ع_
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يارب زا  هک  تلالج  تلیضف و  هبترم  نآ  اب  هردخم  نآ  ترایز  يارب  زا  دندشن  ضرعتم  املع  ببس  هچ  هب  مناد  یمن  هدومر :  هّللا ف_
نیا اـب  هم  نآ م_ع_ظ_ ترا  _ يز ندر  _ر ن_ك_ كذ هدو ك_ه  _ مر مول ف_ _ عـلار _ه ب_ح_ مـال و ع_ ( 108  . ) تـسا وا 
خیـش لثم  رتشیب  ندـشن  ضرعتم  نآ  زا  رت  بیجع  تسا و  بیجع  هدومرف  یـسلجم  ینعی  لضافم  _ي ]  ياد لا [  هچنانچ ح_ تلالج 

مـال _ سلا _ه  یل داو ع_ تر ج_ دـالوا ح_ض_ رد  ار  هرّدـخم  نآ  بسن  ّریـس و  خـیراوت و  بتک  رد  وا  ریغ  و  داـشرا )  رد (  دـیفم 
هب هدومرف  دا )  _ شرا رد (  م_ف_ي_د  ( 109  .) نآ ریغ  رد  ار  بانج  نآ  نارتخد  یـضع  ندو ب_ _ه ح_ص_ر ن_م_ کل ب_

دالوا و  هماما ،  همطاف و  یـسوم و  زا  دـعب  دوب  ماـما  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنزر  زا ف_ مـال  _ سلا هیلع  داوج  ترـضح  زا  دـنام  اـج 
(110  .) یهتنا میدیمان .  هچنآ  زا  ریغ  تشاذگن  يروکذ 

تسا مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  باحصا  ناگرزب  زا  رفن  دنچ  رکذ  رد  متفه :  لصف 

هق ث_ _ي  فو ك_ _ط_ي  نز ب_ ب_ه  فور  م_ع_ _ي ن_ص_ر  با ب_ن  ّ_د  م_ح_م ب_ن  _م_د  حا _ع_ف_ر  جو _ با لوا _ 
ردقلا لیلج 

_ا ضر ما  _ ما تر  تمدــخ ح_ض_ هـب  وا  هـک  تـسا  روکذــم  هصـالخ )  رد (  هـک  تـسا  نـی )  _ؤ م_ن_ مـلا سلا  م_ج_ رد ( 
دّمحم ماما  ترـضح  هب  مامت  صاـصتخا  تشاد و  رایـسب  تلزنم  ردـق و  ترـض  نآ ح_ دز  هد و ن_ _ي_ سر مـال  _ سلا _ه  یل ع_

_د و هدو ب_شا _ت ن_م_ ياور وا  _ه  چر _ح ه_ ير رب ت_ص_ باحـصا  دـنا  هدوـمن  عاـمجا  تـشاد و  مالــسلا  هـیلع  داوـج 
زا _س_ت و ب_ي_س_ت و ي_ك ب_ع_د  يود لا  رد س_ _د  نا هدر  وا ك_ دا  _ت_ه_ جا رار ب_ه ف_ق_ه و  _ قا

(111  .) تفای تافو  هام  تشه  هب  لاضف  یل ب_ن  _تا ح_س_ن ب_ن ع_ فو

نا و ّ_د ب_ن س_ن_ ییحی و م_ح_م نب  ناوفـص  قاـفتا  هب  يزور  تفگ :  هـک  تـسا  لوـقنم  دـمحا  زا  یـشک )  راـتخم  رد (  و 
ای هریغملا  نب  هّللادبع 
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ارم نایم  نآ  زا  ترـضح  نآ  سپ  میتساخرب  میتسـشن  یتعاس  نوچ  میتفر و  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  دزن  بدـنج  نب  هّللادـبع 
_ا هلا ترضح س_ؤ  نآ  زا  زین  نم  دندمآرد و  نخس  هب  نم  اب  ترضح  نآ  متـسشن و  سپ  نیـشنب  _م_د ت_و  حا يا  هک  دندومرف 

دوـخ لزن  هب م_ هک  متـساوخ  نوـچ  تشذـگ و  بش  مد ت_ا ب_ي_ش_ت_ر  باو م_ي ش_ن_ي_ مدو و ج_ م_ي ن_م_
یم رگا  مور و  یم  مورب  هک  ییامرف  رگا  داب ! وت  يادف  نم  ناج  متفگ :  ینک ؟  یم  باوخ  اجنیمه  ای  يور  یم  هک  دـندومرف  ارم  مور 

ياهرد مدرم  دـش و  تقو  رید  هک  نک  باوخ  اـج  _ن_ يا _د ك_ه  ندو _ مر سپ ف_ مشاـب .  یم  تمدـخ  رد  شاـب  هک  ییاـمرف 
ترض نآ ح_ هک  دش  نامگ  ارم  نوچ  دنتفر و  فیرش  مرح  هب  دنتساخرب و  ترـضح  نآ  هاگنآ  .دنا  هتفر  باوخ  هب  دنا و  هتـسب  هناخ 

زا ار  _ب_ي_ءا  نا مول  ثراو ع_ دوخ و  تجح  هک  ار  يادخ  رم  دمح  متفگ  هدجـس  نآ  رد  مداتفا و  هدجـس  هب  دـندمآرد  مرح  هب 
دندمآ ترضح  نآ  هک  مدوب  هدجس  رد  زو م_ن  و ه_ن_ دروآرد ، تیانع  سنا و  ماقم  رد  نم  اب  نم  باحـصا  ناردارب و  عی  ج_م_

نادب دمحا  يا  هک  دندومرف  دندیلام و  هتفرگ  ارم  تسد  ترـضح  نآ  متـساخرب و  نم  سپ  دنتخاس ، هبنتم  ارم  دوخ  كرابم  ياپ  هب  و 
وا نیلاب  زا  نوچ  تفر و  ناـحوص  نب  هعـصعص  تدا  مـال ب_ه ع_ي_ _ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ ملار _ي_ ما ترـضح  هک 

_ي تدا هب ع_ي_ دوـخ  ناردارب  رب  ینکن  راـختفا  هک  راـهنز  هعـص !  يا ص_ع_ وا گ_ف_ت ك_ه  _ت ب_ه  سا _ خر ب_
 . شاب رذح  رب  يادخ  زا  ما و  هدومن  ار  وت  نم  هک 
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(112) .دندومن تعجارم  فیرش  مرح  هب  دنتفگ و  نم  هب  نخس  نیا 

هتفگ هب  ار  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نـب  یلع  ماـما  ترـضح  هـک  یتـقو  تـفگ :  هدو ك_ه  _ت ن_م_ ياور وا  زا  _ض_ا  يا و 
نآ سپ  مدوب  هیـسداق  هب  تقو  نآ  رد  نم  دـندروای و  رد ن_ هفوک  هب  دـندرب و  هرـصب  بناج  هب  ار  وا  دـندروآ  یم  هنیدـم  زا  نومءام 
مد _ يد مل ي_ك_ن )  هرو  س_ _ج_ا (  نآ رد  مدو  ار ب_گ_ش_ نوچ م_ص_ح_ف  داتسرف و  نم  دزن  فحصم  ترضح 
 ) هـکنآ اـت  مدرک  ظـفح  هـیآ  دــنچ  اــجنآ  زا  _ت و  سا مدر  نا م_ رد م_ي_ _چ_ه  نآ زا  دو  _ث_ر ب_ كا لو و  _ طا ك_ه 

فحـصم نآ  زا  هچنآ  درک پ_س  رهم  ار  نآ  داهن و  یلیدنم  رد  تفرگ و  نم  زا  ار  فحـصم  دـمآ و  ترـضح  نآ  يالوم  رفاسم ) 
(113) .دشن رسیم  دیآ  دای  هب  نآ  زا  هملک  کی  ارم  هک  مدرک  دهج  دنچ  ره  دش و  شومارف  ارم  مدوب  هدرک  ظفح 

ناذاش نب  لضف  لاح  حرش 

ردقلا لیلج  يرو ث_ق_ه  _ با يدزا ن_ي_ش_ _ل  یل ناذا ب_ن خ_ ّ_د ف_ض_ل ب_ن ش_ _ح_م مو _ با مود _ 

نءا _ شلا را ع_ظ_ي_م  _ف_ه و ب_س_ي_ _ي_ن ش_ي_ع_ه و ش_ي_خ ط_يا مــل زا ف_ق_ه_ا و م_ت_ك_
مال _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر ترضح  زا  دنا  هتفگ  هدرک و  تیاور  ثیدح  مالسلا  هیلع  داوج  ترـضح  زا  تسا .  فیـصوت  زا  لجا  و 

باــــتک داتــــش  ص_د و ه_ ف_ض_ل )  _ت و (  سا _س  نو _ح_با ي_ صا زا  شرد  هدر و پ_ _ت ك_ ياور ن_ي_ز 
یـشک خیـش  هدومرف و  محرت  وا  رب  بترم  هس  یتیاور  هب  هع و  _ فد ود  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  دّـمحموبا  ترـضح  هدرک و  فینـصت 
یفانم تایاور  زا  نارگید  همـالع و  ( 114  .) تایاور نآ  اب  تسا  یفانم  هک  يربخ  هدرک  لـقن  مه  هدرک و  رکذ  وا  حدـم  رد  یتاـیاور 

: دنا هدومرف  باوج  حدم 

َیِضَر ُ_َو  َو ه ) 
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(115  ( .) َنیعَمْجَا ْمُْهنَع  ُهّللا  َیِضَر  اِنتَِفئاط  ُسیئَر  َوُه  ِْهیَلَع َو  َزَمُْغی  ْنَا  ْنِم  ّلَجَا  ُْهنَع  ُهّللا 

زا ار  ناذاش  نب  لضف  رهاـط ، نب  هّللادـبع  هک  هدرک  لـقن  را )  ك_ت_با م_خ_ت_ زا (  _ؤ م_ن_ي_ن )  ملا سلا  م_ج_ رد ( 
هک درک  رما  دوـمن  وا  بتک  _ي_د و ت_ف_ت_ي_ش  دو ط_بل ار پ_ي_ش خ_ وا  هکنآ  زا  دـعب  دوـمن و  جارخا  روباـشین 

نوچ تشون و  وا  تهج  نآ  دننام  لدع و  دیحوت و  زا  ار  هیداقتعا  لیاسم  ؤر س  سپ ف_ض_ل  دـنناسیونب ، وا  تهج  ار  بتک  نآ 
پ_س ف_ض_ل منادب .  فلـس  هرابرد  ار  وت  داقتعا  هک  مهاوخ  یم  تسین  یفاک  ردق  نیا  تفگ :  دیـسر  هّللاد  رظن ع_ب_ هب  وا 
؟  يراز رمع ب_ي_ زا  ارچ  تـــــفگ :  هّللادــــــبع  مرازی !  زا ع_م_ر ب_ مراد و  _ت  سود ار  _ك_ر  _با با گ_ف_ت : 

_ي_ف ك_ه طــل باو  نــیا ج_ ياــقلا  ببــس  هــب  .درک و  نوریب  يروــش  زا  ار  ساــبع  هــکنآ  هطـــساو  ب_ه  گ_ف_ت : 
زا س_ه_ل ب_ن ب_ح_ر تفاــی و  یـــصالخ  ظــیلغ  ظــف  نآ  تــسد  زا  دوــب  نایـــسابع  دـــمآ  شو  م_ت_ض_م_ن خ_

نب لــــــض  دو ب_ا ف_ _ب_ت خ_ حا _ر ع_ه_د م_ص_ خآ رد  هدو ك_ه گ_ف_ت :  _ت ن_م_ ياور _ي  سرا ف_
_ي ع_م_ي_ر و با ّ_د ب_ن  دـننام م_ح_م دـنتفر  شیپ  زا  هک  مرباکا  زا  یعمج  هفیلخ  نم  تفگ  یم  هک  مدینـش  وا  زا  ناذاـش 

یم هدافتــسا  ناـشیا  زا  مدوـب و  ناـشیا  تمدــخ  رد  لاـس  ها  _م_ا و پ_ن_ج_ هر ناو ب_ن ي_ح_ي_ي و غ_ي_ ص_ف_
وا هفیلخ  تفای  تافو  سنوی  نوچ  نافلاخم و  رب  در  دوب  وا  هفیلخ  نمحرلادـبع  نب  سنوی  تشذـگب  نوچ  مکحلا  نب  ماـشه  مدومن و 

ناشیا هفیلخ  منم  تفر و  نایم  زا  زین  وا  دوب و  كاکس  نافلاخم  رب  در  رد 
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(116  .) یهتنا

ذیملت ماشه و  باحـصا  زا  نیملک و  زا م_ت_ _ت ك_ه  سا يداد  لیلخ ب_غ_ نب  دّمحم  رفعجوبا  كاکـس  هک  دیوگ : فل  ؤم 
مایا رد  .دوش  رکذ  هکنآ  زا  تسا  رثکا  ناذاش  تلال ف_ض_ل ب_ن  ج_ هل :  _م_ جلا و ب_ هتـشون .  تماما  رد  یباتک  تسا و  وا 

نا _ مز _ن  يا روباشین  دـلب  زا  جراخ  هک  میدـق  روباـشین  نیمز  رد  شربق  درک و  تاـفو  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ترـضح 
 : هتشون وا  ربق  گنس  يور  رب  تسا و  روهشم  رازم و  ینحص  هعقب و  اب  ابیرقت  خسرف  کی  هلصاف  هب  _ت  سا

یناـّثلا َ_ٍر  ْ_ف َ_ع _ي ج با _ي َو  سو _ُ ِْنب م ِِّیلَع  نَـسَْحلا  ِیبَا  ِْنیَماـمِالا  َنـِم  يواّرلا  لاـق  ْنَا  یِلا  ِلاـعَتُْملا  ِریرْحَّنلا  ُحیرَـض  اذـه  ) 
ْنب ُلْضَْفلا  ُلـیلَْجلا  ُمیلَْعلا  ُخـیَّشلا  َنیِمِّدَـقَتُْملا  ِءاـهَقُْفلا  ُهَوُْسا  َنیمِّلَکَتُْملا َو  ِءّـالِجَالا  ُهَوْدـُق  ِهادُْـهلا َو  ُهَبُْخن  ِهاوُّرلا َو  ْهَدـْبُز  ُمـالَّسلا  مْهیَلَع 

 ( . هنَس 260 یف  ِهِّبَر  ِءاِقِلب  َلَصَو  ْدَق  ُهاَرث _  ُهّللا  َباط  ِلیلَْخلا _  ِْنب  ِناذاش 

 : هتشون ربق  گنس  رود  رد  و 

ُِطبْغَا اْضیَا : مالسلا  هیلع  َلا  َو ق_ ٌءالِو ، َ_ًه  ثال _َ َلْضَْفلا ث ُهّللا  َمِحَر  َلاقَف  مالسلا  هیلع  يرکْسَْعلا  نَسَحلا  ٍدَّمَُحمُوبَا  ِْهیَلَع  َمَّحَرَت  دَق  ) 
ِنَـسَْحلا ٍدَّمَُحم  یبَا  َيـالْوَم  یِلا  ُْتلَخَدَـف  ِّجَْـحلا  َیِلا  ُتْـجَرَخ  ُقاّرَوـْلا  َمـیهاْربِا  ْ_ِن  ُدَّمَُحم ب َلاـق  َو  ِلْـضَْفلا ، ِناـکَِمب  َناـسارُخ  َلـْهَا 

ُهّللا َمِحَر  ِِهب  َلَمْْعی  ْنَا  یغَْبنَی  ٌحیحَص  اذه  مالسلا  هیلع  َلاق  ًهَقَرَو ، َهَقَرَو  ُهَحَّفْصَت  ِهیف َو  َرَظَنَف  ِناذاش  ِْنب  ِلْضَْفلا  َباتِک  ُُهْتیَرَا  َّيِرَکْـسَْعلا َو 
 ( . هنَس 1261 یف  ُهَبَتَک  .َلْضَْفلا 

لاو ح_س_ن _ حا رد  مــــــال  _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر ما  _ ما تر  _ح_با ح_ض_ صا رد  _د ك_ه  نا م_خ_ف_ي ن_م_
.دش رکذ  زین  ناذاش  نب  لضف  لا  زا ح_ يراد  لا م_ق_ یل ب_ن ف_ض_ ب_ن ع_

رعاش مامتوبا  لاح  حرش 

یشاجن یمامالا  یئاطلا  سوا  نب  بیبح  مامتوبا  موس _ 

هدو _ مر ف_ _ه )  صال خ_ رد (  _ه  مال و ع_
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هنهک هخسن  هک  هدرک  لقن  نیـسحلا  نب  دمحا  هتفگ و  رایـسب  رعـش  تیب  _ل  ها يار  دو و ب_ _ي ب_ ما _ ما ما  _م_ تو _ با ك_ه 
_ر كذ هک  ماـمتوبا  زا  دوـب  يا  هدیـصق  نآ  رد  دوـب و  هدـش  هتـشون  نآ  هب  بیرق  اـی  ماـمتو  _ با ما  _ يا رد  دـیاش  هـک  مدـید  ار  يا 
ار _ يز هدر ؛  تر ن_ك_ نآ ح_ض_ زا  زواجت  مالـسلا و  هیلع  داوج  رفعجوبا  ترـضح  ات  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  نآ  رد  در  ك_

هـضفار ياس  ؤر  زا  وا  مامتوبا و  ارم  درک  ثیدـح  هک  هتفگ  ناویح )  باتک  رد (  ظحاج  هدرک و  تافو  ترـضح  نآ  ماـیا  رد  ك_ه 
(117  .) یهتنا .دوب 

برع زا  هزوجرا  رازه  هدراهچ  دنیوگ  تغالب ،  تحاصف و  رد  هدوب  شیوخ  رصع  دحوا  هسامح  بحاص  مامتوبا  هل :  _م_ جلا و ب_
_ي_ع فر _ب_ت_ي  تر یل م_ن_ي_ع و م_ رعـش م_ح_ تعانـص  رد  ار  وا  عیطاـقم و  دـیاصق و  زا  ریغ  هتــشاد و  ظـفح  زا 

یمن ظـفح  يزیچ  وا  راعـشا  زا  دوـب  بدا  تفرعم و  مـلع و  _ل  ها زا  _ك_ه  نآ _ر ب_ا  بد _ي_م ب_ن م_ هار _ با _ت و  سا
تبسن نودب  مامتوبا  راعشا  زا  رعش  دنچ  یصخش  يزور  .درک  یم  نعل  بس و  ار  وا  یهاگ  تشاد و  یم  نمـشد  ار  وا  هکنآ  هچ  درک 
دسیونب یباتک  تش  رد پ_ ار  راعـشا  نآ  هک  درک  رما  ار  دوخ  دنزرف  دمآ و  شوخ  ار  میهاربا  دناوخ  میهار  _ با يار  زا ب_ يو  هب 

ار دوخ  دنزرف  دینشب  نیا  نوچ  میهاربا  تسا .  مامتوبا  زا  راعـشا  نیا  ریم ! الا  اهیا  دنتفگ : یـضعب  دش  هتـشون  راعـشا  نآ  هکنآ  زا  سپ 
 ، _ه يدد _ر ن_پ_س_ن_ بد _ن م_ با زا  ار  _ن ع_م_ل  يا يدو  م_س_ع_ هراــپ ك_ن_د ، ار  هحفــص  نآ  هـک  تـفگ 

وا ق_ب_ي_ح زا  _ن ع_م_ل  يا هدو ك_ه  _ مر ف_
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مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  زا  انامه  فیرـش ،  ای  دشاب  عیـضو  زا  تسود ،  ای  دشاب  نمـشد  زا  هچ  دنک  هدیاف  ذخا  دیاب  لقاع  هچ  تسا 
 : هدومرف هک  هدش  تیاور 

زیچ ره  زا  نم  دوـمرف  هک  هدـش  لـقن  میکح  رهم  جرز  زا ب_ و  ِكْرِّشلا . )  ِلـْهَا  ْنِم  ْوـَل  َکَـتَّلاض َو  ْذُـخَف  ِنِمْؤُْـملا  ُهَّلاـض  ُهَمْکِْحلا  ) 
؟  یتـخومآ هچ  گـس  زا  دـن : گ_ف_ت_ بار ،  كو و غ_ _ه و خ_ بر گـس و گ_ زا  یتـح  مدرک  ذـخا  ار  وا  کـین  تفص 
زا دنتفگ : ار ، وا  رذـح  وا و  زارتحا  تدـش  تفگ :  یتخومآ ؟  هچ  بارغ  زا  دـنتفگ  ار ، وا  ءافو  دوخ و  بحاص  اب  ار  وا  تفلا  تفگ : 

همغن و ح_س_ن  تفگ :  يدرک ؟  ذـخا  هچ  هبرگ  زا  دـنتفگ : دوخ ، جـئاوح  رد  ار  وا  روکب  تفگ :  یت ؟  _ فر كوـخ چ_ه گ_
نب لشهنوبا  و  لصوم .  رد  کی  یـس و  تسیود و  هنـس  قثاو  ماـیا  رد  ماـمتوبا  درک  تاـفو  و  ( 118  .) تلئـسم رد  ار  وا  قلمت  ترثک 

(119) .درک انب  يا  هبق  وا  ربق  رب  یسوط  دیمح 

لص الا  _ّي  قرود يزاو  _ ها را  _ يز یل ب_ن م_ه_ _س_ن ع_ حلاو _ با مرا _  چ_ه_

تر هفیرــش ح_ض_ تاـعیقوت  زا  و  دوـش ، رکذ  هـک  تـسا  نآ  زا  هدا  _ يز شرد  نءا و ع_ظ_م_ت ق_ تلــال ش_ ك_ه ج_
زا یکی  رد  هدوب  نءاشلا  لـیلج  _ن م_ع_ظ_م  يا هزاد  _ نا دو چ_ه  مول م_ي ش_ وا م_ع_ مـال ب_ه  _ سلا _ه  یل داو ع_ ج_

ار وت  دزاس  رورسم  دنوادخ  يراد ،  یم  رورـسم  ارم  هش  يدرک و ه_م_ي_ رکذ  هچنآ  هب  يدرک  رورـسم  ارم  هک  تسا  تاعیقوت  نیا 
 : تسا رگید  عیقوت  رد  و  نم ،  ياضر  هب  وت  زا  دوش  یضار  تشهب و  هب 

َکِْفلَخ ْنَم  َْکیَدَی َو  ِْنَیب  ْنِم  َکَظَف  _ْ َ_ح ْنَا ي یلا  َ_ع_ َهّللا ت ُلَئ  _ْ سَا َو  ) 
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 ( . خلا َْریَْخلا  ََکل  َلَعْجَی  ْنَا  ُلَئْسَا  ُهّللاَو  َْکنَع  ُهّللا  َعَفُْدی  ْنَا  وُجْرَا  ّینِاَف  ْرِْشبَاَف  َِکتالاح  ِّلُک  ِیف  َو 

: رخآ عیقْوَت  یف  َو 

َُکْتیَّمَـسا _ مَّبَر يدـْنِع َو  ُهّللا  َکَـلَعَج  ْ_َف  َ_ي يرْد ك _َ ْ_َت ت سَل ْ_ُد  َ_ع َکَّنِا ب _َ _ِءا ف عُّدـلا ِ_َن  َْتَلئ م _َ ّ_ا م_ا س مَا َو  ) 
(120  ( .) َلْضَْفلا ََکل  ُهّللا  َماذَاَف  ِْهیَلَع  َْتنَا  اِمب  یتَفِْرعَم  ََکل َو  یتَّبَحَم  َِکب َو  ِیتَی  انِع  َهَْرثَک  َعَم  َِکبَسَن  َکِمْسِاب َو 

: رَخآ عیقوت  یف  َو 

ْوَلَف َکـْیَلَع  ُبِجَی  اـِمب  ِماـیِْقلا  ِریقوَّتلا َو  ِهَمْدِـخلا َو  ِهَعاّـطلا َو  ِهَحیـصَّنلا َو  ِیف  ُ_َك  تْر _َ َ_ب ُ_َك َو خ تَول _َ َ_ْد ب ُِّیل ق _َ ي_ا ع ) 
(121) .اقِداص َنوُکَا  ْنَا  ُتْوَجََرل  َکَْلثِمَرَا  َْمل  ّینَا  ُْتُلق 

ْنَم ٍحْدَـم َو  َّلُک  ِماِما  ِمامِالا  َحْدَـم  َّنِاَف  ِهِحْدَِـمل  ِضُّرَعَّتلا  ِنَع  ًینِغ  اهیف  َّنِاَـف  ِهَفیَرّـشلا  ِتاـعیقوَّتلا  َکـِْلت  ْلَّمَا ف_ي  _َ َ_ت ُلو ف _ُ قا
 ( . ِحْدَْقِلل َضَّرَعَت  ْدَقَف  ٌهَدَْعب  ِلْوَْقِلل  يّدَصَت 

نینچ زین  بانج  نآ  دوخ  هک  دش  هتفگ  هدروآ و  مالسا  هدوب و  ینارصن  شردپ  رایزهم  نب  یلع  هک  تسا  ربخ  رد  هل :  _م_ جلا و ب_
صاوخ زا  مالـسلا و  اـمهیلع  داوج  _ا و  ضر تر  زا ح_ض_ هدرک  تیاور  .دومن و  هقفت  هدوـمرف و  تیادـه  ار  وا  دـنوادخ  هدوـب و 
مالسلا هیلع  يداه  ترـضح  بناج  زا  هچنانچ  درک  ادیپ  تلاکو  ترـضح  نآ  بناج  زا  هکنآ  ات  دیدرگ  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح 

رگید زیچ  یبوخ  ریخ و  زج  هب  وا  باب  رد  هدمآ  نوریب  هعیش  يارب  هک  تاعیقوت  هتشاد و  تلاکو  یحاو  زا ن_ رد ب_ع_ض_ي  زین 
رس تشاذگ  یم  هدجس  هب  رس  درک و  یم  عولط  باتفآ  نوچ  هک  دوب  بانج  نآ  تداع  و  هدومرف .  فینصت  باتک  هس  یس و  هدوبن و 

دنک اعد  دوخ  نم  ؤم  ناردارب  زا  راز ن_ف_ر  يارب ه_ زا  ات  درک  یمن  دنلب 
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ناـمه یلع  نیا  رتش و  يوناز  لـثم  دوب  هتـسب  هنیپ  هدـج  تر س_ زا ك_ث_ شا  ههبج  رد  درک و  یم  اـعد  دوخ  يارب  هک  هچنآ  هب 
نور تساـخرب و ب_ي_ دوـخ  باوـختخر  زا  بش  رخآ  ( 122  ( ) ءاـعرق لزنم (  رد  شـش  تسیب و  تـسیود و  هنـس  رد  هـک  تـسا 

یم هنابز  يزیچ  شتآ  دننام  كاوس  رـس م_ رد  دـید  هاگان  هک  درک  یم  كاوسم  تشاد و  تسد  رد  یکاوسم  دریگب  وضو  _ت  فر
ِرَـضْخ َالا  ِرَجَّشلا  َنِم  ْمَُکل  َلَعَج  يذَّلا  هفیرـش (  هیآ  درادن  ترارح  دید  تشاذگ و  نآ  رب  تسد  دراد  عاعـش  دیـشروخ  لثم  دـشک و 

رون نآ  نوچ  دـندوب  شتآ  هب  جاتحم  وا  ياقفر  تشگرب  دوخ  ياج  هب  نوچ  تفر و  ورف  رکف  رد  در و  توال ك_ ت_ ( 123  ( ) اَران
درادن و ترارح  نآ  شتآ  هک  _د  ند _ يد _د  ند وا ش_ کیدزن  نوچ  هدروآ  ناشیا  يارب  شتآ  یلع  هک  دـندرک  لایخ  دـندید  ار 

شوماخ هیلکلاب  هبترم  نآ  رد  هک  هعفد  هس  ات  هل م_ي ك_ش_ي_د  یهاـگ ش_ع_ تشگ و  یم  شوماـخ  یهاـگ  نآ  ییانـشور 
يداه یلع  تمدخ  نوچ  تسین  نآ  رد  یهایـس  ای  یگتخوس  شتآ و  زا  يرثا  ادـبا  دـندید  دـندرک  هاگن  كاوسم  رـس  رد  نوچ  دـش 

دو و _ل ن_م_ مءا كاو ت_ نآ م_س_ رد  تر  _ت ب_گ_ف_ت ح_ض_ _ي_د و ح_ك_يا سر مال  _ سلا _ه  یل ع_
نم و يارب  زا  تعاطا  تیب و  _ل  ها _ط_ه م_ي_ل ت_و ب_ه م_ا  ساو _ن ب_ه  يا هدو و  رو ب_ نآ ن_ دو ك_ه  _ مر ف_

مالـسلا هیلع  نامز  ماما  ءارفـس  زا  وا  هک  هدش  تیاور  تسا و  ءالجا  زا  یل ن_ي_ز  ردار ع_ میهاربا ب_ و  ( 124  .) هدوب نم  ناردپ 
يداه ترضح  باحصا  زا  هقث و  زین  رایزهم  نب  یلع  رسپ  دّمحم  هدوب و 
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 . تسا مالسلا  هیلع 

ریمع یبا  نبا  زیگنا  تفگش  لاح  حرش 

تسا ریمع  یبا  نب  دّمحم  مالس  الا  هقث  مجنپ _ 

يداد و شل ب_غ_ _ صا _ت و  سا هرفص  یبا  نب  بلهم  یلاوم  زا  تسا و  دمحا  وبا  دّمحم  هینک  یسیع و  نب  دایز  ریمع ، یبا  مسا 
دزن دز م_ا و  _ت ن_ سا رد  _ قلا _ل  یل هلز و ج_ _ن_ ملا يدر ع_ظ_ي_م  هدو و م_ داد ن_ي_ز ب_ _ن ب_غ_ س_كا

_ب_د و عا وا  _د و  نا هدو  ار ن_م_ وا  تلال  _ت و ج_ قا _ ثو قیدـصت  هصاخ  هماـع و  تسا و  عاـمجا  باحـصا  زا  نیفلاـخم و 
رد ف_ق_ه _ك_ه  نآ لا  _د و ح_ نا _س گ_ف_ت_ه  نو زا ي_ _ق_ه  فا _ض_ل و  فا ار  وا  دو و  مدر ب_ عروا م_

 : تفگ یم  هک  دننک  تیاور  ناذاش  نب  لضف  زا  _س ،  نو ي_

ِْنب ُسنُوی  ْنِم  َهَْقفَا  ُهَدَْعب  َءاَشَنال  هنع َو  هّللا  یضر  یسِراْفلا  ِناْملَس  ْنِم  َهَْقفَا  َناک  ِساّنلا  ِِرئاس  ْنِم  ٌلُجَر  ِمالْسِالا  ِ_ي  َ_ش_ءا ف م_ا ن
 . هنع هّللا  یضر  ِنمْحَّرلاِْدبَع 

فینـصت راهچ ك_ت_با  دون و  هدومن و  مالـسلا  مهیلع  داوج  اضر و  مظاک و  ترـضح  تمدخ  كرد  ریم  _ي ع_ با _ن  با و 
هک دـندز  رایـسب  ياه  هنایزات  _د و  ندر سبح ك_ ار  وا  اهلاس  هکنآ  هچ  هدوب  رایـسب  نومءاـم  دیـشر و  ناـمز  رد  وا  تنحم  هدرک و 
یم ار  قارع  نایعیـش  وا  هک  اریز  دـیوگب ؛ ار  ناـشیا  یماـسا  نایعیـش و  رب  ار  هفیلخ  دـنک  ییاـمنهار  هکنآ  يارب  مه  دـنک و  تنواـضق 
نب ّ_د  يادـص م_ح_م هک  ار  نایعیـش  دربب  مان  هک  دـش  کیدزن  دـش و  مامت  شتقاط  هک  دـندز  هناـیزات  دـص  ار  وا  یتقو  تخاـنش و 
دص زا  هدایز  دربن و  مسا  مرجال  ِهّللا . )  ِيَدَی  َْنَیب  َکَِفقْوَم  ْرُکُْذا  ْریَمُع  یبَا  َْنب  َدَّمَُحمای  تفگ ( :  هک  دینـش  ار  نمحرلادبع  نب  سنوی 

دیسر وا  هب  یلام  ررض  مهرد  رازه 
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(125) .دنامب نادنز  رد  لاس  راهچ  تدم  و 

ریمع یبا  نبا  مرجـال  دوـب ، هتفر  تسد  زا  هدـیراب و  ناراـب  دوـب  هداـهن  يا  هفرغ  رد  هدرک  عـمج  ار  وا  ياـهبا  شر ك_ت_ _ هاو خ_
ند فل ش_ زا ت_ وا پ_ي_ش  _ه_يا  يور ك_ت_با زا  مدرم  هک  ییاه  هخـسن  نآ  زا  ای  درک  یم  لقن  ظفح  زا  ار  ثیدـح 
رد ار  وا  لیــسارم  دـنراد  داـمتعا  وا  لیــسارم  _ح_با م_ا ب_ه  صا ب_ه ه_م_ي_ن ج_ه_ت  _د ، ندو _ت_ه ب_ شو ن_

.دنبوسحم تاور  زا  زین  هّنم )  و (  هدیعس )  شنارهاوخ (  دنا و  هتفرگ  دیناسم  مکح 

ُُهبِحاص َُهل َو  َناک  ٍءْي  _َ ُّل ش _ُ ِ_َذ ك ُخا ٌمیظَع َو  ٌْرمَا  ِقیّـضلا  ِدْهَْجلا َو  َنِم  َُهباصَا  َسِبُح َو  َذُِخا َو  ٍْریَمُع  یبَا  ُْنب  ُدَّمَُحم  یّـشَک  ْنَع  َو  ) 
َناـک ِِهِثیداـحَا َو  ُُبتُک  ْصَّلَُخت  ْمَلَف  ِْریَم  _ُ _ي ع بَا ْ_ِن  با ُ_ب  ُ_ت ْتَبَهَذ ك مالـسلا َو  هیلع  اـضِّرلا  ِتْوَم  َدـَْعب  َکـِلذ  ُنُومْءاَْـملا َو 

(126  ( .) دیتاس َالا  َهَعِطَْقنُم  ُُهثیداحَا  ُذَخُْؤت  َِکلاِذل  َرِداَون َو  ُهاّمَسَف  اْدلِج  َنیَعبْرَا  ُظَفْحَی 

سپ وا  عیشت  دز ب_ه ج_ه_ت  بوچ  تسیب  دص و  ار  وا  نوراه  رما  هب  کهاش  نب  يدنس  دیشر ، نامز  رد  هک  تسا  تیاور  مه  و 
هد ك_ه دراو ش_ _ت و  فا _ي ي_ صال دادب ت_ا خ_ مهرد  رازه  کی  تسیب و  دـص و  ریمع  یبا  نبا  دـنکفا  سبح  رد  ار  وا 

(127  .) هدوب مهرد  رازه  دصناپ  بحاص  هدوب و  لومتم  _ي ع_م_ي_ر  با _ن  با

رازه هد  يدرم  زا  هدوـب و  زازب  ریمع  یبا  نبا  تفگ :  هک  شردـپ  زا  مـیهاربا  نـب  یلع  زا  دـیلولاوبا  زا  هدرک  تـیاور  قودـص  خیـش  و 
هد هب  تشاد  يا  هنا  دو خ_ وا ب_ نو  _ يد يدر ك_ه م_ نآ م_ سپ  دـش  ریقف  تـشگ و  ماـمت  شلاـم  سپ  تـشاد  بـلط  مـهرد 

مهرد رازه 
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اهلو درم پ_ نآ  دش  نوریب  ریمع  یبا  نبا  دـیبوک  ار  رد  دیـسر و  وا  هناخ  رد  هب  نوچ  درب ، ریمع  یبا  نبا  يارب  ار  شلوپ  تخورفب و 
؟  يدومن لاـم  نیا  لیـص  زا ك_ج_ا ت_ح_ هک  دیـسرپ  ریمع  یبا  نبا  ما .  هدروآ  تسا  وت  بلط  نیا  تفگ :  دومن و  وا  میلـست  ار 

نید ياضق  يارب  ما  هتخورف  ار  ما  هناخ  هکلب  هدوب  ماد ن_ ه_ي_چ_ك_ تفگ :  دیـشخب ؟ وت  هب  یـسک  ای  دیـسر  وت  هب  ثرا  هب  اـیآ 
: ) دومرف هک  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـض  زا ح_ _ي  برا _ح م_ح_ يرذ ار  در م_ _ث ك_ يد ح_ دوـمرف : ریمع  یبا  نبا  دوـخ ،

_ن يا دو : _ مر .دـنک پ_س ف_ یمن  دوخ  هناخ  كرت  نید  تهج  هب  ناسنا  ینعی  ْنیَّدـلِاب ؛ )  ِهِسْءاَر  ِطَقْـسم  ْنَع  ُلُجَّرلا  ُجُرْخَیـال 
هب جاتحم  العف  هک  تسا  مسق  ادخ  هب  هکنآ  لاح  مراد و  یلو ن_ _ت ب_ه چ_ن_ي_ن پ_ جا رادر م_ن ح_ ار ب_ _ا  هلو پ_

(128) .دومن مهاوخن  لوبق  مهرد  کی  اهلوپ  نیا  زا  مشاب و  یم  مهرد  کی 

شقیفر ع_ت_با اـب  هک  مدـید  ار  یـصخش  مدـش  قارع  لـخاد  یتـقو  هد ك_ه  _ت ش_ ياور ناذا  زا ف_ض_ل ب_ن ش_
نیا اب  راک و  بسک و  هب  یجاتحم  لای و  _ب ع_ حا _ي ص_ يدر م_ي ب_شا ت_و م_ در و م_ي گ_ف_ت :  م_ي ك_
وحن نیا  زا  یتفیب و  راک  زا  دوش و  انیبان  وت  نامشچ  هدجس  لوط  ببـس  مسرت ب_ه  یم  نم  يروآ و  یم  اج  هب  ینالوط  هدجـس  لاح 
رگا وـت  رب  ياو  يدرک  باـتع  رایـسب  هچ  هک  تـفگ  يو  اـب  شقیفر  رم  ـالارخآ  فـگ  را ب_ وا ب_س_ي_ تحیـصن  رد  تاـملک 

وا _د چ_ه  هدش ب_شا انیبان  هنع  هّللا  یضر  ریمع  یبا  نبا  دیاب  دوش  يروک  ثعاب  هد  لو س_ج_ دو ط_ ب_ن_ا ب_
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یم رب  هدجس  زا  رـس  لاوز  _ت  قو _ت و  شاذ هد ش_ك_ر م_ي گ_ زا ف_ج_ر س_ر ب_ه س_ج_ زا ن_م_ ب_ع_د 
(129  .) تشاد

را ار ب_س_ي_ هد  دوـب و س_ج_ هدجـس  رد  وا  دـمآ و  ریمع  یبا  نبا  دزن  هب  ناذاـش  نب  لـضف  هک  هدرک  تـیاور  یـشک  خیـش  و 
_ت_ن_د، خا س_ رو  _ كذ م_ ار  وا  هد  س_ج_ لو  ط_ و  _ت  شادر ب_ هد  س_ج_ زا  س_ر  نو  چ_ داد  لو  ط_
ن_م_ي _ل  يو ط_ ار  م_ دو  س_ج_ _د  يد _ يد م_ي  ار  جارد  ب_ن  ج_م_ي_ل  دو  س_ج_ _ر  گا گ_ف_ت : 
نو س_ر داد چ_ لو  را ط_ ار ب_س_ي_ هد  وا س_ج_ _ت_م و  فر دزن ج_م_ي_ل  هب  يزور  تـفگ :  _د و  يدر ش_م_

فور هد م_ع_ لو س_ج_ _ر ط_ گا گ_ف_ت  _د ، يداد لو  ار ط_ هدجـــس  هـــک  _ت م_ن گ_ف_ت_م  شادر ب_
(130  .) يدرمش یم  لهس  ار  هد م_ يد س_ج_ _ يد ار م_ي  ذو  _ بر ب_ن خ_

تیاغ هک  هدجـس  لوط  _ي ع_م_ي_ر ب_ه  با _ن  با دو ك_ه  مول م_ي ش_ ود خ_ب_ر م_ع_ _ن  يا _ظ_ه  حال زا م_
_ت سا _س  یل _ با لا ب_ر  _م_ عا _د  شا راــگدرورپ و  دزن  هـب  تـسا و  هدــنب  تــالاح  برقا  تداــبع و  ياــهتنم  عوـضخ و 
هب دو  هدر ب_ اد ك_ _ت_ قا _ن ع_م_ل  يا رد  _ي ع_م_ي_ر  با _ن  با هدو و  _ه ب_ جو فور و م_ح_ل ت_ م_ع_

َِهل َو _ يوَّطلا ِهَد  _ْ جَّسلا _َف  یل _َ َنا ح مـال ك_ _ سلا _ه  یل ُهَّنِاَـف ع_ مالـسلا ( ؛  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  دوخ  ناـمز  ماـما 
 ( . ِهَلِصَّتُْملا ِتاعارَّضلا  ِهَریثَْکلا َو  ِتاجان  _ُ ْملا ِهَر َو  _ يز _َ ْغلا ِعو  _ُ مُّدلا

.دوب هداوناخ  نیا  تاکرب  زا  وا  قالخا  ملع و  ثیدح و  هقف و  هچنانچ 

يونش لفنرق  کشم و  زا  هک  يوب  ره 

يونش لبنس  وچ  فلز  نآ  تلود  زا 

نانس نب  دّمحم  لاح  حرش 

يرهازلا رفعجوبا  نانس  نب  دّمحم  مشش _ 

زا دا )  _ شرا رد (  ار  وا  هّللا  همحر  دیفم  خیـش  دـحاو ، صخـش  زا  یتح  فالتخا  تیاغ  تسا  فلتخم  وا  باب  رد  املع  _تا  مل ك_
_ه یل _م ع_ ظا تر ك_ صاو و ث_ق_تا ح_ض_ خ_
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ار وا  دو ، رگید خ_ هلاـــسر  رد  و  ( 131  ) هتــشون ترــضح  نآ  هـع  زا ش_ي_ مـل ،  عرو و ف_ق_ه و ع_ _ل  ها زا  مـال و  _ سلا
باتک رد (  هدرمـش و  فیعـض  ار  وا  لا )  _ جر و (  _ت )  سر ف_ه_ رد (  _ه  فئا _ طـلا هدر و ش_ي_خ  نو ش_م_ م_ط_ع_
نیعا نب  نارمح  نیحودمم  زا  و  هدومرف :  هچنانچ  هدومن  دادـعت  ار  وا  مالـسلا  مهیل  همئا ع_ صاوخ  زا  نیح  دـمم و  رکذ  رد  تبیغ ) 

بلا ق_م_ي _ طو _ با _ت_ي ك_ه  ياور _ت ب_ن_ا ب_ه  سا نا  _ش_ يا هـل  زا ج_م_ هدو و  _ مر هـکنآ ف_ اـت  تـسا 
: دومر هک ف_ مدینش  شرمع  رخآ  رد  مالسلا  هیلع  داوج  ترـضح  رب  مد  _ل ش_ خاد هدو ك_ه گ_ف_ت  _ مر ن_ق_ل ف_

قیقحت هب  سپ  ریخ ، ياز  زا م_ن ج_ ار  دعـس  نب  دعـس  مدآ و  نب  ایرکز  نانـس و  نب  دّمحم  ییحی و  نب  ناوفـص  دنوادخ  دهد  ازج 
نب نیـسح  نب  یلع  زا  هدش  تیاور  هک  یتسرد  هب  سپ  نانـس  نب  دـّم  اما م_ح_ و  هدومرف :  خیـش  زین  و  نم .  يارب  زا  دـندرک  افو  هک 
ُْهنَع یئاضِِرب  ُْهنَع  ُهّللا  َیِضَر  دومرف ( : ریخ و  هب  ار  نانس  نب  دّمحم  دومرف  رکذ  مالسلا  هیلع  داوج  ترـضح  هک  مدینـش  تفگ  هک  دواد 

(132  ( .) ُّطَق یبَا  ََفلاخ  ام  ینََفلاخ َو  امَف 

ِلَمَْعلا َناحُجُر  اّنََّیب  ْدَـق  هدو :  _ مر ف_ فلتخم )  رد (  هدومرف و  فقوت  وا  رد  هصالخ )  رد (  هّللا  _م_ه  حر _ه  مـال هّللا ع_ _ه  يآ و 
دّمحم رب  نعط  درک  یم  رکذ  هک  یسک  زا  مدینش  هدومرف :  لئاسلا )  حالف  رد (  هّللا  همحر  سواط  نب  دیس  .ٍنانِـس و  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِهَیاوَِرب 

علطم وا و  نعط  رب  رگم  هدشن  فقاو  وا  دیاش  ار و  نانس  نب 
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ار وا  حئادم  هدومرف  رکذ  سپ  اهنعط  زا  رتشیب  رد  تسه  لامتحا  نینچم  _ت و ه_ سا وا  يار  زا ب_ وا  هک  ییانث  هیکزت و  رب  هتـشگن 
ترـضح نآ  درک  حـسم  دوب و  انیبان  وا  هکنآ  هچ  دـش  رهاظ  وا  رد  مـال  _ سلا _ه  یل داو ع_ تر ج_ هز ح_ض_ هکنآ م_ع_ج_ و 

ُهَّنِا هک  هدرک  لقن  یتیاور  مه  دش و  روکذم  شربخ  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  تازجعم  لصف  رد  هکنانچ  دش  در  وا  هب  ار  وا  مشچ 
(133) .ادِّبَعَتُم افِّشَقَتُم  َناک 

 ) و لا ك_ب_ي_ر )  _ جر هب (  دـیامن  عوجر  تسا  بلاط  هکره  دـنا ، هداد  طسب  ار  مالک  املع  نانـس  نب  دّـمحم  رد  هلمجلاـب :  و 
نیا هـچ  موـحرم ؛  خیــش  كردتــسم )  همتاـخ  و (  موـلعلارح )  _ه ب_ مــال _ل ع_ جا لا س_ي_د  _ جر و (  _ق_ه )  یل ت_ع_

دز لءا  _ي_ن ت_ف_ فرا زا ع_ _ن_د ك_ه ب_ع_ض_ي  يو گ_ نآ ن_ي_س_ت .  ما  ار م_ق_ م_خ_ت_ص_ر 
(134  ( .) ُءامَلُْعلا ِهِدابِع  ْنِم  َهّللا  یَشْخَی  امَّنِا  دمآ ( : شرظن  هب  هیآ  نیا  نانس  نب  دّمحم  لاح  مالعتسا  يارب  دیجم  هّللا  بات  ب_ه ك_

وحن نیا  هب  دـش ، دیهـش  ـالبرک  رد  هک  قمحلا  نب  ورمع  یلوـم  رهاز  هب  دوـش  یم  یهتنم  هنع  هّللا  یـضر  نانـس  نب  دّـمحم  بس  و ن_
دل رد م_ج_ _ت  فر تارا  _ شا نآ  ب_ه  _ر ، هاز _م_ه  جر رد ت_ _ر و  هاز نب  هّللادبع  نب  نانـس  نب  ( 135  ) نسحلا نب  دّمحم 

دّمحم نب  دمحا  نب  دّـمحم  یـسیعوبا  هلمج  زا  دنـشاب  یم  ثیداحا  نایوار  زا  يا  هلمج  دّـمحم  داف  _ حا دالوا و  نا  رد م_ي_ لوا و 
 . تسا قودص  خیش  خیاشم  زا  هک  تسا  نانس  نب 

مالسلا هیلع  یقن  یلع  ماما  يداهلا  انالوم  ثلاثلا  نسحلاوبا  رهاب  ردبو  رشاع  ماما  خیرات  رد  مهدزاود :  با  ب_

تسا مالسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  تینکو  مساو  تدالو  خیرات  رد  لوا :  لصف 

رد هنیدم  یلاوح  رد  هدزاودو  تسیود  هنس  هجح  يذ  همین  رد  هک  تسا  نآ  ترضح  نآ  تدالو  رد  رهشا 
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_ن با _ت  ياور _ن ب_ه  کلو دو  _ مر نشور ف_ دوخ  رون  هب  ار  ایند  راوگرزب  نآ  دـنیوگ ، ایرـص )  ار (  نآ  هک  یع  _ ضو م_
فورعمو تسا  هیبرغم  هنامـس  شا  هلیلج  هم  هدـلاو م_ع_ظ_ هدـش .  عقاو  نآ  مجنپ  ای  بجر  مود  رد  ترـضح  نآ  تدالو  شای  ع_

ردو _ت_ي  شاد هزور س_ن_ت_ي  هرد ه_م_ي_ش_ه  نآ م_خ_ _ت ك_ه  سا دوـلخلا )  تاـنج  ردو (  هدیـس .  هب  تـسا 
نآ _ت ك_ه ك_ن_ي_ه  سا _ظ_ي_م )  نـــــــــــلاّرد ردو (  _ت .  شاد _ن_د ن_ نا _ مو يو م_ث_ل  _ق_ تو _د  هز

يداه ترـضح  زا  دـنا  هدرک  تیاور  راـیزه  یل ب_ن م_ _ عو جر  ّ_د ب_ن ف_ _ح_م مو هدو  _ض_ل ب_ فلا ما  هرد  م_خ_
_ت سا _ل ب_ه_ش_ت  ها زاواو  _ت ب_ه ح_ق م_ن  سا _ه  فرا مردا ع_ م_ دو : _ مر مـــــــال ك_ه ف_ _ سلا هــــــیلع 

تسا ظفاحو  نابهگن  اروا  _د  نواد _ خو دینع  رابج  رکموا  هب  دسر  یمنو  شکرس  ناطیـشوا  دو ب_ه  _ك ن_م_ي ش_ يدز ن_
(1  .) نیحلاص نیقیدص و  تاهما  زا  دنک  یمن  فلختو 

ار ن_ي_ز مال  _ سلا اـمهیلع  اـضر  ماـماو  یـسوم  ماـما  ترـضح  نوچو  نسحلاوبا  تینکو  دوب  یلع  باـنج  نآ  فیر  _م ش_ سا
ترضح هچنان  _ن_د چ_ يو یم گ_ ثلاثلا  نسحلاوبا  ار  بانج  نآ  نییعت ،  تهج  زا  دن  _س_ن م_ي گ_ف_ت_ حلاو _ با

دنناد و یم  ثیدـح  لها  هچنانچ  دـننک  یم  رکذ  يرکـسع  ای  يداه  ای  ناکم  مه  یهاگو  یناثلا  نسحلاوبا  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
ؤمو نیماو  حـصانو  هیقفو  ملاعو  یـضترم  بیجن و  ار  ترـضح  نآ  یهاـگو  تسا .  يداـهو  یقن  ترـضح  نآ  باـقلا  نیرتروهـشم 

_ب قل _ن  يا زا  دوب  هدومرف  ار  دوخ  باحـصاو  درک  یم  یفخم  ترـضح  نآ  ار  ریخا  بقل  نکلو  دنتفگ  یم  لکوت  _ مو بیطونمت 
 . نا _ مز نآ  رد  دو  هّللا ب_ یل  _ل ع_ كو _ف_ه م_ت_ یل _ب خ_ قـل _ك_ه  نآ ضار ك_ن_ي_د ب_ه ج_ه_ت  _ عا

هر _ ما رد س_ مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  نآ ج_ن_با و  نو  _ چو
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ره نـــیا  تــــهج  نــــیا  زا  تــــشاد  ماــــن  ع_س_ك_ر ع (_ يا ك_ه (  هــــل  رد م_ح_ _د  ندو _ مر س_ك_ن_ي ف_
نآ لیامـش  ردو  ير م_ي گ_ف_ت_ن_د ، هداد و ع_س_ك_ نا  نآ م_ك_ ار ن_س_ب_ت ب_ه  راو  _ گرز _ بود

هدـمآر كد ب_ _ نا _ه ه_يا  نو _ گو دیفـسو  خرـس  يورو  دوب  یبوـطرم  هماـقلا و  طـسوتم  باـنج  نآ  هک  دـنا  هتفگ  ترـضح 
 ( ِهِْقلَخ ْنِم  یتَمْـصِع  َوُه  ّیبَر َو  ُهّللا  باـنج (  نآ  نی  شقنو ن_گ_ تشاد ،  اـشگلد  هرهچو  هداـشگ  ياـهوربا  خارف و  ياهمـشچو 

(2  ( .) ِدُوبْعَْملا ِقالْخَا  ْنِم  ِدوُهُْعلا  ُْظفِح  .دوب (  نیا  ششقن  هک  تشاد  يرگید  رتشگناو  هدوب ، 

مالسلا هیلع  یقت  دّمحم  ماما  ترضح  هک  ینسح  میظ  _ علاد زا ج_ن_با ع_ب_ هدر  _ت ك_ ياور سوا  س_ي_د ب_ن ط_
هراوهگ ردو  هدوب  كدو  تر ك_ نآ ح_ض_ هک  یتقو  رد  تشون  مالسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  ترـضح  شرـسپ  يارب  ار  زرح  نیا 

 : تسا نیا  زرح  نآو  نآ  هب  ار  دوخ  باحصا  درک  یم  رماو  ذیوعت  نیا  هب  ار  ترضح  نآ  درک  یم  ذیوعتو  تشاد  ياج 

(3  ( .) خلا حوُّرلا  ِهَِکئالَْملا َو  َّبَر  َمُهّللا  ِمیظَْعلا  ِیِّلَْعلا  ِهّللِاب  ِّالا  َهُّوقال  َلْوَحال َو  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  ) 

 : ترضح نآ  حیبستو  تسا .  تاوعدلا )  جهم  رد (  نآ  مامتو 

ِهّللا َو َناْحبُـس  ُرِقَتْفَیـال ، ٌِینَغ  َوُـه  ْنَم  َناْحبُـس  ْوُْهلَیـال ، ٌمئاـق  َوُـه  ْنَم  َناـْحب  _ُ س ُ_و ، ْ_ه َ_س يـال ٌمئاد  ُ_َو  َ_ْن ه نا م ْ_ح_ ُ_ب س ) 
(4  ( .) ِهِدْمَِحب

تسا مالسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  قالخا  مراکمو  بقانمو  لیاضف  زا  يرصت  نا م_خ_ رد ب_ي_ مود :  ف_ص_ل 

: ربخ دنچ  هب  دوش  یم  افتکاو 

وضو هدامآو  مرگ  بآ 

مــال _ سلا _ه  یل یقن ع_ یلع  ماــما  ترــضح  تـفگ :  هـک  هدرک  تــیاور  مداــخ )  روفاــک  زا (  _ي  سو ش_ي_خ ط_ لوا _ 
مزامن يارب  نآ  زا  مریگب  وضو  نم  هک  راذ  نال م_ح_ل ب_گ_ رد ف_ ار  نال س_ط_ل  دو ب_ه م_ن ك_ه ف_ _ مر ف_

نوچ دومرفو  یتجاح  یپ  ارم  داتسرفو 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 2018 

http://www.ghaemiyeh.com


تر ب_ر نآ ح_ض_ سپ  موش .  زاـمن  هداـمآ  متـساوخ  نم  هک  یتـقو  يارب  دـشاب  اـیهم  هک  راذـگب  ار  لطـس  یت  _ش_ گر ب_
بش بش ،  نآو  مروآ  لمع  هب  ار  ترضح  شیامرف  هک  مدرک  شومار  _ن ف_ مو باو ك_ن_د  ق_ف_ا خ_ف_ت ت_ا خ_

ار بآ  _د ك_ه م_ن س_ط_ل  مآ مدا  _ يو زا  يارب ن_م_ هتـساخرب  ترـضح  نآ  هک  مدش  تفتلم  تقو  کی  سپ  دوب ، يدرس 
ملءاتمو ترـضح  نآ  تمالم  سرت  زا  مدـش  رود  دوخ  ياج  زا  سپ  .دوب  هدومر  نآ م_ح_ل ك_ه ف_ رد  _ت_م  شاذ ن_گ_

يار دا ب_ _ت_ فا _د  هاو _ش_ق_ت خ_ مو تر ب_ه ت_ع_ب  نآ ح_ض_ _ك_ه  نآ زا ج_ه_ت  مدوـــــــــــــــــــب 
میو ب_گ_ مروآ ؟  رذـع  هچ  هّلل  اـنا  متفگ :  نـم  كانبـضغ ،  ءادـن  درک  ادـن  ارم  هاـگان  بآ ،  لـط  نآ س_ ت_ح_ص_ي_ل 
ياو دومرف : سرتو ،  بعر  لاح  هب  شتمدخ  هب  متفر  سپ  ترضح ،  نآ  تباجا  زا  مدیدن  يا  هراچ  ار و  يراک  نینچ  مدرک  شومارف 

مر بآ گ_ يار م_ن  ب_ در ، بآ س_ ریهطت ن_م_ي ك_ن_م م_گ_ر ب_ه  نم  هک  ارم  تداعو  مسر  یتسنادـن  ایآوت  رب 
رد ار  ن_ه س_ط_ل  م_ن  _ن_د ك_ه  گو اد س_ ب_ه خ_ گ_ف_ت_م :  يدر .  ردو س_ط_ل ك_ يدو  ن_م_
درک میهاوخن  دروار  ادخ  تصخر  درک  میهاوخن  كرت  ام  هک  مسق  ادخ  هب  ِهّللُدْمَْحلَا  دومرف : مدرک ،  نآ  رد  بآ  هنو  متـشاذگ  اجنآ 

يارب زا  ندوـمن  تناـعا  هب  ار  اـم  داد  قـی  _ فو _ تو _ت_ش  _ل ط_عا ها زا  ار  اـم  داد  رارق  هک  ار  يدـنوادخ  دـمح  اروا ، ياـطع 
_د غ_ض_ب م_ي ك_ن ب_ر نواد دو ك_ه خ_ _ مر مـل ف_ _ سو هـلآو  _ه  یل هـّللا ع_ یلــص  ربـمغیپ  اـنامه  شتداـبع ، 

(5) .ار شتصخر  دنکن  لوبق  ك_س_ي ك_ه 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  هب  نافلاخم  مارتحا 

چیه دنتفگ : لکوتم  هب  هدرک  تیاور  خیش  زینو  مود _ 
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_ت قو ار ك_ه ه_ر  _ يز ّ_د ت_ق_ي ؛  یل ب_ن م_ح_م رد ب_با ع_ ینک  یم  دوـخ  اـبوت  هـک  دــنک  یمن  ناــنچ  سک 
هدر دـنراذگ ك_ه پ_ یمن  هک  يدـح  هب  دـنک  یم  تمدـخ  اروا  تسا  يارـس  رد  هک  سکره  دوـش  یم  دراووـت  لزن  م_ [ب_ه ] 
رما نیا  يارب  زا  اروا  قاقحت  _ سا _س_ت  ناد یمن  هفیلخ  رگا  دنیوگ  یم  دننادب  ار  نیا  مدرم  نوچو  دنک  زاب  ار  ردو  دنک  دنل  ب_

نیریاس هک  نانچمه  دوربو  دنک  دنلب  ار  هدرپ  شدوخ  دوش  یم  _ه  نا _ل خ_ خاد هک  یتقو  اروا  راذگب  دومن  یمنوا  اب  راتفروحن  نیا 
_ه یل یقن ع_ یلع  دـنکن  تمدـخ  یـسک  هک  داد  ناـمرف  لـکوتم  .دـسر  یم  نیریاـس  هب  هـک  یبـعت  ناـمه  دـسرب  وا  هـبو  دـنور  یم 

اهربــخ زا  هــک  تــشاد  ماــمتها  رایـــس  _ل ب_ كو _ت_ مو _د ن_ك_ن_د  نــل ار ب_ هدر  _ پواوــل زاو ج_ ار  مــال  _ سلا
_ي موا يار  ار ب_ اــهربخ  هـک  دوـب  هتــشامگ  ار  یــسک  مرجــال  دوـش  عـلطم  هدــش  عـقاو  شلزن  رد م_ _ي ك_ه  بـلا _ط_ مو

هناـخ _ل  خاد نوچ  مالـسلا  هیلع  دّـمحم  یل ب_ن  _ل ك_ه ع_ كو در ب_ه م_ت_ نآ م_ _ت  شو _ت پ_س ن_ شو ن_
_م_ت حز نود  تر ب_ نآو ح_ض_ در  دنلب ك_ ار  هدرپ  هک  يدح  هب  دـیزو  يداب  نکل  درکن  دـنلبولج  زا  ار  هدرپ  یـسک  دـش 
هک تشون  لکوتم  هتـشام  نآ گ_ هرا  _ بر _گ_ يد .ار  شنتفر  نوریب  تقو  دنـشاب  بظاوم  تفگ  لکو  .د م_ت_ _ل ش_ خاد
هک دید  لکوتم  تفر .  نوریب  نود ت_ع_ب  تر ب_ نآ ح_ض_ در ك_ه  دنلب ك_ ار  هدرپو  دـیزو  یلوا  داب  فالخ  رب  يداب 
را _ت_ فر _ق  رو س_با _ت_ سد داد ك_ه ب_ه  نا  _ مر دو ف_ _ر م_ي ش_ ها ترــضح ظ_ تلیـــضف  راــک  نــیا  رد 

(6) .دینک دنلبوا  شیپ  زا  هدرپو  دی  ك_ن_

رایتخا یب  مارتحا 

نم تفگ :  هک  هدرک  تیاور  يولع  رتشا  نسح  نب  دّمحم  زا  یسربط  نیّدلا  نی  _ ما مو _  س_
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زا _ت_ي  _م_عا جو مدو  كدو ب_ _ت ك_ قو نآ  رد  _ن  مو _م  يدو _ل ب_ كو _ه م_ت_ نا رد خ_ رب  مردــــــــــــپ  و 
دراو مالسلا  هیلع  يداه  یلع  نسحلاوبا  ترضح  هک  میدوب  فقاو  امو  دنتشاد  روضح  رفعج  لآو  نییـساب  _ي_ي_ن و ع_ بلا ط_

.د ش_ _ه  نا خ_ _ل  خاد تر  ح_ض_ _ك_ه  نآ ت_ا  _د  ند ش_ هدا  _ي_ پوا يار  ب_ مدر  م_ _ي  ما ت_م_ ش_د 
رتشیب شتفارـش  ام  زاوا  هن  رـسپ  _ن  يا يار  میدش ب_ هدایپ  ارچ  ام  هک  دـنتفگ  رگید  یـضعب  هب  تعامج  نآ  زا  یـضع  پ_س ب_
دینیبب اروا  یتقو  هک  ادخ  هب  تفگ :  يرفعج  مشاهوبا  .دش  میهاوخن  هدایپوا  يارب  هک  دنگوس  ادخ  هب  تسا ،  رتدایز  شنـس  هنو  تسا 

_د ندروآ فیرـشت  ترـضح  نآ  هک  تشذـگن  یناـمز  سپ  .دیـشاب  راوـخ  هک  یلاـح  رد  _ي_د ش_د  هاو هدا خ_ _ي_ پوا يارب 
_ا يآ _د : ندو _ مر نا ف_ _ش_ يا هب  مشاهوبا  دـندش  هدایپوا  يارب  یماـمت  داـتفا  ترـضح  نآ  رب  نا  _ش_ يا نو ن_ظ_ر  چ_

دنگوس ادخ  هب  دن : گ_ف_ت_ _د !؟ يد هدایپ ش_ دـش  هنوگچ  وا  يارب  میوش  یمن  هدایپ  ام  هک  دـی  ش_م_ا ن_گ_ف_ت_
(7  .) میدش هدایپ  رایتخا  یب  ات  مینک  يراددوخ  میتسناوتن  هک 

جح رد  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  یناملس 

لقن بیطخ )  خـیرات  زا (  روثنملاّرد )  رد (  یطویـسو  میظنلاّرد )  رد (  یماـش  متاـح  _ف ب_ن  سو ش_ي_خ ي_ مرا _  چ_ه_
هک یتـقو  رد  درک  لا  ؤس  یـسابع  هفیلخ  هّللاـب  _ق  ثاو سل  رد م_ج_ مثکا  نب  ییحی  يزور  تفگ :  هک  ییحی  نب  دّـمحم  زا  هدرک 

زجاع باوج  زا  مدرم  یماـمت  درک ؟ جـح  هک  یماـگنه  ار  مالـسلا  هیل  مدآ ع_ _ي_د س_ر  شار یک ت_ هک  دـندوب  رـضاح  اـهقف 
ار لا  _ن س_ؤ  يا باو  ار ك_ه ج_ _ر م_ي ك_ن_م ك_س_ي  ضا _ق گ_ف_ت ك_ه م_ن ح_ ثاو .دـــــــندنام 

دیسرپ پ_س  درک ، رضاح  ار  بانج  نآو  مالسلا  هیلع  يداه  ترضح  يوس  هب  داتسرف  سپ  دیوگب ،
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منک یم  لا  ؤس  دومرف : تشاذگ ؟  یتقو ك_ه ح_ج م_ي  ار  مالسلا  هیلع  مدآ  رـس  دیـشارت  یک  هک  ار  ام  هدب  ربخ  نسحلاابا  ای  هک 
_م هد ق_س_م م_ي  گ_ف_ت :  _ي ،  _م_يا نو لا ع_ف_ _ن س_ؤ  يا زا  ارم  هـک  مالــسلا  هـیلع  نـینم  ؤـملاریما  اـیوت  زا 
زا مدج  زا  داد  ربخ  مردپ  هک  یتسرد  هب  سپ  ینک ،  یمن  لوبق  هک  لاحلا  دو : _ مر ف_ _ي .  يو باو ب_گ_ ارو ك_ه ج_ ت_

رومءام لیئربج  مالسلا  هیلع  مدآ  رس  ندیشارت  يارب  هک  دومرف  ملسو  هلآو  هیل  هّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر هک  شدج  زا  شردپ 
(8) .دیدرگ مرح  اجنآ  دیسر  توقای  نآ  ینشور  هک  اجره  هبو  تخیر  شرس  ياهوم  دیلام  رس  هبو  دروآ  تشهب  زا  یتوقای  دش 

نم ؤم  لکشم  عفر  يارب  ریبدت 

يا _ه  ير هـب ق_ يءار  نـم  ّرــس  زا  يزور  مالــسلا  هــیلع  يداــه  ترــضح  هــک  هدرک  تــیاور  یلبرا  خــی  ش_ پ_ن_ج_م _ 
_ه_ا ب_ه ط_بل بر زا ع_ يدرم  سپ  ترـضح ،  نآ  يارب  دوب  هداد  يور  يار م_ه_م_ي ك_ه  _ت ب_ فر نور  ب_ي_

نآ هب  ترـضح  نآ  دصق  هب  برع  نآ  هتفر  هیرق  نالف  هب  ترـضح  هک  يو  اب  دنتفگ : .دمآ  يءار  نم  تر ب_ه س_ّر  نآ ح_ض_
ياهبرع زا  مشاب  یم  يدرم  نم  تفگ :  يراد ؟  تجاـح  هچ  دیـسرپوا : زا  ترـضح  دیـسر  باـنج  نآ  تمدـخ  هب  نوچ  تفر .  هیرق 

هدر نیگنس ك_ هک  نیگنس  ینید  ارم  هدش  ضراعو  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـض  تد ح_ ءالو ج_ نیکـسمتم ب_ه  زا  هفوک 
درم نآ  سپ  دا ب_شا .  _ شو شاب  شوخ  دومرف : ترضح  وت ، زج  ار  نآ  دنک  اضق  هک  ار  یسک  مد  _ يد _ نو نآ  ار ح_م_ل  م_

هک دومرف  درم  نآ  هب  ترضح  دیدرگ  حبص  نوچ  سپ  .دروآ  دورف  ار 
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ترـضح نآ  تشون  سپ  منک .  یمن  تفلاخم  تفگ :  یبارعا  ییامنن ،  نم  تجاح  فالخ  هک  ادـخ  هب  اروتو  مرادوت  هب  یتجاح  نم 
هقرو نآ  رد  ار  نآ  دوب  هدرک  نییعت  ار و  یلام  دهد  یبارعا  هب  هک  تسا  ترضح  نآ  رب  هک  نآ  رد  درک  فارتعاو  دوخ  طخ  هب  یقرو 

هک یتــقو  رد  سپ  ار  طــخ  نـیا  ریگب  هـک  دوـمرفو  تـشاد  وا  هـک  ینید  زا  دوــب  رتدا  _ يز دو ك_ه  يردــق ب_ هـب  نآ  هزادــناو 
نم زا  ار  هجو  _ن  يا هبلاـطمو ك_ن  دنـشاب  مدرم  زا  یتعاـمج  نم  دزن  هک  یتـقو  رد  نم  دزن  اـیب  يءار  نم  ّرـس  هـب  مـید  _ي_ سر

هک یتقو  سپ  ار  طـخ  تفرگ  منک و  نینچ  تفگ :  برع  نآ  ینکن .  نیا  فـالخ  هک  ادـخ  هب  اروتو  هبلاـطم  رد  نم  رب  نک  یتشردو 
دمآ درم  نآ  ناشیا ،  ریغو  هفیلخ  باحصا  زا  يرایسب  تعامج  ترضح  نآ  دزن  _د  ند رضاحو ش_ دیسر  يءار  نم  ّرس  هب  ترضح 

تر ب_ه .درک ح_ض_ راـتفر  دوـب  هدوـمرف  تیــصو  اروا  ترــضح  هکوـحن  ناـمه  هـبو  درک  هبلاـطمو  دروآ  نوریب  ار  طـخ  نآو 
نیا تخاس .  مهاوخ  لدـشوخ  اروتو  درک  مهاوخ  افو  هک  داد  هدـعوو  دومن  یهاوخ  رذـعو  درک  ملکت  اب  تم  _ يـال _ مو _ي  مر ن_

تشاذگ دیسر  ترضح  نآ  هب  اهلوپ  نآ  نوچ  دننک  لمح  ترضح  نآ  يوس  هب  مهرد  رازه  یـس  هک  درک  رما  دیـسر  لکوتم  هب  ربخ 
_ل ها جر  ار خ_ نآ  _ق_ي  _با مو ادا ك_ن  ار  دو  _ن خ_ يدو ار ب_گ_ي_ر  _ا  هـلا نــیا م_ دوــمرف : دــمآ ، درم  نآ  اــت 
اد ب_ه خ_ هــــــــــــّللا !  لو  _ سر _ن  ي_با _ي گ_ف_ت :  بار _ عا .راد  روذ  ار م_ع_ _ا  مو دو ك_ن  لا خ_ _ي_ عو

_ن يا زا ث_ثل  رد ك_م_ت_ر  يوزرآ م_ن  _ن_د ك_ه  گو س_
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(9  .) تفرو ار  لام  نآ  _ت  فر _ گو َ_ُه )  َتلا _ سِر َ_ُل  ْ_ع َ_ج ْ_ُث ي َ_ي َُمل ح _ْ عَا ُهّللَا  _ن )  کلو دو  لا ب_ م_

مالسلا هیلع  رضخ  ترضح  زیگنا  تفگش  راثیا 

نآو هد  _ت ش_ ياور مالـسلا  هیلع  رـضخ  باـنج  زا  هک  هچنآ  هـب  تـسا  هیبـش  ترـضح  نآ  زا  تـبقنم  نـیا  دـیو : فـل گ_ م_ؤ 
یلص لوسر  ترـضح  هک  هماما  یبا  زا  هدرک  لق  ن_ _ن )  يّدلا مال  _ عا رد (  _ي  مل _ يد _ت ك_ه  سا _ت چ_ن_ي_ن  ياور
يرآ گ_ف_ت_ن_د : زا خ_ض_ر ؟ ار  _م ش_م_ا  هد _ا خ_ب_ر ن_ يآ دو  باحـصا خ_ هب  دومرف  ملـس  هلآو و  هیلع  هّللا 

_ل یئار _ سا _يا ب_ن_ي  هرازا زا ب_ يرازا  رد ب_ _ت  فر هار م_ي  _ت_ي  قو دو : _ مر ف_ هـــــــّللا .  لو  _ سر ي_ا 
 : خ_ض_ر گ_ف_ت رد ت_و ، دـهد  تکرب  دـنوادخ  نم  رب  نک  قدـصت  تـفگ :  سپ  داـتفاوا  هـب  ینیکـسم  مـشچ  هاـگا  ن_

نیکـسم مهدوـت .  هب  هک  تس  يز ن_ي_ نم چ_ي_ دزن  رد  دوـش ، یم  دوـمرف  ریدـقت  يادـخ  هچره  دـنوادخ  هب  مدروآ  ناـم  _ يا
دزن رد  ار  ریخ  مراد  دـیماووت  هراـسخر  رد  ار  ریخ  منیب  یم  نم ك_ه م_ن  رب  ینک  قدـصت  هک  ادـخ  هجو  هب  مهد  یم  مسق  تفگ : 

تـسین گرزب ،  يرما  هلیـسو  هب  نم  زا  يدرک  لا  ؤس  هک  _ت_ي  سرد _د ب_ه  نواد مدروآ ب_ه خ_ ناـمیا  تفگ :  رـضخ  وت ،
هنوـگچ تـفگ :  نیکــسم  یــشورفبو .  ار  نـم  يریگب  هـکنیا  رگ  _ مو ار ب_ه ت_ نآ  _م  هد يز ك_ه ب_ نـم چ_ي_ دزن  رد 

_ه بو ت_ ب_ه  _م  يو گ_ م_ي  ح_ق  س_خ_ن  گ_ف_ت :  خ_ض_ر  _ن ؟  يا _د  يآ م_ي  _ت  سار
اروا سپ  .ارم  یـشورفب  سپ  نم  بر  هجو  هب  نم  زا  يدرک  لا  ؤـس  گرزب ،  يرما  هب  نـم  زا  يدرک  لا  _ت_ي ك_ه س_ؤ  سرد

یتدم سپ  تخورف .  مهرد  دصراهچ  هبو  رازاب  تمس  هب  _ت  خاد _ نا پ_ي_ش 
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ندرک تمدـخ  تهج  هب  يدـیرخ  ارموـت  تـفگ :  رـضخ  سپ  تـشاد ،  یمناو  يراـک  اروا ب_ه  _د ك_ه  نا يرتـشم م_ شیپ  رد 
تفگ گرزبو .  يریپوت  هک  اریز  مزادـنا  تمحز  هب  اروت  هک  مراد  شوخان  نم  تفگ :  هد ،  نامرف  ار  يرا م_ن  پ_س ب_ه ك_
شش زا  رتمکو  نک .  لقن  ار  اهگنس  نیاو  زی  _ خر پ_س ب_ تفگ :  نآ ،  رب  مرداق  ییوگب  هچره  ینعی  تخادنا  یهاوخن  بعت  هب 

نآ _ت  نا س_عا رد ه_م_ _ت  سا _ خر پ_س ب_ ار ن_ق_ل ك_ن_ن_د ، اــــهنآ  دنتـــــسناوت  یمن  زور  کــــی  رد  رفن 
يدـحا هک  ار  يزیچ  يدروآ  تقاطو  يدرکوکین  راک  َْتلَمْجَا ! )  َْتنَـسْحَا َو  تفگ ( :  درم  نآ  سپ  .درک  لقن  ار  س_ن_گ_ه_ا 

 . تشادن تقاط 

نم يارب  شاـب  نم  نیـشناج  سپ  یـسه  ینیما  صخـش  منک  یم  ناـمگ  تفگ :  رـضخ ، هب  سپ  داد  يور  يرفـس  درم  نآ  يارب  سپ 
يردق تفگ :  درم  يزادنا ،  یمن  ب_ه م_ش_ق_ت  تفگ :  مزادنا ،  تقـشم  هب  اروت  هک  مرادن  شوخ  نمو  نک  ینیـشناجوکینو 

یمکحم ياـنبوا  يار  _ض_ر ب_ خو _ش_ت  گر _ بو _ت  فر هب س_ف_ر  درم  نآ  سپ  مدرگرب  اـت  نم  يارب  نزب  تـشخ 
رـضخ تسا ؟  نوـچوت  راـکو  تسیچوـت  بسح  هک  دـنوادخ  هجو  هب  منک  یم  لا  ؤـسو  زا ت_ تفگوا  هـب  درم  نآ  سپ  .دوـب  هدرک 

یگدـنب رد  ارم  دـنوادخ  هجوو  لجو  نواد ع_ز  _ه خ_ جو _ر ع_ظ_ي_م_ي ب_ه  ما زا م_ن ب_ه  يدر  لا ك_ ؤس  دومرف :
يز در چ_ي_ لا ك_ زا م_ن س_ؤ  م_س_ك_ي_ن_ي  يا ،  هدینـش  هک  مرـضخ  نآ  نم  مـهد ،  ربـخوت  هـب  کـنیا  هتخادـنا 

دوخ سپ  لجو ،  زع  دنوادخ  _ه  جو زا م_ن ب_ه  در  لا ك_ _م پ_س س_ؤ  هدوا دز م_ن ب_ه  دو ن_ ن_ب_
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لا ك_ن_ن_د _ؤ  سوا زا  ه_ر ك_س ك_ه  _م ،  هد _ب_ر  خو _ه ت_ بو تــخورف  ارمو  مدروآردوا  یگدــنب  دــیق  رد  ار 
تسینو تمایق  زور  دتـسیا  یم  نآ ،  رب  تسا  رداق  هکنآ  لاحو  ار  لئاس  دن  در ك_ _ل پ_س  جو _د ع_ز  نواد _ه خ_ جو ب_ه 

هب م_ش_ق_ت اروـت  تـفگ :  درم  .دـنک  یم  تـکرحو  تـسا  برطـضم  هـک  ناوختـسا  زج  نوـخو  تشوـگو  تسوـپوا  يور  رد 
مکحوت يادف  مردامو  رد  گ_ف_ت پ_ يدرک ،  ناسحاو  ار  نم  یتشاد  هاگن  شاب  هتشادن  یکاب  هک  دومرف  متخانشنو ،  متخادنا 

منک راتخم  اروت  ای  نکب  یهاوخ  هچرهو  شاـب  _ن_ج_ا  يا رد  ینعی  هدومن ،  فوشکموت  رب  دـنوادخ  هچنآ  نم  لاـمو  لـها  رد  نک 
رم دـمح  دومرف : رـضخ  سپ  .درک  نینچ  ار ، دـنوادخ  منک  تدا  _ا ك_ن ت_ا ع_ب_ هر ارم  دوـمرف : يورب ،  یهاوـخ  هک  اـجره 

(10) .داد تاجن  ارم  هاگنآ  تخادنا  یگدنب  رد  ارم  هک  ار  ییادخ 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  رکشل 

دو ار ك_ه ن_ دو  رکسع خ_ درک  رما  ءافلخ  زا  رگید  یکی  ای  قثاو  ای  لکوتم  هک  هدرک  تیاور  يدنوار  ق_ط_ب  ش_ش_م _ 
رد یعیسو  نابایب  نایم  ردو  دننک  رپ  خرس  لگ  زا  ار  دوخ  بسا  هربوت  مادک  ره  هک  دندوب  يءار  نم  ّرس  رد  هک  كارتا  زا  دندوب  رازه 
لت ار  نآ  _م  ساو _ي ش_د  گرز هو ب_ هلز ك_ _ه م_ن_ بو _د  ندر ناشیا چ_ن_ي_ن ك_ دنزیرب ، مه  يور  یعـضوم 

 : تفگو دـیبل  _ج_ا ط_ نآ ار ن_ي_ز ب_ه  مالـسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  ترـضحو  تفر  نآ  يالاب  هاگنآ  .دـنداهن  ( 11  ) یلاخم
هحلساو _تن  يز ار ك_ه ب_ا  نا  _ ير _ك_ شل دو  هدر ب_ رماو ك_ ارم ، ياهرکشل  ینک  هدهاشم  ات  متـساوخ  اجنیا  ار  امش 

ادا _د ت_ا م_ب_ ار ب_ن_م_يا دو  راد خ_ _ت_ قاو _ت  كو هک ش_ دوب  نآ  شضرغو  دنشاب  رضاح  مامت 
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یهاوخ یم  دوـمرف : تر  .د ح_ض_ _ _م_يا نوا جار ب_ر  هداراوا خ_ _ل ب_ي_ت  ها زا  تر ي_ا ي_ك_ي  نآ ح_ض_
درک رظن  نوچ  نک !  هاگن  دومرفو : درک  اـعد  ترـضح  سپ  یلب ،  تف :  گ_ _ر ك_ن_م ؟  ها _ ظو رب ت_ ار  دوخ  رکـشل  زین  نم 

ار غ_ش وا  _د  يد نو  هفیلخ چ_ دـندوب ! حالـسلا  یکاش  مامتو  هکئالم  زا  تسا  رپ  برغمو  قرـشم  زا  نیمزو  نامـسآ  نیباـم  دـید 
یم ترخآ  رما  هب  لو  _م م_ا م_ش_غ_ يراد يراک ن_ امش  يایند  هب  ام  دومرف : ترـضح  دمآ  شوه  هب  نو  ضرا ش_د چ_ ع_

_ت ك_ه م_ا ب_ر سا نآ  _ت  نا _ر گ_م_ گا يا ي_ع_ن_ي  هدرک  ناـــمگ  هـــچنآ  زا  دـــشابن  یکاـــبوت  رب  میــــشاب 
(12  .) میرادن ار  هدارا  نیا  ام  شاب  تحار  لایخ  _ن  يا زا  _ي_م ب_ك_ن_ي_م  هاو جور م_ي خ_ _ خو ت_

لاس زور  راهچ  هزور  بابحتسا 

فـال ش_د _ت_ خا تـفگ :  هـک  یـضیرع  يوـلع  هّللادـبع  نـب  قاحــسا  زا  دـنا  هدرک  تـیاور  نارگیدو  یــسوط  خیــش  مـتفه _ 
دنتفرو دـندس  راوـس  سپ  لاـس ،  رد  نآ  نتفرگ  هزور  تسا  بحتـسم  هـک  يزور  راـهچ  ناـیم  رد  میاـهومعو  مردـپ  _ي_ن  م_با

سپ .دور  يءار  نم  ّرس  هب  هکنآ  زا  شیپ  دوب  میقم  ایرص )  رد (  ترضح  نآ  ماگنه  نآ  ردو  مالسلا  هیلع  یقن  یلع  ترضح  تمدخ 
لا زا م_ن س_ؤ  _د ك_ه  يا هد  _ مآ دو : _ مر تر ف_ نآ ح_ض_ _د  ند _ي_ سر نآ ج_ن_با  تمدــخ  ناـشیا  هـکنآ  زا 

يارب ت_ع_ي_ي_ن رگم  میدماین  ام  یلب !  دنتفگ : تسا ؟  بحتس  شا م_ هزور  لا  رد س_ _ي ك_ه  ما _ يا زا  ك_ن_ي_د 
هک تـسا  يزور  نآو  تــسا  لو  ــالا  _ي_ع  بر _م  هد زور ي_ك_ي ه_ف_ را  نآ چ_ه_ دو : _ مر ف_ بــل .  _ن م_ط_ يا

نآو _ت  سا _ب  جر _ف_ت_م  هو زور ب_ي_س_ت  رگیدو  هدـش ،  دـلوتم  نآ  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هـّللا  یلـص  ادـخ  يزور 
_ت سا يزور 
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نآو تسا  هدعقلا  يذ  مجنپو  تسیب  زور  موسو  ملسو ،  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زور  نآ  رد  هد  ثو ش_ ك_ه م_ب_ع_
(13  .) تسا ریدغ  زور  نآو  تسا  هجح  يذ  مهدجیه  زور  مراهچو  تسا ،  هدش  نهپ  نیمز  زور  نآ  رد  هک  تسا  يزور 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  ياه  تلصخو  لیاضف 

لا دوـب خ_ص_ هدـش  عـمج  مالـسلا  هیلع  يداـه  دّـمحم  نـب  یلع  ترـضح  رد  هـک  هـتفگ  يد  _ نوار ق_ط_ب  ه_ش_ت_م _ 
ترــضح نآ  قـالخا  یماـمت  ریخ و  لاــصخو  مـل  _ عو تر ف_ض_ل  نآ ح_ض_ رد  دو  هد ب_ _ل ش_ ما _ كو _ت  ما _ ما

تـشگ یم  تدابع  هب  لوغـشمو  هلبق  هب  درک  یمور  دـش  یم  لخاد  هک  بشو  شراوگرزب  ناردـپ  قالخا  دـننام  دوب  تداع  زا  قراخ 
مینک رکذ  اـم  رگاو  ( 14) .دوب يریـصح  رب  شا  هداجـسو  مشپ  زا  دوب  يا  هبج  شنینزان  نت  ربو  داتـسیا  یمن  زاـب  تداـبع  زا  یتعاـسو 

يورو دوب  هماقلا  طسوتم  ترـضح  نآ  هک  هتفگ  دولخلا )  تانج  بحاص (  .دوش  یم  ینالوط  باتک  ار  باـنج  نآ  لیامـش  نساـحم 
ه_ر ك_ه _ش_ا ، گــلد شا  هر  _ه_ چو هدا  _ش گ_ش_ _يا هور _ باو خار  شیاهمــشچو ف_ دیفــسو  خرــس  شکراــبم 

تبیه بحاصو  بولقلا  بوبحمو  يدش ،  _ل  ياز _س_ت_ي غ_م_ه_ا  ير شکرابم ن_گ_ يور  رب  يدو  غ_م_ي_ن ب_
ردو يدوب  ادخ  رکذو  مسبت  رد  شکرابم  بل  هتـسوی  يدو و پ_ يدرو ت_م_قل ن_م_ _ خر يو ب_ هب  نمـشد  دنچرهو  يدوب 

شکراـبم ندـب  نتفر  هار  رد  رثکاو  دوب  راوشد  ترـضح  نآ  رب  نتفر  هداـی  هدراذ پ_ _ك گ_ چو ار ك_ _ه_ا  ما نتفر گ_ هار 
(15  .) يدرک قرع 

تسا مالسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  تازجعمو  لیالد  رد  موس :  لصف 

اهبنارگ نیگن 

_ه یل يدا ع_ تر ه_ ي.ر ح_ض_ نم  ّرـس  رد  هـک  تـسا  يورم  مداـخ  روفاـکو  يروـصنم  زا  خیـشلا  نـبا  یلا )  _ مءا رد (  لوا _ 
تمد _تا خ_ قوا رتشیبو  دنتفگ  یم  شاقن  سنوی  اروا  هک  تاد  يا  هیاسمه  مال  _ سلا
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_ي ك_ه م_ي تلا رد ح_ باـنج  نآ  تمدـخ  دـش  دراو  زور  کـی  .دوـمن  یم  تمدـخ  ار  باـنج  نآو  دیـسر  یم  ترـضح  نآ 
 ، ینک راـتفر  بوخ  نم  تیب  لـها  _ي_ت م_ي ك_ن_م ك_ه ب_ا  صو يا س_ي_د م_ن !  در : ضر ك_ _ عو _د  يزرل

منک شقن  ار  نآ  هک  داد  نم  هب  ینیگن  کـی  اـغب  نب  یـسوم  هک  درک  ضرع  .درک  یم  مسبتو  تسا ؟  ربخ  هچ  رگم  دومرف : ترـضح 
ادرف هدعو  زورو  دش  تمـسقود  ++ تسکـش و منک  شقن  ار  نیگن  نآ  مت  _ ساو نو خ_ نم چ_ تشادن  تمیق  یبوخ  زا  نیگن  نآو 

_ن_ك يا دو : _ مر تر ف_ ح_ض_ _د ك_ش_ت .  هاو دــنز ي_ا خ_ یم  هناـیزات  رازه  رم ا  اــی ]  ] اــغب نـب  یــسومو  تـسا 
تر نآ ح_ض_ تمدـخ  یهاگحبـص  رگید  زور  یبوخ .  رگم  دـید  یهاوخن  يزیچ  اـنامه  دوـش  ادرف  اـت  دوـخ  لزنم  _ه  بور ب_

 . _ي بو _ خو _د ج_ز خ_ي_ر  يد یهاوخنوا  دزنورب  دومرف : تسا .  هدمآ  نیگن  تهج  هب  یسوم  کیپ  درک  ضرع  _ي_د  سر
شوگووا دزنوربوـت  دوـمرف : ترـضح  میوـگب ؟  هچ  مور  وا  دزن  لا م_ن  _ حـلا هرا گ_ف_ت ك_ه  _ بر _گ_ يد در  نآ م_

یناـمز زا  دـعبو  تفر  شاـقن  درم  .دوـب  دـهاوخن  رگ  _ يد _ي چ_ي_ز  بو _ا ج_ز خ_ نا _د ه_م_ يو یموـت گ_ اـب  هچ  نـک 
مه اـب  نیگن  نآ  باـب  رد  نم  يراوـج  تفگ :  ارم  یـسوم  دزن  متفر  نوـچ  نم !  دیـس  يا  درک : ضرع  _ش_ت و  گر نادـنخ ب_

.دوش فرط  رب  _ه_ا  نآ _م_ه  صا _خ_ مو عازن  هک  دوش  نیگنود  ات  ینک  فصنود  اروا  هک  دوش  یم  نکمم  ایآ  دندرک  تمصاخم 
نآ رما  رد  يرکف  ات  هدـب  تلهم  ارم  متفگ  تفگ :  یتفگوا ؟  باوج  رد  هچ  دومرف : درک و  دـمح  ار  ادـخ  دینـشب  نیا  نوچ  ترـضح 

(16  .) یتفگ باوج  بوخ  دومرف : ترضح  منک ، 
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تیفاعو نامیا  تمعن 

نم رب  هقاــفو  یتــقو ف_ق_ر  تـفگ :  هـک  هدرک  تـیاور  يرفعج  مشاــهوبا  زا  یلا ع (_ _ مءا رد (  قود  ش_ي_خ ص_ مود _ 
مادک مشاهوبا !  دومرف : متسشن  نوچ  سپ  داد  نذا  ارم  سپ  مدش  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  ترـضح  تمدخ  درک  تدش 
سپ میوـگ ،  باوـج  هچ  متـسنادن  تفگ  مشاـهوبا  ینک ؟  نآ  رک  _ شو ادا  _ي  ناو یم ت_ هدرک  اـطعوت  هب  هک  ار  ادـخ  ياـهتمعن 

يزورو شتآ  رب  اروت  ندب  نآ  ببـس  هب  درک  مارح  سپ  درکوت  يزور  ار  نامیا  دومر : در ف_ اد ك_ _ت_ با ترـضح  نآ  دوخ 
 ، تیور _ بآ _خ_ت_ن  ير زا  ارو  درک ت_ ظفح  سپ  تعانق  اروت  درک  يزورو  تعاط  رب  اروت  درک  تناعا  ات  تیفاـع  اروت  درک 

دزن ینک  تیاکـش  هک  يا  هدرک  هداراوت  هک  مدر  نا ك_ هکنآ گ_م_ تهج  هب  تاملک  نیا  هب  اروت  مدرک  ادـتبا  نم  مشاهوبا !  يا 
(17) .ار نآ  ریگب  دنهدوت  هب  خرس  رز  رانید  دص  هک  مدرک  رماو  هدرک  ماعنا  همه  نیاوت  اب  هکنآ  زا  نم 

_ض_ل فا زا  نا  _م_ يا دو ك_ه  هدا ش_ _ت_ف_ سا _ف  ير _ث ش_ يد _ن ح_ يا زا  ك_ه  _د : يو فــل گ_ م_ؤ 
 . تسا نآ  هب  طونم  لامعا  ما  ند ت_م_ لو ش_ ار ك_ه ق_ب_ _ يز _ت  سا _ن_ي_ن  چو _ت  سا _ي_ه  هلا ن_ع_م 

 : تسا راحب )  میدق ( ]  پاچ   ] مهدزناپ دلجم  ردو 

اِنبُونُذ ْنِم  َناویِّدلا  َرِّهُطی  اِنبُوُلق َو  یف  َنامیالا  َتِّبَُثی  ْنَا  یلاعَت  ُهَناْحبُـس َو  َهّللا  ُلَئْـسَنَف  مَعِّنلا  مَظْعَا  ْنِم  ُهَّنِا  ِنامیِالا َو  ِهَبِهْوَِمب  اضِّرلا  ُباب  ) 
(18 ( .)

 . هَرِخ الا  اْینُّدلا َو  َهَِیفاع  َهَِیفاْعلا ، یلاعَت  َهّللا  ُلَئْسَنَف  تسا ،  تیفاع  تمعن  نا ،  _م_ يا زا  _ع_د  بو

ار ردق  بش  مدر  كرد ك_ نم  رگا  هک  دش  ضرع  ملسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  تمدخ  هک  هدش  _ت  ياور
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_ه يآ _ل  يذ رد  هد  _ت ش_ ياور _ت ،  سا تعانق  تمعن  تیفاـع ،  زا  دـعبو  ار  تیفاـع  دومرف : مهاوخب ؟  دوخ  دـنوادخ  زا  هچ 
هک تسا  نیا  نآ  ینعم  رهاظ  هک  ( 19  ( ) ًهَبِّیَط ٌهایَح  ُهَِّنِییُْحَنل  _َ ٌنِمُْؤم ف َوُه  یْثنُا َو  ْوَا  ٍرِکَذ  ْنِم  اـِحلاص  َلِـمَع  ْنَم  _ف_ه ( :  ير ش_

_د چ_ه _ؤ م_ن ب_شا مواو نز  در ي_ا  زا م_ _س_ت_ه  رادر ش_يا حـلا ي_ع_ن_ي ك_ دـنکب ع_م_ل ص_ هـک  ره 
_ي نا _ گد _ نز اـیند  رد  میهد  یناگدـنز  اروا  هـتبلا  درادـن  ءازج  قاقحتـسا  ناـمیا  نود  _د چ_ه ع_م_ل ب_ ع_م_ل ب_شا

تعانق دومرف : تسیچ ؟  دشا  شو ب_ یناگدـنز خ_ هک  هبیط  تایح  نیا  هک  مالـسلا  هیلع  موصع  زا م_ لا ش_د  س_ؤ  شو .  خ_
هب تعانق  زا  تسین  رتعفاـن  یلاـم  ه_ي_چ  دو : _ مر _ت ك_ه ف_ سا _ت  ياور مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زاو  ( 20  . ) تسا

_ت سا را  _ت ب_س_ي_ تـــل ق_ن_عا رد ف_ض_ي_ _تا  ياور ك_ه  _د : يو ف_ق_ي_ر گ_ ( 21) .دوجوم زیچ 
.درادن لقن  _ش  ما گ_ن_ج_يا _ق_ مو

_ه ه_م_ي_ن بو _ت  سا تعاـنق  یلب ،  تفگ :  دـشاب ؟ رتهبـالط  زا  هک  ار  يزیچوـت  يدـید  دـنتفگ : یمیکح  هـب  هـک  هدـش  لـقن 
هک هدـش  هـتفگ  ِ_ِه . )  َکـِئا ب ْ_ن_ ِ_غ ْ_ت سا ْنـِم  ٌْریَخ  یَّشلا ء  ِنَـع  َكُؤانِْغتِْـسا  هـتفگ (  هـک  اـمکح  ضعب  مـالک  هـظ  _ حـال م_

يارب ییاوءامو  دوب  هدرکن  هتخودـنا  يزیچو  هدوب  دـهازو  فشقتم  میدرم  دوب ، نانوی  ءامکح  نیطاـسا  زا  یکی  هک  یبلک  سناـجوید 
نآ ح_ك_ي_م دو ، تو ن_م_ _ عد دو  سل خ_ اروا ب_ه م_ج_ رد  _ك_ن_ سا _ت_ي  قو دو  هدومنن ب_ تسرد  دوـخ 

زاب ارم  زیچ  نام  نم ه_ دزن  هب  ندمآ  زا  هدرک  عنم  اروت  هک  زیچ  نآ  ردنکسا  هبوگب  هک  دومر  رد ف_ _ك_ن_ سا لو  _ سر ب_ه 
 . تسا نم  تعانق  هتشادزاب  ارم  هچنآو  تساوت ،  تنطلس  هدرک  عنم  اروت  هچنآ  وت ، دزن  هب  ندمآ  زا  هتشاد 

 ( َلاق ْنَم  َداجَا  ْدََقل  َو  ) 
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(22 : )

ینِْغلا َلْصَا  َهَعانَْقلا  ُتْدَجَو 

ُکِسَتْمُم اِهلایْذَِاب  ُتْرِص  َو 

ِِهباب یلَع  ینارَیاذالَف 

کِمَْهنُم ِِهب  ینارَیاذال  َو 

ٍمَهْرِدِالب اِّینَغ  ُتْشِع  َو 

(23) ِِکلَْملا َْهبِش  ِساّنلا  یَلَع  ُُّرمَا 

 : مالسلا هیلع  اضّرلا  ِنَسَْحلا  یبَا  انالْوُِمل  َو 

ِینَْغلا َبَْوث  ِهَّفِْعلُاب  ُتِْسَبل 

ِْساَّرلا َخِماش  یْسمَا  ُتْرِص  َو 

اِسناَتْسُم ِسانْسَّنلا  َیِلا  ُتَْسل 

ِساّنلِاب ُِسنآ  ینَّنِکل 

ینِْغلا يِذ  ْنِم  َْهیَّتلا  ُْتیَءاَر  اِذا 

ِساْیلِاب ِهئاَّتلا  یَلَع  ُتِْهت 

ٍمِدْعُم یلَع  ُتْرَخافَت  ْنِا  ام 

ٍسْالفال ُْتعَضْعَضَتال  َو 

نابز ياسآ 73  هزجعم  میلعت 

تر تمدـخ ح_ض_ تفگ :  هک  دـنا  هدرک  تیاور  يرفعج  مشاـهوبا  زا  يدـنوار  بـطقو  بو  _ شآ _ن ش_ه_ر  با مو _  س_
ردو مهد  باوج  تسرد  مت  _س_ ناو نم ن_ت_ درک  ملکت  يدنه  نابز  هب  نم  اب  سپ  مدش  بایفرش  مالـسلا  هیلع  یقن  یلع  ما  _ ما

رد ار  نآ  نم  دـنکفا  نم  دزن  سپ  دـیکمو  تشادرب  ار  اـه  هزیرگنـس  زا  یکی  سپ  هزیرگنـس  زاولمم  دوب  يا  هوـکر  ترـضح  نآ  دزن 
_ك_ه نآ _ت_م م_گ_ر  سا _خ_ نر نآ ج_ن_با ب_ _ت  مد زا خ_ دـــنگوس ك_ه  ادــــخ  هـــبو  متــــشاذگ  ناـــهد 
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(24) .دشاب يدنه  نابز  نآ  لوا  هک  نابز  هسو  داتفه  هب  مدرک  یم  مل  ت_ك_

ریسلا عیرس  ناویح 

ما _ ما تر  دوخ ح_ض_ يالوم  يوس  هب  مدرک  تیاکش  تفگ :  هک  هدش  تیاور  يرفعج  مشاهو  _ با زا  _ي_ز  نو مرا _  چ_ه_
نآ تاقالم  قوش  مور  یم  دادغب  هبو  موش  یم  صخرم  يءار  نم  ّرس  زا  ترضح  نآ  تمدخ  زا  نوچ  هک  مالسلا  هیلع  یق  یل ن_ ع_

ترــضح نآ  زاو  دراد  فعــض  نآو ه_م  مراد  _ه  كو _ _ن ي_با يا ياوـس  تـسین  یبوـکرم  ارمو  مـنک  یم  ادـیپ  ار  ترــضح 
ادـخ َکَنْوَذِْرب . )  يّوَق  ٍمِشاهابَا َو  ای  ُهّللا  َكاّوَق  دومرف ( : ترـضح  شترا ،  _ يز يار  نم ب_ توق  يارب  دـنک  ییاعد  هک  متـساوخ 

.اروت يوبای  دهد  توقو  دهد  توق  اروت 

يو _ ربو ي_با تشاذـگ  یم  دادـغب  رد  رجف  زاـمن  مـشا  _ هو _ با دو ك_ه  نا ب_ تر چ_ن_ نآ ح_ض_ _يا  عد زا  پ_س 
ار زور  نا  لاوز ه_م_ تـقو  درک و  یم  یط  ار  هرماـسو  دادــغب  نیباـم  تفاـس  نآو ه_م_ه م_ راو م_ي گ_ش_ت  دو س_ خ_
 . تشگ یم  هدـهاشم  هک  دوب  هبیجع  لیالد  زا  نیاو  دادـغب  هب  زور  نامه  تشگ  یمرب  تساوخ  یم  رگاو  دیـسر  یم  هرما  ب_ه س_

(25)

ءارماس هدنیآ 

مد س_ّر _ مآ دو : _ مر هدش ك_ه ف_ تیاور  مالسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  ترضح  زا  یـسوط  خیـش  یلاما )  رد (  پ_ن_ج_م _ 
هب دوـمرف : نم ؟  دیـس  هچ  يارب  تفگ :  يوار  دوـب ، دـهاوخ  تهارک  يور  زا  زین  موـش  نوریب  رگاو  تهار  يور ك_ زا  يءار  م_ن 

 . نآ رد  درد  تلقو  نآ  بآ  ندوب  اراوگو  نآ  ياوه  یبوخ  تهج 

یف ِهَرامْعلا  كُرادَـت  اِهبارَخ  ِكُرادَـت  ُهَمالَع  ِهَّراـْمِلل َو  ٌلاَّـقب  ٌناـخ َو  اـهیف  َنوُکَی  یّتَح  يْءاَر  ْنَم  َّرُـس  ُبَرُْخت  مالـسلا :  هیلع  َلاـق  َُّمث  ) 
(26  ( .) يدَْعب ْنِم  يدَهْشَم 

یناهفصا کی  ندش  هعیش  تلع 

اروا هک  ناهفـصا  رد  دوـب  يدرم  هـک  دـنا  هدرک  تـیاور  ناـهف  _ صا لـها  زا  یتعاـمج  هـک  هدرک  تـیاور  يدـنوار  بـطق  مـشش _ 
_ن يدو وا گ_ف_ت_ن_د ب_ه چ_ه س_ب_ب ت_ دو ب_ه  بهذـم ش_ي_ع_ه ب_ ربواو  دـنتفگ  یم  نمحرلادــبع 

تهج هب  تفگ :  يدش ؟  مالسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  ترـضح  تما  _ ما لئا ب_ه  _ قو يدر  را ك_ _ت_ي_ خا ار  ش_ي_ع_ه 
يدر ف_ق_ي_ر دو ك_ه م_ن م_ نا ب_ نآ چ_ن_ _ت  _ك_يا حو مدر  هد ك_ _ ها _ش_ موا زا  هـــــــــــک  يا  هزجعم 
_ل ها _ا  هلا زا س_ رد ي_ك_ي  مدو .  تءار ب_ _ جو نا  _ بز _ب  حا لا ص_ _ن ح_ يا _ا  بو مدو  _ي چ_ي_ز ب_ بو

لکوتم دزن  هب  ام  نوچ  دنداتـسرف  لکوتم  دز  مل ب_ه ن_ _ت_ي ب_ه ج_ه_ت ت_ظ_ ار ب_ا ج_م_عا نا م_ _ف_ه_ صا
مدیسرپ یصخش  زا  نم  مالـسلا ،  مهیلع  اضرلا  نب  دّمحم  یل ب_ن  را ع_ _ض_ حا هب  دش  رما  هک  میدوبوا  هناخ  رد  رب  يزور  میتفر 

ماـما اروا  هضفار  هک  نییولع  زا  تسا  يدرموا  تفگ :  نآ ؟  راـضحا  هب  هدر  _ر ك_ ما _ل  كو تسیک ك_ه م_ت_ درم  نیا  هک 
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يار _د ب_ _ت_ه ب_شا ساو اروا خ_ _ل  كو _ت م_ت_ سا م_م_ك_ن  نآ گ_ف_ت :  زا  پ_س  _ن_د ، ناد یم 
متفگ دوخ  اب  نم  .دناسر  اروا ب_ه ق_ت_ل  _ك_ه  نآ
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مدرم دش  ادیپ  بسا  رب  راوس  یـصخش  ناهگان  سپ  منک  هدهاشم  اروا  دـیایب و  يولع  درم  نیا  ات  منک  یمن  تکرح  دوخ  ياج  زا  هک 
_د پ_س ندر هد م_ي ك_ _ ها ارواو م_ش_ _د  ند _ف ك_ش_ي_ صوا هار  _پ  چو تـسار  فرط  رد  مارتـحا  تـهج  هـب 
ندر ك_ه _ا ك_ عد رد  مدر  عور ك_ _ت پ_س ش_ فر لد م_ن ج_يا گ_ ردوا  تـبحم  داــتفاوا  رب  نـم  هاــگن  نوــچ 
رد _ت  شذ گ_ م_ي  مدر  م_ نا  م_ي_ زا  ج_ن_با  نآو  _د  نادر _گ_ بوا زا  ار  _ل  كو م_ت_ ش_ّر  _د  نواد خ_

در ت_ا ها ن_م_ي ك_ _گ_ر ن_گ_ يد _ه ج_يا  بو دو  دو ب_ _ب خ_ سا لا  هـب ي_ _ش  ها یلا ك_ه ن_گ_ ح_
ادخ دومرف : درک و  نم  هب  دوخ  يور  دش  نم  يذاحم  نوچ  سپ  مدوبوا  قح  رد  اعد  هب  لوغشم  _ن ه_م  مو _ي_د  سر ب_ه م_ن 
ردو _ت  فر هزرل گ_ ارم  مدینشب  ار  نیا  نم  نوچ  .دنادرگ  رایسب  ار  تدالواو  لامو  ینالوط  ار  ترمعو  دنک  باجتسم  ار  تیاعد 

ار دو  لا خ_ _ حو _ت  سا خ_ي_ر  گ_ف_ت_م :  دوش ؟ یم  هچ  اروت  هک  دندیـسرپ  نم  زا  ناشیا  سپ  مداتفا ،  میاقفر  ناـی  م_
لاوما نم  هچنآ  زورماو  درک  اطع  نم  هب  رایـسب  لام  دنوادخ  ناهفـصا  هب  متـشگرب  نو  چ_ ب_ا ك_س_ي ن_گ_ف_ت_م . 

داتفه زا  مه  مرمعو  دش  يزور  ارم  مه  دالوا  هدو  مراد  هناخ  نوریب  هچ  _ نآ ياو  دسر س_ یم  مهرد  رازه  هب  شتمیق  مراد  هناخ  رد 
(27  .) هدش باجتسم  نم  قح  رد  شیاعدو  هداد  ربخ  نم  لد  زا  هک  یسک  تماما  هب  ملئاق  نمو  هدرک  زواجت 

وگغورد بنیز  تیاکح 

_ت ك_ه سا نآ  _ص_ش  خل _ت_ي ك_ه م_ ياور هدر  يد ن_ق_ل ك_ _ نوار _ي_ز ق_ط_ب  نو ه_ف_ت_م _ 
_ه_ا یل ع_ ار  _ هز _م_ه  طا ف_ _ت_ر  خد _ن_ب  يز م_ن  ك_ه  در  ك_ _ا  عدا _ي  نز _ل  كو م_ت_ ما  _ يا رد 

_ن_ب ت_ا يز نا  _ مز زا  ك_ه  _ل گ_ف_ت :  كو م_ت_ _م .  مال م_ي ب_شا _ سلا
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هلآ _ه و  یل هـــّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر گ_ف_ت :  _ي ؟  ناو _ جو _ تو _ت_ه  شذ _ا گ_ هــــلا لا س_ ب_ه ح_
.دنک دوع  نم  _ي  ناو لا ج_ رد ه_ر چ_ه_ل س_ در ك_ه  _ا ك_ عدو _ت ب_ر س_ر م_ن ك_ش_ي_د  سد مل  _ سو

رد _ن_ب  يز _د ، يو غوردوا م_ي گ_ همه گ_ف_ت_ن_د : دیبلط  ار  شیرقو  سابع  دالواو  بلاطوبا  لآ  خـیاشم  لکوتم 
لا م_ن زا ح_ هک  یـسک  مدوب  ناهنپ  مدرم  زا  نم  دـنیوگ ، یم  غورد  ناشیا  تفگ :  نز  نآ  هدرک .  تافو  لاـس  نـال  نا ف_ ه_م_
_ل یلدو تجح  يور  زا  دـیاب  هـک  دروـخ  مـسق  _ل  كو م_ت_ مد .  _ر ش_ ها لا ك_ه ظ_ _ حـلا دو ت_ا  عـل ن_ب_ م_ط_
ار نز  _ن  يا مال  يور ح_ج_ت ك_ زاوا  دیاش  دننک  رـضاح  ار  اضرلا  نبا  تسرفب  دنتفگ : ناشیا  .درک  _ل  طا اروا ب_ _يا  عدا
غورد م_ي دو : _ مر تر ف_ ح_ض_ تــفگب ،  يو  اــب  ار  تیاــکحو  دــیبلط  ار  ترـــضح  نآ  لــکوتم  .دـــن  _ل ك_ طا ب_
ح_ج_ت_ي ار گ_ف_ت_ن_د ، _ن  يا .در گ_ف_ت :  _تا ك_ فو لا  نـــال س_ رد ف_ _ن_ب  يز _د  يو گ_

همطاف نادنزرف  تشوگ  هکنآوا  لوق  نالط  ح_ج_ت ب_ر ب_ دو : _ مر ف_ نا ك_ن .  وا ب_ي_ لو  نال ق_ ب_ر ب_ط_
نز نآ  _ل ب_ه  كو م_ت_ دـنروخ ، یمن  اروا  ناریـش  دـیوگ  یم  تسار  رگا  ناریـش  دزن  تسرفب  اروا  تـسا  مارح  ناگدـنرد  رب 

دنـشاب یم  همطاف  دالوا  زا  یتعامج  اجنیا  دومرف : ترـضح  دشکب ، ببـس  نیا  هب  ارم  دهاوخ  یم  تفگ :  ییوگ ؟  یم  هچ  تف :  گ_
.دوشوت مولعم  بلطم  نیا  ات  تسرفب  یهاوخ  هک  ار  مادک  ره 

شدو ن_م_ي _ خو يرگید م_ي ك_ن_د  رب  هلاوح  ارچ  دنتفگ  یضعب  تفای  رییغت  تقو  نیا  رد  عیمج  ياهتروص  تفگ :  يوار 
_ر گا _ت  ساو م_ي_ل ت_ دو : _ مر ف_ يور ؟  یمن  اـهنآ  دزن  هـب  دوـخ  ارچ  نسحلااـبا  اـی  تـف :  _ل گ_ كو .دور م_ت_

 ، مور دز س_ب_عا م_ي  _ي م_ن ب_ه ن_ هاو خ_

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 2036 

http://www.ghaemiyeh.com


رد دش  لخاد  ترـضح  دـنداهن و  ینابدرن  سپ  .دـیورب  عابـس  دزن  امـش  دوخ  تفگ :  تسناد  تمینغ  ار  بلطم  نیا  _ل  كو م_ت_
رب ترـض  نآول ح_ رد ج_ ار  دو  عوضخ س_ر خ_ يور  زاو  دندمآ  ترـضح  نآ  تمدـخ  ناریـش  تسـشن  اجنآ  ردو  عابـس  ناکم 

يرا ما ب_ه ك_ن_ ت_م_ _د ، نور را  در ك_ه ك_ن_ رماو ك_ دـیلام  یم  ناـشیا  رب  تسد  ترـضح  نآ  نداـهن  یم  نیمز 
باوـص يور  زا  راــک  نـیا  _ل گ_ف_ت :  كو ریزو م_ت_ .دــندومن  ار م_ي  نآ ج_ن_با  _ت  _عا طاو _ت_ن_د  فر

نآ هک  نیمه  دـندیبلط ، ار  باـنج  نآ  سپ  .دـننک  هد ن_ _ ها _ش_ موا زا  ار  بـلطم  نـیا  مدرم  اـت  بـلطب  دوز  ار  باـنج  نآ  تـسین 
هک درک  هراشا  ترضح  دندیلام  یم  ترضح  نآ  هماج  رب  ار  دوخو  دندش  عمج  ترض  نآ ح_ رود  ناریش  داهن  نابدرن  رب  اپ  ترضح 

_ن يا رد  _ت پ_س  سا همطاـف  دـالوا  هـک  دـنک  یم  ناـمگ  سکره  دوـمرفو : دـمآالاب  ترـضح  سپ  دنتــشگرب ، دـندرگر  ب_
_ن مو مدر  ك_ _ل  طا ب_ _يا  عدا م_ن  ك_ه  گ_ف_ت  نز  نآ  _ت  قو _ن  يا .د  ب_ن_ش_ي_ن_ سل  م_ج_
_ل كو _ه ك_ن_م م_ت_ عد _ن خ_ يا _ث ش_د ك_ه  ار ب_عا ير م_ _ق_ي_ فو مدر  نــــــال م_ _ت_ر ف_ خد

دوـمن اروا  تعافـش  لـکوتم  ردا  م_ _د ، نرد ار ب_ وا  نار ت_ا  دز ش_ي_ اروا ب_ي_ف_ك_ن_ي_د ن_ گ_ف_ت : 
(28) .دیشخب اروا  لکوتمو 

تر تمدخو ح_ض_ مدش  هنیدم  دراو  تفگ :  هک  دـنا  هدرک  تیاور  یطابـسا  ناریخ  زا  هریغو  دـیفم  ش_ي_خ  ه_ش_ت_م _ 
رد گ_ف_ت_م :  شلا ؟  دو ح_ هنوـگچ ب_ قـثاو  هک  دیـسرپ  نم  زا  ترـضح  متـشگ ،  فرـشم  مالـسلا  هیلع  یقن  یلع  ما  _ ما

م_ي _ن_ه  يد م_ _ل  ها دو : _ مر ف_ مد ،  _ مآوا دز  ن_ زا  ك_ه  _ت  سا زور  هد  _ن  مو دو  ب_ _ي_ت  فا ع_
لا _م ب_ه ح_ عـــال _ طاو تــسا  رتـــکیدزنوا  هــب  مدـــهع  مدرم  هــمه  زا  نــم  مدرک :  ضرع  تــسا ؟  هدرموا  _ن_د  يو گ_

_ي_ش_ت_ر بوا
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_ن يا نو  چ_ _ت .  سا هدر  _ق م_ ثاو _ن_د ك_ه  يو یم گ_ مدرم  ینعی  َتاـم ؛ ْدَـق  ُهَّنِا  َنوـُلوُقَی  َساـّنلا  َّنِا  دوـمرف : تسا . 
؟ در دو ك_ه ج_ع_ف_ر چ_ه ك_ _ مر پ_س ف_ هدو ،  _ مر هدارا ف_ ار  دوخ  مدرم ،  زا  هک  متـسناد  دوـمرف ، ار  مـال  ك_

نبا دومرف : سپـس  دوب ، دهاوخ  هفیلخوا  انامه  دومرف : .دوب  سوبحم  نادـنز  رد  لا  _ن ح_ ير _ تد ب_ه ب_ مدر :  ضر ك_ ع_
موـشوا ربوا  تساــیر  دوــمرف : .دوــبوا  رما  رماو ، دوــبوا  تـسد  هـب  مدر  _ر م_ ما گ_ف_ت_م :  هـچ م_ي ك_ن_د ؟ تاــیز 

يا _ي ،  هلا ما  _ك_ حاو هّللا  ریداقم  ءارجا  زا  هراـچ  تسین  دومرف : دـعبو  ترـضح  نآ  دـش  تکاـس  يرادـقم  سپ  .دوب  _د  هاو خ_
هتــشک تاــیز  نـباو  تــس  _ش_ نوا _ل ب_ه ج_يا  كو در و ج_ع_ف_ر م_ت_ _ق م_ ثاو ناد ك_ه  نار ب_ خ_ي_

(29) .زور شش  هبوت  ندمآ  نوریب  زا  دعب  دومرف : موش ؟  تیادف  عیاقو  نیا  دش  عقاو  یک  مدرک :  ضرع  تشگ . 

_ت سا سا  _ف_ه ن_ه_م ب_ن_ي ع_ب_ یل نورا ب_ن م_ع_ت_ص_م خ_ _ق ه_ ثاو _د : يو فــــــــل گ_ م_ؤ 
فور رونت م_ع_ بحاص  بتاک  کلملادـبع  نب  دّـمحم  تایز  نباو  دـش  هفیلخوا  زا  دـعب  هک  تساوا  ردارب  لکوتم  _ع_ف_ر  جو

اروا دــش  هـفیلخ  لـکوتم  نوـچو  تـشاد  لاــغت  _ شا ترازو  _ر  ما _ق ب_ه  ثاوو ما م_ع_ت_ص_م  _ يا رد  _ت ك_ه  سا
 . میدرک هراشا  نآ  هب  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  تازجعم  باب  رد  هکنانچ  تشکب 

تالکشم عفر  يارب  اعد 

_ي سو _ مو _ با شردـپ  يوـمع  زا  يروـصنم  یمـشاه  دـمحا  نب  دّـمحم  زا  ماـحف  زا  هدرک  تـیاور  یـسوط  خـی  ش_ ن_ه_م _ 
 . يزور ار  مـال  _ سلا _ه  یل یقن ع_ یلع  ماـما  تمدـخ  مدرک  دـصق  تفگ :  هک  روـصنملا  نـب  یـسیع  نـب  دـمحا  نـب  یـس  ع_ي_
دو زا خ_ ار  _ل م_ كو ینعی م_ت_ درم ، نـــــیا  _يا م_ن !  قآ يا  مدر :  ضر ك_ مد ع_ فر ش_ _ت_ش م_ش_ مد خ_

هدر ار ق_ط_ع ك_ يزورو م_ هد  _ي_ نادر رود گ_
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_ت م_ن مزـال _ مو امـش  تمدـخ  هب  ار  متدارا  تسا  هتـسناد  هکنآ  هطـساو  هب  رگم  ار  نیا  مناد  _ن ن_م_ي  مو زا م_ن  لوـل  و م_
ار شهاوــخ  نآ  لوــبقوا  _د ب_ر  مزـــال ب_شا _ه  كوا زا  _ي  _يا مر _ش_ي ف_ هاو ها خ_ _ گر ار پ_س ه_ ش_م_ا 
_ت سرد دو : _ مر تر ف_ .د ح_ض_ _ي_ هد رارقا  نـم  يارب  زا  ار  شهاوــخ  نآو  نـم  رب  ییاــمرف  لــضفت  هـک  تــسا  راوازس 
بـل م_ن رد پ_ي ب_ه ط_ _ل پ_ي  كو بناـج م_ت_ زا  رفن  دـنچ  دــش  بـش  نوـچ  سپ  هـّللا .  ءاـش  نا  دــش  _د  هاو خ_
رب ار  ناقاخ  نب  حـتف  مدیـسر  لـکوتم  لزنم  کـیدزن  نو  _د پ_س چ_ ندر _ل ب_ كو دز م_ت_ ار ب_ه ن_ _ مو _د  ند _ مآ

بعت هـب  ار  اـم  يریگ  رار ن_م_ي  دو ق_ لز خ_ رد م_ن_ ش_ب  در ! يا م_ هدا گ_ف_ت :  _س_ت_ يا مدـید  يارـس  رد 
.و ندر ت_ بـــل ك_ زا ج_ه_ت ط_ هد  _ك_ن_ فا _خ_ت_ي  سو _ج  نر ار ب_ه  _ل م_ كو م_ت_ يزادــــنا ،  یم 

زا ت_و، مینک  یم  تـلفغ  اـم  یـسوموبا !  يا  تـفگ :  دوـخ ، شارف  رب  اروا  مدـید  _ل  كو مد ب_ر م_ت_ _ل ش_ خاد پ_س 
لا _ حـــــــــــلا ار  دو  قو خ_ يروآ ح_ق_ دا م_ا ن_م_ي  _ يو تدو  زا خ_ ار  _ي م_ا  نادر شو م_ي گ_ _ مار _ فو ت_

.دـنچ ییاهزیچ  مدرب  ماـنو  ینـالف  قزرو  اـطعو  هلـص  نـال  ف_ گ_ف_ت_م :  _ت_ي ؟  شاد دز م_ا  رد ن_ _ه  چو ب_گ_
مال _ سلا _ه  یل یل ن_ق_ي ع_ ما ع_ _ ما ناقاخ ك_ه  نب  حتف  هب  متفگ  سپ  نآ ،  فعـض  اب  دنهدب  نم  هب  ار  اهنآ  درک  رما  سپ 

 ! هن تفگ :  تشون ؟  لکوتم  يار  يذ ب_ _ ك_غا گ_ف_ت_م :  ن_ه ،  گ_ف_ت :  _د ؟ مآ _ن_ج_ا  يا

ییاعد مالـسلا  هیل  یلع ن_ق_ي ع_ ماما  زاوت  هک  مرادن  کش  تفگو :  دـمآ  نم  بقع  حـتف )  متفر (  نوچ  مدـمآ  نوریب  نم  سپ 
هاوخب ییاعدوا  زا  زین  نم  يارب  زا  سپ  يا  هدرک  بلط 
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يور يور ،  نـیا  اـضِّرلا  ُهْـجَو  اذـه  یـسوموبا !  يا  دوـمرف : تر  مد ح_ض_ _ي_ سر تر  نآ ح_ض_ _ت  مد نوـچ خ_ سپ  . 
دز امـــش ن_ هــک  نــم  هــب  دـــنتفگ  نــکلو  نــم  دیـــس  ياوـــت  تــکرب  هــب  یلب !  مــتفگ :  تــسا ،  _ا  ضرو يدو  خ_ش_ن_
رد _م  ير یمن ب_ هاـنپ  اــم  هـک  دــناد  یم  یلاــعت  دــنوادخ  دوـمرف : .دــیدومر  _ش ن_ف_ هاو _ خوا زاو  _ت_ي_د  فر _ نوا
لا _ؤ  سوا زا  ها  _ گر ار ك_ه ه_ اــم  هداد  تداــعووا  رب  رگم  اــهالبو  اهیتخــس  رد  مـینک  یمن  لــکوتووا  هــب  رگم  تاــمه  م_

ام زا  زین  ادــخ  یلاــعت  قــح  زا  مـی  لود ك_ن_ _ر ع_ گا _ي_م  سر _ي ت_ مو _د  _يا مر _ت ف_ _با جا ك_ن_ي_م 
دنک یم  يرود  دوخ و  رهاظ  هب  ار  ام  دراد  یم  تسودوا  دومرف  تفگ ،  نی  _ن_ چو نینچ  نم  هب  حتف )  هک (  متفگ  .دـیامرف  لودـع 

، اد _ت خ_ رد ط_عا يزرو  صالخا  هاگره  طیارش ، نیا  هب  رگم  دنک  اعد  هک  یسک  يارب  دنک  یمن  هدئاف  اعدو  دوخ  نطاب  هب  ام  زا 
_ل ب_ي_ت ها _ه ح_ق م_ا  بو مــل  _ سو هــلآو  _ه  یل هـــّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر فار ك_ن_ي ب_ه  _ت_ عاو

نم _م ك_ن ب_ه  یل نم ت_ع_ دیـس  يا  متفگ :  اروت ، دزاس  یمن  مورحم  ار  يزیچ  یلاع  زا ح_ق ت_ لا ك_ن_ي  _ؤ  سو
ادـخ زاو  نآ  هب  ار  ادـخ  نم  مناوخ  یم  رایـسب  هک  تسا  ییاـعد  نیا  دومرف : اـهاعد ، نیب  زا  نآ  هب  ارم  يزاـس  صوصخم  هک  ییاـعد 

 : تسا نیا  اعد  نم و  دهشم  رد  نم  زا  دعب  ار  نآ  دناوخب  هک  ار  یسک  دیامرفن  مورحم  هک  ما  هتساوخ 

ْنَم ِّقَِحب  َُکلَئْـسَا  ٌدَحَا  ُهّللا  َوُه  ُلقای  ُدَـحَا  ای  ُدِـحاو  ای  ُدَـنَّسلا َو  یفْهَک َو  ای  ُدَـمَتْعُْملا َو  یئاجَر َو  ای  ِدَدـُْعلا َو  َدـْنِع  _ي  تَّد _ُ ي_ا ع ) 
ِیف ْلَعْجَت  َْمل  َکِْقلَخ َو  ْنِم  ُهَتْقَلَخ 
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(30  ( .) َْتیَک َْتیَک َو  یب  َلَعْفَت  ْمِْهیَلَع َو  ِیِّلَُصت  ْنَا  اَدَحَا  ْمُهَْلثِم  َکِْقلَخ 

تماما هناگ  هس  ياه  هناشن 

لها زا  ینارـصن  دوـب  یبتاـک  هعیبر  راـید  رد  تفگ :  هک  یلـصوم  روـصنم  یبا  نب  هّللا  هبه  زا  هدرک  تـیاور  يدـنوار  بـطق  مـهد _ 
دراو _ت_ي  قو دو پ_س  _ت_ي ب_ سودو _ت  قاد مرد ص_ _ پووا نیباـم  دوب و  بوقعی  نب  فسویوا  ماـن  ( 31) اثوترفک
یمنو هدـیبلط  لـکوت  ار م_ م_ گ_ف_ت :  يد ؟  _ مآ _ت  قو _ن  يا رد  يار چ_ه  هک ب_ دیـسرپ  وا  زا  مردـپ  مردـپ ،  رب  دـش 

نآو _ي  فر _ شا مد ب_ه ص_د  _ ير دو خ_ زا خ_ ار  دو  _ت_ي خ_ مال _ك_ه م_ن س_ نآالا هتساوخ  هچ  يارب  ارم  مناد 
يدش قفوم  هک  تفگ  يو  هب  مردپ  مهدب ،  مالسلا  هیلع  اضر  نب  دّمحم  نب  یلع  ترضح  هب  هک  ما  هتـشادرب  دو  ار ب_ا خ_ لو  پ_

زور ك_م_ي زا چ_ن_د  _ع_د  بو _ل  كو يو م_ت_ تفر ب_ه س_ نوریب  ینارـصن  نآ  سپ  يدرک .  هک  يدصق  نیا  رد 
ارو يو گ_ف_ت ك_ه خ_ب_ر خ_ مرد ب_ه  پ_ نادا ،  _ شو لا  _ح_ شو يو م_ا خ_ _ش_ت ب_ه س_ گر ب_

 . نک لقن  يار م_ا  ب_

دو گ_ف_ت_م _ا خ_ بو مد  _ مآ دورف  يا  هناـخ  ردو  مدوـب  هتفرن  يءار  نم  ّرـس  هب  زگره  نمو  يءار  نم  ّرـس  هب  متفر  تـفگ : 
زا شیپو  لکوتم  دزن  هب  دوخ  نتفر  زا  مال پ_ي_ش  _ سلا هیلع  اضرلا  نبا  هب  مناسرب  ار  یفرـشا  دـص  نیا  _ت ك_ه  سا بو  خ_

ندش راوس  زا  ار  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نبا  هدرک  عنم  لکوتم  هک  ارم  مول ش_د  _ع_ مو ارم  ندـمآ  دـمهفبو  ارم  دسانـشب  یـسک  هکنآ 
يدر ه_س_ت_م دو گ_ف_ت_م چ_ه ك_ن_م م_ن م_ .د پ_س ب_ا خ_ _ هناـــــــــخ م_ي ب_شا مزـــــــــالمو 
زا _م_ن ن_ي_س_ت_م  يا مـال  _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضرلا _ن  با _ه  نا زا خ_ لا ك_ن_م  _ر س_ؤ  گا _ي  نار ن_ص_

_ل كو هب م_ت_ رتدوز  ربخ  نیا  _ك_ه  نآ
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رد سپ  نآ  رما  رد  یت  _ مدرک س_عا رکف  سپ  مدیـسرت  یم  نآ  زا  نم  هک  ار  هچنآ  یتداـیز  دوـش  ثـعا  _ن ب_ ياو _د  سر ب_
نیب رد  دیاش  دورب  دهاوخ  دو ه_ر ك_ج_ا  لا خ_ ار ب_ه ح_ رخ  مراذگبو  دلب  رد  مدرگبو  ار  دوخ  رخ  موش  راوس  هک  داتفا  ملد 
دوخ هسیک  ردو  مدرک  يذـغاک  رد  ار  اـهلوپ  سپ  منک ،  لا  يد س_ؤ  _ حا زا  _ك_ه  نآ نودـب  ترـضح  نآ  هناـخ  رب  موش  عـلطم 

رد دیـسر ب_ه  ات  تشذـگ  رازاـبو  هچوک  زا  هکنآ  اـت  تفر  یم  دوخ  لـیم  هب  ناویح  نآ  سپ  مدـش  دو  راوس خ_ر خ_ متـشاذگ و 
؟  تسیک هناـخ  نیا  سرپـب  هک  دو  مـالغ خ_ هب  متفگ  .درکن  تکرح  دوخ  ياـج  زا  دورب  هک  مدرک  شـشوک  سپ  داتـسیا  يا  هنا  خ_

هناخ زا  دـمآ  نوریب  یهایـس  مداخ  هاگان  یفاک ،  تسا  لیلد  نیا  مسق  ادـخ  هب  ربکا ، هّللا  متفگ :  تسا !  اضرلا  نبا  هناـخ  نیا  دـنتفگ :
، دش هناخ  لخاد  دوخو  زیلهد  رد  ارم  دیناشن  سپ  مدمآ  دورف  يآ ،  دورف  دومرف : یلب !  متفگ :  بوقعی ؟  رسپ  فسوی  ییوت  تفگو : 

دل _ن ب_ يا رد  _ك_ه  نآ لا  _ حو تسناد  ار  نم  مـسا  مداـخ  نـیا  اـجک  زا  دوـب  رگید  یلیلد  مـه  نـیا  مـتفگ  دوـخ  لد  رد  نـم 
نوریب مداخ  سپ  ما .  هدشن  دـنلب  _ن  يا _ل  خاد _ز  گر _ن ه_ مو _د  سا ار ب_ش_ن_ ن_ي_س_ت ك_س_ي ك_ه م_
مدادوا هب  ار  لوـپ  نآ  نم  راـی ، يا ب_ _ت_ه  شاذ ردو ك_ي_س_ه گ_ يا  هدرک  ذـغاک  رد  هک  یفرـشا  دـص  تفگو :  دـمآ 

رد اـهنت  هک  یلاـح  رد  ترـضح  نآ  رب  مدـش  دراو  سپ  وـش ، لـخاد  تفگو  مداـخ  نآ  تش  _ گر سپ ب_ ( 32  .) هس نیا  مـتفگو 
، دوب هتسشن  دوخ  سلجم 
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نآ رد  هک  يردق  نآ  ناهرب  زا  نم  يارب  دش  رهاظ  نم !  يالوم  يا  متفگ :  وت ؟ تیاده  ماگنهو  تقو  دیسرن  ایآ  فسوی !  يا  دومرف :
: دومرف تسا .  تیافک 

نامگ یهورگ  انامه  فسو !  يا ي_ تسا ،  ام  هعیش  زاواو  نالفوت  رسپ  دروآ  یم  مالـسا  نکلو  دروآ  یهاوخن  مالـساوت  تاهی !  ه_
_ا نا ه_م_ هّللاو !  غورد گ_ف_ت_ن_د ، ار  لا ش_م_ا  _ث_ ما دشخب  یمن  عفن  ام  یتسودو  یتسرپرسو  تیالو  هک  دنا  هدرک 
ار هچنآ  دـید  یهاوخ  هک  یتـسرد  هب  سپ  يا  هدـمآ  نآ  يارب  هک  هچنآ  يوـس  هب  ورب  اروـت ، لاـثما  ن_ف_ع م_ي ب_خ_ش_د 
هب مدیــــــسرو  _ل  كو يو م_ت_ _ت_م ب_ه س_ فر پ_س  _ف گ_ف_ت :  سو ي_ يراد .  _ت م_ي  سود ك_ه 
هک مسق  ادخ  هبو  شردپ  توم  زا  دـعب  اروا  مدرک پ_س_ر  تاقالم  نم  تفگ :  يوار  هّللا  هبه  متـشگرب .  سپ  متـشاد  هدارا  هچنآ 

ندرم زا  دعبو  دروآ  مالساواو  درم  تینار  لا ن_ص_ شرد ب_ر ح_ داد ك_ه پ_ ربخ  ارم  سپ  دوب ، یبوخ  هعیـشو  ناملـسموا 
(33  .) مشاب یم  دوخ  يالوم  تراشب  نم  هک  تفگ  یم  شردپ 

نادنخ ناوج  هزور  هس  رمع 

_ت ياور ير  _س_ن س_ع_ي_د ب_ن س_ه_ل ب_ص_ حـــــــــلاو _ با زا  _ي  سر ش_ي_خ ط_ب_ _م _  هدزا ي_
دو _ف ب_ قو لـــــــئا ب_ه  ير ق_ _م_ي ب_ص_ _م ه_شا سا ج_ع_ف_ر ب_ن ق_ هدر ك_ه گ_ف_ت :  ك_

اتوا اب  دومرف  اه ، هار  زا  یک  رد ي_ _د  يد اروا  مال  _ سلا هیلع  یقن  یلع  ماما  نسحلاوبا  هاگان  يءار ،  نم  ّرـس  رد  مدوبوا  اـب  _ن  مو
مالسلا هیلع  یلع  نب  دّمحم  هک  ار  هچنآ  يدینش  تفگ :  رفعج  دوخ ، باوخ  زا  يوش  رادیب  هکنآ  تقو  دیـسرن  ایآ  یباوخ !؟  رد  یک 

یکی يارب  زا  يزور  دنچ  زا  دعب  سپ  .اْئیَش  _ي  َ_ْبل َحَد ف_ي ق _َ ِهّللاَو ق َ_ْد  ق نم گ_ف_ت ؟  اب 
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هیلع یقن  یلع  ماـما  ترــضحو  دــندرک  توـعد  هـمیلو  نآ  ار ب_ه  _ا  مو _ت_ن_د  خا _م_ه س_ یلو _ف_ه  یل دــالوا خ_ زا 
ترـضح نآ  مار  _ت_ حا تهج  هب  دـندرک  توکـس  مدرم  دـش  دراو  ترـضح  نآ  نوـچ  سپ  دـندرک  توـعد  اـم  اـب  زین  ار  مالـسلا 

هب درکور  ترـضح  ندومن .  هدـنخو  ندرک  ملک  هب ت_ درک  عورـشو  ار  ترـضح  نآ  درکن  مارتحا  هک  دوب  سلجم  نآ  رد  یناوجو 
زا _ع_د  بو _ك_ه ت_ نآ لا  _ حو اد  _ر خ_ كذ زا  یل  _ فا _ غو یم ك_ن_ي  رپ  هدـنخ  هـب  ار  ناـهد  نـالف  يا  دوـمرفووا :

ناو ب_ع_د نآ ج_ .دوش  یم  هچ  مینیبب  مینک  رظن  دوب  دهاوخ  ام  لیلد  نیا  میتفگ  ام  تفگ :  يوار  يروبق !؟  _ل  ها زا  زور  س_ه 
نور _ي_ بو _م  يدرو ماـعط خ_ اـمو  تـسبب  نـهد  مـالکو  هدــنخ  زاو  درک  توکــس  ترــضح ،  نآ  زا  مــالک  نـیا  ندینــش  زا 
تفر كاخ  هب  زور  رخآ  ردو  درک  تافو  حبص  لوا  موس ،  زور  ردو  دش  لیلع  ناو  نآ ج_ زور ب_ع_د ك_ه ش_د  _م  يد _ مآ

(34 .)

هیفقاو کی  تیاده  تلع 

نم ّرــــــس  _ل  ها زا  _م_ه ي_ك_ي  یلو رد  _م  يد در س_ع_ي_د گ_ف_ت ج_م_ع ش_ _ث ك_ يد _ي_ز ح_ نو
تلالج هظحالمو  ندومن  حازم  ندرک و  يزاب  هب  درم  درک  عورش  سپ  تشاد  فیرـشت  زین  دّمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  ترـضح  يءار 

هبو دروخ  دـهاوخن  ماـعط  نیا  زا  درم  نیا  اـنامه  دومرفو : درکور ب_ه ج_ع_ف_ر  ترـضح  سپ  دومنن  ار  ترـضح  نآ  مارتحاو 
رگید تفگ :  رفعج  دـندروآ ، ماـعط  ناوخ  سپ  .درک  دـهاوخ  صغن  اروا م_ _د ك_ه ع_ي_ش  سر یم  وا  هب  يربـخ  يدوز  نیا 

درم نـیا  هـک  مـسق  ادـخ  هـب  مالــسلا ،  هـیلع  دّـمحم  نـب  یلع  لوـق  دـش  لـطا  دو ب_ _د ب_ هاو ير ن_خ_ نـیا خ_ب_ زا  دــعب 
ما يو ط_ع_ _ت ب_ه س_ فرو ندرو  ما خ_ يار ط_ع_ ار ب_ دو  _ت خ_ سد ش_س_ت 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 2044 

http://www.ghaemiyeh.com


ما يالا ب_ زا ب_ هک  تردام  هب  ار  دوخ  ناسرب  تفگو :  دـش  دراو  لزنم  رد  زا  نانک  هیرگ  شمـالغ  هاـگان  لاـح  رد ه_م_ي_ن 
دوـب مهاوـخن  _ف  قو لـئا ب_ه  رگید ق_ هّللاو !  تفگ :  درک  هدـهاشم  نیا  نوـچ  رفعج  تسا ،  گرم  لاـح  ردو  داـتفا  _ه  نا خ_

(35  .) مدومن داقتعا  ترضح  نآ  تماما  هبو  مدرک  عطق  هیفقاو  زا  ار  دوخو 

ناوج نتفای  تاجن 

یلا ك_ه رد ح_ دیـسر  مالـسلا  هـیلع  يداـه  ترــضح  تمدـخ  يدرم  هـک  هدرک  تـیاور  بوـشآ  _ن ش_ه_ر  با _م _  هدزاود
_ع ضو نال م_ اروا ف_ _ش_ب  ماو _د  نا هتفرگ  امـش  تبحم  تهج  هب  ارم  رـسپ  هک  درک  ضرعو  دیزرل  یمو  دوب  نا  _ سر ت_

يزیچ نآ  درک : ضرع  یهاوخ ؟  یم  هچ  دومرف : ترـضح  .دننک  یم  نفد  اروا  نآ م_ح_ل  _ر  يز ردو  _ك_ن_ن_د  فا م_ي 
هبوربوا رب  تسین  یکاـب  دوـمرف : مبلاـط ،  ار  دوـخ  _د  نزر _ت_ي ف_ مـال ي_ع_ن_ي س_ _د ، هاو رداـمو م_ي خ_ ردـپ  هـک 

ناجرـسپ يا  تفگوا :  دزن  دمآ  شرـسپ  دش  حبـص  نوچ  .و  دز ت_ _د ن_ يآ ادر م_ي  تر ف_ _ت_ي ك_ه پ_س_ سرد
نم دز  _د ن_ ند _ مآو _ب_ شو _ خو هزیکاـپ  رفن  هد  دنتـسب  ارم  ياهتـسدو  دـندنک  ارم  ربـق  نوچ  تفگ :  تسیچ ؟  تا  هصق  نم ! 
اروت دهاوخ  یم  هک  یسک  نآ  ینعی  دوش  بولطم  بلاط  رگا  دنتفگ : ار ، دوخ  هیرگ  ببس  متفگ  نم  دندیـسرپ ، نم  هیرگ  ببـس  زاو 
هیلع هّللا  یلـص  ربمغیپ  تبرت  تمزالمو  يور  یم  نوریب  رهـش  زاو  ینک  یم  رایتخا  درجتو  دوش ت_ هدنکفاوا  دنک  كاله  دـنکفیب و 

_ش_ن_ي_د نو هو  يدـنلب ك_ زا  اروا  دـندنکفاو  ار  بجاـح  دـنتفرگ  سپ  يرآ !  متفگ :  ینک ؟  یم  راـیتخا  ار  مل  _ سو هـلآو 
ار ب_ه ند م_ _ مآ نور  دنرظتنم ب_ي_ کنیاووت  دزن  ارم  دندروآو  ار  رفن  هد  نآ  مدرم  دندیدنو  اروا  عزج  يدحا 
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نآ داد  _ب_ر  خو مـال  _ سلا _ه  یل ما ع_ _ ما دز  هـب ن_ شردــپ  دــمآ  سپ  تـفرو ،  شردــپ  اـب  درک  عادو  سپ  ناـشیا .  يوـس 
ناـنچو ناـنچو  دـندنکفا  ار  ناوـج  نـالف  هـک  دـنتفگ  یم  مـه  اـبو  دــنتفر  یم  هلفــس  درمو  شرــسپ  لا  ار ب_ه ح_ تر  ح_ض_

(36  .) میناد یم  ام  هک  ار  هچنآ  دنناد  یمن  ناشیا  دومرف : یمو  درک  یم  مسبت  مالسلا  _ه  یل ما ع_ _ ماو _د  ندر ك_

 : گ_ف_ت ك_ه  ير  ج_ع_ف_ _م  _شا هو _ با زا  هدر  ك_ نا  ب_ي_ يد  _ نوار ق_ط_ب  _م _  هدز س_ي_
هداد لزنم  هدنناوخ  ياهغرم  نآ  ردو  نآ  راوید  رود  ددرگب  باتفآ  هک  يوحن  هب  راد  هکبش  دوب  هدرک  انب  یسلج  _ل م_ كو م_ت_

دش یمن  هدین  _ شو _ن_د  يو _ي گ_ موا هک چ_ه ب_ه  دینش  یمن  سپ  سلجم  نآ  رد  تسـشن  یم  دوبوا  مالـس  زور  سپ  دوب 
ناغرم دـمآ  یم  سلجم  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  یقن  یل  ما ع_ _ ما تر  نوچ ح_ض_ سپ  ناـغرم ،  ياهادـص  زا  دـیوگ  یم  هچوا  هک 

یم نوریب  سلجم  زا  ترضح  نآ  نوچو  تشگ  یمن  هدینش  اهغرم  نآ  زا  تو ي_ك_ي  يوحن ك_ه ص_ هب  دندش  یم  تکاس 
اهکبک زا  ددع  دـن  _ل چ_ كو دز م_ت_ دو ن_ _ بو ندر ،  اد ك_ _د ب_ه ص_ ندر عور م_ي ك_ _ه_ا ش_ غر تفر م_
هلتاقم مه  اب  دـندرک  یم  عورـش  اهنآ  تفر  یم  بانج  نآ  نوچو  دـندرک  یمن  تکرح  اـهنآ  تشاد  فیرـشت  ترـضح  نآ  هک  یتقو 

(37  .) ندرک

مالسلا هیلع  يداه  ترضح  زا  هلوقنم  هزجوم  هملک  دنچ  رکذ  رد  مراهچ :  لصف 

، ار دوخ  دیدنسپو  دوخ  زا  دش  دونـشخو  یـضار  هک  ره  ( 38 ( ؛  هیلع نوطخاسلا  رثک  هسفن  نع  یـضر  نم  مالـسلا :  هیلع  لاـق  لوا _ 
.وا رب  ناکانمشخ  دوش  رایسب 

 : يدعس زا  رعش  هس  نیا  لقن  اجنیا  رد  تسا  بسانم  دیوگ : ریقف 

یسک دیاین  رد  ناسک  مشچ  هب 

یسب دیامن  یگرزب  دوخ  زا  هک 

ترکش دنیوگب  اتوگم 
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رازه

رادم عقوت  سک  زا  یتفگ  دوخ  هچ 

هاگن دوخ  رد  دنا  هدرکن  ناگرزب 

ِعِزا _ جـِْلل ٌهَد َو  _ِ حاو ِ_ِر  ّ_با صِلل َ_ه  ُ_ص_ي_ب ْملَا مـال ( :  _ سلا _ه  یل َلا ع_ ق_ مود _  هاوـخم  نـیب  نتـشیوخ  زا  ینیبادـخ 
(39 _) .) ِنا ع ِ_ت_ _ن ثِإ

 . تسا اتود  هدننک  عزج  ياربو  تسا  یکی  هدننک  ربص  صخش  تبیصم  دومرف :

دوباـن تبیـصم  رگید  تساوا و  رب  هدراو  تبیـصم  یکی  هدـننک ،  عزج  تبیـصم  ندوـب  اـتود  ار  _ ها ظ_ _د : يو ف_ق_ي_ر گ_
ینعی باوَّثلا ؛  َمِرُح  ْنَم  َباـص  _ ْملا َّنِا  _َ ف تـسا :  تاـیاور  ضعب  رد  هکناـنچ  وا ؛ یباـت  یبو  عزج  تـهج  هـب  تـساوا .  رجا  ندـش 
يارب هک  يذغاک  رد  ملسو  هلآو  هیل  هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  _ض_ حو .دنام  هرهب  یب  باوث  زا  هک  تسا  یسک  هدز  تبیـصم 

 : هدومرف شدنزرف ،  توم  هبوا  تیزعت  رد  هتشون  ذاعم 

ٍروُر َو _ُ َ_ٍه َو س ْ_ط ِ_ب یف غ ِهـِب  ُهـّللا  َکـَـعَّتَم  ِهَعَدْوَتـْـسُْملا  ِهیراوَـع  ِهَـئینَْهلا َو  ِهـّللا  ِبِهاوــُم  ِ_ْن  ُ_َك م ْ_ن ِبا َنا  َ_ْد ك_ َو ق ) 
ّنَعَم _ْ َ_ج تـال _َ ْ_َت ف َ_ب َ_س ْ_ت حاَو َتْرَبَص  ْنِا  يدُْـهلا  ُهَمْحَّرلا َو  ُهولَّصلا َو  ٍری  َ_ث_ ْ_ٍر ك جَا _ِ ْ_َك ب ِ_ن هَُض م _َ َ_ب ق

(40  ( .) َکَت افام  یلَع  َمَْدنَت  َكُرْجَا َو  ََکل  َِطبْحَیَف  ِْنیَتَبیصُم  َْکیَلَع 

 : تیاور اما  تیاکح .  کیو  تیاور  کی  هب  منک  یم  افتکا  اجنیا  رد  نمو  تسا  رایسب  ربص  باوثو  حدم  رد  تایاکحو  تایاورو 

دننک ربق  رد  لخاد  ار  نو م_ؤ م_ن  _ت ك_ه چ_ سا لو  مال م_ن_ق_ _ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ زا ح_ض_ _ا  نا ه_م_
دو _ شوا فر ب_ر  _ش_ موا نا  _س_ حا ییوـکین و  ینعی  ّربووا  پـچ  فرط  رد  تاـکزو  دوـش  عـقاووا  تـسار  فرط  رد  زاــمن 

زاـمن هب  دـیو  _ن_د ص_ب_ر گ_ لا ب_ي_يا ؤـس  کـلمود  یتـقو  سپ  .دریگ  رار  يا ق_ _ي_ه  حا ردوا ن_ _ب_ر  صو
(41) .وا دزن  متسه  نم  نآ  زا  دیدش  زجاع  هاگره  سپ  دینک  يرادهاگن  ار  تیم  ینعی  ار ، دوخ  بحاص  امش  دیبایرد  ّربو  تاکزو 
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 : تیاکح اماو 

دننک سبح  یکیرات  ياج  رد  اروا  درک  رماو  درک  بضغ  میکح  رهمجرزب  رب  يرـسک  _ت ك_ه  سا لوقنم  خیراوت  یـضعب  زا  سپ 
لاح زاو  دریگ  _رب  خوا زا  هک  داتـسرف  ار  یـسک  يزور  تشذـگبوا .  رب  لاـح  نآ  هب  زور  دـنچ  سپ  دـنیامن  دـنب  اروا  نهآ  دـیق  ردو 

_ن ت_ن_گ_ي يا ردو  ت_ گ_ف_ت :  دــید ، هدــیمرآ  سفنو  هداــشگ  هنیــس  اــب  اروا  دــمآ  لوـسر  نآ  نوـچ  دــسرپبوا 
گ_ف_ت _ي م_ي ك_ن_ي !  نا _ گد _ نز یخارفو  شیاسآ  رد  هک  یتسه  نانچ  نکلو  یـشا  _خ_ت_ي م_ي ب_ سو

شوـخ لاـح  نـیا  هـب  ارم  مرجـال  ما  هدرک  لامعتـسا  ار  نآو  زا ش_ش چ_ي_ز  ما  هدر  _ت ك_ سرد _ي  نو م_ن م_ع_ج_ : 
 . میرب نآ  زا  عافتنا  مه  ام  دیاش  مینک  لامعتسا  اهالب  رد  هک  امرفب  زین  ام  میلعت  ار  نوجعم  نآ  هک  تفگ  هتشاذگ . 

هچره _ك_ه  نآ مود  _ت ،  سا _ل  جو _د ع_ز  نواد دا ب_ه خ_ _ت_م_ عا ي_ك_ي  نآ ش_ش چ_ي_ز ، دو : _ مر ف_
رگا هکنآ  مراهچ  دنک ، نآ  لامع  _ت_ سا مدآ م_م_ت_ح_ن  هک  تسا  يزیچ  نیرتهب  ربص  هکنآ  موس  دش ، دهاوخ  هدش  ردـقم 

هب ات  تعاس  زا  هکنآ  مشـش  دشاب ، رت  تخـس  تبیـصم  نآ  زا  دو ك_ه  دراو ش_ یتبیـصم  دـیاش  هکنآ  مجنپ  منکب ،  هچ  منکن  ربص 
(42) .دندومن مارتحا  ارواو  دندرک  اهر  دنبو  نادنز  زا  اروا  درک  رما  دنداد  عالطا  يرسک  هب  ار  بلطم  نیا  نوچ  تسا .  جرف  تعاس ، 

 . تسا نانادان  تفصو  نادرخیب  یشنم  شوخ  یگدوهیب  ( 43 ( ؛ )  ِلاّهُْجلا ُهَعانَص  ِءاهَفُّسلا َو  ُهَهاکَف  ُلْزَْهلَا  مالسلا ( :  هیلع  َلاق  موس _ 

اب لزه  _ر  گاو _د  مـال ب_شا لز ب_ا  _ت ك_ه ه_ سا _ي  ترو رد ص_ _ن م_ع_ن_ي  يا _د : يو ف_ق_ي_ر گ_
 ، یگرخسمو سوسفو  دنخشیر  ینعی  تسا  خسن  ضعب  رد  هکنانچ  دشاب  هزمه 
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_ت سا نا  _ تر _س_ت ف_ط_ پو _شا  بواو لذارا  هو  _ن ع_م_ل ش_ي_ يا یکـــــــــــــــشو ن_ي_س_ت ك_ه 
ن_ي_س_ت ير  _ ثا _ي  _يا نادو ع_ق_ل  زاو  ير  خ_ب_ نا  _م_ يا و  _ن  يد زا  ار  ع_م_ل  _ن  يا _ب  حا _ صو

 . تسا روجهموا  زا  تیناسنا  مانو  رود  تیناسنا  لزنم  زا  رایسب  لحارم  _ه  بو

(44 (؛ )  مِاعَّطلا ِبیط  یف  ُدیزَی  ُعوُْجلا  ِمانَْمِلل َو  َُّذلَا  ُرْهَّسلَا  مالسلا ( :  _ه  یل َلا ع_ ق_ مرا _  چ_ه_

یبوـخ و رد  دــنک  یم  داــیز  یگن  _ سر _ گو ار  باو  _ت خ_ سا هد ت_ر  _ذ ك_ن_ن_ يذــل يراد  ب_ي_ دو : _ مر ف_
 . ماعط یگزیکاپ 

(45 (؛ )  َکُعَْفنَی ٌبیبَحال  َکُعَنْمَی َو  ٌبیبَطالَف  َِکلْهَا  ْيَدَی  َْنَیب  َکَعَرْصَم  ْرُکُْذا  مالسلا ( :  هیلع  َلاق  مج _  پ_ن_

دوــخ لـــها  _ل  _ي_ن م_ق_با مز يا ب_ر  هد  هد ش_ _ك_ن_ فا ار ك_ه  _ت_ي  قو نآ  دا ك_ن  ي_ دو : _ مر ف_
 . لاح نآ  رد  اروت  دناسر  عفن  هک  یتسود  هنو  ندرم  زا  اروت  دنک  عنم  هک  تسین  یبیبط  سپ 

هب یمدآ  راــضتحا  لاــح  _ش ب_ه  _يا مر _ن ف_ يا رد  تر  هدو ح_ض_ _ مر هرا ف_ _ شا ك_ه  _د : يو فــل گ_ م_ؤ 
(46 (؛ )  ٍقار َ_ْن  ِ_َي َو ق_ي_َل م قارَّتـلا َ_ِت  َغل _َ اِذا ب دـیجملا (  همـالک  یف  هدومرف  هراـشا  نآ  هب  یلاـعت  قح  هک  یلاـح  ناـمه 
هدنیامن ب_ه جالعو  هیعدا  هب  هدننک  نوفا  تسیک  دنیوگ  رضتحم  ناسک  ینعی  دوش  هتف  _ گو ندر  هربنچ گ_ هب  حور  دسرب  نوچ 
(47  ( ) ُقارِْفلا ُهَّنَا  ّنَظ  َو  نارین (  هب  باذع  هکئالم  ای  نامسآ  هب  دنزاس  یقترم  اروا  تمحر  هکئالم  ایآ  هکئالم :  دنیوگ  ای  _ه ،  يودا

جـالع هدـنب  هک  هدـمآ  ثیدـح  ردو  تسا .  تقراـفم  هدـش  لزاـنوا  هـب  هـچنآ  _ق_ي_ن ك_ن_د م_ح_ت_ض_ر ك_ه  يو
دا _ بو رب ت_ دنیوگ  دننک و  مالـس  رگیدـکی  ربوا  ياهلـصفم  زا  _ك_ه ه_ر ي_ك  نآ لا  _ حو گر ك_ن_د  دـئاد م_ ش_

ِتَّفَْتلا َو  تمایق (  زور  اتوت  زا  نمو  نم  زا  يوش  یم  اد  مال ج_ س_
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لو زا ه_ وا  _يا  ها ي_ع_ن_ي پ_ وا ، قا  قا م_ح_ت_ض_ر ب_ه س_ _پ_ي_چ_ي_د س_ بو ( 48  ( ) ِقاّسلِاب ُقاّسلا 
تدش هب  توم  تدش  دوش  عمج  هک  تسا  نآ  ینعم  دنا  هتفگ  یـضعبو  دـچیپ ، مه  رد  ندـن  نا ك_ _خ_ت_ي ج_ سو گر  م_

 . ترخآ

_ن م_ح_ل ن_ق_ل يا رد  ار  _ف  ير _يا ش_ عد _ن  يا مد  _ يد _ب  سا _ن_ك م_ن_ يا _د : يو ف_ق_ي_ر گ_
: دننک لئان  ار  دو  نآ خ_ ند  _ ناو _ن ب_ه ف_ي_ض خ_ ير _ ظا ك_ن_م ت_ا ن_

َِکئا َو َ_ط_ ِ_ْن ع ْ_ن_ي م ِ_س ُ_ؤ ي َْفیَک ت یهِلا  َِکب ، ٍهَِقث  یلَع  ُُهتْدَـصَق  ْدَـق  َکـْنِم َو  ٍهَْبیَِخب  َکـِباب  ْنَع  ُرُدْـصَا  َْفیَک  یهِلا  ) 
ُْتیَْضفَا ُلَمَالا َو  یّنِم  َعَطَْقنا  ُلَمَْعلا َو  َّیَلَع  َرِظُح  ُنینَالا َو  َّدَتْـشَا  اَِذا  ینْمَحْراَو  ِدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَحَم َو  یلَع  ِّلَص  َِکئاعُِدب ، ینَتْر  _َ مَا َ_ْد  ق

یمـْـسِج َو َِیَلب  یمـْـسا َو  َیـُِـسن  ُبارُّتـلا َو  َّیَلَع  ِیثُـح  ُباـْبحَالا َو  ْ_ُل َو  هَـالا َ_ن_ي  عَّدَو ُنو َو  _ُ ُ_ي عـْلا َّیلَع  ْتََـکبَو  ِنوـُنَْملا  َیِلا 
ُهَیاکِـش َْتلاط  ُِملاظَْملا َو  َّیَلَع  َْتلْوَتْـساو  ُِمثاَْملا  یّنِم  تَرَهَظ  .ٌرِکاذ َو  ینْرُکْذَـی  َْمل  ٌرئاز َو  ینْرُزَی  ْمَلَف  يْربَق  َرِجُه  يرْکِذ َو  َسَمَط  _ْ نا

َِکناسْحَا َو َِکلْضَِفب َو  یّنَع  یمو  _ُ ُ_ص ِضْراَو خ ِدَّم  _َ ُ_ح ِلآ م ٍدَّم َو  _َ ُ_ح یل م _َ َّمُهّللا ع ِّلَص  ِمُولْظَْملا ، ُهَوْعَد  ْتَلَصَّتا  ِموُصُخلا َو 
_ا بئا ابینُم ت_ َُکْتیَتَا  ْدَق  ِیتاِعبَت َو  یِمثءاَم َو  ْتَیَِقب  _ي َو  تاَّذل ُما  _ّ يَا َ_ْت  َ_ب هَذ _ي  هِلا ِ_َك ، ناو _ْ ضِر َكِْوفَِعب َو  َّیَلَع  ْدُـج 

(49  ( .) ُمیحَّرلا ُباوَّتلا  َْتنَا  َکَّنِا  َّیَلَع  ُْبت  یتَّلَز َو  ْرِفْغاَو  یتَعْوَر  ْنِمآ  َّمُهّللَا  اَِبئاخال ، امورْحَم َو  ینَّدُر  _َ تال _َ ف

نم لاح  زا  هگآ  ییوت  یهلا 

نم لاوحاوت  شیپ  تسا  نایع 

همه زاونلد  مرک  زا  ییوت 

همه زاس  هراچ  یگراچیب  هب 

سک هب  يدیما  ار  یسکره  دوب 

نکم مراوخ  هک  تزع  هب  یهلا  سبو  تساوت  تمحر  زا  نم  دیما 

نکم مراسمرش  هنگ  مرج  هب 

لوبق رو  ینک  در  متعاط  رگا 

لوسر لآ  نامادو  تسدو  نم 

 : مالسلا هیلع  َلاق  مشش _ 
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(50  ( :) َِکلاِبب ُرُطْخَیال  ام  َکیُرت  ُریداقَْملَا  ) 

.وت لد  هب  دوب  هدرکن  روطخ  هک  ار  ییاهزیچوت  هب  دنایامنب  هدش  ریدقت  هک  ییاهزیچو  تاردقم  ینعی 

ياه عبط  رد  دنک  یمن  ریثءات  تمکح  دومرف  ( 51 (؛ )  ِهَدِسافلا ِعابِطلا  ِیف  ُعَْجنَتال  ُهَمْکِْحلَا  مالسلا ( :  هیل  َلا ع_ ق_ ه_ف_ت_م _ 
.دساف

او _ قـِل _ْ َ_ع تـال هدوـمرف ( :  مالـسلا  هیلع  نـینم  ؤـملاریما  ترـضح  هـک  تـسا  هظحـالم  نـیمه  ب_ه  _د : يو ف_ق_ي_ر گ_
هک هدــش  دراوو  .ار  رهاو  نا ج_ _ كو _ه_يا خ_ ندر رد گ_ دـــینکن  هــتخیوآ  ینعی  ( 52 ( ؛ )  ِریزاـنَْخلا ِقاـنْعَا  یف  َرِهاو  _َ جــْلا

يا ب_ن_ي دو : _ مر _ فو _ل  یئار _ سا نا ب_ن_ي  رد م_ي_ ند  _ ناو هبطخ خ_ هـب  داتـسیا  مالـسلا  هـیلع  یـسیع  ترـضح 
ملظ هنرگو  شلها ،  زا  ار  نآ  دـینکن  عنمو  تمکح ،  رب  دـیا  هدرک  ملظ  هن  رگاو  دـینکن ، ثیدـح  لاـهج  يارب  ار  تمکح  لیئارـسا ! 

(53) .ار ناشیا  دیا  هدرک 

 ( : لاق ْنَم  َداجَا  ْدََقل  َو  ) 

اسْرَغ ٍَهبُْرت  ِّلُکِل  ُهَّنِا 

اُّسا ٍءاِنب  َّلُِکل  َو 

َناجِیْتلا ُّقِحَتْسَی  ٍسْءاَر  ُّلُک  ام  َو 

(54) ِنایَْبلا َهَدافَا  ُّقِحَتْسَی  ٍهَعیبَط  ُّلُکالَو 

( ( 55 :) ٌْبلَک ِهیف  اَْتَیب  َهَِکئالَْملا  ُلُخْدَتال  مالسلا :  هیلع  ُِملاْعلا  َلاق  ) 

ینکن ات  هتشرف  دیآرد  یسک 

راوید زا  تروصو  رود  رد  گس ز 

ْ_ُن بَّتلا _َ ِما ف _ نَِالل ِّد  _َ ُ_ع ِرا م _ مِّثلا َُّبل  َّنَا  امَک  َلـیق  ْدَـقَف  ُُهنْهِذ  ُهُعَـسَی  ُهُمْهَف َو  ُهُُغْلبَی  ٍرادـْقَم  یلَع  ُهَعَم  ْرِـصَْتقاَف  َّدـُبال  َناـک  ْنِاَـف  ) 
 ( . انْغَِالل ِم ٌَهلوُعْجَماهُروُُشق  ِباْبلَالا َو  يِوَِذل  ُّدَعُم  ِهَمْک  _ِ ْحلا ُُّبل  _َ ِما ف ِالل ن_ع_ ٌحا  ُ_ت_ م

ير ب_ه ناـمگ ب_د ب_ هک  تسا  مارح  سپ  روـج  رب  درک  هـبلغ  لدـع  هـک  دـشاب  یناـمز  هاـگره  دوـمر : ف_ ه_ش_ت_م _ 
هک يدحا  يارب  تسین  سپ  لدع  رب  دنک  هبلغ  روج  هک  دشاب  ینامز  هاگرهو  وا ؛ يدب  هب  ینک  ادیپ  مل  _ك_ه ع_ نآ يد ت_ا  _ حا

ار نآ  دنیبب  هکنآ  ات  يدحا  هب  درب  یبوخ  نامگ 
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 : منک لقن  _ن_ج_ا  يا رد  ار  _ن خ_ب_ر  يا مد  _ يد _ب  سا ك_ه م_ن_ _د : يو فل گ_ م_ؤ  ( 56  ) .وا زا 

_د هاو _ر خ_ ها یک ظ_ امـش  قح  تلود  هک  دیـسرپ  مالـسلا  هیلع  رقاـب  دّـمح  ما م_ _ ما زا  نار ك_ه  زا ح_م_ هد  _ت ش_ ياور
نا _ش_ يا لاو  _ حا زا  يراد و  ناـــیا  _ن_ شآو ناردار  _ بو نا  _ت_ سودو ت_ نار !  يا ح_م_ دو ك_ه  _ مر ف_ ش_د ؟

ب_ه در ، _د ك_ ناو جورخ ت_ قــح  ماــما  هـک  تـسین  یناــمز  ناــمز  نــیا  تــسناد  یناوــت  ار م_ي  دو  نا خ_ _ مز لاو  _ حا
لا ؤسوا  زاو  دوخ  ردـپ  ملع  رد  دومن  تبغر ن_م_ي  هک  تشاد  يرـسپو  قباس  ناـمز  رد  اـملع  زا  دوب  یـصخش  هک  _ت_ي  سرد

دیسر ملاع  درم  نآ  گرم  سپ  دومن  یم  ذخاوا  زا  ملعو  درک  یم  لا  ؤسوا  زاو  دمآ  یم  هک  تشاد  يا  هیاسمه  ملاع  نآو  درک  یمن 
_تب غر _م  كو مـل م_ن  زا ع_ يدر  _ذ ن_ك_ خاو ت_ كر م_ن !  يا پ_س_ _ف_ت :  گو ار  دوـخ  دـنزرف  دـیبلط  سپ 

، درک یم  ظفحو  دومن  یم  ذـخا  ارم  ملعو  درک  یم  لا  ؤس  نم  زا  هک  تسا  يا  هیاـسمه  ارمو  يدیـسرپن  يزیچ  نم  زاو  نآ  رد  يدوب 
يدزیا تمحر  هب  ملاع  نآ  پ_س  دیناسانـش ، ارواو  داد  ناشن  ارواو  نم  هیاسمه  دزن  هبورب  نم  ملع  هب  دوش  جایتحا  ارو  _ر ت_ گا

: دنتفگ ملاع ،  نآ  لاوحا  زا  درک  لا  ؤس  باوخ  ریبع  يار ت_ زاو ب_ دید  یباوخ  نامز  نآ  هاشداپ  سپ  .دـناموا  رـسپو  دـش  لصاو 
مزالم نوچ  .دیبلط  ار  رـسپ  نآ  سپ  تسا ،  هدـناموا  زا  يرـسپ  یلب  دـنتفگ : تسا ؟  هدـنام  يدـنزرف  وا  زا  ایآ  هک  دیـسرپ  .دـش  توف 

_ر گاو مراد  _ي ن_ مل نمو ع_ دـهاوخ  یم  ار  نم  هچ  يارب  زا  هاشداپ  هک  مناد  یمن  هّللاو !  تفگ :  دـمآوا  بلط  هب  ها  _ شدا پ_
زا م_ن س_ؤ
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نآ هناـخ  هـب  تـفرو  دــمآ  شداـی  هـب  شردــپ  _ي_ت  صو لا  _ن ح_ يا رد  پ_س  _م ش_د ، هاو او خ_ _ سر یلا ك_ن_د 
مردپو تسا  هتساوخ  ارم  بلطم  هچ  يارب  زا  هک  مناد  یمنو  تسا  هدیبلط  ارم  هاشداپ  تفگ :  دوب ، هتخومآ  ملع  شردپ  زا  هک  صخش 

ارو ها ت_ _ شدا مناد پ_ یم  نم  تفگ :  درم  نآ  میاـیبوت .  دزن  هب  یملع  هب  موش  جاـتحم  رگا  _ت ك_ه  سا هدر  _ر ك_ ما ارم 
دوــش لــصاحو  يار ت_ زا ب_ _چ_ه  نآ _م  هد ارو خ_ب_ر  _ر ت_ گا _ت  سا هد  _ي_ بـل را ط_ يار چ_ه ك_ زا ب_

هب دنک  افو  هک  تفرگوا  زا  _ن ب_با  يا رد  يا  هتشونو  داد  دنگوس  اروا  سپ  یلب ،  تفگ :  درک ؟ یهاوخ  تمسق  دوخو  نم  نایم 
هچ نامز  نیا  هک  دسرپبوت  زا  هک  تسا  هدیبلط  اروتو  _ت  سا هد  _ يد _ي  باو هاشداپ خ_ هک  تفگ  سپ  تسا ،  هدرک  طرش  هچنآ 

بلطم هچ  يارب  زا  اروت  نم  هک  دیسرپ  تفر  هاشداپ  سلجم  هب  رـسپ  نوچ  سپ  تسا  گرگ  نامز  هکوگب  باوج  ردوت  تسا ،  نامز 
 ، یتفگ تسار  تفگ :  ها  _ شدا پ_ _ت ،  سا نا  _ مز هچ  نیا  هک  يا  هدید  هک  یباوخ  يارب  زا  يا  هدـیبلط  ارم  تفگ :  ما ،  هدـیبلط 

سپ دـندادوا  هب  هزیاج  هک  درک  رما  هاشدا  پ_س پ_ _ت .  سا گر  نامز گ_ تفگ :  تسا ؟  نامز  هچ  ناـمز  نیا  هکوگب  سپ 
_ن يا هکنیا  زا  شیپ  دـیاش  تفگو  دادـن  صخـش  نآ  هب  يا  هصحو  درکن  دوخ  طرـش  هب  اـفوو  تشگرب  هناـخ  هبو  تفرگ  ار  هزیاـج 

منک لا  در س_ؤ  نآ م_ زا  مو ك_ه  جا ن_ش_ _گ_ر م_ح_ت_ يد را  _ بو مر  ما ك_ن_م ب_م_ي_ ار ت_م_ لا  م_
.

دیبلط ار  رسپ  نآو  داتسرفو  دید  رگید  باوخ  هاشداپ  تشذگب  نیا  زا  یتد  نو م_ پ_س چ_
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ها _ شدا دزن پ_ هب  هک  مرادـن  یملع  نم  تفگ :  دوخ  اـبو  درکن  دوخ  دـهع  هب  اـفو  هک  نا ش_د  نآو پ_س_ر پ_ش_ي_م_
_ك_ر موا _ك_ه ب_ا  نآ لا  _ حو لا ك_ن_م  _ؤ  سوا زاو  مور  مـــــــــــلا ب_ نآ ع_ دز  _ه ب_ه ن_ نو _گ_ چو مور 
هب مور  یم  _گ_ر  يد را  لا ب_ مدر پ_س گ_ف_ت ب_ه ه_ر ح_ دو ن_ك_ _ا ب_ه ع_ه_د خ_ فوو مدر  ك_
دزن سپ  .دنکب  نم  میلعت  هک  دیاش  _ا ك_ن_م  فو _ب_ه  تر نیا م_ رد  هک  مروخ  یم  دنگوس  زابو  مبلط  یم  رذع  وا  زاووا  دزن 

هدـنکارپ همه  دوـب  نم  تسد  رد  هچنآو  مدرک  _ نو نا ت_ _ا ب_ه پ_ي_م_ فوو مدرک  هچنآ  مدرک  تـفگو :  دـمآ  ملاـع  نآ 
نکم مورحم  ارم  هک  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  اروت  وت ، هب  ما  هدش  جاتحم  نونکاو  تسا  هد  _ نا تسد ن_م_ رد  يزیچو  تسا  هدـش 

دوـخووت ناـیم  دـیآ  نم  تسد  هب  هبترم  نیا  رد  هچنآ  هک  مروـخ  یم  دـن  _ گو _ سوو نا م_ي ك_ن_م ب_ا ت_ _ي_م_ پو
زا _د  لا ن_م_يا _د س_ؤ  هاو زیچ م_ي خ_ هچ  يارب  زا  هک  مناد  یمنو  تسا  هدیبلط  ارم  هاشداپ  زین  تقو  نیا  ردو  منک  تمـسق 
هک تسا  هدید  هک  یباوخ  زا  زاب  دنک  لا  _ؤ  سو زا ت_ _ت ك_ه  سا هد  _ي_ ارو ط_بل ت_ ملا گ_ف_ت :  نآ ع_ م_ن . 

يارب زا  هک  دیـسرپوا  زا  _ل ش_د  خاد ها  _ شدا سل پ_ نوچ ب_ه م_ج_ سپ  تسا .  دنفـسوگ  ناـمزوگب  تسا  ناـمز  هچ  نیا 
هاشداپ تسا ؟  نامز  هچ  هک  ینک  لا  ؤس  نم  زا  هک  یهاو  _ي خ_ مو يا  هد  _ يد _ي  باو خ_ تفگ :  ما ؟  هدـیبلط  اروت  يراک  هچ 

هب هل  هک ص_ دومرف  هاشداپ  سپ  تسا .  دنفـسوگ  نامز  تفگ :  تسا ؟  نامز  هچ  هکوگب  نونکاو  تسار گ_ف_ت_ي  تفگ : 
هک دش  ددرتم  تشگرب ،  هناخ  هب  نوچو  دندادوا 
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مزعووا هب  موشن  جاتحم  نیا  زا  دعب  نم  دیاش  تفگ  رایـسب  رکفت  زا  دـعب  سپ  دـهدن ، اروا  هصحو  دـنک  رکم  ای  ملاع  هب  دـنک  افو  ایآ 
.دنکنوا دهع  هب  افوو  دنک  ردغ  هکنآ  رب  درک 

نآ دزن  هب  هنوگچ  ردغ  هب  _ تر _ مود زا  دعب  تفگو  دوخ  ردغ  زا  دش  مدان  رایسبوا  سپ  دیبلط  اروا  هاشداپ  رگید  یتدم  زا  دعب  سپ 
هب نوچ  سپ  دورب ، ملاـع  نآ  دزن  هب  هک  تفرگ  رارق  نآ  رب  شیءار  زاـب  میوگب ،  هاـشداپ  باوج  هک  مرادـن  یملع  دوـخو  مورب  ملاـع 
در مهاوـخ ك_ اـفو  هبترم  نیا  رد  تفگو :  دـنکوا  مـیلعت  زاـب  هـک  درک  ساـمتلاو  داد  دـنگوس  اد  اروا ب_ه خ_ دیـسروا  تمدـخ 
نآ پ_س  راذ ، لا م_گ_ _ن ح_ يد ار ب_ _ مو _م ك_ن  حر در ب_ر م_ن  _م ك_ هاو _گ_ر م_ك_ر ن_خ_ يدو

نامز نیا  هک  تسا  هدید  هک  یباوخ  زا  لا ك_ن_د  هک س_ؤ  تسا  هدـیبلط  اروت  زاب  تفگو :  تفرگوا  زا  اه  هتـشونو  نامیپ  ملاع 
راـک هچ  يارب  زا  هک  _ي_د  سر _ پوا زا  _ت  فر ها  _ شدا سل پ_ نوـچ ب_ه م_ج_ تساوزارت ،  ناـمزوگب  تسا  ناـمز  هـچ 

ناـمز هچ  نیا  هک  یـسرپب  یهاوـخ  یمو  يا  هدـید  _ي ك_ه  باو يار خ_ يا ب_ هد  _ي_ ارم ط_بل تفگ :  ما ؟  هدـیبلط  اروـت 
_د ندادوا هب  هلص  هک  درک  رما  سپ  تساوزارت .  نامز  تفگ :  تسا ؟  نامز  هچوگب  نونکا  یت  _ت گ_ف_ سار تفگ :  تسا ، 

نم يار  _ت ك_ه ب_ سا يزیچ  نآ  عوـمجم  نـیا  تـفگو  تشاذــگوا  شیپ  ردودروآ  ملاـع  دزن  هـب  ار  اـه  هزیاــج  نآ  پ_س 
دو گر ب_ نا گ_ _ مز نو  لوا چ_ نا  _ مز هک  تفگ  ملاع  نآ  ییامن ،  تمـسق  نم  دوخ  نایم  هک  ما  هدروآو  تسا  هدش  لصاح 

يدرک مز  _ب_ه ج_ تر لوا م_ رد  اذ  _ هل يدو  نا ب_ _ گر زاو گ_ ت_
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یمنو دـنکب  يراک  هک  دـنک  یم  مزع  _ف_ن_د  سو دوب گ_ دنفـسوگ  نامز  نوچ  مود  نامز  ردو  ینکن ،  دوخ  دـهع  هب  اـفو  هک 
هب افو  زینوت  تسا  قح  هب  ندرک  افو  شراکووزارتو  تساوزارت  نامز  نوچ  نامز  نیاو  يدرکنو  ینک  افو  هک  يدرک  هدارا  زینوت  دنک 

 . تسین نآ  هب  یجایتحا  ارم  هک  رادرب  ار  دوخ  لام  يدرک  دهع 

نآ _ن ق_ص_ه  يا زا ن_ق_ل  تر  نآ ح_ض_ ضر  _ا غ_ يو گ_ هدو :  _ مر هّللا ف_ _م_ه  حر _ي  سل _ه م_ج_ مال ع_
هیلع ماما  هنوگچ  دنرکمو  ردغ  ماقم  ردوت  اب  هک  ینیب  یم  ار  دوخ  ناتـسودو  نارای  هاگره  تسا ،  هباشتم  نامز  ره  لاوحا  هک  دو  ب_

دنـشاب دوهع  هب  ءافو  ماقم  رد  هک  دـیآ  رد  ینامز  نوچو  نافلاخم  رب  جور ك_ن_د  _ خو ناشیا  ياهدـهع  رب  دـیامن  دامتعا  مالـسلا 
جور _ خو روهظ  هب  رومءام  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  دومن ، دنهاوخ  مالـسلا  _ه  یل ما ع_ _ ما _ءا ب_ه ع_ه_د  فو دـناد ك_ه  ادـخو 

 . نیرهاطلا هلآو  دمحمب  دنک  بصن  ار  یمظع  هیطع  نیاو  دروآ  حالصا  هب  ار  ام  نامز  لها  یلاعت  قح  دینادرگ ، دهاوخ 

زا هک  اهمتس  زا  یـضعبرکذو  ءارماس  هب  هبیط  هنیدم  زا  مالـسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  تر  _ت ح_ض_ كر رد ح_ ف_ص_ل پ_ن_ج_م : 
ترضح نآ  تداهشو  هدش  عقاو  نیبم  نآ  رب  نیفلاخم 

حیضوت

دـش عقاو  هب  هنیدـم ط_ي_ رد  شیامنووشنو  شتداعـس  اب  تدالو  مالـسلا  هیلع  یق  یل ن_ ما ع_ _ ما تر  ناد ك_ه ح_ض_ ب_
تر نآ ح_ض_ _ت م_ن_ت_ق_ل ب_ه  ما _ ماو تشگ  دیهش  شراوگرزب  دلاو  هک  دوب  هتشذگ  شفیرش  نس  زا  لاس  تشهو 

ار ترـضح  نآ  زا  هـک  _ل  كو ما ج_ع_ف_ر م_ت_ _ يا دو ت_ا  _ن_ه ب_ يد رد م_ _ت_ه  سو _ي_ پو _د  يدر گ_
رگا هک  تشون  لکوتم  هب  يا  همان  دوب  نیمرح  تعام  ما ج_ _ ما ك_ه  یسابع )  هحیرب  هک (  دش  نآ  شببسو  دیبلط  يءار  نم  ّرس  هب 
دوـخ داـقنمو  عـیطم  ار  هیحاـن  نیا  رثـکا  هک  رب  نوریب  راـید  نیا  زا  ار  دّـمحم  نب  یلع  تس  _ت_ي ه_ جا هنیدـمو ح_ هکم  هب  ار  وـت 

هد _ي_ نادر گ_
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دنتـــــشو _ل ن_ كو _ذ ب_ه م_ت_ نو ك_غا _ن م_ض_م_ يا _گ_ر ن_ي_ز ب_ه  يد _ت_ي  _م_عا جو _ت  سا
_ه ه_ا ب_ه ما _ك_ه ن_ نآ _ي_د ت_ا  نا _ سر یم  راوگرزب  ماما  نآ  هب  رایسب  تناهاو  تیذا  هنیدم  یلاو  دّمحم  نب  هّللادبعو 
_د يدر _ل گ_ كو بــــضغو م_ت_ مـــــشخ  نآ ج_ن_با ك_ه س_ب_ب  رد ب_با  _ت  شو _ل ن_ كو م_ت_

تیذا بجوم  هک  هتـشون  دـنچ  ير  _ ما _ل  كو _ن_ه ب_ه م_ت_ يد یلاو م_ عـل ش_د ك_ه  تر م_ط_ نو ح_ض_ _ چو
هب تیذاو  رازآ  هنیدم  یلاو  هک  درک  جرد  همان  نآ  ردو  تشون  لکوتم  يا ب_ه  همان  دیدرگ  دهاوخ  بانج  نآ  هب  تبسنوا  رارـضاو 
هب هناقفـشم  هماـن  تحلـصم  يارب  لـکوتم  تسا ،  ءارتـفاو  بذـک  ضح  _ت_ه م_ شو رد ح_ق م_ن ن_ هچنآ  دـناسر و  یم  نـم 

ّ_د نـب م_ح_م هّللادــبع  هـک  میدــش  عـلطم  نوـچ  تشوـنو  درک  مارکاو  مـیظعت  ار  ناـمز  ماـما  هماـن  نآ  ردو  تـشو  ترــضح ن_
_م يداد اروا ت_غ_ي_ي_ر  هدر م_ن_ص_ب  _ق_ي ك_ فاو _ ما كوــــــــــل ن_ ن_س_ب_ت ب_ه ش_م_ا س_

مار _ كا و  زاز  _ عا ب_ه  رو  _ مءا م_ ارواو  _م  يدر ك_ _ص_ب  نوا ج_يا  ب_ه  ار  ف_ض_ل  ب_ن  ّ_د  _ح_م مو
رفاو تاـقالم  قاتــشم  هـفیلخ  _ت ك_ه  شو تر ن_ نآ ح_ض_ _ي_ز ب_ه  نو _م  يا هدو  _ل ش_م_ا ن_م_ یل _ج_ تو

_د ب_ا ه_ر ك_ه يدر بوص گ_ نیا  هجوتم  دـشابن  راوشد  امـش  رب  رگا  هک  تسا  نآ  ناـهاوخو  هدـیدرگ  امـش  تاـکر  _ بلا
هکره تقافر  هب  رطاخ  نانی  _م_ طاو نوکـس  تیاهن  اب  دوخ  ناراکتمدـخو  مشحو  ناشیو  _ خو _ل ب_ي_ت  ها زا  _ي_د  هاو خ_

امـش تمدـخ  هب  ار  همثره  نب  ییحیو  دـینک  لوزن  دـییامن  هدارا  هک  هاـگ  رهو  دـینک  راـب  دـیهاوخ  هک  تقو  رهو  دیـشاب  هتـشاد  هدارا 
رایسب شرافس  باب  نیا  ردو  دیامن  امش  رما  تعاطا  باب  ره  ردو  دشاب  امـش  _ت  مد رد خ_ هار  _ن  يا رد  دیهاوخ  رگا  هک  هداتـسرف 

رت یمارگ  زاوا ش_م_ا  دزن  هفیلخ  ناصوصخمو  نادنزرفو  ناشیوخو  تیب  لها  زا  کیچیه  هک  دیناد  _ بو دو ، _ مر _ فوا ب_ه 
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ب_ن _ي_م  هار _ با ار  _ه  ما ن_ نآ  _ت  شو _ نو ( 57) .دراد امـش  هـب  تبـسن  یناـبرهمو  تقفـشو  فـطل  تیاـهن  دنتـسین و 
 . هسو لهچو  _س_ت  يود هر س_ن_ه  الا خ_ يدا  ها ج_م_ رد م_ سا  ع_ب_

دنچ رکذ  هب  اجنیا  ردو  تسا  رایـسب  سپ  هدیـسر  مالـسلا  هیلع  نیبم  ماـما  نآ  هب  نی  _ فلا زا م_خ_ يرازآو ك_ه  _ت  يذا _ا  ماو
 : مینک یم  افتکا  تیاور 

ءارماس هب  هنیدم  زا  ماما  تکرح  زا  شرازگ 

ار دا م_ _ت_ سر ف_ هدر ك_ه گ_ف_ت :  _ت ك_ ياور _م_ه  ثر زا ي_ح_ي_ي ب_ن ه_ يدو  م_س_ع_ لوا _ 
ندر ب_ه هنیدـم ب_ زا  ار  مالـسلا  هیلع  یقن  یلع  ماـما  ترـضح  نداد  تکرح  يارب  هـن  _ يد يو م_ _ل ب_ه س_ كو م_ت_
.دو پ_س هد ب_ _ي_ سر _ل  كو _ه م_ت_ بوا هرا  _ برد _ا ك_ه  هز هر ب_ه ج_ه_ت ب_ع_ض چ_ي_ _ ما س_

نکاس ار  ناشیا  سپ  مدوب  هدینشن  نآ  دننام  هکنادنچ  دنتشادرب  دایرفو  گناب  هنیدم  _ل  ها مد  دراو ش_ _ن_ه  يد نو ب_ه م_ چ_
شیتـفتو مناــسرب  ترــض  نآ ح_ _ي ب_ه  هور مد ك_ه م_ك_ رو ن_ش_ _ مءا مدرو ك_ه م_ن م_ _س_م خ_ قو مدرک 

 : نآ دننامو  اعدو  نآرق  رگم  نآ  رد  متفاین  ار  بانج  نآ  لزنم  مدرک 

(58  .) یْنیَع یف  َمُظَعَف  ِْملِْعلا  ُِبتُک  ًهَیِعْدَا َو  َفِحاصَم ِو  ِّالا  ِهیف  ْدِجَا  َْمل  هک  تسا  طبس )  هرکذت  ردو ( 

ترــضح نآ  اــبو  مدوــبوا  تاــمد  مـئا ب_ه خ_ مدو ق_ _ خو مداد  _ت  كر _ن_ه ح_ يد زا م_ ار  تر  نآ ح_ض_ پ_س 
یناراب _ه  ما _ن ج_ کلو هد  راوس ش_ هک  ار  ترضح  نآ  مدید  يزور  میدوب  هار  رد  هک  مایا  نآ  رد  سپ  مدومن  یم  يراتفرـشوخ 

ربا _ي  بو فا  نا ص_ _م_ سآ زور  نآ  ار ك_ه  _ يز وا ؛ راـک  نیا  زا  مدرک  بجعت  نم  هدز ،  هرگ  ار  دوـخ  بسا  مدو  هدیـشوپ 
دننام دیراب  نارابو  دـش  رهاظ  نا  _م_ سآ رد  ير  _ با نا ك_م_ي ك_ه  _ مز رگم  تشذـگن  سپ  دوب  هدرک  عولط  باتفآو  دوب 

سپ یمیظ .  _ر ع_ ما نارا  زا ب_ ام  هب  دیسرو  کشم  ناهد 
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زا م_ن يد  _ يد ار ك_ه  _چ_ه  نآ يدر  بـجعتو ك_ يدــش  رکنم  هــک  مــناد  یم  دوــمرف : نــم و  هــب  درکور  ترــضح  نآ 
هک تس  _س_ت_ي چ_ن_ي_ن ن_ي_ ناد _م_ي  نو هک ت_ ار  هچنآ  ناراـب  رما  زا  متـسناد  یم  نم  هک  يدرک  نا  _م_ گو

دادـغب هب  نوچ  تفگ :  ییحی  .دراد  ناراب  بقع  رد  هک  ار  يداب  مسانـش  یمو  هیداب  رد  ما  هدرک  تسیز  نم  نکل  يا  هدرک  ناـمگوت 
يا تـفگ :  دـید  ارموا  نوـچ  دوـب  دادـغب  یلاوواووا  ندـید  هـب  مـتفر  يرطاـط و  مـیهاربا  نـب  قاحــسا  هـب  مدرک  ادـتبا  میدــش  دراو 

_ت سا مال پ_س_ر پ_ي_غ_م_ب_ر  _ سلا _ه  یل یل ن_ق_ي ع_ ما ع_ _ ما در ي_ع_ن_ي  _ن م_ يا ي_ح_ي_ي 
نآ نتـشک  رب  اروا  دـنک  راداو  هکوا  هب  ییوگب  يزیچ  رگا  سپ  هداوناـخ  نیا  اـب  ار  شتوادـع  یناد  یمو  یـسانش  یموـت  ار  لـکوتمو 

_ه كوا زا  يز  مد ب_ر چ_ي_ عـل ن_ش_ م_ن م_ط_ مـسق !  ادــخ  هـب  مـتفگ :  دوــب ، دــهاوخوت  مـصخ  ربــمغیپ  ترــضح ، 
.دوب ریکشو  لیمج  شمامت  مدید  هچره  هکلب  دشاب  لکوتم  فلا م_ي_ل  م_خ_

دید ارم  نوچ  مدوـب ،  وا  نارکوـنو  باحـصا  زا  نمو  میتـفر  یکرت  فیـصو  ندـید  هب  ادـتباو  هرماـس  _ت_ي_م ب_ه  فر پ_س 
نم سپ  .دوـب  دـهاوخن  نآ غ_ي_ر م_ن  بلا  دوـش م_ط_ مک  درم  نیا  رـس  زا  ییوـم  رگا  هک  مسق  ادـخ  هب  ییحی !  يا  تـفگو : 

تر پ_س ب_ه نآ ح_ض_ رد ب_با  نا  _ش_ يا شرا  _ف_ سو یکرت  فیـصو  يرطاط و  قاحـسا  مالک  زا  مدرک  بجعت 
يار مدوب ب_ هدینش  ترـضح  نآ  رب  ءانث  زا  هچنآو  مدوب  هدید  ترـض  نآ ح_ زا  _چ_ه  نآو _ت_م  فر _ل  كو دز م_ت_ ن_

(59) .اروا تشاد  مرکمو  ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  ناسحاو  یکین  درک  رهاظو  داد  ترضح  نآ  هب  هزئاج  لکوتم  مدرک .  لقن  لکوتم 

زیگنا تفگش  رظانم 

_ن_ي یل ش_ي_خ ك_ مود _ 
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_ل س_ّر م_ن خاد يزور  _د ك_ه گ_ف_ت  نا هدر  _ت ك_ ياور حـــــلا ب_ن س_ع_ي_د  زا ص_ نار  _گ_ يدو
روـن _ف_ءا  طا رد  _د  ندر یعـس ك_ روـما  هـمه  رد  ناراکمتـس  نـیا  مـتفگو :  مـتفر  باـنج  نآ  تمدـخ  _ه  بو مد  يءار ش_

 ، تسا ناشنو  مان  یب  نابریغو  نایادـگ  لوزن  دـندروآ ك_ه م_ح_ل  دورف  ییاج  نینچ  رد  اروت  هکنآ  اـتوت  رکذ  ندرک  ناـهنپووت 
هک ینک  یم  نامگو  يا  هیاپ  نیا  رد  ام  تلز  _ن_ مو رد  _ت ق_ فر ردو م_ع_ زو ت_ ه_ن_ دیعس ! رسپ  يا  هک  دومرف  ترضح 

_ت سد سپ ب_ه  .دوش  یمن  تسپ  اـهنیا  هب  درک  دـنلب  ادـخ  هک  ار  یـسک  یناد  یمنو  دراد  تاـفانم  نءا م_ا  تعفر ش_ اـب  اـهنیا 
هب هک  مدید  اهغابو  هتـسارآ  نیحایر  عاونا  هب  مدید  اهناتـسب  مدرک  رظن  بناج  نآ  هب  نوچ  یبناج  هب  درک  هراشا  دو  كرا خ_ م_ب_

مدرک هدهاشم  اهنآ  رد  ناملغو  ناروحو  اهرـصقو  دوب  يرا  _ه_ا ج_ نآ ب_غا نحـص  رد  هک  مدید  اهرهنو  هتـساریپ  اه  هویم  عاونا 
.دـش ناشیرپ  ملقع  ناریح و  ما  هدـید  لاو  _ حا _ن  يا هد  _ ها زا م_ش_ مدو ،  هدر ب_ لا ن_ك_ ار خ_ي_ اـهنآ  ریظن  زگره  هک 

ناوراـــک رد  تــسا و  يار م_ا م_ه_ي_ا  زا ب_ _ن_ه_ا  يا _ي_م  _ا ك_ه ب_شا جر دو م_ا ه_ _ مر ترـــضح ف_ سپ 
(60  .) میتسین نایادگ 

تمهت تافاکم 

_ه نا _ل خ_ خاد مـال  _ سلا هـیلع  یقن  یلع  ماــما  ترــضح  نوـچ  هـک  هدرک  تـیاور  هیــصولا )  تاــبثا  رد (  يدوعــسم  موـس _ 
 : _ف_ت گو تر  نآ ح_ض_ _ل  داتسیا م_ق_با دمآ  نیفلاخم  زا  یضعب  تشگ  زامن  هب  لوغشم  داتسیا  دش  _ل  كو م_ت_

سپ داد  مالسو  دوخ  زامن  رد  دومرف  لی  دینـش ت_ع_ج_ ار  تراسج  نیا  ات  ترـضح  ینک ؟  يرا م_ي  _ _كا ير ت_ا ك_ي 
دنکرب خیب  زا  اروت  ادخ  يداد  نم  هب  هک  یتبس  نیا ن_ رد  یتفگ  غورد  رگا  دومرف : ووا  هب  درکور 
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(61  .) لکوتم هناخ  رد  دش  يا  هزات  ربخوا  هصقو  درمبو  داتفا  درم  نآ  دومرف  ار  هملک  نیا  ات 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  يارب  لکوتم  ردام  رذن 

ینعی یجارخ  هک  دـنا  هدرک  تیاور  يرهاط  دّـمحم  نب  میهاربا  زا  نارگیدو  دـیفم  خیـشو  _ن_ي  یل ش_ي_خ ك_ مرا _  چ_ه_
در ك_ه تءار ن_م_ي ك_ یــسکو ج_ دـیدرگ  كـاله  رب  فرــشم  هـک  دیــسر  مـه  هـب  لـکوتم  ندــب  رد  یتـحارجو  هـحرق 

يارب یلیلج  لاـم  دــبای  تیفاـع  رگا  هـک  درک  رذــن  لـکو  ردا م_ت_ _د پ_س م_ نا _ سر نآ ب_ ير ب_ه  ن_ي_ش_ت_
دزن یـسک ]   ] یهاوخ یم  رگا  هک  تفگ  لـکوتم  هب  ناـقاخ  نب  حـتف  سپ  دـت ، _ سر مالـسلا ب_ف_ هیلع  یقن  یلع  ماـما  ترـضح 

_ت مد نو ب_ه خ_ .دیتسرفب چ_ تفگ :  دیامرفب ، ضرم  نیا  يارب  ییاود  دیاش  میتسرفب  مالسلا  هیلع  یق  یل ن_ ماما ع_ ترضح 
ياــپ ریز  رد  هـک  ار  دنفــسوگ  لکــشپ  دو ك_ه  _ مر _د ف_ ندر ضر ك_ اروا غ_ لا  _ حو _ت_ن_د  فر تر  نآ ح_ض_

دندروآ ار  ربخ  نآ  نوچ  یلاعت .  هّللا  ءاش  نا  اتـسا  عفان  هک  _د  ند جارخ ب_ن_ نآ  ربو  دنناسیخب  بالگ  رد  هدش  هدیلام  دنفـسوگ 
نآ فرح  هک  مناد  یم  تفگ  ناقاخ  نب  حتف  .دندرک  ءازهتساو  دندید  _د خ_ن_ ندو _ر ب_ ضا هفیلخ ك_ه ح_ عابتا  زا  یعمج 

يرر ض_ _د  يروآ ع_م_ل  ب_ه  _ت  سا ن_ هدو  _ مر ف_ _چ_ه  نآو ن_ي_س_ت  _ل  صا ب_ي  تر  ح_ض_
_ت حار مـلاو  درد  زا  _ل  كو _ت_ مو دـش  رجفنم  تعاـس  رد  دنتـسب  عـضوم  نآ  ار ب_ر  اود  نو  چ_ _ت ،  شاد _د  هاو ن_خ_

نآ يار  _ بو در  ار م_ه_ر ك_ رـس ك_ي_س_ه  هدرک  هـسیک  رد  راـنید  رازه  هد  سپ  هدـش  رورــسم  شردا  _ مو _ت  فا ي_
اروا ك_ه  يدر  م_ _ت  فا ي_ ش_ف_ا  ضر  م_ نآ  زا  _ل  كو م_ت_ نو  چ_ .دا  _ت_ سر ف_ ج_ن_با 

را ب_س_ي_ ار  تر  ح_ض_ نآ  ب_د  دو  ب_ _ل  كو م_ت_ دز  ن_ گ_ف_ت_ن_د  م_ي  _ي  ب_ط_ح_يا
، دراد جور  _ي_ه خ_ عادو _ت  سا هدر  را ج_م_ع ك_ لاو ب_س_ي_ _ ما _ه و  حـــــــل _ سا _ف_ت  گو گ_ف_ت ، 

پ_س ش_ب_ي
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مالـسلا هیلع  یقن  یلع  ماما  هناـخ  هب  ب_ي خ_رب  _ف_ت :  گو _ي_د  ار ط_بل _ب  جا س_ع_ي_د ح_ _ل ،  كو م_ت_
.روایب نم  يارب  یبایب  هک  لاوماو  هحلسا  زا  اجنآ  رد  هچرهوورب 

مت _ شاذ _ه گ_ نا راو خ_ _ يد رب  ار  نابدرنو  متفر  ترـضح  نآ  هناخ  هبو  متـشادرب  یناـبدرن  بش  ناـیم  رد  تفگ :  دـی  س_ع_
هناخ نورد  _ نا زا  تر  ها ح_ض_ _ گا مد ن_ نار ش_ مدرک و ح_ي_ مگ  ار  هار  یکیرات  هطساو  هب  مور  ریز  هب  متـساوخ  نوچ 

هک مدـید  متفر  ریز  هب  دـندروآ  نو ش_م_ع  .د چ_ _ نروا _ي_ بو يار ت_ زا ب_ عمـش  اـت  شاـب  دیعـس ! يا  هـک  درک  ادـن  ارم 
هبور هداجس  يالاب  رب  هدرتسگ و  يریصح  يور  رب  ار  دوخ  هداجسو  هتسب  رس  هب  مشپ  زا  يا  همامعو  هدیشوپ  مشپ  زا  يا  هبج  ترضح 

ار هناـخ  ياـه  هرجح  _م_ي_ع  جو _ت_م  فر نک م_ن  شیتـفت  درگب و  اـه  هناـخ  نیا  ردوورب  هک  دومرف  سپ  تسا  هتـسشن  هلبق 
هک دومرف  سپ  رگید  يرهم  هب  رس  هسیک  کیو  دوب  لکوتم  ردام  رهم  شرس  رب  هک  هردب  کی  رگم  متفاین  چیه  اهنآ  رد  مدرک  شیتفت 

چیه فــالغ  نآ  يور  ربو  تــشاد  یبوــچ  فـــالغ  هــک  متفاـــی  يریـــشمشالصم  ریز  رد  متـــشادرب  نوــچ  رادرب  ارم  يالـــصم 
_ل كو م_ت_ دز  ن_ و  _ت_م  شادر رز ب_ هرد  _ بود ار ب_ا  نآ ش_م_ش_ي_ر  _د  ندو _ت_ه ب_ فر ن_گ_

لا لا س_ؤ  زاو ح_ق_ي_ق_ت ح_ _ي_د  بـــــل اروا ط_ _د  يد نآ  ار ب_ر  دو  ردا خ_ نو م_ه_ر م_ چ_ _ت_م ،  فر
دو ار گ_ش_ _گ_ر  يد نوچ ك_ي_س_ه  تسا  هتشادنرب  ار  شرهم  زونهو  ما  هداتسرفوا  يارب  نم  تفگ :  شردام  در  ك_

نیا دیعـس ! يا  تفگو :  درک  مـض  نآ  هـب  رگید  هردـب  کـی  لـکوتم  .دو پ_س  هرد ب_ نآ ب_ رد  را  _ن_ يد _د  صرا چ_ه_
 . نکبوا زا  یهاوخرذعو  _رب  بوا يار  ریشمشو ب_ هسیک  نآ  اب  ار  اه  هردب 
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ردوت هناخ  هب  تصخر  یبو  مدرک  یبدا  یب  هک  رذگب  نم  ریصقت  زا  نم !  دیس  يا  متفگ :  مدرب  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  ار  اهنآ  نوچ 
: دومرف ترضح  مروذعم ،  مدوب  رومءام  هفیلخ  زا  نوچ  مدمآ 

(62 (؛ )  َنُوِبلَْقنَی ٍِبلَْقنُم  َّيَا  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو  ) 

(63  .) تسا اجک  يوس  هب  اهنآ  تشگزاب  هک  دننک  یم  متس  هک  اهنآ  تسناد  دنهاو  يدوز خ_ ي_ع_ن_ي ب_ه 

بارش سلجم  رد  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  رث  ؤم  راعشا 

یل ن_ق_ي ما ع_ _ ما ترـضح  باب  رد  هک  دـنا  هدرک  تیاور  يدوعـسم ،  تسا  ناـشیا  هلمج  زا  هک  ءاـملع  زا  یعمج  مجن _  پ_
نآ لز  رد م_ن_ _ف_ت_ن_د ك_ه  گو _د  ندر _ت ك_ _ل س_ع_يا كو دز م_ت_ مــــــــــــال ن_ _ سلا _ه  یل ع_
يار _ل ق_م ب_ ها زاوا  نا  _ت ك_ه ش_ي_ع_ي_ سا دا  _ يز _يا  هذ _ _غا كو را  _ه ب_س_ي_ حـــل _ سا ج_ن_با 

_ل كو م_ت_ .د  ك_ن_ جور  _ خو ت_ ب_ر  ك_ه  دراد  نآ  مز  ع_ ج_ن_با  نآو  _د  نا هدا  _ت_ سر ف_ وا 
دندروآ موجه  تر  نآ ح_ض_ هناخ  رب  بش  رد  ناشیا  داتسرف ، ترـضح  نآ  هنا  ار ب_ه خ_ نا  _ كر زا ت_ _ت_ي  ج_م_عا

يور ار ب_ر  ردو  يا س_ت  هر  رد ح_ج_ تر  نآ ح_ض_ هک  دندیدو  دنتفاین  يزیچ  دندرک  شیتفت  هچرهو  دـنتخیر  هناخ  هبو 
یلاعت قح  يوس  هب  شهجوتو  هتـسشن  دوب  هزیر  گیرو  لمر  هک  نیمز  يور  رب  هدیـشوپ و  مشپ  زا  ( 64  ) يا هماجو  هتس  دو ب_ خ_

ذدو _ خءا لا م_ نآ ح_ ار ب_ه  نآ ج_ن_با  _ت پ_س  سا نآر  _تا ق_ يآ ند  _ ناو لو خ_ تــــــــــــسا و م_ش_غ_
ار نآ ج_ن_با  _م  يد _ يدو میتفاــین  يزیچو  میتــخیروا  هناــخ  رد  دـــنتفگو  دـــندرک  لــمح  لـــکوتم  دزن  هــبو  دـــنت  _ شاد

دوب برـش  سلجم  رد  لاح  نآ  رد  لـکوتمو  .در  توـال م_ي ك_ نآر ت_ _ قو هل  _ه ق_ب_ بور دو  ن_ش_س_ت_ه ب_
زا دوب  شتسد  رد  بارش  ماج  لکوتم  _د و  ندر دراو ك_ موشیم  نآ  رب  ؤش م  سلجم  نآ  رد  ار  موصعم  ماما  نآ  سپ 
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ترــضح نآ  هـب  ار  بار  ما ش_ _ جو _ي_د  نا دو ن_ش_ يوــل خ_ رد پ_ه_ ار  ترــضح  نآو  درک  مـیظعت  باــنج  نآ  يارب 
هاگنآ تشادوفعم  اروا  سپ  رادوفعم ، ارم  زگره ، هدـشن  نم  نوخو  شوگ  لـخاد  بارـش  هّللاو !  دومرف : ترـضح  نآ  درک ، فراـعت 

_ت ياور رعــش  زا  نادــنچ  نـم  ِْرعِّشِلل ؛ ِهَـیاوِّرلا  لــیلَق  ّینِا  دوـمرف : تر  ح_ض_ ناو .  يار م_ن ش_ع_ر ب_خ_ ب_ تـفگ : 
رب تسا  لمتـشم  هک  ار  راعـشا  نیا  دومرف  داـشنا  ترـضح  سپ  يا ن_ي_س_ت  هرا  _ن چ_ يا زا  گ_ف_ت :  ما ،  هد  ن_ش_

 : گرم زا  سپ  ناشیا  يراوخ  تلذو و  نیطالس  گرمو  ایند  ییافو  یب 

ْمُهُسِرْحَت ِلابْجَالا  ِلَُلق  یلَع  اُوتاب 

ُلَلُْقلا ُمُهْعَْفنَت  ْمَلَف  ِلاجِّرلا  ُْبلُغ 

ْمِِهِلقاعَم ْنِم  َّزِع  َدَْعب  اُولِْزنَتْسا  َو 

اُولََزن امَْسِئب  ای  ارَفُح  اُونِکُْسا  َو 

(65) ُمهْنفَد ِدَْعب  ْنِم  ٌخِراص  ْمُهادن 

ُلَلُْحلا ُناجیّتلا َو  َو  ( 66  ) ُرِواسَالا َْنیَا 

ًهَمَّعَنُم َْتناک  یَّتلا  ُهوُجُْولا  َْنیَا 

ُلَلُکلا ُراتْسَالا َو  ُبَرُْضت  اِهنوُد  ْنِم 

ْمُهَِلئآس َنیح  ْمُْهنَع  ُْربَْقلا  َحَْصفَاَف 

ُلِقَْتنَت ُدوُّدلا  اَْهیَلَع  ُهوُجُْولا  َْکِلت 

اُوبِرَش ْدَق  ارْهَد َو  اُولَکَا  ام  َلاط  ْدَق 

اُولُِکا ْدَق  ِلْکَالا  َدَْعب  َمْوَْیلا  اوُحَبْصَاَو 

درک و رت  ار  شــشیر  شمــشچ  کـشا  هـک  يا  هزادـنا  هـب  تـس  _ ير را گ_ _ع_ شا _ن  يا ند  زا ش_ن_ي_ _ل  كو م_ت_
 ، _ك_ي چار ك_ دـــــــئاو )  _ فـــــــلاز ك_ن_ _ت (  ياور _ه  بو _س_ت_ن_د ، ير _ن ن_ي_ز گ_ ير _ ضا ح_

لوا _ت  ياور _ه  بو ( 67 ،) ش_د م_ن_غ_ض  _ي_ش_ش  عو دز  _ي_ن  مز ب_ر  ار  بار  ش_ ما  ج_ _ل  كو م_ت_
ارواو دیـشخب  ترـضح  نآ  هب  رانید  رازه  راهچ  سپ  رانید ، رازه  راهچ  یلب  دومرف : يراد ؟  ضرق  هک  ترـضح  نآ  زا  دی  _ سر پ_

(68) .درک در  شا  هناخ  هب  امرکم 

یئرمان نارادریشمش 
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شرد زا پ_ _ب  _م_د ك_تا حا زا ف_ض_ل ب_ن  _ت  سا هدر  _ت ك_ ياور يد  _ نوار ق_ط_ب  ش_ش_م _ 
يزور م_ن _ل ك_ه گ_ف_ت :  كو هـــــّللا ب_ن م_ت_ _ب م_ع_ت_ز ب_ _ل ك_تا یئار _ سا _م_د ب_ن  حا

نب حتفو  دوب  هتسشن  یسرک  ربواو  متفر  لکوت  سل م_ ب_ا م_ع_ت_ز ب_ه م_ج_
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هد _ _عا قو مدا .  _س_ت_ ياوا رد ع_ق_ب  م_ن  دا ، _س_ت_ يا در و  مالــس ك_ زتــعم  سپ  دوــب  هداتــسیاوا  دزن  ناــقاخ 
نیا رد  .درک  یم  نتـسشن  فیلکتو  تفگ  یم  اـبحرم  اروا  _ل م_ي ش_د  خاد ها م_ع_ت_ز  _ گر دو ك_ه ه_ نا ب_ چ_ن_

تعاـس رهو  تفگ  یم  نخـس  ناـقاخ  نـب  حـتف  هـبو  دـشن  زتـعم  هجوـتم  دو  _ بوا لا  رد ح_ يرییغتو ك_ه  بـضغ  تیاـغ  زا  زور 
ردو هکنآ ت_ تفگ  یم  ناقاخ  نب  حـتف  اـبو  دـش  یم  رت  هتخورفا  شبـضغ  هلعـشو  _د  يدر شتروص م_ت_غ_ي_ر م_ي گ_

رب اهنیا  تفگ :  یمو  _ي_د  نا یمورف ن_ش_ اروا  مشخ  شتآ  حـتف )  تسا و ( هدرک  نانچو  نینچ  ییوگ  یم  _خ_ن  سوا ح_ق 
یثارم نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  _ي  مو هدا م_ي ش_د  _ يزوا مشخو  درک  یمن  هدـیاف  تسا ،  يرب  اهنیا  زاواو  تسا  ءارتفاوا 

ار فلج  ( 69  ) رزخ نامالغ  زا  رفن  راهچ  رواـیب  تفگ  سپ  دـنکفا  یم  نم  تلود  رد  هنخرو  دـنک  یم  غورد  يوعد  هک  مشک  یم  ار 
رما ار  ناش  _ ياو داد  ير  ناشیا ش_م_ش_ي_ زا  کی  ره  هب  دـندش  رـضاح  نوچ  درک ، رـضاح  ار  ناشیا  .دـنمهف  یمن  يزیچ  هک 
دسج نتشک  زا  دعب  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  دنروآ و  لتق  هب  اروا  دوش  رضاح  مالسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  ترـضح  نوچ  هک  درک 

_ف_ت_ن_د: گو _د  ند _ مآ _ل  كو مد ك_ه ح_ج_با م_ت_ _ يد _ت_ي  زا س_عا دـعب  تخوس .  مهاوـخ  مه  اروا 
رثاو دــناوخ  یم  ییاـعدو  درک  یم  تـکرح  شکراــبم  ياــهبل  _ل ش_د و  خاد تر  مد ك_ه ح_ض_ _ يد ها  _ گا ن_ _د ! مآ

تخت زا  ار  دوخ  داتفا  ترضح  نآ  رب  لکوتم  نو ن_ظ_ر  چ_ دو ، تر ن_ب_ نآ ح_ض_ رد  _ه  جو چیه  هب  فوخو  بارطـضا 
ار شکرابم  ياهتسدو  تفرگ  رب  رد  ارواو  تفاتش  ترضح  لابقتسا  هبو  دنکفا  ریز  هب 
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يا _يا م_ن !  قآ يا  دو گ_ف_ت :  _ت_ش ب_ سد رد  _م_ش_ي_ر  شو _ي_د  سو ار ب_ شا  هدــــــیدود  ناـــــیم 
يا نـم ،  يــالومو  نـم  مـع  رــسپ  يا  قــلخ !  نیرتــهب  يا  مـل ،  _ سو هـلآو  _ه  یل هـّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر _د  نزر ف_

 . تاـملک نیا  نتفگ  زا  ار  نم  نکوفع  نینم  ؤـملاریما  اـی  هّللاـب  كذـی  _ عا دو : _ مر تر م_ي ف_ _ض_ حو _س_ن ،  حـلاو _ با
_ن يا رد  _د  مآو هک پ_ي_ك ت_ دومرف  ترـضح  یتقو ؟  نینچ  رد  يا  هدـمآو  يا  هدیـشک  قیدـصت  هچ  يارب  تفگ :  لکوتم 

درگرب تفگ  انزلادـلو ، نآ  تسا  هتفگ  غورد  تفگ :  لـکوتم  هد ،  _ي_ بـل ارو ط_ _ل ت_ كو _ف_ت م_ت_ گو _ت  قو
ياقآو ناتدوخ  ياقآ  دینک  تعیاشم  زتعم ! يا  هّللادبع ،  يا  ناقاخ ،  نب  حتف  يا  تفگ :  سپ  يدمآ ،  هک  اج  نامه  هب  نم ،  دیس  يا 

هدجـــسو ب_ه ج_ه_ت دـــنداتفا  نــیمز  رب  ترـــضح  نآ  دزن  داـــتفا  ترـــضح  نآ  رب  رزخ  ناـــمالغ  نآ  رظن  نوــچ  سپ  .ارم 
ار نا  _ مـال _ل غ_ كو _ت م_ت_ فر نور  تر ب_ي_ نو ح_ض_ .د چ_ _ ندو تر ن_م_ نآ ح_ض_ ت_ع_ظ_ي_م 

تبـسن رما  لا ك_ن ك_ه ب_ه چ_ه س_بب  نا س_ؤ  _ش_ يا زا  ار گ_ف_ت ك_ه  نا  _م_ جر _ تو _ي_د  بـل ط_
رود رد  اد ش_د  نو پ_ي_ _م چ_ يد را ش_ _ت_ي_ خا ترـضح ب_ي  نآ  تباهم  زا  دـنتفگ  ناشیا  دـیدرواین ؟ اـج  هبوا  هب 

هدهاشمو دید  میتس  _ ناو ار ن_م_ي ت_ نارادر  نآو ش_م_ش_ي_ میدید  هنهر  زا ص_د ش_م_ش_ي_ر ب_ هدا  _ يزوا
.د پ_س فو ش_ _ خو زا ب_ي_م  لد م_ا پ_ر  _م و  يروآ هــب ع_م_ل  ار  رما  هــکنآ  زا  ار  اــم  دـــش  عناــم  تلاــح  نــیا 

تـشذگ بانج  نآ  زا  ار  هیلب  نآ  هکنآ  هب  دش  داش  حتف )  دیدنخو ( ، تساوت  ماما  نیا  تفگو :  دروآ  حتف )  هبور (  _ل  كو م_ت_
(70) .دروآ اج  هب  ادخ  دمح  و 

نادنز رد  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  اب  رقص  تاقالم 

ه_ف_ت_م
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يءار نم  ّرس  هب  ار  مالسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  ترـضح  نوچ  هک  فلد  یبا  نب  رقـص  زا  دنا  هدرک  تیاور  نارگیدو  هیوباب  _ن  با _ 
سوبحم لکوتم  بجاح  هفارز  دزن  ار  ترـضح  نآو  مریگ  نآ ج_ن_با ب_ زا  يربخ  هک  متفر  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  دـندروآ 

تولخ سلجم  نوچ  میتسـشن  یتعاس  ما ،  هدمآ  امـش  ندید  هب  متفگ :  يا ؟  هدمآ  راک  هچ  هب  تفگ :  متفروا  دزن  نوچ  دـندوب  هدرک 
تفگ تسا .  _ف_ه  یل نم خ_ بحاص  متفگو  مدیسرت  نم  يریگب ؟  دوخ  ماماو  بحاص  زا  يربخ  هک  يا  هدمآ  ایوگ  تفگ :  دش 

؟  يوربوا دزن  یهاوخ  یم  ایآ  تفگ :  سپ  مناد ،  یم  ماما  ارواو  مراد  اروت  داقتعا  زین  نمو  تسا  قح  ربوت  يالوم  هک  وش ، تکاـس  : 
تفگو درک  هارمه  نم  اب  یـسک  تفر  نوریب  نوچو  دور ، نوریب  دـیر  _ بلا _ب  حا هک ص_ نک  ربص  یتعاس  تفگ :  یلب ،  متفگ : 

يور مدـید ب_ر  متفر  باـنج  نآ  تمدـخ  هب  نوچ  .درگربو  راذـگبوا  دزن  اروا  تسا  سوـبحم  يوـل ك_ه  دز ع_ هب ن_ اروا  ربـب 
نآ ج_ن_با ن_ش_س_ت_م تمدخ  ردو  مدرک  مالس  سپ  دنا  هدنک  يربق  شربارب  ردو  تسا  هتس  ير ن_ش_ ح_ص_ي_

ير خ_ب_ لاو ش_م_ا  _ حا زا  ما  هد  _ مآ گ_ف_ت_م :  يا ؟  هد  _ مآ يار چ_ه  دو ك_ه ب_ _ مر ف_ تر  ح_ض_
یبیسآ ناشیا  زا  تقو  نیا  رد  هک  شابم  نا  _ ير هک گ_ دومرف  ترضح  مدش ،  نایرگ  داتفا  ربق  رب  نم  رظ  نو ن_ مر چ_ گ_ي_

داد اروا  باوج  ترـضح  مدیـسرپ ،  ْمُکیداـُعتَف  َماـیَالا  اوُداـُعتال  ثیدـح  زا م_ع_ن_ي  سپ  هّللدـمحلا .  متفگ :  دـسر ، یمن  نم  هب 
(71) .دسربوت هب  یتیذا  مسرت  یمووت  رب  متسین  نمیا  هکور  نوریب  نک و  عادو  دومرف : هاگنآ 
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تسا هدنز  زور  هس  طقف  لکوتم 

نب حـــتف  لــکو ،  نو م_ت_ _د ك_ه چ_ نا هدر  _ت ك_ ياور نار  _گ_ يدو سوا  س_ي_د ب_ن ط_ ه_ش_ت_م _ 
تقیقح ردو  دـنادر ، _ر گ_ ها نار ظ_ _گ_ يد رب  دوـخ  دزن  اروا  تـلزنمو  دـیامن  مارکاو  زازعا  تساوـخ  ار  دوـخ  ریزو  ناـقاخ 
رایـسب زور  رد  سپ  دوب ، هدرک  هناهب  ار  رما  _ن  يا دو و  مال ب_ _ سلا هیلع  یقن  یلع  ماـما  ردـق  فافختـساو  نءاـش  صقنوا  ضرغ 
ناشیا باکر  رد  نایعاو  فارـشاو  تاداسو  ءاملعو  ارما  عیمج  در ك_ه  _ك_م ك_ حو راو ش_د  ناقاخ س_ نب  حتف  اب  یمرگ 

لکوــتم _ب  جا _ه ح_ فارز دو ، مــال ب_ _ سلا _ه  یل یل ن_ق_ي ع_ ما ع_ _ ما _ه_ا  نآ هـل  زا ج_م_ _د و  نور هداــیپ ب_
ند زا ب_ قر  _ عو دیــشک  یم  رایــسب  بـعتو  تـفر  یم  هداــیپ  هـک  مدرک  هدــهاشم  ار  باــنج  نآ  زور  نآ  رد  نــم  هــک  تــفگ 

 ! هّللا لوسر  _ن  ي_با _ف_ت_م :  گو _ت_م  فر نآ ج_ن_با  _ك  يدز _خ_ت م_ن ن_ ير _ش م_ي  كرا م_ب_
زا رتمک  ادخ  دزن  نم  ندب  تمرح  نکلو  تسا  نم  فافختـسا  اهنیا  ضرغ  هک  دومرف  ترـضح  دـییامرف ؟ یم  بعت  ار  دوخ  امـش  ارچ 

، وا دنزرفو  حلاص  هقان  زا  تسا  رت  یمارگ  یلاعت  قح  دزن  نم  _ن  خا هز ن_ _ ير کی  هک  دومرف  رگید  تیاور  هب  تسین .  حـلاص  هقان 
لقن متشادوا  هب  عیـشت  نامگ  هک  دوخ  دالوا  ملعم  اب  ار  هص  _ن ق_ يا _ش_ت_م  گر _ه ب_ نا نو ب_ه خ_ چ_ تفگ :  هفارز 

 ، مد مدر ك_ه ش_ن_ي_ داـی ك_ دـنگوس  نم  ار ؟ نخـس  نـیا  يدینـش  ترـضح  نآ  زا  هتبلاوـت  هـک  ارم  داد  دـنگوس  وا  مدرک 
كـــــال م_ي _گ_ر ه_ يد زور  _ل س_ه  كو دو ب_ك_ن ك_ه م_ت_ را خ_ ف_ك_ر ك_ پ_س گ_ف_ت : 

دیوگ یمن  غورد  ترضح  هکنآ  يارب  گ_ف_ت :  _س_ت_ي ؟  ناد هچ  زا  متفگ  نم  دسرنوا ، هب  یبیسآوا  هیـضق  زا  ات  دو  ش_
حلاص موق  هصق  رد  یلاعت  قحو 
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زور _ه ب_ه س_ه  قا ندر ن_ زا پ_ي ك_ دــعب  ناــشیاو  ( 72  ( ) ٍماـّیَا َهَثـالَث  مُْـکِراد  یف  اوـُعَّتَم  _َ ت _ت (  سا هدو  _ مر ف_
دوخ اـب  تفر  نوری  _ بوا نو  چ_ مدر .  نور ك_ _ي_ بو مداد  مانـشد  اروا  مدینـشوا  زا  ار  نخـس  نیا  نوچ  نم  .دـندش  كـاله 

دو ب_ك_ن_م رو خ_ _ ما رد  _ي  طا _ت_ي_ حا _ر  گا _د ، _ت ب_شا سار نخـس  نیا  هک  دشاب  اسب  متفگ  مدرک  هشیدنا 
هـس ياضقنا  راظتناو  مدرک  عمج  دوب  هدـن  _ كار ار ك_ه پ_ دو  لاو خ_ _ ما سپ  تشاد .  _د  هاو يرر ن_خ_ ب_ه م_ن ض_

دندـمآوا سلجم  هبوا  صوصخم  ناـمالغو  كارتا  اـب  لـکوتم  دـنزرف  رـص  مو ش_د م_ن_ت_ زور س_ نوچ  مدیـشک ،  یم  زور 
تماما هب  داـقتعا  لا  _ن ح_ يا هد  _ ها زا م_ش_ .د ب_ع_د  _ ندر هرا ك_ هرا پ_ نا پ_ _ قا اـب ف_ت_ح ب_ن خ_ ارواو 

نآ رد  نم  هتفگ  تسار  ملعم  دومرف  مدرک ،  ضرع  دوب  هتـشذگ  ملعم  نآو  نم  نایم  هچنآ  متفر  وا  تمدـخ  هبو  مدومن  ترـضح  نآ 
(73) .دینادرگ باجتسم  ارم  ياعد  یلاعت  قحو  مدرک  نیرفنوا  رب  زور 

هب تر چ_ه  نآ ح_ض_ دو  هب خ_ هچ  هدـسر  مالـسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  ترـضح  هب  لـکوتم  زا  هک  رازآو  تیذا  دـیوگ : فل  ؤم 
هک ترضح  نآ  راوزو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هچ ب_ه ق_ب_ر  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دالواو  نییولعو  ناتـسودو  نایعیش 

نا ب_گ_ن_ج_د چ_ه هـل ب_ي_ _ صو رد ح_ _ت ك_ه  سا نآ  زا  هدا  _ يز تـسا ،  ترــضح  نآ  هـب  ماــمت  تشگزاــب 
_ف صو نـیا  هـبوا  زا  مالــسلا  هـیلع  نـینم  ؤـملاریما  هیبــیغ  راــبخا  رب  هکناــنچ  هدوـب  ساــبع  ینب  رفکا  لــکو  _ك_ه م_ت_ نآ

دوـب بیج  _ نا _خ_ت ن_ سو تر  _س_ت ف_ط_ پو هر  _ ير _ سلا يدر خ_ب_ي_ث  _ مو هد :  ت_ع_ب_ي_ر ش_
رازآو تیذا  ددص  رد  هتـسویپ  دومن و  یم  ذخا  ار  ناشیا  تمهتو  نظ  هبو  .درک  یم  ین  _م_ شد بلا س_خ_ت  _ طو _ با لآ  ابو 

باب ردوا  رارصاو  دوب  ناشیا 
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ُنَْیبَا ِسْمَّشلا َو  َنِم  َرَهْظَا  تر  نآ ح_ض_ راوز  _ه  بوا رازآو  _ت  يذاو مال  _ سلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  فیرش  ربق  راثآوحم 
_ل س_ن_ت ها ياملع  زا  یکی  هک  یئامرقو  میداد .  شراـگن  راـصتخا  روط  هب  یهتنملا )  همتت  باـتک  رد (  اـمو  تسا  ِسْمَـالا  َنِم 

رما _ل  كو _ف_ت م_ت_ هو _ي  سو _س_ت  يود رد س_ن_ه  گ_ف_ت_ه ك_ه  لودـلا )  را  _ب_ خا رد (  _ت  سا
اجنآ رد  دنیا  _ت ن_م_ عارزو بارخ ك_ن_ن_د  زین  ار  ربق  فارطا  ياه  هناخو  دننک  مده  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  درک 
ملءا یل م_ت_ نا خ_ي_ _ نا _ مل در م_س_ را ك_ _ي_ شو مخش  ارالبرک  نیمزو  ترـضح  نآ  ترایز  زا  ار  مدرم  درک  عنمو 

زا دـندرکوجه ، اروا  ءارعــشو  دنتــشونوا  يارب  مانــشدو  شحف  اـهراوید  داد ب_ر  _ل ب_غ_ هاو _ن ج_ه_ت  يا زا  _د  ند ش_
: دنتفگواوجه رد  هلمج 

ْتَتَا ْدَق  ُهَّیَُما  َْتناک  ْنِا  ِهّللاَت 

امُولْظِم اِّهِیِبن  ِْتِنب  ِْنبا  َْلتَق 

اِهلثِِمب ِهیبَاُوَنب  ُهاتَا  ْدَقَلَف 

امودْهَم ُهُْربَق  َكُرْمََعل  اذه 

اوُکِراش اُونوُکَیال  ْنَا  یلَع  اوُفَسَا 

هدر هنیدم ك_ هکم و  یلاو  ار  یجخر  جرف  نب  رمع  لکوتم ،  هک  تسا  هدرک  تیاور  یناهفصا  جرفلاوبا  ( 74) امیمَر ُهوُِعبَّتَتَف  ِِهْلتَق  یف 
زا مدر  يد ك_ه م_ هب ح_ دـش  راـک  نـیا  بـقع  رد  تخـسو  بلاـطوبا  لآ  هـب  ناـسحا  زا  ار  مدرم  درک  دو ع_م_ر م_ن_ع  ب_

تایولع ياهنز  هک  دـش  گنت  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دالوا  رب  راک  نادـنچو  دنتـشادرب  نییولع  تیاـعر  زا  تسد  ناـج  سر  ت_
رگم دـنناوخب  نآ  رد  زام  _ت_ن_د ك_ه ن_ شاد _ت ن_ سرد سا  _ بل _ك  يو دوب  هدـش  هراپو  هنهک  ناشیا  ياهـسابل  مامت 

یم تبون  هب  ار  نهاریپ  نآ  کی  کی  دنناوخب  زامن  دنتـساوخ  یم  هاگره  هک  دوب  هدنا  _ي م_ قا ناشیا ب_ يارب  هنهک  نهاریپ  کی 
هنهرب دو  _ خو _ي_د  شو یم پ_ يرگیدو  دندرک  یم  نوریب  نت  زا  زامن  زا  غارف  زا  سپ  دندناوخ ، یم  زامنو  دـند  _ي_ شو پ_

خرچ هب 
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و _ت  خ_ب_ثا حر  _ شو ( 75) .د كـال ش_ _ل ه_ كو اـت م_ت_ دـندینارذگ  ترـسع  نیا  هب  هتـسویپ  تسـشن ،  یم  یـسیر 
هزادنا هچ  هک  دوش  یم  مولعم  ردـق  نیمه  هظحالم  زاو  تسا  جراخ  مالک  _ت_ه  شر زاو  _ل  يو _ل ط_ كو ك_ف_ر م_ت_

 . ناعتسملا هّللاو  وا ، مایا  رد  هتشذگ  مالسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  ترضح  رب  تخس 

مالسلا هیلع  یقن  یلع  ماما  ترضح  تداهش  رکذ 

 . تسا فالت  _ خا _تا  فو زور  ردو  هدوب  يرجه  راهچو  هاجنپو  تسیود  هنـس  رد  قافتا ،  هب  ترـضح  نآ  تداهـش  لاس  هک  نادب 
_س_ت يود رد س_ن_ه  تر  نآ ح_ض_ تدـالو  هکنآ  رباـنبو  دـنا  هدرک  راـیتخا  ار  بـجر  هاـم  موـس  زور  اـملع  زا  يا  هـلمج 
_ت قو ردو  هدو  لا ب_ _ سودو چ_ه_ل  _ب  ير ق_ _تا  فو _ت  قو رد  _ف_ش  ير س_ن ش_ _د  هدزاودو ب_شا

نآ _ف  ير ش_ ع_م_ر  زا  _ب_ا  ير ت_ق_ ها  م_ _ن_ج  پو لا  س_ ه_ش_ت  شراو  _ گرز ب_ رد  پ_ _تا  فو
_ت فــــــــــــال _ خو ير  _ت ك_ب_ ما _ ما _ل  یل دو ك_ه ب_ه م_ن_ص_ب ج_ _ت_ه ب_ شذ تر گ_ ح_ض_

.دوب لاس  هسو  یس  بان  نآ ج_ _ت  ما _ ما تد  _ مو _د  يدر زار گ_ _ فار ع_ظ_م_ي س_

نآ _ل  كو نآ م_ت_ زا  دـعبو  دوـمرف  تماـقا  هبیط  هنیدـم  رد  لاـس  هدزیـس  هب  بیرق  هـک  هدوـمر  _ي ف_ سل _ه م_ج_ مـال ع_
_ن طو يءار ت_ رد س_ّر م_ن  لا  _ي_س_ت س_ بو _ي_د  بــــــــــــــــل يءار ط_ ار ب_ه س_ّر م_ن  تر  ح_ض_

(76  .) تسا ترضح  نآ  فیرش  نفدم  نونکا  يا ك_ه  _ه  نا رد خ_ دو  _ مر ف_

س_ن_ه رد  ار  تر  ح_ض_ نآ  _ل  كو م_ت_ _ت ك_ه  سا _ت  ياور نآ  _ر  ب_ن_با _د : يو گ_ ف_ق_ي_ر 
هر _ ما رد س_ نآ ج_ن_با  _ت  ما _ قا تد  _ي_د م_ بـــــــــــــــل هر ط_ _ ما _ه_ل و س_ه ب_ه س_ چو _س_ت  يود

م_ي لا  س_ هدزو  ن_ _ب  ير ق_ يدو  م_س_ع_ لو  ق_ _ر  ب_ن_با و  دو  ش_ م_ي  لا  س_ هدزا  ي_ _ب  ير ق_
رـصتنمو لکوتمو  قثاوو  مصتعم  نامزو  نومءام  تفالخ  زا  يرادـقم  دوخ  فیر  ما ع_م_ر ش_ _ يا رد  در  كردو ك_ دو ، ش_

.دندومن دیهشو  دنداد  رهز  ار  ترضح  نآ  ّزتعم  مایا  ردو  زتعمو ، نیعتسمو 

هدومرف _ب ع (_ هذلا جور  م_ رد (  يدو  م_س_ع_
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هک هماعدوبا  ارم  درک  ثیدـح  تفگ  ناـسغ  هب  هفورع  هل م_ رد م_ح_ نا  _ جر هنیدـم ج_ هب  جرفلا  نب  دّـمحم  ارم  درک  ثیدـح  هک 
تدایع تهج  هب  مالسلا  هیلع  یسوم  نب  یلع  نب  ّ_د  یل ب_ن م_ح_م ما ع_ _ ما تر  _ت ح_ض_ مد مدش خ_ بایفرـش  تفگ : 

منک تــعجارم  باــن  نآ ج_ _ت  مد زا خ_ _ت_م  ساو نو خ_ چ_ دو ، _ مر _تا ف_ فو نآ  رد  _ي ك_ه  تــل نآ ع_ ردوا 
لقنو يار ت_ _ث_ي ب_ يد _ي ح_ هاو هد م_ي خ_ _ب ش_ جاو _ر م_ن  بو ح_ق ت_ _ه !  ما _ عدو _ با يا  دوـــــمرف :

نب یلع  شردپ  زا  یلع  نب  دّمحم  مردـپ  ارم  درک  ثیدـح  دومرف : نآ ،  هب  مجاتحمو  قئاش  لیخ  مدرک :  ضرع  يوش ؟  داش  هک  منک 
زا نیـسحلا  نب  یلع  شردـپ  زا  یلع  نب  دّـمحم  شرد  زا پ_ ّ_د  نب م_ح_م رفعج  شردـپ  زا  رفعج  نب  یـسوم  شردـپ  زا  یـسوم 
 : متفگ سیونب ،  دومرف : نم  هب  سپ  ملسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  بلاط  یبا  نب  یلع  شردپ  زا  یلع  نب  نیـسح  شردپ 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  سیونب  دومرف : مسیونب ؟  هچ 

ِِهب ْتَّلَح  ُناسَّللا َو  ِِهب  يرَج  ام  ُمالْـسَالا  ُلامْعَالا َو  ُْهتَقَّدَـص  َو  ( 77  ) ُبولُْقلا ُْهتَرَّقَو  ام  ُناـمیالا  ِمی  _ حَّرلا ْ_م_ِن  حَّرلا ِهّللا  ْ_ِم  ِ_س ب ) 
 ( . ُهَحَکانَْملا

نیا تسا  رتهبود  نیا  زا  مادک ي_ك  هک  مناد  یمن  ملسو !  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  نبای  متفگ  تف :  _ه گ_ ما _ عدو _ با
یلص ادخ  لو  _ سر ءال  _ ماو بلا  _ي ط_ با یل ب_ن  طخ ع_ هب  تسا  يا  هفیحص  رد  ثیدح  نیا  دومرف : نآ ،  دانسا  ای  ثیدح 

(78  .) یهتنا هدیسر  ثرا  هب  اهام  زا  کی  ره  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هّللا 

باب رد  ار  راعشا  نیا  هّللا  همحر  يرفعج  مشا  _ هو _ با هدر ك_ه  _ت ك_ ياور _ي  سر ش_ي_خ ط_ب_
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 : هتفگ مالسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  ترضح  تلاکو  تلع 

يدا ُؤف  ْتَّدَاَو  یب  ُضْرَالا  ِتَدام 

ِءاوَرُْعلا ُدِراوَم  یْنتَرَتْعاَو 

ٌلیلَع ٌوِْضن  ُمامِالا  َلیق : َنیح 

َّلَتْعا َِکلالِتْعِال َو  ُنیّدلا  َضِرَم  ِءادِْفلا  َّلُک  ُْهتَدَف  یسْفَن  ُْتُلق :

ِءامَّسلا ُموُُجن  َُهل  ْتَراغ  َو 

ِمقُّسلا ِءادلِاب َو  َتینُم  ْنَا  ابَجَع 

ِءاّدلا ُمْسَح  ُمامِالا  َْتنَا  َو 

ِنیّدلا َو ِیف  ِءاوْدَالا  یَسا  َْتنَا 

ِءایْحَالاو ِتاْومَالا  ییْحم  اْینُّدلا َو 

م_ن لدو  دا  ف_ؤ  _ن_گ_ي_ن ش_د  سو م_ن  _ي_ن ب_ر  مز لزلز ش_د  _ت_ مو بر  م_ض_ط_ ي_ع_ن_ي 
_ر غـال مـال  _ سلا _ه  یل ما ع_ _ ما _ي ك_ه گ_ف_ت_ن_د ب_ه  ما زرلو ه_ن_گ_ ار ت_ب  _ت م_ فر _ گور ف_
گ_ف_ت_م پ_س  دا ، _ بوا ياد  ف_ ما  _م_ تو اد  ف_ م_ن  نا  ج_ گ_ف_ت_م :  گ_ش_ت_ه ،  _ل  یل _ عو
ت_ع_ج_ب نم !  ياقآ  يا  دندشورفوت  ضرم  يارب  نامسآ  ناگراتسووت  تلع  يار  _ن ب_ يد _ل ش_د  یل _ عو _ض  ير م_

ضرمو درد  هک  یتسه  یماـماوت  هکنآ  لاـحو  يو  _ي ش_ شو _ خا درد و ن_ _ه  بـال _ب_ت_ مو م_ي ك_ن_م ك_ه ت_
(79) .اه هدنز  ناگدرم و  هب  یهد  یم  تایح  هک  ییوتو  ایندو  نید  ياهدرد  بیبط  ییوتو  ینک ،  یم  عطقو  يرب  یم  ار 

ردو ( 80  ) در مو ك_ ار م_س_م_ ترضح  نآ  زتعم  ردارب  یسابع  دمتعم  رگید ، یضعبو  قودص  خیـش  لوق  ربانب  هلم :  _ جلا _ بو
نآ ج_ن_با _ن  یلا دز ب_ مــال ك_س_ي ن_ _ سلا هـیلع  يرکــسع  نـسح  ماــما  زا  ریغ  بـیرغ  ماــما  نآ  تداهــش  تـقو 

رد مالـسلا  هیلع  نسح  ماـماو  _د ، ند _ر ش_ ضا فار ح_ _ شاو ارما  عیمج  دوـمرف  تلحر  اـیند  زا  ترـضح  نو  _ چو دو  ن_ب_
دو راو خ_ _ گرز دـلاو ب_ _ن  فدو _ف_ن  كو _ه غ_س_ل  جو دو م_ت_ _ خو دز  كاچ  نابیرگ  دوخ  دیهـش  ردـپ  هزانج 

ترضح نآ  رب  قمحا  نالهاج  زا  یعمجو  درک  نفد  دوب  ترضح  نآ  تدابع  لحم  هک  يا  هر  رد ح_ج_ ار  نآو ج_ن_با  ش_د 
دیناد یم  هچ  هک  ناقمحا  نآ  هب  دومرف  ترـضح  دوبن ، هتـسیاشو  بسانم  تبیـصم  رد  ندز  كاـچ  ناـبیر  هک گ_ دـندرک  ضارتعا 

ادخ نید  ماکحا 
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(81) .دز كاچ  نابیرگ  مالسلا  هیلع  نوراه  دوخ  ردارب  متام  ردو  دوب  ربمغیپ  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  ار ،

زا مادک  ره  هک  یتعامج  ار  ام  درک  ثیدح  هدومرف :  هیصولا )  تابثا  رد (  هّللا  همحر  يدوعسم  نیحـسلا  نب  یلع  _ل  جا ش_ي_خ 
_م يدو تر ب_ نآ ح_ض_ _ه  نا رد خ_ مال  _ سلا _ه  یل یقن ع_ یلع  ماما  ترـضح  تافو  زور  رد  هک  درک  یم  تیاکح  اهنآ 

هتشگن رهاظو  هعیـش  زا  يرایـسب  دوب  هدش  عمج  زینو  ساب  لآو ع_ بلا  _ طو _ با لآ  زا  مشاه  ینب  همه  اجنآ  رد  دندوب  هدش  عمجو 
تر نآ ح_ض_ رما  رب  دنتشادن  عالطاو  مالسلا  هیلع  يرگـسع  نسح  ماما  ترـضح  تیاصوو  تماما  _ر  ما نا  _ش_ يا دزن  هب  دوب 

تیاکح سپ  دوب  هدومرف  ترض  نآ ح_ تماما  رب  صن  ناشیا  دزن  مالـسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  هک  ینادمتعمو  غ_ي_ر ث_ق_تا 
دمآ نوریب  هناخ  نوردنا  زا  هاگان  هک  دندوب  تریحو  رد م_ص_ي_تب  یگمه  هک  دندوب  رضاح  اجنآ  رد  هک  یتعامج  نآ  دندرک 

هب ار  نآ  هدـبو  نینم  ؤملاریما  هناـخ  هب  رببو  ار  هعقر  نیا  ریگ  ب_ _شا !  ير يا  _ف_ت :  گو ار  رگید  مداـخ  دز  ادـصو  یمداـخ 
یل ن_ق_ي ما ع_ _ ما ترضح  رسپ  نسح  ماما  ترـضح  كرابم  مسا  نوچ  مدرم  هداد .  یلع  نب  نسح  ار  هعقر  نیا  هکوگبو  نالف 

مداخ دمآ  نوریبو  قاور  ردص  زا  يرد  دش  زاب  دندید  سپ  دنرگنب  ار  ترضح  نآ  رگم  ات  دنتشادرب  مشچ  دندینش  ار  مالـسلا  هیل  ع_
اب هنهرب  رسو  هدنروخ  سوسفاو  غیرد  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  يرکـس  ماما ح_س_ن ع_ ترـضح  دمآ  نوریب  نآ  زا  سپ  یهایس 

تــشاد رتــسآو  تـسا  يا  هماــج  عوـن  کــی  هـک  مـحلم )  دو (  تر ب_ نآ ح_ض_ _ر ت_ن  بو دو  هدز ب_ كاــچ  هماــج 
گنر دی  _ف_ سو
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ردو دو  هدر ب_ راذ ن_ك_ _ گور نآ ف_ زا  هجو  چـیه  هـبو  دوـب  شراوـگرزب  ردـپ  تروـص  دـننام  باـنج  نآ  تروـصو  دوـب 
یقاب دندید  ار  ترـضح  نوچ  سپ  .دنتـشاد  دـهع  تیالو  ناشیا  زا  یـضعبو  دـندوب  لکو  دالوا م_ت_ تر  نآ ح_ض_ _ه  نا خ_

هک لـــکوت  _ن م_ با _ق  فو _م_د م_ حاو _ باو _ت  سا _ خر دو ب_ زا ج_يا خ_ _ك_ه  نآ يد م_گ_ر  _ حا دــــنامن 
تر پ_س ح_ض_ ابحرم پ_س_ر ع_م_م !  تفگو :  بانج  نآ  اب  درک  هقناعمو  دروآ  رد  ترـضح  نآ  يوس  هب  دوب  دـهعیلو 

باـنج نآ  هکنآ  زا  شیپو  دنتـسشن  ترـضح  نآ  لـباقم  _ي  ما مدر ب_ه ت_م_ _ مو قاور  ردود  _ي_ن  ن_ش_س_ت م_با
توکس یمامت  تسـشنو  دمآ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نوچ  نکلو  ثیداحا و گ_ف_ت_گ_ زا  دوب  رازاب  دننام  هناخ  نآ  دیایب 

یم هبد  هک ن_ یلاح  رد  دمآ  نوریب  نوردنا  زا  يا  هیراج  ماگنه  نیا  رد  هفرس .  ای  هسطع  رگم  يزیچ  دش  یمن  هدینـش  رگید  دندرک 
(82  ) هیراج نیا  دنک  تکاس  هک  یسک  اجن  _ يا تسین  دومرف  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  مالـسلا ،  هیلع  یقن  یلع  ماما  ترـضح  رب  درک 
_د و مآ نور  _ي ب_ي_ مدا نورد ش_د پ_س خ_ _ نا رد  _ل  خاد _ه  يرا نآ ج_ وا ، يوس  هب  دـندرک  ترداـبم  نایعیـش  ار ؟

نور ار ب_ي_ مالـسلا  هیلع  یقن  یلع  ماـما  ترـضح  هزاـنجو  تساـخرب  ترـضح  داـت ، _س_ يا تر  نآ ح_ض_ _ل  م_ق_با
_ي سو _ه م_ نا _ل خ_ هک م_ق_با یعراش  ات  ار  نینزان  هزاـنج  نآ  دـندرب  دومرف  تکرح  هزاـنج  اـب  تر  ح_ض_ _د ، ندروآ

نوردنا زا  مالـسلا  هیلع  ما ح_س_ن  _ ما تر  هکنآ ح_ض_ زا  شیپ  دـناوخ و  زامن  ترـضح  نآ  رب  دـمتعم  سپ  هدوب ،  اغب  ب_ن 
(83  .) ترضح نآ  ياه  هناخ  زا  يا  هناخ  رد  دندرک  نفد  ار  بانج  نآ  سپ  دوب  هدناوخ  زامن  ترضح  نآ  رب  دیایب  نوریب 

بهذلا جورم  رد (  هتفگ  يدوعس  _ي_ز م_ نو
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هنـس هدـنام  رخ  الا  يدامج  رخآ  هب  زور  راه  _ن_ب_ه چ_ شود زور  رد  مال  _ سلا هیلع  یقن  یلع  ماما  ترـضح  تفای  تافو  هک  ( 
ِمْو _َ یف ي انیَقل  اذام  دیوگ : یم  يا  هیراج  دندینـش  دنداد  یم  تکرح  ار  ترـضح  نآ  هزانج  هک  یماگن  ه_ راهچو ، هاجنپو  تسیود 

نیا هب  درک  هراشاو  نامز  _ن  يا مای ت_ا  الا  میدق  زا  هبنـشود  زور  تسوحن  زا  میدیـشک  هچ  ام  ینعی  اثیدَح ؛ امیدَق َو  ِْنی  _َ ْ_ن ثِالا
رودو ( 84  ( .) ْمالْسِالا اَهُمْؤُش  َّمَع  یتَّلا  هَْعیَْبلا  َو  ماغط (  نیقفانم  _ت  فال _ جو ملسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمغیپ  تافو  زور  هب  هملک 
فالخ نوچ  تاملک  نیاو  دینش  اروا  هبدن  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  هک  دشاب  نامه  هیرا  _ن ج_ يا ن_ي_س_ت ك_ه 

.دیدنسپن ترضح  دوب  هیقت 

رد مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ما  _ ما ترـضح  رب  اوه  یمرگ  درک  تدش  هک  هدرک  لقن  هیـصولا )  تابثا  رد (  يدوعـسم  _ي_ز  نو
ترـضح نآ  رب  هک  یتمحز  هوالعب  نتـشگرب  ردو  ترـضح  نآ  هب  زاـم  يارب ن_ عراـش  رد  نتفر  رد  شراوگرزب  ردـپ  هزاـنج  عییـشت 

_ش_ت ب_ه گر _ت_ي ك_ه ب_ قو رد  پ_س  ار ، نآ ج_ن_با  مدر  را م_ _ش_ فو تـــیعمج  ترثـــک  زا  دیــــسر 
نو تر چ_ ح_ض_ دو ، هدـش ب_ کـنخ  هک  يروط  هب  دوـب  هدیـشاپ  بآ  هک  یلاـقب  ناـکد  هب  دیـسر  هار  نیب  رد  دورب  لز  م_ن_
نآ دنک ، تحارتسا  يا  هظحل  دنیـشن  اجنآ ب_ هک  تساوخ  تصخرو  درم  نآ  رب  درک  مالـس  دـید  ار  _ج_ا  نآ ياو خ_ن_ك  ه_

اب ییورشوخ  ناوج  ماگنه  نیا  رد  دندا ، _س_ت_ يا نآ ج_ن_با  فارطا  زین  مدرمو  تسشن  اجنآ  رد  ترضح  نآ  داد  نذا  درم 
تشگ هدایپ  رتسا  زا  سپ  دوب  دیفس  تشاد  ابق  ریز  رد  هک  يا  هماجو  یبهشا  رت  _ سا راوس ب_ر  هک  یلاح  رد  دش  دراو  فیظن  هماج 
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نامه رـص  زاو ع_ تشگ  هدایپو  دمآ  هناخ  هب  ات  دش  راوس  بانج  نآ  سپ  دوش  راو  _ت ك_ه س_ ساو تر خ_ نآ ح_ض_ زاو 
_د مآ نور م_ي  شراو ب_ي_ _ گرز دلاو ب_ هیحان  زا  هک  نانچمه  نآ  ریغو  تاعیقوت  ترـضح  نآ  هیحان  زا  دـمآ  نوریب  زور 

(85) .ار مالسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  ترضح  صخش  رگم  دندشن  دقاف  مدرم  _ا  يو گ_

تسا مالسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  ترضح  دالوا  رکذ  رد  مشش :  لصف 

نیـسحو مالـسلا  هیلع  مام  الا  نسحلا  دّمحموبا  هتفر :  رامـش  _ثا پ_ن_ج ت_ن ب_ه  ناو رو  _ كذ زا  تر  نآ ح_ض_ دالوا 
 . یلا هّللا ت_ع_ نا ش_ءا  _د ش_د  هاو روکذم خ_ نیا  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  لاح  اما  هیلعو ؛  رفعجو  دّمحمو 

تسنآ ك_ه نآو  ( 86  ) ما هتـشون  حـیتافم )  رد (  هک  ار  هچنآ  رگم  مدـشن  علطموا  لاح  _ا ح_س_ي_ن پ_س م_ن ب_ر  ماو
ام يـالوم  زا  هک  ما  هدرک  هدافتـسا  تاـیاور  یـضعب  زا  نم  هک  اریز  هدوـب  نءاـشلا  میظعو  ردـقلا  لـیلج  يد  ح_س_ي_ن س_ي_
یم نیط  مـال ت_ع_ب_ي_ر ب_ه س_ب_ _ سلا هیلع  یلع  نب  نیـسح  شرداربو  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ترـضح 

ماـماو نـسح  ما  _ ما _م_ت  حر _ب_ط پ_ي_غ_م_ب_ر  سود ناشدـج  ود  هـب  ار  رداربود  نـیا  دـندرک  یم  هیبـشتو  دـندرک 
 ، نیسح يادص  هب  دوب  هیبش  مالسلا  هیلع  نسحلا  نب  هجح  ترـضح  يادص  هک  تسا  بیطلاوبا  تیاور  ردو  مالـسلا .  امهیلع  نیـسح 

ردارب تماما  هبو  دوب  دابعو  داهز  زا  مالسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  ترـضح  دنزرف  نیـسح  هک  تسا  ( 87  ( ) ءای _ صو الا  هرجـش  ردو ( 
 . تشاد فارتعا  دوخ 

نامه رد  هرماس  رد  شراوگرزب  رداربو  دجام  دلاو  ربق  کیدزن  رد  نیـسح  _ت ك_ه ق_ب_ر  سا فور  م_ع_ هل :  _م_ جلا ب_
سبو تسا  فورعم  نءاش  تلابنو  ردق  تلال  هبوا ج_ سپ  رفعجوبا  هب  ینکم  ( 88  ) دّمحم دیس  اماو  تسا  هیماس  هبق 
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هعیش دوب و  مالسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  ترـضح  گرزب  دنزر  _ فو _ت ،  شاد ار  تماما  تیحالـص  تیلباق و  هکوا  نءاش  رد  تسا 
يداه ترضحوا  تافو  زا  دعب  تفر ،  ایند  زا  ردپ  زا  شیپو  دوب  دهاوخ  ماما  شراوگرزب  ردپ  زا  دع  _ بوا دندرک ك_ه  یم  نامگ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  مالسلا  هیلع 

(89  ( .) اْرمَا َکیف  َثَدْحَا  ْدَقَف  ارْکُش  ِهّلل  ْثِدْحَا  َّیَُنب ! ای  ) 

، ار ير  _ ماو قح ت_ رد  دومرف  هزاـت  یلاـعت  قح  هک  قـیقحت  هب  سپ  ار  ادـخ  رک  هزا ك_ن ش_ ت_ نا م_ن !  يا پ_س_ر ج_
هلمجو هدش  لقن  رایسب  رفعجوبا  لاح  رد  _ه  یئاد _ث ب_ يدا _ حاو تر .  نآ ح_ض_ _ت  ما _ ما _ر  ما رو  ي_ع_ن_ي ظ_ه_

مشاه ینب  زا  یتعامج  هک  دنا  هدرک  تیاور  یسربطو  یسوط  خیش  _د و  نا هدومرف  داریا  یسربطو  یسوطو  دیفم  خیـش  ار  اهنآ  زا  يا 
هیلع یقن  یلع  ماما  يارب  زا  هک  مدـید  میتفر  مالـسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  ترـضح  هناخ  هب  دّـمحم  دیـس  تافو  زور  رد  ام  هک  دـنتفگ 

نآ دد  _م ع_ يدز _ا ت_خ_م_ي_ن  مو دـنا  هتـسشن  ترـضح  نآ  رود  مدرمو  دـنا  هدرتـسگ  یطاـسب  هناـخ  نحــص  رد  مالــسلا 
_ش ب_ه ير _ قو سا  _ن_ي ع_ب_ بو بــــلا  _ي ط_ با لآ  زا  _د  ندو نآ ج_ن_با ب_ رود  ار ك_ه  _ت  ج_م_عا
هک یلاـح  رد  دـش  دراو  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ناـهگان  سپ  رگید ، ناـمدرمو  یلاوـم  زا  ریغ  هب  دیـسر  یم  رفن  هاـجن  _ پو ص_د 

سپ میتخانش ،  یمن  ار  ترضح  نآ  امو  داتـسیا  ردپ  تسار  فرط  رد  دمآو  دوب  هدز  ردار چ_كا  گر ب_ رد م_ ار  دوخ  نابیرگ 
: دومرف درکوا و  بناج  هبور  مالسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  یتعاس  زا  دعب 

 ( . اَْرمَا َکیف  َثَدْحَا  ْدَقَف  ارْکُش  ِهّلل  ْثِدْحَا  َّیَُنب ! ای  ) 

هیلع نسح  ماما  سپ 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 2079 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرفو تفگ  عاجرتساو  تسیرگب  مالسلا 

 ( . َنوُعِجار ِْهَیِلا  ّانِا  ِهّلل َو  ّانِا  اْنیَلَع َو  ُهَمَِعن  ُرُکْشَن  ُهاِّیا  َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ِهّللُدْمَْحلَا  ) 

_ت ب_ه ن_ظ_ر م_ا قو نآ  رد  تسا و  مالسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  دنزرف  نسح  دنتفگ : تسیکوا ؟  هک  میدیـسرپ  پ_س م_ا 
شراو ب_ا _ گرز رد ب_ مــال پ_ زاو ك_ میتخانــش  اروا  زور  نآ  زا  اــم  .دوــب  هتــشذگ  شفیرــش  رمع  زا  لاــس  تـسی  ب_

(90  .) تسا شراوگرزب  رد  ما پ_ مئا م_ق_ _ قو ما  _ ماوا _س_ت_ي_م ك_ه  نادوا

رد مالسلا  هیلع  یق  یل ن_ ما ع_ _ ما ترضح  زا  مدوب  هدش  تیاور  تفگ :  یبالج  هلادبع  نب  هیوهاش  زا  هدرک  تیاور  یسوط  خیشو 
زا مدومن  بارطـضاو  قلق  درک  تافو  رفعجو  _ با نو  _س چ_ پوا تماما  رب  درک  یم  تلـالد  هک  یتاـیاور  شرـسپ  رفعج  یبا  قح 

باـنج نآ  هب  يذـغاک  متـشون  سپ  مسیوـنب  ترـضح  نآ  هب  يذـغاک  باـب  نـیا  رد  هـک  مدیـسرتو  ریحت  رد  مدـنام  یقاـب  ووا  توـف 
ناطلس لبق  زا  دوب  هداد  يور  نم  يارب  هک  یبابسا  رد  نم  شیاشگ  جرف و  يارب  دنک  اعد  هک  ترضح  نآ  زا  مدر  _ش ك_ هاو _ خو
نامالغ دش  دهاو  درو خ_ يار م_ن  هدر ب_ _ا ك_ عد هکنآ  نمـضتم  ترـضح  نآ  زا  دمآ  ذغاک  باوج  سپ  منامالغ .  باب  رد 

ادـیپ بارطـضاو  رفعجوبا  زا  دـعب  نم  نیـشناج  زا  ینک  لا  ؤس  _ت_ي  ساو هک خ_ دوب  هدومرف  موقرم  باتک  رخآ  ردو  نم ،  رب  نم 
 . شابم مومغم  راک ، نیا  يارب  يدرک 

(91  ( .) َنوُقَّتَی ام  ْمَُهل  َنَِّیب  _ُ ّ_ي ي َ_ت ُ_ْم ح _ه يد _َ ِْذا ه ْ_َد  َ_ع َ_ا ب مْو _َ َّل ق _ِ ُ_ض ِیل ُهّللا  َنا  َو م_ا ك_ ) 

ؤمو دهاوخب  هک  ار  هچنآ  ادخ  دراد  یم  مدقم  تسا  امش  هیلا  جاتحم  هچنآ  تساوا  دزنو  تسا  نم  رسپ  دّمحموبا  نم  زا  دعب  امش  ماما 
دراد یم  رخ 
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.دهاوخب هک  ار  هچنآ 

(93  ( ) .ٌناظْقَی ٍلْقَع  يِذل  ٌعاْنِقا  ٌناَیب َو  ِهِیف  اِمب  ُْتبَتَک  ْدَق  ( 92  ) اِهْلثِم ْوَا  اْهنِم  ٍْریَِخب  ِتْءاَن  اهِْسُنن  ْوَا  ٍهَیآ  ْنِم  ْخَْسنَن  م_ا  ) 

تسا دلب )  هیرق  کیدزن (  هرماس  یگنسرف  تشه  رد  روکذم  دّمحم  دیـس  رازمو  هدومرف :  بقاث )  مجن  باتک (  رد  _ي_خ م_ا  شو
زاو دـننک  یم  مارتحا  وا  زا  تیاغ  هب  هک  هیداـب  بارعاو  تنـس  لـها  دزن  یتح  تسا  هرتاوتم  تاـمارک  بحاـص  تاداـس و  ءـالجا  زاو 
رذ _ نوا يار  فار ب_ _ طا زا  _ت_ه  سو _ي_ پو _د  نرو _م_ي خ_ نوا غورد ب_ه  زگرهو ق_س_م  دنـسرت  یم  شباـنج 

داـی ياـنب  نوچ  هک  میدـید  ررکمو  تساوا  اـب  مسق  هب  نآ  فارطاو  هرماـس  رد  يواـعد  بلاـغ  لـصف  _ه  کـل _د ب_ نر م_ي ب_
_ف قو ما ت_ _ يا _ن  يا رد  .دندید  همدص  غورد  مسق  ندروخ  زاو  دناسر  شنابحاص  هب  ار  لام  رکنم  دش ، ندر ق_س_م  ك_
، درادوا لضف  رد  هلاسرو  نتـشونو  اهنآ  عمج  ياـنب  اـملع  زا  یـضعبو  دـش ، هدـیدوا  زا  هرها  _ت ب_ مار هر چ_ن_د ك_ _ ما س_

(94  .) یهتنا یلاعَت  ُهّللا  ُهقَّفَو 

نب نیـسح  نب  ّ_د  یلع ب_ن م_ح_م نب  دّمحم  نیّدـلا  سمـش  تسا  دّـمحم  دیـس  دالوا  زا  هک  هدومرف  هفحت )  رد (  نماض  دیـسو 
شتدـالو هکنآ  يارب  يراـخبلا  ناطلـس  ری  تسا ب_ه م_ روهـشم  هک  مالـسلا  هیلع  يداـهلا  ماـمالا  نـب  دّـمحم  نـب  یلع  نـب  دّـمحم 

رد دهاز  حلاص  دباع  عرواب  هدوب  يدیس  نیّدلا  سمش  نیا  و  دنیوگ ، نو )  _ يرا ب_خ_ اروا (  دالواو  هدش  اراخب  رد  شیامنووشنو 
نا _ش_ يا _ل  زا ف_ض_يا هدر  سا ك_ _ت_ب_ قاو گرز  _يا ب_ مــل هدر ب_ا ع_ _ب_ت ك_ حا م_ص_ اـــیند ،

تامارکوا زا  هدـش  لقنو  ءاسورب  رهـش  رد  دـش  نطوت  _ مو مور  دالب  هب  دومرف  هجوت  اراخب  زا  سپ  هتـسشن  ناشیا  سلجم  ردـص  ردو 
هنس رهش  نامه  رد  درک  تافوو  رایسب 
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دنور یم  _ش  ترا _ يز مدرم ب_ه  هک  تسا  رازمو  تسا  روهشم  اجنآ  رد  شربقو  هس  یسو و  دصتشه  هنس  ایودو  یـسو  دصتـشه 
يا هلالسوا  يارب  زاو  تسا  نیّدلا  سمش  نیمه  زا  دّمحم  دیـس  هدازماما  بقع  هک  هتفگ  یقارب  نسح  دیـسو  .دنرب  یموا  يارب  روذنو 
دیـس شرـسپو  هزمح  شرـسپو  فسوی  شرـسپو  یلع  شرـسپو  میهاربا  نیّدلاءالع  تسا  وا  دالوا  زاو  فارطا  رد  دنرـشتنم  هک  تسا 

(95  .) یهتنا جاّعب ،  دّمحم 

ار _ت  ما _ ما در  _ا ك_ عداو تسا  باذک  هب  بقلمو  تسا  مالـسلا  هیلع  ربمغیپ  حون  ترـضح  دـنزرف  لثم  شلثم  سپ  رفعج  _ا  ماو
را _ب_ خاو ار  ج_ع_ف_ر  لآ  زا  دازآ  هر  ح_ نز  _ت  خور _ فو ار  مدر  م_ در  هار ك_ _م_ گو ح_ق  ب_ه غ_ي_ر 
هب دـن  _ يو _ن م_ي گ_ يّر _ كو _ با ارواو  مناد  یمن  مهم  اـجنیا  رد  ار  شلقن  نکل  هدـش  دراووا  تمذ  رد م_ را  ب_س_ي_

هَنَـس 271 َنوَُعبْرَا  َسْمَخ َو  َُهل  َتام َو  ءاِرماـِسب  ِهیبَا ، ِراد  یف  ُهُْربَق  يدـجملا )  یف (  هتـشاد .  دـلو  تسیبو  دـص  دـنا  هتفگ  هکنآ  تهج 
(96) .ِْنیَتَاِم َنیِْعبَس َو  يِدِْحا َو 

هنـــس رد  هّللاـــب  ردـــتقم  تفـــالخ  ماـــیا  رد  هـــک  رفعج  _ا م_ح_س_ن ب_ن  ضرلاو _ با _ت  سوا دـــالوا  زا  _ك_ي  يو
.د _ ند راد ك_ش_ي_ هـب  رـسج  ربو  دـندرب  دادـغب  هـب  ار  شرـسو  دنتـشکب  اروا  درک ، جورخ  قـشمد  لاـمعا  رد  س_ي_ص_د 

_ل ضا ملاــع ف_ هــک  اــضرلا  _ن  با فور ب_ه  _ت ع_ي_س_ي ب_ن ج_ع_ف_ر م_ع_ ساوا دـــالوا  زا  _ي_ز  نو
رد س_ن_ه س_ي_ص_د يربکعلت  یـسوم  نب  نوراه  دّـمحموبا  لـجا  خیـش  هدرک  ثیدـح  عاـم  _ سوا زا  هدو  _ل ب_ ما ك_

نب رفعج  رتـخد  هـهیرب  هـک  هدـش  لـقن  _خ ق_م )  يرا ت_ زاو (  _ت_ه .  فر هزا گ_ _ جاوا زاو  _ن_ج  پو _ي_س_ت  بو
تافو زا  دعبو  دندمآ  مق  هب  دوخ  رهوش  ابو  هدوب  عقربم  یسوم  نب  دّمحم  هجوز  مالسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما 
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رد نا  _ش_ يا _ب_ر  قو نو ش_د  _ فد _ موا رد ج_ن_ب  شر  _ هو دهـــشم ش_ ردو  تفاــی  تاــفو  وا  دـّـمحم ، شرهوــش 
میهارباوا ناردارب  تفای  تافو  ههیرب  هکنآ  زا  دـع  _ بو _ت  سا ( 97  ) نار _ت_ خد هرو ب_ه چ_ه_ل  ب_ق_ع_ه م_ش_ه_

_ك_ه نآ زا  دـنریگرب ب_ع_د  ار  دوـخ  رهاوـخ  ثرا  هکنآ  يارب  زا  مق  هـب  دـندمآ  رفعج  نارـسپ  _ي  فو _ح_ي_ي ص_ يو
هزمح دهـشم  کیدزن  مدآ  نب  ایرکز  نادـی  ردو م_ در  تماقا ك_ مق  هب  یفوص  ییحی  اـما  تفرب  مق  زا  میهاربا  دنتـشادرب  اروا  هکرت 

_ن يّدـــلا _ي_ن  ما _ت_ر  خد _ه  يو _ نا ردو ق_م ش_ه_ر ب_ دـــش  نکاـــس  مالـــسلا  هـــیلع  رفعج  نـــب  یــــسوم  نـــب 
هیتسو قارعلارخفو  رفعجوباوا  زاو  دروآرد  دوخ  هلابح  رد  یعرـش  حاکن  هب  ار  لتاقم  نا ب_ن  _ بزر _م ب_ن م_ سا _ قلاو _ با

.دندوب هیفوص  هب  فورعمو  دندمآ  دوجو  هب  يرایسب  نادنزرف  ناشیا  زاو  دمآ  دوجو  رد 

نب م_ح_س_ن ب_ن دّـمحم  نب  دـمحا  حـتفلاوبا  تسا  باذـک  رفعج  دـالوا  زا  هـک  تـسا  يد ع (_ ك_ت_با م_ج_ ردو ( 
تباـق _ نو هدو  تلـال ب_ _ب ج_ حا دّـمحم ص_ هّللادـبعوبا  شردـپ  درک  تاـفو  دـمآ )  ردواو (  روکذـم  رفعج  نـب  یی  ي_ح_

(98  .) بصنلاب یمریو  رصم  یلا  برغت  دوب ، نآرق  ظفاحو  بیداو  لضاف  یلع  مساقلاوبا  شرداربو  شیرق )  رباقم  رد (  تشاد 

تسا مالسلا  هیلع  يداه  ترضح  باحصا  زا  رفن  دنچ  رکذ  متفه :  لصف 

يزاوها دیعس  نب  نیسح  لاح  حرش 

هقث يزاوه  ـالا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  یلوم  نارهم  نب  دیعـس  نب  داـمح  ح_س_ي_ن ب_ن س_ع_ي_د ب_ن  لوا _ 
.ردقلا لیلج 

_ن ب_ا کـل تـسا  هفوـک  زا  شلــصا  تـسا .  مالــسلا  مـهیلع  يداـهو  داوـج  تر  _ض_ حو _ا  ضر تر  نا ح_ض_ _ يوار زا 
لزا ش_د ب_ر _ نو در  _ل ك_ يو نآ ب_ه ق_م ت_ح_ زا  زاو م_ن_ت_ق_ل ش_د پ_س  _ ها شردار ب_ه  ب_

باتک هاج  شردار ح_س_ن پ_ن_ _ بو هدر  _ف ك_ یلءا باتک ت_ یـسو  هّللا .  همحر  تفای  تافو  مق  ردو  ناـبا  نب  نسح 
نیاو هدرک  تکرش  زین  باتک  یس  نیا  فینصت  ردو  هدرک  فینصت 
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_ي مو سا م_ي ك_ن_ن_د  نآ ق_ي_ هـب  ار  نیرئاــس  بـتک  هـک  يوـحن  هـب  تـسا  فورعم  باحــصا  ناــیم  رد  باــتک  یس 
نسحو تسا ،  دلجم  یس  يزاوها  دیعس  نب  نیسح  بتک  _ش م_ث_ل  _ه_يا _ي ك_ت_با نال _ن_د ك_ه ف_ يو گ_

زا دعبو  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  تمدخ  هب  ار  ینیضخ  میهاربا  نب  قاحساو  رایزهم  نب  یلع  دیناسر  هک  تسا  نامه  دیعـس  نب 
_ب ح_ق هذ ناشیا ب_ه م_ تفرعم  ثعابو  رفن  هس  نیا  تیاده  ببسو  دیناسر  ترضح  نآ  تمدخ  هب  ار  نایر  یل ب_ن  نآ ع_
ار ب_ه دّـمحم ح_ض_ي_ن_ي  نب  هّللادـبع  نـینچمه  دـندش ، فورعموا  هـبو  دـند  _ث ش_ن_ي_ يد _ حوا زاو  دو  _ بوا ، 

(99  .) هدرک تافو  مق  ردو  تساولغ  هب  یمرم  نادند ، )  هب (  بقلم  نیسح  رسپ  دمحاو  دومن ، تلالد  ترضح  نآ  تمدخ 

مداخ ناریخ  لاح  حرش 

.ردقلا لیلج  مال ث_ق_ه  _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضرلا یلو  مدا م_ _ خلا نار  خ_ي_ مود _ 

تسا لا )  _ق_ ملا م_ن_ت_ه_ي  رد (  _ه  کل _ت ب_ سا مال  _ سلا _ه  یل ثلا ع_ _ ثلا _س_ن  حلاو _ با _ح_با  صا زا 
رفس رد  هک  تسا  نامهواو  تسا  ناش  _ يا رار  _ سا نیعدوتسم  زا  مالـسلا و  مهیلع  يداهو  داوجو  اضر  ترـضح  باحـصا  زاوا  هک 

تشهدو تبیه  نانچ  دوب  هتسشن  هکد  يالاب  بانج  نآ  هک  یلاح  رد  دش  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  تمدخ  بایفرش  هنیدم  رد  جح 
هلپ زا  هک  دوـمرف  هراـشا  باـنج  نآو  دورـالاب  هجرد  نودـب  تساوـخ  یم  دـشن  هکد  هلپ  تف  _ تـل دوـمن ك_ه م_ ترـضح  نآ  زا 

ار ترضح  نآ  تسد  یتدمو  تسشنو  دیلامور  ربو  دیـسوب  ارترـضح  نآ  تسد  درک و  مال  _ سو _ت  فرالا ب_ _ي_ا ، بالا ب_
هک درک  ضرع  سپ  درک  اـهر  ار  ترـضح  نآ  تسد  تقو  نآ  دـش  ماـمت  شتـشهد  اـت  تشاد  هک  یتـشهد  نآ  تهج  هب  دوب  هتفرگ 

دیناسر و مالس  امش  تمدخ  بیبش  نب  نایر  امش  يالوم 
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_ا عد شد  _ نزر يارب ف_ اـما  درک  اــعدوا  يارب  ترــضح  دــییامنب ، شدــنزرفووا  يار  _ا ب_ عد در ك_ه  سا ك_ _م_ تـلا
هب هک  تسا  یتـیاور  لـیذ  ردو  هدوـب  ترـضح  نآ  لـیکو  ناریخ  هک  دوـش  یم  موـلعم  تاـیاور  ضعب  زاو  ( 100  ) خـلا دو  ن_ن_م_

: دندومرفوا

(101  ( .) ینَعاطَا َکَعاطَا  ْنَم  ییْءاَر َو  َکَیْءاَر  َّنِاَف  َِکیْءاَِرب  َِکلذ  َ_ْل ف_ي  ْ_م ِعا ) 

نامه ناریخ  نیاو  هدوم  _ت ن_ ياور مالـسلا  هیلع  يداه  ترـضح  زاو  ترـضح  نآ  زا  ار  اهنآ  هک  تسا  یلیاـسم  ار  ناری )  خ_ و (
، دو تر ب_ نآ ح_ض_ مزال ب_با  _ت م_ مد يار خ_ مالـسلا ب_ هیلع  داوج  ترـضح  يرامیب )   ) تلع تاـقوا  رد  هک  تسا 

مالس مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  ینعیوت  يالوم  هک  دومرفووا  دزن  هب  دمآ  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  بناج  زا  لوسر  _ت_ي  قو
ندرگ رب  تساوا  يارب  زاو  یلع  مرسپ  يوس  هب  ددر  تماما م_ي گ_ رماو  مرذگ ،  یم  ایند  زا  نم  هک  دیامرف  یمو  دناسر  یموت  رب 

هیلع يداـه  ترـضح  رب  صن  باـب  رد  روهـشم  تسا  یثیدـح  نیاو  مردـپ  زا  دـعب  امـش  رب  دوب  يارب م_ن  زا  هچنآ  نم  زا  دـعب  اـمش 
 . تسا یناریخ  ردپ  ناریخ  نیاو  ناریخ  اب  یسیع  نب  دّمحم  نب  دمحا  هفورعم  _ت ق_ض_ي_ه  سا نآ  ردو  ( 102  .) مال _ سلا

يرفعج مشاهوبا  لاح  حرش 

 . نءاشلا لیلج  هقث  هنع  هّللا  یضر  بلاط  یبا  نب  رفعج  نب  هّللادبع  نب  قاحسا  نب  مساقلا  نب  دواد  يرفعجلا  مشاهو  _ با مو _  س_

تر نا ح_ض_ _ مز ما  _ ما ات  اـضر  ماـما  ترـضح  زاو  مالـسلا  مهیلع  همئا  دزن  تسا  تلزنم  گرزبو  ردـقلا  می  یل ع_ظ_ خ_ي_
زاو هدرمـش  هسدـقم  هیحان  ءالکو  زا  اروا  سواط  نب  دیـسو  هدرک  تیاور  یگمه  زاو  هدرک  كرد  ار  مالـسلا  مهیلع  رم  ـالا  بحاـص 

_ن باو مال .  _ سلا _ه_م  یل _ه ع_ مئا قح  ردوکین  راعشاو  یلیاسم  رابخا و  تسوا  يارب 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 2085 

http://www.ghaemiyeh.com


رکذ ردو  ( 103  ) نآ ن_ق_ل م_ي ك_ن_د زا  يرولا )  مال  إ ع_ رد (  یسربط  خیش  هک  هتـشون  مشاهوبا  رابخا  رد  یباتک  شایع 
تــسیود هنــس  رد  درک  تاـفو  نآ .  زا  _د چ_ن_د خ_رب  مـال ب_ي_يا _ سلا _ه  یل ير ع_ ترــضح ع_س_ك_ تازجعم 

_ل ها زا  باـنج  نآ  هچ  دـشاب  دادـغب  رد  شرازم  ارهاـظو  تسا  روهـشم  شفیرـش  ربـق  هک  هدومرف  يدوع  م_س_ کـیو .  تصـشو 
_ق_ل عو مــــــــــــل  _ عو _س_ك  نو _د  هزو عرو  _ب  حا يدر ص_ _ مو هدو  _ج_ا ب_ نآ رد  _ن  طو _ت_ مو داد  ب_غ_
بـــلا ك_س_ي _ي ط_ با لآ  نا  ردوا م_ي_ _س_ب  نوــــل نا ب_ه ع_ _ مز نآ  ردو  دو  _ه ب_ ياورلار _ث_ي_ كو

رتـــخد مــیک  ما ح_ _م  سا ردا ق_ _ مو هدو  _ل ب_ یل يدر ج_ _ي_ر ي_م_ن و م_ ما _م ،  سا شرد ق_ پ_ هدو .  ن_ب_
مـشاهوبا هدازرداربو  دوش  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هلاخرـسپ  قاحـسا  نب  مساـق  سپ  تسا .  رکب  یبا  نب  دّـمحم  نب  مساـق 

(104  .) تسا مالسلا  هیلع  اضرلا  تنب  همطاف  جوز  مساق  نب  رفعج  نب  دّمحم 

مالسلا هیلع  میظعلادبع  هاش  ترضح  لاح  حرش 

مالسلا مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دیز  نب  نسحلا  نب  یلع  نب  هّللادبع  نب  میظعلاد  تر ع_ب_ ح_ض_ مرا _  چ_ه_
 . تسا

مالسلا مهیلع  يداهو  داوج  ترـضح  باحـصا  زاو  تسا  يوقتو  عرو  بحاصو  دابعو  داهزو  املع  مظاعاو  نیثدحم  رباکا  زا  ك_ه 
ماما ترـضح  دالوا  رکذ  رد  نمو  هدرک  تیاور  ناشیا  زا  رایـسب  ثیداحاو  هتـشاد  ناـشیا  تمدـخ  هب  عاـطقناو  لـسوت  تیاـهنو  تسا 

نآ لا  زا ح_ ير  م_خ_ت_ص_ نا )  _ن_ جـلا _ي_ح  م_ف_تا و ( لا ] )  ـالا م_ یهتنم  باـتک ([  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  نـسح 
_ث_ي يد ح_ نا  ه_م_ ب_ه  ك_ن_ي_م  م_ي  _ت_ف_ا  كا _ن_ج_ا  يا ردو  _ت_م  ن_گ_شا ار  ج_ن_با 

 . مالسلا هیلع  يداه  ترضح  شنامز  ماما  رب  ار  شنید  ندرک  هضرع  رب  تسا  لمتشم  ك_ه 

دراو دومرف : هک  میظعلادبع  بانج  زا  دنا  هدرک  تیاوروا  ریغو  قودص  خیش 
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ابحرم دومرف : دید  ار  تر م_ نآ ح_ض_ نو  مال چ_ _ سلا _ه  یل یل ن_ق_ي ع_ ما ع_ _ ما تر  مدوخ ح_ض_ ياقآ  رب  مدـش 
یل هّللا ص_ لو  _ سر دـنزرف  يا  هک  بانج  نآ  تمدـخ  مدرک  ضرع  سپ  تقیقح .  يور  زا  یتسه  ام  یلووت  مساـقلاوبا !  ياوت  هب 

_ي ضر ها م_ _ گر مراد پ_س ه_ هــضرع  امـــش  رب  ار  دوـــخ  نــید  هــک  مهاوـــخ  یم  نـــم  ملـــسو  هـــلآو  _ه  یل هـــّللا ع_
 ، مــــنک _تا  قــــال ار م_ _ل  جو _د ع_ز  نواد _م ت_ا خ_ نا _ت ب_م_ نآ ث_با _ت ب_ر  سا هد  _ يد _س_ن_ پو

كرا _د ت_ب_ نواد ك_ه خ_ _م :  يو نـم م_ي گ_ مـتفگ :  .ار  دوـخ  نـید  نـک  هـضرع  ینعی  مساـقلاوبا  يا  رواـیب  دوـمرف 
تروصو مسجو  تسا  جراـخ  هیبـشت  دـحو  لاـطب  زاو ح_د  _ي_س_ت  نوا يار  یل ب_ _ث_ مو _ت  سا _د  حاو یلا  _ع_ تو

ره کلامو  راگدرورپ  تسا و  اهرهوجو  اهـضرع  هدننک  قلخو  اه  _ ترو _ صو ماسجا  هدندروآ  دـیدپ  هکلب  تسین  رهوجو  ضرعو 
_ه یل هّللا ع_ یل  ّ_د ص_ ك_ه م_ح_م _م م_ن :  يو _ي گ_ مو هدر ،  ثاد ك_ _ حاو ار ج_ع_ل  يزیچ  رهو  تـسا  يزیچ 

نآ تعیرــشو  تماـیق  زور  اـت  دوـب  دــهاوخن  يربـمغیپوا  زا  دــعب  تـسا و  ناربـمغیپ  متاـخووا  لوـسرو  هد  مـل ب_ن_ _ سو هـلآو 
زا دعب  رما  یلوو  هفیلخو  ماما  هک  نم :  میوگ  یمو  تمایق  زور  ات  نآ  زا  دعب  تسین  یتعیرشو  تسا  عیارش  همه  _ر  خآ تر  ح_ض_
 ، نآ زا  دـعب  نسح  ترـضح  نآ ،  زا  دـعبو  تسا  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  ملـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمغیپ 
 ، یـسوم نب  یلع  دعب  رفعج ، نب  یـسوم  دعب  دّمحم ، نب  رفعج  دعب  یلع ،  نب  دّم  ب_ع_د م_ح_ نیـسحلا ،  نب  یلع  دعب  نیـسح ، 

هیلع یلع ن_ق_ي  ماـما  سپ  نم .  يـالوم  يا  ییوت  ناروـگرزب  نیا  زا  دـعب  مالـسلا .  مه  _ یل یل ع_ ّ_د ب_ن ع_ دـعب م_ح_م
مالسلا
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 : متفگ وا ، زا  دعب  فلخ  نامز  رد  مدر  _د م_ هنوگچ ب_شا سپ  تسا ،  نم  رـسپ  نسح  نم ،  زا  دعب  دومرف : میظعلادـبع  بانج  هب 
ندروآ نابز  رب  دشابن  لالحووا  صخش  دو  هد ن_م_ي ش_ _ يد _ن_ك_ه  يا يارب  دومرف : نم ؟  يالوم  يا  نیا  تسا  هنوگچو 

مدرک رارقا  متفگ :  ملظ .  روج و  زا  دـشاب  هدـش  رپ  هک  نانچمه  دادو  لدـع  زا  ار  نیمز  دـن  _ر ك_ پو دـنک  جورخ  هکنآ  ات  وا  مان 
 : متفگ سپ  مدـش ،  لـئاق  تر  نآ ح_ض_ فـل  _ خو ير  تر ح_س_ن ع_س_ك_ _ت ح_ض_ ما _ ما ي_ع_ن_ي ب_ه 

تـسا ادـخ  تعاطا  ناشیا ،  تعاطاو  تسا  ادـخ  نمـشد  ناشیا ،  نمـشدو  تسا  ادـخ  تسود  ناراوگرزب ،  نیا  تسود  میوگ  یمو 
قح خزودو  تسا  قح  تشهب  تسا و  قح  ربق  رد  لا  ؤسو  تسا  قح  جارعم  هک  میوگ :  یمو  تسا  ادخ  تیصعم  ناشیا ،  تیـصعمو 
دنک یم  هدنز  دنوادخو  تسین  نآ  رد  یکشو  تسا  یندمآ  تمای  _ك_ه ق_ نآو _ت  سا نازیمو ح_ق  تسا  قح  طارصو  تسا 

اد یتـسود خ_ ینعی  تیـالو  زا  دـعب  هبجاو  ضیارف  هـک  میوـگ  یمو  دـنراد  اـج  اـهرق  رد  هـک  ار  ینا  دـنک ك_س_ یم  هـتخیگناو 
 . تسا رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  داهجو و  جحو  هزورو  تاکزو  تسا  زا  مال ن_م_ _ سلا _ه_م  یل _ه ع_ مئاو لو  _ سرو

يارب ار  نآ  تسا  هدیدنسپ  هک  ادخ  نید  دنگوس ! ادخ  هب  تسا  نیا  مساقلاوبا !  يا  دومرف : مالسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  ترـضح  سپ 
(105  . ) ترخآ ردو  ایند  تایح  رد  تباث  لوق  هب  اروت  دراد  تباث  دنوادخ  داقتعا ، نیمه  رب  نامب  تباث  شناگدنب ، 

يوانیمه رفعج  نب  یلع  لاح  حرش 

(106  ) يوانیمه رفعج  نب  یلع  مجنپ _ 

_د ندر _ت ك_ _ع_يا سوا _ر  ما رد  هدو ،  _ق_ه ب_ ثو مال  _ سلا _ه  یل يدا ع_ تر ه_ _ي_ل ح_ض_ كو
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رفعج نب  یلع  هب  ربخ  نیا  تشاد ،  اروا  نتـشک  هداراو  دندرک  سبح  اروا  درک  رما  _ل  كو م_ت_ _ل ،  كو دز م_ت_ ب_ه ن_
اد ار ب_ه خ_ مـــال ك_ه ش_م_ا  _ سلا _ه  یل يدا ع_ تر ه_ يار ح_ض_ _ت ب_ شو زا م_ح_ب_س ن_ _ي_د  سر

يار در ب_ مهاوخ ك_ اعد  هک  دومرف  هدـعو  ترـضح  منک .  کش  مسرت  یم  مسق  ادـخ  هب  امر  ير ف_ لا م_ن ن_ظ_ رد ح_
بت درک و  بـــت  _ل  كو زور م_ت_ نآ  ص_ب_ح  در ، _ا ك_ عد تر  نآ ح_ض_ پ_س  ردو ش_ب ج_م_ع_ه ،  ت_

ار نآ  صوصخو  دننک  اهر  کی  کی  ار  ناینادنز  هک  درک  رم  سپ  دش  دنلبوا  يارب  نویـشو  گناب  هک  هبنـشود  زور  ات  درک  تدشوا 
تر ب_ه نآ ح_ض_ _ر  ما _ه  بو _ا ش_د  هر _ن_د پ_س  يو لال ج_ _ت_ح_ سا وا  زاو  دـننک  اـهر  اروا  درک  رکذ  هنیعب 

(107) .درک لصاح  يدوبهب  شضرم  لکوتم  دش و  اجنآ  رواج  _ مو _ت  فر م_ك_ه 

يزاوها تیکس  نبا  لاح  حرش 

 : یعیش يزاوها  قاحسا  نب  بوقعی  تیّکسلا  نبا  مشش _ 

ّ_د ت_ق_ي ماما م_ح_م صاوخ  زاو  قطنملا  کحالـصا  بحاصو  رعـشو  بداو  تیبرع  ملع  ءاول  لـماحو  تغل  همئا  زا  یک  ي_
_ه_ل چو _س_ت  يود ردو س_ن_ه  _ت  سا _ل  یل _ جو _ق_ه  ثو _ت  سا مــال  _ سلا _ه  یل یل ن_ق_ي ع_ ما ع_ _ ماو

دــــــالوا بد  اروا م_ؤ  دو ك_ه  نآ ب_ _ب_ب_ش  سو .د  _ي_ نا _ سر اروا ب_ه ق_ت_ل  _ل  كو را م_ت_ _ه_ چو
_ن با _س_ي_ن ؟  حو نسح  اـی  تسا  رتـهبوت  دزن  دـی  ؤـم  ّزتـعم و  نـم  رـسپود  هـک  دیـسرپ  يو  زا  لـکوتم  يزور  دوـب ، لـکوتم 

رما لکوتم  مال ،  _ سلا _ه_م_ا  یل _ل ح_س_ن_ي_ن ع_ در ب_ه ن_ق_ل ف_ض_يا عور ك_ ّ_ي_ت ش_ _ك سلا
.د _ ندر شا ب_ _ه  نا اروا ب_ه خ_ دندیلامب پ_س  ار  شمکـشو  دندنکفا  دوخ  ياپ  ریز  رد  اروا  ات  دوخ  كرت  نامالغ  هب  درک 

ق_ن_ب_ر ك_ه  گ_ف_ت  _ل  كو م_ت_ باو  ج_ رد  یلو  ق_ _ه  بو در ، ك_ _تا  فو زور  نآ  يادر  ف_ رد 
مال ب_ه_ت_ر _ سلا _ه  یل یل ع_ مدا ع_ خ_
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دنتفگ یم  تیکـسلا  نبا  ارواو  دندیـشک ، نوریب  شیافق  زا  ار  شنابز  ات  درک  رما  لکوتم  نار ت_و ، _س_ پودو زا ت_و  _ت  سا
(108) .وا توکس  ترثک  تهج  هب 

: ٍریِسَِیب َِکلذ  َْلبَق  ِِهلْوَِقب  ِناسِّللا  ِتارَثَع  ْنِم  ُهَرَّذَح  امیف  َعَقَو  ُهَّنِا  ِبیرَْغلا  َنِم  َو 

ِِهناِسِلب ٍهَْرثَع  ْنِم  یتَْفلا  ُباُصی 

لْجِّرلا ِهِْرثَع  ْنِم  ُءْرَْملا  ُباُصی  َْسَیل  َو 

هَسْءاَر ُبِهْذَت  ِلْوَْقلا  ِیف  ُُهتَْرثَعَف 

(109) ٍلْهَم ْنَع  ُءَْربَت  ِلْجِّرلا  ِیف  ُُهتَرثَْع  َو 

دّمحموبا ترضح  یصو  یبن و  ره  بولق  بوبحم  رظتنم  ماما  دلاو  رشبلادیس و  طبس  مهدزای  ماما  خیرات  رد  _م :  هدز با س_ي_ ب_
مالسلا هیلع  يرکسع  یلع  نب  نسح 

لاوحاو مال  _ سلا _ه  یل ير ع_ تر ع_س_ك_ _ب و ك_ن_ي_ت ح_ص_ قل _م و  سا تدـالو و  _خ  يرا رد ت_ لوا :  ف_ص_ل 
تسا ترضح  نآ  هدجام  هدلاو 

حیضوت

ینا _ ثلا _ي_ع  بر ها  رد م_ يرجه  مود  یس و  تسیود و  هنس  رد  هبیط  هنیدم  رد  ترضح  نآ  تداعساب  تدالو  ناد ك_ه  ب_
زور تدـالو ،  زور  _ت ك_ه  سا نآ  _ه_ر  شا هدوـمرف  هـّللا  هـمحر  یـسلجم  همـالع  تـسا .  فـالخ  نآ  زور  نـییعت  رد  هدوـب و 

یلماعلا رحلا  انخیـش  .دـنا و  هتفگ  زین  مراهچ  بش  رد  یـضعب  روکذـم و  هام  مهد  یـضعب  دوب و  یناثلا  عیبر  هام  متـش  ج_م_ع_ه ه_
 : هلوق یف  ترضح  نآ  خیرات  رد  دوخ  هزوجرا  رد  هدومرف  هراشا  فالتخا  نیمه  هب  زین  هّللا  همحر 

ِرِخ الا  ِعیبَر  ُرْهَش  ُهُِدلْوَم 

ِرِشاْعلا ِفیرَّشلا  ِمْوَْیلا  ِیف  َكاذ  َو 

ُِعبارلا لیق  ِْنیَْنثِالا َو  ِمْوَی  یف 

ٌِعیاش َوُه  ِنِماّثلا َو  ِیف  َلیق  َو 

تر و نآ ح_ض_ هـب  تـسا و  يرکــسع  یکز و  شباــقلا  رهــشا  دـّـمحموبا و  شا  هـینک  نـسح و  ترــضح  نآ  فیرــش  _م  سا
ُْهل ْنَم  َناْحبُـس  شمتاخ ( :  شق  و ن_ ( 1  ) دنتفگ یم  اضرلا )  نبا  مالـسلا (  امهیل  شد ع_ رد و ج_ ه_م_چ_ن_ي_ن ب_ه پ_

 . تسا هام  مهدفه  مهدزناش و  زور  رد  شحیبست  و  ( 2  ) هدوب ٌدیهَش )  ِهّلل  اَنَا  یلوق (  هب  و  ضْرالا )  ِتاومَّسلا َو  ُدِیلاقَم 
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 : ترضح نآ  حیبست  تسا  نیا  و 

ُّيِوَق ِِهناْطلُس  یف  ٌرینُم ِو  ِِهقارِْشا  یف  ٍلاع َو  ِهُِّونُد  یف  ٍناد َو  ِهُِّولُع  یف  َوُه  ْنَم  َناْحبُس  ) 
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(3  ( .) ِهِدْمَِحب ِهّللا َو  َناْحبُس 

رد دنتفگ و  یم  هدج )  ار (  وا  هدوب و  لیل )  س_ یلو (  و ب_ه ق_ _ث )  يد ح_ _ش (  ما تر ن_ نآ ح_ض_ هد  _ جا هدلاو م_
هدوـب و هداز  هاـشداپ  شدوـخ  تیــالو  رد  هـک  تـسا  دوـل )  _ خــلا ج_ن_تا  رد (  و  ( 4  . ) هدوـب يوـقت  عرو و  حالــص و  تیاـهن 

تر تافو ح_ض_ زا  دعب  هدوب  ناشیا  سرداد  هانپ و  هعی و  عز ش_ وا ك_ه م_ف_ رد ف_ض_ي_تل  _ت  سا _ي  فا ك_
_ه یل ع_ مـلا )  ع_ زا (  هد  _ت ش_ ياور هـک  هدوـمرف  هیـصولا )  تاـبثا  رد (  يدوعـسم  مالـسلا .  هـیلع  يرکــسع  نـس  ما ح_ _ ما

یقن یلع  ماما  رب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  ردا  _ل م_ یل _ل ش_د س_ خاد _ت_ي ك_ه  قو مال ك_ه  _ سلا
یلاعت قح  هک  تسا  دوز  وا  هب  دومرف  دعب  تساجن  يدیلپ و  ره  تهاع و  تفآ و  ره  زا  هدش  هدیشک  نوریب  لیلس  دومرف : مالـسلا  هیلع 

يدوعـسم هاگنآ  .روج  زا  دـشاب  هدـش  رپ  هک  نانچمه  لدـع  زا  ار  نیمز  دـنک  رپ  هک  دوخ  قلخ  رب  ار  دوخ  تجح  وت  هب  دـیامرف  اـطع 
تسیود هنس  رد  هنیدم  رد  ترضح  نآ  دش  دلوتم  هنیدم و  رد  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  هردخم  نآ  دش  هلماح  هک  هدومرف 

دن لا و چ_ هدز س_ _ نا نا ش_ _ مز نآ  رد  مال  _ سلا _ه  یل یل ن_ق_ي ع_ ما ع_ _ ما _ف  ير یس و ي_ك و س_ن ش_ و 
(5) .دوب هام  دنچ  لاس و  راهچ  شکرابم  نس  شش و  یس و  تسیود و  هنس  رد  قارع  هب  ترضح  نآ  اب  دومرف  تکرح  دوب و  هام 

تماما رب  مالـسلا  هیلع  يداه  ترـضح  زا  یـصوصن  دّـمحم ، دیـس  رکذ  رد  مالـسلا  هیلع  يداـه  ترـضح  لاوحا  رد  دـیوگ : ریق  ف_
ترضح
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.دش روکذم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

تسامالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  لاوحا  رداو  قال و ن_ _ خا مرا  زا م_ك_ ير  م_خ_ت_ص_ مود :  ف_ص_ل 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تبیه  تدابع و 

نب حلاص  رب  دـندش  لخاد  سا  _د ك_ه ب_ن_ي ع_ب_ نا هدر  _ت ك_ ياور هر  ش_ي_خ م_ف_ي_د و غ_ي_ لوا _ 
تعسو وا و  رب  ریگ  گنت  هک  دنتفگ  وا  هب  ار و  مال  _ سلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  دوب  هدرک  سبح  هک  ینامز  رد  فیـصو 

نم هک  دنـشاب  یم  صاخـشا  نیرتدب  هک  يرفن  ود  تسد  هب  ار  وا  ما  هدرپس  انا  وا ه_م_ نم ب_ا  منک  هچ  تفگ :  حـلاص  .وا  رب  هدـم 
کنیا شماـت و  _ قا ير  _گ_ يد _ت و  سا _ش  مرا یل ب_ن ي_ ما ع_ ار ن_ ي_ك_ي  ار ، نا  _ش_ يا ما  هدر  ادــیپ ك_

_د پ_س ندروآ ار  رفن  ود  نآ  درک  رما  سپ  میظع ،  یماقم  هب  تدابع  رد  دـنا  هدیـسر  دـنا و  هتـشگ  هزور  زامن و  لـها  رفن  ود  نآ 
چ_ه گ_ف_ت_ن_د : صخــش ؟  نـیا  اـب  امــش  نءاــش  تـسیچ  امــش ! رب  ياو  تـفگ :  در و  ار ع_ت_با ك_ نا  _ش_ يا
اب دـنک  یمن  ملکت  تسا ،  لوغـشم  تدا  هب ع_ب_ حبـص  هب  اـت  ار  اهبـش  دریگ و  یم  هزور  ار  اـهزور  هک  يدرم  قـح  رد  مـییو  گ_

دزرل و ند م_ا م_ي  _ك_ن_د ب_ فا تـقو ن_ظ_ر ب_ر م_ا م_ي  ره  تداـبع و  زا  ریغ  هـب  دوـش  یمن  لوغـشم  یــسک و 
دندینش ار  نیا  نوچ  سابع  لآ  مینکب .  _ي_م  ناو يراددو ن_م_ي ت_ میتسین و خ_ دوخ  سفن  کلام  هک  میوش  یم  نا  چ_ن_

(6  .) یلاح نیرتدب  هب  تلذ  لامک  رد  حلاص  دزن  زا  دنتشگرب 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  تبیغ  يارب  يزاس  هنیمز 

دو تار ب_ _ زا م_ع_شا عونمم  سوبحم و  تاقوا  رتشیب  ترضح  نآ  هک  دوش  یم  رها  _تا ظ_ ياور زا  _د : يو فل گ_ م_ؤ 
یم رهاظ  دعب  تیاور  زا  هچنانچ  تدابع  هب  دوب  لوغشم  هتسو  و پ_ي_
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ار دوخ  درک  یم  ناـهنپ  مالـسلا  هیل  یل ن_ق_ي ع_ ما ع_ _ ما تر  هدر ك_ه ح_ض_ _ت ك_ ياور يدو  .دوش و م_س_ع_
هیلع يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  هب  دش  یهتنم  رما  نوچ  دوخ و  صاوخ  زا  یلیلق  ددـع  زا  رگم  دوخ  نایعیـش  زا  يرای  زا ب_س_
يار راو م_ي ش_د ب_ _تا ك_ه س_ قوا نآ  رد  رگم  دوـمرف  یم  مـلکت  صاوـخ  ریغ  صاوــخ و  اــب  هدرپ  تـشپ  زا  مالــسلا 

زا شراو پ_ي_ش  _ گرز رد ب_ زا پ_ نآ ج_ن_با و  زا  _ن ع_م_ل  يا و  نا ،  _ طـــل _ه س_ نا _ت_ن ب_ه خ_ فر
دننکن تشحو  تبیغ  زا  دنوش و  فولءام  نیا  هب  هعیش  هک  مال  _ سلا _ه  یل نا ع_ _ مزلا بحاص  ترـضح  تبیغ  يارب  دوب  همدقم  وا 

(7) .ءافتخا باجتحا و  رد  دوش  يراج  تداع  و 

یسابع دمتعم  نادنز  زا  ییاهر 

سبح نیزح و  نب  یلع  تسد  رد  درک  سبح  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  دمتعم  هک  ینامز  هدش  _ت  ياور مود _ 
وا م_ي _ي_د ، سر _ن م_ي پ_ يز یل ب_ن ح_ زا ع_ ار  ترـضح  نآ  ربخ  دـمتعم )  هتـسویپ (  وا ، اب  ار  شردارب  رفعج  درک 
، دیسرپ بانج  نآ  لاح  زا  يزور  هکنآ  ات  تسا  زامن  لوغشم  در و ش_ب_ه_ا  هزور م_ي گ_ي_ _ا  هزور گ_ف_ت ك_ه 
هب تلزنم  هب  ورب  وگب  وا  هب  ناسرب و  مالـس  نم  زا  ار  وا  وا و  دزن  هب  ورب  تعاس  ه_م_ي_ن  تفگ :  دمتعم  داد ، ار  باوج  نامه  یلع 

_ت سا هدرک م_ه_ي_ا  نیز  يراـمح  نادـنز  رد  رب  مدـید  نادـنز  يوـس  هب  متفر  تفگ :  نـیز  یل ب_ن ح_ ع_ _ت .  مـال س_
هد _ي_ شو ار پ_ دوـــخ  هشاـــش  اتـــسلیط و  هزوـــم و  هتـــس ،  ار ن_ش_ تر  نآ ح_ض_ مد  _ يد مد  ناد ش_ _ نز _ل  خاد

 ، لز هب م_ن_ نتفر  نادنز و  زا  ندش  نوریب  يارب  دوب  هدومرف  ایهم  ار  دو  _ك_ه خ_ نآ ي_ع_ن_ي 
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هب مت  م_ن گ_ف_ دا ، _س_ت_ يا رامح و  رب  دش  راوس  سپ  ار ، دوخ  تلاسر  مدرک  ادا  نم  تساخرب ،  دـید  ارم  نوچ  پ_س 
منک اهر  سبح  زا  ار  امـش  هک  هدرک  رما  ارم  دـمتعم  متفگ :  رفعج ، دـیایب  اـت  دومرف : نم ؟  دیـس  يا  يداتـسیا  هچ  يارب  ترـضح  نآ 
دوخ دشابن ، نم  اب  وا  مدرگرب و  نم  سپ  میا  هدـمآ  نوریب  هناخ  کی  زا  مه  اب  ود  ره  ام  وگب  وا و  دزن  هب  درگرب  دومرف : رفعج ، نودـب 
اهر ار  رفعج  نم  دـیوگ  یم  تفگ :  تشگرب  تـفر و  درم  نآ  سپ  .دوـب  دـهاوخ  هـچ  _ن  يا رد  _ي_د ك_ه  ناد ش_م_ا م_ي 
نآ ببـس  هب  وت و  رب  دوخ و  رب  دوب  هدر  دراو ك_ هک  يریـصقت  تناـیخ و  ببـس  هب  ار  وا  مدوب  هدرک  سبح  نم  وـت و  يارب  ما  هدرک 

(8  .) شا هناخ  هب  تفر  ترضح  نآ  اب  رفعج  سپ  .دوب  هدز  رس  وا  زا  هک  ییاهفرح 

دنزرف دلوت  زا  نداد  ربخ 

هیلع يرکسع  نسح  ماما  ترضح  میدوب  سبحم  رد  ام  هک  یتاقوا  رد  تفگ :  هک  تسا  تیاور  حیبص  نب  یـس  زا ع_ي_ مو _  س_
 ، مدو _ا ب_ سا فرا و ش_ن_ نآ ج_ن_با ع_ هب  نم  ام و  سلجم  رد  ار  ترـضح  نآ  دندروآ  دندرک و  سبح  زین  ار  مالـسلا 
هک ییاـعد  باـتک  نم  اـب  دوـب  يا و  هدرک  رم  يزور ع_ ها و  لا و چ_ن_د م_ ت_و ش_ص_ت و پ_ن_ج س_ دو : _ مر ف_
يد _ نزر ف_ دومرف : سپ  داد ! ربخ  ترضح  نآ  هک  دوب  نانچ  متفای  مدرک  نآ  هب  عوجر  دوب  هدش  هتشون  نآ  رد  نم  تدالو  خیرات 

هک يدلو  ار  وا  نک  يزور  ایادخ  گ_ف_ت :  ن_ه ،  گ_ف_ت_م :  هد ؟  يزور ت_و ش_
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: رعش نیا  هب  دش  لثمتم  پ_س  دلو ، _ت  سا يد  بو ع_ض_ _ا خ_ نا _د ه_م_ وا ب_شا يوزا  دضع و ب_

ُهَتَمالَظ كِرُْدی  ٍَدلَواذ  َناک  ْنَم 

؛ ٌدُضَع َُهل  ْتَْسَیل  يذَّلا  ُلیلّذلا  َّنِا 

نآ لــیلذ  _ت_ي ك_ه  سرد در ب_ه  ار م_ي گ_ي_ دو  داد خ_ _د  دــلو ب_شا _ب  حا ي_ع_ن_ي ه_ر ك_ه ص_
_ت ك_ه سا دوز  اد ق_س_م  هـب خ_ يرآ ،  دوـمرف : يراد ؟  دـنزرف  وـت  مـتفگ :  نـم  .درادـن  وزاـب  دـضع و  هـک  تـسا  یــسک 

نیا هب  دش  لثمتم  تقو  نآ  مرادن ،  دنزرف  نالا  اما  داد ، لدع و  زا  ار  نیمز  دنک  رپ  هک  دیامرف  تمارک  نم  رب  يرسپ  یلاعت  دنواد  خ_
: رعش ود 

امَّنَاَک ینارَت  ْنَا  اموَی  َکَّلََعل 

ُِدباوَّللا ُدوُسُالا  ِّیلاوَح  َِّیَنب 

یصَْحلا َِدلَی  ْنَا  َْلبَق  امیمَت  َّنِاَف 

(9) ٌدِحاو ِساّنلا  یف  َوُه  انامَز َو  َماقَا 

ناگدنرد ناریش و  نایم  رد  ترضح  ندناوخ  زامن 

یم گنت  ریرح  ریرحن و ن_ هب  دندرپس  ار  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ما  _ ما تر  هد ك_ه ح_ض_ _ت ش_ ياور مرا _  چ_ه_
اد ب_ه زا خ_ سر  ب_ت_ در ! يا م_ تــفگ :  وا  هــب  شا  هــجوز  .ار  باـــنج  نآ  درک  یم  تــیذا  ترـــضح و  نآ  رب  تــفرگ 

ترـضح فاـصوا  ناـیب  رد  درک  عورـش  سپ  وت ، لزنم  رد  _ي ك_ه ك_ي_س_ت  ناد _ت_ي ك_ه ت_و ن_م_ي  سرد
 ، ترـضح نآ  اب  وت  راـتفر  نیا  زا  وت  رب  مسرت  یم  نم  تفگ  ترـضح و  نآ  تلـالج  تداـبع و  حالـص و  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 

هزا _ جا .دـنکفا پ_س  مهاوـخ  ناگدـنرد  ناریـش و  ناـیم  عابـسلا  هکرب  رد  ار  وا  نـم  هـک  دـنگوس  ادـخ  هـب  ریرحن گ_ف_ت : 
نار و ش_ك دزن ش_ي_ هــب  دــنکفا  ار  ترــضح  نآ  سپ  .داد  هزاــجا  ار  وا  رما ، _ن  يا رد  _ف_ه  یل زا خ_ _ي_د  بــل ط_

لا زا ح_ نآ م_ح_ل ك_ه  رد  دندرک  رظن  سپ  دروخ ، دنهاوخ  ار  ترضح  نآ  ناریش  هکنآ  رد  دن  _ت_ شاد ن_
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دنشاب یم  ترض  نآ ح_ رود  رد  دناوخ و س_ب_عا  یم  زامن  هداتسیا  هک ]   ] ار بانج  نآ  دندید  دنریگ ، يرب  نآ ج_ن_با خ_
(10) .دنرب شا  هناخ  هب  دنروآ و  نوریب  ار  بانج  نآ  هک  درک  رما  سپ 

تعاـس ياـعد  رد  ترــضح  نآ  هـب  لــسوت  رد  هد  هرا ش_ _ شا هر  _ ها تلــالد ب_ و ب_ه ه_م_ي_ن  _د : يو فـل گ_ م_ؤ 
: زور مهدزای 

وَّدلِاب َنُِحْتماَواهِِـضبارَم  ْنِم  ُهَتْـصَّلَخ  _َ _ِعا ف بِّسَلل َحِر  _ُ يذَّلَا ط مال  _ سلا _ه  یل ِِّیل ع_ _َ ْ_ِن ع َ_ِن ب َ_س حـْلا ِما  _ مِالا _ِ َو ب ) 
؛ )  اهَبِکارَم َُهل  َْتلَّلَذَف  ُباعِّصلا  ِّبآ 

ار وا  _ت  مال ناگدنرد پ_س ب_ه س_ نایم  رد  دندنکفا  هک  ییاقآ  نآ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  مدش  لسوتم  ینعی 
يدرک مار  سپ  شوـمچ  ناوـیح  شکرـس و  هباد  هـب  ترـضح  نآ  دـش  نـحتمم  و  يدروآ ،  نوری  نا ب_ _ گد _ نرد زا م_ح_ل 

(11) .ار وا  ندش  راوس  وا  يارب 

يدـحا هک  يدـح  هب  شکرـس  شومچ و  تشاد  يرتسا  هفیلخ ،  هّللاب  نیعتـسم  هک  هدـش  لقن  هچنآ  هب  هدـش  هراشا  هرقف  _ن  يا رد  و 
هفیلخ تفر  هفیلخ  ندید  هب  ترـضح  يزور  اقافتا  دوش ، راوس  ار  وا  ای  دراذگ  وا  تشپ  رب  نیز  ای  دنک  ماگل  ار  وا  هک  تشادن  تردق 

نیا زا  هک  دوـب  نآ  شـضرغ  .دـینک و  شناـهد  رب  هنهد  ار  رتـسا  نیا  هک  امـش  زا  میاـمن  یم  _ش  هاو خ_ تـفگ :  ترـضح ،  نآ  هـب 
دوخ كرابم  _ت  سد تساخرب و  ترضح  سپ  شکب  ار  ترضح  نآ  دنک و  یـشومچ  هکنآ  ای  دوش  مار  _ت_ر  سا را ي_ا  ك_
سپ دـش  للذـت  یمارآ و  تیاـه  رد ن_ يراـج ش_د و  وا  زا  قرع  هک  يوحن  هب  درک  قرع  ناوـیح  نآ  تشاذـگ  رتـسا  لـفک  رب  ار 

شنهد رب  ماجل  درک و  نیز  ار  وا  ترضح 
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(12) .دیشخب ترضح  نآ  هب  ار  رتسا  هدرک  بجعت  راک  نیا  زا  هفیلخ  .درب  هار  ار  وا  لزنم  رد  يردق  تش و  راوس گ_ دز و 

يدنک فیلءات  زا  يریگولج  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  ریبدت 

_ي ن_ق_ل فو _م ك_ سا _ قـــــلاو _ با _ل )  يد ك_ت_با ت_ب_ زا (  بو  _ شآ _ن ش_ه_ر  با پ_ن_ج_م _ 
رد یبا  فیلءاـت ك_ت_ رد  درک  عورـش  دوـخ  ناـمز  رد  دوـب  قارع  فوـسلی  يد ك ف_ قا ك_ن_ _ح_ سا هدر ك_ه  ك_

تشاد مامتها  راک  نیا  هب  هتسویپ  دوب و  لزنم  رد  هدرک و  هرانک  مدرم  زا  هک  يدح  هب  رما  نآ  هب  ار  دوخ  درک  لوغشم  نآرق و  ضقانت 
رد تسین  ایآ  دومرف : وا  هب  ترضح  دیسر ، مالسلا  هیلع  يرکس  ما ح_س_ن ع_ _ ما ترـضح  تمدخ  وا  نادرگاش  زا  یکی  هکنآ  ات 
؟  هداد رارق  دوخ  يارب  هک  یلغـش  نیا  زا  ار  يدنک  امـش  دا  _ت_ سا _د  نادر _ گر يد ك_ه ب_ _ي_ شر درم  کی  امـش  نایم 

رما و نـیا  ریغ  رد  اــی  رما  نـیا  رد  وا  رب  مـینک  ضارتــعا  مــیناو  _ه م_ا م_ي ت_ نو چ_گ_ _ي_ذ گ_ف_ت :  مــل نآ ت_
وا م_ي منک ت_و ب_ه  اـقلا  وـت  هب  يزیچ  نم  رگا  دوـمرف : ترـضح  .راـک  نیا  وا  هب  تبـسن  اـم  زا  تسی  _س_ت_ه ن_ ش_يا
_س_ت نا رد م_ؤ  وا  اراد ك_ن ب_ا  _ف و م_ طـل وا و  اـب  ریگب  سنا  وا و  دزن  هب  ورب  دومرف : يرآ ،  درک : ضرع  ینا ؟  _ سر

وگب سپ  مسرپب ،  وت  زا  ار  نآ  مهاوخ  یم  هدیـسر  مرظن  هب  يا  هلءاسم  وگب  يو  اب  امـش  نیبامیف  سنا  دش  عقاو  نوچ  سپ  وا  تناعا  و 
نآ زا  _د  هدوـمرف ب_شا هدارا  یلاـعت  قـح  هک  تسا  زیاـج  اـیآ  هک  دـیوگب  نآرق و  هب  مـلکتم  وـت  دزن  هـب  دـیای  رگا ب_ هـک  وا  اـب 

هک ینعم  نآ  ریغ  تسا  نآر  رد ق_ _ي ك_ه  مال ك_
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يزیچ دـنک  یم  مهف  هک  تسا  يدرم  وا  هک  اریز  تسا  زیاج  دـیوگ : باوج  رد  وا  يا ؟  هتفرگ  نآ  ینعم  ار  نآ  يا و  هدرک  نامگ  وت 
دارم ار  نآ  يا و  هدومن  نآ  يارب  وت  هک  ینعم  نآ  ریغ  نآرق  رد  دشاب  هدومرف  هدارا  يدنوادخ  هک  دیاش  وگب  وا  هب  سپ  دینـش ، هک  ار 
اقلا هکنآ  ات  وا  اب  درک  تفطالم  يدـنک و  دزن  _ت  فر در  _ گا نآ ش_ پ_س  هِیناعَم .  ِْریَِغل  اعِـضاو  ُنوُکَتَف  يا  هتفرگ  یلاعت  قح 

، در هداعا ك_ نم ،  رب  نک  هداعا  ار  هلءاسم  نیا  هک  تفگ :  يدـنک  دوب ، هدومرف  میلعت  وا  هب  ترـضح  هک  ار  هلءاـسم  نآ  وا  رب  درک 
تـسا لـمت  _ت و م_ح_ سا _ز  _ت و ن_ظ_ر ج_يا غل _ت ك_ه ب_ر ح_س_ب  فا نآ ي_ رد  در  ير ك_ ف_ك_

مبلق هب  تفگ :  هدرک ؟  وـت  میلعت  یک  ار  هلءاـسم  نیا  هک  نم  هب  یهد  یم  ربـخ  هـک  ار  وـت  مـهد  یم  مـسق  تـفگ :  ار ، يرگید  ینعم 
هبترم نآ  هب  زونه  وت  دـنز و  رـس  وت  دـننام  زا  هک  تسین  یمـالک  نیا  هک  اریز  ییوـگ  یم  وـت  هک  تسین  نینچ  تفگ :  دـش ، ضراـع 

يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  تفگ :  ار ؟ نآ  یتفگ  اجک  زا  وگب  نم  اب  ینک ،  یبل  هک ف_ه_م چ_ن_ي_ن م_ط_ يا  هدیـسرن 
ار لا  ـــــــالا ن ح_ق_ي_ق_ت ح_ يد گ_ف_ت :  ك_ن_ دو ، _ مر _ر ف_ ما نآ  ار ب_ه  مــــــــال م_ _ سلا _ه  یل ع_

دوب هدرک  فیلءات  باـب  نیا  رد  هچنآ  دـیبلط و  شتآ  سپ  تیب ،  نیا  زا  رگم  دـیآ  یمن  نوریب  بلاـطم  وحن  نیا  يدرک ،  نا  ب_ي_
(13) .دینازوس

تیالو تبحم و  رثا 

باحصا تافل  ؤم  ضعب  زا  هدرک  _ت  ياور هّللا  _م_ه  حر _ي  سل _ه م_ج_ مال ع_ ش_ش_م _ 
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يرکـسع نسح  ماـما  ترـضح  رب  دـش  دراو  وا  هک  تسا  نآ  شلـصاح  هک  ار  ير  _ي خ_ب_ فو _م ك_ صا نب ع_ یلع  زا  اـم 
دومن مالسلا و  امه  _ یل _ن ع_ یل _ سر ءایبنا و م_ زا  يرایسب  دندوب  هتسشن  وا  رب  هک  ار  یطاسب  دومن  وا  هب  ترضح  مالـسلا  هیل  ع_

هیلع ماما  تسد  مد  _ي_ سو ار و ب_ نآ  مد  _ي_ سو نآ و ب_ يور  رب  مداـتفا  دـیوگ : یم  یلع  .ار  ناـشیا  ياهمدـق  راـثآ  وا  هب 
نانمشد زا  نتسج  يرازیب  امش و  یتسود  تالاوم و  زا  ریغ  مرادن  یلمع  دوخ و  تسد  هب  امش  ترصن  زا  مزجاع  نم  متفگ  ار و  السلا 

؟  لا م_ن دو ح_ _د ب_ هاو _ه خ_ نو پ_س چ_گ_ دو ، تاوـــل خ_ رد خ_ نا  _ش_ يا ندر ب_ر  _ن ك_ عـــل اــــمش و 
هـــلآ و _ه و  یل هــــّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر زا  مد  زا ج_ مرد  ار پ_ در م_ _ث ك_ يد ح_ دو : _ مر تر ف_ ح_ض_

دناسرب ار  ام  نانمشد  دوخ  تاولخ  رد  دنک  _تن  عل _ل ب_ي_ت و  ها ام  ترصن  زا  دنک  ادیپ  فعض  هک  ره  دومرف  مل ك_ه  س_
هکئالم و ار  نآ  دـنرب  الاب  ار  ام  نانمـشد  زا  یکی  دـنک  نعل  هک  ینامز  پ_س ه_ر  _ه ،  کئال عیمج م_ هب  ار  وا  توص  یلاـعت  قح 
رب دنیوگ  انث  وا و  يارب  دننک  رافتسا  هکئالم  هب  وا  توص  دسرب  هاگره  سپ  ار  ناشیا  دنکن  تنعل  هک  ار  یـسک  تمعل ك_ن_ن_د 

: دنیوگب وا و 

 ( . َلَعََفل َِکلذ  ْنِم  َرَثْکَا  یلَع  َرَدَق  َْول  ُهَدْهُج َو  ِِهئایلْوَا  ِهَرُْصن  ِیف  َلََذب  يذَّلا  اذه  َكِْدبَع  ِحوُر  یلَع  ِّلَص  ّمُهّللَا  ) 

مدینـش ما و  هدـنب  نیا  قح  رد  ار  امـش  ياعد  مدرک  تباجتـسا  نم  نم ،  هکئـالم  يا  هک  یلاـعت  قح  بناـج  زا  _د  يآ اد  پ_س ن_
وا حور  رب  مداتسرف  تاولص  ار و  امش  يادن 
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(14) .رایخا نیفطصم  زا  ار  وا  مداد  رارق  راربا و  حاورا  اب 

ناکیدزن تیاده  رد  مالسلا  هیلع  ماما  شور 

_س_ن ح_س_ي_ن حلاو _ با خیاشم ق_م ك_ه  زا  هدرک  تیاور  مق )  خـیرات  بحاص (  هک  تسا  راونالاراحب )  رد (  متفه _ 
رد مالسلا  هیلع  قداصلا  رفعج  مام  الا  _ي_ل ب_ن  _م_عا سا ّ_د ب_ن  ب_ن ح_س_ن ب_ن ج_ع_ف_ر ب_ن م_ح_م

_م_د ب_ن حا يار  رد س_ _ت ب_ه  فر _ت_ي  جا يار ح_ يزور ب_ پ_س  هینــالع ،  درک  یم  رمخ  برــش  دوــب و  مـق 
نذا ار  وا  _م_د  حا _ت  ساو لو خ_ _ خد نذا  دو ب_ه ق_م و  فا ب_ _ قوا _ي_ل  كو ير ك_ه  _ع_ شا قا  _ح_ سا

جح هب  هجوتم  قاحسا  نب  دمحا  هصق  نیا  زا  سپ  هودنا .  مغ و  لاح  اب  دوخ  لز  _ش_ت ب_ه م_ن_ گر داد س_ي_د ب_ ن_
دـش فرـشم  مالـسلا  هـیلع  يرکـسع  نـسح  دّـمحموبا  تمدـخ  هـک  تساوـخ  هزاـجا  دیـسر  يءار  نـم  ّرــس  هـک ب_ه  نـمیه  دـش 

.داد پ_س _ش  نذا ترـضح  اـت  دوـمن  عرـضت  درک و  ینـالوط  هیرگ  تـهج  نیدـب  دـم  _ حا داد ، هزا ن_ _ جا ار  وا  تر  ح_ض_
ار م_ن_ع يار چ_ه م_ ب_ هـــــّللا !  لو  _ سر _ن  ي_با در : ضر ك_ _ي_د ع_ سر تر  نآ ح_ض_ _ت  مد نو خ_ چ_
هب دوـمرف  ماوـت .  ناــیلاوم  ناــی و  زا ش_ي_ع_ _ك_ه م_ن  نآ لا  دو و ح_ _ت خ_ مد فر ب_ه خ_ زا ت_ش_ يدر  ك_
وا هک  یلاعت  دنوادخ  هب  درک  دای  مسق  دمحا و  تسیرگ  سپ  دوخ ، لزنم  رد  زا  ار  يو م_ا  رـسپ ع_م_ يدینادرگرب  وت  هکنیا  تهج 

تسار گ_ف_ت_ي و دومرف : رمخ ، برـش  زا  دـنک  هبوت  هکنآ  تهج  هب  رگم  شلزن  رد م_ لو  _ خد زا  در  ار م_ن_ع ن_ك_
ناشیا هب  ینکن  تناها  ار و  ناشیا  يرامـشن  ریقح  هکنآ  و  یلاـح ،  ره  رب  ناـشیا  مارکا  مارتحا و  زا  تس  يا ن_ي_ هرا  _ن چ_ کـل

.ام هب  ناشباستنا  تهج  هب  دوب  یهاوخ  نیرساخ  زا  هک 

پ_س
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_م_د، حا نو  دو چ_ ناـشیا ب_ اــب  زین  نیــسح  دــندمآ و  وا  ندــید  هـب  مدرم  فارــشا  مـق  هـب  تـشگرب  _م_د  حا نو ب_ه  چ_
ردــص رد  ار  وا  دــیناشن  ار و  وا  دوـمن  مارکا  ار و  وا  درک  لابقتــسا  دو و  زا ج_يا خ_ _س_ت  جر _د ب_ يد ار  ح_س_ي_ن 

.د _ي_ سر وا پ_ زا  ار  نآ  در و س_ب_ب  _ع ش_م_ يد _م_د ب_ع_ي_د و ب_ حا زا  ار  راک  نیا  نیـسح  دوخ ، سلجم 
دینـش ار  نآ  نوـچ  نیـسح  دوـب ، هتـشذگ  مالــسلا  هـیلع  يرکــسع  ترــضح  وا و  نیباـم  هـچنآ  درک  لـق  وا ن_ يار  _م_د ب_ حا
لزنم _ش_ت ب_ه  گر نآ و ب_ زا  در  _ه ك_ بو دو و ت_ لا ق_ب_ي_ح_ه خ_ _ع_ فا زا  نا ش_د  پ_ش_ي_م_

هتـسویپ تدابع و  لها  نیحلاص  زا  عرواب و  ءاـیقتا  زا  دـیدرگ  ار و  نآ  تـالآ  تسکـش  نیمز و  رب  تشاد  رمخ  هچره  تخیر  دوخ و 
مالـسلا هیلع  یـسوم  تنب  همطاـف  ترـضح  رازم  یکیدزن  رد  درک و  تاـفو  اـت  دوب  دـجاسم  رد  فـکتعم  تشاد و  دـجاسم  تمزـالم 

(15) .دیدرگ نوفدم 

لوا رو  _ كذ _س_ن م_ حـــــــلاو _ با _ت ك_ه س_ي_د  سا _خ ق_م )  يرا ت_ رد (  ك_ه  _د : يو فــــــل گ_ م_ؤ 
هبق هب  وا  هبق  دـندرک و  _ن  فد نالباب  هربقم  هب  ار  وا  درک  تافو  نوچ  دـمآ و  مق  هب  ینیـسح  تاداس  زا  دو ك_ه  ك_س_ي ب_

 . یهتنا .دنیآ  رد  رد ، نآ  هب  رهش  زا  هک  بانج  نآ  زا  تسا  هدیسر  زاب  مالسلا  اهیلع  یسوم  تنب  همطاف 

تاداس هرابرد  ربمایپ  روتسد 

یل ب_ن تسا ك_ه ع_ نینچ  تیاکح  نآ  .ریزو و  یـسیع  نب  یلع  زا  هدـش  لـقن  تیاـکح  نیمه  هب  بیرق  زین  ناد ك_ه  و ب_
تیافک هک  رادقم  نآ  هبیط  هنیدم  رد  لاس  رد  کیره  يارب  متشاد  یم  ارجا  نییولع و  هب  مدرک  یم  ناسحا  نم  هک  تفگ  یسی  ع_
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، وا خلـس  ات  مدرک  نا م_ي  _ض_ مر ها  ند م_ _ مآ _ت  قو رد  ار  را  نیا ك_ ار و  شلایع  دنک  تیافک  ار و  وا  سابل  ماعط و  دـنک 
_ت_ه شاد رر  مــال و م_ن م_ق_ _ سلا _ه  یل _ي ب_ن ج_ع_ف_ر ع_ سو دــالوا م_ زا  دوـب  یخیــش  ناــشیا  هـلمج  زا  و 
ار وا  مدید  سپ  مدرک  یم  روبع  ناتسمز  رد  يزور  نم  هک  داتفا  قافتا  نینچ  و  مهرد .  رازه  جنپ  لاس  رد ه_ر  وا  يار  مدو ب_ ب_
دو رد ن_ف_س خ_ ماـع پ_س  عراـش  رد  دوـب  یلاـح  نیرتدـب  رد  وا  هدــش و  هدوـلآ  لـگ  هـب  هدرک و  یق  هداـتفا و  تـسم  هـک 

فر ار ص_ نآ  _م ك_ه  هرد راز  لا پ_ن_ج ه_ رد س_ ار  _ق  سا _ن ف_ يا _م م_ث_ل  هد گ_ف_ت_م م_ن م_ي 
دزن رد  خیش  نآ  دش  رضاح  دش  لخاد  كرابم  هام  نوچ  .ار  وا  لاسما  يررقم  منک  یم  عنم  هنیآ  ره  دنوادخ  تیـصعم  رد  ك_ن_د 

يارب تسین  یمارکا  هن ،  متفگ :  دومن ، هبلاطم  ار  دوخ  موسرم  درک و  مال  وا س_ مد ب_ه  _ي_ سر نوچ  هناخ  رد  رب  داتـسیا  نم و 
تـسم هک  ناتـسمز  رد  ار  وت  مدـیدن  ایآ  دـنوادخ ، تیـصعم  رد  ینک  فرـص  هک  مهد  یم  ار ب_ه ت_و ن_ دو  لا خ_ م_ ت_و ،

!؟  يدوب

مد _ يد باو  رد خ_ ار  مل  هلآ و س_ هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  ترـضح  دش  بش  نوچ  .ایم  نم  دزن  هب  رگید  تلزنم و  هب  درگر  ب_
_د و مآ راو  _ شد ار  پ_س م_ زا م_ن ،  دو  _ مر ضارعا ف_ مــتفر ،  شیپ  سپ  دــندوب  عــمتج  شدز م_ رد ن_ مدر  ك_ه م_
ب_ه م_ن مـل !  هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  هــّللا ص_ لو  _ سر ي_ا  _ت پ_س گ_ف_ت_م :  شذ ار ب_د گ_ م_

_ت ناد _ نزر هب ف_ نم  ناسحا  ترثک  اب  ینک  یم  نین  چ_
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 ، يرآ دومرف : نم ؟  زا  يدومرف  ضارعا  هک  ارم  يدرک  تافاکم  سپ  ناشیا ،  رب  نم  ماعنا  روفو  ناـشیا و  اـب  و ن_ي_ك_ي م_ن 
متفگ سپ  يدیرب ؟  ار  شا  هلاس  ره  هزئاج  ار و  وا  يدرک  دیماان  یلاح و  نیرتدب  هب  تا  هناخ  رد  زا  يدینادرگرب  ارم  دنزرف  نالف  ارچ 

رد ار  وا  مشاب  هدرکن  تناعا  ات  مدرک  عنم  ار  دوخ  هزئاج  متفگ  مدرک و  لـقن  ار  هیـضق  مدـید و  حـیبق  یتیـصع  ار ب_ر م_ وا  نوچ  : 
یم سپ  دومرف : وت ، يارب  هکلب  متفگ :  نم ؟  يارب  اـی  يداد  یم  وا  رطاـخ  تهج  هب  ار  نآ  وت  دوـمرف : سپ  یلاـعت ،  يادـخ  تیـصعم 

مارکا و هب  وا  اب  درک  مهاوخ  نینچ  متفگ  تسا ،  نم  دافحا  زا  هکنیا  نم و  رطاخ  تهج  هب  دز  رس  وا  زا  هچنآ  وا  رب  یناشوپب  یتساوخ 
_ل خاد مدر و  _ع_ت ك_ جار ناوید م_ زا  نوچ  خیش ،  نآ  یپ  زا  مداتسرف  دش  حبـص  نوچ  مدش ،  رادیب  باوخ  زا  سپ  زاز ، _ عا
ود رد  مهرد  رازه  هد  وا  دزن  روایب  هک  مـالغ  هب  مدرک  مکح  _د و  ندر _ل ك_ خاد ار  وا  مدر ك_ه  _ر ك_ ما مد  _ه ش_ نا خ_

هناخ نحـص  هب  نوچ  مدـنادرگرب ،  دونـشخ  ار  وا  نک و  ربخ  ارم  دـمآ  مک  يز  _ر ب_ه ج_ه_ت چ_ي_ گا وا  هب  متفگ  هسیک و 
هی ندر ع_ط_ _ف ك_ وت و م_ض_عا زورما  ینابرهم  زورید و  ندنار  ببس  دوب  هچ  ریزو ! يا  تفگ :  نم و  دزن  تشگرب  دیسر 
رد هچنآ  سپ  موشن .  عـلطم  هیـضق  زا  اـت  مدرگ  _م_ي  نر ب_ هّللاو !  تفگ :  یـشوخ .  هب  درگرب  دوـبن  يزیچ  ریخ  زج  متفگ  نم   ؟

باوخ
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_گ_ر يد _ب_ي ك_ه  جاو مدر  رذ ك_ ن_ _خ_ت و گ_ف_ت :  ير رد چ_ش_م_ش  کشا  سپ  متفگ :  وا  هب  مدید 
هجاحم وت  اب  هک  ار  دوخ  دـج  منکن  جاتحم  مدرگن و  یتیـصعم  نوماریپ  زگره  يدـید و  هچنآ  دو ن_ك_ن_م ب_ه م_ث_ل  ع_

(16) .دش وکین  شا  هبوت  درک و  هبوت  سپ  دنک 

ثیداحا هاگدید  زا  بارش 

يار ش_ّر، زا ب_ هداد  رار  یلاـعت ق_ دـنوادخ  هک  هدـش  تیاور  هکلب  تسا  گرزب  یـصاعم  زا  رمخ  برـش  هک  دـیوگ : فل  م_ؤ 
(17  ، ) بارش ار ، اه  لفق  _ن  يا _د  یل هداد ك_ رار  _ي و ق_ ق_ف_ل ه_يا

درذ ب_گ_ _ت ،  سا ره ش_ّر  رـس  تسا و  ثئاـبخلا  ما  بارـش  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هک  تسا  يربخ  رد  و 
رگم ار  یتیصعم  دراذگن  ار و  دوخ  يادخ  دسناشن  سپ  وا  دو ع_ق_ل  هدو ش_ _ بر _ت_ي ك_ه  نآ س_عا برا  ب_ر ش_

دنک و نآ  عطق  هکنآ  رگم  ار  يا  هدنبـسچ  محر  هن  دنک و  نآ  کت  _ك_ه ه_ نآ ار م_گ_ر  یتمرح  هن  دوش و  نآ  بکترم  هکنآ 
وا دنک  رما  رگا  تسا  ناطیش  تسد  هب  شراهم  تسم  مدآ  و  دیام ، نآ ن_ نا ب_ه  _ي_ تا _ك_ه  نآ ار م_گ_ر  يا  هشحاف  هن 
تر زا ح_ض_ _ت  سا _ت_ي  ياور رد  و  ( 18) .دـشکب ار  وا  هک  اجک  ره  دـشاب  ناطیـش  نامرف  هب  دـنک و  هدجـس  اهتب  يارب  ار 

_ل م_ي ك_ن_د خاد بر خ_م_ر  ش_ دو : _ مر مــــــــــــــــــــال ك_ه ف_ _ سلا _ه  یل _ر ع_ قا ّ_د ب_ ما م_ح_م _ ما
یهانگ ره  رب  دراد  ولع  رمخ  ياهرا  یلاعت و ك_ دنوادخ  هب  كرـش  رد  مرتحم و  سفن  لتق  يدزد و  انز و  رد  ار  _ب_ش  حا ص_

خ_م_ر _ن  مد م_ ك_ه  _ت  سا را  ب_س_ي_ _تا  ياور رد  و  ( 19  .) یتـخرد ره  رب  دراد  وـلع  نآ  تـخرد  هـک  ناـنچمه 
براش هکنآ  تسا و  _ت  سر م_ث_ل ب_ت پ_
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دیهدن وا  هب  ار  دوخ  همیرک  تساوخ ،  نز  هاگره  و  درمـش ، دیابن  نیما  ار  وا  درک و  دیابن  تسلاجم  وا  اب  تسین و  یتسود  لباق  رمخ ،
یـسک دینکن و  قیدصت  ار  وا  مالک  و  ( 20) .دیوشن _ر  ضا وا ح_ هزانج  هب  درم  هاگره  دـینکن و  تدایع  ار  وا  دـش  شوخان  هاگره  و 

دراو وا و  مل ب_ه  هلآ و س_ هیلع و  هّللا  یلـص  ربغیپ  تعافـش  دسرن  و  ( 21  ) دوشن لوبقم  شزامن  زور  لهچ  ات  دماشایب  رکـسم  هک 
یم نوریب  ناراکانز  تروع  زا  هک  تسا  يزی  نآ چ_ و   ) لا زا ط_ي_ن_ت خ_ب_ و  دو ، _ر ن_ش_ ثو ضو ك_ ب_ر ح_

(22) .دننک تیاقس  ار  وا  دیآ )

نایئاپورا هاگدید  زا  بارش  دسافم 

تار بار م_س_ك_ زا ش_ هـک  يرورـش  دـسافم و  دوـش و  اـصحا  هـک  تـسا  نآ  زا  هداـیز  باـب  نـیا  رد  تاـیاور  دـیوگ : ریقف 
رد هد ك_ه  اذ ن_ق_ل ش_ _ هــــــــــــــــــــل نا ن_ي_س_ت .  جا ب_ه ب_ي_ دو م_ح_ت_ هد م_ي ش_ _ ها م_ش_

تار م_س_ك_ لا  _ت_ع_م_ سا م_ن_ع  رد  س_خ_ت  ح_ك_م  ( 23  ) پورو کــلا ي_ زا م_م_ يرا  ب_س_ي_
_د سا _ب و م_ف_ هد ك_ه م_ع_يا _ه_ا ن_ق_ل ش_ نآ _ه ه_يا  ما _ نزور دــــــــــئار و  زا ب_ع_ض ج_ هد و  ش_

تسا اراوگ  صلا  بآ خ_ _تا  بور _ن م_ش_ ير ب_ه_ت_ تسا :  نیا  شتارقف  هلمج  زا  هک  دنا  هتـشون  لصفم  ار  تارکـسم 
ار بارـش  زا  یمک  اوـه  تایـضتق  فا ي_ا م_ اراو و ص_ بآ گ_ ناد  تبـسانم ف_ق_ هب  ءاـبطا  اـهتکلمم  زا  یـضعب  رد  هـکنیا 

بآ نامه  اـهام  داـقتعا  هب  دـنروخ  هدر ب_ جوز ك_ نآ م_م_ ار ب_ه  بآ  _ت  یل _ع ث_ق_ فر يارب  هک  دـننک  یم  زیوجت 
دو _ جو تارکسم ب_ه  یمامت  تسین ،  نآ  برش  رد  یتدیاف  دشابن  تسا  بارـش  ندروخ  مزلتـسم  هک  _ي  ضر ات م_ تسا و  رتهب 

دنا هتفگ  هلیص  هب ت_ف_ تسا  ینتفگ  هچنآ  تارکسم  ترضم  باب  رد  هنازرف  نامدرم  تسا و  رضم  _ي  مدآ
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برش زا  دیآ ، لصا  قا ح_ _ ير _ي_ت ت_ صا ار خ_ رهز  هاگره  دنام  نتسج  شون  برقع  شین  زا  تارکـسم  زا  هدئاف  روصت  و 
شا هرطق  ره  رگا  دیامن  لصاح  یهاگآ  نآ  تیهام  زا  برشم  یفاص  صخش  هاگره  دومن و  ناوت  تشاد  مشچ  يدوس  زین  تارکسم 
ادرف هب  ار  زورما  راک  راوخبارـش  دنک ، یم  عانتما  اهنآ  برـش  زا  تعیبط  يافـص  _ن_ه ب_ه ح_ك_م  يآ دـشاب ه_ر  هزات  یحور 

زور م_ي _ه_ا ب_ نآ بر  زا ش_ دـسافم  یــسب  هـکنیا  زا  هتــشذگ  دـنک ، یم  جرخ  زورما  زین  ار  ادرف  ناراذـگ  هـجو  هدــنکفا و 
فاصنا هدید  هب  هاگره  .دروآ  یم  راب  ار ن_ي_ز  گرز  ياهنامناخ ب_ یبارخ  هتشگ  یمانکین  هداوناخ  یماندب  ببـس  هک  دن  ك_

بارش و هک  ییاهتکلمم  رد  اریز  تسا ؛  تارکـسم  عویـش  زا  هکله  ضار م_ _ ما لل و  زا ع_ يا  هراپ  روهظ  هک  دید  میهاوخ  میرگنب 
دنا نمیا  ضارما  ضعب  زا  کـلامم  نآ  هنکـس  تسا ،  عوـنمم  تناـید  مـکح  تار ن_ي_س_ت و ي_ا ب_ه  رئاـس م_س_ك_

.دنتسه مه  تسردنت  هینبلا و  يوق  هکلب  تسا  لهس 

نیا هب  هدرک و  افتکا  رادـقم  نیمه  هب  تسین  نیا  زا  شیب  شیاجنگ  ار  ماقم  نکل  دـنا و  هتـشون  تالاقم  هنوگنیا  زا  هل :  _م_ جـلا ب_
 : مییامن یم  متخ  ار  مالک  یناهفصا  يا  هغارم  يدحوا  زا  رعش  دنچ 

دنک شورف  دمن  تخرس  یم 

دنک شوپ  میلگ  تزبس  گنب 

يدرز خر  دنهد و  یهایس  لد 

يدرم رگا  زبس  خرس و  نیا  لهب 

کشخ هزبس  مرگ و  بآ  ندروخ 

کشم هفان  نوچ  تدیآ  زوسب  نوخ 

هب یتسرپ  یم  یتسرپ ز  تب 

هب یتسم  نالقاع ز  ندرم 

دربب مغ  هداب  هک  یئوگ  دنچ 

ماما ترـضح  تمدخ  يدرم  تشون  تفگ :  هک  هدش  تیاور  یخلب  له  _ سو _ با زا  دربب ه_ش_ت_م _  مه  هک  نیبب  ایند  نید و 
نسح
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شرد م_ؤ دو و پ_ تالغ ب_ زا  شردام  وا و  نیدلاو  رب  دیامرف  اعد  هک  درک  تساوخرد  ترضح  نآ  زا  مالسلا و  هیلع  يرکسع 
شردام شیوخ و  نیدلاو  يار  _ا ب_ عد در  تساوخرد ك_ تشون و  يرگید  كدلاو و  هّللا  محر  دمآ : فیرـش  عیقوت  .دوب  م_ن 
َِکتَِدلاو ُهّللا  َمِحَر  دمآ ( : عیقوت  دوبن ، دیحو  لئا ب_ه ت_ یم گ_ف_ت و ق_ ود  ار  ادخ  ینعی  دوب  يونث  شردپ  دوب و  هنم  ؤم 

ءای هب  هک  تسا  هطوقنم  ءات  شترخآ  هک  دومرف  طبـض  ار  هدلاو  و  ار ، وت  هدـلاو  دـنک  تمحر  اد  ي_ع_ن_ي خ_ هَطُوقنم ؛ )  ءاّتلا  َو 
(24) .دوش کیدلاو )  دوشن و (  هدناوخ  هیناتحت 

تسا مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  تارهاب  تازجعم  لیالد و  رد  موس :  لصف 

ناجرج رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  روضح 

ترضح _ت  مد پ_س خ_ یلاس ،  رد  مدرازگ  جح  تفگ :  هک  یناجرج  فیرـش  نب  رفعج  زا  هدرک  تیاور  يدنوار  بطق  لوا _ 
هداد نا  دو ك_ه ش_ي_ع_ي_ لاو ب_ _ ما زا  يرادـقم  نم  اـب  يءار و  نم  ّرـس  رد  مدیـسر  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نـسح  ماـما 
شیپ دومرف  مهدب ،  یک  هب  ار  اهلام  _م ك_ه  سر ترضح ب_پ_ نآ  زا  مدرک  دصق  سپ  مناسرب  ماما  _د ك_ه ب_ه  ندو ب_

هک متفگ  مدـش و  نوریب  مدرک و  نینچ  تفگ :  نم .  مداـخ  كراـب  _ت ب_ه م_ سا وـت  اـب  هچنآ  هدـب  مـنک ،  مـلکت  نـم  هـکنآ  زا 
 : گ_ف_ت_م ناجرج ؟  هب  تجح  زا  غارف  زا  دعب  يدرگ  یمن  رب  رگم  دومرف : دنناسر ، یم  امش  هب  مالس  ناجرج  رد  امش  نایعیش 

_ل م_ي خاد نا و  _ جر هـــب ج_ يدرگ  یم  رب  رگید  زور  داــــتفه  دــــص و  اــــت  زورما  زا  دو : _ مر ف_ مدر ،  ب_ر م_ي گ_
رخآ نم  هک  نک  مالعا  مدرم  هب  زور و  لوا  رد  _ي  نا _ ثلا _ي_ع  بر مو ش_ه_ر  زور ج_م_ع_ه س_ نآ  رد  _د  يو ش_
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اب هچنآ  ار و  وت  دیناسر  دهاوخ  تمالـس  هب  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  تسار  هار  هب  ورب  ادِشار  ِْضِما  دمآ  مهاوخ  ناجرج  هب  زور  نامه 
راذگ ص_تل مان  ار  وا  فیرـش ،  ترـسپ  يارب  هدش  دـلوتم  يرـسپ  دوخ و  دالوا  _ل و  ها _ي ش_د ب_ر  هاو دراو خ_ تسا و  وت 

زا ار  وا  _د و  نا _ سر لا ب_ دـح ك_م_ هـب  ار  وا  دـنوادخ  يدوز  هـب  ِهـِب و  ُهـّللا  ُُغْلبَیَـس  فیرـش َو  نـب  رفعج  نـب  فیرــش  ب_ن 
امش هعیش  زا  یناجرج  لیعامـسا  نب  _ي_م  هار _ با هّللا !  لو  _ سر _ن  ي_با .د م_ن گ_ف_ت_م :  _ _ءا م_ا ب_شا یلوا

رتشیب لاس  رد  دو  لا خ_ زا م_ نور م_ي ك_ن_د  نا ش_م_ا ب_ي_ _ت_ سود _ءا و  یلوا هب  دنک  یم  ناسحا  رایسب  تسا و 
ياز اد ج_ خ_ دو : _ مر ف_ نا ،  _ جر هب ج_ ادـخ  ياـهتمعن  رد  ددرگ  یم  هـک  تـسا  یـصاخشا  زا  یکی  وا  مـهرد و  رازه  دـص  زا 

م_ي _ي ك_ه  نا _س_ حا ضو  رد ع_ _ي_ل  _م_عا سا _ي_م ب_ن  هار _ با قا  _ح_ ساو _ با _د ب_ه  هد خ_ي_ر 
، دشاب قح  هب  لئاق  هک  ءاضع  الا  حیحـص  يرـس  ار پ_ وا  _د  _يا مر يزور ف_ ار و  وا  ناهانگ  دزرمایب  ام و  نایعیـش  هب  ك_ن_د 

.راذگ مان  دمحا  ار  ترسپ  دیوگ : یم  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هک  میهاربا  هب  وگب 

نا _ جر هب ج_ متشگرب  تمالـس  مدرازگ و  جح  مدش و  صخر  تر م_ نآ ح_ض_ _ت  مد زا خ_ پ_س ،  يوار گ_ف_ت : 
ارم دـندمآ  اـم  باحـصا  نوچ  دوب و  هداد  ربخ  ترـضح  هک  يوحن  هب  یناـثلا  عیبر  موس  هعمج  زور  لوا  رد  اـجنآ  هب  مد  دراو ش_ و 

، دروا _ف ب_ي_ ير _ن_ج_ا ت_ش_ يا زور  _ ما _ر  خآ رد  هداد ك_ه  هدـعو  ارم  ماـما  هک  متفگ  ناـشیا  هب  دـنیوگ  تـینهت 
تر نآ ح_ض_ زا  لا  ؤس  يار  هدا ك_ن_ي_د ب_ _ مآ _د و  يو پ_س م_ه_ي_ا ش_
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 ، نم هناخ  رد  دـندش  عمج  یماـمت  دنتـشازگ  رـصع  رهظ و  زاـمن  نوچ  ناـیعی  .ار پ_س ش_ دو  _تا خ_ جا _ل و ح_ م_س_يا
دراو ش_د و م_ا _م ك_ه ب_ر م_ا  يد _ يد ار  تر  نآ ح_ض_ هاگان  هکنآ  رگم  میدشن  تفتلم  ام  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  سپ 

تسد میدیسوب  ار و  ترضح  نآ  میدرک  لابقتسا  ام  سپ  ام  رب  لوا  در  مال ك_ _م پ_س س_ يدو هدر ب_ _ت_م_عا ك_ جا
نیا رخآ  رد  میآ  امـش  دزن  هب  هک  فیرـش  نب  رفعج  هـب  مدوـب  هدرک  هد  _ عو دو ك_ه م_ن  _ مر ترـضح ف_ نآ  سپ  ار  شفیرش 

دهع ك_ن_م ب_ا ش_م_ا و دیدجت  ات  مدمآ  امش  يوس  هب  مدروآ و  اج  هب  يءار  نم  رس  رد  ار  رصع  رهظ و  زامن  پ_س  زور ،
لوا ك_س_ي ار پ_س  دو  _تا خ_ جا تـــالا و ح_ پ_س ج_م_ع ك_ن_ي_د ه_م_ه س_ؤ  مد ،  _ مآ ــــالا ن م_ن 

لو _ سر _ن  ي_با دو گ_ف_ت :  _ر ب_ دو ن_ض_ر ب_ن ج_با خ_ لا ،  در ب_ه س_ؤ  اد ك_ _ت_ با ك_ه 
، دنادرگرب وا  هب  ار  شمشچ  هکنآ  ات  ار  ادخ  ناوخب  سپ  تسا  هام  دنچ  هدش  لطاب  شمشچ  نم  رـسپ  هک  _ت_ي  سرد ب_ه  هّللا ! 

تجاح دندمآ و  کی  کی  سپ  دش  نشور  شیاهمـشچ  وا و  ياهمـشچ  هب  ار  دوخ  فیرـش  تسد  تشاذگ  سپ  ار  وا  روایب  دومرف :
رد دومرف  ریخ  ياعد  ار و  عیمج  ياهتجاح  دومرف  اضق  هک  _ نآ ار ت_ا  _ه_ا  نآ _ت  جا دروآرب ح_ ترـضح  دنتـساوخ و  ار  دوخ 

(25) .دومرف تعجارم  زور  نامه  رد  یگمه و  قح 

دیرادنپم کچوک  ار  ریغص  ناهانگ 

: دو _ مر هک م_ي ف_ مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  مدینـش  تفگ :  هک  تسا  تیاور  يرفع  _م ج_ _شا هو _ با زا  مود _ 
شاک دیوگ  یم  هک  تسا  یمدآ  لوق  دو  هد ن_م_ي ش_ _ يزر _ مآ _ي ك_ه  نا _ ها زا گ_ن_
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بلطم نیا  هک  متفگ  دو  لد خ_ رد  م_ن  دو ، نم ه_م_ي_ن ب_ هاـنگ  شاـک  ینعی  هاـنگ ،  نـیمه  هـب  رگم  مدـش  یمن  هذـخا  ؤـم 
نم لد  رد  نیا  نوچ  .ار  يزیچ  ره  دو  زا ن_ف_س خ_ هک ت_ف_ق_د ك_ن_د  یمدآ  يارب  زا  تسا  هتسیاش  تسا و  یقیقد 

ار _چ_ه  نآ مزال ش_و  _م م_ _شا هو _ با يا  _ت گ_ف_ت_ي  سار دو : _ مر نم و ف_ رب  درک  ور  ترـضح  نآ  تشذگ 
رد اراخ  گنـس  رب  هچروم  ندیبنج  زا  تسا  رت  ناهنپ  مدرم  نایم  رد  كرـش  هک  یتسرد  هب  سپ  يدینارذ  دو گ_ لد خ_ رد  ك_ه 

(26  .) هایس سالپ  رب  هچروم  ندیبنج  زا  کیرات و  بش 

تر هک ح_ض_ هدـش  تیاور  تارقحم و  هب  ناـهانگ  زا  مـسق  نـیا  زا  دوـش  یم  ك_ه ت_ع_ب_ي_ر  _د : يو فـل گ_ م_ؤ 
زا و  ( 27  ) .دو هد ن_م_ي ش_ _ يزر _ مآ نآ  هک  یتسرد  هب  ناهانگ  زا  تارقحم  زا  دـیزیهرپب  دومرف : مالـسلا  _ه  یل قدا ع_ ص_

زا ش_م_ا ب_ه یضار ش_د  سیلبا  هک  یتسرد  هب  دومرف : هک  تسا  يورم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لو  _ سر تر  ح_ض_
_ك چو ح_ق_ي_ر و ك_ دو ! _ن م_س_ع_ با يا  ك_ه  وا ) هب  دوخ  تیـصو  رد   ) دوعـسم نبا  هب  دوـمرف : و  ( 28  ) تارقحم

نامـشچ دیرگب  دوخ  ناهانگ  هب  تمایق  زور  دنکفا  رظن  نوچ  هدـنب  هک  یتسرد  هب  سپ  رئابک ، زا  نک  بانتجا  ار و  هانگ  هنتبلا  رامـشم 
: دیامرف یم  یلاعت  قح  نوخ .  كرچ و  وا 

(30 ( ،) 29  ( .) ادیَعب اَدَمَا  ُهَْنَیب  اهَْنَیب َو  ْنَا  َْول  ُّدَوَت  ٍءوُس  ْنِم  ْتَلِمَع  ام  ارَضُْحم َو  ٍْریَخ  ْنِم  ْتَلِمَع  ام  ٍسْفَن  ُّلُک  ُدِجَت  َمْوَی  ) 

م_ث_ل ار  دو  خ_ ها  گ_ن_ ب_ي_ن_د  م_ي  م_ن  م_ؤ  ك_ه  _ت_ي  سرد ب_ه  رذو  _ با ب_ه  دو  _ مر ف_ و 
یم هک  تسا  یتخس  گنس  ریز  رد  هک  _ نآ
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(31) .دنک روبع  وا  ینیب  رب  هک  یسگم  دننام  ار  دوخ  هانگ  دنیب  یم  رفاک  هک  یتسرد  هب  دتفیب ، وا  يور  رب  دسرت 

نب یلع  .درمـش و  کبـس  ار  نآ  شبحاص  هک  تسا  یهانگ  نآ  ناهانگ  نیرتدـیدش  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  مالک  زا  و 
اهنامسآ و هب  هدرک  هطاحا  هک  يرام  هدومرف  یلا خ_قل  قح ت_ع_ هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یمق  میهاربا 

تـصخر دریگ و  یم  مشخ  ار  ناگدنب  یـصاعم  دید  ها  شر پ_س ه_ر گ_ _ر ع_ يز رد  ار  دوخ  مد  رـس و  هدرک  عمج  نیمز و 
 . تسا رایسب  باب  نیا  رد  تایاور  و  ( 32  ) .ار نیمز  اهنامسآ و  دروخب  هک  دبلط  یم 

هّللا یل  لو ص_ _ سر تر  _ت_ي ح_ض_ قو مـــــــال ك_ه  _ سلا _ه  یل قدا ع_ تر ص_ زا ح_ض_ هد  _ت ش_ ياور و 
دو ك_ه _ح_با خ_ صا هــب  دوــمرف  سپ  یها  _ي_ن ب_ي گ_ي_ مز _د ب_ه  مآ دور  مــل ف_ هــلآ و س_ _ه و  یل ع_

میها _ي_ن ب_ي گ_ي_ مز رد  م_ا  هــّللا !  لو  _ سر ي_ا  _د : ندر ضر ك_ ع_ _د ، يروا مز ب_ي_ _د ه_ي_ يور ب_
مز .دو پ_س ه_ي_ ره ك_س_ي ه_ر چ_ه م_م_ك_ن_ش م_ي ش_ درواـیب  دومرف : دوـش ، یمن  تفاـی  نآ  رد  مزیه  هک 

: دوـمرف ترـضح  دـش  عـمج  اـه  _ مز نو ه_ي_ چ_ يور ه_م ،  تر  نآ ح_ض_ _ل  _خ_ت_ن_د م_ق_با ير _د و  ندروآ
تفتل باحـصا م_ هک  دوب  نیا  مزیه  ندروآ  هب  ندومرف  رما  زا  ترـضح  نآ  دصقم  هک  دش  مولعم  ناهانگ ،  دوش  یم  عمج  روطنیمه 
دندـش نآ  يوج  رد ط_بل و ج_س_ت_ هک  یتـقو  دـمآ  یمن  رظن  هب  مزیه  هاـیگ  زا  یلاـخ  ناـبایب  نآ  رد  هک  روـط  نیمه  دـنوش 
باسح وجتـسج و  نوچ  دـیآ و  هاـنگ ب_ه ن_ظ_ر ن_م_ي  وحن  نیمه  دـش ، هتخیر  مه  يور  دـش و  عمج  مزیه  ریثک  يرادـقم 

يرایسب ناهانگ  دوش 
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(33) .دوش یم  عمج 

راوس زین  نم  تفر  ارحص  هب  دش و  راوس  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  يزور  هک  تسا  تیاور  مشاهوبا  زا  زین  و  موس _ 
نید رکف  رد  مدوب  ترـضح  نآ  رـس  تشپ  نم  _ت و  فر نم م_ي  وـلج  رد  باـنج  نآ  هک  نیب  نآ  رد  سپ  ترـضح  نآ  اـب  مدـش 
یم ادا  ادـخ  دومرف : نم و  هب  درک  ور  ترـضح  سپ  ار ، نآ  منک  ادا  اـجک  زا  هک  مدرک  یم  رکف  سپ  هدیـسر  شتقو  هک  مداـتفا  دوخ 
يا دو : _ مر _ي_ن و ف_ مز رد  دیشک  یطخ  دوخ  هنایزات  هب  دوب و  راوس  نیز  يور  رب  هک  یلاح  نامه  رب  دش  مخ  سپ  ار  نآ  دنک 

هزوم رد  ار  نآ  متشاذگ  _ت پ_س  سا _ي  يال شمـش ط_ مدید  مدش  هدایپ  سپ  نک ،  نامتک  ریگرب و  وش و  هدایپ  مشاهو  _ با
نآ و هب  ار  نید  بحاص  منک  یم  یـضار  ِّالا  اـِهبَف َو  نم  َْنیَد  دـش  ادا  ـالط  نیا  هب  رگا  متفگ :  مدرک و  رکف  سپ  میدرک  ریـس  دوخ و 

نو هر چ_ _ه و غ_ي_ ما زا ج_ نا  _س_ت_ مز _ه ن_ف_ق_ه  جو رد  مدر  ير م_ي ك_ متـشاد ك_ه ن_ظ_ یم  تـسود 
_ه نا _ يزا دیـشک ب_ه ت_ یطخ  نیمز و  يوس  هب  ایناث  دش  مخ  نم و  هب  ترـضح  نآ  درک  ور  نم  لد  رد  تشذـگ  لایخ  _ن  يا

شم مد ش_ _ يد ها  _ گا مد ن_ _ مآ دور  تفگ ف_ نک ،  ماـمتک  ریگرب و  وـش و  هداـیپ  دوـمرف : لوا و  هعفد  لـثم  نیمز  رد  دوـخ 
نآ ها  _گ_ نآ _ت_ي_م  فر هار  يرد  پ_س ق_ مر .  _گ_ يد هزو  رد م_ متـشاذگ  متــشادرب و  ار  نآ  تـسا  ( 34  ) ییالط

متسشن سپ  مدوخ .  لزنم  _ش_ت_م ب_ه  گر دو و م_ن ب_ لز خ_ يو م_ن_ _ش_ت ب_ه س_ گر تر ب_ ح_ض_
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نم نید  هک  رادقم  نآ  اب  دوب  قباطم  مدید  ار  الط  نآ  مدیـشک  سپ  ار ، نآ  رادقم  مت  _س_ ناد ار و  دوخ  ضرق  نآ  مدرک  باسح  و 
رادـقم ك_ه نآ  هب  تهج  ره  زا  ناتـسمز  رد  میدوـب  نآ  هـب  جاـتحم  هـچنآ  رد  مدرک  رظ  دا پ_س ن_ _ يز نودـب ك_م و  دوـب 
ار رگید  ( 35  ) يالط شمـش  نآ  مدیـشک  سپ  فارـسا  يریگ و  گنت  نودـب  داصتقا  دـح  هب  نآ  زا  میدو  را ب_ _ چا _د و ن_ بال

(36) .دایز مک و  نودب  ناتسمز  يارب  مدوب  هتفرگ  هزادنا  هک  هچنآ  هب  دمآرد  قباطم 

مدوـب شاـعم  رما  رد  یگن  قیـض و ت_ رد  یتـقو  تفگ  هک  مشاـهوبا  زا  هدرک  تیاور  بقاـنم )  رد (  بو  _ شآ _ن ش_ه_ر  با و 
دوخ لزن  نو ب_ه م_ چ_ مد ،  تلا ك_ش_ي_ منک خ_ج_ بلط  هنوعم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  زا  متـساوخ 
هکلب نکم ،  مرـش  شکم ،  تلاجخ  يراد  یتجاح  هاـگره  هک  دوب  هت  _ شو یفرـشا و ن_ دـص  نم  يارب  ترـضح  نآ  داتـسرف  متفر 

(37  .) یلاعت هّللا  ءاش  نا  دید  یهاوخ  هک  ام  زا  ار  نآ  نک  بلط 

ماـما ح_س_ن ترــضح  كراـبم  روـضح  مدـش  بایفرــش  تـفگ :  هـک  تـسا  تـیاور  مشاـهو  _ با زا  و ن_ي_ز  مرا _  چ_ه_
_ذ تر ك_غا نآ ح_ض_ لوا  زامن  تقو  دیسر  سپ  تسا  يذغاک  نتشون  لوغشم  ترضح  نآ  مدید  مالسلا  هیلع  يرک  ع_س_

یم ذـغاک و  يور  رد  ددرگ  یم  ملق  هک  مدـید  سپ  تـشگ  زاـمن  لوـغ  _ت و م_ش_ شاذ _ي_ن گ_ مز _ت ب_ر  سد زا  ار 
مل تفرگ ق_ دش  غراف  دوخ  زامن  زا  ترضح  نوچ  سپ  مداتفا ،  هدجس  هب  مدید  نینچ  نوچ  نم  ذغا ، رخآ ك_ هب  دیـسر  ات  دسیون 

لخاد مدر ك_ه  يار م_ زا ب_ داد  نذا  دو و  _ت خ_ سد ار ب_ه 
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(38) .دنوش

_ل و يــــــالد زا  هدو  هد ن_م_ _ ها هدر و م_ش_ _ت ك_ ياور _م  _شا هو _ با _چ_ه  نآ ك_ه  _د : يو فــــــل گ_ م_ؤ 
زا هد  _ت ش_ ياور دو و  رکذ ش_ اجنیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  هدایز  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تر  تاز ح_ض_ م_ع_ج_

رگم زگره  مالـسلا  امهیلع  يرکـس  نسح ع_ ماما  یقن و  یلع  ماما  ترـضح  رب  مدـشن  لـخاد  نآ ج_ن_با ك_ه گ_ف_ت : 
مـال ن_ي_ز _ سلا _ه  یل يدا ع_ تر ه_ تاز ح_ض_ لـئالد و م_ع_ج_ رد  و  ( 39  . ) یناهرب تلالد و  ناـشیا  زا  مدـید  هکنآ 

.دش لقن  وا  زا  _ت  ياور چ_ن_د 

زا ع_م_ر دو  _ت_ه ب_ شذ هدناوخ و گ_ بط  ملع  دوب  يدرم  نآ  و  ( 40  ) سرطف زا  هدرک  تیاور  يدنوار  بطق  مجن _  پ_
مدو و ب_ _ل _  كو بیبـط م_ت_ عوش _  در ب_خ_ت_ي_ _ گا م_ن ش_ گ_ف_ت :  لا ،  زا ص_د س_ هدا  _ يز وا 

دتسرفب هک  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  وا  يوس  هب  داتـسرف  سپ  .دوخ  نادرگاش  نایم  زا  دوب  هدرک  رایت  _ خا ار  وا م_
نم زا  هدرک  بلط  هک  تفگ  ارم و  درک  راـیتخا  عوشیتـخب  سپ  ار ، وا  دـنک  دـصف  هک  ار  دوخ  نادرگاـش  نیرت  صوصخم  وا  يوس  هب 

وا هـک  نادــب  وا و  دزن  ور ب_ه  ار پ_س ب_ وا  ار ك_ه ف_ص_د ك_ن_د  مـال ك_س_ي  _ سلا _ه  یل نـسح ع_ ماـما 
يز ك_ه رد چ_ي_ ار  وا  يوـش  ضرعتم  هکنیا  زا  زیهرپـب  سپ  دنـشاب  یم  نامـسآ  ریز  رد  هـک  تـسا  مدرم  نـیرت  _ مـلا زورما ع_

يوار ارم ، دبلطب  ات  مشاب  يا  هرجح  رد  درک ك_ه  رما  سپ  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  متفر  نم  سپ  .دـیامرف  یم  رما  نآ  هب  ار  ت_و 
ترـضح نآ  دیبلط  سپ  ندرک ،  دصف  يارب  دوب  کین  _ت_ش  مدیـسر س_عا ترـضح  نآ  تمدـخ  نم  هک  تقو  نآ  رد  تفگ : 

رد ارم 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 2115 

http://www.ghaemiyeh.com


گرز پ_س را ب_ در ط_ش_ت_ي ب_س_ي_ _ر ك_ ضا يار ف_ص_د پ_س ح_ زا ب_ دوـبن  وــکین  هـک  یتــقو 
عطق دومرف : سپ  دومن  ولمم  ار  تشط  نآ  ات  دـمآ  یم  نوریب  نوخ  هتـسویپ  مدرک و  دـصف  ار  ترـض  نآ ح_ _ح_ل  كا گر  م_ن 
هرجح نامه  هب  _ي_د  نادر _ گر ارم ب_ تسب و  ار  نآ  يور  ار و  دوخ  تسد  تسـش  سپ  مدرک  نانچ  نم  .ار  نوخ  ناـیرج  نک 

دیبلط و ارم  سپ  رـصع  تقو  ات  مدنام  رایـسب و  در چ_ي_ز  مرگ و س_ ماعط  نم  يارب  زا  دـندروآ  دوب و  هداد  ياج  نآ  رد  ارم  هک 
ات دومرف  رما  سپ  درک  ولمم  ار  تشط  ات  دمآ  نوریب  نوخ  مدوشگ  ار  گر  نآ  نم  سپ  ار  تشط  نآ  دـیبلط  اشگب و  ار  گر  دومرف :

دـش و حبـص  .اـجنآ  رد  مدروآ  زور  هـب  ار  بـش  سپ  هرجح ،  هـب  دـینادرگرب  ارم  تـسب و  ار  گر  يور  سپ  مـنک  عـط  ار ق_ نوـخ 
مدوش و ار گ_ گر  م_ن  ار ب_گ_ش_ا ، گر  هک  دوـمرف  درک و  رـضاح  ار  تشط  نآ  ارم و  دـیبلط  دـیدرگ  رهاـظ  دیـشروخ 

تـسب منک و  عطق  ار  نوخ  هک  دومرف  رما  سپ  درک ، رپ  ار  تشط  هکنآ  ات  دیفـس  ریـش  دننام  دـمآ  نوریب  ترـضح  نآ  تسد  زا  نوخ 
راد و روذـعم  ارم  ریگب و  ار  نیا  دومرف : دـندروآ و  نم  يارب  رانید  هاجنپ  هماـج و  ناد  هماـج  کـی  دومرف ك_ه  رما  ار و  گر  يور 

من _ر م_ي ك_ ما يرآ  دو : _ مر ف_ یتمدـخ ؟  هب  ارم  دیـس  دـیامرف  یم  رما  متفگ  دومرف و  اطع  هک  ار  هچنآ  متفرگ  نم  سپ  .ورب 
_ر يد زا  اب ت_و  دنک  یم  تقافر  هکنآ  اب  ینک  يراتفرشوخ  هکنآ  هب  ار  وت 
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عوشیتــخب مدرک .  وا ن_ق_ل  يار  ار ب_ عو و ق_ص_ه  دز ب_خ_ت_ي_ش_ _ت_م ن_ فر پ_س م_ن  لو .  _ قا ع_
_ت سا _د ه_ف_ت م_ن  نا م_ي ب_شا _س_ نا ندب  رد  نوخ  هک  يرادقم  رتشیب  هکنآ  رب  ءامکح  دـنا  هدرک  قافتا  تفگ : 
رت بجع  دوب و  بیجع  دوب  هدمآ  نوریب  یبآ  همشچ  زا  رگا  ین  _ي ك_ه ت_و ن_ق_ل م_ي ك_ نو راد خ_ _ن م_ق_ يا و 

پ_س س_ه _ت_ي ،  در ي_ك س_عا پ_س ف_ك_ر ك_ _ن_د ش_ي_ر ، نا تــــسا م_ نوــــخ  ندـــــمآ  نآ  زا 
ادـیپ يزیچ  ملاع  رد  دـنک  ادـیپ  يرکذ  هصق  نیا  يارب  رگم  اـت  بتک  ند  _ ناو لو ش_د ب_ه خ_ زور م_ش_غ_ _ه  نا ش_ب_

لوقاــع _ر  يد _ب  هار زا  ير ب_ه ط_ب  مــلا ت_ _ي_ه_ا ع_ نار نا ن_ص_ رد م_ي_ زور  _ ما در گ_ف_ت  ن_ك_
 . تسین

هب مدی  _ سر نو  چ_ وا ، يار  مدرب ب_ ار  ذغاک  نم  سپ  ار  ترـضح  دصف  هصق  وا  يارب  درک  رکذ  وا و  يارب  يذـغاک  تشون  سپ 
وت اـب  تفگ :  معوشیتـخب ،  درگاـش  نم  متفگ :  یتـسیک ؟  ت_و  تفگ :  درک و  نـم  هـب  رظن  رید  يـالاب  زا  ار ، وا  مدز  ادـص  وا ، رید 

الاب و ار  نآ  دیـشک  متـشاذگ  نآ  رد  ار  ذـغاک  نم  درک  نییاپ  ـالاب  زا  ار  یلی  _ب_ نز پ_س  يرآ ،  متفگ :  وا ؟ زا  تسا  يذـغاک 
 : تفگ يرآ ،  متفگ :  ار ؟ صخـش  نآ  يدرک  دصف  هک  یـسک  نآ  ییوت  تفگ :  دمآ و  دورف  رید  زا  تقو  نامه  سپ  ار  نآ  دناوخ 

هدـنام یقاب  بش  زا  ثلث  کی  هک  یتقو  رد  يءار  نم  ّرـس  هب  میدیـسر  سپ  درک  تکرح  يرتسا و  رب  دـش  راوس  سپ  کّمُّال .  یبوُط 
تفگ درم ؟ نآ  هناخ  ای  ام  دا  _ت_ سا هناخ  يورب ،  يراد  تسود  اجک  متفگ :  دوب ،
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ام دزن  هـب  دـمآ  نوریب  رد و  دـش  هدو  پ_س گ_ش_ ناذا ،  زا  شیپ  ترـضح  نآ  هناـخ  رد  هـب  میتـفر  سپ  صخــش .  نآ  هناـخ  : 
 : تفگ موش .  تیادف  منم  تفگ :  بهار  تسا ؟  لوقاع  رید  _ب  حا ود ن_ف_ر ص_ امـش  زا  کیمادـک  تفگ :  هایـس و  یمداخ 

نور _ب ب_ي_ هار ار ح_ف_ظ ك_ن ت_ا  تدو  _ت_ر خ_ سا _ت_ر و  سا _ن  يا ت_و  تـفگ :  نــم  هــب  يآ و  دورف 
بهار تقو  نآ  دمآ  الاب  زور  دـش و  حبـص  ات  اجنآ  مداتـسیا  نم  سپ  دـندش ، لزنم  لخاد  ار و  وا  _ت  سد _ت  فر _د و گ_ يآ

دوب و هدیـشوپ  يدیفـس  ياه  هماج  دوب و  هدرک  رود  دوخ  زا  دوب  تینابهر  سابل  هک  ار  دوخ  ياـه  هماـج  هک  یلا  رد ح_ دـمآ  نوریب 
رب شرظن  نوچ  عوشیتخب  عوشیتخب ،  هناخ  رد  ات  میتفر  سپ  تداتسا .  هناخ  هب  ربب  ارم  الا ن  هک  نم  هب  تفگ  سپ  دوب ، هدروآ  مالـسا 

لئاز _ي_ت  نار _ن ن_ص_ يد زا  ار  چ_ه چ_ي_ز ت_و  وا و گ_ف_ت :  يو  هب س_ دـیود  درک و  تردابم  داـتفا  بهار 
هب سپ  ار ، وا  ریظن  اـی  يرآ  تفگ :  یتفاـی ؟  ار  حیـسم  تفگ :  وا ، تـسد  رب  مدروآ  مالـسا  ار و  حیـسم  متفاـی  تـف :  گ_ در ؟ ك_

ماما يوس  هب  تشگرب  سپ  .وا  نیهارب  تایآ و  رد  تسا  وا  ریظن  نیا  حیـسم و  رگم  ملاع  رد  هدرواـین  اـج  هب  ار  دـصف  نیا  هک  یتسرد 
(41  .) تفای تافو  ات  دوب  ترضح  نآ  تمدخ  مزالم  مالسلا و  هیلع 

_ي ب_ن سو نب م_ مـیهاربا  نـب  یلع  نـب  دّـمحم  زا  يدرک )  نـبا  زا (  هدرک  تـیاور  _ن_ي  یل ش_ي_خ ك_ ش_ش_م _ 
مالسلا هیلع  رف  ج_ع_
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در ي_ع_ن_ي _ن م_ يا دز  _م ب_ه ن_ يور اــیب ب_ تـفگ :  نـم  هــب  مردــپ  دــش  گــنت  اــم  رب  شاــعم  رما  تــفگ :  هــک 
ياراد ص_ف_ت نآ ج_ن_با  هد ك_ه  ار ن_ق_ل ش_ _ يز مـــال ؛  _ سلا _ه  یل ير ع_ ّ_د ع_س_ك_ _ح_م مو _ با

باـنج نآ  دـصق  هب  سپ  .زگره  ار  وا  مدـیدن  ار و  وا  مسا  یم ش_ن_ تفگ :  ار ؟ وا  یـسانش  یم  متفگ :  نـم  تـسا ،  تواـخ  س_
تـسیود هک  دهدب  ام  هب  مهرد  دصناپ  ترـضح  نآ  هکنآ  هب  میجاتحم  رایـسب  هچ  هار گ_ف_ت :  نیب  رد  مردپ  میدرک ،  تکرح 

دوخ هقفن  رد  ار  نآ  مهرد  دـص  مینک و  فرـص  دوخ  نید  رد  ار  نآ  مهرد  تسیود  مینک و  هماـج  هوس و  جر ك_ ار خ_ نآ  مهرد 
دـص مرخب و  يرامح  ار  نآ  _م  هرد دـص  هک  نک  تمحرم  نم  هب  مهرد  دصیـس  هک  شاک  متفگ  دوخ  لد  رد  مه  نم  مینک .  فرص 

هب میدیـسر  نوچ  سپ  لبج .  دال  مور ب_ه ب_ سابل ك_ن_م و ب_ هماج و  جرخ  مهرد  دص  منک و  هقفن  فرـص  ار  نآ  مهرد 
سپ شرسپ .  دّمحم  میهاربا و  نب  یلع  دو  _ل ش_ خاد تر و گ_ف_ت :  نآ ح_ض_ مالغ  دمآ  نوریب  ترـضح  نآ  هناخ  رد 

هب ندمآ  زا  ار  وت  تشادزاب  هچ  یلع !  ای  مردـپ :  هب  دومرف : بانج ،  نآ  رب  میدرک  مال  س_ تر ،  نآ ح_ض_ رب  میدـش  دراو  نوچ 
پ_س لا ،  _ن ح_ يا تاقالم ك_ن_م ب_ا  ار  وت  هک  مدیـشک  یم  تلاجخ  نم !  ياقآ  يا  تفگ :  مردـپ  نامز ؟  نیا  ات  ام  دزن 
داد و م_ي مرد  لو ب_ه پ_ هسیک پ_ کی  دـمآ و  ترـض  نآ ح_ مال  _م غ_ يد _ مآ نور  تر ب_ي_ نآ ح_ض_ نو  چ_

_ن يا گ_ف_ت : 
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اطع و  هقفن ؛  يارب  مهرد  دـص  نید و  يارب  مهرد  _س_ت  يود تسا و  هوـسک  يارب  نآ  مهرد  تـسیود  تـسا  مـهرد  دـصنا  پ_
مهرد دـص  هدـب و  رارق  رامح  لوپ  ار  نآ  مهرد  دـص  _ت  سا _م  هرد نیا ه_م س_ي_ص_د  تفگ :  يا و  هسیک  مه  نم  هب  درک 

تر نآ ح_ض_ هک  درک  ناـنچ  .ءاروـس و  يوـس  هب  ورب  لـبج و  يوـس  هب  ورم  تسا و  هفقن  يارب  مهرد  دـص  تسا و  هوـسک  يارب 
زور _ ما وا  _ل  خاد هــک  دــش  رادزیچ  نادـــنچ  ار و  ینز  در  _ج ك_ يوز _ت و ت_ فر ءارو  دو ب_ه س_ هدو ب_ _ مر ف_

 ( يدر _ن ك_ با .دو (  _ف ب_ قو لــئا ب_ه  زا ق_ هر ب_ _ ها _ت ب_ مــال _ن ع_ يا _ت و ب_ا  سا را  _ن_ يد راز  ه_
 : ) تفگ دشاب ؟ نیا  زا  _ن ت_ر  شور _ح ت_ر و  ضاو ار ك_ه  ير  _ ما _ي  هاو یم خ_ ایآ  وت  رب  ياو  هک  وا  هب  متفگ  دـیوگ :

ـالا ه_م _م و ح_ يا هدو  لا ب_ _ف ت_ا ب_ه ح_ قو _ب  هذ ي_ع_ن_ي م_ا ب_ه م_ ْ_ِه ؛ )  َیل _َ اــْنیَرَج ع ْدـَـق  ٌْرمَا  اذــه 
(42  .) میشاب یم  یقاب  لاح  نا  ب_ه ه_م_

نب یلع  نـــب  لــــیعا  _م_ سا یل ب_ن  ّ_د ب_ن ع_ _ي_ل ب_ن م_ح_م _م_عا سا زا  هد  _ت ش_ ياور ه_ف_ت_م _ 
تشذگ نم  دزن  هک  نیمه  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  هار  رـس  متـسشن  تفگ :  هک  بلطملادبع  نب  سابع  نب  هّللادبع 

هن مرادـن و  نآ  زا  رتالاب  _م و  هرد مدرو ك_ه ي_ك  ار و ق_س_م خ_ دو  تجاح خ_ رقف و  زا  ترـضح  نآ  هب  مدرک  تیاکش 
ار و یفرشا  تسیود  يا  هدرک  هنیفد  _ك_ه  نآ لا  يرو و ح_ غورد م_ي خ_ ق_س_م  دو : _ مر ف_ ییاشع .  هن  مراد و  ییاذغ 

لا ي_ع_ن_ي خ_ي_ _ي ن_ك_ن_م ،  _ك_ه ب_ه ت_و ع_ط_يا نآ لو م_ن ب_ه ج_ه_ت  نیا ق_ تسین 
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وا هب  لاـم  زا  تسا  وت  اـب  هچره  دومرف : دوخ  مـالغ  هب  سپ  منک ،  مورحم  اـطع  زا  ار  وت  هک  متفگ  نیا  يارب  ار  فرح  نیا  هک  نک  م_
یم مورحم  وت  دومرف : درک و  ور ب_ه م_ن  تر  نآ ح_ض_ _ت  قو نآ  داد و  نم  هب  یفرـشا  دص  ترـضح  نآ  مالغ  سپ  هدـب . 

 . يراد تجاح  نآ  هب  رتشیب  تاقوا  همه  زا  هک  یتقو  رد  يا  هدرک  ناهنپ  هک  یلوپ  نآ  زا  يدوش 

مدر و نا ك_ یفرـشا پ_ن_ه_ تسیود  نم  دوب ، هدوـمرف  هک  دوـب  ناـنچ  ترـضح و  نآ  شیاـمرف  دـش  تسار  تف :  يوار گ_
يزیچ هب  مدش  جاتحم  هک  دش  ضراع  یتخـس  ترورـض  ارم  سپ  یتخـس  زور  رد  دشاب  نم  هانپ  تش و  _ن پ_ يا گ_ف_ت_م 
مدـید مرادرب  اـهلوپ  نآ  زا  هک  مدوشگ  ار  هنیفد  نآ  _ت_م س_ر  فر سپ  دـش  هتـسب  نم  رب  يزور  ياـهرد  منک و  دوـخ  هقفن  هک 

دو و _خ_ت_ه ب_ ير _ت_ه و گ_ شادر ار ب_ _ا  هـلو نآ پ_ ار  عو  _ ضو نآ م_ دو  هدـیمهف ب_ مرــسپ  تـسین ،  یلوـپ 
(43  .) متشگ مورحم  نآ  زا  متفاین و  تسد  لوپ  نآ  زا  زیچ  چیه  م_ن ب_ه 

يرز ّ_د خ_ هتفگ ك_ه م_ح_م دـنا  هدـمآ  نآ  هیحاـن  مق و  هب  هـک  یتاداـس  رکذ  رد  مـق )  خـیرات  بـحا (  ص_ ه_ش_ت_م _ 
نب نسح  دزن  ناتـسرب  مـال ب_ه ط_ _ سلا مهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  یلع  نب  سطف  ـالا  نسحلا  نـب  یل  یل ب_ن ع_ ب_ن ع_

_د ند _ يدر زا گ_ _ه ب_ بآ وا ب_ه  ناد  _ نزر در و ف_ داد و ب_م_ رهز  ار  وا  سپ  دوب  وا  کیدزن  هب  یتدم  دـمآ و  دـیز 
میهاربا هک  دـنک  تیاکح  یلع  نب  میهار  _ با _م ب_ن  سا _ قلاو _ با هک  هتفگ  هاـگ  _ نآ _د ، ند _ج_ا م_ق_ي_م ش_ نآ و 

تفگ يرزخ  دّمحم  نب 
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نم میدمآ و  نوریب  وا  بلط  هب  هنیدم  زا  ام  .دش  هبتشم  وا  هاگرارق  روتـس و  رد م_ا م_ یل خ_ب_ر پ_ مردار ع_ نم و ب_ رب  هک 
یل دوــخ ح_س_ن ب_ن ع_ يــالوم  دــصق  هـکنآ  ــالا  مردــپ  صحفت  شیتــفت و  رد  ارم  تــسین  يا  هراــچ  مــتفگ  دوــخ  اــب 

پ_س م_ن ق_ص_د ها ك_ن_د ، _ گآ دهد و  ربخ  ارم  ات  مسرپب  دوخ  ردپ  لاوحا  وا  زا  منک و  مالسلا  هیلع  ير  ع_س_ك_
اجنامه سپ  مدیدن  اجنآ  ار  سک  چیه  دوب  یماگنه  مرگ  مدیسر ،  مالسلا  هیلع  دّمحموبا  يارس  رد  هب  متفر  مدرک و  يءار  نم  س_ّر 

یم دمآ و  نوریب  هناخ  زا  یکزینک  هک  مدینش  رد  زاوآ  هاگان  سپ  .دیآ  نوریب  هنا  زا خ_ ات ك_س_ي  مدیشک  یم  راظتنا  متـسشن و 
نآ پ_س  يرز ،  دّـمحم خ_ نب  میهاربا  منم  کـنیا  کـیبل !  مـتفگ :  متـسیرگن و  نـم  سپ  يرزخ ،  دّـمحم  نـب  مـیهاربا  تـفگ : 

هد نآ  رد  هک  داد  نم  هب  يا  هرص  دناسر و  یم  تردپ  هب  ار  وت  نیا  دیامرف  یم  دناسر و  یم  مالـس  ار  وت  نم  يالوم  تفگ :  كزینک 
وا ماـقم  ردـپ و  ربـخ  دو  يـالو خ_ زا م_ _د ك_ه م_ن  مآ دا  ار ي_ هار م_ رد  پ_س  متـشگزاب .  مـتفرگ و  ار  نآ  دوـب و  راـنید 

.دـناسر یم  تردـپ  هب  ار  وت  نیا  تفگ :  هک  دـمآ  دای  كزین  نآ ك_ مال  ار ك_ م_ مدر ،  _ گر هک ب_ متـساوخ  سپ  مدیـسرپن 
مد ب_ه _ي_ سر وا  هب  ناتـسربط  هب  اـت  متفرب  وا  بلط  هـب  سپ  مـسر ،  یم  دوـخ  ردـپ  هـب  نـم  هـک  _س_ت_م  ناد نـم ب_ سپ 

نم سپ  .دوب  هدنام  رانید  کی  هناگ  هد  ریناند  نآ  زا  دیز و  نب  نسح  کیدزن 
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تاـفو نادـب  داد و  رهز  ار  وا  دـیز  نب  نسح  هک  هاـگنآ  اـت  مدوـب  وا  رد ص_ح_تب  زا گ_ف_ت_م و  رد ب_ هـصق ب_ا پ_
(44  .) مدرک ترجه ]   ] تلحر هبآ  هب  نم  تفای و 

مالسلا هیلع  يرکسع  ترضح  زیمآ  تمکح  تاملک  زا  یضعب  رکذ  مراهچ :  لصف 

؛ )  َْکیَلَع يرَتُْجیَف  ْحِزاُمتال  َكُؤاَهب َو  ُبَهْذَیَف  ِراُمتال  مالسلا ( :  هیلع  َلاق  لّوا _ 

.وت رب  دنوش  یم  ریلد  دننک و  یم  تءارج  هک  نکم  حازم  وت و  نسح  یبوخ و  دور  یم  سپ  نکم  لادج  دومرف :

مالـسلا هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تاملک  رد  ءارم و  تمذم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  تاملک  رد  تشذگ  دیوگ : ریقف 
 . حازم رد  یمالک  تشذگ 

(45 (؛ )  ِسِلْجَْملا فَِرَش  َنوُد  ُسُولُْجلا  ِِهب َو  ُّرُمَت  ْنَم  ِّلُک  یلَع  ُمالَّسلَا  ِعُضاوَّتلا ، َنِم  مالسلا ( :  هیلع  َلا  ق_ مّود _ 

زا تسا  رت  تسپ  هک  یئاج  رد  ینیـشنب  هکنآ  وا و  رب  يرذگ  یم  هک  سک  ره  رب  ینک  مالـس  هکنآ  تسا  عضاو  زا ت_ دو : _ مر ف_
 . سلجم فیرش  ناکم 

 . مالسلا هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  تاملک  رد  نیا  ریظن  تشذگ  هک  دیوگ : فل  ؤم 

ْنِم ِساّنلا  ْدَـهْزَا  ِِضئآرَْفلا ، یلَع  َماقَا  ْنَم  ِساّنلا  ُدَـبْعَا  ِهَْهبُّشلا ، َدـْنِع  َفَقَو  ْنَم  َساّنلا  ُعَرْوَا  مال ( :  _ سلا _ه  یل َلا ع_ ق_ مّو _  س_
(46 (؛ )  َبُونُّذلا َكَرَت  ْنَم  اداِهتْجا  ِساّنلا  ُّدَشَا  َمارَْحلا ، َكَرَت 

نیرتدهاز ار و  ضئارف  دراد  اپ  هب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتدباع  ههبـش و  دزن  دنک  فقوت  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتاسراپ  دومرف :
.ار ناهانگ  دنک  كرت  هک  یسک  تسا  رتشیب  شتقشم  ششوک و  مدرم  همه  زا  ار و  مارح  دنک  كرت  هک  تسا  یسک  مدرم 

 ( ِِهْبلَق یف  ِمیکَْحلا  ُُمف  ِهِمَف َو  یف  ِقَمْحَالا  َ_ُْبل  ق مال ( :  _ سلا _ه  یل َلا ع_ ق_ مرا _  چ_ه_
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(47 .)

_ل صا ح_ _ت .  سا شلد  رد  ح_ك_ي_م  در  م_ نا  _ هد و  _ت  سا _ش  نا _ هد رد  _م_ق  حا مدآ  لد  دو : _ مر ف_
نآ م_ي ك_ن_د رد  _ل  مءا نآ ت_ زا  _د ب_ع_د  يو ار م_ي گ_ يز  لوا چ_ي_ _م_ق  حا _ك_ه ش_خ_ص  نآ
رد _ل م_ي ك_ن_د  مءا لوا ت_ هک  میکح  صخـش  سکعب  هن ؟  اـی  مـالک  نیا  نـت  دو گ_ف_ حـال ب_ _ا ص_ يآ ك_ه 

.ار نآ  دیوگ  یم  دوش  هتفگ  دید  حالص  رگا  سپ  دیوگب  دهاوخ  _ي ك_ه م_ي  مال ك_

(48 (؛ )  ٌضوُْرف _َ َ_ٍل م َ_م َ_ْن ع ٌنو ع _ُ ْ_م َ_ض ٌقْزِر م َُکل  _َ ْ_غ َ_ش يال مال ( :  _ سلا _ه  یل َلا ع_ ق_ پ_ن_ج_م _ 

 . تسا ضرف  وت  رب  هک  یلمع  زا  هدش  نآ  نماض  ادخ  هک  يزور  ار  وت  دزاسن  لوغشم  دومرف :

(49 (؛ )  ِنوُزْح _َ ْملا ْ_َد  ِ_ن ع ِحَر ، _َ ْفلا ُرا  ْ_ه_ ظا ِبَدَالا  ِ_َن  ْ_َس م َیل مال ( :  _ سلا _ه  یل َلا ع_ ق_ ش_ش_م _ 

 . كانمغ صخش  دزن  یلاحشوخ  ندرک  رهاظ  تسا  رود  بدا  زا  دومرف :

هدر _ذ ك_ خا _ه  كرا _ه م_ب_ مـــــــــــــــل _ن ك_ يا زا  يد  _د ش_ي_خ س_ع_ ش_يا _د : يو ف_ق_ي_ر گ_
: ار دوخ  لوق  _د  ب_شا

شیپ دنکفارس  یمیتی  ینیب  وچ 

شیوخ دنزرف  يور  رب  هسوب  نزم 

( ( 50 (؛ ِزِْجعُْملاَک ِ_ه ِ_ تَدا َ_ْن ع_ ِدا ع ْ_ت_ ُ_ع ْملا ُّدَرَو  ِ_ِل  ها _ ْجلا َ_ُه  ضا _ يِر مال ( :  _ سلا _ه  یل َلا ع_ ق_ ه_ف_ت_م _ 

زا ار  تداـــــع  بـــــحا  ند ص_ _ي_ نادر _ گر _ل و ب_ ها _ي_ت ش_خ_ص ج_ بر ندر و ت_ مار ك_ دو : _ مر ف_
 . تسا هزجعم  لثم  شتداع 

هب دنتفای  ار پ_س ش_ف_ا  ناضیرم  مدرک  اوادم  دومرف  هک  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  زا  هدش  تیاور  دیوگ : ف_ق_ي_ر 
(51 !) وا حالصا  رب  متفاین  تردق  ار و  قمحا  مدرک  هجلاعم  ادخ و  نذا  هب  ار  ناگدرم  مدرک  هدنز  ادخ و  نذا 

(52 (؛ )  ِهْیَلَع ُّقُشَی  اِمب  َلُجَّرلا  ِمِرُْکتال  مالسلا :  هیلع  َلاق  متشه ( _ 

.وا رب  تسا  راوشد  قاش و  هک  يزیچ  نآ  هب  ار  صخش  نکم  مارکا  دومرف :

هیل َلا ع_ ق_ ن_ه_م _ 
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(53 (؛ )  ُهَناش ْدَقَف  ًهَِینالَع  ُهَظَعَو  ْنَم  ُهَناز َو  ْدَقَف  اّرِس  ُهاخَا  ظَعَو  ْنَم  مالسلا ( : 

.ار وا  درک  بیع  انامه  راکشآ  ار  وا  درک  هظعوم  هک  یسک  ار و  وا  تسارآ  نامه  یناهنپ  رد  ار  دوخ  ردارب  هظعوم  هک  یسک  دومرف :

(54  ( .) ِساّنلا َنِم  َشَحْوَتِْسا  ِهّللِاب  َِسنَا  ْنَم  مالسلا ( :  هیلع  َلاق  مهد _ 

 . مدرم زا  دنک  تشحو  تفرگ  ادخ  هب  سنا  هک  یسک  ره  دومرف :

 : هدیناجنگ راعشا  نیا  رد  يدعس  خیش  ار  شیامرف  نیا  هک  دیوگ : ریقف 

دای هدنناد  ریپ  زا  مراد  نینچ 

داهن ارحص  هب  رس  يا  هدیروش  هک 

تفخن دروخن و  شقارف  رد  ردپ 

دناوخ شیوخ  سک  مرای  هک  هگنآ  زا  تفگ  دندومن و  تمالم  ار  رسپ 

دنامن ییانشآ  مسک  اب  رگد 

دومن ملامج  قح  ات  هک  شقح  هب 

دومن ملایخ  مدید  هچره  رگد 

مدق مداهن  رس  نانچ  شقدص  هب 

مدع شدوجو  اب  ناهج  منیب  هک 

سفن دیاینرب  مسک  اب  رگد 

سک ياج  رگد  دنامن  وا  اب  هک 

یتشاد ربخ  دوخ  یتسه  زا  رگ 

یتشادنپ تسین  ار  قلخ  همه 

ِِقلاـْخلا ُمَظِع  مالـسلا :  هیلع  ِ_ن_ي_َن  مْؤ _ُ ملاُر _ي_ مَا لا  َو ق_ ( . ) 55  ( ) ُ_ْم هْرَذ َّم  _ُ ُهـّللا ث ُ_ِل  ق یلا ( :  َ_ع_ ُهـّللا ت َلا  ق_
(56  ( .) َِکْنیَع یف  َقُولْخَْملا  ُرِّغَصَی  كَْدنِع 
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(57  ( .) َْتبِرَخ اْینُّدلا  ُلْهَا  َلَقَع  َْول  مالسلا ( :  هیلع  َلاق  مهدزای _ 

! دش یم  ناریو  بارخ و  ایند  دندرک ، یم  تفایرد  دنتشاد و  مهف  یئاناد و  ایند  لها  رگا  هک  ترضح  نآ  دومر : ف_

ها _ گر سپ ه_ تسا ،  يرادـقم  هزادـنا و  شـشخب  دوـج و  يارب  زا  اـنا  تر ك_ه ه_م_ نآ ح_ض_ دو  _ مر ف_ _م _  هدزاود
دایز هاگره  سپ  تسا  يرادقم  طایتحا  مزح و  يارب  زا  و  تسا ؛  فارسا  نآ  سپ  رادقم  نآ  زا  دش  دا  _ يز
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دا ش_د _ يز ها  _ گر _ت پ_س ه_ سا يرادقم  يور  هنایم  داصتقا و  يارب  زا  تسا و  سرت  نبج و  نآ  سپ  رادـقم  نآ  زا  دـش 
یب روـهت و  نآ  سپ  نآ  رب  دـش  داـیز  ها  _ گر سپ ه_ تسا  يرادـقم  تعاجـش  يارب  زا  و  تسا ،  لـخ  نآ ب_ نآ پ_س  ب_ر 
ریغ زا  يرامـش  یم  دنـسپان  هورکم و  هک  يزیچ  زا  تندرک  باـنتجا  تسفن  ندرک  بدا  يارب  زا  ار  وـت  تـسا  یفاـک  تـسا و  یکاـب 

(58  .) تدوخ

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  تداهش  رد  مجنپ :  لصف 

لوا تمسق 

دنا هدر  _ت ك_ ياور نار  _گ_ يد هّللا و  همحر  هیوباب  نبا  هدومرف :  نویعلاءال )  ج_ رد (  هّللا  _م_ه  حر سل  _ه م_ج_ مـال ع_
یلاو ءافلخ  بناج  زا  هک  ناقاخ  هّللاد ب_ن  نب ع_ب_ي_ دـمحا  سلجم  رد  مدـش  رـضاح  يزور  تفگ :  هک  مق  لها  زا  يدرم  زا 

رد پ_س  _ت ،  شاد تـلا  _ سر _ل ب_ي_ت  ها توادــع ن_س_ب_ت ب_ه  تیاــهن  مـق و  رد  دوـب  تاقدــص  فاــقوا و 
برق داسف و  حالص و  ناشیا و  ياهبهذم  دندوب و  یم  يءار  نم  ّرس  رد  هک  يولع  تاداس  لاوحا  رو ش_د  _ كذ وا م_ سل  م_ج_
دننام یـسک  يولع  تادا  زا س_ مدـیدن  يءار  نم  ّرـس  رد  نم  هک  تفگ  هّللادـیبع  نب  دـمحا  ناـمز .  ره  هفیلخ  دزن  ناـشیا  تلزنم  و 

ردق و فرش و  ایح و  ّتف و  _ت و ع_ را و م_ه_با _ قو تاداس و  ءارما و  دهز و  ملع و  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  یلع  نب  نسح 
ریغص و  دوخ ، ناریپ  _ت_ن_د ب_ر  شاد مد م_ي  _ّ ار م_ق وا  _م  ریاس ب_ن_ي ه_شا تاداس و  ءارما و  ءافلخ و  دزن  تلزنم 

هقیقد وا  مارکا  زازعا و  رد  قلخ  فانصا  رکسع و  لها  ریاس  ءارما و  ءارزو و  نینچمه  دندومن و  یم  وا  میظعت  ناشیا  ریبک  و 
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.دنتشاذگ یمن  ورف  يا 

نا و _ نا _ برد ها  _ گا ن_ وا ، ناو  _ يد زور  رد  مدو  هدا ب_ _س_ت_ يا دو  رد خ_ يــــــالا س_ر پ_ رد ب_ يزور  م_ن 
ياد اـب ص_ مردـپ  تـسا  هداتــسیا  هناـخ  رد  رد  مالــسلا  هـیلع  اـضّرلا  نـبا  دــنت : _د و گ_ف_ ند _ يود نارا  _ت_ك_ مد خ_

_ل خاد يدر  مد م_ _ يد ها  _ گا .د ن_ _ يروآ رد  سل  ار و ب_ه م_ج_ وا  _ي_د  هد _ص_ت  خر _د گ_ف_ت :  نـل ب_
لّوا رد  ند  شو ب_ يور و خ_ _ت و ن_ي_ك_و  ما شو ق_ هدا چ_ش_م و خ_ نو و گ_ش_ مد گ_ ش_د گ_ن_

زا ج_يا ج_س_ت و ب_ه داـتفا  وا  رب  مردــپ  رظن  نوـچ  مدرک  هدــهاشم  یتلـالج  یتباــهم و  وا  رد  _ي و م_ن  ناو س_ّن ج_
هب نوچ  دنکب  وا  نادنزرف  ای  هفیلخ  ارما  ای  مشاه  ینب  زا  يدحا  هب  تبـسن  يراک  نینچ  هک  مدـیدن  زگره  تفاتـش و  وا  لابق  _ت_ سا
رد بدا  اب  دـیناشن و  دوخ  ياـج  رد  تفرگ و  وا ر  نسد  دیـسوب و  ار  وا  ياهتـسد  دروآ و  رد  وا  ندرگ  رد  تسد  دیـسر  وا  کـیدزن 
ردا ردپ و م_ دوخ و  ناج  دومن و  یم  باطخ  تینک  هب  ار  وا  میظعت  يور  زا  تفگ و  وا س_خ_ن م_ي  تسشن و ب_ا  وا  تمدخ 
دوب نامز  نآ  هفیلخ  هک  ّقفو  دـنتفگ م_ نانابرد  هاـگان  مدرک  یم  بّجعت  لاـحا  نیا  هدـهاشم  زا  نم  .درک  یم  وا  ياد  ار ف_ دو  خ_
یم وا  صوصخم  ناراکتمدـخ  نـالواسی و  ناـبجاح و  رتشیب  _د  مآ یم  مردـپ  دزن  هب  هفیلخ  نوچ  هک  دوب  ناـنچ  هدـعاق  .دـیآ و  یم 

اب و  تفر .  یم  نوریب  دمآ و  یم  هفیلخ  هکنآ  ات  دنداتـس  _ يا ود ص_ف م_ي  _ف_ه  یل هاگرد خ_ ات  مردپ  کیدزن  زا  دندمآ و 
ات تفگ  یم  نخسوا  اب  تشاد و  وا  هب  يور  مردپ  زاب  _ف_ه  یل ند خ_ _ مآ عامتسا  دوجو 
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درک ك_ه رما  ار  دوخ  نامالغ  زیخرب ، یهاوخ  رگا  نونکا  موش !  وت  يادف  تفگ :  سپ  .دندش  ادی  وا پ_ صوصخم  نامالغ  هکنآ 
مردــــپ زاــــب  .دــــتفین  ترــــضح  نآ  رب  نــــالواس  _د ك_ه ن_ظ_ر ي_ ير مدر ب_ب_ زا پ_ش_ت ص_ف م_ ار  وا 

_ه ناور ار  وا  و  _ي_د  سو ب_ ار  _ي_ش  نا پ_ي_ش_ نا  م_ي_ و  در  ك_ ت_ع_ظ_ي_م  ار  وا  _ت  سا _ خر ب_
رد _ن ق_ يا مردـپ  هک  دوب  یکدرم  نیا  هک  مدیـسرپ  دوخ  ردـپ  نامالغ  ناـبجاح و  زا  نم  تفر ،  هفیلخ  لابقتـسا  در و ب_ه  ك_

_ت ب_ه سا فور  دراد و م_ع_ ما  یلع ن_ نب  نسح  برع  رباـکا  زا  تسا  يدرم  وا  دـنتفگ : دوـمن ؟ وا  مارکا  زازعا و  رد  هغلاـبم 
 . مدوب ّریحت  رکف و  رد  زور  نآ  مامت  رد  دیدرگ و  دایز  نم  بّجعت  سپ  اضّرلا  _ن  با

ما و خ_ف_ت_ن ن_ش_س_ت و زا ش_ زا ن_م_ _ت ب_ع_د  شاد _ي ك_ه  تدا مرد ب_ه ع_ نو ش_ب پ_ چ_
_ي_د ك_ه سر متـسشن پ_ وا  دزن  نم  .دـیامن  ضرع  هفیلخ  هب  زور  هک  دـش  مدرم  ضیارع  اهذـغاک و  ند  _ يد لو  م_ش_غ_

نو چ_ ك_ن_م .  لا  س_ؤ  _ي  _يا مر ف_ _ص_ت  خر _ر  گا یل ،  ب_ گ_ف_ت_م :  يراد ؟  _ت_ي  جا ح_
ّ_ه زا ح ار  _ه  غـلا وا م_ب_ مار  _ كا مـیظعت و  رد  دادـماب  زورما  هـک  يدرم  نآ  دوـب  یک  ردــپ ! يا  مـتف :  داد گ_ _ص_ت  خر

یتعاس سپ  تسا ،  نایـضفار  ماما  نیا  دنزرف ! يا  تفگ :  يدرک ؟  یم  وا  يادـف  ار  دوخ  ردام  ردـپ و  دوخ و  ناج  يدـینارذ و  گ_
نآ ّقحتـسم  درم  نآ  ریغ  هب  مشاه  ینب  زا  یـسک  دور  رد  هب  ساّبع  ین  زا ب_ _ت  فـال رگا خ_ دـنزرف ! يا  تفگ :  دـش و  تکاـس 

تدا و _د و ع_ب_ هز وا ب_ه  فا  ّ_ص_ تا _ت ب_ه س_ب_ب  سا _ت  فال راواز خ_ وا س_ اریز ك_ه  تسین ، 
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يدر ار م_ وا  رد  يد پ_ _ يد یم  رگا  هّیلامک ،  تافـص  ریاس  بسح و  ّولع  بسن و  تفارـش  سفن و  تّفع  لامک و  ملع و  لضف و 
زا هک  نانخـس  نیا  زا  سپ  لاـمک ،  لـضف و  مل و  تـل و ع_ تلـال و ف_ض_ي_ _ت و ج_ فار _ت ش_ رد ن_ه_يا دو  ب_

.دش نوزفا  نم  ّریحت  رّکفت و  دیدرگ و  هدایز  نم  مشخ  مدینش  مردپ 

نا و _ّ يوـل نادا و ع_ ءارما و س_ باـّتک و  ءارزو و  زا  مدینــسن  سپ  مدوـمن ،  یم  وا  لاوـحا  صّحفت  مدرم  زا  هتــسویپ  نآ  زا  دـعب 
نایـضفار ماما  وا  يراوگرزب  ملع و  تلالج و  لـضف و  _ي_ف و  صو _ف و ت_ ير مدر ب_ه غ_ي_ر ت_ع_ _ر م_ س_يا

زا ار ك_ه  _ يز _س_ت_م ،  ناد ار  وا  نءا  _ع_ت و ش_ فر نم ع_ظ_ي_م ش_د و  رظن  رد  وا  تلزنم  ردـق و  سپ  تسا . 
زا سل  _ل م_ج_ ها زا  يدر  پ_س م_ مد .  يز ن_ش_ن_ي_ وا چ_ي_ _ي  گرز یکین و ب_ ریغ  هب  نم  _ شد _ت و  سود

قساــف و دوـب  يدرم  رف  ج_ع_ _د ؟ نادر نور گ_ ما ح_س_ن م_ق_ _ ما ما  ار ب_ا ن_ وا  ما  لا ك_ن_د ي_ا ن_ وا س_ؤ 
ار پ_س ج_ع_ف_ر  مدوب ،  هدیدن  يراکدـب  یلقع و  یب  ییاوسر و  رد  یـسک  وا  دـننام  رادرکدـب ، راو و  _خ_ بار _ شو رجاف 

نسح تافو  مااگنه  رد  _ن_د ! گو ادخ س_ هب  تفگ :  تشگرب و  ترـضح  نآ  لاوحا  رکذ  هب  زاب  درک  رای  _ت ب_س_ مدذ م_
.دش دناوت  يرما  نینچ  سک  چیه  تافو  رد  هک  متشادن  نامگ  نم  هک  دش  ضراع  نارگید  هفیلخ و  رب  یتلاح  مالسلا  هیلع  یلع  نب 

دز ما ن_ _ت ت_م_ عر مردـپ ب_ه س_ هدـش ،  روجنر  اـضّرلا  نبا  هک  دـندروآ  ربخ  مردـپ  يارب  يزور  هک  دوب  ناـنچ  هعقاو  نیا 
هفیلخ داد ، هفیلخ  هب  ار  ربخ  _ت و  فر _ف_ه  یل خ_
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ّصاـخ ناـمرحم  زا  هـک  دوـب  مداـخ  ریرحت  ناـشیا  زا  یکی  درک  هارمه  وا  اـب  ار  دوـخ  نا  _ صو نادـمتعم و م_خ_ص_ زا  رفن  جـنپ 
دنـشا تر ب_ نآ ح_ض_ _ه  نا مزـال خ_ _ت_ه م_ سو ار ك_ه پ_ي_ نا  _ش_ يا در  _ر ك_ ما دو ، _ف_ه ب_ یل خ_

دادــماب و پ_س_ي_ن ره  هـک  درک  رّرقم  ار  یبـیبط  دــندرگ و  عـلّطم  وا  لاو  _ حا زا  دور و  تر ب_ نآ ح_ض_ لاو  _ حا رب  و 
تر نآ ح_ض_ ضر  _د ك_ه م_ ندروآ ربخ  مردپ  يارب  زور  رود  زا  دعب  دشاب  علّطم  وا  لاوحا  زا  دورب و  ترض  نآ ح_ دز  ن_
درک رما  ار  ابطا  تفر و  ترضح  نآ  دزن  دش  راوس  دادماب  سپ  تسا .  هدیدرگ  یلوتسم  وا  رب  فعض  _ت و  سا هد  ص_ع_ب ش_
دزن هتسویپ  هک  نادرگ  رضاح  ار  روهشم  ياملع  زا  رفن  هد  تفگ  دیبلط و  ار  هاضقلا  یضاق  دنوشن و  رود  ترـضح  نآ  تمدخ  زا  هک 
مدر _د ب_ر م_ ندو هداد ب_ ترـضح  نآ  هب  هک  يرهز  نآ  هـک  دـندرک  یم  نآ  يارب  ار  اـهنیا  ناـشیا  .دنـشاب  تر  نآ ح_ض_

ترـضح نآ  هناخ  مزالم  ناشیا  هتـسویپ  هتفر .  ایند  زا  دوخ  گرم  هب  ترـضح  نآ  هک  هک  دنزاس  رهاظ  مدرم  دزن  دوشن و  مول  م_ع_
يار _ي ب_ه س_ نا راد ف_ زا  موـل  ما م_ظ_ _ ما نآ  لو  ـالا  _ي_ع  بر ها  زا م_ زور  دـنچ  نتـشذگ  زا  دـعب  هـکنآ  اـت  دـندوب 

 . تفای ییاهر  نافلاخم  ناراکمتس و  روج  زا  دومن و  تلحر  _ي  قا ب_

نا هلا و ف_غ_ ياد ن_ مدر ص_ عیمج م_ زا  دش  اپرب  رهش  نآ  رد  یتمایق  دش  رشتنم  هرماس  رهش  رد  ترضح  نآ  تافو  ربخ  نوچ 
ترـضح نآ  هناخ  رود  رب  هک  داتـسرف  ار  یعمج  دمآرد ، ترـضح  نآ  دنمتداعـس  دـنزرف  صحفت  رد  هفیلخ  دـیدرگ ، دـنلب  نویـش  و 

اه هرجح  عیمج  دنیامن و  تسارح 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 2131 

http://www.ghaemiyeh.com


ار تر  نآ ح_ض_ نازینک  هـک  داتـسرف  ار  هلباـق  ناـنز  دـنبایب و  ار  ترــضح  نآ  _د  _ن_د ش_يا ار ت_ف_ح_ص ن_م_يا
نآ ج_ن_با ناز  زا ك_ن_ي_ یکی  هک  تفگ  نانز  زا  یکی  سپ  دشاب  ناشیا  رد  لمح  ادابم  هک  دن  ت_ف_ح_ص ك_ن_

وا لاوـحا  رب  هـک  دــینادرگ  لــکو  وا م_ ار ب_ر  مدا  _ر خ_ ير _ف_ه ن_ح_ یل خ_ یل ه_س_ت ،  لا ح_م_ _ت_م_ حا ار 
علطم اهرازاب  لها  عیمج  .دش  بانج  نآ  زیهج  _ه ت_ جو نآ م_ت_ زا  دـعب  دوش  رهاظ  نخـس  نآ  بذـک  قدـص و  ات  دـشاب  علطم 

ءارزو و ریاس  اب  دوب  هفیلخ  ریزو  هک  مردپ  .دندمآ  عمج  قلاخ  هدیزگرب  نآ  هزانج  رد  قیالخ  فیرش  عیضو و  ریبک و  ریغص و  دندش 
يارحـص دـننام  هر  _ ما زور س_ نآ  رد  دـندش و  رـضاح  نامز  ماما  نآ  زیهجت  هب  نایولع  مشاه و  ینب  هفیلخ و  عاـبتا  ناگدنـسیون و 

نآ رب  هک  اتـسرف  ار  یـسیعوبا  هفیلخ  دندش  غراف  بانج  نآ  نفک  لس و  زا غ_ نوچ  مدرم  هیرگ  نویـش و  هلان و  ترثک  زا  دوب  تمایق 
يور زا  ار  نفک  هدمآ و  ترضح  کیدزن  هب  یسیعوبا  دنتـشاذگ  نیمز  رب  زامن  يارب  ار  بانج  نآ  هزا  نوچ ج_ن_ دنک  زامن  بانج 

ناگدـن و _س_ يو ءارزو و ن_ ءارما و  نایمـشاه و  نایولع و  هفیلخ  _ع ت_ه_م_ت  فر يار  در و ب_ رود ك_ كرا  م_ب_
اضر ماما  هدازدنزرف  یلع  نب  نسح  نیا  هک  دینک  رظ  دییایب و ن_ تفگ :  دیبلط و  کیدزن  ار  نایعا  فارشا و  ریاس  ءاملع و  تاضق و 

تاضق ءابطا و  وا  ضرم  تدم  رد  تسا و  هدیناسرن  وا  هب  یبیسآ  یسک  تسا و  هدرم  دوخ  گرم  هب  دوخ  شارف  رب  تسا  مالسلا  هیلع 
هدیدرگ علطم  وا  لاوحا  رب  دندوب و  رضاح  لودع  نادمت و  و م_ع_
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ردپ يولهپ  رد  ار  بانج  نآ  زامن ، زا  دـعب  دـناوخ  زامن  ترـضح  نآ  رب  داتـسیا و  شیپ  سپ  دـنهد  یم  تداهـش  ینعم  نیا  رب  دـنا و 
دو هد ب_ ار ش_ن_ي_ _ يز دـش ؛ ترـضح  دـنزرف  سـسجت  صحفت و  هجوتم  هفیلخ  نآ  زا  دـعب  دـندرک و  نفد  دوـخ  راوـگرزب 

دهاوـخ ضرق  ار م_ن_ _ل  طا _ل ب_ ها _د ش_د و  هاو یلو خ_ مـلا م_س_ت_ نآ ج_ن_با ب_ر ع_ _د  نزر ك_ه ف_
وا نا ح_م_ل ب_ه  ار ك_ه گ_م_ نآ ك_ن_ي_ز  دــنتفاین و  ترــضح  نآ  زا  يزیچ  دــندرک  صحفت  هــک  نادــنچ  .درک 

.دشن رهاظ  يرثا  دندرک و  یم  وا  لاوحا  صحفت  لاس  ود  _د ت_ا  ندو هدر ب_ ب_

ردار هک ب_ باذک  رفعج  ردام و  يارب  دندرک  تمـسق  ار  ترـضح  نآ  ثاریم  _ل س_ن_ت ،  ها _ب  هذ _ق م_ فاو پ_س م_
هفیلخ زاـب  هدـینا  _ سر توبث  هب  یـضاق  دزن  _م و  يوا _ي  صو در ك_ه م_ن  يو ك_ _ عد شردا  دو و م_ نآ ج_ن_با ب_

 : تفگ دمآ و  نم  ردپ  دز  باذ ن_ سپ ج_ع_ف_ر ك_ تشاد .  یمن  رب  سـسجت  زا  تسد  دوب و  بانج  نآ  دنزرف  صحفت  رد 
زا مردـپ  مهدـب .  الط  رانید  رازه  تسیود  لاس  ره  هک  میامن  یم  لبق  نم ت_ ییاـمن ،  ضیوفت  نم  هب  ار  مردارب  بصنم  مهاوخ  یم 

ردار ت_و م_ن_ص_ب_ي م_ن_ص_ب ب_ _م_ق !  حا يا  مــــشخ ش_د گ_ف_ت :  رد  نخــــس  نــــیا  عامتـــــسا 
ار مدرم  دـنا و  هدیـشک  ریـشمش  ءافلخ  هک  تسا  اـهلاس  تفر و  ناو گ_ لا و ت_ق_ب_ل ت_ ن_ي_س_ت ك_ه ب_ه م_

هبترم نایعیـش  دزن  وت  رگا  دنتـسناوتن  دندرگرب  وت  ردارب  ردـپ و  تماما  هب  داقتعا  زا  مدرم ]   ] هک دـنیام  _ر م_ي ن_ جز دنـشک و  یم 
تسین يرگ  _ يد هفیلخ و  هب  جایتحا  ار  وت  دمآ و  دنهاوخ  وت  يوس  هب  همه  يراد  تماما 
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.در و _ن_د ك_ ناو وت ت_ح_ص_ي_ل ن_م_ي ت_ يارب  ار  هبترم  نیا  يرگید  هفیلخ و  يرادـن  يا  هبترم  ناشیا  دزن  رگا  و 
هب ار  وا  رگید  درک  رما  تــسناد  ار  وا  تناــید  مدـــع  _ت و  ها _ن س_خ_ن خ_ف_ت ع_ق_ل و س_ف_ يا مرد ب_ه  پ_
دنک یم  بانج  نآ  دنزرف  زا  صحفت  هفیلخ  زورما  ات  دش ، توف  مردپ  ات  تفاین  هار  مردپ  سلجم  هب  نآ  زا  دـعب  دـنهدن و  هار  سلجم 

(59) .دبای یمن  وا  رب  تسد  دوش و  یمن  علطم  وا  راثآ  رب  و 

يرک نسح ع_س_ ماما  ترـضح  تمدـخ  نم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ناید  ـالاوبا  زا  ربتعم  دـن  _ه ب_ه س_ يو _ _ن ب_با با
نآ رد  _ي ك_ه  يرا رد ب_ي_م_ يزور  سپ  مدرب .  یم  اهرهــش  هـب  ار  باـنج  نآ  ياـه  هماــن  مدوـمن و  یم  ار  مالــسلا  هـیلع 

_د ندو _ مر _ن و ف_ ياد _ت_ن_د ب_ه م_ شو دـنچ ن_ يا  همان  دـندیبلط و  ارم  دـندومرف  تلحر  ءاقب  ملاـع  ضر ب_ه  م_
_ه م_ن نا زا خ_ نو  ياد ش_ي_ _ي ش_د و ص_ هاو هر خ_ _ ما _ل س_ خاد زا  زور ب_ هدز  _ نا زا پ_ ك_ه ب_ع_د 

هلئاه هعقاو  نیا  هاـگره  دیـس ! يا  تفگ :  ناـید  ـالاو  _ با _ن_د ، هد _ت غ_س_ل  قو نآ  رد  ار  _ي ش_ن_ي_د و م_ هاو خ_
رگید متفگ :  نم ،  زا  دعب  تسا  ماما  وا  دنک  بلط  وت  زا  ارم  همان  باوج  _ه  كر ه_ دو : _ مر ف_ تسیک ؟  اب  تماما  رما  دـهد  يور 

هک دـیوگب  _ه  كر ه_ تفگ :  امرفب ، رگید  متفگ :  دوب ، دـهاوخ  نم  نیـشناج  وا  دـنک  زامن  نم  رب  هک  ره  دومرف : امرف ، یتمالع ب_
ماد _م ك_ سر _ع ش_د ك_ه ب_پ_ نا ترضح م_ تباهم  تفگ :  ناید  الاوبا  تسا .  امـش  ماما  وا  تسا  زیچ  هچ  نایمه  رد 

نیادم لها  ار ب_ه  _ه ه_ا  ما مد و ن_ _ مآ نور  پ_س ب_ي_ نا ،  ه_م_ي_
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.دوب هدومرف  هچنانچ  متشگرب  هتفرگ  اهباوج  مدیناسر و 

هدـش دـنلب  رهطم  ماما  نآ  رونم  لز  زا م_ن_ نو  _ه و ش_ي_ حو ياد ن_ مد ص_ هر ش_ _ ما _ل س_ خاد _م  هدز _ نا زور پ_
تافو هب  تیزعت  ار  وا  دنا و  هدمآ  رب  وا  درگرب  نایعیش  هتـسشن و  هناخ  رد  هب  هک  مدید  ار  باذک ]   ] رفعج مدمآ  هناخ  رد  هب  نوچ  دوب 

 ، هدـش رگید  عون  تماما  تسا  ماما  نیا  رگا  هک  متفگ  دوخ  رطاخ  رد  نم  سپ  دـنیوگ ، یم  دو  _ت خ_ ما _ ما تینهت ب_ه  ردارب و 
_ت و خا را م_ي ب_ دروـخ و ق_م_ یم  بارــش  هـک  متخانــش  یم  ار  وا  رتـشیپ  هـک  اریز  دراد ؛ تماـما  تـیلها  یک  قساــف  نـیا 
 ) لاح _ن  يا رد  در ، زا م_ن ن_ك_ لا  ؤس  چیه  متفگ و  تینهت  تیزعت و  متفر و  شیپ  سپ  _ت .  خاو رو م_ي ن_ ط_ن_ب_

زامن وا  رب  _د ب_ي_ا و  نا هدر  ار ك_ف_ن ك_ ردار ت_و  هک ب_ درک  باطخ  باذک  رفعج  هب  دمآ و  نوریب  مداخ )  دیقع 
هیلع يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  هک  میدـید  میدیـسر  هناخ  نحـص  هب  نوچ  دـندش  هارمه  وا  اـب  نایعیـش  تساـخرب و  رفعج  نک ، 

ریبکت تساوخ  نوچ  دنک  زامن  دوخ  رهطا  ردارب  رب  داتسیا  شیپ  رفعج  سپ  دنا  هتشاذگ  شعن  يور  هدر ب_ر  نفک ك_ ار  مالـسلا 
سپ ومع ! يا  تفگ :  دیـشک و  ار  رفعج  يادر  دمآ و  نوریب  هام  هراپ  دننام  ینادـند  هداشگ  يوم  هدـیچیپ  نوگ  مدـنگ  یلفط  دـیوگ 

.دش ریغتم  شگنر  داتسیا و  قع  رفعج  سپ  وت ، زا  دوخ  ردپ  رب  زامن  هب  مرتراوازس  نم  هک  تسیاب 

نفد مالـسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  يولهپ  رد  ار  بانج  نآ  درک و  زامن  دوخ  راوگرزب  ردپ  رب  داتـس و  _ يا نآ ط_ف_ل پ_ي_ش 
درک
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زا ناشن  ود  هک  متفگ  دوخ  رطاخ  رد  مدرک و  میلـست  سپ  تسا ،  وت  اب  هک  ار  همان  باوج  هدـب  يرـصب  يا  تفگ  دـش و  نم  هجوتم  و 
هباشو زجاح  سپ  مدمآ  نوریب  هدنام  تمالع  کی  دش و  رهاظ  دوب  هدومرف  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  هک  اهناشن  نآ 

 : تـفگ تـسی ،  ما ن_ _ ما وا  ما ك_ن_د ك_ه  وا ت_م_ _ك_ه ح_ج_ت ب_ر  نآ يار  ب_ ج_ف_ع_ر گ_ف_ت : 
مق لها  زا  یتعام  تلاح ج_ نیا  رد  سپ  متخانش .  یمن  مدوب و  هدیدن  زگره  ار  وا  نم  هّللاو !  هک  تفگ :  رفعج  لفط ؟  نآ  دوب  یک 

تـسا هتفاـی  تاـفو  هک  _س_ت_ن_د  ناد نوچ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ترـضح  لاوـحا  زا  دـندرک  لا  ؤـس  دـندمآ و 
دـنداد و تینهت  تیزعت و  دـنتفر و  کیدزن  پ_س  يوس ج_ع_ف_ر ، هب  دـندرک  هراـشا  مدرم  تسیک ؟  اـب  تماـما  هک  دندیـسرپ 
 . مینک میلست  ام  ات ]  ] تسا رادقم  هچ  اهلام  تسا و  تعام  زا چ_ه ج_ _ه ه_ا  ما وگب ك_ه ن_ تسه  دنچ  یلام  همان و  ام  اب  دنتفگ 
الا بحاص  ترـضح  بناج  زا  دمآ  نوریب  مداخ  لاح  نآ  رد  دنهاوخ ، یم  بیغ  ملع  ام  زا  مدر  م_ تساخرب و گ_ف_ت :  رفعج 
رد تسه ؛  یفر  _ شا راز  نآ ه_ رد  هک  تسه  ینایمه  تسه و  نالف  نالف و  صخـش و  نالف  همان  امـش  اـب  تفگ  مالـسلا و  هیلع  رم 

_د و ندر _م ك_ یل ار ت_س_ _ا  هـلا اـه و م_ هماـن  تعاـمج  نآ  دـنا ، هدرک  شکور  ار  ـالط  هـک  تـسه  فرــشا  هد  ناـیم  نآ 
ما _ ما دار  _ت و م_ سا نا  _ مز ما  _ ما وا  ير  ار ب_گ_ي_ اهلام  اه و  همان  نیا  هک  تسا  هداتسرف  ار  وت  هک  ره  دن  گ_ف_ت_
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_ف_ه ب_ه یل دز م_ع_ت_م_د ك_ه خ_ _ت ن_ فر باذ  رفعج ك_ سپ  .دوب  نایمه  نیمه  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح 
ار دو  خ_ نارا  _ت_ك_ مد خ_ م_ع_ت_م_د  در ، ك_ ن_ق_ل  ار  _ع_ه  قاو _ن  يا و  دو  ب_ نا  _ مز نآ  _ق  حا ن_
ار مـال  _ سلا _ه  یل ير ع_ ما ح_س_ن ع_س_ك_ _ ما تر  دا ك_ه ص_ي_ق_ل ك_ن_ي_ز ح_ض_ _ت_ سر ف_
نآ زا  نم  مراد  یلمح  تفگ  ناشیا  هنظم  عفر  يارب  وا  زا  درک و  راکنا  وا  هد ،  ناشن  اـم  هب  ار  لـفط  نآ  _ت_ن_د ك_ه  فر گ_

هاـگان ب_ دـلوتم ش_د ب_ك_ش_ن_د ، دـنزرف  نوچ  هک  دـندرپس  یـضاق  براوشلا  یبا  نبا  هب  ار  وا  ببـس  نیا  هب  ترـضح ، 
هناخ هب  یـضاق  هناخ  زا  زینک  دـندنامرد و  دوخ  لاح  هب  ناشیا  درک  جورخ  هرـصب  رد  جـنزلا  بحاـص  درم و  ریزو  ییحی  نب  هّللادـیبع 

(60) .دمآ دوخ 

رد مال  _ سلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  نسح  نب  دّمحم  زا  ربت  _ض_ا ب_ه س_ن_د م_ع_ يا
_تل حر _ي  قا يار ب_ دادـماب ب_ه س_ زاـمن  تقو  ترجه  زا  متـصش  تسیود و  لاـس  لو  ـالا  عـیبر  هاـم  متـشه  هـعم  زور ج_

ترـضح نآ  دزن  تقو  نآ  رد  دوب و  هتـشون  هنیدـم  لها  هب  دوخ  كرابم  تسد  هب  رایـسب  ياه  همان  بش  نا  رد ه_م_ دو و  _ مر ف_
نآ دـندیمان و  یم  دـیقع )  ار (  وا  هک  بانج  نآ  نالغ  دـنتفگ و  یم  لق )  ص_ي_ ار (  وا  هک  باـنج  نآ  هیراـج  رگم  دوبن  رـضاح 

ماما ترـضح  تقو  نآ  رد  هک  تفگ  دـیقع  مالـسلا .  هیلع  رم  ـالا  بحاـص  ترـضح  ینعی  دـندوبن  علطم  وا  رب  مدر  یـسک ك_ه م_
: دومرف میدرک  رـضا  نو ح_ چ_ _د ، ما _ هک ب_ي_شا تساوخ  دندوب  هدیناشوج  یکطـصم  اب  هک  دـیبلط  یبآ  مالـسلا  هیلع  نسح 

یلامتسد میدروآ  بآ  نوچ  منک .  زامن  هک  دیروایب  یبآ  لوا 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 2137 

http://www.ghaemiyeh.com


زا دماشایب  هک  تفرگ  دندوب  هدیناشوج  هک  یکطـصم  بآ  حدق  درک و  ادا  ار  دادـماب  زامن  تخاس و  وضو  هدرتسگ و  دوخ  نماد  رد 
، درو _ف_ش م_ي خ_ ير _ه_يا ش_ ناد _ ند حد ب_ر  دـیزرل و ق_ یم  شکراـبم  تـسد  ضرم  تدــش  فعــض و  تیاـغ 
هب ترضح  نآ  تداهش  .دومن  زاورپ  سدق  ملاع  هب  شسدقم  حور  تفرگ  ار  حدق  لقیـص  _ي_د و  ما _ ار ب_ي_شا بآ  نو  چ_

_س_ت و يود لو  ــــــــــالا  _ي_ع  بر ها  رد ه_ش_ت_م م_ نا  _ خرو نا و م_ _ ثد زا م_ح_ ير  _ث_ كا قاـــــــــــفتا 
ن_ي_ز رو  _ كذ م_ ها  م_ لوا  ( 61  ( ) حابـــــــــــــصم رد (  _ي  سو ش_ي_خ ط_ دو ، تر ب_ ش_ص_ت_م ه_ج_
هبنــشراهچ و ب_ع_ض_ي ي_ك_ش_ن_ب_ه یــضب  و  دوـب ، هـعمج  زور  هـک  دـنا  هـتفگ  _ث_ر  كا و  گ_ف_ت_ه ، 

دوب هت  _ شذ لا گ_ تر ب_ي_س_ت و ن_ه س_ نآ ح_ض_ _ف  ير زا ع_م_ر ش_ و  _د ، نا ن_ي_ز گ_ف_ت_ه 
(62) .دوب لاس  شش  هب  کیدزن  ترضح  نآ  تماما  تدم  دنا و  هتفگ  زین  تشه  تسیب و  یضعب  و 

مود تمسق 

 ( تازجعملا نو  ع_ي_ باـتک (  رد  .دوـمن و  دیهـش  رهز  هب  ار  ترـضح  نآ  دـمتعم  هک  دـنا  هتفگ  نارگید  هیو و  _ _ن ب_با با
مال _ سلا _ه  یل ير ع_ ما ح_س_ن ع_س_ك_ _ ما _ت  مد يزور ب_ه خ_ هک  تسا  هدرک  تیاور  قاحسا  نب  دمحا  زا  ( 63)
زا _د  ندو ب_ مدر  م_ _چ_ه  نآ و  ش_م_ا  لا  ح_ دو  ب_ _ه  نو چ_گ_ ك_ه  دو  _ مر ف_ تر  ح_ض_ _ت_م  فر

اـم و دیــس  تدـالو  ربـخ  نوـچ  هـّللا !  لوـسر  نباــی  گ_ف_ت_م :  زا م_ن ؟  ما ب_ع_د  _ ما رد ب_با  _ب  ير ش_ك و 
ترـضح دـندومن ، بانج  نآ  تماـما  دا ب_ه  _ت_ق_ عا نایعیـش ق_م ه_م_ه  ریبک و  ریغـص و  دیـسر  اـم  هب  مق  رد  اـم  بحاـص 

_د ب_ر خ_قل اد ب_شا _د ك_ه ح_ج_ت خ_ ما ن_م_ي ب_شا _ ما زا  یلا  نیمز خ_ زگره  هک  یناد  یمن  رگم  دوـمرف :
رد پ_س  . 
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لا رد س_ دو  _تا خ_ فو هـب  داد  ربـخ  ار  وا  داتـسرف و  جـح  هـب  ار  دوـخ  هدـلاو  ترـضح ،  ترجه  هـن  هاـجنپ و  تـسیود و  لاـس 
هحلسا و ناربمغیپ و  _ث  يراو _ي و م_ هلا _ظ_م  عا مسا  سپ  دش ، دهاوخ  عقاو  وا  تافو  زا  دعب  هک  ییاه  هنت  _گ_ر و ف_ يد

الا عیبر  هام  رد  بانج  نآ  و  دش ، هکم  هجوتم  بانج  نآ  ردام  درک و  میلست  مالسلا  هیلع  رم  الا  بحاص  هب  ار  تلاسر  ترـضح  بتک 
نآ _ف  ير رمع ش_ دـیدرگ و  نوفدـم  دوـخ  راوـگرزب  ردـپ  يوـلهپ  رد  يءار  نم  ّرـس  رد  دوـمن و  تـلحر  اـیند  زا  هنـس 260  رخ 

(64 (.) دوب هدش  لقن  نو  _ي_ علاءال زا ج_ _چ_ه  نآ ما ش_د  ت_م_  ) دو لا ب_ ج_ن_با ب_ي_س_ت و ن_ه س_

لهـسوبا دزن  مدـناوخ  تفگ :  هک  ینارحب  ناسغ  نب  دواد  نامیلـسوبا  زا  هدرک  تیاور  دوخ  دـن  _ي ب_ه س_ سو ش_ي_خ ط_
_ن و يد رد  هدو  تلـال ب_ _ب ج_ حا دادـغب و ص_ رد  هدوـب  اـم  باحـصا  زا  نـیملکتم  خیـش  هـک  یتـخبون  یلع  نـب  لیعامــسا 
هک مالسلا )  _ه_م  یل را ع_ _ه_ طا _ه  مئا _خ  يراو رد ت_ راون  الا  باتک  هلمج (  زا  هدرک  فینـص  _ي_ا و ك_ت_ي ت_ ند
 . شش هاجنپ و  تسیود و  لاس  دش  عقاو  ءارماس  مال ب_ه  _ سلا _ه  یل _س_ن ع_ حلا نب  هجح  ترضح  تداعس  اب  تدالو  دومرف 

هدو ب_ه ه_م_ي_ن _م ب_ سا _ قـلاو _ با تر  نآ ح_ض_ _ش ص_ي_ق_ل و ك_ن_ي_ه  ما ترـضح ن_ نآ  هدـلاو 
 ، تسا نم  هینک  وا  هینک  نم و  مسا  وا  مسا  هدومرف  ملس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یل  اد ص_ لو خ_ _ سر دوب  هدرک  تیـصو  هی  ك_ن_
 . مــال _ سلا _ه  یل نا ع_ _ مزلا _ب  حا ما م_ن_ت_ظ_ر و ص_ _ ما _ت ح_ج_ت و  سا وا  _ت و  سا يد  وا م_ه_ _ب  قــل

نسح ماما  رب  مدش  لخاد  هک  تفگ  لهسوبا  پ_س 
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هک مدو  تر ب_ نآ ح_ض_ دز  رد ن_ دو و  _ مر _تل ف_ حر _ي_ا  ند زا  ضرم  نامه  هب  هک  یضرم  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع 
یلع ماما  ترـضح  دوب  هدرک  تمدخ  _ه و  بو _ل ن_ ها زا  ها  دو س_ي_ _ي ب_ مدا نیا خ_ و  ار _  دیقع  دوخ  مداخ  دومرف  رما 

ناشوجب دیقع ! يا  دومرف : ار _  مالسلا  هیلع  ما ح_س_ن  _ ما دو  هدر ب_ گرز ك_ هد و ب_ _ يرور ار و پ_ مالسلا  هیلع  یقن 
ردا _ه ك_ه م_ يرا _ي_د و ص_ي_ق_ل ج_ نا _ شو پ_س ج_ ار ب_ا م_ص_ط_ك_ي ،  بآ  يار م_ن  زا ب_

هب ار  حدق  هک  نی  .دروآ پ_س ه_م_ مال  _ سلا _ه  یل يرکسع ع_ نسح  ماما  يارب  ار  بآ  نآ  دشاب  مالسلا  هیلع  تجح  ترضح 
زا ار  حدق  سپ  دروخ  شنینزان  يایانث  ياهنادند  هب  حدـق  دـیزرل و  شکراب  تسد م_ دـماشایب و  تساوخ  داد و  ترـضح  نآ  تسد 

ار ب_ه _ي  كدو يو م_ي ب_ي_ن_ي ك_ قا م_ي ش_ _ طا _ن  يا _ل  خاد دو  _ مر هب ع_ق_ي_د ف_ داـهن و  تـسد 
لخاد _د ك_ه ع_ق_ي_د گ_ف_ت م_ن  يو _ه_ل گ_ سو _ با دز م_ن .  روا ن_ ار ب_ي_ وا  هد ،  لا س_ج_ ح_

يوس هب  ار  هبابس  تش  _گ_ نا دو و  هداهن ب_ هدجـس  هب  رـس  هک  یکدوک  هب  داتفا  مرظن  هاگان  لفط  نآ  ندرک  ادیپ  تهج  هب  مدش 
نم دیس  هک  مدرک  ضرع  درک  مامت  نوچ  ار و  زامن  درک  رصتخم  ترضح  نآ  بانج  نآ  رب  مدرک  مالس  سپ  دوب  هدرک  دنلب  نامسآ 
دزن هب  ار  وا  درب  تفرگ و  ار  شتـسد  دـما و  لقیـص  شرداـم  ماـگنه  _ن  يا رد  پ_س  يور ،  وا ب_ دز  هک ن_ ار  وـت  دـیامرف  یم 

_ي_د سر مال  _ سلا هیلع  نسح  ماـما  تمدـخ  هب  كدوک  نآ  نوچ  دـیوگ : یم  لهـسوبا  مالـسلا ،  هیلع  نس  ما ح_ _ ما شرد  پ_
، ) وا رب  مدرک  هاگ  در ن_ مال ك_ س_
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ول الت  ییانـشور و  شکرابم  گـنر  هک  مدـید  ینعی  ِناـن ؛ )  _ْ سَـالا ُجَّل  _َ ُ_ف َ_ُط م َ_ط ِهِسْءاَر ق ِْرعَـش  یف  ؤُّللا ِن َو  ُّيِّرُد  وَُه  اِذا  َو 
هیلع نسح  ماـما  هک  نیمه  تسا ،  هداـشگ  شیاهنادـند  نیباـم  تـسا و  دـعجم  هدـیچ و  شر ب_ه ه_م پ_ي_ يوـم س_ دراد و 
ِهِْتَیب لْهَا  َ_َد  َ_ي ي_ا س دو ( : _ مر _س_ت و ف_ ير دا ب_گ_ _ت_ فا _ش  كدو _ش ب_ه ك_ ها مـال ن_گ_ _ سلا

 ( . ّیبَر یِلا  ٌبِهاذ  ّینِاَف  ءاْملا  ینِقْسَا 

نآ سپ  هدـش .  _ك  يدز متافو ن_ ینعی  دوخ ، راگدرورپ  يوس  هب  مور  یم  نم  انامه  هدـب  بآ  ارم  دوخ ! تیب  لها  يا س_ي_د 
ماما نوچ  درک ، شباریس  ار و  شیاهبل  داد  _ت  كر شیوخ و ح_ تسد  هب  تفرگ  ار  یکطصم  اب  هدیناشوج  بآ  حدق  نآ  هدازاقآ 

نآ را  رد ك_ن_ .زا پ_س  يار ن_م_ زا ب_ ارم م_ه_ي_ا ك_ن_ي_د  دوــمرف : دـــیماشآ  ار  بآ  مالـــسلا  هــیلع  نــسح 
ي_ك ب_ه  ار  دو  خ_ رد  پ_ داد  _و  ضو ط_ف_ل  نآ  و  _د  ند _ك_ن_ فا یلا  _ت_م_ سد تر  ح_ض_

نـسح ماما  سپ  وا ، ياهمدق  رـس و  رب  درک  حسم  _ب و  جاو _ل  قا ي_ع_ن_ي ب_ه  _ب_ه ،  تر ي_ك م_ _ب_ه ،  تر م_
رب ادـخ  تجح  يدـهم و  ییوت  ناـمزلا و  بحاـص  ییوت  نم !  كر  يا پ_س_ ار  دا ت_و  تراـشب ب_ دومرف : يو  هب  مـاللا  هیلع 

یلع ب_ن نب  دّـمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دّـمحم  ییوـت  وـت ، ردـپ  مـنم  نـم و  كدوـک  نـم و  رـسپ  _ي  يو نـیمز و ت_ يور 
لو _ سر _ت  سا رد ت_و  مالسلا و پ_ مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  رفع  _ي ب_ن ج_ سو م_
هیلع هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  وت  هب  داد  ترا  نیرهاط و ب_ش_ همئا  متاخ  ییو  مل و ت_ هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  اد ص_ خ_

ملس هلآ و  و 
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.وت نیرهاط  ياهردپ  زا  مردپ و  زا  نم  يوس  هب  تسا  يدهع  نیا  و  ار ، وت  داد  هینک  مان و  و 

 ( . ٌدیجَم ٌدیمَح َو  ُهَّنِا  انَّبَر  ِْتیَْبلا  ِلْهَا  یلَع  ُهّللا  یَّلَص  ) 

(65  .) نیعمجا مهیلع  هّللا  تاولص  تقو  نامه  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  در  _تا ك_ فو پ_س 

ناما يءار  نم  ّرس  رد  نم  ربق  دومرف : هک  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  زا  هدر  _ت ك_ ياور _ي  سو ش_ي_خ ط_
(66) .ادخ باذع  اهالب و  زا  بناج  ود  لها  يارب  زا  تسا 

تسود و ترض  نآ ح_ _ت  كر هک ب_ هدومرف  هدرک و  ینعم  ینس  هعیـش و  هب  ار  بناج )  ود  لها  هّللا (  همحر  لوا  یـسل  م_ج_
باتک رد  یلبرا  یسیع  نب  یلع  لجا  خیش  و  دش ، دادغب  ناما  ببس  مالـسلا  مهیلع  نیمظاک  ربق  هکنانچ  تسا  هدرک  هطاحا  ار  نمـشد 
ضعب نم  يارب  درک  تیاکح  هک  هدومن  لقن  هدرک  فیلءات  تف  دا و ه_ هنس ش_ش_ص_د و ه_ف_ت_ رد  هک  همغلا )  فشک  ) 

_ه ضور زا  نو  و چ_ ار ، مالسلا  مهیلع  نییرکـسع  درک  ترایز  تفر و  هرماس  هب  لاسکی  یـسابع  هفیلخ  هّللابرـصنتسم  هک  باحـصا 
لها ناردـپ و  زا  ساـبع  لآ  _ءا  فل _ت خ_ بر ترا ت_ _ يز _ت ب_ه  فر _د  مآ نور  ما ب_ي_ _ ما ود  نآ  _ه  سد م_ق_

نآ م_ي گ_ش_ت _ل  خاد نارا  دو و ب_ هدر ب_ ور ب_ نآ  هب  یناریو  یبارخ و  هک  دوب  يا  هبق  رد  ناـشیا  روبق  دوخ و  تیب 
ناشیا تبرت  ما  هدرک  هدهاشم  مه  نم  هک  دیوگ  یم  یسیع  نب  یلع  .دوب  ناگدنرپ  رویط و  ياه  هلـضف  ناشیا  تبرت  اهربق و  و ب_ر 

يار زا ب_ دیشاب و  یم  ایند  ناهاشداپ  نیمز و  يور  ياه  هفیلخ  امش  هک  دنتفگ  رصنتسم  هب  لا پ_س  نیمه ح_ هب  ار 
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لاح _ن ك_ي_ف_ي_ت و  يا نارد ش_م_ا ب_ه  _يا پ_ هر ملا و ق_ب_ رد ع_ _ر  ما نا و  _ مر _ت ف_ سا ش_م_ا 
زا ار  تافاثک  تالضف و  هک  ار  یـسک  دنـشاب ي_ك  هتـشادن  دنوش و  روطخ  يرطاخ  هب  هن  ار و  ناشیا  دنک  ترایز  یـسک  هن  دشاب ،

ياهلیدـنق اـه و  هدرپ  اـب  دـییامن  یم  هدـهاشم  هک  یگزیکاـپ  یبو و  _ن خ_ يا هب  تسا  يرازم  نییولع  نیا  روبق  دـنک و  رود  ناـشیا 
يرما نیا  تفگ :  هفیلخ  رـصنتسم  کلذ .  ریغ  روخب و  عمـش و  مداـخ و  شارف و  اـه و  _ي_ ندر اهـشرف و گ_س_ت_ هتخیوآ و 

راک نیا  رب  ار  مدرم  ام  رگا  ام و  داهتجا  شـشوک و  هب  دوش  یمن  لصاح  تسا و  ادـخ  بناج  زا  ینع  ي_ _ي ،  نا _م_ سآ _ت  سا
ار ك_ه _ يز _ت گ_ف_ت_ه  سار .دو و  دـهاوخن ن_م_ هدـیاف  باب  نیا  رد  ام  یعـس  روز و  درک و  دـنهاوخن  لوبق  میراداو 

(67  .) یهتنا .دروآ  دیدپ  یسک  رد  داقتعا  ناوتن  هارکا  هب  دش و  دهاوخن  لصاح  _ه  تادا ب_ه ق_ه_ر و غ_بل _ت_ق_ عا

تسا مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  باحصا  زا  رفن  دنچ  رکذ  رد  مشش :  لصف 

يرعشا قاحسا  نب  دمحا  لاح  حرش 

زا رد  _ قلا _ي_ع  فر ث_ق_ه  يرعش :  الا  صوح  الا  کلام  نب  دعس  نب  هّللادبع  نب  قاحسا  نب  دمحا  یلعوبا  لجا  خیـش  لوا _ 
_ي_ن ثد زا م_ح_ مـــال و  _ سلا مـــهیلع  هـــمئا  باحــــصا  زا  وا  ناـــشیوخ  هداو و  _ نا _ت و خ_ سا _ل ق_م  ها ءـــال  _ جا

لا مال ح_ _ سلا _ه  یل _ا ع_ ضر تر  باحـصا ح_ض_ الـسلا و  هیلع  قداـص  ترـضح  باحـصا  لـصف  رد  _د و  نرا ك_ب_
سیردا نب  ایرکز  مدآ و  نب  ایرکز  هّللادب و  هّللادبع و ع_ي_س_ي ب_ن ع_ نب  نارمع  دننام  دـش  روکذـم  ناشیا  زا  رفن  دـن  چ_

باحـصا صاوـخ  زا  مالـسلا و  مهیلع  يدا  داو و ه_ تر ج_ زا ح_ض_ هدر  _ت ك_ ياور قاحـسا  نب  دـمحا  هنع و  هـّللا  یـضر 
نسح ماما  ترضح 
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لئا مالـسلا ن_ هـیلع  ناـمزلا  بحاـص  ترــض  _تا ح_ قـال فر م_ هدو و ب_ه ش_ مـال ب_ _ سلا _ه  یل ير ع_ ع_س_ك_
زا _ت و  سا نا  _ش_ يا دـقاو  نییمق و  خیـش  وا  یلاعت و  هّللا  ءاش  نا  دـمآ  دـهاوخ  مهدراـهچ  باـب  رد  _ك_ه  نا هد چ_ن_ ش_
زا وا  هک  هدش  لقن  هع )  _ي_ شلا _ي_ع  بر زا (  هدمآ و  نوریب  ناشحدم  هب  فیرـش  عیقوت  هک  تسا  نیحود  ءار م_م_ س_ف_

(68  .) تسا نیفورعم  باوبا  ءارفس و  ءالکو و 

هک تسا  روکذـم  نآ  رخآ  رد  هک  هدرک  لقن  _ي  طو _ث م_ب_س_ يد ح_ _ن )  يّدـلا لا  ك_م_ رد (  قود  ش_ي_خ ص_
سپ دوـخ ، نفک  تهج  هب  تساو  يا خ_ _ه  چرا مـال پ_ _ سلا هـیلع  يرکـسع  نـسح  ماـما  ترـضح  زا  يءار  نـم  ّرـس  رد  دـمحا 

_چ_ه نآ تدو و  يار ن_ف_س خ_ جر م_ك_ن م_گ_ر ب_ ار خ_ _ن  يا دوـمرف  داد و  يو  هـب  مـهرد  هدزیـس  ترــضح 
يالوم تمدـخ  زا  نوچ  دـیوگ : یم  ربخ  يوار  هّللادـبع  نب  دعـس  لـیلج  .د ش_ي_خ  _ سر _ت_ي ب_ه ت_و م_ي  ساو خ_

نب دـمحا  باـهذ ، )  لـپ  _ت ب_ه (  سا فور  ـالا ن م_ع_ ناوـل ك_ه  _خ_ي ح_ سر هس ف_ هب  مـیدرک و  تـعجارم  دوـخ 
لزنم ییارـسناورا  رد ك_ _م  يد ناول ش_ دراو ح_ نوچ  میدـش  سویءام  وا  زا  اـم  هک  دـش  شوخاـن  تخـس  درک و  بت  قاحـسا 
رکف رد  حبـص  کیدزن  تفر  دوخ  لزنم  هب  سکر  ه_ _د ، يور دو  لزا خ_ هب م_ن_ دیراذگ و  اهنت  بشما  ارم  دومرف  دـمحا  میدرک 
ُهّللا َ_َن  ْ_س حَا دیوگ ( : یم  هک  مدید  ار  مالـسلا  هیلع  دّـمحم  یبا  دوخ  يالوم  مداخ  روفاک  هاگان  هک  مدرک  زاب  ار  مشچ  سپ  مداتفا 
امـش بحاص  نفک  لسغ و  زا  تفگ :  پ_س  ُ_م . )  َ_ك تَّیَزَر ِبو  _ُ ْ_ب َ_ح ْملا _ِ َ_َر ب َ_ب ُ_ْم َو ج كاز _َ ْ_ِر ع َ_ي خـْلا _ِ ب

یتسرد ك_ه هب  سپ  دینک  نفد  ار  وا  دیزیخرب  سپ  میدش  غراف  دمحا  ینعی 
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ناول ح_ و (  ( 69) .د بئا ش_ ام غ_ مشچ  زا  سپ  امش ، ياقآ  دزن  رد  دنوادخ  هب  برق  تهج  هب  تسا  اهامش  نیر  _ تز _ يز وا ع_
هیر نآ ق_ هناـخور  یکیدزن  مظعم  نآ  ربـق  دادـغب و  هب  تسا  ناـهاشنامرک  هار  رد  هک  تـسا  فورعم  باـهذ  ه_م_ي_ن پ_ل  ( 

زا ب_ي ه_م_ت_ي و ب_ي بار و  تسا خ_ يرقحم  ياـنب  ربـق  نآ  رب  بوـنج و  فرط  زا  اـبیرقت  مدـق  رازه  هلـصاف  هـب  تـسا 
رازه زا  هدـنام و  ناشن  ماـن و  یب  نینچ  نیددرتم ،  هاـشنامرک و  _ل  ها _ه  کـل یلا ب_ _ ها نآ  تور  _ل ث_ ها _ت_ي  فر م_ع_

ضر ب_ا الا  یط  هب  ار  دوخ  مداخ  مالسلا  هیلع  ماما  هک  ار  یسک  هکنآ  اب  دور و  یمن  راو  _ گرز نآ ب_ ترایز  هب  یکی  راوز  رفن 
نآ رد  _ي_ل  كو اـهلاس  دــنک و  اــنب  باــنج  نآ  رما  هـب  ار  مـق  فورعم  دجــسم  دتــسرفب و  وا  زیهج  يار ت_ ك_ف_ن ب_
رار _د ق_ ير ب_يا رازم م_ع_ت_ب_ ار  شربق  درک و  راـتفر  وا  اـب  دـیاب  نآ  زا  رتهب  رتـش و  _د ب_ي_ _ي ب_شا حاو ن_

.دنسرب هیهلا  ياهضیف  هب  وا  طسوت  هب  ربق و  _ب  حا _ت ص_ كر زا ب_ داد ك_ه 

رهطم نب  دّمحم  نب  دمحا  لاح  حرش 

 : تسا رهطم  نب  دّمحم  نب  دمحا  مود _ 

(70  ( ) كرد م_س_ت_ همتاخ (  رد  ام  خیـش  مالـسلا ،  هیلع  دّـمحم  یبا  بحاص  هب  قودـص  خیـش  وا  زا  هدرک  ریب  ك_ه ت_ع_
يارب هدش  رهاظ  هچنآ  هکلب  سب ،  دشاب و  مالسلا  هیلع  يرکسع  ترـضح  باحـصا  زا  هک  تسین  نآ  بحاص )  زا (  دارم  هک  هدومرف 

هک يا  هبترم  زا  تسا  فشاک  نیا  تشاد و  باـنج  نآ  ياـهراک  رد  یگدیـسر  دوب و  ترـضح  نآ  روما  رب  مئاـق  وا  هک  تسا  نآ  اـم 
هقث هدرک  تیاور  و  ( 71  .) تسا تلادع  قوف 
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قا _ح_ سا _م_د ب_ن  حا زا  ير  زا ح_م_ي_ _ي_ه )  صوــلا _ب_تا  ثا رد (  يدو  نیــسحلا م_س_ع_ نــب  یلع  تــبث 
دوب هنوگچ  دمحا ! يا  نم  هب  دومرف  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ما  _ ما تر  مد ب_ر ح_ض_ _ل ش_ خاد ك_ه گ_ف_ت : 
دوب نآ  رد  هک  يذغاک  ام  هب  دیـسر  هک  یتقو  نم !  ياقآ  يا  متفگ :  دندرک ؟ بیر  کش و  وا  رد  مدرم  هک  يزیچ  نآ  رد  امـش  لاح 

ياراد ير ك_ه  _ي و پ_س_ نز يدر و  زا م_ا م_ دـنامن  مالـسلا ،  هـیلع  تـجح  ترــضح  ینعی  وا  تدـالو  اـم و  دیــس  ربـخ 
دیتسنادن ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  يرکسع  ترـض  ح_ _ل ب_ه ح_ق ش_د ، _ك_ه ق_يا نآ _د م_گ_ر  ف_ه_م ب_شا

رد هب ح_ج  ار  دوخ  هدلاو  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  درک  رما  سپ  ادـخ ؟ بناج  زا  یتجح  زا  دـنام  یمن  یلاخ  نیمز  هک  امش 
لا س_ رد  _د  سر م_ي  وا  _چ_ه ب_ه  نآ ار ب_ه  وا  داد  خ_ب_ر  و  ن_ه  و  ها  و پ_ن_ج_ _س_ت  يود س_ن_ه 

ار مالسلا  هیلع  رم  الا  بحاص  ترضح  درک  رضاح  داد و  شا  هدلاو  هب  تصش  تسیود و  هنـس  رد  ار  دوخ  توف  ربخ  ینعی  تص  ش_
يرکسع ترضح  هدلاو  دش  نوریب  ار و  حالس  ثیراو و  ار و م_ _ظ_م  عا مسا  ترـضح  نآ  هب  درک  میلـست  وا و  هب  درک  تیـصو  و 

.دو ناشیا ب_ ياهراک  یلوتم  رهطم  نب  دّمحم  نب  دمحا  یلعوبا  هکم و  يوس  هب  مالسلا  هیلع  _ب  حا ترضح ص_ اب  مالـسلا  هیلع 
فوخ و تدش  هب  ار  ناشیا  دنداد  ربخ  سپ  ار  بارعا  زا  ییاه  هلفاق  دندرک  تاقالم  لزانم  زا  یـضعب  هب  دندی  _ سر نو  پ_س چ_

دنتفر ناشیا  هک  دندوب  ( 72  ) هیحان رد  هک  ییاهنآ  رگم  مدرم  رتشیب  دنتشگرب  سپ  بآ ،  یمک 
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_ه یل ير ع_ تر ع_س_ك_ _ر ح_ض_ ما نا  _ش_ يا دراو ش_د ب_ر  هد ك_ه  تـــــیاور ش_ و  ( 73  ) دـندنام ملاس  و 
_ه یل ما ع_ _ ما ار ك_ه  نآ ك_س_ي  _ت ك_ه  سا _ر  ها _د و ظ_ ندر _گ_ نر دـنورب و ب_ هـک  _ نآ مـال ب_ه  _ سلا
دو و ك_س_ي ردا خ_ _ت م_ سا نا  _ش_ يا رد  _د ك_ه  هد رار م_ي  دو ق_ _ل خ_ ها رو  _ ما مــئا ب_ر  مــال ق_ _ سلا

؛  تناطف تناما و  تقاثو و  زا  دشاب  عیفر  ماقم  رد  دیاب  دبال  ینالوط  گرزب و  رفس  نیا  رد  تسا  وا  لثم  ك_ه 

ّیل _َ _ي ع بَا َ_ْن  ِهِدا ع ْ_ن_ سَا _ِ مالـسلا ب هـیلع  ٍدَّمَُحم  یبَا  دـِلْوَم  ِباـب  ْنـِم  یفاـکلا  ِیف  اـم  ُلاـمِْجا  ُنَّیَبَـتَی  ِرَبَْـخلا  اذـه  ْنـِم  َو  ) 
ُشَطَْعلا ُفا  ُ_خ_ ُهَّنِا ي ِسا َو  _ّ نـلا َفار  _ِ ْ_ص نِا ُهُِـمْلُعی  ِهَّیـِـسِداْقلِاب  مــال  _ سلا _ه  یل ْ_ِه ع_ َیِلا َ_َب  َ_ت ُهَّنِا ك يرَّه  _َ ُ_ط مـْلا

(74  ( .) َنیَملاْعلا ِّبَر  ِهّللُدْمَْحلا  َنیِملاس َو  اوُضَمَف  هّللا  َءاش  نا  مُْکیَلَع  ٌفْوَخال  اوُْضِما َو  مالسلا  هیلع  َبَتَکَف 

تخبون لیعامسا  لاح  حرش 

 : تخبون نب  لهس  _ي  با قا ب_ن  _ح_ سا یل ب_ن  _ي_ل ب_ن ع_ _م_عا سا _ه_ل  سو _ با مو _  س_

_ت و شاد _ي_ا  ند _ن و  يد رد  یگرزب  تلـالج و  دوخ  ناـمز  رد  دوـب  هیتـخبون  هفیاـط  گرزب  دادـغب و  هیماـما  نیملکتم  خـیش 
مالسلا مهیلع  راهطا  همئا  خیراو  رد ت_ راو  _ نا باتک (  هلمج  زا  هدرک  فینصت  رایـسب  بتک  دو و  ءارزو ب_ يار  يرا م_ج_ ج_

هب خ_ط ار  خسن  زا  يرایسب  و  رایـسب ، ياهباتک  دوب  هدرک  عمج  ( 75  ) _ن ش_ي_خ يا هتفگ ك_ه  تسرهف )  رد (  میدـن  نبا  ( . 
وا دز  _د ن_ ند تسا و ج_م_ع م_ي ش_ رایسب  امهریغ  هفسلف و  مالک و  رد  وا  تافل  ؤم  تافنـصم و  دوب و  هتـشو  شدو ن_ خ_
قا _ح_ سا _ش_ق_ي و  مد نا  _ث_م_ عو _ با _ف_ه م_ث_ل  سل _ن ك_ت_ب ف_ یل _ قا زا ن_ _ت_ي  ج_م_عا

ینودــمح هـب  فورعم  يدرج  _ن_ سو _ّ سلا نـسحلاو  _ با _ت  سا وا  نا  _ مــل زا غ_ نا و  _ش_ يا _ت و غ_ي_ر  و ث_با
نب دّمحم  شمسا 
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(76  .) یهتنا تماما  رد  تسا  ذافنا )  باتک  بحاص (  رشب 

ها ح_ج_ه تسا ك_ه پ_ن_ج_ نامه  تسا و  ناشیا  نیملکتم  باحصا و  نویع  احلص و  زا  روکذم  رشب  نب  دّمحم  دیوگ : ریقف 
ك_ت_با _ب (  حا فو ص_ _ سل یتخبون ف_ي_ یسوم  نب  نسح  دّمحموبا  يولاخ  لهـسوبا  هدروآ و  اج  ها ب_ه  پ_ي_

_ه یل نا ع_ _ مز ما  _ ما _تا  قـــال فر م_ _ت ك_ه ب_ه ش_ سا _ه_ل  سو _ با تدا  زا س_ع_ _ت و  سا قر )  _ فـــلا
 . تشذگ شربخ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ترضح  تافو  رکذ  رد  هکنانچ  هدش  لئان  مال  _ سلا

جّالح نیسح  ندش  اوسر 

هک دروآ  رطاــخ  هــب  جــالح  هــک  اریز  جـــال  ند ح_ او ش_ _ سر يار  زا ب_ _ل س_ب_ب ش_د  یل _ن ش_ي_خ ج_ يا
دو دروآ و ب_ا خ_ ماد  ار ب_ه  وا  هـل  دز و ب_ه ح_ي_ لو  _د گ_ ناو نار ت_ _گ_ يد _ن_د  نا ار م_ _ه_ل  سو _ با

بدا و مــل و  دراد و ب_ه ع_ _د  نـــل _ب_ه ب_ تر مدر م_ دز م_ رد ن_ _ه_ل  سو _ با نو  در ك_ه چ_ لا ك_ خ_ي_
وا رب  ماوـــع  هفعــــض و  ناـــمدرم  _د  يآرد وا  ماد  ها ب_ه  _ گر _ت ه_ سا رو  فور و م_ش_ه_ _ش م_ع_ ناد ع_ق_ل و 
نم هــک  درک  راــه  _ ظا در و  تو ك_ _ عد دو  يو خ_ ار ب_ه س_ وا  _ت و  شو وا ن_ يار  مر ب_ _ جـــال _د  نور ب_گ_

لـصاح وت  يارب  یبیر  کش و  رما  نیا  رد  ادابم  منک و  توعد  ار  وت  هک  مدش  رومءام  مشاب و  یم  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  لیکو 
نامزلا بحاص  ترضح  لیکو  وت  رگا  هک  داتسر  ما ف_ وا پ_ي_غ_ يارب  تشگ  علطم  وا  ذغاک  نومضم  رب  نوچ  لهـسوبا  .دوش 

زا ت_و یمک  زیچ  کی  مروآ  نامیا  وت  هب  نم  هکنآ  تهج  هب  کنیا  دشاب  ینیهارب  لئالد و  وت  يار  دبال ب_ یشاب  یم  مالسلا  هیلع 
یم تسود  نم  هک  تسا  نیا  ناسآ  رما  نآ  دشاب و  وت  توعد  دهاش  ات  _ش م_ي ك_ن_م  هاو خ_
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مراچان هدرک  _ر  ثا يور م_ن  رـس و  رد  يریپ  نوچ  نکل  مرب  یم  ظح  ناشیا  لاصو  زا  هک  مراد  هیراج  دـنچ  العف  ار  يراوج  مراد 
_ف_ت تـل نا م_ _ش_ يا _ر  گا مراد چ_ه  روتــسم  ناــشیا  زا  ار  دوـخ  يوــم  يدیفــس  اــت  مـنک  باــضخ  هـتفه  ره  رد  هـک 

راـت بش  نارجه و  هب  دوـش  لدـبم  مـلا  _ صو _د و  نر هرا گ_ي_ زا م_ن ك_ت_ _د  نو يو م_ن ش_ يد م_ س_ف_ي_
یقداـص دوـخ  توـعد  رد  وـت  رگا  _م ،  ندر م_ي ب_شا باـضخ ك_ بعت  رد  هعمج  ره  نم  مرجـال  ناـبات ،  زور  نم  رب  ددرگ 

_ب هذ _ت م_ن ب_ه م_ قو نآ  _م  جا ب_ه خ_ض_با ن_ب_شا رگید م_ح_ت_ دوش و  هایـس  نم  شیر  هک  نک  ناـنچ 
خ_ط_ا ( 77  ) شمهـس تسناد  دیـسر  جـالح  هب  ماـغیپ  نـیا  نوـچ  مـنک .  توـعد  وـت  يوـس  هـب  ار  مدرم  مو و  _ل ش_ خاد ت_و 
وا دز  ن_ لو  _ سر و  داد  ن_ وا  باو  ج_ _گ_ر  يد هد  _ يدر گ_ او  _ سر را  _ه_ ظا _ن  يا رد  و  هدر  ك_
درک یم  لـق  _ل ن_ فا سلا و م_ح_ رد م_ج_ ار  بـل  _ن م_ط_ يا نآ ،  زا  _ه_ل ب_ع_د  سو _ با دا ، _ت_ سر ن_ف_

(78) .دوبر وا  ماد  زا  ار  مدرم  دومن و  اوسر  ار  وا  تشادرب و  وا  راک  يور  زا  هدرپ  دومن و  مدرم  حضفا  ار  وا  و 

َهَئآرَبـْلا اورِهْظَاَـف  يِد  _ْ َ_ع ْنِم ب ِعَدـِْبلا  ِْبیَّرلا َو  َلـْهَا  ُْمت  _ْ يَاَر اِذا  مل  هلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  ِهـّللا ص_ ُلو  _ُ سَر َلَا  ق_ ) 
ْنِم َنوُمَّلَعَتَی  ُساّنلا َو ال  مُهُرَذَحَی  مالْسِالا َو  ِیف  ِداسِفلا  ِیف  اوُعَمْطَی  ْالیَک  ْمُهُوتِهاب  ِهَعیقَْولا َو  ْمِهِیف َو  ِلْوَْقلا  ْمِهِّبَس َو  ْنِم  اوُِرثْکَا  ْمُْهنِم َو 

(79  ( .) ِهَرِخ الا  ِیف  ِتاجَرَّدلا  ِِهب  ْمَُکل  ُعَفْرَی  ِتانسَْحلا َو  َِکلِذب  ْمَُکل  ُهّللا  ُُبتْکَی  ْمِهِعَِدب 

ْمُهَتَْهبَتَف یلاعَت ؛  َُهلْوَق  ًهَتَْغب َو  ُهَذَخَا  ْيَا  اتَْهب  ُهَتََهب  ُلاُقی  ٌناَیب : ع (_
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ْ_ِب، يِّرلا ْ_ِل  هَا _ِ ُدارُْملا ب َنوُـکَی  ْنَا  ُلِـمَتْحَی  ُُهتَّجُح َو  ْتَبَهَذ  َعَـطَْقنِا َو  يا  ِلوُـهْجَملا  ِهَغیـص  یلَع  ُلُـجَّرلا  َتِه  _ُ ْمُـهُرِّیَُحت َو ب يا 
 ( . ِتاُهبُّشلا ِءآْقلِِاب  ِهیف  َساّنلا  َنوُکِّکَُشی  َو  ِنیّدلا ، ِیف  َنوُّک  _ُ َ_ش _َن ي يذَّلا

ینادمه دّمحم  لاح  حرش 

 : ناقهد ینادمه  دّمحم  نب  حلاص  نب  دّمحم  مراهچ _ 

وا زا  هدر  _ت ك_ ياور دیفم  خیـش  تسا .  هسدقم  هیحان  ءالکو  زا  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  _ح_با  صا زا 
 ( ، میرغ لاـم (  زا  مدوب  یک  _ت_ سد مدرم  رب  مردـپ  يارب  دـش  نم  هب  عـجار  رما  در و  مرد م_ نو پ_ چ_ ك_ه گ_ف_ت : 

يارب نآ  هب  ار  ترضح  ناشیا  باطخ  دوخ و  نایم  دنتخا  ار م_ي ش_ن_ نآ  میدق  رد  هعیـش  هک  دوب  يزمر  نیا  هدومرف  دیفم  خیش 
رد ترـضح  اـهلام ، نآ  باـب  رد  متـشون  ترـضح  تمد  يا ب_ه خ_ _ض_ه  ير رد ع_ _تا پ_ فو زا  دـعب  نم  سپ  دوب ، هیقت 

_د ندر ادا ك_ همه  مدرک و  هبلاـطم  ار  اـهنآ  نم  و  یهاوخ .  یم  هک  اـهنآ  زا  نک  هبلاـطم  ار  _ه_ا  نآ _ت ك_ه  شو باوـج ن_
وا زا  ار  لا  نآ م_ _ت_م و  فر وا  دز  هب ن_ نم  دهدب ، دـیاب  یفرـشا  دـصراهچ  هک  دوب  هتـشون  وا  کسمت  رد  هک  درم  کی  رگ  م_

مدرک شردـپ  هب  ار  وا  تیاکـش  دومن ، تهافـس  فافختـسا و  نم  هب  وا  رـسپ  دومن و  یم  ریخءا  نداد ت_ رد  وا  مدر ،  ط_بل ك_
مدیشک متفرگ و  ار  وا  ياپ  وا و  شیر  هب  مدز  گنچ  نم  سپ  تسین .  يزیچ  تسا و  لهس  وت  هب  فافختـسا  ینعی  هدش ،  هچ  تفگ : 

در _ه ك_ _ت_غ_ثا سا _ت  فر نور  _ه ب_ي_ نا زا خ_ لا  نآ ح_ رد  وا  پ_س_ر  _ه ،  نا _ط خ_ سو ار ت_ا  وا 
یمق تفگ  یم  دادغب  لها  ب_ه 
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مد و راو ش_ دو س_ _ب خ_ كر م_ن ب_ر م_ دـندش ، عـمج  نم  رود  ناـشیا  زا  يرایـسب  قـلخ  سپ  تـشک  ارم  ردـپ  یـضفار 
دینادرگ یم  طلـسمار  وا  دینک و  یم  ار  ملاظ  يرادفرط  دیدرک ، يراک  بوخ  دادـغب  لها  يا  _س_ن_ت_م  حا گ_ف_ت_م : 

ارم درم  نـیا  تنـس و  لـها  زا  نادـمه  _ل  ها زا  _م  يدر م_ي ب_شا م_ن م_ دراد ، وا  زا  بـل  موـل ك_ه ط_ بـیرغ م_ظ_ رب 
_د و ب_ه م_ن نادر _ع گ_ ار ض_يا دـهاوخ ك_ه ح_ق م_ یم  تـسا و  یــضفار  دـیوگ  یم  دـهد و  یم  مـق  هـب  تبــسن 
_ل خاد _ت_ن_د  ساو _د و خ_ ندروآ مو  وا ه_ج_ _د ب_ر  ند ار ش_ن_ي_ _ن  يا داد  _ل ب_غ_ ها نو  چ_ _د ، هد ن_
دا _ن_د ي_ گو ار و س_ بـلط  تروـص  کـسمت و  دـیبلط  درم  نآ  سپ  مدــینادرگ  نکاـس  ار  ناـشیا  نـم  دنــش  _ش  نا _ كد

(80  .) متفرگ وا  زا  ار  لام  پ_س م_ن  ادا ك_ن_د ، لا  رد ح_ ار  لا  نآ م_ قال ك_ه  در ب_ه ط_ ك_

هفیلخ نازح و  الا  فِشاـک  ِهِدـالِب  یف  هِتَّیقَب  ِهِداـبِع َو  یلَع  هّللا  هّجح  _م (  هدزاود ما  _ ما _خ  يرا رد ت_ _م :  هدرا با چ_ه_ ب_
 ( . نادیدَجْلا َّرَک  ُضْرَالا َو  ُتاومَّسلا َو  تَِمادام  هئابآ  یلع  هیلع و  هّللا  تاولص  نامزلا  بحاص  نسحلا  نب  هجح  ترضح  نامحّرلا 

هدـلاو لاو  _ حاو مـال  _ سلا _ه  یل نا ع_ _ مزلا _ب  حا تر ص_ تدا ح_ض_ تدـالو ب_ا س_ع_ نا  رد ب_ي_ لوا :  ف_ص_ل 
بانج نآ  هکرابم  لئامشو  _ف_ه  ير با ش_ _ قلا ءا و  _م_ سا زا  _ر ب_ع_ض_ي  كذ تر و  نآ ح_ض_ هد  _ جا م_

لوا تمسق 

لاس رد  هک  _ت  سا نآ  تر  نآ ح_ض_ فیرـش  تدالو  خیرات  رد  رهـشا  هدومرف :  نویعلاءالج )  رد (  هّللا  همحر  یـسلجم  همالع 
زور هک  تسا  نآ  روهشم  دنا و  هتفگ  زین  تشه  هاجنپ و  یضعب  شش و  هاجنپ و  یـضعب  دش و  عقاو  ترجه  مجنپ  هاجنپ و  تسیود و 
نم ّرـس  رد  بانج  نآ  تدالو  قافتا ،  هب  دـنا و  هتفگ  مه  نابعـش  متـشه  یـضعب  دوب و  نابع  ها ش_ مهدزناپ م_ هعمج  بش  تدـالو 
نآ مسا  تبیغ ،  ناـمز  رد  تسا و  قـفاوم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  تلاـسر  ترـضح  اـب  تینک  مسا و  هب  و  دـش ، _ع  قاو يءار 

متاخ و يدهم و  بانج  نآ  فیرش  باقلا  تسا و  یفخم  نآ  تمکح  تسین و  زئاج  نتخاس  روکذم  ار  بانج 
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(1  .) تسا بحاص  تجح و  رظتنم و 

بویاوبا نادـنزرف  زا  هک  شورف  هدرب  ناـمیل  نب س_ ( 2  ) رـشب زا  دنا  هدرک  تیاور  ربتعم  ياهدنـس  هب  یـسوط  خیـش  هیوباب و  _ن  با
دوب ناشیا  هیاسمه  مالسلا و  هیلع  يرکسع  نسح  ما  _ ما مال و  _ سلا _ه  یل یلع ن_ق_ي ع_ ماما  صاخ  نایعیش  زا  دوب و  يراصنا 
بلط ارم  دـمآ و  نم  دزن  هب  مالـسلا  هیلع  یقن  یلع  ماـما  مدا  رو خ_ _ فا يزور ك_ گ_ف_ت ك_ه  يءار ،  نم  ّرـس  رهـش  رد 

_ل ها تیـالو و م_ح_ب_ت م_ا  يراـصنا ،  نادـنزرف  زا  وـت  هـک  دوـمرف  متـسشن  مـتفر و  ترـضح  نآ  تمدـخ  هـب  نوـچ  دوـمن ،
_ه و یل هـّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  نا ح_ض_ _ مز زا  _ت  سا هدو  نا ش_م_ا ب_ رد م_ي_ ب_ي_ت ه_م_ي_ش_ه 

منادرگ یم  فرشم  منک و  یم  رایتخا  ار  وت  نم  دیا و  هدوب  ام  دامت  _ عا _ت_ه م_ح_ل  سو لا و پ_ي_ مل ت_ا ح_ هلآ و س_
ندـیرخ هب  منادرگ و  یم  علطم  رگید  ياهزار  هب  ار  وت  ام و  تیالو  رد  يریگ  تقبـس  نایعیـش  رب  نآ  هب س_ب_ب  هک  یلیـصفت  هب 

نوریب يرز  هسیک  دـندز و  نآ  رب  دوخ  فیرـش  رهم  یگنرف و  تغل  یگنرف و  طخ  هب  دنتـشون  هزیکاـپ  هماـن  سپ  متـسرف ،  یم  يزینک 
نالف تشاچ  رد  وش و  دادـغب  هجوتم  ار و  رز  هماـن و  نیا  ریگب  دـندومر : ف_ دو ، یفرـشا ب_ تسیب  تسیود و  نآ  رد  هک  دـندروآ 

اه یتشک  نآ  رد  نازینک  زا  یعمج  دـسر  لـحاس  هب  ناریـسا  ياـهی  نو ك_ش_ت_ _ر ش_و چ_ ضا رـس ج_س_ر ح_ رب  زور 
ناشیا رـس  _د ك_ه ب_ر  يد یهاوخ  برع  ناناوج  زا  یلیلق  سابع و  ینب  ءارما  نـالیکو  زا  ناـیرتشم  زا  یعمج  دـید و  یهاو  خ_

نک رظن  رود  زا  سپ  دش ، دنهاوخ  عمج 
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نالف نالف و  هک  ار  یکزینک  دزاس  رهاظ  نایرتشم  يارب  زا  هک  یماگنه  ات  زور  مامت  رد  دراد  ماـن  دـیزی  نب  ورمع  هک  یـشورف  هدرب  هب 
زا زینک  نآ  دومن  دهاوخ  _ت_ن_عا  ما _ا و  با تسا و  هدیشوپ  هدنکآ  ریرح  هماج  دومرف و  نایب  ار  وا  فاصوا  مامت  دراد و  تفص 
یم رهاظ  وا  زا  یمور  يادـص  هدرپ  سپ  زا  _ي ش_ن_ي_د ك_ه  هاو و خ_ وا ، هب  ناشیا  نتـشاذگ  تسد  ناـیرتشم و  ندرک  رظن 

نایرتشم زا  یکی  سپ  .دـش  هد  _ يرد هدر غ_ف_ت_م  ياو ك_ه پ_ _د  يو _ي م_ي گ_ مور نابز  هب  هک  نادـب  سپ  دوش ،
نآ سپ  دـینادرگ ، رت  بـغار  ارم  ندـیرخ ،  رد  وا  تـفع  زینک ، نـیا  تـمیق  هـب  مـهد  یم  یفرــشا  دصیــس  نـم  هـک  تـفگ  دـهاوخ 

يو و _ر ش_ ها دواد ظ_ نب  نامیلـس  ترـضح  ّيز  هـب  رگا  هـک  صخـش  نآ  هـب  تـفگ  دـهاوخ  یبرع  تـغل  ك_ن_ي_ز ب_ه 
نـکم و عــیا  ار ض_ دو  لا خ_ در م_ _م ك_ هاو _ب_ت ن_خ_ غر _ي م_ن ب_ه ت_و  ار ب_ي_با وا  _ي  ها _ شدا پ_
زا رخآ  يوـش و  یمن  یـضار  يرتـشم  چـیه  هب  هک  منک  هراـچ  هچ  وـت  يارب  نم  هک  دـیوگ  شورف  هدرب  نآ  سپ  هدـم .  نم  تمیق  هـب 

_د ك_ه چ_ه ت_ع_ج_ي_ل م_ي ك_ن_ي يو كز گ_ نآ ك_ن_ي_ سپ  تـــسین ،  يا  هراــــچ  وــــت  نــــتخورف 
 . مشاب هتشاد  وا  تناید  افو و  رب  دامتعا  دنک و  لیم  وا  هب  نم  لد  _د ك_ه  سر ير ب_ه ه_م  _د م_ش_ت_ _ت_ه ب_يا بلا

يور زا  ناراوـگرزب  فارـشا و  زا  یکی  هک  تسه  نم  اـب  يا  هماـن  هک  وـگب  زینک و  _ب  حا دز ص_ هب ن_ ورب  وـت  تقو  نیا  رد  سپ 
مرک همان  نآ  رد  یگنرف و  طخ  یگنرف و  تغل  هب  تسا  هتشون  تفطالم 
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_ب حا هب ص_ رگا  دـناوخب  هک  هدـب  زینک  نآ  هب  ار  همان  نیا  تسا ،  هدرک  فصو  ار  دوخ  يراوگرز  يرادافو و ب_ تواخـس و  و 
يراد _ ير وا خ_ يارب  زا  ار  زینک  نـیا  هــک  مــل  _ي_ كو گرز  نآ ب_ _ب  نا زا ج_ دو م_ن  _ي ش_ ضار _ه  ما _ن ن_ يا

زینک نوچ  مدروآ ،  لمع  هب  ار  همه  دوب  هدومرف  هچنآ  دـش و  عقاو  دوب  هدومرف  ترـضح  هچنآ  هک  تفگ  نامیلـس  نب  رـشب  میام .  ن_
دای میظع  ياهدـنگوس  شورفب و  هماـن  نیا  بحاـص  هب  ارم  هک  دـیزی  ور ب_ن  هب ع_م_ تفگ  تسیرگ و  رایـسب  درک  رظن  هماـن  رد 

_ك_ه ب_ه نآ اـت  مدرک  رایـسب  يوگتفگ  تمیق  باـب  رد  وا  اـب  سپ  منک ،  یم  كـاله  ار  دوـخ  یـشورفن  وا  هب  ارم  رگا  هک  درک 
متفرگ ار  مداد و ك_ن_ي_ز  ار  رز  دندوب پ_س  هداد  نم  هب  مالسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  ترضح  هک  دش  یضار  تمیق  نا  ه_م_
نوریب ار  ماما  همان  دیسر  هرجح  هب  ات  و  مدوب ،  هت  _ فر داد گ_ رد ب_غ_ هک  يا  هرجح  هب  دمآ  نم  اب  دش و  نادنخ  داش و  زینک  و 

_ه ما متفگ ن_ بجعت  يور  زا  نم  سپ  دیلام ، یم  ندب  هب  تشاذگ و  یم  يور  رب  دینابـسچ و  یم  اه  هدید  رب  دیـسوب و  یم  دروآ و 
ناد و _ نزر _ي ف_ گرز هب ب_ تـفرعم  مـک  زجاـع  يا  تـفگ :  زینک  یـسانش ،  یمن  ار  شبحاـص  هـک  یـسو  ار م_ي ب_ يا 
ات رادب  غراف  نم  نخس  ندینـش  يارب  لد  را و  دو ب_ه م_ن ب_س_پ_ شو خ_ گ_ نار ،  _ي_يا پ_ي_غ_م_ب_ صوا

 . مهد حرش  وت  يارب  ار  دوخ  لاوحا 

افصلا نب  نومح  نب  نوعمش  نادنزرف  زا  مردام  ممور و  هاشداپ  رصیق  دنزرف  ياعوشی  رتخد  هک  _ یل م_ن م_

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 2154 

http://www.ghaemiyeh.com


 : بیجع رما  هب  مهد  ربخ  ار  وت  تسا  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  یصو 

مدو پ_س هلا ب_ هدزیـس س_ هک  یماـگنه  رد  دروآرد  دوـخ  ردارب  دـنزرف  دـقع  هـب  ار  هـک  تساوـخ  رـصیق  مدـج  هـک  ناد  ب_
تلزنم ردق و  نابحاص  زا  رفن و  دصیـس  ناشیا  دابع  يراصن و  ياملع  زا  یـسیع و  نویراوح  لسن  زا  وخ  رـصق  رد  در  ج_م_ع ك_
یتخت دومرف : و  رفن ، رازهراهچ  لیابق  ياه  هدرکرـس  هاپـس و  نا  _ گرز رکـسع و ب_ نارادرـس  رکـشل و  يارما  زا  سک و  دـصتفه 

رب ار  تخت  نآ  دوب و  هدـینادر  _ع گ_ صر _ر م_ هاو عاو ج_ _ نا دو ب_ه  _ي خ_ ها _ شدا ما پ_ _ يا رد  هک  دـنتخاس  رـضاح 
يالا ت_خ_ت رد ب_ ار  دو  ردارب خ_ رـسپ  دنداد و  رارق  اهیدـنلب  رب  ار  دوخ  ياهاپیلچ  اهتب و  دـندرک و  هیبعت  هیاپ  يور چ_ه_ل 
رب دـنداتفا  یگمه  نوگنرـس  اهاپیل  دـنناوخب ب_ت_ه_ا و چ_ هک  دـنتفرگ  تسد  رب  ار  اـهلیجنا  ناشیـشک  نوچ  دا ، _ت_ سر ف_

دا و ب_ي _ت_ فا زا ت_خ_ت  کل  ردار م_ دا و پ_س_ر ب_ _ت_ فا نیمز  رب  تخت  دش و  بارخ  تخت  ياهاپ  نیمز و 
يا تفگ :  مدـج  هب  ناشیا  گرزب  سپ  .دـیزرلب  ناشیاضعا  دـش و  ریغتم  ناشیـشک  ياـهگنر  لا  نآ ح_ رد  پ_س  شو ش_د ، ه_

يدوز هب  یحیـسم  نید  هکنیا  رب  دـنک  یم  تلالد  هک  دومن  يور  اهتـسوحن  نآ  ببـس  هب  هک  يرما  نینچ  زا  راد  فاعم  ار  ام  هاشداپ ! 
.ددرگ لئاز 

دـی و _ا ك_ن_ پر رگید ب_ راـب  ار  تخت  نیا  هک  ناشیـشک  اـملع و  هب  تفگ  تـسناد و  دـب  لاـف  هـب  ار  رما  نـیا  مد  پ_س ج_
_ت_ر خد _ن  يا ار ك_ه  _خ_ت  بد را ب_ _ گزور هتشگرب  نیا  رادرب  دینادرگ  رضاح  و  دیهد ، رارق  دوخ  ياج  هب  ار  اهاپیلچ 

نآ تداعس  ات  مییامن  جیوز  وا ت_ ار ب_ه 
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نو و چ_ دــندرب ، تــخت  يــالاب  رب  ار  رگید  ردارب  نآ  دــندرک و  نــینچ  نوــچ  دـــنکب ، ردارب  نــیا  _ت  سو عــفد ن_ح_ ردارب 
دوـــــمن و يور  لوا  تــــلا  نا ح_ زا ه_م_ _د ب_ ندر _ج_ي_ل ك_ نا ند  _ ناو عور ب_ه خ_ نا ش_ ك_ش_ي_ش_

سپ ردارب ، ود  نآ  تسوحن  هن  تسا  يرورس  تداعس  زا  نیا  هک  دنتسنادن  ار  راک  نیا  ّرس  دوب و  ربارب  ردارب  نآ  ردارب و  نیا  تسوحن 
بـش نوچ  تخیوآرد ،  تلاج  هدر ه_يا خ_ _ش_ت و پ_ گزا يار ب_ مر س_ هب ح_ كانمغ  مدـج  دـندش و  قرفتم  مدرم 

زا يربنم  دندش و  عمج  مدج  رـصق  رد  نییراوح  زا  یعمج  نوعمـش و  حیـسم و  ترـضح  هک  مدـید  باوخ  رد  متفر ،  باوخ  هب  دـش 
مد _د ك_ه ج_ ندر هیبعت ك_ عضوم  ناـمه  رد  درک و  یم  يدنلبرـس  نامـسآ  رب  تعفر  زا  هک  _د  ندر رو ن_ص_ب ك_ ن_

یل ب_ن شدا ع_ _ ماد _ي و  صو مل ب_ا  هلآ و س_ هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  هانپ  تلاسر  ترـضح  سپ  .دوب  هتـشاذگ  ار  تخت 
روـنم شیوـخ  مودـق  هب  ار  رـصق  ناـشیا  ناراوـگرزب  نادـنزرف  ناـما و  _ ما زا  مـال و ج_م_ع_ي  _ سلا _ه  یل بلا ع_ _ي ط_ با

ملس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ءایبن  الا  متاخ  ترضح  لابقتسا  هب  لالجا  میظعت و  يور  زا  بدا  مودق  هب  حیـسم  ترـضح  سپ  دنتخاس ،
هّللا حور  ای  هک  دومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  هانپ  تلاسر  ترـضح  سپ  دروآرد  بانج  نآ  كرابم  ندرگ  رد  تسد  تفاتش و 

دومرف هراشا  مییامن و  يراگتساوخ  دوخ  دنمتداعس  _د  نزر _ن ف_ يا يار  ار ب_ نوعمـش  وت  یـصو  دنزرف  هکیلم  هک  میا  هدمآ  ! 
يداد نم  هب  ار  شا  همان  وت  هک  یسک  نآ  دنزرف  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ما  _ ما تر  _ت ح_ض_ فال تماما و خ_ جرب  هام  هب 

سپ
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_م حر _د ك_ن  نو پ_ي_ هدروآ ،  يور  وـت  هب  یناـهج  ود  فرـش  دوـمرف : نوعمـش و  ترـضح  يوـس  هب  دـنکفا  رظن  ترـضح 
پ_س مدر ،  نو گ_ف_ت ك_ه ك_ سپ ش_م_ع_ ملــس .  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلــص  دـّـمحم  لآ  مـحر  ار ب_ه  دو  خ_

يا هبطخ  ملـس  هـلآ و  _ه و  یل هـّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  _د و ح_ض_ ند _ مآر نآ م_ن_ب_ر ب_ ه_م_گ_ي ب_ر 
مـال ع_ق_د ب_س_ت_ن_د و _ سلا _ه  یل ير ع_ هـب ح_س_ن ع_س_ك_ ارم  حیــسم  ترــضح  اـب  دــندومرف و  ءاــشنا 

بآ تداعـس م_ باوـخ  نآ  زا  نوـچ  دـندش ، هاوـگ  نوـیراوح  اـب  مل  هلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  ح_ض_
جنگ _ن  يا و  مدر  ن_ك_ ن_ق_ل  مد  ج_ يار  ب_ ار  باو  خ_ نآ  ك_ش_ت_ن ،  ب_ي_م  زا  مد  ش_ راد  ب_ي_

دـش و یم  لعتـشم  ما  هنیـس  نوناک  رد  زور  زور ب_ه  تماما  کلف  دیـشروخ  نآ  تبحم  شتآ  متـشاد و  ناهنپ  هنیـس  رد  ار  ناگیار 
دـش و یم  یهاک  هرهچ ،  زور  ره  دـش و  مارح  نم  رب  ندـیماشآ  ندروخ و  هک  يدـح  هب  ات  داد  یم  انف  داب  هب  ارم  رارق  ربص و  هیامرس 
دـنامن ك_ه م_گ_ر ییبـط  مور  ياهرهــش  رد  سپ  دـیدرگ ، یم  رهاـظ  نوریب  رد  یناـهن  قـشع  راـثآ  دـیها و  ندــب م_ي ك_

یمن يدوس  چیه  درک و  لا  وا س_ؤ  زا  درد م_ن  ياود  زا  در و  _ر ك_ ضا _ه م_ن ح_ جلا يار م_ع_ مد ب_ _ك_ه ج_ نآ
.داد

تـسه ایند  رد  ییوزرآ  يزیچ و  ترطاخ  رد  ایآ  نم !  مشچ  رون  يا  تفگ :  نم  هب  يزور  دـنام  سویءام  نم  درد  جـالع  زا  نو  چ_
_ر گا دو ب_س_ت_ه م_ي ب_ي_ن_م  يور خ_ رب  جرف  ياــهرد  نـم !  دــج  يا  مـتفگ :  مروآ ؟  لــمع  هـب  وـت  يارب  هـک 

زا رازآ  هجنک و  ش_
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ترضح هک  مراودیما  ینک  دازآ  ار  ناشیا  ییاشگب و  ناشیا  زا  اهریجنز  اهدنب و  ییامن و  عفد  دناوت  نادنز  رد  هک  ناناملـسم  ناریـسا 
كدـنا متخاـس و  رهاـظ  دوـخ  زا  یتحـص  كدـنا  درک  نـینچ  نوـچ  دنـشخب ، _ي_ت_ي ب_ه م_ن  فا شردا ع_ حیــسم و م_

پ_س _ت .  شاد یمارگ  زیزع و  ار  اناملـسم  ناریــسا  رگید  دـش و  داـش  لاحــشوخ و  سپ  مدوـم  لوا ن_ _ي ت_ن_ ما ط_ع_
ترـضح دمآ و  نم  ند  _ يد مال ب_ه  _ سلا اهیلع  ارهز  همطاف  نایملاع  نانز  نیرتهب  هک  مدید  باوخ  رد  بش  هدراهچ  زا  دع  ب_

ردام نانز و  نیرتهب  نوتاخ  نیا  تفگ :  نم  هب  میرم  سپ  .دندو  ترـضح ب_ نآ  تمدـخ  رد  تشهب  نایروح  زا  زینک  رازه  اب  میرم 
ماما هک  مدرک  تیاکـش  متـسیرگ و  متخیوآرد و  شنماد  هب  پ_س  _ت .  سا مـال  _ سلا _ه  یل يرکـسع ع_ نسح  ماـما  وت  رهوش 

_د نزر هنوگچ ف_ هک  دومرف  ترضح  نآ  سپ  دیامن ، یم  ابا  نم  ندید  زا  دنک و  یم  مال ب_ه م_ن ج_ف_ا  _ سلا هیلع  نسح 
_م و ير مر م_ _ هاو _ن_ك خ_ يا ییاـسرت و  بهذـم  رب  يروآ و  یم  كرــش  ادـخ  هـب  هـکنآ  لاـح  دـیایب و  وـت  ندــید  هـب  نـم 
یلاـعت و يراد ك_ه ح_ق  رگا م_ي_ل  وـت ، نید  زا  ادـخ  يوـس  _د ب_ه  يو يراز م_ي ج_ نار ب_ي_ _ت_ر ع_م_ خد

: وگب سپ  دیایب  وت  ندید  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دندرگ و  دونشخ  وت  زا  میرم 

 ( . ِهّللا ُلوُسَر  اَدَّمَُحم  َّنَا  ُهّللا َو  ِّالا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهْشَا  ) 

دو و _ مر يرادـلد ف_ دینابــسچ و  دوـخ  هنیــس  هـب  ارم  ءاـسنلا  هدیــس  ترــضح  مدوـمن  ظـفلت  هـبیط  هـملک  ود  نـیا  نو ب_ه  چ_
رادیب سپ  متسرف .  یم  وت  يوس  هب  ار  وا  نم  هک  شاب  مدنزرف  ندمآ  رظ  نو م_ن_ت_ _ن_ كا گ_ف_ت : 
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نو ش_ب چ_ مدر ،  تر م_ي ب_ نآ ح_ض_ یمارگ  تاـقالم  راــظتنا  مدــنار و  یم  ناــبز  رب  ار  هـبیط  هـملک  ود  نآ  مدــش و 
 : متف _د گ_ يدر عـلا گ_ تر ط_ نآ ح_ض_ لا  _ي_د ج_م_ شرو _ت_م خ_ فر باو  _د ب_ه خ_ مآ رد  هد  _ن_ يآ
رید هک  دومرف  يداد ؟  افج  نینچ  ارم  دوخ  لامج  تقرافم  زا  ارچ  يدینادرگ  دوخ  تبحم  ریسا  ار  ملد  هکنآ  زا  دعب  نم !  تسود  يا 

ات دوب  مهاوخ  وت  دزن  هب  بش  ره  يدـش  ناملـسم  هک  نونکا  يدوب  فرـش  _ك_ه م_ نآ يار  دوبن م_گ_ر ب_ وت  دزن  هب  ندـمآ 
ار نار  _ن ه_ج_ يا _د و  نا _ سر _گ_ر ب_ يد _ر ب_ه ي_ك_ ها رد ظ_ ار  یلا م_ا و ت_و  _ك_ه ح_ق ت_ع_ نآ

لاصو تبرـش  هب  ارم  نارجه  درد  هک  تسا  هتـشذگن  بش  کی  لاح ،  اـت  بش  نآ  زا  سپ  دـنادر ، لد گ_ لا م_ب_ _ صو ب_ه 
.دیامرفن اود 

رد مـال  _ سلا _ه  یل يرکـسع ع_ نسح  ماـما  داد  ربـخ  ارم  تـفگ :  يداـتفا ؟  ناریـسا  ناـیم  رد  هنوـگچ  تـفگ :  نامیلـس  نـب  رـشب 
ناشیا بقع  زا  سپ  دات ، _ سر دهاوخ ف_ ناناملـسم  گنج  هب  يرکـشل  تدـج  زور  نالف  رد  زا ش_ب_ه_ا ك_ه  ش_ب_ي 

نالف زا  وش و  هناور  دوخ  دج  یپ  زا  دنـسانشن و  ار  وت  هک  یتئیه  هب  زادنیب  ناراکتمدـخ  نازینک و  نایم  رد  ار  دوخ  وت  تفر ،  دـهاوخ 
ات يدـید و  هک  دوب  نآ  نم  راک  رخآ  دـندرک و  ریـسا  ار  ام  دـندروخرب و  ام  هب  ناناملـسم  _ك_ر  شل هیـالط  مدرک  ناـنچ  .ورب  هار 
نم مان  زا  مداـتفا  وا  هصح  هب  نم  تمینغ ،  رد  هک  ریپ  يدرم  ممور و  هاـشداپ  رتخد  نم  هک  تسا  هتـسنادن  وت  زا  ریغ  هب  یـسک  لا  ح_

نیا تفگ :  مراد ،  مان  سجرن  متفگ  درک  لا  ؤس 
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يرای زا ب_س_ تفگ :  یناد ؟  یم  کین  ار  یبرع  نابز  یگنرف و  لـها  زا  وت  هک  تسا  بجع  نیا  تفگ :  رـشب  تسا .  نازینک  ماـن 
یگنرف و نابز  هک  ار  یم  _ جر نز م_ت_ درادب ، هنسح  بادآ  نتفرگ  دای  هب  ارم  تساوخ  یم  تشاد  نم  هب  تبـسن  مدج  هک  یتبحم 

تغل نیا  هب  منابز  هکنآ  ات  تخومآ  یم  نم  هب  یبرع  تغل  دـمآ و  یم  ماش  حبـص و  ره  هک  دوب  هدرک  ررقم  تسناد  یم  ود  ره  یبرع 
.دش يراج 

ار كز  تر ك_ن_ي_ ح_ض_ مدیناسر ،  مالـسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  تمدخ  هب  مدرب  يءار  نم  ّرـس  هب  ار  وا  نم  هک  يوگ  رـشب 
يراوگرزب فرـش و  ار و  يراـصن  نید  تلذـم  ار و  مالـسا  نید  تزع  دومن  وت  هب  یلاـعت  هناحبـس و  قح  هنوگچ  هک  درک  باـط  خ_

نبای یناد  یم  رتهب  نم  زا  وت  هک  ار  يزیچ  وت  يارب  منک  فصو  هنوگچ  تفگ :  ار ؟ وا  دـالوا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم 
راز هد ه_ _ن_ك  يا دزن ت_و ، تسا  رتـهب  کـی  مادـک  مراد ،  یمارگ  ار  وـت  مهاوـخ  یم  هک  دوـمرف  ترـضح  سپ  هّللا !  لوـسر 

مهاوخ یمن  لام  مهاوخ و  یم  ار  فرش  هب  تراشب  تفگ :  يدبا ؟  فرـش  هب  مهد  تراشب  ار  وت  ای  مهد  _ي ب_ه ت_و  فر _ شا
دو و ملا ش_ بر ع_ قر و م_غ_ ها م_ش_ _ شدا يد ك_ه پ_ _ نزر ار ب_ه ف_ وـت  داـب  تراـشب  هـک  دـندومرف  ترـضح  . 
_د هاو دوجو خ_ هب  یک  زا  دنزرف  نیا  تفگ :  دشاب ، هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هکنآ  زا  دـعب  دـنک  داد  لدـع و  زا  ار پ_ر  _ي_ن  مز

ترضح هک  نآ ك_س_ي  زا  دو : _ مر ف_ _د ؟ مآ
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وا یصو  حیسم و  ترضح  هک  دیسرپ  وا  زا  سپ  درک ، يراگ  _ت_ ساو وا خ_ يار  ار ب_ وت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  تلاسر 
ار وا  _ا  يآ هک  دومرف  ترـضح  مالـسلا ،  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  وت  دـنزرف  دـقع  هب  تف :  گ_ دروآرد ؟ دـقع ك_ي  هب  ار  وت 
هب وا  هک  تسا  هت  _ شذ یبش ن_گ_ ما  هدـش  ناملـسم  ناـنز  نیرتهب  تسد  هب  هک  یبش  نآ  زا  تف :  گ_ _ي ؟  سا م_ي ش_ن_

ار نو  _ مر ح_ك_ي_م_ه خ_تا _ هاو ور و خ_ ب_ تفگ :  دـیبلط و  ار  مداـخ  روفاـک  ترـضح  سپ  .دـشاب  هدـماین  نم  ندـید 
_ت سا نآ ك_ن_ي_ز  _ن  يا دو ك_ه  _ مر تر ف_ _ل ش_د ح_ض_ خاد نو ح_ك_ي_م_ه  چ_ بــل ك_ن .  ط_
هک تــسا  زین  نآ ك_ _ن  يا دو ك_ه  _ مر تر ف_ _ل ش_د ح_ض_ خاد ح_ك_ي_م_ه  ك_ه م_ي گ_ف_ت_م ، 

.د پ_س دا ش_ در و ش_ شزاو ك_ را ن_ _ت و ب_س_ي_ فر رب گ_ رد  ار  وا  نوتاــــــخ  هــــــمیکح  مــــــتفگ ،  یم 
تابجاو و دوخ و  هناخ  ربب  ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یل  اد ص_ لو خ_ _ سر _ت_ر  خد يا  دو ك_ه  _ مر تر ف_ ح_ض_

(3  .) تسا مالسلا  هیلع  رم  الا  بحاص  ردام  يرکسع و  نسح  نز  وا  هک  زومایب  وا  هب  ار  اه  تنس 

زا دنا  هدرک  تیاور  ربتعم  ياهدنـس  هب  نءاش  یلاع  نیثدحم  زا  ناشیا  ریغ  یـضترم و  دیـس  یـسوط و  خیـش  هیوباب و  نبا  ینیل و  ك_
يدنت هاگن  دندروآ و  فیر  _ه م_ن ت_ش_ نا مال ب_ه خ_ _ سلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  يزور  هک  نوتاخ  همیکح 

همع يا  هک  دومرف  متسرفب ،  امش  تمدخ  هب  تسه  وا  شهاوخ  ار  امـش  رگا  مدر ك_ه  ضرع ك_ سپ  دندرک ، نوتاخ  سجرن  هب 
نیا رد  هک  اریز  دوب ؛ بجعت  يور  زا  دنت  هاگن  نیا  ! 
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، روج ملظ و  زا  دشاب  هدش  رپ  هکنآ  زا  دعب  دنک  تلادـع  زا  رپ  ار  ملاع  دروآ ك_ه  نوریب  يراوگرزب  دـنزرف  وا  زا  یلاعت  قح  يدوز 
 . باب نیا  رد  بلطب  تصخر  مراوگرزب  ردپ  زا  هک  دومرف  امش ؟ دزن  هب  متسرفب  ار  وا  متفگ : 

نو چ_ _ت_م ،  فر مال  _ سلا هیلع  یقن  یلع  ماما  مردارب  هناخ  هب  مدیـشوپ و  ار  دوخ  ياه  هماـج  هک  دـیوگ  نوتاـخ  همی  ح_ك_
تسرفب ار  سجرن  همیک !  يا ح_ دو ك_ه  _ مر ءادتبا ف_ زا  ترضح  میوگب  ینخس  نم  هکنآ  یب  متسش  مدر و ن_ مال ك_ س_

يا هک  دومرف : مریگب .  تصخر  رما  نیا  رد  هک  مدمآ  وت  تمدـخ  هب  بلطم  نیمه  يارب  زا  نم  نم !  دیـس  يا  متفگ :  مدـنزرف ،  يارب 
ریخ و زا  یمیظع  هرهب  دـنادرگ و  کیرـش  ياوـث  نینچ  رد  ار  وـت  _د ك_ه  هاو اد م_ي خ_ خ_ _ت !  كر بحاـص ب_ راوـگرزب 

نآ فافز  متشگرب و  دو  _ه خ_ نا هب خ_ يدوز  هب  تفگ :  همیکح  .درک  يرما  نینچ  هطساو  ار  وت  هک  دیامرف  تمارک  وت  هب  تداعس 
دیـشروخ هناخ  هب  رظنم  هرهز  نآ  اب  ار  ربکا  دعـس  نآ  يزور  دن  زا چ_ دـعب  متخاس .  عقاو  دوخ  هناخ  رد  ار  تداعـس  توتف و  ندـعم 

هام دومن و  بورغ  ءاـقب  ملاـع  برغم  رد  تماـما  علطم  باـتفآ  نآ  زور ، زا چ_ن_د  مدر و ب_ع_د  وا ب_ رهطم  دـلاو  ینعی  راونا 
ردپ نامز  ررقم  تداع  هب  هتسویپ  نم  و  دیدرگ ، وا  نیشناج  تماما  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـس  ما ح_س_ن ع_ _ ما _ت  فال جرب خ_

نوریب تیاپ  زا  شفک  هک  نک  زارد  اپ  نوتاخ !  يا  تفگ :  دمآ و  نوتاخ  سجرن  يزور  سپ  مدیسر .  یم  رشبلا  ماما  نآ  تمدخ  هب 
منک
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وت نم  هکلب  ینک  تمدخ  ارم  ینک و  نوریب  نم  ياپ  زا  شفک  وت  هک  مراذگن  _ز  گر هکلب ه_ نم  بحاص  نوتاخ و  ییوت  متفگ :  ، 
نم زا  ار  نخـس  نیا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  نوچ  مهن ،  یم  هدید  یم ك_ن_م و م_ن_ت ب_ر  تمدخ  ار 
_ت_با فآ بورغ  تقو  ات  متـسشن  بانج  نآ  تمدـخ  رد  سپ  همع .  يا  دـهد  ریخ  يازج  ار  وت  ادـخ  تف :  ش_ن_ي_د گ_
بـش نیا  رد  هک  شاب  ام  دزن  بشما  هم !  يا ع_ دومرف : ترـضح  مورب ،  ات  ارم  ياه  هماج  رواـیب  هک  دوخ  زینک  هب  مدز  ادـص  پ_س 

هب دشاب  هدرم  هک  نآ  زا  دعب  تیاده  نامیا و  ملع و  هب  ار  نیمز  دنادرگ  یم  هدنز  وا  هب  یلاعت  قح  هک  یمارگ  دنزرف  دوش  یم  دـلوتم 
دو ك_ه _ مر ف_ مبای ،  یمن  یلمح  رثا  چیه  سجرن  رد  نم  نم و  دیس  يا  دسر  یم  مه  هب  یک  زا  متفگ :  تلالض ،  رفک و  عویش 
 ، مدر _ظ_ه ك_ حـــال ار و م_ سجرن  مکـــش  تـــشپ و  متـــسج  سپ  يرگید .  زا  هـــن  دـــسر  یم  مـــه  _س ب_ه  جر زا ن_
نو چ_ دو و گ_ف_ت :  _ مر مــسبت ف_ ترـــضح  مدرک  ضرع  متـــشگرب و  سپ  متفاـــین ،  ير  _ ثا _ه  نو ه_ي_چ_گ_

_ي سو م_ ردا  م_ م_ث_ل  وا  م_ث_ل  _د ش_د و  هاو _ر خ_ ها ظ_ وا  _ر ح_م_ل ب_ر  ثا دو  م_ي ش_ ص_ب_ح 
نانز مکـش  نوعرف  هک  اریز  دیدرگن ؛ علط  وا م_ لا  رب ح_ يدـحا  دـشن و  رهاظ  وا  رب  يرییغت  چـیه  تدالو  ماگنه  ات  _ت ك_ه  سا

 . یسوم ترضح  هب  تسا  هیبش  رما  نیا  رد  زین  دنزرف  نیا  لاح  یسوم و  ترضح  بلط  يارب  تفاکش  یم  ار  هلماح 

مود تمسق 

رد و 
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مکــش رد  ناربــمغیپ  ياــی  _ صوا دو ك_ه ح_م_ل م_ا  _ مر تر ف_ _ت ك_ه ح_ض_ سا _ن  يا _گ_ر  يد _ت  ياور
ار _ يز _ي_م ؛  يآ دور م_ي  ناردا ف_ نار م_ زا  _ه  کـل _د ب_ يآ یمن  نوریب  مـحر  زا  دـشاب و  یم  وـلهپ  رد  دـشاب و  یمن 
ح_ك_ي_م_ه _ت .  سا هد  _ي_ نادر رود گ_ زا م_ا  رد  _ت  سا كرچ و ن_ج_ مـیا و  یلاـعت  قـح  ياــهرون  ك_ه م_ا 

يا گ_ف_ت :  وا گ_ف_ت_م ،  ار ب_ه  لا  نـــــــــــیا ح_ _ت_م و  فر _س  جر دز ن_ گ_ف_ت ك_ه ب_ه ن_
مدــنام و اـجنآ  رد  بـش  پ_س  _م .  هد ن_م_ي ن_م_يا _ ها دو م_ش_ رد خ_ زا ح_م_ل  ير  _ ثا ه_ي_چ  نو !  _ خ_تا

لاـح وا ب_ه  _ت_م و  فر وا خ_ب_ر م_ي گ_ زا  _ت  رد ه_ر س_عا مد و  _ي_ باو سجرن خ_ کـیدزن  مدرک و  راـطفا 
ادا بش  زامن  متـساخرب و  دجهت  زامن و  هب  رگید  ياهبـش  زا  شیب  بش  نیا  رد  دش و  یم  هدایز  متریح  تعاس  ره  دوب ، هدیباوخ  دوخ 

حبـص مدرک  رظن  نوچ  دروآ  ياج  هب  ار  بش  زاـمن  تخاـس و  _و  ضو تسج و  باوخ  زا  سجرن  مدیـسر  رتو  زاـمن  هب  نوچ  مدرک 
ماما ترضح  هاگان  دوب  هدومرف  ترضح  هک  يا  هدعو  زا  دیآ  دیدپ  ملد  رد  یکش  _ك ش_د  يدز سپ ن_ دوب  هدرک  عولط  بذاک 

رد _ت  قو _ن  يا رد  سپ  هدیـسر .  کـیدزن  شتقو  هک  نـکم  کـش  هـک  دز  ادـص  دوـخ  هرجح  زا  مالـسلا  هـیلع  يرکـسع  نـسح 
هک دندز  ادـص  ترـضح  زاب  مدـناو  وا خ_ رب  ار  یهلا  مان  متفرگرب و  رد  ار  وا  سپ  مدرک  هدـها  بار م_ش_ _ط_ ضا _س  جر ن_

هچنآ رثا  تسا  هدش  رهاظ  تفگ :  يراد ؟  لاح  هچ  هک  مدی  _ سر وا پ_ زا  پ_س  ناوخب .  وا  رب  ار  ِرْدَْـقلا  ِهَْلَیل  یف  ُهاْنلَْزنَا  ّانِا  هروس 
عور نو ش_ سپ چ_ .دومرف  میالوم 
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رد نآ ط_ف_ل  مد ك_ه  ش_ن_ي_ ِرْد ، _َ ـقــْلا ِهـــَل  _ْ َیل ُها ف_ي  _ نـــْلَز _ْ نَا ّ_ا  نِا هرو  ند س_ _ ناو مدر ب_ه خ_ ك_
اد تر ص_ سپ ح_ض_ مدیـسرت  نـم  درک ، مالــس  نـم  رب  ندـناوخ و  رد  درک  یم  _ي  هار ردا ب_ا م_ن ه_م_ ش_ك_م م_

یگرزب رد  ار  _د و م_ا  نادر یم گ_ ایوگ  تمکح  هب  ار  ام  نـالفط  هک  یلاـعت  قح  تردـق  زا  نکم  بج  در ك_ه ت_ع_ ك_
دس ما ش_ مال ت_م_ _ سلا _ه  یل ير ع_ نسح ع_س_ك_ ماما  ترضح  مالک  نوچ  سپ  نیمز .  رد  تسا  هتخاس  دوخ  تجح 

ماما ترـضح  يوس  مد ب_ه  _ يود پ_س  _د ، يدر لئا گ_ وا ح_ نم و  ناـیم  يا  هدرپ  اـیوگ  دـش  بئاـغ  نم  هدـید  زا  سجرن 
نوچ دـید ، یهاوخ  دوـخ  ياـج  رد  ار  وا  هک  همع !  يا  درگرب  دوـمر : تر ف_ ح_ض_ ناـنکدایرف ،  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح 

ور مدید ك_ه  ار  بحاص  ترضح  درک و  هریخ  ارم  هدید  هک  مدرک  هدهاشم  يرون  شجرن  رد  دش و  هدو  هدرپ گ_ش_ متـشگرب 
: دیوگ یمو  هدرک  دنلب  نامسآ  هب  ار  هبابس  ناتشگنا  اهوناز و  هب  هداتفا  هدجس  هل ب_ه  ب_ه ق_ب_

 ( . ِهّللا ُلوُسَر  ُّیِصَو  َنینِم  ؤُملاُریمَا  یبَا  َّنَا  ِهّللا َو  ُلوُسَر  يّدَج  َّنَا  ُدَهْشَا  َُهل َو  َکیرَش  ُهَدْحَو ال  ُهّللا  ِالا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهْشَا  ) 

: دومرف دیسر  شدوخ  هب  ات  درمش  ار  ناماما  کی  کی  سپ 

؛ )  اطِْسق الْدَع َو  یب  َضْرالَا  ِالْما  یتَءاْطِو َو  ْتِّبَث  ير َو  _ْ مَا یل  ِ_ْم  ْ_م تَا يد َو  _ْ عَو ِیلْز  _ِ ْ_ج نَا َّم  _ُ هّللَا ) 

ءال و _ت_ي_ سا نک  مامت  ار  تماما  تفـالخ و  رما  نک و  اـفو  يا  هدومرف  نم  هب  هک  ترـصن  هدـعو  اد ! _ نواد ي_ع_ن_ي خ_
لدع و زا  ار ب_ه س_ب_ب م_ن  _ي_ن  مز نادر و پ_ر ك_ن  _ت گ_ نا ث_با _م_ن_ شد زا  ار  ما م_ _ت_ق_ نا

.داد

نو _ت ك_ه چ_ سا نا  _گ_ر چ_ن_ يد _ت  ياور رد  و 
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هب نامسآ  زا  هک  مدید  دیفس  ناغرم  دش و  نهپ  نامـسآ  قافآ  هب  هک  دیدرگ  عطاس  وا  زا  يرون  دش  دلوتم  رم  الا  بحاص  ترـض  ح_
سپ دـندرک  یم  زاورپ  دــندیلام و  یم  تر  نآ ح_ض_ ند  يور و ب_ ار ب_ر س_ر و  دو  _يا خ_ هـلا دــندمآ و ب_ یم  ریز 

نو روا چ_ دزن م_ن ب_ي_ هـب  ریگب و  ارم  دـنزرف  هـمع  يا  هـک  داد  زاوآ  ارم  مالــسلا  هـیلع  يرکــسع  نـسح  ماـما  تر  ح_ض_
َءاـج هک (  دوـب  _ت_ه  شو _ت_ش ن_ سار عارذ  رب  متفاـی و  هزیکاـپ  كاـپ و  هدـیرب و  فاـن  هدرک و  هنتخ  ار  وا  متفر  _ گر ب_

وح هد و م_ _ل م_ض_م_ح_ل ش_ طا _د و ب_ مآ ي_ع_ن_ي ح_ق  ( 4 (؛ )  اقوُهَز َناـک  َلِـطابلا  َّنِا  ُلِـطاْبلا  َقَهَز  ُّقَْحلا َو 
همیکح سپ  .دراد  _ت و ث_ب_تا و ب_ق_ا ن_ سا _ي  ند _ل م_ض_م_ح_ل ش_ طا هک ب_ یتـسرد  هب  سپ  دـیدرگ 

سپ درک  مالـس  داـتفا  شردـپ  رب  شرظن  هک  نیمه  مدرب  ترـضح  نآ  دزن  هب  ار  _م_ن_د  تدا دـنزرف س_ع_ نآ  نوـچ  هک  تفگ 
_ي_د و ب_ر نادر ناـبز گ_ شـشوگ  ود  ره  ناـهد و  رد  دـیلام و  شا  هدـید  ود  رب  كراـبم  ناـبز  تـفرگ و  ار  وا  ترــض  ح_
رم الا  بحاص  سپ  یهلا ،  تردـق  هب  وگب  نخـس  دـنزرف  يا  تفگ  دـیلام و  وا  رـس  رب  تسد  دـیناشن و  ار  وا  پچ  _ت  سد ك_ف 

 : تفگ هدومرف و  هذاعتسا 

َهَِّمئَا َو ُ_ْم  هــَل _َ ْ_ع َ_ج ِضْرَـــالا َو ن ِیف  اوُفِعــُْـضتْسا  َنــیذَّلا  یَلَع  َّنــُـمَن  ْنَا  ُدـــیُرن  ِمـــی َو  _ حَّرلا ْ_م_ِن  حَّرلا ِهـــّللا  ْ_ِم  ِ_س ب ) 
(5  ( .) نوُرَذْحَی اُوناک  ام  ْمُْهنِم  امُهَدُونُج  َناماه َو  َنْوَعِْرف َو  َيُِرن  ِضْرَالا َو  ِیف  ُ_ْم  َهل َنِّک  _َ ُ_م _ي_َن َو ن ثِراْولا ُ_ُم  هل _َ ْ_ع َ_ج ن

لزا ترضح ن_ نآ  راوگرزب  ءابآ  ترضح و  نآ  نءاش  رد  هربت  _ث م_ع_ يدا _ حا _ق  فاو _ه م_ ير _ه ك_ يآ _ن  يا
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فیعـض نیمز  رد  ناراکمت  ار س_ ناشیا  هک  یتعاـمج  رب  میراذـگ  تنم  مهاوخ  یم  هک  تسا :  نیا  شرهاـظ  همجر  هد و ت_ ش_
رد ار  ناشیا  میشخب  الیتسا  نکمت و  نیمز و  ناثراو  ار  نا  _ش_ يا مینادرگب  نید و  رد  نایاوشیپ  ار  ناشیا  مینادرگب  دنا و  هدینادرگ 

.دندرک یم  رذح  ار  هچنآ  ناماما  نآ  زا  ار و  ناشیا  ياهرکشل  ار و  ناماه  نوعرف و  مییامنب  نیمز و 

ؤملاریما م_ن_ي_ن و ج_م_ي_ع ترضح  تلاسر و  ترضح  رب  تاولص  مالسلا ،  هیلع  رم  الا  بحا  تر ص_ پ_س ح_ض_
كرابم رس  کیدزن  رایـسب  ناغر  لا م_ _ن ح_ يا رد  پ_س  دو ، راو خ_ _ گرز رد ب_ دا ت_ا پ_ _ت_ سر نا ف_ _ ما _ ما

رادر و ن_ي_ك_و ار ب_ _ن ط_ف_ل  يا دز ك_ه  ادــــص  ناــــغرم  نآ  زا  یکی  هـــب  سپ  دــــندش  عـــمج  باــــنج  نآ 
نامـسآ يوـس  هب  تفرگ و  ار  باـنج  نآ  غرم  رواـیب ، اـم  دزن  هب  هـبتر  زور ي_ك م_ _ظ_ت ن_م_ا و ه_ر چ_ه_ل  فا م_ح_

مدر س_پ_ دو : _ مر مالـسلا ف_ هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  سپ  دندرک ، زاورپ  وا  بقع  زا  زین  ناغرم  ریاس  درک و  زاورپ 
وش تکاس  دومرف : ترضح  دش ، نایرگ  نوتاخ  سجرن  سپ  درپس ، وا  هب  ار  یسوم  یـسوم ،  ردام  هک  یـس  نآ ك_ ار ب_ه  ت_و 

_چ_ه نا _د چ_ن_ نادر يو ت_و ب_ر م_ي گ_ ار ب_ه س_ نآ  يدوز  دروخ و ب_ه  دهاوخن  وت  ریغ  ناتـسپ  زا  ریـش  هک 
شردا يوس م_ هب  ار  یـسوم  میدـینادرگرب  سپ  هک  تسا  هدومرف  یلاعت  قح  هچنانچ  دـندینادرگرب ؛ شرداـم  هب  ار  یـسوم  ترـضح 

وا ار ب_ه  _ب  حا دو ك_ه ص_ غرم ك_ي ب_ نـیا  هـک  دیــسرپ  هـمیکح  سپ  ( 6  ) .ددرگ نشور  وا  هـب  شرداـم  هدـید  ت_ا 
ار نا  _ش_ يا _ه ك_ه  مئا _ت ب_ه  سا _ل  كو _ت ك_ه م_ سا سد  _ قلا حور  وا  دو ك_ه  _ مر ف_ يدر ؟  س_پ_
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.د _ هد _ن_ت م_ي  يز مـــل  ار ب_ه ع_ نا  _ش_ يا دراد و  یم  هاـــگن  اـــطخ  زا  ادــــخ و  بناــــج  زا  دــــنادرگ  یم  قـــفوم 
نو _ت_م چ_ فر تر  نآ ح_ض_ _ت  مد _ت ب_ه خ_ شذ زور گ_ نو چ_ه_ل  چ_ ح_ك_ي_م_ه گ_ف_ت : 

_ن يا م_ن !  س_ي_د  يا  گ_ف_ت_م :  دور  م_ي  هار  _ه  نا خ_ نا  م_ي_ رد  یل  ط_ف_ مد  _ يد مد  ش_ _ل  خاد
ماما ها  _ گر ناـشیا ه_ ءایـصوا  ناربمغیپ و  دـالوا  هک  دومرف  دومن و  مسبت  ترـض  ح_ زا ك_ي_س_ت ؟  هلا  _ سود ط_ف_ل 

نخـس ردام  مکـش  رد  ناشیا  تسا و  نارگ  _ يد هلاسکی  دننام  ناشیا  ههام  کی  دننک و  یمن  امن  وشن و  رگید  لافطا  فالخب  دنـشاب 
دنرب و یم  ناشیا  نامرف  هکئالم  ندروخ ،  ریـش  ماگنه  رد  دنیا و  راگدرورپ م_ي ن_م_ تدابع  دـنناوخ و  یم  نآرق  دـنیوگ و  یم 

زور دو ك_ه ه_ر چ_ه_ل  _ مر .د پ_س ح_ك_ي_م_ه ف_ _ نو لزا م_ي ش_ نا ن_ _ش_ يا رب  ماــــش  حبــــص و  ره 
زا يزور ق_ب_ل  هکنآ چ_ن_د  اـت  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ناـمز  رد  مدیـسر  یم  وا  تمدـخ  هب  هب  _ تر ي_ك م_
 : متفگ دوخ  ردارب  دنزرف  هب  ار ، وا  متخانشن  لماک  در  ترو م_ مدر ب_ه ص_ _تا ك_ قال ار م_ وا  تر  نآ ح_ض_ _تا  فو

نم و زا  دعب  تسا  نم  هفیلخ  تسا و  سجرن  دـنزرف  نیا  هک  دومرف  من ؟  وا ب_ن_ش_ي_ دزن  ییامرف  یم  ارم  هک  تسیک  درم  نیا 
دنچ زا  دـعب  سپ  ییاـمن .  تعاـطا  ار  وا  رما  ینک و  لوـب  ار ق_ وا  _د س_خ_ن  مور ب_يا ناـیم ش_م_ا م_ي  زا  نم  بیرقنع 

نونکا دوـم و  لا ن_ _ح_ ترا سد  ملا ق_ مـال ب_ه ع_ _ سلا _ه  یل ير ع_ ما ح_س_ن ع_س_ك_ _ ما تر  زور ح_ض_
منک یم  لا  ؤس  هچره  زا  _م و  یم ن_م_يا تاقالم  ماش  حبص و  ره  ار  مالسلا  هیلع  رم  الا  بحاص  ترضح  نم 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 2168 

http://www.ghaemiyeh.com


: دیامرف یم  باوج  هدرکن  لا  ؤس  زونه  منکب  یلا  ؤس  مهاوخ  یم  هک  تسا  یهاگ  دهد و  یم  ربخ  ارم 

هیلع رم  الا  بحاص  ترـضح  تدالو  زا  زور  هس  زا  دعب  هک  تفگ  نوتاخ  همکیح  هد ك_ه  دراو ش_ _گ_ر  يد _ت  ياور رد  و 
دومرف تسا ؟  اجک  نم  يالوم  هک  مدیسرپ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  تمدخ  هب  متفر  مدش  وا  ياقل  قاتـشم  مالـسلا 

متفه زور  نوچ  اـم و  دزن  هب  اـیب  دوش  متفه  زور  نوچ  دو ، یلوا ب_ _ق و  حا وا  وت ب_ه  اـم و  زا  هک  یـسک  نآ  هب  ار  وا  مدرپس  هک 
دـیدنخ و نـم  يور  رب  هدراـهچ  بـش  هاـم  نوـچ  مدـید  ار  دوـخ  يـالوم  مدـیود  هراوـهگ  مد ب_ر س_ر  _ يد يا  هراوـهگ  مـتفر 
رد نابز  مدرب  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  نوچ  روایب ، ارم  دـنزرف  هک  داد  زاوآ  ترـض  پ_س ح_ دو ، _ مر ت_ب_س_م م_ي ف_
رب تاولـص  دومرف و  نیتداهـش  مالـسلا  هیلع  رم  الا  بحاص  ترـضح  دـنزرف ! يا  وگب  نخـس  هک  دومرف  دـینادرگ و  شکراـبم  ناـهد 

ماما ترـضح  سپ  .دومرف  توالت  تشذگ  هک  يا  هیآ  تفگ و  هّللا  مسب  داتـسرف و  مالـسلا  مهیلع  همئا  ریاس  هانپ و  تلاسر  ترـضح 
رب یلاــعت  هناحبــس و  قـح  هـچنآ  _د  نزر يا ف_ ناو  دو ك_ه ب_خ_ _ مر مــال ف_ _ سلا _ه  یل ير ع_ نـسح ع_س_ك_

باتک حون و  _س و ك_ت_با  يردا باتک  دناوخ و  ینایرس  نابز  هب  مدآ و  فحص  زا  دومن  ادتبا  سپ  تسا .  هداتسرف  ناربمغیپ 
یفطصم دّمحم  مدج  نآرق  _ج_ي_ل ع_ي_س_ي و  نا دواد و  روبز  یسوم و  تاروت  میهاربا و  فحـص  حلاص و  باتک  دوه و 

سپ .درک  دای  ار  ناربمغیپ  ياه  هصق  سپ  دناوخ  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
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کلم دوـمرف و  اـطع  نم  هب  ار  تما  نیا  يدـه  یلا م_ نوـچ ح_ق ت_ع_ هک  دوـمرف  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ترـضح 
ار وت  هک  نم  هدنب  يا  وت  هب  ابحرم  هک  دومن  باطخ  وا  هب  یلاعت  قح  سپ  دنر  _ي ب_ نا _م_ حر شرع  هدرپارس  هب  ار  وا  هک  داتسرف 

مدو تاذ خ_ ق_س_م ب_ه  نم ،  ناگدـنب  هتفای  تیادـه  ییوت  دوخ و  تعیرـش  رما  راهظا  دوخ و  نید  يراـی  يارب  ما  هدرک  قلخ 
ار ناگدـنب  وت  تیادـه  تعافـش و  ببـس  هب  ار و  مدرم  منک  یم  باقع  وت  ینامرفان  هب  مهد و  یم  باوث  وت  تعاـطا  هب  هک  مروخ  یم 

بناج زا  شردپ و  يوس  هب  ار  وا  دینادرگر  کل ب_ ود م_ يا  ار ع_ق_با م_ي ك_ن_م ،  ناشیا  وت  تفلاخم  هب  مزرمآ و  یم 
ات تسارح  نانمشد  رـش  زا  ار  وا  تسا  نم  تیامح  ظفح و  هانپ  رد  وا  هک  دی  _ يو _ي_د و ب_گ_ نا _ سر مالـس ب_ ار  وا  نم 
وا ب_ا  ار  _ل  طا ب_ و  مراد  _ا  پر ب_ وا  ب_ا  ار  ح_ق  و  _م  ن_م_يا _ر  ها ظ_ ار  وا  ك_ه  _ي  ما ه_ن_گ_

(7  .) میدرک لقن  نویعلاءالج )  زا (  هچنآ  دش  مامت  .دشاب  صلاخ  نم  يارب  قح  نید  مزا و  نو س_ _گ_ نر س_

ار ب_ه ه_م_ي_ن ك_ي_ف_ي_ت تر  نآ ح_ض_ _ف  ير تدـــــــالو ش_ ن_ي_ز  _ق_ي_ن )  یلا ح_ق  رد (  و 
_يا م_ا قآ نو  هـک چ_ هدرک  تـیاور  يرمع  ناـمثع  نـب  دـّـمحم  هدوـمرف :  هـلمج  زا  رگید ، تاـیاور  یــضعب  اـب  هدرک  ن_ق_ل 

دومرف دیبل و  ار ط_ مرد  مال پ_ _ سلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  دش  دلوتم  مالـسلا  هیلع  رم  الا  بحا  تر ص_ ح_ض_
رب دننک  قدصت  تشوگ  لطر  رازه  هد  نان و  دشاب  یم  نم  رازه  هب  بیرق  هک  لطر  رازه  هد  هک 
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ترــضح نازینک  _ه  يرا .د و ن_س_ي_م و م_ هـقیقع ب_ك_ش_ن_ يارب  يرایــسب  دنفــسوگ  ناــشیا و  ریغ  مشاــه و  ینب 
ناتشگنا تسـشن و  وناز  ود  هب  دش  دلوتم  مالـسلا  _ه  یل مئا ع_ تر ق_ نوچ ح_ض_ هک  دنا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 

سپ ِِهلآ ، )  دَّمَُحم َو  یلَع  ُهّللا  یَّلَص  َنیَملاْعلا َو  ِّبَر  ِهّللُدْمَْحلَا  تفگ ( :  درک و  هسطع  دو و  نا ن_م_ _م_ سآ يوس  هب  ار  تداهش 
دنهاوخن یکـش  ادخ ، دهدب  تصخر گ_ف_ت_ن  ارم  رگا  دـش  دـهاوخ  فرطرب  ادـخ  تجح  هک  ناملاظ  دـندرک  نامگ  تفگ 

_ت_م و ع_ط_س_ه فر وا  _ت  مد تر ب_ه خ_ نآ ح_ض_ تدالو  زا  دعب  بش  کی  هک  هدرک  تیاور  میـسن  اضیا  .دنام و 
یلب متفگ :  هسطع ؟  رد  ار  وت  مهد  تراشب  یهاوخ  یم  دومرف : سپ  مدش  لاحشوخ  رایسب  نم  ُهّللا )  ِکَمَحْرَی  هک (  دومرف  مدر  ك_

(8) .زور هس  ات  گرم  زا  تسا  ناما  دومرف : ، 

بقاث مجن  رد (  هّللا  همحر  يرون  مالس  الا  هقث  موحرم  ام  خیش  هک  نادب  سپ  مالسلا ،  هیلع  ترضح  نآ  هفیرش  باقلا  ءامـسا و  اما  و 
مییوج یم  كربت  هکرابم  ءامسا  نآ  زا  مسا  دنچ  رکذ  هب  اجنیا  رد  ام  هدرک و  رکذ  ترضح  نآ  يارب  مسا  ود  داتـشه و  دص و  کی  ( 

.

لوا درم و  هدزیس  دصیس و  دوش  یم  عمج  هبعک و  هب  دنک  تشپ  دنک  جورخ  ترضح  نآ  نوچ  هک  هدش  تیاور  هّللا : )  هیقب  لوا ( _ 
 : تسا هیآ  نیا  دیامرف  یم  ملکت  هک  يزیچ 

یمن مالس  سپ  .امش  رب  وا  هفیل  وا و خ_ هّللا و ح_ج_ت  هیقب  منم  دیامرف : یم  هاگنآ  ( 9  ( ) َنینِم ؤْمُُْمْتنُک  ْنِا  ْمَُکل  ٌْریَخ  ِهّللا  ُهَّیَقب  ) 
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(10  ( .) ِهِضْرَا یف  ِهّللا  َهَّیَِقب  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  دیوگ ( : یم  هکنآ  رگم  يا  هدننک  مالس  وا  رب  دنک 

هدش روکذم  بقل  نیمه  هب  را  _ب_ خا هیعدا و  زا  يرایسب  رد  هک  تسا  ترـضح  نآ  هعیاش  باقلا  زا  نیا  و  ح_ج_ت : )  مود ( _ 
زا دنیاه  تجح  همه  و  دنا ، کیرـش  مالـسلا  مهیلع  همئا  رئاس  _ب  قل نیا  رد  هکنآ  اب  و  دنا ، هدومن  رکذ  ار  نآ  نیثدحم  رتشیب  دـنا و 
نآ دارم  دوش  رکذ  يدـهااش  هنیرق و  یب  اجره  رایتخا  رد  هک  دراد  بانج  نآ  هب  صاصتخا  ناـن  نکل چ_ قلخ و  رب  دـنوادخ  بناـج 

هطساو هب  ود  ره  نیا  هچ  قیالخ  رب  ادخ  تنطلس  ای  هبلغ  ینعم  هب  تسا  هّللا  هجح  بانج  نآ  بقل  دنا  هتفگ  یضعب  و  تسا ،  ترـضح 
(11  .) تسا هّللا  ُهَّجُح  اَنَا  بانج  نآ  متاخ  شقن  و  دیسر ، دهاوخ  روهظ  هب  ترضح  نآ 

زا دارم  و  هدش ،  روکذ  مال م_ _ سلا _ه_م  یل همئا ع_ هنـسلا  رد  بقل  نیا  هب  ررکم  هک  حـلاص : )  فلخ  و (  فل )  خ_ مو ( _  س_
تالاح و تافـص و  مولع و  عیمج  دوب  اراد  دوب و  هتـشذگ  ءایـصوا  ءاـیب و  _ نا عیمج  فلخ  ترـضح  نآ  تسا .  نیـشناج  فلخ )  ) 
وا دزن  دزن  رد  ترـضح و  نآ  رد  اهنآ  همه  دـسر و  یم  رگیدـکی  هب  اه  _ نآ زا  _ي_ه ك_ه  هلا _ث  يراو ار و م_ اهنآ  صیاـصخ 

_ر كذ زا  _ت ب_ع_د  سا روکذـم  دـید  مالـسلا  اـهیلع  هرهاـط  هقیدـص  دزن  رد  رباـج  هک  فورعم  حول  ثیدـح  رد  .دوب و  عمج 
فل وا خ_ ار ب_ه پ_س_ر  _ن  يا _ل م_ي ك_ن_م  ما ها ك_ _گ_ نآ مــــــال ك_ه  _ سلا _ه  یل ير ع_ ع_س_ك_

عیمج يارب  تسا  _م_ت  حر ك_ه 
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یسیع و ص_ب_ر ءاهب  یسوم و  تدش  میهاربا و  ملح  حون و  هنیکس  سیردا و  تعفر  مدآ و  توفص  لامک  تسا  وا  رب  نایملاع ، 
يا دـیامرفب : هبعک و  هب  دوخ  تشپ  هب  دـنک  هیکت  دوش  رهاـظ  باـنج  نآ  نوـچ  هک  تسا  روهـشم  لـضفم  ثید  رد ح_ و  بو .  _ يا

مدآ و ش_ي_ث و _ن_ك م_ن_م  يا پ_س  مدآ و ش_ي_ث ،  هب  دنک  رظن  دـهاوخ  هکره  هک  دیـشاب  هاگآ  قیالخ !  هورگ 
نوعمـش و عـشوی و  یـسو و  _ي_ل و م_ _م_عا سا مـیهاربا و  ماـس و  حوـن و  _د  _ر ن_م_يا كذ ب_ه ه_م_ي_ن ن_ح_و 

(12) .ار مالسلا  مهیلع  همئا  ریاس  ملس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 

نینم و ؤملاریما  ترـضح  صو  مالـسلا خ_ص_ مهیلع  همئا  ناسل  رد  تسا  هدش  روکذم  بقل  نیا  هب  ررکم  دیرـش : )  مراه ( _  چ_
ردق هن  دنتخانش و  ار  شبانج  هن  هک  سوکنم  قلخ  نیا  زا  ینعی  تسا  هدش  هد  _ نار ینعم  هب  دیرـش )  و (  مالـسلا ،  امهیلع  رقاب  بانج 

_د، ند _ مآر ءادا ح_ق_ش ب_ يراز و  _ گر ما ش_ك_ رد م_ق_ _س_ت_ن_د و ن_ه  ناد ار  شتمعن  دوــــــــــــــــجو 
تناعا هب  ناشیا  فـالخا  هرهاـط  هیرذ  عمق  لـتق و  باـنج و  نآ  رب  طلـست  هبلغ و  زا  ناـشیا  لـیاوا  سءا  زا ي_ _ه پ_س  کـل ب_

ندو و _ل ن_ب_ صا هـــلدا ب_ر  _د و  ند _ مآر بوــــل ب_ زا ق_ شدر  ما ن_ف_ي و ط_ رد م_ق_ مـــل  نا و ق_ _ بز
تر ب_ه نآ ح_ض_ دوـــخ  و  دـــندومن ، وـــحم  شداـــی  زا  ار  اـــهرطاخ  دـــندو و  _ه ن_م_ ما _ قا شدـــلو  ن_ف_ي ت_
زا مریگن  لزنم  هـک  دوـمن  تـی  _ صو مرد ب_ه م_ن  دو ك_ه پ_ _ مر را ف_ _ يز یل ب_ن م_ه_ _ي_م ب_ن ع_ هار _ با

دشاب رترود  رت و  یفخم  اج  همه  زا  هک  نآ  زا  ییاج  رگم  نیمز 
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یم هکنآ  اـت  لالـض ،  _ل  ها دـئا  زا م_ك_ دو  ندر م_ح_ل خ_ دو و م_ح_ك_م ك_ _ر خ_ ما ندو  ناـهنپ ن_م_ تهج  هـب 
_ن ير _ ترود ندر  _ي_ن و ط_بل ك_ مز زا  نا  ياهاج ن_ه_ تمزالم  هب  نم  رـسپ  يا  داب  وت  رب  دومرف : نم  هب  مردپ  دیامرف :

(13  .) عزانم تسا  يدض  بلاغم و  تسا  ینمشد  یلاعت  دنوادخ  يایلوا  زا  ییلو  ره  يارب  ار ك_ه  _ يز نآ ؛ 

 ) و تسا .  عیاش  ترـض ،  نآ ح_ رب  نآ  قـالطا  راـبخا  رد  تسا و  ترـضح  نآ  هصاـخ  باـقلا  زا  _م : )  ير غ_ پ_ن_ج_م ( _ 
رد مالغ  لثم  بقل  نیا  تسا و  لوا  ینعم  هب  ارها  _ن_ج_ا ظ_ يا رد  راکهدـب و  ینعم  هب  مه  تسا و  راـکبلط  ینعم  هب  مه  میرغ ) 

دننک تیصو  ای  دنتسرفب  شیالکو  ای  ترضح  نآ  دزن  یلام  دنتساوخ  یم  نایعیـش  نوچ  هک  هدوب  هیقت  يور  زا  ترـضح  نآ  زا  ریبغت 
_ت _ه و ص_ن_عا فر تراـجت و ح_ عرز و  باـبرا  بلاـغ  زا  دـندناوخ و  یم  بقل  نیا  هب  دـننک  هبلاـطم  شباـنج  بناـج  زا  اـی 

ترضح باحصا  رکذ  رد  حلاص  نب  دّمحم  لاح  رد  _ن م_ط_بل  يا _ت  شذ _ك_ه گ_ نا دو چ_ن_ را ب_ _ك_ ط_بل
نآ زا  ندرب  ماـن  دـشاب و  راکهدـب  ینعم  هب  میرغ )  تسا (  نکمم  هدوـمرف :  هّللا  هـمحر  یـسلجم  همـالع  و  مالـسلا .  هـیلع  يرکـسع 
دوخ نوید  تلع  مدرم ب_ه  زا  دنک  یم  یفخم  ار  دوخ  هک  نویدم  صخش  هب  دشاب  بانج  نآ  هبـشت  تهج  زا  مسا  نیا  هب  ترـضح 

هب ناشیا  زا  دزیرگ  یم  بنج  نآ  دـنیامن  شترـضح  زا  عیارـش  مولع و  ذـخا  هک  دـننک  یم  بلط  ار  ترـضح  نآ  مدرم  نوچ  هکنآ  ای 
 . تسا رتتسم  میرغ  ترضح  نآ  سپ  هیقت  تهج 
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(14  .) هیلع هّللا  تاولص 

موس تمسق 

تسا یهلا  نامرف  يای  زور م_ه_ رد ش_ب و  هتسویپ  ترضح  نآ  هچ  یلاعت  قح  نامرف  رد  هدنوش  اپرب  ینعی  مئاق : )  مش ( _  ش_
دهاوخ قح  هب  ماـیق  هکنآ  يارب  دد  _ي_ ما مئا ن_ ار ق_ تر  نآ ح_ض_ هک  هدـش  تیاور  .دـیامرف و  روـهظ  هراـشا  ضحم  هب  هک 

ارچ هک  مدرک  ضرع  مالـسلا  هیلع  یقت  دّـمح  ما م_ _ ما تر  _ت ك_ه ب_ه ح_ض_ سا فلد  یبا  نب  رقـص  تیاور  رد  دومن و 
ندش _د  تر وا و م_ رکذ  ندش  شوماخ  زا  دعب  دومن  دهاوخ  تماقا  تماما  هب  هکنآ  يارب  دومرف : دندیما ؟ مئا ن_ ار ق_ بانج  نآ 

زا مدر  لا ك_ س_ؤ  تسا ك_ه گ_ف_ت :  يرم  یلاـمث  هزمحوـبا  زا  .دـندوب و  ترـضح  نآ  تماـما  هب  لـئاق  هک  اـهنآ  رثـکا 
: دومرف دنتسین ؟ قح  هب  مئاق  امش  هم  _ا ه_ يآ هّللا !  لو  _ سر _ن  مال ك_ه ي_با _ سلا _ه  یل _ر ع_ قا ّ_د ب_ ما م_ح_م _ ما
؟ دـندیمان مئاـق  ار  مالـسلا  _ه  یل ـالا م_ر ع_ _ب  حا تر ص_ _ه ح_ض_ نو پ_س چ_گ_ متفگ :  میقح ،  هب  مئاـق  همه  یلب 

هلان هیرگ و  يادص  یهلا  هاگرد  رد  هکئالم  دش  دیهـش  مالـسلا  _ه  یل ما ح_س_ي_ن ع_ _ ما تر  مدج ح_ض_ نوچ  هک  دومرف 
زا ق_ت_ل يدو  _ل م_ي ش_ فا _ا غ_ يآ _د و س_ي_د م_ا  نواد يا خ_ _د و گ_ف_ت_ن_د  ندر _د ك_ نل ب_

يو در ب_ه س_ _ي ك_ حو یلاـعت  قح  سپ  دوخ ؟ قلخ  نیرتـهب  دوخ و  هدیدنـسپ  ربـمغیپ  دـنزرف  دو و  هد خ_ _ يز _ گر ب_
دو ك_ه ه_ر لــــال خ_ تز و ج_ _د ق_س_م ب_ه ع_ ير رار گ_ي_ ق_ _ه م_ن !  کـــــئال يا م_ نا ك_ه  _ش_ يا

ناماما رون  تشادرب و  ار  اهباجح  یلاعت  قح  سپ  دشاب ، اهنامز  زا  دعب  دـنچره  ناشیا  زا  دیـشک  مهاو  لا خ_ _ت_ق_ نا _ن_ه  يآ
_د ند دا ش_ نآ ش_ هب  هکئالم  دومن و  ناشیا  هب  ار  نیسح  دنزرف  زا 
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زاـــــــــــــــــمن دو ب_ه  هدا ب_ _س_ت_ يا _ه_ا  نآ نا  رد م_ي_ _د ك_ه  ند _ يد ار  راو  _ نا نآ  زا  پ_س ي_ك_ي 
.دیشک مهاوخ  لاقتنا  نا  _ش_ يا زا  هدا  _س_ت_ يا _ن  يا دو ك_ه ب_ا  _ مر یلا ف_ دو ح_ق ت_ع_ لو ب_ م_ش_غ_

(15)

 . كرابم مسا  نیا  میظعت  يارب  زا  نتساخرب  باب  رد  یمالک  مشش  لصف  رد  _د  ب_ي_يا _د : يو ف_ق_ي_ر گ_

_ت سا تر  نآ ح_ض_ _ي  هلا یلوا  مان  یلـصا و  مسا  ِِهْتَیب : )  ِلْهَءا  ِِهئابآ َو  یلَع  ِْهیَلَع َو  ُهّللا  یَّلَـص  دَّم  _َ ُ_ح م ه_ف_ت_م ( _ 
ملـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  _ت ك_ه  سا _ه  ما _ه و ع_ صا هر خ_ _ تاو را م_ت_ _ب_ خا رد  _چ_ه  نا چ_ن_

وه نسحلا  نب  دّمحم  مساقلاوبا  هدش  طبض  وحن  نیا  هب  ترضح  نا  مسا  ضیفتـسم  حول  ربخ  رد  تسا و  نم  مانمه  يدهم  هک  دومرف 
كرابم مسا  نیا  ندرب  تمرح  هربتعم  هریثک  رابخا  ياضتق  _د ك_ه ب_ه م_ نا _ن م_خ_ف_ي ن_م_ کل و  مئاقلا .  هّللا  هجح 

دزن رد  ملـسم  ترـضح و  نآ  صئاـصخ  زا  مکح  نیا  ترـضح و  نآ  رورـسلا  روفوم  روـهظ  اـت  لـفا  سلا و م_ح_ رد م_ج_ تسا 
دوش یم  رهاظ  یتخبو  _ي ن_ سو نب م_ نسح  مدقا  خیـش  مالک  زا  هکنآ  یتح  تسا  نیثدـحم  نیملکتم و  اهقف و  زا  هیماما  يامدـق 

_ه جاو هد ت_ا ع_ه_د خ_ _ي ن_ق_ل ن_ش_ فال ناشیا خ_ زا  يدـحا  زا  تسا و  هیماما  بهذـم  صئاصخ  زا  مکح  نیا  هک 
زا نا  _ش_ يا زا  _د و ب_ع_د  ند زاو ش_ لـــئا ب_ه ج_ مو ق_ _ حر نآ م_ _ي ك_ه  سو _ن ط_ يّدــــلار ن_ص_ي_
نا رد م_ي_ دش و  يرظن  هلءاسم  نیا  یئاهب  خیـش  رـصع  رد  و  همغلا ،  فشک  بحاص  زا  زج  هدـشن  فالخ  ك_س_ي ن_ق_ل 

 ( هیمـستلا هعرـش  دـننام (  دـش  فیلءات  هدرفنم  لئا  _ سر نآ  رد  _ك_ه  نآ _ر ش_د ت_ا  جا م_ح_ل ت_ش_ ءـال ، ف_ض_
خیش هیمستلا )  میرحت  هلاسر (  داماد و  ققحم 
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(16  .) تسا بقاث )  مجن  رد (  مالک  لیصفت  کلذ و  ریغ  هنع و  هّللا  یضر  یلماعلا  رحلا  انخیش  هیمعتلا )  فشک  يروخام و (  نامیلس 

(17  .) هیمالسا قرف  عیمج  دزن  رد  تسا  ترضح  نآ  باقلا  ءامسا و  رهشا  هک  هیلع :  هّللا  تاولص  يده )  م_ ه_ش_ت_م ( _ 

(18) .دنیوا كرابم  مدقم  رظتنم  قیالخ  همه  هک  هدش  هدرب  راظتنا  ینعی  ءاظ :) حتف  هب   ( ) رظََْتنُم ن_ه_م ( _ 

 ) و _ن )  يّدــلا لا  ك_م_ رد (  _ي_ن ،  مز يور  يرا ب_ر  _ر ج_ ها بآ ظ_ ي_ع_ن_ي  َ_ع_ي_ٌن : )  ٌءآ م م_ _م ( _  هد
مُکُؤاَم َحَبْـصَا  ْنِا  ُْمتَیاَرَا  ُْلق  هفیر ( :  _ه ش_ يآ رد  دو  _ مر هک ف_ مالـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  زا  تسا  يورم  خیـش )  غ_ي_تب 

بآ امـش  يارب  دروایب  هک  تسیک  سپ  نیمز  رد  تفر  ورف  امـش  بآ  رگا  هک  دـیهد  ربخ  ( 19 (؛ (_ ٍنیعَم ع ٍءاِمب  مکیتْءاَـی  ْنَمَف  ارْوَغ 
هک امـش  زا  دش  بیاغ  امـش  ماما  _ر  گا _د ، نواد دیامرف خ_ یم  مالـسلا .  هیلع  مئاق  رد  هدـش  لزان  هیآ  نیا  دـندومرف : سپ  ناور . 

يار ش_م_ا دروا ب_ ير ك_ه ب_ي_ _ ها ما ظ_ _ ما يار ش_م_ا  درواـیب ب_ هک  تسیک  سپ  تسا  اـجک  رد  وا  دـیناد  یمن 
: دو _ مر ها ف_ _گ_ نآ ار ، وا  مار  _د ع_ز و ج_ل و ح_ نواد لـــــــــــــــــال خ_ _ي_ن و ح_ مز نا و  _م_ سآ را  _ب_ خا
رد رگید  ربـخ  دـنچ  نومـضم  نیا  هب  بیرق  و  نآ ،  لـیوءات  دـمآ  _د  هاو _د خ_ بـال _ه و  يآ _ن  يا _ل  يوءا هد ت_ _ ما ن_ي_
ره تایح  بآ ك_ه س_بب  باـنج ب_ه  نآ  تهباـشم  هجو  و  تسه ،  تاـی )  ـالا  لـیوءات  و (  یناـمعن )  تبیغ  رد (  اـج و  _ نآ

هد _ مآ مظعم  دوجو  نآ  ببس  هب  هک  یتایح  نآ  هکلب  تسا  رهاظ  تسا  يزیچ 
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نآ زا  بآ  دو  هکلب ح_ي_تا خ_ دروآ  بآ  هک  تسا  یتایح  زا  مودا  دـشا و  متا و  یلعا و  هبتر  نیدـن  _د ب_ه چ_ يآ و م_ي 
هّللا َّنَا  اوُمَلِْعا  هفیرـش ( ،  هیآ  رد  دو  _ مر مال ك_ه ف_ _ سلا هیلع  رقاب  بانج  زا  تسا  يورم  نیّدـلا )  لامک  رد (  و  تسا .  بانج 

: دوـمرف شندرم ،  زا  دـعب  ار  نـیمز  دـنک  یم  هدـنز  یلا  ياد ت_ع_ _ي_د ك_ه خ_ ناد ب_ ( 20  ( :) اِهتْوَم َدـَْعب  َضْرَـالا  ِییُْحی 
تیاور هب  و  تسا .  هدرم  رفاک )  شلها و (  رفک  ببـس  هب  شندرم  زا  دعب  ار  نیمز  مالـسلا  هیلع  مئاق  ببـس  هب  دنک  یم  هدنز  دنوادخ 

مـال _ سلا _ه_م  یل ّ_د ع_ لآ م_ح_م مـئا  ار ب_ه ق_ _ي_ن  مز نـک  یم  حالــصا  دـنوادخ  هروکذـم  هـیآ  رد  یــسوط  خـیش 
 . شتکلمم لها  رو  زا ج_ _ش ي_ع_ن_ي ب_ع_د  ندر زا م_ ب_ع_د 

_ي نا _ بر _ش_م_ه ف_ي_ض  چر _ن س_ يا زا  مدر  رو م_ ما ظ_ه_ _ يا رد  نو  _د ك_ه چ_ نا م_خ_ف_ي ن_م_
تلاح فارتغا  زج  هک  دشاب  ییاراوگ  يراج و  يرهن  رانک  رد  هک  يا  هنشت  دنام  هرهب  دننک و  هضافتسا  ینا  _ سآ ب_ه س_ه_ل و 

_ف طـل ما غ_ي_ب_ت ك_ه  _ يا رد  و  م_ءا م_ع_ي_ن )  هـب (  دـندومرف  ریبـعت  باـنج  نآ  زا  اذــهل  دــشاب  هتــشادن  هرظتنم 
زا هبانا  عرـضت  هبال و  زجع و  بعت و  جنر و  هب  دیا  نا ب_ _ شرادر ءوس ك_ تهج  هب  هدش  هتـشادر  زا خ_قل ب_ صا ح_ق  خ_

تـالآ و هب  اـهنت  قـیمع  هاـچ  زا  دـهاوخب  هک  هنـشت  دـننام  تخوـمآ  یملع  تـفرگ و  يزیچ  دروا و  _ت  سد هـب  ضیف  ترـضح  نآ 
_د نا هدو  _ مر ریبعت ف_ اذهل  دناشن  ورف  یشتآ  یـشک و  یبآ  دروآ  تسد  هب  تم  _ حز _د ب_ه  _ي ك_ه ب_يا _ب_با سا

ماقم و  هلطعم )  رئب  هب (  تر  نآ ح_ض_ زا 
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(21  .) تسین نیا  زا  هدایز  حرش  شیاجنگ  ار 

لو _ سر تر  هب ح_ض_ تسا  مدرم  نیرت  هیبـش  ترـضح  نآ  هـک  هدـش  تـیاور  اـنامه  ترـضح :  نآ  هکراـبم  لـئام  _ا ش_ ما و 
_ت و سا تر  نآ ح_ض_ _ل  ش_م_يا وا ، _ل  و ش_م_يا قـل .  قــل و خ_ رد خ_ مـل  هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  ص_
وا هب  یخرـس  هک  تسا  ضیبا  بانج  نآ  هک  تسا  نآ  تر  نآ ح_ض_ لـئا  رد ش_م_ _تا  ياور زا  هد  _چ_ه ج_م_ع ش_ نآ

_ت و سا ناـبات  دیفـس و  خارف و  شنینزاـن  یناـشیپ  بش و  يرادـیب  زا  يدرز  ار  نآ  دوش  ضراـع  هک  تسا  نوـگ  مدـنگ  هتخیمآ و 
رون تسا و  وروکین  دراد و  یبادحنا  هلمجلا  یف  شطـسو  رد  هک  زارد  کیراب و  شکرابم  ینیب  هتـسویپ و  مه  _ش ب_ه  ناور _ با

مک شنینزان  يور  تشوگ  شکرابم ،  رس  فیر و  _ن ش_ سا یهایس م_ح_ رب  هدش  یلوتسم  هک  تسا  ناشخرد  نانچ  شراسخر 
ِْنَیب ٌِفلَا  ُهَّنَاَک  ِْنیَتَْرفَو  َْنَیب  ٌقْرَف  ِهِسْءاَر  یلَع  َو  ناشخرد ( ،  تسا  يا  هراتـس  يرادـنپ  هک  _ت  سا یلاخ )  شتـسار (  يور  رب  تسا ، 

شفتک ود  نایم  _ت ،  سا _ت_ي  مال شر ع_ رد س_ نوگ و  همرس  هایس و  شنامشچ  تسا ،  هداشگ  شیاهنادند  نایم  ِْنیَو ، )  او 
 . تسا مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  شدج  دننام  قاس  مکش و  رد  و  تسا ،  ضیرع 

هیلع يدهم  تر  ي_ع_ن_ي ح_ض_ ِرّونلا ؛ )  ُبیبالَج  ِْهیَلَع  ِّيِّرُّدـلا  ِرَمَْقلاَک  ُهُهْجَو  ِهَّنَْجلا ، َلْهَا  ُسُواط  ُّيِدـْهَْملَا  هدـش ( :  دراو  و 
، رون زا  تسا  اه  هما  _ش ج_ كرا ند م_ب_ ب_ر ب_ تسا .  هدنشخرد  هام  دننام  شا  هرهچ  تسا ،  تشهب  لها  سواط  مالـسلا 

بانج نآ  رب  ِسْد ؛ )  _ُ ْقلا ِءایِض  ِعاعُِشب  ُدَّقَوَتَت  ِروُّنلا  ُبُویُج  ِْهیَلَع  ) 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 2179 

http://www.ghaemiyeh.com


راو ف_ي_ض و ف_ض_ل _ نا _ت ب_ه ش_ع_عا  سا ـال  ـالتم  هک  تسا  هیناـبر  هـینا  روـن  ياـهتعلخ  هیـسدق و  ياـه  هماـج 
تدـش هتـسشن و  نآ  رب  منبـش  هک  تسا  یناوغرا  هنوباب و  نو گ_ل  _گ چ_ نر _ت و  فا _ طل رد  _ت و  يد _ حا تر  ح_ض_

خـِماّشلا َو ال ِلیوَّطلِاب  َْسَیل  ناحیر ( ،  هقاـس  اـی  کشمدـیب  تخرد  ناـب  _ه  خا نو ش_ شد چ_ و ق_ هتـسکش ،  اوه  ار  شا  یخرس 
شتماق ِهَماْهلا ؛ )  ُرَّوَدُم  ِهَماْقلَا  ُعُوبْرَم  َْلب  هدـیبسچ ( ،  نیمز  رب  هاتوک  هن  هزادـنا و  زارد ب_ي  ن_ه  ِقِزْاللا ؛ )  َ_ص_ي_ر  ْقلا _ِ ب

تسا یلاخ )  شتسار (  يور  رب  ٍرَْبنَع ؛ )  ِهَضارْضَر  یلَع  ٍکْسِم  ُهاتَف  ُهَّنَا  _َ ٌلاخ ك ِنَْمیَالا  ِهِّدَخ  یلَع  رَّوَدُم ، شکرابم (  رـس  لدتعم و 
ْ_ُه ه_ي_تئ ن_ي_ك ِ_ن م َدَْصقَا )  ُنُویُْعلا  ِتارام  ٌتْمَس  َُهل  هتخیر ( ،  نیربنع  نیمز  رب  هک  تسا  یکشم  هزیر  يراد  هک پ_ن_

 . ) هدـــید _ب ن_ سا لاد و ت_ن_ _ت_ عا نآ  _ي ب_ه  تـــئ _ت ك_ه ه_ي_چ چ_ش_م_ي ه_ي_ شاد _ي  شو خ_
(22  ( .) َنیرِهاّطلا ِءابآ  یلَع  ِْهیَلَع َو  ُهّللا  یَّلَص 

تسا مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  صئاصخ  زا  يا  هلمج  رکذ  رد  مود :  لصف 

لوا تمسق 

هیجارعم و راب  _ خا هل  رد ج_م_ هکنانچ  مالـسلا ،  مهیلع  همئا  راونا  نیب  هلظا  ملاع  رد  تسا  بانج  نآ  حبـش  لظ و  رون  زایتما  لوا _ 
(23  .) بکاوک رئاس  نایم  رد  دوب  ناشخرد  هراتس  دننام  مالسلا  مهیلع  همئا  راونا  نایم  رد  بانج  نآ  رون  هک  تسا  هریغ 

نا مالـسلا ك_ه ن_س_ب_ش_ مهیلع  ار  دوخ  نیرهاط  ءابآ  همه  بسن  تفارـش  تساراد  بانج  نآ  هچ  بسن ؛  تفارـش  مود _ 
یم یهتنم  مور و  هرـصای  هب ق_ رداـم  فرط  زا  شبـسن  ندیـسر  دراد ب_ه  صا  _ت_ص_ خا _ت و  سا _س_با  نا فار  _ شا

شبسن دوش  یم  یهتنم  هک  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  یصو  افصلا  نوعمش  بانج  هب  دوش 
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(24  .) مالسلا مهیلع  ءایصوا  ءایبنا و  زا  يرایسب  هب 

_ب_ا حر وا ك_ه م_ هب  یلاـعت  قـح  باـطخ  شرع و  هدرپارـس  هـب  تدـالو  زور  رد  ار  باـنج  نآ  کـلم  ود  ندر  ب_ مو _  س_
_ت_ي ك_ه سرد مدرو ب_ه  مسق خ_ نم ،  داـبع  يدـهم  نم و  رما  راـهظا  نم و  نید  ترـصن  يارب  نـم  هدـنب  يا  ب_ه ت_و 

(25  .) خلا مزرمای  _م و ب_ه ت_و ب_ هد مر و ب_ه ت_و ب_ م_ن ب_ه ت_و ب_گ_ي_

رد دنیوگ و  دمحلا  تیب  ار  وا  هک  تسا  يا  هناخ  مالـسلا  هیلع  رما  نیا  بحاص  يارب  زا  هک  تسا  تیاور  دـمحلا : )  تیب  مراهچ ( _ 
(26) .دوش یمن  شوماخ  ریشمش و  اب  دنک  جورخ  هک  زور  نآ  زا  تسا  نشور  هک  تسا  یغارچ  نآ 

هک تسا  يورم  بقانم )  رد (  و  ترـضح ،  نآ  كراـبم  مسا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هینک  ناـیم  عیمج  مجنپ _ 
(27) .دیراذگن ارم  هینک  دیراذگب و  ارم  مسا  دومرف 

(28  .) تشذگ هکنانچ  بانج  نآ  مان  ندرب  تمرح  مشش _ 

(29  .) ترضح نآ  هب  نیمز  يور  رد  تجح  تیاصو و  متخ  متفه _ 

هک یـسدق  ياضف  رون و  ملاع  رد  ندش  تیبرت  سدقلا و  حور  هب  ندش  هدرپ  تدالو و س_ زور  زا  غ_ي_ب_ت  ه_ش_ت_م _ 
اب تسلاجم  تسنا و  ؤم  هدشن و  ثولم  نیطایـش  مدآ و  ینب  یـصاعم  تفاثک و  تراذـق و  ثول  هب  ترـضح  نآ  ءازجا  زا  ییزج  چـیه 

(30  .) هیسدق حاورا  یلعا و  الم 

زور زا  _ا  نا _ه_ا ه_م_ نآ اب  تارادم  هیقت و  فوخ و  تهج  هب  قاسف  نیقفانم و  رافک و  اب  تبحاصم  ترـشاعم و  مدع  ن_ه_م _ 
یملاظ _ت  سد نو  تدالو ت_ا ك_ن_
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(31  .) هتفرگ هرانک  ناشلزانم  زا  هدومنن و  تبحاصم  یقفانم  رفاک و  اب  هدیسرن و  شنماد  هب 

تر زا ح_ض_ يروـلا )  مــالع  إ  رد (  ترــضح ،  نآ  ندرگ  رد  نـیرا  زا ج_ب_ يد  _ حا ندو ب_ي_ع_ت  ن_ب_ _م _  هد
وا ندر  رد گ_ دو  یم ش_ عــقاو  هـکنآ  رگم  يدــحا  اــم  زا  تـسین  هدوــمرف  هــک  هدرک  تــیاور  مالــسلا  هــیلع  نــس  ما ح_ _ ما

(32) .وا فلخ  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  هّللا  حور  دنک  یم  زامن  هک  یمئاق  رگم  وا  نامز  هیغاط  یت  ب_ي_ع_

تر كرا ح_ض_ _ت پ_ش_ت م_ب_ مــــال _ت_ي م_ث_ل ع_ مــــال رد پ_ش_ت ع_ _ت_ن  شاد _م _  هدزا ي_
.دشاب تیاصو  متخ  هب  هراشا  بانج  نآ  رد  دـیاش  و  دـنیوگ ، توبن  متخ  ار  نآ  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یل  اد ص_ لو خ_ _ سر

(33)

_ي_ءا صوا ریاـس  زا  هـیجارعم  راـبخا  هیوامـس و  بـتک  رد  ار  باـنج  نآ  یلاـع  نداد ح_ق ت_ صا  _ت_ص_ خا _م _  هدزاود
(34  .) شفیرش مان  ندربن  هددعتم و  باقلا  هب  هکلب  بقل ،  هب  وا  رکذ  هب  مالسلا  مهیلع 

دلوت يارب  تر ك_ه  نآ ح_ض_ رورسلاروفوم  روهظ  يارب  هیضرا  هیوامس و  تامالع  هبیرغ و  تایآ  روه  ظ_ _م _  هدز س_ي_
 ) هفیرـش هیآ  رد  تاـیآ  هک  مالـسلا  هـیل  قدا ع_ زا ج_ن_با ص_ تـسا  يورم  یفاـک )  رد (  هـکلب  هدـشن  یتـجح  چـیه  روـهظ  و 

قا و _ فآ رد  دو  _تا خ_ يآ ار  اهنآ  مییامنب  دوز  ینعی  ( 35 (؛ )  ُّقَْحلا ُهَّنَا  ْمَُهل  َنَّیَبَتَی  یّتَح  ْمِهِسُْفنَا  یف  ِقاف َو  الا  ِیف  اِنتایآ  ْمِهیُرنَس 
نآ روهظ  زا  لـبق  تاـمالع  تاـیآ و  هب  ومرف  ریـسفت  تسا .  قح  نآ  هک  ار  ناـشیا  دوـش  نشور  اـت  ناـشیا  رد ت_ن ه_ فار و  _ طا

دز زا ن_ _ت  سا نآ ح_ق  دو ك_ه  _ مر مال و ف_ _ سلا هیلع  مئاق  جورخ  هب  ار  قح  نیبت  ترضح و 
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تاـمالع تاـیآ و  نآ  باـنج و  نآ  جورخ  زا  تـسا  دــبال  قـل و  ار خ_ نآ  _د ع_ز و ج_ل ك_ه م_ي ب_ي_ن_د  نواد خ_
(36  .) تسا دصراهچ  هب  بیرق  هک  دندرک  رکذ  یضعب  هکلب  تسا  رایسب 

یل ب_ن هدــش و ع_ دراو  رایــسب  تاــیاور  رد  هچناــنچ  روـهظ ؛ نراــقم  باــنج  نآ  مـسا  هـب  ینامــسآ  يادــن  مهدراــه _  چ_
مالـسلا هیلع  قداص  ترـضح  زا  ( 37  ( ) ٍبیرَق ٍناـکَم  ْنِم  ِداـنُْملا  ِداـُنی  َمْوَی  ْعِمَتْـساَو  هفیرـش (  هیآ  ریـس  رد ت_ف_ _ي_م  هار _ با

زا تسا  يورم  ینامعن )  تبیغ  رد (  و  ( 38  . ) مالـسلا امهیلع  شردپ  مئاق و  مسا  هب  دن  یم ك_ ادن  يدانم  دومرف : هک  هدرک  تیاور 
هک یسک  دونـش  یم  سپ  مالـسلا  هیلع  مئاق  مسا  هب  نامـسآ  زا  يدانم  دنک  یم  ادن  سپ  يربخ  رد  دومرف  هک  مالـسلا  هیلع  رقاب  بانج 

رگم يا  هداتـسیا  هن  دوـش و  یم  رادـیب  هکنآ  رگم  يا  هدـیباو  _د خ_ نا تسا ن_م_ي م_ برغم  رد  هک  یـسک  تـسا و  قرـشم  رد 
زا اد  نآ ص_ فو  زا خ_ دز  _ك_ه ب_ر م_ي خ_ي_ نآ يا م_گ_ر  هـــــن ن_ش_س_ت_ه  دنیــــــشن و  یم  هــــــکنآ 

تسا و رتاوت  دح  زا  زواجتم  هکلب  رایـسب  رابخا  نومـضم  نیا  رب  و  موس .  تسیب و  هعمج  بش  رد  ناضمر  هام  رد  تسا  لیئر  ج_ب_
(39) .دندرمش تاموتحم  زا  ار  نآ  اهنآ  زا  يا  هلمج  رد 

زا _ي ب_ص_ي_ر  با زا  دـیفم  خیـش  هدرک  تیاور  هچناـنچ  اـهنآ ؛ تکرح  ؤـطب  ریـس و  تعرـس  زا  كـالفا  نداـتفا  مهدزناـپ _ 
_ك_ه نآ مـال ت_ا  _ سلا _ه  یل مـئا ع_ ترـضح ق_ كولـس  ریـس و  رد  ینـالوط  یثیدـح  رد  مالـسلا  هـیلع  رقاـب  تر  ح_ض_

نیا زا  لاس  هد  یلاـس  ره  رادـقم  لاـس  _ن_ت ه_ف_ت  طـل _ن س_ يا _گ م_ي ك_ن_د ب_ر  نرد پ_س  دو : _ مر ف_
، امش ياهلاس 
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رما دومرف : اهلاس ؟ دشک  یم  لوط  هنوگچ  موش !  وت  يادف  متفگ  تفگ :  _د ، هاو یم خ_ هک  ار  هچنآ  دنوادخ  دـنک  یم  ءایحا  هاگنآ 
دـشک یم  لوط  _ن  يا يار  _ت پ_س ب_ كر ندر و ق_تل ح_ _گ ك_ نرد ار ب_ه  کل  _د ف_ نواد دـیامرف خ_ یم 

لوق نیا  دومرف : ملاع ،  ینعی  دوش  _د م_ي  سا درک ف_ ادیپ  رییغت  کلف  رگا  دـنیوگ  یم  ناشیا  هک  متفگ  تفگ :  اهلاس ، اهزور و 
دوخ ربمغیپ  يارب  دومن  قش  ار  هام  دـنوادخ  هکنآ  لاح  نخـس و  نیا  هب  ناـش  _ يا يارب  تسین  یهار  سپ  نیملـسم  اـما  تسا  هقداـنز 

داد ب_ه نو و خ_ب_ر  _ع ب_ن ن_ شو يار ي_ _د ب_ نادر _ گر ار ب_ _ت_با  فآ مل و  هلآ و س_ هیلع و  هّللا  یلص 
(40) .دیدرمش یم  امش  هچنآ  زا  تسا  لاس  رازه  لثم  نآ  هکنیا  تمایق و  زور  لوط 

_تا فو زا  مـــال ك_ه ب_ع_د  _ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ مــلار _ي_ ما رو م_ص_ح_ف  ظ_ه_ _م _  هدز _ نا ش_
اراد و  _ل ،  يد دو ب_ي ت_غ_ي_ي_ر و ت_ب_ مل ج_م_ع ن_م_ هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر
سپ دو و  هد ب_ لزا ش_ تر ن_ نآ ح_ض_ زا ب_ر  _ج_ عا ار ك_ه ب_ر س_ب_ي_ل  _چ_ه  نآ ما  _ت ت_م_ سا

نآ تسد  رب  هکنآ  ات  تسا  یقاب  دوخ  لاح  دو و ب_ه  یفخم ن_م_ ار  نآ  سپ  دندومن ، ضارعا  هباحـص ،  رب  دومن  ضرع  عمج  زا 
دوجوم فحصم  نیا  اب  هک  بیترت  فالتخا  تهج  هب  دنیامن و  ظفح  دنناوخب و  ار  نآ  دنوش ك_ه  رومءام  قلخ  دوش و  رهاظ  بانج 

(41) .دوب دهاوخ  نیفلکم  هلکشم  فیلاکت  زا  ار  نآ  ظفح  دندش  سونءام  وا  اب  هک  دراد 

يو ك_ه ربا ب_ه ن_ح_ نآ  رد  يداـنم  ندرک  ادـن  ترـضح و  نآ  رــس  رب  هتــسویپ  دیفــس  ربا  نتخادـنا  هیاـس  _م _  هد ه_ف_
نآ دو  ب_ش_ن_
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لدـع زا  ار  نیمز  دـنک  یم  رپ  مالـسلا  مـهیلع  دـّم  لآ م_ح_ يد  _ت م_ه_ سا وا  _ق_ي_ن ك_ه  فا _ن و خ_ یل ار ث_ق_
(42  .) تشذگ مهدراهچ  رد  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  ادن  نیا  .روج و  زا  هدش  رپ  هکنانچ 

(43  .) ترضح نآ  راصنا  يارب  ناشیا  روهظ  ترضح و  نآ  رکسع  رد  نج  _ه و  کئال ندو م_ ب_ _م _  هد ه_ي_ج_

جازم هینب و  رد  راود  کلف  ریس  را و  _ل و ن_ه_ یل شدر  را و گ_ _ گزور لو  ندر ط_ فر ن_ك_ ت_ص_ _م _  هدزو ن_
دو و راز و ن_ نو ه_ _ن_ لو ع_م_ر ك_ه ت_كا _ن ط_ يا ترـــضح ب_ه  نآ  تــئیه  تروــص و  يوــق و  ءاـــضعا و  و 
ای یـس  درم  رد  دو  رهاظ ش_ ناوج  دسر ، یم  نس  زا  ياجک  هب  روهظ  ات  هک  دناد  يادخ  هتـشذگ و  فیرـش  رمع  زا  لاس  پ_ن_ج 

(44  ( ) اْخیَش یْلَعب  اذه  َّنِا  يریپ (  ریت  فده  یکی  هک  دشابن  ناشیا  ریغ  هتشذگ و  يایبنا  زا  رامع  الا  لیوط  نوچ  و  دشاب ، هلاس  لهچ 
فعض زا  ( 45  ( ) اَْبیَـش ُسْءاَّرلا  َلَعَتـْـشاَو  ّ_ي  ِ_ن ْ_ُم م َ_ظ عـْلا َ_َن  هَو ّ_ي  نِا ير (  _ه گ_ حو ير ب_ه ن_ _گ_ يد و  دـشاب ،

.دلانب شیوخ  يریپ 

امـش مئاق  تمالع  تسچ  مالـسلا ك_ه  هیلع  اضر  بناج  هب  متفگ  تفگ :  يوره ،  تلـصلاوبا  زا  هدرک  تیاور  قودص  ش_ي_خ 
هدننک رظن  هک  يا  هبترم  هب  ناو ت_ا  ترو ج_ دـشاب و ب_ه ص_ ریپ  نس  رد  هک  تسا  نآ  شتمالع  دومرف : دـیامن ؟ جورخ  نوچ 

(46  .) تسا یگلاس  لهچ  زا  رتمک  ای  یگلاس  لهچ  نس  رد  هک  درب  نامگ  ترضح  نآ  هب 

_ت_ن سا _ خر ناـسنا و ب_ اـهنآ و  ناـیم  یـضعب و  اـی  یـضعب  تاـناویح  ناـیم  زا  تسا  ترفن  تشحو و  نتفر  متـس _  ب_ي_
زا ك_ش_ت_ه _ك_ه پ_ي_ش  نا _ه_ا چ_ن_ نآ نا ه_م_ه  زا م_ي_ تواد  ع_
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دو حـل ش_ جورخ ك_ن_د ص_ ام  مئاق  رگا  دومرف : هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  زا  .دوب  لیباه  ند  ش_
رب هایگ و  رب  رگ  ار م_ دو  دراذ پ_يا خ_ یمن گ_ ماش  قارع و  ناـیم  دور  یم  هار  نز  هکنیا  یتح  مئاـهب  ناگدـنرد و  نا  م_ي_

(47) .ار وا  دناسرت  یمن  هدنرد و  ار  وا  دروآ  یمن  ناجیه  هب  تسا  وا  ياهتنیز  وا  رس 

ش_ي_خ تر ،  ح_ض_ نآ  _با  كر رد  نا  _ گدر م_ زا  ج_م_ع_ي  ندو  ب_ ي_ك_م _  و  ب_ي_س_ت 
ناملـس و نون و  نب  عـشوی  فـهک و  باحـصا  زا  رفن  تفه  یـسوم و  موـق  زا  رفن  تفه  تسیب و  هک  تسا  هدرک  لـقن  م_ف_ي_د 

.دال رد ب_ _د  نو ما م_ي ش_ دوب و ح_ك_ دـنهاوخ  بانج  نآ  راـصنا  زا  رتشا  کـلام  دادـقم و  يراـصنا و  هناـجدوبا  رذوبا و 
راـصنا زا  دـناوخب  ار  ِمیظَْعلا  ِروُّنلا  َّبَر  َّمُـهّللَا  دـه : _يا ع_ عد حا  _ه چ_ه_ل ص_ب_ كر هد ك_ه ه_ _ت ش_ ياور و  ( 48)
ترـضح نآ  تمدخ  رد  هک  شربق  زا  دنوادخ  ار  وا  دروآ  نوریب  دریمب  ترـض  نآ ح_ زا  _ر پ_ي_ش  گا دشاب و  ترـضح  نآ 

(49) .دشاب

(50  .) هدش هدرپس  ناهنپ و  وا  رد  هک  ار  ییاه  هریخذ  اه و  جنگ  نیمز ،  ندر  نور ك_ ب_ي_ مود _  ب_ي_س_ت و 

تر _ يوـحن ك_ه م_غ_يا هـب  هیـضرا  مـعن  ریاـس  اـه و  هوـیم  ناـتخرد و  هاـیگ و  ناراـب و  ندـش  داـیز  موـس _  تـس و  ب_ي_
ياد لو خ_ دـــیآ ق_ تــسار  رگید و  تاــقوا  رد  نآ  تلاـــح  _ت ب_ا  قو نآ  رد  _ي_ن  مز تــلا  اد ك_ن_د ح_ پ_ي_

(52 ( ،) 51  ( . ) ِضْرَالا ْ_َر  َ_ي ُضْرَالا غ ُلِّد  _َ ُ_ب َمْو ت _َ ي یلا ( :  ت_ع_

نا و _ش_ يا رس  رب  كرابم  تسد  نتشاذگ  ترضح و  نآ  دوجو  تکرب  هب  مدرم  لوقع  لیمکت  مراهچ _  تس و  ب_ي_
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ترثک نونکا و  _ي_ل ت_ ندش ه_با هتـشک  زور  زا  هدـش  مدآ  ینب  هیناث  تعیبط  هک  ناشیاهلد  زا  دـسح  هنی و  _ت_ن ك_ فر
دز رد ن_ _ي ك_ه  مل دو م_ؤ م_ن ب_ه ع_ یمن ش_ جاتحم  سپ  نینم  ؤم  ياهلد  رد  دوش  فذـق  ملع  ناـشیا  تمکح  مولع و 
 ( . ِِهتَعَـس ْنِم  ـالُک  ُهـّللا  ِنـُْغی  هفیرـش (  هـیآ  _ن  يا _ل  يوءا دو ت_ _ر م_ي ش_ ها _ت ظ_ قو نآ  رد  و  _ت ،  سا وا  ردار  ب_

(54 (،) 53)

رد يدـح ك_ه ب_ه ق_ هب  ترـضح  نآ  باحـصا  ياهـشوگ  ناگدـید و  رد  تداع  زا  جراـخ  توق  مجنپ _  ب_ي_س_ت و 
 . بانج نآ  يوس  هب  دننک  یم  رظن  دنونش و  یم  ناشیا  دیامرف و  یم  ملکت  ناشیا  اب  ترضح  دنشاب  رود  ترضح  نآ  زا  خسرف  راهچ 

(55)

ات بانج  نآ  کلم  رد  درم  دـنک  یم  رمع  هک  هدـش  تیاور  ترـضح ،  نآ  راصنا  باحـصا و  رمع  لوط  مشـش _  ب_ي_س_ت و 
(56) .رسپ رازه  وا  يارب  دوش  یم  دلوتم  هکنیا 

(57  .) ترضح نآ  راصنا  نادبا  زا  فعض  ایالب و  تاهاع و  نتفر  متفه _  تسیب و 

نا _ش_ يا _يا  هلد دوش  هدیدرگ  ترـضح و  نآ  راصنا  ناوعا و  زا  کی  ره  هب  درم  لهچ  توق  نداد  متـشه _  ب_ي_س_ت و 
(58) .دنک دنهاوخ  دننک  ار ب_ هو  ك_ تو ،  نآ ق_ _ت_ن_د ب_ه  ساو _ر خ_ گا _ن ك_ه  هآ هرا  _ن_د پ_ نا م_

 ) هفیرش هیآ  ریسفت  رد  هدش  تیاور  هکنانچ  هام ؛  باتفآ و  رون  زا  بانج  نآ  رون  هب  قلخ  يافغت  _ سا ب_ي_س_ت و ن_ه_م _ 
(60  .) هئابآ یلع  هیلع و  هّللا  یلص  تسا  نامز  ماما  نیمز  یبرم  هکنآ  ( 59  ( ) اهِّبَر ِرُوِنب  ُضْرَالا  ِتَقَرْشَا  َو 

ملس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  تیار  ندوب  ما _  یس 
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(61  .) بانج نآ  اب 

ندب رب  نآ  ندوب  ترضح و  نآ  فیرـش  دق  رب  رگم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هرز  ندماین  تسار  مکی _  یس و 
(62  .) هدوب ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  كرابم  ندب  رب  هک  نان  ترضح ه_م_چ_ نآ 

رد هدر ك_ه  هر ك_ _ي_ خذ ترـضح  نآ  يارب  ار  نآ  یلاعت  يادخ  هک  صوصخم  يربا  تسا  بانج  نآ  يارب  زا  مود _  یس و 
 . نیمز تفه  نامـسآ و  تفه  ياـه  هار  رد  ار  ترـضح  نآ  درب  یم  سپ  نآ  رب  دوش  یم  راوس  ترـضح  سپ  قرب  دـعر و  تسا  نآ 

(63)

یلاع و ياد ت_ ندر خ_ یگدـنب ك_ ندـش  رـسیم  نیقفانم و  نیکرـشم و  راـفک و  زا  فوخ  هیقت و  ندـش  هتـشادرب  موس _  یس و 
زا _ت_ن  شادر _ت ب_ سد _ت ب_ه  جا نودـب ح_ هینامـسآ  نـیمارف  هـیهلا و  سیماوـن  بـسح  نـید  اـیند و  روـما  رد  كوـلس 

يادخ هچنانچ  نیملاظ ؛  رادرک  قباطم  هتـسیاشان  لامعا  _ك_با  ترا _ي_ن و  فلا زا ب_ي_م م_خ_ _ه_ا  نآ زا  يا  هرا  پ_
: دوخ مالک  رد  هدومرف  هدعو  یلاعت 

ِ_ْن _َن م يذَّلا ََفل  _ْ َ_خ ْ_ت سا اَمَک  ِضْرَـالا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسَِیل  ْمُْکنِم  ِتاـِحلا  _ّ صلا اُول  _ِ َ_م او َو ع _ُ َ_ن مآ _ن  يذَّلا ُهّللا  َ_َد  عَو ) 
(64  ( .) ائیَش یب  َنوُکِرُْشیال  ینَنوُُدبْعَی  انِما  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِدَُبَیل  ْمَُهل َو  یضَتْرا  يذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِکَُمِیل  ْمِِهل َو  _ْ َ_ب ق

هفیلخ هتبلا  هنیآر  هک ه_ هتـسیاش  ياهراک  دـندرک  امـش و  زا  دـنا  هدروآ  نامیا  ار ك_ه  نا  _ نآ یلا  ياد ت_ع_ نداد خ_ هد  _ عو
نید ناشیا  يارب  درک  دـهاوخ  نکمتم  هتبلا  هنیآره  ناشیا و  زا  شیپ  دـندوب  هک  ار  ناـنآ  دـینادرگ  هفیلخ  هچناـنچ  ار  ناـشیا  دـنادرگ 

ار ناشیا  رم  درک  دهاوخ  لیدبت  هتبلا  هنیآره  ناشیا و  يارب  دیدنسپ  هک  ار  ناشیا 
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(65) .ار يزیچ  نم  يارب  دنهدن  رارق  کیرش  ارم و  دنتسرپب  هک  ینمیا  ناشیا  سرت  سپ  زا 

 ، تشد هوک و  بارخ و  هرومعم و  رحب و  ّرب و  برغم و  ات  قرشم  زا  ار  نیمز  مامت  ترضح  نآ  تنطلـس  نتفرگ  ورف  مراهچ _  یس و 
َ_ْن ََمل م _ْ سَا َُهل  َو  _ت (  سا _ر  تاو _ن م_ع_ن_ي م_ت_ يا رد  رابخا  دوشن و  ذفان  شرما  يراج و  شمکح  هک  ییاج  دـنامن 

(67 ( ،) 66  ( .) اهْرَک اَعْوَط َو  ِضْرَالا  ِتاومَّسلا َو  ِ_ي  ف

یماع ای  یـصاخ  يوبن  ای  یهلا  ربخ  رتمک  رد  هکنانچ  داد  لدـع و  زا  نیمز  يور  ماـم  ند ت_ پ_ر ش_ س_ي و پ_ن_ج_م _ 
(68  .) نآ رد  دشابن  روکذم  بانج  نآ  يارب  تبقنم  نیا  تراشب و  نیا  هک  هدش  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  زا  ای  رکذ 

دواد و مکح  لـثم  يدـحا  زا  دـهاش  هنیب و  نتـساوخن  تماـما و  ملع  هب  مدرم  ناـیم  رد  ترـضح  نآ  ندوـمرف  مکح  مشـش _  یس و 
(69  .) مالسلا امهیلع  نامیلس 

دوب هدشن  يرجم  رهاظ و  ترض  نآ ح_ _ه ك_ه ت_ا ع_ه_د  صو ما م_خ_ص_ _ك_ حا ندروآ  س_ي و ه_ف_ت_م _ 
هک رفن  ود  ره  ینع  ي_ ّرذ ، ملاع  رد  شردارب  زا  ار  ردارب  دـهد  ثاریم  دـشک و  یم  ار  تاـکز  عناـم  ینزریپ و  _ك_ه  نآ م_ث_ل 

هدرک تیاور  هّللا  همحر  یسربط  خی  .د و ش_ _ نر یم ب_ ثاریم  رگیدکی  زا  اجنیا  رد  دش  هتـسب  توخا  دقع  ناشنایم  رد  اجنآ  رد 
(70) .دشاب هتخوماین  ار  دوخ  لیاسم  ماکحا  نید و  ملع  هک  ار  هلاس  تسیب  درم  دشک  یم  بانج  نآ  هک 

مود تمسق 

هیلع قداـص  باـنج  زا  جـئارخ )  رد (  يدـنوار  بطق  هچناـنچ  موـلع  بـتارم  ماـمت  ندـمآ  نور  ب_ي_ س_ي و ه_ش_ت_م _ 
تیاور مالسلا 
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ریغ زورما  ات  مدرم  دنتخانـشن  دوب و  فرح  ود  دـندروآ  ناربمغیپ  هچنآ  عیمج  سپ  تسا  فرح  تفه  تسیب و  ملع  دومرف : هک  هدرک 
هدنکارپ سپ  ار  فرح  جـنپ  تسیب و  دروآ  نوریب  مالـسلا  _ه  یل مئا م_ا ع_ در ق_ جور ك_ هاگره خ_ سپ  ار ، فرح  ود  نیا  زا 

تسیب و ماـمت  دـیامرف  یم  رـشتنم  هکنآ  اـت  ار  رگید  فرح  ود  نآ  هـب  دـیامن  یم  مـض  مدر و  نا م_ رد م_ي_ ار  _ه_ا  نآ دـنک  یم 
(71) .ار فرح  تفه 

(72  . ) ترضح نآ  باحصا  راصنا و  يارب  یئامس  ياهر  ندروآ ش_م_ش_ي_ س_ي و ن_ه_م _ 

(73) .ار ترضح  نآ  راصنا  تاناویح ،  تعاطا  ملهچ _ 

تر نآ ح_ض_ تنطلـس  ّرقم  هـک  هفوـک  رهظ  رد  هتــسویپ  ریــش  بآ و  زا  رفن  ود  ند  _ مآ نور  ب_ي_ چ_ه_ل و ي_ك_م _ 
ترـضح زا  تسا  يورم  جئارخ )  رد (  هچنانچ  تسا ؛  ترـضح  نآ  اب  هک  مالـسلا  هیلع  یـسوم  زا س_ن_گ ج_ن_با  _ت  سا

نآ يداـنم  دوش  هفوک  هجوـتم  هک  دـیامن  هک  هدارا م_ جور ك_ن_د و  مالـسلا خ_ هیلع  مئاـق  نوـچ  دوـمرف : هک  مالـسلا  هیلع  رقاـب 
دوب هدش  يراج  هک  ار  یسوم  رجح  دیامن  لمح  یبآ و  هن  یماعط و  دنکن  لم  دیشاب ك_ه ك_س_ي ح_ هاگآ  دنک  ادن  ترضح 

يراـج سپ  ار  نآ  دـیامرف  یم  بیـصن  هکنآ  رگم  یلزنم  رد  دـنیآ  ن_م_ي  دو : _ مر بآ پ_س ف_ هدزاود چ_ش_م_ه  نآ  زا 
ناشیا هشوت  گنس  نآ  سپ  ددرگ  یم  باریس  دشاب  هنشت  هکره  دوش و  یم  ریس  دشاب  هنـسرگ  هکره  سپ  اه  همـشچ  نآ  زا  دوش  یم 

بآ و هتـسویپ  نآ  زا  دوش  یم  يراج  هفو  رد ظ_ه_ر ك_ _د  ند _ مآ دور  نوچ ف_ سپ  هفوک  تشپ  دـنوش  فجن  دراو  ات  تسا 
هنسرگ هکره  سپ  ریش 
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(74) .ددرگ یم  باریس  دشاب  هنشت  هکره  دوش و  یم  ریس  دشاب 

هیلع يدـهم  ترـضح  يراـی  يارب  نامـسآ  زا  مالـسلا  هیلع  مـیرم  نـب  یـسی  هـّللا ع_ حور  تر  لوز ح_ض_ ن_ مود -  چ_ه_ل و 
زا ار  نآ  یلاعت  يادخ  هکلب  هدش  دراو  رایسب  تایاور  رد  هکنانچ  بانج ؛  نآ  فلخ  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  ندرک  زامن  مالـسلا و 

يورم یلح  نامیلـس  نب  نسح  تاجردـلا ) )  رئاصب   ) رـصت ك_ت_با م_خ_ رد (  هکنانچ  هدرمـش ؛  بانج  نآ  بقانم  حـئادم و 
جار ك_ه رد ش_ب م_ع_ دومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  ینالوط  ربخ  رد  تسا 
يد ك_ه ه_م_ه هدزا م_ه_ مـال ي_ _ سلا هیلع  یلع  ینعی  وا  بلـص  زا  مرواـیب  نوریب  هکنیا  مدو ب_ه ت_و  _ مر ع_ط_ا ف_

هیلع میرم  نب  یـسیع  وا  فلخ  رد  دـنک  یم  زامن  ناـشیا  درم  _ر  خآ لو ،  زا ب_ك_ر ب_ت_ _ن_د  _ه ت_و ب_شا يرذ زا 
تلالض زا  منک  یم  تیاده  هکلهم و  زا  مهد  یم  تاجن  وا  هب  روج ، ملظ و  زا  هدش  رپ  هچنانچ  لدع  زا  ار  نیمز  دنک  یم  رپ  مالسلا ، 

(75) .ار ضیرم  وا  هب  مهد  یم  افش  يروک و  زا  مهد  یم  تیفاع  و 

زا _ت  سا يورم  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  هچناـنچ  هلبق  لـها  يارب  تسا  یهلا  ياهباذـع  زا  هک  نیعل  لاّـجد  لـتق  موس _  لـهچ و 
َ_َث ْ_ع ُ_ب ْنَا ي یل  _َ ُرِدا ع _ قـْلا َوُـه  ْلـُق  هفیرـش ( :  هیآ  رد  باذـع  هدوـمرف  ریـسفت  هک  مالـسلا  _ه  یل _ر ع_ قا ج_ن_با ب_
ه_ي_چ _د : ندو _ مر ف_ و  ص_ي_ح_ه  و  لا  _ جد ب_ه  ( 76  ( ) ُ_ْم ِ_ك قْو _َ ف ِ_ْن  م _ا  باذ _َ ع ُ_ْم  ْ_ك َیل _َ ع

(77  .) لاجد هنتف  زا  ار  مدرم  دناسرت  هکنآ  رگم  دمای  ير ن_ پ_ي_غ_م_ب_

ندو _ز ن_ب_ ج_يا مرا _  چ_ه_ل و چ_ه_
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تافو ثیدـح  رد  هکنانچ  ترـضح ؛  نآ  هزاـنج  رب  زج  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  زا  دـعب  يدـحا  هزاـنج  رب  ریبکت  تف  ه_
(78) .دش رکذ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  ترضح  نآ  تیصو  مالسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح 

هرهاط جج  يارب ح_ زا  هک  نادب  هام ،  رخآ  ات  هام  مهدجیه  زا  تسا  ترـضح  نآ  حـیبس  ندو ت_ ب_ چ_ه_ل و پ_ن_ج_م _ 
 ، _ت سا ها  لوا م_ زور  رد  مـل  هـلآ و س_ هـیلع و  هـّللا  یلــص  ربـمغیپ  حــیبست  هاــم :  ماــیا  رد  تـسا  یحیبــست  مالــسلا  اــمهیلع 
 ، هام موس  زور  رد  مالسلا  اهیلع  ءارهز  ترـض  حیبست ح_ هام ،  مود  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نینم  _ؤ  ملار _ي_ ما ت_س_ب_ي_ح 

مهدزای مهد و  رد  ترـضح  نآ  حیبست  هک  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  ات  تسا  مالـسلا  مهیلع  همئا  یقاب  حیبست  بیترت  نیا  هب  و 
مهدراهچ و رد  مالسلا ،  هیلع  يداه  ترضح  حیبست  و  تسا ،  مهدزیس  مهدزاود و  رد  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  حیبست  و  تسا ، 

مالسلا هیلع  تجح  ترضح  حیبست  و  تسا ،  مهد  مهدزناش و ه_ف_ رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  حیبست  و  تسا ،  مهدزناپ 
 : تسا نیا  ترضح  نآ  حیبست  و  هام ،  رخآ  ات  تسا  هام  مهدجیه  رد 

ِهّللُدْـمَْحلاَو ِهِشْرَع ، َهَنَز  ِهّللا  َناْحبُـس  ِِهتاِملَک ، َدادـِم  ِهّللا  َناْحبُـس  ِهِسْفَن ، اـضِر  ِهّللا  َناـْحب  _ُ س ِ_ِه ، َ_ْقل َدَد خ _َ ِهّللا ع َنا  ْ_ح_ ُ_ب س ) 
(79  ( .) َِکلذ َْلثِم 

_ي_ن مز يور  رد  رگید  هـک  باـنج  نآ  دوـجو  هـب  اـیند  رد  نیملاـظ  تـلود  هرباــبج و  تنطلــس  عاــطقنا  مـش _  چ_ه_ل و ش_
تعجر هب  اـی  تما  دو ب_ه ق_ي_ تر م_ت_ص_ل ش_ نآ ح_ض_ تـلود  و  در ، _ن_د ك_ هاو _ي ن_خ_ ها _ شدا پ_

و ترضح ،  نآ  نادنزرف  تلود  هب  ای  مالسلا  مهیلع  همئا  ریاس 
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: دوب منرتم  تیب  نیا  هب  ررکم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  هدش  لقن 

اهَنُوُبقْرَی ٌَهلْوَد  ٍسانُا  ِّلُِکل 

(80) ُرَهْظَی ِرْهَّدلا  ِرِخآ  یف  اُنَتلْوَد  َو 

ترضح نآ  تبیغ  مالسلا و  _ه  یل تر ح_ج_ت ع_ _م ح_ض_ هدزاود ما  _ ما كرا  دو م_ب_ _ جو تا  _ب_ ثا رد  مو :  ف_ص_ل س_

لوا تمسق 

بلاـط هکر  هدر و ه_ _ر ك_ كذ نیقیلا )  قـح  باـتک (  رد  هّللا  همحر  یـسلجم  همـالع  هچنآ  هـب  مـینک  یم  اـفتکا  اـجنیا  رد  اـم  و 
هیلع يدـهم  جور  _ث خ_ يدا _ حا ناد ك_ه  ب_ هدو :  _ مر ف_ نآ .  ریغ  و  بقاث )  مجن  باـتک (  هب  دـنک  عوجر  تسا  لیـصفت 

 ) و ملـسم )  و (  يراخب )  حیحـص  زا (  لوص )  الا  عماج  رد (  هکناـنچ  دـنا  هدرک  تیاور  هرتاوتم  قرط  هب  هماـع  هصاـخ و  ار  مالـسلا 
نآ قح  هب  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  هریرهوـبا  زا  يذ )  _ مر ت_ و (  دواد )  _ي  با

_م ك_ه ير _د م_ نزر دو ف_ لزا ش_ _ت ن_ سا _ك  يدز _ت ن_ سا وا  تردـــق  تــسد  رد  مناـــج  هـــک  يدـــنوادخ 
، دـنک فرطرب  ار  هـیزج  دــشکب و  ار  اـهکوخ  دنکــشب و  ار  يرا  _پ_يا ن_ص_ یل _د پ_س چ_ لدا ب_شا _م ع_ ح_كا

لا ناد م_ لو ن_ك_ن_د و چ_ن_ يز ق_ب_ مـــــــــــــال چ_ي_ _ سا نا ب_ه غ_ي_ر  _ش_ يا زا  ي_ع_ن_ي  ( 81)
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ :  سپ  دنکن  لو  _ن_د و ك_س_ي ق_ب_ هد ار  لا  _د ك_ه م_ نادر ناوار گ_ ف_

دشاب امش  زا  امش  ماما  میرم و  دنزرف  امش  نا  رد م_ي_ دو  لزا ش_ _ت_ي ك_ه ن_ قو رد  دوب  دیهاوخ  هنوگچ  دومرف : ملـس  و 
(82  .) مالسلا هیلع  يدهم  ینعی 

هـلآ و هـیلع و  هـّللا  یلـص  اد  لو خ_ _ سر _ت ك_ه  سا هدر  _ت ك_ ياور _ر  زا ج_با مـل )  ص_ح_ي_ح م_س_ رد (  و 
سپ تمایق  زور  ات  دوب  دنهاوخ  بلاغ  در و  _ن_د ك_ هاو قح خ_ رب  هلتاقم  نم  تما  زا  يا  هفیاط  هتسویپ  دومرف : ملس 
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رب امـش  هن  تفگ  دهاوخ  وا  مینک ،  زامن  وت  اب  ایب  تفر  دهاو  نا خ_ _ش_ يا _ي_ر  ما سپ  میرم  رـسپ  یـسیع  دمآ  دـهاوخ  دومرف :
(83  .) تسا هتشاد  یمارگ  ار  تما  نیا  ادخ  هکنآ  يارب  دیریما  رگیدکی 

ترـــــــــــــضح _ت ك_ه  سا هدر  _ت ك_ ياور دو  _ن م_س_ع_ با زا  يذ  _ مر و ت_ دوادو )  _ با م_س_ن_د  رد (  و 
زور نآ  یلاعت  قح  هتبلا  زور  کی  رگم  دـشاب  هدـنامن  ایند  زا  رگا  هک  دو  _ مر مل ف_ هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر

رپ دشابم و  نم  مان  قفاوم  وا  مان  هک  ارم  تیب  لها  زا  ای  تما م_ن  زا  يدرم  زور  نآ  رد  دـنازیگنارب  هکنآ  ات  درک  دـهاوخ  ینالوط  ار 
زا يدرم  دوش  برع  هاشداپ  ات  ایند  دوشن  یضقنم  رگید  تیاور  هب  .دشاب و  هدش  روج  مل و  زا ظ_ رپ  هچنانچ  تلادع  زا  ار  نیمز  دنک 

(84) .دشاب نم  مان  قفاوم  شمان  هک  نم  تیب  لها 

زور _ي_ا م_گ_ر ي_ك  ند زا  _د  نا _ي ن_م_ قا _ر ب_ گا _د ك_ه  نا هدر  _ت ك_ ياور هر  _ ير _ هو _ با زا  و 
رذو _ با س_ن_ن  رد (  و  نم .  مان  اب  وا  مان  دشاب  قفاوم  هک  نم  تیب  لها  زا  يدرم  دوش  هاشداپ  ات  ار  زور  نآ  دـهد  لو  اد ط_ خ_
ملــس هـلآ و  هـیل و  هـّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  مــال ك_ه ح_ض_ _ سلا _ه  یل یل ع_ زا ع_ _ت  سا هدر  _ت ك_ ياور ( 

_ل ها زا  ار  يدر  اد م_ _د خ_ ناز _گ_ي_ نار _ت_ه ب_ بلا زور  رگم ي_ك  دـنامن  یقاب  راـگزور  رهد و  زا  رگا  هک  دومرف 
 ( دوادوبا ننس  رد (  اضیا  و  ( 85) .روج زا  دشاب  هدـش  رپ  هچنانچ  لد  زا ع_ ار  _ي_ن  مز ب_ي_ت م_ن ك_ه پ_ر ك_ن_د 

نادنزرف زا  نم  ترتع  زا  يدهم  هک  دومرف  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  هملس  ما  زا 
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يدهم هک  دومرف  ترـضح  هک  يردخ  دـی  _ع_ سو _ با زا  _د  نا هدر  _ت ك_ ياور يذ  _ مر دوادو و ت_ _ با و  تسا .  همطاف 
تلادــع طــسق و  زا  دــنک  وــلمم  ار  نــیمز  دـــشاب و  ینیب  هدیـــشک  _ي و  نا هدا پ_ي_ش_ ناد م_ن گ_ش_ _ نزر زا ف_

یم ام  هک  تفگ  دیعـسوبا  هک  دنا  هدرک  تیاور  زاب  .دـنک و  یهاشداپ  لاس  تفه  روج و  ملظ و  زا  دـشاب  هدـش  ولمم  هچ  _ نا چ_ن_
 ، ترضح نآ  زا  میدر  لا ك_ _د پ_س س_ؤ  سر اهتعدب ب_ه ه_م  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  زا  دعب  هک  میدیـسرت 

دمآ و دهاوخ  وا  دزن  هب  يدرم  سپ  دنک  یهاشداپ  لاس  هن  ای  لاس  جنپ  دمآ و  دهاوخ  نوریب  دوب  دهاوخ  يدـهم  نم  تما  رد  دومرف :
(86) .دوش رپ  شنماد  هک  دزیرب  شنماد  رد  رز  ردق  نآ  ترضح  نم ،  هب  نک  اطع  يد  يا م_ه_ تفگ  دهاوخ 

هیلع نیسح  دوخ  رسپ  هب  يزور  درک  رظن  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  قاحساوبا  زا  يذمرت )  س_ن_ن  رد (  و 
، درک مان  دیس  ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  هکنانچ  _ت  سا موق  رتهم  دیس و  نم ،  رسپ  نیا  دومرف : سپ  مالسلا 
قلخ و رد  وا  هب  تسا  هیبش  تقلخ و  رد  وا  هب  تسا  هیبش  دراد و  ار  امـش  ربمغیپ  ماـن  هک  دـمآ  دـهاوخ  نوریب  يدر  وا م_ بلـص  زا  و 

(87) .درک دهاوخ  تلادع  زا  رپ  ار  نیمز 

زا _ث  يد ح_ چ_ه_ل  _ت  سا _ه  ما ع_ رو  م_ش_ه_ _ي_ن  ثد م_ح_ زا  ك_ه  _ع_ي_م  نو _ با _ظ  فا ح_ و 
تر نآ ح_ض_ _م و ن_س_ب  سا لاو و  _ حا تافص و  رب  دنلمتشم  هک  ( 88  ) تسا هدرک  _ت  ياور نا  _ش_ يا حا  ص_ح_

لال یل ب_ن ه_ زا ع_ _ه_ا  نآ هل  زا ج_م_ و 
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یل لو ص_ _ سر تر  _ت ح_ض_ مد _ت_م ب_ه خ_ فر _ت ك_ه گ_ف_ت :  سا هدر  _ت ك_ ياور شرد  زا پ_
_م_ه طا تر ف_ درک و ح_ض_ یم  تقراــفم  اــیند  زا  ترــضح  نآ  هــک  _ي  تــلا رد ح_ مــل  هــلآ و س_ _ه و  یل هــّللا ع_

لوسر ترضح  دش  دنلب  ترضح  نآ  هیر  يادص گ_ نوچ  تسیرگ ،  یم  هتسشن و  ترضح  نآ  رس  دز  مال ن_ _ سلا _ه_ا  یل ع_
؟  تسا هدـش  وت  هیرگ  ثعاب  زیچ  هچ  همطاـف !  نم  هیبح  يا  دومرف : _ت و  شادر وا ب_ بناـج  هب  رـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 

ترـضح دـنیامنن ، نم  تمرح  تیاعر  دـنراذگ و  عیاـض  ارم  وت  زا  دـع  _ت ت_و ب_ ما _م ك_ه  سر م_ي ت_ تفگ :  همطاـف 
ار وا  سپ  ار  وت  ردـپ  نآ  زا  درک  راـیتخا  سپ  یندـش  علطم  نیمز  رب  دـش  علطم  ادـخ  هک  یناد  یمن  رگم  نم !  هبیبـح  يا  دوـمر : ف_

حاکن وا  هب  ار  وت  هک  نم  يوس  هب  درک  یحو  ار و  وت  رهوش  دیزگرب  دیدرگ و  علطم  رگید  راب  سپ  دوخ ، تلاسر  هب  دینادرگ  ثوعبم 
زا م_ا دـعب  يدـحا  هب  تسا و  هدادـن  ام  زا  شیپ  يدـحا  هب  هک  ار  تلـصخ  تفه  تسا  هدرک  اطع  ام  اد ب_ه  خ_ همطاف !  يا  منک . 

ردـپ اد و م_ن  يو خ_ قلخ ب_ه س_ نیرت  بوبحم  ادـخ و  رب  ناـشیا  نیرت  یمارگ  ناربـمغیپ و  متاـخ  من  م_ داد ، _د  هاو ن_خ_
نادیهش نیرتهب  ام  دیهش  و  تست ،  رهوش  وا  ادخ و  يوس  تسا ب_ه  ناشیا  نیرت  بوبحم  تسا و  ءایصوا  نیرتهب  نم  یـصو  ماوت و 

زا م_ا _ر ت_س_ت و  هو ش_ ع_م ]   ] رد و هز ع_م پ_ وا ح_م_ اد و  يو خ_ تسا ب_ه س_ ناـشیا  نیرت  بوـبحم  تسا و 
ادخ لا  ود ب_ _ك_ه  نآ _ت  سا
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ردار رد ت_و و ت_و و ب_ معرــسپ پ_ وا  دـهاوخ و  هـک  اـجره  هکئـالم  اـب  تـشهب  رد  دــنک  یم  زاورپ  هـک  تـسا  هداد  وا  هـب 
_ن ير نا ب_ه_ت_ _ش_ يا دناوت ح_س_ن_ي_ن و  رـسپ  ود  اهنآ  تما و  نیا  طبـس  ود  تسا  ام  زا  و  تس ،  _ر ت_ هو ش_

قح هب  همطاف !  يا  ناشیا ،  زا  تسا  رتهب  تسا  هدا  _ت_ سر قح ف_ هب  ارم  هک  ییادـخ  نآ  قح  هب  ناشیا  ردـپ  و  دنتـشهب ، ناناوج 
رد دش  دهاوخ  رهاظ  تما و  نیا  يدهم  دیسر  دهاوخ  مه  هب  نیسح  نس و  زا ح_ _ت ك_ه  سا هداتـسرف  قح  هب  ارم  هک  يدنوادخ 

مدرم دـنروآ  تراـغ  دوش و  هتـسب  اـه  هار  ددرگ و  _ر  ها دو و ف_ت_ن_ه ه_ا ظ_ جر ش_ جر و م_ زا ه_ اـیند پ_ر  هک  یتقو 
نآ رد  دنازیگنارب  ادخ  سپ  ار  يریپ  دـنک  میظعت  یکدوک  هن  یکدوک و  رب  دـنک  محر  يریپ  هن  یـضع ،  ب_ع_ض_ي ب_ر ب_
هب دیامن  مایق  دنـشاب و  قح  زا  لفاغ  ار ك_ه  _ي  _يا هلد ار و  تلالـض  ياه  هعلق  دـنک  حـتف  هک  ار  یـسک  ناشیا  نادـنزرف  زا  تقو 

ملظ و زا  رپ  هچناـنچ  تلادـع ،  زا  ار  _ي_ن  مز مدو و پ_ر ك_ن_د  ما ن_م_ نم ق_ي_ هچناـنچ  ناـمزلارخآ ،  رد  ادـخ  نید 
هب س_ب_ب نم  زا  وت  رب  تسا  رت  نابرهم  رت و  میحر  لج  زع و  يادخ  هک  نکم  هیرگ  شابم و  كانهودنا  همطاف !  يا  .دشاب  روج 
ار اد ت_و  و خ_ _ت ،  سا لد م_ن  رد  زا ت_و  يراد و م_ح_ب_ت_ي ك_ه  دز م_ن  _ي ك_ه ن_ تـــــــــــلز م_ن_
_ي ت_ر مار زا ه_م_ه گ_ تسا و م_ن_ص_ب_ش  رتگرزب  همه  زا  شبـسح  هک  یـسک  هب  _ت  سا هدر  _ج ك_ يوز ت_

_ت ب_ر سا مدر  _ن م_ ير _ي_م ت_ حر _ت و  سا
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 ] لا ادـخ س_ؤ  زا  نم  یهلا و  ماـکحا  هب  تسا  مدرم  نیرتاـنیب  هیوسلاـب و  تمـسق  رد  تـسا  مدرم  نـیر  لدا ت_ _ي_ت و ع_ عر
هیلع یلع  و  دـنوش ، قـحلم  نـم  هـب  هـک  نـم  تـیب  لـها  زا  _ي  لوا ك_س_ي ب_شا مدر ك_ه ت_و  ك_ _ت ]  ساو _ خرد
ردپ هب  هک  زور  جنپ  داتفه و  رگم  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  دعب  دنامن  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  دومرف  مالـسلا 

(89) .دیدرگ قحلم  دوخ 

ار ب_ه مـال  _ سلا هـیلع  يدــهم  ملــس ،  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلــص  ادــخ  لوـسر  هـک  دــیوگ : یــسلجم ]  _ه  مـال ع_  ] فـل م_ؤ 
لـــــسن زا  ردا  زا ج_ه_ت م_ _ك_ه  نآ يار  داد ب_ ود ن_س_ب_ت  مــــال ه_ر  _ سلا _ه_م_ا  یل ح_س_ن_ي_ن ع_

_ه یل ما ح_س_ن ع_ _ ما _ت_ر  خد مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  ردام  هک  اریز  تسا ؛  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح 
ما _ ما تر  زا ن_س_ل ح_ض_ _ت ك_ه  سا هدر  _ت ك_ ياور _گ_ر  يد _ث  يد دو و چ_ن_د ح_ مـــــال ب_ _ سلا
دیع _ سو _ با زا  _ي  نالو ار ط_ _ث  يد نیمه ح_ تسا  هماع  روهـشم  نیثدحم  زا  هک  ینطقراد  و  تسا .  مالـسلا  هیلع  نیـس  ح_

رد یـسیع  هک  تما  نیا  يد  _ت م_ه_ سا زا م_ا  دو : _ مر ترـضح ف_ هک  تسا  هتفگ  شرخآ  رد  تسا و  هدرک  تیاور  يردـخ 
 . تما نیا  يدهم  دیسر  دهاوخ  مه  هب  نیا  زا  هک  دومرف  مالسلا و  هیلع  نیسح  شود  رب  دز  تسد  سپ  درک ، دهاوخ  زامن  وا  بقع 

هرا _ن_د س_ت_ نا شیور م_ مالـسلا  هیلع  يدـهم  هک  تـسا  هدرک  تـیاور  یلهاـب  هماـماوبا  هفیذـح و  زا  میعنوـبا  _ض_ا  يا و 
_ت ياور و ب_ه  _ت ،  سا _ي  ها لا س_ي_ _ش خ_ كرا يور م_ب_ _ت  سار _ب  نا _ت و ب_ر ج_ سا نا  _ش_ خرد

شرس رب  رمع  نب  هّللادبع  تیاور  هب  تسا و  هدوشگ  شیاهنادند  فوع  نب  نمحرلادب  ع_
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ار وا  سپ  تسا  ادـخ  هـفیلخ  تـسا و  يدـه  _ن م_ يا درک ك_ه  دـهاوخ  ادـن  یکلم  شرـس  يـالاب  رب  درک و  دـهاوخ  هیاـس  يربا 
(90) .درک دهاوخ  زامن  مالسلا  هیلع  يدهم  رس  تشپ  مالسلا  هیلع  یسیع  دیعسوبا  هّللادبع و  نب  رباج  تیاور  هب  .دینک و  تعباتم 

يد رو م_ه_ رد ب_با ظ_ه_ تسا  هتـشون  یباتک  تسا  هماع  ياملع  زا  هک  یعفاش  فسوی  نب  دّـمحم  بلاطلا  هیاـفک  بحاـص  و 
قیرط ریغ  زا  ار  همه  نم  هک  تسا  هتفگ  و  ( 91  ) باب جنپ  تسیب و  رب  لمتشم  وا  _تا  مال مال و ص_ف_تا و ع_ _ سلا _ه  یل ع_

_ت ن_س_خ_ه سا _ه  ما هربتعم ع_ هروهشم  بتک  زا  هک  يوغب  دیعس  نب  نیـسح  هنـسلا )  حرـش  باتک  ما و (  هدرک  تیاور  هعیش 
فاـصوا زا  ثیدـح  جـنپ  نآ  رد  تسا و  هتـشون  نآ  رب  ناـشیا  ءاـملع  تازاـجا  هک  تسا  یـسلجم ]   ] ریقف دزن  نآ  زا  _م_ي  يد ق_

رد لا  _ حـلا ك_ه  حا )  م_ص_ب_ رد (  ءار  دو ف_ نـب م_س_ع_ نیــسح  تـسا و  هدرک  تـیاور  ناـشیا  حاحــص  زا  يدــهم 
زا هعیـش  ءاـملع  زا  یـضعب  تـسا و  هدرک  تـیاور  مالـسلا  هـیلع  يدـهم  جورخ  رد  ثیدـح  جـنپ  تـسا  لوادـتم  _ه  ما نا ع_ م_ي_
هدر _ن ب_با ن_ق_ل ك_ يا رد  _ث  يد ها و ش_ش ح_ _ه ص_د و پ_ن_ج_ ما هر ع_ ك_ت_ب م_ع_ت_ب_

مال و _ سلا _ه  یل يد ع_ ترـضح م_ه_ تدالو  رد  دنا  هدرک  تیاور  ثیدـح  رازه  زا  هدایز  هعیـش  هربتعم  بت  رد ك_ _ت و  سا
نیا رثــکا  تـسا و  مالــسلا  هـیلع  يرکــسع  نــسح  ما  _ ما _ت و ن_س_ل  سا _م  هدزاود ما  _ ما _ك_ه  نآ وا و  غ_ي_ب_ت 

ترـضح نآ  تدالو  يافخ  مهدزاود و  ماما  ات  مالـسلا  مهیلع  همئا  بیترت  هب  دنا  هداد  ربخ  هک  اریز  تسا ؛  زاجعا  هب  نورقم  ثیداحا 
ود غ_ي_ب_ت ار  تر  نآ ح_ض_ هکنآ  و 
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نیا عیمج  تایصوصخ و  ریاس  اب  دش  دهاوخ  دلوتم  یفخم  ترضح  نآ  هک  _ نآ لوا و  زا  _ر  تزارد _ي  نا دو ث_ _د ب_ هاو خ_
فنـصم بتارم  نیا  روـهظ  زا  شیپ  اـهلاس  هک  تسا  موـلعم  راـبخا  نـیا  رب  دنلمتـشم  عـقاو ش_د و ك_ت_ب_ي ك_ه  بـتارم 

نآ تدـالو  اـض  _ يا .دـیامن و  یم  ملع  هداـفا  رگید  تهج  نیدـنچ  زا  رتاوت  زا  رظن  عطق  راـب  _ خا _ن  يا پ_س  _ت ،  سا هد  ش_
تدالو تقو  زا  باجصا  تاقث  زا  ار  ترض  نآ ح_ رایـسب  تعامج  ندید  تداعـس و  اب  تدالو  نآ  رب  ریثک  عمج  عالطا  ترـضح و 

نیا زا  دعب  هچنانچ  تسا  روکذم  هماع  هصاخ و  هرب  رد ك_ت_ب م_ع_ت_ تسا  مولعم  زین  نآ  زا  دعب  يربک و  تبیغ  ات  فیرش 
(92  .) یلاعت هّللا  ءاش  نا  دش  دهاوخ  روکذم 

نافلاخم زا  يرایـسب  ناکلخ و  نبا  و  هوبنلا )  دهاوش  و (  لوئ )  _ سلا بلا  م_ط_ و (  _ه_م_ه )  ملا لو  ف_ص_ _ب (  حا و ص_
هدر _ت ك_ ياور _ي_تا ك_ه ش_ي_ع_ه  صو _ر خ_ص_ ار ب_ا س_يا تر  نآ ح_ض_ تدــالو  دوــخ  بـتک  رد 
مول زین م_ع_ ترـضح  نآ  تدالو  تسا  مولعم  ترـضح  نآ  راهطا  ءاـبآ  تدـالو  هچناـنچ  سپ  _د ؛ نا هدو  _د ن_ق_ل ن_م_ نا

تدـالو و لو غ_ي_ب_ت و خ_ف_يا  زا ط_ نا م_ي ك_ن_ن_د  _ فلا يدا ك_ه م_خ_ _ت_ب_ع_ سا _ت و  سا
اهنآ یفن  داعبتسا  ضحم  هب  دشاب  هدش  تباث  هعطاق  نیهار  هب ب_ هک  يروما  دنک و  یمن  هدیاف  ترضح  نآ  فیرش  لو ع_م_ر  ط_
هدنز هنوگچ  هدش  كاخ  هدیسوپ و  ياهناوختسا  هک  داعبتسا  ضحم  هب  دندومن  یم  داعم  راکنا  شیرق  رافک  هچنانچ  دومن ؛ ناوت  یمن 
هقباس مما  رد  هچنآ  هک  تسا  هدـش  دراو  هماع  هصاخ و  ثیداحا  رد  هدـش  عقاو  رایـسب  هقباس  مما  رد  نآ  لاثما  هکنآ  اب  دـش  ناوت  یم 

عقاو
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هکنآ ات  دوش  یم  عقاو  تما  نیا  رد  نآ  لثم  هدش  عقاو  هقباس  مما  رد  _چ_ه  نآ هک  تسا  هدش  دراو  هماع  هصاخ و  ثیداحا  رد  هدش 
دنناـم دـندش  علطم  ترـضح  نآ  تداعـس  اـب  تدـالو  رب  _ت  سا فور  نا م_ع_ _ش_ يا _م_ءا  سا ریثـک ك_ه  عمج  هدومرف و 

ترـضح تافو  ات  تدـالو  زا  دـعب  دوب و  ناـشیا  هیا  يءار ه_م_س_ رد س_ّر م_ن  يا ك_ه  هل  _ نو و ق_با _ همیکح خ_تا
رد ترضح  نآ  تدالو  تقو  رد  هک  یتازجعم  دندیسر و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  رایـسب  تعامج  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
راو _ نالارا ب_ح_ رد ك_ت_با (  و  _ت .  سا _ص_ا  حا دع و و  دح و  زا  هدایز  دش  رهاظ  ترـضح  نآ  ردام  نوتاخ  سجرن 

 . ما هدومن  ( 93) داریا رگید  لئاسر  و  نو )  _ي_ علاءال ج_ و (  ( 

مود تمسق 

هدرک تیاور  قا  _ح_ سا _م_د ب_ن  حا زا  حیحص  دنس  هب  هیوباب  نب  دّمحم  قودص  خیـش  هومرف :  نیقیلا )  قح  رد (  و ن_ي_ز 
منک لا  ؤس  ترـضح  نآ  زا  مت  _ ساو مال و م_ي خ_ _ سلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  تمدـخ  هب  متفر  تفگ :  هک  تسا 

_م_د! حا يا  دو ك_ه  _ مر لا ك_ن_م ف_ _ك_ه س_ؤ  نآ زا  ترـضح پ_ي_ش  دوـب ، دـهاوخ  یک  وا  زا  دـعب  ماـما  هک 
ات هدـینادرگن و  تجح  زا  یلاـخ  ار  نـیمز  لا ،  _ت ت_ا ح_ سا هدر  قـل ك_ ار خ_ مدآ  يزور ك_ه  زا  ياد ع_ز و ج_ل  خ_
زا ار  _ا  هال دنک ب_ عفد  وا  تکرب  هب  قلخ و  رب  دشاب  ادخ  تجح  هک  سک  زا  تشاذـگ  _د  هاو یلا ن_خ_ _ت خ_ ما زور ق_ي_

دوب دهاوخ  یک  سپ  هّللا !  لوسر  نبای  متفگ :  دـنایورب ، ار  نیمز  ياهتکرب  دتـسرفب و  نامـسآ  زا  ناراب  وا  ببـس  هب  نی و  _ مز _ل  ها
ماما و
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هـس و  دوب ]  ] هدراهچ بش  هام  دننام  شـشود  رب  یکدوک  دمآ و  نوریب  دش و  هنا  _ل خ_ خاد تساخرب و  ترـضح  وت ؟ زا  دعب  هفیلخ 
اد و ح_ج_ت ه_يا دزن خ_ یتسه  یمارگ  وت  هک  دوب  نیا  هن  رگا  نم و  زا  دعب  ماما  تسا  نیا  دـمحا ! يا  تفگ :  دومن و  یم  هلاس 
ملـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تینک  مان و  قفاوم  وا  تینک  ماـن و  دـنزرف  نیا  مدومن ،  یمن  ار ب_ه ت_و  _ن  يا وا 

_م_د! حا يا  _د ، هد ب_شا رو و س_ت_م ش_ زا ج_ _ك_ه پ_ر  نآ زا  دـعب  درک  دـهاوخ  تلادـع  زا  رپ  ار  نـیمز  تـسا و 
هک یندش  بئاغ  دـش  دـهاوخ  بیاغ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا ،  نینرقلاوذ  لثم  رـضخ و  _ت م_ث_ل  ما _ن  يا رد  وا  م_ث_ل 

لو ب_ه رب ق_ درادـب  تباث  ار  وا  ادـخ  هک  یـسک  رگم  ندـیدرگ  هارمگ  ندـش و  كـاله  زا  وا  تبی  زا غ_ _د  تیاـجن ن_ي_با
يا و هزجعم  اــیآ  مــتفگ :  .وا  جرف  لـــیجعت  يار  _ا ك_ن_د ب_ عد ار ك_ه  وا  اد  _د خ_ هد _ي_ق  فو وا و ت_ _ت  ما _ ما

حیـصف یبرع  تغل  هلب  _د و  مآ كدو ب_ه س_خ_ن  نآ ك_ پ_س  ددرگ ؟ نئمطم  نم  رطاخ  هک  دش  دناوت  یم  رهاظ  یتمالع 
_گ_ر ط_بل يد ند  _ يد زا  و ب_ع_د  اد ، نا خ_ _م_ن_ شد زا  هد  ماـقتنا ك_ش_ن_ نیمز و  رد  هّللا  هـیقب  مـنم  تـفگ : 

تمدخ هب  رگید  زور  رد  مدمآ .  نوریب  ترضح  نآ  تمدخ  زا  لاحشوخ  داش و  _م_د گ_ف_ت ك_ه  حا _ر م_ك_ن ،  ثا
ماعنا هک  هچنآ  هب  نم  رورس  دش  میظع  ملس ،  هلآ و  _ه و  یل هّللا ع_ یل  هّللا ص_ لو  _ سر _ن  ي_با متفگ :  متفر و  ترـضح  نآ 

 ، نم رب  يدرک 
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لو نآ س_ن_ت ط_ دو ك_ه  _ مر ترضح ف_ تسیچ ؟  دوب  دهاوخ  تجح  نآ  رد  هک  نینرقلاوذ  رضخ و  تنس  هک  نک  نایب 
دهاوــــخ لوــــط  وا ب_ه  غ_ي_ب_ت  هـــّللا ،  لو  _ سر _ن  ي_با گ_ف_ت_م :  _م_د ، حا يا  _ت  سا غ_ي_ب_ت 

زا _د  ندر _ گر _ي_د ك_ه ب_ ما _ج_ نا _د  هاو لو خ_ ردـق ب_ه ط_ نآ  نـم  راـگدرورپ  قـح  هـب  یلب  دوـمرف : دــیماجنا ؟
دـهع و یلاعت  قح  هک  یـسک  رگم  قح  نید  رب  دـنامن  یقاب  دنـشاب و  وا  تماـما  لـئا ب_ه  _ه_ا ك_ه ق_ نآ _ث_ر  كا _ن  يد

ناـمیا حور  هب  دـی  ار م_ؤ  وا  دـشاب و  هتـشون  ار  ناـمیا  عنـص  ملق  هب  وا  لد  رد  دـشاب و  هـتفرگ  وا  زا  قاـثی  زور م_ رد  ار  اـم  تیـالو 
ریگب سپ  وا  ياهبیغ  زا  تسا  یبیغ  وا و  ناهنپ  ياـهزار  زا  تسا  يزار  تسا و  ادـخ  هبیرغ  روما  زا  نیا  دـمحا ! يا  .دـشاب  هدـینادرگ 

ام قیفر  نییلع  رد  تماـیق  زور  اـت  شاـب ،  نا  _ گد هل ش_ك_ر ك_ن_ن_ زا ج_م_ راد و  ناـهنپ  مدرک و  اـطع  وت  هب  هک  هچنآ 
(94  .) یشاب

_ه یل يرکـسع ع_ ترـضح  تمدـخ  هب  يزور  تفگ :  هک  تسا  هدرک  تـیاور  شوـقن  بو ب_ن م_ زا ي_ع_ق_ _ض_ا  يا و 
هتخ _ يوآ نآ  ها  _ گرد يا ب_ر  هدر  هک پ_ دوب  يا  هرجح  نآ ،  تسار  بناج  زا  دندوب و  هتسشن  هاگتخت  يور  رب  متفر  مالـسلا 

_ت_م شادر نو ب_ چ_ رادر ، ار ب_ هدر  پ_ دو : _ مر ف_ وت ؟ زا  دـعب  تماـما  رما  بحاـص  تسیک  نم !  دیـس  يا  متفگ :  دوـب 
نیبج اب  هلاس  هد  ای  دشاب  هلاس  تشه  _س_ت  _ب_ا م_ي ب_يا ير دوب و ت_ق_ ربش  جنپ  شتماق  هک  دمآ  نوریب  یکدو  ك_

یلاخ شیور (  تسار  ّدخ  رب  هدیچیپ و  ياهوناز  يوق و  ياهتسد  نا و  _ش_ خرد ياه  هدید  دیفس و  يور  هداشگ و 
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نآ پ_س  امـش ، ماما  تسا  نیا  دومرف : ترـضح  تسـشن  دوخ  راوگرزب  ردـپ  نار  رب  _د و  مآ _ت  شاد یلکاـک ب_ر س_ر  و  ( 
_ت سا هد  رر ش_ رو ت_و م_ق_ يارب ظ_ه_ هک  مولعم  تقو  ات  ورب  یمارگ !  دنزرف  يا  دومرف : ترـضح  تساخرب  كدو  ك_

يا دو : _ مر ف_ تر  ح_ض_ پ_س  ش_د ، هر  ح_ج_ _ل  خاد ت_ا  مدر  ك_ م_ي  ن_ظ_ر  وا  ب_ه  پ_س  . 
 . مدیدن هرجح  رد  ار  سک  چـیه  مدـیدرگ  مدـش و  لخاد  تسا ،  هر  _ن ح_ج_ يا رد  ن_ظ_ر ك_ن ك_ي  بو !  ي_ع_ق_

(95)

ترضح دنتفگ  همه  هک  هدرک  تیاور  يرمع  نامثع  نب  دّمحم  بویا و  نب  دّمحم  هیواعم و  نب  دّمحم  زا  حیحـص  دنـس  هب  اض  _ يا و 
میدوب و رفن  لهچ  میدوب و  ترضح  نآ  لزنم  رد  ام  دومن و  ام  هب  ار  مالسلا  هیلع  بحاص  ترضح  دوخ  رـسپ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 

كاله هک  نم  زا  دـعب  دـیوش  یم  هدـنکارپ  دـییامنب و  وا  تعاـطا  امـش ، رب  نم  هفیل  زا م_ن و خ_ دـعب  امـش  ماـما  تسا  نیا  تفگ : 
كدنا زا  دعب  میدـمآ و  نوریب  ترـضح  نآ  تمدـخ  زا  سپ  .دـید  دـیهاوخن  ار  وا  زور  نیا  زا  دـعب  دوخ و  نید  رد  دـیهاوخ ش_د 

(96) .دومن تقرافم  ایند  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ترضح  يزور 

میهاربا نب  دّمحم  زا  حیحص  ياهدنس  هب  نارگید  یسربط و  یسوط و  خیـش  قودص و  خیـش  هدومرف :  نیقیلا )  قح  رد (  و ن_ي_ز 
هب دیاش  هکنآ  دـصق  هب  مدرک  جـح  تسیب  تفگ :  هک  _د  نا هدر  _ت ك_ ياور رایزهم  نب  میهاربا  نب  یلع  زا  یـضعب  رایزهم و  نب 

یس هک ك_ مدینش  ییادص  مدوب  هدیباوخ  دوخ  باوختخر  رد  یبش  دشن ، رسیم  مسرب  مالسلا  هیلع  رم  الا  بحاص  ترضح  تمدخ 
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مد راد ش_ .دیــسر پ_س ب_ي_ یهاوـخ  دوـخ  ناـمز  ماـما  تمدـخ  هـب  هـک  جـح  هـب  اـیب  لاـسما  راـیزهم ! دــنزرف  يا  تـفگ : 
يارب زا  مدرک و  حبص  زامن  دش  علاط  حبص  ات  مدوب  تدابع  لوغـش  _ت_ه م_ سو لا و پ_ي_ _ح_ شو _ن_كا و خ_ حر ف_

_ل خاد نو  مد چ_ هار ش_ _ه  جو مد و م_ت_ _ي_ نا _ سر _ي_ق چ_ن_د ب_ه ه_م  فر مدـــمآ و  نوریب  قـــیفر  بـــلط 
هتسویپ مدومن و  رایسب  يوجتس  مدش و ج_ همظعم  هکم  هجوتم  زاب  دیـسرن  نم  هب  يربخ  مدومن و  رایـسب  سـسجت  مدش  _ه  فو ك_

را م_ي _ت_ظ_ نا مار  _ حـلاد رد م_س_ج_ زا ش_ب_ه_ا  یبـش  هکنآ  اـت  مدوب  رکفتم  ددرتـم و  يدـیماان  يراودـیما و  ناـیم 
عر مو و ب_ه ت_ض_ فاو ش_ لو ط_ دو م_ش_غ_ توـل ش_ رود م_ك_ه م_ع_ظ_م_ه خ_ مد ك_ه  ك_ش_ي_
دو م_ق_ص_ ار ب_ه ك_ع_ب_ه  م_ لا ك_ن_م ك_ه  س_ؤ  لاوز  هد ب_ي  زا ب_خ_ش_ن_ لا  _ت_ه_ با و 

تحـالم اـب  ناوج  ها  _ گا مد ن_ فاو ش_ دـش م_ش_غ_ل ط_ توـل  نو خ_ چ_ _ي ك_ن_د ، _ن_م_يا هار _ش  يو خ_
هدنکفا شود  رب  ار  يرگید  هتسب و  رمک  رب  یکی  دوب  هدیشوپ  ین  در ي_م_ ود ب_ هک  مدید  فاوط  رد  ار  ییوبشوخ  ییورـشوخ و 

؟  يرهـش مادـک  زا  هک  دومرف  دومن و  تاـفتلا  نم  بناـج  هب  مدیـسر  وا  کـیدزن  نوـچ  هدـینادرگرب ،  رگید  شود  رب  ار  ادر  فرط  و 
ار وا  اد  خ_ گ_ف_ت :  _ل ش_د ، صاو _ي  هلا تمحر  هب  وا  متفگ :  یـسانش ؟  یم  ار  بیـضخلا  نبا  دومرف : زاوـها ، زا  متفگ : 
را م_ي نآر ب_س_ي_ توـال ق_ دا و ت_ _س_ت_ يا یم  تداـبع  هـب  اهبــش  تـشاد و  یم  هزور  اـهزور  رد  دـنک  تـمحر 

يا يدـمآ  شوـخ  دوـمرف : منآ ،  نم  متفگ :  یـسانش ؟  یم  ار  راـیزهم  نب  یلع  تـفگ :  دوـب ، اـم  ناـیلاوم  نایعیـش و  زا  دو و  ن_م_
نآ يدرک  هچ  متفگ :  نسحلاوبا ، 
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: دو _ مر ف_ _ت ،  سا نم  اب  متفگ :  دوب ؟ مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  وت و  نا  رد م_ي_ ار ك_ه  _ت_ي  مال ع_
رگید تیاور  هب  ودـندوب  هدرک  شقن  یلع  دّـمحم و  نآ  رب  هک  ار  ییوکین  رتـشگنا  مدروآ  نوریب  سپ  نم ،  يوـس  هب  روآ  نوری  ب_

تمحر ادخ  تفگ :  دش ، رت  شیاه  هماج  هک  تسیرگ  ردق  نآ  داتفا  نآ  رب  شرظ  نوچ ن_ دوب  نآ  شقن  یلع  ای  دّمحم و  ای  هّللاای و 
اب یلعا  سودرف  رد  ار  وت  یلاـعت  قح  يدوب  ماـما  ردـپ  يدوب و  ناـماما  دـنزرف  يدوب و  لداـع  ماـما  وت  هک  دّـمحموبا  يا  ار  وـت  دـنک 
یم بلط  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دنزرف  متفگ :  يراد ؟  بلطم  هچ  جح  زا  دعب  تفگ :  سپ  .دـینادرگ  نکاس  تناردـپ 

وش رفس  يایهم  دوخ و  لزنم  هب  ورب  تسا  هدات  _ سر يو ت_و ف_ ار ب_ه س_ وا م_ يا و  هدیـسر  دوخ  بلطم  هب  تفگ  میامن ، 
 . یسر یم  دوخ  بلطم  هب  هک  رماع  ینب  بعش  يوس  ایب  درذگب  بش  ثلث  نوچ  راد و  یفخم  و 

هناور بعـش  يوس  هب  مدـش و  راوس  سپ  تشذـگ  بش  ثلث  ات  مدوب  هشیدـنا  نیا  رد  متـشگرب و  دوخ  هناخ  هب  تفگ  رایزهم  _ن  با
وت هک  وت  لاح  هب  اشوخ  يدمآ و  شوخ  _د گ_ف_ت :  يد ار  نوچ م_ مدید  اجنآ  رد  ار  ناوج  نآ  مدیسر  بعـش  هب  نوچ  مدش 

میدیـسر فئاط  هبقع  نییاپ  هب  نوچ  تشذگ و  تافرع  هب  ینم  زا  مد ت_ا  _ه ش_ ناور وا  هارمه  سپ  .دـنداد  تمزالم  تصخر  ار 
ار بش  هلفان  وا  اب  سپ  نک .  زامن  هیهت  وش و  هدایپ  نسحلاوبا !  يا  تفگ : 
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هب ور  تفر و  هدجـس  هب  زامن  زا  دعب  تفگ و  زامن  مالـس  سپ  مدرک  ادا  رـصتخم  ار  حبـص  زامن  سپ  دش  علاط  حبـص  مدروآ و  اج  هب 
زبس هعقب  مدرک  رظن  نوچ  ینی ؟  يزیچ م_ي ب_ نک  رظن  تفگ :  متفر ،  هبقع  يالاب  ات  مدش  راوس  نم  دـش و  راوس  دـیلام و  كاخ 

همیخ مدرک  رظن  نوچ  ینیب ؟  یم  يزی  _گ چ_ ير يالا ت_ّل  رظن ك_ن ب_ تفگ :  تشاد ،  رایسب  هایگ  هک  مدید  ار  یمرخ  و 
نـشور تا  هدید  تسا  اجنیا  رد  اهزورآ  ياهتنم  تفگ :  دوب ، هدرک  نشور  ار  يداو  نآ  نامـسآ و  مامت  نآ  رون  هک  مدـید  وم  زا  يا 

رد _ر ب_ي_ا ك_ه  يز _ب ب_ه  كر زا م_ _ت_ي_م گ_ف_ت :  فر نور  زا ع_ق_ب_ه ب_ي_ نو  چ_ داـــــــب ،
 ، نک اـهر  ار  نآ  رادرب و  رتـش  راـهم  زا  تـسد  تـفگ :  میدـمآ ،  ریز  هـب  بـکرم  زا  نوـچ  .دوـش  یم  لـیلذ  یبعـص  ره  اـج  _ن_ يا
نآ _ل  خاد _ت ك_ه  سا _ي  مر ح_ _ن  يا گ_ف_ت :  مراذ ؟  ار ب_ه ك_ي ب_گ_ _ه  قا ن_ گ_ف_ت_م : 

مدیـسر هرونم  هرهطم  همیخ  کیدزن  هب  ات  متفر  وا  تمدخ  رد  سپ  .ادـخ  یلو  رگم  دور  یمن  نوریب  ادـخ و  یلو  رگم  دوش  ن_م_ي 
.دنداد تصخر  ار  وت  وت ، لاح  اشوخ  تفگ :  دمآ و  نوریب  ینامز  كدنا  زا  دعب  مریگب ،  تصخر  وت  يارب  ات  شاب  اجنیا  تفگ : 

هدن و _ك_ فا يور ن_م_د  رب  یخرس  عطن  تسا و  هتسشن  يدمن  يور  رب  ترـضح  نآ  مدید  مدش  _ل خ_ي_م_ه  خاد نو  چ_
زا هدراهچ ،  بش  هام  دننام  مدرک  هدهاش  _ي م_ يور داد ، داوج  نم  مالس  زا  رتهب  مدرک  مالس  تسا  هداد  هیکت  تسوپ  زا  یشلاب  رب 
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رگیدکی هب  هدیـشک و  کیراب  ياهوربا  اب  یناشیپ  هداشگ  لئام ،  لوط  هب  یکد  _ نا هاتوک  هن  دنلب و  رایـسب  هن  اربم ، تهافـس  شیط و 
ب_ر لا ،  نسح و ج_م_ تیاهن  رد  هدـماینرب  راومه و  ور  ياه  هنوگ  هدیـشک و  ینیب  هداـشگ و  هایـس و  ياـهم  هتـسویپ و چ_ش_

دوب شرـس  رب  یهایـس  يوب  ربنع  يوم  دشاب و  هاتفا  هرقن  هحفـص  رب  هک  یکـشم  ( 97  ) تاتف دـننام  دوب  یلاخ  شت  _ سار _ه  نو گ_
اـیح و راـقو و  هنیکـس و  تیاـهن  اـب  ناـشخرد  هراتـس  دـننام  دوب  عطاـس  روـن  شیناروـن  یناـشیپ  زا  هخیوآ ،  شوـگ  همرن  هب  کـیدزن 
تقشم و تیاهن  رد  ساب  _ علا ینب  تلود  رد  ناشیا  هک  مدرک  ضرع  دیسرپ ، نم  زا  ار  نایعیش  کی  کی  لاوحا  سپ  اقل ، ح_س_ن 
_ي_د و نا م_ي ب_شا _ش_ يا کـلا  هـک ش_م_ا م_ دوـب  دـهاوخ  يزور  دوـمرف : .دـننک  یم  یناگدـنز  ینراوـخ  تلذــم و 

گرم نیمز  زا  موشن  نکاس  هک  تسا  هتفرگ  دـهع  نم  زا  مردـپ  دومرف : سپـس  دنـشاب ، یم  لیلذ  _ت ش_م_ا  سد رد  نا  _ش_ يا
را ك_ن_ ب_ر  _ك_ه  نآ ت_ا  _د  ب_شا _ا  ها ج_ _ن  ير _ ترود و  ت_ر  نا  پ_ن_ه_ ك_ه  _ي  ج_يا رد 
يا تفگ  نم  هب  و  موش ،  رهاظ  ات  دـیامرف  تصخر  یلاعت  قح  هک  یماگنه  ات  لاهج  نادرمتم  لالـض و  _ل  ها دـیاکم  زا  _م  ب_شا
قح تجح  دـنیامن و  وا  يوری  مدر پ_ هک م_ یماما  یتجح و  زا  دراذـگ  یمن  یلاخ  ار  دابع  تاقبط  دالب و  لها  یلاعت  قح  دـنزرف ،
يار ار ب_ _د ت_و  هدر ب_شا _ي ك_ه م_ه_ي_ا ك_ نآ ت_و  یمارگ !  دــنزرف  يا  .دــشاب  ماـمت  قـلخ  رب  وا  هـب  یلاـعت 

 . نیلضم هرئان  ءافطا  نید و  يادعا  لطاب و  _ت_ن  خاد _ نار ن_ش_ر ح_ق و ب_

نیمز و زا  شاب  ناهنپ  ياهاج  مزالم  پ_س 
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_ت و _ل ط_عا ها _يا  هـلد ناد ك_ه  _ي و ب_ زا ت_ن_ه_يا ار  وـت  دوـبن  دــهاوخن  تـشحو  نیملاـظ و  دـالب  زا  شاــب  رود 
ناـشیا دــننک و  زاورپ  هنایــشآ  يوـس  هـب  هـک  ناــغرم  دــن  _ نا يو ت_و م_ دو ب_ه س_ _د ب_ هاو _ل خ_ صــال م_يا _ خا

یلا دز ح_ق ت_ع_ _د و ن_ نا _ل  یلذ نا  _ فـــــــلا _ت م_خ_ سد رد  _ر  ها _د ك_ه ب_ه ظ_ ند _ي چ_ن_ هور گ_
یم ناشیا  راثآ  زا  نید  طابنتـسا  دنا و  هدز  تیب  لها  تعباتم  ناماد  رد  گنچ  دـنا و  تعانق  _ل  ها _د و  نز _ يز _ي و ع_ مار گ_

رب دنیامن  ربص  هکنآ  هب  تسا  هدینادرگ  صوصخم  ار  ناشیا  ادـخ  دـنیامن و  یم  نید  يادـعا  اب  تجح  هد ب_ه  _ ها دـنیامن و م_ج_
روما دراوم  رداصم و  رب  نک  ربص  دنزرف ! يا  .دندرگ  زئاف  يدبا  تزع  هب  رارق  راد  رد  هکنآ  ات  دنـشک  یم  نید  نافلاخم  زا  هک  اهتلذم 

وت رـس  رب  مزمز  میطح و  نیبام  رد  دیفـس  تایار  درز و  ياهملع  دـنادرگ و  رـسیم  ار  تلود ت_و  بابـسا  یلاـعت  قح  هکنآ  اـت  دوخ 
_ن_د و ب_ا ت_و وت ب_ي_يا يوس  هب  دوس  الارجح  کیدزن  تافاصم  صالخا و  لها  زا  جوف  جوف  دیآرد و  نالو  ب_ه ج_

هزیکاپ ناشیا  ياهلد  قافن و  یگدولآ  زا  دـشاب  كاپ  ناشیا  تنیط  هک  دنـشاب  یعمج  ناـشیا  دوس و  ـالارجح  یلاوح  رد  دـننک  تعیب 
تقو نآ  رد  نیلضم و  ياه  هنتف  عفد  رد  دنشاب  بلصتم  نید و  لوبق  يارب  _د  مر ب_شا ناشیا ن_ عیابط  قاقـش و  تساجن  زا  دشاب 

دزاد و _ نار نیمز ب_ زا  ار  نایغط  ملظ و  وت  اب  یلاعت  قح  دشاب و  ناشخرد  قح  حبص  _د و  يارا _ن ب_ي_ يد قئادح م_تل و 
دوخ ياه  _ نا _ي_ شآ هب  نیبم  نید  عیارش  ناغرم  دوش و  رهاظ  نا  فار ج_ه_ _ طا رد  نا  _ ما _ن و  ما ب_ه ج_ه_ت 
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نیا رد  هچنآ  دـیاب  هک  دومر  تر ف_ .دـنادرگ پ_س ح_ض_ باداش  زبسرـس و  ار  تلم  نیتاسب  رفظ  حـتف و  راـطما  دـندرگرب و 
.دنشاب تناما  افو و  قدص و  لها  زا  هک  یعمج  هب  رگم  ییامنن  راهظا  يراد و  ناهنپ  تشذگ  سلجم 

هل _ل م_ش_ك_ مد و م_س_يا _ نا تر م_ نآ ح_ض_ _ت  مد رد خ_ زور  چ_ن_د  را گ_ف_ت :  _ يز _ن م_ه_ با
مییامن و تدواـعم  دوخ  لـها  دو ك_ه ب_ه  _ مر _ص ف_ خر ار م_ ها م_ _گ_ نآ مدو  لا ن_م_ نآ ج_ن_با س_ؤ  زا  ار 

سا _م_ تـلا مدر و  تر ب_ نآ ح_ض_ _ت  مد هـب خ_ هیدــه  هـب  متــشاد  دوـخ  اـب  مـهرد  رازه  هاـجنپ  زا  هداــیز  عادو  زور  رد 
_ت نا _ت_ع_ سا دو : _ مر دو و ف_ _ن_د ت_ب_س_م ن_م_ _يا مر لو ف_ مدو ك_ه ق_ب_ را ن_م_ ب_س_ي_
رد رایـسب  ياـعد  و  يراد .  شیپ  رد  يزارد  هار  هک  دوخ  نطو  يوس  هب  _ش_ت_ن  گر رد ب_ لا  _ن م_ يا يو ب_ه  ب_ج_

(98  .) تسا رایسب  باب  نیا  رد  رابخا  تیاکح و  و  نطو ،  يوس  هب  متشگرب  دومن و  نم  قح 

تسا هدشرداص  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  زا  هک  تاداع  قراوخ  تارهاب و  تازجع  رد م_ مرا :  ف_ص_ل چ_ه_

ییالط هزیرگنس 

رایـسب تر  نآ ح_ض_ دز  باون ن_ صاوخ و  ددرت  نامز  يرغـص و  تبیغ  مایا  رد  هدـش  لقن  ترـضح  نآ  زا  هک  یتازجعم  نادـب 
.دوش یم  افتکا  نآ  زا  یلیلق  رکذ  هب  مرجال  تسین  طسب  شیاجنگ  ار  باتک  نیا  نوچ  تسا و 

_ل ها زا  يدر  م_ زا  _د  نا هدر  _ت ك_ ياور نار  _گ_ يد و  يد  _ نوار ق_ط_ب  و  _ن_ي  یل ش_ي_خ ك_ لوا _ 
ام _ك  يدز یناوـج ن_ میدوـب  هتـسشن  تاـفرع  فـقوم  رد  متفر و  جـح  هب  _ي_ق_ي  فر ب_ا  نـئاد ك_ه گ_ف_ت :  م_
رثا تشاد و  اپ  رد  يدرز  لعن  دیزرا و  یم  ران  _ يد هاجنپ  دص و  ار  اهنآ  میدرک  تمیق  هک  دوب  هدیشوپ  ییادر  يرازا و  دوب و  هتسشن 

در لا ك_ ؤس  ام  زا  یلئاس  سپ  دوبن  رهاظ  وا  رد  رفس 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 2210 

http://www.ghaemiyeh.com


يز چ_ي_ _ي_ن  مز زا  ناو  ج_ در  ك_ لا  س_ؤ  وا  زا  و  _ت  فر ناو  ج_ نآ  _ك  يدز ن_ _م  يدر ك_ در  ار  وا 
بئا زا م_ا غ_ _ت و  سا _ خر ناو ب_ دو ج_ را ن_م_ _يا ب_س_ي_ عد ار  وا  لــــــئا  س_ داد ، وا  _ت و ب_ه  شادر ب_

ب_ه م_ا يدوـمن ؟  اـعد  ار  وا  ردـق  نآ  هـک  داد  وـت  هـب  زیچ  هـچ  ناوـج  نآ  هـک  میدیــسرپ  وا  زا  میتـفر و  لـئا  دز س_ .د ن_ ش_
دوخ قیفر  هب  دوب ، لاقثم  تسیب  میدرک  نزو  نوچ  تشاد  اه  هنادند  گیر  دننا  یئال ك_ه م_ هز ط_ _ ير دو س_ن_گ_ ن_م_

تافرع عیمج  رد  میتفر و  سپ  .دـش  الط  هزیرگنـس  وا  زاجعا  هب  هک  اریز  میتسناد ؛  یمن  ام  دوب و  ام  دزن  ام  يالوم  ام و  ماما  هک  متفگ 
: دنتفگ دوب ؟ یک  درم  نیا  هک  هنیدم  هکم و  لها  زا  دـندوب  وا  رود  رد  هک  یتعامج  زا  مید  _ي_ سر پ_ میتفاین ،  ار  وا  میدـیدرگ و 

(99) .دیآ یم  جح  هب  هدایپ  لاس  ره  يولع  تسا  یناوج 

مق مکاح  تیاکح 

نب نـسح  سل  رد م_ج_ يزور  تـفگ :  هـک  تـسا  هدرک  تـیاور  قرتـسم  نـسح  زا  جـئارخ )  رد (  يد  _ نوار ق_ط_ب  مود _ 
دش و روکذم  ترضح  نآ  تبیغ  مالسلا و  هیلع  رم  الا  بحاص  ترضح  هیحان  نخـس  اجنآ  رد  مدوب  هلودلارـصان  نادمح  نب  هّللادبع 
 ، متفگ یم  ار  نانخس  نامه  زاب  نم  دش و  سلجم  لخاد  نیسح  نم  يوم  لا ع_ نیا ح_ رد  نانخـس ،  نیا  هب  مدرک  یم  ءازهتـسا  نم 
ار مق  تمو  _ك_ه ح_ك_ نآ _ن ب_با ت_ا  يا رد  _ت_م  شاد ار  دا ت_و  _ت_ق_ عا نم ن_ي_ز  دـنزرف ! يا  تـفگ : 

دنتشک یم  ار  وا  تفر  یم  هک  یمکاح  ره  و  دندوب ، هدش  یصاع  هفیلخ  رب  مق  لها  هک  یتقو  رد  دنداد  نم  هب 
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 ، _ت_م فر را  هب ش_ك_ مدیسر  زرط  هیحان  هب  نوچ  دنداتـسرف  مق  يوس  هب  دنداد و  نم  هب  يرکـشل  سپ  دندرک  یمن  تعاطا  و 
ناور نا ن_ه_ر  رد م_ي_ مد  _ي_ سر ير  هب ن_ه_ اـت  متفر  رود  رایـسب  متفر و  نآ  یپ  زا  تفر  رد  هب  نـم  شیپ  زا  يراـک  ش_

زخ همامع  راوس و  یبهـشا  بسا  رب  دش و  ادی  يراو پ_ لا س_ نیا ح_ رد  دش  یم  رتشیب  نآ  تعـسو  متفر  یم  دـنچ  ره  مد و  ش_
ریما ارم  نیـسح و  يا  تفگ :  نم  هب  تشاد  اـپرب  خرـس  هزوم  ود  دومن و  یمن  نآ  ریز  رد  شیاهمـشچ  ریغ  هب  تشاد و  رـس  رب  يزبس 

ینک و س_ب_ك م_ي یم  بـیغ  ارچ  تــفگ :  درب ، ارم  ماــن  ریقحت  يور  زا  هــکلب  درکن  داــی  زین  تــینک  هــب  تــف و  ن_گ_
زا هک  مدوب  یتعاجش  راقو و  بحاص  نم  و  یهد ؟  یمن  ام  باون  باحـصا و  هب  ار  تلام  سمخ  ارچ  ار و  ام  هی  _ حا يرا ن_ ش_م_
 : تـفگ يدو ،  _ مر _چ_ه ف_ نآ يا س_ي_د م_ن  _م  یم ن_م_يا مـتفگ :  مدـیزرلب و  وا  نخــس  زا  مدیــسرت ،  یمن  يزیچ 

يو و _ل ش_ه_ر ش_ خاد لادـج  لاـتق و  تقـشم  نودـب  یناـسآ  هب  يدـیدرگ و  نآ  هجوـتم  هک  یعـضوم  نآ  هـب  یـسرب  هاـگره 
: دومرف سپ  منک ،  یم  تعاـطا  مدینـش و  متفگ :  ناـسرب ،  شقحتـسم  هب  ار  نآ  سمخ  ینک  یم  بسک  هچنآ  ین  ك_س_ب ك_

اجک هب  متـسنادن  دیدر و  بئا گ_ زا ن_ظ_ر م_ن غ_ _ه ش_د و  ناور دینادرگ و  ار  دوخ  بسا  نانع  و  حالـص .  دشر و  اب  ورب 
سرت متفاین .  مدرک و  بلط  را  ار ب_س_ي_ وا  پچ  تسار و  بناج  زا  تفر و 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 2212 

http://www.ghaemiyeh.com


دوخ و رطاخ  زا  مدرک  شومارف  مدرکن و  لقن  ار  _ت  _ن ح_ك_يا يا دوخ و  رکـسع  يوس  هب  متـشگرب  دش و  هدایز  نم  بعر  و 
دـندمآ و نوریب  نم  يوس  هب  مق  لها  درک ، مهاوخ  هبراحم  ناـش  _ يا _ت_م ك_ه ب_ا  شاد ناـمگ  مدیـسر و  مق  رهـش  هب  نوچ 
يو م_ا ییام و ب_ه س_ زا  وت  نوچ  میدرک و  یم  هبراحم  وا  اب  دمآ  یم  ام  يوس  هب  بهذم و  رد  دوب  ام  فلاخ  هکره م_ دـنتفگ 
_ي_ر ش_ه_ر بد _ل ش_ه_ر ش_و و ت_ خاد _ت_ي ن_ي_س_ت  فــــــلا نا م_ا و ت_و م_خ_ يا م_ي_ هد  _ مآ
_چ_ه نآ زا  هدا  _ يز را  لاو ب_س_ي_ _ ما مدــــنام و  مــــق  رد  یتد  م_ _ي ب_ك_ن ،  هاو ب_ه ه_ر ن_ح_و ك_ه خ_
_ت م_ن مذ _د و م_ ندر لاو م_ن ح_س_د ب_ _ ما ترثـک  نم و  رب  هفیلخ  يارما  سپ  مدرک  عم  _ت_م ج_ شاد _ع  قو ت_
متفر و هفیلخ  هناخ  هب  لوا  دادغب و  يوس  هب  متشگرب  در و  لز ك_ ار ع_ _ك_ه م_ نآ _د ت_ا  ندر _ف_ه ك_ یل دز خ_ ن_
_ن يا رد  .د  _ ند _ مآ ند م_ن م_ي  _ يد مدر ب_ه  _ش_ت_م و م_ گر دو ب_ _ه خ_ نا مدرک و ب_ه خ_ مالـــــس  وا  رب 

نیا زا  نم  درک ، هیکت  نم  یتشپ  رب  تسـشن و  نم  دنـسم  يور  رب  تشذگ و  مدرم  همه  زا  دـمآ و  يرمع  نامثع  نب  دّـمح  لا م_ ح_
_ت ن_م_ي كر دو و ح_ وا ن_ش_س_ت_ه ب_ دنتفر و  یم  دندمآ و  یم  مدرم  هتـسویپ  مدمآ و  مشخ  هب  رایـسب  وا  تکرح 

نایم تفگ :  دـمآ و  نم  کیدزن  هب  سلجم م_ن_ق_ض_ي ش_د  نوچ  دـش  یم  هدایز  وا  رب  نم  مشخ  تعاـس  هب  تعاـس  درک ،
میدرک افو  دوخ  هدعو  هب  ام  هک  دیوگ  یم  رهن  بهشا و  بسا  بحاص  تفگ :  وگب ، متفگ :  ونشب ، تسه  يرس  وت  نم و 
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ار شتـسد  متـساخرب و  سپ  مراد  یم  تنم  ناـج  هب  منک و  یم  تعاـطا  مونـش و  یم  متفگ  مدـیزرل و  دـمآ و  مداـی  هب  هصق  نآ  سپ 
هک ار  لاوما  زا  یـض  مدرک و ب_ع_ میلـست  ار  همه  سمخ  مدوشگ و  ار  دوخ  ياـه  هنیزخ  رد  مدرب و  نوردـنا  هب  مت و  _ فر گ_

کش مالسلا  هیلع  رم  الا  بحاص  ترضح  رما  رد  نم  نآ  زا  دعب  تفرگ و  ار  شـسمخ  دروآ و  نم  دای  هب  وا  مدوب  هدرک  شومارف  نم 
لد زا  مد ش_ك  دو ش_ن_ي_ زا ع_م خ_ ار  _ن ق_ص_ه  يا نـم ن_ي_ز ت_ا  تـفگ  هلودلارــصان  نـسح  سپ  مدرکن ، 

(100) .ار ترضح  نآ  رما  مدومن  نیقی  دش و  لئاز  م_ن 

قودص خیش  دلوت  يارب  جع )   ) نامز ماما  ياعد 

_ب حا تر ص_ تمدخ ح_ض_ هب  يا  هضیرع  هیوباب  نب  یلع  هک  دـنا  هدرک  تیاور  نارگید  یـسو و  ش_ي_خ ط_ مو _  س_
هک _ض_ه  ير نآ ع_ رد  دو  هدر ب_ لا ك_ ؤـس  داد و  هنع  هّللا  یـضر  حور  نب  نیـسح  هب  تشوـن و  مالـسلا  _ه  یل ـالا م_ر ع_

میدرک _ا  عد _ت ك_ه  شو باو ن_ رد ج_ تر  ح_ض_ اطع ك_ن_د ، وا  هب  يدنزرف  ادخ  هک  وا  يارب  زا  دـنک  اعد  ترـضح 
ود ار  وا  یلاـعت  قح  يزینک  زا  يدوز  نآ  رد  سپ  .درک  دـهاوخ  يزور  راـکوکین  دـنزرف  ود  يدوز  نیا  رد  ار  وت  ادـخ  وـت و  يارب  زا 
نم باتک  اـهنآ (  هلمج  زا  هک  دـنام  رایـسب  فیناـصت  دّـمحم  زا  و  نیـس ،  ير ح_ _گ_ يد ّ_د و  داد ي_ك_ي م_ح_م دـنزرف 
هیلع مئاق  ترضح  ياعد  هب  هک  درک  یم  رخف  دّمحم  دیسر و  مه  هب  نیثدحم  زا  رایسب  لسن  نیسح  زا  تسا و  هیقفلا )  هرض  _ح_ يال

یم نیسحت  ار  وا  وا ، ناداتسا  ما و  هدیسر  مه  هب  مالسلا 
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.دشاب نینچ  هدیـسر  مه  هب  مالـسلا  هیلع  رم  الا  بحاص  ترـضح  ياعد  هب  هک  یـسک  تسا  راوازـس  هک  دنتفگ  _د و م_ي  ندر ك_
(101)

یسابع دضتعم  هئطوت  نتسکش  مهرد 

هک درک  رما  دومن و  بلط  رگید  رفن  ود  اب  ارم  داتسرف  هفیلخ )  دضتعم  هک (  تسا  هدرک  تیاور  قیشر  زا  یـسوط  خیـش  مرا _  چ_ه_
ار ب_ه ج_ن_ب_ي_ت ب_ك_ش_ي_م ير  _گ_ يد میوــش و  راوــس  ار  یکی  مـیرادرب  دوــخ  اــب  بــسا  ود  کــی  ره 

يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  هناخ  هرماس و  هب  میورب  لیجعت  را ب_ه  كد ك_ن_ي_م و س_ب_ك_ب_ ي_ع_ن_ي ي_
رد نآ  _ي ب_ر  ها مال س_ي_ _ي_د ك_ه غ_ سر _ه م_ي  نا رد خ_ داد و گ_ف_ت ب_ه  ناـشن  اـم  هب  ار  مالـسلا  هیلع 
هب نوچ  .دیروایب  نم  يارب  ار  شرـس  دیباب  هناخ  نآ  رد  هکره  _د و  يو _ه ش_ نا _ل خ_ خاد _ت پ_س  سا ن_ش_س_ت_ه 
رد یک  هک  میدیسرپ  تفاب  یم  تشاد و  تسد  رد  هماج  ریز  دنب  دوب و  هتـسشن  یهایـس  مالغ  هناخ  زیلهد  رد  میدیـسر  ترـضح  هناخ 

_ه نا _ل خ_ خاد نو  چ_ در ، اور ن_ك_ زا م_ا پ_ ام و  بناج  هب  دـشن  تفتلم  هنوگچیه  شبحاـص و  تفگ  تسه ؟  هناـخ  نیا 
هد _ ها م_ش_ يا  هدر  پ_ _ل  م_ق_با رد  و  _م  يد _ يد يا  هز  _ي_ پ_كا را  ب_س_ي_ _ه  نا خ_ _م  يد ش_

_ت سد زا  لا  _ حـــــــــــــــلا _ا  يو _م ك_ه گ_ يدو هد ب_ _ يد نآ ب_ه_ت_ر ن_ زا  _ز  گر _م ك_ه ه_ يدر ك_
هک _د  مآ _ي ب_ه ن_ظ_ر  گرز هرجح ب_ متشادرب  ار  هدرپ  نوچ  دوبن ، سک  چیه  هناخ  رد  تسا و  هد  _ مآ رد  _ر  گرا ك_

يدرم ریصح  نآ  يالاب  رب  تسا و  هدرتسگ  بآ  يور  رب  يریصح  هرجح  ياهتنم  رد  هداتـسیا و  هرجح  نآ  نایم  رد  یبآ  يایرد  ایوگ 
هّللادبع نب  دمحا  .دومنن  تافتلا  ام  بناج  هب  هنوگچیه  تسا و  زامن  لوغشم  تئیه و  بسح  مدرم ب_ه  نیرتوکین  تسا  هداتسیا 
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یم نوریب  ار  وا  مدرک و  زارد  تسد  نم  ات  درک  رایـسب  بارطـضا  دش و  قرغ  نآ  نایم  رد  دوش  لخاد  هک  تشاذگ  هر  رد ح_ج_ اپ 
_ن يد وا ب_ لا  _ل ش_د و ح_ خاد در ك_ه  هدارا ك_ رگید  قیفر  سپ  دمآ  شوه  هب  یتعاس  زا  دعب  دش ، شوه  یب  مدروآ و 

برقم يا  وت  زا  ادـخ و  زا  مبلط  یم  ترذـعم  متفگ  مدوشگ و  یهاوـخ  رذـع  هب  ناـبز  مدـنام و  ریحتم  نم  سپ  تشذـگ  لاو  م_ن_
ادخ يوس  هب  میامن  یم  هبوت  نونکا  مدوبن و  علطم  لاح  تقیقح  زا  میآ و  دز ك_ي م_ي  متـسنادن ك_ه ن_ هّللا  و  ادـخ ، هاگرد 

زا لو ن_م_ را م_ن ن_ش_د و م_ش_غ_ _ه گ_ف_ت_ جو _ه م_ت_ جو پ_س ب_ه ه_ي_چ  رادر ، _ن ك_ يا زا 
ناـنابرد هب  دیـشک و  ار م_ي  را م_ا  _ت_ظ_ نا دـضتعم )  میتـشگرب و (  دیـسر و  مـه  هـب  لد  رد  مـیظع  یتـبی  ار ه_ م_ا  دو ، ب_

_ل خاد _م و  يد _ي_ سر نا ش_ب  رد م_ي_ پ_س  _د ، نر وا ب_ دز  هب ن_ ار  ام  میدرگرب  تقو  ره  هک  دوب  هدرک  شرافس 
؟ دیتفگ یفرح  یسک  اب  دیدرک و  تاقالم  يرگید  اب  نم  زا  شیپ  هک  دیسرپ  میدرک ،  لقن  ار  ما ق_ص_ه  _م و ت_م_ يد ش_

ير _گ_ يد ار ب_ه  هعقاو  نـیا  زا  هـملک  کـی  هـک  مونـشب  رگا  هـک  درک  داـی  مـیظع  ياهدـنگوس  سپ  هـن .  مـی :  گ_ف_ت_
میتــسناوتن لـــقن  ار  _ت  _ن ح_ك_يا يا و م_ا  _م .  نز ندر ب_ ار گ_ ه_م_ه  _ن_ه ،  يآ _د ه_ر  يا هدر  ن_ق_ل ك_

(102) .وا ندرم  زا  دعب  رگم  مینکب 

باذک رفعج  ياعدا  بیذکت 

مالغ میسن  هک  مدوب  هارم  تفگ م_ن ه_ هک  یسابع  هفیلخ  ایرکـشل  زا  یکی  زا  تسا  هدرک  تیاور  ینیلک  بوقعی  نب  دّمحم  مجنپ _ 
ترضح هناخ  رد  دمآ و  يءار  نم  ّرس  هب  هفیلخ 
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_ه نا زا خ_ مالـسلا  هیلع  رم  الا  بحاـص  ترـضح  سپ  ترـضح ،  نآ  توف  زا  دـعب  تسکـش  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما 
دیزرلب دو  ن_س_ي_م ب_ر خ_ نم ؟  هناخ  رد  ینک  یم  هچ  هک  تفگ :  میـسن  هب  تشاد و  تسد  رد  ینیزربت  دـمآ و  نوری  ب_

هناـخ زا  سپ  میدرگ  یم  رب  اـم  تست  زا  هنا  _ر خ_ گا تسا ،  هدـنامن  يدـنزرف  تردـپ  زا  هک  تـفگ  یم  باذـک  رفعج  تـفگ :  و 
زا نم  دمآ ، نوریب  ترـضح  _ه  نا نا خ_ _ مدا زا خ_ _د ك_ه ي_ك_ي  يو ثیدـح گ_ يوار  سیق  نب  یلع  میدـمآ .  نوریب 
 ، هفیلخ نایرکشل  زا  یکی  متفگ :  داد ؟ ربخ  ار  وت  یک  تفگ :  تسا ؟  تسار  ایآ  درک ، لقن  صخـش  نآ  هک  یتیاکح  زا  مدیـسرپ  وا 

(103) .دنام یمن  یفخم  ملاع  رد  زیج  چیه  تفگ : 

اه یمق  لاوما  هرابرد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  شیامرف 

يــالکو زا  هــک  قاحـــسا  نــب  دــمحا  هــک  دــنا  هدرک  تــیاور  نارگ  _ يد _ه و  يو _ _ن ب_با با ش_ي_خ  ش_ش_م _ 
در ب_ه دو ب_ تسا ب_ا خ_ باحصا  تاقث  زا  هک  ار  هّللادبع  نب  دعس  دوب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نس  ما ح_ _ ما تر  ح_ض_
لا ك_ن_د، ؤـــــس  _ت  ساو يا چ_ن_د م_ي خ_ هـــــلءا  تر م_س_ نآ ح_ض_ زا  تر ك_ه  نآ ح_ض_ _ت  مد خ_
زا لو  _ خد _ص_ت  خر دمحا  میدیسر ،  ترـضح  نآ  يارـس  تلود  رد  هب  نوچ  هک  هّللاد گ_ف_ت  س_ع_د ب_ن ع_ب_
نآ رد  و  دوب ، هدرک  نا  ناـیم ع_ب_ا پ_ن_ه_ رد  هک  تشاد  یناـیمه  دوخ  اـب  دـمحا  میدـش ،  لـخاد  دـیبلط و  نم  دوخ و  يارب 

نوچ دندوب  هداتسرف  ترضح  تمدخ  هب  هدز  رهم  نایعیـش  زا  یک  ار ي_ یکی  ره  هک  دوب  هرقن  الط و  زا  هسیک  تصـش  دص و  نایمه 
یل تر ط_ف_ نآ ح_ض_ _ن  ماد رد  میدیسر  تمزالم  تداعس  هب 
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ود شر  س_ رد  و  لا  ج_م_ و  ح_س_ن  لا  ك_م_ رد  ير )  م_ش_ت_ _ن_د (  نا م_ دو  ب_ ن_ش_س_ت_ه 
اـبیز و ياـه  نیگ  را ك_ه ب_ه ن_ _ نا هـب ش_ك_ل  دوـب  ـالط  يو  تر گ_ نآ ح_ض_ دز  رد ن_ دو و  _ل ب_ ك_كا

ترضح نآ  تسد  هب  دوب و  هداتسرف  ترـضح  نآ  يارب  زا  هیده  هب  هر  رباکا ب_ص_ زا  یکی  دندوب و  هدرک  عصرم  اهبنارگ  رهاوج 
ار م_ي يو  نآ گ_ _ع م_ي ش_د  نا نآ ط_ف_ل م_ نو  دو چ_ _ مر _ت م_ي ف_ دوــــــب و ك_ت_با يا  هماـــــــن 

ترــضح نآ  دزن  دوـشگ و  ار  ناـیمه  دـمحا  نوـچ  دوـمرف ، یم  تباـتک  دوـخ  تـفر و  یم  نآ  یپ  زا  لـف  _ت ك_ه ط_ خاد _ نا
ینعی نآ ط_ف_ل _  فرصتم ش_و ، اشگب و  تست  نایعیش  ياه  هفحت  ایاده و  اهنیا  هک  دومرف  لفط  نآ  هب  ترض  ح_ دا ، ن_ه_

زارد ار  دو  _ر خ_ ها _ت ط_ سد تسا ك_ه م_ن  زیاـج  اـیآ  نم !  يـالوم  يا  تفگ :  مالـسلا _  هیلع  رم  ـالا  بحاـص  ترـضح 
رد هچنآ  روآ  نوریب  قاحسا  رسپ  يا  هک  دومرف  مال  _ سلا هیلع  يرکسع  ترـضح  سپ  مارح !؟  ياهلا  يو م_ ك_ن_م ب_ه س_

دروآ نوریب  ار  هسیک  کی  دمحا  سپ  دنک ، ادج  رگیدـکی  زا  ار  مارح  لالح و  مالـسلا  هیلع  رم  الا  بحاص  ترـضح  ات  تسا  نایمه 
لهچ و تسا  هسیک  نیا  رد  رانید )  ) یفرشا ود  تصش و  تسا و  هتـسشن  مق  هلحم  نالف  رد  هک  تسا  نالف  زا  نیا  هک  دومرف  ترـضح 
هک تسا  هماج  تفه  تمیق  یفرـشا  هدراهچ  تسا و  هتخورف  دوب و  هدیـسر  ثاریم  وا  هب  ردپ  زا  هک  تسا  یلم  تمیق  زا  یفرـشا  جـنپ 

تسار هک  دومرف  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  تسا ،  رانید  هس  ناکد  هیارک  زا  تسا و  هتخورف 
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هب س_ك_ه تسه  یفرـشا  کی  نایم  نیا  رد  هک  دومرف : دـنک ؟ نوریب  ات  تسا  مارح  اهنیا  نایم  رد  زیچ  هچ  وگب  دـنزرف ، يا  یتفگ 
تسا و هدـش  وحم  شـش  فصن ن_ق_ هدوب و  شقن  هکـس  نآ  رب  خـیرات  نآ  دـنا و  هدز  لاس  نـالف  _خ  يرا ير ك_ه ب_ه ت_
را _ن_ يد ود  _ن ك_ي_س_ه ه_م_ي_ن  يا رد  مارح  تسا و  مین  گناد و  کی  هک  تسه  یـصقان  هدـش  ضارقم  رانید  کی 
دز ها ن_ نــــال م_ رد ف_ لا  نــــال س_ رد ف_ ار  _ب_ش  حا _ت ك_ه ص_ سا _ن  يا _ت_ش  مر _ه ح_ جو _ت و  سا
درم نآ  دوبر  ار  نآ  دزد  هک  تشذگ  نیا  رب  یتدم  دوب و  نامسیر  مین  نم و  کی  رادقم  دوب  شناگیاسم  زا ه_ _ي ك_ه  يالو ج_

هب دوب  هدرب  دزد  هکنآ  زا  رتکیراـب  ینامـسیر  تفرگ  وا  زا  ناوا  در و ت_ شقیدـصت ن_ك_ درب  دزد  ار  نآ  هک  تفگ  نوچ  ـالوج 
 . تسا مارح  تسا و  هماج  نآ  تمیق  زا  رانید  ود  نیا  تخورف و  دنتفاب و  ار  نآ  داد  نزو و  نامه 

رد هک  تسا  نالف  لام  هک  دومرف  مالـسلا  هیلع  رم  الا  بحاص  ترـضح  هک  اهتمالع  نامه  هب  رانید  ود  دوشگ و  دمحا  ار  هسیک  نوچ 
یفرشا نیا  هک  دومرف  ارچ ؟ دیـسرپ  مینک ،  یمن  زارد  نیا  رب  تسد  ام  تسا و  هرـص  نیا  رد  یفرـشا  هاجنپ  دشاب و  یم  مق  هلحم  نالف 

دا _ يز ار  دو  دو و ح_ص_ه خ_ كر ب_ _ش م_ش_ت_ نار _ گزر وا و ب_ نا  تـسا ك_ه م_ي_ یمدــنگ  تــمیق  اــه 
_ت سار دومرف ك_ه  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  تسا ،  نایم  نآ  رد  اهنآ  لام  تفر  در و گ_ ك_ي_ل ك_

تیصو رادرب و  ار  اه  هسیک  نیا  هک  تفگ  دمحا  هب  سپ  دنزرف ، يا  یت  گ_ف_
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.دو _ مر وحن ت_م_ي_ز ف_ نیا  هب  ار  همه  هکنیا  ات  تسا  مارح  اهنیا  میهاوخ و  یمن  ام  هک  دنناسرب  شنابحا  هک ب_ه ص_ نک 
مالـسلا هـیلع  يرکــسع  ترــضح  دـسرپب  ار  دو  _ل خ_ _ت ك_ه م_س_يا ساو هـّللاد خ_ نو س_ع_د ب_ن ع_ب_ و چ_

مــال _ سلا _ه  یل _ب ع_ حا تر ص_ هرا ب_ه ح_ض_ _ شا _ي و  هاو هـچنآ م_ي خ_ سرپــب  ممــشچ  روــن  زا  هــک  دوــمرف 
شرطاخ زا  هک  اهلا  ؤس  زا  یضعب  دینـش و  یفاش  یهباوج  دیـسرپ و  ار  هل  لئا م_ش_ك_ .دو پ_س ج_م_ي_ع م_س_ ن_م_

(104  .() ما هدومن  داریا  بتک  ریاس  رد  تسا  ینالوط  ثیدح   ) .دومرف باوج  دروآ و  شدای  هب  زاجعا  هار  زا  ترضح  دوب  هدش  وحم 

يدنه مناغ  ندش  هعیش 

 : تفگ هک  يدـنه )  مناغ  زا (  ربتعم  ياهدنـس  هب  دـنا  هدرک  تیاور  هّللا  همحر  نارگید  هیوباب و  نبا  ینیلک و  خیـش  ه_ف_ت_م _ 
رب کلم  نآ  هاشداپ  تسار  تسد  رد  میدوب و  رفن  لهچ  دن و  دال ه_ زا ب_ میدوب  ریمشک  رهش  رد  دوخ  باحـصا  زا  یتعامج  اب  نم 

میدرک یم  مکح  میدوب و  هدـناوخ  ار  میهاربا  فح  رو و ص_ _ بز _ج_ي_ل و  نا تارو و  همه ت_ میتسـشن و  یم  اـه  یـسرک 
نا _ش_ يا _م  يداد يو م_ي  دو و ف_ت_ _ن خ_ يد رد  _م  يد _ي_ نادر _ا م_ي گ_ ناد ار  نا  _ش_ يا مدرم و  ناـــیم 

.وا ریغ  هاشداپ و  دندرک  یم  ام  هب  عوجر  مدرم  همه  ناشیا و  مارح  لالح و  رد  ار 

نآ میتــــفگ  مـــیت و  _ خا رو س_ _ كذ ار م_ مـــل  هـــلآ و س_ _ه و  یل هـــّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  ما ح_ض_ يزور ن_
صحفت هک  اـم  رب  تسا  بجاو  تسا و  یفخم  اـم  رب  وا  رما  تـسا  روکذـم  وا  ماـن  اـهبا  رد ك_ت_ ير ك_ه  پ_ي_غ_م_ب_

رارق نیا  رب  همه  يءار  سپ  میورب .  وا  راثآ  یپ  زا  ار و  وا  لاوحا  مینک 
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مدـمآ و نوریب  سپ  میاـمن .  سـسجت  ار  ترـض  نآ ح_ لاو  _ حا نا  _ش_ يا يار  زا ب_ _م و  يآ نور  هک م_ن ب_ي_ تفرگ 
_ك يدز ن_ ب_ه  ت_ا  مد  _ يدر گ_ ها  م_ هدزاود  پ_س  _ت_م  شادر ب_ دو  خ_ ب_ا  را  ب_س_ي_ لا  م_
م_ن ب_ر  را  ب_س_ي_ _م  خز و  _د  ندرو _ خر ب_ نا  _ كر ت_ زا  _ت_ي  ج_م_عا و  مد  _ي_ سر _ل  ك_با

نب دواد  _ت  قو _ن  يا رد  و  داتـسرف ، خـلب  رهـش  هب  ارم  دـش  علطم  نم  لاوحا  رب  نوچ  لباک  مکح  دـنتفرگ ، ارم  لاو  _ ما _د و  ندز
ما هتخومآ  یسراف  تغل  ما و  هدمآ  نوری  زا ه_ن_د ب_ قح  نید  بلط  يارب  زا  هک  دیسر  وا  هب  نم  ربخ  نوچ  دوب ، خلب  یلاو  سابع 

متفگ دننک ، وگتفگ  نم  اب  هک  درک  عمج  ار  املع  اهقف و  دـیبلط و  وخ  سلجم  هب  ارم  ما ،  هدرک  نیملکتم  اهقف و  اب  هثحابم  هرظانم و  و 
دو بتک خ_ رد  ار  وا  تافـص  ماـن و  هک  ار  يربمغیپ  منک  سـسجت  میاـمن و  بلط  هک  ما  هد  _ مآ نور  دو ب_ي_ رهـش خ_ زا  نم  : 
هک تسا  ام  نآ پ_ي_غ_م_ب_ر  دنتفگ : ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  متفگ :  تسیک ؟  وا  مان  دنتفگ : میا ،  هدناو  خ_
هک مناد  یم  متفگ :  ناشیا  هب  .دـندرک  نایب  مدـی ،  _ سر ناشیا پ_ زا  ار  ترـضح  نآ  نید  عیارـش و  نم  ییامن .  یم  بلط  ار  وا  وت 
؟  هن ای  منک  یم  بلط  ار  وا  نم  هک  تسا  نیا  دییوگ  یم  امش  هچنآ  هک  مناد  یمن  اما  تسا  ربمغیپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم 

اهتلـالد اـهتمالع و  وا  زا  مـنک  لا  وا و س_ؤ  دز  مور ب_ه ن_ _د ت_ا ب_ رد ك_ج_ا م_ي ب_شا وا  _ي_د  يو ب_گ_
تسا نم  دزن  هک 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 2221 

http://www.ghaemiyeh.com


 . تسا هتفر  ایند  زا  وا  دـنتفگ : .وا  هب  مروای  نا ب_ _م_ يا _م  بلط م_ي ن_م_يا نم  هک  دـشاب  نآ  رگا  ما  هدـناوخ  بتک  رد  و  ، 
: دـنتفگ تسا .  وا  تینک  نیا  دـییوگب  ار  شمان  متفگ :  .رکبوبا  گ_ف_ت_ن_د : وا ك_ي_س_ت ؟  هفیلخ  یـصو و  متفگ : 
، دــینک ناــیب  ار  دوــخ  ربــمغیپ  بـسن  مـتفگ :  .دــندرک  رکذ  شیرق  هــب  ار  وا  بــسن  تــسا و  ناــمثع  رــس  هّللادــبع پ_ شماــن 
وا _ف_ه  یل میاـمن خ_ یم  بلط  ار  وا  نم  هکنآ  میاـمن ،  یم  وا  بلط  نم  هک  تسین  ربـمغیپ  نآ  نیا  مـتفگ :  گ_ف_ت_ن_د :

تـسا وا  ناد  _ نزر ردپ ف_ تسا و  وا  رتخد  رهوش  بس و  رد ن_ _ت  سا وا  _ن و پ_س_ر ع_م  يد رد  _ت  سا وا  ردار  ب_
نانخس نیا  ناشیا  ءاهقف  نوچ  تسا .  وا  هف  _ یل يدرم ك_ه خ_ نیا  نادنزرف  ریغ  هب  نیمز  يور  رب  تسین  يدنزرف  ار  ربمغیپ  نآ  و 

ینید ات  نم  منک  یمن  تقرافم  دوخ  نید  زا  مکسمتم و  دوخ  نید  هب  مراد و  _ن_ي  يد نم  ریما ! يا  دنتفگ : دنتسجرب و  دندینـش  ار 
زا و م_ن  _ت ،  سا هداتـسرف  شناربمغیپ  رب  ادخ  هک  ییاهباتک  رد  ما  هدناوخ  ار  ربمغیپ  تافـص  نم  مبای .  مراد ب_ هک  نآ  زا  رتیوق 

سـسجت نوچ  وا ، يار ط_بل  زا ب_ متـشاد  اجنآ  رد  هک  یتزع  زا  ما  هتـشادرب  تسد  ما و  هد  _ مآ نور  دـال ه_ن_د ب_ي_ ب_
.دیرادرب نم  زا  تسد  ما  هدناوخ  بتک  رد  نم  هچنآ  هب  دوبن  قفاوم  دیدرک  نایب  امش  هچنآ  زا  ار  امش  ربمغیپ  رما  مدرک 

 : تفگ _ي_د و  دو ط_بل مالسلا ب_ هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  باحصا  زا  ار  بیکسا  نب  نیسح  داتسرف  خلب  یلاو  سپ 
هثحابم يدنه  درم  نیا  اب 
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نم هچنانچ  تفگ :  یلاو  وا ، هرظانم  هب  دنا  ملعا  رصبا و  ناشیا  دنتسه و  _ا  مل اهقف و ع_ وت  دزن  هّللا  کحلـصا  تفگ :  نیـسح  نک . 
ارم ب_ه نیسح  سپ  نک .  وا  ناشنرطاخ  بوخ  نک و  ارادم  وا  اب  ربب و  تولخ  ار ب_ه  وا  هر ك_ن و  _ ظا وا م_ن_ اب  میوگ  یم 

ییاـمن یم  بلط  هک  يربـمغیپ  نآ  تفگ :  دـیدرگ  علطم  نم  بلطم  رب  متفگ و  وا  هب  ار  دوخ  لاوحا  هکنآ  زا  دـعب  در  توـل ب_ خ_
رسپ هّللادبع  رسپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  ربم  نآ پ_ي_غ_ دنا  هتفگ  طلغ  ار  وا  هفیلخ  اما  دنتفگ  ناشیا  هک  تسا  نامه 
رتخد مالسلا  اهیلع  همطاف  رهوش  وا  تسا و  بلطملادبع  رسپ  بلاطوبا  رسپ  مال  _ سلا _ه  یل یل ع_ وا ع_ یصو  تسا و  بلطملادبع 

ملس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّم  هدازرتخد م_ح_ هک  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  ردپ  تسا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم 
يا متفگ :  خلب و  یلاو  دواد  هناخ  هب  متفر  سپ  مدرک .  یم  بلط  متـساوخ و  یم  نم  هکنآ  تسا  نیمه  متفگ  نم  تفگ :  مناغ  دـنا ،

ن_ي_ك_ي و یلاو ،  سپ  مالـسلا  هیلع  ِهّللا )  ُلوُسَر  اَدَّمَُحم  َّنَا  ُهّللا َو  ِالا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهْـشَا  اَنَا  َو  مدرک (  یم  بلط  هچنآ  متفای  ریما !
نـکب و وا  لاوــحا  ك_ه ت_ف_ق_د  در و ب_ه ح_س_ي_ن گ_ف_ت :  را ب_ه م_ن ك_ نا ب_س_ي_ _س_ حا

هزور زامن و  زا  هعیـش  بهذـم  قفاوم  مدوب  جاتحم  نآ  هب  هک  یلیاسم  متفرگ و  سنا  وا  اب و  وا و  هناخ  هب  متفر  سپ  شاب .  ربخاب  وا  زا 
ضیارف ریاس  و 
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متاخ ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  هک  میا  هدناوخ  دوخ  بتک  رد  ام  متف  و م_ن ب_ه ح_س_ي_ن گ_ مدرک ،  ذخا  وا  زا 
ادـخ تفالخ  رما  هتـسویپ  تسا و  وا  هفیلخ  ثراو و  یـصو و  اب  وا  زا  دـعب  تماـما  رما  تسین و  وا  زا  دـعب  يربمغیپ  تسا و  ناربمغیپ 

 : تفگ ملس ؟  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  یصو  یصو  تسیک  سپ  ایند  دوش  یضقنم  ات  ناشیا و  دالوا  باقعا و  رد  تسا  يراج 
ترضح ات  درمش  ار  همه  سپ  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  رسپ  ود  مالسلا  ام  _ه_ یل نیـسح ع_ ماما  وا  زا  دعب  نسح و  ماما 

هکنآ رب  روصقم ش  نم  تمه  سپ  ترـضح  نآ  ندـش  بئاغ  زا  دـش  ثداح  هچنآ  درک  ناـیب  مالـسلا و  هیلع  ـالا م_ر  _ب  حا ص_
.دیسر مناوت  وا  تمدخ  هب  دیاش  میامنب  ترضح  نآ  هسدقم  هیحان  بلط 

لا رد س_ _ت و  شاد م_ا ص_ح_ب_ت  _ح_با  صا _د ب_ه ق_م و ب_ا  مآ _م  نا پ_س غ_ گ_ف_ت :  يوار 
دوب هدش  قیفر  اب و  هک  دنـس  لها  زا  دوب  یقیفر  وا  اب  دادغب و  يوس  هب  تفر  ام  باحـصا  اب  راه  _س_ت و ش_ص_ت و چ_ يود

داد زا ب_غ_ مد و  اد ش_ وا ج_ زا  _ي_ق ،  فر نآ  قـالخا  ضعب  زا  دــماین  مشوـخ  تـفگ :  مناـغ  قـح ،  بهذــم  قـیقحت  رد 
مدو رکفتم ب_ مدرک و  زامن  مدش  هیسابع  هیرق  دراو  ای  سابع  ینب  دجـسم  هب  متفر  مدش و  هرماس  لخاد  مد ت_ا  _ مآ نور  ب_ي_

_ي و نـال وـت ف_ تفگ :  دـمآ و  نم  دزن  هـب  يدرم  هاـگا  نآ س_ع_ي م_ي ك_ن_م ن_ بـل  رد ط_ ير ك_ه  _ ما نآ  رد 
دناوخ _ي  ما ار ب_ه ن_ م_
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هناور وا  اب  نم  .دبلط  یم  ار  وت  هک  ار  دوخ  يالوم  نک  تباجا  تف :  گ_ یلب !  متفگ :  دوبن ، علطم  نآ  رب  یسک  متشاد و  دنه  رد  هک 
تسا و هتسشن  نم  يالوم  مدید  مدش  ینا  _ه و ب_س_ت_ نا _ل خ_ خاد در ت_ا  سو ب_ _ نءا ریغ م_ ياه  هار  زا  ارم  مدش و 

نآ عو  هکنآ م_ج_م_ ات  ار ؟ نالف  نالف و  یتشاذگ  هنوگچ  يراد و  لاح  هچ  نالف !  يا  يدمآ  شوخ  دو : _ مر يدنه ف_ تغل  هب 
نم رب  هـچنآ  دـی و  _ سر ار پ_ لاو ه_ر ي_ك  _ حا در و  ما ب_ _د ن_ نراد نا م_ن  _ي_ق_ فر چ_ه_ل ن_ف_ر ك_ه 

م_ي دو و گ_ف_ت :  _ مر يد و م_ي ف_ مــال ه_ن_ ار ب_ه ك_ نانخــس  نـیا  عـیمج  داد و  ربـخ  ار  هـمه  دوـب  هتــشذگ 
ب_ا دو : _ مر ف_ م_ن !  س_ي_د  يا  یل ،  ب_ گ_ف_ت_م :  ق_م ؟  _ل  ها ب_ا  يور  ح_ج  ب_ه  _ي  هاو خ_

دوـب هتـشاذگ  وا  دزن  هک  يرز  هرـص  تخادـنا  نم  يوـس  هـب  سپ  .ورب  هدـنیآ  لاـس  رد  درگرب و  لاـس  _ن  يا رد  ور  نا م_ _ش_ يا
 . نادرگم علطم  رما  چیه  رب  ار  وا  ورم و  صخش  نالف  هناخ  هب  دادغب  رد  نک و  دوخ  یجرخ  ار  نیا  دومرف :

_د ندروآ ربـخ  دـندمآ و  اهدـصاق  نآ  زا  دـعب  تفرن ،  جـح  هب  تـش و  _ گر _م ب_ نا نآ غ_ زا  ب_ع_د  يوار گ_ف_ت : 
_ن م_ن_ع يا يار  ار ب_ وا  ترــضح  هـک  دــش  موـلعم  دــنتفرن و  جــح  هـب  دنتــشگرب و  هـبقع  زا  لاـس  نآ  رد  ناــیجاح  ك_ه 

نا _ سار خ_ _ب  نا ج_ پ_س ب_ه  لا .  س_ _ن  يا رد  ح_ج  يو  س_ _ت_ن ب_ه  فر زا  _د  ندو هدو ب_ _ مر ف_
_ي تد دا و م_ _ت_ سر نا ف_ _ سار زا خ_ يار م_ا  _ه ب_ يد تشگرب و ه_ ناسارخ  هب  تفر و  جـح  هب  رگید  لاس  تفر و 

رد
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(105) .دیدرگ لصاو  ادخ  تمحر  هب  هکنآ  ات  _د  نا نا م_ _ سار خ_

مالسلا هیلع  نامز  ماما  تسد  هب  دوس  الارجح  بصن 

_ت ك_ه سا هدرک  تیاور  هّللا  هـمحر  دـیفم  خیـش  داتـسا  هیوـلوق  نـب  دّـمحم  نـب  رفعج  زا  يدـنوار  ق_ط_ب  ه_ش_ت_م _ 
رد م_س_ج_د هدروآ  _ه  فو هب ك_ ار  دوس  الارجح  دندرک و  بارخ  ار  هبعک  هدـحالم  هیلیعامـسا  ینعا  _ط_ه  مار نو ق_ چ_
غ_ي_ب_ت _ل  ياوا ك_ه  ه_ف_ت  و  س_ي  و  س_ي_ص_د  لا  س_ رد  و  _د  ندر ك_ ن_ص_ب  _ه  فو ك_

ترـضح تاقالم  دیما  هب  نم  دننک ، بصن  دوخ  ياج  رد  دننادرگرب و  هبعک  هب  ار  رجح  هک  دن  _ت_ ساو دو خ_ ير ب_ ك_ب_
هب یـسک  ار  رجح  هک  تسا  هدـش  دراو  هحیحـص  ثیداـحا  رد  هک  اریز  مدومن ؛  جـح  هدارا  لاـس  نا  رد  مالـسلا  هیلع  رم  ـالا  بحاـص 

ب_ع_ث_ت زا  ق_ب_ل  _چ_ه  نا چ_ن_ ك_ن_د  ن_م_ي  ن_ص_ب  نا  _ مز ما  _ ما و  مو  م_ع_ص_ غ_ي_ر 
تر در ح_ض_ بار ك_ ار خ_ بـال ك_ع_ب_ه  مـل ك_ه س_ي_ هـلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر

بارخ _رب  يز هّللاد ب_ن  رـس ع_ب_ رب  ار  هبعک  هک  جاـجح  ناـمز  رد  و  دومن ، بصن  ار  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر 
هب ار  نآ  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  هکنآ  ات  تفرگن  رارق  دیزرل و  تشاذگ  ار  رجح  هکره  دنزاسب  دنتساوخ  نوچ  درک 

 . تفرگ رارق  تشاذگ و  دوخ  ياج 

مدیـسر و دو ت_ نا خ_ رب ج_ هک  دش  ضراع  ارم  یبعـص  تلع  مدیـسر  دادغب  هب  نوچ  مدـش  جـح  هجوت  لا م_ نآ س_ رد  اذ  _ هل
ترضح تمدخ  هب  يا  هضیرع  دنتفگ و  یم  ماش  _ن ه_ با ار  وا  هک  ار  هعیش  زا  يدرم  مدینادرگ  دوخ  بیان  مورب ،  جح  هب  متسناوتن 

تد ع_م_ر م_ن چ_ن_د مدو ك_ه م_ هدر ب_ لا ك_ _ض_ه س_ؤ  ير نآ ع_ رد  مدرک و  رهم  ار  شرـــــس  متـــــشون و 
لا س_
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هب یهدـب  ار  هعقر  نیا  هک  _ت  سا نآ  نم  دوصقم  متفگ  ار  ماشه  نبا  و  هن ؟  ای  تفای  مهاوخ  تیفاـع  ضرم  نیا  زا  دوب و  دـهاو  خ_
را يار ه_م_ي_ن ك_ زا ب_ ار  ير و ت_و  ار ب_گ_ي_ شباوـج  دراذـگ و  یم  دوـخ  ياـج  هب  ار  رجح  هک  یـسک  تـسد 
رد هک  مداد  هبعک  همدخ  هب  یغلبم  مدش  هفرشم  هکم  لخاد  نو  ما گ_ف_ت ك_ه چ_ _ن ه_ش_ با _ت_م .  سر م_ي ف_

ندید عنام  مدرم  ماحدزا  دراذـگ و  یم  دوخ  ياج  هب  ارجح  یک  هک  منیبب  تسرد  مناوتب  هک  دـننک  تیامح  ارم  رجح  نتـشاذگ  تقو 
ددومن و م_ن ن_ظ_ر یم  نم  تیامح  دـنتفرگ و  نایم  رد  ارم  همدـخ  دـنراذگب  دوخ  ياـج  هب  ار  رجح  دنتـساوخ  نوچ  دوشن ، نم 

ناوج هکنآ  ات  _ت  فر یمن گ_ رارق  دیزرل و  یم  درک و  یم  تکرح  تشاذ  ار م_ي گ_ _ه ح_ج_ر  كر مدر ه_ م_ي ك_
درک و بصن  دوخ  ياـج  هب  تفرگ و  ناـشیا  _ت  سد زا  ار  رجح  دـش و  ادـیپ  ینوگ  مدـنگ  يوم  شوـخ  يوبـشوخ و  يورـشوخ و 

نوریب دجـسم  زا  دـندش و  هناور  دـندرک و  دـنل  اد ب_ _د و ص_ مآر مدر ب_ زا م_ شورخ  سپ  درکن  تکرح  داتـسیا و  تـسرد 
مدیود و یم  مدرک و  یم  رود  پچ  تسار و  بناج  زا  متفاکـش و  یم  ار  مدرم  مدش و  هناور  مامت  تعرـس  هب  وا  بقع  زا  نم  دـنتفر ،

نایم زا  هکنیا  ات  دوش  بیاغ  رظن م_ن  زا  ادابم  هک  متـشاد  یمن  رب  وا  زا  ار  ممـشچ  ما و  هدش  هناوید  نم  هک  دندرک  نام  مدر گ_ م_
نوچ مدیسر و  یمن  وا  هب  مدیود  یم  دنچره  نم  تفر و  یم  نانیمطا  یگتسهآ و  تیاهن  رد  متفر و  نوریب  مدرم 
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هب ار  هعقر  يراد !  دوخ  اب  هچنآ  هدـب  دومرف : دـش و  تفتلم  نم  يوس  هب  داتـسیا و  دوبن  یـسک  وا  نم و  زا  ریغ  هب  هک  دیـسر  ییاـج  هب 
لجا یباـی و  یم  تیفاـع  و  تلع ،  نیا  رد  تـسین  یفوـخ  وـت  رب  وـگ  وا ب_ ب_ه  دو : _ مر دو و ف_ ن_گ_ش_ مداد ،  شتـسد 

رب یمیظع  فوخ  مدینش  ار  شماظن  زجعم  مالک  مدرک و  هدهاشم  ار  تلاح  نیا  نوچ  .دوب  دهاوخ  رگید  لاس  یـس  زا  دعب  وت  موتحم 
وا _ي_د ي_ق_ي_ن  سر _ه  يولو _ن ق_ با نیا خ_ب_ر ب_ه  نوچ  درک ، متسناوتن  تکرح  هک  يدح  هب  دش  یلوتسم  نم 

يرازآ كدـنا  لاس  نآ  رد  ترجه ،  زا  تفه  تصـش و  لا س_ي_ص_د و  دو ت_ا س_ رد ح_ي_تا ب_ هدا ش_د و  _ يز
وا هب  مدرم  درک و  یم  روما  نیا  رد  مامت  مامتها  تفرگ و  ار  ترخآ  رفس  تایرورض  طونح و  نفک و  هیهت  درک و  تیصو  دیـسر  مه 
هدر هد ك_ _ عو ار  نم م_ يالوم  تفگ :  ینک ؟  یم  ارچ  بارطـضا  لـیجعت و  ردـق  نیا  يرادـن  رایـسب  رازآ  دـنت : م_ي گ_ف_

ِهیلاوَِـمب ُهـّللا  ُهَـقَْحلَا  دوــمن (  لاــقتنا  تـشهب  _ي_ع_ه  فر لزا  ب_ه م_ن_ ضر ]  م_ تـل [  نا ع_ رد ه_م_ پ_س  _ت .  سا
(106  ( .) ِرارَْقلا ِراد  یف  ِراهْطَالا 

اه ینادمه  عیشت  ببس 

همه مدش و  ناد  رهش ه_م_ دراو  نم  تفگ :  هک  بیدا  سراف  نب  دمحا  زا  تسا  هدرک  تیاور  هیوباب  _ن  با ش_ي_خ  ن_ه_م _ 
زا _د ، ندو _ب ب_ هذ _ي م_ ما _ ما همه ش_ي_ع_ه  دـنتفگ و  یم  دـشار  ینب  ار  ناـشیا  هک  هـلحم  کـی  ریغ  هـب  متفاـی  ینـس  ار 

تفگ دوب  رهاظ  وا  زا  تناید  حالص و  راثآ  هک  ناشیا  زا  يریپ  درم  مدرک  لا  نا س_ؤ  _ش_ يا س_ب_ب ت_ش_ي_ع 
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تعجارم تقو  رد  تفگ :  دوب  هتفر  جح  هب  میبوسنم  وا  هب  هم  يال م_ا ك_ه م_ا ه_ _ عا _ت ك_ه ج_د  سا نآ  ام  عیشت  ببـس  : 
رخآ نوچ  هک  مدـیباوخ  هلفاـق  لوا  رد  يزور  _ه ،  يدا رد ب_ _م  يد _ مآ لز ك_ه  چ_ن_د م_ن_ مد ،  _ مآ هدا م_ي  پ_ي_

در و راد ك_ ار ب_ي_ _ت_با م_ فآ _ي  مر _ك_ه گ_ نآ مدشن ت_ا  رادیب  متفر  باوخ  هب  نوچ  موش  رادیب  دسرب  هلفاق 
_ت_م فر _ي ك_ه  هار كد  _ نا مد ،  _ه ش_ ناور _ل  كو هـب ت_ دوـبن ، ادــیپ  هداـج  دو و  _ت ب_ شذ هـل گ_ _ فا ق_
_ي نا _ز چ_ن_ي_ن م_ك_ گر هلـــــــال ك_ه ه_ مر پ_ر گ_ل و  يار س_ب_ز و خ_ مد ب_ه ص_ح_ _ي_ سر

مدـش هناور  رـصق  بناج  هب  دـمآ  نم  رظن  هب  یلا  مد ق_ص_ر ع_ نا ش_ نآ ب_س_ت_ _ل  خاد نو  مدو چ_ هد ب_ _ يد ن_
اد نیـشنب ك_ه خ_ دـنتفگ  دـنتفگ و  ییوکین  باوـج  مدرک  مالـس  دـنا  هتـسشن  مدـید  دیفـس  مداـخ  ود  مدیـسر  رـصق  رد  هب  نوـچ 
_ل خاد _ه_ا  مدا نآ خ_ زا  سپ ي_ك_ي  تسا ،  هدروآ  عضوم  نیا  هب  ار  وت  هک  تسا  هتساوخ  وت  هب  تبـسن  یمیظ  خ_ي_ر ع_

مدـش لخاد  نوچ  وش ! لخاد  _ي_ز و  خر ب_ _د و گ_ف_ت :  مآ _ي  نا _ مز كد  _ نا زا  نآ ق_ص_ر ش_د و ب_ع_د 
، دو _ه ب_ نا رد خ_ يا ب_ر  هدر  _ت و پ_ فر شیپ  مداـخ  مدوـب  هدـیدن  یبوـخ  نآ  هـب  زگره  هـک  مدرک  هدــهاشم  يرــصق 

ریشمش تسا و  هتـسشن  هناخ  نایم  رد  هک  مدید  ار  یناوج  مدش  لخاد  نوچ  وش ! لخاد  _ت و گ_ف_ت :  شادر ار ب_ هدر  پ_
نآ وا و  هب س_ر  دـسرب  ینعی  دوـش  وا  رـس  ساـمم  ریـشمش  رـس  تسا  کـیدزن  هک  تسا  هتخیوآ  فقـس  زا  وا  رـس  يذاـحم  يزارد 

تفطالم و تیا  اب ن_ه_ مدرک و  مالس  سپ  دشاب ، ناشخرد  یکیرات  رد  هک  دو  _ي ب_ ها _ن_د م_ نا ناو م_ ج_
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هّللا یلص  دّمح  لآ م_ مئا  م_ن_م ق_ دو : _ مر ف_ هّللاو !  هن  متفگ :  متسیک ؟  نم  یناد  یم  تفگ :  دومرف و  باوج  ینابز  شوخ 
دوـمن و ریـشمش  نآ  هب  هراـشا  درک و  _م  هاو جور خ_ نیا ش_م_ش_ي_ر خ_ هب  ناـمزلارخآ  رد  هکنآ  منم  ملـس و  هلآ و  هیلع و 
رب ار  ور  مداتفا و  رد  يور  هب  سپ  دشاب  هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هکنآ  زا  دع  در ب_ _م ك_ هاو یتسار خ_ تلادـع و  زا  رپ  ار  نیمز 
زا يا  _ن_ه  يد زا م_ يدر  نال م_ رادر ت_و ف_ چ_ن_ي_ن م_ك_ن و س_ر ب_ دو : _ مر ف_ مد ،  _ یلا _ي_ن م_ مز

يدر ب_ه _ گر یهاوخ ب_ یم  دومرف : سپ  نم !  يالوم  نم و  ياقآ  يا  یلب  متفگ :  دنیوگ ، یم  نادـمه  ار  نآ  هک  لب  دالب ج_
مهد تراـشب  مورب و  دوـخ  لــها  يو  _ي ب_ه س_ هاو م_ي خ_ يا س_ي_د م_ن !  یل  ب_ گ_ف_ت_م :  دو ؟ _ل خ_ ها

داد نم  هب  يرز  هسیک  تفرگ و  ارم  تسد  وا  مداخ و  يوس  دومرف ب_ه  هراشا  سپ  هدـش .  يزور  ارم  هک  تداعـس  نیا  هب  ار  ناـشیا 
یم تفگ :  .دـش  ادـیپ  يدجـسم  هرانم  اهتخرد و  اهترامع و  میدـمآ  هک  یهار  كدـنا  دـش  هناور  نم  اب  دروآ و  نوریب  ناتـسب  زا  ارم 

_ن_د، يو یم گ_ دابآدسا  ار  وا  هک  تسا  يرهـش  ام  رهـش  هب  کیدزن  متفگ :  ار ؟ ره  _ن ش_ يا _ي  سا یناد و م_ي ش_ن_
م_ن اد ش_د ، _ي_ ار گ_ف_ت و ن_پا _ن  يا حــــــــال ،  _د و ص_ شر ور ب_ا  _ت ب_ سا نا  ه_م_ گ_ف_ت : 

دراو پ_س  دو ، ب_ _ي  فر _ شا ها  پ_ن_ج_ ي_ا  چ_ه_ل  ك_ي_س_ه  رد  و  مد  ش_ دا  _ بآد _ سا _ل  خاد
اهتداعس نآ  هب  ار  ناشیا  مداد  تراشب  مدر و  ار ج_م_ع ك_ دو  نا خ_ _ش_ يو _ل و خ_ ها مدش و  ناد  ه_م_

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 2230 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوب یقاب  يزیچ  اه  یفرـشا  نآ  زا  ات  میدوب  تمعن  ریخ و  رد  هشی  در و م_ا ه_م_ يار م_ن م_ي_س_ر ك_ یلاعت ب_ قح  هک 
(107)

مالسلا هیلع  نامز  ماما  اب  هضوفم  هدنیامن  تاقالم 

 : يراصنا ك_ه گ_ف_ت دـمحا  نب  دّـمحم  میعنوبا  زا  دـنا  هدرک  تیاور  نارگید  یـسوط و  خیـش  يدو و  م_س_ع_ _م _  هد
دّمحم یبا  يوـس  هـب  ار  یندــم  مـیهاربا  نـب  _ل  ما ك_ هر ،  _ه و م_ق_ص_ ضو زا م_ف_ _ي  مو _د ق_ ندو _ه ن_م_ ناور

رد م_ن  _ل گ_ف_ت :  ما ك_ نا ،  _ش_ يا _ر  ماوا رد  نآ ج_ن_با  دـنک ب_ا  هرظانم  هک  يءار  نم  ّرـس  رد  مالـسلا  هیلع 
رد دو  ن_م_ي ش_ _ل  خاد نآ ج_ن_با ك_ه  زا  م_ي ك_ن_م  لا  گ_ف_ت_م ك_ه س_ؤ  دو  ن_ف_س خ_

_د لــــــــئا ب_شا _د و ق_ _ت م_ن ب_شا فر وا م_ث_ل م_ع_ _ت  فر _ك_ه م_ع_ نآ ب_ه_ش_ت م_گ_ر 
دیفس ياه  هماج  هب  مدرک  رظن  مالسلا و  هیلع  دّمحم  یبا  دوخ  دیس  رب  مدش  لخاد  نو  _م چ_ يو _چ_ه م_ن م_ي گ_ نآ ب_ه 

_د _يا مر یم ف_ رما  ار  اـم  دسـشوپ و  یم  مرن  ياـه  هماـج  وا  تجح  ادـخ و  یلو  متفگ  دوـخ  سفن  رد  دوـب  وا  رب  رد  هک  یمرن  و 
عارذ و  _ل !  ما يا ك_ دو : _ مر مسبت ف_ اب  سپ  نآ ،  دننام  ندیشوپ  زا  دنک  یم  یهن  ار  ناو م_ا و م_ا  _ خا _تا  ساو ب_ه م_

: دو _ مر دو پ_س ف_ _ش ب_ كرا ند م_ب_ تسوپ ب_ يور  هک  يربز  هایـس  سالپ  مدـید  سپ  در  ـالا ب_ ار ب_ دو  خ_
نآ رب  هدرپ  هـــک  يرد  دزن  رد  متـــسشن  مد و  .ا پ_س خ_ج_ل ش_ يار ش_م_ _ن ب_ يا _ت و  سا اد  يار خ_ _ن ب_ يا

ها هرا م_ _ا پ_ يو ار ك_ه گ_ _ي  ناو مد ج_ _ يد در پ_س  ـالا ب_ ار ب_ نا  زا  یفرط  دـیزو و  يداـب  سپ  دوـب  هـتخیوآ 
 ! میهاربا نب  لماک  يا  دومرف : نم  هب  سپ  نآ  لثم  هلا ي_ا  را س_ دو چ_ه_ ب_
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یلو دز  يد ن_ _ مآ دو : _ مر پ_س ف_ يا س_ي_د م_ن !  _ي_ك  بل متفگ :  هک  مدش  مهلم  دـش و  شعترم  نم  ندـب  سپ 
دو م_گ_ر _ل ب_ه_ش_ت ن_م_ي ش_ خاد لا ك_ن_ي ك_ه  يدر س_ؤ  هدارا ك_ وا و  هـــــــــــــّللا و ح_ج_ت 
پ_س هــــلا ت_و ، _د ب_ه م_ق_ لــــئا ب_شا _ت ت_و و ق_ فر _ن_د م_ع_ نا _د م_ فرا ب_شا _ك_ه ع_ نآ
رد نا  _ گد _ نو _ل ش_ خاد دو  _د ب_ هاو لا ك_م خ_ _ن ح_ يا رد  پ_س  دو : _ مر ف_ هـّللاو !  يرآ ،  گ_ف_ت_م : 
هک یهورگ  يرایــس ،  قــل ب_ _د خ_ نو _ل ب_ه_ش_ت م_ي ش_ خاد _ت_ي ك_ه  سرد ب_ه  هـّللاو ،  ب_ه_ش_ت 

نینم ؤملاریما  ناشیا  یتسود  زا  هک  یموق  دومرف : ناشیا ؟  دنتـسیک  نم !  دیـس  يا  گ_ف_ت_م :  دـنیوگ ، یم  هیقح )  ار (  ناـشیا 
_ن_د ك_ه ناد وا و ن_م_ي  _د ب_ه ح_ق  ندرو _ت ك_ه ق_س_م م_ي خ_ سا _ن  يا ار  مـــــــــال  _ سلا هــــــــیلع 

لا س_ؤ  يد  _ مآ و  دو : _ مر ف_ پ_س  ش_د  _ت  س_كا _ت_ي  س_عا ها  _گ_ نآ چ_ي_س_ت  وا  ف_ض_ل 
تسا بول م_ا م_ح_ل  _ه ق_ کل غورد گ_ف_ت_ن_د ب_ _ه ،  ضو هلا م_ف_ زا م_ق_ نآ ج_ن_با  زا  ك_ن_ي 

َنُؤآ َ_ش_ َو م_ا ت _د (  _يا مر یم ف_ یلاعت  يادخ  میهاوخ و  یم  ام  دنوادخ  تساوخرد  هاگره  سپ  دنوادخ  تیـشم  يارب  زا 
الاـب ار  نآ  هک  متـشاد  ترد ن_ نآ ق_ _ش_ت پ_س  گر دو ب_ لا خ_ هب ح_ هدرپ  هاـگنآ  ( 108  ( ) ُهّللا َءآ  َ_ش_ ْنَا ي ّـِالا 

يا دو : _ مر دو ف_ در و ت_ب_س_م ن_م_ مـــال ب_ه م_ن ن_ظ_ر ك_ _ سلا هــیلع  دــّـمحموبا  ترـــضح  سپ  مـــنک 
رد _چ_ه  نآ نم ب_ه  زا  دعب  تجح  يدهم و  ار  وت  هدرک  ربخ  هکنآ  لاح  تسیچ و  وت  نتسشن  ببـس  میهاربا !  _ل ب_ن  ما ك_

ار دوخ  باوج  متسا و  _ خر گ_ف_ت پ_س ب_ لا ك_ن_ي ،  نآ س_ؤ  زا  يد ك_ه  _ مآ هدو و  ن_ف_س ت_و ب_
مدوب هدرک  یفخم  مسفن  رد  هک 
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سپ تفگ :  میعنوبا  مدرکن ،  تاقال  ار م_ نآ ج_ن_با  نآ  زا  _ت_م و ب_ع_د  فر مال گ_ _ سلا _ه  یل يدـهم ع_ ماما  زا 
(109  .) ناصقن هدایز و  نودب  شرخآ  ات  نآ  هب  ارم  داد  ربخ  سپ  مدرک  لا  ؤس  ثیدح  نیا  زا  ار  وا  مدرک و  تاقالم  ار  لماک  نم 

نبا رـصاعم  يدهـشم  یـسوط  دّمحم  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  رفعجوبا  نیّدـلادامع  هی  ثد ف_ق_ ش_ي_خ م_ح_ _م _  هدزا ي_
سپ نامثع  نب  دّمحم  رفعجوبا  ارم  دیبلط  تف :  هک گ_ دمحا  نب  رفعج  زا  هدرک  تیاور  بقانملا )  بقاث  باتک (  رد  بوشآ ،  رهش 

رد طساو )  هب (  يورب  دوخ  وت  هک  میجاتحم  تفگ :  نم  هب  سپ  دوب  یمهارد  نآ  رد  هک  يا  هسیک  اب  داد  نم  هب  راد  هناـشن  هماـج  ود 
يد ب_ه _ مآرد یتـشک  زا  هک  هاـگنآ  ار  وا  ینک  تاـقالم  هک  یـسک  لوا  هب  مداد  وـت  هب  نم  _چ_ه  نآ _ي  هد _ت و ب_ قو نـیا 

يرما نینچ  يارب  ار  ینم  لـث  اد ش_د و گ_ف_ت_م م_ يد پ_ي_ _ يد _ن غ_م ش_ يا زا  ار  .ط گ_ف_ت م_ _ ساو
ار لوا ك_س_ي  مد پ_س  _ مآ رد  زا ك_ش_ي_ت  طساو و  هب  متفر  سپ  ار ، كدنا  زیچ  نیا  دـنک  یم  لمح  دتـسرف و  یم 
 : تفگ سپ  طساو ، هب  فقو  لـیکو  ینالدیـص  هاـطق  نب  نس  لا ح_ زا ح_ وا  زا  مدر  لا ك_ مدر س_ؤ  _تا ك_ قـال ك_ه م_
هک هداد  ار  هسیک  نیا  هماـج و  ود  نیا  دـناسر و  یم  مالـس  ار  وت  يرمع  رفعجوبا  متفگ :  سپ  وـت ك_ي_س_ت_ي ؟  ناـمه  نم 

تهج هب  مدمآ  نوریب  در و م_ن  _تا ك_ فو يرئاح  هّللادبع  نب  دّمحم  هک  یتسرد  هب  هّللدمحلا ،  تفگ :  سپ  .وت  هب  منک  میلست 
نفک حالصا 
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تسا و اـهلامح  هیارک  هسیک  نآ  رد  روفاـک و  هربـح و  زا  دراد  جاـیتحا  وا  هب  ار  هچنآ  تسا  نآ  رد  هک  دـید  دوـشگ  ار  هماـج  سپ  وا 
(110  .) میتشگرب ار و  وا  هزانج  میدرک  عییشت  سپ  تفگ :  رافح ، ترجا 

هدشمگ يالط  تیاکح 

سپ مدوب  اراخب  رد  تف :  هک گ_ يدادغب  یلع  یبا  هب  فورعم  یمق  دّـمحم  نب  یلع  نب  نیـسح  زا  هدرک  تیاور  زین  و  مهدزاود _ 
یبا خیـش  هب  دادـغب  رد  ار  اـهنآ  منک  میلـست  ار ك_ه  در م_ رما ك_ داد و  ـالط  هعطق  هد  ریـشاج ، نبا  هب  دوب  فورعم  هک  یـصخش 

زا دش  دوقفم  اه  هکیبس  نآ  زا  یکی  هیوما  هزافم  هب  مدیسر  نوچ  دوخ  اب  ار  اهنآ  مدرک  لمح  سپ  هرس  سدق  حور  نب  نیسح  مساقلا 
مد _ يد بانج ك_ن_م پ_س  نآ  میلـست  هک  مدروآ  نوریب  ار  اه  هکیبس  مدش و  دادـغب  لخاد  هکنآ  ات  نآ  هب  مدـشن  ملاع  نم و 

یبا خیـش  رب  مدـش  لخاد  هاـگنآ  مدومن  هفاـضا  هن  نآ  هب  مدـیرخ و  نآ  نزو  هب  يا  هکیبس  سپ  هدـش  دوقفم  نم  زا  اـهنآ  زا  یکی  هک 
يدرک مگ  هک  ار  نآ  وار  هکیبس  نیا  ب_گ_ي_ر  دو : _ مر مدراذ پ_س ف_ شدزن گ_ ار  اه  هکیبس  نآ  دادـغب و  رد  مساقلا 

.ار نآ  متخانـش  نآ  رد  مدرک  رظن  سپ  هیوما  هب  نم  زا  دـش  دوقفم  هک  ار  هکیبـس  نآ  دروآ  نوریب  هاـگنآ  تسا  نیا  وا  اـم ، هب  دیـسر 
(111)

 : گ_ف_ت رو ك_ه  _ كذ م_ یل  زا ح_س_ي_ن ب_ن ع_ _د  نا هدر  _ت ك_ ياور ن_ي_ز  و  _م _  هدز س_ي_
مساقلاوبا هک  وا  هب  دنتفگ  نییمق  زا  یضعب  سپ  تسیک ؟  ام  يالوم  لیکو  هک  درک  لا  ؤس  نم  زا  _ي  نز
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مدوـب پ_س باـنج  نآ  دزن  رد  نم  خیـش و  دزن  رد  دـش  لـخاد  سپ  _د  ندر تلـالد ك_ نز  نآ  ار ب_ه  وا  _ت و  سا حور  نب 
ار و نآ  _ت  خاد _ نا سپ  .زادـنیب  هلجد  رد  ار  نآ  تـسه  هـچره  وـت  اـب  دوـمرف : تـسا ؟  نـم  اـب  هـچ  خـی !  يا ش_ گ_ف_ت : 
_م سا _ قلاو _ با دوـمر  وا پ_س ف_ دز  مدو ن_ _ي و م_ن ب_ حور _م  سا _ قـلاو _ با دز  _د ن_ مآ _ش_ت و  گر ب_

يا _ن ح_ق_ه  يا دو : _ مر ف_ نز ،  نآ  سپ ب_ه  دروآ  وا  دزن  ار  هقح  سپ  اـم  يارب  ار  هقح  رواـیب  نوریب  هک  دوـخ ، كوـلم  هب 
یم ربخ  وت  اـی  تسا  نآ  رد  هچنآ  هب  ار  وت  مهد  ربـخ  دومرف : يرآ ،  تفگ :  هلجد ،  رد  یتخادـنا  دوب و  _ت ك_ه ب_ا ت_و  سا
نآ رد  هک  یگرزب  هقلح  ـالط و  زا  تـسا  ( 112  ) هنیتـسد تفج  کـی  هقح  نیا  رد  دوـمرف : .ارم  هد  ربـخ  وـت  هکلب  تفگ :  ارم ؟ یهد 
دوب ناـنچ  رما  و  قیقع ،  يرگید  جزوریف و  یکی  يرتـشگنا  ود  تسا و  يرهوـج  نآ  رد  هک  ریغـص  هقلح  ود  _ت و  سا ير  _ هو ج_

.درکن راذگاو  ار  يزیچ  دومرف ، هک 

_ن يا سپ گ_ف_ت :  نآ  هب  درک  رظن  نز  تـشاد و  ضورعم  نـم  رب  دوـب  نآ  رد  هـچنآ  در و  زا ك_ ار ب_ پ_س ح_ق_ه 
هز ب_ي _ن م_ع_ج_ يا ند  _ يد فعـش  زا  نز  نآ  نم و  سپ  متخادـنا  هلجد  رد  مدوـب و  هتـشادرب  نم  هـک  تـسا  ناـمه  هـنیعب 

دزن رد  مهد  یم  تداهـش  تفگ :  قبا  _ث س_ يد ثیدح و ح_ نیا  رکذ  زا  دعب  روکذم  نیـسح  يدادغب  یلع  یبا  میدش .  دو  خ_
وحن نا  هب ه_م_ نآ ،  هب  مداد  ربخ  هچنآ  رد  تمایق  زور  دنوادخ 
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هن نآ  رد  متفگ  تسار  هک  رـشع  _ن_ي  ثا همئا  هب  دروـخ  دـنگوس  مدرک و  مک  هن  نآ و  رد  مدرک  داـیز  هـن  مدرک  رکذ  هـک  تـسا 
(113  .) نآ زا  ما  هدومن  مک  هن  نآ و  رب  ما  هدوزفا 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  يوجتسج  رد 

_ه یل ّ_د ع_ _ح_م مو _ با ترـضح  نوچ  تفگ :  هک  شردـپ  زا  یلـصوم  نانـس  نب  یلع  زا  دـنا  هدرک  تیاور  زین  و  مهدراهچ _ 
مـسر بسح  دـندروآ  یم  هک  یلاوما  اب  _ت_ي  دال ج_ب_ل ج_م_عا زا ق_م و ب_ دراو ش_د  در  _تا ك_ فو مال  _ سلا

ناـشیا هب  باـنج  نآ  زا  دـندرک  لا  ؤس  يءار و  نم  ّرـس  هب  دـندی  _ سر تر  سپ ح_ض_ ترـضح  نآ  زا  دوبن  يربـخ  ار  ناـشیا  و 
ج_ع_ف_ر گ_ف_ت_ن_د : وا ك_ي_س_ت ؟  زا  پ_س  گ_ف_ت_ن_د : هدر ،  تاـــــفو ك_ هـــــک  دـــــنتفگ 
رمخ م_ي برـش  هلجد  رد  هتـسشن  یقروز  رد  هتفر و  نوریب  هزنت  ریـس و  يارب  دنتفگ : .دـندرک  لا  وا س_ؤ  زا  شردار پ_س  ب_
ما ن_ي_س_ت _ ما نیا ص_ف_ت  دنتفگ  دندرک و  تروشم  رگیدکی  اب  موق  نآ  سپ  اه ، هدنزاون  دورـس  تسا  وا  اب  دن و  ك_
 ، شناــبحاص هـب  _ي_م  نادر _ گر ار ب_ لاو  _ ما _ن  يا _م و  يور نا گ_ف_ت_ن_د ب_ _ش_ يا زا  و ب_ع_ض_ي 

_ر ما رد  ددر و  _ گر در ب_ _ن م_ يا _ل ك_ن_ي_د ت_ا  مءا ت_ تـفگ :  یمق  يریمح  رفعج  نـب  دّـمحم  ساـبعلاوبا  سپ 
_د و ندر مـــال ك_ وا و س_ _د ب_ر  ند _ل ش_ خاد تــشگرب  نوـــچ  تــفگ  _ت ت_ف_ح_ص ك_ن_ي_م ،  سرد
زا _ت_ي  ج_م_عا _ت  سا م_ا  رد  ه_س_ت_ي_م ،  ق_م  _ل  ها زا  م_ا  م_ا ، س_ي_د  يا  گ_ف_ت_ن_د :

اجک تفگ :  سپ  یلاوما .  مالـسلا  هیلع  دّمحموبا  دوخ  دیـس  يارب  میدرک  یم  لمح  ش_ي_ع_ه و غ_ي_ر ش_ي_ع_ه و م_ا 
ح_م_ل گ_ف_ت :  _ت ،  سا ب_ا م_ا  گ_ف_ت_ي_م :  اهلام ؟ نآ  تسا 
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_ت سا ير  _گ_ يد لاو خ_ب_ر  _ ما _ن  يا يار  ب_ گ_ف_ت_ن_د : م_ن ،  دز  ن_ ار ب_ه  نآ  _ي_د  ن_م_يا
دوش و یم  عـمج  لاوـما  _ن  يا گ_ف_ت_ن_د : نآ چ_ي_س_ت ؟  گ_ف_ت :  ار ن_گ_ف_ت_ي_م ،  نآ  ك_ه 

یم رهم  ار  نآ  رـس  هسیک و  رد  ار  نآ  یم ك_ن_ن_د  عمج  هاگنآ  تسه  رانید  هس  رانید و  ود  رانید و  کـی  وا  رد  هعیـش  هماـع  زا 
نالف زا  رادقم و  نیا  نالف  زا  تسا ،  رادقم  نالف  لام  همه  هک  دو  _ مر یم ف_ ام  دیـس  میدروآ  یم  ار  اهلام  هک  تقو  ره  ام  دننک و 

 : تفگ رفعج  تسیچ .  رهم  شقن  هک  دومرف  یم  داد و  یم  ربخ  ار  مدرم  ياهمان  مامت  هکنآ  ات  رادـقم  نیا  نـالف  دزن  زا  رادـقم و  نیا 
نو س_خ_ن مو چ_ نآ ق_ سپ  تـسا .  بــیغ  مــلع  نــیا  درک ، یمن  هــک  ار  يزیچ  دــیدنب  یم  مردارب  رب  دــییوگ و  یم  غورد 
ار لا  نــــیا م_ تــــفگ :  سپ  دــــندرک ، هاــــگ  _د ب_ع_ض_ي ب_ه ب_ع_ض_ي ن_ ند ار ش_ن_ي_ ج_ع_ف_ر 
زا س_ي_د _م  يدو هد ب_ _ يد ار  نآ  هکنوچ  دـندرک  هراجا  ار  اـم  هک  میتسه  یموق  اـم  دـنتفگ : دـیرآ ، نم  دزن  هب  دـیرادر  ب_
_ش ب_ر م_ي نا _ب_ حا _ه ب_ه ص_ نر _ گو نک  فصو  ام  يارب  ار  اهلام  نآ  یماـما  وت  رگا  مالـسلا  هیلع  نس  دو ح_ خ_

ّرـس رد  ار  وا  هفیلخ و  دزن  تفر  رفعج  سپ  تفگ  .دنن  لا ه_ا ب_ك_ نآ م_ رد  _ن_د  هاو _ه م_ي خ_ چر _ي_م ه_ نادر گ_
_د ند _ر ش_ ضا _ف_ه ح_ یل دز خ_ رد ن_ نو  در پ_س چ_ _ت ك_ ناــشیا ش_ك_يا تــسد  زا  دوــب و  يءار  نــم 
 ( َهَفیلَْخلا م ُهّللا  َحَلَصَا  دنتفگ ( : رفع ، _ي_د ب_ه ج_ هد ار ب_ لاو  _ ما _ن  يا نا گ_ف_ت :  _ش_ يا _ف_ه ب_ه  یل خ_

لاوما و نیا  بابرا  لیکو  میرودزم و  یتعامج  ا 
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دّمحم یبا  اب  دوب  هدـش  يراج  هک  یتلالد  تمالع و  رگم ب_ه  ار  اهنآ  مینکن  میلـست  هک  دـندرک  رما  ار  ام  تسا و  یتعامج  زا  اـهنیا 
یم فصو  هک  دنتفگ : موق  مالسلا ،  هیلع  دّمحم  یبا  اب  دوب  هدش  يراج  هک  یتلالد  نآ  دو  هچ ب_ تفگ :  هفیلخ  سپ  مالسلا ،  هیلع 
یم میلـست  وا  هب  ار  اهلام  درک  یم  نینچ  نوچ  سپ  ار  نآ  رادقم  ار و  لاوما  ار و  نآ  نابحاص  ار و  اه  یفرـشا  يار م_ا  در ب_ ك_
سپ تسا  رما  نیا  بحاص  درم  نیا  رگا  سپ  هدرک  تافو  لاح  وا و  اب  ام  تمـالع  دوب  نیا  میدـش و  دراو  وا  رب  هبترم  دـنچ  میدرک و 

نآ هک  شنابحاص  هب  مینادرگ  یم  رب  ار  لام  الا  وا و  ردارب  ام  يار  _ت ب_ شاد هک ب_ه پ_ا م_ي  ار  هچنآ  اـم  يارب  دراد  اـپ  هب 
غورد مردار  رب ب_ وـگغورد و  دنتـسه  یموـق  اـهنیا  نینم !  ؤـملاریما  اـی  تفگ :  رفعج  .اـم  طـسوت  _د ب_ه  ندا _ت_ سر ار ف_

 . غالَْبلا ِالا  ِلوُسَّرلا  یَلَع  ام  َو  دننالوسر (  موق  نیا  تفگ :  هفیلخ  سپ  تسا ،  بیغ  ملع  نیا  دند و  م_ي ب_ن_

هب دهد  نامر  دنک و ف_ ناسحا  ام  رب  نیم  ؤملاریما  دـنتفگ  تعامج  نآ  سپ  تفاین  یباوج  دـش و  توهب  پ_س ج_ع_ف_ر م_
زا نو  در چ_ نور ك_ ار ب_ي_ نا  _ش_ يا در  رما ك_ یبیقن  هب  سپ  میور ،  نوریب  دلب  نیا  زا  ات  دـنک  هقردـب  ار  ام  هک  یـسک 

ایوگ هک  تروص  رد  دوب  مدر  _ن م_ ير _ تو هک ن_ي_ك_ دمآ  ناشیا  دزن  هب  يرس  _ت_ن_د پ_ فر نور  دل ب_ي_ ب_
رسپ نال  يا ف_ نال و  نالف پ_س_ر ف_ يا  هک  داد  زاوآ  ار  ناشیا  سپ  دوب  مداخ 
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دیورب سپ  میامش  يالوم  هدنب  نم  هّللاذاعم !  تف :  گ_ _ي ؟  يالوم م_يا وت  دنتفگ  وا  هب  سپ  .ار  دوخ  يالوم  دینک  تباجا  نالف 
مئاق وا  دنزرف  میدـید  سپ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ام  يالوم  هناخ  میدـش  لخاد  هکنآ  ات  میتفر  وا  اب  سپ  دـنتفگ  بانج ،  نآ  دزن  هب 

مـال دو پ_س س_ يز ب_ هماـج س_ب_ شکراـبم  ندـب  رب  تـسا و  هاـم  هراـپ  اـیوگ  هـک  هتـسشن  يریرــس  رب  ار  مالــسلا  هـیلع 
_ت سا رد  نال ق_ لا ف_ همه م_ دو : _ مر ها ف_ _گ_ نآ در  در ك_ ار  مـال م_ا  نآ ج_ن_با و س_ _م ب_ر  يدر ك_
_ف صو ار  لا  عیمج م_ هک  _ نآ در ت_ا  _ف م_ي ك_ صو _ت_ه  سو _ت و پ_ي_ سا نـال چ_ن_ي_ن  لا ف_ و م_

هدجـس هب  میداتفا  سپ  نایاپراهچ  زا  دوب  ام  اب  هچنآ  ار و  اـم  ياـهیراوس  ار و  اـم  ياـه  هما  در ج_ _ف ك_ صو پ_س  در ، ك_
_ت_ي_م پ_س ساو _ه خ_ چر زا ه_ _م  يدر لا ك_ هاــگنآ س_ؤ  میدیــسوب  وا  شیپ  رد  ار  نـیمز  یلاــعت و  يادــخ  يارب 
يءار ح_م_ل نـم  ّرــس  هـب  يزیچ  رگید  هـک  دوـمرف  رما  ار  اـم  باـنج و  نآ  يوـس  هـب  مـیدرک  لـم  ار ح_ لاو  _ ما داد و  باو  ج_
ك_ه _د  _يا مر ف_ بو  م_ن_ص_ داد  رد ب_غ_ ار  ش_خ_ص_ي  م_ا  يار  _ن_ك_ه ب_ يا و  ن_ك_ن_ي_م 

اطع میدرک و  تعجارم  بانج  نآ  دزن  زا  سپ  دـنتفگ  .دـیایب  نوریب  تاعیقوت  وا  دزن  زا  مینک و  لـم  وا ح_ يو  ار ب_ه س_ لاو  _ ما
.وت سفن  رد  ار  وت  رجا  دـیامن  گرزب  دـنوادخ  دومرف : وا  هب  نفک و  طونح و  زا  یمق  يریمح  رفعج  نب  دّـمحم  ساـبعلاوبا  هب  دومرف 
نآ زا  ب_ع_د  دو ، _تا ن_م_ فو در و  _ي_د ت_ب ك_ سر ناد  سابعلاوبا ب_ه ع_ق_ب_ه ه_م_ نوچ  تفگ :  يوار 

_ي_ن بو دز م_ن_ص_ داد ن_ لاو ح_م_ل م_ي ش_د ب_ه ب_غ_ _ ما
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(114  .) تاعیقوت ناشیا  دزن  زا  دمآ  یم  نوری  و ب_

هبعک نادوان  ریز  رد  اعد 

ینعی نادوان  تحت  رد  مدوب  هدجـس  رد  نم  تفگ :  هک  انجو  نب  نسح  دّـمحم  یبا  زا  دـنا  هدرک  تیاور  زین  و  ( 115  _ ) مهدزنا پ_
ارم یـسک  مدـید  هک  اعد  رد  مدر  عر م_ي ك_ زامن ع_ش_ءا و ت_ض_ زا  دـعب  مراهچ .  هاجنپ و  جـح  رد  همظعم  هبعک  نادوان 
درز كز  مد ك_ن_ي_ _ يد _ت_م  سا _ خر گ_ف_ت پ_س ب_ _ن_ا ! جو نب  نسح  يا  دومرف : سپ  دهد  یم  تکرح 

يور م_ن رد پ_ي_ش  _ت پ_س  سا نآ  قو  هلا و ف_ مدرک چ_ه_ل س_ ناـمگ  هک  تسا  _ي  ماد _ نا _ر  غـال هر  چ_ه_
رد هک  دوب  یقاطا  اجنآ  رد  هجیدـخ و  هناخ  رد  دـمآ  هکنآ  اـت  يزیچ  زا  ار  وا  مدر  لا ن_ك_ دا و م_ن س_ؤ  _ت_ فا هار  ب_ه 

نـسح يا  هک  دـمآ  يزاوآ  تفر و  الاب  كزینک  نآ  سپ  دـنتفر  یم  يالاب  اجنآ  زا  هک  دوب  ییاه  هلپ  نآ  رد  دوب و  يراوید  نآ  طسو 
یفخم ام  رب  وت  هک  یتشادـنپ  ایآ  نسح !  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  سپ  رد ، دزن  رد  مداتـسیا  متفر و  ـالاب  سپ  اـیب  ـالاب 

سپ مداـتفا ،  رد  يور  هب  مدـش و  شوه  یب  تخـس  سپ  مدوب ،  وت  اـب  نم  هکنآ  رگم  يدوبن  دوخ  جـح  رد  یتقو  چـیه  هّللاو  يدوب ، 
وت و بارـش  هن  وت و  ماعط  دنک  مومهم ن_ ار  وت  ار و  دّمحم  نب  رفعج  هناخ  هنیدم  رد  شاب  مزالم  نسح !  يا  نم  هب  دومرف  متـساخرب 

نآ رب  یتاولـص  جرف و  ياـعد  دوب  نآ  رد  هک  دومرف  اـط  يرتـفد ب_ه م_ن ع_ هاـگنآ  یناـشوپب ،  نآ  هب  ار  دوخ  تروـع  هچ  نآ  هن 
دومرف ترضح و 
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هک _ت_ي  سرد هب  سپ  نم  يایلوا  هب  رگم  ار  نآ  هدم  نم و  رب  تسرفب  تاولـص  نینچ  ناو و  _ا ب_خ_ عد _ا پ_س  عد نیا  هب 
يا دومرف : دـید ؟ مهاوخن  _ن  يا زا  ار ب_ع_د  وت  نم  يـالوم  يا  متفگ :  سپ  دـیامرف ، یم  اـطع  قیفوت  ار  وـت  لـج  زع و  دـنوادخ 

ار مالـسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  هناخ  مدش  مزالم  متـشگرب و  دوخ  جح  زا  سپ  تفگ :  نسح  .دهاوخب  یلاعت  يادخ  هاگره  نسح ! 
زا ي_ا  وـضو ، دـیدجت  يارب  زا  تجاـح :  هـس  تـهج  هـب  رگم  نآ  يوـس  هـب  متـشگ  یمن  رب  هناـخ و  نآ  زا  مـتفر  یمن  نوریب  نـم  و 
مد م_ي ش_ _ل  خاد _ي ك_ه  نا _ مز ه_ر  پ_س  ندر .  را ك_ _ط_ فا يار  زا ب_ ي_ا  ند ،  _ي_ باو يار خ_ ب_

_ي و نا هدر ن_ نآ گ_ يـالا  رب ب_ مدــید و  یم  بآ  زا  رپ  ار  دوـخ  هزوـک ]  هوـکر [  راــطفا ، _ت  قو دو  _ه خ_ نا ب_ه خ_
ارم مدروـــخ و  یم  ار  نآ  سپ  نآ  دو و ب_ه  هدر ب_ ار ك_ه ن_ف_س م_ي_ل ك_ _چ_ه  نآ نا  يــــالا ن_ ب_ر ب_
یم هناخ  رد  زور و  رد  مدرب  یم  هناخ  هب  بآ  نم  ناتـسبات و  رد  یناتـسبات  ساـبل  ناتـسمز و  تقو  رد  یناتـسمز  ساـبل  و  دوب ، یفاـک 

_ت_م و فر یم گ_ سپ  دوبن  نآ  هب  یتجاـح  ارم  دـندروآ و  یم  ماـعط  متـشاذگ و  یم  یلا  ار خ_ هزو  مد و ك_ _ي_ پ_شا
(116) .دوب نم  اب  هک  یسک  بلطم  نآ  رب  دوشن  هاگآ  هکنآ  تهج  هب  مدر  قد م_ي ك_ ار ت_ص_ نآ 

هیلع نامزلا  _ب  حا تر ص_ هفیرش ح_ض_ باقلا  زا  یکی  هک  هدومرف  بقاثلا )  مجن  رد (  ام  خیش  ك_ه  _د : يو فل گ_ م_ؤ 
ینعی تسا ،  تای )  الا  يدبم  مالسلا ( 
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هدرتسگ ش_د و نیمز  رد  تفالخ  طاسب  هک  زور  نآ  زا  هچ  هیهلا ؛  تاـیآ  روهظ  زورب و  لـحم  اـی  يدـنوادخ  تاـیآ  هدـننک  رهاـظ 
رد هدا  طا پ_ا ن_ه_ نآ ب_س_ رب  قلخ  تیادـه  يارب  تارهاـب  تازعم  تاـنیب و  تاـیآ  هب  مالـسلا  مهیلع  لـسر  ءاـی و  _ب_ نا

میرکت و نینچ  یلاعت  يادـخ  يدـحا  يارب  _د  ند _ مآر _ل ب_ طا قا ب_ _ هزا _ه ح_ق و  مل مال ك_ _ عا دا و  _ شرا ما  م_ق_
نیا هب  يرمع  درک  دهاوخ  هناور  داتـسرف و  مالـسلا  هیلع  دوخ  يدـهم  يارب  هک  داتـسرفن  تایآ  رادـقم  نآ  يدـحا  هب  دومرفن و  زازعا 
ير _ با _ت_ه  سو هلاس و پ_ي_ یس  نادرم  نس  تئیه و  رد  دوش  رهاظ  نوچ  دیـشک ، دهاوخ  اجک  هب  دناد  يادخ  هک  ینالوط 

مال ب_ر _ سلا _ه_م  یل ّ_د ع_ لآ م م_ح_م يدـهم  دـسر  ادـن  وا  زا  حیـصف  ناـبز  هب  دـنکفا و  هیاـس  شرـس  رب  س_ف_ي_د 
يرکسع _ش  كرا يدودرا م_ب_ رد  دو  _ل ش_ ما نا ك_ _ شلو دراذ ع_ق_ _ت گ_ سد _ش  نا س_ر ش_ي_ع_ي_

دـندید و یم  مالـسلا  هیلع  یبن  سیردا  دـهع  رد  هچنانچ  دـن  مدرم ب_ب_ي_ن_ دنـشاب و  رهاظ  هک  هکئالم  زا  دـشاب  يرکـشل ]  ]
تجاح هام  رهم و  هب  دو ك_ه  _ن ش_ شور _ي و  نارو نا ن_ _ي_ن چ_ن_ مز شلا  رون ج_م_ زا  نج ؛  زا  يرکسع  نینچمه 

دیامن و رهاظ  ار  دوخ  ياهجنگ  نیمز  دزیخرب ، نایم  زا  اهنآ  زا  تشحو  فوخ و  دورب ، تارـشح  ناگدـنرد و  زا  ررـض  رـش و  دـتفین ،
یفخ ار م_ دو  _ه_ا خ_ نآ ار ك_ه ب_ه  يرفاک  گنس  هوک و  دنور و  هار  بآ  يور  زا  شرکسع  و  دنامب ، ریس  تعرس  زا  خرچ 

دننز و اه  هدنز  قرف  رب  ریشمش  دنـشاب و  شکرابم  باکر  رد  ناگدرم  زا  يرایـسب  دنـسانشب و  امیـس  هب  ار  رفاک  دنهد و  ناشن  دندرک 
هبیجع و تایآ  زا  اهنیا 
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هدش تبث  تبیغ  رد ك_ت_ب  نآ  زا  يرایسب  دوشن و  اصحا  اهنآ  ددع  هک  دوش  رهاظ  جورخ  روهظ و  زا  شیپ  هک  یتایآ  نینچمه 
(117  .) هدشن یتجح  چیه  ندمآ  يارب  نآ  زا  ( 110  ) يرشع تسا و  بانج  نآ  ندمآ  همدقم  اهنآ  همه  هک 

دنا هدش  فرشممالسلا  هیلع  نامز  ماما  تمدخ  يربک  تبیغ  رد  هک  نانآ  صصق  تا و  _ يا _ر ح_ك_ كذ رد  ف_ص_ل پ_ن_ج_م : 

حیضوت

دوب و باـنج  نآ  هک  هیعطق  نئارق  يور  زا  دـش  مولعم  تقراـفم  زا  سپ  اـی  ار  باـنج  نآ  دنتخانـش  یبایفرـش  لاـح  رد  هک  _ نآ چ_ه 
 . ترضح نآ  سدقم  دوجو  رب  هلاد  راثآ  زا  يرثا  رب  ای  باوخ  ای  يرادیب  رد  بانج  نآ  زا  يا  هزجعم  رب  دندش  فقاو  هکنانآ 

تسیب و _ر  كذ كرا ب_ه  باتک م_ب_ نیا  رد  ام  هدرک و  رکذ  تیاکح  دص  باب  نیا  رد  بقاث )  مجن  رد (  ام  خیـش  هک  نادـب 
دیـس جاح  تیاکح  يرگید  يدادـغب و  یل  جا ع_ تیاکح ح_ یکی  هک  تیاکح  ود  مینک و  یم  افتکا  تایاکح  نیا  زا  تیاکح  هس 

 . میدرک لقن  نانجلا )  حیتافم  رد (  دشاب  یتشر  دمحا 

یلقره لیعامسا  نتفای  افش 

فــشک رد (  یلبرا  یــسیع  نـب  یلع  لـضاف  مـلا  ع_ _ت :  سا یل  _ قر _ي_ل ه_ _م_عا سا ق_ص_ه  لوا _  _ت  ح_ك_يا
دو هل ش_خ_ص_ي ب_ دـال ح_ رد ب_ ناردار م_ن ك_ه  زا ث_ق_تا ب_ یتعاـمج  ارم  داد  ربخ  هک  دـیامرف  یم  همغلا ) 

دو ك_ه يا ب_ _ه  ير _ل ق_ ها زا  یل م_ي گ_ف_ت_ن_د ، _ قر _ي_ل ب_ن ح_س_ن ه_ _م_عا سا ار  وا  ك_ه 
وار نم پ_س_ يارب  زا  درک  تیاـکح  مدـیدن  ار  وا  نم  و  نم ،  ناـمز  رد  درک  تاـفو  _ن_د  يو م_ي گ_ _ل )  قر ه_ ار (  نآ 

يز ك_ه وا چ_ي_ نار چ_پ  رد  یناوج  تقو  رد  دـمآ  نوریب  هک  مردـپ  نم  يارب  زا  درک  تیاکح  تفگ :  نیّدـلا ،  ش_م_س 
یم كرچ  نوـخ و  نآ  زا  دـیکرت و  یم  را  ره ف_ص_ل ب_ه_ رد  یمدآ و  هـضبق  رادـقم  هـب  دـنیوگ  یم  _ه )  ثو ت_ ار (  نآ 

تفر سواط  نب  یلع  نیّدلا  یضر  تمدخ  هب  دمآ و  هلح  ب_ه  _ت ،  شاد یم  زاب  یلغش  همه  زا  ار  وا  ملا  نیا  تفر و 
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رب هثوـت  نیا  دـنتفگ : همه  دـندید و  ار  نآ  هدوـم  _ر ن_ ضا ار ح_ هل  نا ح_ _ حار ج_ .دوـمن س_ي_د ، هوکـش  تفوـک  نیا  زا  و 
میربب ار  _ن  يا _ر  گا ند و  _ ير ـالا ب_ه ب_ نآ ن_ي_س_ت  جـال  و ع_ _ت ،  سا هد  _ مآ _ح_ل ب_ر  كا گر  يـالاب 

نیا رد  دنام و  یمن  هدنز  لی  _ _م_عا سا هد ش_د  _ ير ها ب_ _ گر گر ه_ نآ  دو و  هد ش_ _ ير _ح_ل ب_ كا گر  دیاش 
ار وت  ات  شاب  مور  یم  دادغب  هب  نم  تف  _ي_ل گ_ _م_عا سا دیس ب_ه  میوش .  یمن  نآ  بکترم  تسا  میظع  رطخ  نوچ  ندیرب 

دادغب هب  درک ، دنناوت  یجالع  دـشاب و  رتشیب  ناشیا  فوقو  دـیا  _م ش_ داد ب_ن_م_يا ناحارج ب_غ_ ءابطا و  هب  مربب و  هارمه 
نا _د و ه_م_ ندر نا ت_ش_خ_ي_ص ك_ _ه_ا ن_ي_ز ج_م_ي_ع_ا ه_م_ نآ _ي_د  بـل ار ط_ _ب_ءا  طا دـمآ و 

تـساجن نیا  دوجو  اب  ار  وت  زاـمن  یلاـعت  قح  تفگ :  وا  هب  روکذـم  دیـس  دـش ، ریگلد  لـی  _ _م_عا سا .د  رذ گ_ف_ت_ن_ ع_
 ، ير ن_ي_س_ت _ جا ملا ب_ي  _ن  يا رد  ندر  لو م_ي ك_ن_د و ص_ب_ر ك_ يا ق_ب_ هدولآ  نآ  ك_ه ب_ه 

.دش هرماس  هجوتم  و  مرب ؛  یم  مالسلا  مهیلع  يده  همئا  هب  هثاغتسا  مور و  یم  هرماس  هب  تسا  نینچ  نوچ  سپ  تفگ :  لیعامسا 

نآ نو ب_ه  چ_ هک گ_ف_ت :  مدینـش  مردـپ  زا  تفگ  یم  هک  مدینـش  شرـسپ  زا  دـیوگ : یم  هـمغلا )  فـشک  _ب (  حا ص_
بش متفر و  هبادرس  هب  مدومن  مالـسلا  امهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  یقن و  یلع  ماما  نیمامه  نیماما  ترایز  مدیـسر و  رونم  دهـش  م_
هتسش ار  هماج  متفر و  هلجد  فرط  هب  حبص  مدرب و  هثاغتسا  مالسلا  هیلع  رم  الا  _ب  حا هب ص_ مدیلان و  رایـسب  یلاعت  قح  هب  اجنآ  رد 

متشاد هک  یقیربا  مدرک و  ترایز  لس  و غ_
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هک مدید  راو  را س_ هد چ_ه_ _ي_ سر _ه ن_ عل ب_ه ق_ ترایز ك_ن_م ،  رگید  رابکی  هک  مدش  دهشم  هجوتم  مدرک و  بآ 
مدید دندیسر  نم  هب  نوچ  دنشاب  ناشیا  زا  رگم  هک  مدرک  نامگ  دنتـشاد  هناخ  ءافرـش  زا  یعمج  دهـشم  یلاوح  رد  نوچ  دنیآ و  یم 
تشاد تسد  رد  يا  هزین  هک  عضو  هزیکاپ  دوب  يریپ  یکی  دوب و  هدیسر  شطخ  ناشیا  زا  یکی  دنا  هتسب  ریـش  ناو ش_م_ ود ج_ هک 

نآ سپ  هتفرگ ،  تسد  هب  يا  هزین  هتسب و  کن  _ حلا هدیشوپ و ت_ح_ت  نآ  يالاب  رب  یجرف  هدرک و  لیامح  يریـشمش  يرگید  و 
رد یجرف  بحاـص  دنداتـسیا و  پچ  فرط  رد  ناوـج  ود  نآ  تشاذـگ و  نیمز  رب  ار  هزین  تفرگ و ب_ن  رارق  تسار  تسد  رد  ریپ 

تفگ یلب ،  متف :  گ_ يوش ؟  یم  هناور  ادرف  تفگ :  شوپ  یجرف  مداد ،  مالس  باوج  دندرک  مالـس  نم  رب  هد  _ نا هار ن_م_ نایم 
_ت سا زا ن_ج_ يراز  _ت_ حا _ه  يدا _ل ب_ ها هـک  دیــسر  رطاـخ  هـب  ارم  دراد ، رازآ  رد  ار  وـت  زیچ  هـچ  مـینبب  اـت  يآ  شیپ  : 

رگا تــسا  رت  زوــنه  تا  هماــج  يا و  هدیـــش  بآ ك_ ار ب_ه  _ت  خر هدر و  ن_م_ي ك_ن_ن_د و ت_و غ_س_ل ك_
تحارج نآ  رب  تسد  دیـشک و  دوـخ  فرط  هـب  ارم  دـش و  مـخ  هـک  مدوـب  رکف  نـیا  رد  دـشاب ، دـسرن ب_ه_ت_ر  وـت  هـب  شتـسد 

 ، _ت فر گ_ رار  ق_ _ي_ن  مز ب_ر  ش_د  _ت  سار و  _د  مآ درد  ب_ه  _چ_ه  نا چ_ن_ در  ف_ش_ هدا  ن_ه_
ما مدا ك_ه ن_ _ت_ فا بجعت  رد  و  ُْمتْحَْلفَا . )  متفگ ( :  نـم  لیعامِْـساای ! )  َتْـحَْلفَا  تـفگ ( :  خـی  لا ش_ نآ ح_ نرا  م_ق_

نم هب  هک  خیش  نامه  زاب  دناد ، ار چ_ه م_ي  م_
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دش ناور  مالسلا  هیلع  ماما  مدیسوب ،  ار  شباکر  نار و  هدیود  نم  ماما !  تسا  ماما  تفگ :  یتفای  يراگتـسر  يدش و  صالخ  تفگ 
: دومرف زاب  مو ،  اد ن_م_ي ش_ وت ج_ زا  زگره  متفگ :  نم  درگرب ! دومرف : نم  هب  مدرک ،  یم  عزج  متفر و  یم  شباـکر  رد  نم  و 

يا تـف :  نآ ش_ي_خ گ_ پ_س  مدر .  هدا ك_ _ عا ار  فرح  ناـمه  نـم  تـسا و  نتــشگرب  رد  وـت  تحلــصم  هـک  درگزاـب 
درک رثا  رد م_ن  فر  _ن ح_ يا _ي !؟  وا م_ي ن_م_يا لو  فال ق_ درگرب خ_ دومرف  رابود  ماما  هک  يرادن  مرـش  لیعامـسا ! 

دهاوخ ار  وت  رصنتسم  یـسر  دادغب  هب  نوچ  دومرف : هدش  تفلم  زا ب_ه م_ن  _د ب_ ند رود ش_ دنچ  یمدق  نوچ  مداتـسیا و  یپ 
ضو یل ب_ن ع_ وت ب_ه ع_ باـب  رد  يزیچ  هک  وگب  یـضر  مدـنزرف  هب  نکم و  لوبق  وا  زا  درک  دـهاوخ  ییاـطع  وت  هب  دـیبلط و 
رظن زا  ات  مدوب  هدا  _س_ت_ يا _ج_ا  نا نم ه_م_ دهدب ، یهاوخ  وت  هچره  هک  منک  یم  شرافـس  وا  هب  نم  هک  دـس  _ يو ب_ن_
نوچ دهشم  لها  متشگرب .  دهشم  هب  نآ  زا  دعب  اجنامه ن_ش_س_ت_م و  یتعاس  هدروخ  رایـسب  فسءات  نم  دندش و  بئاغ  نم 

یگنج و یــس  ب_ا ك_ گ_ف_ت_ن_د : ن_ه ،  گ_ف_ت_م :  يراد ؟  يرازآ  تـسا ،  ریغتم  تتلاـح  نـتفگ  دـندید  ارم 
.دنـشاب ءافرـش  زا  ناـشیا  دـنتفگ : دـیدید ؟ دنتـشذگ  اـجنیا  زا  هک  ار  ناراوـس  نـیا  هـک  دـییوگب  اـما  هـن ،  مـتفگ :  يا ؟  هدرک  یعازن 

 : متفگ یجرف ؟  بحاـص  اـی  خیـش  نآ  هک  دندیـسرپ  دوب ! ماـما  ناـشیا  زا  یکی  هکلب  دـندو  _ءا ن_ب_ فر ش_ گ_ف_ت_م : 
يدومن وا  هب  ار  تمحز  دنتفگ : یجرف ،  بحاص 
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مه دوخ  نم  دوبن و  تحار  نآ ج_ زا  ير  _ ثا _د  ندر زا ك_ ار ب_ نار م_ در پ_س  درد ك_ درشف و  ار  نآ  یلب ،  متفگ :   ؟
قــل ب_ر لا خ_ _ن ح_ يا رد  مد .  _ يد ير ن_ _ ثا مدو  ار گ_ش_ _گ_ر  يد نار  مدا و  _ت_ فا کــش  هـب  تـشهد  زا 

یمن صـــالخ  ارم  دهـــشم  _ل  ها _ر  گا _د و  ندو هرا ن_م_ هرا پ_ ار پ_ _ن م_ هار _د و پ_ي_ ندر مو ك_ م_ن ه_ج_
هک تفر  دینـش و  ار  ارجام  دـمآ  دیـسر و  دوب  نیرهنلا  نیب  رظان  هک  يدرم  هب  ناـغف  داـیرف و  مدوب و  هتفر  اـپ  تسد و  ریز  رد  دـندرک 

حبـص دنتـشگرب و  دندرک و  هارمه  رفن  ود  دندومن و  تعیاشم  ارم  یعمج  حبـص  مدنا ،  _ج_ا م_ نآ رد  بش  نم  دسیونب و  ار  هعقاو 
عم را ب_ر س_ر پ_ل ج_ قــــــل ب_س_ي_ مد ك_ه خ_ _ يد مد  _ي_ سر داد  رد ش_ه_ر ب_غ_ _گ_ر ب_ر  يد

موجه نم  رـس  رب  دـندی  ار ش_ن_ مان م_ مدیـسر و  نم  نوچ  دندیـسرپ  یم  ار  شبـسن  مسا و  وا  زا  دـسر  یم  سک  ره  دـنا و  هدـش 
اب نیّدلا  یضر  دیس  هک  دیامن  تقرافم  نم  ندب  زا  حور  هک  دوب  کیدزن  دندرک و  هراپ  هراپ  مدوب  هدیـشوپ  ایناث  هک  ار  یتخر  دندرک 
لا ترو ح_ دو ص_ _ت_ه ب_ شو _ن ن_ ير _ه_ نـلا _ر ب_ي_ن  ظا در و ن_ رود ك_ زا م_ن  ار  مدرم  دیـسر و  یعمج 
نیا رد  ار  اغوغ  نیا  هک  ییوت  هتفای  افـش  دنیوگ  یم  هک  يدرم  نیا  دومرف  دیـس  دوب  هدرک  ربخ  ار  ناشیا  هداتـسرف و  دادغب  ار و ب_ه 
شغ یتعاس  دیدن  يرثا  نآ  زا  دوب و  هدید  ارم  مخز  نوچ  درک و  زاب  ارم  نار  هدمآ  ریز  هب  بسا  زا  یلب ،  متفگ :  يا ؟  هتخادـنا  رهش 

شوه یب  درک و 
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طوبرم وت  هب  صخش  نآ  دنیوگ  یم  هدمآ و  هتشون  روط  نیا  دهـشم  زا  هک  هتفگ  هدیبلط و  ارم  ریزو  تفگ :  دمآ  دوخ  هب  نوچ  دش و 
نیرت تسود  نم و  ردارب  درم  نیا  هک  تفگ  هدرب  دوب  یمق  هک  ریزو  نآ  تمدـخ  هب  دوخ  اب  ارم  ناـسرب و  نم  هب  ار  وا  ربخ  دوز  تسا 

یف ریزو  مدرک .  لقن  دوب  هتـشذگ  نم  رب  هچنآ  رخآ  هب  ات  لوا  زا  نک .  لـقن  نم  تهج  هب  ار  هصق  تفگ :  ریزو  تسا ،  نم  باحـصا 
هک دیسرپ  یلب ،  دنتفگ :  دیا ؟  هدید  ار  درم  نیا  مخز  امش  تفگ :  دندش  رضاح  نوچ  داتـسرف  ناحارج  ابطا و  بلط  هب  ناسک  لاحلا 
هک يریدقت  رب  دیسرپ :  دنامب ؟  هدنز  هک  تسا  لکشم  دنربب  رگا  تسا و  ندیرب  رصحنم  نآ  جالع  دنتفگ :  همه  تسیچ ؟  نآ  ياود 

نکیلو دوش  لمدنم  دیاش  نآ  زا  دعب  دوب و  دهاوخ  یقاب  تحارج  نآ  هام  ود  القا " دنتفگ :  دیآ ؟  مه  هب  مخز  نآ  هاگدـنچ  ات  دریمن 
؟  دیا هدید  ار  وا  مخز  هک  دش  زور  دـنچ  امـش  هک  دیـسرپ  زاب  دـیورن .  يوم  اج  نآ  زا  هک  دـنام  دـهاوخ  دیفـس  يدوگ  نآ  ياج  رد 

یتوافت الـصا  رگید  نار  اب  هک  دندید  ناشیا  درک  هنهرب  ارم  نار  دـیبلط و  شیپ  ار  ناشیا  ریزو  سپ  تسا .  مهد  زور  زورما  دـنتفگ : 
نم اذـه  هللاو  تفگ :  دز و  هحیـص  دوب  يراصن  زا  هک  اـبطا  زا  یکی  تقو  نیا  رد  تسین ،  تفوک  نآ  زا  هجو  چـیه  هب  يرثا  درادـن و 

هب ینعی  حیسملا ،  لمع 
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مناد یم  نم  تسین  امـش  زا  کی  چـیه  لمع  نوچ  تفگ :  ریزو  .میرم  نب  یـسیع  هزجعم  زا  رگم  تسین  نتفاـی  افـش  نیا  مسق !  ادـخ 
ار هصق  نآ  هک  تفگ  ارم  رـصنتسم  درب و  هفیلخ  دزن  هب  دوخ  اب  ار  ابطا  ریزو  دـیبلط  ار  ریزو  دیـسر  هفیلخ  هب  ربخ  نیا  .تسیک و  لمع 
هب رـصنتسم  درک .  رـضاح  دوب  رانید  رازه  نآ  رد  هک  ار  هسیک  هک  تفگ  ار  یمداخ  مدـبناسر  مامتا  هب  مدرک و  لقن  نوچ  منک و  نایب 
؟  یـسرتیم یک  زا  تفگ :  یـسرت ؟  یم  یک  زا  تفگ  درک .  مناوـتن  ار  نآ  زا  هبح  متفگ :  نم  نک .  دوـخ  هقفن  ار  غـلبم  تفگ :  نـم 
 ، نکم لوبق  يز  _ع_ف_ر چ_ي_ جو _ با زا  دو ك_ه  _ مر _ر ف_ ما وا  ار ك_ه  _ يز _ت  سا وا  هک ع_م_ل  نآ  زا  تفگ 

 . تسیرگب هدش  ردکم  هفیلخ  سپ 

نوچ مدرک  یم  لقن  یعمج  يارب  زا  ار  تیاکح  نیا  نم  يزور  هکنیا  هنـسح  تاـقافتا  زا  هک  دـیوگ  یم  همغلا )  فشک  بحاـص (  و 
بجعت قافتا  نیا  زا  متخانش  یمن  ار  وا  نم  تسا و  لی  _ _م_عا سا رسپ  دّمحم  نیّدلا  سمش  عمج  نآ  زا  یکی  هک  متسناد  دش  مامت 

مدو _ك ب_ چو _ت ك_ قو نآ  رد  گ_ف_ت :  يدو ؟  هد ب_ _ يد _م  خز _ت  قو رد  ار  تردـپ  نار  وـت  مـتفگ :  هدوـمن 
، دو ن_ب_ _م  خز نآ  زا  ير  _ ثا دو و  هد ب_ _ مآر _ج_ا ب_ نآ زا  م_و  مدو و  هد ب_ _ يد لا ص_ح_ت  رد ح_ یلو 
تسیرگ و یم  درب و  یم  رـس  هب  اـجنآ  رد  اهتدـم  تـفر و  یم  هرماـس  هـب  دـمآ و  یم  دادـغب  هـب  راـب  لا ي_ك_ مرد ه_ر س_ پ_

هکنآ يوزرآ  هب  دروخ و  یم  فسءات 
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تــلود ن_ص_ي_ب_ش نآ  _گ_ر  يد را  یم گ_ش_ت و ي_ك_ب_ اــجنآ  رد  دــنیبب  ار  ترــضح  نآ  رگید  هــبترم 
رد تفاـیرد و  ار  تراـیز  نآ  فرـش  تفاتــش و  هرماـس  تراـیز  هـب  رگید  راـب  _م چ_ه_ل  ناد _چ_ه م_ن م_ي  نآ ن_ش_د و 

(118  .) تفر ایند  زا  مالسلا  هیلع  رم  الا  بحاص  ندید  ترسح 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  رادید  يارب  ذغاک  نتشون 

بان ّ_د پ_س_ر ج_ دیـس م_ح_م موحرم  یقت  حـلاص  ملاـع  هثاغتـسا :  هعقر  ریثءاـت  زا  تسا  يرکذ  نآ  رد  هک  مود _  تیاـکح 
زا ب_ن_ي وا  _ت و  سا _ن  _ل س_كا ما يارق ج_ب_ل ع_ زا  ( 119  ) ثیـش بج  هیرق  رد  هدـنز و  لاح  هک  ساـبع  دـیس 

رفعج خیـش  هرـصع  ءاهقف  خیـش  رهـص  یناهفـصا  یلماع  نیّدلاردص  دیـس  لیلج  رحبتم  ملاع  لیبن و  ما ج_ن_با س_ي_د  _م_ عا
رد _ل  خاد ار  وا  دنتـساوخ  هـک  روـج  ماـکح  يدـعت  هطـساو  هـب  روکذـم  دّـمحم  دـی  س_ _ت .  سا هـّللا  _م_ه  حر ن_ج_ف_ي 
زا ند  _ مآ نور  زور ب_ي_ رد  هـک  يوـحن  هـب  یتعاـضب  یب  اـب  هدـش  يراوـتم  نـطو  زا  دــنن  _ه ك_ ير ما ع_س_ك_ ن_ظ_

در و لا ن_ك_ ؤـــــس  زگره  تشادـــــن و  يزیچ  تــــسا  نارق  ير ك_ه ع_ش_ر  _ل ج_ز ي_ك ق_م_ ما ج_ب_ل ع_
هدش رواجم  فرشا  فجن  رد  هرخالاب  دوب  هدید  رایسب  بیاجع  باوخ  يرادیب و  رد  تحایـس  مایا  رد  درک و  تحای  _ي س_ تد م_

زج شلاح  رب  دینارذگ و  یم  یناشیرپ  تیاهن  رد  تفرگ و  یلز  م_ن_ هلبق ]؟   ] یلبق تمـس  هیناقوف  تارجح  زا  سدقم  نحـص  رد  و 
.دش موحرم  هکنآ  ات  دوبن  علطم  یسک  رفن  هس  ود 

تــشاد هدوارم  ریقح  اــب  دیــشک و  لوـط  لا  تو پ_ن_ج س_ نا ف_ _ مز _ن ت_ا  طو زا  ند  _ مآ نور  _ت ب_ي_ قو زا  و 
هیعدا بتک  زا  یهاگ  _ر م_ي ش_د و  ضا يراد ح_ هیزعت  مایا  رد  عناق و  ایح و  اب  فیفع و  رایسب 
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دوبن نکمتم  يزیچ  رب  فیرش  نحـص  ها  بآ چ_ _ا و  مر _ه خ_ ناد زا چ_ن_د  هدایز  تاقوا  زا  يرایـسب  نوچ  تفرگ و  یم  هیراع 
دـشاب هدـش  توف  وا  زا  هک  دوب  یئاـعد  يرکذ و  رتـمک  اـیوگ  هتـشاد و  روثءاـم  هیعدا  زا  یماـت  تبظاوـم  قزر  تعـسو  تهج  هب  اذـل 

مـال و _ سلا هیلع  تجح  ترـضح  تمدـخ  دـش  هضیرع  نتـشون  لوغـشم  یت  _ قو دو ، لو ب_ زور م_ش_غ_ بـلا ش_ب و  غ_
عول زا ط_ _ق ك_ه ق_ب_ل  ير _ن ط_ يا _ب_ت ك_ن_د ب_ه  ظاو زور م_ _ت ك_ه چ_ه_ل  شاذ ب_ن_ا گ_

هب بیرق  تسار  فرط  هب  ور  دور  نوریب  تسا  ایرد  تمس  هب  هک  رهش  کچوک  هزاورد  ندش  زاب  نراقم  هزور  _ت_با ه_م_ه  فآ
دراپـسب و ترـضح  باون  زا  یکی  هب  هتـشاذگ  رد گ_ل  ار  _ض_ه  ير هاگنآ ع_ دنیبن  ار  وا  يدحا  هک  هعلق  زا  رود  نادیم  نادنچ 
زا يزور ب_ر م_ي گ_ش_ت_م  دو : _ مر ف_ زور ، درک ت_ا س_ي و ه_ش_ت ي_ا ن_ه  نـــینچ  دزادــــنا ، بآ  هـــب 

زا ع_ق_ب ب_ه ایوگ ك_س_ي  مدـش  تفتلم  هک  دوب  گنت  رایـسب  مقلخ  هتخادـنا و  ریز  هب  ار  رـس  عاقر و  نتخادـنا  م_ح_ل 
يرـصتخم باوج  هدرـسفا  لاح  اب  نم  درک  مالـس  و  لاقع ،  _ي و چ_ف_ي_ه و  بر سا ع_ _ بل _ق ش_د ب_ا  حـل م_ن م_

نامه اب  نم  درک و  تقفارم  نم  اب  هار  رد  يردـق  متـشادن ،  ار  یـسک  اب  نتفگ  نخـس  لـیم  نوچ  مدرکن ،  وا  بناـج  هب  هجوت  مداد و 
زور زور ي_ا ن_ه  تشه  یـس و  زورما  هک  يراد  یبلطم  هچ  دّـمحم ! دیـس  لبج :  لها  هجهل  هب  دومرف  سپ  مدوب  یقاب  یلوا  تلاح 

يا _ض_ه  ير يور و ع_ یم  ایرد  زا  ناکم  نالف  ات  ییآ و  یم  نوریب  باتفآ  عولط  زا  _ت ك_ه ق_ب_ل  سا
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لغش رب  يدحا  هک  مدرک  بجعت  نم  تفگ  دّمحم  دیـس  تسین ؟  علطم  وت  تجاح  زا  تماما  هک  ینک  یم  نامگ  يزادنا  یم  بآ  رد 
نم هک  تسین  اجنیا  رد  لماع  لبج  لها  زا  یسک  دید و  یمن  ایرد  رانک  رد  ارم  یسک  ار و  مایا  زا  رادقم  نیا  صوصخ  دوبن  علطم  نم 

مـسانشن ار  وا  نـم  هـک  تـسین  اـجنیا  رد  لـماع  رد ج_ب_ل  لا ك_ه  صوـصخ ب_ا چ_ف_ه_ي_ه و ع_ق_ مسانــشن  ار  وا 
لا ن_ع_م_ت _ت_م_ حا مو ن_ي_س_ت پ_س  _ سر _ل م_ ما رد ج_ب_ل ع_ لا ك_ه  هیفچ و ع_ق_ اـب  صوـصخ 
مداد و ار  مالـسلا  هـیلع  رـصع  ماـما  روتـسم  _ب  رو غ_يا فر ب_ه ح_ض_ دو و ت_ش_ گرز و ن_ي_ل م_ق_ص_ ب_
دو اب خ_ تسین  نانچ  یتسد  چیه  هک  تسا  مرن  نانچ  ترـضح  نآ  كرابم  تسد  هک  مدوب  هدین  _ل ش_ ما رد ج_ب_ل ع_ نوچ 
ود تلاح  نامه  هب  میامن ،  لمع  كرابم  روضح  هب  فرـشت  مزاول  هب  مدومن  ار  هلحرم  نیا  ساـسحا  رگا  منک  یم  هحفاـصم  متف  گ_

_ت فا _ طـل _ي و  مر مدر ن_ _ح_ه ك_ فا دروآ م_ص_ شیپ  كراـبم  تـسد  ود  زین  باـنج  نآ  مدرب  شیپ  ار  دوـخ  تـسد 
يور سپ  يربـک  _تب  هو لو ن_ع_م_ت ع_ظ_م_ي و م_ مدر ب_ه ح_ص_ _ت_م ي_ق_ي_ن ك_ فا يدا ي_ _ يز

(120  .) مدیدن ار  یسک  مسوبب  ار  شکرابم  تسد  متساوخ  مدینادرگ و  ار  دوخ 

ناگدشمگ يامنهار 

دیس زوربم  یفص  ملاع  زین  و  مالسلا :  هیلع  ترضح  نآ  ءاقل  هب  تسا  یلماع  لبج  دّمحم  دیس  فرـشت  هصق  موس _  _ت  ح_ك_يا
یم گنت  نم  رب  اجنآ  _ي ن_ع_م_ت  ناوار مدش ب_ا ف_ فرـشم  يوضر  سدقم  دهـشم  هب  نوچ  هک  درک  لقن  روکذـم  یقتم 

هک نان  صرق  نو ي_ك  _د چ_ نور نور  اجنآ ب_ي_ زا  راوز  دوب  انب  هک  زور  نآ  حبص  تشذگ ، 
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سپ مدش  فرـشم  رهطم  مرح  هب  دش  رهظ  دنتفر  راوز  مدر  _ق_ت ن_ك_ فار متـشادن م_ مناسرب  ناشیا  هب  ار  دوخ  نآ  هب  مناوتب 
_ر ب_ه گا _گ_ر ن_ي_س_ت و  يد هــل  _ فا _م ق_ نا _ سر راوز ن_ ار ب_ه  دو  _ر خ_ گا مدـــید  هــضیرف  يادا  زا 
_ر طا مدرک و ب_ا خ_ تیاکــش  مـتفر و  حیرــض  کـیدزن  متــساخرب  موـش  یم  فـلت  دوـش  ناتــسمز  نوـچ  مناـمب  لاـح  _ن  يا

نوری _ن_ه ب_ سر گ_ لا  ه_م_ي_ن ح_ گ_ف_ت_م ب_ه  دو  _ت_م و ب_ا خ_ فر نور  هدر ب_ي_ _س_ فا
هار زا  مد  _ مآ نور  هزاورد ب_ي_ زا  _م .  نا _ سر یم  هلفاـق  هـب  ار  دوـخ  ــالا  موـش و  یم  حــیرتسم  مدــش  كــاله  رگا  مور  یم 
هب مدرک  مگ  ار  هار  هک  مدـیمهف  مدیـسرن  ییاج  هب  مت  _ فر هار  بور  ات غ_ زین  نم  دـنداد  ناشن  نم  هب  ار  نیفرط  مد  _ا ش_ يو ج_

_ب ير یگنـــشت ق_ یگنـــسرگ و  تدــش  زا  .دوــبن  نآ  رد  يزیچ  ( 121  ) لـظنح ياوـس  هـک  مد  _ي_ سر یناــیاپ  یب  ناــبایب 
هک مدیدرگ  یم  ارحـص  نآ  فار  _ طا رد  دوب  نشور  اوه  ات  دوبن  دشاب  هناودنه  اهنآ  زا  یکی  دیاش  متـسکش  لظنح  _ص_د  نا پ_

مرظن هب  یعفترم  ناکم  هاگان  مدرک  یم  هیرگ  مداد و  گرم  هب  نت  مد  سویءاـم ش_ هرملاـب  هکنآ  اـت  منک  ادـیپ  یفلع  اـی  یبآ  دـیاش 
هب دنوادخ  رکـش  تسا ،  هنوگچ  بآ  همـشچ  يدـنلب  رد  هک  مدرک  بج  مد ت_ع_ _ يد _ي  بآ متفر چ_ش_م_ه  اجنآ  هب  دـمآ 
زا ع_ش_ءا زا ن_م_ ب_ع_د  مشاب ،  هدرک  زامن  مدرم  هچناـنچ  منک  زاـمن  هتفرگ  وضو  مماـشایب و  بآ  متفگ  دوخ  اـب  هدروآ  اـج 

يرایـسب مدینـش  یم  اهنآ  زا  بیرغ  ياهادص  فارطا  زا  ناگدنرد و  ناروناج و  زا  دش  رپ  ارحـص  مامت  _ك ش_د و  يرا او ت_ ه_
رود زا  یضعب  گرگ و  ریش و  نوچ  متخانش  یم  ار  اهنآ  زا 
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مدوب هدیشک  را  _ج ب_س_ي_ نر دو و  هدنامن ب_ يزیچ  ندرم  رب  هدایز  نوچ  مدرک و  تشحو  دومن  یم  غارچ  دننام  ناشمشچ 
فعض و تیاهن  رد  نم  دوب و  هدش  شوماخ  اهادص  نشور و  هام  عولط  هطساو  هب  اوه  هک  مدش  رادیب  یتقو  دیباوخ  هداد  اضق  هب  اضر 

 . یلاح یب 

يدر _ت_ب_ سد ددـص  رد  هک  اریز  تشک  دـهاوخ  ارم  راوس  نیا  متفگ  دوخ  اب  دـش  نا  _ يراو ن_م_يا لا س_ _ن ح_ يا رد 
باوج درک  مال  ند س_ _ي_ سر زا  سپ  دز ، دـهاوخ  یمخز  هلاحمال  درک  دـهاوخ  مشخ  سپ  مرادـن  يزیچ  نم  دوب و  _د  هاو خ_

وت بنج  رد  دو : _ مر ف_ مدر ،  دو ك_ تلا خ_ هراشا ب_ه ح_ فعـض  تلاح  اـب  ینک ؟  یم  هچ  دومرف : مدـش ،  نئمطم  متفگ و 
_ه ناود زا ه_ن_ مدو  سو ب_ _ يءا مدو و م_ هدر ب_ نوـچ ف_ح_ص ك_ نـم  يروـخ ؟  یمن  ارچ  تـسا  هزبرخ  ددـع  هـس 
ب_ه م_ك_ن  _ه  ير س_خ_ ار  م_ گ_ف_ت_م :  هز ،  _ بر خ_ ب_ه  _د  سر چ_ه  ح_ن_ظ_ل  ترو  ص_ ب_ه 
هب دومرف : تشاد ،  گرزب  هزبرخ  ددـع  هس  هک  مدـید  يا  هتوب  مدرک  رظن  نک  هاـگن  بقع  هب  دوـمر : ف_ راذ ، _ گاو دو  لا خ_ ح_

هارمه _گ_ر  يد هز ص_ح_ي_ح  _ بر ار ب_ا خ_ رگید  فصن  روخب و  حبـص  یکی  فـصن  نک و  عوـج  دـس  اـهنآ  زا  یکی 
فرـص هتبلا  ار  رگید  هزبرخ  روخب و  ار  هزبرخ  فصن  رهظ  _ب ب_ه  ير ادرف ق_ وش  هناور  میقتـسم  طـخ  هب  هار  نیا  زا  ربـب و  دوخ 

دنهاوـخ هلفاـق  هـب  ار  وـت  اـهنآ  دیـسر  یهاوـخ  يا  هـمیخ  هایــس  هـب  بورغ  هـب  کـیدز  ن_ _د ، مآ _د  هاو تراـک خ_ هـب  هـک  نـکم 
_ي_ف و طـل رایــسب  متــسکش  ار  اـه  هزبرخ  نآ  زا  یکی  متــساخرب و  نـم  دــش  بیاـغ  نـم  رظ  زا ن_ .د پ_س ،  _ي_ نا _ سر

دیاش هک  دوب  _ن  ير ش_ي_
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مدروخ و ار  نآ  فصن  هت  ار ش_ك_س_ _گ_ر  يد هز  _ بر ود خ_ متـساخرب و  مدروخ و  ار  نآ  مدوب ،  هدـیدن  یبوـخ  نآ  هب 
زا باتفآ  بورغ  هب  بیرق  مدش  هناور  رگید  هزبرخ  مدرو و ب_ا  دو خ_ مر ب_ تدـش گ_ هب  اوه  هک  رهظ  ماگنه  ار  رگید  فصن 

هتفرگ ب_ه فـنع  یتخـس و  هب  ارم  دـندیود و  نـم  يوـس  هـب  دـندید  رود  زا  ارم  هـم  _ل خ_ي_ ها نو  مد چ_ _ يد يا  هـمیخ  رود 
_ه_ا ج_ز نآ _س_ت_م و  ناد یمن  یبرع  ریغ  نوـچ  مسوساـج و  نـم  هـک  دـندوب  هدرک  مهوـت  اـیوگ  دــندرب  هـمی  يو خ_ س_
اب وا  میتفر  همیخ  گرزب  کیدزن  هب  ات  داد  یمن  نم  فرح  هب  شوگ  یـسک  مدرک  یم  داـیرف  هچره  دنتـسناد  یمن  یناـبز  یـسرا  پ_
راز م_ن ب_ه ه_ ار م_ي ك_ش_م ،  _ه ت_و  نر _ گو _ت ب_گ_و  سار ییآ ؟  یم  اـــجک  زا  تــفگ :  ماـــمت  مـــشخ 
هار ندرک  مگ  سدقم و  دهشم  زا  هتشذگ  زور  ندمآ  نوریب  ار و  دو  لا خ_ هل ك_ي_ف_ي_ت ح_ _م_ جلا هل ف_ي  ح_ي_

روناج دش و  دهاوخ  فلت  هکنآ  رگم  دنک  یمن  روبع  یسفنتم  ییوگ  یم  وت  هک  اهاجنیا  بذاک !  دی  يا س_ تفگ :  مدرک .  رکذ  ار 
ار _ يز نا ط_ي ك_ن_د  _ مز _ن  يا رد  هک  تسین  یسک  رودقم  ییوگ  یم  وت  هک  تفاسم  ردق  نآ  هوالع  دیرد و  دهاوخ  ار  وا 
وت هـک  هار  نـیا  زا  تـسا و  لز  _ن_ج_ا ت_ا م_ش_ه_د س_ه م_ن_ يا زا  فرا  _ق م_ت_ع_ ير _ن ط_ يا ك_ه ب_ه 
دو _ن ش_م_ش_ي_ر م_ي ك_ش_م و ش_م_ش_ي_ر خ_ يا اب  ار  وت  هنرگو  وگب  تسار  دوب  دـهاوخ  اهلزنم  ییوگ  یم 

ش_د، نا  _ ن_م_يا م_ن  ع_ب_يا  _ر  يز زا  هز  _ بر خ_ لا  ح_ _ن  يا رد  م_ن ،  يور  ب_ر  ك_ش_ي_د  ار 
؟  _ن چ_ي_س_ت يا گ_ف_ت : 
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نو _ن_ مسق ك_ه ت_كا نیا  صوـصخ  تسین  هزبرخ  ادـبا  ارحـص  نیا  رد  دـنتفگ  نیرـضاح  ماـمت  متفگ ،  ار  ت_ف_ص_ل 
دندرک يدایز  يو  دوخ گ_ف_ت_گ_ نابز  هب  دندرک و  عوجر  رگید  یـضعب  پ_س ب_ع_ض_ي ب_ه  ما ،  هد  _ يد ن_

ززعم و ارم  دـنداد و  ياج  سلجم  ردـص  رد  دندیـسوب و  ارم  تسد  دـندمآ و  سپ  تسا  تداع  قرخ  نیا  هک  دـندش  نئمطم  ایوگ  و 
ود بش و  ود  دـندروآ ، _م  يار هز ب_ _ي_ _ه ه_يا پ_كا ما ج_ _د ، ندر كربـت ب_ يارب  ارم  ياـه  هماـج  دنتـشاد ، مرتـحم 

دنداتـسرف و نم  اب  رفن  _د و س_ه  نداد نا ب_ه م_ن  _ مو هد ت_ مو  زور س_ _ي ،  بو تیاهن خ_ رد  دندرک  يرادـنامهم  زور 
(122) .دندناسر هلفاق  هب  ارم 

يدیز هوطع  نتفای  افش 

 : مالسلا هیلع  بانج  نآ  فیرش  ءاقل  هب  تسا  ینسح  هوطع  دیس  فرشت  هصق  مراهچ _  تیاکح 

_ي قا نم س_ي_د ب_ يارب  زا  درک  تیاکح  دـیوگ  یم  همغلا )  فشک  بحاص (  یلبرا  یـسیع  نب  یلع  یع  _ ملا لـضاف  ملاـع 
_ز جا _ش ع_ جـال زا ع_ _ب_ءا  طا هـک  دوـب  یـضرم  ار  وا  دوـب و  يدـیز  هوـطع ،  مردـپ  هـک  ینــسح  يوـلع  هو  _ن ع_ط_ با
_ي_ه و ما _ ما _ب  هذ ار ب_ه م_ دو م_ي_ل م_ا  دو و م_ن_ك_ر ب_ هدرزآ ب_ نار  زا م_ا پ_س_ وا  _د و  ندو ب_
_ب حا مو ت_ا ص_ لئا ن_م_ي ش_ امش ق_ بهذم  هب  منک و  یمن  ار  امـش  قیدص  رر م_ي گ_ف_ت م_ن ت_ م_ك_

میدوب عمج  اج  کی  همه  ام  نتفخ  زامن  تقو  رد  یبش  اقا  _ف_ تا .دهدن  تاجن  ضرم  نیا  زا  ارم  دیاین و  مالـسلا  هیلع  يدهم  امش 
دیبایرد ك_ه ار  دوخ  بحاص  دیودب و  تفگ :  میتفر  شدزن  هب  يدنت  هب  نوچ  دیباتشب ! دیو  یم گ_ هک  میدینـش  ار  ردپ  دایرف  هک 

دنچ ره  ام  تفر و  نوریب  نم  شی  زا پ_ _ظ_ه  حل ه_م_ي_ن 
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 : تفگ هدمآ  نم  دزن  هب  یصخش  گ_ف_ت :  دو ؟ _م ك_ه چ_ه ب_ يد _ي_ سر هتـشگرب پ_ میدیدن و  ار  یـسک  میدیود 
رب درک و  زارد  تسد  نآ  زا  دعب  مهد و  افـش  ار  وت  هک  ما  هدـمآ  ماوت  نارـسپ  بحاص  نم  تفگ :  یتسیک ؟  وت  متفگ :  نم  هوطع !  ای 

دو ب_ا هد ب_ _ نز _د  يد ياهتدـم م_ مدـیدن و  تفوـک  نآ  زا  يرثا  مدرک  هاـگن  دوـخ  هب  نوـچ  دـیلام و  تسد  نم  ملا  عـضوم 
مد و ه_م_ه ب_ه _ي_ سر ار پ_ نــیا ق_ص_ه  ریثــک  یعمج  زا  نارـــسپ  ریغ  زا  نــم  درک و  یناگدـــنز  ییاــناد  تو و  ق_
ن_ق_ل زا  _ب ك_ت_با ب_ع_د  حا ص_ .د  _ ندر ن_ق_ل ك_ هدا و ك_م  _ يز _ق ب_ي  ير ط_ ه_م_ي_ن 
زاجح و هار  رد  نامدرم  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  دـیوگ : یم  تشذـگ  هک  یلقره  لیعامـسا  _ت  _ت و ح_ك_يا _ن ح_ك_يا يا
ار ناشیا  ترـضح  نآ  دنتـشاد و  یگدنا  _ مرد _د و ي_ا  ندو هدر ب_ ار گ_م ك_ هار  _د ك_ه ي_ا  نا هد  _ يد رایـسب  هریغ 

یم رکذ  دوــب  یمن  لــیوطت  فو  _ر خ_ گا هد و  _ي_ نا _ سر دو  بــل خ_ ار ب_ه م_ط_ نا  _ش_ يا هداد و  _ي  صــال خ_
(123  .) مدرک

تاربع ياعد  تیاکح 

ياـعد حرـش  رد  حالـصلا )  جاـهنم  باـتک (  رد  هّللا  همحر  یلح  همـالع  هّللا  هیآ  تسا :  تاربع  ياـعد  رکذ  رد  مجنپ _  تیاـک  ح_
دیعـس دیـس  فرط  زا  اعد  نیا  يارب  زا  مالـسلا و  ام  _ه_ یل دّمحم ع_ نب  رفعج  قداص  بانج  زا  تسا  يورم  نآ  هک  هدومرف  تاربع 
عضوم نیا  هیشاح  رد  الضف  زا  یضعب  طخ  هب  هفورعم و  تسا  یتیاکح  هّللا  _م_ه  حر يوآ  دّمحم  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نیّدلا  یضر 

_ن يّدـلا لا  _ل ج_م_ جا خیـش  رـسپ  دّـمحم  نیّدـلارخف  دیعــسلا  یلوـم  زا  هدرک  لـقن  نـینچ  ار  تیاـکح  نآ  جا )  م_ن_ه_ زا ( 
ینع ي_
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دزن رد  دوب  سوبحم  وا  هک  روکذم  یـضر  دیـس  زا  فسوی  نیّدلادیدس  هیقف  خیـش  شدـج  زا  هدومن  تیاور  شدـلاو  زا  وا  هک  همالع 
دید دوخ  باوخ  رد  سپ  یگ ،  _ت س_خ_ت_ي و ت_ن_ رد ن_ه_يا یل  _ يو تدم ط_ نوغامرج  ناطلـس  يارما  زا  يریما 

 . هملظ هورگ  نیا  زا  نم  ندش  صالخ  رد  نک  تعافـش  نم !  يالوم  يا  تفگ :  تسیرگ و  سپ  مالـسلا  هیلع  ار  رظتنم  حلاص  فلخ 
 ، تست حابصم )  رد (  _ا  عد نآ  دومرف : تاربع ؟  ياعد  تسا  مادک  تفگ :  دیس  ار ، تاربع  ياعد  ناوخب  دومرف : ترـضح  پ_س 
رد ار  اعد  تفای  یهاوخ  حابصم )  رد (  ن_ظ_ر ك_ن  دو : _ مر ف_ تسین ،  نم  حابصم )  رد (  اعد  نم !  يالوم  يا  تفگ :  دیس 
اعد نآ  هک  نآ  قاروا  نایم  رد  تفای  يا  هقرو  سپ  دومن  زاب  ار  حابصم )  درک و (  ار  بص  زامن  هدش  رادیب  دوخ  باوخ  زا  سپ  نآ . 
نآ هر و  _ يد هـل و م_ _ قا ود ع_ نآ  زا  یکی  دوـب  نز  ود  ار  ریما  نآ  دـناوخ و  ار  اـعد  نآ  هـبترم  لـهچ  سپ  نآ .  رد  دوـب  هتـشون 

دالوا زا  یک  _ت_ي ي_ فر _ي_ر گ_ ما سپ گ_ف_ت ب_ه  شا  هبون  رد  دمآ  وا  دزن  ریما  سپ  تشاد  دامتعا  وا  رب  ری  _ ما
روـن اـیوگ  ار و  یـصخش  مدـید  باوـخ  رد  تفگ :  بلطم ؟  نیا  زا  يدرک  لا  ؤـس  ارچ  تفگ :  ریما  ار ، مالـسلا  هیلع  نینم  ؤـملاریما 
تفرگ هک  ار  وت  رهوش  منیب  یم  دومرف  هاـگنآ  تفرگ  دوـخ  تشگنا  ود  ناـیم  رد  ارم  قـلح  سپ  وا  راـسخر  زا  دیـشخرد  یم  باـتفآ 

ماعط رد  ارم و  نادنزرف  زا  یکی 
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هب مالـسلا  هیلع  ما  بلاط  یبا  نب  یلع  نم  دومرف : یتسیک ؟  وت  نم !  يا س_ي_د  متفگ  وا  هب  نم  سپ  هتفرگ ،  گنت  وا  رب  بارـش  و 
پ_س _ي_د ، سر ناطلـس  هب  دش و  رـشتنم  باوخ  نیا  سپ  ار ، وا  هناخ  درک  مهاوخ  بارخ  هنیآ  ره  دـنکن  _ا  هر ار  وا  رگا  وگب  وا 
؟ امـش دزن  رد  تسا  سوب  یک م_ح_ تفگ :  درک و  وجتـسج  دوخ  باون  زا  تسین و  بلطم  نیا  هب  _ي  مل ار ع_ م_ گ_ف_ت : 
وا هب  ار  هار  دوش و  راوس  نآ  رب  هک  دیهدب  وا  هب  یبسا  دین و  اهر ك_ ار  وا  تفگ :  وا ، نتفرگ  هب  يدرک  رما  هک  يولع  خیـش  دنتفگ :

.دوخ هناخ  هب  دورب  سپ  دینک  تلالد 

داد ار خ_ب_ر  ییاـعد ك_ه م_ تسا  هلمج  نیا  زا  هدوـمرف و  تاوعدـلا )  جـهم  رخآ (  رد  سواـط  نب  یلع  _ل  جا و س_ي_د 
َفَّر _َ َ_ُه َو ش تَدا َ_ع_ َ_ه َو س َتلـال _َ ُهّللا ج َفَعاـض  يوآ (  یـضاق  دّـمحم  نـب  دّـمحم  نـم  تـسود  ردارب و  نـم و  قـید  ص_

داد يور  يا  هثداـح  وا  يارب  هک  دوـب  نیا  نآ  هدرک و  یبـیرغ ن_ق_ل  ببـس  یبـیجع و  ثیدـح  وا  يارب  زا  و  َ_ُه )  َ_ت ِ_م خ_تا
 ، هخـسن نآ  زا  تشادرب  يا  هخـسن  سپ  دوخ  بتک  نایم  رد  نآ  رد  ار  اـعد  نآ  دوب  هتـشاذگن  هک  یقاروا  رد  ار  اـعد  نیا  تفاـی  سپ 

(124) .دش دوقفم  دوب  هتفای  دوخ  بتک  نایم  رد  هک  لصا  نآ  تشادرب  ار  هخسن  نآ  نوچ  سپ 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  اب  يدابآرتسا  تاقالم  تیاکح 

 ( را ب_ح_ رد (  یــسلجم  همـالع  ار  هـصق  نـیا  و  تـسا :  يداـبآرتسا  قاحــسا  ری  _ ما ق_ص_ه  _ت ش_ش_م _  ح_ك_يا
دلاو طخ  هب  ریقح  و  دوخ ، دلاو  زا  هدرک  ن_ق_ل 
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رد هچنآ  زا  رتطوسبم  ار  هصق  ینامی )  زرح  هب (  فورعم  ياـعد  تشپ  رد  مدـید  هّللا  همحر  یقت  دّـمحم  ـالم  دـنوخآ  باـنج  ناـشیا 
 . مینک یم  لقن  ار  نآ  ترو  _م_ه ص_ جر يار ب_ع_ض_ي و م_ا ت_ هزا ب_ _ جا _ت ب_ا  سا _ج_ا  نآ

 ( . ُدَْعب َنیرِهاّطلا َو  ِِهتَْرتِع  ٍدَّمَُحم َو  َنیلَسْرُْملا  ِفَرْشَا  یلَع  ُهولَّصلا  َنیَملاْعلا َو  ِّبَر  ِهّللُدْمَْحلَا  ِمیحَّرلا  ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  ) 

دّمحم _ي_ر  ما مارک  ياـبقن  ماـظع و  تاداـس  هدـیز  بیـسح  بیدا  بیجن  دیـس  نم  زا  درک  ساـمتلا  هک  قـیقح  پ_س ب_ه ت_
هب تسا  بوسنم  هک  ینامی )  زر  ح_ وا (  يارب  مهد  هزاـجا  هک  نیـسدق _  ـالا  هلآ  دّـمحم و  هاـجب  هدـییءات  یلاـعت  هّللا  مادا  مشاـه _ 

هنجلا تماد  ام  امه  _ یل _ه ع_ مـال هّللا و س_ تاول  ص_ _ب_ي_ي_ن _  نلا دـعب  قئـالخلاریخ  نیقتملا و  ماـما  نینم و  ؤملاریما 
دانـسا هب  نم  زا  ار  اعد  نیا  دـنک  تیاور  هکن  _ يا و  هد _  _ي_ يءا ماد ت_ وا _  يار  مداد ب_ هزاجا  سپ  نیحلاـصلا _  يوءاـملا 

بر س_ي_د _ت ب_ه ق_ سا نو  _ فد يدا ك_ه م_ _ بآر _ت_ سا قا  _ح_ سا _ي_ر  ما دــهاز  دـــباع  دیـــس  زا  نــم 
 ) نا _ مزلا رـصعلا و  بحاـص  یلاـعت  هـّللا  هـفیلخ  نـیلقثلا  یلوـم  اـم و  يـالوم  زا  ـالبرک _  نـیعمجا _  هـن  _ جـلا _ل  ها ش_ب_با 
زا مداـتفا  بقع  سپ  هکم  هار  رد  مد  هد ش_ _ نا نم م_ هک  تفگ  دیـس  و  نیـسَْدقَالا )  ِِهئاـبآ  یلَع  هیَلَع َو  هُمالَـس  ِهّللا َو  ُتاوـَل  _َ ص

مدید هاگان  هک  تداهـش  ندـناوخ  رد  مدرک  عورـش  رـضتح و  _ن_د م_ نا مدـیباوخ م_ تشپ  رب  تایح و  زا  مدـش  سویءام  هلفاق و 
يا زیخرب  دوـمرف : سپ  ار ، نیعم  _ جا سا  _ نلا یل  هـّللا ع_ _ف_ه  یل _ي_ن خ_ مـلا _ عـلا یلو  اـم و م_ يـالوم  دوـخ  رـس  يـالاب 

ارم سپ  مدوب  هنشت  نم  مت و  _ سا _ خر سپ ب_ قاحسا ! 
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هکنآ ات  ار  نآ  درک  یم  حالصا  بانج  نآ  زرح و  نیا  ندناوخ  هب  مدو  عورش ن_م_ سپ  دومن  راوس  دوخ  فیدر  هب  دومن و  باریس 
دیـسر و زور  هـن  زا  دـعب  هلفاـق  دـش و  بئاـغ  باـنج  نآ  مدـمآ و  دورف  بـکرم  زا  سپ  حـطبا  رد  ار  دو  مدـید خ_ هاـگان  دـش  ماـمت 
_ن يا و  جح .  کسانم  يادا  زا  دعب  مدومن  ناهنپ  ار  دوخ  سپ  مدمآ  ضرالا  یط  هب  نم  هک  هکم  لها  نی  در ب_ تر ك_ ش_ه_
هب دوب  هدـمآ  البرک  زا  ینامز ك_ه  رد  وا  تمدـخ  هب  ناهفـصا  رد  مدـش  فرـشم  نوچ  هبترم و  لهچ  هدایپ  هدرک  س_ي_د ح_ج 

نیا ناـموت و  تفه  دوب  شا  هجوز  رهم  وا  _ه  مذ رد  مـال و  _ سلا هیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماـمالا  نینوکلا  یلوـم  تراـیز  دـصق 
نم هک  تفگ  سپ  هدش  کیدزن  شلجا  هک  دید  باوخ  رد  سپ  يوضر .  يدهـشم  هنک  زا س_ دوب  یـسک  دزن  رد  هک  تشاد  رادقم 
نوچ سپ  ناـکم ،  نآ  ریغ  رد  دـسر  رد  گرم  ارم  هک  مسرت  یم  مریمب و  اـجنآ  رد  هکنیا  يارب  لاـس  هاـجنپ  ـالبرک  رد  مدوب  رواـجم 
نوچ هک  تفگ  وا  سپ  ار ، ام  هّللا  یف  ناوخا  زا  یـضعب  وا  اب  داتـسرف  دومن و  ادا  ار  غلبم  نآ  ام  ناوخا  زا  یـضعب  وا  لاح  رب  دش  علطم 
نفد دوـخ  لزنم  رد  تو ش_د و  زور ن_ه_م ف_ رد  _ض ش_د و  ير دو م_ ادا ن_م_ ار  دوـخ  نـید  ـالبرک و  هـب  دیـسر  دـیس 

تازا _ جا _ا  عد _ن  يا يار  زا ب_ يارب م_ن  ناهفــصا و  رد  وا  تماـقا  تدـم  رد  وا  زا  ار  تاـمارک  نـیا  لاـثما  مدـید  .دـیدرگ و 
نامه و رب  درک  راص  _ت_ قا _ت و  سا را  ب_س_ي_
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یم سامتلا  تاوعد و  تباجتـسا  نا  رد م_ظ_ شو ن_ك_ن_د  _ مار ار ف_ ك_ه م_ هد _  _ یئءا ماد ت_ تسا _  وا  زا  وجرم 
_ر گا دو  نمـشد خ_ ندرک  كاله  يارب  دنهاوخن  یلاعت و  كرابت و  دنوادخ  يارب  زا  رگم  ار  اعد  نیا  دـنهاوخ  هک ن_ وا  زا  منک 

دـشاب هدوب  هک  تسا  راوازـس  _ه  کل هّیند ب_ يایند  عمج  يارب  دـناوخن  هکنیا  ملاـظ و  اـی  دـشاب  قساـف  دـنچ  دراد ه_ر  نا  _م_ يا
رگا نینم  ؤم  عیمج  زا  وا و  زا  نج  سنا و  نیطایـش  ررـض  عفد  يارب  یلاعت و  كرابت و  دنوادخ  يوس  هب  برقت  يارب  زا  نآ  ندـناوخ 
هنءاش یلاعت  قح  باـنج  برق  زا  ریغ  تسا  بلطم  عیمج  كرت  یلوا  سپ  هنرگو  بلطم  نیا  رد  _ت  بر تین ق_ ار  وا  تسا  نکمم 

.

ِْنب یقت  دَّمَُحم  ِِّینِْغلا  ِهِّبَر  ِهــــــَـم  _ْ حَر یلِإ  _ي_َن  بو _ُ بْر _َ ـمــــــْلا ُجَو  _ْ حَا هر  _ ثاّدــــــــلا ُها  ُ_م_ن_ ِ_ي َ_ُه ب َ_ق َ_م ن ) 
 ( . یهتنا ِءایِفْصَالا  ءابَجُّْنلا  ِِهئایِصْوَا  ِءایْبنَالا َو  دّیَـس  یلَع  ایِّلـصُم  یلا َو  َ_ع_ ِهّلل ت اد  _ِ ما _ي ح_ نا َ_ه_ ْ_ب صِالا _ي  ِسل _ْ َ_ج ْملا

(125)

دلجم رخاوا  رد  یـسلج  _ه م_ مال _ي_ذ ع_ مل _س_ن ت_ حـلاو _ با _ي_ن ش_ي_خ  ثد _ح_ ملا _ءا  مل _ علا _م  و خ_تا
هاـگنآ هکم  هب  دیـس  دورو  اـت  هدرک  لـقن  شدـلاو  زا  شدا  _ت_ سا زا  ار  _ت  _ن ح_ك_يا يا _ي_ن )  مـلا _ عـلاءا ص_ي_ ) 

ماما نآ  زا  ندرک  تیاور  نم  هب  داد  هزاجا  حیحـصت و  رب  متفرگ  وا  زا  ار  اعد  هخـسن  نیا  نم  رـسپ  هک  تفگ  نم  خیـش  دلاو  هک  هتفگ 
خیـش م_ن تازاـجا  هلمج  زا  اـعد  نآ  و  هارث _  باـط  دوب _  نم  روکذـم  خیـش  هک  داد  هزاـجا  دوخ  دـنزرف  هب  زین  وا  مالـسلا و  هیلع 

باو هاـگنآ ق_ص_ه خ_ مدــید .  رایــسب  ریخ  نآ  زا  ار و  نآ  مناوـخ  یم  هـک  تـسا  لاـس  لـهچ  لاــح  نـم  نـم و  يارب  دو  ب_
ار ن_ق_ل س_ي_د 
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نیا هدـش و  کیدزن  وت  گرم  هک  ار  البرک  هب  نتفر  نک  لـیجعت  باو گ_ف_ت_ن_د ك_ه  رد خ_ وا  هدر ك_ه ب_ه  ك_
(126  ( .) راونالاراحب مهدزون (  دلج  رد  تسا  دوجوم  روکذم  وحن  هب  اعد 

جرف ياعد  جنپ 

_ه مال و ع_ مو )  _ه_م_ ملا جرف  باتک (  رد  سواـط  نب  یلع  نیّدـلا  یـضر  دیـس  تسا :  جرف  ياـعد  رب  لمتـشم  متفه _  تیاـکح 
وا هـک  يربـط  ریرج  نـب  دّـمحم  رفعج  یبا  خیــش  لـئالد )  باـتک  زا (  _د  نا هدر  ن_ق_ل ك_ را )  ب_ح_ رد (  _ي  سل م_ج_

_ي با نسحلاوبا ب_ن  ارم  داد  ربـخ  تفگ :  وا  هک  يربـکعلتلا  یـسوم  نب  نوراـه  نب  دّـمحم  رفعجو  _ با داد  خ_ب_ر  تفگ : 
نا _ع ش_د م_ي_ قاو نا و  _ حـلا یبا ص_ نب  روصنم  یبا  بناج  زا  ار  يراک  نتفرگ  هدـهع  رد  تفگ :  وا  هک  بتاک  لـغ  _ بلا

_د پ_س مآر يو م_ن ب_ رد ج_س_ت_ج_ سپ  .دوــخ  ندرک  ناــهنپ  رب  دــش  ثـعا  _ي ك_ه ب_ بـل وا م_ط_ م_ا و 
بـش رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ترـضح  رونم  دـقرم  نیعی  ار  شیرق  رباقم  هب  نتفر  مدرک  دـصق  هاـگنآ  مدوب  ناـساره  ناـهنپ و  یتد  م_
سپ دوـب  داـب  ناراـب و  بـش  نآ  رد  تلئـسم و  _ا و  عد يار  مروآ ب_ _ج_ا ب_ه س_ر  نآ رد  ار  بـش  هـک  مدرک  مزع  هـعمج و 

فیرش عضوم  نآ  هکنیا  رد  دنک  یعس  ددنبب و  ار  هرونم  هضور  _يا  هرد _ي ج_ع_ف_ر ق_ي_م ك_ه  با زا  مدومن  شهاوخ 
زا مشاـب  نم  _ يا تـلئ و  _ا و م_س_ عد زا  _م  هاو _چ_ه م_ي خ_ نآ يار  توـل ك_ن_م ب_ _د ك_ه خ_ یلا ب_شا خ_

ناراب داب و  دش و  بش ن_ص_ف  تسب و  ار  اهرد  درک و  سپ  .وا  تاقالم  زا  مدوب  فئاخ  وا و  زا  مدوبن  نمیا  هک  یناسنا  لو  _ خد
هک دمآ  ردق  نآ 
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زا ب_ه ج_ا م_ي مدو و ن_م_ ترا م_ي ن_م_ _ يز مدر و  اـعد م_ي ك_ مدـنام و  عضوم و  نآ  زا  ار  قلخ  ددرت  دومن  عـطق 
ار ك_ه يدرم  مدـید  مالـسلا و  هیلع  یـسوم  میالوم  تمـس  زا  ییاپ  يادـص  مدینـش  هاگان  هک  مدو  لا ب_ _ن ح_ يا رد  مدروآ . 
زا کی  کی  مالسلا  مهیل  _ه ع_ مئا هاگنآ ب_ر  مالسلا  مهیلع  مزعلاولوا  ناربمایپ ]   ] مدآ و رب  مدرک  مالـس  سپ  دنک  یم  ترا  _ يز

ار وا  دـیاش  متفگ  لمع و  نیا  زا  مدرک  بجعت  در پ_س  _ر ن_ك_ كذ ار  وا  مالـسلا و  هیلع  نامزلا  بحاص  هب  دیـسر  ات  ناـشیا 
درک و زامن  تعکر  ود  دوخ  ترایز  زا  دـش  غراف  نوچ  سپ  درم ، نیا  يارب  تسا  یب  _ هذ _ن م_ يا ای  دسانـش  یم  ای  هدرک  شومارف 
در ترا ك_ _ يز پ_س  مــــال ،  _ سلا _ه  یل _ي ج_ع_ف_ر ع_ با يــــالو م_ا  _د م_ قر يو م_ در ب_ه س_ ور ك_

یمن ار  وا  هـــک  اریز  مدوـــب  فئاـــخ  وا  زا  نـــم  در و  زا ك_ _ع_ت ن_م_ كر ود  مـــال و  نآ س_ ترا و  _ يز نآ  م_ث_ل 
_ت_ه شاذ کنح گ_ هک  دراد  يا  همامع  و  تسا ،  دیفـس  هماـج  شندـب  رد  لـماک و  تسا  یناوج  وا  هک  مدـید  متخا و  ش_ن_

لغبلا یبا  _س_ن ب_ن  حلاو _ با يا  تفگ :  سپ  .دوب  هتخادنا  فتک  رب  ییادر  نآ و  زا  _ي  فر وا ب_ه ط_ يار  دو ب_ ب_
 : ییوگ یم  يرازگ و  یم  زامن  تعکر  ود  دومرف : نم !  دیس  يا  اعد  نآ  تسا  مادک  متفگ :  جرف ،  ياعد  وت  ییاجک  ! 

َنَـسَح ای  َحـْفَّصلا  َمیرَک  اـی  َّنَملا  َمیظ  _َ َْرتِّسلا ي_عا کـِتُْهی  َْمل  ِهَریرَْجلاـِب َو  ْذِـخا  ُؤی  َْمل  ْنَم  اـی  َحـیبَْقلا  َرَتَس  َلـیمَْجلا َو  َرَهْظَا  ْنَم  اـی  ) 
َ_ِه ي_ا ْ_م حَّرلا _ِ ِْنیَدَْیلا ب َطِساب  ای  ِهَرِفْغَْملا  َعِساو  ای  َزَواجَّتلا 
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ُهّابَر ای  اِهق  اقِْحتْـسا  َْلبَق  ِمَعِّنلِاب  ائِدَْـتبُما  ٍنیعَتْـسُم ي_ ِّلُک  َنْوَع  ای  يوْکَـش  ّلُک  یهَْتنُم )   ) َهَیاغ ای  يوْج َو  _َ ِّل ن _ُ َ_ه_ي ك ْ_ت ُ_ن م
یبْرَک َْتفَشَک  ام  ِّالا  ُمالَّسلا  ُمِْهیَلَع  َنیرِهاّطلا  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  ِّقَِحب  ِءآمْـسَالا َو  ِهِذه  ِّقَِحب  َُکلَئْـسَا  هبترم )  هد   ) ُهاتَبْغَر َهَیاغ  ای  هبترم )  هد  )

 ( . یلاح َتْحَلْصَا  یّمَغ َو  َتْجَّرَف  یّمَه و  َتْسَّفَن  َو 

دص ییوگ  یم  نیمز و  رب  ار  دوخ  تسار  يور  يراذگ  یم  هاگنآ  ار  دوخ  تجاح  بلطب  یتساوخ و  هک  ار  هچره  زا  دعب  نک  اعد  و 
: دوخ دوجس  رد  هبترم 

 ( . َيارِص انامُّکنِاَف  ِینارُْصنا  َياِیفاک َو  امُکَّنِاَف  ینایفِْکا  ُدَّمَُحم  ای  ُِّیلَع  ای  ُِّیلَع  ای  ُدَّمَُحم  ي_ا  ) 

یم ینک و  یم  ررکم  رایـسب  ار  نآ  و  ینکردا ،  هبترم  دـص  ییوـگ  یم  نی و  _ مز ار ب_ر  دو  يور چ_پ خ_ يراذ  و م_ي گ_
دوخ مرک  هب  یلاـعت  يادـخ  هک  یتـسرد  هب  سپ  ار  دوخ  رـس  يراد  یم  رب  دوش و  عطقنم  هکنیا  اـت  ُثْوَْغلَا )  ُثْوَْغلَا  ُثْوَْـغلَا  ییوـگ ( 

 . یلاعت هّللا  ءاش  نا  ار  وت  تجاح  دروآ  یمرب 

_ي ج_ع_ف_ر با دز  هب ن_ متفر  نوریب  مدـش  غراف  نوچ  سپ  تفر  نوریب  اعد  زامن و  هب  مدـش  لو  نو م_ش_غ_ پ_س چ_
ار ك_ه _ا  هرد مد  _ يد پ_س  _ل ش_د ، خاد _ه  نو در ك_ه چ_گ_ _ن م_ يا لا  زا ح_ وا  زا  لا ك_ن_م  ك_ه س_ؤ 

مناد یمن  نم  هک  دشاب  اجنیا  رد  يرد  دـیاش  متفگ  نیا و  زا  مدرک  بجعت  سپ  تسا  لفقم  دو ب_س_ت_ه و  تلا خ_ ب_ه ح_
رد هک  يا  هرجح  ینعی  تیز  قاطا  زا  دمآ  نم  دزن  وا ن_ي_ز ب_ه  مد و  _ي_ نا _ سر _ي ج_ع_ف_ر  با ار ب_ه  دوخ  سپ 

زا مد  _ي_ سر دو پ_س پ_ _ه ب_ ضور غار  _ن چ_ غور م_ح_ل 
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پ_س خ_ب_ر ار ، اهنآ  مدرکن  زاب  نم  ینیب  یم  هکنانچ  تسا  لفقم  اـهرد  تفگ :  سپ  وا ، لوخد  تیفیک  درم و  نآ  لاـح  زا  وا 
هب ت_ح_ق_ي_ق ك_ه م_ن مالـسلا و  هیلع  ناـمزلا  بحاـص  اـم  يـالوم  نـیا  تـفگ  نآ ق_ص_ه پ_س  ار ب_ه  وا  مداد 

توف هچنآ  رب  مدروخ  فسءات  سپ  مدر .  زا م_ هضور  ندش  یلاخ  تقو  رد  یبش  نینچ  لثم  رد  ار  بانج  نآ  مدرک  هدـهاشم  ررکم 
تـشاج هب  زور  سپ  نآ  رد  مدوـب  ناـهنپ  هک  یعـضوم  رد  خرک  هب  _ت_م  فر رجف و  عوـلط  کـیدزن  رد  متفر  نوریب  نم و  زا  دـش 

یم لا  _ءا س_ؤ  قد _ صا زا  _د و  ند _تا م_ن ش_ قـال _يا م_ يو نا ج_ _ حـلا _ي ص_ با _ن  با باحــصا  هـک  دیــسرن 
ینیما اب  وا  دزن  مدش  رضاح  سپ  یبو  دوب ه_ر خ_ نآ  رد  هک  وا  طخ  هب  يا  هعقر  ریزو و  زا  یناما  دوب  ناشیا  اب  نم و  لاح  زا  دندرک 
تلاح تفگ  سپ  وا  زا  مدوبن  دوهعم  هک  يوحن  _ت ب_ه  فر شو گ_ _ غآ رد  دـیبسچ و  ارم  تساـخرب و  سپ  دوخ  ءاقدـصا  زا 

دوـب و ییاـعد  نم  زا  متفگ  وا  هب  مالـسلا .  هیلع  ناـمزلا  بحاـص  يوـس  هب  نم  زا  ینک  _ت  هک ش_ك_يا دـناشک  اـجنآ  هب  ار  وـت 
مال _ سلا _ه  یل نامزلا ع_ بحاص  دوخ  يالوم  مدـید  باوخ  رد  بشید  وت ! رب  ياو  تفگ :  مدر  نآ ج_ن_با ك_ زا  لا  س_ؤ 

متفگ ال سپ  نآ  زا  مدیـسرت  هک  يوـح  هب ن_ نم  هب  درک  یتـشرد  یکین و  ره  هب  درک  رما  ارم  هک  هعم  ار ي_ع_ن_ي ش_ب ج_
يرادیب رد  ار  دوخ  يالوم  هتشذ  مد ش_ب گ_ _ يد ياهتنم ح_ق ،  دنا و  قح  ناشیا  هک  مهد  یم  تداهش  ُهّللا  ِالا  َهِلا 
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وا زا  دش  رداص  نیا و  زا  درک  بجعت  سپ  هفیرـش  دهـشم  نآ  رد  مدوب  هید  هک  ار  هچنآ  مدرک  حرـش  نانچ و  نینچ و  نم  هب  دومرف  و 
هب متـشادن  ار  نآ  ناـمگ  هک  يدـصقم  هب  وا  بناـج  زا  مدیـسر  باـب و  نیا  رد  وـکی  گرز و ن_ يرو ب_ _ ما هبـسنلاب ب_ه م_ن 

 . مالسلا هیلع  دوخ  يالوم  تکرب 

 : جرف ياعد  هب  تسا  یمسم  هک  تسا  اعد  دنچ  دیوگ : فل  ؤم 

؛  تیاکح نیا  رد  روکذم  ياعد  لوا _ 

دز _د ن_ مآ نآ ج_ن_با  رد  هک  مالـسلا  هـیلع  نـینم  ؤـملاریما  زا  تاـیرفعج )  فیرـش (  باـتک  رد  يورم  تـسا  ییاـعد  مود _ 
تر _ت_ي پ_س ح_ض_ جا يارب ح_ دوـــمن  تیاکـــش  ملـــس و  هــلآ و  هـــیل و  هـــّللا ع_ یل  لو ص_ _ سر تر  ح_ض_
يار _ل ب_ یئر ار ج_ب_ _ه_ا  نآ دروآ  _ه  يد _ي ك_ه ه_ _تا مــــــل ار ك_ مزو ت_و  _ ما _ا ن_ي_ يآ دو : _ مر ف_

_ه_ا نآ زا  _ل  یئر _ي ج_ب_ نا هد ب_ر پ_ي_ش_ _ت_ه ش_ شو ن_ _ت ك_ه  سا فر  هدزو ح_ ن_ نآ  م_ن و 
تاــــملک نآ  هـــب  هدرکن  اــــعد  شرع ،  لو  _ي و س_ه ح_ سر رود ك_ هد ب_ر  _ت_ه ش_ شو را ن_ و چ_ه_ را ؛ چ_ه_

ای _ي  نا _ طــل زا س_ _د  سر یموـمغم و ن_ه ك_س_ي ك_ه م_ي ت_ هـن  یموــمهم و  هـن  يا و  هدــنامرد  هـن  یبورکم و 
 : تسا نیا  تاملک  نآ  و  لج ،  زع و  يادخ  ار  وا  دنک  تیافک  هکنآ  رگم  یناطیش 

َ_ْن ْ_َر م َ_خ َُهل َو ي_َا ف َزْر  _ِ ْنَم ال ح َزْرِح  ای  َُهل َو  َرْخُذ  ْنَم ال  َرْخُذ  ای  َُهل َو  دََنَس  ْنَم ال  َدَنَس  ای  َُهل َو  َدامِع  َ_ْن ال  َدا م ِ_م_ ي_ا ع ) 
ای یقرَغلا  َذــِْقنُما  َ_ف_ِءَّا ي_ عُّضلا َّزِع  _ِءَّا ي_ا  جَّرلا ِ_ي_َم  َ_ظ ُهـَل ي_ا ع ْ_َن  كُر ــال  َ_ْن  ْ_َن م كُر ُهـَل َو ي_ا  ْ_َر  َ_خ ــال ف

ُلِضْفُم ای  ُمِْعنُم  ای  ُنِسُْحم  ای  یْکلَْهلا  َیِْجنُم 
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ُّيِوِد ِرَمَْقلا َو  ُروـُن  ِسْمَّشلا َو  ُعاعُـش  ِرا َو  _ هَّنلا ُءْو  _َ ْ_ِل َو ض یَّللا ُداو  _َ َکـَلَد س _َ َ_ج يذَّلا س ْ_َت  نَا ّـالا  هِلا  ـال  يذَّلا  َهّللا  ُلَئْـسَا 
 (. جرف ياعد  ار  اعد  نیا  دیمان  یم  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  و   ( ، ) ِمارْکِالا ِلالَْجلاَذ َو  ای  ُنمْحَر  ای  ُهّللَا  ای  ِرَجَّشلا  ُفیفَح  ِءآْملا َو 

لو _ سر تمدـخ  دـمآ  يدرم  هک  هدرک  تیاور  هیقاولا )  ج_ن_ه  رد (  _ي_م ك_ف_ع_م_ي  هار _ با ش_ي_خ  مو _  س_
مدـش و ریقف  سپ  مدوـب  ینغ  نم  هک  یتـسرد  هب  هّللا !  لوـسر  ي_ا  مل و گ_ف_ت :  هلآ و س_ _ه و  یل هـّللا ع_ یل  اد ص_ خ_

مدش نیگنـس  سپ  ناشیا  ياهلد  رب  مدوب  فیفخ  مدش و  ضوغبم  سپ  مدوب  لوبقم  مدرم  دزن  رد  مدش و  ضیرم  سپ  مدوب ،  حـیحص 
يزارد رد  شیخارف و  نآ  هب  هدـش  گـنت  نم  رب  نیمز  موـمه و  نـم  رب  مدو پ_س ج_م_ع ش_د  _ن_كا ب_ حر و م_ن ف_

یبن سپ  قزر .  ناوید  زا  هدش  مسا م_ن م_ح_و  ایوگ  منک  توق  نآ  هب  هک  يزیچ  مبای  یمن  سپ  قزر  بلط  رد  مدرگ  یم  يزور 
؟  مومه ثاریم  تسیچ  درک : ضرع  .ار  مومه  ثاریم  ینک  یم  لامعتـسا  وت  دیاش  درم ! يا  وا  هب  دوم  رف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 

_ه م_ي ما _ر ج_ يز لا ن_ش_س_ت_ن و  رد ح_ يد  _ه ب_ر س_ر م_ي ب_ن_ ما وــــــت ع_م_ دــــــیاش  دوــــــمرف :
ینک یم  لوب  ای  یلام  یم  تنماد  اب  یلام  یم  ار  دوخ  راسخر  ای  نادند  اب  يریگ  یم  ار  دوخ  نخان  ای  نداتـسیا  لاح  رد  _ي  شو پ_

زا دومرف : ترـض  ح_ ار ، يز  _ن_ه_ا چ_ي_ يا زا  منک  یم  درک : ضرع  هداتفا ،  رد  دوخ  يور  رب  یباوخ  یم  اـی  هداتـسیا  بآ  رد 
يادخ
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 : جرف ياعد  تسا  وا  ار و  اعد  نیا  ناوخب  نک و  صلاخ  ار  دوخ  ریمض  زیهرپب و  یلاعت 

َْکیَلَع َو ّـِالا  ْتَعَّط  _َ َ_ق ْدَـق ت ِمَمِْهلا  ُفِکاـعَم  َْکیَدـَل َو  ّـِالا  َْتباـخ  ْدَـق  ِلاـم  ـْالا  ُحومُط  یهِلا  ِمیحَّرلا  ِنم  _ْ حَّرلا ِهّللا  ْ_ِم  ِ_س ب ) 
ُْتبَرَه ٍلُوئْـسَم  َدَوْجَا  ٍدو َو ي_ا  _ِ ْ_ص َ_ق َمَر م _ْ كَا یجَْتلُْملا ي_ا  َْکَیِلا  ُءآجَّرلا َو  َْکَیلِاَف  َکـَْیِلا  ّـِالا  ْتَمَـس  ْدَـق  ِلوُقُْعلا  ُبِهاذَـم 

ُهاجَر ْنَم  ُبَْرقَا  َکَّنَِاب  یتَفِْرعَم  يوِس  اِعفاش  َْکَیِلا  یلُدِـجَا  ام  يرْهَظ َو  یلَع  اُهلِمْحَا  ِبُونُّذـلا  ِلاقثِاب  َنیبِراْهلا  َءاَْجلَم  ای  یـسْفَِنب  َکـَْیِلا 
َلوــــُقُْعلا َقـــَـتَف  َ_ْن  َنو ي_ا م _ُ ِ_ب غاّرلا ْ_ِه  يَدــــَل َلَّمَا م_ا  َنوُّر َو  _َ ْ_ط ُ_ض ـمـــْلا ْ_ِه  َیِلا َ_َءا  جـــــَل َنو َو  _ُ بــــِلا _ّ طــــلا

ٍدَّم َو _َ ُ_ح یل م _َ ِّل ع _َ ِهِّقَح ص ِهَیِدْءاََتل  ٌءافِک  ِهِدابِع  یلَع  ِِهب  َّنَْتما  اَم  َلَـعَج  ِهِدْـمَِحب َو  ُ_َن  ْسلَـالا ْ_ََقل  طَا ِ_ه َو  َ_ت فِر _ْ َ_ع ِ_م ب
 ( . ِْریَْخلا ِّیلَو  ای  اینُّدلا  ِْریَِخب  یل  ْحَْتفاَو  الیلَد  یَلَمَع  یلَع  ِلِطاْبِلل  الیبَس َو ال  یْلقَع  یلَع  موُمُهِلل  َ_ْل  ْ_ع َ_ج ِِهلآ َو ال ت

لقن دو  زا ج_د خ_ ّ_ب )  یِّطلا ُمـِل  _َ ك رد (  _ي  ند نا م_ _خ_ یل _ل م_ت_ب_ح_ر س_ي_د ع_ ضا ف_ مرا _  چ_ه_
 : تسا جرف  ياعد  نیا  هک  هدرک 

َکِشْرَع َو َناکْرَا  َـالَم  يذَّلا  َکِـه  _ْ جَو ِرُوِنب  َُکلَئْـسَا  ُدـیُری  اـِمل  ـالاّعَف  اـی  ِدـیجَْملا  ِشْرَْعلاَذ  اـی  ُدوُدَو  اـی  ُدوُدَو  اـی  ُدوُدَو  اـی  َّم  _ُ هّللَا ) 
ِّالا َهِلا  ُدـیعُم ال  ای  يِدـْبُم ُء  ای  َْتنَا  ِّالا  َهِلا  یَـش ء ال  َّلُک  ْتَعِـسَو  _ي  تَّلا َِکتَمْحَِرب  َکِْقلَخ َو  ِعیمَج  یلَع  اِهب  َتْرَّدَـق  یتَّلا  َِکتَرْدـُِقب 

هبترم هس   ( . ) ْیِنثْغَا ُثیغُم  ای  ِجَرَْفلِاب  َ_َع  قَو ُبَر  _َ ْهلا ْ_َك  َیِلا ُبَلَّطلا َو  ْ_َك  ِ_ن َ_ِر م َ_ط خـْلا َ_ظ_ي_َم  اـی ع ِرَـشَْبلا  َهِلا  اـی  َْتنَا 
(. وگب

 : تسا نیا  نآ  لوا  يراوزبس و  ققحم  هاجنلا )  جیتافم  باتک (  رد  هک  تسا  يورم  هک  جرف ،  ياعد  مج _  پ_ن_

ای ُهّللَا  ای  َُکلَئْسَا  یِّنِا  ّمُهّللَا  ) 
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(127  . ) تسا ینالوط  نآ  خلا و  َرَهَقَف . )  الَع  ْنَم  ای  ُهّللَا  ای  ُهّللَا 

یفعج دجسم  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روضح 

 : مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ياقل  هب  تسا  هزمح  نب  رمع  فیرش  فرشت  هصق  متشه _  تیاکح  و 

دیـس ارم  داد  ربخ  هدومرف :  رطاـخلا )  هیبنت  باـتک (  مود  دـلجم  رخآ  رد  سارف  _ي  با مارو ب_ن  _د  هاز _ي_ر  ما لـیلج و  خـیش 
نب یلع  یل ب_ن ن_م_ا ، ار ع_ داد م_ خ_ب_ر  تفگ :  ینیـسحلا  يولعلا  یـضیرعلا  میهاربا  نب  یلع  نسحلا  یبا  فیرـش  لیلج 

ینئادملا یلع  نب  رفعج  نب  یلع  فیرش  هناخ  رد  ( 128  ) یسا _س_ قا هزمح  نب  یلع  نب  نسحلا  دّمحموبا  ارم  داد  ربخ  تفگ :  امن 
عطقنم ناگدنریگ و  تلزع  کلـس  رد  دوب  طرخنم  دـش و  یم  هدـیمان  دـهز  هب  هک  راصق  دوب  یخیـش  هفوک  رد  تفگ :  وا  هک  يولعلا 

مدو مرد ب_ سل پ_ رد م_ج_ يزور  دا ك_ه  _ت_ فا قافتا  سپ  ار ، نیحلاص  راثآ  درک  یم  يوریپ  تدابع و  يارب  دوب  هدش 
تفگ خیش  سپ  خیش ،  يوس  هب  دوب  هدش  هجو  وا م_ت_ در و  _ث م_ي ك_ يد وا ن_ق_ل ح_ يار  _ن ش_ي_خ ب_ يا و 
ناـکم رد  اـهنت  نم  دوـب و  هدـش  فـصن  تشپ  هفوـک و  تـشپ  رد  تـسا  یمیدـق  دجـسم  نآ  مدوـب و  یف  دجـسم ج_ع_ رد  یبـش  : 

_ل خاد _ن_د پ_س  يآ مد س_ه ن_ف_ر م_ي  _ يد ها  _ گا تدا ك_ه ن_ يار ع_ب_ مدو ب_ _ي ب_ توـــــــل خ_
سپ نیمز  پچ  تسار و  فرط  هب  دیلام  تسد  سپ  تسـشن  ناشیا  زا  یکی  دندیـسر  دجـسم  ياضف  طسو  هب  نوچ  دـندش  دجـس  م_

تعامج زامن  اهنآ  دو ب_ه  _ مر هرا ف_ _ شا ها  _گ_ نآ بآ  نآ  زا  تفرگ  یلماک  يوضو  سپ  دیـشوج  دـمآ و  شبنج  هب  بآ 
مدرک زامن  تعامج  هب  ناشیا  اب  نم  سپ  درک 
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زا مدرمـــش  گرزب  ار  وا  راــک  دروآ و  تــف  ار ب_ه ش_گ_ وا م_ لا  غرا ش_د ح_ زا ف_ زا ن_م_ داد و  مـــال  نوــچ س_
در و نآ م_ لا  زا ح_ دوـب  نم  تـسار  فرط  رد  هـک  رفن  ود  نآ  زا  یـصخش  زا  مدرک  لا  بآ پ_س س_ؤ  ندروآ  نور  ب_ي_
پ_س مال .  _ سلا امهیلع  نسح  دـنزرف  تسا  رم  الا  بحاـص  تفگ :  _ن ك_ي_س_ت ؟  يا وا ك_ه  گ_ف_ت_م ب_ه 
هیلع و هّللا  یلص  هّللا  لوسر  نبا  بانج ي_ نآ  هب  متفگ  مدیـسوب و  ار  شکرابم  ياهتـسد  مت و  _ فر نآ ج_ن_با  _ك  يدز ن_
زج دـبایب  تیادـه  هک  تسه  اسب  و  هن ،  دومرف : _ت ؟  سا وا ب_ر ح_ق  ایآ  هزمح  نب  رمع  فیرـش  رد  ییوگ  یم  هچ  ملـس  هلآ و 

فیرـش تشذگ و  ینالوط  ینامز  سپ  میدرمـش .  هفرط  هزات و  خیـش  نآ  زا  ار  ربخ  نیا  سپ  دنیبب  ارم  هکنآ  ات  درم  دهاوخن  وا  هکنآ 
_م م_ن يد دـهاز م_ج_ت_م_ع ش_ خیـش  اـب  نوچ  سپ  هدرک .  تاـقالم  ار  باـنج  نآ  وا  هک  دـشن  رـشتنم  درک و  تاـفو  رمع 

رکذ هک  يدوبن  وت  ایآ  دنک  در  وا  رب  هک  یسک  لثم  وا  هب  متفگ  ار و  نآ  دوب  هدرک  رکذ  هک  یتیاک  ار ح_ وا  مدروآ  _ر  طا ب_ه خ_
تفگ سپ  وا ، هب  يدوب  هدومن  هراشا  هک  ار  مالـسلا  هیلع  رم  الا  بحاص  دن  هکنیا ب_ب_ي_ ات  دریم  یمن  رمع  فیرـش  نیا  يدرک 

یبا فیرـش  اـب  میدـش  عـمتجم  نآ  زا  دـعب  هاـگنآ  هدـید ،  ار ن_ نآ ج_ن_با  وا  يد ك_ه  ملا ش_ زا ك_ج_ا ع_ هک  نم  هـب 
ام تفگ :  سپ  .ار  وا  دلاو  تبحص  میدروآ  نایم  رد  هزمح و  نب  رمع  فیرش  دنزرف  بقا  _ن_ ملا
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دو و هد ب_ شیادص پ_س_ت ش_ طقاس و  شتوق  درم و  ضرم  نآ  رد  هک  دوب  یـضرم  رد  وا  میدوب و  دوخ  دلاو  دزن  رد  یبش 
_ل ش_د ب_ر م_ا، خاد مد ك_ه  _ يد ار  ها ش_خ_ص_ي  _ گا يور م_ا ك_ه ن_ دو ب_ر  _ا ب_س_ت_ه ب_ هرد

سپ مـینک  لا  ؤــس  وا  زا  هـک  مـیدرک  تــل  ار و غ_ف_ وا  لو  _ خد _س_ت_ي_م  ناد وا و ع_ج_ب  زا  _م  يد _ي_ سر ت_
بیاغ ام  راظنا  زا  نوچ  تساخرب ،  هاگنآ  تسیرگ  یم  مردـپ  تفگ و  یم  هتـسهآ س_خ_ن  وا  يارب  نم و  دـلاو  بنج  رد  تسـشن 

اجک تفگ :  درک و  زاب  ار  دوخ  ياهمشچ  میدناشن  ار  وا  سپ  دیناشنب ، ارم  تفگ  تخادنا و  ار ب_ه م_ش_ق_ت  دوخ  مردپ  دش 
رد ار ط_بل ك_ن_ي_د ، وا  تفگ  سپ  .دـمآ  هک  اـجنامه  زا  تفر  نوریب  میتـفگ :  سپ  دوب ؟ نم  دزن  رد  هک  صخـش  نآ  تسا 
نآ لا  زا ح_ رد  زا پ_ _م  يدر لا ك_ ؤــس  اــم  متفاـــین و  وا  زا  يرثا  هتـــسب و  میدـــید  ار  اـــهرد  _ت_ي_م ،  فر وا  _ر  ثا

تشاد و ضرم  زا  هک  ینیگنـس  تلاح  هب  تشگرب  هاـگنآ  دوب ! مالـسلا  هیلع  رم  ـالا  بحا  _ن ص_ يا گ_ف_ت :  ش_خ_ص ، 
.دش شوه  یب 

زا _ي  سا _س_ قا نیّدـلازع  هب  فورعم  یـساسقا  هزمح  نب  نسح  دّـمحموبا  هـک  _د : يو گ_ يرو )  ثد ن_ م_ح_  ) فـل م_ؤ 
ار ن_ق_ي_ب وا  _ي  سا هّللاـب ع_ب_ رـصان  دوب و  يرهاـم  رعاـش  _ه و  فو _ءا ك_ مل _ا و ع_ فر تادا و ش_ هل س_ _ جا
هب رصنتسم  سپ  دنتفر  نا  _ مل ترا ج_ن_با س_ _ يز هب  یسابع  هّللاب  رـصنتسم  اب  یتقو  هک  دوب  وا  دو و  هدر ب_ تادا ك_ س_

بش کی  رد  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  دوخ  نانخس  رد  هعیش  تالغ  دنیوگ  یم  غورد  هک  تفگ  وا 
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: دومرف داشنا  ار  تایبا  نیا  باوج  رد  سپ  .دومن  تعجارم  بش  نامه  رد  ار و  ناملس  داد  لسغ  نئادم و  ات  هنیدم  زا  دومن  ریس 

یِلا ُّیِصَْولا  َراسِْذا  َهَْلَیل  َتْرَْکنَا 

ابَلَط اَهلان  اَّمل  ِنئادَْملا  ِضْرَا 

یِلا َداع  اناْملَس َو  َرْهُّطلا  َلَّسَغ  َو 

ابَجَوام ُحابْصِالا  َبِْرثَی َو  ِضیارَع 

ام ِهوالَْغلا َو  ِلْوَق  ْنِم  َِکلذ  َْتُلق  َو 

ابِذَک اوُدِرُوی  َْمل  اِذا  ِهالُْغلا  ُْبنَذ 

ءاَبَس ْنِم  ِفْرَّطلا  ِّدَر  َْلبَق  ُفَصآَف 

ابُجُحلا ُقِرْخَی  یفاَو  َسیْقِلب  ِشْرَِعب 

یَلب ِهیف  ُلْغَت  َْمل  َفَصآ  ِیف  َْتنَاَف 

ابَجَعاذ َّنِا  ٍلاغ  اَنَا  ٍرَْدیَح  یف 

اذَف َنیلَسْرُْملا  َْریَخ  ُدَمْحَا  َناک  ْنِا 

ابَه ِثیدَْحلا  ُّلُک  ْوَا  َنّییِصَْولا  ُْریَخ 

تعکر راه  _ج_ا چ_ نآ رد  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  تسا و  هفوک  هفورعم  هکرابم  دجاسم  زا  یفعج  دج  رد م_س_ و 
رازم بتک  رد  در ك_ه  نآ ك_ زا  _ي پ_س  نالو یتاجانم ط_ داتـسرف و  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  حـیبست  هدرازگ و  زاـمن 

(129  .) تسین يرثا  دجسم  نآ  زا  لاح  مدومن و  رکذ  هیولع )  هیناث  هفیحص  رد (  دوجوم و 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  تسد  هب  يروف  دوبهب 

هدر ن_ق_ل ك_ راحب )  رد (  هّللا  همحر  یـسلجم  همالع  تسا :  یماـمح  _ح  جارو _ با ق_ص_ه  _ت ن_ه_م _  ح_ك_يا
نب یل  _ل س_ي_د ع_ ما ملا ك_ _ف ع_ یلءا ت_ نا )  _م_ يـالا _ل  ها جر ع_ن  _ف_ ملا نا  _ طـل _ سلا زا ك_ت_با ( 

یمامح حجاروبا  هصق  نامز  لها  نایم  رد  تسا  هدیدرگ  عیاش  تایالو و  رد  تسا  هدش  روهـشم  هتفگ  وا  هک  یفجن  یلین  دیمحلادبع 
خیـش تسا  ناشیا  هلمج  زا  هک  ار  نآ  دـنا  هدرک  رکذ  لضافا  قدـص  لها  لثاما و  ناـیعا  زا  یتعاـمج  هک  یتسرد  هب  .دوب  هلح  رد  هک 
ریغص ناجرم  ار  وا  هک  دوب  یمکاح  هلح  رد  تفگ :  هک  یلاعت _  هّللا  هملس  نوراق _  نب  دّمحم  نیّدلا  سمـش  قق  دباع م_ح_ دهاز 
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زا ار  وا  دنتفگ و  یم 
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نوچ دننادرگ  رضاح  ار  وا  هک  درک  رما  ثیبخ  نآ  سپ  دنک ، یم  بس  ار  هباحص  هتسویپ  حجاروبا  هک  دنتفگ  وا  هب  سپ  دوب  نایبصان 
یتـح دـندز  ار  وا  ندـب  عـیمج  دیـسر و  تکـاله  هب  هک  دـندز  ار  وا  نادـنچ  _ن_د و  نز ار ب_ وا  در ك_ه  رما ك_ دـش  رـضاح 

_د و ب_ه ندروآ نوریب  ار  وا  ناـبز  تخیر و  وا  ياهنادـند  نآ  تدـش  زا  _د ك_ه  ندز رد  نآ ق_ ار  وا  ترو  _ك_ه ص_ نآ
وا خارو ب_ي_ن_ي  _ل س_ خاد ار  روـــم  زا  ینامــــسیر  دـــندرک و  خاروـــس  ار  وا  ینیب  دنتــــسب و  ار  نآ  ینهآ  ری  _ج_ نز

ار ناشیا  داد و  دوخ  ناوعا  زا  یتعامج  تسد  هب  ار  نامسیر  نآ  رس  دنتسب و  رگید  نامسیر  هب  ار  وم  نامسیر  نآ  رس  _د و  ندر ك_
ات دندز  نادنچ  دندرب و  ار  وا  ایقـشا  نآ  سپ  دننزب ، دـننادرگب و  هلح  ياه  هچوک  رد  تئی  نآ ه_ تحارج و  نآ  اب  ار  وا  هک  درک  رما 

نآ خ_ب_ي_ث دـنداد و  ربخ  نیعل  مکاح  هب  ار  وا  تلاح  نآ  سپ  دیـسر  تکاله  هب  کیدزن  دات و  _ فا _ي_ن  مز هکنآ ب_ه 
ار وا  هد ك_ه  _ي_ سر وا  هب  تحارج  ردـق  نآ  تـسا و  ریپ  يدرم  وا  هـک  دـنتفگ  نارـضاح  دو ، وا ن_م_ _ر ب_ه ق_ت_ل  ما
رد هغلاـبم  نادـنچ  نکم و  وا  نوخ  لـخاد  ار  دو  دراد و خ_ جا ب_ه ك_ش_ت_ن ن_ _ت_ي_ حا _د ك_ش_ت و  هاو خ_

هناخ و هب  دـندرب  ار  وا  وا ، لها  دوب و  هدرک  مرو  هتفر  مه  زا  وا  نابز  ور و  دـندرک و  اهر  ار  وا  درک  رما  هکنآ  اـت  دـندومن  وا  تعاـفش 
.درم دهاوخ  بش  نامه  رد  وا  هک  دنتشادن  کش 

_ت_ن_د فر وا  دز  مدر ب_ه ن_ نو ص_ب_ح ش_د م_ پ_س چ_
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وا هتخیر  ياهنادند  تسا و  هدش  حیح  _ت و ص_ سا زا  لو ن_م_ _ت و م_ش_غ_ سا هدا  _س_ت_ يا وا  _د ك_ه  ند _ يد
هد و _ نا وا ن_م_ _ت_ه_يا  حار زا ج_ ير  _ ثا _ت و  سا _ل گ_ش_ت_ه  مد وا م_ن_ ياـــهتحارج  تـــسا و  هتـــشگرب 
وا زا  و  _د  ندر وا ت_ع_ج_ب ك_ لا  ح_ زا  مدر  م_ پ_س  دو ، هد ب_ ش_ _ل  ياز وا  يور  ش_ك_س_ت_ه_يا 

لا ك_ن_م اد س_ؤ  زا خ_ هک  دوب  هدـنامن  ینابز  مدـید و  هنیاعم  ار  گرم  هک  مدیـسر  یلاـح  هب  نم  تفگ :  دـندومن ، لا  س_ؤ 
دوــخ يــالوم  زا  مدوــمن  یـــسرداد  بــل  _ه و ط_ _ت_غ_ثا سا لا و  یلا س_ؤ  ار ح_ق ت_ع_ دو  لد خ_ پ_س ب_ه 
هاگان دش  رو  زا ن_ _ه پ_ر  نا مد ك_ه خ_ _ يد _ك ش_د  يرا نو ش_ب ت_ مالـسلا و چ_ هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح 

زا ور و  نوریب  هک  دومرف  تسا و  هدیشک  نم  يور  رب  ار  دوخ  فیرـش  تسد  هک  مد  _ يد ار  مال  _ سلا هیلع  رم  الا  بحاص  ترـضح 
تلا ك_ه م_ي _ن ح_ يا رد  مدرک  حبـص  سپ  درک ، اـطع  تیفاـع  ار  وـت  یلاـعت  قـح  هک  قـیقحت  هب  نک  راـک  دوـخ  لاـیع  يارب 
كرابت و يادـخ  هب  مروخ  یم  هک ق_س_م  تفگ  ثیدـح  يوار  روکذـم  نوراق  نب  دّـمحم  نیّدـلا  سمـش  خیـش  و  ین .  ب_ي_

نآ _م ب_ه  ياد دو و م_ن  _ع ب_ ضو _ه  سو ترو و ك_ دب ص_ گنردرز و  مادنا و  فیعـض  درم  حجاروبا  نیا  هک  یلاعت 
دوز حـب  مدر پ_س ص_ _ف ك_ صو مد ك_ه  _ يد تلا و ش_ك_ل م_ي  نآ ح_ هب  ار  وا  دوـب و  وا  هک  متفر  یم  ماـمح 

دـنلب و وا  شیر  تسا و  هدـش  تماق  تسرد  توق و  بحاص  درم  هک  ار  وا  مدـید  سپ  دـندش  لخاد  وا  رب  هک  اهنآ  اب  مدوب  نم  رگید 
دننام تسا و  هدش  خر  وا س_ يور 
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نوچ تفر و  ایند  زا  هکنآ  ات  تفاـین  رییغت  دوب و  یناوج  تئیه و  نیمه  هب  دـشاب و  یگلاـس  تسیب  نس  رد  هک  تسا  هدـیدرگ  یناوج 
وا زور  _ ما دو و  هد ب_ _ يد لا  نآ ح_ ار ب_ر  وا  زور  _ يد _ر ش_د ، ضا دو ح_ ار ط_بل ن_م_ وا  مکاح  دش  عیاش  وا  ربخ 

هتــشگرب پ_س هـک  دـید  ار  وا  هـتخیر  ياهنادـند  دــیدن و  وا  رد  ار  تاـحارج  رثا  دــش و  _ر  كذ لا ك_ه  _ن ح_ يا ار ب_ر 
هب ار  دوخ  تشپ  تسشن  یم  دوخ  سلجم  رد  هک  یتقو  نیا  زا  رتشیپ  وا  دش و  لصاح  میظع  یبعر  لاح  نیا  زا  ار  نی  _ عل _م  ح_كا
زا دـعب  دومن  یم  بانج  نآ  ماقم  هلبق و  بناج  هب  ار  دوخ  دـیلپ  تشپ  درک و  یم  دوب  هلح  رد  هک  مالـسلا  هیلع  ترـضح  ماقم  بناـج 
هک درکن  گنرد  یتقو  دنچ  نآ  زا  دعب  دومن و  یم  ارادم  یکین و  هلح  لها  هب  درک و  یم  بانج  نآ  ماقم  هب  ار  دوخ  يور  هیـضق  نیا 

(130) .دیشخبن هدئاف  ثیبخ  نآ  هب  هرهاب  هزجعم  نآ  درم و 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  تسد  هب  یناشاک  نتفای  افش 

 : مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تکرب  هب  هتفای  افش  هک  تسا  ضیرم  یشاک  در  نآ م_ ق_ص_ه  _م _  هد _ت  ح_ك_يا

زا يدرم  هـک  دــنداد  ربــخ  ارم  _ل ن_ج_ف  ها زا  _ت_ي  هدو ك_ه ج_م_عا _ مر _ر ف_ كذ را )  ب_ح_ رد (  و ن_ي_ز 
وا ياهاپ  هکنآ  ات  يدیدش  ضرم  هب  دـش  لیلع  فجن  رد  سپ  دوب  مارحلا  هّللا  تیب  جـح  مزاع  دـمآ و  فرـشا  فجن  رد  ناشاک  لها 

احلــص زا  یک  دز ي_ رد ن_ رد ن_ج_ف  ار  وا  وا ، _ق_يا  فر _ت .  شاد را ن_ _ت_ فر رب  تردــق  دوـب و  هدــش  کــشخ 
نحص رد  يا  هرج  حلا ح_ نآ ص_ هک  دندوب  هتشاذگ 
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اهّرد ندیچرب  يارب  زا  اشامت و  يارب  ارحص  هب  تفر  یم  نوریب  تسب و  یم  وا  يور  هب  ار  رد  زور  ره  حلاص  درم  نآ  تشاد و  سدقم 
دوخ اـب  زورما  ارم  مدـش  شحوتم  ناـکم  نیا  زا  هدـش و  گـنت  ملد  هک  تفگ  حـلاص  درم  نآ  هب  ضیرم  نآ  اـهزور  زا  یکی  رد  سپ 

_ي ضار درم  نآ  هک  تـفگ  سپ  .ورب  یهاوـخ  هـک  بناـج  ره  هـب  هاـگنآ  زادـن  _ي ب_ي_ رد ج_يا نور و  ب_ب_ر ب_ي_
جراخ رد  دنتفگ  یم  مالسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  ماقم  ار  نآ  هک  دوب  یماقم  تیالو  نوریب  رد  درب و  نوریب  دوخ  ار ب_ا  ش_د و م_

تخادنا و دوب  اجنآ  رد  هک  یتخرد  يالاب  تسـش و  دوب  هک  یـضو  رد ح_ اجنآ  رد  ار  دوخ  هماج  دـیناشن و  اجنآ  رد  ارم  سپ  فجن 
اج _ر م_ن ب_ه ك_ ما _ر  خآ مدر ك_ه  مد و ف_ك_ر م_ي ك_ _ نا نا م_ نآ م_ك_ رد  اـهنت  نـم  تـفر و  ارحـص  هـب 
رد هک  يا  هرجح  هب  درک و  مالـس  نم  رب  دش و  نحـص  نآ  لخاد  هک  مدید  ار  ینوگ  مدـنگ  يورـشوخ  ناوج  هاگان  دـش ، یم  یهتنم 
نآ _ز ب_ه  گر هک م_ن ه_ دروآ  ياـج  هب  عوـضخ  عوـضخ و  اـب  زاـمن  تعکر  دـنچ  نآ  بارحم  دزن  رد  تـفر و  دوـب  ماـقم  نآ 
نم دومن  لا  ؤس  نم  لاوـحا  زا  دـمآ و  دز م_ن  غرا ش_د ب_ه ن_ زا ف_ زا ن_م_ نو  مدو و چ_ هد ب_ _ يد _ي ن_ بو خ_

زا ارم  مدرگ و  ملاس  هکنآ  ات  دهد  یمن  تیفاع  نآ  زا  ارم  ادـخ  هدـش و  گنت  نآ  زا  نم  هنیـس  هک  مدـش  التبم  ییالب  هب  نم  هک  متفگ 
در نآ م_ پ_س  مدرگ .  صالخ  هکنآ  ات  درب  یمن  ایند 
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نوچ تشذـگ و  ناکم  نآ  زا  سپ  اـطع ك_ن_د ، وت  هب  ار  ود  ره  یلاـعت  قح  هک  تسا  دوز  شاـبم  نوزحم  هک  دومرف  ب_ه م_ن 
متفرگ ار  هماج  نآ  متـساخرب و  دو  زا ج_يا خ_ دا و م_ن  _ت_ فا نیمز  رب  تخرد  يالاب  زا  هماج  نآ  هک  مدید  نم  تفر  نوریب 
هنوگچ نونکا  مزیخرب  دوخ  ياج  زا  متسناوت  یمن  نم  هک  متفگ  مدرک و  رکف  نآ  زا  سپ ب_ع_د  متخادنا ،  تخرد  رب  متـسش و  و 

هک متسناد  سپ  مد  _ يد شیوخ ن_ رد  یـضرم  درد و  هنوگچیه  مدرک  رظن  دوخ  رد  نوچ  و  متفر ،  هار  متـساخرب و  هک  مدش  نینچ 
 . تسا هدیشخب  تیفا  ار ع_ وا م_ زا  _ج_ عا راو و  _ گرز نآ ب_ تکرب  هب  یلاعت  قح  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  درم  نآ 
نآ نم  ارچ  هک  مدیدرگ  نامیشپ  مدان و  رایسب  سپ  مدیدن  ار  یسک  مدرک  رظن  ارح  رد ص_ متفر و  نوریب  ماقم  نآ  نحـص  زا  سپ ، 
لا لا م_ن س_ؤ  زا ح_ _د و  مآ _ي_ق م_ن  فر هر  _ب ح_ج_ حا پ_س ص_ _ت_م ،  خا ار ن_ش_ن_ ترـــــــــــضح 
وا راوگرزب  نآ  تاقالم  هک  دش  ریح  رایـسب م_ت_ زین  وا  تشذگ و  هچنآ  هب  مداد  ربخ  ار  وا  نم  دیدرگ و  ری  در و م_ت_ح_ ك_

هاگنآ دوب  ناشیا  اب  زور  دـنچ  دـندمآ و  وا  ناقیفر  نابحاص و  _ك_ه  نآ دوب ت_ا  ملاس  متفر و  هرجح  رد  وا  اب  سپ  دـشن  رـسیم  ار 
هک دش  رهاظ  داد  ربخ  وا  هب  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  هک  زیچ  ود  نآ  تحص  دش و  نفد  سدقم  رد ص_ح_ن  درم و  دش و  ضیرم 

(131  .) ندرم یکی  دوب و  تیفاع  یکی 

سدقم ياهناکم 

_د ك_ه نا م_خ_ف_ي ن_م_ _د : يو فل گ_ م_ؤ 
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هلح و هلهـس و  دجـسم  مالـسلا و  يداو  لثم  بانج  نآ  ماـقم  هب  فورعم  تسا  یـصوصخم  لـحم  _ن ،  _كا ما زا  يا  هل  رد ج_م_
باـنج نآ  زا  اـی  فرـشم  روـضح  فرـش  هـب  عـضاوم  نآ  رد  یـس  _ت ك_ه ك_ سا نآ  _ر  ها نآ و ظ_ مـق و غ_ي_ر  جراـخ 

_ف_ه ير ش_ _ن  _كا ما رد  هد  ش_ _ل  خاد ج_ه_ت  _ن  يا زا  و  هد  ش_ _ر  ها ظ_ _ج_ا  نآ رد  يا  هز  م_ع_ج_
لوبق اـعد و  تباـجا  هبیرق  بابـسا  زا  یکی  دوخ  نیا  اـجنآ و  رد  نیطایـش  تلق  هکئـالم و  ددرت  سنا و  لـحم  _ه و  كر م_ت_ب_

رد دو  هدر ش_ تدا ك_ دراد ع_ب_ یم  تسود  هک  تسا  ییاهناکم  ار  دنوادخ  هک  هدیـسر  رابخا  زا  یـضعب  رد  تسا و  تدابع 
_ا و حل نا و ص_ _ گداز ما  _ ما _ر  مالـسلا و م_ق_با مهیلع  همئا  دـهاشم  دـجاسم و  نوچ  نکاما  نیا  لاثما  دوجو  _ج_ا و  نآ

مولظم نورقم و  ضیرم و  رطـضم و  هدنا و  _ مرد نا  _ گد يارب ب_ن_ تسا  هیهلا  هیبیغ  فاطلا  زا  دال  فار ب_ _ طا رد  رار  _ با
هب هک  ساوح  لخم  رطاخ و  تت  بول و م_ش_ قر ق_ مو م_ف_ نا ه_م_ _ب_ حا زا ص_ ناشیا  ریاـظن  جاـتحم و  ناـساره و  و 

افـش دـنهاوخب و  ار  دوخ  درد  ياود  دـنیامن و  تلئـسم  دـنوادخ  زا  ماقم  نآ  بحاـص  هلیـسو  هب  دـنیامن و  عرـضت  دـنرب و  هاـنپ  اـجنآ 
ضر اـب م_ هدــش  تباــجا  هـب  نورقم  تعرــس  هـب  هـک  هدــش  يرایــسب  دــن و  رار ك_ن_ _ شا _ع ش_ر  فد _ن_د و  بـل ط_

طو _ت_ن_د و م_غ_ب_ فر موــــــــــــــــــــل  _ش_ت_ن_د و م_ظ_ گر _ي_ت ب_ فا _ت_ن_د و ب_ا ع_ فر
رد هـچره  هـتبلا  دــندومن و  تـعجارم  رطاـخ  هدو  _ سآ _ت_ن_د و  فر نا  _ش_ ير لا پ_ اـب ح_ _ش_ت_ن_د و  گر ب_

_ج_ا ب_ي_ش_ت_ر ب_ي_ن_ن_د و م_ح_ت_م_ل نآ رد  _ن_د خ_ي_ر  شو اــــجنآ ب_ك_ مارتـــحا  بادآ و 
هک اه  هناخ  نآ  هلم  رد ج_ _د  _ل ب_شا خاد _ع  ضاو نآ م_ _ت ه_م_ه  سا
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یناسک زا  دومرف  حدم  دوش و  روکذم  اجنآ  رد  یلاعت  يادخ  مان  دـشاب و  دـنلب  اهنآ  ماقم  تسیاب  هک  تسا  هدومرف  رما  یلاعت  يادـخ 
 . تسین نیا  زا  شیب  حرش  شیاجنگ  ار  ماقم  نیا  دنیوگ و  یلاعت  قح  حیبست  اجنآ  رد  نیسپ  دادماب و  رد  هک 

نایعیش هیلع  هئطوت  یگتخاس و  رانا  تیاکح 

زا ث_ق_تا _ت_ي  هک ج_م_عا هدومرف  فیرش  باتک  رد  زین  و  نیرحب :  رد  یبصان  ریزو  رانا و  هصق  مهدزای _  تیا  ح_ك_
هک دـندرک  نیرحب  یلاو  ار  ناناملـس  زا م_ يدر  ناـیگنرف م_ دوب و  گـنرف  مکح  تحت  نیرحب  تیـالو  یتدـم  هک  دـندرک  _ر  كذ

نایبصان زا  مکاح  نآ  دالب و  نآ  لاح  _د ب_ه  حـل ب_شا _ صا دو و  رترومعم ش_ تیـالو  نآ  ملـسم  تموکح  ببـس  هب  دـیاش 
راــهظا هـت  _ سو دو و پ_ي_ _ر ب_ تد _ يد _م ش_ نآ ح_كا زا  تواد  رد ن_ص_ب و ع_ هــک  تــشاد  يریزو  دوــب و 

_ت يالو نآ  _ل  ها _ت_ي ك_ه  سود دو ب_ه س_ب_ب  _ن م_ي ن_م_ ير _ل ب_ح_ ها هب  تبـسن  ینمـشد  توادع و 
یم اـهرکم  هلیح ه و  هتـسویپ  نیعل  ریزو  نآ  سپ  دنتـشاد  مالـسلا  مـه  _ یل تـلا ع_ _ سر _ل ب_ي_ت  ها ن_س_ب_ت ب_ه 

_ر يزو _ا  هزور زا  رد ي_ك_ي  پ_س  دـــــال ، نآ ب_ _ل  ها ند ب_ه  _ نا _ سر رر  يار ك_ش_ت_ن و ض_ درک ب_
_د يد راـنا  نآ  رب  درک  رظن  نوـچ  مکاـح  داد ، مکاـح  هب  تـشاد و  تـسد  رد  يراـنا  مـکا و  _ل ش_د ب_ر ح_ خاد خ_ب_ث 
_م نو ح_كا هـّللا و چ_ لو  _ سر ءاـفلخ  یلع  ناـمثع و  رمع و  رکبوـبا و  هـّللا و  ُلوُـسَر  ٌدَّمَُحم  ُهـّللا  ّـِالا  َهـِلا  ـال  هتـشون  نآ  ب_ر 

نآ زا  سپ  دــنام  یمن  قـل  _ت خ_ _ت و ص_ن_عا سا را  _ نا _ل  صا زا  _ت_ه  شو نآ ن_ _د ك_ه  يد در  ن_ظ_ر ك_
يوق تسا  یلیلد  رهاظ و  _ت  سا _ت_ي  مال نیا ع_ هک  تفگ  ریزو  هب  دش و  بجعتم  رما 
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_ن_ه_ا يا _ر گ_ف_ت ك_ه  يزو _ن ،  ير _ل ب_ح_ ها رد ب_با  وـت  يءار  تسا  زیچ  هچ  هیـضفار ،  بهذـم  لاـطبا  رب 
هک وت  يارب  زا  تسا  راوازس  دنیام و  _ي_ن م_ي ن_ هار _ل و ب_ یلد را  _ك_ نا _د م_ت_ع_ص_ب  نا _ت_ي  ج_م_عا
وت يارب  زا  دندرگرب  دوخ  بهذم  زا  دننک و  لوبق  هاگره  سپ  ییامن  نا ب_ _ش_ يا ار ب_ه  را  _ نا نیا  ییامن و  رضاح  ار  ناشیا 
نا ار م_خ_ي_ر ن_م_ا م_ي_ ناـشیا  دــننامب  یقاـب  دوـخ  یهارمگ  رد  دــنیامن و  اـبا  نتــشگرب  زا  رگا  لــیزج و  باوـث  تـسا 

_ل یلد _ن  يا زا  _ي  باو ي_ا ج_ تــــــــــــــــــــــلذ ،  _ن_د ب_ا  هد _ه ب_ يز ي_ا ج_ زا س_ه چ_ي_ز ، ي_ك_ي 
لاوما ییامن و  ریسا  ار  ناشیا  دالوا  نانز و  یشکب و  ار  ناشیا  نادرم  هکنآ  ای  دنرادن ، يرفم  _ك_ه  نآ لا  و ح_ _د ، نروا ب_ي_

 . يرادرب تمینغ  هب  ار  ناشیا 

ناـشیا راـی  _ خا _ل و  ضا _ فا _ا و  مل دو و ب_ه پ_ي ع_ ار ت_ح_س_ي_ن ن_م_ نآ خ_ب_ي_ث  يءار  _م  ح_كا
نادرم دیرواین  باب  نیا  رد  یفاش  باوج  رگا  هک  داد  ربخ  ناش  _ يا هب  دومن و  ناشیا  هب  ار  رانا  نآ  درک و  رضاح  ار  ناشیا  داتـسرف و 

هیزج دـیاب  هـکنیا  اـی  مراد  یم  رب  تراـغ  هـب  ار  امـش  لاـم  مـنک و  یم  ریـسا  ار  اـم  ناد ش_ _ نزر ناـنز و ف_ مـشک و  یم  ار  اـمش 
باو رب ج_ رداــق  دـــندیرگ و  ریحتم  دندینـــش  ار  روــما  نــیا  ناــشیا  نوــچ  و  راـــفک ، _ن_د  نا تــلذ م_ _ي_د ب_ا  هد ب_

_ي_ر ما يا  ناشیا گ_ف_ت_ن_د ك_ه  ناگرزب  سپ  دیزرلب ، ناشیا  ندب  دیدرگ و  ریغتم  ناشیا  _يا  هور _د و  ندو ن_ب_
 . یهاوخ یم  هک  هچنآ  ام  اب  نکب  میدرواین  رگا  یـشاب و  یـضار  نآ  زا  وت  هک  میرواـیب  یباوج  دـیاش  هد  تله  ار م_ زور م_ا  س_ه 

ناشیا زور  هس  ات  سپ 
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ات دـنداد  نالو  ار ج_ دوخ  ياهیءار  دـندش و  عمج  یـسلجم  رد  دـنتفر و  نوریب  وا  دزن  زا  ریحت  فوخ و  اب  ناـش  _ يا داد و  تلهم  ار 
زا هاگنآ  دندرک ، نینچ  سپ  دنیامن  را  _ت_ي_ خا ار  سک  هد  ناشیا  داهز  نیرحب و  ياحلص  زا  هک  دندش  قفتم  نآ  رب  ناشیا  هکنآ 

تدابع ار  ادخ  ارحص و  يوس  هب  ور  نوریب  بشما  وت  هک  دنتفگ  ار  رفن  هس  نآ  زا  یکی  سپ  دندرک  رایتخا  ار  سک  هس  سک  هد  نایم 
ملاع دنوادخ  تجح  تسا و  ام  نامز  ماما  وا  هک  مالسلا  هیلع  رم  الا  بحاص  ترـض  نا ح_ _ مز ما  _ ما هثاغتـسا ن_م_ا ب_ه  نک و 

.ار همیظع  هیلب  نیا  زا  نتفر  نوریب  هراچ  هار  دهد  ربخ  وت  هب  هک  دیاش  ام  رب  تسا 

_د و ناو ار خ_ اد  در و خ_ عرـضت ك_ هیرگ و  دومن و  تدابع  عوضخ  يور  زا  ار  ادـخ  بش  مامت  رد  تفر و  نوریب  درم  نآ  سپ 
داد و ربخ  ار  ناشیا  دمآ و  ناش  _ يا دز  _د و ب_ه ن_ يد يزیچ ن_ حبص و  ات  مالسلا  هیلع  رم  الا  بحاص  ترـضح  هب  هثاغت  _ سا

سپ دش  هدایز  ناشیا  عزج  قلق و  سپ  دیدن  يزیچ  دومن و  عرضت  اعد و  لوا  قیفر  لث  وا م_ دنداتسرف و  ار  رگید  یکی  مود  بش  رد 
موس ب_ا س_ر و پ_يا بش  رد  وا  دوب و  یسیع  نب  دّمحم  وا  مسا  دوب و  يراکزیهرپ  درم  وا  دندر و  _ر ك_ ضا ار ح_ یموس 

مالـسلا هیلع  رم  ـالا  _ب  حا تر ص_ درادرب و ب_ه ح_ض_ ناـنم  ؤم  زا  ار  هلب  نآ  هک  دوب  یبـش  نآ  تفر و  ارحـص  هب  هنهر  ب_
وا يدرم ب_ه  هک  دینش  دش  بش  رخآ  نوچ  دومن و  هثاغتسا 
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ارچ مـنیب و  یم  لا  _ن ح_ يا ار ب_ه  ار ت_و  ّ_د ب_ن ع_ي_س_ي چ_ يا م_ح_م _د ك_ه  خ_ط_با م_ي ن_م_يا
ار نآ  ما و  هدمآ  نوریب  یمیظ  _ر ع_ ما يار  زا ب_ هک م_ن  راذـگاو  ارم  درم  يا  هک  تفگ  وا  نابایب ؟  نیا  يوس  هب  يدـمآ  نوریب 

 . نآ فشک  رب  دشاب  رداق  هک  یسک  يوس  هب  رگم  ار  نآ  منک  یمن  هوکش  دوخ و  ماما  يارب  زا  رگم  منک  یمن  رکذ 

ار دوخ  تجاح  نک  رکذ  مالسلا  هیلع  رم  الا  بحاص  منم  یسیع !  نب  دّمحم  يا  تفگ : 

 ، يرادـن نم  نتفگ  هب  جاـیتحا  یناد و  یم  ارم  هصق  مالـسلا  هـیلع  رم  ـالا  بحاـص  ییوـت  رگا  تـفگ :  یـسی  ّ_د ب_ن ع_ م_ح_م
دیعوت و نآ  تسا و  هدـش  دراو  امـش  رب  رانا  نآ  صوص  رد خ_ هک  يا  هیلب  يارب  زا  يا  هدـمآ  نوریب  ییوگ ،  یم  تسار  یلب  دومرف :

بناج نآ  هجوتم  مدینـش  ار  ماظن  زجعم  مالک  نیا  نوچ  هک  تفگ  یـسیع  نب  دّـمح  م_ _ت .  سا هدرک  امـش  رب  مکاح  هک  یفیوخت 
ام و ماما  ییوت  تسا و  هدیـسر  ام  هب  زیچ  هچ  هک  ینیاد  یم  وت  نم !  يـالوم  يا  یلب ،  مدرک :  ضرع  دـمآ و  یم  ادـص  نآ  هک  مدـش 

 _ هیلع هّللا  هنعل  ریزو _  هک  یتسرد  هب  یـسیع  نب  دّـمحم  يا  دومرف : بانج  نآ  سپ  ام ، زا  الب  نآ  فشک  رب  يرداق  ام و  هانپ  ذالم و 
نایم رد  درک و  فصن  ود  تخاـس و  يراـنا  لکـش  هب  لـگ  زا  وا  تفرگ  راـب  تخرد  نآ  هک  یتقو  راـنا  زا  تسا  یتخرد  وا  هناـخ  رد 

ار تباتک  نآ  زا  یضعب  اهنآ  زا  کی  ره  فصن 
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بلاق نآ  نایم  رد  نوچ  تسب  ار  نآ  تشاذگ و  لگ  بلا  نآ ق_ نایم  رد  ار  رانا  تخرد ،  يور  رب  دوب  کچوک  زونه  رانا  تشون و 
دوخ اب  ار  هنیب  نیا  باوج  نم  هک  وگب  وا  هب  دیور  مکاح  دزن  هب  نوچ  حابـص  سپ  دـش ، نینچ  دـنام و  نآ  رد  هتـشون  رثا  دـش  گرزب 

_ه نا _ل خ_ خاد _ت_ي ك_ه  قو پ_س  _ر ، يزو _ه  نا رد خ_ _ر ن_م_ي ك_ن_م م_گ_ر  ها _ن ظ_ کـل مدروآ و 
مکاـح هـب  سپ  دـید  یهاو  يا خ_ _ه  فر لو غ_ _ خد ما  رد ه_ن_گ_ دو  _ت خ_ سار _ب  نا _د ب_ه ج_ يو _ر ش_ يزو
هغلاـبم وت  هفرغ و  نآ  رد  لوخد  زا  دـنک  یم  تعناـمم  _ر  يزو _ت ك_ه  سا دوز  هفرغ ،  نآ  رد  رگم  میوگ  یمن  باوج  هک  وـگب 

_ر تدوز ددر  _ه گ_ فر _ل غ_ خاد _ر ت_ن_ه_ا  يزو راذ ك_ه  يور و ن_گ_ ـالا  _ه ب_ فر نآ غ_ هب  هکنآ  هب  نکب 
ار هسیک  نآ  تسه و  نآ  رد  يدیفـس  هسیک  هک  دـید  یهاوـخ  يا  هچقاـط  هـفرغ  نآ  رد  سپ  _ل ش_و  خاد لوا  و ت_و  زا ت_و ،
نآ _م  روـضح ح_كا رد  سپ  تـسا  هدرک  نآ  رد  ار  هـلیح  نآ  نوـعلم  نآ  هـک  تـسا  یلگ  بلاــق  نآ  رد  ب_گ_ي_ر ك_ه 

_ت سا نآ  _گ_ر  يد _ت  مـال ع_ یـسیع !  نب  دّـمحم  يا  .ددرگ و  موـلعم  ار  وا  هـلیح  هـکنآ  اـت  راذـگب  بلاـق  نآ  رد  ار  را  _ نا
نآ رد  رگید  زیچ  رتسکاـخ  دود و  زا  دننکـشب ب_غ_ي_ر  نوچ  ار  راـنا  نآ  هک  تسا  نآ  اـم  رگید  هزجعم  وـگب  مکاـح  هب  ك_ه 

نوچ دنکـشب و  رانا  نآ  مدرم  روضح  رد  هک  دینک  رما  ریزو  هب  دینادب  دیهاوخ  یم  ار  نخـس  نیا  تسار  رگا  وگب  و  تفای ،  دیهاوخن 
تروص رب  دود  رتسکاخ و  نآ  دنکشب 
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.دیسر دهاوخ  ریزو  شیر  و 

رد دیدرگ و  داش  رایسب  دینش  نایملاع  دنوادخ  تجح  نءاش و  یلاع  ماما  نآ  زا  ار  ناشن  زجعم  نانخس  نیا  یسیع  نب  دّمحم  نوچ  و 
مکاح دزن  هب  دـش  حبـص  نوچ  _ش_ت و  گر دو ب_ _ل خ_ ها يوس  هب  رورـس  يداش و  اـب  دیـسوب و  ار  نیمز  باـنج  نآ  لـباقم 

ربخ اهنآ  هب  بانج  نآ  هک  یتازجعم  نآ  دیدرگ  رهاظ  دوب و  هدومرف  رما  وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  ار  هچنآ  یسیع  نب  دّمحم  دنتفر و 
ماما تف :  گ_ دو ؟ هداد ب_ ربخ  وت  هب  یک  ار  روما  نیا  تفگ :  دـیدرگ و  یـسیع  نب  دّـمحم  هجوتم  مکاـح  .دو پ_س  هداد ب_

يرگید زا  ار ب_ع_د  مال ه_ر ي_ك  _ سلا مهیلع  همئا  زا  وا  سپ  امـش ؟ ماما  تسیک  تفگ :  یلاو  ام ، رب  يادـخ  تجح  نامز و 
نیا رب  منک  تعیب  نم  هک  نک  زارد  تسد  تفگ :  مکا  ح_ _ي_د ، سر مالـسلا  هیلع  رم  ـالا  بحاـص  ترـضح  هب  هکنآ  اـت  داد  ربخ 

هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  هک  مهد  یم  یهاوگ  هناـگی و  دـنوادخ  رگم  _ي  ياد تسین خ_ هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  بهذـم و 
هیلع نینم  ؤـملاریما  ترـضح  ترـضح ،  نآ  زا  دـعب  لـصفالب  هفیلخ  هـک  مـهد  یم  یهاو  _ت و گ_ سا وا  لو  _ سر هدـنب و  مـلس 

وا نا  _م_ يا دو و  رار ن_م_ _ قا مالــسلا  مـهیلع  ناــشیا  رخآ  اــت  يرگید  زا  دــعب  ناــماما  زا  کــی  ره  هـب  سپ  تـسا ،  مالــسلا 
نیرحب لها  دزن  هصق  نیا  درک و  یهاوخرذـع  نیرحب  لـها  زا  دو و  _ر ن_م_ يزو _ر ب_ه ق_ت_ل  ما ن_ي_ك_و ش_د و 

ترایز ار  وا  مدرم  تسا و  فورعم  ناشیا  دزن  یسیع  نب  دّمحم  ربق  تسا و  فورعم 
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(132) .دننک یم 

ینس هعیش و  نیب  جع )   ) نامز ماما  تواضق 

 : _ل س_ن_ت ها زا  زا ش_ي_ع_ه ب_ا ش_خ_ص_ي  يدر  هر م_ _ ظا ق_ص_ه م_ن_ _م _  هدزاود _ت  ح_ك_يا
زا _ي  نا رد ف_ص_ل ث_ هـّللا  هـمحر  یــسلجم  همـالع  ذــیملت  یناهفــصا  هّللادــبع  ازریم  _ل خ_ب_ي_ر  ضا مـلا ف_ ع_

ّ_د _م ب_ن م_ح_م سا _ قـلاو _ با خیـش  هک  هدوـمرف  _ءا ع (_ مل _ عـلا ضا  _ ير لوا ك_ت_با (  _م_ه ق_س_م  خ_تا
ام باحـصا  خـیاشم  ناگرزب  زا  یمـساح و  هب  تسا  فورعم  لماک  ملا  _ل ع_ ضا _م_ي ف_ سا _م ح_ سا _ قلا _ي  با ب_ن 
ها نا ش_ _ رصاعم س_طل دهتجم )  هب (  فورعم  یلماع  نیسح  دیس  ریما  تسا و  باحـصا  يامدق  زا  وا  هک  تسا  نآ  رهاظ  تسا و 
رد فـال  _ل خ_ ها لاو  _ حا رد  هدرک  فیلءاــت  هـک  دوـخ  هلاــسر  رخاوا  رد  هدو  _ مر ف_ يو ،  _ي ص_ف_ ضا سا م_ ع_ب_

_ل س_ن_ت ب_ه ها هعیـــش و  ناـــیم  هـــعقاو  تار  _ ظا زا م_ن_ _ر ب_ع_ض_ي  كذ ما  رد م_ق_ تر  _ خآ _ي_ا و  ند
نا ش_ي_ع_ه ناد م_ي_ هـبیط ه_م_ هدــلب  رد  هدــش  عـقاو  هـک  تـسا  يا  هـبیرغ  تیاـکح  اــهنآ  زا  مود  هـک :  تراــبع  _ن  يا
_ت ح_س_ب سا هـک م_ح_ت_م_ل  یمیدـق  باـتک  رد  ار  نآ  مدـید  هـک  ینـس  صخــش  ناـی  ير و م_ _ن_ي ع_ش_ ثا
 : هک دوب  وحن  نیا  هب  باتک  نآ  رد  روطـسم  دـشاب و  نیا  زا  لـبق  لاـس  نآ س_ي_ص_د  _ت  _خ ك_ت_با يرا تدا ت_ ع_

نایم ب_ع_ض_ي تسا و  یمساح  مساقلاوبا  نب  دّمحم  مساقلاوبا  وا  مسا  هک  هیرشع  ینثا  هعیـش  ياملع  زا  یـضعب  نایم  دش  عقاو 
رد _ت  كرا همیدـق و م_ش_ تبحاـصم  تقداـصم و  تسا  نیـسح  نیّدـلا  عـیفر  وا  مـسا  _ل س_ن_ت ك_ه  ها _يا  مـل زا ع_
رب يرگید و  رب  ار  دوخ  هدیقع  بهذم و  دندرک  یمن  یفخم  ود  نیا  زا  کی  ره  اهرفس و  رد  لاوحا و  رثکا  رد  تطلاخ  لاو و م_ _ ما

بصن هب  ار  نیّدلا  عیفر  مساقلاوبا  داد  یم  تبسن  لزه  لیبس 
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رد هثحابم  تبحاصم  نیا  رد  ناشیا  نا  ضفر و م_ي_ هب  ار  مساقلاوبا  نیّدـلا  عیفر  داد  یم  تبـسن  و  یبصاـن ،  وا  هب  تفگ  یم  ینعی 
ار م_س_ج_د ع_ت_ي_ق نآ م_س_ج_د  ناد ك_ه  هدـلب ه_م_ دجـسم  رد  داـتفا  قاـفتا  هکنآ  اـت  دـش  یمن  عقاو  بهاذـم 
رب نالف  نالف و  نیـسح  نیّدـلا  عیفر  داد  لیـض  هملاکم ت_ف_ يانثا  رد  و  ناـشیا ،  ناـیم  م_ي گ_ف_ت_ن_د ص_ح_تب 

و نالف .  نالف و  رب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  داد  لیـضفت  ار و  نیّدلا  عیفر  درک  در  مساقلاوبا  و  مالـسلا ،  هیلع  نینم  ؤملاریما 
تازجعم _تا و  مار تاماقم و ك_ دومن  رکذ  يرایـسب و  ثیداحا  تایآ و  هب  دوخ  بهذم  يارب  درک  لالدتـسا  _م  سا _ قلاو _ با

مالسلا هیلع  یلع  رب  رکب  یبا  لیضفت  يارب  درک  لالدتسا  ار و  هیـضق  دومن  سکع  نیّدلا  عیفر  بانج و  نآ  زا  دش  رداص  هک  يرایـسب 
راصنا و نیرجاهم و  نایم  رد  ربکا  _ق  يد وا ب_ه خ_ط_با ص_ ند  _ب ش_ طا راغ و م_خ_ رد  وا  تبحاصم  تطلاخم و  هب 
ود تـفگ  نیّدــلا  عـیفر  زین  تماـما و  تفـالخ و  ترهاـصم و  هـب  راـصنا  نارجاـهم و  ناـیم  دوـب  صوـص  رکبوـبا م_خ_ تـفگ  زین 

نهاریپ هلزنم  هب  وت  هکنآ  یکی  رکب  یبا  نءاـش  رد  هدـش  رداـص  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغی  زا پ_ _ت  سا _ث  يد ح_
_م سا _ قــلاو _ با .ر  _ي ب_ك_ر و ع_م_ با _د  نا نــم  زا  دــعب  هــک  رفن  ود  هــب  دـــینک  يوریپ  هــک  یمود  و  خـــلا ،  ینم 

دیس رب  ار  رکبوبا  یهد  یم  لیـضفت  ببـس  هچ  هب  تفگ :  نیّدلا ،  عیفر  زا  لاقم  _ن  يا ند  زا ش_ن_ي_ ش_ي_ع_ي ب_ع_د 
_س نا ما ج_ن و  _ ما ءاول و ب_ر  _ل  ما _ا و ح_ یلوا دنس  ایصوا و 
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_ب_ر و كا _ق  يد نآ ج_ن_با ص_ _ي ك_ه  ناد _ك_ه ت_و م_ي  نآ لا  خزود و ج_ن_ت و ح_ ق_س_ي_م  ، 
هک یناد  یم  زین  لو و  جوز ب_ت_ مل و  هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر ردار  _ت ب_ سا _ر  هزا قرا  ف_

شارف رب  دـیباوخ  رافک ، هرجف  هملظ و  _ت  سد زا  را  يو غ_ هب س_ ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رارف  تقو  بانج  نآ 
ياهرد ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف  دس  .رقف و  رـسع و  تلاح  رد  ترـضح  نآ  اب  دومن  تکراشم  ترـضح و  نآ 

دو ب_ه ج_ه_ت فیرـش خ_ فـتک  رب  ار  مالـسلا  هـیلع  یلع  تـشادرب  ار و  باـنج  نآ  باـب  رگم  دجــسم  زا  ار  _ه  ص_ح_با
هیلع یل  ار ب_ه ع_ مـال  _ سلا اـهیلع  همطاـف  ـالع  ـالج و  قـح  دوـمرف  جـیوزت  مالـسا و  لوا  رد  ما  _ن_ صا ش_ك_س_ت_ن 

مه هب  ردق  هب  یلاعت  يادخ  هب  درواین  كرـش  ار و  درک خ_ي_ب_ر  حتف  دودـبع و  نب  ورمع  اب  دومن  هلتاقم  یلعا و  الم  رد  مالـسلا 
هیلع یلع  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یل  اد ص_ لو خ_ _ سر دو  _ مر و ت_ش_ب_ي_ه ف_ هـس .  نآ  فـالخ  هـب  یمـشچ  ندز 

رد ف_ه_م_ش و حون  يوس  هب  شملع و  رد  مدآ  يوس  هب  دـنک  رظن  دـهاوخ  هکره  دومرف  هک  اجنآ  رد  ربمغیپ  راهچ  هب  ار  مالـسلا 
_ه یل بـلا ع_ _ي ط_ با یل ب_ن  يوـس ع_ هـب  دـنک  رظن  سپ  شدـهز  رد  یـسیع  يوـس  هـب  شتدـش و  رد  یــسوم  يوـس  هـب 
اب _ت_ي ك_ه  بار هر و ب_ا ق_ _ ها هر و ب_ _ ها تــالا ظ_ لــئا و ك_م_ _ن ف_ض_ يا دو  _ جو و ب_ا  مــال .  _ سلا

لیضفت تسا  زیاج  لوقعم و  هنوگچ  وا  يارب  باتفآ  ندینادرگرب  اب  دراد و  ص )  ) ادخ لوسر 
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ار مالسلا  هیلع  یلع  دهد  یم  لیـضفت  هک  مساقلا  یبا  زا  ار  هلاقم  نیا  دومن  عامتـسا  نیدلا  عیفر  نوچ  مالـسلا ؟  هیلع  یلع  رب  رکب  یبا 
هب هک  يدرم  ره  تفگ :  مساقلاوبا ،  هب  نیدلا  عیفر  دنچ  ییوگتفگ  زا  دـعب  دـش و  مدـهنم  مساقلاوبا  اب  شتیـصوصخ  هیاپ  رکب  یبا  رب 

فوشکم مساقلاوبا  رب  نادمه  لها  هدیقع  نوچ  مینک و  یم  تعاطا  وت  بهذم  ای  نم  بهذم  زا  دنک  مکح  هچ  ره  سپ  دیایب  دجسم 
ترثـک تهج  هب  نکل  نیدـلا  عیفر  وا و  ناـیم  دـش  عقاو  هک  یطرـش  نیا  زا  دوب  فئاـخ  دـنا  تنـس  لـها  زا  هک  تسناد  یم  ینعی  دوب 

دش دراو  هلصاف  نودب  روکذم  طرش  رارق  زا  دعب  دش و  یضار  تهارک  اب  ار  روکذم  طرـش  مساقلاوبا  دومن .  لوبق  هثحابم ،  هلداجم و 
دجـسم و رد  دـش  لخاد  دـیآ و  یم  رفـس  زا  هک  شلاوحا  زا  دوب  ادـیوه  تباجن و  تلالج و  راثآ  شراسخر  زا  دوب  رهاظ  هک  یناوج 

مالس زا  دعب  تعرس و  بارطضا و  لامک  رد  تساخرب  اج  زا  نیدلا  عیفر  ناشیا ،  دزن  هب  دمآ  فاوط  زا  دعب  دجسم و  رد  درک  یفاوط 
يارب دوخ  هدیقع  راهظا  رد  دومن  رایـسب  هغلابم  مساقلاوبا و  وا و  نایم  دش  ررقم  هک  ار  يرما  دومن  ضرع  درک و  لاوئـس  ناوج  نآ  هب 

روکذم ناوج  نآ  دراد  عقاو  رد  هک  يوحن  نامه  رب  دیامن  رهاظ  ار  دوخ  هدـیقع  هک  داد  مسق  ار  وا  دروخ و  دـکوم  مسق  ناوج و  نآ 
 : دومرف ار  تیب  ود  نیا  فقوت  نودب 

امُْهنِم ُلَْضفَا  يالْوَم  ُْلقَا  یتَم 

اصِّقَنَتُم ُهْتلَّضَف  يذَِّلل  ْنُکَا 

ِهِّدَِحب يرْزُری  َْفیَّسلا  َّنَا  َرَت  َْملَا 

يذْحَا ُْفیَّْسلا  اذه  َُکلاقَم 
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اصَعلا نِم 

، وا _ت  غال _ت و ب_ حا زا ف_ص_ دندوب  ریحت  رد  نیّدـلا  عیفر  مساقلاوبا و  دـش و  غراف  تیب  ود  نیا  ندـناوخ  زا  ناوج  نوچ  و 
وا زا  يرثا  دـش و  بیاـغ  ناـشیا  رظن  زا  هـک  ناوـج  نآ  لاـح  زا  _ن_د  _ت_ن_د ك_ه ت_ف_ت_ي_ش ن_م_يا ساو خ_
درک داـقتعا  ار و  دوخ  لـطاب  بهذـم  دومن  كرت  ار  بیجع  بیرغ و  رما  نیا  دو  هدـهاشم ن_م_ نوـچ  نیّدـلا  عـیفر  و  دـشن ، رهاـظ 

.ار يرشع  ینثا  قح  بهذم 

و دوب ، مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـض  ناوج ح_ نآ  ارهاظ  هک  دومرف  یم  روکذم  باتک  زا  هصق  نیا  لقن  زا  سپ  ضایر )  _ب (  حا ص_
هب تسا  دوجوم  املع  بتک  رد  یتدایز  رییغت و  اب  سپ  روکذم  تیب  ود  اما  مهن و  باب  رد  تفگ  میهاوخ  هچنآ  تسا  مالک  نیا  دی  ؤم 

: وحن نیا 

ُمِْهیَلَع اِیلَع  ْلِّضَف  یل  َنُولوُقَی 

اصَحلا َنِم  یلْعَا  ُْربِّتلا  ُلُوقَا  ُتْسَلَف 

ُمِْهیَلَع َمامِالا  ُْتلَّضَف  اَنَا  اِذا 

ِهِّدَِحب يرُْزی  َْفیَّسلا  َّنَا  َرَت  َْملَا  اصِّقَنَتُم  ُُهْتلَّضَف  يذَّلِاب  ْنُکَا 

اصَْعلا َنِم  یلْعَا  ُْفیَّسلا  اذه  َُهلاقَم 

(133  .) هدومن ذخا  تیاکح  نآ  زا  نآ  یشنم  ینعی  تسا  تایبا  نیا  هدام  تیب  ود  نآ  هک  هدومرف  ضایر )  رد (  و 

مالسلا هیلع  نامزلا  بحاص  تسد  هب  لئاسو  بحاص  نتفای  افش 

هیلع ترـضح  نآ  تکرب  هب  دوـخ  ضرم  زا  تسا  یلماـع  رح  خیـش  باـنج  نتفاـی  تیفاـع  هصق  مـهدز _  _ت س_ي_ ح_ك_يا
لا هد س_ _ه ك_ه  كدو نا ك_ _ مز رد  نـم  هـک  هدوـمرف  هادــهلا )  تاـبثا  رد (  یلماــع  رح  خیــش  لــیلج  ثدــحم  مالــسلا : 
نا _ش_ يو خ_ برا [  _ قا _ل و  ها يو ك_ه  مد ب_ه ن_ح_ ضر س_خ_ت_ي م_ب_ت_ال ش_ _ت_م ب_ه م_ شاد

ربمغیپ مدید  سپ  بش  نآ  رد  درم  مهاوخ  نم  هک  دندرک  نیقی  يرادازع و  يارب  دندش  ایهم  دندرک و  یم  هیرگ  دـندش و  عمج  نم  [ 
ماما هدزاود  و 
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نایم م_ن مدومن و  هحفاصم  کی  کی  اب  ناشیا و  رب  مدرک  مالس  سپ  مندوب  يرادیب  باوخ و  نا  رد م_ي_ نم  ار و  مالـسلا  مهیلع 
مالـس سپ  درک  اعد  نم  قح  رد  بانج  نآ  هکنآ  زج  هدـنامن  مرطاـخ  رد  هک  تشذـگ  ینخـس  مالـسلا  هیلع  قداـص  تر  و ح_ض_

رد مریمب  هک  مسرت  یم  نم !  يالوم  يا  متفگ :  متسیرگ و  مدرک و  هحفاصم  بانج  نآ  اب  مالـسلا و  هیلع  بحاص  ترـضح  رب  مدرک 
نیا رد  درم  یهاوـخن  وـت  هک  اریز  سرتـن  دوـمرف : سپ  مرواـی ،  _ت ن_ سد ملع و ع_م_ل ب_ه  زا  ار  دوـخ  دـصقم  ضرم و  نیا 

داد _ت م_ن  سد هب  یحدـق  هاگنآ  ینالوط .  رمع  درک  یهاوخ  رمع  دـهد و  یم  افـش  ار  وت  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  هکلب  ضرم 
و _ت_م  فا ي_ _ي_ت  فا لا ع_ ح_ رد  و  نآ  زا  مد  _ي_ ما _ شآ دو پ_س  _ش ب_ كرا م_ب_ _د  سد رد  ك_ه 
_د و ندر _م ت_ع_ج_ب ك_ برا _ قا _ل و  ها _ل ش_د و ن_ش_س_ت_م و  ياز زا م_ن  _ه  یل _ کــــلا ضر ب_ م_

(134) .زور دنچ  زا  دعب  رگم  مدوب  هدید  هچنآ  هب  مدرکن  ربخ  ار  ناش  _ يا

مالسلا هیلع  نامز  ماما  اب  یلیبدرا  سدقم  يوگ  تفگ و 

رد هّللا  دیس ن_ع_م_ه  يریازج  ثدحم  دیس  ار : ترضح  نآ  تسا  یلیبدرا  سدقم  تاقالم  هصق  مهدراه _  _ت چ_ ح_ك_يا
یل _ي_ بدرا يـالو  يار م_ زا ب_ ملع و ع_م_ل ك_ه  رد  نم  خـیاشم  قثوا  ارم  داد  ربـخ  هک  هدومرف  هیناـمع )  _ نلا راو  _ نا ) 

_ت رد ن_ه_يا دو و  مـــال ب_ وا م_ي_ر ع_ ما  شر ك_ه ن_ _ل ت_ف_ ها زا  دو  يذ ب_ _ي_ مـــل هـــّللا ت_ _م_ه  حر
هک داتفا  قافتا  سپ  هفیرش  هبق  هب  تسا  طیحم  هک  يا  هسردم  رد  دوب  يا  هرجح  ارم  هک  درک  لق  وا ن_ دو و  عرو ب_ ف_ض_ل و 

يرایسب مدسش و  غراف  دوخ  هعلاطم  زا  نم 
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کیرات تخـس  بش  نآ  هفیرـش و  ترـضح  فارطا  رد  مدرک  یم  رظن  هرجح و  زا  مدمآ  نور  دوب پ_س ب_ي_ هتـشذگ  بش  زا 
هد ك_ه _ مآ _ت  سا دزد  نیا  دیاش  متفگ  سپ  دـیآ  یم  هدرک  هفیرـش  ترـضح  هب  ور  هک  مدـید  ار  يدر  دو پ_ي_ش م_ ب_

سپ دـید  یمن  ارم  وا  وا و  یکیدزن  هب  متفر  مدـمآ و  ریز  هب  دوـخ  لزن  زا م_ ار پ_س  _ا  هل _ يد زا ق_ن_ يز  ددزد چ_ي_ ب_
بیترت و نیمه  هب  موس  مود و  رد  وا و  يارب  دـش  زاب  داتفا و  هک  ار  لفق  مدـید  سپ  داتـسیا  ره و  مر م_ط_ رد ح_ یکیدزن  هب  تفر 

تفگ یم  نخس  هک  ار  وا  زاوآ  متخانش  وا پ_س  رب  مالس  دش  در  رهطم  ربق  بناج  زا  درک و  مالس  سپ  فیرـش  ربق  هب  دش  فرـشم 
ارم وا  متفر و  وا  بقع  زا  نم  سپ  هفوک  دجسم  يوس  هب  دش  هجوتم  دلب و  زا  تفر  نوریب  هاگنآ  هیملع  هلءاسم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  اب 

دیوگ یم  نخس  هک  ار  وا  مدینش  دوب ، هدش  دیهش  بارحم  نآ  رد  نینم  ؤملاریما  هک  يدجـسم  بارحم  هب  دیـسر  نوچ  سپ  دید  یمن 
هزاورد هب  دیـسر  نوچ  سپ  .دـید  ار ن_م_ي  وا م_ متـشگرب و  وا  بقع  زا  نم  تشگرب و  سپ  هلءاسم  نامه  رد  رگید  یـصخش  اب 

مدو ب_ا _ا م_ن ب_ نـالو مدر و گ_ف_ت_م ي_ا م_ _ر ك_ ها وا ظ_ رب  ار  شیوخ  سپ  دوب  هدـش  نشور  حبـص  تیـالو 
یم نخــس  وا  اــب  هفیرــش  هــبق  رد  هــک  دوــب  یک  لوا  صخـــش  ها ك_ن ك_ه  _ گآ ار  _ر پ_س م_ خآ لوا ت_ا  زا  ت_و 

اهدهع سپ  هفوک ؟  رد  یتفگ  یم  نخس  وا  اب  هک  دوب  یک  مود  صخش  گ_ف_ت_ي و 
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یضعب نم  رب  دوش  یم  هبتشم  نم !  دنزرف  يا  دومرف : نم  هب  سپ  دنک ، تافو  هکنآ  ات  وا  ّرس  هب  مهدن  نم ك_ه خ_ب_ر  زا  تفرگ 
نآ هلءا ب_ا  نآ م_س_ رد  مـال و  _ سلا _ه  یل یلع ع_ نینم  ؤملاریما  ربـق  دزن  بش  رد  مور  یم  نوریب  تسه  اـسب  سپ  لـیاسم  زا 

دومرف مالسلا و  هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  يوس  هب  ارم  دومرف  هلاوح  بش  نیا  رد  مونـش و  یم  باوج  میامن و  یم  ملکت  بان  ج_
وا زا  ار  هلءاـسم  نیا  وا و  دزن  هب  ورب  سپ  تسا  _ه  فو رد م_س_ج_د ك_ _ش_ب  ما مـال  _ سلا _ه  یل يدـهم ع_ مدـنزرف  هک 

(135) .دوب نالسلا  هیلع  يدهم  صخش  نیا  نک و  لا  ؤس 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هیده  هیداجس  هفیحص 

رد هیقفلا )  رضحیال  نم  حرش  رد (  هک  تسا  نانچ  نآ  و  تسا :  یسلجم  یقت  دّمحم  الم  دنوخآ  موحرم  هصق  مهدزناپ _  تیاک  ح_
هدو _ر ن_م_ كذ _ه )  يدا هل س_ج_ _ ما ص_ح_ي_ف_ه ك_ يوار (  _ل ب_ن ع_م_ي_ر  كو لاوـحا م_ت_ نـمض 

_ش رکذ ج_ن_با زا  ارم  وا و  ياـضر  بلط  رد  مدوب  یعاـس  ار و  يدـنوادخ  تاـضرم  مدوب  بلاـط  غوـلب  لـئاوا  رد  ك_ه م_ن 
رد هک  میدـق  عماج  دجـسم  رد  هدات  _س_ يا مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  هک  باوخ  يرادـیب و  نایم  رد  مدـید  هکنآ  ات  دوبن  يرارق 

ار شکرابم  ياـپ  هک  مدرک  دـصق  باـنج و  نآ  رب  مدرک  مالـس  سپ  تسا  نم  سردـم  نـالا  هک  یباـنط  رد  هب  بیرق  تسا  ناهفـصا 
نآ زا  مد  _ي_ سر ار و پ_ _ش  كرا _ت م_ب_ سد مد  _ي_ سو ار پ_س ب_ تــــفرگ م_ تشاذــــگن و  سپ  مسوــــبب 
یم دوخ و  زامن  رد  متـشاد  هسوسو  نم  هک  دوب  نیا  اهنآ  زا  یکی  نم ،  رب  دوب  هدـش  لکـش  ار ك_ه م_ یل  _ ج_ن_با م_س_يا

_ه_ا ن_ي_س_ت نآ متفگ ك_ه 
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م_ي_س_ر و  ق_ض_ءا  ب_ه  مدو  ب_ لو  م_ش_غ_ م_ن  و  _د  نا _ت_ه  ساو خ_ م_ن  زا  ك_ه  يو  ن_ح_ ب_ه 
نآ مکح  زا  هّللا  همحر  یئاهب  دو ش_ي_خ  زا ش_ي_خ خ_ مدر  لا ك_ زا ش_ب و س_ؤ  يار م_ن ن_م_ دو ب_ ن_ب_

زا ش_ب و م_ن چ_ن_ي_ن بر ب_ه ق_ص_د ن_م_ زاـمن ظ_ه_ر و ع_ص_ر و م_غ_ کـی  روآ  ياـج  هب  تفگ  سپ 
اج هب  نکب و  دومرف : منکب ؟  بش  زاـمن  نم  هک  مالـسلا  هیلع  تج  تر ح_ زا ح_ض_ مدر  لا ك_ مدر پ_س س_ؤ  م_ي ك_
 ! يـالو م_ن يا م_ متفگ :  هاـگنآ  دـنامن ، مرطاـخ  رد  هک  یلیاـسم  زا  اـهنیا  ریغ  يدرک و  یم  هک  یعونـصم  زاـمن  نآ  دـننام  رواـین 

لمع هشیمه  هک  یباـتک  نم  هب  سپ ع_ط_ا ك_ن  یتـقو ،  ره  رد  وت  باـنج  تمدـخ  هب  مسرب  هک  نم  يارب  دوش  یمن  رـس  م_ي_
دومرف سپ  متخانـش ،  یم  ار  وا  باوخ  رد  نم  جات و  دّـمحم  الوم  هب  یباتک  وت  تهج  هب  مدرک  اـطع  نم  هک  دومرف  سپ  نآ ،  رب  منک 

.وا زا  ار  باتک  نآ  ریگب  ورب 

نا _ف_ه_ صا زا  _ت  سا يا  هلحم  هک  خـیطب  راد  تمـس  هـب  دوـب  باـنج  نآ  يور  لـباقم  هـک  يدجـسم  رد  زا  مـتفر  نوریب  سپ 
؟  دز م_ن هدا ن_ _ت_ سر مـال ف_ _ سلا هیلع  رم  ـالا  بحاـص  ار  وـت  تفگ :  دـید  ارم  صخـش و  نآ  هـب  مدیـسر  نوـچ  پ_س 

يارب دـش  رهاظ  ار  نآ  مدرک  زاـب  نوچ  يا  هنهک  باـتک  دو  زا ب_غ_ل خ_ دروآ  نور  پ_س ب_ي_ يرآ !  گ_ف_ت_م : 
وا و دزن  زا  متـشگرب  _ت_م و  شاذ دو گ_ ار و ب_ر چ_ش_م خ_ نآ  مد  _ي_ سو سپ ب_ تـسا  اـعد  باـتک  نآ  هـک  نـم 

هیلع رم  الا  بحاص  ترضح  يوس  هب  مدش  هجوتم 
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نآ توف  ته  هلا ب_ه ج_ _ه و ن_ ير عر و گ_ رد ت_ض_ مدرک  عورـش  سپ  دوبن  نم  اب  باتک  نآ  مدش و  رادیب  هک  مالـسلا 
تسا و یئاهب  خیـش  نامه  دّـمحم  الوم  هک  دوب  هداتفا  نینچ  ملد  رد  بیقعت و  زامن و  زا  مدـش  غراـف  نوچ  سپ  رجف  عولط  اـت  باـتک 

عماج دجسم  راوج  رد  هک  وا  سردم  هب  متفر  نوچ  سپ  املع ، نایم  رد  تسوا  راهتشا  تهج  هب  جا  ار ب_ه ت_ وا  ترـضح  ندیمان 
یتعاس سپ  دوب  یناگیاپلگ  راـقفلاوذ  ریما  حـلاص  دیـس  هدـنناوخ  و  هلماـک )  هفیحـص  هلباـقم (  هب  تسا  لوغـشم  هک  ار  وا  مدـید  دوب 

یمغ تهج  هب  نکل  دوب  هفیح  رد س_ن_د ص_ نا  _ش_ يا مال  دو ك_ه ك_ نآ ب_ رهاظ  راک و  نآ  زا  دـش  غراف  ات  متـسشن 
ار ب_ه دوخ  باوخ  خیش و  دزن  متفر  سپ  مدرک  یم  هیرگ  نم  ار و  ناشیا  نخس  وا و  نخس  مدیم  دوب ن_ف_ه_ یلوتس  نم  رب  هک 

فراـعم هیهلا و  مولع  ار ب_ه  وت  داـب  تراـشب  تفگ :  خیـش  سپ  باـتک  توـف  تهج  هب  مدرک  یم  هیر  وا گ_ف_ت_م و گ_
مبلق سپ  نآ  هب  دوب  لـیا  وا م_ دو و  فو ب_ رد ت_ص_ خیـش  اـب  نم  تبحـص  رتشیب  یتساوخ و  یم  هشیمه  هچنآ  ماـمت  هینیقی و 
سپ متفر  اجنآ  هب  باوخ  رد  هک  یتمـس  نآ  هب  مورب  هک  داتفا  ملد  رد  هکنآ  ات  هیرگ و ت_ف_ك_ر  اب  متفر  نوریب  دـشن و  نکاس 

وا هب  مدیـسر  نوچ  سپ  جات )  هب (  دوب  بقلم  دوب و  نسح  اقآ  شمـسا  هک  ار  یحلاـص  درم  مدـید  خـیطب  راد  هلحم  هب  مدیـسر  نوچ 
هیفقو بتک  نالف ،  ای  تفگ :  .وا  رب  مدرک  مالس 
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_ف قو طور  نآ ع_م_ل ن_م_ي ك_ن_د ب_ه ش_ زا  در  يا ك_ه م_ي گ_ي_ _ه  ه_ر ط_بل _ت ،  سا نم  دزن  رد 
رد _ت_م  فر وا  اـب  سپ  ریگب  نآ  هـب  یجاـتحم  هـک  ار  هـچره  بـتک و  نـیا  هـب  نـک  رظن  اـیب و  نآ  هـب  ینک  یم  و ت_و ع_م_ل 
رد مدر  عور ك_ پ_س ش_ مدو ،  هدـید ب_ باوخ  رد  هک  دوب  یباتک  داد  نم  هب  هک  یباتک  یلوا  سپ  وا  هنا  _خ_ ك_ت_با

مدرک عورش  خیـش و  دزن  رد  مدمآ  هن و  ای  متفگ  وا  يارب  ار  باو  هک خ_ مرادن  رطاخ  رد  دنک و  یم  تیافک  ارم  متفگ  هلان و  هیرگ و 
هخسن زا  دوب  هتشون  ار  دوخ  هخـسن  هّللا  همحر  دیهـش  دیهـش و  زا  دو  _ت_ه ب_ شو وا ن_ رد  هک ج_د پ_ وا  هخـسن  اب  هلباقم  رد 

_ط_ه و ن_س_خ_ه ساو هب ي_ك  ای  هطساو  نودب  سیردا  نبا  هخسن  اب  دوب  هدرک  هلباقم  نوکس و  نبا  ءاس و  ؤرلاد  ع_م_ي_
نآ اب  تشاد  تقفاوم  تیاهن  رد  دوب و  هتـشون  دـی  طخ ش_ه_ زا  دومرف  اطع  نم  هب  مالـسلا  هیلع  رم  الا  بحاص  ترـضح  يا ك_ه 
نم دزن  هلباقم  رد  مدرم  دندرک  عورش  هلباقم  زا  مدش  غراف  هکنآ  زا  دعب  دوب و  هدش  هتشون  نآ  هیشاح  رد  هک  اه  هخسن  رد  یتح  هخسن 
هناخ رد ه_ر  علا  _ت_با ط_ فآ دننام  دالب  رد  هلماک )  هفیحص  دیدرگ (  مالسلا  هیلع  تجح  ترضح  ياطع  تکر  و ب_ه ب_
اعد _ل  ها _ا و  حـل نا ص_ _ش_ يا _ث_ر  كا _ت و  سا هددـعتم  ياـه  هفیحـص  مدرم  رثـکا  يارب  هک  اریز  ناهفـصا  رد  امیـس  و 

هچنآ مالسلا و  هیلع  رم  الا  بحاص  ترضح  زا  تسا  يا  هز  راثآ م_ع_ج_ نیا  هوعدلا و  باجتسم  ناشیا  زا  يرایسب  دندش و 
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 . منکب میناوت  یمن  ار  نآ  ياصحا  هفیحص ،  ببس  هب  نم  هب  دومرف  اطع  دنوادخ 

دوخ دلاو  زا  يرـصتخ  هزا م_ _ جا تروص  راحب )  رد (  هّللا  همحر  یـسلجم  همالع  هک  دـیو : گ_ يرو ]  ثد ن_ م_ح_  ] فل م_ؤ 
هل _ ما _ت م_ي ك_ن_م ص_ح_ي_ف_ه ك_ ياور هتفگ ك_ه م_ن  اـجنآ  رد  هدومرف و  رکذ  هلماـک )  هفیحـص  يارب (  زا 

_ل ب_ي_ت ها _ج_ي_ل  نا و (  مـــال )  _ سلا _ه_م  یل ّ_د ع_ لآ م_ح_م رو  _ بز _ت ب_ه (  سا _ب  قـــل ار ك_ه م_
ار وا  منک  یم  تیاور  نم  هک  تسا  نآ  اهنآ  زا  یکی  فلتخم  ياهقیرط  رایسب و  دیناسا  هب  لماک  _يا  عد و  مال )  _ سلا _ه_م  یل ع_

(136  .) خلا ینالوط  یباوخ  رد  مالسلا  هیلع  نمحرلا  هفیلخ  نامزلا و  بحاص  ام  يالوم  زا  هلوانم  هب ن_ح_و 

تابارخ زا  یخرس  لگ 

ربخ ارم  یت  _ هک ج_م_عا هدومرف  راحب )  رد (  یسلجم  همالع  تابارخ :  ق_ص_ه گ_ل و  _م _  هدز _ نا _ت ش_ ح_ك_يا
لوغشم مارحلا  هّللا  تی  یلاو ب_ رد ح_ ش_ب_ي  تفگ :  هک  هنع  هّللا  یـضر  يدابآرتسا  دّمحم  ازریم  لضاف  دنـس  دیـس  زا  دداد 

_ي_د سر _ك م_ن  يدز نو ن_ دو چ_ فاو ب_ لو ط_ هـک م_ش_غ_ مدــید  ار  يور  وـکین  یناوـج  هاــگان  مدوـب  فاوــط 
ار گ_ل  نآ  م_ن  و  دو  ن_ب_ گ_ل  _م  سو م_ _ت  قو نآ  و  دا  _ ند م_ن  ب_ه  خر  س_ گ_ل  _ه  قا ط_ ي_ك 

هاگنآ دنا  هدروآ  نم  يارب  تابارخ  زا  هک  دومرف  نم !  دیس  يا  تسا  اجک  زا  نیا  متف :  مد و گ_ _ي_ يو _ت_م و ب_ فر گ_
 . مدیدن ار  وا  نم  دش و  بیاغ  نم  رطن  زا 

نسح خیش  ققدم  ققحم  نب  دّمحم  خیش  ریرحن  ملاع  نب  یلع  _م_ل ش_ي_خ  كا لجا  خیش  هک  دیوگ : يرون ]  ثدحم   ] فل ؤم 
هّللا _م_ه  حر _ي  نا _ي ش_ه_ي_د ث_ نا _ بر ملا  _ن ع_ با ملاعم )  بحاص ( 
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هکم رواـجم  هک  هریغ  و  راصبتـسا )  حرـش  بحاـص (  دّـمحم  خیـش  دوخ  دـلاو  لاوحا  نمـض  رد  روثنملاّرد )  _ي (  رد ك_ت_با
وا دالوا  ردا  هّللا و م_ همحر  نسحلا  یبا  نب  دّـمحم  دیـس  رتخد  وا  هجوز  ارم  داد  ربخ  هک  هدرک  لقن  تاـمم  تاـیح و  رد  دوب  همظعم 
زا بــــش و  نآ  لو  رد ط_ ار  نآرق  توــــالت  وا  دزن  رد  دــــندی  در م_ي ش_ن_ _تا ك_ فو مو  _ حر نآ م_ نو  ك_ه چ_

دالب نآ  رد  هن  هک  ناتـسمز  ياهلگ  زا  یلگ  وا  هب  دومن  اطع  دـمآ و  يدرم  سپ  درک  یم  فاوط  وا  هکنیا  تسا  روهـشم  هک  ییاهزیچ 
هاگنآ تاـبارخ .  نیا  زا  هک  تفگ  يدروآ ؟  اـج  زا ك_ ار  _ن  يا وا گ_ف_ت ك_ه  هب  سپ  دوب  وا  مسوم  ناـمز  نآ  هن  دوب و 

_د ك_ه س_ي_د نا .د و م_خ_ف_ي ن_م_ _ يد ار ن_ وا  لا پ_س  _ن س_ؤ  يا زا  .دــنیبب پ_س  ار  وا  هـک  درک  هدارا 
داتسا دوب و  همظعم  هکم  رواجم  ماکح )  الا  تایآ  هفورعم و (  هیلاجر  بتک  بحاص  رکذلا  قباس  يدابآرتسا  دّمحم  ازریم  _ل  یل ج_

یم هیلاع  تاماقم  ياراد  دنردقلا و  لیلج  ود  ره  درب و  یم  ار  وا  مسا  ریقوت  اب  راصبتـسا )  حرـش  رد (  ررکم  روکذـم و  دّـمحم  خـیش 
هب برقا  مود  تلاح  هچ  رگا  دلب ، مسا و  داحتا  تهج  هب  هدرک  هابتـشا  يوار  ای  دشاب و  هداد  يور  ود  ره  يارب  هیـض  نیا ق_ هک  دوش 

(137) .دیآ یم  رظن 

ناگدمشگ زا  يریگتسد 

_ل ضا دیـس ف_ مالـسلا :  هیلع  ترـضح  نآ  ياقل  هب  تسا  مساق  خیـش  فرـش  ق_ص_ه ت_ _م _  هد _ت ه_ف_ ح_ك_يا
ناـمیا لـها  زا  يدر  ار م_ داد م_ هدر ك_ه خ_ب_ر  يز ن_ق_ل ك_ _ يو نا ح_ _خ_ یل م_ت_ب_ح_ر س_ي_د ع_

دالب لها  زا 
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_ت_ن پ_س فر هار  زا  مد  يزور خ_س_ت_ه ش_ تفگ :  تفر ،  یم  جح  هب  رایسب  وا  دنیوگ و  یم  مساق  خیـش  ار  وا  هک  ام 
رود نم  زا  رایـسب  دنتـشذگ و  نـم  زا  جاـح  لو ك_ش_ي_د و  باو م_ن ط_ _ت_ي و خ_ خرد _ر  يز رد  مد  _ي_ باو خ_

دندش و رود  نم  زا  جاح  _ن_ك_ه  يا هد و  لو ك_ش_ي_ _م ط_ باو ك_ه خ_ تقو ،  زا  نتـسناد  مدش  رادیب  نوچ  دـندش 
هجوتم فرط  مادک  هب  هک  متـسناد  یمن  دـندش و  رود  نم  زا  جاح  هکنیا  هدـی و  لو ك_ش_ مباوخ ط_ هک  تقو ،  زا  متـسناد  یمن 

رم الا  بحاص  _ن ،  يا هب  مدرک  یم  دصق  حلاصابا و  ای  مدرک  یم  ادص  دنلب  زاوآ  هب  مدش و  هجوتم  سپ ب_ه س_م_ت_ي  موش 
رد دو  _چ_ه گ_ف_ت_ه م_ي ش_ نآ نا  رد ب_ي_ ناـما )  باـتک  رد (  هدرک  رکذ  سواـط  نـبا  هچناـنچ  ار  مالــسلا  هـیلع 
يز رد  تـسا  يا  هقاــن  رب  هـک  مدــید  ار  يراوــس  مدرک  یم  داــیرف  لا ك_ه  _ن ح_ يا رد  هار پ_س  ند  _ت گ_م_ش_ قو

بقع م_ن ك_ه رد  وش  راوس  دومرف : يرآ ،  متفگ :  جاح ؟  زا  يدش  عطقنم  وت  هک  نم  هب  دومرف  دـید  ار  نوچ م_ يودـب  ياهبرع 
_م يد _ي_ سر هـک  دیــشکن  یتعاـس  مدـش و  راوـس  وا و  بـقع  رد  پ_س  _ت .  نآ ج_م_عا _م ب_ه  نا _ سر ار ب_ ت_و 

تـسا هدرک  تیذا  ارم  شطع  وا  هب  متفگ  سپ  .دوخ  راـک  یپ  زا  ورب  دومرف : دروآ و  دورف  ارم  میدـش  کـیدزن  نوچ  هلفا ،  ب_ه ق_
رتذیذل و نآ  هک  دنوادخ  هب  مسق  دومن ، باریس  بآ  نآ  زا  ارم  دو و  بآ ب_ نآ  رد  هک  دروآ  نوریب  یکشم  دوخ  رتش  نیز  زا  سپ 

دوب یبآ  نیرتاراوگ 
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زا شیپ  جاح  رد  ار  وا  مدوب  هدیدن  مدـیدن و  ار  وا  سپ  وا  هب  مدـش  تفتلم  جاح و  رد  مدـش  لخاد  ات  متفر  هاگنآ  مدوب  هدـیماشآ  هک 
(138  .) میدرک تعجارم  هکنآ  زا  دعب  هن  نآ و 

وا ندش  هعیش  ینس و  زا  يریگتسد 

: وا دا  _ ير ترـضح ب_ه ف_ نآ  ندیـسر  مالـسلا و  هـیلع  ترـضح  نآ  هـب  ینـس  درم  هثاغتـسا  هـصق  مهدـجیه _  تـیا  ح_ك_
یقت ملاع  وا  یتشر و  یلع  خیش  لضاوف  لیاضف و  م_ج_م_ع  _ل و ح_ب_ر ن_ب_ي_ل ،  یل ملا ج_ ار ع_ داد م_ خ_ب_ر 
دیـس هّللا و  همحر  یـضترملا  خیـشلا  نیققحملا  متاخ  هذـمالت  زا  تربخ و  تریـصب و  اب  ار  مولع  زا  یعاونا  دوب  يواح  هک  دوب  دـهاز 

_ع ما ملا ج_ _ت_ن ع_ شاد زا ن_ دندرک  تیاکش  اجنآ  یحاون  و  رال )  دالب (  لها  نوچ  دوب و  هنع  هّللا  یـضر  مظعا  داتـسا  دنس 
رد وا  مدر ب_ا  _ب_ت ك_ حا _ا م_ص_ هـلا رــضح س_ رفــس و  رد  دنداتــسرف ، اـجنآ  هـب  ار  موـحرم  نآ  یمکحلا ،  ذـفا  ن_

یبا ترــضح  تراــیز  زا  یتـقو  هـک  درک  لــق  ن_ مد .  _ يد وا ك_م_ت_ر  _ن_د  نا يو م_ قـل و ت_ق_ ف_ض_ل و خ_
یکچوک یتشک  رد  سپ  متفر  یم  فرـشا  فجن  تم  تار ب_ه س_ بآ ف_ هار  زا  مدوب و  هدرک  تعجارم  مالـسلا  هیلع  هّللادـبع 

نآ سپ  دوش ، یم  ادج  فجن  هلح و  هار  جریوط  زا  دندوب و  هلح  لها  زا  همه  یتشک  نآ  لها  متـسشن و  دوب  جریوط  البرک و  نیب  هک 
لخاد ناشیا  رد ع_م_ل  دوب و  ناـشیا  اـب  هک  رفن  کـی  زج  دـندش  حازم  بعل و  وهل و  لوغـش  مد ك_ه م_ _ يد ار  _ت  ج_م_عا

وا _ب  هذ تعامج ب_ر م_ نآ  حازم و  هن  درک و  یم  هدنخ  هن  رهاظ ، وا  زا  راقو  هنیکس و  راثآ  دوبن 
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بر م_ش_ و  _ل  كءا م_ رد  لا  ح_ _ن  يا ب_ا  و  _ت_ن_د  فر گ_ م_ي  ع_ي_ب  و  _د  ندر ك_ م_ي  حد  ق_
یمک تهج  هب  هک  ییاج  هب  میدیسر  ات  دوبن  لا  ؤس  لاجم  مد و  را م_ت_ع_ج_ب ش_ _د ب_س_ي_ ندو _ك ب_ ير ش_

نآ اـب  هـک  داـت  _ فا قا  _ف_ تا _ت_ي_م پ_س  فر هار م_ي  را ن_ه_ر  رد ك_ن_ دـندرک ، نوریب  یتـشک  زا  ار  اـم  بآ 
ناـشیا تفگ  وا ، بهذـم  رد  اـهنآ  حدـق  دوـخ و  ياـقفر  هقیرط  زا  ار  وا  تبناـجم  ببـس  مدیـسرپ  وا  زا  سپ  میدـش  عـمتجم  صخش 

زین نا و م_ن  _م_ يا _ل  ها زا  مردا  دو و م_ نا ب_ _ش_ يا زا  مرد ن_ي_ز  _ل س_ن_ت و پ_ ها زا  _د  نا ناـــشیوخ م_ن 
 . مدش هعیش  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  تجح  ترضح  تکرب  هب  مدوب و  ناشیا  نوچ 

سپ دوب  هلح  لپ ]  رسج [  رانک  رد  نغور  نتخورف  ملغش  توقای و  نم  مسا  تفگ :  مدرک ،  لا  ؤس  نآ  تی  زا ك_ي_ف_ پ_س 
بار _ عا زا  نا  _ه ن_ش_ي_ن_ يدا دز ب_ رد ن_ یحاوـن  فارطا و  هب  هلح  زا  متفر  نوریب  نغور  ندـیرخ  تـهج  هـب  یلاـس  رد 

میدمآ دورف  نوچ  لزانم  زا  یـضعب  رد  متـشگرب  هلح  لها  زا  یتعا  اب ج_م_ مدیرخ و  متـساوخ  هچنآ  ات  مدش  رود  یلزنم  دـنچ  سپ 
ناگدـنرد هک  دوـب  یفلع  بآ و  یب  يارحـص  رد  اـم  هار  دـندوب و  هتفر  همه  مدـید  ار ن_ مدـش ك_س_ي  رادـیب  نوـچ  مدـیباوخ 

رد مدر و  را ك_ متـساخرب و ب_ سپ  رایـسب ، خـسارف  زا  دـعب  رگم  دوبن  يا  هروـمعم  نآ  کـیدزن  رد  _ت و  شاد را  ب_س_ي_
هب مدرک  هثاغتـسا  سپ  مدوب  فئاخ  زور  شط  و ع_ ناگدنرد ]   ] عابـس زا  مدـنام و  ریحتم  مدرک و  مگ  ار  هار  سپ  متفر  اهنآ  بق  ع_

رد مدرک  عیفش  ار  ناشیا  خیاشم و  افلخ و 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 2302 

http://www.ghaemiyeh.com


ماـما ار  اـم  تفگ  یم  وا  هک  مدینـش  یم  رداـم  زا  نم  متفگ  دوخ  سفن  رد  سپ  دـشن  رهاـظ  یجرف  مدومن  عرـضت  _د و  نواد دزن خ_
دـسر و یم  داـیرف  ار ب_ه  نا  _ گد _ نا _ مرد دروآ و  یم  هار  هـب  ار  ناگدـشمگ  تـسا  حـلاصوبا  شا  هـینک  هـک  تـسا  يا  هدــنز 

میآرد مردام  نید  هب  داد  تاجن  ارم  رگا  میامن  یم  هثاغـسا  وا  هب  نم  هک  مدرک  هدـهاعم  دـنوادخ  اب  سپ  دـنک  یم  تناعا  ار  نافیعض 
يزبـس هماـمع  شرـس  رب  دور و  یم  هارم  اـب  هک  مدـید  ار  یـسک  هاـگان  سپ  مدوـم ،  _ه ن_ _ت_غ_ثا سا مدرک و  ادـن  ار  وا  سپ 
ناشن ار ب_ه م_ن  هار  ها  _گ_ نآ دوب  هدـیئور  رهن  رانک  رد  هک  زبس  ياهفلع  هب  درک  هراـشا  دوب و  نیا  دـننام  شگنر  هک  _ت  سا

هب دومرف : مدرک و  شومارف  يرون ]  ثدحم   ] باتک فل  ؤم  ینعی  نم  هک  دومرف  یتاملک  میآرد و  مردام  نید  هب  هک  دومرف  رما  داد و 
: دو _ مر ف_ هیرق ؟  نیا  ات  دیئآ  یمن  نم  اب  يدیس !  ای  يدیس ،  ای  متفگ :  دنا ، هعیش  همه  اجنآ  لها  هک  يا  هیرق  هب  یـسر  یم  يدوز 
_ل صا _ن ح_ يا _م .  هد ار ن_ج_تا  ناـشیا  دـیاب  دـندومن  هثاغتــسا  نـم  هـب  دـالب  فارطا  رد  رفن  راز  ار ك_ه ه_ _ يز ن_ه ، 
مدیـسر و هیرق  نآ  هب  هک  متفر  _ي ن_ كد _ نا سپ  دـش  بئاغ  مرظن  زا  سپ  دـنام  رطاـخ  رد  هک  دو  نآ ج_ن_با ب_ مـال  ك_

ءاهقف دزن  متفر  مدیـسر  هلح  هب  نوچ  .د پ_س  _ ند _ي_ سر _ج_ا  نآ دعب ب_ه  زور  تعامج  نآ  دوب و  رایـسب  اجنآ  ات  تفاسم 
ملا مدر و م_ع_ ار ن_ق_ل ك_ هّللا ع_ن_ه ق_ص_ه  _ي  ضر هل  _ن ح_ ینیوزق س_كا يدهم  دیس  نیلماک 
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: دومرف سپ  میامن  تاقالم  ار  بانج  نآ  رگید  راب  هک  نم  يارب  دوش  هلیـسو  هک  یلمع  مدرک  لا  ؤس  وا  زا  متخومآ و  وا  زا  ار  _ن  يد
ار پ_س مــــــــــال  _ سلا _ه  یل هــــــــــّللاد ع_ _ي ع_ب_ با تر  ترا ك_ن ح_ض_ _ يز چ_ه_ل ش_ب ج_م_ع_ه 
زور پ_ن_ج_ش_ن_ب_ه .دـنام  یقاب  یکی  هکنآ  ات  متفر  یم  اجنآ  هب  هعمج  بش  ترایز  يارب  هلح  زا  مدـش ،  لو  م_ش_غ_
 ) هبلاـطم نیدراو  زا  یتخـس  _ت  رد ن_ه_يا ناو  _ يد ناوعا  مدـید  مدیـسر  رهـش  هزاورد  هب  نوچ  ـالبرک  هب  متفر  هلح  زا  هک  دوـب 

سپ هزاود  مد  رد  دندوب  رگیدکی  محازم  قلخ  مدنام و  ریحتم  نآ و  تمیق  هن  _ت_م و  شاد هرکذت )  هن (  نم  دننک و  یم  هرکذـت ) 
مرذ م_ي_س_ر نا ب_گ_ _ش_ يا زا  هدر  ار م_خ_ت_ف_ي ك_ دو  _ت_م ك_ه خ_ ساو _ع_ه خ_ فد دـــــــنچ 
رب س_ر يدیفس  همامع  مجع  بالط  تئیه  رد  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  بحاص  ترـضح  دوخ  بحاص  لاح  _ن  يا رد  ن_ش_د ،
_ت و فر ارم گ_ تـسد  دــمآ و  نوریب  سپ  مدرک  هثاغتــسا  مدــید  ار  نآ ج_ن_با  نو  _ت چ_ سا دــل  _ل ب_ خاد دراد و 
(139  .) مدنام یقاب  ریحتم  مدیدن و  ار  انج  نآ  رگید  مدش  لخاد  نو  _د چ_ يد ار ن_ دو و ك_س_ي م_ هزاورد ن_م_ _ل  خاد

مولعلارحب دیس  هناخ  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روضح 

ن_ق_ل ار : ترـضح  نآ  وا  تاـقالم  هکم و  رد  هّللا  هـمحر  موـلعلارح  _ه ب_ مـال ق_ص_ه ع_ _م _  هدزو _ت ن_ ح_ك_يا
تروا م_ك_ه ما م_ج_ _ يا رد  مولعلارحب  همـالع  رظاـن  زا  یـساملس  نیدـباعلا  نیز  ـالم  دـنوخآ  لـیلج  ملاـع  باـن  در ج_ ك_

بلقلا يوق  ناـشیوخ ،  لـها و  زا  عطقنم  دوب و  تبرغ  دـلب  رد  هک  _ نآ نآ ج_ن_با ب_ا  گ_ف_ت ك_ه  م_ع_ظ_م_ه ، 
دا _ت_ فا قا  _ف_ تا جرا پ_س  ند م_خ_ دایز ش_ فراصم و  ترثک  هب  تشادن  ییانتعا  اطع و  لذب و  رد  دوب 
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هک مدر  ضر ك_ _ت س_ي_د ع_ مد ار خ_ لا  _گ_ي ح_ نو _ت_م پ_س چ_گ_ شاد يز ن_ يزور ك_ه چ_ي_
هب درک و  یم  هبعک  رود  یفاوط  حبـص  هک  دوـب  نیا  رب  دیـس  تدا  و ع_ دوـمرفن ، يزیچ  سپ  تسین  تسد  رد  يزیچ  داـیز و  جراـخم 
یم ار  نآ  میدرب  یم  وا  يارب  ینایلق  ام  سپ  تفر .  یم  دو  شدو ب_ یقاـطا ك_ه م_خ_ت_ص ب_ه خ_ رد  دـمآ و  یم  هناـخ 
سپ دـندش  یم  عـمج  یبهذـم  ره  زا  هذـمالت  تسـشن و  یم  رگ  _ يد قا  _ طا رد  _د و  مآ نور م_ي  ها ب_ي_ _گ_ نآ دیــشک 

_ت_ه شذ زور گ_ رد  یتسدـگنت  زا  تیاکـش  هک  زور  نآ  رد  سپ  تفگ  یم  سرد  شبهذـم  قیرط  هب  فـن  يار ه_ر ص_ ب_
سپ دـیبوک  ار  رد  یـسک  هاگا  هک ن_ مدرک  رـضاح  ار  نایلق  هداـعلا  بسح  تش  _ گر فاو ب_ زا ط_ نو  مدو چ_ هدر ب_ ك_
باـت دو ب_ه ش_ نور ب_ب_ر خ_ _ن_ج_ا ب_ي_ يا زا  ریگب و  ار  ناـیلق  تفگ :  نم  هب  دـش و  برطـضم  تدـش  رد  دـیس 

رد دیـس  دیـس و  قاطا  رد  تسـشن  دش و  لخاد  بارعا  تئیه  هب  یلیلج  یـصخش  سپ  درک  زاب  ار  رد  رد و  کیدزن  تفر  تساخرب و 
اب دنتـسشن و  یتعاـس  سپ  مربـن .  کـیدزن  ار  ناـیلق  هـک  درک  هراـشا  نـم  هـب  تسـشن و  رد  مد  رد  بدا  تنکــسم و  تـلذ و  تیاـهن 
ار شتـسد  درک و  زاب  ار  هناـخ  رد  تساـخرب و  باتـش  هب  دیـس  سپ  تساـخرب  هاـگنآ  دـنتفگ  یم  _گ_ر س_خ_ن  يد ي_ك_

تسد هب  یتارب  تشگزاب و  هدش  ریغتم  گنر  اب  دیس  تفر و  وا  درک و  راوس  دوب  هدیناباوخ  هناخ  رد  رد  هک  يا  هقان  رب  ار  وا  دیـسوب و 
تسا ب_ر يا  هلاوح  نیا  تفگ :  داد و  نم 
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دزن ار  نآ  مدرب  متفرگ و  ار  تارب  نآ  سپ  هدـش .  هلاوـح  وا  رب  هچنآ  وا  زا  ریگب  وا و  دزن  ورب  تـسا  افـص  هوـک  رد  هـک  یفارـص  درم 
، روا لا ب_ي_ ور و چ_ن_د ح_م_ ب_ _ي_د و گ_ف_ت :  سو نآ ب_ رد  دومن  رظن  تفرگ و  ار  تارب  نوچ  درم  ناـمه 

تو ق_ ن_ف_ر  را  چ_ه_ نآ  ك_ه  يرد  ق_ ب_ه  پ_س  مدروآ  لا  ح_م_ را  چ_ه_ و  _ت_م  فر پ_س 
يزیچ تـسا و  یمجع  نارق  جــنپ  هــسنارف  لاــیر  دنتــشادر و  نا ب_ _ش_ يا دروآ و  _س_ه  نار لا ف_ _ ير _ت_ن_د  شاد

وا لا  زا ح_ هــــک  فارــــص  نآ  دزن  مــــتفر  يزور  سپ  دــــندروآ  لزنم  هــــب  ار  اــــهلایر  نآ  اــــهلامح ، نآ  پ_س  هدا ،  _ يز
رد زا ك_س_ي ك_ه  یناـکد پ_س  هن  مدـید و  ار  یفارـص  هـن  دوـب ، یک  زا  هلاوـح  نـیا  هـکنیا  موـش و  رـس  م_س_ت_ف_
رد میدوب و  هدیدن  یفارـص  زگره  اجنیا  رد  ام  گ_ف_ت  فار ،  لا ص_ زا ح_ مد  _ي_ سر دو پ_ _ر ب_ ضا _ج_ا ح_ نآ

ملاـع هیبـن و  هیقف  تیاـکح  نیا  هب  ارم  داد  ربـخ  دوـب و  ملاـع  کـلم  رارـسا  زا  نیا  هک  مت  _س_ ناد دنیـشن پ_س  یم  نـالف  اـجنیا 
تاقث یضعب  زا  فرـشا  فجن  نکاس  یمظاک  نیـسح  دّمحم  خیـش  هقئاف  بقانم  هقئار و  فی  _ نا _ب ت_ص_ حا _ي_ه ص_ جو

(140) .روکذم صخش  زا 

رهطم بادرس  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  مولعلارحب  تاقالم 

یلع دیس  ری  دمتعم ب_ص_ ققحم  ملاع  دنس و  دیس  ارم  داد  ربخ  رهطم : بادرس  رد  مولعلارحب  هصق  متسی _  _ت ب_ ح_ك_يا
یضترم دیس  یکز  هقث  یقتم و  یفص  زا  دلج  دنچ  رد  عفان )  حرـش  رد  عطاق  ناهرب  فنـصم (  هنع  هّللا  یـضر  مولعلارحب  بانج  طبس 

اب تفگ :  وا ، یجراخ  یلخاد و  تامدخ  بظاوم  رضح و  رفس و  رد  دوب  شبحا  تشاد و م_ص_ ار  دیس  هدازرهاوخ  هک 
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يا هرجح  نـم  دـیباوخ و  یم  اـجنآ  رد  اـهن  دو ك_ه ت_ يا ب_ هر  ار ح_ج_ يو  هر ،  _ ما رد س_ف_ر س_ مدوـب  باـنج  نآ 
یم عـمج  مدرم  اهبــش  و  زور ، بـش و  رد  وا  تامدـخ  رد  متــشاد  تبظاوـم  تیاـهن  هر و  نآ ح_ج_ متــشاد م_ت_ص_ل ب_ه 

تسشن و دوخ  تداع  بسح  هک  داتفا  قافتا  یبش  رد  سپ  تشذگ .  یم  بش  زا  یساپ  هکنآ  ات  موحر  نآ م_ دز  رد ن_ _د  ند ش_
دو ب_ا توــل ش_ دراد خ_ _ت  سود ار و  عاــمتجا  دراد  تـهارک  اــیوگ  هــک  مدــید  ار  وا  سپ  دــندش  عــمج  وا  دزن  رد  مدرم 

سپ وا  دزن  زا  نـتفر  رد  وا  ندرک  هـب ت_ع_ج_ي_ل  تـسا  يا  هراـشا  نآ  رد  هـک  دـیوگ  _س_ي س_خ_ن_ي م_ي  كر ه_
یم رکفت  متفر و  دوخ  هرجح  هب  سپ  مور ،  نوریب  هک  دومرف  _ر  ما ارم ن_ي_ز  دـنامن و  یقاب  یـسک  نم  زج  دـندش و  قرفتم  مدرم 
یلا زا ح_ هک  یفتخم  مدمآ  نوریب  هاگنآ  مدرک  ربص  ینامز  سپ  درک  هرانک  ممشچ  زا  باوخ  بش و  نیا  رد  دیـس  تلاح  رد  مدرک 

_ن و ك_س_ي شور دو  لا خ_ هب ح_ غارچ  مدید  مدرک  هاگن  رد  فاکـش  زا  سپ  هتـسب  هرجح  رد  مدید  سپ  منک  يدقفت  دیس 
هد پ_س ب_ا پ_يا _ي_ باو بـشما ن_خ_ هـک  متــسناد  نآ  عـضو  زا  مدـش و  هرجح  لـخاد  سپ  تـسی  هر ن_ رد ح_ج_

رد مد  _ل ش_ خاد مد پ_س  _ مآر بـــــــــــــــل س_ي_د ب_ رد ط_ _ت_م و  شاد نا  ار پ_ن_ه_ دو  _ن_ه خ_ هر ب_
مر ت_ف_ح_ص جرا ح_ فارطا خ_ رد  سپ  هتـسب  مالـسلا  اـمیهلع  نییرکـسع  هبق  _يا  هرد مد  _ يد _ف  ير ص_ح_ن ش_
زا سپ  تسا  زاـب  وا  ياـهرد  مدـید  بادرـس و  نـح  رد ص_ مد  _ل ش_ خاد _ت_م پ_س  فا وا ن_ي_ زا  ير  _ ثا مدر  ك_

يو ك_ه هتسهآ ب_ه ن_ح_ متفر  نییاپ  نآ  ياهجرد 
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اب یــسک  اـیوگ  هـک  بادر  هفــص س_ زا  مدینــش  يا  هـمهمه  سپ  دوـبن  نآ  يارب  رهاـظ  _ت_ي  كر ه_ي_چ ح_س_ي و ح_
تیاـهن رد  هد و م_ن  _ نا هـل م_ را پ_ هـکنآ س_ه ي_ا چ_ه_ اـت  مداد  یمن  زیمت  ار  تاـملک  نـم  دـیوگ و  یم  نخــس  نارگید 

نوریب هناخ  زا  ارچ  ینک و  یم  هچ  یـضترم  دیـس  يا  هک  _د ش_د  نل ناکم ب_ نامه  زا  دیـس  زاوآ  هاگان  هک  متفر  یم  یگتـسهآ 
هب زاب  باوج  زا  شیپ  عوجر  هب  مدرک  مزع  سپ  کـشخ  بوچ  نوچ  نکاـس  ریحتم و  دو  رد ج_يا خ_ مدـنام  یقاـب  سپ  يدـمآ ؟ 

ترذـعم و اـب  یباو  ساوح پ_س ج_ قیرط  ریغ  زا  تخانـش  ار  وت  هک  یـسک  رب  دـنام  مهاوخ  هدیـشوپ  تلاـح  هنوگچ  متفگ  دوخ 
هک مدید  ار  دیـس  سپ  مدومن  یم  هدهاشم  ار  هفـص  هک  _ج_ا  نآ هب  ات  متفر  نییاپ  اه  هلپ  زا  یهاوخرذع  لالخ  رد  مداد و  ینامیـشپ 

وا س_خ_ن م_ي _س_ت_م ك_ه  ناد _گ_ر ن_ي_س_ت پ_س  يد زا ك_س  يرثا  هداتــسیا و  هــلبق  هجاوــم  اــهنت 
(141  . ) مالسلا هیلع  راصبا  زا  بئاغ  اب  گ_ف_ت 

ردپ هرابرد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  شرافس 

رد پ_ يراذ  _ت_گ_ مد خ_ رد  تر  ح_ض_ نآ  _ي_د  كءا ت_ رد  ي_ك_م _  و  ب_ي_س_ت  _ت  ح_ك_يا
يدنه هب  فورعم  یفجن  يوضر  يوسوم  دّـمحم  دیـس  اقآ  احلـصلا  هودـق  لماک  لضا  _ل و ف_ ما ملاع ع_ ج_ن_با  پ_ي_ر :

لق _ت ن_ سا مال  _ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ ملار _ي_ ما مر  _تا ح_ _ه ج_م_عا مئا _ءا و  مل _ق_ي_ءا ع_ تا زا  هک 
ردپ ار  وا  دوب و  كالد  هک  یقدا  یـصخش ص_ زا  فرـشا  فجن  رواجم  یمظاک  يداه  خیـش  نب  رقاب  خیـش  هقث  ملاع  بانج  زا  درک 

رظتنم داتسیا  یم  درک و  یم  رضاح  حارتسم  رد  بآ  وا  يارب  دوخ  هکنآ  یتح  وا  يرازگتمدخ  رد  درک  یمن  ریصقت  هک  دوب  يریپ 
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یم هلهـس  دجـسم  هب  هک  هبنـشراهچ  بش  رد  رگم  دوب  وا  تمدـخ  بظاوم  دـنا و  _ سر _ش ب_ نا هب م_ك_ دـیآ و  نوریب  هک  وا 
 : پ_س گ_ف_ت ار ، دجسم  هب  نتفر  وا  ندرک  كرت  ببس  وا  زا  مدیـسرپ  سپ  ار  دجـسم  هب  نتفر  دومن  كرت  هاگ  _ نآ تفر ، 

متفر اهنت  سپ  برغم  کیدزن  رگم  نتفر  نم  يارب  دشن  رسیم  دش  يریخا  هبنشراهچ  بش  نوچ  متفر  اجنآ  هب  هبنشراهچ  بش  له  چ_
تسا و راوس  یبسا  رب  هک  مدید  ار  یبارعا  یـصخش  سپ  دوب  یباتهم  بش  دنام و  یقاب  هار  ثلث  هکنآ  ات  متفر  یم  نم  و  دـش ، بش  و 

يود بر ب_ نا ع_ _ بز هب  دیـسر  نم  هب  نوچ  دنک ، هنهرب  ارم  نیا  هک  تسا  دوز  متفگ  دوخ  سفن  رد  سپ  هدرک  ور ب_ه م_ن 
؟  _ي ندرو زا خ_ يز ه_س_ت  اـب ت_و چ_ي_ دوـمرف : هلهـس .  دجـسم  متفگ :  دیـسرپ ، نم  دـصقم  زا  تفگ و  نخـس  نـم  اـب 
نآ زاـب  تسین .  يزیچ  نآ  رد  مـتفگ :  نـک ،  دوـخ  _ل ج_ي_ب  خاد ار  دو  _ت خ_ سد دو : _ مر ف_ ن_ه ،  گ_ف_ت_م : 

يراد ك_ش_م_ش نآ م_ق_ رد  مدر  _ل ك_ خاد دو  رد ج_ي_ب خ_ _ت  سد سپ  يدــنت ،  هـب  دوــمرف  ررکم  ار  نــخس 
: ) دومرف نم  هب  هاـگنآ  دـنام ، مبیج  رد  سپ  مهدـب  هک  مدرک  شومارف  مدوب و  هدـیرخ  دوـخ  لـفط  يار  _ت_م ك_ه ب_ فا ي_

ار وت  منک  یم  تیـصو  دنیوگ ،) یم  ار  ریپ  رد  يودب پ_ برع  ناسل  هب  دوع )  و (   ) هبترم هس  ِدوْعلِاب )  َکیـصوَا  ِدوْعلِاب  َکی  _ صُوا
یـضار بانج  نآ  هکنیا  تسا و  مالـسلا  هیلع  يده  وا م_ _س_ت_م ك_ه  ناد دش پ_س  بئاغ  مرظن  زا  هاگنآ  وت ، ریپ  ردـپ  هب 

تقرافم هب  تسین 
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ءاــملع زا  یکی  ار  تیاــکح  نـیا  و  دجــسم ، هـب  مـتفرن  رگید  سپ  _ن_ب_ه  شرا رد ش_ب چ_ه_ مرد ح_ت_ي  زا پ_ نـم 
(142) .درک لقن  نم  يارب  زین  فرشا  فجن  نیفورعم 

مدید هتسیاش  تسا و  رایـسب  ناشیا  هب  یکین  ناسحا و  رما و  نیّدلاو و  هب  هیـصوت  رد  رابخا  تایآ و  هک  دیوگ : یمق ]  سابع   ] فل ؤم 
 : میوج كربت  اجنیا  رد  ثیدح  دنچ  رکذ  هب  هک 

تسا داهج  زا  رتهب  ردام  ردپ و  هب  تمدخ 

مال _ سلا هیلع  قداص  ترـضح  هب  متفگ  تفگ :  هک  مزاـح  نب  رو  زا م_ن_ص_ هدر  _ت ك_ ياور _ن_ي  یل ش_ي_خ ك_
انا ه_م_ اد ، هار خ_ رد  ( 143  ) دا نیدلاو و ج_ه_ هب  ندرک  یکین  نآ و  تقو  رد  زامن  دومرف : تسا ؟  لامعا  لضفا  لمع  مادـک  هک 

ناهانگ زا  ییایب  نوریب  يدرگرب  رگا  دـشاب و  ادـخ  اب  ترجا  يریمب  رگا  يروخ و  يزور  ادـخ و  دزن  یـشاب  هدـنز  يوش  هتـشک  رگا 
_د و نر ینعی پ_ي_ ریبک  ود  ره  هک  تسا  يردام  ردپ و  ارم  درک : ضرع  يا ،  هدـمآ  ایند  يزور ك_ه ب_ه  _ن_د  نا دوخ م_
ردپ و اب  رار ب_گ_ي_ر  پ_س ق_ دومرف : ترـضح  داهج ، هب  نم  نتفر  زا  دـنراد  تهارک  دـنراد و  نم  اب  سنا  دـنیوگ  م_ي 
زور و ش_ب_ي نا ب_ه ت_و ي_ك  _ش_ يا _س  نا هک  تسا  وا  تردـق  تسد  رد  مناـج  هک  ییادـخ  نآ  هب  مسق  ترداـم 

(144  .) لاسکی دا  زا ج_ه_ _ت  سا ب_ه_ت_ر 

دوخ ینارصن  ردام  هب  ناملسم  هزات  مارتحا 

جح دروآ و  مالسا  ینارصن  دوب  یصخش  میهاربا  نب  ایرکز  هک  تسا  نیا  شلصاح  هک  يربخ  ینیلک  خیـش  هدرک  تیاور  و ن_ي_ز 
انیبان مردام  دنـشاب و  یم  ینارـصن  متیبلها  مردام و  ردپ و  درک ك_ه  ضرع  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدـخ  درک و 
تـسد هن ،  متفگ :  دـنروخ ؟ یم  كوخ  تشوگ  دومرف : ترـضح  مروخ ،  یم  اذـغ  ناشیا  هساک  زا  مشاب و  یم  ناشیا  اب  نم  تسا و 

هب ندرک  هب ن_ي_ك_ي  ار  وا  دومرف  شرافـس  ترـضح  تقو  نآ  تسین ،  یکاب  دومرف : .د  _ نراذ نآ ن_م_ي گ_ ه_م ب_ه 
یم وا  هب  ماعط  مت  _ شاذ _ي گ_ نا _ بر فطل و م_ه_ ياـنب  مرداـم  اـب  مدرک  تعجارم  هفوک  هب  نوچ  تفگ :  اـیرکز  شرداـم ، 

هماج و شپش  مدیناروخ و 
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نیا اب  نم  اب  يدوب  نم  نید  رد  هک  یتقو  نم !  ناـج  رـسپ  يا  تفگ :  نم  هب  مرداـم  ار ، وا  مدرک  یم  تمدـخ  متـسج و  یم  ار  شرس 
؟  یکین م_ي ك_ن_ي نم  اب  وحن  نیا  يدش  مالـسا  فینح  نید  لخاد  هک  یتقو  زا  هدـش  هچ  سپ  يدرک  یمن  را  _ت_ فر وحن 

ربمغیپ درم  نیا  تفگ :  مرداـم  دومن ، نیا  هب  رما  ارم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربـمغیپ  دـالوا  زا  يدر  گ_ف_ت_م ك_ه م_
هدرک وت  هب  هک  یتیصو  نیا  اریز  تسا ؛  ربمغیپ  نیا  نم !  كرـسپ  يا  تفگ :  تسا ،  ربمغیپ  رـسپ  نکل  تسین  ربمغیپ  متفگ :  تسا ؟ 

يا تفگ :  مردام  تسا ،  ربمغیپ  رـسپ  وا  تسین  يربمغیپ  ام  ربمغیپ  زا  دعب  ردام ! يا  مت :  گ_ف_ _ت .  سا ناربمغیپ  ياهتیـصو  زا 
مـال ش_د و _ سا رد  _ل  خاد وا  رب  مدرک  هضرع  نم ،  رب  ار  نآ  نک  هـضرع  تـسا  اـه  نـید  نیرتـهب  وـت  نـید  نـم !  ناـج  رـس  پ_
 ، بش نآ  رد  دـش  ضراـع  ار  وا  يدرد  دروآ پ_س  اـج  هب  ءاـشع  برغم و  رـصع و  رهظ و  زاـمن  سپ  زاـمن  ار  وا  مدرک  مـیلع  ت_

حبـص نوچ  درک ، تافو  نآ و  هب  درک  رارقا  سپ  يداد ،  نم  دای  هک  ار  هچنآ  نم  رب  نک  هداعا  نم !  ناج  رـسپ  يا  تفگ :  هرابرگید 
(145  .) متشاذگ ربق  رد  ار  وا  وا و  رب  مدرازگ  زامن  نم  دنداد و  لسغ  ار  وا  ناناملسم  دش 

ردام ردپ و  هب  هدننک  یکین  هب  ربمایپ  مارتحا 

هب مرسپ  لی  _ _م_عا سا هک  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  مداد  ربخ  تفگ  هک  نایح  نب  رامع  زا  هدر  _ت ك_ ياور و ن_ي_ز 
یم یکین  نم 
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رهاوخ ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  اـنامه  وا  هب  دـش  داـیز  متبحم  متـشاد  یم  تسود  ار  وا  نم  دوـمرف  ترـضح  دـنک 
وا يارب  تسا )  رداچ  ینعم  هک   ) ار دوخ  هفحلم  دـش و  رورـسم  داتفا  وا  رب  رظن  نوچ  دـش  ترـضح  نآ  رب  دراو  یتقو  تشاد  یعاضر 

تساخرب سپ  دیدنخ  یم  شتروص  رد  دومرف و  یم  نخس  وا  اب  درک و  ور  سپ  دی  _ نا نآ ن_ش_ يور  ار  وا  در و  پ_ه_ن ك_
هیلع و هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  ای  دـندرک : ضرع  درکن ، وا  اب  درک  شرهاوخ  اب  هک  يراـتفر  وحن  نآ  ترـضح  دـمآ  شردارب  تفر و  و 

یلوا وا  هکنآ  دارم  تسا ؟  درم  وا  هکنآ  اب  دیدرواین  اج  هب  شدوخ  _د ك_ه ب_ا  يدو _ مر یکولس ف_ شرهاوخ  اب  ملس !  هلآ و 
(146) .درک یم  یکین  رتشیب  دوخ  نیدلاو  هب  وا  هک  دوب  نآ  شهجو  دومرف : تافتلا ،  تبحم و  وحن  نآ  شر ب_ه  _ هاو زا خ_ تسا 

هدـش و ریپ  مردـپ  یتـسار  هب  هک  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هب  متفگ  تفگ :  هک  دوـمرف  تیاور  بیعـش  نب  _ي_م  هار _ با زا  و 
وت ینعی  نکب  وت  ار  راک  نیا  یناوت  _ر ب_ گا دو : _ مر ف_ دـنک ، تجاح  هدارا  هاگره  میراد  یم  رب  ار  وا  اـم  هدرک و  ادـیپ  فعض 
رد وت  يارب  زا  تسا  يرپس  نآ  هک  اریز  وا  يارب  ریگب  همقل  دوخ  تسد  هب  دراد  _ت  جا یتـقو ك_ه ح_ رد  رادرب  ریگ و  رب  رد  ار  وا 

(147  .) منهج شتآ  زا  ینعی  ادرف 

وا رب  دـنک  ناـسآ  یلا  قح ت_ع_ دراد  تسود  هک  ره  دوـمرف : هک  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  هدرک  تیاور  قودـص  خیـش  و 
دیاب سپ  ار  گرم  تارکس 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 2312 

http://www.ghaemiyeh.com


ار و گرم  تارکس  وا  رب  دنک  ناسآ  یلاعت  قح  درک  نینچ  هاگره  سپ  دیامن  یکین  دو  نیدلاو خ_ هب  دنک و  هلـص  ار  دوخ  ناشیوخ 
(148) .زگره ایند  رد  یناشیرپ  ار  وا  دسرن 

تدابع بش  لهچ  زا  دعب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  تاقالم 

 : ترضح نآ  ياقل  هب  تسا  میحر  لآ  نیسح  خیش  فرشت  هصق  مود _  تسیب و  تیاکح 

هب فورعم  یمظاـک  يداـه  خیـش  دـبا  ملا ع_ _ر ن_ج_ف_ي ن_ج_ل ع_ قا _ل ش_ي_خ ب_ ضا ملا ف_ ش_ي_خ ع_
فور ب_ه هداو م_ع_ _ نا زا خ_ فر  _ شا رد ن_ج_ف  دو  در م_ؤ م_ن_ي ب_ در ك_ه م_ بـلا ن_ق_ل ك_ لآ ط_
زا ار  داد م_ا  _ي_م م_ي گ_ف_ت_ن_د و ن_ي_ز خ_ب_ر  حر ار ش_ي_خ ح_س_ي_ن  وا  _ي_م ك_ه  حر لآ 
ملا لآ ج_ن_با ع_ زا  ـــــالا ت_ق_ي_ءا ش_ي_خ ط_ه  حا  _ل م_ص_ب_ ما _د ك_ _ل و ع_با ضا مــــلا ف_ ع_

_ت ج_م_عا ما  _ ما لا  ح_ ك_ه  ن_ج_ف  ح_س_ي_ن  ش_ي_خ  _ل  يد ب_ ب_ي  _د  ع_با _د  هاز و  _ل  یل ج_
لو حــــــــــال و ف_ض_ل م_ق_ب_ يو و ص_ رد ت_ق_ فر و  _ شا _ه ن_ج_ف  يد رد م_س_ج_د ه_ن_ _ت  سا
هب ـالتبم  نیلغتـشم  نی  _ سد زا م_ق_ ترطف و  تـنیط و  كاـپ  دوـب  يدرم  روـبزم  نیـسح  ك_ه ش_ي_خ  ماو ،  صاو و ع_ خ_

یناشیرپ رقف و  تیاه  رد ن_ لا  _ن ح_ يا طال و ب_ا  _ خا شا ب_ا  هنیس  زا  دمآ  یم  نوریب  نوخ  نآ  اب  هک  هفرـس  هنیـس و  ضرم 
یلاو رد ح_ _ه ن_ش_ي_ن ك_ه  يدا بار ب_ _ عا دز  _ت ن_ فر _تا م_ي  قوا بلاـغ  دوـبن و  زور  توـق  کـلام  دوـب و 

_ن يا _د و ب_ا  _ن_د ك_ه ج_و ب_شا چر تو ه_ تـــهج ت_ح_ص_ي_ل ق_ هـــب  دــــننکاس  فر  _ شا ن_ج_ف 
وا نز  نآ  ناسک  شرقف  تهج  هب  درک  یم  يراگتـساوخ  وا  زا  دنچره  فجن و  لها  زا  ینز  هب  دش  لیام  شلد  ضر و ف_ق_ر  م_

و دوب ، يدیدش  مغ  مه و  رد  زین  تهج  نیا  زا  دندر و  _ت ن_م_ي ك_ _با جا ار 
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نا رد م_ي_ تسا  فورعم  هچنآ  ندرک  رب  درک  مزع  تخاس  تخـس  وا  رب  ار  راک  نز  نآ  جیوزت  زا  یـسویءام  رقف و  ضرم و  نوچ 
_ن_ب_ه شرا چ_ه_ ش_ب  چ_ه_ل  _د  هد يور  س_خ_ت_ي  _ر  ما ار  _ه  كر ه_ ك_ه  ن_ج_ف  _ل  ها

دهاوخ تاقالم  دسانـشن  هک  يوحن  هب  ار  مالـسلا  هیلع  تجح  ترـضح  هلاحمال  هک  ار  هفوک  دجـسم  هب  نتفر  دـنک  _ب_ت  ظاو م_
.دیسر دهاوخ  وا  هب  شدصقم  دومن و 

بــش لـه  در ك_ه ش_ي_خ ح_س_ي_ن گ_ف_ت ك_ه م_ن چ_ _ر ن_ق_ل ك_ قا مو ش_ي_خ ب_ _ حر م_
یم يدنت  داب  ناتسمز و  ياهبـش  زا  دوب  یکیرات  بش  نآ ،  دش و  رخآ  هبنـشراهچ  بش  نوچ  مدرک  تبظاوم  لمع  نیا  رب  هبنـشراهچ 

_ه كد نآ  _ت و  سا _ل م_س_ج_د  خاد يا ك_ه  _ه  كد رد  مدوـب  هتــسشن  نـم  ناراــب و  یکدــنا  دوـب  نآ  اــب  هـک  دــیزو 
یم دجـسم  لخاد  فر چ_پ ك_س_ي ك_ه  رد ط_ _ت  سا _ع  قاو _ت ك_ه  سا لوا  رد  _ل  _ي_ه م_ق_با قر ش_
طـال _ خا _ت_م ك_ه  شاد يزیچ ن_ دـمآ و  یم  هنیـس  زا  هـک  ینوـخ  تـهج  هـب  مدوـبن  دجــسم  رد  لوـخد  زا  نـکمتم  دوـش و 

عفد نم  زا  ار  امرـس  هک  متـشاد  مه ن_ يزیچ  دوـبن و  اور  دجـسم  رد  مه  نآ  تخادـنا  من و  نآ ج_م_ع ك_ رد  ار  س_ي_ن_ه 
دش و مامت  اهب  مدر ك_ه ش_ کیرات ش_د و ف_ك_ر م_ي ك_ ممشچ  رد  ایند  دش و  دایز  مهودنا  مغ و  گنت و  ملد  دنک 
تمحز و راـب  مدرب و  میظع  جـنر  تقـشم و  همه  نیا  دـش و  رهاـظ  _م  يار يزیچ ب_ هن  مدـید و  ار  یـسک  هن  تسا  رخآ  بش  نـیا 

لا _ن ح_ يا رد  _ه و  فو _م ب_ه م_س_ج_د ك_ يآ زا ن_ج_ف م_ي  رد چ_ه_ل ش_ب  هک  مدیشک  شود  رب  فوخ 
هجیت _م ن_ يار سءا ب_ ج_ز ي_
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مدو ب_ه ج_ه_ت هدر ب_ _ن ك_ شور _ش  تآ دوـبن ، يدـحا  دجــسم  رد  مدوـب و  رکفتم  دوـخ  راـک  نـیا  رد  نـم  دـهدن و 
را ك_م _ت_م و ب_س_ي_ شاد تدا  نآ ع_ ندرو  هب خ_ مدوب و  هدروآ  دوخ  اـب  فـجن  زا  هک  هوـه  ندر ق_ مر ك_ گ_
اب مدش و  ردکم  مدید  ار  وا  رود  زا  نوچ  دش  نم  هجوتم  دجسم  لوا  رد  زا س_م_ت  ها ش_خ_ص_ي  _ گا ك_ه ن_ دو ، ب_
رد مناـم و  یم  هوهق  یب  بشما  نم  دروخب و  هوـهق  هک  نم  دزن  هدـمآ  دجـسم  فار  _ طا یلا  _ ها زا  تسا  یبارعا  نیا  هک  متفگ  دوـخ 

در و ار ب_ ما م_ نم و ن_ رب  درک  مالـس  دیـسر و  نم  هب  وا  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  دـش  دـهاوخ  دایز  ممغ  مه و  کیرات ،  بش  نیا 
فجن فارطا  رد  هک  تسا  ییاهنآ  زا  وا  هک  مدرک  ناـمگ  ارم و  ماـن  وا  نتـسناد  زا  مدرک  بجعت  تسـش  _ل م_ن ن_ رد م_ق_با

سپ مناشیا  ضعب  زا  هک  متفگ  تسا ،  برع  هفیاط  ماد  زا ك_ وا ك_ه  زا  مدیـسرپ  سپ  مدش .  یم  دراو  ناشیا  رب  یهاگ  نم  دنا و 
هب ارم  سپ  متـسین .  اهنآ  زا  ن_ه  گ_ف_ت :  مدر ،  _د ب_ نا فار ن_ج_ف  _ طا رد  برع ك_ه  فیاوط  زا  ار  کی  ره  مسا 
هد كرحم ش_ هچ  ار  وت  مشاب ،  اجک  ره  زا  نم  تسین  یجرح  وت  رب  تفگ :  درک و  مسبت  نم  _ه  ير يور س_خ_ زا  دروآ  بضغ 

_ن يا زا  ندر  لا ك_ دراد س_ؤ  ب_ه ت_و ه_م ن_ف_ع_ي ن_ گ_ف_ت_م :  يد ؟  _ مآ _ن_ج_ا  يا ك_ه ب_ه 
مبلق مدش و  بجعتم  وا  ینیریش س_خ_ن  قالخا و  نسح  زا  سپ  یهد ؟  ربخ  ارم  هک  دراد  ررض  هچ  تفگ :  روما ،
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وا هب  متخاس و  یلیبس  نتت  وا  يارب  دا م_ي ش_د پ_س  _ يز وا  هب  متبحم  تفگ  یم  نخـس  هچره  هک  دش  نانچ  دش و  لیام  وا  هب 
تفرگ و مداد ،  وا  هب  متخیر و  هوـهق  نا  رد ف_ن_ج_ وا  يار  پ_س ب_ یمن ك_ش_م .  نم  شکب  ار  نآ  وـت  تفگ :  مداد . 
ار نآ  ماـمت  هک  مدـشن  تفتلم  مدروـخ و  ار  نآ  متفرگ و  سپ  .روـخب  ار  نآ  وـت  تفگ :  داد و  نـم  هـب  هاـگنآ  دروـخ  نآ  زا  یکدـنا 
_د نواد ار خ_ وــت  تــشما  ردارب  يا  مــتفگ :  سپ  .دــش  یم  هداــیز  وا  _ا م_ح_ب_ت_م ب_ه  نآ _ا ف_ نآ هدرو و  ن_خ_
؟  مل هر ج_ن_با م_س_ رد م_ق_ب_ مینیـشنب  میورب  هک  نم  اـب  ییآ  یمن  اـیآ  یـشاب  نم  سنوـم  هـک  هداتـسرف  يار م_ن  ب_

_ع قاو ردار  يا ب_ گ_ف_ت_م :  ار ن_ق_ل ك_ن .  دو  لا خ_ب_ر خ_ ح_ _م ب_ا ت_و ، يآ م_ي  گ_ف_ت : 
زور ك_ه نآ  زا  _م  جا _ت ف_ق_ي_ر و م_ح_ت_ م_ن ب_ه غ_يا _م ،  يار ت_و ن_ق_ل م_ي ن_م_يا ار ب_
ار _ش  جــال _د ع_ يآ نو م_ي  ما خ_ زا س_ي_ن_ه  _ت ك_ه  سا لا  لا چ_ن_د س_ نــیا ح_ اــب  متخانـــش و  ار  دوــخ 

دوبن يزیچ  متـسد  رد  نوچ  فرـشا و  فجن  رد  مدوخ  هلحم  لها  زا  ینز  هب  هدـش  لـیام  ملد  مرادـن و  مه  لاـیع  _م و  ناد ن_م_ي 
دو جــئاو خ_ هـب ج_ه_ت ح_ دــنتفگ  دــندرک و  رورغم  نیعــالم  ياــهالم ]   ] هیئــالم نـیا  ارم  تـسین و  رــسیم  مــیارب  شنتفرگ 

هتوتیب هفوک  دجـسم  رد  وش  هجوتم  هبنـشراهچ  بش  لهچ  مـال و  _ سلا _ه  یل نا ع_ _ مزلا _ب  حا _ه ش_و ب_ه ص_ جو م_ت_
تسا و هبنشراهچ  ياهبش  رخآ  نیا  دروآر و  _د ب_ هاو ار خ_ تتجاح  دید و  یهاوخ  ار  بانج  نآ  هک  نک 
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 . نم جئاوح  تسا  نیا  اجنیا و  هب  ندمآ  تمحز  ببس  تسا  نیا  اهبش  نیا  رد  مدیشک  تمحز  همه  نیا  مدیدن و  يزیچ 

نز پ_س ب_ه نآ  اـما  تفاـی و  تیفاـع  سپ  وت  هنیـس  اـما  مدوبن _  تفلتم  مدوب و  لـفاغ  نم  هک  یتلاـح  رد  تف _  پ_س گ_
ت_ا _ت  سا _ي  قا ب_ دو  خ_ لا  ح_ ب_ه  پ_س  تر  ف_ق_ _ا  ما و  _ت  فر گ_ _ي  هاو خ_ يدوز  _ن  يا
هب مــیور  یمن  مــتفگ :  سپ  لیــص ،  نا و ت_ف_ _ن ب_ي_ يا مد ب_ه  _ف_ت ن_ش_ تــل و م_ن م_ ير .  ب_م_ي_

میدـش دجـسم  نی  _ مز دراو  نو  دا چ_ _ت_ فا يور م_ن  رد پ_ي_ش  متـساخرب و  سپ  زیخرب ! تفگ :  ملـسم ؟  بانج  يوس 
یگنس صخاش  کیدزن  داتسیا  سپ  مینک ،  یم  مت :  گ_ف_ دجـسم ن_ك_ن_ي_م ؟  تیحت  زامن  تعکر  ود  ایآ  نم  هب  متفگ 

هر پ_س ت_ك_ب_ي_ هل ،  _ صا مدا ب_ه ف_ _س_ت_ يا شر  رد پ_ش_ت س_ نـم  تـسا و  دجـسم  ناـیم  رد  هـک 
مدینشن زگره  هک  ار  وا  هحتاف  تئارق  مدینـش  هاگان  هک  مدش  هحتا  ند ف_ _ ناو لو خ_ ار گ_ف_ت_م و م_ش_غ_ مار  _ حالا

هیلع ناــمزلا  بحاــص  وا  دــیاش  نـتفگ  دوـخ  سفن  رد  شتئار  زا ح_س_ن ق_ _ي پ_س  تـئار يد چ_ن_ي_ن ق_ _ حا زا 
وا پ_س يو  مدرک ب_ه س_ رظن  هاگنآ  درک و  نیا  رب  تلالد  هک  وا  زا  تاملک  زا  يا  هراپ  مدی  _د و ش_ن_ مال ب_شا _ سلا
هب ترـضح  نآ  هب  دومن  هطاحا  یمی  رو ع_ظ_ هک ن_ مدـید  دوب  زاـمن  رد  باـنج  نآ  هک  یتلاـح  رد  لد  رد  لاـمتحا  نیا  روطخ  زا 

مندب ار و  بانج  نآ  تئارق  مدینش  یم  نم  دوب و  زامن  لوغـش  لا م_ _ن ح_ يا رد  شفیرـش و  صیخـشت  زا  ارم  دش  عنام  هک  يوحن 
سپ منک  عطق  ار  زامن  متسناوتن  شترضح  میب  زا  دیزرل و  یم 
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ءوس زا  یهاوخرذع  يراز و  هیرگ و  هب  مدش  لوغـشم  سپ  _ت  فر نیمز ب_الا م_ي  زا  رون  مدرک و  مامت  ار  زامن  دوب  وحن  ره  هب 
مه اـب  هک  يداد  هدـعو  ارم  تسا  تسار  امـش  باـنج  هدـعو  نـم  ياـقآ  يا  مـتفگ  مدوـب و  هدوـمن  شباـنج  اـب  دجـسم  رد  هـک  یبدا 
تع _ زین م_ت_با نم  سپ  دـش  ملـسم  ربـق  هجوتم  رون  هک  مدوب  نتفگ  نخـس  نیب  رد  مل .  _م ب_ه ق_ب_ر م_س_ يور ب_
هبدن هیرگ و  لوغشم  دو و م_ن ن_ي_ز  نینچ ب_ هتسویپ  تفرگ و  رارق  هبق  ياضق  رد  دش و  ملسم  هبق  رد  لخاد  رون  نآ  مدرک و 

افـش سپ  تا  هنیـس  اما  هک  ترـضح  نآ  مالک  هب  مدـش  تفتلم  دـش  حبـص  نوچ  درک  جورع  رون  نآ  دـش و  علاط  رجف  هکنآ  ات  مدوب 
ُْثی ال _َ َ_ْن ح م دمآ (  مهارف  رتخد  نآ  جیوزت  بابـسا  هک  دیـشکن  يا  هتفه  منک و  یمن  هفرـس  ادـبا  حیحـص و  ما  هنیـس  مدـید  تفای 

(149  ( .) ِهّللُدْمَْحلاَو دومرف (  بانج  نآ  هچنانچ  تسا  یقاب  دوخ  لاح  هب  مه  رقف  و  ُبِسَتْحَا ) 

راوز زا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تیامح 

: راّوُز هار  زا  ار  هْزیَنُع  ياهبرع  تسا  ترضح  نآ  ندرک  قرفتم  رد  موس _  تسیب و  تیاکح 

_ن_ي يوز يدـهم ق_ دیـس  ياـقآ  باـنج  یناـبرلا  ملاـعلا  ءاـملعلا  دانـس  ءاـهقفلا و  دیــس  _ه_ًه  فا ار م_ش_ داد م_ خ_ب_ر 
هّللاد _ي ع_ب_ با تراـیز ج_ن_با  دــصق  هـب  هـلح  زا  نابعــش  مهدراـهچ  زور  مدــمآ  نوریب  دوـمرف : هـلح ،  رد  _ن  س_كا
مدید نآ  یبرغ  بناج  هب  میدرک  روبع  و  ( 150  ( ) هید طش ه_ن_ هب (  میدیسر  نوچ  سپ  نآ  همین  بش  رد  مالسلا  هیلع  نیـس  _ حلا

فر _ شا زا ن_ج_ف  يراوز ك_ه  _د و  ندو _ت_ه ب_ فر نآ  فار  _ طا هلح و  زا  هک  يراوز 
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ناشیا يارب  تسین  یهار  هیدنه و  ریاشع  زا  فرط  ینب  هفئاط  ياه  هناخ  رد  _د  نرو اعیمج م_ح_ص_ دنوب  هدش  دراو  نآ  یلاوح  و 
_د و ندو هدر ب_ رورم ق_ط_ع ك_ روبع و  زا  ار  نیددرتم  هار  دندوب و  هدمآ  دورف  هار  رد  هزینع  هریشع  هک  اریز  البرک  يوس  هب 
بهن و ار  وا  هـکنآ  رگم  دو  _ل ش_ خاد اـجنآ  هـب  یـسک  هـن  دـیآ و  نوریب  ـالبر  زا ك_ يد  _ حا _ت_ن_د  شاذ ن_م_ي گ_

رظتنم متـسشن  مدروآ و  ار ب_ه ج_يا  زا ظ_ه_ر و ع_ص_ر  مدمآ و ن_م_ دورف  یبرع  دزن  هب  سپ  دومرف : دندرک ، یم  تراغ 
رد _د پ_س  مآ نارا ك_م ك_م م_ي  _ت و ب_ شاد _ر  با نا ه_م  _م_ سآ راوز و  رما  دــش  دــهاوخ  نوــچ  هـک  مدوــب 

.البرک تمس  هب  دندش  هجوتم  دندمآ و  نوریب  اه  هناخ  زا  راوز  مامت  میدید  میدوب  هتسش  لا ك_ه ن_ _ن ح_ يا

خ_ب_ر چ_ه  ك_ه  ك_ن  لا  س_ؤ  ور  ب_ گ_ف_ت_م  دو  ب_ م_ن  ب_ا  ك_ه  ش_خ_ص_ي  ب_ه  پ_س 
هک دـندش  دـهعتم  هیران و  هحلـسا  اب  دـندمآ  نوری  فرط ب_ ینب  هریـشع  هک  تفگ  نم  هب  تشگرب و  تفر و  نوریب  سپ  _ت .  سا

، دندوب نم  اب  هک  نانآ  هب  متفگ  ار  مالک  نیا  مدینش  نوچ  سپ  هزینع .  اب  هبراحم  هب  دشک  راک ب_ دنچ  ره  دنناسرب  البرک  هب  ار  راوز 
هک منک  یم  نامگ  هزینع و  اـب  دـننک  هلباـقم  هک  تسین  یتیلباـق  ار  فرط  ین  ار ك_ه ب_ _ يز دراد  یل ن_ _ صا مـال  _ن ك_ يا

راوز ندنام  هدش  نی  نا س_ن_گ_ _ش_ يا هک ب_ر  اریز  دوخ  هناخ  زا  راوز  ندرک  نوریب  تهج  هب  ناشیا  زا  تسا  يدـیک  نیا 
يو _ش_ت_ن_د ب_ه س_ گر راوز ب_ _م ك_ه  يدو لا ب_ نیا ح_ رد  سپ  دننکب  يرادنامهم  دیاب  نوچ  ناشیا  دزن  رد 

_ه_ا پ_س نآ _ه ه_يا  نا خ_
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دنتسشن اه  هناخ  هیاس  رد  اه و  هناخ  رد  دندشن  لخاد  راوز  سپ  متفگ  نم  _ت ك_ه  سا نا  لا ه_م_ تقیقح ح_ هک  دش  مولع  م_
_ل صا _م ح_ يار یمیظع ب_ راسکنا  تفرگ و  تخـس  یتقر  ناـشیا  تلاـح  هب  ارم  سپ  هتفر  _ر گ_ با ار ه_م  نا  _م_ سآ و 
ربمغیپ و هب  لـسوت  _ا و  عد یلا ب_ه  كرا و ت_ع_ _د ت_ب_ نواد يو خ_ مد ب_ه س_ _ه ش_ جو ش_د پ_س م_ت_

میدوب لاح  نیا  رد  سپ  دـندش  التبم  نآ  هب  هک  نآ ب_ال  زا  ار  راوز  هثاـغا  وا  زا  مدرک  بلط  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  وا  لآ 
وا تسا و  يزارد  هزین  وا  تسد  رد  مدوب و  هدیدن  نآ  لثم  هک  وهآ  دـننام  ییو  بسا ن_ي_ك_ رب  دـیآ  یم  هک  ار  يراوس  میدـید 
زا دو  يا ب_ هناخ  نآ  و  مدوب .  اجنآ  رد  نم  هک  يا  هناـخ  دزن  رد  داتـسیا  هکنآ  اـت  دـیناود  یم  ار  _ب  سا هدز و  ـالاب  ار  اـه  نیتسآ 

و  ) انالوم ای  دومرف : ها  _ گآ میداد  ار  وا  مالـس  باوج  ام  درک و  مالـس  سپ  دـندو  هدز ب_ ار ب_الا  نآ  فار  _ طا يو ك_ه  م_
بحاص زا  ود  نآ  تسا و  اـغآ  رفـص  اـغآ و  دّـمح  وا ك_ن_ج م_ وت و  رب  دتـسرف  یم  مالـس  هک  یـسک  ارم  داتـسرف  درب ) ارم  مسا 

دوخ رکاسع  اب  میراوز  رظتنم  ام  هار و  زا  ار  هزینع  میدرک  درط  ام  دنیایب ، راوز  هنیآ  ره  هک  دنیوگ  یم  دـنا و  هینامثع  رکاسع  نابـصنم 
پ_س يرآ !  گ_ف_ت :  هینامیلـس ؟  هتـشپ  ات  یتسه  ام  اب  وت  متفگ :  وا  هب  سپ  هداـج .  رـس  رب  هیناـمیل  رد پ_ش_ت_ه س_

ابیرقت مین  تعاس و  ود  مدید  مدروآ  نوریب  لغب  زا  ار  تعاس 
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يا تف :  دـیبسچ و گ_ نم  هب  میدوـب  شلزنم  رد  اـم  هک  يودـب  برع  نآ  سپ  دـندرک  رـضاح  ارم  بسا  متفگ  سپ  هدـنام  زور  هـب 
يا هراـچ  متفگ :  وا  هب  سپ  .دو  نیبـم ش_ رما  اـت  دیـشاب  اـم  دزن  ار  بشما  زادـنیم ، رطخ  رد  ار  راوز  نیا  دوـخ و  سفن  نم !  يـالوم 

_م يد راو ش_ _د ك_ه م_ا س_ ند _ يد راوز  نو  سپ چ_ هصوــصخم  تراــیز  كاردا  تـهج  هــب  ندــش  راوــس  زا  تــسین 
رد ام  هشیب و  ریـش  دـننام  دوب  ام  ولج  رد  روکذـم  راوس  نآ  میداـتفا و  هار  هب  سپ  دـندرک  تکرح  اـم  بقع  رد  هراوس  هدا و  پ_ي_

میدرک تعباـتم  ار  وا  زین  اـم  تـفر و  ـالاب  اـجنآ  رب  راوـس  سپ  هینامیلـس  هتـشپ  _م ب_ه  يد _ي_ سر اـت  میتـفر  یم  وا  رــس  تـشپ 
هب ای  تفر  الاب  نامسآ  هب  ایو  میدیدن گ_ يرثا  راوس  نآ  زا  میدرک  رظن  سپ  هتـشپ  يالاب  ات  میتفر  ام  تفر و  نییا  ها پ_ _گ_ نآ
الا بحاص  وا  هک  دیراد  کش  ایآ  دندوب  نم  اب  هک  یناسک  هب  متفگ  سپ  يرکسع  هن  میدید و  يرکـسع  سیئر  هن  تفر و  ورف  نیمز 

 ! هّللاو هن  دنتفگ : هدوب ؟  مالسلا  هیلع  رم 

هک وا  رد  مدرک  يداـــیز  لـــمءا  _ت ت_ فر يور م_ا م_ي  رد پ_ي_ش  نآ ج_ن_با  _ت_ي ك_ه  قو نآ  رد  و م_ن 
اد ش_د زا م_ا ج_ نو  مد پ_س چ_ _ يد ار  وا  هـک ك_ي  دــماین  مرطاـخ  هـب  نـکل  ما  هدــید  ار  وا  نـیا  زا  شیپ  یتـقو  اــیوگ 

هزینع هریـشع  اما  و  هینامیلـس ،  هعقاو  هب  هداد  ربخ  ارم  دوب و  هدـمآ  نم  لزنم  هب  هلح  رد  هک  دوب  صخـش  نامه  وا  هک  مدـش  رکذـت  م_
_يا هلز رد م_ن_ نا  _ش_ يا زا  مدیدن  يرثا  سپ 
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يد _ يد را ش_ _ك_ه غ_ب_ نآ لا ك_ن_ي_م ج_ز  نا س_ؤ  _ش_ يا زا  ار ك_ه  يد  _ حا مد  _ يد نا و ن_ _ش_ يا
هزاورد هب  میدیسر  سپ  دندرب  یم  ار  ام  ام ، نابسا  تعرس  هب  میدش و  البرک  دراو  سپ  نابایب .  طسو  رد  دوب  هدش  دنلب  هک  مید  _ يد

دـیدمآ و یم  اـجک  زا  هـک  دـنتفگ  اـم  هـب  پ_س  _د ، نا هدا  _س_ت_ يا _ه  عـل يـالا ق_ رد ب_ _م  يد _ يد ار  رکـسع  رهش و 
هز پ_س ع_ن_ي_ راوز ، زا  هدـش  رپ  ارحـص  نیا  هّللا !  ناحبـس  دـنتفگ  سپ  راوز  يوس  هب  دـندرک  رظن  هاـگنآ  دیدیـسر ؟ هنوگچ 
زا و  اهاعْرَی ؛ )  ُّبَر  َهَّکَِمل  َو  دیری (  ار ب_گ_ دوخ  شاعم  دلب و  رد  دینیشنب  ناشیا  هب  متفگ  سپ  دن !؟ _ت_ فر ب_ه ك_ج_ا 

کلم کیدزن  هب  نوچ  هک  تسا  بلطملادبع  مالک  نومـضم  نیا  .دـنک و  تسارح  ظفح و  ار  نآ  هک  تسه  يراگدرورپ  هکم  يارب 
 : تـف کـل گ_ _د م_ ندر وا ب_ دو ك_ه ع_س_ك_ر  نار خ_ _ت_ن ش_ت_ فر يارب پ_س گ_ تـفر  یم  هـشبح 

نار بر ش_ت_ م_ن  دو : _ مر ف_ _م ؟  نادر _ گر _ت_ي ك_ه م_ن ب_ ساو نـــم ن_خ_ زا  ار  هـــبعک  یـــصالخ  ارچ 
کیدزن هتـسشن  یتخت  رب  هک  ار  اجنآ  جنک  _م  يد _ يد _م پ_س  يد دـل ش_ _ل ب_ خاد ها  _گ_ نآ خـلا .  َهَّک  _َ ِمل مدو َو  خ_

 ، ناـبز نآ  رد  يدـش  روکذـم  هک  سب  رخف  نیمه  ار  وـت  هک  وا  هب  متفگ  تساـخرب .  نم  لـباقم  رد  سپ  مدرک ،  مالـس  سپ  هزاورد 
؟  تسیچ هصق  تفگ : 

وت دزن  يدـصا  يدـمآ ت_ا ق_ ترایز  هب  وت  هک  متـسناد  اجک  زا  نم  نم !  ياقآ  يا  تفگ :  سپ  مدرک ،  لقن  وا  يار  پ_س ب_
مییایب نوریب  میرادن  تردق  هزینع  فوخ  زا  میروصحم  دلب  نیا  رد  هک  تسا  زور  هدزناپ  يرکسع  نم و  متسرفب و 
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هک مدید  نابایب  طسو  رد  يدـیدش  را  _ك_ه غ_ب_ نآ _م ج_ز  ناد ن_م_ي  متفگ :  دـنتفر ؟ اجک  هب  هزینع  هک  دیـسرپ  هاگنآ  . 
کی رد  ام  ریـس  مامت  هدنام و  زور  هب  مین  تعاس و  کی  هک  مدید  مدروآ  نوریب  ار  تعاس  هاگنآ  دـشاب  اهنآ  ندرک  چوک  رابغ  ایوگ 

ـال ب_ه س_ر _ بر رد ك_ ار  بـش  سپ  تـسا .  خـسرف  هـس  ـالبرک  اـت  فرط  ینب  هریــشع  ياـهلزنم  نـیب  هدـش و  عـقاو  تعاـس 
دوب البرک  نیتاـسب  رد  هک  نیحـالف  زا  یـضعب  داد  ربخ  سپ  هزینع  ربخ  زا  میدرک  لا  نو ص_ب_ح ش_د س_ؤ  _م چ_ يدر ب_

يوکی _ب ن_ سا هک ب_ر  ناشیا  رب  دـش  رهاـظ  يراوس  هاـگان  هک  دـندوب  دوخ  ياـه  همیخ  اـهلزنم و  رد  هک  یتلاـح  رد  هزینع  هک 
هب هزینع !  رـشاع  يا م_ دز ك_ه :  نا ص_ي_ح_ه  _ش_ يا رب  دـنلب  زاوآ  هب  سپ  دوب  يزارد  هزین  شتـسد  رب  دوب و  راوس  یهبرف 
رد ناشیا  کنیا  اه و  هدایپ  اه و  هراوس  اب  دـنا  هدرک  امـش  هب  ور  هینام  تلود ع_ث_ رکاـسع  دیـسر ، رد  يرـضاح  گرم  هک  قیقحت 
رب ار  تلذـم  فوخ و  دـنوادخ  سپ  .دـیبای  تاجن  ناـشیا  زا  هک  مرادـن  ناـمگ  دـی و  چو ك_ن_ دـنیآ پ_س ك_ یم  نم  بقع 

تهج هـب  تشاذــگ  یم  ار  دوـخ  بابــسا  زا  یــضعب  یــص  _ك_ه ش_خ_ نآ دو ح_ت_ي  _ مر طـل ف_ نا م_س_ _ش_ يا
وا .دــندروآ پ_س ب_ه  ناـبایب  هـب  ور  دــندرک و  چوـک  ناـشیا  ماـمت  هـک  دیــشکن  یتعاـس  سپ  تـکرح  رد  ت_ع_ج_ي_ل 

دوب ام  اب  هک  تسا  يراوس  نامه  هک  مدـید  درک  لـقن  سپ  نک ،  لـقن  يار م_ن  ار ب_ راو  نآ س_ فا  _ صوا گ_ف_ت_م : 
 . هنیعب

 ( . نیرِهاّطلا ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  هولَّصلا  َنیَملاْعلا َو  ِّبَر  ِهّللُدْمَْحلاَو  ) 

فل م_ؤ 
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زا _ت  شاد ثار  ار م_ي_ ملع و ع_م_ل  وا  هچ  دوبن  دیعب  موحرم ،  دیـس  زا  تاماقم  تامارک و  نیا  هک  دـیوگ  يرون ]  ثدـحم  ]
باــنج دوـخ  یئاد ]   ] لاــخ رار  _ سا _ب  حا _ر ص_ كذــلا _ق  _ر س_با قا دو ج_ن_با س_ي_د ب_ _ل خ_ جا ع_م 

عل رار م_ط_ _ سا _ا و  دو و ب_ر خ_ف_يا _ مر تیبرت ف_ دومن و  بیدءات  ار  وا  شمارکا  مع  مهماقم و  هّللا  یلعا  مولعلارحب 
بقاــنم لــیاضف و  زا  دـــش  اراد  راــکفا و  نآ  لوــح  _د ب_ه  سر ما ك_ه ن_ نآ م_ق_ _ي_د ب_ه  سر _ت ت_ا  خا س_

.راربا ياملع  زا  وا  ریغ  رد  دشن  عمج  هک  يرادقم 

_د ندو عور ن_م_ اجنآ و ش_ رد  دندش  رقتـسم  هلح و  هب  فرـشا  فجن  زا  دندرک  ترجه  هکنآ  زا  دـعب  موحرم  نآ  هکنآ  لوا _ 
دـص زا  هدایز  نآ  جراـخ  هلح و  لـخاد  زا  باـنج  نآ  يوعد  تکرب  هب  لـطاب  قا  _ هزا را ح_ق و  _ه_ ظا مدر و  _ت م_ ياد رد ه_

مئالع زا  اـجنآ  نایعیـش  مدـید  متفر  هلح  هب  نوچ  دـندومرف  ریقح  هب  اهافـش  دـندش و  يرـشع  ینثا  صلخم  هعیـش  بارعا  زا  رفن  رازه 
ير يرا و ب_ را ع_ _ ثآ ما و  _ك_ حا ریاـس  زا  دـنرادن و  يزیچ  فرـشا  فجن  هب  دوخ  تاوـما  ندرب  زج  هعیـش  راعـش  هیماـما و 

وا صیاصخ  زا  هک  تسا  یگرزب  تلیضف  نیا  دندش و  راربا  احلص و  زا  همه  تیاده  ببـس  هب  هّللا و  ءادعا  زا  ءارب  زا ت_ ح_ت_ي 
 . تسا

تقـشم لـمحت  اـضر و  يوقت و  ربص و  زا  دوب  باـنج  نآ  رد  هک  هیناـسنا  تاـف  _ي_ه و ص_ نا _تا ن_ف_س_ مل ك_ مود _ 
جئاوح زا  يزیچ  نارازگتمدخ  دالوا و  لها و  زا  دوخ  هناخ  رد  زگره  یلاعت و  يادخ  رکذ  هب  لاغتشا  ماود  سفن و  نوکـس  تدابع و 

اذغ دننام  دیبلط  یمن 
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ءاما دیبع و  هرهاظ و  تنطلـس  تورث و  نکمت و  اهنآ و  هب  تداع  اب  دو  _ت خ_ قو رد  نا  _ یل ياچ و ق_ هوهق و  ماش و  راهان و  رد 
وا زور ب_ر  بـش و  هـک  دوـب  اــسب  دــندیناسر ، یمن  شلحم  رد  هـک  يزیچ  ره  دــندوبن و  بـقارم  بظاوــم و  دوــخ  اــهنآ  رگا  و 
اه یناـمهم  اـه و  هـمیلو  رد  درک و  یم  توـعد  تباـجا  دــیامن و  لواــنت  يزی  _ه_ا چ_ نآ زا  _ك_ه  نآ نود  درذ ب_ ب_گ_
زا _د و  ندو دو ب_ _ف خ_ یلءا لو ت_ سلجم م_ش_غ_ هشوـگ  رد  دنتـشاد و  یم  رب  یبـتک  هارمه  هـب  نـکل  دـش  یم  رـضاح 

دوب نینچ  ناضمر  هام  رد  موحرم  نآ  ندـید  .دـیوگ و  باوج  دنـسر  هلءاسم پ_ هکنآ  رگم  دوبن  يربخ  ار  ناشیا  سلجم  ياهتبحص 
هام مامت  رد  تعکر  رازه  زا  هک  ناضمر  هام  رد  هک  ار  برغم  هلفان  هاگنآ  درک  رد م_س_ج_د م_ي  تعامج  اب  ار  برغم  زاـمن  هک 

نا ن_ح_و دجـسم ب_ه ه_م_ هب  تشگ  یمرب  درک و  یم  راطفا  دـمآ و  یم  هناخ  هب  دـناوخ و  یم  دـسر  یم  وا  هب  تمـسق  بسح 
نـــــسح يراـــــق  لوا  _د  ند مدر ج_م_ع م_ي ش_ _د و م_ مآ _ه م_ي  نا در و ب_ه خ_ ار م_ي ك_ زا ع_ش_ا  ن_م_

بولق هک  يوحن  هب  دـناوخ  یم  فیوخت  دـید و  رجز و ت_ه_ ظـعو و  هب  تشاد  قلعت  هک  نآرق  زا  یتاـیآ  ینآرق  نحل  اـب  یتوـصلا 
یم هغـالبلا )  جـهن  زا (  يا  هبطخ  قـسن  نیمه  هـب  يرگید  هاـگ  _ نآ در ، رت م_ي ك_ ار  هدـش  کـشخ  ياهمـشچ  مرن و  ار  هیـساق 

لوغشم احلص  زا  یکی  هاگنآ  ار  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادبع  یبا  بئا  در م_ص_ تئار م_ي ك_ _ي ق_ مو هاگنآ س_ دناوخ ،
نارگید دش و  یم  كرابم  هام  هیعدا  ندناوخ 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 2325 

http://www.ghaemiyeh.com


 . تفر یم  دوخ  لزنم  هب  کی  ره  سپ  رحس ، ندروخ  تقو  ات  دندرک  یم  تعباتم 

تیاغ هب  نس  رد  هکنآ  اب  تئارق  ننـس و  لفاون و  ما  _تا و ت_م_ قوا _ب_ت  ظاو _ب_ت و م_ قار رد م_ _ه :  مل _ جلا و ب_
دجسم رد  مدوب و  موحرم  نآ  اب  ابا  _ يا _ا و  _با هذ رد س_ف_ر ح_ج  .دو و  رصع خ_ رد  دوب  یتجح  تیآ و  دوب  هدیـسر  يریپ 

هب هدـنام  خـسرف  جـنپ  دصیـس ، رازه و  هنـس  لوالا  عیبر  مهدزاود  تعجار  رد م_ _م و  يدر زا ك_ ناشیا ن_م_ اـب  هفحج  ریدـغ و 
هبق شر  دـش و ب_ر ق_ب_ نوفدـم  دوخ  مرکا  مع  دـقرم  بنج  رد  فرـشا  فجن  رد  تفگ و  کیبل  ار  قح  یعاد  اـبیرقت  هواـمس 

هنینءامط نامیا و  تو  زا ق_ _ر ش_د  ها فلا ظ_ فلا و م_خ_ ؤم  زا  يریثک  عمج  روضح  رد  شتافو  نیح  رد  دـندرک و  انب  هیلاع 
.دش مولعم  همه  رب  هک  هرهاب  تمارک  دندش و  بجعتم  همه  هک  یماقم  موحرم  نآ  نیقی  قدص  لابقا و  و 

ندوب تابثا  رد  تسا  یباتک  اهنآ  زا  یکی  هک  اهنیا  ریغ  مالک و  تماما و  دیحوت و  لوصا و  هقف و  رد  يرایسب  هقئار  فیناصت  موس _ 
(151) .ٍبآَم ُنْسُح  َُهل َو  یبوُط  تسا ،  هسیفن  بتک  زا  هک  هیجان  هقرف  هعیش ، 

مالسلا هیلع  رصع  ماما  هب  تبسن  دابع  فیلاکت  زا  يا  همش  رکذ  رد  مشش :  لصف 

هراشا

تعاط و دـبع  ار  دوخ  دـنا و  هدروآ  دورف  بانج  نآ  تعاطا  نامرف و  ریز  هب  رـس  هکنانآ  يرادربناـمرف  موسر  یگدـن و  بادآ ب_ و 
هیهانتم ریغ  معن  هیهلا و  تاضویف  ندیـسر  هطـساو  ماما و  ار  مظعم  صخـش  نآ  هتـسناد و  وا  كرابم  دوجو  ناـسحا  ناوخ  روخ  هزیر 

: دوش یم  نایب  زیچ  دنچ  اهنآ  زا  هداد و  رارق  هیورخا  هیویند و 

تسا هاگشیامزآ  يربک  تبیغ  نارود 

بانج نآ  ندوب  بوجحم  يارب  یکی  تسا :  ددـعتم  نیا ،  ببـس  تبیغ و  مایا  رد  بانج  نآ  يار  ندو ب_ مو ب_ م_ه_م_ لوا _ 
 . شلامج رون  هب  ناگدید  نتشگن  نشور  شلاصو و  ناماد  هب  تسد  ندیسرن  و 

ؤم رایـسب  هچ  دو : _ مر نآ ج_ن_با ف_ هب  قلعتم  يربخ  نمـض  رد  هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  بانج  زا  نویع )  رد ( 
(152  .) مالسلا هیلع  تجح  ترضح  ینعی  نیعم ،  ءام  نادقف  تقو  رد  دننوزحم  ناریح و  فسءاتم و  هک  ینم 

تسا نارگ  يزار ،  هن  يزاوآ و  وت  زا  مونـشن  يوشن و  هدید  وت  منیبب و  ار  قلخ  هک  نم  رب  تسا  نارگ  هک (  تسا  هبد  _يا ن_ عد رد 
هک یبیاغ  وت  يادف  مناج  یتیاکـش ،  يا و ن_ه  هلا  زا م_ن ن_ه ن_ دسرن ب_ه ت_و  نم و  هب  هن  الب  وت  هب  دـنک  هطاحا  هک  نم  رب 

قاتــشم و ره  يوزرآ  هـک  وـت  يادــف  مناـج  یتـفرگن ،  يرود  اـم  زا  هـک  يا  هدــش  رود  وـت  يادــف  مـنا  ج_ يرادــن ،  هراـنک  اـم  زا 
زا قـل  _م و خ_ ير وـت ب_گ_ رب  نم  هک  نم  رب  تسا  نارگ  دـننک ، هلاـن  دـنروآ و  دـی  ار  وـت  هک  نز  در و  زا م_ يد  _ن_ موزرآ

رخآ ات  دن . )  _ هد ب_شا _ت ك_ش_ي_ سد ت_و 
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 . هدیشون بانج  نآ  تبحم  همشچ  زا  یماج  هکنآ  لد  درد  زا  تسا  يا  هنومن  هک  اعد 

ریغ تسد  رد  ار  دوخ  قح  ندید  دودح و  قوقح و  ماکحا و  يارجا  قتف و  قتر و  زا  نءاشلا  میظع  ناطلـس  نآ  ندوب  عونمم  رگید  و 
.دوخ

يار يدـیع ن_ي_س_ت ب_ چـیه  هک  ناـیبظ  نب  هّللادـبع  هب  دوـمرف  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هـیلع  _ر  قا تر ب_ زا ح_ض_
دّم لآ م_ح_ يارب  دنوادخ  دن  هزا م_ي ك_ _ك_ه ت_ نآ نا و ن_ه ف_ط_ر م_گ_ر  _ بر _ي_ن ن_ه ق_ مل م_س_

(153  .) ناشدوخ ریغ  تسد  رد  ار  دوخ  قح  دننیب  یم  ناشیا  هک  دومرف  ارچ ؟ دیسرپ  يوار  ار ، ینزح  مالسلا  مهیلع 

ماوع بولق  رد  تاهبش  كوکش و  ندنکفا  نیمک و  زا  نیبم  نید  یلخاد  نادزد  زا  یع  ند ج_م_ _ مآ نور  _گ_ر ب_ي_ يد و 
هدش قداص  و  زجاع ، دوخ  ملع  راهظا  زا  نیتسار  ياملع  و  دنور ، نوریب  دـنوادخ  نید  زا  هتـسد  هتـسد  هتـسویپ  هکنآ  ات  صاوخ  هکلب 

ار م_ش_ك_ل دو  _ن خ_ يد _ت_ن م_ؤ م_ن  شاد ها  یتقو ك_ه ن_گ_ دمآ  دـهاوخ  هک  مالـسلا  مهیلع  نیقداص  هدـعو 
(154  .) تسد رد  شتآ  زا  يا  هرمج  نتشاد  هاگن  زا  تسا  ت_ر 

هک يرما  نآ  دش  دهاوخن  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  مدینش  تفگ :  هک  لیفن  رتخد  هریمع  زا  هدرک  تیاور  ینامعن  خیش 
یـضعب و تروص  رد  امـش  زا  یـضعب  دزادنا  ناهد )  بآ   ) ویخ یـضعب و  زا  امـش  زا  یـضعب  دیوج  يرازیب  هکنیا  ات  دـینآ  رظتنم  امش 

نآ رد  تسین  يریخ  هک  بانج  نآ  هب  متفگ  سپ  .ار  یضعب  امش  یضعب  دنک  نعل  یضعب و  رفک  هب  زا ش_م_ا  یضعب  دهد  تداهش 
تسا نامز  نآ  رد  ریخ  مامت  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  سپ  نامز ؟ 
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_ه یل قدا ع_ زا ج_ن_با ص_ .د و ن_ي_ز  _ع م_ي ك_ن_ فد ار  _ه_ا  نآ مـــئا م_ا و ه_م_ه  دــــنک ق_ یم  جورخ  ، 
نب کلام  هب  دومرف  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  زا  نومـضم و  نیمه  هب  هدرک  لقن  ير  مال خ_ب_ _ سلا

 : متفگ سپ  رگیدکی ، رد  دومن  لخاد  ار  دوخ  ناتـشگنا  نینچ ،  دـننک  فالتخا  هعیـش  هک  هاگنآ  وت  يا  هنوگچ  کلام  يا  هک  هرمض 
مدـقم سپ  ام  مئاق  دـنک  یم  جورخ  تسا  تقو  نآ  رد  ریخ  مامت  دومرف : تسین ؟  يریخ  ناـمز  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  اـی 

رب ار  ناشیا  دـنک  یم  عمج  هاگنآ  دـشک  یم  ار  همه  سپ  لوسر  ادـخ و  رب  دـن  _ يو غورد م_ي گ_ هک  درم  داـتفه  وا  رب  دوش  یم 
دّم لآ م_ح_ يا ش_ي_ع_ه  دـش  دـیهاوخ  هدومزآ  هنیآ  ره  دومرف  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  باـنج  زا  زین  .رما و  کـی 
رد همرـس  یک  هک  دـناد  _ه م_ي  مر _ب س_ حا هک ص_ یتسرد  هب  مشچ  رد  همرـس  ندـش  هدومزآ  ملـس !  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
رب درم  دـنک  یم  حبـص  هک  تسا  نینچ  دور و  یم  نور  زا چ_ش_م ب_ي_ تقو  هچ  هک  دـناد  یمن  دوـش و  یم  هـتخیر  شمـشچ 
هدا ما م_ي ك_ن_د ب_ر ج_ و ش_ نآ ،  زا  _ت_ه  فر نور  _ك_ه ب_ي_ نآ لا  دنک و ح_ یم  ماش  امرما و  زا  يا  هداج 

تیاور مالسلا  هیلع  قداص  زا ج_ن_با  و  نآ .  زا  _ت_ه  فر نور  _ك_ه ب_ي_ نآ لا  دنک و ح_ یم  حبـص  امر و  _ ما زا  يا 
دوع سپ  ددر  یم گ_ رب  هنیآ  ره  هشیش  هک  یتسرد  هب  هشیش و  نتسکش  دش  دیهاوخ  هتسکش  هن  _ يآ ه_ر  هّللاو !  دومرف : هک  هدرک 

، دنک یم 
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ق_س_م هدو ،  نا ب_ ددر و چ_ن_ تسکش ب_ر م_ي گ_ نوچ  هزوک  هزوک و  نتـسکش  دیوش  یم  هتـسکش  هنیآ  ره  هّللاو ! 
ات دش  دـیهاوخ  ناحتما  هک  ادـخ  _ي_د ش_د و ق_س_م ب_ه  هاو ادـج خ_ هک  ادـخ  هب  مسق  دـش و  دـیهاوخ  هتخیب  هک  ادـخ  هب 

(155) .دندرک یلاخ  ار  كرابم  فک  یکدنا و  رگم  امش  زا  دنامن  هکنآ 

 ) رد هــــــــّللا  _م_ه  حر قود  هدر و ش_ي_خ ص_ _ت ك_ ياور را  را ب_س_ي_ _ب_ خا نو  _ن م_ض_م_ يا و ب_ر 
یم شدرگ  هک  ار  اـها  منیب ش_م_ یم  اـیوگ  دومرف : هک  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  زا  هدر  _ت ك_ ياور _ن )  يّدـلا لا  ك_م_

تیاور نآ ج_ن_با  زا  و ن_ي_ز  هور ش_ي_ع_ه .  يا گ_ ار  نآ  دیبای  یمن  سپ  ار  هاگارچ  دـیبلط  یم  رتش ، شدرگ  دـینک 
يرازیب هناشن ،  یب  يداه و  ماما  یب  دینامب  هک  نامز  نآ  رد  امـش  دوب  دیهاوخ  هنوگچ  هک  دومرف : هبایـس  نب  نمحرلادبع  هب  هک  هدرک 

(156) .دیوش یم  هتخیب  دیوش و  یم  ادج  دیوش و  یم  هدرک  ناحتما  هاگنآ  رد  سپ  یضعب  زا  امش  زا  یضعب  دیوج 

ب_ن م_ف_ض_ل  و  م_ن  گ_ف_ت_م :  ك_ه  _ي  فر ص_ي_ _ر  يد س_ زا  هدر  ك_ _ت  ياور ن_ي_ز  و 
میدید ار  ترضح  نآ  میدش و  لخاد  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دوخ  يالوم  تمدخ  هب  بلغت  نب  نابا  ریصبو و  _ با ع_م_ر و 

هلاو هودنا  تدش  زا  دوب و  هاتوک  شیاهن  _ت_ي_ سآ _ت ك_ه  شاد رد ب_ر  ار  يربیخ  حسم  دوب و  هتسشن  كاخ  يور  رب  هک 
قح يور  رد  تنحم  نزح و  راثآ  هتخوس  رگج  دـننام  درک  یم  هیر  دو گ_ هدر ب_ شز م_ _ يز دـنزرف ع_ هک  ینز  دـننام  دوب و 

دوب و يراج  شنیب  قح  ياه  هدید  زا  کشا  دوب و  ادیوه  _ر و  ها شیوج ظ_
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هد و _ي_ نادر _ل گ_ ياز ار  _ت م_ حار _ت_ سا _ت و  سا هدر  ار ب_ باو م_ وـت خ_ تـبیغ  نـم !  دیــس  يا  تـفگ :  یم 
نم رب  ار  بیاوـن  نحم و  هدـینادرگ و  مـیاد  ارم  تبیـصم  وـت  تـبیغ  نـم !  يا س_ي_د  _ت ،  سا هدو  _ بر لد م_ن  زا  رور  س_

لـصتم نم  ار ب_ر  _ا  هـال دروآ و ب_ نوریب  نم  هنیـس  زا  ار  نزح  ناـغف و  هلاـن و  درک و  يراـج  ارم  هدـید  بآ  دـینادرگ و  یپاـیپ 
نار هلاو و ح_ي_ در و  زاور ك_ _يا م_ا پ_ هل میدرک ع_ق_ هدهاشم  تلاح  نآ  اب  ار  ترـضح  نوچ  تفگ :  ریدس  .دینادرگ 

زا یمیظع  هیلب  هکنآ  ای  دـنداد  رهز  ار  ترـضح  نآ  هک  میدرک  نامگ  ددرگ و  هراپ  هک  دوب  کیدزن  عزج  نآ  زا  ام  ياـهلد  میدـش و 
ناــیرگ ار  وــت  مـشچ  زگره  ادــخ  قــلخ ،  نیرتــهب  يا  هــک  مدرک  ضرع  پ_س  _ت .  سا هد  ثدا ش_ وا ح_ رب  رهد  ياــهالب 

_م_ي نـینچ م_تا هـک  تـسا  هداد  يور  تلاــح  هـچ  تـسا و  هدــینادرگ  ناــیرگ  ار  وــت  يا  هــثدا  چ_ه ح_ _د ، نادر ن_گ_
غ_م_ن_كا لد  زا  _كا  نزو س_ هآ  و  _ه  ير گ_ و  غ_ص_ه  تد  ش_ زا  تر  ح_ض_ پ_س  _ت_ي ؟  فر گ_

ایانم و ملع  _ت م_ش_ت_م_ل ب_ر  سا یباـتک  نآ  مدومن و  رفج  باـتک  رد  رظن  زور  نیا  حبـص  رد  نم  هک  دومرف  دیـشکرب و 
ار ملع  نآ  ادخ  تمایق و  زور  ات  تسه  هدنیآ  هتشذگ و  ملع  اج  _ نآ رد  دسر و  یم  ام  رب  هک  ییاهالب  تسا  روکذم  اجنآ  رد  ایالب و 

مدرک هاگن  تسا ،  هدینادر  وا گ_ زا  مال ب_ع_د  _ سلا _ه_م  یل _ه ع_ مئا مل و  هلآ و س_ هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  صوصخم 
تر نآ ح_ض_ مال و غ_ي_ب_ت  _ سلا _ه  یل الا م_ر ع_ _ب  حا تر ص_ تدالو ح_ض_ اجنآ  رد 
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زا ج_ه_ت مدر  لد م_ رد  ههبـش  کش و  ندـش  رایـسب  تبیغ و  نامز  رد  ار  نانم  ؤم  يالتبا  ار و  وا  رمع  يزارد  تبیغ و  لو  و ط_
یلاعت قح  هک  دوخ  ندرگ  زا  ار  مالـسا  نامـسیر  ندرک  نوریب  دوخ و  نید  رد  مدرم  رثکا  ندش  دتر  وا و م_ لو غ_ي_ب_ت  ط_

(157) .ربخلا تسا .  هدش  بلاغ  نم  رب  نزح  تسا و  هداد  تسد  ارم  تقر  سپ  تسا ،  هداد  رارق  ناگدنب  ندرگ  رد 

رد كوکـش  دـلوت  تبیغ و  ما  _ يا رد  هعیـش  يـالتبا  قرفت و  ریحت و  رگا  هچ  تسا  یفاـک  فیرـش ،  ربخ  نیمه  ماـقم  نیا  يارب  زا  و 
ياهمـشچ زا  باوـخ  ندرب  نآ و  عوـقو  زا  شیپ  اـهلاس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  نتـسیرگ  يارب  زا  دوـش  ببـس  ناـشیا  بوـلق 

هیرگ و هب  تسا  رتراوازـس  جاوم  کیرات  هنارک  یب  بادرگ  نآ  رد  هدـش  قرغ  همیظع  هثداح  نآ  هب  يـالتبم  نم  ؤم  سپ  شکراـبم ، 
(158) .الع ّالج و  يراب  ترضح  يوس  هب  عرضت  یمئاد و  هودنا  نزح و  يرارق و  یب  هلان و  يراز و 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  روهظ  راظتنا  باوث 

مه _ یل ّ_د ع_ لآ م_ح_م جر  را ف_ _ت_ظ_ نا ما غ_ي_ب_ت ،  _ يا رد  نا  _ گد _ف ب_ن_ یلا زا ت_ك_ مود _ 
زا نیمز  ندـش  رپ  مالـسلا و  مهیلع  ّ_د  لآ م_ح_م يدـهم  هرهاظ  تنطلـس  هرهاق و  تلود  روهظ  زورب و  بقرت  نآ و  ره  رد  مالـسلا 

تراشب هکلب  هدومرف  هدعو  هدداد و  ربخ  دوخ  مرکا  یبن  هب  یلاعت  يادـخ  نایدا ك_ه  عیمج  رب  میوق  نید  ندـش  بلاغ  داد  لدـع و 
دـننکن و شتـسرپ  ار  یـسک  یلاـعت  يادـخ  زج  هک  دـمآ  دـهاوخ  يزور  نینچ  هـک  هداد  مـما  ناربـم و  عـیمج پ_ي_غ_ هـب  ار  نآ 

زا _د ك_ه  نا _ن ن_م_ يد زا  يز  چ_ي_
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ترا _ يز رد  _چ_ه  نا دور چ_ن_ نا ب_ _ت_ سر قـح پ_ زا  تدـش  ـالب و  دـنامب و  باـجح  رتـس و  هدرپ  رد  يدـحا  می  ب_
 : تسا مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  يد  تر م_ه_ ح_ض_

ِِهب َزِْجنَی  اطِْـسق َو  الْدَع َو  َضْرَالا  ِِهب  َءَالْمَی  َثَعَّشلا َو  ِِهب  َُّملَیَو  َِملَْکلا  ِِهب  َعَمْجَی  ْنَا  َمَمُالا  ِِهب  ُهّللاَدَعَو  يذَّلا  ِّيدْه  _َ ْملا َیل  _َ ُمال ع _ّ سلَا ) 
 ( . َنینِم ؤُْملا  َدْعَو 

ار فالتخا  ینعی  اه ، _ه  مل وا ك_ دوجو  هب  دننک  عمج  هک  ار  اهتما  عیمج  وا  رب  دنوادخ  هداد  هدـعو  هک  ینانچ  نآ  يدـهم  رب  مالس 
هب دیامرف  ذافنا  داد و  لدع و  زا  ار  نیمز  وا  هب  دن  ار و پ_ر ك_ اه  یگدـننکارپ  وا  هب  دروآ  درگ  دوش و  یکی  نید  دربب و  نایم  زا 

هداد هدعو  ترجه  زا  داتفه  هنـس  رد  ار  جر ع_ظ_ي_م  _ن ف_ يا و  ( 159  .) هداد ؤم م_ن_ي_ن  هب  هک  یجرف  هدـعو  وا  ببس 
ورمع ب_ن ح_م_ق ك_ه زا  وا  هدرک و  تــیاور  یعیمــس  قاحــسا  یبا  زا  جــئارخ )  رد (  يدــناور  خیــش  هچناــن  دــندوب چ_

مالـسلا هیلع  یلع  رب  مدـش  لـخاد  تفگ :  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  رارـسا  بحا  را ن_ف_ر ص_ زا چ_ه_ ي_ك_ي 
نیا هک  تسین  نیا  زج  تسین  یکاـب  وـت  نآ ج_ن_با ك_ه ب_ر  هب  مـتفگ  سپ  هفوـک  رد  دـندوب  هدز  تبرـض  ار  وا  هـک  هاـگنآ 
الب داتفه  هنس  ات  دومرف  هاگنآ  درک ، مهاوخ  تقرا  زا ش_م_ا م_ف_ دوخ ق_س_م ك_ه م_ن  ناج  هب  دومرف : تسا ،  یـشارخ 
یم هکنآ  اـت  دـش ، شوه  یب  دادـن و  باوـج  ارم  سپ  تسه ؟  یئاـخر  ـالب  زا  سپ  اـیآ  متفگ :  سپ  دوـمرف  هبترم  هس  ار  نیا  تسا و 

مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  ای  متفگ :  سپ  دیوگ 
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، الب زا  دعب  هک  یتسرد  هب  يرآ  دومرف : سپ  تسا ؟  ءاخر  الب ، زا  دـعب  ایآ  سپ  تسا  الب  داتفه ، لاس ]   ] ات يدورف  وت  هک  یتسرد  هب  ! 
(160  .) باتکلا ما  تسا  وا  دزن  رد  دنک و  یم  تباث  دهاوخ و  یم  هک  ار  هچنآ  دنک  یم  وحم  دنوادخ  تسا و  ءاخر 

 : تفگ هک  یلاـمث  هزم  _ي ح_ با زا  دـنا  هدرک  تیاور  یفاـک )  رد (  ینیلک  و  تبیغ )  باـت  ك_ رد (  _ي  سو و ش_ي_خ ط_
دومرف یم  تسا و  الب  داتفه ، هنـس  اـت  دومرف  یم  دو ك_ه  مـال ب_ _ سلا هیلع  یلع  هک  یتسرد  هب  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  هب  متفگ 

يا هک  دومرف  مالـسلا  هیلع  رفعجوبا  سپ  میدـیدن ،  ءاخر  ام  داتفه و  تشذـگ  هک  قی  تسا و ب_ه ت_ح_ق_ ئاخر  الب ، زا  دـعب 
_ه یل نوچ ح_س_ي_ن ع_ سپ  داـتفه  هنـس  رد  ار  رما  نیا  تقو  دوـب  هداد  رارق  یلاـعت  يادـخ  هک  یتـسرد  ب_ه  _ت !  ث_با
_ي_ن پ_س ب_ه مز _ل  ها _د ب_ر  نواد _د ش_د غ_ض_ب خ_ يد ش_ مـــــــــــــــــال ك_ش_ت_ه ش_د ، _ سلا

رـشن ار  اـم  ربخ  امـش  سپ  میداد  ربخ  ار  اـم  لا ص_د و چ_ه_ل پ_س م_ا ش_ ار ت_ا س_ نآ  _ت  خاد _ نا _ي_ر  خءا ت_
َو ام (  دزن  رد  دادن  رارق  نآ  يارب  یتقو  نآ  زا  سپ  تخادنا و  ریخءات  ار  نآ  یلاعت  يادخ  سپ  دیدومن  فشک  ار  ّرـس  هدرپ  دیدرک و 

(161  ( ) َباتِْکلاُُّما ُهَْدنِع  ُِتْبُثی َو  ُءاشَی َو  ام  ُهّللا  وُحْمَی 

(162) .دوب نینچ  هک  یتسرد  هب  هک  دومرف : سپ  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تمدخ  مدرک  ضرع  ار  ربخ  نیا  نم  تفگ  هزمحوبا 

هبایس نب  ءالع  زا  هدرک  تیاور  تبیغ )  باتک  رد (  _ي  نا و ش_ي_خ ن_ع_م_
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_ن_د نا ار م_ رما  نیا  دشاب  رظتنم  امـش و  زا  دریمب  هک  یـسک  دومرف : هک  مالـسلا  هیلع  دّمحم  هّللادـبع ج_ع_ف_ر ب_ن  یبا  زا 
 . _ت سا مــال  _ سلا _ه  یل مــئا ع_ تر ق_ نآ ح_ض_ زا  _د ك_ه  يا ب_شا رد خ_ي_م_ه  _ت ك_ه  سا ك_س_ي 

(163)

يز ك_ه هـب چ_ي_ ار  امــش  مهدــن  ربـخ  اــیآ  يزور :  دوـمرف  هـک  باــنج  نآ  زا  ریــصبوبا  زا  هدوـم  _ت ن_ ياور و ن_ي_ز 
َهِلا ْنَا ال  َهَدا  َ_ه_ ش دو ( : _ مر سپ ف_ یلب ،  میتفگ :  وا ؟ هب  رگم  ناگدـنب  زا  ار  یلمع  دـنوادخ  لو ن_م_ي ك_ن_د  ق_ب_

همئا ینعی  اـم ، نانمـشد  زا  يرازیب  اـم و  یتـسود  دوـمرف  رما  _د  نواد هچنآ خ_ هب  رارقا  و  ُُهلوُـسَر )  ُهُدـْبَع َو  ادَّم  _َ ُ_ح َّنَا م هّللا َو  ـِالا 
_ت_ي سرد هب  دومرف : هاگنآ  مالـسلا ؛  هیلع  مئاق  يارب  ندیـشک  راظتنا  یمارآ و  داهتجا و  عرو و  ناشیا و  يارب  دایقنا  اصوصخم و 
ه_ر دو : _ مر هاـگنآ ف_ تساوـخ ؛  هک  تقو  ره  دروآ  ار م_ي  نآ  _د  نواد _ت ك_ه خ_ سا _ي  تـلود يار م_ا  ك_ه ب_

قالخا نساحم  عرو و  اب  دنک  لمع  دـشک و  راظتنا  هنیآ  ره  سپ  مالـسلا  هیلع  مئاق  باحـصا  زا  دـشاب  هدوب  هک  دراد  شوخ  هک  سک 
يار جور ك_ن_د ه_س_ت ب_ وا خ_ زا  مـال پ_س  _ سلا _ه  یل مئا ع_ دریمب و ق_ رگا  سپ  دراد  راـظتنا  وا  هک  یلاـح  رد 
يا امـش  يارب  ائینه  ائینه  دیـشک  راظتنا  دینک و  شـشوک  سپ  دـشاب  هدومن  كرد  ار  بانج  نآ  هک  یـس  _ر م_ث_ل ك_ جا زا  وا 

(164  .) هموحرم هباصع 

نتشاد راظتنا  حالص و  تفع و  عرو و  تسا  همئا  نید  زا  دومرف : هک  بانج  نآ  زا  هدرک  تیاور  نیّدلا )  لامک  رد (  قودص  خیـش  و 
زین و  ( 165  ) مالسلا مهیلع  دّمحم  لآ  جرف 
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_ت م_ن ما لا  _م_ عا _ض_ل  فا دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا 
رظتنم دومرف : هک  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤـملاریما  زا  هدرک  تیاور  زین  و  لـج .  _د ع_ز و  نواد زا خ_ _ت  سا جر  را ف_ _ت_ظ_ نا

(166) .دنوادخ هار  رد  دشاب  هدیطلغ  دوخ  نوخ  رد  هک  تسا  یسک  دننام  ام  رما 

نور مال ب_ي_ _ سلا _ه  یل الا م_ر ع_ بحاص  ترـضح  زا  یعیقوت )  هک (  هدرک  تیاور  جاجتحا )  رد (  یـسربط  و ش_ي_خ 
جرف هک  یتسرد  هب  جرف  لیجعت  يارب  دـینک  رایـسب  اعد  هک  تسا  روکذـم  نآ  رخآ  رد  ناـمثع و  نب  دّـمح  _ت م_ سد _د ب_ه  مآ

(167  .) تسا نا  رد  امش 

مالـسلا هیلع  مئاق  میدومن  رکذ  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  لضفم  زا  غ_ي_ب_ت )  رد (  هّللا  _م_ه  حر _ي  سو و ش_ي_خ ط_
هک ام  هب  دومرف  مالسلا  هیلع  هّللادبعوبا  ترضح  سپ  دیش  ار م_ي ك_ وا  را  _ت_ظ_ نا ام ك_ه  باحصا  زا  درم  هک  یسک  ار و 
هک یت  _ سرد نال ب_ه  يا ف_ هک  دیوگ  یم  وا  هب  سپ  دیآ  یم  نم  ؤم  ربق  رـس  رب  یـسک  دنک  جورخ  مالـسلا  هیلع  مئا  نوچ ق_

دوخ راگدرورپ  تمعن  رد  ینک  تماقا  هک  یهاوخ  یم  رگا  وش و  قحلم  سپ  يوش  قحلم  هک  یهاوخ  رگا  سپ  وت  بحاص  دش  رهاظ 
(168  .) شاب هتشاد  تماقا  سپ 

زا ش_م_ا _ه  كر ه_ دو ك_ه :  باحـصا خ_ زا  يدرم  هب  دوـمرف  هک  هدرک  تـیاور  باـنج  نآ  زا  نساـحم )  رد (  یقرب  خیـش  و 
تــسا یــس  م_ث_ل ك_ جر ،  ند ف_ را ك_ش_ي_ _ت_ظ_ نا _ل ب_ي_ت و  ها _ت_ي  سود در ب_ا  ب_م_ي_

_ه کل رگید ب_ تیاور  رد  و  ( 169 ، ) دشاب مالسلا  هیلع  مئاق  همیخ  رد  هک 
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_ن_د نا _گ_ر م_ يد تیاور  رد  .دـشاب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـب  _ت ك_ه  سا م_ث_ل ك_س_ي 
تیاور لیضف  نب  دّمحم  زا  زین  .ددرگ و  دیهش  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  يور  شیپ  رد  _ت ك_ه  سا ك_س_ي 

_ا يآ دو ك_ه  _ مر تر ف_ ح_ض_ مدر ،  لا ك_ مالــــسلا س_ؤ  هـــیلع  اــــضر  ترــــضح  زا  ار  جرف  تـــفگ  هـــک  هدرک 
َنِم ْمــــــــــــــُـکَعَم  ّینِا  اوُرِظَْتنا  _َ ف هدو :  _ مر ياد ع_ز و ج_ل ف_ خ_ جر ن_ي_س_ت ،  زا ف_ جر  را ف_ _ت_ظ_ نا

راظتنا م_ي نم  ارم و  جرف  دـیرب  راظتنا  ینعی  مناگدـنرب .  راـظتنا  زا  امـش  اـب  نم  هک  یتسرد  هب  دـیرب  راـظتنا  امـش  ( 170 (؛ َنیرِظَْتنُْملا
_ت ياور باــنج  نآ  زا  زین  .دــسر و  رد  تـقو  نآ  هــک  متــسناد  تحلــص  _ن م_ يا يار  ار ك_ه ب_ _ت_ي  قو نآ  مر  ب_

يا هد  _ا ن_ش_ن_ي_ يآ جر ،  را ف_ _ت_ظ_ نا _ت ص_ب_ر  سا چ_ه ن_ي_ك_و  دو : _ مر هدر ك_ه ف_ ك_
: دومرف هک  ار  دنوادخ  لوق 

داب امش  رب  سپ  ( 172  ( .) _َن ير ُ_ن_ت_ظ_ ْملا َنِم  ْمُـکَعَم  ّینِا  اوُرِظَْتناَو  ( ، ) 171  ( ) ٌبیقَر ْمُـکَعَم  ّینِا  او  _ُ ِ_ب َ_ق تْرا _َ ف ) 
زا _د پ_ي_ش  ندو يد و ب_ه ت_ح_ق_ي_ق ك_ه ب_ _ي_ ماا زا ن_ دـــیآ ب_ع_د  یم  جرف  هــک  اریز  ربـــص  هـــب 

(173) .دندوب رت  هدننک  ربص  زا ش_م_ا  ش_م_ا ك_ه 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  یتمالس  يارب  اعد 

رور زا ش_ مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  كرابم  دوجو  ظف  يار ح_ زا ب_ _ت  سا ندر  _ا ك_ عد _ف ،  یلا زا ت_ك_ مو _  س_
زا تسا  یعون  نیا  هک  بانج  نآ  يارب  نیفانم  نیدحلم و  رافک و  رب  هبلغ  رفظ و  ترـصن و  لیجعت و  بلط  نج و  سنا و  نیطای  ش_

تسا ییاعد  یک  _ت ي_ سا را  ما ب_س_ي_ _ن م_ق_ يا رد  هدراو  ياهاعد  تبحم و  یتدایز  قوش و  راهظا  یگدنب و  راهظا 
يورم نمحرلادبع  نب  سنوی  زا  هک 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 2336 

http://www.ghaemiyeh.com


هب مال  _ سلا _ه  یل رم ع_ الا  بحاص  ترـضح  يارب  ندرک  اعد  هب  دـندومرف  یم  رما  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تر  هک ح_ض_ تسا 
رد _ي_ح )  ك_ت_با م_ف_تا رد (  ار  اـعد  نیا  نم  رخآ و  اـت  کـتجح  کـتفیلخ و  کـیلو و  نـع  عـفدا  مـهللا  اـعد : نـیا 

هبوسنم تاولـص  _گ_ر  يد و  مدر ،  مال ن_ق_ل ك_ _ سلا _ه  یل ـالا م_ر ع_ _ب  حا تر ص_ ترا ح_ض_ _ يز ب_با 
فیرش ياعد  نیا  رگید  و  میدرک ،  لقن  هعمج  زور  لامعا  رخآ  رد  حیتافم )  رد (  ار  نآ  ام  هک  تسا  یناهفصا  بارض  نسحلاوبا  هب 

 : تسا

یف ِِهئابآ  یلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاوَلَـص  َ_ن  َ_س حـْلا ِْنب  ِهَّجُْحلَا  ییوگ )  یم  نالف  نب  نالف  ياـج  هب  نـالف و  نب  نـالف   ) َکِِّیلَِول ْنُک  َمُهّللَا  ) 
 ( . الیوَط اهیف  ُهَعِّتَُمت  اَعْوَط َو  َکَضْرَا  ُهَنِکُْست  یّتَح  اْنیَع  الیلَد َو  ارِصان َو  اَِدئاق َو  اَِظفاح َو  اّیلَو َو  ٍهَعاس  ِّلُک  یف  ِهَعاّسلا َو  ِهِذه 

_ي ك_ه تـلا ره ح_ رب  هتــسشن و  هداتــسیا و  تلاــح  رد  ناــضمر  هاــم  موـس  تـسیب و  بـش  رد  ار  اــعد  نـیا  ینک  یم  ررک  م_
_ي يو دو م_ي گ_ _ر ش_ ضا ترهد ح_ زا  هک  نامز  ره  ار و  وت  دوش  نکمم  هک  مسق  ره  هام و  نآ  مام  رد ت_ _ي  ب_شا

هلآ _ه و  یل هّللا ع_ یل  وا ص_ لآ  تاوـل ب_ر پ_ي_غ_م_ب_ر و  یلا و ص_ زا ت_م_ج_ي_د ح_ق ت_ع_ ب_ع_د 
.دـنک بقاث )  مجن  هب (  عوجر  تسا  بلاط  هکره  تسین  شلقن  اقم  هک  هدـش  دراو  زین  رگید  ياـها  _ عد ار و  _ا  عد _ن  يا مل  و س_

(174)

مالسلا هیلع  نامز  ماما  دوجو  ظفح  يارب  نداد  هقدص 

و مالسلا ،  هیلع  رصع  ماما  كرابم  دوجو  ظفح  يارب  تقو  ره  رد  دوش  نکمم  هچنآ  _ت ب_ه  سا نداد  _ه  قد ص_ مرا _  چ_ه_
رت یمارگ  زیزع و  یسفن  چیه  نوچ 
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رگا هک  شیوـخ  سفن  زا  رت  بوـبحم  هکل  ب_ مـال ،  _ سلا _ه  یل ما ع_ص_ر ع_ _ ما سدـقم  دوـجو  زا  دـشاب  مه  دـیابن  تسین و 
_چ_ه نا _ت چ_ن_ سا لـل و س_س_ت_ي  دا خ_ _ت_ق_ عا رد  نا و  ناـمیا ض_ع_ف و ن_ق_ص_ رد  دـشابن  نـینچ 

درواـین ناـمیا  دومرف : هک  تسا  يورم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یل  اد ص_ لو خ_ _ سر زا  هر  _ي_د م_ع_ت_ب_ نا _ سا ب_ه 
مدرم و مامت  دنزرف و  ناج و  زا  وا  دزن  رت  بوبحم  نم  تی  _ل ب_ ها _م م_ن و  هدو ب_شا _ك_ه ب_ نآ امـش ت_ا  زا  يدحا 
تیفاع و تحـص و  لـقع و  _ن و  يد دو و ح_ي_تا و  _ جو _ك_ه  نآ لا  _د و ح_ _ه چ_ن_ي_ن ن_ب_شا نو چ_گ_
رـصع و سومان  نوچ  و  مالـسلا .  مهیلع  تسا  وا  يایـصوا  سدـقم و  دوجو  نآ  وترپ  زا  تادوجوم  مامت  هینطاب  هیرهاـظ و  معن  ریاـس 
ات کمـس  زا  ایند  قنور  كالفا و  ریـس  نیمز و  یمارآ  ببـس  هاگراب و  رـص و  _ن ق_ يا بحاص  هاـم و  باـتفآ و  رینم  رهد و  رادـم 

مالـسلا امهیلع  نسحلا  نب  هجح  ترـضح  راـصعا  نیا  رد  راـیغا  کـمدرم  زا  _ب  را و غ_يا _ي_ خا بول  رد ق_ رـضاح  كاـمس 
و سد  م_ق_ ن_ف_س  نآ  نوزو  م_ _ت  ما ق_ هزاد  _ نا _ي_ت  فا ع_ و  ص_ح_ت  _ه  ما ج_ و  _ت  سا
تسارح و ظفح و  رد  ناشمامتها  یمامت  هک  ناتـسرپدوخ  ینمامت  رب  سپ  تسا  سدـقا  تاذ  نآ  لدـتعم  _س_ت_ه ق_د  ش_يا

راواز یتسه و س_ قیال  ار  یـسک  سدقم  دوجو  نآ  زج  هکنانآ  هب  دـسر  _ت چ_ه  سا _ش  يو _ت_ي ن_ف_س خ_ مال س_
نا ه_ر _ ماد ندز ب_ه  زا چ_ن_گ  ناشیا  مها  ضرغ  یلوا و  دوصقم  هک  تسا  متحتم  مزال و  دـننادن  یتسردـنت  تی و  _ فا ع_

_ي_ت و ق_ض_يا فا لـــــال ع_ _ت_ج_ سا يار ب_ق_يا ص_ح_ت  هــــل و س_ب_ب_ي ك_ه ب_ _ي_ سو
نوچ هدش  ررقم  تیل  _ع ب_ فد _ت و  جا ح_
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(175) .دشاب سدقم  دوجو  نآ  ظفح  یتمالس و  لسوت ،  قدصت و  عرضت و  اعد و 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  تسد  هب  هّللاءایلوا  زا  یکی  هیبنت 

نآ میدق و  رد  دوب  موسرم  نایعیـش  نایم  رد  هچنانچ  مالـسلا ،  هیلع  رـصع  ماما  تباین  هب  نداد  هجح  ندرک و  ح_ج  پ_ن_ج_م _ 
تـشاد رـسپ  ود  یجلعد  دّـمحموبا  هک  هدرک  تیاور  جـئارخ )  باتک (  رد  هّللا  همحر  يدـنوار  بطق  هچنانچ  دـندومرف  ریرقت  بانج 

و ار ؛ تامرحم  دش  یم  بکترم  وا  رگید  رسپ  داد و  یم  لسغ  ار  ناگدرم  وا  دنتفگ و  یم  نسحلاوبا  ار  وا  دوب  حلاص  ود  نآ  زا  یکی 
نایعیش تداع  هچنانچ  دنک  جح  مال  _ سلا هیلع  رم  الا  بحاص  ترح  تباین  هب  هک  داد  روکذم  دّمحموبا  هب  يرز  نایعیـش ،  زا  يدرم 

در ك_ه دو ب_ ار ب_ا خ_ وا  داد و  _د  سا نآ پ_س_ر ف_ هـب  ار  رز  نآ  زا  يردــق  دـّـمحموبا  دوـب و  نـینچ  تـقو  نآ  رد 
ین _ف ي_ع_ قو رد م_ در ك_ه  _ش_ت ن_ق_ل ك_ گر جـح ب_ زا  هـک  یتـقو  دــنک و  تر ح_ج  يار ح_ض_ ب_

يوس هب  مدیـسر  وا  کیدزن  نم  نوچ  دوب و  اعد  لاهتبا و  عرـضت و  لوغ  هک م_ش_ مدید  ار  یتئیه  وکین  نوگ  مدنگ  ناوج  تافرع 
ب_ه دومرف : منک ؟  ایح  زیچ  هچ  زا  نم !  دیـس  يا  متفگ :  نم  ینک !؟  یمن  ایح  ایآ  خـی !  يا ش_ دو : _ مر دومن و ف_ تاـفتلا  نم 
_د، ما _ شآ هــک خ_م_ر م_ي  یهد  یم  یقــساف  هــب  ار  نآ  وــت  و  یناد ،  یم  هــک  یــسک  نآ  يارب  زا  دــنهد  یم  هــجح  ت_و 
_ش_ت_ن چ_ه_ل گر زا ب_ .دو پ_س ب_ع_د  رو ش_ _ن چ_ش_م ت_و ك_ يا _ت ك_ه  سا _ك  يدز ن_

نوریب یتحارج  دش  هراشا  نآ  هب  هک  مشچ  نامه  زا  هکنآ  _ت م_گ_ر  شذ زور ن_گ_
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(176) .دش عیاض  مشچ  نآ  تحارج  نآ  زا  دمآ و 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  مان  ندینش  ماگنه  مارتحا 

هیلع مئا  كرا ق_ مسا م_ب_ رگا  صوـصخ  ترـضح  نآ  كراـبم  مسا  ندینـش  ماـگنه ]   ] مـیظعت يارب  زا  نتـساخرب  مـش _  ش_
كرت و مجع و  برع و  زا  دالب  عیمج  رد  هدش  رقتسم  نآ  رب  یلاعت _  هّللا  مهرثک  هیماما _  فانصا  مامت  تریس  هچنانچ  دشاب  مالسلا 

دنچ زا  نکل  هدیـسرن و  رظن  هب  نونکات  هچ  رگا  لمع  نیا  يارب  یلـصا  ذخءام و  دو  _ جو زا  دـشاب  فشاک  دوخ  نیا  و  ملید ،  دـنه و 
_ن ب_با يا رد  _د خ_ب_ر  ند _ يد نا  _ش_ يا هد ك_ه  عو ش_ عـــــــــال م_س_م_ _ طا _ل  ها _ا و  مــــــــل زا ع_ رفن 

مــلا م_ت_ب_ح_ر زا ع_ _د  ندر لا ك_ ار س_ؤ  بــل  _ن م_ط_ يا هدر ك_ه  اـــملع ن_ق_ل ك_ زا  ب_ع_ض_ي 
ير دـنداد ك_ه خ_ب_ باوج  دوخ  فیناـصت  زا  یـضعب  رد  موـحرم  نآ  يریازج و  ثدـحم  طبـس  هّللادـبع  دـی  _ل س_ یل ج_
هدر نآ ج_ن_با ب_ كرا  مسا م_ب_ مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  سلجم  رد  يزور  تسا  نیا  نآ  نومـضم  هـک  دـند  _ يد

(177  .) تساخرب نآ  مارتحا  میظعت و  تهج  هب  ترضح  سپ  ش_د 

لیلج ثدحم  ملاع  نکل  _ب )  قا ن_ج_م ث_ رد (  مال ش_ي_خ م_ا  دو ك_ _ن ب_ يا ك_ه  _د : يو ف_ق_ي_ر گ_
هچنآ هدومرف  لم )  الا  لما  هلمکت  رد (  ُهُءاَقب )  ُهّللا  َمادَا  یمظاک ( _  یـسوم  نسح  دیـس  اقآ  لجال  اندیـس  لیبن  رحبتم  رهام  لـضاف  و 
ماما ترضح  تافو  رد  هتـشون  یباتک  تسا  لکوتم  دالوا  زا  هک  دّمحم  نبا  اضرلادبع  هیماما  ءاملع  زا  یکی  تسا :  نیا  شلـصاح  هک 
تادر زا م_ت_ف_ و  ناسارخ )  ناطلـس  تافو  یف  نازح  ـالا  ناری  _ي_ج ن_ جا ت_ مو ب_ه (  _ سو مـال م_ _ سلا هیلع  اـضر 

_ي عاز _ب_ل خ_ عد هد ك_ه  _ت ش_ ياور هدو  _ مر _ت ك_ه ف_ سا _ن  يا نآ ك_ت_با 
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ٍماِما ُجُورُخ  رعش ( : _ن  يا _ي_د ب_ه  سر نو  مالسلا چ_ هیلع  اضر  ترـضح  يارب  ار  دوخ  هیئات  هدیـصق  درک  داشنا  هک  یت  _ قو
 ( . ِتاکَرَْبلِاب ِهّللا  ِمْسا  یَلَع  ُموُقَی  ٌجِراخ  ََهلاُحمال 

يوس در ب_ه  ار خ_م ك_ دو  نینزان خ_ رس  داتسیا و  دوخ  كرابم  ياهاپ  يور  رب  تساخرب و  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـض  ح_
، ازیزَع اَرْصَن  ِِهب  انْرُْصناَو  ُهَجَرْخَم  ُهَجَرَف َو  ْلِّجَع  َّمُهّللَا  تفگ ( :  دوب و  هتـشاذگ  رـس  رب  ار  دوخ  تسار  تسد  فک  هکنآ  زا  سپ  نیمز 

 ( . یهتنا

يربک تبیغ  نارود  رد  اعد  ندناوخ 

زا نید  نامیا و  ظفح  تهج  هب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  زا  تلئـسم  عرـضت و  تبیغ ،  تاملظ  رد  دابع  فیلاکت  زا  ه_ف_ت_م _ 
هب ینیلک  يامعن و  خیش  هک  تسا  ییاعد  هلمج  زا  راک  نیا  يارب  هدراو  ياهاعد  ندناوخ  نیملسم و  هقدانز  نطایـش و  تاهبـش  قرطت 

يارب زا  هک  یتسرد  هب  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  هّللادبعوبا  زا  مدینـش  هرارز ك_ه گ_ف_ت :  زا  دنا  هدرک  تیاور  هددعتم  دیناسا 
دسرت و یم  تفگ :  هچ ؟  يارب  زا  متفگ :  سپ  دنک  جورخ  هکنآ  زا  شی  _ت پ_ سا مال غ_ي_ب_ت_ي  _ سلا _ه  یل مئاق ع_
رد دوش  یم  کـش  هک  یـسک  تسوا  رظتنم و  تسا  وا  هرارز !  يا  دوـمرف : هاـگنآ  كراـبم ،  مکـش  هب  دوـخ  تسد  اـب  دوـمرف  هراـشا 
زا _ت و ب_ع_ض_ي  شاذ _ش_ي_ن_ي ن_گ_ نا درم و ج_ شردــپ  هـک  دــنیوگ  یم  مدرم  زا  یــضعب  سپ  شتدـالو ، 

دلوتم هک  دیوگ  یم  یضعب  تسا و  بیاغ  وا  هک  دیوگ  یم  ناشیا  زا  یـضعب  دوب و  _د ك_ه ح_م_ل  يو نا م_ي گ_ _ش_ يا
دنک ناحتما  هک  هتساوخ  دنوادخ  هکنیا  ریغ  رظتنم  تسا  وا  لاس و  ود  هب  شردپ  تافو  زا  شیپ  دش 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 2341 

http://www.ghaemiyeh.com


كرد رگا  موش !  وـت  يادـف  متفگ  سپ  تفگ :  هرارز  نوـلطبم .  دـنتفا  یم  کـش  هب  ناـمز  نیا  رد  سپ  ار ، بوـل ش_ي_ع_ه  ق_
: ار اعد  نیا  ناوخب  سپ  ار  نامز  نآ  يدرک  كرد  رگا  هرارز !  يا  دومرف : منکب ؟  ار  لمع  مادک  ار  نامز  نآ  مدرک 

ْنِا َکَنِّاَف  َکَسْفَن  یْنفِّرَع  َّمُهّللَا  َکِّیِبن  ْفِرْعَا  َْمل  َکَسْفَن  ین  _ْ فِرَّع _ُ َْمل ت ْنِا  َکَّنِا  _َ َ_َك ف ْ_س َ_ف ْ_ن_ي ن فِّر _َ َّم ع _ُ هّللَا ) 
(178  ( .) ینید ْنَع  ُْتلَلَض  ْکَتَّجُح  یْنفِرَُّعت  َْمل  ْنِا  َکَّنِاَف  ْکَتَّجُح  ِیْنفِّرَع  َّمُهّللَا  ْکَتَّجُح  ْفِرْعَا  َْمل  َْکلوُسَر  ِیْنفِّرَُعت  َْمل 

ًهَّیلِها َو ًهَـتیم ج_ یْنتُِمتـال  َّمُـهّللَا  نآ (  زا  سپ  تـسا ،  اــعد  نـیم  شلوا ه_ _ل ك_ه  يو _ت ط_ سا _ي  _يا عد _گ_ر  يد و 
_م و يدر _ر ك_ كذ _ي_ح )  باـتک م_ف_تا تاـقحلم (  رد  ار  نآ  اـم  و  اــعد ، رخآ  اــت  ینَْتیَدـَـه )  ِْذا  َدــَْعب  یبـْلَق  ْغُِزتــال 
 ، هعمج زور  رـصع  زامن  زا  دـعب  هروثءام  هیعدا  زا  دـعب  هدرک  رکذ  ار  نآ  عوب )  ـالا س_ لا  ج_م_ رد (  سوا  س_ي_د ب_ن ط_

زور بیقعت ع_ص_ر  زا  ار  نآ  میدرک  رکذ  هـچنآ  عـیمج  زا  دـشاب  يرذـع  يار ت_و  _ر ب_ گا و  هدو :  _ مر ها ف_ _گ_ نآ
_ت_ي ك_ه م_ا سرد هـب  سپ  ار ، اـعد  نـیا  ینعی  ار ، نآ  دــناوخ  يراذــگ  لــمهم  هـکنآ  زا  نـک  رذــح  ج_م_ع_ه پ_س 
هب نک  دامتعا  سپ  نآ ،  هب  ار  اـم  هدومرف  صوصخم  هک  هلـالج  لـج  _د  نواد زا ف_ض_ل خ_ ار  _ن  يا _ت_ي_م  خا ش_ن_

(179  .) نآ

هبوسنم تاولـص  لیذ  رد  سوا  مال س_ي_د ب_ن ط_ _ب ب_ه ه_م_ي_ن ك_ ير ك_ه ق_ _د : يو ف_ق_ي_ر گ_
هیلع رم  الا  بحاص  ترضح  بناج  زا  هک  دوش  یم  دافتس  نانچ م_ فیرش  مالک  نیا  زا  دنا و  هدومرف  یناهفصا  بارض  نسحلاوبا  هب 

نیا رد  دندروآ  تسد  هب  يزیچ  مالسلا 
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هّللادـبع زا  هدرک  تیاور  قودـص  خیـش  هک  تسا  ییاعد  رگید  و  تسین .  دـع  نا م_س_ت_ب_ _ش_ يا ما  زا م_ق_ ب_با و 
امنهار و هناشن و  نودـب  دـینام  یم  سپ  ههبـش  امـش  هب  دـسر  یم  تسا  دوز  هک  مالـسلا  هیلع  هّللادـبعوبا  دومرف  تفگ :  هک  نانـس  نب 

قیرغ ياعد  تسا  هنوگچ  متفگ :  .ار  قیرغ  ياعد  دناوخب  هک  یـسک  رگم  ههبـش  نآ  رد  دبای و  یمن  تاجن  هدننک و  تیاده  ياوشیپ 
؟

 : ییوگ یم  دومرف 

 : متفگ سپ  َِکنید . )  یلَع  یْبلَق  ْتِّبَث  ِبُولُْقلا  َبِّلَقُم  ای  ُمیحَر  ای  ْ_م_ُن  حَر ُهّللَا ي_ا  ي_ا  ) 

 ( . َِکنید یلَع  یْبلَق  ْتِّبَث  ِراْصبَالاَو  ِبُولُْقلا  َبِّلَقُم  ای  ) 

نم هکناـنچ  وگب  نکل  ار و  راـصبا  بولق و  تسا  بلقم  لـج  زع و  دـنوادخ  _ت_ي ك_ه  سرد ب_ه  دو : _ مر س_پ_س ف_
( ( 180) .َِکنید یلَع  ِیْبلَق  ْتِّبَث  ِبُولُْقلا  َبِّلَقُم  ای  میوگ ( :  یم 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  هثاغتسا  دادمتسا و 

دئاد ما ش_ رد ه_ن_گ_ نآ ج_ن_با  _ه ب_ه  _ت_غ_ثا سا _ت و  نا _ت_ع_ سا داد و  _ت_م_ سا ه_ش_ت_م _ 
زا _ت_ن  ساو هراـچ و خ_ هار  ندـیدن  بناوـج و  فارطا و  زا  هـنتف  تاهبــش و  ندروآ  ور  ضار و  _ ما _ا و  يـال لاو و ب_ _ ها و 

_ي_ه ندــل موـل  _ي_ه و ع_ هـلا تردــق  بـسحرب  باــنج  نآ  هـچ  هـیلب ،  عـفد  هـبرک و  عـفر  ههبــش و  _ش ح_ل  تر ح_ض_
رد زا ن_ظ_ر  ما و  اـناوت و ف_ي_ض_ش ع_ شلوئــسم  تباـجا  اـناد و  اــجره  رد  یــسک  لا ه_ر  _ي_ه ب_ر ح_ نا _ بر

دنداتـسرف دـیفم  خیـش  يارب  هک  یعی  _ قو رد ت_ باـنج  نآ  دوـخ  دـنک و  یمن  هدرکن و  تـل  دو غ_ف_ _يا خ_ _يا عر رو  _ ما
راـبخا زا  زیچ  مل م_ا ه_ي_چ  زا ع_ دو  بئا ن_م_ي ش_ ياـهربخ ش_م_ا و غ_ هب  تسا  طـیحم  اـم  ملع  هک  دـندومرف : موقرم 

یم هب  هک  ییالب  هب  تفرعم  امش و 
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(181) .دسر

هنع هّللا  یضر  موس  بئا  حور ن_ نیسح ب_ن  مساقلاوبا  بانج  زا  ربتعم  دنس  هب  هدرک  تیاور  تبیغ )  باتک  رد (  یـسوط  خیـش  و 
ینعی شتماقتـسا  مایا  رد  لالب  نب  رهاط  یبا  دزن  مت  _ فر پ_س  نآ ،  ریغ  ضیوفت و  رد  ام  باحـصا  دـندرک  فالتخا  تفگ :  هک 
تلهم ار  وا  سپ  هد ،  تلهم  ارم  تفگ :  سپ  مدنامهف ،  وا  هب  ار  فالتخا  نآ  سپ  دـنک  رایتخا  هلطاب  بهاذـم  یـضعب  هکنآ  زا  شیپ 

تر زا ح_ض_ دوـخ  دانــسا  هـب  یثیدــح  دروآ  نوریب  سپ  .وا  دزن  مدر ب_ه  تدوا ك_ ها م_ع_ _گ_ نآ زور  مداد چ_ن_د 
هیلع و هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  ار  نآ  دراد  یم  هضرع  ار ، يرما  یلاعت  يادخ  دومن  هدارا  هاگره  دومرف : هک  مالـسلا  هیلع  قدا  ص_

هیلع نامزلا  بحاص  يوس  هب  دوش  یهتنم  هکنآ  ات  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  کی  کی  و  مالـسلا ،  هیلع  نینم  ؤملاریما  هاگنآ  ملـس  هلآ و 
لج زع و  _د  نواد يو خ_ هب س_ ار  یلمع  دنرب  الاب  هک  هکئالم  دندومن  هدارا  نوچ  ایند و  يوس  هب  دیآ  یم  نوریب  هاگنآ  مالـسلا ، 

زا دیآ  یم  دورف  هچره  سپ  لج  زع و  دنوادخ  رب  دوش  یم  هضرع  هاگنآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  دوش  یم  هضرع 
يو _د ع_ز و ج_ل ب_ه س_ نواد يو خ_ دور ب_ه س_ _چ_ه ب_الا م_ي  نآ _ت و  سا ناشیا  تسد  رب  دـنوادخ  بناج 
(182  .) یمشچ ندز  مه  هب  ردق  هب  لج  _د ع_ز و  نواد زا خ_ زا ن_ي_س_ت_ن_د  _ت و ب_ي ن_ي_ سا نا  _ش_ يا

لقن _ي_ن )  هار باتک ب_ زا (  تاوانملا )  عفد  باتک  رد (  یناث  ققحم  طبس  یکرک  یتفم  نی  و س_ي_د ح_س_
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هک یکلم  تسین  دـیامرف : یم  بانج  نآ  مدینـش  تفگ :  هک  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ترـضح  زا  هزمح  یبا  زا  دومن  تیاور  وا  هک  هدرک 
دراد یم  ضورعم  سپ  مالسلا ،  هیلع  ماما  هب  دیامن  یم  ادتبا  هک  _ نآ ير م_گ_ر  _ ما ره  تهج  هب  دتسرفب  نیمز  هب  ار  وا  دنوادخ 

رد و  _ت .  سا رما  نیا  بحاص  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  بناج  زا  هکئـالم  ددرت  لـحم  هک  یتسرد  مه  هب  باـن و  نآ ج_ رب  ار  نآ 
نوچ هک  وا  هب  دومرف  ملس  هلآ و  هیل و  هّللا ع_ یل  اد ص_ لو خ_ _ سر _ت ك_ه  سا يزار  _يا ش_ي_ فولاو _ با خ_ب_ر 
هانپ تسا و  سردایرف  وا  دبای و  یم  رد  ار  وت  وا  هک  مالـسلا  هیلع  تجح  ترـضح  هب  نک  هثاغتـسا  يدـش پ_س  راتفرگ  هدـنامرد و 

(183) .دنک هثاغتسا  وا  هب  هک  سک  ره  يارب  زا  تسا 

نامز رد  مدرک  يدیدش  بت  تفگ :  هک  هلیمر  زا  دـنا  هدرک  تیاور  رئاصب )  رد (  راف  و ش_ي_خ ك_ش_ي و ش_ي_خ ص_
ار يز  _م چ_ي_ ناد هـعمج و گ_ف_ت_م ن_م_ي  زور  رد  یتفاـی  یتـفخ  دوـخ  سفن  رد  سپ  مالـسلا  هـیلع  نـینم  ؤـملاریما 

بقع رد  مـــــنک  زاـــــمن  مز ي_ع_ن_ي غ_س_ل ك_ن_م و  _ ير دو ب_ _ي ب_ر خ_ بآ _ك_ه  نآ زا  ب_ه_ت_ر 
دمآرب ربنم  يالاب  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاری  _ ما نو  دجسم پ_س چ_ هب  مدمآ  هاگنآ  مدرک  نینچ  سپ  مالـسلا ،  هیلع  نینم  ؤملاریما 

_ل خاد دو و  _ع_ت ن_م_ جار مـال م_ _ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ ملار _ي_ ما نوـچ  سپ  دوـمن  تدواـعم  نم  هب  بت  نآ 
سپ یتـیاور (  هب  و  وـت ، زا  یـضعب  هـک  ار  وـت  مدـید  هـلیمر !  يا  دوـمرف : نآ ج_ن_با ،  مد ب_ه  _ل ش_ خاد ق_ص_ر ش_د 

هیلع نینم  ؤملاریما  نم  هب  دش  تفتلم 
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_م هرد رد ب_ع_ض_ي  _ت  _ض_يا عا زا  مد ك_ه ب_ع_ض_ي  _ يد ار  وت  هک  دوب  هدـش  هچ  هلیمر !  يا  دوـمرف : مالـسلا 
زاـمن رب  تبغر  رد  تشاداو  ارم  هچنآ  مدوـب و  نآ  رد  هک  ار  دوـخ  تلاـح  باـنج  نآ  يارب  مدرک  پ_س ن_ق_ل  .د )  م_ي ش_

هب اـم  میوش  یم  ضیرم  هکنآ  رگم  دوـش  ضیرم  هک  ینم  ؤـم  تسین  هلی !  _ مر يا  دو : _ مر پ_س ف_ نآ ج_ن_با ،  ع_ق_ب 
هکنآ رگ  _ا ن_م_ي ك_ن_د م_ عد وا و  نزح  تـهج  هـب  میوـش  یم  نوزحم  هـکنآ  رگم  دوــش  یمن  نوزحم  وا و  ضرم  تـهج 

ؤملاریما ای  بانج  نآ  هب  مت  پ_س گ_ف_ وا ، يار  مینک ب_ یم  اـعد  هکنآ  رگم  دوش  یمن  تکاـس  وا و  يارب  مییوگ  یم  نیمآ 
_ت ك_ه ب_ا ج_ن_با سا _ي  نا يار ك_س_ _م_ت ب_ حر فــطل و م_ نـیا  موــش  وــت  يادــف  مالــسلا  هــیلع  نــینم 

بیاـغ هلیمر !  يا  دوـمرف : دـنا ؟ نیمز  فارطا  رد  هـک  یناـس  لا ك_ زا ح_ ار  هد م_ خ_ب_ر  _ن ق_ص_ر ، يا رد  _د  ناو ت_
(184  .) نآ برغم  رد  هن  نیمز و  قرشم  رد  ینم  ؤم  ام  زا  دوش  یمن  ای  تسین 

قداص رقاب و  بان  زا ج_ دنا  هدرک  تیاور  رایسب  ياهدنس  هب  نارگید  دیفم و  خیـش  راف و  قود و ص_ و ن_ي_ز ش_ي_خ ص_
دناد یم  هک  دشاب  یملا  نآ ع_ رد  _ك_ه  نآ ار م_گ_ر  نیمز  دراذگ  یمن  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  دـندومرف : هک  مالـسلا  مهیلع 

و ار ، )  نآ  دزادنا  یم  یتیاور (  هب  ار و  ناشیا  دنادرگ  یم  رب  ار  يزیچ  دـندرک  دایز  نینم  ؤم  رگا  سپ  نیمز ،  رد  ار  ناصقن  هدایز و 
رب دش  یم  طلتخم  دوبن  نینچ  رگا  و  ناشیا ،  يارب  دنک  یم  مامت  دندرک  _ر ك_م  گا
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(185  ( .) دش یمن  هتخانش  لطاب  زا  قح  یتیاور (  هب  و  ناشیا ،  روما  نیملسم 

تاجاح ندش  هدروآرب  هخسن 

یم روکذم  هچنآ  دشاب  یتجا  ار ح_ _ه  كر هک ه_ تسا  يورم  يراوزبس  هاجنلا )  حیتافم  یـسلجم و (  رئازلا )  ت_ح_ف_ه  رد ( 
دد و م_ه_ر دزاد ي_ا ب_ب_ن_ مــال ب_ي_ن_ _ سلا _ه_م  یل هـمئا ع_ روــبق  زا  یکی  رد  يا و  هــعقر  رد  دــسیونب  دوــش 

قیمع یها  ير ي_ا چ_ رد ن_ه_ دراذ و  نآ گ_ نا  رد م_ي_ ار  نآ  دزا و  ار گ_ل س_ _ي  ك_ن_د و خ_كا پ_كا
.دوش یم  تجاح  ندروآرب  یلوتم  هسفنب  وا  دسر و  یم  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  هب  دزادنا  یبآ  ریدغ  ای 

هروکذم هعقر  هخسن 

اریجَتْسُم یب  َلََزن  ام  ُتْوَکَش  اثیغَتْـسَم َو  َْکیَلَع _  ِهّللا  ُتاوَلَـص  َيالْوَم _  ای  َ_ُْتب  َ_ت _ي_ِم ك حَّرلا _م_ِن  حَّرلا ِهّللا  ْ_ِم  ِ_س ب ) 
يدـْنِع ِهّللا  ِهَمِْعن  َریطَخ  َرَّیَغ  یّبـُل َو  َضَْعب  ینبََلَـس  يرْک َو  _ِ َلا ف _ طَا یبـْلَق َو  َلَغْـشَا  ینَمَهَد َو  دـَْق  ٍْرمَا  ْنِم  َکـِب  َُّمث  َّلَـج  َّزَع َو  ِهّللاـِب 
ِِهلُّمَحَت یف  ین  _َ نا یتَلیح َو خ_ ِهِعافِد  ْنَع  ْتَزَجَع  ُمیمَْحلا َو  ََّیِلا  ِِهلاْبقَا  یئارَت  َدـْنِع  یِّنِم  َءَّرَبَت  ُلیل َو  _َ خـْلا ِهِدوُرُو  ِلَّیَخَت  َدـْنِع  ینَمَلْـسَا 

ِ_ِه _عا فِد ْ_َك ف_ي  َیل _َ ْ_ِه َو ع َیل _َ ُهُؤا ع َ_ن_ َّل ث _َ ِهـّلل ج ِهَلَئـْـسَْملا  یف  ُْتلَکَّوَـت  َکــَْیِلا َو  ِهـیف  ُْتاـَـجَلَف  یتَّوــُق  يْربـَـص َو 
ِیف ِهَعِراـسُْملا  ِیف  ِ_َك  ِ_ق_ا ب ثاو ِرو  _ُ مُـالا ِکـِلا  _ي_ِر َو م_ بْدَّتلا ِّیلَو  َنیَملاـعلا  ِّبَر  ِهـّللا  َنـِم  َکـِناکَِمب  اــْملِع  ّ_ي  َ_ن ع

یّنَظ َو ِقیقْحَِتب  ٌریدَـج  َيالْوَم  اـی  َْتنَا  یلْؤُس َو  یئاـطْعِِاب  َكاـِّیا  یلاـعَت  َكَراـبَت َو  ِهِتَتباـجِال  اـنّقَیَتَم  يْرمَا  یف  ُهُؤاـنَث  َّلَـج  ِْهَیِلا  ِهَعاـفَّشلا 
یل َْربَصال  ِِهلْمَِحب َو  یل  َهَقاط  امیف ال  دربب ( ) ار  دو  تجاح خ_ مان  اذک  اذـک و  ياج  هب  و   ( ) اذَـک اذَـک َو  ِْرمَا  یف  َکیف  یلَمَا  ِقیدْـصَت 

ای یِنثغَاَف  َّلَج  َّزَع َو  ِهّلل  یتَّلا  ِتابِجاْولا  ِیف  یطیْرفَت  ِیلاْعفَا َو  ِحیبَِقب  ِِهفاع  _ْ ضَال َُهل َو  اّقِحَتْسُم  ُْتنُک  ْنِا  ِْهیَلَع َو 
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ِفـَـلَّتلا َو ِلـوـُل  _ُ َلــْبَق ح يْرمَا  یف  َّلـَـج  َّزَع َو  ِهــّلل  َهَلَئـْـسَْملا  ِمِّد  _َ َ_ِف َو ق هَّللا ْ_َد  ِ_ن ْ_َك ع َیل _َ ِهــّللا ع ُتاوــَل  _َ َيــالْو ص _َ م
ُْریَخ ِلام َو  الاُغُوُلب  ِهیف  اـبیرَق  اـْحتَف  ازیزَع َو  ارْـص  _َ یل ن ِِهلـالَج  َّلَـج  َهّللا  ِلَئْـسَا  َّیَلَع َو  ُهَمْعِّنلا  ِتَطََـسب  َکـِبَف  ِءادـْعَالا  َ_ِه  َ_م_تا ش
ِیف ُلیکَْولا  ْمِعن  یبْسَح َو  َوُه  ٌلاّعَف َو  ُءاشَی  اِمل  ُهُؤانَث  َّلَج  ُهَّنِا  ٍلاح  ِّلُک  یف  اهُّلُک  ِفِواخ  _َ ْملا ِ_َن  ُْنمَالا م ِلامْعَالا َو  ُمِیتاوَخ  يدابَْملا َو 

 ( .ِلاْملا ِءَْدبَْملا َو 

نب دّمحم  وا  دلو  ای  يورمعلا  دیع  نامثع س_ ای  دیامن  ترـضح  يالکو  زا  یکی  رب  دامتعا  دیآرب و  ریدـغ  ای  رهن  نآ  يالاب  رب  هاگنآ 
: دیوگب دیامن و  ادن  ار  تعامج  نآ  زا  یکی  يرمسلا و  دّمحم  نب  یلع  ای  حور  نب  نیسح  ای  نامثع 

ٌقوُزْرَم ِهّللاَدـْنِع  ُّیَح  کَّنَا  ِهّللا َو  لیبَس  ِ_َك ف_ي  _تا فَو َّنَا  َ_ُد  ْ_ه شَا ْ_َك  َیل _َ ٌمال ع _َ ٍنال س _ُ ْ_َن ف َنـال ب _ُ ي_ا ف ) 
ُنیمَالا ُهَقِّثلا  َْتنَا  ِْهَیِلا َو  اهْمِّلَسَف  مالـسلا  هیلع  ان  الْوَم  یِلا  یتَجاح  یتَْعقُر َو  ِهِذ  َّلَج َو ه_ َّزَع َو  ِهّللاَْدنِع  ََکل  یتَّلا  َِکتایَح  یف  َُکْتبَطاخ 

(186 ( .)

.دوش یم  هدروآرب  وا  تجاح  هک  دزادنا  ریدغ  ای  هاچ  ای  رهن  رد  ار  هتشون  سپ 

رد _چ_ه  نا مظعم چ_ن_ صخـش  راـهچ  نآ  هـک  دوـش  یم  دافتـسم  نـینچ  فیرـش  ربـخ  نـیا  زا  دـیامرف ]: یم  يروـن  ثدـحم   ] و
رد تاعیقوت ،  غالبا  باوج و  نتفرگ  عاـقر و  جـئاوح و  ضرع  رد  باـنج  نآ  اـیاعر و  ناـیم  دـندوب  هطـساو  يرغـص  غ_ي_ب_ت 

گرز م_ف_ت_خ_ر و _ن م_ن_ص_ب ب_ يا هـــب  دنتــــسه و  باـــنج  نآ  نویاـــمه  باــــکر  رد  زین  يربـــک  تـــبیغ 
راطقا زا  يرطق  ره  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  معن  لضف و  مرک و  دوج و  ناسحا و  ناوخ  هک  دش  مولعم  _د پ_س  نزار _ فار س_
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هدرتسگ و ناریح  هتـشگرس و  نادان و  ری و  هد و م_ت_ح_ _ نا _ ماو هدـنامرد و گ_م گ_ش_ت_ه و  ناـشیرپ  ره  يارب  ضرا 
_ت سا ناداـن  رگا  تریرــس  صـالخا  تیوـی و  يافــص  اـب  مزع  تجاـح و  رارطــضا و  قدــص  اـب  ماـع  شعراـش  زاـب و  نآ  باــب 

دنشوپ شتیفاع  سابل  تسا  ضیرم  رگا  دنناسر و  شهار  هب  تسا  هدشمگ  رگا  دنشخب و  شمل  _ت ع_ بر ش_

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هینوئش  روضح  هینءاش و  تبیغ 

هراشا

تر _ن_ك_ه ح_ض_ يا ماقم و  نیا  رد  دوصقم  هجیتن  دوش  یم  ادیوه  رهاظ و  هتشذگ  صـصق  تایاکح و  ریـس و  زا  هکنان  چ_
فشک رب  رداق  ایا و  _ عر لا  _ر ب_ر ح_ ظا دا و ن_ نا ع_ب_ رد م_ي_ _ر  ضا مال ح_ _ سلا _ه  یل الا م_ر ع_ _ب  حا ص_

مزاول و زا  هد و  لز ن_ش_ _ت_ش ع_ فال زا م_ن_ص_ب خ_ مدرم  زا  رتس  تبیغ و  تهج  هب  ایافخ  رارـسا و  رب  ملاع  ایالب و 
_ش ع_ج_ز ب_ه ه_م يو _ي_ه خ_ نا _ بر تردـــــق  زا  هدیـــــشکن و  تــــسد  دوـــــخ  هــــی  _ هــــلا _ت  سا _ ير بادآ 
هب يزیچ  شـشوک  هدید و  هار  زا  هکنآ  یب  دنک  هداتفا  لد  ردنا  هک  تالک  _د ح_ل م_ش_ هاو _ر خ_ گا هد و  _ي_ نا _ سر ن_
نآ دز  نآ و ن_ رد  شدرد  ياود  _ي ك_ه  مـلا نآ ك_ت_با ي_ا ع_ ار ب_ه  شلد  _ت  ساو _ر خ_ گا دــناسر و  اـجنآ 

دزوـمآ و وا  هـب  شــضرم  ياود  باوــخ  رد  یهاــگ  دــنک و  مـیلعت  شیاــعد  یهاــگ  دــن  _ق ك_ _ل و ش_يا _ت م_يا سا
رار و _ط_ ضا باـبرا  هک  هدـش  رایـسب  هچ  تماـما  هب  رارقا  ءـالو و  قدـص  اـب  هـک  هدـش  هد  هد و ش_ن_ي_ _ يد _ن_ك_ه  يا
_ن يا ندو  اراد ب_ هوال ب_ر  دـندیدن ع_ تیلب  فشک  تباجا و  رثا  دـندمآرب و  تیاکـش  هبـال و  زجع و  ماـق  رد م_ _ت  جا ح_

_د ناد ار م_ض_ط_ر م_ي  دو  _ت ك_ه خ_ سا رارطضا  رد  هابتشا  تهج  زا  ای  ابلاغ  ار  لوبق  اعد و  عناوم  رطض  م_
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عاجرا شملاع  هب  هک  هیلمع  ماکحا  هب  لهاج  لثم  دنا  هدنایامن  نآ  هب  ار  شهار  دـناد و  یم  ریحتم  هتـشگ و  مگ  و ن_ي_س_ت و 
یثداوح اما  و  هک ( :  دومرف  موقرم  بوقعی  نب  قاحـسا  لـیا  باو م_س_ رد ج_ _ت ك_ه  سا كراـبم  عیقوت  رد  هچناـنچ  دومرف ؛

نم اهامـش و  رب  دنتـسه  نم  تجح  ناشیا  یتسرد  هب  اـم  ثیداـحا  ناـیوار  هب  اـهنآ  رد  دـینک  هعجارم  سپ  دـهد  يور  اـم  هب ش_ هک 
 ( . ناشیا رب  میادخ  تجح 

رد وا  هب ك_ت_با  اـی  دـشاب  ترفاـسم  ترجاـهم و  هب  دـنچره  دـسرب  ملاـع  هـب  شت  _ سد _ل  ها _ي ك_ه ج_ مادا پ_س م_
ریحت ههبــش و  عـفد  لــک و  _ي ك_ه ح_ل م_ش_ مـلا _د و ه_م_چ_ن_ي_ن ع_ وا م_ض_ط_ر ن_ب_شا ما  _ك_ حا

یگدـنز و بابـسا  هکنانآ  دـشاب و  هد ن_ _ نا _ مرد _ز و  جا دـنک ع_ عامجا  تنـس و  باـتک و  صوصن  رهاوظ و  زا  دـناوت  ار  دوخ 
راصتقا عرـش  رد  حودمم  رادقم  نآ  _د و ب_ر  ندر نور ب_ _ي_ه ب_ي_ عر نیزاوم ش_ هیهلا و  دودـح  زا  ار  شیوخ  شاعم 
يدراوم زا  اذکه  دشابن و  رطضم  نآ  رب  تسین  قلعم  شیعت  ماوق  هچنآ  زا  یض  _ت_ن ب_ع_ شاد تهج ن_ هب  دندومنن  تعانق  و 

رد _ر  گا .دوـش و  یم  رهاـظ  نآ  فـالخ  هناـقداص  لـمءات  زا  سپ  دـنیب و  رطــضم  زجا و  ار ع_ _ش_ت_ن  يو _ي خ_ مدآ هـک 
_د وا ن_ب_شا _ت  _با جا رد  ما ك_ل  حال ن_ظ_ وا ي_ا ص_ حـال  _د ص_ _د ش_يا قدا ب_شا رار ص_ _ط_ ضا

تباجا هدعو  ار  يرطـضم  ره  هچره  دشابن  وا  تباجا  رد  لک  ماظن  حالـص  ای  وا  حالـص  دیاش  دشاب  قداص  يرطـضم  _ه ه_ر  چر ه_
رد روهظ  روضح و  مایا  رد  دننک و  تباجا  ار  رطـضم  ره  هکنآ  هن  دنکن  شیافلخ  ای  یلاعت  يادـخ  زج  ار  رطـضم  تباجا  یلب  دـنادن ،

هنیدم و
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دندرک یم  لا  ؤس  هک  دوب  رایس  دندوب و ب_ ابلاغ  نیبحم  نایلاوم و  زا  نیزجاع  نیرطـضم و  فانـصا  همه  زا  نآ  ریغ  هفوک و  هکم و 
شرار _ط_ ضا _ع  فر وا  _ن_د و  هد وا  _ت ب_ه  ساو ره چ_ه خ_ نامز  ره  رد  زجاع  ره  هک  دوبن  ناـنچ  دـش  یمن  تباـجا  و 

الب و باحـصا  هلیزج  همیظع و  ياهباوث  اهرجا و  _ت_ن  شادر ما و ب_ لال ن_ظ_ _ خا ثرو  _ن م_ يا چ_ه  _ن_د ؛ ن_م_يا
رد ار  ناـشیا  ياهندـب  تشوگ  شاـک  وزرآ ك_ن_ن_د ك_ه  از  زور ج_ رد  نآ  هد  _ ها زا م_ش_ هک ب_ع_د  تسا  بئاـصم 
اب تادوجوم  تایئزج  تارذ و  هب  طیحم  ملع  قلطم و  يانغ  هلماک و  تردـق  نآ  اب  یلاـعت  يادـخ  دـندوب و  هدـیرب  ضارق  اـب م_ اـیند 

(187  .) هدرکن نینچ  دوخ  ناگدنب 

حیضوت

ثدـحم هیقف  دنـس  دیـس  هتـشاگن  هـچنآ  زا  يرـصتخ  _ت_ف_ا م_ي ك_ن_ي_م ب_ه م_ كا _ن ف_ص_ل  يا رد  و م_ا 
نآ و  نیدـحوملا )  هیافک  باـتک (  رد  هدـقرم _  هّللا  رون  يرون _  یلیقع  لیعامـسا  دـی  _ا س_ قآ مو  _ حر رد م_ _ قلا _ل  یل ج_

دوصقم تسا و  رارق  نیا  زا  لامجا  وحن  هب  هیمتح  تامالع  اـما  هیمتح ؛  ریغ  تاـمالع  هیمتح و  تاـمالع  تسا :  مسق  ود  رب  تاـمالع 
 : تسا يرکذ  بیترت 

يزیرنوخ و ف_ت_ن_ه وا  سحن  دوجو  هب  دـیامن و  _ي_ت  هولا _يا  عدا نو  _ عـل نآ م_ و  _ت ،  سا لا  _ جد جور  خ_ لوا _ 
نای رد م_ وا  تسا و چ_ش_م چ_پ  حوسمم  هدـیلام و  وا  مشچ  کی  هک  دوش  رهاـظ  راـبخا  زا  دـش و  دـهاوخ  _ع  قاو ملا  رد ع_

را _ت و ب_س_ي_ سا _ع  قاو وا  ناـیم چ_ش_م  رد  ینوـخ  هچراـپ  دــشخرد و  یم  هراتــس  دــننام  هدــش و  عـقاو  وا  یناـشیپ 
رایسب بیرغ و  تئیه  بیجع و  لکش  _ن_د و  مو گرز و ت_ن_ ب_
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يدیفس هوک  وا  رس  تشپ  رد  تسا و  نان  هوک  هک  دروآ  یم  مدر  رظن م_ هب  هک  تسا  هایس  یهوک  وا  شیپ  رد  تسا و  رحـس  رد  رهام 
نیطایـش و یلْع و  الا  ُمُکُّبَر  اَنَا  یئاـِیلْوَا  دـنک  یم  داـیرف  تسا و  يراـج  فاـص  ياـهبآ  هک  دروآ  یم  مدرم  رظن  هب  رحـس  زا  هک  تسا 
دـنیامن و عاـمتجا  وا  رــس  رب  اـنز  دـالوا  هرفک و  هـنهک و  هرحــس و  نـی و  _ق_ فا _ي_ن و م_ن_ مـلا زا ظ_ نا  _ش_ يا هدر  م_
_ا و هزا عاو س_ _ نا فدورا و  _ مز دوـع و م_ زا  ینغت  بـعل و  وـهل و  تـالآ  تاـمغن و  عـیمج  هـب  هـتفرگ و  ار  وا  فارطا  نیطاـیش 

نآ ن_غ_م_تا لو ب_ه  ار م_ش_غ_ وا  نیع  _ بوـل ت_با _د ك_ه ق_ نو لو م_ي ش_ _ط_ه_ا م_ش_غ_ بر ب_
ناشیا همه  هک  دنروآرد  هولج  نانچ  نادرم  نانز و  زا  لوق  _ علا را ض_ع_ف_ءا  _ظ_ نا رد  _ن_د و  نا م_ي ن_م_يا _ حـلا و 

رد همه  قلخ  هک  ایوگ  دنونشب  ار  ابرلد  ياهادص  ناحلا و  تامغن و  نآ  هک  دنور  یم  وا  رـس  بقع  زا  قلخ  همه  دنروآ و  صقر  هب  ار 
اد خ_ لو  _ سر _ك_ه  نآ _ت  سا _ه  ما _ ماو _ با _ت  ياور رد  و  _ن_د  ب_شا م_ي  م_س_ت_ي  و  س_ك_ر 

دوخ نهد  بآ  ار ب_ب_ي_ن_د  لا  _ جد ه_ر م_ؤ م_ن_ي ك_ه  _د : ندو _ مر مل ف_ هلآ و س_ _ه و  یل هّللا ع_ یل  ص_
نآ نوچ  .دـنکن  رثا  وا  رد  هک  نو  _ عل نآ م_ _ع س_ح_ر  فد تهج  هب  دـناوخب  ار  دـمح  هکراـبم  هروس  دزادـنیب و  وا  يور  رب  ار 
نآ هرخالاب  دوش  عقاو  گنج  مالـسلا  هیلع  مئاق  رکـشل  وا و  نای  _د و م_ بو ن_م_يا _ شآ هنتف و  زا  رپ  ار  ملاع  دوش  رهاظ  نوعلم 

مالسلا هیلع  میرم  نب  یسیع  تسد  هب  ای  مالسلا  هیلع  یهلا  تجح  ترضح  كرابم  _ت  سد هب  نوعلم 
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(188) .دوش هتشک 

_ث يد رد ح_ و  تـسا ،  تاــیمتح  نآ  هـکنآ  رب  دراد  تلــالد  يرایــسب  راــبخا  هـک  تـسا  ینامــسآ  ءادــن  هــحی و  ص_ مود _ 
تر ح_ض_ دو : _ مر ترضح ف_ نآ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـض  زا ح_ هّللا  _م_ه  حر م_ف_ض_ل ب_ن ع_م_ر 

زا دو  _د ش_ نـل _ت_با ب_ فآ نو  ددرگ و چ_ رهاـظ  هـبعک  هناـخ  بناـج  رد  دوـش و  لـخاد  هـکم  رد  مالـسلا  هـیلع  مـئا  ق_
نا _م_ سآ و  _ي_ن  مز _ل  ها ه_م_ه  ك_ه  ك_ن_د  اد  ن_ يدا  م_ن_ _ت_با  فآ صر  ق_ پ_ي_ش 
هّللا یل  ّ_د ص_ لآ م_ح_م يدــهم  نـیا  هـک  دیــشاب  هاــگآ  قیــال !  هور خ_ يا گ_ _د : يو _د و م_ي گ_ نو ب_ش_ن_

هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تر  شد ح_ض_ ما و ك_ن_ي_ه ج_ ار ب_ه ن_ وا  _ت .  سا مل  هلآ و س_ _ه و  یل ع_
نب یـسوم  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  یلع  نب  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  شراوگرزب  ردـپ  هب  ار  وا  كرابم  بسن  دـیامن و  دای  ملس 

هب ار  راوـگرزب  نآ  بسن  ناـنچ  دـناسر و  یم  مالـسلا  مهیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نـب  نـی  _س_ حـلا نـب  یلع  نـب  دّـمحم  نـب  رفعج 
وا اب  هک  دـیو  سپ ب_گ_ دنونـشب ؛ ملاع  برغ  ات  قرـش  زا  مدرم  همه  هک  دـنک  ناـیب  وا  نیر  _ ها _ءا ط_ بآ مار  _م_ءا ك_ سا

دنیوگ نج  يابجن  سنا و  يابقن  هکئالم و  سپ  .دش  دیهاوخ  هارمگ  هک  دییامنن  وا  مکح  تفلاخم  دـیبای و  تیادـه  ات  دـییامن  تعیب 
هیرق اهرهش و  زا  دنونشب  ار  ادن  نآ  نوچ  قئالخ  نآ  زا  سپ  _م ،  يدر _ت ك_ _عا طا میدینش و  ادخ ، يوس  هب  هدنناوخ  يا  کیبل 

بیرق نوچ  دنسرب و  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  دنروآ و  همظعم  هکم  هب  يور  ملاع  برغم  ات  قرـش  زا م_ _ا  ها _ يرد اهارحـص و  اه و 
دوش باتفآ  بورغ  هب 
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زا هسبنع  نب  نامثع  وا  تسا و  هدش  دراو  سبای  يداو  رد  امش  راگدرورپ  نامدرم !  هورگ  يا  هک  دیامن  دایرف  ناطیش  برغم  فرط  زا 
هار هک گ_م_ دـییامنن  تفلاخم  وا  اـب  دـیبای و  تیادـه  اـت  دـییامن  تعیب  وا  اـب  تسا  نایفـس  یبا  نب  هیوا  نب م_ع_ دـیزی  نادـنزرف 

لالض کیکشت و  لها  ناقفانم و  دنیامن و  بیذکت  ار  وا  سنا  نج و  يابج  _ه و ن_ق_ب_ا و ن_ کئال پ_س م_ _د ، يو ش_
.دش دنهاوخ  هارمگ  ادن  نآ  هب  ناهارمگ  و 

هک تسا  مالـسلا  هیلع  هّللا  هجح  روهظ  زا  لـبق  اد  نآ ن_ دو ك_ه  _ر ش_ ها نا ظ_ _م_ سآ زا  _گ_ر  يد ياد  و ن_ي_ز ن_
هک تسا  ناـضمر  هاـم  موـس  تسیب و  رد ش_ب  ءاد  نآ ن_ دو و  _ع ش_ قاو دـیاب  هتبلا  هک  تسا  هیمتح  مئـالع  دادـع  رد  مه  نآ 
 ) هک دنک  ادن  دـنلب  زاوآ  هب  هک  تسا  لئیربج  يدانم  نآ  دینـش و  دـنهاوخ  ار  ادـن  نآ  ملا  بر ع_ ات غ_ قرـش  زا  نیمز  نینکاس  همه 
 ) هک دنونـشب  سک  همه  هک  دنک  ادـن  نامـسآ  نیمز و  نایم  رد  زور  طسو  رد  زین  ناطیـش  و  ِِهتَع . )  ٍیِّل َو ش_ي_ _َ َ_َع ع ُّق م _َ حـْلَا

(189  ( .) ِِهتَعیش َناْمثُع َو  َعَم  ُّقَْحلَا 

دب تسا  يدرم  نآ  تسا و  ماـش  هکم و  نیباـم  رد  هک  فلع  بآ و  یب  ناـبایب  ینعی  سباـی ،  يداو  زا  تسا  ینایفـس  جورخ  موـس _ 
تـسا هیواعم  نب  _د  يز دالوا ي_ زا  _ت و  سا نب ع_ن_ب_س_ه  نامثع  وا  مسا  مش و  قرزا  هناـشراهچ و  ور و  هلبآ  تروص و 

نیرـسنق ندرا و  نـی و  _ط_ سل _ش_ق و ح_م_ص و ف_ مد دو ك_ه  یم ش_ فرـصتم  ار  گرزب  رهــش  جـنپ  نوـعلم  نآ  و 
نآ زا  سپ  تسا ، 
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داد و وا ب_ه س_م_ت ب_غ_ _ك_ر  شل زا  يرا  _ت_د و ب_س_ي_ سر فار م_ي ف_ _ طا هــــب  رایــــسب  رکـــــشل 
دنیامن یم  تاـحف  نآ ص_ رد  را  _ي ب_س_ي_ ترا و ب_ي ح_ي_يا دـمآ و ق_ت_ل و غ_ _ن_د  هاو _ه خ_ فو ك_

ماش بناج  هب  ار  دوخ  رکـشل  زا  هصح  کی  نآ  زا  دعب  دوش و  عقاو  را  نادر ب_س_ي_ فرـشا ق_ت_ل م_ فجن  هفوک و  رد  و 
هـس دنـسر  هنیدم  هب  نو  هر و چ_ _ن_ه م_ط_ه_ يد _ب م_ نا ار ب_ه ج_ نآ  زا  _د و ي_ك ق_س_م_ت  هناور ن_م_يا
نآ اما  دنسرن و  هکم  هب  نکل  دنوش و  هناور  هکم  تمس  هب  نآ  زا  دعب  دنروآ و  دراو  رایـسب  یبارخ  دنیام و  ما ن_ زور ق_ت_ل ع_

میانغ دنیامن و  كاله  ار  اهنآ  مامت  دـنبای و  رفظ  اهنآ  هّللا ب_ر  هجح  ترـضح  رکـشل  هار  نیب  رد  دـنور و  ماش  بناج  هب  هک  هصح 
نایعیش ناتـسود و  هب  هبـسنلاب  اصوصخ  دوش  میظع  رایـسب  دالب  فارطا  رد  نوعلم  نآ  هن  .دنوش و ف_ت_ فرـصتم  هیلکلاب  ار  اهنآ 

نا _ت_ سود زا  رفن  کی  رس  سک  ره  هک  دنک  ادن  وا  يدانم  هکنآ  مال ح_ت_ي  _ سلا _ه  یل بلا ع_ _ي ط_ با یل ب_ن  ع_
رگید لا ي_ك_ زا ح_ _ي_ا  ند لا  تهج م_ هب  مدرم  سپ  دریگب ، مهرد  رازه  درواـیب  ار  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  یل ب_ن  ع_

 . تسا مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ناتسود  زا  وا  هک  دهد  ربخ  هیاسمه  زا  هیاسمه  دنهد و  ربخ 

ار یکلم  یلاعت  قح  تسا  هنیدم  هکم و  نیبام  هک  دنسر  ءادیب  نیمز  هب  نوچ  دنور  هکم  بناج  هب  هک  رکـشل  زا  تمـسق  نآ  هلمجلاب : 
هب هک  رکشل  نآ  عیمج  سپ  رب ، ورف  دو  ار ب_ه خ_ نانیعالم  نیا  نیمز  يا  دنک  یم  دایرف  نیمز و  نآ  رد  دتسرف  یم 
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دنردارب رگیدم  ود ن_ف_ر ك_ه ب_ا ه_ _د م_گ_ر  نور ور  _ي_ن ف_ مز هحلسا ب_ه  نابسا و  اب  دنـسر  یم  ازه  دصیس 
هب ورب  تسا  ریـشب )  هک (  دنیوگ  یم  یکی  هب  دننادرگ و  ار ب_ر م_ي  نا  _ش_ يا _ه_يا  ترو هکئالم ص_ هک  هینهج  هفیاط  زا 

تسا _ر )  يذ ن_ ار ك_ه (  ير  _گ_ يد ینایفس و  رکشل  تکاله  هب  ار  مالسلا  هیلع  رم  الا  بحاص  ترـضح  هد  تراشب  هکم و 
ینایفـس نوچ  .دـندرگ  هناور  ماش  هکم و  بناج  هب  رفن  ود  نآ  سپ  ار ، وا  ناسرت  هد و ب_ ربخ  ینایفـس  هب  ماش و  هب  ورب  دـنیوگ  یم 
مالسلا _ه  یل مئا ع_ ترضح ق_ نوچ  دروآ و  دراو  رایسب  یبارخ  اجنآ  رد  دنک و  تکرح  هفوک  باج  هب  ماش  زا  دونشب  ار  ربخ  نیا 

رد ار  وا  _ت_د و  سر وا ف_ زا ع_ق_ب  _ك_ر  شل ترــضح  سپ  ددرگرب  ماـش  هـب  دـنک و  رارف  نوـعلم  نآ  دـسر  هفوـک  هـب 
(190) .دینادرگ منهج  دراو  ار  شدیلپ  حور  هدیرب و  ار  وا  سحن  رس  دنروآ و  لتق  سد ب_ه  _ق_ ملا هر ب_ي_ت  ص_خ_

(191) .دش رکذ  هک  ءادیب  رد  تسا  ینایفس  رکشل  نتفر  ورف  مراهچ _ 

نیبام رد  مالـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  زا  _ت  سا ير  نآ پ_س_ و  _ت ،  سا _ي_ه  كز ق_ت_ل ن_ف_س  پ_ن_ج_م _ 
(192  .) ماقم نکر و 

جور نـیوزق خ_ مـلید و  فرط  زا  هـک  تـسا  یتروــص  شوــخ  ناوــج  نآ  تــسا و  ینــس  جور س_ي_د ح_ خ_ ش_ش_م _ 
ك_ه ار ، ّ_د  لآ م_ح_م _ي_د  سر دا  _ ير دا ك_ن_د ك_ه ب_ه ف_ _ ير _د ف_ نــل زاوآ ب_ _د و ب_ه  ن_م_يا
دـشاب و مالـسلا  _ه  یل نسح م_ج_ت_ب_ي ع_ ماما  ترـضح  دالوا  زا  ارهاظ  ینـسح  دیـس  نیا  .دـنبلط و  یم  يرای  زا ش_م_ا 

دوخ سفن  رب  توعد  دیامنن و  لطاب  رب  يوعد 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 2356 

http://www.ghaemiyeh.com


دومن دـهاو  تیودـهم ن_خ_ تباین و  توعد  دـشاب و  قح  نید  عبات  مالـسلا و  مهیلع  رـشع  ینثا  همئا  صلخ  نایعیـش  زا  هکلب  دـنکن 
یلـص نییبنلا  متاخ  ترـضح  هرهطم  تعیر  اب ش_ تسا  قفاوم  رادرک  رد  راـتفگ و  رد  دوب و  دـهاوخ  سیئر  گرزب و  عاـطم و  نکل 
دنشاب تیذا  رد  ناقساف  ناملاظ و  تسد  زا  مدرم  دشاب و  هتفرگ  ورف  ار  ملاع  ملظ  رفک و  وا ، جورخ  نامز  رد  ملس و  هلآ و  هیلع و  هّللا 

نآ رد  _ي_ن ،  مــلا مــل ظ_ _ع ظ_ فد يار  زا ب_ _ن_د  زا م_ؤ م_ن_ي_ن ن_ي_ز م_س_ت_ع_د ب_شا یعمج  و 
مهیلع ّ_د  م_ح_م لآ  _ن  يد تر  ن_ص_ يار  ب_ زا  _د  ن_م_يا _ه  _ت_غ_ثا سا ح_س_ن_ي  س_ي_د  لا  ح_

نادر _ه م_ کـل _د ب_ هر ن_ب_شا ـالط و ن_ق_ زا  هـک  ناـقلاط  ياـهجنگ  اـصوصخ  دـنیامن  تناـعا  ار  مدرم  سپ  مالـسلا ، 
وا تیعمج  دندرگ و  عمج  وا  فارطا  رد  دنـشاب و  راوس  بهـشا  ياهبـسا  رب  هک  لمک  حل و م_ لد و م_س_ _ يو ش_ج_عا و ق_

_د و ك_م كوــل ن_م_يا نا ح_ك_م و س_ _ش_ يا نا  رد م_ي_ لدا  نا ع_ _ طــل دوــش و ب_ه ن_ح_و س_ داـــیز 
نیملاــظ و دوـجو  ثوـل  زا  ار  نـیمز  هفوـک  اــت  دوـخ  ياــج  ناــکم و  زا  دــیامن و  هـبلغ  ناــیغ  مـل و ط_ _ل ظ_ ها ك_م ب_ر 

دّمحم لآ  يدهم  هّللا  هج  ترـضح ح_ هک  دنهد  یم  ربخ  وا  هب  دوش  هفوک  دراو  دوخ  باحـصا  اب  نوچ  دنک و  كاپ  نار  _ فا ك_
پ_س س_ي_د ح_س_ن_ي ب_ا _ت ،  سا هدروآ  فیرــشت  هفوــک  هـب  هنیدــم  زا  تـسا و  هدوــمن  روــهظ  مالــسلا  مـهیلع 

.دیامن یم  ءایبنا  ثیراوم  تماما و  لیالد  هبلاطم  ترضح  نآ  زا  دنوش  یم  فرشم  ترضح  نآ  تمدخ  دوخ  _ح_با  صا

ترضح نآ  ناوج  نآ  هک  مسق  ادخ  هب  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 
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_ر ها دوـخ ظ_ باحـصا  مدرم و  رب  ار  وا  تیقح  هک  تسا  نیا  شدوـصقم  نکل  تسا و  قـح  رب  وا  هک  دـناد  دسانـش و م_ي  یم  ار 
نآ هب  شباحـصا  ینـسح و  دیـس  تقو  نآ  رد  .دیامن  رهاظ  وا  يارب  زا  ءایبنا  ثیراوم  تماما و  لیالد  ترـضح  نآ  سپ  .دـیا  ن_م_

_ن_د ك_ه _ه ب_شا يد _ يز زا  راز ن_ف_ر  راــهچ ه_ هــک  وا  باحــصا  زا  یلیلق  رگم  دوــمن  دــنهاوخ  تــعیب  ترــضح 
زا _د  ندو هد ن_م_ _ ها _چ_ه م_ش_ نآ _ت و  سا _ل  نا ح_م_يا _ش_ يا ندر  رد گ_ نآر  م_ص_ح_ف ه_ا و ق_
ام هب  هک  تسا  رحـس  همه  اهنیا  یگرزب و  نانخـس  نیا  هک  دنیوگ  دنیامن و  رحـس  ار ح_م_ل ب_ر  نآ  تاز  _ل و م_ع_ج_ يالد
زا _ج_ عا را  _ه_ ظا هچنآ  ار و  ناشیا  دیامن  هظعوم  تحیصن و  هچنآ  مالـسلا  هیلع  تجح  تر  .د پ_س ح_ض_ _ نا هدو  ن_م_

لوبق تسا  قح  هچنآ  ترـضح و  نآ  هظعوم  نوچ  دـهد و  یم  تلهم  ار  ناـشی  زور  هس  اـت  دومن  دـهاوخن  رثا  ناـشیا  رد  دـیا  ن_م_
ؤملاریما ترضح  رکـشل  هک  ناورهن  جراوخ  لاح  هب  تسا  هیبش  رایـسب  ناشیا  لاح  دننزب و  ار  ناشیا  ياهندرگ  هک  دیامرف  رما  دنیامنن 

(193) .دندوب نیفص  گنج  رد  مالسلا  هیلع  نینم 

همشچ دزن  رد  یتسد  فک  هنیـس و  تروص و  رگید  تیاور  رد  دیامن و  عولط  نامـسآ  رد  هک  تسا  یتسد  فک  ندش  رهاظ  متفه _ 
(194) .دوش رهاظ  دیشروخ 

(195  .) نآ رخآ  رد  رمق  فوسخ  ناضمر و  هام  همین  رد  تسا  باتفآ  فوسک  متشه _ 

هدرک تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  قودـص  خیـش  دوش ، یم  رهاظ  بجر  هام  رد  هک  تسا  یتامالع  تایآ و  مه _  ن_
_ت_ي قو نآ  یمیظع و  هنتف  زا  ار  نایعیش  تسا  راچان  دومرف : ترضح  نآ  هک 
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ها رد م_ دو  _ك ش_ يدز وا ن_ روهظ  نوچ  و  دنیرگب ، وا  رب  نیمز  نامـسآ و  لها  دشاب و  بئاغ  ناش  _ يا ما  _ ما _ت ك_ه  سا
لوا ياد  ن_ _د ، نو ار ب_ش_ن_ نآ  قـلخ  همه  هـک  _د  سر مدر ب_ شو م_ نا ب_ه گ_ _م_ سآ زا  اد  _ب س_ه ن_ جر
.دسر یم  تقو  هب  تقو  زور و  هب  زور  هک  يرما  دـش  کیدزن  ینعی  هفز ؛  الا  تفزا  مود _  زاوآ  و  نیِملاّظلا . )  یَلَع  ِهّللا  ُهَنَْعل  الَا  _ ) 
تـسا نیا  هک  _د  سر _ي  ياد ددر و ن_ _ر گ_ ها _ت_با ظ_ فآ صر  يور ق_ رد پ_ي_ش  یندب  هکنآ  موس _  يادص 
(196) .دسرب نانم  ؤم  جرف  تقو  نآ  رد  سپ  ناراکمتس  ندرک  كاله  يارب  تسا  هتشگرب  ایند  هب  هک  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 

_ك_ه نآ تـسا و  هدــش  مـالعا  نآ  هـب  راـبخا  رد  هـک  تـسا  ناــشیا  تـلود  ضارقنا  ساــبع و  ین  فــال ب_ _ت_ خا _م _  هد
(197  .) ناسارخ تمس  زا  دش  دنهاوخ  ضرقنم  فلتخم و  مالسلا  هیلع  مئاق  ترض  ما ح_ زا ق_ي_ نا ق_ب_ل  _ش_ يا

مالسلا هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  روهظ  تامالع  زا  یضعب  نایب  رد  متفه :  لصف 

یمتح ریغ  ياه  تمالع 

وحن هب  اهنآ  زا  یضعب  هب  اجنیا  رد  ام  هدشن و  عقاو  زونه  یضعب  هدش و  رهاظ  یضعب  تسا  رایسب  اهنآ  سپ  هیمتح :  ریغ  تامالع  اما  و 
 : مینک یم  هراشا  لامجا 

(198  .) تسا هفوک  دجسم  راوید  ندش  بارخ  لوا _ 

(199  .) هفوک ياه  هچوک  رد  تارف  طش  زا  تسا  يرهن  ندش  يراج  مود _ 

(200  .) نآ ندش  بارخ  زا  دعب  تسا  هفوک  رهش  ندش  دابآ  موس _ 

(201  .) تسا فجن  يایرد  ندروآرد  بآ  مراهچ _ 

(202) .دشاب فرشا  فجن  هک  يرغ  هب  تارف  زا  تسا  يرهن  ندش  يراج  مجنپ _ 

(203  .) يدج هراتس  کیدزن  رد  تسا  راد  هلابند  هراتس  ندش  رهاظ  مشش _ 

یطحق ندش  رهاظ  متفه _ 
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(204  .) ترضح نآ  روهظ  زا  لبق  تسا  دیدش 

(205) .دالب زا  يریثک  رد  تسا  دیدش  نوعاط  هلزلز و  عوقو  متشه _ 

(206) .دریگ یمن  مارآ  هک  رایسب  لتق  ینعی  تسا  حویب  لتق  مهن _ 

(207  .) تسا تارانم  لیوطت  دجاسم و  هفرخز  فحاصم و  هیلحت  مهد _ 

(208  .) تسا اثارب  دجسم  ندش  بارخ  مهدزای _ 

دوش یم  هتخورفا  نامسآ  نیمز و  نایم  رد  زور  تفه  ای  زور  هس  ات  هک  نیمز  قرشم  تمـس  رد  تسا  یـشتآ  ندش  رهاظ  مهدزاود _ 
(209) .دشاب فوخ  بجعت و  لحم  هک 

(210) .دریگ یم  ار  نامسآ  همه  هک  دوش  یم  نهپ  نامسآ  فارطا  رد  هک  تسا  دیدش  یخرس  ندش  رهاظ  مهدزیس _ 

(211  .) هفلتخم تایار  تهج  زا  هفوک  رد  تسا  يزیرنوخ  لتق و  ترثک  مهدراهچ _ 

(212) .ریزانخ هدرق و  تروص  هب  تسا  يا  هفیاط  ندش  خسم  مهدزناپ _ 

(213  .) ناسارخ زا  تسا  هایس  ياهقریب  ندرک  كرح  مهدزناش _ 

نآ لــثم  _ب ك_ه  جر ها  _ي_ه و م_ نا _ ثــلا يدا  ها ج_م_ رد م_ _ت  سا يد  _ يد نارا ش_ ند ب_ _ مآ _م _  هد ه_ف_
(214  .) هدشن هدید  زگره 

.دـننکب دـنهاوخ  هچره  دـنورب و  دـنهاوخ  هک  اج  ره  هب  _ت ك_ه  سا بر  ند ع_ نا ش_ _ن_ علا م_ط_قل  _م _  هد ه_ي_ج_
(215)

(216) .راقو نءاش و  زا  تسا  مجع  نیطالس  جورخ  مهدزون _ 

هام هرغ  لک  دشاب و ب_ه ش_ هدنهد  ینشور  هدنشخرد و  هام  دننام  هک  قرشم  زا  تسا  يا  هراتس  ندومن  عولط  مت _  ب_ي_س_
هک دـشاب  هتـشاد  یگدنـشخرد  ناـنچ  دوش و  لـصو  مه  هب  یجک  زا  تسا  کـیدزن  هک  يوـحن  هب  دـشاب  جـک  نآ  فرط  ود  دـشاب و 

(217) .دیامن هریخ  ار  اهمشچ 

دوصقم دیاش  ار و  ملاع  مامت  تسا  یصاعم  قوسف و  رفک و  تملظ  نتفرگ  ورف  مکی _  تس و  ب_ي_
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دــال و ماــمت ب_ رد  تـسا  روـما  نـیا  راــشتنا  ملاــع و  رد  تـسا  مـلظ  روـجف و  قـسف و  رفک و  _ه  بـل _ت غ_ مــال _ن ع_ يا زا 
_ه و يو _ي_ ند _عا  ضوا شیعت و  رادرک و  راتفگ و  زا  نیکرـشم  رافک و  تالاح  راوطا و  هب  تسا  قلخ  تر م_ي_ل  ك_ث_

نا _ش_ يا لا  فعـض و س_س_ت_ي ح_ و  هـسبلاو ؛  نیکاـسم  تانکــس و  تاـکرح و  رد  نا  _ش_ يا ت_ش_ب_ه ب_ه 
امویف اموی  هک  نامز  نیا  ءزج  رد  اصوصخ  هیعرـش  بادآ  هب  ناشیا  دیقت  مدـع  تع و  _ ير را ش_ _ ثآ _ن و  يد _ر  ما رد  _ت  سا

رد _ه  کل _ه ب_ يو _ي_ ند زا ج_م_ي_ع ج_ه_تا  _ل ك_ف_ر  ها هب  هبـشت  رد  تسا  دادتـشا  دـیازت و  رد  مدرم  تـالاح 
ك_ه _ت  سا را  ب_س_ي_ و  _ه  ير _ ها ظ_ رو  _ ما رد  نآ  ب_ه  ندو  ن_م_ ع_م_ل  و  ك_ف_ر  _د  عاو ق_ _ذ  خا

اـسب دـنراد و  اـهنآ  هب  روما  هیلک  رد  ماـمت  قوثو  دـنیامن و  یم  ناـشیا  لاـمعا  لاوـقا و  هب  لـما  دا ك_ _ت_م_ عا دا و  _ت_ق_ عا
هر _ مـــــــــــلا دو ك_ه ب_ _د ن_م_ هاو ير خ_ _د ك_ث_ي_ يو ع_ق_يا _ت ب_ه س_ يار _د ك_ه س_ ب_شا

دعاوق بادآ و  هب  ار  لاـسدرخ  لاـفطا  _ه  کـل _ن_د ب_ هد _ت م_ي  سد زا  ار  مـال  _ سا _ن_ي_ه  يد _د  _ل ع_ق_يا صا
دعاو بادآ و ق_ _د ك_ه  نراذ _ر ن_م_ي گ_ ما _ت  ياد رد ب_ هک  تسا  موسرم  ـالعف  هچناـنچ  دـنیامن ؛ یم  میلعت  ناـشیا 

هب نیدت  مدع  هدیقع و  داسف  هب  رجنم  غولب  زا  دعب  ناش  _ يا زا  ير  لا ك_ث_ي_ دیامن و ح_ خوسر  ناشیا  ناهذا  رد  مالـسا  نید 
یـصاخشا نینچ  اب  ترـشاعم  هک  یناـسک  لاـح  اذـکه  دومن و  دـنهاوخ  شیعت  لاون  _ن م_ يا دـهاوخ ش_د و ب_ر  مالـسا  نید 

_ر ن_ي_ك_و گا _ه  کــــــــــــــل ب_ _د ؛ نا نا  _ش_ يا نا ك_ه ت_ب_ع_ه  _ش_ يا لا  _ل و ع_ي_ ها _د و  نراد
_ل قا ـــــالا  _ت  سا هد  مـــــلا م_ح_ي_ط ش_ _ي م_ي ب_ي_ن_ي ك_ه ك_ف_ر ب_ر ع_ _ل ن_م_يا مءا ت_

لیل و ق_
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فرصت رد  هرومعم  دالب  رثکا  هکنآ  چ_ه  _د ؛ نا مالسا  صقاون  نامیالاءافعض و  زا  ناشیا  بیاغ  مه  نآ  هک  هّللادابع  زا  ریـسی  رادقم 
_د م_گ_ر ب_ر نا قا  كر ن_ف_ _ل ك_ف_ر و ش_ ها زا  یلاــها و  زا  رثــکا  تــسا و  نیقفاــنم  نیکرـــشم و  راـــفک و 
هینید و هیلوـصا  دـیاقع  رد  فـالتخا  تهج  هـب  مـه  دنـشاب  هیرـشع  _ن_ي  ثا نا ك_ه  _م_ يا _ل  ها ترد و  س_ب_ي_ل ن_
ردا و نا ن_ _ش_ يا نا  رد م_ي_ _ل ح_ق  ها _د ك_ه  نا قر و م_ش_ت_ت  _چ_ه م_ت_ف_ نا هیبهذــــــــــم چ_ن_

_ك_با ترا ج_ه_ت  ب_ه  نا  _ش_ يا زا  يرا  ب_س_ي_ صاو  خ_ و  ماو  ع_ زا  ه_م  نا  _م_ يا _ل  ها زا  _ل  یل ق_
و _ي  صا م_ع_ ما  _س_ قا زا  _ه  مر م_ح_ و  ش_ن_ي_ع_ه  لا  _ع_ فا و  ق_ب_ي_ح_ه  لا  _م_ عا ب_ه 
زا هک  دـنیامن  یم  دوخ  سفنا  رب  ملظ  نانچ  هیویند  هینید و  روما  رد  يرگید  رب  کیره  يدـعت  ملظ و  مارح و  لـک  _تا و  مر م_ح_

تعیرش راثآ  اب  فلاخم  هک  یمسر  تسا و  یمـس  اب م_ قباطم  ریغ  هک  یمـسا  رگم  هدنامن  یقاب  ناشیا  دزن  رد  يزیچ  نامیا  مالـسا و 
زا بوکنم و  بولغم و  مه  نآ  هک  لیلق  رایـسب  رگم  ير  _ ثا _م  سا زا  ـال  دـنام ف_ع_ دـهاوخن  یقاـب  نیمز  يور  رد  سپ  تسا . 

رکنم هرملاب (  مدرم  دزن  رد  فورعم )  دش و (  دـنهاوخن  بترت  ير م_ _ ثا _ن  يد _ج  يور رد ت_ عر  رهاظ ش_ هب  ناشیا  دوجو 
_ا يو ير و گ_ _ ها _م ظ_ سر _م و  سا در  رگم م_ج_ هدــنامن  یقاــب  مالـــسا  زا  تــسا و  هدـــش  فورعم )  رکنم ( ، )  و (  ( 

 _ تسا کیدزن  تسا و  هتفر  تسد  زا  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  هیضرم  هیجس  مالـسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  هقیر  هر ط_ _ ملا ب_
عمسم يءارم و  هب  دوش و  هدی  هر پ_ي_چ_ _ ملا _ع_ت ب_ ير راموط ش_ هّللاب _  ذایعلا 
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نآ هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هچنآ  تسا و  دادتـشا  فعاضت و  رد  امویف  اموی  دـش  رکذ  هچنآ  هک  تسا  قلخ  همه 
نا _ مز _ن  يا ءز  رد ج_ دوش  یم  بیرغ  ددرگ و  یم  رب  مه  نیا  زا  دـعب  دوـب و  بیرغ  شروـهظ  لوا  رد  مـال  _ سا داد ك_ه  ربـخ 

_ق_ي_ق_ه ع_ي_ن حـلا _ه ف_ي  کل روج ب_ ملظ و  زا  دوش  رپ  ملاع  مامت  هک  تسا  نآ  هب  بیرق  دـش و  ادـیوه  رها و  ظ_
ــال َو _ْ َیل ماوَّدــلا  َیل  _َ ِ_ن_ي_ن ع مْؤ _ُ مـْلا هـّللاُدا  ِ_ب_ زا ع _ل  یل _ن ق_ يا _د  پ_س ب_يا _ت .  سا رو  مـل و ج_ ظ_

(218) .ار مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  جرف  دیامرف  لیجعت  یلاعت  قح  هک  لاهتبا  عرضت و  يور  زا  دنیامن  تلئسم  ارا  َ_ه_ ن

مالسلا هیلع  نانم  ؤمریما  نابز  زا  نامزلارخآ  مئالع 

: دندومرف هک  هدش  لقن  مال  _ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ ملار _ي_ ما تر  زا ب_ع_ض خ_ط_ب ح_ض_ و 

ِْنیَبیـصَِنب َو ُراّنلا  َرانَا  بئا  َ_ج_ ُّيَا ع ُِبئاجَع َو  َِکلذ  َْدنِعَف  ُسُوماْجلا  َمَّلَکَت  ُسُوباْکلا َو  َ_َس  َ_ب ُسو َو ك _ُ قا _ّ نلا َحا  اِذا ص_ ) 
مالسلا هیلع  َلاق  ْنَا  یِلا  ٍمْوَق  یِلا  ٍمْوَق  ُّلُک  ابَص  اَضَْعب َو  ْمُه  _ُ ْ_ض َ_ع َ_ََبل ب ُهَرْـصَْبلا َو غ َِتبَرَطْـضاَو  ٍدوُس  ٍداِوب  ٌهَِّیناْمثُع  ٌهَیار  تَرَهَظ 

(219  ( ) .روُط یلَع  ِهَرَجَّشلا  َنِم  یسُوم  ِمِّلَکَتُم  َروُهُظ  اوُعَّقَوَت  َِکلذ  َْدنِعَف  ینایْفُس  ِهَقِراطَِبل  ِهَِّینَْطنَطْسُِقب  ُِلقْرِه  َنَعْذَا  َو 

_د مل ن_م_يا واگ ت_ك_ دـیامن و  مایق  بلط  تسایر  سوباـک و  دـیآرد و  ادـص  هب  سوقاـن  هک  _ت_ي  قو _م_ه :  جر [ت_
_ت مو _د و ح_ك_ دـننام گ_وا ب_شا مـهف  رد  تکوـش و  بحاـص  هـثجلا و  مـیظع  صخــش  هـک  دـشاب  نآ  دارم  دـیا  (ش_

دوش _ت_ه م_ي  خور _ فار ب_ یبئاـجع !  یتفگـش و  هچ  تساـه و  یتـف  ما ش_گ_ _ن ه_ن_گ_ يا رد  و  _د .) ن_م_يا
ددرگ _ر م_ي  ها ظ_ نادو )  _ي_ن س_ مزر ای س_  ) ناهایس نیمزرس  زا  ینامثع  مچرپ  ملع و  نیبیصن و  رهش  رد  شتآ 
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ات دنیآرد _  هبلغ  ماقم  رد  رگید  هفیاط  هور و  يا ب_ا گ_ _ف_ه  هورگ و ط_يا ره  .دوش  یم  هدیشک  بوشآ  هب  هرـصب  رهـش  و 
رد ینایفــس  رکــشل  نارادرـــس  زا  یکی  هــک  هقراــطب )  يارب (  تــسا  مور  رـــصیق  هــک  لــقره  دــیامرف _  یم  ترـــضح  هــکنیا 
رد هک  دیـشاب  یـسک  روهظ  رظتنم  ماگنه  نیا  رد  سپ  دیامن ؛ یم  تعاطا  وا  زا  هدومن و  ادیپ  داقت  _ عا ق_س_ط_ن_ط_ن_ي_ه 

 ![ تفگ نخس  مالسلا  هیلع  یسوم  اب  تخرد  زا  انیس  روط 

 : مالسلا هیلع  مئاق  ترضح  روهظ  تامالع  رد  تسا  هدومرف  دوخ  راب  ررد  تامل  زا ك_ رد ب_ع_ض_ي  و ه_م 

نا ْ_ي_ ُ_ن ْبلا اُودِّی  _َ _ا َو ش شِّرلا اوُذَخَا  ابِّرلا َو  اُولَکَا  َبْذِْـکلا َو  اوُّلَحَتْـساَو  َهَنامَالا  او  _ُ _عا ضَا َهالَّصلا َو  ُسا  _ّ نلا _َتا  مَا اِذا  ) 
اوُّفَخَتْـسا َءاوْهَالا َو  اوُعَبَّتا  َما َو  _ حْرَالا او  _ُ َ_ع َ_ط _ءا َو ق سِّنلا اوُرَواـش  َءاـهَفُّسلا َو  اولَمْعَتْـسا  اْینُّدـلا َو  _ِ _َن ب يّدـلا او  _ُ َو ب_عا

ًهَقَـسَف َو ُءاّرُْقلا  ًهَنَوَـخ َو  ُءاـفَرُْعلا  ًهَـمَلَظ َو  ُءارَزُوـْلا  ًهَرَجَف َو  ُءارَمُـالا  َ_ِت  نا اَر َو ك_ _ْ َ_خ ُمـْلُّظلا ف افْعَـض َو  ُمـْلِْحلا  َناـک  ِءامِّدـلِاب َو 
ُدِـجاسَْملا َو ِتَفِرْخُز  ُفِح َو  اص  _َ ْملا ِتیِّلُح  اـیْغُّطلا ُن َو  ُْمثِـالا َو  نِاـتُْهْبلا َو  ُلْوَق  ُروُجُْفلا َو  َنَْلعَتْـساَو  ِروُّزلا  ُتادا  َ_ه_ ْتَر ش _َ َ_ه ظ
ُدوُـعْوَْملا َو َبَرَتـْقا  ُدوـُقُْعلا َو  ِتَض  _ِ ُ_ق ُءاو َو ن _ْ هَـالا َ_ِت  فـَل _َ ْ_ت خا ُفوـُفُّصلا َو  ِتَمَحَدْزا  ُرارْـشَالا َو  َمِرُْکا  ُِرئاـنَْملا َو  َِتلِّوَـط 
ِ_َي قُّتا ْمُُهلَذْرَا َو  ِمْوَْقلا  ُمیعَز  َناک  ْمُْهنِم َو  َعُِمتْـسا  ِقاّسُفلا َو  ُتاوْصَا  ْتَلَع  اْینُّدلا َو  َیل  _َ _ا ع صْر _ِ ِهَراجِّتلا ح ِیف  َّنُهِجاوْزَا  َكَراش 
َ_َن عـَل ُفِزا َو  َ_غ_ ْملا ُناـّیِْقلا َو  ِتَذِـخُّتلا  ُنـِئا َو  _ خـْلا ِ_َن  ُ_م تـْئا ُبِذا َو  _ کـْلا َقِّد  _ُ ِهِّر َو ص _َ َ_َه ش فا ِ_ُر م_خ_ جا _ فـْلا
_ِءا َو سِّنلا _ِ َلا ب _ جِّرلا ِلا َو  _ جِّرلا _ِ َءاــسِّنلا ب ُهَّبـَـش  _َ ِجوُرُّسلا َو ت ِجوُر  _ُ فـْلا ِتاوَذ  ِ_َب  كَر _ا َو  هـَلَّوَا ِهَّمُــالا  ِهِذ  ِ_ُر ه_ خآ

ٍما _ مِِذل ُءاضَق  ُرخِالا  َدِهَش  َدَهْشَتْسَی َو  ْنَا  ْنِم  ِریْغَ َدِهاّشلا  َدِه  _َ ش
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ْمُُهبُوُلق ِبائِّذـلا َو  ِبُوُلق  یلَع  ِنءاَّْضلا  َدُولُج  اوُِـسَبل  ِهَرِخ َو  ـالا  یلَع  اینُّدـلا  َلَـمَع  اُوَرثا  ِنیّدـلا َو  ِْریَِغل  َهَّقَفَت  ُهَفَرَع َو  ٍّقَـح  ْ_ِر  َ_ي ِ_غ ب
ِسَّدَـقُْملُاْتَیب ٍذـِئَمْوَی  ِنِکا  َ_س_ ْملا ْ_ُر  َ_ي َ_َل خ َ_ج ْعلا َ_َل  َ_ج ْعلا _ا  حَْولَا _ا  حَْولَا َکـِلذ  َدـْنِعَف  ِْربَّصلا  َنِم  ُّرَمَا  ِفـْیَْجلا َو  َنِم  ُنَْتنَءا 

(220  ( .) ِِهناّکُس ْنِم  ُهَّنَا  ْمُهُدَحَا  یّنَمَتَی  ٌنامَز  ِساّنلا  یَلَع  َّنَِیتْءاََیل 

لال ار ح_ نتفگ  غورد  دننک و  عیاض  ار  تنا  _ ما _ن_د و  نار ار ب_م_ي_ زا  مدر ن_م_ _ي ك_ه م_ نا _ مز _م_ه :  جر [ت_
_ن_د و شور _ي_ا ب_ف_ ند هـب  ار  نـید  دــنزاسب و  مـکحم  ار  اـهنامتخاس  دــنریگب و  هوـشر  دــنروخب و  اــبر  دــنرام و  ش_

هـشیپ یتسرپاوه  دندومن و  هراپ  ار  ناشدوخ  دنویپ  دـندرک و  تروشم  نانز  اب  دنتـشامگ و  راک  هب  ار  ناهیفـس  _ع_ي ك_ه  قو م_
دـشاب و یناوتان  فعـض و  هناشن  اهنآ  نایم  رد  يراـبدر  مل و ب_ ح_ _س_ت_ن_د ، ناد شزرا  یب  ار  رگیدـکی  نوخ  دـنتخاس و 
.د _ن_ قساف ب_شا نآرق )   ) نایراق نئاـخ و  اـناد و  ناگدرکرـس  ملاـظ و  ءارزو  رجاـف ، ءارما  ددرگ ، رخ  ثعاـب ف_ متـس  ملظ و 

اهنآرق ددرگ  ینلع  زواـج  ناـیغط و ت_ هاـنگ و  زیمآ و  ناـتهب  راـتفگ  تشز و  لاـمعا  دـشاب و  راـک  _ شآ _ل  طا تدا ب_ ش_ه_
_د و نر رار گ_ي_ _ت ق_ درو ع_ن_يا رار م_ _ شا ددرگ و  دنلب  اه  هرانم  يزیمآ و  گنر  یشاقن و  اهدجـسم  دوش و  تنیز 

هداد يا ك_ه  هد  _ عو ددر و  _ه_ا ن_ق_ض گ_ نا دـشاب و پ_ي_م_ فـلتخم  اهـشهاوخ  .دوـش  هتــسب  مـه  رد  اـه  ص_ف 
دوخ نارهوش  اـب  تراـجت  رما  رد  دـنراد  اـیند  روـما  هب  هک  یناـیاش  لـیم  _ط_ه  ساو _ه_ا ب_ه  نز .دو  _ك ش_ يدز ش_د ن_

.دوش هدینش  اهنآ  زا  ددرگ و  دنلب  ناقساف  ياهادص  .دنیوج  تکرش 

_ق يد وگغورد ت_ص_ دوش ، هیقت  شرش  هظحالم  هب  رجاف  صخش  زا  تساهنآ ،  نیرت  لذر  مو ،  گرز ق_ ب_
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دـننک و یگدـنزاو  هتفرگ ن_ تسد  هب  یق  _ي_ سو بر و م_ تـالآ ط_ هد ،  _ نزاو نا ن_ _ نز ددر ، _ي_ن گ_ ما نـئا  و خ_
رد  ) دهاش .دننک  ادـیپ  تهابـش  نانز  هب  نادرم  نادرم و  هب  نانز  دـنوش و  راوس  اه  نیز  رب  اهنز  .دـنیامن  تنعل  ار  دوخ  ناینـشیپ  مدرم 
یم یهاوگ  قح  فالخ  رب  دوخ  تسود  رطاخ  هب  يرگید  دهد و  یم  تداه  دو ش_ تساوخرد ش_ يو  زا  هکنیا  نودـب  همکحم ) 

ياهلد رب  ار  شیم  تسوپ  .دـنراد  مدـقم  ترخآ  رب  ار  ایند  راک  دـنزوما و  _ن ب_ي_ يد يار غ_ي_ر  ار ب_ نید  ماـکحا  .دـهد 
.دـینک لیجعت  باتـش و  عقوم  نآ  رد  تسا .  رت  خـلت  ربص  زا  رت و  نفعتم  رادرم  زا  اهنآ  ياهلد  هک  یلاـح  رد  دنـشوپب ، اـه  گر  گ_

 ) .دشاب اجنآ  نانکاس  زا  هک  دن  وزرآ ك_ _س_ي  كر هک ه_ دمآ  دهاوخ  يزور  تسا .  سدـقملا  تیب  زور  نآ  رد  اهاج  نیرتهب 
.[ یناود ص 963 داتسا  همجرت  مالسلا )  هیلع  دوعوم  يدهم 

ناناملسم رد  نامیا  فعض  تلع 

 ) رد ار  هّللا ع_ن_ه  _ي  ضر يرون  مالسالا  هقث  دوخ  خیش  مالک  صخلم  منک  لقن  اجنیا  رد  مدید  هتسیاش  هک  دیو : فل گ_ م_ؤ 
و هدومرف :  هقرف ،  هس  داتفه و  زا  دـنا  تاـجن  _ل  ها _ه  ير ینثا ع_ش_ هقرف  هک  هدرک  تاـبثا  هکنآ  زا  دـعب  هب )  _ه ط_ي_ مل ك_

ددرت ترثک  نآ  هدمع  هک  دنچ  يروما  ببس  هب  تسا  یتسس  تلق و  یتسپ و  فعـض و  تیاغ  رد  راصعا  نیا  رد  تعامج  نیا  تاجن 
_ت_ع_ه و ما نـتفرگ  ورف  ناـشیا و  اـب  نیملــسم  بـبحت  هدوارم و  تدـش  ناریا و  هسدــقم  دـالب  هـب  تـسا  راـفک  دــش  دــمآ و  و 

هکنآ ات  ار  هدکهد  رهش و  ره  كرش  رفک و  لها  تی  _ بلا _ثا  ثا تالآ و  _م_ش_ه و  قا

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 2366 

http://www.ghaemiyeh.com


را _ گدا _م_ي و ي_ سا هناشن و  نآ  رد  اهنآ  زا  هکنآ  زج  یگدوسآ  ندب و  تحار  بابسا  یگدنز و  تایرورض  زا  يزیچ  هدنامن 
 . هدش ادیپ  مالسا  نید  رد  هک  رامش  یب  تسا  يراضم  دسافم و  راتفر  نیا  راثآ  راک و  نیا  جیاتن  تسه و  یمسر  و 

تسا نامیا  ءازجا  _ن و  يد نا  _ كرا زا  _ن ك_ه  يد _ حل را و م_ _ي ك_ف_ _ت ك_ه ب_غ_ض ق_بل سا نآ  لوا _ 
_ت سا _ش  تآ بآ و  نوچ  شئایلوا  دنوادخ و  یتسود  اب  تضقانم  رد  هک  ار  اهنآ  یت  _ سود هدر و م_ح_ب_ت و  لد ب_ زا 
هد و _تا ش_ ها را و س_ب_ب م_ب_ _ت_خ_ فا _ه  _ه_ا م_يا نآ شز ب_ا  _ي_ مآ هدوار و  _ه م_ کـــــل هدروآ ب_

دنوادخ هب  دندروآ  نامیا  هک  ار  یموق  یبای  یمن  ینعی ]:  ]n8د دد (221  ( ) ...امْوَق ُدِجَتال  هیآ (  رد  دـیامرف  یم  یلاعت  قح  هکنآ  لاح 
ای ناردارب  ای  نارسپ  ای  ناردپ  دنچ  ره  ار  وا  لوسر  ادخ و  دنک  تفلاخم  ین و  _م_ شد هک  ار  یـسک  دنراد  تسود  نیـسپ  زاب  زور  و 

 : هدومرف زین  .دشابن و  نامیا  زا  یظح  ار  ناشیا  تسود  سپ  هناگیب  هب  دسر  هچ  دنشاب  وا  هریشع 

، دیا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  همجرت :   nn8nn (] 222  ( ) ...َءَّاِیلْوَا ْمُکَّودَع  يِّودَع َو  اوُذِخَّتَتال  او  _ُ َ_ن مآ _َن  يذَّلا َ_ا  هُّیَا ي_ا  ) 
[ .دیریگم یتسود  هب  ار  ناتدوخ  نمشد  نم و  نمشد 

دا ب_ه _ت_ سر _ي ف_ حو دـنوادخ  هک  هدرک  تـیاور  مالـسلا  هـیلع  قداـص  باـنج  زا  هـیقفلا )  هرـض  _ح_ يـال م_ن  رد (  و 
هار هب  دـنورن  ارم و  يادـعا  ياذـغ  دـنروخن  ار و  ياد م_ _ عا سابل  دنـشوپن  نینم  ؤم  هب  وگب  هک  دوخ  ناربمغیپ  زا  يربمغیپ  يو  س_

باتک رد (  و  ( 223) .دنا نم  نانمشد  ناشیا  هچنان  نانمشد م_ن چ_ دیوش ا  یم  سپ  نم  يادعا  ياه 
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رد هدر و  مال ن_ق_ل ك_ _ سلا _ه  یل _ؤ م_ن_ي_ن ع_ ملار _ي_ ما تر  زا ح_ض_ نو  نیمه م_ض_م_ هب  تاـیرفعج ) 
(224  .) نم يادعا  ياهلکش  هب  دنوشن  لکشتم  و  هدو :  _ مر نآ ف_ _ر  خآ

، ار ير  _ فا دراد ك_ _ت  سود هک  یـسک  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  باـنج  هک  تـسا  يورم  قود ع (_ یلا ص_ _ ما رد (  و 
: دوـمرف ها  _گ_ نآ .ار  اد  _ت_ه خ_ شاد تسود  ار ، يرفاـک  دوـش  نمـشد  هـک  یـسک  ار و  دـنواد  _ت_ه خ_ شاد _م_ن  شد
هک هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  بانج  زا  هعی )  _ شلا ص_ف_تا  رد (  و  ( 225  .) تسا ادخ  نمشد  ادخ ، نمشد  تسود 

تسا رت  تخس  ناشیا  هنتف  هک  دنا  یناسک  ار  تیب  لها  ام  تبحم  دنتسب  دوخ  هب  _ي ك_ه  نا زا ك_س_ یتسرد ك_ه  هب  دومرف :
_ت_ن شاد _م_ن  شد اـم و  نانمــشد  نتــشاد  تـسود  هـب  دوـمرف : ببــس ؟  هـچ  هـب  تـفگ :  يوار  لاــجد ،  زا  اــم  نایعیــش  رب 

یم هبتــشم  لـطاب و  دو ح_ق ب_ه  طـل م_ي ش_ دو م_خ_ت_ نو چ_ن_ي_ن ش_ ار ك_ه چ_ _ يز نا م_ا ، _ت_ سود
(226  .) قفانم زا  نم  ؤم  دوش  یمن  هتخانش  سپ  دوش 

 ) رد _چ_ه  نا دو چ_ن_ _ مر تـــــــــال ف_ _ل ج_ب_ر و ت_ش_ب_ي_ه و غ_ ها هرا  _ برد نآ ج_ن_با  و ن_ي_ز 
، ار نا  _ش_ يا دراد  نمـشد  هک  یـسک  ار و  اـم  هتـشاد  نمـشد  ار ، ناـشیا  دراد  تسود  سکره  هک  تـسا  يورم  لا ع (_ خ_ص_

تلصاوم ناشیا ،  زا  هدیرب  هک  ام و ك_س_ي  اب  تسا  هدیرب  ار ، ناشیا  دنک  تلصاوم  هک  یسک  ار و  _ت_ه م_ا  شاد _ت  سود
ار و ام  تسا  هدرزآ  ار ، ناشیا  دنک  یکین  هک  یـس  _ت ب_ا م_ا و ك_ سا هدرک  یکین  ار ، ناشیا  درازایب  هک  یـسک  ام و  اب  هدرک 

هک یسک  ار و  ام  هدرک  تنا  _ ها ار ، ناشیا  دنک  مارکا  هک  یسک 
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زا دریذپب  هک  زا م_ا و ك_س_ي  _ت_ه  فر _ يذ پ_ ار ، ناشیا  دنک  در  هک  یسک  ار و  ام  هدومن  مارکا  ار ، ناشیا  هدرک  تناها 
ام اب  هدومن  ناسحا  ناشیا ،  اب  دنک  يدب  هک  یسک  ام و  اب  هدومن  يدب  ار ، ناش  _ يا دنک  ناسحا  هک  یـسک  ار و  ام  هدومن  در  ناشیا ، 
هک یـسک  ار و  ام  هدومن  يدصن  ار ، ناشیا  دنک  بیذکت  هک  یـسک  هدومن و  بیذکت  ار  ام  ار ، ناشیا  دنک  قیدـص  هک ت_ یـسک  و 
زا هک  ه_ر  دلا ! يا پ_س_ر خ_ .ار  هداد م_ا  هیطع  ار ، ناشیا  هدرک  مورحم  هک  یـسک  ار و  ام  هدرک  مورحم  ار ، ناشیا  دهد  هیطع 

_د هر چ_ن_ي_ن ب_شا _ن ق_س_م ك_ف_ يا لا  نو ح_ و چ_ يرـصان ،  یتـسود و  ناـشیا  زا  دریگن  تسا  اـم  ناـیعیش 
(227) .دوب دهاوخن  رتمک  دشابن  رتدب  رگا  رافک  ریاس  لاح 

بادآ دــنا ب_ه  بدءاــتم  هـک  یحلاــص  اــملع و  نینیدــتم و  توادــع  نیملــسم و  هــقیرط  نــید و  ضغب  لد  رد  هــکنآ  مود _ 
رار _ قر _ت و ب_ مک ث_با مک  ار  تعامج  نآ  هب  تهباشم  تارشاعم و  نابز  بلق و  هب  _د  نر _ع_ت و م_ن_ك_ ير ش_

ار _ه_ا  نآ _ش ك_ه  يو مو خ_ _ سر رکنم  هقیرط و  تفلاـخم  زا  تـسا  رفنتم  ترطف  بـسح  دو چ_ه ه_ر ك_س ب_ه  ش_
يوریپ زا  ار  وا  ناکما  ردق  هب  دـشاب  عدار  یهان و  فلاخم ،  نآ  رگا  صوصخ  هدرک  رایتخا  تعفنم  ذاذـتلا و  لایخ  تبحم و  يور  زا 

هل _ ما _ك ش_د م_ع_ يدز هد ك_ه ن_ _ي_ سر _ي  ما هد ب_ه م_ق_ نـــیا م_ف_س_ زورب  عویــــش و  هــــقیرط و  نآ 
ار ك_ه نآ  هدش و  سوبع  تروص  رجزنم و  بلق  شنید  زا  هک  نیکسم  دوهی  اب  هلماعم  نید  بابرا  ملع و  لها  ك_ن_ن_د ب_ا 

نکم ت_
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_ع نا شدو م_ن_غ_ص ع_ي_ش و م_ _ جو هک  همامع  بحاص  ندید  زا  هکلب  هدمآرب  نا  ددص  رد  وا  هب  تسا  یتیذا  ندـناسر 
زا هداـیز  فافختـسا  وـحن  هب  تـسد  هرا ب_ه چ_ش_م و  _ شا هیرخـس و  ءازهتـسا و  راـجزنا و  زا و  شیب  رفنت  تـسا  بـعل  _و  هـل
_ب_با سا زا  تدا  _تا ت_ح_ص_ي_ل و ع_ب_ قوا رد  ار  مـل  _ل ع_ ها تانکــس  تاــکرح و  تیاــکح  هــکلب  نارگید 
مظن نیماــضم  رعــش و  ساــبل  رد  یهاــگ  دــنا و  هدرک  دوـخ  برط  لــفاحم  _ن_ت  يز _و و  هـل سلا  م_ض_ح_ك_ه م_ج_

راقحتـسا و مشچ و  وربا و  هب  هراشا  نابز و  هب  ءازهتـسا  زا  دـندرک  یم  نینم  ؤم  ندـید  ماگنه  راـفک  هک  اـهراک  ناـمه  دـندروآرد و 
نآ تر ب_ه  _ خآ ایند و  باذع  هدعو  هدومرف و  تیاکح  هددـعتم  عضاوم  رد  دـنوادخ  و  روسیم ، رادـقم  هب  فا  _ت_خ_ف_ سا

موزل تر ب_ا  _ فا نیا ب_غ_ض و م_ن_ دـننک و  نینچ  راصعا  نیا  رد  تعامج  نآ  اب  راجف  قاسف و  شور  نام  هداد ب_ه ه_
رگیدـکی اـب  زگره  دراد و  تنیاـبم  لا  _ض_ت و ك_م_ قا _ت م_ن_ نا ن_ه_يا _ش_ يا مار  _ت_ حا ت_ع_ظ_ي_م و 

: دـندومرف هّللا و  یف  ضغب  هّللا و  _د ب_ه ح_ب ف_ي  نا هدو  _ مر رـصحنم ف_ ار  ناـمیا  هرئاد  رایـسب  راـبخا  رد  .دوشن و  عـمج 
ياد _ عا و ب_غ_ض  دراد ، _ت  سود هد و  _ يد _چ_ه پ_س_ن_ نآ _د و  نواد ضغب خ_ بــــح و  رگم  تــــسین  ناــــمیا 

(228  ) .د _ نراد _ت  سود _چ_ه  نآ _د و  نواد خ_

تـسود رگم  رد م_ا  دو  رگا ن_ب_ دندومرف : مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  هک  تسا  روکذـم  هغال )  _ بلا ن_ه_ج   ) رد و 
تیافک هن  _ يآر هدر ه_ _ كر _د ح_ق_ي_ نواد هک خ_ ار  هچنآ  ام  ندرک  میظعت  دراد و  نمشد  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  ام  نتشاد 

(229) .وا رما  زا  ندنادرگور  ادخ ر ا و  ام  تفلاخم  رد  ار  ام  درک  یم 
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زا ماو  بـلا ع_ هدیــسر ك_ه غ_ ییاـج  هـب  ملــس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلــص  ناـمزلارخآ  ربـمغیپ  تـما  راــک  هتــشر  هلمجلاــب :  و 
نادـنچ نـییرهد  هقداـنزو و  يراـصن  اـب  سنا  تسلاـجم و  ددرت و  زا  هـکلب  _د  نر _ل ب_ي خ_ب_ _تا م_س_يا يرور ض_

_ن يد زا  جو  جو ف_ هد ك_ه ف_ _ع ش_ مدر ش_يا ناـیم م_ رد  تسا  دادـترا  ثروـم  هک  هنارکنم  نانخـس  رفک و  تاـملک 
.دنرامشن دوخ  مه  زا  دنناد  رگا  دنناد و  _د و ن_ نور نور  ب_ي_

دننز و دنخ  نید  ناوری  دنرختفم و ب_ر پ_ قیالخ  رضحم  رد  ناضمر  رهش  هزور  ندروخ  نوچ  گرزب  یـصاعم  هب  نایعا  رباکا و 
یهاگ دنرامـش و  ناـقوذ  یب  ناربخ و  یب  کـل  رد س_ _ن_د و  ناد كاردا  یب  روعـش و  یب  ار  ناـشیا  دـننک و  ءازهتـسا  هیرخس و 
داریا دــن و  ضار ك_ن_ _ت_ عا _ت_ه  سو اد ع_ز و ج_ل پ_ي_ لا خ_ _ع_ فا رب  دــنمان و  سدــقم  کـشخ  ار  ناــشیا 

دـنیامن و سلاجم  تنیز  نابز و  درو  ار  ناشیا  یـشوه  لقع و  ترثک  گـنرف و  عیانـص  لـها  اـمکح و  فیـصوت  حـیادم و  دـنریگ و 
دن و _ ناد نور  رشب ب_ي_ توق  زا  یـضایر  یعیبط و  ملع  رد  تسا  یلیمکت  هلمجلا  یف  هجیتن  ار ك_ه  نا  _ شلا _م_ عا عیانص و 
زا ص_ح_ب_ت ناز و  _ ير _ا گ_ مل سلا ع_ زا م_ج_ دنزاس و  ربارب  مالسلا  مهیلع  ایـصوا  ایبنا و  تاداع  قراوخ  زجاعم و  اب 
را _ت_ فر یل گ_ رد م_ح_ف_ _ر  گا _د و  نو _ر ش_ جز لوــــــــل و م_ن_ دا م_ _ر م_ع_ كذ _ن و  يد مـــــــل  ع_

ءار و _ت ف_ق_ _يا عر و  _ت_ن_د ، سر _گ_ر ف_ يد ار ب_ه ج_يا  لد  _د ي_ا  نور باو  _د ب_ه خ_ نو ش_
ماتیا لمارا و  نوخ  زا  مارح و  هار  نیدـنچ  زا  هک  هسجن  لاو  _ ما زا  _د و  نرا _گ_ نا هد  _ _و و ب_ي ف_يا غل ار  _ن  يد _ل  ها

فراصم رد  هدروآ و  تسد  هب 
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ار _ق_ي_ا  تا _ا و  مـل _د و ع_ نر مار ش_م_ _ت_ حـالا مزـال  مـظعم و  ینغ و  ار  دوـخ  دــننک  جرخ  ماـظع  یــصاعم  مارح و 
ابید و يرز و  يدرم  سابل  الط و  هرقن و  فورظ  لامعتسا  .دنرادنپ  _ل  یلذ اد و  _ي و گ_ ياول مدر و ح_ لا م_ هد م_ _ نرو خ_
سیلگنا و هـسنارف و  ناـسل  بوـعرم  ناـبز  بوـبحم و  نخـس  هـیما  ینب  ناورم و  تـئ ب_ن_ي  هدیـشارت ب_ه ه_ي_ ياـه  شیر 

_تا فـل لـال و م_ؤ  مــال ك_ت_ب ض_ _ سلا _ه_م  یل را ع_ _ه_ طا _ه  مـئا را  _ ثآ _د و  نواد لد ك_ت_با خ_ ب_
تـسد زا  ار  دوخ  شیک  بهذـم و  موسر  دـنروشحم  يوـسیع  اـب  گـنرف  دـالب  رد  اـهلاس  هک  ناـیدوهی  سیلج ،  سینا و  ار  هرف  ك_

زا شحبق  هدشن و  عیاش  هک  هدنام  یتیـصعم  رتمک  دندیـشک  یناملـسم  زا  لد  بوص  نآ  هب  ههام  دـنچ  رفـس  زا  ناناملـسم  و  دـندادن ،
نیدـنچ زا  نآ  رد  یمـسا و  تروص و  زج  نآ  زا  هک  تسا  یقاب  یتداب  _ت_ي و ع_ تسین و ك_م_ت_ر ط_عا هتـشادرب  راظنا 

تاول رد خ_ سو و  _ يءا نآ م_ ریثءات  زا  تردـق  اب  زجاع و  رکنم  یهن  فورعم و  هماقا  زا  قح  لها  هتفاین ،  هار  يداـسف  لـلخ و  هار 
(230  .) مومغم نایرگ و  رکنم  عوی  مال و ش_ _ سا _ت  بر نا و غ_ _م_ يا ب_ر ض_ع_ف 

، وا تما  رد  نآ  ریغ  دسافم و  نیا  عوقو  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  تبترم  یمتخ  رابخا  قدص  دش  رهاظ  هّللد ك_ه  _م_ حلاو
اب میدرک  جـح  تف :  هدر ك_ه گ_ _ت ك_ ياور سا  نبا ع_ب_ زا  دوخ  ریـسفت  رد  یمق  میهاربا  نب  یلع  لیلج  خیـش  هچنانچ 

ایآ دومرف : ام و  هب  دومن  هجوتم  ار  كرابم  يور  سپ  ار  هبعک  رد  هقلح  _ت  فر سپ گ_ ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 
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 : تفگ سپ  هنع  هّللا  یضر  ناملس  بانج ،  نآ  هب  زور  نآ  رد  مدرم  نیرتکیدزن  دوب  و  تمایق ،  _تا  مال ار ب_ه ع_ امش  مهدن  ربخ 
ءارآ تاو و م_ي_ل ب_ه  يور ش_ه_ تسا و پ_ي_ زاـمن  ندرک  عیاـض  تماـیق  تاـمالع  زا  دومرف : سپ  هّللا !  لوسر  اـی  یلب 

هچنانچ شفوج  رد  نم  ؤم  بلق  دوش  یم  بآ  تقو  نآ  رد  ایند  هب  نید  نتخورف  لا و  _با م_ برا هل و ت_ع_ظ_ي_م  _ طا ب_
اهنیا یتسرد  هب  تفگ :  ناملـس  نآ ،  رییغت  رب  درادن  تردق  سپ  تارکنم  زا  دـینیب  یم  هچ  _ نآ زآ  بآ  رد  دوش ن_م_ك  یم  بآ 

( رکنم  ) هاگنآ رد  سپ  نامل !  يا س_ _ت  سا وا  تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  مسق  يرآ ،  دومرف : هّللا !  لوسر  اـی  دـش  دـهاوخ  هنیآ  ره 
وـگغرد و دوـش  یم  هدرک  قیدـصت  و  نیما ،  دـنک  یم  تناـی  نئا و خ_ دوـش خ_ یم  نـیما  رکنم و  فورعم )   ) دوـش و یم  فورعم 
وا تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  مسق  يرآ ،  دومرف : هّللا !  لوسر  ای  دش  دـهاوخ  اهنیا  تفگ :  نامل  س_ قداص .  دوش  یم  هدرک  بیذـکت 

ناز و _ت ك_ن_ي_ كرا نا و م_ش_ _ نز _ت  سا _ ير نا  _ مز نآ  رد  دو  م_ي ش_ نا !  _ مــــــــــــــل يا س_ _ت !  سا
_ت مار غ_ _تا  كز و  _ت  فار ظ_ غورد  دو  ش_ م_ي  و  _ا  هر م_ن_ب_ ب_ر  لا  _ف_ طا ن_ش_س_ت_ن 
رد ینعی  دننک  دوخ  تمینغ  دـنریگ  هبلغ  هب  هک  ار  راف  لا ك_ _ن_د و م_ ناد دو  لا خ_ رد م_ رر  ار ض_ نآ  نداد  ي_ع_ن_ي 
دو _ق خ_ يد زا ص_ دیوج  یم  يرازیب  ار و  دوخ  ( 231  ) ردام ردپ و  درم ، دنک  یم  افج  و  دننک ، فر ن_ نیملسم ص_ فراصم 

_د هاو _ن_ه_ا خ_ يا نا گ_ف_ت :  _ مل .راد س_ هلا  _ب_ ند هرا  عول م_ي ك_ن_د س_ت_ و ط_
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دو _ك م_ي ش_ ير تقو ش_ نآ  رد  هک  یتسرد  هب  تسا !  وا  تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  مسق  يرآ :  دومرف : هّللا !  لوسر  اـی  دـش 
تقو نآ  رد  سپ  ریقف ؛ دوش  یم  ریق  _د و ح_ نو مامت ش_ نادرمناوج  دـیآ و  ناتـسبات  رد  ناراب  تراـجت و  رد  شرهوش  نز ب_ا 
رگم ینیب  یمن  سپ  يزیچ .  هب  میدرکن  یعفن  دـیوگ  نآ  يزیچ و  میتـخورفن  دـیوگ  نیا  هاـگان  هک  دوش  رگیدـکی  کـیدزن  اـهرازاب 

_ت سا وا  _ت  سد رد  مناج  هکنآ  هب  مسق  يرآ ،  دومرف : هّللا !  لوسر  ای  دش  دهاوخ  اهنیا  تفگ :  ناملس  .ادخ  يارب  هدننک  تمذم 
دننک توکس  رگا  ار و  ناشیا  دنشکب  دنیو  ینخـس ب_گ_ رگا  هک  یناسک  اهنآ  رب  دنوش  یلاو  نامز  نآ  رد  سپ  نامل ،  يا س_ ! 

ار ناشیا  ياهنوخ  دنزیرب  ار و  ناشیا  تمرح  دننک  لامیاپ  ار و  ناشیا  دننیزگرب غ_ن_ي_م_ت  هنیآره  ار ، ناشیا  دننک  لصءاتـسم 
 . ناـــساره ناـــسرت و  رگم  ار  ناـــشیا  ینیب  یمن  سر پ_س  دا و ت_ زا ف_س_ نا  _ش_ يا _يا  هــلد دو  رپ ش_ هــنیآ  ره  و 
نآ رد  هک  یتـسرد  هب  تسا !  وا  تسد  رد  مناـج  هکنآ  هب  مسق  يرآ ،  دومرف : هّللا !  لوسر  اـی  دـش  دـهاوخ  اـهنیا  تفگ :  ناـمل  س_

تما يافعـض  رب  ياو  سپ  دـنیآ  رد  هفلتخم  ياه  _ن_ت_ يز اهگنر و  هب  برغم و  زا  يزیچ  قرـشم و  زا  يزیچ  دوش  هدروآ  ناـمز 
یمن ار و  گرزب  دــنیامن  یمن  ریقوـت  ار و  مـحر ن_م_ي ك_ن_ن_د ص_غ_ي_ر  دــنوادخ ، زا  اـهنآ  رب  ياو  اــهنآ و  زا  نـم 

نا _ مل س_ _ي_ن .  طا لد ش_ي_ نا ،  _ش_ يا لد  _ت و  سا نا  _ي_ مدآ نا ج_ث_ه  _ش_ يا هثج  ناراکدب ،  زا  دـنرذگ 
دهاوخ _ن_ه_ا  يا گ_ف_ت : 

لامالا www.Ghaemiyeh.comیهتنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2414زکرم  هحفص 2374 

http://www.ghaemiyeh.com


نادرم و رب  نادرم  دـننک  افتکا  تقو  نآ  رد  ناملـس ،  يا  تسا !  وا  تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  مسق  يرآ ،  دومرف : هّللا !  لوسر  اـی  دـش 
هب هیبش  نانز  نانز و  هب  هیبش  نادر  و م_ نار ،  _ت_ خد دوش ب_ر  یم  هدرب  کشر  هچنانچ  نادرم  رب  دـنرب  کشر  نانز و  رب  ناـنز 
 : تفگ ناملـس  .دنوادخ  تنعل  داب  _ت م_ن  ما زا  نا  _ نز _ن  يا پ_س ب_ر  _ن ،  يز نانز ب_ر  دنوش  راوس  دـنوش و  نادرم 

شقن و تقو  نآ  رد  هک  یتـسرد  هب  تسا !  وا  تـسد  رد  مناـج  هـکنآ  هـب  مـسق  يرآ ،  دوـمرف : هـّللا !  لوـسر  اـی  دـش  دـهاوخ  اـهنیا 
_ه_ا و نآر دو ق_ هداد م_ي ش_ تنیز  ار و  يراصن  دوهی و  دـبعم  دـننک  بیهذـت  شقن و  هچنانچ  ار  اهدجـسم  دـننک  يراکالط 

نا _ش_ _ه_يا نا _ بز دراد و  تواد  رگیدکی ك_ي_ن_ه و ع_ رب  ناشلد  هک  اهفص  دوش  یم  رایـسب  اه و  هرانم  دوش  یم  زارد 
هب مس  ق_ يرآ ،  دو : _ مر ف_ هّللا !  لو  _ سر ای  دش  دهاو  _ن_ه_ا خ_ يا نا گ_ف_ت :  _ مل س_ _ت .  سا فل  م_خ_ت_

تسوپ دنریگب  جابید و  ریرح و  دنـشوپب  الط و  هب  نم  تما  _يا  هدر دننک م_ شیارآ  تقو  نآ  رد  و  تسا !  وا  تسد  رد  مناج  هکنآ 
هکنآ هب  يرآ  دومرف :  هللا !  لوسر  ای  دـش  دـهاوخ  اهنیا  تفگ :  نا  _ مل س_ هرز ج_ن_گ_ي .]   ] عرِد ریز  هماج  تهج  هب  گـنلپ 

هب هدـعو  هب  دنـشورفب  ار  یعاتم  ینعی  دـننک ،  هٌَنیع  هلماعم  اـبر و  دوش  یم  رهاـظ  تقو  نآ  رد  ناملـس !  يا  تسوا !  تسد  رد  مناـج 
تمیق و نآ  زا  رتمک  هب  درخب  يرتشم  زا  عیاب  ار  عاتم  نآ  دعب  نیعم  تمیق 
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دومرف هللا ! لوسر  ای  دش  دهاوخ  اهنیا  تفگ :  ناملـس  ایند .  دوش  دنلب  نید و  دوش  دتـس  داد و  و  ابر ،  لیلحت  هلیح  زا  تسا  یعون  نیا 
دنوادخ و يارب  يدـح  دوشن  يراج  دوش و  یم  دایز  قالط  تقو  نآ  رد  و  ناملـس ،  يا  تسوا !  تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  مسق  يرآ 

تسد رد  مناج  هکنآ  هب  مسق  يرآ ،  دومرف  هللا !  لوسر  ای  دش  دهاوخ  اهنیا  تفگ :  ناملـس  .یلاعت  يادخ  هب  دنناسرن  يررـض  زگره 
دوش یلاو  روبنط و  دوع و  نوچ  دنک  ار  زاوآ  تاماقم  تیاکح  هک  وهل  تالآ  هدنناوخ و  نازینک  دنوش  رهاظ  تقو  نآ  رد  و  تسوا ! 
يا تسا !  وا  تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  مسق  يرآ ،  دومرف :  هللا ! لوسر  اـی  دـش  دـهاوخ  اـهنیا  تفگ :  ناملـس  تما .  رارـش  ناـشیا  رب 

هزاوآ و  ]= هَعمُس ایر و  يارب  ناشیا  ارقف  و  تراجت ،  يارب  ناشیا  نیطسوتم  و  تهزن ،  يارب  اینغا  دننک  یم  جح  تقو  نآ  رد  ناملس ، 
هب دـننک  یگدـنناوخ  انز و  دالوا  دوش  رایـسب  ادـخ و  ریغ  يارب  دـنزومآ  نید  ملِع  هک  یموق  دـنوش  ادـیپ  تقو  نآ  رد  سپ  ترهش ، ]
رد مناج  هکنآ  هب  يرآ  دومرف :  هللا !  لوسر  ای  دـش  دـهاوخ  عقاو  اهنیا  تفگ :  ناملـس  ایند !  يارب  دـنزیرب  رگیدـکی  يور  رب  نآرق و 
رب نادـب  دـنوش  طلـسم  یـصاعم و  دوش  هدرک  بسک  اـهتمرح و  دوش  یم  هدـیرد  هک  تسا  یتقو  رد  نیا  ناملـس  يا  تسا !  وا  تسد 

جایتحا و رقف و  دوش  عیاش  تجاجل و  دوش  رهاظ  غورد و  دوش  رشتنم  نابوخ و 
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تالآ لبط و  جنرطـش و  دَرن و  دـنریگ  دنرمـش و  دـنناد و  وکین  و  ناراب ،  تقو  ریغ  رد  ناراب  ناشیا  رب  درابب  سابل و  هب  دـننک  راـختفا 
دابُع اُرق و  نایم  تمالم  و  زینک ،  زا  رتراوخ  تقو  نآ  رد  نموم  دوش  یم  هکنآ  ات  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنناد  حیبق  ار  زاس 

 ! هللا لوسر  ای  دـش  دـهاوخ  اهنیا  تفگ :  ناملـس  ساجنَا .  ساجرَا و  اهنامـسآ  توکلم  رد  دـنوش  هدـناوخ  اهنآ  سپ  دوش  یم  شاـف 
دنک لاوس  لئاس  هکنآ  ات  ریقف  رب  ینغ  دـسرتن  تقو  نآ  رد  سپ  ناملـس ،  يا  تسا !  وا  تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  مسق  يرآ ،  دومرف : 

 . يزیچ وا  فک  رد  دراذگب  هک  ار  يدحا  دبای  یمن  سپ  هعمج  ات  هعمج  زا 

(232) .ربخلا یهتنا  تسا .  وا  تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  مسق  يرآ ،  دومرف : هّللا !  لوسر  ای  دش  دهاوخ  اهنیا  تفگ :  نامل  س_

_ي فـلا يرفاـک ي_ا م_خ_ زا  رگا  هـک  هدـش  هتـشادرب  قـلخ  زا  ناـنچ  بهذـم  رد  تیبـصع  نـید و  رد  تریغ  هـلم :  _ جـلا و ب_
ملـس ردار م_ زا ب_ یلا ك_ه  _ي م_ يز ررـض ج_ زا  هک  نیمه  رادقم  هب  دوشن  نیگهودنا  دـسرب  وا  نید  هب  یلک  _يا  هرر ض_

(233) .دنوشن نیگمغ  زگره  دندرگرب  نید  زا  مدرم  هتسد  هتسد  رگا  هدیسر و  وا  هب 

تسا مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  هعبرا  باون  رکذ  رد  متشه :  لصف 

حیضوت

 : هدومرف هدش ،  هتشاگن  نیدحوملا )  هیافک  باتک   ) رد هک  هچنآ  هب  مینک  یم  افتکا  اجنیا  رد  ام 

يرمع دیعس  نب  نامثع  لاح  حرش 

و قو  _ ثو لا  ك_م_ ج_ن_با  نآ  ك_ه  _ت  سا ير  ع_م_ س_ع_ي_د  ب_ن  نا  ع_ث_م_ نا  _ش_ يا لوا _ 
_ي_ل كو مـال و  _ سلا اــمهیلع  يرکــسع  نـسح  ماــما  یقن و  یلع  ماــما  دزن  رد  دــمت  _ت و م_ع_ شاد وا  _ت ب_ه  نا _ ما
ار وا  دو و  بو ب_ يرمع م_ن_س_ رفعج  شدـــج  هــب  يدـــسا  هفیاــط  زا  دوــب و  ناـــشیا  نا ح_ي_تا  _ مز رد  نا  _ش_ يا
زا یــــضعب  تـــه  _ن ش_غ_ل ب_ه ج_ يا شور ه_م م_ي گ_ف_ت_ن_د و  _ن ف_ غور ي_ع_ن_ي  نا )  (س_م_

یلاوما نایع  در و ش_ي_ _ي م_ي ك_ شور _ن ف_ غور هّللا ،  ءادـعا  زا  ترافـس  رما  ءاـفخا  هیقت و  تهج  هب  هک  دوب  حـلاصم 
لام رد  ار  _ه_ا  نآ وا  _د و  ندر _م م_ي ك_ یل وا ت_س_ _د ب_ه  ندروآ یم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يارب  زا  هک 

.داتسرف یم  راوگرزب  نآ  تمدخ  هب  تشاذگ و  یم  دوخ  هراجتلا 

تر _ت ح_ض_ مد هب خ_ يزور  هک  تسا  روکذـم  نینچ  تسا  هعیـش  املع  ءالجا  زا  هک  یمق  قاحـسا  نب  دـمحا  _ت  ياور رد  و 
يار م_ن زا ب_ ه_م_ي_ش_ه  نـم !  يـالوم  دیـس و  يا  مدرک :  ضرع  مدـش  فرـشم  مالــسلا  هـیل  یل ن_ق_ي ع_ ما ع_ _ ما

لو ق_ب_ ار  ك_ه  س_خ_ن  پ_س  مو  ش_ فر  م_ش_ ش_م_ا  _ت  مد خ_ ك_ه  دو  ش_ ن_م_ي  م_ي_س_ر 
_ه ب_ه ش_م_ا چر ه_ نـم ،  نـیما  هـقث و  تـسا  يدرم  ورمعوـبا  نـیا  هـک  دوـمرف  میاـمن ؟  تعاــطا  یک  رما  ك_ن_م و ب_ه 

یقن یلع  ماما  ترـضح  نوچ  .د و  _ نا _ سر یم  نم  بناج  زا  دناسر  یم  امـش  هب  هچنآ  و  دـیوگ ، یم  نم  بناج  زا  دـیو  ب_گ_
مـال _ سلا _ه  یل ير ع_ ما ح_س_ن ع_س_ك_ _ ما تر  تمدـخ ح_ض_ هـب  يزور  دوـمن  تـلحر  اـقب  راد  هـب  مالــسلا  هـیلع 

مد و _ي_ سر
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نیما هقث و  درم  ورمعوبا  نیا  هک  دومرف  مدوب ،  هرک  ضرع  شراوـگرزب  ردـپ  هب  هچنآ  هب م_ث_ل  مدرک  ضرع  زین  ترـضح  نآ  هب 
دع لا ح_ي_تا و ه_م ب_ رد ح_ ه_م  _ت ،  سا دو و ه_م ث_ق_ه م_ن  _ه ب_ شذ ما گ_ _ ما ه_م ث_ق_ه  _ت ،  سا

(234) .دناسر یم  نم  بناج  زا  دناسر  یم  امش  هب  هچنآ  دیوگ و  یم  نم  بناج  زا  دیوگ  یم  امش  هب  هچره  نم ،  تافو  زا 

زا ث_ق_تا _ت_ي  _ت ك_ه ج_م_عا سا هدر  ن_ق_ل ك_ را ) ب_ح_  ) رد هــّللا  _م_ه  حر _ي  سل _ه م_ج_ مــال ع_
دند فر ش_ مالسلا م_ش_ هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  تمدخ  هب  نمی  لها  زا  یعمج  هک  دنا  هدرک  تیاور  ثیدح  _ل  ها

_ت_ي ك_ه ت_و سرد ب_ه  نا !  يا ع_ث_م_ دومرف : راوگرزب  نآ  سپ  دندوب  هدروآ  نایملاع  ماما  نآ  تمدخ  هب  یلاوما  و 
دندرک ضرع  نمی  لـها  نک ،  ضبق  نمی  لـها  زا  دـنا  هدروآ  هک  ار  یلاو  _ ما ور  _ي ب_ ياد لا خ_ _ي_ن م_ ما _ي_ل و  كو

ام دزن  رد  هچنآ  هک  یتسرد  هب  تست  هعی  نا ش_ _ گد _ يز _ گر زا ب_ ناـمثع  هنیآ  ره  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  اـم ! يـالوم  يا  هک 
رد وا م_ع_ت_م_د  _ت_ي ك_ه  سرد يدو ب_ه  دا ن_م_ _ يز زور  _ ما دز ش_م_ا  رد ن_ وا  تـبترم  تــلزنم و  زا  دوــب 

نا ب_ن _ي_د ك_ه ع_ث_م_ _د ب_شا ها ش_ یل ،  ب_ دو : _ مر ف_ اد ؟ لا خ_ صوــصخ م_ رد  تـسا  اــم  دز ش_ ن_
(235  .) تسا يدهم  مرسپ  لیکو  نامثع  نب  دّمحم  شرسپ  تسا و  نم  لیکو  ير  س_ع_ي_د ع_م_

مال ب_ه ح_س_ب _ سلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تافو  زا  دعب  هک  تسا  هدرک  تیاور  دوخ  دنـس  هب  راح ) ب_  ) رد و ن_ي_ز 
مـال _ سلا _ه  یل ـالا م_ر ع_ _ب  حا ترــضح ص_ دوـب و  راوـگرزب  نآ  زیهجت  هـب  لوغــشم  دیعــس  نـب  نا  _ر ع_ث_م_ ها ظ_

رد _تا پ_ فو زا  ب_ع_د 
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دیسر و یم  نایعیش  هب  وا  طسوت  هب  نایعیش  لئاسم  باوج  دومرف و  رارقرب  تباین  تلاکو و  تلالج و  بصنم  هب  ار  وا  شراوگرز  ب_
مالـسلا هیلع  رم  الا  _ب  حا دوجو ص_ تکرب  هب  دـندومن و  یم  میلـست  وا  هب  دوب  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا س_ه_م  لاو  _ ما _چ_ه  نآ

_م یل وا ت_س_ _ت_ن_د ب_ه  ساو ار ك_ه م_ي خ_ یلاوما  تاـبیغم و  هب  راـبخا  هبیرغ و  روما  وا  زا  دـندومن  یم  هدـهاشم 
_ه_ا خ_ب_ر نآ _م  یل زا ت_س_ ار ق_ب_ل  نآ  رادــــقم  _ت و  مر _ت و ح_ یل زا ح_ ار  وا  _ف  صو _ن_د  ن_م_يا
وا هــــّللا ب_ه  _ب ح_ج_ه  نا زا ج_ _ه_ا  نآ و ه_م_ه  _ن_د ، نا لاو ك_ي_ _ ما نا  _ب_ حا _ك_ه ص_ نآ داد و  م_ي 

ءارفس ءال و  _ كو _ي  قا لا ب_ دو ح_ و ه_م_چ_ن_ي_ن ب_ ( 236) .دو را م_ي ن_م_ _ب_ خا وا  مال م_ي ش_د و  _ عا
.دنتشاد تباین  ترافس و  ترضح  نآ  بناج  زا  تامارک  لیالد و  هب  هک  ترضح  نآ 

دیعس نب  نامثع  نب  دّمحم  لاح  حرش 

يرکسع ما ح_س_ن  _ ما ترـضح  هک  دوب  يرمع  دیعـس  نب  نامثع  نب  دّمحم  وا  رـسپ  ترـضح  نآ  ءارفـس  ءال و  _ كو زا  مود _ 
تاـفو ماـگنه  نوچ  تسا و  يدـهم  مدـنزرف  يـال  _ كو زا  هک  داد  ربـخ  دوخ  نایعیـش  هب  هدومن و  قیثوت  ار  شردـپ  وا  مالـسلا  هیلع 

_د مآ نور  مـال ب_ي_ _ سلا _ه  یل تر ح_ج_ت ع_ _ب ح_ض_ نا زا ج_ یعیقوـت  دیـسر  يرمع  دیعـس  نب  ناـمثع  شردـپ 
ادـخ یلو  بناـج  زا  بوصنم  بیاـن و  وا  هکنآ  شردـپ و  تاـفو  صوصخ  رد  دوب  هماـن  تیزع  ك_ه م_ش_ت_م_ل ب_ر ت_

 : تسا نیا  دنا  هدومن  لقن  هک  وا  ریغ  قودص و  تیاور  هب  انب  عیقوت  ترابع  و  تسا ،  رارقرب  شردپ  ماقم  رد  ترافس و  رما  رد  تسا 

ادیعَس َو َكُوبَا  َشاع  ِِهْلعِِفب  ِِهئاضَِقب َو  اضِر  ِهِْرمَال َو  امیلْسَت  َنوُعِجار  ْ_ِه  َیِلا ّ_ا  نِا ِهّلل َو  ّ_ا  نِا ) 
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ْمِْهَیِلا َّلَج َو  َّزَع َو  ِهّللا  َیِلا  ِِهبِّرَُقی  امیف  ایِعاس  ِ_ْم  هِر _ْ مَا یف  ْلَزَی  ْمَلَف  مالـسلا  مهیلع  ِهیلاوَم  ِِهئاـِیلْوَِاب َو  ُهَقَْحلَا  ُهّللا َو  ُهَمْحَرَف  ادـیمَح  َتاـم 
ُُهقاِرف َو َکَـشَحْوَا  اـن َو  _ يزُر _َت َو  يزُر َءاز َو  _َ ْعلا َکـَل  َ_َن  ْ_س حَا َباوَّثلا َو  َکـَل  ُهّللا  َلَز  _ْ جَا ُهَتَْرثَـع َو  َُهلاـقَا  ُهَهْجَو َو  ُهّللا  َرَّضَن 

ُهَماقَم ُموُقَی  ِهِدـَْعب َو  ْنِم  ُهُُقلْخَی  َکَْلثِم  اَدـَلَو  ُهّللا  ُهَقَزَر  ْنَا  ِِهتَداعَـس  ِلاـمَک  ْنِم  َناـک  ِهَِبل َو  _َ ْ_ق ُ_ن ُهّللا ف_ي م ُهَّر  _َ َ_س انـشَحْوَا ف
َكَدَّضَع َو َكاّوَق َو  َكَدـْنِع َو  َکیف َو  َّلَج  َّزَع َو  ُهّللا  ُهَلَعَج  َِکناکَِمب َو م_ا  ٌهَبِّیَط  َسُْفنَالا  َّنِاَف  ِهّللُدْـمَْحلَا  ُلُوقَا  ِْهیَلَع َو  ُمَّحَرَتَی  ِهِْرمَِاب َو 

(237  ( .) ایِعار اِظفاح َو  اّیلَو َو  ََکل  َناک  َکَقَّفَو َو 

یسراف هب  نآ  حرش  تسا و  تعانم  تعفر و  تیاهن  رد  راوگرزب  ود  نیا  هبترم  یگرزب  ردق و  تلالج  رب  فیرـش  عیقوت  نیا  تلالد  و 
: دومرف هکنآ 

وت ردپ  و  وا ، ءاضق  هب  میدش  یضار  ار و  وا  رما  میدومن  میلـست  هک  تسا  ادخ  يوس  هب  ام  تشگزاب  مییادخ و  يارب  ام  هک  یتسرد  هب 
دـنک و تمحر  ار  وا  ادـخ  دوب ، هدیدنـسپ  دومحم و  هک  یتلاـح  رد  دومن  تاـفو  دومن و  یگدـنز ]  شیعت [  یتـخبکین  تداعـس و  هب 

ییا _ هز نآ چ_ي_ رد  دوب  هدننک  یعس  نید  همئا  رما  رد  هشیمه  هک  مالـسلا  مهیلع  وا  نایلاوم  تاداس و  ءایلوا و  هب  ار  وا  دنک  قحلم 
وت رجا  ازج و  دیشخبب و  ار  وا  ياهشزغل  دیامن و  هزات  رت و  ار  وا  يور  دنوادخ  وا ، نید  همئا  ادخ و  يوس  هب  دوب  وا  برقت  بجوم  هک 

تبیصم وت  دیامرف ، اطع  وت  وا ب_ه  تبیصم  رد  دنک  ربص  دنک و  دایز  ار 
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دوخ تمحر  هب  ار  وا  دـنوادخ  سپ  تخادـنا .  تشحو  هب  ار  ام  ار و  وت  تردـپ  تقرافم  میدـش و  هدز  تبیـصم  زین  ام  يدـش و  هدز 
_ك_ه نآ ترد  تدا پ_ لا س_ع_ زا ك_م_ _ت و  سا وا  ها  _گ_ مارآ وا ك_ه  ياوــثم  بــلقنم و  رد  دـــیامرف  رورـــسم 

بلط ییاـمن و  محرت  وا و  رما  هب  یـشاب  وا  ماـقم  مئاـق  هفیلخ و  هک  هدو  _ مر يزور ف_ وا  ار ب_ه  يد  _ نزر م_ث_ل ت_و ف_
تسا هدش  رورسم  وکین و  نایعیـش  بولق  هک  یت  _ سرد هب  سپ  ار  ادخ  منک  یم  دمح  هک  میوگ  یم  نم  وا و  يارب  زا  ینک  شزرمآ 
توق دیامرف و  يرای  ار  وت  یلاعت  _ت و ح_ق  سا هداد  رار  دز ت_و ق_ رد ن_ رد ت_و و  دنوادخ  هچنآ  وت و  تلزنم  ناکم و  هب 

ار _د و ت_و  _يا مر _ي_ق ب_ه ت_و ع_ط_ا ف_ فو ار و ت_ _د ت_و  _يا مر دــــهد و م_ح_ك_م ف_ وــــت  هـــب 
(238) .دشاب نا  _ظ و ن_گ_ه_ب_ فا ح_

هدرک تیاور  باحـصا  زا  یعمج  زا  هّللا  همحر  یـسوط  خیـش  تبیغ )  باتک   ) زا راحب )  ) رد هّللا  همحر  یـسلجم  همال  و ن_ي_ز ع_
نب دّمحم  وا  دنزرف  يو  مال ب_ه س_ _ سلا _ه  یل ترضح ح_ج_ت ع_ بناج  زا  یعیقوت  درک  تافو  دیعس  نب  نامثع  نوچ  هک 

: ظفل نیدب  دمآ  نوریب  يرمع  دیعس  نب  نامثع 

ُهَّدَسَم َو ُّدُسَی  ُهارْجَم َو  انَْدنِع  يرْج  _َ ي َ_ُه _  ْ_ه جَو َرَّضَن  ُهاضْرَا َو  ُْهنَع َو  ُهّللا  َیِـضَر  ِبَالا _  َهایَح  یف  انَتَِقث  ْلِزَی  َْمل  ُهّللا  ُهاقَو  ُْنبِالا  َو  ) 
؛ )  ُهّللا ُهّیلَوَت  ُلَمْعَی  ِِهب  ُْنبِالا َو  ُُرمْءاَی  انِْرمَا  ْنَع 

رد دو  هقث و م_ع_ت_م_د م_ا ب_ هشیمه  هـک  دـیامن  يرادـهاگن  ار  وا  دـنزرف  دـنوادخ  دیعـس  نـب  ناـمثع  تاـفو  زا  دـعب  ینعی 
هّللا ع_ن_ه و _ي  ضر رد _  ح_ي_تا پ_
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یم ام  رما  زا  دیوگب  هچره  تسا  وا  ماقم  مئاق  ام و  دزن  رد  تسا  وا  رد  وا م_ث_ل پ_ رسپ  هک  _ه_ه _  جو ها و ن_ض_ر  _ ضرا
(239) .دشاب وا  بحاص  روای و  دنوادخ  دیامن  یم  لمع  ام  رما  هب  دیوگ و 

مـال _ سلا _ه  یل ـالا م_ر ع_ بحاـص  ترــضح  فیرــش  طـخ  هـب  یعیقوـت  هـک  دـنا  هدوـمن  لـقن  ینیلک  زا  رگید  تـیاور  رد  زین  و 
_ت و سا م_ع_ت_م_د م_ن  ددر ، دونـشخ گ_ شردـپ  وا و  زا  ادـخ  نامثع ،  نب  دّـمحم  دوب : هتـشون  هک  _د  مآ نور  ب_ي_
زا مالـسلا  هیلع  ماما  تازجعم  _ت و  سا را  _ل ب_س_ي_ يالد و  ( 240  .) _ت سا بو م_ن  وا م_ك_ت_ بو  م_ك_ت_

هیلع هّللا  هجح  ترـضح  بناج  زا  دوب  نایعیـش  همه  عجرم  ترافـس  تباین و  نامز  رد  هک  دوب  هدش  يراج  وا  تسد  رد  نایعیـش  يارب 
فینـصت رد ف_ق_ه  باتک  دلجم  دنچ  يرمع  دیعـس  نب  نامثع  نب  دّـمحم  هک  دـنا  هدرک  تیاور  وا  رتخد  موثلک  ما  زا  و  مالـسلا . 

دو هدو ب_ _ذ ن_م_ خا دو  رد خ_ زا پ_ مالـسلا و  امهیلع  رم  الا  بحاص  يرکـسع و  نسح  ماـما  زا  ار  اـهنآ  ماـمت  هک  دوب  هدرک 
(241) .دومن میلست  حور  نب  نیسح  هب  دوخ  تافو  دز  رد ن_ ار  نآ ك_ت_ب  ك_ه 

ار فور  نیا ح_ي_ث م_ع_ تسا  هدرک  تیاور  يرمع  دیعـس  نب  ناـمثع  نب  دّـمحم  زا  دوـخ  دنـس  هب  هّللا  هـمحر  قودـص  خـیش 
_م ح_ج سو لا م_ رد ه_ر س_ مــــال  _ سلا _ه  یل تر ح_ج_ت ع_ _ن_ه ح_ض_ يآر ه_ اد ! ك_ه ق_س_م ب_ه خ_

(242) .دنسانش یمن  یلو  دننیب  یم  ار  وا  زین  ناشیا  دسانش و  یم  دنیب و  یم  ار  قیالخ  دو و  _ر م_ي ش_ ضا ح_

هیلع رم  الا  بحاص  ترضح  وت  هک  دندومن  لا  ؤس  وا  زا  _ك_ه  نآ _گ_ر  يد _ت  ياور رد  و 
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َّم _ُ هّللَا متفگ ( :  یم  هک  یتلاـح  رد  دوب  هّللا  تی  رد ب_ _ر م_ن  خآ ند  _ يد و  یل ،  ب_ گ_ف_ت :  يا ؟  هد  _ يد ار  مالـسلا 
(243  ( .) یئادْعَا ِیب  ْمِقَْتنا  َّمُهّللَا  تفگ ( :  یم  هک  ار  ترضح  نآ  راجتسم  رد  مدید  و  ینَتْدَعَو )  ام  یلْز  _ِ ْ_ج نَا

وا و بناج  زا  نامثع  نب  دّمحم  ترافس  نامز  رد  وا  هک  دوب  حور  نب  نیسح  بانج  ترـضح ،  نآ  ءارفـس  ءال و  _ كو زا  مو _  س_
هلمج نآ  زا  دندوب ك  نامثع  نب  دّمحم  يارب  زا  نیدمتعم  نینم  ؤم  تاقث و  زا  رفن  دـنچ  دوب و  وا  روما  زا  یـضعب  يدـصتم  وا  رما  هب 

دوـب ا رتــشیب  ناــمثع  نـب  دـّـمح  _ن ب_ه م_ ير _ _ي_ت س_يا صو مدرم خ_ص_ راــظنا  رد  هـکلب  دوــب  حور  نـب  نیــسح 
ترا تـلا و س_ف_ _ كو _ر  ما _ت_ن_د ك_ه  شاد نا  _ت_ي گ_م_ وا و ج_م_عا هـب  حور  نــب  نیــسح  تیــصوصخ 

هب وا  تیـصوصخ  ترثـک  تهج  هب  دـمحا  نب  رفعج  هب  دـش  دـهاوخ  لـق  نا م_ن_ت_ ّ_د ب_ن ع_ث_م_ زا م_ح_م ب_ع_د 
(244) .دوب دمحا  نب  رفعج  هناخ  زا  وا  ماعط  عیمج  نامثع  نب  دّمحم  رمع  رخاوا  رد  هکلب  نامثع  نب  دّمحم 

نب ّ_د  را م_ح_م _ت_ض_ حا تقو  رد  هک  هدرک  تیاور  یـسوط  خیـش  تبیغ )  باتک   ) زا راحب )  ) رد هّللا  همحر  یـسلجم  همـالع 
ور دمحا  نب  رفعج  لاح  نآ  رد  وا ، ياپ  نییاپ  رد  حور  نب  نیـسح  دوب و  هتـسشن  وا  رـس  يالاب  رد  دمحا  نب  رفعج  دیعـس ، نب  نامثع 
هک دینـش  دمحا  نب  رفعج  نوچ  مراذگاو ،  وا  هب  ار  رو  _ ما _م و  _ي ن_م_يا صو ار  حور  نب  مساقلاوبا  هک  مدش  رومءام  هک  درک 

تساخرب و دوخ  ياج  زا  دوش  حور  نب  نیسح  هب  لقتنم  دیاب  تیاصو  رما 
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تیاور رد  زین  و  ( 245  .) تسـشن وا  ياـپ  نییاـپ  بناـج  رد  دوـخ  دـیناشن و  وا  رـس  _ب  نا رد ج_ هتفرگ  ار  حور  نب  نیـسح  تسد 
دوـمن و گ_ف_ت ك_ه عـمج  ار  خـیاشم  هعیـش و  ناـگرزب  دیعـس  نب  ناـمثع  نب  دّـمحم  هـک  هدـش  رکذ  نـینچ  هرب  م_ع_ت_

نم _ت_ي ك_ه  سرد ب_ه  دو ، دهاوخ ب_ حور  نب  مساقلا  یبا  اب  تلاکو  رما  دروآ  ور  نم  هب  گرم  _ه  ثدا ها ح_ _ گر ه_
.دـینک وا  هب  دامتعا  دوخ  ياهراک  رد  دـییامن و  عوجر  وا  هب  سپ  مراذـگب  دوخ  ياج  هب  تاـفو  زا  دـعب  ار  وا  هکنیا  هب  مدـش  رومءاـم 

(246)

دنتفگ وا  هب  دندش و  عمج  نامثع  نب  دّمحم  دزن  رد  هعیـش  زا  یتعامج  هکنآ  هدـش  لقن  راحب )  ) رد هچنانچ  رگید  هربتعم  تیاور  رد  و 
تسا و نم  ماقم  مئاق  حور ،  نب  نیـسح  مساقلاوبا  تفگ :  دشاب ؟ یم  یک  وت  ياج  رد  دـیامن  يور  وت  يارب  زا  گرم  هثداح  رگا  هک 
رد سپ  تسا  رورـس  نآ  هـقث  نـیما و  لـیکو و  تـسا و  هطـساو  مالـسلا  _ه  یل ـالا م_ر ع_ _ب  حا ترـضح ص_ امـش و  ناـیم  رد 

نیا هـک  مدوـب  هدــش  رومءاـم  نـم  دــینک ، داـمتعا  وا  هـب  دوـخ  تاـمهم  رد  _ي_د و  عو ن_م_يا _ جر وا  دو ب_ه  ياــهراک خ_
مال _ سلا _ه  یل تر ح_ج_ت ع_ بناج ح_ض_ زا  هک  یعیقوت  خـسن  زا  یـضعب  رد  و  ( 247  .) مناسرب امـش  ار ب_ه  م_ط_بل 

ظفل نیدب  هدش  لقن  تاقث  رابخا و  هلمح  زا  یتعامج  زا  راحب )  ) رد هچنانچ  هدـمآ  نوریب  حور  نب  مساقلاوبا  يار ش_ي_خ  زا ب_
 : تسا

َنیذَّلا ِّلَحَْملا  َِهلِْزنَْملُاب َو  انَْدنِع  ُهَّنِا  ِْهیَلَع َو  َوُه  اِمب  اْنق  _ِ ثِو ِِهباتِک َو  یلَع  انْفَقَو  ِقیفْوَّتلِاب  ُهَدَعْسَا  ُهَناوْضِر َو  ُهَّلُک َو  َْریَْخلا  ُهّللا  ُهَفَّرَع  ُُهفِْرعَن  ) 
َداز ِِهناّرْسَی 
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؛ )  اریثَک امیلسَت  َمَّلَس  ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهّللا  یَّلَص  َُهل َو  َکیرَش  يذَّلا ال  ِهّللُدْمَْحلاَو  ٌریدَق  ُّیلَو  ُهَّنِا  ْ_ِه  َیِلا ِِهناسِْحا  ِیف  ُهّللا 

_د نواد خ_ ار _  حور  نب  نیـسح  ینعی  ار _  وا  میـسانش  یم  اـم  هکنآ :  تاـیآ  تغـالب  تار  نو ف_ق_ _ل م_ض_م_ صا ح_
قیفو _د ب_ه ت_ _يا مر يراـی ف_ ار  وا  ار و  دوـخ  ياـضر  ریخ و  همه  هقیرط  ار  وا  دـنادرگ  ملا  _د و ع_ نا _ سا ب_ش_ن_

هب مـیراد  دا  _ت_م_ عا قو و  _ ثو وا و  يراد  _ن_ يد هـب  تناـما و  رب  میدـیدرگ  عـلطم  وا و  بوـتکم  رب  میدـش  عـلطم  اـم  دوـخ ،
يادخ دـیامرف  دایز  ار ، وا  ناکم  تلزنم و  نآ  دزاس  یم  رورـسم  هک  تسا  ینانچنآ  دـنلب  تلزنم  ناکم و  هب  ام  دزن  رد  وا  هک  یتسرد 

_د نواد دـمح م_ر خ_ و  تسا ،  رداق  زیچ  همه  رب  تسا و  اهتمعن  همه  بحاص  وا  هک  یتسرد  هب  وا ، هرابرد  ار  دوخ  ناـسحا  یلاـعت 
.داب وا  لآ  دّمحم و  وا  لوسر  رب  وا  مالـس  دـنوادخ و  تاولـص  و  تسی ،  وا ن_ يار  زا ب_ _ك  ير _ت ك_ه ش_ سا از  ار س_

(248)

نا _ فـلا ناـنچ ب_ا م_خ_ دادـغب و  رد  دوـمن  یم  هـیقت  ناـنچ  هـک  دـنا  هتـشاد  روکذـم  نـینچ  راوـگرزب  _ن  يا تـالاو  _ حا زا  و 
هفئاط ره  دـندومن  یم  راختفا  تسا و  ام  زا  وا  هک  دـندوب  یعدـم  هعبرا  بهاذـم  زا  کیر  _ت ك_ه ه_ شاد كول  ح_س_ن س_

(249  .) ناشیا هب  وا  تبسن  هب  ناشیا  زا  يا 

يرمس دّمحم  نب  یلع  لاح  حرش 

خیـش تاـفو  نوـچ  دوـب و  يرمـس  دّـمحم  نب  یلع  نسحلا  یبا  خیـش  مالـسلا  هیلع  تجح  ترـضح  يارفـس  ءـالکو و  زا  مراـهچ _ 
رارق دوخ  ماقم  مئاق  مالسلا  هیلع  ما ع_ص_ر  _ ما تجح  ترضح  رما  هب  دیسر  رد  هّللا  همحر  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا 
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ار نا  لـئا ش_ي_ع_ي_ باو م_س_ تاز و ج_ _تا و م_ع_ج_ مار ار و ك_ يرمـس  دّـمحم  نب  یلع  نسحلا  یبا  خیـش  داد 
نا دو و ش_ي_ع_ي_ _ مر يرا م_ي ف_ وا ج_ _ت  سد ب_ه  _ه _  جر هــّللا ف_ ع_ج_ل  هــّللا _  تر ح_ج_ه  ح_ض_

ار وا  نوچ  داتـسرف و  یم  راوگرزب  نآ  تمدخ  هب  وا  دندوم و  وا م_ي ن_ _م  یل ار ت_س_ لاو  _ ما تر  نآ ح_ض_ _ر  ما ب_ه 
دو ياــج خ_ هــب  ار  یــسک  هــک  دــندرک  شهاوــخ  وا  زا  دــندش و  رـــضاح  وا  دزن  رد  نایعیـــش  دــی  _ سر رد  _تا  فو ناــمز 

دناسر مامتا  هب  ار  نآ  دیاب  هک  تسه  يرما  ار  ادـخ  هک  تفگ  باوج  رد  وا  دراذـگاو ، وا  هب  ار  تباین  رما  _د و  نا _ سا ب_ش_ن_
(250) .دوش عقاو  يربک  تبیغ  دیاب  ینعی 

_تا فو ناــمز  ار  يرمــس  نسحلاوـبا  خیــش  نوــچ  هـکنآ  هـّللا  _م_ه  حر قود  زا ش_ي_خ ص_ _گ_ر  يد _ت  ياور رد  و 
وت زا  ب_ع_د  ك_ه  _د  ند _ي_ سر پ_ وا  زا  و  _د  ند ش_ _ر  ضا ح_ يو  دز  ن_ رد  نا  ش_ي_ع_ي_ _ي_د  سر
ما هدشن  رومءام  نم  تفگ :  ناشیا  باوج  رد  تسـشن ؟  دهاوخ  وت  ياج  رد  صخـش  مادـک  دوب و  دـهاوخ  یک  رو  _ ما _ي_ل  كو

(251  .) میامن تیصو  يدحا  هب  باب  نیا  رد  هک 

لا ك_م_ ك_ت_با   ) رد قود  ص_ ش_ي_خ  زا  و  غ_ي_ب_ت )  ك_ت_با   ) رد _ي  سو ط_ ش_ي_خ  زا  و 
هب دروآ و  نوریب  یعیقوت  دیـسر  رد  تافو  ار  يرمـس  دّمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  خیـش  نوچ  هک  تسا  هد  _ت ش_ ياور _ن )  يّدـلا

: دوب نومضم  نیدب  نآ  هخسن  هک  داد  ناشن  مدرم 

ٌتِّی م_ا _َ ّ_َك م نِا _َ َکـیف ف َکـِناوِْخا  َرْجَا  ُهـّللا  َمَـظْعَا  َّيِرُمَّسلا ! ٍدَّمَُحم  َنـْب  َِّیلَع  اــی  _ي_ِم  حَّرلا ْ_م_ِن  حَّرلا ِهـّللا  ْ_ِم  ِ_س ب ) 
َروُهُظ الَف  َهَماّتلا  ُهَْبیَغلا  ِتَعَقَو  ْدَقَف  َِکتافَو  َدْع  _َ َکَماقَم ب َموُقَیَف  ٍدَحَا  یِلا  ِصُوتال  َكَْرمَا َو  ْعَمْجاَف  ٍماّیَا  ِهَّتِس  َْنَیب  َکَْنی َو  _َ ب
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ْنَم یتَعیـش  ْنِم  یتْءاَیَـس  ارْوَج َو  ِضْرَالا  ِءـالِْتما  ِبُولُْقلا َو  ِهَوْسَق  ِدَـمَالا َو  ِلو  _ُ ْ_َد ط َ_ع َکـِلذ ب ُهُرْکِذ َو  یلاـعَت  ِهّللا  ِنِْذا  َدـَْعب  ّـِالا 
ِِّیلَْعلا ِهّللِاب  ِّالا  َهُّوق  َلْوَح َو ال  ـال  ٍرَتْفُم َو  ٌباّذَـک  َوُهَف  ِهَْحیَّصلا  یناـیفُّسلا َو  جوُرُخ  َلـْبَق  َهَدَـهاشُْملا  یَعَّدا  ْنَمَف  ـالَا  َهَدَـهاش  _ُ ْملا یِعَّدَـی 

(252 (؛ )  ِمیظَْعلا

رد ار  وت  ین  _ يد ناردار  دـنوادخ ب_ يرمـس !  دّـمحم  نب  یلع  يا  هکنآ :  فیرـش  عیقوت  نیا  رد  راوگرزب  نآ  نامرف  _ل  صا ح_
رما اـمن  عمج  سپ  دومن  _ي  هاو _تا خ_ فو مو  نیا ش_ش ي_ ياـنثا  رد  هک  یتسرد  هب  دـیامرف ، تمارک  میظع  رجا  وت  تبیـصم 

هب وت ، تافو  زا  دـعب  دوش  وت  ماقم  مئاق  هک  ام  _ت ن_ن_ _ي_ت ن_ي_با صو يدـحا  هب  شاب و  هدامآ  دوخ  راک  رد  ار و  دوخ 
هک تسا  نیا  زا  دعب  روهظ ، نیا  یلاعت و  يادخ  نذا  هب  رگم  دوب  دهاوخن  يروهظ  ارم  دیدر و  _ع گ_ قاو يربک  تبیغ  هک  یتسرد 
نم نایعیش  زا  یناسک  دنیآ  یم  هک  تسا  دوز  متس و  روج و  زا  نیمز  دوش  رپ  ات  دریگ  ارف  تواسق  ار  اهلد  دشکب و  لوط  تبیغ  نامز 

ینامسآ هحیص  ندیسر  ینا و  جور س_ف_ي_ زا خ_ ره ك_س پ_ي_ش  هک  دیشاب  هاگآ  دنیامن  یم  ارم  هدهاشم  يوعد  هک 
 . تسا هدننز  ارتفا  باذک و  وا  سپ  دیامن  هدهاشم  يوعد 

دزن هب  دیسر  رد  مشش  زور  نوچ  متفر  نوریب  وا  دزن  زا  متـشون و  ار  يرمـس  دّمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  خیـش  هخـسن  هک  دیوگ : يوار 
تـسا يرما  ار  ادخ  تفگ :  تسیک ؟  وت  زا  دعب  وت  یـصو  هک  دش  هتف  وا گ_ هب  هاگنآ  تسا  راضتحا  تاح  رد  هک  میدید  میتفر  وا ،

، دناسرب مامت  هب  ار  وا  دیاب 
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(253  .) هّللا همحر  دومن  تافو  تفگ و  ار  نیا 

لاس رد  يرمـس  دّمحم  نب  یلع  تافو  هک  هدش  لقن  _ن )  يّدلا لا  ك_ت_با ك_م_  ) رد قود  زا ش_ي_خ ص_ و ن_ي_ز 
صوـصخم باوـن  ءـالکو و  ءارفـس و  هک  يرغـص  تبیغ  تدـم  نیار  _ تـسا و ب_ن_با هدوـب  ترجه  زا  هـن  تـسیب و  دـصیس و 

_د ندو _ت ب_ ترا و ن_ي_با رو ب_ه س_ف_ _ مءا وا م_ _ب  نا زا ج_ مــال ك_ه  _ سلا هــیلع  هــّللا  هــجح  ترـــضح 
يرمع و دیعـس  نب  نامثع  ترافـس  مایا  لاس  تشه  لهچ و  هب  بیرق  هک  دوب  دـهاوخ  لاـس  راـهچ  داـت و  _ب ب_ه ه_ف_ ير ق_
حور و ش_ي_خ نب  نیسح  مساقلاوبا  خیش  ترافس  تدم  لاس  شـش  تسیب و  بیرق  دوب و  نب  نامثع  ّ_د ب_ن  وا م_ح_م رـسپ 

.دیدرگ عقاو  يربک  عطقنم ش_د و غ_ي_ب_ت  ترافس  تدم  نیا  نتـشذگ  زا  دعب  دوب و  يرمـس  دّمحم  نب  یلع  نسحلاو  _ با
باذ و _د ك_ هد ن_م_يا _ ها يو م_ش_ _ عد نآ  رب ط_ب_ق  اـی  دــنیامن و  هصاـخ  تباــین  ترافــس و  ياــعدا  هـکره  سپ 
هب تعیرـش  ماـکحا  نید و  عجرم  هکلب  هجرف _  هّللا  لـج  ع_ تر ح_ج_ت _  دو ب_ر ح_ض_ _د ب_ هاو ير خ_ م_ف_ت_
نا _ش_ يا يار  زا ب_ _ت ك_ه  سا _ن  يد ءاـــملع و ف_ق_ه_ءا و م_ج_ت_ه_ يوـــس  هـــب  عـــجار  ترـــضح  نآ  رما 
نب قاحـسا  لـئاسم  باوج  رد  فیرـش  عـیقوت  هکناـن  مو چ_ _م_ عـلا یل س_ب_ي_ل  _ت ع_ سا _ت  _ت ث_با ن_ي_با

هب هضیرع  يرمع  دیعـس  ناـمثع  نب  دّـمحم  طـسوت  هب  هک  تسا  راـبخا  هـلمح  هعیـش و  ءاـملع  راـی  _ خا هـلجا و  زا  یکی  هـک  بوـقعی 
يد _ل چ_ن_ دو و م_س_يا هدر ب_ _ه ك_ ضر مــال ع_ _ سلا _ه  یل ــالا م_ر ع_ _ب  حا تر ص_ _ت ح_ض_ مد خ_
هلمج نآ  زا  دومرف : ار  وا  لیاسم  باو  _ف ج_ ير _ي_ع ش_ قو رد ت_ تر  نآ ح_ض_ دو ك_ه  هدو ب_ لا ن_م_ س_ؤ 

: دومرف

اوُعِجْراَف ُهَِعقاْولا  ُثِداو  _َ ْحلا ّ_ا  مَا َو  ) 
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(254  ( .) ْمِْهیَلَع ِهّللا  ُهَّجُح  اَنَا  ْمُْکیَلَع َو  یتَّجُح  ْمُهَّنِاَف  اِنثیدَح  ِهاوُر  یِلا  اهِیف 

 : هک دش  رما  نینچ  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  رگید  تیاور  رد  و 

ْدَق یِّنِاَف  َ_م_ا  َ_ك ِ_ِه ح او ب _َ ضْرا _َ انَماکْحَا ف َفَرَع  انِمارَح َو  اِنلالَح َو  یف  َرَظَن  انَثیدَح َو  يوَر  ْدَق  ْمُْکنِم  َناک  ْنَم  یِلا  اوُرُْظنُا  ) 
ِّدَح یف  َوُه  ِهّللا َو  یَلَع  ُّدار  انیَلَع  ُّدآَرلا  َّدَر َو  اْنیَلَع  َّفَخَتْـسا َو  ِهّللا  ِمْکُِحب  امَّنِاَف  ْهنِم  ْلَبُْقی  ْمَلَف  انِمْکُِحب  َمَکَح  اذِاف  اـمِکاح  ْمُْکیَلَع  ُُهْتلَعَج 

 ( . ِهّللِاب ِكْرِّشلا 

.ِهِمارَح ِِهلالَح َو  یلَع  ِءانَمُالا  ِهّللِاب  ِءامَلُْعلا  ِدَِیب  ِرُومُالا  يِراُجم  رگید  تیاور  رد  و 

لها رظن و  بحاـص  هک  ناـشیا  راـثآ  راـبخا و  موـلع و  هظفح  اـملع و  هکنآ :  راـگدرورپ  تجح  ود  نـیا  ناـمرف  زا  داـف  م_س_ت_
عو ب_ه _ جر _ي_ن  فل _د م_ت_ك_ ناشیا ب_يا زا  هرداص  ماکحا  هب  دـنا  فراع  شناد  تفرعم و  يور  زا  هک  دناطابنتـسا 

تجح دنیامرف  یم  ناشیا  هچنآ  هک  تاعزان  مار و ق_ط_ع م_ لال و ح_ لئا ح_ _ذ م_س_ خا رد  _ن_د  نا ن_م_يا _ش_ يا
هو زا ق_ ار  يو  _ط ف_ت_ يار نا م_ر ش_ _ش_ يا _ت_ج_م_عا  سا نــــــــیفلکم ب_ه  هماــــــــع  يارب  زا  تــــــــسا 

تباـین تسا  ناـشیا  يارب  زا  دا و  _ت_ه_ جا _ط  يار _ر ش_ غوـل و ع_ق_ل و س_يا تلاد و ب_ طا و ع_ _ت_ن_ب_ سا
تبیغ ناـمز  رد  یـصوصخم  بیاـن  نییعت  رگید  ناـشیا ،  هب  ندومن  عوجر  هب  دـنا  فلکم  رارطـضا  ءاـجلا و  باـب  نم  قلخ  هک  هماـع 

 . ترافـس هصاـخ و  تباـی  _ق_ط_عا ن_ نا _د ب_ه  ندو _ مر _ه ح_ك_م ف_ کـل _د ب_ ندو _ مر ير ن_ف_ ك_ب_
(255  .) یهتنا

ناضمر كرابم  هاـم  موس  تسیب و  بش  رد  فیرـش  باـتک  نیا  رد  نآ  تبث  دو  هد ب_ رد ش_ _چ_ه م_ق_ نآ ما ش_د  ت_م_
فالآ اهیواث  یلع  يولع  هیوضر  هضور  راوج  رد  يرجه  هاجنپ  دصیس و  رازه و  هنس 
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ؤم ناوخ  هک  قداص  دیما  قثاو و  ءاجر  یمقلا ،  اضردّمحم  نب  سابع  یصاعلا  رقحالا  _ح_ي_ه ب_ي_د  تلا _م و  یل _س_ تلا
.دنیامرفن شومارف  ترفغم  بلط  ریخ و  ياعد  زا  ار  هایس  ور  راکهنگ  نیا  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  نایعیش  نینم و 

.َنیرِهاّطلا َنیبِّیَّطلا  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ُهّللا  یَّلَص  ارِخآ َو  الّوَا َو  ِهّللُدْمَْحلاَو  ) 

 ( ِمیحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

هیـشاح رد  هچنآ  مام  دننک ت_ خاسنتـسا  هفیرـش  هخـسن  يور  زا  دنتـساوخ  هاگره  هکنآ  ینید  ناردارب  زا  تسا  _ي  عد م_س_ت_
، دنسیونب هیشاح  رد  هدش ،  مقر  م_ن_ه )   ) شر _ خآ _ر  گا و  دنسیونب ، نتم  رد  هدش ،  هتشون  هحـص )   ) شرخآ رگا  هدش ،  هتـشون 

اـصوصخ دنـسیونب ، یلج  طخ  هب  هدش  هت  _ شو یل ن_ بلا ك_ه ب_ه خ_ط ج_ لوا م_ط_ و  دنراذگب ، ار  تاملک  ياهبارعا  و 
.دننکن هخسن  نیا  رد  فرصت  هکنآ  رب  طورشم  دنشوکب ، نآ  تحص  طخ و  نسح  رد  و  لصف ،)   ) و باب )  )

بلا نیا م_ط_ رد  دنک  هحماسم  هکره  هدـش ،  هدیـشک  هخـسن  نیا  رد  تمحز  دا  _ يز را  نو ب_س_ي_ چ_ هل :  _م_ جـلا و ب_
لو و م_ش_م_ _د ، هدو ب_شا مــال ب_ _ سلا _ه  یل ءاد ع_ _ه_ شلاد تر س_ي_ قا ح_ض_ هد ع_ ضر ش_ ك_ه ع_

یـشاوح و ماـمت  در و  ضر ش_د ع_م_ل ك_ _چ_ه ع_ نآ ما  _ر ب_ه ت_م_ گا .دو و  نآ ج_ن_با ن_ش_ _م  حار م_
هّللا ءاش  نا  دوش ، روشحم  البرک  يادهش  اب  دیفـس  ور  دشابن و  هرهب  یب  ترـضح  نآ  تعافـش  زا  تشون  تحـص  وحن  هب  ار  تاقحلم 

 . یلاعت

 ( يوضّرلا سّدقملا  دهشم  یف  یمقلا ،  اضردّمحم  نب  سا  _ّ ع_ب _ي :  صا _ علا _ه  فلو الا ح_ق_ُر م_ ُهّرر  ح_ ) 

اهتشون یپ 

130 ات 1

ص 1001. نویعلاءالج )  - ) 1

 (. لدب هخسن   ) ریشب - 2

 ( هبیغلا ص 418 ( ، نیّدلا )  لامک  ، ) 1007 ص 1001 _  نو )  _ي_ علاءال ج_ - ) 3
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.128 یسوط ص 124 _  خیش 

هیآ 81. (، 17  ) ءارسا هروس  - 4

.6 هیآ 5 _  (، 28  ) صصق هروس  - 5

هیآ 13. ( 28  ) صصق هروس  - 6

.1013 ص 1007 _  نویعلاءالج )  - ) 7

 . مق یبرقلا ،  يوذ  پاچ  ، 379 یسلجم ص 378 _  همالع  نیقیلا )  قح  - ) 8

هیآ 86. (، 11  ) دوه هروس  - 9

يرون ص 62. ثدحم  بقاثلا )  مجن  - ) 10

ص 68. بقاثلا )  مجن  - ) 11

ص 71. بقاثلا )  مجن  - ) 12

ص 77. بقاثلا )  مجن  - ) 13

ص 82. بقاثلا )  مجن  - ) 14

ص 88. بقاثلا )  مجن  - ) 15

ص 94. بقاثلا )  مجن  - ) 16

ص 106. بقاثلا )  مجن  - ) 17

ص 107. بقاثلا )  مجن  - ) 18

هیآ 30. (، 67  ) کلم هروس  - 19

هیآ 17. (، 57  ) دیدح هروس  - 20

.109 ص 108 _  بقاثلا )  مجن  - ) 21

 . موس باب  ، 139 ص 133 _  بقاثلا )  مجن  - ) 22
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.3/379 راونالاراحب )  ص 140 ( ، بقاثلا )  مجن  - ) 23

ص 142. بقاثلا )  مجن  - ) 24

.51/27 راونالاراحب )  ص 143 ( ، بقاثلا )  مجن  - ) 25

راونالاراحب 52/158. ص 143 ( ، بقاثلا )  مجن  - ) 26

بوشآ 1/290. رهش  نبا  بقانم )  ص 143 ( ، بقاثلا )  مجن  - ) 27

ص 143. بقاثلا )  مجن  - ) 28

ص 143. بقاثلا )  مجن  - ) 29

ص 143. بقاثلا )  مجن  - ) 30

ص 143. بقاثلا )  مجن  - ) 31

.2/230 يرولا )  مالع  إ  ص 144 ( ، بقاثلا )  مجن  - ) 32

ص 145. بقاثلا )  مجن  - ) 33

ص 145. بقاثلا )  مجن  - ) 34

هیآ 53. (، 41  ) تلصف هروس  - 35

.8/381 یفاکلا )  ص 145 ( ، بقاثلا )  مجن  - ) 36

هیآ 41. (، 50  ) هروس ق - 37

یمق ریسفت  - ) 38
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.2/372 ( 

ینامعن ص 254. هبیغلا )  ص 146 ( ، بقاثلا )  مجن  - ) 39

دیفم 2/385. خیش  داشرا )  ص 148 ( ، بقاثلا )  مجن  - ) 40

ص 149. بقاثلا )  مجن  - ) 41

ص 152. بقاثلا )  مجن  - ) 42

ص 152. بقاثلا )  مجن  - ) 43

هیآ 72. (، 11  ) دوه هروس  - 44

هیآ 4. (، 19  ) میرم هروس  - 45

قودص ص 652. نیّدلا )  لامک  ص 153 ( ، _ب )  قا _ ثلا ن_ج_م  - ) 46

ص 156. بقاثلا )  مجن  - ) 47

دیفم 2/386. خیش  داشرا )  ص 157 ( ، بقاثلا )  مجن  - ) 48

ص 158. بقاثلا )  مجن  - ) 49

ص 158. بقاثلا )  مجن  - ) 50

هیآ 48. (، 14  ) میهاربا هروس  - 51

ص 159. بقاثلا )  مجن  - ) 52

هیآ 130. (، 4  ) ءاسن هروس  - 53

ص 163. بقاثلا )  مجن  - ) 54

ص 165. بقاثلا )  مجن  - ) 55

ص 165. بقاثلا )  مجن  - ) 56

ص 166. بقاثلا )  مجن  - ) 57
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ص 167. بقاثلا )  مجن  - ) 58

هیآ 69. (، 39  ) رمز هروس  - 59

ص 168. بقاثلا )  مجن  - ) 60

ص 169. بقاثلا )  مجن  - ) 61

ص 170. بقاثلا )  مجن  - ) 62

ص 172. بقاثلا )  مجن  - ) 63

هیآ 55. (، 24  ) رون هروس  - 64

ص 172. بقاثلا )  مجن  - ) 65

هبآ 83. (، 3  ) نارمع لآ  هروس  - 66

ص 175. بقاثلا )  مجن  - ) 67

ص 177. بقاثلا )  مجن  - ) 68

ص 178. بقاثلا )  مجن  - ) 69

یسربط 2/310. يرولا )  مالع  إ  ص 179 ( ، بقاثلا )  مجن  - ) 70

يدنوار 2/841. جئارخ )  ص 181 ( ، بقاثلا )  مجن  - ) 71

ص 182. بقاثلا )  مجن  - ) 72

ص 183. بقاثلا )  مجن  - ) 73

.2/690 يدنوار ،  جئارخ )  ص 183 ( ، بقاثلا )  مجن  - ) 74

-75
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ص 184. بقاثلا )  مجن  ) 

هیآ 65. (، 6  ) ماعنا هروس  - 76

.1/204 یمق )  ریسفت  - ) 77

ص 188. بقاثلا )  مجن  - ) 78

ص 94. يدنوار )  تاوعد  - ) 79

.51/143 راونالاراحب )  ، ) 190 يرو ص 189 _  ثد ن_ _ه م_ح_ مال ع_ _ب )  قا _ ثلا ن_ج_م  - ) 80

باب 71. ثیدح 242 ، ملسم )  حیحص  ص 364 ( ، _ق_ي_ن )  یلا ح_ق  - ) 81

باب 71. ثیدح 244 ، ملسم )  حیحص  ص 364 ( ، _ق_ي_ن )  یلا ح_ق  - ) 82

باب 71. ثیدح 247 ، ملسم )  حیحص  ص 364 ( ، _ق_ي_ن )  یلا ح_ق  - ) 83

 . نتفلا باتک  جع .)  يدهملا  یف  ءاج  ام   ) باب 52 ثیدح 2237 ، يذمرت )  ننس  ص 364 ( ، نیقیلا )  ح_ق  - ) 84

.4/104 دواد )  نبا  ننس  ص 364 ( ، نیقیلا )  قح  - ) 85

 . نتفلا باتک  ثیدح 2239 ، يذمرت )  ننس  ص 365 ( ، نیقیلا )  قح  - ) 86

ثیدح 835. قیرطب ،  نبا  هدمع )  ص 365 ( ، نیقیلا )  قح  - ) 87

 ( . همهملا لوصف  ك.ر ( :  - 88

.2/964 هعیشلا )  هقیدح  ص 365 ( ، نیقیلا )  قح  - ) 89

ص 366. نیقیلا )  قح  - ) 90

تاراـش _ نا ار  _ي_ خا _ت ك_ه  سا مالـسلا  هـیلع  ناـمزلا  بحاـص  راـبخا  یف  ناـیبلا  هـب (  فورع  _ن ك_ت_با م_ يا - 91
 . تسا هدش  هتسارآ  عبط  رویز  هب  مق  هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  هب  هتسباو  یمالسا 

ص 367. نیقیلا )  قح  - ) 92

لا الا م_ _ي م_ن_ت_ه_ي  ياـه چ_پا هخـسن  یـضعب  رد  . 369 یــسلجم ص 368 _  همـالع  _ق_ي_ن )  یلا ح_ق  - ) 93
هدمآ ساسا  هخـسن  رد  هک  روطنامه  اذل  تسا  نیق )  _ یلا قح   ) ترابع نیع  تالمج  نیا  هک  یلاح  رد  هدش  رکذ  دـنا )  هدو  (ن_م_
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 ( دنا هدومن   ) ياج هب 
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 . تسا حیحص  ما )  هدومن  ، )

قودص 2/384. خیش  نیّدلا )  لامک  ص 376 ( ، _ق_ي_ن )  یلا ح_ق  - ) 94

.2/407 نیّدلا )  لامک  ص 377 ( ، _ق_ي_ن )  یلا ح_ق  - ) 95

.2/435 نیّدلا )  لامک  ص 377 ( ، _ق_ي_ن )  یلا ح_ق  - ) 96

.زیچ ره  هزیر  ینعی  مضلاب  تاتف )  - ) 97

.37  _ 52/32 راونالاراحب )  ، ) 402 ص 399 _  نیقیلا )  قح  - ) 98

.2/649 جئارخلا )  ، ) 1/322 یفاکلا )  - ) 99

يدنوار 1/472. جئارخلا )  - ) 100

.1/453 نینم )  ؤملا  سلاجم  ص 261 ( ، یشاجنلا )  لاجر  - ) 101

.150 یسوط ص 149 _  خیش  هبیغلا )  - ) 102

.332  _ 1/331 یفاکلا )  - ) 103

هیوباب 2/457. نبا  نیّدلا )  لامک  - ) 104

هیوباب 2/438. نبا  نیّدلا )  لامک  - ) 105

يدنوار 1/475. جئارخلا )  - ) 106

هیوباب 2/453. نبا  نیّدلا )  لامک  - ) 107

هیآ 30. (، 76  ) ناسنا هروس  - 108

.262 يدوعسم ص 261 _  هیصولا )  تابثا  - ) 109

ص 598. بقانملا )  یف  تابثا  - ) 110

.602 ص 601 _  بقانملا )  یف  بقاثلا  - ) 111

.دنبتسد - 112
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.603 ص 602 _  بقانملا )  یف  بقاثلا  - ) 113

.611 ص 608 _  بقانملا )  یف  بقاثلا  - ) 114

.112 ص 111 _  بقاثلا )  مجن  - ) 115

.611 ص 608 _  بقانملا )  یف  بقاثلا  - ) 116

.112 ص 111 _  بقاثلا )  مجن  - ) 117

.404  _ 3/3398 همغلا )  فشک  همجرت (  ، 417 يرون ص 411 _  ثدحم  بقاثلا )  مج  ن_ - ) 118

 . مالسلا هیلع  ربمغیپ  نآ  هب  دنهد  تبسن  اجنآ  رد  تسا  یهاچ  تسا  هّللا )  یبن  ثیش  بج  ففخم (  ثیش )  بج  - ) 119

.423 ص 420 _  بقاثلا )  مجن  - ) 120

هناودنه - 121
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 . لهجوبا

.429 ص 426 _  بقاثلا )  مجن  - ) 122

.3/404 همغلا )  فشک  همجرت (  ص 429 ، بقاثلا )  مجن  - ) 123

ص 403. تاوعدلا )  جهم  ص 461 ( ، بقاثلا )  مجن  - ) 124

.176  _ 52/175 راونالاراحب )  - ) 125

.479 ص 477 _  بقاثلا )  مجن  - ) 126

.484 يرون ص 480 _  ثدحم  بقاثلا )  مجن  - ) 127

 (. ححصم  . ) تسا هفوک  ياه  هیرق  زا  یکی  ساسقا )  - ) 128

.2/303 رطاخلا )  هیبن  ت_ ، ) 503 ص 501 _  _ب )  قا _ ثلا ن_ج_م  - ) 129

.52/70 راونالاراحب )  ، ) 546 ص 544 _  بقاثلا )  مجن  - ) 130

255 ات 131

.177  _ 52/176 راو )  _ نالارا ب_ح_ ، ) 556 ص 554 _  _ب )  قا _ ثلا ن_ج_م  - ) 131

.180  _ 52/178 راو )  _ نالارا ب_ح_ ، ) 560 ص 556 _  _ب )  قا _ ثلا ن_ج_م  - ) 132

.507  _ 5/504 ءاملعلا )  ضایر  ، ) 583 ص 579 _  _ب )  قا _ ثلا ن_ج_م  - ) 133

.7/378 هادهلا )  تابثا  ص 585 ( ، بقاثلا )  مجن  - ) 134

.2/303 هینامعن )  راونا  ص 588 ( ، بقاثلا )  مجن  - ) 135

.593 ص 590 _  بقاثلا )  مجن  - ) 136

.2/212 روثنملاّرد )  ، ) 52/176 راونالاراحب )  ص 596 ( ، بقاثلا )  مجن  - ) 137

ص 600. بقاثلا )  مجن  - ) 138

.609 ص 607 _  بقاثلا )  مجن  - ) 139
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ص 615. بقاثلا )  مجن  - ) 140

.618 ص 616 _  بقاثلا )  مجن  - ) 141

.627 ص 626 _  بقاثلا )  مجن  - ) 142

هّللا یل  لو ص_ _ سر تر  _ت ح_ض_ مد يدرم خ_ دومرف  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هدرک  تیاور  ینیلک  زین  و  - 143
طاشن داهج  رد  مراد  تبغر  نم  هّللا  لوسر  در ي_ا  ضر ك_ _ي_با ش_د ع_ فر مل ش_ هلآ و س_ _ه و  یل ع_
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.ادخ هار  رد  داهج  هب  ورب  سپ  دومرف  ترضح  مراد ، 

.10 ثیدح 4 _  ، 160  _ 2/158 یفاکلا )  - ) 144

.2/160 یفاکلا )  - ) 145

.2/161 یفاکلا )  - ) 146

.2/162 یفاکلا )  - ) 147

ثیدح 635. سلجم 61 ، قودص ص 473 ، خیش  یلاما )  - ) 148

.636 ص 632 _  بقاثلا )  مجن  - ) 149

نیا رانک  رب  هک  هربتعم  هبـصق  دور و  یم  هفوک  هب  دوش و  یم  ادـج  بیـسم  ریز  زا  هک  تارف  رهن  زا  _ت  سا يا  ش_ع_ب_ه  - 150
 (. هّللا همحر  یمق  سابع  خیش   ) .دور یم  البرک  هب  هک  تسا  هدش  عقاو  هلح  هار  رد  دنیوگ و  یم  جریوط )  تسا (  طش 

.652 ص 646 _  يرون ،  ثدحم  بقاثلا )  مجن  - ) 151

ص 741. بقاثلا )  مجن  - ) 152

ص 743. بقاثلا )  مجن  - ) 153

ص 744. بقاثلا )  مجن  - ) 154

.207 ینامعن ص 205 _  هبیغلا )  ، ) 746 ص 745 _  بقاثلا ) )  مجن  - ) 155

.2/348 ، 1/304 نیّدلا )  لامک  ص 746 ( ، _ب )  قا _ ثلا ن_ج_م  - ) 156

.2/352 نیّدلا )  لامک  ص 746 ( ، _ب )  قا _ ثلا ن_ج_م  - ) 157

ص 747. بقاثلا )  مجن  - ) 158

 . مجنپ ترایز  سواط ص 441 ، نبا  رئازلا )  حابصم  ص 748 ( ، بقاثلا )  مجن  - ) 159

يدنوار 1/178. جئارخلا )  ص 748 ( ، بقاثلا )  مجن  - ) 160

هیآ 39. (، 13  ) دعر هروس  - 161
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یسوط ص 263. خیش  هبیغلا )  ص 749 ( ، _ب )  قا _ ثلا ن_ج_م  - ) 162

ینامعن ص 200. هبیغلا )  ص 749 ( ، بقاثلا )  مجن  - ) 163

ینامعن ص 200. هبیغلا )  ص 749 ( ، بقاثلا )  مجن  - ) 164

، ) ص 750 _ب )  قا _ ثلا ن_ج_م  - ) 165
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.2/337 نیّدلا )  لامک 

.645  _ 2/644 نیّدلا )  لامک  ص 750 ( ، _ب )  قا _ ثلا ن_ج_م  - ) 166

.2/545 جاجتحا )  ص 750 ( ، بقاثلا )  مجن  - ) 167

یسوط ص 276. خیش  هبیغلا )  ص 750 ( ، _ب )  قا _ ثلا ن_ج_م  - ) 168

ص 174. نساحملا )  ص 751 ( ، بقاثلا )  مجن  - ) 169

هیآ 71. (، 7  ) فارعا هروس  - 170

هیآ 93. (، 11  ) دوه هروس  - 171

هیآ 71. (، 7  ) فارعا هروس  - 172

ص 751. بقاثلا )  مجن  - ) 173

.771 ص 757 _  بقاثلا )  مجن  - ) 174

.774 ص 771 _  بقاثلا )  مجن  - ) 175

دامادریم هّللا  تیآ  دندومرف ( : یجنایم  يدـمحا  یلع  خیـش  هّللا  تیآ  يدنوار 4801 . جـئارخلا )  ص 774 ( ، بقاـثلا )  مجن  - ) 176
یم مولعم  دندومرف : دنتـسیرگ و  تدـش  هب  _د و  ندر ار ن_ق_ل ك_ _ت  _ن ح_ك_يا يا ناش  جـح  جراخ  سرد  رد  يزور 

ءایلوا زا  ناشیا  هک  تسا  نیا  هناشن  نیا  .دندش  هیبنت  دوز  نینچ  نیا  هک  هدوب  ادخ  برقم  حلاص و  هدنب  یجل  _ عد دّـمحموبا  نیا  دوش 
(. راتساریو  . ) هدوب هّللا 

ص 775. بقاثلا )  مجن  - ) 177

.1/377 یفاکلا )  ، ) 777 ص 776 _  بقاثلا )  مجن  - ) 178

 . نارهت قافآ ،  پاچ  ص 315 ، عوبس )  الا  لامج  ص 781 ( ، _ب )  قا _ ثلا ن_ج_م  - ) 179

.2/352 نیّدلا )  لامک  ، ) 784 ص 783 _  _ب )  قا _ ثلا ن_ج_م  - ) 180

یسربط 2/598. جاجتحا )  ص 785 ( ، بقاثلا )  مجن  - ) 181

یسوط ص 238. خیش  هبیغلا )  ، ) 787 ص 786 _  بقاثلا )  مج  ن_ - ) 182
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ص 787. بقاثلا )  مجن  - ) 183

.1/319 یشک )  لاجر  ، ) 788 ص 787 _  _ب )  قا _ ثلا ن_ج_م  - ) 184

 ( _ب قا _ ثلا ن_ج_م  - ) 185
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.1/203 نیّدلا )  لامک  ص 788 ( ،

 . متشه ترایز  لیذ  ص 480 ، رئازلا )  هفحت  ص 789 ( ، _ب )  قا _ ثلا ن_ج_م  - ) 186

.792 ص 790 _  بقاثلا )  مجن  - ) 187

.401 يرون 3/400 _  یسربط  نیدحوملا )  هیافک  - ) 188

.402  _ 3/401 نیدحوملا )  هیافک  - ) 189

.3/402 نیدحوملا )  هیافک  - ) 190

.3/403 نیدحوملا )  هیافک  - ) 191

.3/403 نیدحوملا )  هیافک  - ) 192

.3/403 نیدحوملا )  هیافک  - ) 193

.3/403 نیدحوملا )  هیافک  - ) 194

.3/403 نیدحوملا )  هیافک  - ) 195

.3/404 نیدحوملا )  هیافک  - ) 196

.3/405 نیدحوملا )  هیافک  - ) 197

3/409 نیدحوملا )  هیافک  - ) 198

.3/410 نیدحوملا )  هیافک  - ) 199

.3/410 نیدحوملا )  هیافک  - ) 200

.3/410 نیدحوملا )  هیافک  - ) 201

.3/410 نیدحوملا )  هیافک  - ) 202

.3/411 نیدحوملا )  هیافک  - ) 203

.3/412 نیدحوملا )  هیافک  - ) 204
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.3/412 نیدحوملا )  هیافک  - ) 205

.3/413 نیدحوملا )  هیافک  - ) 206

.3/414 نیدحوملا )  هیافک  - ) 207

.3/415 نیدحوملا )  هیافک  - ) 208

.3/419 نیدحوملا )  هیافک  - ) 209

.3/419 نیدحوملا )  هیافک  - ) 210

.3/419 نیدحوملا )  هیافک  - ) 211

.3/421 نیدحوملا )  هیافک  - ) 212

.3/422 نیدحوملا )  هیافک  - ) 213

.3/422 نیدحوملا )  هیافک  - ) 214

.3/422 نیدحوملا )  هیافک  - ) 215

.3/422 نیدحوملا )  هیافک  - ) 216

.3/422 نیدحوملا )  هیافک  - ) 217

.414  _ 3/413 نیدحوملا )  هیافک  - ) 218

.3/424 نیدحوملا )  هیافک  - ) 219

.52/193 راونالاراحب )  ، ) 3/426 نیدحو )  _ ملا _ه  ك_ف_يا - ) 220

هیآ 22. (، 58  ) هلداجم هروس  - 221

هیآ 1. (، 60  ) هنحتمم هروس  - 222

.1/163 هیقفلا )  هرضحیال  نم  يرون ص 12 ( ، ثدحم  هبیط )  هملک  - ) 223

ص 234. تایرفعج )  ص 12 ( ، هبیط )  هملک  - ) 224
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قودص ص 702، یلاما )  ص 12 ( ، هبیط )  _ه  مل ك_ - ) 225
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ثیدح 960. سلجم 88 ،

ص 50. هعیشلا )  تافص  ص 12 ( ، هبیط )  هملک  - ) 226

.1/143 مالسلا )  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  ص 12 ( ، هبیط )  هملک  - ) 227

يرون ص 13. ثدحم  هبیط )  هملک  - ) 228

هبطخ 160. ص 162 ، يدیهش ،  همجرت  هغالبلا )  جهن  - ) 229

.18 يرون ص 17 _  ثدحم  هبیط )  هملک  - ) 230

دوخ قی  _ فر یکین م_ي ك_ن_د ب_ه  دوخ و  نیدلاو  هب  دـنک  یم  افج  صخـش  هک  دـشاب  نیا  ینعم  تسا  لمت  م_ح_ - 231
هقیدص نع  هّرستی   ) هن تسا  هقیدص )  ربی   ) هحیحص و خسن  رد  ثیدح  ترابع  اریز  تسا  نیمه  اعطق  هّللا )  همحر  یمق  سابع  خیـش  )

 (. یجنایم يدمحا  میهاربا  (. )

.2/303 یمق )  ریسفت  ، ) 20 ص 19 _  هبیط )  هملک  - ) 232

ص 21. هبیط )  هملک  - ) 233

.3/3345 نیدحوملا )  هیافک  - ) 234

.346  _ 51/345 راونالاراحب ) ، ) 3/345 نیدحوملا )  هیافک  - ) 235

.51/346 راونالاراحب ) ، ) 3/346 نیدحوملا )  هیافک  - ) 236

قودص 2/510. خیش  نیّدلا )  لامک  - ) 237

.347  _ 3/346 نیدحوملا )  هیافک  - ) 238

.51/349 راونالاراحب ) ، ) 3/347 نیدحوملا )  هیافک  - ) 239

.3/347 نیدحوملا )  هیافک  - ) 240

.3/347 نیدحوملا )  هیافک  - ) 241

قودص 2/440. نیّدلا )  لامک  ، ) 3/347 _ن )  يد _ حو _ ملا _ه  ك_ف_يا - ) 242

قودص 2/440. نیّدلا )  لامک  ، ) 3/347 _ن )  يد _ حو _ ملا _ه  ك_ف_يا - ) 243
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.348  _ 3/347 نیدحوملا )  هیافک  - ) 244

.51/354 راونالاراحب ) ، ) 3/348 نیدحوملا )  هیافک  - ) 245

.51/355 راونالاراحب ) ، ) 3/348 نیدحوملا )  هیافک  - ) 246

.51/355 راونالاراحب ) ، ) 3/348 نیدحوملا )  هیافک  - ) 247

.51/356 راونالاراحب ) ، ) 3/348 نیدحوملا )  هیافک  - ) 248

.3/348 نیدحوملا )  هیافک  - ) 249

.3/349 نیدحوملا )  هیافک  - ) 250

.3/349 نیدحوملا )  هیافک  - ) 251

قودص 2/516. خیش  نیّدلا )  لامک  ، ) _ي ص 242 سو ش_ي_خ ط_ _ي_ب_ه )  غلا - ) 252

.3/349 نیدحوملا )  هیافک  - ) 253

قودص 2/484. خیش  نیّدلا )  لامک  ، ) 3/349 _ن )  يد _ حو _ ملا _ه  ك_ف_يا - ) 254

 ( نیدحوملا هیافک  - ) 255
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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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