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هدشمگ تقیقح 

باتک تاصخشم 

دیس مصتعم  مالـسلامهیلع  تیب  لها  بهذم  هب  مشیارگ  ناتـساد  هدشمگ  تقیقح  روآدیدپ :  مان  ناونع و  مصتعم  دمحادیـس ، هسانـشرس : 
فراعم داـینب  تسورف :  2ج . يرهاظ :  تاصخـشم  . 1377 یمالـسا ، فراعم  داینب  مق  رـشن :  تاصخـشم  يرهم  اضردمحم  همجرت  دمحا ؛

پاچ ج.1 ،  ) لایر  45000 X-964-6289-41 ؛ :  مود پاچ  ج.�1  1-40-6289-964 ؛ :  هرود لایر : 13000 کباش :  یمالسا 90 91 .
تیعضو  X-978-964-6289-41 مراهچ پاـچ  لایر ج.2 ،  45000  : 8-42-6289-964 ؛  مود پاـچ  لاـیر ج.2 ،  13000( مراـهچ ؛ 

ج.1و2 تشاددای :  موس 1384 .) پاچ   ) ج 1و 2 تشادداـی :  (. 1379 مود : پاچ   ) ج.1و 2 تشاددای :  يراپـس  نورب  یـسیون :  تسرهف 
 -- هعیـش عوضوم :  ثیداـحا  توـبن --  نادـناخ  عوـضوم :  سیوـنریز  تروـص  هب  هماـنباتک  تشادداـی :  دنفـسا 1386 .) مراهچ : پاچ  )

 : هرگنک يدـنب  هدر  یمالـسا  فراـعم  داـینب  هدوزفا :  هسانــش  مجرتـم   - ، 1336 اضردـمحم ، يرهم  هدوزفا :  هسانـش  اـههیدر  اـههیعافد و 
م15521-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/4172 ییوید :  يدنب  هدر  BP211/5/س9ح7041 1377 

مجرتم همدقم 

اب هدـشمگ  نآ  هچ  رهو  دریگ , یم  راک  هب  نآ  ندرک  ادـیپ  ياربار  دوخ  تمه  مامت  ناسنا  دوش , یم  بایان  اهب  نارگ  ـر  هو ـتـی یـک گـ قو
یم هک  يا  هدیقع  دشاب , شا  هدیقع  وا  هدشمگ  ـر  گا صو  ـ ـص بـه خـ دوب , دهاوخ  رت  يدجو  رت  شیب  نآ  نتفای  يارب  یعـس  دشابرت , شزرا 

هن هک  ناسنا  هدشمگ  نیرت  سیفن  تسا  نیا  دهد .  تاجن  یهلا  باذـع  میظع  رطخ  زاو  دـناسرب  یتشهب  نادواج  ياه  تمعن  هبار  وا  دـناوت 
یم یبات  رد بـی  ـیـز چـه قـ چا يرتشگنا نـ کی  نتفای  يارب  ناـسنا  تسا .  هدـش  وحم  زین  وا  نهذ  زا  هنافـساتم  هکلب  هتفر  وا  تسد  زا  تـنـهـا 
یب یگدنز  نداد  تسد  زا  ینعم  هب  شنداد  تسد  زا  هک  يا  هدـشمگ  ددرگ , یمن  دوخ  یقیقح  هدـشمگ  لابند  هب  هک  سوسفا  یلو  دـنک ,

تمه هب  زاین  نآ  ندرک  ادیپو  هدیدرگ  دیدپان  يارو  هدیقع  بهذم ,  نید ,  اهرازهو  اهدص  نایم  رد  هک  يا  هدشم  گـ تسا .  ترخآ  نایاپ 
وهف هّللا  دـهی  نم  , ) دراد یهلا  تیادـه  هب  زاین  اـهنیا  همه  زا  رت  مهم  هرخـالابو  ربدـتو , رکفت  یـسرربو ,  هعلاـطم   , ناوارف شـشوک  یلاـع , 
يارب وجقح  ناملسم  کی  هک  تسا  یهار  ـت ,  سا يور شـمـا  رد پـیـش  ـی کـه  با کـتـ (( . 1 ( )) ادشرمایلو هل  دجت  نلف  للضی  نمو  دتهملا 

جاو ـ ما ياروا  رد مـ ینارون  يا  هطقن  هتـشذگ ,  بیرفو  تلالـض ,  فارحنا ,  ياـه  هاگرذـگ  زا  هدرک ,  یط  شا  هدـش  تقیقح گـمـ نتفاـی 
هب ات  هدرک  تکرح  دیما  هطقن  يوس  هب  تردق  مامت  ابو  هتخادنا ,  ناشورخ  جاوما  نیا  رد  ار  دوخ  هتسب ,  تمه  رمک  تسا .  هدید  یکیرا  تـ

هتفای فیرحت  تیاور  تخادـنا ,  نیمز  ربدوب  هدرب  ثرا  هب  شناردـپ  زا  هک  ار  يا  همیخ  نوتـس  راک , يادـتبا  رد  وا  تسا .  هتفاـی  تسد  نآ 
مهراثآ یلع  اناو  ۀما  یلع  انءابآ  اندجوانا   , ) هفیرش هیآ  قادصم  ات  هتشاذگ  رانک  ار  (( 2  )) يدعب نم  نیدشارلاءافلخلا  ۀنسو  یتنسب  مکیلع 

ام نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا   : هیلع قفتمو  ربتعم  تیاور  شنوتـس  هک  در  اپ کـ رب  نیتسار  يا  همیخ  نآ ,  لاـبند  هبو  دـشابن .  (( 3  ( )) نودتقم
ینارون ياـهرد  وا  نیب  قـح  بلق  هک  دوـب  اـج  نیا  زا  تسا .  (( 4  )) یتیب لها  یترتعو  هّللا  باتک  ادـبا  يدـعب  اولـضت  نل  امهب  متکـسمت  نا 

ریدغ ثیدحو  تیالو  هیآ  هلهابم ,  هیآ  اسک , ثیدح  , ریهطت هیآ  تشگ .  لئان  دوخ  هدشمگ  هب  ات  دوشگ  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  تیادـه 
نیخرومو هدز  قرو  ار  خیرات  کیرات  تاحفص  نیب  زیت  یتریصب  اب  هک  تخاس  نئمطمو  مکحم  رو , پـر نـ بادا ,  ار شـ وا  هتسخ  بلق  نانچ 
هاگدیدزا ار  نید  عورفو  لوصا  دوخ , باتک  ینایاپ  تمس  ود قـ رد  وا  دومن . اوسر  ار  هدننک  هارمگو  زادرپ  غورد  ناگدنـسیونو  نیثدحم  , 

بانج مرتح ,  هد مـ ـنـ ـس ـ یو نـ دزاس . یم  راکـشآ  هریت  ياهربا  تشپ  زا  ار  تقیقح  نابات  دیـشروخ  هدرک ,  یـسررب  ناناملـسم  فلتخم  ياه 
تیب لها  تیادـه  ضیف  رپ  همـشچ  هب  هک  یماگنهو  تشاذـگ  رـس  تشپ  ار  یتقـشم  رپو  ینالوط  يرفـس  دـمحا  دیـس  مصتعم  خیـش  ياقآ 

. درک ادیپ  تیب  لها  بهذم  رد  ار  دوخ  هدشمگ  تقیقح  اریز  درب , دای  زا  ار  هار  یگتسخدیسر  مالـسلاو  ةالـصلا  مهیلع  تراهطو  تمـصع 
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دروم مراودیما  مهد ,  یم  رارق  تیب  لها  نادنمقالعو  تقیقح  ناگدنیوپ  سرتسد  ردو  هدـنادرگرب  یـسراف  هب  ار  دنمـشزرا  رثا  نیا  کن  ـ یا
هّللا الا  ادحا  نوشخی  الو  هنوشخیو  هّللا  تالاسر  نوغلبی  نیذلا   ) يرهم اضر  دمحم  دریگ . رارق  ءادفلا  هل  انحاورا  رصع  یلو  ترـضح  هجوت 
میب ادـخ  زج  يرگید  سک  چـیهزاو  هتـشاد  ساره  وا  زا  دـننک و  یم  غـیلبت  ار  ادـخ  ياـه  تلاـسر  هـک  ـهـا  نآ (( . 5 ( )) ابیـسح هّللاب  یفکو 

بلقلا لاجف  ءاضیب  ۀتکن  هبلق  یف  تکن  اریخ  دبعب  هّللا  دارا  اذا  ع :)   ) قداص رفعج  ماما  دشاب . رگ  باسحدنوادخ  هک  تسا  یفاکو  دـنرادن ,
هک هدادرارق ,  وا  بلق  رد  يدیفس  هطقن  دهاوخب , ار  يا  هدنب  ریخ  اد  ها خـ ـ گر هـ هرکو .  یلا  ریطلا  نم  عرسا  مکرما  یلا  وه  مث  قحلا  بلطی 
رت عیرس  دور  یم  شا  هنال  يوس  هب  هک  يا  هدنرپ  زا  عیـشت )   ) امـش هدیقع  هب  ندیـسر  يارب  وا  تسا ,  قح  يوجتـسج  رد  اج  همه  بلق  نآ 

(( . 6  )) دشاب یم 

ءادها

تراهطو تمـصع  نادناخ  زا  ار  لیاضف  نیرت  میظع  هک  يرتخد   , تیادهو یحو  لوزن  هاگیاجو  يوقتو ,  تمـصع  هاگیاپ  دنزرف  هب  ءادها 
هزجعم بلاـط ,  یبا  لآ  نزریـش  دنلبرـس , هدازآ  رگ , تحیـصن  هملاـع  هوتـسن ,  دـهاجم  نمادـکا ,  يو پـ ـ نا نآ بـ بـه  تـسا .  هدرب  ثرا  هـب 

لها دوخ  ياه  يریگ  عضوم  ابو  درک , تعاطاار  لاـعتم  يادـخ  راکـشآو  ناـهن  رد  هکنآ  هب  هیمطاـف .  هعیدوو  هیردـیح  هریخذ  هیدـمحم , 
بجعت هب  ار  لوقعدوخ  بلق  توق  اـبو  تخادـنا ,  تشحو  هب  ار  نارگ  متـس  دوخ  تبـال  ـ ـص ـکـه بـا  نآ بـه  تخاـس .  اوـسر  ار  هنتفو  قاـفن 

هب بوسنم  هک  نیـسای  هلالـس  هب  دوب . ارهز  شرداـم  لـثم  تغـالبو  تمظع  ردو  دوب , یلع  شردـپ  دـننام  تعاجـش  رد  هکومه  تشاداو . 
مشاه ینب  هلیقع  البرک , نامرهق  هب  تسا .  هدرب  ثرا  هب  شمارگ  دادجا  زا  ار  تمارکو  تزع   , تفارـش ناشنو  هدوب  تماماو  توبن  نادناخ 

 (. ع  ) بنیز ترضح  ینعی  هدازآ ,  نانز  يالومو  هدیس  , 

ما یگدنز  زا  ییاه  هدیزگرب  لوا :  لصف 

لوا تمسق 

ـم شا نید مـتـعـهـد بـ هب  تبسن  درک  یم  راداو  ارم  مترطف  متـشاد ,  نید  هب  یناوارف  هقالع  یگدنز ,  زاغآ  رد  مدوب  یکدوک  یکدوک :  مایا 
کیو نامرهق  کی  ار  دوخ  میاه ,  يزادرپ  لای  رد خـ دش , یمن  جراخ  نیدت  هدودحم  زا  متشاد ,  ما  هدنیآ  زا  دوخ  نهذ  رد  هک  يروصت  , 

لیـصحت لوا  لحارم  زونه  ما ,  هدنادرگزاب  مالـسا  يارب  ار  يدن  ـلـ بر ـ ـسو تز  ـ عو هدرک  عافد  نید  میرح  زا  هک  مدید  یم  یمالـسا  دهاجم 
زا نا  ـتـ ساد دنچ  اهنتو  دوب  دودحم  ناناملـسم  ندمتو  خیرات  زا  متاعالطاو  هاتوک  مرکف  اذ  ـ لو مدو  هد بـ ـ نارذ ـگـ نار کیـسالک  سرادم  رد 
زا دـعب  متـسناد .  یم  ع )   ) یلع ما  ـ ما يا  تعاجـشو هـ اه  تداشر  زا  زین  يردـقو  رافک  اب  ناشیا  ياه  گـنجو   ( ص  ) هّللا لوسر  یگدـنز 
 , متفرگ رارق  نادوس  رد  يدـهم  شترا  نارادرـس  زا  یکی  هنقد )  نامثع   ) تیـصخش ریثات  تحت  نادوسرد ,  يدـهم  تلود  خـیرات  هعلاـطم 

هدز تفگـش  تفگ  یم  نخـس  اه  هردو  اههوک  نایم  گنج  رد  شتیـصخش  تمظعو  داهج  ردوا  ـی  کا یب بـ زا  ام  خیرات  ریبد  هک  یماگنه 
هنوگچ هک  مدیـشید  ـ نا دوخ مـی  کچوک  لقع  اب  موش ,  وا  دننام  هک  دوب  نیا  میوزرآ  مامتو  متـسب  وا  هب  لد  بیترت  نیدبو  مدش . ..  مـی 

عاونا مناوتب  اـت  مشاـب  يرـسفا  هدکـشناد  لیـصحتلا  غراـف  هدـنیآ  رد  هک  دوـب  نیا  دیـسر  یم  منهذ  هب  هک  یهار  اـهنتو  مسرب  فدـه  نیا  هب 
 , متفر ناتسریبد  هب  هکنآ  ات  مدنارذگار . ..  مرمع  زا  ییا  لا هـ ـیـد سـ ما ـا هـمـیـن  بو موش  انـشآ  هحلـسا  ابو  هدید  ار  یگنج  ياه  شزومآ 
 , یـسونس یبکاوک ,  نمحرلا  دبع  نوچمه  مالـسا  ناهج  رد  یهاوخیدازآ  ناهدنامرف  ابو  دش  رتش  ـم بـیـ تا ـ عال ـ طاور ـ تزا مراکفا بـ اجنآ  رد 

ياهروشک ياه  تختیاپ  هبو  تساخاپب  نا  ـسـتـ نا ـغـ فا زا  هک  یبالقنا  دنمشیدنا  نآ  مدش .  انـشآ  یناغفا  نیدلا  لامج  نینچمهو  راتخم  رمع 
ار نآ  حالصا  ياههارو  مالسا  ناهجرد  یگدنام  بقع  ياه  هنیمز  مامت  رد  ار  شخبتایح  ياه  هشیدنا  ات  درکرفس  یمالـسا  ریغو  یمالـسا 
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انب تمکح  ساسا  رب  هک  یشور  درک , یم  لامعا  دوخ  يداهج  راک  رد  ار  نآ  هک  دوب  وا  شور  درک  بلج  ارم  هجو  نآ چـه تـ دنک . رـشتنم 
زاو دـنک  داهج  دـهاوخب  هک  ره  مدوب  دـقتعم  نم  داد . یم  يرکف  دـشر  یمالـسا  تما  هبو  رـشتنم  ار  گنهرف  هحلـسا  لـمح  نودـبو  هدـش 

تریاغم نم  تارو  ـ ـص ـال بـا تـ ما وا کـ شور  ـی  لو دو , ـ ـش ـه  نا ـلـحـ ـس دراوو جـنـگ مـ دریگب  تسد  هب  ریـشمش  دـیابدیامن  عافد  نیملـسم 
راـکفا هچنآ  زا  یناـسآ  هب  متـسناوت  یمن  مهزاـب  یلو  تشاد ,  یگزاـت  نم  یبهذـم  رکفت  رد  هناـها  ـ گآ ـنـگ  هر ـ فو نخـس  شور  تشاد , 

گنهرف کی  نتـشاد  ـکـل نـ ـش مـ تما ,  لکـشم  هک  مدوب  هدرک  فشک  دـنچ  ره  مشکب ,  تسد  مدوب  هداهن  انب  نآ  رب  ار  دوخ  ياهوزرآو 
رود ار  ناهج  نیدلا  لامجو  دـنک  صخـشم  وا  يار  ار بـ يدر  ره فـ تیلوئـسم  دـناوت  یم  هک  تسا  گنهرف  نیا  اریز  تسا ,  هاگآو  دـهعتم 

وا ياـه  هشیدـنااریز  دـنتفریذپ , لدو  ناـج  اـب  ار  وا  راـکفا  ناناملـسمو  درک  شخپار  گـنهرفو  هشیدـناو  رـشتنم  ار  دوخ  تکربو  رون  دز ,
تشحو هب  زوت  هنیک  رگرامعتسا و  ياهورین  تهج  نیدب  دوب .  سامت  رد  ناشیا  یگدنز  ياه  تیع  ـ قاو ـا  بو هدر  ار حـل کـ اهنآ  تالکـشم 

رودصزاو هدرک  هرصاحم  ار  نآ  دندش  روبجم  هک  اجنآ  ات  دتـسیاب  تردق  اباهنآ  لباقم  رد  ییاهنت  هب  تسناوت  (( 7  )) یقثولا ةورعو  دنداتفا 
هب ار  تابساحم  مامت  تسا  هتسناوت  ییاهنت  هب  صخ  ـ ـش ـه یـک  نو چـگـ درک : یم  روطخ  منهذ  رد  هشیمه  لاؤس  نیا  دنیامن . يریگولج  نآ 
زاب میور  رب  اـهلاؤس  زا  يا  هچیرد  لاؤس ,  نیا  هب  نداد  باوج  يار  بـ دزادـنا . تشحو  هب  ار  يرابکتـسا  ياـه  تردـق  نیا  ماـمتو  دـنز , مه 

طیحم نیا  زا  ار  دوخ  ات  درک  راداو  ارم  عضو  نیا  تشادن .  یباو  نادو جـ رد مـحـیـط سـ ـال  صا یضعبو هـا  دوب  ناسآ  اهنآ  زا  یـضعب  , دش
ارم یگدـنزو  هدوب  یبهذـم  طیحم  نیا  لباقم  رد  نم  عوضخو  میلـست  بجوم  هک  ییاهریجنز  منک ,  هراپ  ار  اهریجنز  مامتو  هت  ـ خا ـ ـس دازآ 

ترطف هک  دوب  یسوقان  دننام  نیدلا  لامج  هب  ما  هقالعو  نم  رد  تیلوئـسم  ساسحا  یلو  درک , یم  میـسرت  مناکاینو  ناردپ  یگدنز  دننامه 
دناوت یم  نم  یثوروم  نید  نیا  ایآ  مشاب !؟  نیدلا  لامج  دننام  مناوت  یم  هنوگچ  مدیـسر  دوخ مـی پـ زا  هشیمه  دروآ .  یمرد  ادص  هب  ارم 
مالسا زا  ریغ  یمالساو  تشاد ,  ام  نید  زاریغ  ینید  نیدلا  لامج  رگم  هن ,!؟  ارچ  متف :  نآ مـی گـ زا  پـس  ـد !؟  نا ـ ـسر ـه بـ جرد نآ  هب  ارم 

منهذ رد  یل  رو کـ ـن بـطـ ید موهفم  هک  دوب  نیا  مدیـسر  نادـب  هک  يزیچ  اهنتو  مدوب ,  ریحتم  لاس  نیدـنچ  لاؤس ,  نیا  باو  يار جـ بـ ام ؟ 
درک رییغت  نم  يارب  زین  راک  هلیـسو  لوحت  نیا  لابندـبو  مدـید  یم  شیوخ  يوگلاو  ربهر  هنقد  نامثع  ياج  هب  ار  نیدـلا  لامجودرک  رییغت 

هک یمالـسا  لیـصا  گنهرفو  رکفت  اب  ارم  دـناوت  یم  يا کـه  ـه  ما ـ نر بـ داد , ـنـگـی  هر ـه فـ ما ـ نر کی بـ هب  ار  دوخ  ياج  يرـسفا  هدکـشنادو 
رایـسب حیحـص  گنهرفو  ملاس  رکفت  کی  هرابرد  قیق  تـحـ مدرک :  عورـش  هنوگچ  دزاس . انـشآ  تشاد  دـهاوخ  لابندـبار  یمالـسا  تضهن 

یم هشیمه  ما  یلومعم  یگدـنز  لوط  رد  دوب , يرطفو  یفداـصت  روط  هب  نم  قیقح  ره چـنـد تـ مدـنارذگ  ار  يراوشد  هلحرم  , دوـب لکـشم 
ثحب نتفرگ  تدشو  نادوس  رب  اه  یباهو  دیدش  هل  زا حـمـ پـس  متـشادن .  یـسرربو  ثحب  يارب  یتصرف  یلو  مدرک  یموگتفگو  مدیـسرپ 

یتدـیقع یخیرات ,  ياهداضتو  اه  فالتخا  زا  يرایـسبو  راکـشآ  قئاقح  زا  يرایـسب  یبهذـم ,  يا  تیلاعف هـ ندـش  دایزو  اه , هرظاـنمواه 
ددـعت هب  یهتنم  هک  يزیچ  دـندرک , جراخ  مالـسا  میرح  زا  اراـهنآو  هدـش  ریفکت  یمالـسا  ياـه  هقرف  زا  یـضعب  دـیدرگ , رادـید  یهقفو پـ
نوزفا ار  دوخ  تاقیقحت  مبایبار ,  دوخ  هدشمگ  متسناوت  نم  تیعضو ,  نیا  ندوب  كاندرد  مغر  یل  عـ دش . يرکف  طوطخ  قرفتو  بهاذم 

تارظاـنم دـش , رتـشیب  تیباـهو  هب  مهجوـت  دراد . تیعقاو  درک  یم  روـطخ  مـنهذ  هـب  هـک  یمظنماـن  ياـه  شـسرپ  ماـمت  مدرک  ساـسحاو 
رد ناشتمواقمو  اهنآ  یتخـسرسو  تارج  متفر  دا گـ ـهـا یـ نآ زا  ما  ـ یا نآ  رد  هک  يا  هلاسم  نیرت  مهمو  مدرک  یم  لابند  ارنانآ  ياـهوگتفگو 

ره چـنـد درک , زواجتو  ضرعت  نآرب  ناوت  یمن  هک  سدقم  تسا  يرما  دوجوم  تیعضو  مدوب  دقتعم  اریز  , دو دوجوم بـ ياه  تیعقاو  ربارب 
هعماج ياهتیلاعفو  اهدروخربزا  يرایسب  ور  نیا  زاو  دوب  مترطفو  ینورد  نادجو  زا  یـشان  الومعم  هک  متـشاد  نآ  رب  يدایز  ياه  لا  ـکـ ـشا

عقاو رد  اه  ثحب  نیا  دـش , رارقرب  اهنآو  نم  نیب  يدایز  ياه  ثحبو  مدرک ,  لابند  اـه  ـی  با ـ هو ار بـا  هار  مدرب .  یم  لاؤس  ریز  ار  یبهذـم 
, درک یم  یضار  ههرب  نیا  ردار  هک مـ مدوب  هتفای  اهنآ  يارب  ییاه  باوج  نونکاو  هدنام  نادرگرس  ام  نهذ  رد  هک  دوب  ییاه  شـسرپ  نامه 
ار اهنآ  تسدو  هتـشگ ,  لیامتم  اهنآ  هب  هک  دـش  ببـس  تیعـضو  نیا  دـش , یمن  تفای  اهنآ  دزن  ناـشباوج  هک  دـندوب  زین  ییاـه  لاؤس  هتبلا 

يزیچ ناشیا  دزن  هک  دوب  نیا  هتکن  نیرت  مهمو  نیلوا  موش ,  تیباهو  وریپ  الماک  هک  دوب  ـن  یا زا  عنام  هدـنامیقاب ,  ياه  هتکن  یلو  مراشفب , 
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هچنآ  : مت دوخ مـی گـفـ ابو  مدـش  یم  هسوسو  اـه  تقو  یـضعب  دـشاب . ..., وگباوجار  يا بـلـنـد مـ ـ هوزرآو ءا کـنـد  ـ ـضرا ار  هک مـ متفاـین 
ینیزگیاجو تسا  مالـسا  يوگلا  نیرتهب  تیباـهوو  تسا  یعقاو  ریغو  لآ  هدـیا  يزیچ  يدرگ  یم  نآ  لابندـبو  ینک  یم  رکف  شا  هراـبرد 

یم هجوتم  اعیرـس  یلو  مدرک  یم  رواب  ارنآ  هتفر ,  هسوسو  نیا  لابندب  رگید  بهاذمو  اه  هشیدنا  زا  یهاگآ  مدع  رطاخب  ور  نیا  زا  درادـن .
دوخ بهذم  یتسرد  رب  هک  ینوتمو  لیالد  ـبـب  ـس تیباهو بـ : درک یم  مالعا  اذـل  تسین ,  یباهو  رکفت  نیا  هتخاس  نیدـلا  لامج  هک  مدـش 
نیا اهنآ  لکـشم  یلو  دـش  یمن  تفای  نادوس  رد  رگید  يا  هور هـ رد گـ يز کـه  چـیـ تسا ـ  مالـسا  هب  هار  نیرت  کیدزن  , دـندرک یم  نایب 
هکنآ نود  هک بـ تسا  کشخ  ياه  هدعاقو  نیناوق  زا  يا  هعومجم  یباهو  بهذم  تسا ,  هیبش  یضایر  نیناوق  هب  رتشیب  ناشبهذم  هک  تسا 

يداصتقا یعامتجا ,  يدرف  ياـه  ـیـنـه  مز ماـمت  رد  اـیند  نیارد  یگدـنز  اـب  ناـسنا  دروخرب  زرط  رد  اـیو  ناـسنا  ندـمت  رد  يراکـشآریثات 
ار ناسنا  هک  اسب  هچ  تسا ,  سکع  هب  الماک  تیباهو  , دوشیم هدای  ـد پـ ـشا هتـشاد بـ دـنوادخ  اب  شا  هطبار  یگنوگچ  رد  یتحو   ... یـسایسو

هعماج اب  ار  دوخ  دـناوت  یمن  یباهو  کی  دزاس , یمادـج  هعماج  زاو  شحوتم  یگدـنز  روما  همه  هب  تبـسن  یپ  رد  یپ  ياـهریفکت  ببـسب 
اب دو مـگـر  ـ ـش سو نـمـی  ـ نا یـسک مـ اب  تسا ,  نارگید  زا  يادج  شا  یگدـنز  تایئزج  مامتو  شراتفر  شـسابل ,  ردوا  اریز  ـد , هد ـق  فو

اهنآ اب  دـننک , یم  هاگن  مدرم  هب  الا  ـ بزا ـهـا  نآ ار  ـ یز مد ,  ـ ـش اهنآ مـی  رد  ینیب  گرزب  دوخو  ربکت  رورغ , هجوتم  نم  اذـل  دوخ , نارکف  مه 
ياه تیلاعف  مامت  هک  یلاح  رد  !؟  دننک تکراشم  مدرم  اب  یگدنز  رد  هنوگچو  ار  دـننک  یم  تکراشم نـ ناش  یگدـنز  ردو  دنـشوج  یمن 

یهاتوک تدـم  رد  , دـش ام  ياتـسور  دراو  تیباهو  هک  یماگ  مراد هـنـ ـر  طا ـت بـه خـ ـسرد مـن  دـنناد ... یم  یهارمگو  تعدـب  ار  هعماج 
دندیشک تسد  نآ  زا  اهنآ  همه  هک  تشذگن  ینامز  یلو  دندش , تیباهو  عبات  ناناوجزا  يدایز  عمج  یهاگآو ,  هعلاطم  هنوگچیه  نودبو 

تداع اهنآ  هب  هک  ییاه  تنـس  زا  يرایـسبو  هدرک  هعماج مـنـع  اب  يراکمه  زا  ار  ناشیا  , دـیدج بهذـم  نیا  اریز  نم ,  راـظتنا  دوب  نیمهو 
قحلم ناناوج  ياه  يراتفرگ  هلم  زا جـ ـنـکـه  یا ـب  لا جـ تشادن .  نید  اب  یتفلاخم  چـیه  هک  یتروص  رد  تسناد  یم  مارح  ار  دـندوب  هدرک 

یم ار  تغارف  تقو  وگتفگ  اـب  هتـسشن ,  كاـخ  يور  یباـتهم  ياهبـش  رد  اـهناوج  ـالومع  اـم مـ ياتـسور  رد  هک  دوب  نیا  تیباـهو  هب  هدـش 
یلو ـد , ندو رگید بـ ياهراک  ای  يزرواـشک  لوغـشم  زور  لوط  رد  هک  دوب  اتـسور  ياـهناوج  يارب  رادـید  ـت  عا ـ ـسا نیاو تـنـهـ دـندنارذگ 

ار اههار  رس  رب  نتس  ـ ـش نـ ص )   ) هّللا لو  ـ ـسر هکنیا  هناهب  هب  درمـش  یم  مارح  اهنآ  رب  ار  نآو  هدرک  عنم  راک  نیا  زا  ار  نانآ  اه  یباهو  خیش 
کی هکنیا  تسا ,  نویباهو  ماـمت  لکـشم  هک  رگید  هلاـسم  تفر .  رامـش نـمـی  هب  هار  اـهنآ  نتـسشن  لـحم  دـنچ  ره  تسا ,  هدومرف  مارح 
هلاسم ره  رد  دناد  یم  زاجمو  هتـسناد  دهتجم  ار  دوخ  شناد ,  نیرتمک  نتـشاد  ابو  شندش  نیدت  ـ مزا سپ  یهاتوک  نامز  تدـم  رد  یباهو 

ياج زا  هرابک  ـحـث یـ بءا ـنـ ثا رد  هک  مدوب ,  فلتخم  لئاسم  رد  ثحب  لوغشم  هتـسشن  اهنآ  زا  یکی  اب  يزور  مراد  دای  هب  ـد , هد يو  يا فـتـ
میورب تسا ,  زامن  تقو   , مامت نخس  تفگ :  دوش , مامت  نامنخس  نک  ربص  متفگ  ودب  دینش , ناشدجـسم  زا  ار  برغم  ناذا  اریز  تساخرب 

لطاب تزامن  دیـشکدایرف : وا  مناوخب ,  زامن  اهنآ  اب  مدوب  مزتلم  دـنچ  ره  مناوخ ,  یم  زامن  لزنم  رد  نم  متفگ :  میناوخب ,  زاـمن  دجـسم  هب 
لطاب لزنم  رد  مزامن  لیلد  هچ  هب  تسیاب ,  متفگ :  دورب , ات  دنادرگربور  وا  مسرپب  ار  لیلد  هکنیا  زا  لبقو  مدش  هدز  تریح  تدـشب  تسا , 

زامن دجـسم  هیا  ـ ـس هـمـ , ) دجـسملا یف  الا  دجـسملاراجل  ةالـص  ـال  تسا :  هدومرف  (ص )  ادـخ لوسر  تفگ :  ربک  ـ تو را  ـتـخـ فا بـا  تسا ؟ 
زامن ندوبن  تسرد  ینعمب  نیا  یلو  تسا ,  لض  ـ فا ـجـد  ـس رد مـ تعامج  زامن  هک  تسین  نیا  رد  یفالتخا  متفگ :  (, دجـسم رد  رگم  درادن 

هقف رد  ام  هک  لیلد  نیا  هب  لزنم ,  رد  زاـمن  مکح  ناـیب  يارب  هن  تسا  تیلـضفا  نیمه  رب  دـیکا  ثیدـح تـ زا  روظنمو  تسین  دجـسم  ریغ  رد 
هب وت  رگ  ـ ید ـی  فر زا طـ دنا , هدادن  یئاوتف  نینچ  ءاهقف  زا  کی  چیهو  تسا ,  لزنم  رد  زامن  ندناوخ  زامن , تالطبم  زا  یکی  میا کـه  هدـیدن 

نایب ار  یعوضوم  کی  مکحو  دهد  يوت  نا فـ ـسـ نا هک  تسا  لکشم  رایـسب  یهیقف . ..! ؟  وت  ایآ  ینک ؟  یم  رداص  ار  ماکحا  نیا  یقح  هچ 
تلالد رما  نیا  ایآ  دنادب . . نتم  کی  رد  ار  یهنو  رما  تلالد  دناوتب  ات  دنک  یم  یسررب  ار  هلاسم  نیا  هب  طوبرم  نوتم  مامت  هیقف  اریز  دیامن ,

. وگب نخـس  طایتحااب  سپ  تسا ,  ینعم  رپ  ام  نید  تهارک .  ای  دراد  تمرح  رب  تلـالد  یهن  اـیآو  بابحتـسا ,  اـی بـر  دـنک  یم  بوجو  رب 
 .. . تفرو تسا . ..  مارح  لیواتو  ینک  یم  لیوات  ار  ثیدح  وت   : تفگ سپس  دش , هتفرگو  درک  مخا  دش , ادیپ  وا  يور  رد  تسک  را شـ ـ ثآ
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یم رود  تیباـهو  زا  ارم  هک  دوـب  لـماع  نیمود  کـشخو ,  هدـنام  بقع  رکفت  نیا  دـمهفب . دـناوت  یمن  هک  قـمحا  نیا  زا  مدرب  هانپادـخ  هب 
لاح نیمه  هب  ینامز  تدم  مدرک .  یم  عافد  نآ  زاو  هدومن  لوبق  ار  راکفا  نآ  هتـشاذگ ,  نم  رب  يدایز  ریثات  اهنآ  راکفا  دنچ  ره  تخاس , 
دوخ لح  هار  اهنت   , مدش یم  رود  رگید  زور  هدش  کیدزن  تیباهو  هب  زور  کی  یـشمارآورارق ,  هن  متـشاد ,  ییاج  هب  هار  هن  مدـنام ,  یقاب 

رت قیقد  روط  هبار  دوخ  قیقحت  مناوتب  ات  مناوخب  سرد  یمالسا  هاگشناد  ای  هدکش  ـ ناد رد یـک  هک  مدید  نیا  رد  يرسفا  هدکشناد  ياجب  ار 
شیپ رد  لیصح  يار تـ اهارسشنادو بـ اه  هاگشناد  رد  یباختنا  هتشر  شـش  هاگـشناد  يدورو  نا  ـتـحـ ما زا  ـعـد  بو لا کـنـم ,  ـبـ ند رت  قیمعو 
مولع هدکشناد   ) یمالسا ياه  هدک  ـشـ ناد نآ  زا  ردو یـکـی  مدرکن ,  باختنا  یمالسا  ياه  هدکـشنادو  اه  هاگـشناد  زج  نم  یلو  متـشاد , 

هلحرم نیا  هدامآ  ار  دوخو  منک  زاورپ  متـساوخ  یلاحـشوخ  زا  مدـش .  لوبق  نادوسرد )  لینلا  يداو  هاگـشناد  زا  یبرع  تاـیبداو  یمالـسا 
ياـه هورگ  تـسا  یمازلا  هاگـشناد  هـب  دورو  يارب  هـک  یلم )  عاـفد   ) ـی ما شزو نـظـ ـ مآ ما  ـجـ نا زا  ـس  پو ـتـم ,  خا ـ ـس یگدـنز  زا  دـیدج 
ریدـم دـش  ماـجنا  هک  يا  ـبـه  حا ـ ـص رد مـ مدوب ,  دارفا  نیلوا  زا  نمودـندروآ  موجه  اـه  هاگـشناد  يوس  هب  نادوـس  رـسارس  زا  نایوجـشناد 
 .. . مدرک نایب  ار  ناشیا  هب  ما  هقالع  ببسو  یناغفا ,  نیدلا  لامج  متف :  گـ دیسرپ , نم  زا  مدنمقالع  وا  هب  هک  یتیصخش  هرابرد  هدکشناد 

مود تمسق 

هناخباتک غارـس  هب  اجنآ  رد  مدـش .  لوبق  هدکـشنادرد  یمـسر  روط  هب  ناوارف ,  ياه  لاؤس  زا  ـس  پو در  يدونـشخ کـ راهظا  نم  نخـس  زا 
هچو منک ؟  عورـش  اجک  زا  هک  دوب  نیا  نم  لکـشم  یلو  متفرگ  سنا  اجنآ  اب  دوب , میظع  ياه  فراعملا  ةریادو  اهباتکزا  ولمم  هک  ـتـم ,  فر

 , منک نییع  يا تـ همانرب  دوخ  يارب  هکنیا  زا  لبقو  مدش .  یم  لقتنم  باتک  نآ  هب  باتک  نیا  زا  مدـنام ,  لاح  نیم  بـه هـ مناوخب ؟  ار  يزیچ 
بهاذـم یـسررب  تهج  خـیرات  هعلاـطم  نآو  دوشگ , میور  شیپ  رد  قـیقحتو  ثحب  رد  مهم  رایـسبو  گرزب  یهار  نادـنواشیوخ  زا  یکی 

زا یکی  اب  هک  دوب  یتقو  هیـضق  زاغآ   , مدوب لفاغ  نآ  زا  دوخ  هک  دوب  ـهـی  لا یقیفوت  هار  نیا  دوب , اهنآ  نایمزا  قح  بهذم  نتفایو  یمالـسا 
رد ـت ,  سا قوقح  هدکشناد  لیصحتلا  غراف  معنملادبع  مدرک ,  تاقالم  هربطع  رهش  رد  میومع  لز پـسـر  ـنـ مرد معنملادبع  مانب  لیماف  دارفا 

دوب نامهم  اجنآ  رد  هک  مدید   ( نیمل ـ ـس ـمـ لا ناوخا   ) زا یکی  اب  لزنم  طایح  رد  ار  يو  هک  دوب  هدرکن  بور  ـیـد غـ ـشرو زو خـ زور هـنـ نآ 
رت يدج  تسا  ینید  لئاسم  هرابرد  ثحب  مدـیمهف  یتقو  دـننک .  یم  تبحـص  هچ  زا  منادـب  ات  مدرک  شوگ  تقد  هب  تسا ,  ثحب  لوغـشم 

رایـسب لباقم  فرط  هکیلاح  رد  درک  یم  ثحب  لماک  شمارآ  اب  معنملادـبع  منک .  لابند  ار  ناشیوگتفگ  ات  متـسشن  اـهنآ  راـنک  رد  هدـش , 
اجنیا رد  دـنربخ !!... یب  ادـخ  زاو  رفاـک  هعیـش  تفگ :  ناملـسم  ردارب  نآ  هکنآ  اـت  مدوب  هدـیمهفن  ار  بلطم  لـصا  دوب , یمجاـهتو  نش  خـ

ایآ دـنارفاک ؟  اهنآ  ارچو  دنتـسه ؟  یناسک  هچ  هعیـش  دوب ... حرطم  تریحاـب  لاؤس  نیا  منهذ  ردو  مدـش  قیقد  رایـسب  مدـش ,  ثحب  هجوتم 
رد ار  دوخ  فیرح  معنملادبع  هک  میوگب  هنافصنم  تسا ؟  هعیش  مالک  نامهایآ  وا  بیرغو  بیجع  نانخس  نیاو  تسا ؟  یعیـش  معنملادبع 

هدناوخ برغم  زا  نـمـ ـن بـحـث ,  یا زا  بـعـد  مکحم .  یلالدتـساو  ابیز  یقطنم  اب  مهنآ  داد , یم  تسکـش  دـش  یم  حرطم  هک  يا  هلاسم  ره 
ار اهنآ  هنوگچو  دنتسه ؟  یناسک  هچ  هعیش  الصا  يا ... ؟  هعیش  وت  ایآ  مدیسرپ :  وا  زا  لماک  مارتحا  ابو  مدشاهنت  معنملادبع  اب  سپـس  دش ,
 . ما هدـماین  دوخ  هب  زونه  ما  هدینـش  امـش  زا  هچنآ  زا  نم  دیـشخبب , متفگ :  سرپب .  کی  هب  کـی  ار  اـهلاؤس  نک ,  ربص  تفگ :  یتخاـنش ؟ 
ار شنخس  دوب . راظتنا  فالخ  رب  راک  هجیتن  هنافـساتمو  تسا  تقـشمو  تمحز  لاس  راهچ  هجیتنو  تسا ,  ینالوط  ثحب  کی  نیا  تف :  گـ

لابند هب  تسا ,  هدرک  هطاحا  ار  اـم  یگدـنز  لوط  رد  يزاـس  ناداـنو  یناداـن  زا  يا  هتـشابنا  تفگ :  هجیتن ؟  مادـک  مدیـسرپ :  هدرک ,  عطق 
نامهو تساد ,  ـ نواد رظن خـ دروم  هک  تسا  نامه  میدـقتعم  نادـب  هک  ینید  ایآ  میـسرپبدوخ ,  زا  هکنآ  نودـب  مینک  یم  ـت  کر هعماـج حـ

 . هعیش دزن  ینعی  دیـسر , یم  مرظن  هب  هک  تسا  يرگید  ياج  رد  قح  هک  دش  راکـشآ  نم  يارب  یـسررب  زا  دعب  یلو  تسا ؟  یعقاو  مالـسا 
؟  لـماتو بـحـث نـمـی کـنـی تقد  اـب  وـت  ارچ  تـفگودز :  دـنخبل  مـیور  هـب  يا !...  هدرک  هابتـشا  اـی  يا . ...  هدرک  هـلجع  دـیاش  مـتفگ : 
 , تسا ینس  ام  هناخباتک  متفگ :  بجعت  اب  یئامنب .  نآ  زا  يدایز  هدافتـسا  یناوت  یم  هک  دیراد  هاگـشناد  رد  يا  هناخباتک  هکنآ  صوصخب 
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تایاورو اهباتک  هب  دوخ  نخـس  دـییات  يارب  هک  تسا  نیا  عیـشت  ندوب  تسرد  لـئالد  زا  گـفـت :  مدرگب !؟  نآ  رد  هعیـش  هراـبرد  هنوگچ 
ذخم نامه  هعیش  ذخم  سپ  متفگ :  ددرگ . یم  راکشآ  لکـش  نیرتهب  هب  اهباتک  نیا  رد  اهنآ  قح  اریز  دنک , یم  دانتـسا  تنـس  لها  ياملع 

هب ع )   ) تیب لها  زا  نآ  مامتو  تسا ,  تنس  لهاذخم  ربارب  نیدنچ  هک  دراد  ار  دوخ  صاخ  ذخم  هعیـش  ریخ , تف :  گـ تسا !؟  تنـس  لها 
هب دنس  اهنآ  يارب  ذخم  نیا  اریز  دننک , یمن  دانتسادوخ  ذخمو  تایاور  هب  تنـس  لها  لباقم  رد  اهنآ  یلو  هدش  تیاور   (, (ص ربمایپ زا  لقن 
یم دهعتم  يزیچ  هب  ار  تنس  لها  هعیـش  هکنیا  ینعی  دننک , دانتـسا  دشاب  یم  دییات  دروم  اهنآ  يارب  هچنآ  هب  تسا  مزالاذل  دیآ , یمن  رامش 

؟  منک عورـش  هنوگچ  سپ   : متفگ وا  هب  دش , رتشیب  قیقحت  رب  ممیمـصتو  مدش  دونـشخ  وا  مالک  زا  دنا . هدش  دـهعتم  نآ  هب  دوخ  هک  دـننک 
اجنآ رد  يرآ ,  متفگ :  تسا ؟  دوجوم  یئاسنو  يذمرت  دمحادنـسم , ملـسم ,  حیحـص  يراخب ,  حیحـص  امـش  هناخبات  رد کـ ـا  یآ گـفـت : 
اهباتک نیارد  هک  خیراتو ,  ریسفت  ياهباتک  نآ  لابندبو  نک ,  عورش  اهنیا  زا  تفگ :  تسا .  ثیدح  رداصم  هب  طوبرم  گرزب  تمسق  کی 

هحفـصو ءزج  هرامـش  ذـخام , رکذ  اب  هنیمز  نیا  رد  ییاـهلاثم  دـنک . یم  تلـالد  تیب  لـها  بتکم  زا  يوریپ  بوجو  رب  هک  تسا  یثیداـحا 
نینچ اعقاو  ایآ  مدرک  کش  هک  یئاج  ات  دوب  هدروخن  مشوگ  هب  نونکات  مد کـه  ـنـیـ ـش ار مـی  یثیداحا  مدش ,  ریحتم  یلکب  هکدرک  حرطم 

تشاد دای  ار  ثیدا  ـ حا نیا  تفگ :  هدرک  فرط  رب  ملدزا  ار  کش  نیا  تعرس  هب  وا  یلو  تسا . ..  دوجوم  تنـس  لها  ياهباتکرد  یبلاطم 
باتک رد  ار  ثیداحا  نآ  هاگـشناد :  رد  مینیب .  یم  اررگیدـکی  هدـنیآ  هبنـشجنپ  زور  هّللاءاش  نا  درگب , اهنآ  لاـبند  هب  هناـخباتکردو  نک , 

مهجوت بلج  زین  يرگید  ثیدا  ـ حا ـد , یو ـت مـی گـ سار هک  مدش  نئمطمو  متفای ,  نامهاگشناد  هناخباتک  رد  يذمرتو . ..  ملسم  يراخب , 
ارچ دوب ... هتفرگ  ارف  ارم  دـیدش  تریح  زا  یتلاح  مایا  نآ  رد  تشاد ,  تیب  لـها  زا  يوریپ  بوجورب  تلـالد  رتشیب  ثیداـحا  نآ  هک  درک ,

, دنوش کیرـش  نم  اب  نارحب  نیا  رد  زین  اهنآ  ات  مدرک ,  حرطم  هدکـشناد  رد  مناتـسود  اب  ار  عوضوم  ما !؟  هدینـشن  نونکات  ار  ثیداحا  نیا 
ارم رمع  مام  منک هـر چـنـد تـ لاـبند  ار  بلطم  متفرگ  میمـصت  نم  یلو  دـندرکن , هجوت  زین  یـضعبو  هداد  ناـشن  شنکاو  دو  زا خـ یـضعب 

هلجع دیابن  ـفـت :  گودر لا کـ ـتـقـبـ سا ار  یئور مـ ـ ـشو ـ خو شمارآ  اب  متفر . ...  معنملادبع  غارـس  هب  دیـسر  ارف  هک  هبنـشجنپ  زور  دریگب . ..
نم تفای .  همادا  بش  هعمج  اتو  دـش  حرطم  يرگید  هقرفتم  ياهثحب  ـپـس  ـس یئاـمن .  لاـبند  لـماک  یهاـگآ  اـب  دـیاب  ار  ثحب  نیا  ینک , 

هلاسمدنچ هرابرد  تساوخ  نم  زا  متسناد ,  یمن  هاگشناد  هب  تشگزاب  زا  لبقو  نونکات  هک  مدش  ان  ـ شآ ـی  لئا ـ ـس ابو مـ هدرب  يدایز  هدافتـسا 
زا یـضعب  رد  در , ـت تـغـیـیـر مـی کـ قو دـنچ  ره  واو  نم  ناـیم  ثحب  عوـضومو  تشاد  همادا  یناـمز  تدـم  يارب  راـک  نیا  منک .  قـیقحت 

نئمطم اهنآ  دوجو  زاو  متفای  یم  ذخم  رد  ار  یثیداحا  الثم   , متفریذپ یمن  ار  ینشور  قیاقح  ایو  مدش  یم  ینابصع  تبحـص  نایماه  تلاح 
تـسکش ساسحا  رطاخ  هب  دیاش  مدرک ,  یم  دروخ  رب  هنوگنیاارچ  مناد  یمن  تسین .  دوجوم  ثیداحا  نیا  متفگ :  یم  وا  هب  یلو  مدش  یم 

رد متـشادن ,  ار  نآ  راظتنا  الـصا  هک  دیدرگراکـشآ  میارب  یناوارف  قیاقح  ینالوط  ياـه  ثحب  اـب  بیترت ,  نیدـب  دوب . يزوریپ  هب  لـیم  اـی 
هب هقف  هک  رتکد  نالف  اب  دن  ـد,گـفـتـ ند هتسخ شـ نم  تسد  زا  ناتسود  یتقو  متـشاد ,  ینالوط  ياه  ثحب  ـم  نا ـتـ ـسود تد بـا  ـن مـ یا لو  طـ

اهنآ منک ,  تبحـص  هنادازآ  مناوتب  ات  دوش  یم  عنام  واو  نم  نیب  ایحو  بج  یلو حـ درادـن , یعنام   : متفگ نک ,  ثحب  درک  یم  سیردـت  ام 
لیلد هلاسم  هکلب  تسین ,  ندرک  عناق  هلاسم  متفگ :  میتسه ! . ..  وت  اب  ام  يدرک  عناق  ار  وا  رگا   , تسا وتو  ام  نیب  داتـسا  دنتفگو : دنتفریذپن 

هک مدـید  لاؤس . ..  نیدـنچ  تروص  هب  مهنآ  مدرک ,  زاغآ  ناشیا  اب  ار  ثحب  هقف  سرد  نی  ـ لوا رد  تسا ...  قح  هرابرد  قیقحتو  ناهربو , 
یم ناشیا  لیاضفرکذو  اهنآ  زا  يوریپ  ترورـضو  ع ,)   ) تیب لها  تبحم  رب  دیکات  سکعب  هک  بـلـ دراد , ـفـتـی بـا مـن نـ لا نادـنچ مـخـ وا 
نآ داد , نم  هب  ءزج  دنچ  رد  یباتک  متفر  وا  دز  یتقو کـه نـ مورب ,  هاگـشناد  رد  شرتفد  هب  ات  تساوخ  نم  زا  يزور  دـنچ  زا  سپو  درک . ..
اریز منکن  یهاتوک  باتک  نیا  يرادهگن  رد  تساوخ  نم  زا  تسا .  هعیش  دز  ـث نـ ید عجرم حـ نیرتربتعم  هک  دوب  یفاک )  حیحـص   ) باتک

هدینش باتک  نیا  هرابرد  نم  مدرک ,  رکشت  وا  زاو  متفرگ  ار  باتک  میوگب .  يزیچ  متسناوتن  بجعت  تدش  زا  ـت . ..  سا تیب  لها  راثآ  نیا 
شـسرپو قیقح  زا تـ ـعـد  بو ـت ,  ـسا ـکـی  لا هک مـ متـسناد  یم  دنچ  ره  , دشاب هعیـش  رتکد  مداد  لامتحا  اذل  مدوب ,  هدیدن  ار  نآ  یلو  مدوب 

داتساو نم  نیب  يرکفمه  نیا  هجوتم  مناتسود  ـتـی  قو تسا .  هتسب  لد  ع )   ) تیب لها  تبحم  هبو  تسا  یفوص  وا  هک  مدیمهف  يو ,  هرابرد 
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دوب یقالخا  شوخو  عضاوتم  نیدتم ,  درموا  منک ,  در بـحـث  ـس مـی کـ یرد ـث تـ ید هک حـ يرگید  داتـسا  اب  ات  دنتـساوخ  نم  زا  دـندش ,
ثیداحا یضعب  یتسرد  هرابرد  دش , عورشام  نیب  یفلتخم  ياهثحب  متفریذپ ,  ار  ناتسود  تساو  رد خـ اذ  لـ ـتـم ,  شاد ـت  سود رایسب  ار  واو 

مدش دوخ  اب  ثحب  همادا  زا  شا  يدنیاشوخانووا  ترفن  هجوتم  ینامز  تدم  زا  سپ  یلو  درک , یم  اهنآ  تحصرب  دیکات  واو  مدیسرپ  وا  زا 
هک یتایاورو  ثیداحا  زا  يا  هعومجم  اذل  تسا  نتشون  ثحب ,  همادا  هار  نیرت  ـیـد بـهـ سر مرظن  هب  دندش , هلاسم  نیا  هجوتم  زین  مناتـسود  , 

ـی کـنـد, سرر اهنیا بـ تحص  هرابرد  متـساوخ  وازاو  متـشون ,  يو  يارب  دراد  ار  ع )   ) تیب لها  بهذم  زا  يوریپ  بوجور  حضاو بـ تلالد 
يو اب  ار  عضو  نیا  ردقنآ  نمو  تساوخ ,  یم  ترذعم  تسا  هدرکن  لا  ـبـ ند زو  ـنـکـه هـنـ یا زا  واو  ـتـم  ساو باو مـی خـ وا جـ زا  زور  ـر  هو

زا يوریپ  موزل  رب  دنراد  تلالد  حوضوب  اهنیا  متفگ :  تسا .  حیحص  اهنیا  مامت  تفگ :  نم  هب  دش .  هتسخ  نم  تسدزا  هکنیا  ات  مداد  همادا 
مالک مدرک  ساسحا  هک  يروط  هب  نم ,  يارب  دوب  يا  هبرض  دننام  دروخ  رب  ـن  یا تفر .  رتفد  فرط  هب  تعرـس  هبو  دادن  باوج  تیب .  لها 
داتسا ياقآ  هدکشناد  سیئر  داتفا , یب  قا عـجـیـ ـفـ تا منکن .  هلجع  تواضق  ردو  منک  لمات  مه  زاب  متشاد  تسود  یلو  تسا ,  تسار  هعیش 

رد ص )   ) هّللا لوسر  ـتـی  قو تفگ :  (( 8  ( )) عقاو باذعب  لئاس  لاس   ) هفیرش هیآ  ریـسفت  رد  يزور  تفگ ,  یم  ریـسفت  سرد  ام  هب  ناولع 
سک ره  هالوم ,  یلعف  هالوم  تنک  نم  ـفـت :  گو ـت  فر ار گـ ع )   ) یلع تسد  سپـس  دندرک , عامتجا  ات  دز  ادـص  ار  مدرم  دوب , مخریدـغ 

ار دوخ  رتشدینش  ار  نآ  يرهف  نامعن  نب  ثراح  یتقو  دش , شخپ  اج  همه  رد  ـن خـبـر  یا ـت ,  سا وا  يالوم  زین  یلع  متسه ,  وا  يالوم  نم 
هکنیا هب  میهد  تدا  ـهـ ـش ات  يدرک  رما  ادخ  هرابرد  ار  ام  دمحم , يا  تفگو :  هدـمآ  نیئاپ  بکرم  زا  تفر ,  (ص )  ربمایپ دز  هد نـ ـ ـش راوس 

 , میتفریذپ  , میراذگ زامن  راب  جنپ  يدرک  رما  می ,  ـتـ فر ـ یذ وت پـ زا  امو  یتسهوا ,  هداتـسرف  وت  هکنیاو  تسین )  هّللا  زج  ییادخ   ) هّللا الا  هلا  ال 
 , میدرک لوبق  امو  يدومن  جـح  هب  رماو  میتفریذـپ .  زین  ام  میریگب  هزور  ار  ناضمر  هام  يدرک  رما  میدرک ,  لوبق  امو  يدرک  تاـکز  هب  رما 

يالوم یلع  متسه  وا  يالوم  نم  هک  ره  یتفگو :  یهد  رارق  ام  ربهر  ار  وا  ات  يدرب  الاب  ار  تیومع  رسپ  تسدو  يدرکن  افت  ـ کا اهنیا  هب  یلو 
ییادخ هب  مسق   ,) لجو زع  هّللا  نم  اذه  نا  وه , الا  هلا  يذـلا ال  هّللاو  تفگ :  ـبـر(ص )  ما پـیـ ادـخ ؟  زا  ای  دوب  وت  زا  راک  نیا  ایآ  تسا ,  وا 

, ایادـخ تـفگو :  درک  تـکرح  شبکرم  فرطبو  دـنادرگرب  ور  ثرا  حـ تسادـنوادخ .)  بناـج  زا  رما  نـیا  تـسین ,  ییادـخ  وا  زج  هـک 
شبکرم هب  ثراح  نک ,  لزان  اـم  رب  كاـندرد  یباذـع  اـیرابب  اـم  رب  نامـسآ  زا  گنـس  ناراـب  سپ  تسا  قح  دـیوگ  یم  دـمحم  هچنآرگا 
نیرفاکلل عقاو  باذعب  لئاس  لاس  : ) دش لزان  هیآ  نیا  نآ  زا  سپ  دش , جراخ  وا  تشپ  زاو  دمآ  دورف  وا  رس  رب  سـنـگـی   , دو کـه هدیـسرن بـ

نآ زا  دناوتن  یـسکو  دـمآ  دـهاوخدورف  نارفاک  رب  هک  یباذـع  زا  دیـسرپ  يا  هدـننک  لاؤس  (( 9  ( )) جراـعملا يذ  هّللا  نم  عـفاد ,  هـل  سیل 
داتسا تسا .  هع  نخس شـیـ یتفگ  امش  هچنآ  تفگ :  يو  هبو  تفر  داتسا  لابند  هب  ناتسود  زا  یکی  دش , ما  سرد کـه تـمـ دنک . يریگولج 

 .. !. هرادا رتفد  رد  نمدزن  دیایب  مصتعم  وگب  تفگو :  درک  يور  هدننک  ضارتعا  نیا  هب  سپس  , درک لمات  يردق 

موس تمسق 

ـبـل قو ـتـم ,  فر وا  دز  ـ نو هداد  تعاجـش  دوـخ  هب  یلو  مدرک ,  تشحو  هدکـشناد  سیئر  اـب  تاـقالم  زاو  مدرک  بجعت  تساو  ـ خرد ـن  یا زا 
سیئر دـشاب . دـیابو  تسا ,  اـبیز  ثحب  تفگ :  منک .  یم  ثحب  طـقف  نـم  مـتفگ :  يا !  هعیـش  وـت  دـنیوگ  یم  تـفگ :  منیـشنب  ـنـکـه  یازا
نیرت يو  ـم بـا قـ ناو در تـا بـتـ يرا کـ ارم یـ دنوادخو  تسا ,  هدش  هتفگ  هعیـش  هرابرد  اهراب  هک  ییاه  ههبـش  لقن  هب  درک  عورـش  هدکـشناد 

هیـصوت نم  هب  نامیوگتفگ ,  ندش  مامت  زا  لبقو  دش  یم  مروا نـ مدو بـ هک خـ مدوب  هدمآ  نخـس  هب  نانچ  مهدب ,  ار  وا  باوج  اه  لالدتـسا 
ياـهباتک ندـناوخ  زا  سپ  تـسا .  هـنیمز  نـیا  رد  بوخرایــسب  ياـهباتک  زا  تاـعجارملا  تـفگو :  مناوـخب  ار  تاـعجارملا  باـتکات  درک 

ندوب قح  رب  هک  شزرا  اب  باتک  ود  نیا  يوق  ياهناهر  ـ بو نشور  لـیالد  رطاـخ  هب  رگید , باـتک  دـنچو  نیتسردـملا  ملاـعم  تاـعجارملا , 
هکنآ ات  دش , رتشیب  قیقحتو  ثحب  رد  نم  تردق  نانچمهو  دش  حـضتفم  لطابو  نشور  نم  يارب  قح  درک , یم  تباث  ار  تیب  لها  بهذـم 

, دـش عورـش  يریگرد  زا  يدـیدج  هلحرم  نآ ,  لابندـب  مدرک ...  مـالعا  ار  دوخ  عیـشت  نمو  درک  نشور  نم  لد  رد  ار  قـح  روـن  دـنوادخ 
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ياهـشور رگیدو  ندز . ..  تمهتو  دـیدهت  ییوگازـسانو ,  نیهوت  ندرک ,  هرخـسم  زج  یهار  دندیـسرن , يا  هجیتن  هب  ثحبرد  هک  یئاـهنآ 
رب مناتسود  نیرت  کیدزن  يوس  زا  تابرض  نیا  دنچ  ره  مدرک  ربص  ارجام  نیا  ربو  مدرک ,  راذگاو  اد  ار بـه خـ دو  نمو خـ دنتفاین  هنالهاج 

ناردارب زا  یضعب  رگم  متفر ,  ورف  یلماک  ییاهن  رد تـ دندرک . یمزیهرپ  فقس  کی  ریز  نم  هارمه  كاروخو  باوخ  زا  اهنآ  دشدراو , نم 
لبق زا  رتهب  رایـسب  هک  میامن  رارقرب  نارگید  ابار  يا  هطبار  متـسناوت  ینامز  ـت  ـشذ زا گـ سپو  دنتـشاد , يرتدازآ  رکفتورتشیب  یهاگآ  هک 

ـد, ندر تروشم مـی کـ نم  اب  ناشیگدـنز  تشردو  زیر  رد  اه  یـضعب  هک  یئاج  ات  مدـش ,  عقاو  ریدـقتو  مارتحادروم  اهنآ  ناـیم  اریز  دـش ,
عیشت رگید  يوجـشناد  هس  هکنیا  زا  سپ  مهنآ  دش , رو  هلعـش  هرابود  فالتخا  شتآ  تفاین ,  همادا  ینالوط  تدم  يارب  تیعـضو  نیا  یلو 

اهدروخرب نآ  لابند  هبو  دندومن  هعیـش  هب  تبـسن  دـییاتو  لیامت  را  ـهـ ظا نایوجـشناد کـه  زا  يدایز  عمج  هوالع  هب  دـندرک , مالعا  ار  دوخ 
تقو عرـسا  رد  ار  مشخ  جوم  نیا  میتسناوتو  میتفرگ ,  ار  هلـضاف  قالخاو  تمکح  بناج  یگمه  امودش  عورـش  يدـیدج  ياه  يریگردو 

زا نآ  نینکاس  رثکاو  تسا  لین  دور  هنارک  ربو  نادوس  لامـش  کچوک  ياهاتـسور  زا  يدـن )   ) اـم ياتـسور  نامیاتـسور :  رد  مینارذـگب . 
ناتخرد يرادهگن  اب  اتـسور  مدرم  یگدـنز  دـندوب , مهف  رد  لاقتنا  تعرـسو  دایز  شوه  هب  فورعم  هک  يا  هلیبق  دـنا ,  ( باطا ـ بر  ) قـبـیـلـه

نایم رد  ار  تیباهوراکفا  هدرک ,  هدافتسا  ءوس  اتـسور  مدرم  یب  شو قـلـ زا خـ ـی هـا  با ـ هو دوش . یم  نیمات  لصف  تالوصحم  تشکو  امرخ 
رثا مدر  ـشـه مـ ید ـ ناو رب عـقـل  میقتسم  روط  هب  دنتسناوت  دندرک  یم  رازگرب  هک  یتاسلجواه  ینارنخس  زا  هدافتسا  ابو  دندو , رشتنم نـمـ اهنآ 

بهذـم يوس  هب  ناکیدزنو  لیماف  زا  توعد  اهاگو  قیقحتو  هعلاطم  اب  ار  دوخ  تقوو   , مدرک باـختنا  ار  توکـس  ادـتبا  رد  نم  دـنراذگب ,
ارمو دوبن  هعیش  ياهباتک  ندناوخ  هب  رضاح  رگید  هک  یئاج  ات  متشاد ,  يدایز  لدجو  ثح  دوخ بـ ردارب  ابو  مدنارذگ .  یم  ع )   ) تیب لها 

ند ـ ناو در بـه خـ عورـش کـ واو  مهد  رارق  ریثات  تحت  ار  وا  متـسناوت  دایز  يوگتفگزا  سپ  یلو  دنازوس , دهاوخ  ار  اهباتک  هک  درک  دـیدهت 
تیادـه ع )   ) تیب لـها  روـن  هب  ار  وا  دـنواد  هکنآ خـ اـت  نیتسردـملا )  ملاـعم  تاـعجارملا ,  هیناـبر ,  هداـیق  تیب  لـها   ) دـننام ییاـهبا  کـتـ

شخپ اتـسور  رد  نم  عضوم  بیترت  نیدب  دندومن . یم  دییاتو  يدونـشخزاربا  ابلاغ  زین  هداوناخ  دارفا  هیقب  دومن , مالعا  ار  دوخ  عیـشتودرک 
اهنآ نیغلبمو  دش , رو  هلع  ـیـت شـ با ـ هو دو کـه خـشـم  ـنـجـا بـ یا ندو ,  حرطم نـمـ اتـسور  مدرم  رب  ار  تیب  لها  بهذم  مدرک  عورـشو  دش 

ـهـمـت تو هعیش  هب  تبسن  ازـسانو  نیهوت  زا  رپ  دش  یم  رازگرب  هک  یتبـسانم  ره  رد  نانآ  ياه  ینارن  ـخـ ـس ما  ـمـ تو دندمآ , مشخ  هب  ادیدش 
خیش اب  هرظانم  مدومن .  یم  هلباقم  تشذگو  ربص  اب  دراوم  نیا  مامت  رد  نم  یلو  دندش , یم  زین  نم  ضرعتم  اه  یـضعب  دوب .  هدش  اهنآ  بـه 

یب مجاهتو  ینابز  دب  زاو  دیوگب  نخس  لقعت  اب  متـساوخوا  زا  دش , رازگرب  نیمالا  دمحا  خیـش  اهنآ  گرزبو  نم  نایم  يا  هرظان  مـ یباهو : 
 , مدناوخ وا  اب  ار  رهظ  زامن  متفر ,  اهنآ  دجـسم  هب  دـش , دایزاهنآ  تجاجلو  بصعتو  دـش  رپ  مربص  هنامیپ  هکنآ  ات  دـنک , يراددوخ  ینعم 

امـش ضرعتم  نم  ایآ  دیا , هدرک  ریفکت  اهوگدنلب  ردو  هتفگ  ازـسان  ار  هعیـش  هک  تدـم ,  نیا  لوط  رد  متفگ :  وا  هب  زامن , زا  تغارفزا  سپ 
ضرعتم نم  صخـش  هبو  تسا ,  هنالهاج  مجاهت  وت  نخـس  متف :  مناد گـ یمن  تفگ :  ارچ ؟  یناد  یم  ایآ  متفگ :  ریخ  تفگ :  ما !؟  هدـش 

یملع هرظاـنم  کـی  مهاوخ  یم  وت  زا  نونکا  اـما  قح ,  زا  عاـفد  هن  دـشاب  صخـش  زا  عاـفد  منک ,  ضارتـعا  رگا  مدیـسرت  اذـلو  يا ,  هدـش 
صخـشم ار  ثحب  ياهروحم  سپ  متفگ :  مرادـن .  یعنام  نم  تفگ :  دوش . الم  رب  قح  ات  یـشاب ,  هتـشاد  نم  اـب  عمج  روضح  رد  یقطنمو 

عقاو ثحب  درومدیاب  هک  دراد  دوجو  يرورـض  بلطم  ود  یلو  بوخ ,  رایـس  بـ گـفـتـم :  هباحـص .  تلادـعو  نآرق  فیرحت  تفگ :  نک . 
رو بـحـث مـن مـحـ گـفـت :  ارچ ؟  متفگ :  ریخ  تفگ :  تسا .  امش  تایاورو  داقتعارد  توبنو  ادخ  تافص  هرابرد  بلطم  ود  نآو  دوش ,
ام رارق  درادـن , یلاکـشا  متفگ :  ینک .  نییعت  ار  ثحب  ياهروحم  يراد  قح  وت  مدرک ,  هرظانم  ياضاقت  وت  زا  رگا  اـما  منک ,  یم  نییعت  ار 
اب نـم  یلو  دـناسرت , دـهاوخ  ارم  یکیدزن  تـقو  نـینچ  نـییعت  اـب  درک  یم  لاـیخ  وا  برغم . ..  زاـمن  زا  دـعب  زورما , تـفگ :  دـشاب ؟  یک 

تداع قبط  ار  نخـس  نیمالا  دمحا  اهنآ  خیـش  دش .  عورـش  هرظانم  برغم  زامن  زا  پـس  مدـش .  جراخ  دجـسم  زاو  هدرک  لوبق  یلاحـشوخ 
ار نیدلا )  بح  هتشون مـ هضیرعلا  طوطخلا   ) باتکو درک  یم  مهتم  نآرق  فیرحت  هب  ار  هع  ـیـ ـش وا  , در عور کـ ـ ـش ـیـعـه  ـش رب  هلمح  اب  دوخ 
در لصفمروط  هب  دوب  هتفگ  هعیـش  هی  غورد عـلـ هب  هک  ار  یتاماهتا  مامتو  مدرک  عورـش  نم  دـش , ماـمت  هک  وا  نخـس  تشاد ,  تسد  رد  زین 

هدشمگ www.Ghaemiyeh.comتقیقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 147زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


مشچ رد  ار  یهاک   : ) متفگ وا  هب  ع )   ) یـسیع ترـضح  لوق  دننام  سپـسو  مدوم  هئربت نـ نآرق  فیرحت  هدیقع  زا  الماک  ار  هعیـشو  مدرک , 
حو ـ ـضو تسا بـ تنـس  لها  یثیدـح  ياهباتک  رد  هک  ییاـهتیاوراریز  دـینیب ,) یمن  دوخ  مشچ  رد  ار  بوچ  یلو قـطـعـه  دـینیب  یم  نارگید 
رکذ اب  تیاور  تسیب  دودـح  هنیمز  نیا  ردو  هعیـش ,  زادـنا  ماهتا  نیا  هب  رتکیدزن  تنـس  لـها  نیارباـنب  دـنک , یم  فیرحت  هب  مهتمار  نآرق 

ما ـ ما لاثم :  ناونع  هب  مدرک ,  لقن  یطویـس  نآرقلا  مولع  یف  ناقتالاو  دمحا  دنـسم  ملـسم ,  يراخب ,  حیحـص  زا  هحفـص ,  هرامـشو  عجرم 
 , هیآ دنچو  داتفه  گـفـت :  دراد ؟  ـه  یآ دنچ  بازحا  هروس  دیـسرپ : هک  دنک  یم  لقن  بعک  نب  یبا  زا  دوخ  دنـسم  رد  لب  ـمـد بـن حـنـ حا

(( . 10  )) تسا نآ  رد  زین  مجر  هیآو  دوب , نآ  زا  شیباـی  هرقب  هروس  هزادـنا  هب  نآ  تاـیآ  مدـناوخ ,  (ص )  ربماـیپ دزن  ار  هروس  نآ   : تفگ
قح هب  ار  (ص )  دـمحم دـنوادخ  تفگ :  باطخ  نب  رمع  هک  هدرک  لـقن  ساـبع  نبا  زا  يدنتـسم  تیاور  شحیحـص  رد  يراـخب  نینچمه 

كرد تسردو  میتفرگ  دای  میدـناوخ ,  ار  نآ  امو  دوب  ـم  جر هیآدرک  لزان  ادـخ  هک  یتایآ  هلمج  زاو  درک , لزان  وا  رب  ار  باـتکو  داتـسرف 
اه یـضعب  درذـگب , مدرم  رب  ینالوط  ینامز  رگا  مسرت  یم  لاـح   , میدومن مجر  وا  زا  زین پـس  اـمو  هدرک  مجر  (ص )  ربماـیپ اذـلو  میدرک 

تـسا هدر  لزان کـ ار  نآ  ادـخ  هک  بجاو  کی  كرت  رطاخ  هب  هلیـسونیدبو  مینیب ,  یم  اد نـ با خـ رد کـتـ ار  ـم  جر ـه  یآ ادـخ  هب  دـنیوگب :
ـه کـفـر نا ـم فـ کئا ـ بآ او عـن  ـبـ غر ـ تال نا  دوب : نیا  میدـناوخ  یم  ادـخ  باتک  رد  هک  یتایآ  هلمج  زا  دـیوگ : یم  سپـس  دـنوش . ..., هارمگ 

رفک نیا  اریز  دـینادرگ , يور بـ دو  نارد خـ زا پـ ادا  مـبـ (( . 11  )) ـم کئا ـ بآ نع  اوبغرت  نا  مکب  ارفک  نا  وا  مکئاـبآ ,  نع  اوـبغرت  نا  بـکـم 
ارف ار  هرصب  لهازا  نآرق  نایراق  یـسوم  وبا  هک :  دنک  یم  تیاور  شحیحـص  رد  ملـسم  (( . 12  )) دینادرگب يور  دوخ  ناردـپ  زا  هک  تسا 

ـهـا نآ نایراقو  هرـصب  لها  دارفا  نیرتهب  امـش  تفگ :  وا  دـندش , دراو  وا  رب  دـندوب  هدـناوخ  نآرق  هک  یناسک  زا  رفن  دصیـس  سپ  دـناوخ , 
, دندش لدگنس  ناینیشیپ  هک  هنوگ  نامه  دیوش  لدگنس  هک  دوشن  بجوم  نآرق  لوزن  اب  امش  هلصافو  ار  نآرق  دینک  توالت  سپ  دیت , هـسـ
ار نآ  زا  رادقم  نیا  یلو  ما ,  هدرب  دا  زا یـ ار  نآ  ـن  مو دو , تئار بـ هرو بـ ـ ـس دننام  تدشو  یگرزب  رظن  زا  هک  میدـناوخ  یم  ار  يا  هروس  ام 
زا رپ  تشد  ود  مدآ  دنزرف  ناسنا  رگا  بارتلا ,  الا  مدآ  نبا  فوجالمیالو  اثلاث  ایداو  یغتبال  لام  نم  نایداو  مدآ  نبال  ناک  ول  مراد :  ظفح 
یم ار  يا  هروـس  نینچم  هـ كاـخ ,  زج  دـنک  یمن  رپ  يزیچار  ناـسنا  مکـشو  دـهاوخ , یم  ار  یموـس  تشد  مـه  زاـب  دـشاب , هتـشاد  لوـپ 

نولعفت ام ال  نولوقت  مل  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  رادقم : نیارگم  ما  هدرب  دای  زا  زین  ار  نآ  نمو  تسا  تاحبـسم  روس  زا  یکی  هیبش  هک  میدناوخ 
ماجنا دوخ  هک  دیئوگ  یم  ار  يزیچ  ارچ  , دیا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  (( , 13  )) ۀمایقلا موی  اهنع  نولاستف  مکقانعا  یف  ةداهش  بتکتف  , 

(( . 14  )) دـش دـهاوخ  لاؤس  نآ  هرابردامـش  زا  تمایق  زور  رد  هک  دوش  یم  هتـشون  امـش  هدـهع  رب  یتداهـش  ردو نـتـیـجـه  داد , دـیهاوخن 
وا هرهچ  رد  يروابانو  ـحـیـر  تو هدنام  زاب  وا  ناهد  تسا ,  هدـش  هریخ  نم  هب  خیـش  هک  مدـش  هجوتم  مدرک ,  یم  لقن  ار  اهتیاور  نیا  ـتـی  قو

نونکا مه  مت :  گـفـ يروایب .  ار  اهنیا  ذخم  دیاب  ما ,  هدیدنو  هدینـشن  يزیچ  نینچ  نم  تفگ :  دش  مامت  نم  نخـس  هکنیمه  تسادوهـشم , 
اب يا ,  هدـیدن  تا  ـی  گد ـ نز لو  رد طـ ار کـه  نا  ـ نآ ياـهباتک  ارچ  سپ  یتخاـس ,  یم  فیرحت  هب  مهتم  ار  ناـنآو  هدرک  هلمح  هعیـش  رب  وت 

ياهباتکرگیدو ملـسمو  يراـخب  تسا ,  وت  هناـخباتک  نیا  لـباقم ,  ردو  يرواـی ,  ـ بار دوخ  ذـخم  يراد  هفیظو  زین  وت  سپ  يدرواـین ,  دوخ 
ضوعار بلطم  تسا ,  هدـنامن  وا  يارب  يرارف  هار  دـید  یتقو  یبایب ,  اهنآرد  ار  تاـیاور  نیا  اـت  رواـیب  ار  اـهنآ  تسا ,  نآ  رد  زین  ثیدـح 

زا ـنـکـه یـکـی  یا تـا  در , یکاـته کـ هب  عورـشو  ینک !؟  یم  رواـب  اراـهنآ  نخـس  هنوـگچ  سپ  تسا ,  هیقت  هب  دـقتعم  هعیـش  تف  ـ گو در  کـ
ثحب يارب  ار  یبلطم  زور  ره  ردو  میهد ,  همادا  هد  ـنـ یآ يا  ـ هزور رد  ار  هرظانم  میتشاذگ  رارق  زامن  زا  سپو  تفگ :  ار  ءا  ناذا عـشـ ـهـا  نآ

مالس نم  رب  لماک  مارتحا  اب  هدش  دراو  خیش  ناهگان   , مدوب هتسشن  ناملزنم  يوربور  هک  دو  لوا صـبـح بـ زور , نآ  يادرف   .... مینک باختنا 
یلو مقفاوم ,  مت :  گـفـ مینک .  وگتفگو  ثحب  ییاـهنت  هب  وتو  نم  تسا  رتهب  دـنمهفب , ار  اـهثحب  نیا  دـنناوت  یمن  ماوع  مدرم  تفگو :  درک 
يارب يرورض  ییاه  تشاد  دای  دشن . هدینـش  وا  زا  هعیـش  هب  ینیهوت  چیه  دعب  هب  زور  نآزاو  يرادرب ,  هعیـش  نیهوت  زا  تسد  هکنآ  طرـشب 

هتـشذگ ياه  هبرجت  زا  هک  ار  ییاه  تشاددای  مهاوخ  یم   , باتک نیا  رد  دوخ  ياه  قیقحت  زا  یـضعب  ریرحت  هب  عورـش  زا  لـب  قـ نیققحم : 
 . میامن حرطم  ما  هدروآ  تسدب  قیقحت  شور  رد  دوخ 
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مراهچ تمسق 

زا هدا  ـتـفـ ـساو هدو ,  ـ مر ناسنا عـطـا فـ هب  ار  ملعو  لقع  رون  دنوادخ   , تسا ثحب  نیزاغآ  هطقن  نیا  هک  دـنوادخ , رب  لکوتو  دا  ـتـمـ عا 1 ـ 
راـب ریز  دـنکن , هدافتـسا  قیاـقح  فش  يار کـ نآ بـ زاو  ـتـه  فر هدـیدان گـ ار  رون  نآ  سک  ره  سپ  تسا ,  هداد  رارق  ناـسنا  تسد  ردار  نآ 
نایم قرفو  دهد , یم  دشر  هتخادـنا و  راک  هبار  دوخ  لقع  هکنآ  فالخ  رب  درک , دـهاوخ  یگد  ـ نز یهارمگو  تافارخ   , تلاهج زا  یهوبنا 

هدافتـسا دوخ  لقع  زا  دنک  یم  تسکـشو  فعـض  ساسحا  هکنآ  سپ  نآ ,  مدع  ای  ادخ  رب  دامتعا  هب  ددرگ , یمرب  ببـس  کی  ود بـه  نیا 
دوعص تفرشیپو  یهاگآ  عیفر  هل  ـد بـه قـ ناو دنک مـی تـ دامتعا  تسا  هتـشاد  ینازرا  وا  هب  هک  یلقع  رون  ربوادخ  رب  هکنآ  اما  درک , دهاوخن 

ارم دامتعا  ات  هدومن  هدافتـسا  شور  نیا  زا  دنتـشاد  یعـسو  ـد  ندر ير مـی کـ ـیـ گو نم جـلـ قیقحت  همادا  زا  هک  اهنآ  زا  يرایـسب  اذلو  دـنک ,
يا هدیـسر  نآ  وت بـه  هچنآ  هب  دنتـسناوتن  ام  گرزب  ياملع  يراد !؟  ار  لئاسم  نیا  رد  قیقحت  یئاناوت  اجک  زا  وت  دنتفگ : یم  دـننک , تسس 
زاو دندرب . یم  راک  هب  نم  هیحور  تسکـش  يارب  هک  اهـشور , نیا  لاثماو  يراد . ..!؟  ماقم  یلاع  ياملع  لباقم  رد  یـشزرا  هچ  وت  دنـسرب ,

: دـیامرف یم  ـد  نواد خـ رارکت کـنـم ,  ار  اهنآ  دایرفو  دادو  مراذـگ ,  مدـق  اهنآ  ياـپ  ياـج  هناروکروک  هک  دنتـساوخ  یمن  نیا  زا  شیب  نم 
بیر ار فـ دو  خـ 2 ـ  میا .  هتفای  نآ  رب  ار  دوخ  ناردـپ  هچنآ  تسا  یفاک  ام  يارب  دـنتفگ  رافک  (( , 15 ( )) انءابآ هیلع  اندجو  ام  انبسحاولاق  )

هب یهتن  يا مـ ـهـ هار ما  ـد کـه تـمـ ـشا ترو بـ ـ ـص نیدـب  تسا  نکمم  راـک  نیا  مـینکن ,  يریگوـلج  ناـملقع  هـب  قیاـقح  ذوـفن  زاو  میهدـن 
هعلاطمو  , نارگید راکفاو  شخب  یهاگآ  نانخـس  ندینـش  زاو  هدش  بصعت  نا مـ ـ ـس ـ نا تروص  نیا  رد  هک  میدنبب ,  نتـشیوخ  رب  ار  اهتیعقاو 

تو بـه ـ عد هـک  یغیلبت  ره  سپ  تـشاد ,  دـهاوخن  رگید  ياـهگنهرفاب  یـسامت  هنوـگ  چـیهو  ـد  یا يراد مـی نـمـ دو  نآ خـ لاـثماو  باـتک 
تیباهو دـیکات  تسا .  قح  زا  مدرم  ندر  رودو کـ تلاهج  يرارقرب  فدـهب  غیلبت  هنوگنیا  دـیامن , شناد  لیـصحت  ای  قیقحت  مدـعو  تلز  عـ

نآرق تسا .  تسردان  یقطنم  رب  ـبـتـنـی  مو ـت  ـسا ـعـفـا  ـض شور  ـع  قاو رد  اهنآ , اب  ثحبو  ینیـشنمه  مدـعو  هعیـش  بتک  هعلاـطم  مدـعرب 
هئارا ار  دوخ  ناـهرب  دـیئوگ , یم  تسار  رگا  (( , 16  ( )) نیقداص متنک  نا  مکناـهرب  اوتاـه  قـل   : ) ـت ـسا هدر  در کـ ار  رکفت  نیازین  میرک 

یم رود  ار  یـضرتعم  ای  یفلاخم  ره  هک  هعماج ,  رب  راشف  ياـههارو  توهـش  جاوما  ربارب  رد  مهنآ  دومن , تیوقت  ار  هدارا  دـیا  بـ 3 ـ  دینک . 
هدوبن ناسنا  تالیامت  وریپ  ایو  ـعـه  ما ور جـ ـه  لا ـبـ ند هاگچیه  قح  اریز  میتماقتـساو ,  ربص  اـب  اـهراشف  نینچ  اـب  هلباـقم  زا  ریزگاـنام  دزاـس . 

ینب دندرک , لمحت  لهاج  دارفا  تسد  زا  ار  نوگانوگ  ياه  هجنک  ـ ـش ـن  یر ـ تد ـ ید ـ ـش اهنآ  هک  دـهد  یم  یهاوگ  یهلا  ءایبنا  خـیرات  تسا , 
يربمایپ چیه  (( , 17  ( )) نوئزهتـسی هب  اوناک  الا  یبن  نم  مهیتای  امو  : ) دیامرف یم  دـنوادخ  دنتـشک , ار  ربمایپ  داتف  ـ هزور کی  رد  لیئارـسا 

دیاب سپ   , تسا تقیقح  فشک  زا  عنام  هک  دراد  دوجو  يداـیز  ياـهباجح  4 ـ  دندرک . یم  هرخـسم  ار  وا  هکنیا  رگم  دـمآ  یمن  اهنآ  يارب 
یـضرم نیرتدب  هک  یهاوخدوخ ,  فلا  تسا :  نینچ  اهباجح  نیا  هلمج  زاو  , دـشاب رت  نشورو  رت  حـضاو  قح  هکنآ  ات  میـشاب  اهنآ  بظاوم 

هاگ ره  سپ  دنریگ , یم  همشچ  رس  تجاجلو  يزوت  هنیک  تدا ,  دننام حـسـ یفنم  تافـص  مامت  نآ  زاو  دوش  یم  ناسنا  ریگنماد  هک  تسا 
نآ هب  تبسن  يداقتنا  چیه  تروصنیا  رد  دشاب , تافارخ  زا  رپ  هک  دنچ  ره  درامشب  شیوخ  نایکو  دوجو  ءزج  ار  دوخدیاقعو  راکفا  ناسنا 

ـب حو دو  زا خـ عا  ـ فد هز  ـ یر ساسا غـ رب  سپ   , تسا وا  دوخ  نایکو  دوجو  زا  داقتنا  دیاقع , نآ  زا  داقتنا  دنک  یم  روصتوا  اریز  دریذـپ  یمن 
اریز دنک  بصعت  زاربا  يرکفت  هب  تبـسن  ناسنا  تسا  ـمـکـن  مو دنک  یم  عافد  هدیقع  نآ  زا  یهاگآو  مهف  نودبو  تردـق  مامت  اب  سفن , 
رکف رهو  دـنک  یم  عافد  نآ  زاو  هتخاس  نآ  گنر  مه  ار  دوخ  ناسنا  اذـلو  دـنک , یم  يریگول  يررـض جـ زاایو  هتـشاد  يدوس  وا  يارب  هک 

ـتـه ـساو هکنآ بـا خـ يارب  دراد  یم  تسود  ار  يرکفت  ناسنا  انایحاو  دـشاب , راکـشآ  ـالماک  نآ  تقیقح  دـنچ  ره  دـنک  یم  در  ار  يرگید 
رکفت نودب  ناکا ,  ـه بـه نـیـ قال ب عـ دراد . یمن  رب  تسد  هدیقع  نآ  زا  ناسنا  سپ  تسا ,  راگزاس  شا  هعماج  ياه  هت  ـ ـساو وا یـا خـ يا  هـ

ریثات هوالع  هب  نانآ  هب  تبـسن  یـشکرس  زا  سرت  اـی  ـهـا  نآ مار  ـتـ حا هناـهب  هب  سپ  دـنک , یم  اـهنآزا  دـیلقت  هب  راداو  ار  ناـسنا  هک  هشیدـناو 
زا عنام  هک  تسا  ییاه  باجح  نیرتگرزب  زا  نیاو  ددرگ , یم  اهنآ  دـیاقعو  اـه  هشید  ـ نا ـلـیـم  ـس لـماک تـ روط  هب  ناـسنا  تیبرتو ,  تثارو 
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یم راداو  ار  ناسنا  ناگرزبو  هتشذگ  ياملع  هب  تبـسن  تسادق  اب  هاگن  ناگتـشذگ ,  هب  هقال  ج عـ دنوش . یم  ناسنا  طسوت  تقیقح  فشک 
لقع دنوادخ  اریز  تسا ,  قح  زا  فارحنا  بجوم  يدیلقت  نینچ  میلست  یلو  دیامن , هیکت  اهنآراکفا  ربو  دیلقت  نانآ  زا  لماک  رو  دنک بـه طـ

یـسررب زا  عنامدـیابن  اهنآ  هب  تب  ـ ـس مار مـا نـ ـتـ حا پـس  تسا ,  وا  رب  تجح  ناسنا  ره  لـقع  هکلب  تسا ,  هدادـن  رارق  اـمرب  تجح  ار  اـهنآ 
اهنآو (( 18 ( )) الیبسلاانولـضاف انءاربکو  انتداس  انعطا  انا  انبر  اولاـقو   : ) هف ـ یر ـ ـش ـه  یآ قادـصم  هکنیا  اـت  دـشاب , نآ  رد  تقدو  اـهنآ  راـکفا 
هلجع هابتـشا ,  با  ـبـ ـسا زا  ـگـر  ید د یـکـی  میوشن .  دـندرک  هارمگ  ار  ام  اهنآو  میدرک  يوریپ  دوخ  ناگرزبو  اـسؤر  زا  اـم  ایادـخ  دـنتفگ 
نیلوا اـب  دـنک , هتـسخ  قیقحتو  ثحبرد  ار  دوخ  هک  ـ نآ نود  ـد بـ هاو ناـسنا مـی خـ اریز  تسا ,  یبلط  تحار  هجیتن  نیا  هک  تسا ,  ندرک 

دیاب تسا  قح  لابند  هک  ره  سپ   , تسا لکشم  هشیدناو  ثحب  اریز  دنا  مک  ناهج  رد  نادنمـشیدنا  ور  ـنـ یازاو دیامن , رداص  مکح  دروخرب 
رد ار  اهنآ  ثحب  رد  عورـش  زا  لبقدیاب  ققحم  هک  تسه  زین  يرگید  یملع  تاکن  دش , هتفگ  هچنآ  زا  ری  غـ دـنک . تقـشمو  تمحز  لمحت 
زا نتـساوخ  کمکو  عرـضت  نینچمهو  قح ,  ندـش  رادـیدپ  تروص  رد  ضحم  میلـستو  ـل ,  ما ـی کـ فر هوال بـی طـ بـه عـ در , نـظـر بـگـیـ

انراو هعابتا ,  انقزراواقح  قحلا  اـنرا  مهللا  تسا :  (ص )  ربماـیپ زا  فیرـش  ثیدـح  رد  دـنک , نشور  قح  رون  اـب  ار  ناـسنا  لد  اـت  دـنوادخ 
ام يارب  ار  لطابو  امرف , اطع  نآ  زا  يوریپ  قیفوت  ار  امو  هدـب  ناشن  قح  تروص  هباـم  يارب  ار  قح  ایادـخ  هباـنتجا ,  اـنقزراو  ـالطاب  لـطابلا 

(( . 19  )) امنب نآ  كرت  هب  قفوم  ار  امو  هد  هولج  لطاب 

دش هتشادرب  هدرپ  مود :  لصف 

1 دش هتشادرب  هدرپ 

مکیلع هکنیا :  یک  یـ مدر ,  هیکت مـی کـ اهنآ  هب  هک  دندوب  یلیالد  نیرتمهم  زا  ثیدـح  ود  مدوب  تیباهو  راکفا  هب  لیامتم  ـی کـه  ما هـنـگـ
يافلخ تنسو  نم  تنس  زا  يوریپ  داب  امـشرب  (( , ) 20  )) ذجاونلا اهیلع بـ اوضعو  اهب  اوکسمت  يدعب ,  نم  نیدشارلا  ءافلخلا  ۀنـسو  یتنـسب 

باتک اولـضت  نل  هب  متکـسمت  نا  ام  كرات  ینا  رگ : ـ ید ـث  ید ـ حو ـبـر کـنـیـد ) ـص نآ  ـر  بو ـد  یو ـ ـش کسمتم  نآ  هب  نم ,  زا  سپ  نیدشار 
تنـسو ادخ  باتک  دش , دیهاوخن  هارمگ  دـینک  يوریپ  نآ  زا  رگا  هک  ما  هتـشاذگ  یقابدوخ  زا  سپ  ار  يزیچ  مـن  (( ,) 21  )) ـنـتـی سو هّللا 

چیهو دننک , یمرارکت  رایـسب  دوخ  ياه  ینارنخـسو  اه  با  رد کـتـ ار  اهنآ  تیباهو  ياملع  هک  مدرک ,  ظفح  ار  ثیدح  ود  نیا  نم  نم . ) 
هک مدرک  یمدروخ  رب  اه  ثیدح  نیا  اب  نانچو  منک ,  عوجر  یثیدح  ياهباتک  رد  ثید  ود حـ ـن  یا یلصا  ذخم  هب  هک  دیـسرن  مرظن  هب  هاگ 
هد راو شـ ـتـ سا نآ  رکفت سـنـی بـر  هک  تسا  يا  هیلوا  هیاپ  عقاو  رد  ثیدح  ود  نیااریز  تسین  بیجع  هلاسم  نیاو  دنا , یهیدبو  ملسم  ایوگ 

تحص هرابرد  یکش  نیرتکچوک  الصا  اذلو  تسا . ..  هت  ـ فر يدج گـ رایسبار  ثیدح  ود  نیا  هک  یباهو  رک  صو تـفـ ـ ـص ـه خـ بو ـت ,  ـسا
هباهنآ رد  کشو  مدید ,  یم  ینـس  بهذم  هب  هتـسباو  ار  دوخ  نآ  زا  هک  دوب  یهاگیاپ  ثیدح  ود  نیا  اریز  درکن  روطخ  نم  نهذ  هب  اهنآ ,

هن هک  ددرگ  یم  صخـشمدوش  قیقحت  دوب  هتخادـنا  هابتـشا  هب  ارم  هک  رکفت  ـن  یا هرا  ـ برد ـر  گا دوـب . نم  یگتـسباو  ساـسا  رد  کـش  ینعم 
ندرک شودـخ  هک جـهـت مـ تسا  هدـش  باـسح  يا  هئطوت  هجیتن  نیا  هکلب  تسا ,  ینـس  ـتـه تـفـکـر  خا ـ ـس ـه  نو نا مـا  ـ مز هد  ـ ـش هتخاـس 

هنافـساتمو دوب , هدش  يزیر  حرط  لبق  زا  ـت  ـسا نآ  ـکـل  ـش نیرتابیز  رد  مالـسا  هدنهد  ناشن  هک  یطخ  تیب ,  لها  طخ  اب  هلباقمو  قئاقح 
دنوادـخ فرطزا  هک  ایوگ  دـنا  هتفریذـپ  ار  نآ  دـیاقعو  تسا ,  هدـش  انب  هنادرمناوجان  هئطوت  نیا  ساسا  رب  يرکف  ياه  بتکم  زا  يرایـسب 

زا نشور  لاثم  کی  زج  يزیچ  زین  تی  ـ با ـ هو دـندومن . عافد  نآ  زا  اهـشورو  اههار  ماـمت  اـبو  هدرک  رـشتنم  ار  رکفت  نیا  تسا .  هدـش  لزاـن 
لصف ره  رد  ام  تسا .  هتخادنا  یگناگدنچو  فالتخا   , تتشت قیمع  هاگترپ  رد  ار  یمالـسا  تما  هک  يا  هئطوت  تسین ,  هئطوت  نیا  ناینابرق 

هب هک  تسا  یثیدح  ود  نامه  میتسه  نآ  لابند  هب  نونکا  مه  هچ  ـ نآ میزاس .  شافار  هئطوت  نیا  زا  یکدنا  میراد  یعس  باتک  نیا  لوصف  زا 
هب ص )   ) هّللا لوسر  یعقاو  ثیدـح  زا  نیملـسم  ندـش  رودو  تلاسر  ـیـر  ـس ندر مـ فر کـ ـنـحـ مو ـن  ید فیرحت  يارب  همانرب  نیلوا  ناونع 
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هّللا باتک  ادبا , يدعب  اولض  امهب لـن تـ متکسمت  نا  ام  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  تسا :  هنوگنیا  يوبن  ثیدح  تیعقاو  هک  دنور , یمرام  شـ
نم زا  سپ  زگره  دـینک  کسمت  ود  نآ  هبرگا  هک  مراذـگ  یم  یقا  امـش بـ نایم  رد  ار  اـهب  نارگ  زیچ  ود  نم  (( , ) 22  )) یتیب لها  یترتعو 

رداصم ردو  هدرک  لقن  ار  نآ  ثیدح  ياهباتک  هک  رتاوتم  تسا  یثیدح  نیاو  متیب . ..)  لها  ینعی  مترتعو  ادخ  باتک  دش : دیهاوخن  هارمگ 
ود اذلو  دیامن , نا مـخـفـی  ـ گد ـ ید زا  ار  نآ  تسا  هدرک  یعس  تنایخ  دیلپ  تسد  یلو  تسا ,  هدمآ  ـیـعـه  شو ـل سـنـت  ها زا  مـخـتـلـفـی 

يدوزب هک  تسا . ..  هتخاسرشتنم  ار  نم )  تنس  هب  داب  امش  رب   , ) یتنسب مکیلع  و  نم ,)  تنسو  ادخ  باتک   , ) یتنـسو هّللا  باتک  ثیدح : 
 .. مدیسرت يردقو  مدش  بجعتم  مدینش ,  ار  یترتعو  هّللا  باتک  ثیدح . ... :  هک  يراب  نیلوا  دشدهاوخ . صخشم  ثیدح  ود  نیا  فعض 
یم ور  ار فـ ـنـی  ـس بهذم  ياه  هیاپو  هتخیر  مه  رد  ارم  ینید  رکفت  مامت  یثیدح  نینچ  اریز  , دشابن حیحـص  ثیدـح  نیا  هک  مدرک  وزرآ  . 
نیا یلـصا  رداـصم  هراـبرد  هک  یما  هـنـگـ داـتفا . قاـفتا  میوزرآ  سکعب  تسردو  دـیزو . .. یتـشک  تـهج  فـالخ  رد  داـب  یلو  دزیر . ..

هرابرد دناوت  یمن  سک  چـیه  هک  تسا  يدامتعاو  تحـص  نان  ـچـ نآ ياراد  یترتعو  هّللا  باتک  ثیدـح :  هک  مدـید  مدرک  قیقحت  ثیداحا 
فیعـض نانچو  تسین ,  لسرم  اـی  عوفرم  دـحاو  ربخ  کـی  زا  شیب  یتنـسو . ..  هّللا  باـتک  ـث :  ید حـ نآ ,  فـالخ  ربو  دـنک , کـش  نآ 

نئارق نآ  زا  سپ  مدیـشچ .  ار  تسکـش  یخلت  هک  یماگنه  نم ,  تاـقیقحتزاغآ  دوب  اـجنیا  زاو  تسکـش .  ارم  بل  ـت کـه قـ ـسا تسـسو 
نوـن ـ کا ـد . .. یدر را گـ ـکـ ـشآ دو  ـه خـ جو نیرت  نشور  هب  میارب  تقیقح  هـکنآ  اـت  دـش  رادـیدپ  يرگید  زا  سپ  یکی  نـم  يارب  یلیـالدو 

هب ار  تسا  ینـس  رکفت  بلق  رد  هلولگ  نیلوا  هک  ترتع  ثیدـح  تحـصو  یتنـسو ...  هّللا  باـتکو  یتنـسب . ..  مکیلع  ثیدـح :  ود  فعض 
 , يدعب نم  نییدهملا  نیدشارلا  ءاف  ـخـلـ لا ـنـۀ  سو ـنـتـی  ـس عـلـیـکـم بـ راکـشآ : یبیرف  یتنـسب .  مکیلع   : ... ثیدح دناسر . میهاوخ  تابثا 

, دینک يوریپ  نآ  زا  نم ,  زا  سپ  هتفای  تیاده  نیدشار  يافلخ  تنسو  نم  تنس  داب  امـش  رب  (( , ) 23  )) ذجاونلاب اهیلع  اوضعواهب  اوکسمت 
تـسا یلیلدو  مکحم  تسا  یتجح  نیا  هک  دـنک  یم  روصت  دـنک  یم  هاگن  ثیدـح  نیا  هب  راب  نیلوا  يارب  هک  یـسک  دـیئامنربص .) نآ  ربو 

 , بلاط یبا  نب  یلعو  ناف  نامثع بـن عـ  , باـطخ نب  رمع  قیدـص ,  رکبوبا  ینعی :  نیدـشار ,  ياـفلخ  بتکمزا  يوریپ  بوجو  رب  راکـشآ 
اجنیا زاو  دوش , دراو  لدـجو  بصعت  هیحور  ـا  بو هدو  ـل نـمـ یوا رهاظ تـ فالخ  رب  هکنآ  رگم  دومن  يرگید  ياـنعم  ار  ثیدـح  ناوت  یمنو 

افلخ بتکم  تعامجو  تنس  لها  بهذم  یتسرد  یثیدح ,  نینچ  اب  اریز  میوش ,  نا مـی  ـ گد فیرحت کـنـنـ یکریزو  بیرف  تردق  هجوتم 
فالخ رد  ییاه  شیارگوا  بتکم هـ ارچ  هک  دـیمهف  ناوت  یم  ورنیا  زاو  دوش , یم  تاـبثا  تیب  لـها  بتکم  ـیـع  ـش ـب تـ هذ ـل مـ با رد مـقـ

ابو یملع  یهاگن  اب  تسا .  هدـش  اپ  رب  نآ  لاثماو  ثیدـح  نیا  ساسا  رب  ییاهـشیارگ  نینچ   , تسا هدـش  هتخاـس  تیب  لـها  بهذـم  تهج 
 , لیدعتو حرج  نونفو  ثیدح  ملع  رد  لمات  اب  ایو  نآ ,  لاثماو  ثیدح  نیا  ياه  هنیمزو  یخیرات  ياه  تیعقاو  رد  تقدو  شـشوک  يردـق 
هب ار  ثیدح  نیا  دهاوخب  ینـس  کی  رگا  دوب  دـهاوخ  هنالهاج  رای  ـ ـس بـ تسا .  یلعجو  لطاب  ثیدـح  نیا  هک  ددرگ  یم  راکـشآو  نشور 

دروم رداصم  رد  هک  یثیدح  اب  ار  هعیش  ناوت  یمنو  هدوب ,  تنس  لها  صوصخم  ثیدح  ـن  یا ار  ـ یز حرطم کـنـد  هعیـش  هیلع  تجح  ناونع 
ات منک ,  عورش  تنـس  لهارداصمو  اهباتک  اب  دیاب  سپ  متـسه ,  ینـس  ققحم  کی  نم  نوچ  یلو  درک . موکحم  دنا  هدرکن  لقن  دوخدامتعا 

نامیاهلالدتـساواهثحب رد  دـیاب  هک  تسا ,  قـیق  رد تـحـ يرو  ـحـ مو ـی  ـسا ـ ـسا ـه  لا ـ ـس ـن یـک مـ یاو ـد , ـشا روآ بـ يارب مـن تـعـهـد  هکنیا 
تجح تلاـح  نیا  رد  هک  دـشا , نآ مـتـعـهـد بـ تبـسن بـه  فیرح  هکنآ  رگم  دـیمان  تجح  ناوت  یمن  ار  تجح  اریز  دـشاب  اـم  رظن  دروم 
هدرکن هجوت  ثیدـح  نیا  لاـثما  هب  هعیـش  هیلع  دوخ  دانتـسا  رد  تنـس  لـها  ياـملع  زا  يرایـسب  هک  تسا  یبـلطم  نیاو  وا , رب  دوـب  دـهاوخ 

 , تـسا رایـسب  لالدتـسا  ود  نـیا  ناـیم  قرفو  دـنک , یم  لالدتــسا  یترتـعو  هـّللا  باـتک  ـث  ید ـیـعـه بـه حـ ــش اـهنآ  لـباقم  رد  یلو  ... دـنا
نی ـ لوا ثیدـح :  رداـصم  دـنراد . لوبق  هورگ  ود  ره  ار  یترتـعو  ثیدـح  هکیلاـح  رد  تسا ,  تنـس  لـها  صوـصخم  یتنـس  ـث  ید ـ حار ـ یز

هدرک ـت نـ یاورو ـتـه  فر هد گـ ـ یدا ار نـ نآ  ملـسمو  يراخب  نیخیـش  هک  تسا  نیا  دوش  یم  یتنـسب )..  مکیلع   ) ثیدـح هجوتم  هک  یلاکـشا 
نآ زا  سپ  دـنا , هدرک  لقن  ار  اهنآ  نیخیـش  هک  تسا  یئاهنآ  ـث  یدا ـ حا نیرت  حیحـص  اریز  تسا ,  نآ  تحـص  رد  صقن  ینعمب  نیاو  , دـنا

طرـش اب  هک  تسا  یثیداحا  نآ  زا  دـعب  تسا ,  هدومن  تیاور  ملـسم  اهنت  هک  یئاهنآ  سپـسو  هدر  لقن کـ يراـخب  اـهنت  هک  تسا  یثیداـحا 
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نیا زا  کی  چیه  یلو  دشاب , حیحص  ملسم  طرشاب  هکنآ  اهنآ , زا  سپو  يراخب  طرش  اب  هک  ییاهنآ  سپس  تسا ,  حیح  ـ صود نآ  حیحـصت 
تاور زا  هـیـچ یـک  (( . 24  )) تسادوجوم هجام  نبا  ننسو  يذمرت  ننس  دواد , یبا  ننس  رد  ثیدح  نیا  درادن . قوف  ثیدح  ار  تازایتما 
هجوتم یبوخ  هب  دن , لا کـ ـبـ ند ار  ـهـا  نآ لا  حر حـ ـ ـش سک  رهو  دنتـسین , لاکـشاو  فعـضزا  یلاخ  لیدعتو  حرج  ياملع  دزن  ثیدح  ـن  یا

ءارآ لقنو   , نآ دنـس  فلتخم  ياههار  زا  ثیدح  نیا  تاور  زا  کی  ره  هرابرد  حیـضو  لاجم تـ رـصتخم  نیا  رد  یلو  دوش , یم  هلاسم  نیا 
يار تسا بـ یفاک  نیمهو  نآ ,  دنـس  ره  زا  يوار  ود  ای  کی  فیعـضت  هب  منک  یم  افتکا  اذـلو  تسین ,  اه  ـ نآ هرا  ـ برد لیدـعتو  حرج  ءاملع 

تیاور نیا  فیعض  يوار  کی  دور  یم  لامتحا  اریز  دنا , قفتمرما  نیا  رب  زین  لیدعتو  حرج  ياملع  هک  هنوگنامه  دانـسا , نآ  ـعـیـف  ـض تـ
ار لیدـعتو  حرج  ياملعرظن  کنیاو  تسا ,  هدرک  لقن  دـیلولا  نب  ۀـیغب  زا  ار  ثیدـح  نیا  يذـمرت  يذـمرت :  تیاور  دـشاب . هدرک  لـعجار 
ای فیعـض  دارفازا  دیلو  ـ لا نب  ۀیغب  هک  میتفگ  دیوگ : یم  ثیدح  کی  يوار  ناونع  هب  وا  هرابرد  يزوجلا  نبا  منک :  ـو مـی  گزا وا بـ هرابرد 

لقن وا  يارب  اهنآ  زا  نیلوهجم  ای  ءافعـض  نآ  هک  دربب  ار  یناسک  مان  اـهنتو  هدرک  فذـح  ار  اـهنآ  ماـن  اـسب  هچو  هدرک  یم  تیاور  لوهجم 
زا دنک , یم  یشوپ  بیع  ۀیغب  تسا :  هتفگ  نینچمهو  (( . 26  )) تسین تجح  ۀیغب  راتفگ  دیوگ : یم  نایح  ـن  با (( . 25  )) دنا هدرک  ثیدح 

دنیامن یم  فذـح  ثیدـح  ةاور  نایمزا  ار  ءافعـض  هکلب  دـننک , یمن  لقتنم  تسرد  ار  ثیدـح  وا  باحـصاودیامن  یم  لـقن  فیعـض  دارفا 
یـسک هچ  زا  ار  نآ  هک  داد  یمن  تیمها  دید  یم  ار  يا  هفارخرگا  ار , هیغب  دنک  تمحر  ادخ  دـیوگ : یم  یناجزوج  قاحـسا  ـو  با (( . 27 ))

 . مینک یم  افتکا  میدرک  لقن  هچنآ  هب  ام  هک  تسا  دایز  لیدـعتو  حرج  ياملعو  ظافح  نا  ـخـنـ ـس زا  ـن  یا زا  ـیـر  غو (( . 28  )) دنک یم  لقن 
رد وا  دـج  دـیوگ : یم  ینالقـسعرجح  نبا  تسا ,  هدرک  لـقن  یبصاـنلا  روث  زا  ار  ربـخ  نیا  ملـسم :  نب  دـیلو  دواد : یبا  دزن  ثیدـح  دـنس 
ارم دج  هک  ار  یسک  مرادن  تسود  تفگ :  یم  دینش  یم  ار  یلع  مان  روث  هاگره  اذلو  دش , هتشکو  هدروخ  هبرض  هک  دوب  ـه  یوا با مـعـ ـ کر

اهوگغورد زا  هک  اسب  هچو  دناشوپ  یم  ار  تیاور  صقن  دیلو  هک  تفگ  رهسم  وبا  دیوگ : یم  دیلو , هرابرد  یبهذ  اما  (( . 29  )) تسا هتشک 
ار ثیدح  رایـسب  تفگ :  , دش لاؤس  وا  هرابرد  مردپ  زا  دیوگ : یم  لبنح  نب  دمحا  نب  هّللادـب  عـ (( . 30  )) دنک یشوپ  بیعو  هدرک  تیاور 

دنـس تسا .  یفاک  تیاور  فیعـضت  يارب  دح  نیمه  ردو  هدش  هتفگ  زین  اهنیا  زا  ریغ  (( . 31  )) دهد یم  تبسن  (ص )  ربمغیپ هب  دنـس  نودب 
وا هرابرد  یبهذ  هک  دراد  دوجو  ءالع  نب  هّللاد  لوا عـبـ رد سـنـد  تسا :  هدرک  لقن  ار  ثیدح  دنس  هس  اب  هجام  نبا  هجام :  نبا  دزن  ثیدح 

ار يو  ناطق  نبا  هک  هدرک  تیاور  ییحی  زا  ارربخ  واو  (( , 32  )) دنا هدرک  ار تـضـعـیـف  وا  نار  ـگـ یدو ییحی  تفگ :  مزح  نبا  : دیوگ یم 
تسا هدوب  يردق  بیذهتلا  بیذهت  لوق  قبط  هک  دشاب  یم  روصنم  نب  ری  ـ ـش ـیـل بـن بـ عا ـمـ ـسا مود  ـنـد  ـس رد  (( . 33  )) دناد یم  لوهجم 

وا هرابرد  لادتعالا  نازیم  هک  هدرک  تیاور  یبصان )   ) روث زا  ار  ربخ  حابص  نب  کلملادبع  هجام :  نبا  تیاور  زا  موس  دنس  رد  اما  (( . 34 ))
کی هب  نآ  تایاور  مامت  هک  تسا  دحاو  ربخ  ثیدح  دش , هتفگ  هچنآ  رب  ـه  فا ـ ضا (( . 35  )) تسا ثیدح  رد  يدزد  هب  مهتم  وا  دیوگ : یم 

ناوریپ زا  ضابرع  هکنآ  صوصخ  هب  تسین  لوبق  لباق  جاجتحا  ماقم  رد  دـحاوربخو  تسا ,  هیراس  نب  ضابرع  نآو  ددرگ  یم  رب  یباحص 
خیرات دنک .  یم  بیذکت  ار  ثیدـح  نیا  زین  یخیرات  تی  ـعـ قاو یتنـسو :)   ) ثیدـحو یخیرات  تیعقاو  تسا .  هدوب  وا  نارومام  زاو  هیواعم 

ینبم دراد  دوجو  تنس  لها  قرط  زا  یثیداحا  هکلب  تسا ,  هدشن  هت  ـ شو تر نـ نآ حـضـ نا  ـ مز رد  ربمایپ  فیرش  تنس  هک  تسا  هدرک  لقن 
 ( (ص ربمایپ هکنیارب 

2 دش هتشادرب  هدرپ 

يزیچ نم  نانخـس  زا   , ) هحمیلف نآرقلا  ریغ  ینع  بتک  نمو  ینع ,  اوبتکت  ـال  ثیدـح :  نیا  دـننام  تسا ,  هدرک  یهن  ثیداـحا  نتـشون  زا 
 . تسا دمحا  دنسمو  (( 36  )) یمراد ننس  لقن  هب  ثیدح  نیا  دنک ,) كاپ  ار  نآ  تسا  هتشون  نم  زا  ینخس  نآرق  زا  ریغ  هک  رهو  دیسیونن ,

(( , 37  )) دـندومرفن هزاجا  نا  ـ ـش ـ یا دنـسیونب , ار  ناشیا  ثیداحا  هک  دنتـساوخ  هزاجا  (ص )  ربماـیپ زا  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  نینچمه 
هـشقن نآ  زا  یئزج  اهنیا  مامتو  دراد , ص )   ) هّللا لوسرزا  ثید  نتـشون حـ مدـع  رب  تلـالد  هک  تسه  يرگید  ياـهتیاور  اـهنیارب  هوـالعو 
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افتکا مه  نیا  هب  اـهنآ  دوـشن .  راکـشآ  قـح  هکنیااـت  تسا  هدوـب  نآ  ناـمتک  تـهج  ردو  ـث  ید رـشن حـ زا  يریگوـلج  يارب  هدـش  یحارط 
یم باـط  نب خـ رمع  هک  دـنک  یم  تیاور  ریبز  نب  ةورع  درک .  داـهتجا  حـضاو  ـالماک  روط  هب  تنـس  يدوباـن  يارب  هکلب عـمـر  دـندرکن ,
هام کی  رمع  یلو  دـسیونبدیاب , هک  ـد  نداد رظن  زین  اهنآ  درک , تروشم  (ص )  ربمایپ باحـصا  اب  هراـب  نیا  ردو  دـسیونب , ار  ننـس  تساوخ 

 , مسیونب ار  ننـس  متـساوخ  یم  نم  تفگ :  هتفرگ ,  ار  دوخ  میمـصت  يزور  هکنآ  ات  درک , یم  هراختـسا  هشیمه  تدم  نیا  ردو  هدرک  ربص 
نم مسقادـخ  هب  دـندرب , دای  زا  ار  ادـخ  باتک  هدـش ,  اهباتک  نآ  مرگرـسو  دنتـشون  ییاهباتک  اهنآ  ـمـا , ـش زا  لبق  مداتفا  یموق  داـی  هب  یلو 

ار تنـس  تساوخ  یم  باـطخ  نب  رمع  هک  تسا  هدرک  لـقن  هدـعج  نب  یی  یـحـ (( . 38  )) منک یمن  هتخیمآ  يزیچ  چـیه  اب  ار  ادـخ  باـتک 
دربـب نیب  زا  دراد , لـیبق  نیا  زا  يزیچ  سک  ره  هک  تشون  زین  اـهتیالو  هب  يرا نـکـنـد , ـیـد کـه چـنـیـن کـ ـسر شرظن  هب  سپـس  دـسیونب ,

زا دا , ـتـ ـسر یتیـالو مـی فـ اـی  رهـش  هب  ار  یمکاـح  اـی  یلاو  هاـگره  باـطخ  نب  رمع  هفیلخ  هک  تسا  هدرک  تیاور  زین  ریرج  نبا  (( . 39 ))
کیرـش راـک  نیا  رد  زین  نمو  نکن ,  تیاوردـمحم  زاو  راد , هگن  ییاـهنت  هب  ار  نآرق  هک :  دوب  نیا  درک  یم  وا  هب  هک  ییا  ـ یا ـ ـصو جـمـلـه 

زا هک  تسا  یثیدـح  هچ  نیا  ءادردـلا : وباودوعـسم  نب  هّللادـبع  تسا ,  هدربن  داـی  زا  رذوبا  هب  ار  هفیلخ  نخـس  خـیرات  (( . 40  )) متسه امش 
اهنآ دهاوخ  یم  دـندرک  لایخ  مدرم  درک , عمج  مدرم  زا  ار  ثیداحا  رمع  هک  هدـش  تیاور  نین  هـمـچـ (( . 41 (( !؟ دینک یم  شخپ  دمحم 
شتآ رد  ار  اـهنآوا  یلو  دـنداد , يو  هب  ار  دوخ  ياـه  هتـشون  اذـل  دـشابن , اـهنآ  رد  یفـالتخا  هک  يروط  هب  دـنک , حیحـص  ـ تو ـی  ـسرر ار بـ
هدرک تیاور  مساق  زا  لقن  هب  (( 42  )) ملعلا دییقت  رد  بیطخ  ار  ربخ  نیا  باتک .  لها  يوزرآ  دننام  دوب  ییوزرآ  تفگ :  سپـس  دنازوس ,

ار ـ یز ـم ,  لا ـد بـه عـ ـسر هچ  دریذپ  یمن  ار  نآ  یلهاج  چیه  هک  تسا  یلیلد  تسا ,  هدروآ  تنـس  هرداصم  يارب  رمع  هک  یلیلد  ـا  ما تسا . 
راـنک ار  تیاورو  دـیراد  هگن  اـهنت  ار  نآر  ـد:قـ یو یـساسا مـی گـ هچ  رب  وا  تـسا ,  لـقعو  نـید  فـلا  ـخـ مو نآر  ـف قـ لا ـیـل مـخـ لد ـن  یا

حیـضوت نآرق  يارب  تنـس  اریز  تنـساب ,  رگم  دوش  یمن  لماک  وا  تیجحو  تلالد  هک  ـنـ یا رب  دراد  دیکات  نآرقدوخ  هکیلاح  رد  دـیراذگ ,
لزن ام  سا  نیبتل لـلـنـ رکذلا  کیلا  انلزناو  :) دیامرف یم  دنوادخ  تسا ,  نآ  لاثماو  دویقو  دودح  هدـننک  نییعت   , صـصخم حراش ,  هدـنهد , 
رکفت هک  دـیاشو  هدـش ,  لزاناهنآ  رب  هچ  نآ  ینک  نایب  مدرم  يارب  ات  میدرک  لزاـن  نآرق  رکذ  وت  رب  اـم  (( , 43  ( )) نورکفتی مهلعلو  مهیلا 

 , يو ـا غـ مو ـبـکـم  حا ـ ـص لض  ام  : ) دیامرف یم  ادـخ  نینچمه  تنـس ,!؟  اب  زج  دـنک !  نایب  ار  نآرق  (ص )  رب ـ ما ـه پـیـ نو پـس چـگـ دـننک .
 , تسا هدرکن  مگ  ار  هارو  هدـشن  فرحنم  (ص ))  ربمایپ  ) امـش بحاـص  زگره  (( , 44  ( )) یحوی یحو  ـالا  وه  نا  يوهلا ,  نع  قـطنی  اـمو 

ـی حو هد  ـ یا پـس فـ تسا .  هدشاقلا  وا  هب  هک  یحو  زج  تسین  يزیچ  تسا  هدروآ  وا  هچنآ  دیوگ , یمن  نخس  سفن  ياوه  يور  زا  زگرهو 
شوختسد , دیتسه نآ  زا  يوریپ  ترورض  هک مـعـتـقـد بـه  یتنـس  نیاو  مینازوسبای ,  هدرک  نامتک  ار  نآ  هک  میراد  روتـسد  ام  رگا  تسیچ 

ار ص )   ) هّللا لوسر  زا  ثیدح  دصناپ  شتفالخ  مایا  رد  وا  دش .  عورـش  رک  ـ بو ـ بازا ـه  ما ـ نر نیاو بـ تسا ,  هدـیدرگ  اه  هئطوت  زا  يا  هریجنز 
بش کی  ثیدح شـد, دصناپ  هکنآ  ات  درک  عمج  ار  ص )   ) هّللا لوسر  ثیداحا  مردپ  دیوگ : یم  هشیاع  (( , 45  )) ـد نازو دوب سـ هتشون  هک 
مداد يو  هب  ار  ثیداحا  نم  روایب , تسه  دزن تـو  هک  ار  یثیداحا  مرتخد ,   : تفگ دـش  هک  حبـص  دـیتلغ , یم  دوخ  باوختخر  رد  حبـص  ات 

هتسناد نیما  ار  وا  نم  هک  یسک  زا  دشاب  یثیداحا  اهنآ  نایم  ردو  دنامبوت , دزن  ثیداحا  نیاو  مریمب  مدیـسرت  تفگو :  دنازوس , ار  اهنآ  واو 
مایا رد  رمع  (( . 46  )) دـننامب یقاب  نم  هدـهع  هب  اهنآ  تروص  نیاردو  دنـشابن , تسرد  وا  ثیداحا  هک  یلاح  رد  مشاب  هدرک  دامتعا  وا  هب  ,

ار هار  نیمه  زی  نا نـ عـثـمـ (( . 47  )) دربب نیب  زا  ار  نآ  هدرک  تشاد  دای  ار  یثیدح  سک  ره  هک  تشون  طاقن  نیرت  تسد  رود  هب  شتفالخ 
یـسک تسینزیاـج  تفگو :  هتفر  ربـنم  يـالاب  اذ  ـ لو لـمع کـنـد , رمعو  رکبوبا  نیخیـش  هریـس  رب  هک  دوب  هدرک  اـضما  وا  اریز  درک , لاـبند 

ار شور  نـیا  زین  نایفـس  یبا  ـۀ بـن  یوا مـعـ (( . 48  )) رمع دهع  رد  هنو  تسا  هدینـشرکبوبا  دـهع  رد  هن  ار  نآ  هک  دـنک  تیاور  ار  یثیدـح 
ار یثیدح  سپ  دینک , یم  وگزابار  یثیدح  رگاو  دینک , يراددو  خـ ص )   ) هّللا لوسر  زا  ثیداحا  لقن  زا   , مدرم يا  دـیوگ : یم  هداد  همادا 

نتشونو هدش ,  حرطم  تنس  کی  ناونع  هب  ثیداحا  نتشون  زا  يراددوخ  بیترت  ـن  ید بـ (( . 49  )) دشاب هدش  لقن  رمع  دهع  رد  هک  دیئوگب 
یفده دیدرگ  ارجا  ثیدح  نتـشون  هیلع  نادرمتلود  طسوت  هک  قیاقح  ندـناشوپو  نا  ـن خـفـقـ یا تفر .  یم  رامـش  هب  اوران  يرما  ثیداحا 
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لوبق لبا  ـت قـ یر ـثـ کا يار  یفدـه بـ نینچ  دـنچ  ره  تشادـن ,  اهنآ  راـشتنا  زا  يریگولجو  تیب  لـها  لـیاضف  رب  نت  ـ ـشاذ شو گـ ـ پر ـ ـس زج 
 , نیا رب  هوالع  دوش . یموربور  نآ  اب  یخیرات  ثداوح  هدـنناوخ  رهو  خـیرات  رد  ققحمره  هک  تسا  یخلت  تیعقاو  نامه  نیا  یلو  تسین , 

رکبوبا هکنآ  ای  درب  نیب  زا  ار  نآ  رمع  هک  تسا  نامه  تنـس  نآ  ایآ  دوش !؟  يوریپ  نآ  زا  داد  روتـسد  (ص )  ربماـیپ هک  دوب  یتنـس  مادـک 
دننک لـقن  ار  نآ  هشیمه  هک  دـندرکن , تعاـطا  نآ  زا  نیدـشار  ياـفلخ  ارچ  سپ  دراد , دوـجو  تنـس  زا  يوریپ  روتـسد  رگاو  دـنازوس !؟ 

مین ضر کـ فـ دنک !؟  لمع  تنس  هب  ص )   ) هّللا لوسر  زا  سپ  دهاوخ  یم  هکنآ  دنک  راک  هچ  سپ  دنشاب !؟  هتـشاد  نآ  نتـشون  رد  یعـسو 
, در ـگـیـ با ـهـ نآ زا  ار  ص )   ) هّللا لو  ـ سر دناوتب سـنـت  ات  ددرگب  هباحص  مامت  لابند  هشیمه  دیاب  ایآ  دشاب , هباحـص  رـصاعم  یـصخش  نینچ 

ماکحا ندروآ  تسدب  يارب  ایآ  دنتـسه !؟  اهزرم  نانابهگنو  ناهدنامرف   , ماکح نارادـنامرف ,  ءزج  هباحـص  زا  يرایـسب  هک  یلاح  رد  مهنآ 
یفاک اهنیا  لوق  هک  نیااب  دنتـسه , وا  سرتسد  رد  هک  ییا  ـهـ نآ هب  دنک  افتکا  ای  دنک , لاؤس  اهنآ  زاودبایب  ار  اهنآ  مامت  دیاب  دوخ  زاین  دروم 

رد نونکا  مه  هک  یباحص  دنچ  ای  کی  روضح  رد  دنا  هدیدرگ  دیقم  ایو  هتفای  صیـص  تـخـ  , هد ـ ـش خسن  یماکحا  دراد  لامتحا  اریز  تسین 
هنوگنیا تسا  هدرک  كرد  ار  هباحص  هک  یسک  رگا  اهنآ . هب  رگم  دوش  یمن  مامت  تجح   : مزح نبا  لوق  هب  انب  هک  یلاح  رد  دنتـسین , هنیدم 

نآ تاحوتف  هتفای ,  هعسوت  یمالـسارو  ـ ـش ـی کـه کـ نا ـ مز دو  ـد بـ هاو ـه خـ نو سپ چـگـ دنا , هدوب  یکدنا  دارفا  اهنیاو  , دشاب هتـشاد  لکـشم 
زا يرایـسب  بی  ـ تر ـن تـ ید بـ دـنوش !؟  هداد  باوج  دـیاب  اهلاؤس  نیا  هنوگچ  دوش .  یم  حرطم  رایـسب  ثداوحواـیاضق  هراـبرد  لاؤسو  داـیز 
هک یتـقو  تفگ ,   ( ص  ) هّللا لوـسر  ناـمز  رد  تحارـص  ار بـ نآ  رمع  دوـب , نیمه  زین  هئطوـت  نآ  فدـه  تفر ,  نیب  زا  ماـکحاو  ثیداـحا 

رهوج يردقو  فتک  ناوختـسا  کی  ادبا [, هدـعب  اولـضت  اباتک ال  مکل  بتکا  ةاودو  فتکب  ینوتئا  دومرف : دوب , تافو  لاح  رد  (ص )  ربمایپ
یم نایذـه  وا   , ] هّللا باـتک  انبـسح  رجهی , هنا  تفگ :  رمع  دـیوشن . ] هارمگ  نآزا  سپ  زگره  هک  مسیوـنب  امـش  يار  يزیچ بـ اـت  دـیروایب 

يزیچ اهنآ  ياربات  دش  هّللا  لوسر  يارب  رهوجو  ناوختسا  ندروآ  زا  عنام  هک  یفده  نآ  (( . 50  [ )) تسا یفاک  ام  يارب  ادخ  باتک  دیوگ ,
پـس اهنآ . نتشونو  ثیداحا  ندرک  عمج  زا  درک  عنم  ار  اهنآ  هک  تسا  یفد  نا هـ هـمـ دراد , ـی نـگـه مـی  هار زا گـمـ ار  نانآ  هک  دسیونب 

تسرد هکلب  افلخ , هنو  دندرک  يوری  نآ پـ زا  هباحص  هن  هک  یلاحرد  دینک . ) يوریپ  نم  تنـس  زا   : ) هک دوش  یم  هتفگ  ـی  ـسا ـ ـسا بـر چـه 
عمج ار  مدرم  (ص )  ربمایپ تافو  زا  سپ  رکبوبا )   ) قید ـ ـص ـد: یو مـی گـ ظافحلا ) ةرکذت   ) رد یبهذ  هک  هنوگنامه  دـنتفگ , ار  نآ  سکع 
شیب دنیآ  یم  امـش  زا  سپ  هک  یمدرمو  دیراد , فالتخا  نآ  رد  دوخ  هک  دینک  یم  لقن  ص )   ) هّللا لوسر  زا  یثیداحا  امـش  تفگودرک : 

هّللا باتک  امشو  ام  نیب  دیئوگب : دیسرپ  امش  زا  هک  رهودینکن  لقن  هّللا  لوسر  زا  یثیدح  سپ  تشاد ,  دن  ـ هاو نآ خـ رد  فال  ـتـ خاا زا شـمـ
تما يارب  يراذگنوناق  عجرم  چـیه  هک  تسین  ـن  یا رد  ـکـی  ـش (( . 51  )) دـینادب مارح  ار  نآ  مارحو  لـالح  ار  نآ  لـالح  سپ  دراد , رارق 

(( 52  )) دشاب عجرم  نآ  يارب  وا  هک  دشاب  هتشاد  یتیلوئسم  هکنآ  ایو  دشاب , صخـشم  نآ  میهافمو  هدش  نیودت  هکنآ  رگم  تسینروآ  مازلا 
مینو نرق  کی  زا  نآ پـس  نتشون  هکلب  تسا ,  هدشن  نیودت  ءافلخ  نامز  رد  هنو  ربمایپ  نامز  رد  هن  تنس  هک  نیا  رب  دنراد  عامجا  تماو  . 

 : ـث ید مـتـن حـ رگید : ثیدح  نم .)...  تنس  دابامش  رب   ) دوش یم  هتفگ  یساسا  هچ  رب  سپ  تسا .  هدش  زاغآ  ص )   ) هّللا لوسر  تافو  زا 
ـث ید ـن حـ یا وا . لوسر  تنسو  ادخ  باتک  دش : دیهاوخن  هارمگ  زگره  دیوش  کسمتمود  نآ  هب  رگا  هک  متفرو  متشاذگ  امش  دزن  زیچ  ود 
ـن یا 1 ـ  تسا :  نیا  تشذـگ  هچنآ  رب  هوـالع  تفگ ,  ناوـت  یم  نآ  هراـبرد  هچنآو  , دریگ رارق  ثحب  دروـم  هک  تسا  نیا  زا  رت  شزرا  یب 

یثیدح هب  ـه مـتـمـسـک  نو پـس چـگـ نآ ,  فیعضت  يارب  تسا  یفاک  نیمهو  دنا , هدرکن  لقن  تنس  لها  هناگ  شـش  حاحـص  ار  ثیدح 
درک دهاوخن  کش  دنک  هظحالم  تنس  لها  نایم  ار  ثیدح  نیا  تیعقو  یـسک مـ رگا  یلو  تسین ,  اهنآ  دیناسمو  حاحـص  رد  هک  دنا  هدش 

نیرت یمیدـق  2 ـ  تسین .  نآ  زا  يرثا  ادـبا  هکیلاـحرد  دـنا , هدرک  تـیاور  ملـسمو  يراـخب  اـهنآ  سار  ردو  حاحـص  ار  ثیدـح  نـیا  هـک 
يرگید بات  مـن هـیـچ کـ ـت .  ـسا ـن حـجـر  با قعاوصو  ماشه  نبا  هریـس  کلام ,  ماما  اطوم  دـنا  هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  هک  يرداصم 

قعاوص رد  ثیدح  ـن  یا 3 ـ  دنا . هدرک  تیاور  ار  ثیدح  ود  ره  قعاوصو  ماشه  نبا  هریـس  انمـض  دنک .  تیاور  ار  ثیدـح  نیا  هک  متفاین 
تسا هتفرگ  قاحسا  نبا  هریـس  زا  ار  ثیدح  هک  تسا  یعدم  (( 53  )) ماشه نباو  تسا ,  صقان  نآ  دنـس  ماشه  نبا  هریـس  ردو  هدوب  لسرم 
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تیاور ـا  ما 4 ـ  تسا !؟  هدروآ  اجک  زا  ار  نآ  ماشه  نبا  سپ  متفاین ,  ار  ثیدـح  نیاو  متـشگ  ار  قاحـسا  نبا  هریـس  ياهپاچ  مامت  نم  یلو 
ص  ) هّللا لوسر  هکنیا  تسا  هدیسر  وا  هب  هک  دش  تیاور  نم  هب  کلام  زا  دیوگ : یماطوم  يوار  درادن , دنسو  عوفرم  تسا  يربخ  کلام , 
هب کـلام  نوچو  درک .  داـمتعا  نآ  رب  ناوت  یمن  سپ  درادـن , دنـس  ثیدـح  نیا  هک  دـینک  هظحـالم  (( . 54  .. )) ثیدـح نتم  : ... دوـمرف ( 

رگا سپ  لبنح ,  نبدـمحاو  یعفاش  شنادرگاش  هنو  هدرک  تیاور  ار  نآ  هفینح  وبا  وا  داتـسا  هن  یلو  هدر  ار نـقـل کـ ـث  ید ـن حـ یا ییاـهنت 
زا ار  ثیدح  نیا  (( 55  )) دوخ كردتسم  رد  مکاح  5 ـ  دنا !؟  هدرک  ضارعا  نآ  زا  ثیدح  همئاو  بهاذم  همئا  ارچ  دوب , تسرد  ثیدـح 

ثید نیا حـ ناوت  یمن  سپ  دراد , دوجو  سابع  نبا  زا  لقن  هب  ۀمرکع  زا  لقن  هب  یـسل  ـ ید ـ لا ـد  یز نآ  رد  لوا :  هار  تسا .  هدروآ  قیرط  ود 
مایق ع )   ) یلع هیلع  هک  تسا  یناسکزاو  هدوب  ع )   ) تیب لها  نانمشد  زا  هک  تسا  وگغورد  (( 56  )) ۀمرکع نآ  دنس  رد  اریز  درک  لوبق  ار 
هدر تیاور کـ هریرهوبا  زا  حلاص  نبا  زا  عیفر  نب  زیزعلادبع  زا  یحلط  ـ لا ـی  سو ـح بـن مـ لا ـ ـص نآ  رد  مود :  هار  دندرک . ریفکت  ار  واو  هدرک 
رتس رد بـ ـت کـه  ـسا هدو  ـ مر ـتـی فـ قوار ثیدح  نیا  (ص )  ربمایپ يردخ  دیعـس  وبا  تیاور  هب  اریز  تسین  لوبق  لباق  زین  ثیدح  نیاو  ـد , نا

ءـالع اـب  هّللا  لوسر  تاـفو  زا  لـبق  مینو  لاـس  وا یـک  ـت ,  ـسا هدر  رـسب مـی بـ نیرحب  رد  تقو  نآ  رد  هریره  وبا  هکیلاـح  رد  هدوب  گرم 
 , يربکلا ننـسلا  6 ـ  تسا !؟  هدینـش  ناشیا  گرم  رتسب  رد  (ص )  ربماـیپ زا  ار  ثیدـح  نیا  هنوگچ  سپ  دـش  هداتـسرف  اـجنآ  هب  یمرـضح 

مکیف تکرت  ملـسم  ثیدح  ادتبا  تسا ,  هدرک  لقن  نانبل  توریب  ۀـفرعملا  راد  تاراشتنا  10 ص 114 دلج رد  ار  ثیدـح  نیا  یقهیب  فیلات 
يدادـغب ج1 بیطخ  فیلات  هقفتملا  هیقفلا  باتک  7 ـ  ار . كردتـسم  ثیدح  ود  نتم  سپـس  هدرک  تیاور  ار  یتیب  لها  یترتعو  هّللا  باتک 

راد تاراشتنا  زا  باتک  تسا ,  هدز  هیشاح  نآربو  حیحـصت  ار  بات  ـن کـ یا ءا  ـتـ فالا راد  وضع  يراصنا  لیعامـسا  خیـش  بانج  هک  ص 94 ,
نع ـح  لا ـ ـص یبا  نع   ) كردتـسم ثیدـح  لوا  تسا .  هدرک  لقن  ار  ثیدـح  ود  باتک  نیا  دـشاب .  یم  نانب  لـ تور ,  ـیـ برد هیملعلا  بتکلا 

زا مزاح ,  نبا  زا  دمحم , حا بـن  ـبـ ـصزا يدسا ,  قاحـسا  نبا  زا  رمع , نب  فیـس  زا  لقن  هب  تسا ,  دیدج  مود  تیاور  تسا .  هریره )  یبا 
رب لیدعتو  حرج  ياملعاریز  تسین ,  لوبق  ـل  با ـت نـیـز قـ یاور ـن  یاو تسا ,  هدرک  لقن  ناشیا  زا  ار  ثیدح  نتم  هک  يردخ . ..  دیعـس  وبا 

دییقتو هیاورلا  لوصا  ۀـفرعم  یلا  عاـملالا  باـت :  کـ 8 ـ  دـمآ . دـهاوخ  ادـعب  وا  هرابرد  املع  لوقودـنراد  عامجا  رمع  نب  فیـس  ییوگغرد 
هقیتعلا ۀبتکملا  هرـصانلا  سارلا  راد  رـشان  لوا ,  پاچ  رقـص , دم  ـ حا يا  ـ قآ بـه تـحـقـیـق  يرجه ,  ضایع 479 544  یضاق  فیلات  عامسلا 

قوف دراو  زا مـ غـیـر  تسا .  هدرک  لقن  دراددوجو  رمع  نب  فیـس  نآ  دنـس  رد  هک  هقفتملا  هیقفلا  باتک  زا  ار  ثیدح  نتم  ص 9 , سنوت , 
وباو يردخدیعـس  وبا  سابع ,  نبا  ـق  یر زا طـ قوف تـنـهـا  ثیدح  نیاربانب  تسا ,  هدشن  لقن  یتنـسو )  هّللا  باتک   ) ثیدـح یباتک  چـیه  رد 
هدش ادـیپ   ( كردتـسم بحاص   ) مکاح زا  دـعب  ینعی  يرجه  مجنپ  نرق  همی  رددو نـ فعـض خـ مامت  اب  هار  هس  نیاو  تسا  هدـش  لقن  هریره 

ـن با هریره ,  وبا  یباحـص :  رفن  هس  نیا  ایناث  بلطم ,  کی  نیا  دـشاب .  هدرک  لـقن  اـههار  نیا  زا  هک  تسین  نآ  زا  لـبق  یباـتک  چـیهو  دـنا ,
دیاب ار  کی  مادک  لاح  دنا , هدرک  لقن  ملسم  تیاور  ربانب  يرجه  مود  نرق  رد  ار  یترتعو )  هّللا  باتک   ) ثیدح يردخ  دیعس  وباو  ساب  عـ

 .. . تسین لسرم  ای  عوفرم  دحاو  ربخ  کی  زج  يزیچ  تیاور  نیا  بیترت  نید  بـ (( . 57 (( ؟  درک لوبق 

3 دش هتشادرب  هدرپ 

ینعی  ( (ص ربماـیپ زا  سپ  تما  تکرح  یـساسا  هماـنرب  هک  تیمها  زا  هـجرد  نیدـب  یثیدـح  هـکنیا  نآ  ندوـب  یلعج  رب  لـیالد  هـلمج  زاو 
یـضتقم یثیدـح  نی  چـنـ نایب مـی کـنـد , ار  شربمایپ  تنـسو  ادـخ  باتک  دـیوش : کسمتم  ود  نیا  هب  رگا  دـش  دـیهاوخن  هارم  ـز گـ گر هـ

هرابرد هک  هنوگنامه  دـننک , ظفحو  تیاور  ار  نآ  زین  هباحـصو  هدومرف  نایب  فلتخم  ياه  تیعقوم  رد  ار  نآ  (ص )  ربماـیپ دوخ  هک  تسا 
زا سپ  یعیرـشت  عجرم  کی  ناونع  هب  ار  ثیدح  نیا  (ص )  ربمایپ هک  درادن  ناکما  سپ  تسا .  هداتفا  قافتا  یترتعو )  هّللا  باتک   ) ثیدح

ظفاحو ثدـحم  اب  یثحب  تسا .  كوکـشم  نآ  ردـصمو  هدوب  صقاـنو  مهبم  تلـالدرد ,  ثیدـح  نیا  اریز  دـشاب  هداد  رارق  اـم  يارب  دوخ 
ثیدح ملع  رد  هک  یطوؤنرارداقلادبع  خیـش  ماش ,  ياملع  زا  یکی  اب  متـشاد ,  ماش  ير کـه بـه  ـفـ ـس رد  یطوؤنرا :  رداقلادبع  یقـشمد , 
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 ( ع  ) بنیز هدیـس  هقطنم  رد  تفرگ ...  ماجنا  نم  یلبق  یگدامآ  نودـبو  یفداصت  روط  هب  تاقالم  نیا  مدرک .  تاقالم  تسا  هزاـجا  ياراد 
ياراد وا  دوب , هدـش  هعیـشو  هتخاس  رونم  ع )   ) تیب لها  رو  هب نـ ار  وا  بلق  دـنوادخ  هک  مدشانـشآ ,  لداع  مانب  ینادوس  یتسود  اب  ماـش  رد 

راداو اروا  یگدـنز  طیارـش  دوب .  يوقت  ابو  نیدـتم  قالخا ,  شو  وا خـ دو , ـ ـش ـت مـی  فا نارگید یـ رد  رتمک  هک  دوب  يا  هدـیمح  تاـفص 
هک ینیمز  تروا  رد مـجـ دوش . يزرواشک  راک  لوغشم  ع )   ) بنیز ةدیس  بونج  يرتمولیک  رد 9  هیلداع  مان  هب  يا  هقطنم  رد  ات  دوب  هدرک 
دش علطم  هیاسمه  نیا  هک  یماگنه  دوب . فورعم  نامیلس  وبا  هب  هک  نیدتمو  نسم  يدرم  هب  طوبرم  دوب  يرگید  نیمز  درک , یم  راک  نآ  رب 

, ردار يا بـ تفگ :  وا  . دوـمن يو  اـب  تبحـص  هب  عورـشو  هدـمآ  وا  دزن  تسا ,  هعیـش  دـنک  یم  راـک  يو  نـیمز  راـنک  رد  هـک  ینادوـس  درف 
نید یلو  ریخ , لداع :  تسا ؟  هدش  هعیـش  یـسک  امـش  هداوناخ  رد  ایآ  عیـشت !؟  هب  هچ  ار  وت  سپ  دنتـسه , بوخو  ینـس  همه  اه  ینادو  سـ

ما هدیدن  اهنآ  زا  يزیچ  نینچ  نم  لداع :  دنهد . یم  بیرف  ار  مدرمو  هتفگ  غورد  هعیش  تسین .  هداوناخو  هعماج  زا  دیلقت  ساسا  رب  نامیاو 
 : لدا يرآ عـ يراد ؟  نامیا  تنـس  لها  حاحـصو  ملـسم  يراخب ,  هب  اـیآ  یجاـح ,  يا  لداـع :  میـسانش .  یم  بوخ  ار  اـهنآ  اـم  يرآ ,  . 

یم غورد  دـننک . یم  لالدتـسا  ناشدوخ  رداصم  رب  هوالع  رداصم ـ  نیا  اب  دـنراد  نامیا  اـهنآ  هب  هک  یتادـقتعم  زا  يار هـر یـک  شـیـعـه بـ
زا هکلب  , دندرکن یصوصخ  هب  باتک  ند یـک  ـ ناو راداو بـه خـ ار  ـهـا مـ نآ لدا :  عـ دنراد . هدش  فیرحت  ملـسمو  يراخب  کی  اهنآ  دنیوگ ,

بهذـم هب  هرابود  ار  وت  هک  مراد  هفیظو  ـن  مو ـت ,  ـسا غورد  ـن  یا منکوجتـسج .  یبرع  ياهروشک  رد  يا  هناـخباتک  ره  رد  دنتـساوخ  نم 
دنک تیاده  ار  رفن  کی  وت  تسد  هب  دنوادخ  رگا   ...] سمـشلا هیلع  تعلط  امم  کل  ریخ  الجر  کب  هّللادهی  نئلو  منادرگ ,  رب  تنـس  لها 

مـن دورب ـ . هک  اـج  ره  میور  یم  لـیلد  هارمه  میتیادـهو ,  قح  بلاـط  اـم  لداـع :  دـبات . یم  نآ  رب  دیـشروخ  هچنآ  زا  تسا  رتـهبوت  يارب 
ثدـحم ردـقلا , لـی  ـمـی جـلـ لا عـ تـسا ,  یطوؤـنرا  رداقلادـبع  همـالع  وا  درک , مهاوـخ  رــضاح  وـت  يارب  ار  قـشمد  ملاـع  نـیر  ـتـ گرز بـ
داهنـشی ـن پـ یا لدا بـا  ردار عـ بـ درک ... در  وا  یلو  دـنهد , بیرف  نویلیم  دـنچ  رب  غلاـب  یلوـپ  اـب  ار  وا  دـندرک  یعـس  هعیـشو  تساـظفاحو , 

 . تسا هتفرگ  رارق  یعیش  رکفتریثات  تحت  هک  ینادوس  رهو  تدوخ  يارب  هبنـشود ,  زور  ام  هدعو   : تفگ وا  هب  نامیلـس  وباو  درک , تقفاوم 
ار وا  داهنـشیپ  ناوارف  یلاحـشو  اب خـ زین  نم  مورب ,  وا  هارمهات  تساوخ  نم  زاو  داد , عـالطا  ار بـه مـن  عو  ـ ـضو ـ مو ـد , مآ دز مـن  لدا نـ عـ

داب ترجه  بحاص  رب  مالـسو  دورد  نیرتهب  هک  يرجه  رفص 1417 خروم 8  هبنـشود  زور  يارب  میتشاذگ  رارق  رگیدـکی  ابو   , مدرک لوبق 
بـه ـم ,  یدا ـتـ فا هار  هب  لداع  راک  لحم  يوس  هبو  تاقالمرگید  ینادوس  رفن  هس  اـب  رارق  قبط  دوب , مرگ  رایـسب  او  زور هـ نآ  رهظ . تعاس 12

ریغو توت  بیس ,  وله , ياهتخرد  رمث , اب  ياهتخردزا  رپ  دوب  يزبس  رس  رایـسب  غاب  دمآ , ام  لابقتـسا  هب  لداع  ردارب  مید  ـیـ ـسر ـجـا کـه  نآ
لابقتـسا ام  زا  دایز  یمرگ  اب  وا  میدرک ,  تکرح  وا  ینـس  هیاسمه  غاب  يوس  نآ بـه  زا  پـس  میرادـن .  نادوس  رد  ام  هک  ییاـه  هویم  زا  نآ 

هار زا  لیبموتا  نیدـن  هک چـ دوب  زامن  يانثا  رد  میتخادرپ ,  رهظ  زامن  هب  ـبـز , ـسر ـ ـسوا ـفـ ـص يا بـا  نآ جـ رد  شدر  يرد گـ زا قـ سپ  درک ,
ناتـسود . دـش لیبموتا  زا  نا پـر  ـتـمـ خا ـ ـس زا  جرا  ـ خو دارفا  زا  رپ  هاگیاج  دوب , یطوؤنرا  خیـش  لماح  لـیبموتا  اـهنآ  همدـقم  ردو  دندیـسر 

تفرگ رارق  ییاج  رد  کی  ره  هکنآ  زا  سپ  دـشاب , یگرزب  نیا  هب  هلاسمدـندرک  رواب نـمـی  اهنآ  دـندوب , هدرک  بجعت  رایـسب  اـم  ینادوس 
 : تفگ خیـش  هب  غاب  بحاص  دـش , ماجنا  اهنآ  عمجو  ام  نایم  یفرعم  هکنآ  زا  سپ  مدرک .  باختنا  خیـش  ترواـجم  رد  ار  دوخ  ياـج  نم  ,

رواجم غاب  رد  هک  تسا  هعیش  کی  اهنآ  نایمو  دنا , هتفرگ  رارق  هعیش  ریثات  تحت  بنیز  هدیس  رد  اه  ـ نآ ام هـسـتـنـد , ینادوس  ناردارب  اهنیا 
سپ تفگ :  ددرگ . یم  رب  يدنچ  زا  سپ  هتفر ,  دوخ  غاب  هب  وا  دـش : هداد  باوج  هعیـش .  درف  نیا  تسا  اجک  تفگ :  خیـش  دـنک . یم  راک 

تـصرف نیا  زا  خیـش  ناـیم  نیارد  دروآ , سلجم  هب  ار  واو  تفر  لداـع  غارـس  هـب  ـی هـا  نادو ـ ـس زا  یـکـی  . ... ددرگ رب  اـت  مـینک  یم  ربـص 
رب اهنیمزرـسو  اهرهـش  یـض  يرترب بـعـ ثیداـحا  نـیا  عوـضوم  درک , تءارق  تـشاد  ظـف  ـ حزا ار کـه  يدا  ـ یز ـث  یدا ـ حا هدر  هدا کـ ـتـفـ ـسا
 , دوب هدیاف  یب  یبلطمدـنچ  ره  دیـشک  لوط  تعاس  مین  دودـح  بلطم  نیا  قشمد ,  رهـشو  ماش  هرابرد  صوصخ  هبو  تسا ,  رگید  ياهاج 
یم دنا , هدادارف  شوگ  وا  هب  یگمه  هک  یلاح  رد  دـنک  یمن  هدافتـسا  تیعقوم  نیا  زا  ـه  نو چـگـ مدرک ,  بجعت  رایـسب  وا  راک  نیا  زا  نمو 

رد تسینراوت ,  ـ ـسا يدـنواشیوخ  ساسا  رب  ادـخ  نید  تفگ :  وا  سپـس  دروخباهنآ , ترخآ  اـی  اـیند  درد  هب  هک  دـیوگب  یثید  تسناوت حـ
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هکیلاـحرد میریگب !؟  تیب  لـها  زا  ار  ناـم  ـنـ ید دـیاب  یقح  هچ  هب  سپ  تسا ,  هدادرارق  مدرم  ماـمت  يارب  ار  تعیرـش  دـنوادخ  هـک  یلاـح 
فیعضتار نآ  دناوت  یمن  یسکو  هدوب  حیحـص  ثیدح  نیاو  مینک ,  يوری  ـ پوا تنـسو  ادخ  باتک  زا  هک  هدرک  رما  ار  ام  ص )   ) هّللا لوسر 

فقوتم ار  وا  دـهدن . بیرف  ار  وت  هعیـش  مالک  مدـنزرف ,  تفگو :  دز  لداعرمک  هب  دوخ  تسد  اـبو  میرادـن ,  هار  نیا  زج  یهار  اـمو  دـنک ,
ـمـا ـش زا  ات  میا  هدـمآ  روظنم  نیدـبو  تسا ,  هدـش  هبتـشم  اـم  يارب  هلاـسمو  میدرگ ,  یم  قح  لاـبند  هب  اـم  خیـش ,  باـنج  متفگ :  هتخاـس 
هک یتایهیدب  زا  متف :  يرآ گـ تفگ :  . دیتسه ظفاحو  ثدـحمو  راوگرزب  یملاع  امـش  هک  میتفای  عالطا  هکنآزا  پـس  هدا کـنـیـم ,  ـتـفـ ـسا
رهو دـنا , هدـش  میـسقت  فلتخم  بهاذـمو  اههور  ناناملـسم بـه گـ هک  تسا  نیا  لدروک ,  ناسنا  رگم  دـنک  یمن  تلفغ  نآ  زا  سک  چـیه 

هکیلاحرد مبایب  ضقانتم  طوطخ  نیا  نایم  زا  ار  قح  مناوت  یم  هنوگچ  لاـح  . دـنا لـطاب  رب  نارگیدو  قح  رب  وا  هک  دـنک  یم  اـعدا  یهورگ 
تما هک  تسا  نیا  وا  هتـساوخ  هکنیا  اـی  میـشاب ,  قرفتم  هک  تسا  هتـساوخدنوادخ  اـیآ  منک ؟  يوریپ  ادـخ  یعقاو  عرـش  زا  متـسه  فظوم 
ینبم دنا  هداد  رارق  ام  يارب  یتنامض  هچ  لوسرو  ادخ  تسا ,  تبثم  باوج  رگاو  مینک !؟  ادخ  تدابع  دحاو  عرش  کی  ابو  میشاب ,  هدحاو 
قافتا ص )   ) هّللا لوسر  تافو  زا  دـعب  تسرد  نیملـسم  نایم  فالتخا  نیلوا  هکنیا  هب  هجوت  بـا  دـشاب ؟  ناـما  رد  یهارمگ  زا  تما  هکنیارب 

 : ـیـخ گـفـت ـش دـیوگ . كرت  دـننک  هیکت  نادـب  دـنناوتب  هک  یتیادـه  نودـب  ار  دوخ  تما  هک  دـشاب  زیاـج  ربماـیپ  يارب  دـیابن  سپ  داـتفا ,
رارق يزیچ  امـش  يارب  نم  تسا :  ناشیا  شیا  ـ مر نیا فـ تسا  هداد  رارق  تما  فـالتخا  زا  يریگولج  يارب  ص )   ) هّللا لوسر  هک  یتنا  ضـمـ
اسب هچ  هک  دیتفگ  امش  نخـس ,  ياد  ـتـ با رد  گـفـتـم :  متنـسو .  ادخ  باتک  : دش دیهاوخن  هارمگ  زگره  دیوش  کسمتم  نادب  رگا  هک  مداد 

هناگـشش حاحـص  رد  ثیدح  نیا  متفگ :  يرآ .  تفگ :  دشاب . هدشن  لقن  ثیدح  ياهباتک  رد  ینعی  درادن , یلـصا  چیه  هک  دشاب  یثیدح 
 , هدـش رو  هلعـش  وا  شتآ  اجن  ـ یا رد  يور ؟  یم  رامـشب  ثدـحم  يدرم  امـش  هکیلاح  رد  یتسه ,  لئاق  نآ  هب  هنوگچ  سپ  درادـن , یتلاصا 

ببـسو وا , دروـخرب  نیا  زا  ینک .  فیعـضت  ار  ثیدـح  نیا  یهاوـخ  یم  اـیآ  تـسیچ ,  وـت  روـظنم   : تـفگو ندز ,  داـیرف  هـب  درک  عورش 
ثیدـح نیا  ایآ  مراد ,  صخـشم  لاؤس  کـی  نم  دـینک , لـمات  متفگ :  مدوب .  هتفگن  يزیچ  نم  هک  یتروص  رد  مدرک ,  بجعت  شناـجیه 

ماما اطوم  باتک  رد  ثیدـح  نیاو  , دنارایـسب ثیدـح  ياهباتک  تسین ,  باتک  شـش  اـهنت  حاحـص  گـفـت :  تسه ؟  هناگـشش  حاحـصرد 
 , تسین هناگشش  حاحص  رد  ثیدح  نیا  هک  درک  فارتعا  خیش  بوخ ,  رایسب  متفگو :  رـضاح  عمج  هب  مدرک  يور  تسا .  دوجوم  کلام 

باتک اطوم  متف :  گـ تسین ؟  ثیدـح  باتک  اطوم  رگم  یتفگ ,  هچ  تفگ :  هدرک  عطق  ارم  نخـس  يدـنت  نحلاب  تسا .  کلام  اـطوم  ردو 
 . تسا دنس  يارادودنسم  اطوم  ثیداحا  مامت  هکنآ  دوجو  اب  دنسم , هن  تسا  عوفرماطومرد  یتنـسو  هّللا  باتک  ثیدح :  یلو  تسا  ثیدح 

ـت ـسارو ار بـه چـپ  ـ مو در , نم کـ ندز  هب  عورـشو  دیـشک , يدـنلبدایرف  دوب  هداد  تسد  زا  ار  دوـخ  لـیلدو  تجح  خیـش  هک  ـ یئا ـجـ نآ زا 
لوقعم دودح  زا  رگید  یئامن . ..  فیعضت  ار  نآ  ات  یتسه  هک  وت  ینک ,  فیعـضت  ار  ثیدح  یهاوخ  یم  وت  تفگ :  یمو  داد  نا مـی  تـکـ

شور نیاو  تسا ,  لالدتـساو  ثحب  ماقم  اجنیا  خیـش !  يا  مت :  گـفـ دـندوب . هدرک  بجعت  وا  راتفرو  تاکرح  زا  یگمهو  دوب  هدـش  جراخ 
 . ما هدـیدن  ار  يدروـخرب  نینچ  زگره  یلو  ما  هتـسشن  هعیـش  ياـملعزا  يرایـسب  اـب  نم  دـنک , یم  لـح نـ ار  یلکـشم  امـش  بیرغو  بیجع 
وت فارطا  زا  اـهنآ  يدوـب ,  لدگنـسو  نشخ  وـت  رگا  (( , 58  ( )) کلوح نم  اوضفنال  بلقلا  ظـیلغ  اـظف  تنک  ولو  : ) دـیامرف یم  دـنوادخ 
هّللا باـتک   ) ثیدـح اـیآ  خیـش ,  يا  مسرپ  یم  ـمـا  ـش زا  گـفـتـم :  درک . شکورف  وا  مشخ  زا  يردـق  نـیا  زا  سپ  دـندش . .. یم  هدـنکارپ 

رد ثیدـح  هک  یتفگ  ارچ  سپ  متفگ :  تسا .  فیعـض  تفگ :  ناوارف  یترـسح  اب  حیحـص !؟  ای  تسا  فیعـض  کلام  اـطومرد  یتنـسو ) 
هب درادزین . يرگید  ياه  دنـس  ثیدح  نیا  تفگ :  هدرب  الاب  ار  شیادص  هرابود  تسا ؟  فیعـض  نآ  یناد  یم  هک  یتروص  رد  تسا  اطوم 
نآ رگید  ياههار  میونشب  سپ  دراد , يرگید  ياه  هار  ثیدح  تفگودیشک :  تسد  اطوم  تیاور  زا  خیش  متفگ :  هدرک  باطخ  نیرضاح 
درک عورش  نیرضاح  زا  یک  ماگنه یـ نیا  رد  درادن .  یحیحص  هار  چیه  ثیدح  اریز  درک  تلاجخو  تسکش  ساسحا  خیـش  اج  ـنـ یا رد  ار .
یم هچ  ناشیا  ونـشب , تفگ :  نم  هبو  هدرک  هراشا  يو  هب  دـهد , تاـجن  اـنگنت  نیا  زا  ار  دوخ  اـت  تفاـی  یتصرف  خیـش  ندرک ,  تبحـص  هب 

اب میونـشب !؟  دیئامرفب  ار  ثیدـح  رگید  ياه  هار  خیـش ,  يا  متفگ :  هدرک  رارـصا  مدوب  هدـش  وا  تیعـضو  هجوتم  ـی مـن کـه  لو دـیوگ . .
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تلیضف رد  ثیدح  همه  نآ  امش  هّللا !  نا  سـبـحـ گـفـتـم :  تشون .  مهاوخ  وت  يارب  ار  اهنآ  مرادن ,  دای  هب  تفگ :  هدروخ  تسکـش  ینحل 
زا ار  تما  هک  یثیدـح  تسا  تعامجو  تنـس  لـها  یـساسا  هیاـپ  ـثـی کـه  ید ـن حـ یر یلو مـهـمـتـ يراد ,  ظـفح  زا  اـه  نیمزرـسواهرهش 

خیـش يراسمرـش  هجوتم  هک  نیرـضاح  زا  یکی  دنام , تکاس  نانچمه  وا  یلو  تدوخ .  ياعدا  هب  یناد !؟  یمن  دـهد  یم  تاجن  یهارمگ 
 , منک یم  هاتوک  امش  يارب  ار  هار  نم  متفگ :  دسیونب . تیارب  ار  اهنآ  هک  دادن  لوق  وت  هب  رگم  یهاوخ ؟  یم  هچ  خیـش  زا  تفگ :  دوب  هدش 
 . ثیدح باتک  هن  تسا  هریس  باتک  ماشه ,  نبا  هریس  تفگ :  یطوؤنرا  خیش  دنـس . نودب  یلو  تسه  زین  ماشه  نبا  هریـس  رد  ثیدح  نیا 
 . یتـشادرب نم  شود  زا  زین  ار  نآ  هراـبرد  ثحب  تمحز  سپ  متفگ :  يرآ  تـفگ :  یناد ؟  یم  فیعـض  زین  ار  تـیاور  نـیا  سپ  مـتفگ : 

هقفتملا هیقفلا  باتک  رد  نینچمه  تسه ,  زین  ضایع  یـضاق  فیلات  عاملالا  باـتک  رد  ثیدـح  نیا  مداد :  ـه  مادا ار  دو  ـخـن خـ ـس سـپـس 
خیـش تداهـش  هب  یتنـسو  هّللا  باـت  ـث کـ ید پـس حـ ریخ گـفـتـم :  تفگ :  يریذـپ ؟  یم  ار  اـهتیاور  نیا  اـیآ   ... يدادـغب بیطخ  فیلاـت 

هّللا لوسر  زا  تسا  يرتاوتم  ثیدـح  نآو  دـهد , تاجن  فال  ـتـ خا زا  ار  ـت  ما ـت کـه  ـسا هد  ـ نا یقاب مـ تنامـض  کی  اهنتو  تسا  فیعض 
هّللا لوسر  هک  تسا  نیا  ثیدح  نآو  دنا , هدرک  تیاور  ار  نآ  يراخب  زجب  هناگشش  حاحص  یتح  تنس  لها  ثیدح  ياهبا  هک کـتـ (ص ) 

یترتعو ضرالاو ,  ءامسلا  نیب  ام  دودمم  لبح  هّللا  باتک  يدعب ,  اولضت  نل  امهب  متکسمت  نا  ام  نیلقثلا ,  مکیف  كرات  ینا  دومرف : (ص ) 
هک مراذـگ ,  یم  یقاب  امـش  نایم  رد  اهبنارگ  زی  ود چـ مـن  ضوحلا .  یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امهنا  یناـبنا  ریبخلا  میلعلا  ناـف  یتیب ,  لـها 
 , نیمز هب  ات  نامـسآ  زا  هتـسویپ  تسا  ینامـسیر  هکادخ  باتک  یکی  دش , دیهاوخن  هارمگ  زا مـن  سپ  زگره  دـیوش  کسمتماهنآ  هب  رگا 

رانک هکنآ  ـد تـا  ـش دـنهاوخن  ادـج  مه  زا  هاگ  چـیه  ود  نآ  تسا  هداد  ربخ  نم  هب  هاـگآو  اـناد  يادـخ  هک  متیب ,  لـهاو  تر  يرگیدو عـتـ
هکنامه تسا ,  یعقاو  مالـسا  لابند  هب  هک  ین  ـ مؤ رهو مـ لبنح ,  نب  دمحا  تیاور  قبط  تسا  ثیدـح  نتم  نیا  دـنوش .  دراو  نم  رب  ضوح 

رد هدش  ریهطت  تیب  لها  تسا ,  تیب  لهاریـسم  نامه  هک  ریـسم , نیا  زا  ـتـن  فر درادن جـز  يا  هراچ  تسا ,  هدومرفرما  دوخ  لوسر  هب  ادخ 
ردو دو  تکاس بـ الماک  خیـش  هک  یلاحرد  مدرک  لقن  ار  ع )   ) تیب لها  لیاضف  زا  يردـق  نیا ,  زا  سپ  يدـیلپو .  هاـنگ  ره  زا  میرک  نآرق 

. درک یم  عـطق  ارم  نخــس  یپرد  یپ  نـیا ,  زا  لـبق  اریز  دوـب  وا  تداـع  فـالخ  نـیاو  تـفگ  یمن  نخــس  هـملک  کـی  یتـح  تد  ـن مـ یا
قح زا  ردق  نیا  تسا ,  سب  قاف  ـ نو يزاب  لغد  متفگ :  دندرک  ادصورس  هب  عورش  دندش  وا  تسکش  هجوتم  خیـش  نادیرم  ـی کـه  ما هـنـگـ
رب نمو  تسا ,  صخـشم  نآ  ياه  هناشنو  راکـشآ  قح  تایآ  هک  یلاح  رد  دـیراد !!؟  یم  هگن  هتـسب  ار  دوخ  مشچ  یک  اـت  دـینکن , يرود 

تکاس نانچمه  ـیـخ  ـش دوب . دهاوخن  (ص )  دـمحم لآ  زا  كاپ  ترتعو  ادـخ  باتک  هار  زا  زج  نید  هکنیا  رب  ینبم  مدرک  هماقا  تجحامش 
هجوت اب  مراد ,  سرد  سالک  نم  مورب ,  مهاوخ  یم  نم  تفگو :  تساخرب  اج  زا  هرابکی  تفگ .  یمن  نم  باوج  رد  مه  هملک  کیو  دوب 

اذـغ ماگنه  زین  خیـش  دـش , مارآ  سلجم  اذـغ  ندروآ  زا  سپ  دـنامب .  هک  درک  رارـصا  هناخ  ـب  حا ـ ـص دوب . توعد  راـهن  يارب  وا  هکنیا  هب 
 !... دوب رونخس  اهنتواو  تشاد  رایتخا  رد  ار  سلجم  نیا  زا  لبق  هک  یتروص  رد  تفگن ,  نخـس  الـصا  یعو  ـ ـضو هرا هـیـچ مـ ـ برد ندروخ 

دوش اوسر  ماع  المرد  دیاب  يزور  دنک , یم  یفخم  ار  قیاقح  هک  یسک  راک  هجیتن  تسا  نیا 

دوش یمن  لح  ثیدح  ود  نیا  اب  تنس  لها  لکشم 

یتنسو هّللا  باتک  و  یتنسب . ..  مکیل  ثیدح عـ دنا , حیحص  ثیدحود  نیا  هک  میتفریذپ  الثمو  هدرک  یشوپ  مشچ  می  ـچـه گـفـتـ نآ زا  ـر  گا
دییات ار  عیـشت )   ) تیب لها  بهذـم  تاـهج  همه  زا  هکلب  , دـن لـح نـمـی کـ ار  اـهنآ  يراـتفرگو  هدادـن  تاـجن  ار  تنـس  لـها  ضرف  نیا  , 

(( . 59  )) نم زا  دعبرگتیاده  نیدشار  ءافلخ  تنـسو  نم  تنـس  داب  امـش  رب  لوا :  ثیدح  تسا :  نینچ  بلطم  نیا  لیلد  دنک , یمراوتـساو 
تنس لها  هکنیاو  تسا ,  هدشن  هداد  صیصخت  یصخشم  هورگ  هبو  تسا  ماع  اجنیا  رد  افلخ  هملک  دنا : تیب  لها  همئا  نامه  عقاو  رد  افلخ 

نیا سکع  هدنهد  ناش  زین نـ هلداو  تسا ,  اعدا  نیا  زا  رتمهم  هلاسم  اریز  درادن , یلیلد  ای  ذـخام  چـیهدنا  هدرک  انعم  هعبرا  يافلخ  هب  ار  نآ 
رب ـع مـبـنـی  طا يا قـ ـت هـ یاورو ـل  یالد سا  ـ سا ـهـم بـر  نآ دنشاب , یم  تیب  لها  زا  ماما  هدزاود  نامه  نیدشار  يافلخ  اریز  تسا ,  بلطم 
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نب ییحی  : دـیوگ یم  تسا  هدروآ  هدوملا  عیباـنی  رد  یفنح  يزودـنق  هک  یتیاور  ردو  , دـنا هفیل  هدزاود خـ (ص )  ربماـیپ زا  سپ  اـفلخ  هکنیا 
شیرق زا  اـهنآ  ما  ـمـ تو دـنا  هفیلخ  هدزاود  (ص )  ربماـیپ زا  سپ  اـفلخ  هک  تسا  هدرک  لـقن  قـیرط  تسیب  زا  هدـمع )  ـ لا  ) با رد کـتـ نـسح 

دنک یم  لقن  رباج  زا  يراخب  يدـیمح .  زا  هار  هسو  يذـمرتزا  هار  کی  دواد , یبا  زا  هار  هس  ملـسم ,  زا  هار  هن  يراخب ,  زا  نآ  هار  هس  , دـنا
زا مدینـشن ,  هک  دومرف  يا  هملک  سپـس  دوب ,] دنهاوخ  نمزا  سپ  اورنا  ـ مر هدزاود فـ , ] اریما رـشع  انثا  يدـعب  نم  نوکی  (ص :)  ربمایپزا واو 
هدر دعـس نـقـل کـ نب  رماع  زا  ملـسم  تیاورردو  دـنا .  شیرق  زا  اهنآ  مامت  شیرق ,  نم  مهلک  دومرف  تفگ :  دومر , هچ فـ  : مدیـسرپ مردـپ 

زا مدینش  تشون :  میارب  وا  تسا ,  هدینش   ( (ص ربمای زا پـ هک  يزیچ  زا  دهد  ربخ  ارم  مت  ـ ساو ـ خو ـتـم  شو ةر نـ ـن سـمـ با يار  يا بـ ـه  ما کـه نـ
دوش اپ  رب  تمایق  هکنآ  ات  تسا  اپ  رب  ناـنچمه  نید  دومرف : درک , ـم  جر ار  ـلـمـی  ـسا زور  نآ  بش  هک  يا  هعمجزور  رد  ص )   ) هّللا لوسر 
.. . ءافلخلا ۀنسو  ثیدح  رب  دناوت  یمن  یـسک  رگید  نیا  زا  سپ  (( . 60  )) دنـشاب هدمآ  مدرم  يارب  دنا  شیرقزا  یگمه  هک  هفیلخ  هدزاودو 

دنتـسه هار  تسیب  رب  غلاب  هک  رتاوتم  ياه  تیاور  نیا  ندوب  اب  مهنآ  دـنا , هناگ  راهچ  يا  نآ خـلـفـ زا  روظنم  هکنیا  رب  ینبم  دـنک  لالدتـسا 
همئا رد  زج  میباـیب  نآ  يارب  هتـشذگ  ياـه  تیعقاو  رد  يریـسفت  میناوـت  یمنو  دـنا , هفیلخ  هدزاود  اـفلخ  هـک  دـنهد  یم  تداهـش  یگمهو 

تیالو اب  مهنآ  دنک , صخشم  ار  اه  تیاور  نیا  یناعم  تسا  هتسناوت  هک  تسا  يا  هقرف  اهنت  هعیش  نیاربانب  تیب .  لها  بهذم  هناگ  هدزاود 
هکنیا دوجو  بـا  ماما .  هدزاود  دوش  یماهنآ  دادعت  سپ  نیـسح ,  نادنزرف  زا  ماما  هن  سپـسو  نیـسحو  نسح  ناشیا  زا  سپو  ع )   ) یلع ماما 

یم موـلعم  مین  ـمـیـمـه کـ ـض ار  ـگـر  ید نئار  ـ قو اـهتیاور  رگا  یلو  تسا  هدـشن  صخـشماقیقدو  دراد  قـالطا  اـهتیاور  نیا  رد  شیرق  هملک 
ار اهنآ  هدـنیآ  ياه  ثحب  رد  هک  تیب ,  لها  تماما  رب  ینبم  يدایز  ياهتیاوردوجو  لیلد  هب  مهنآ  تسا  تیب  لـها  نآ ,  زا  دارم  هک  ددرگ 
ـی تر ـتـ عو هّللا  باتک  يدعب ,  اولضت  نل  هب  متکـسمت  نا  ام  مکیف  كرات  ینا  تسا :  یفاک  ـت  یاور ـن  یا هرا  ـن بـ یا رد  درک . میهاوخ  حرطم 

مترتعو ادخ  باتک  دـشدیهاوخن : هارمگ  زگره  دـییوج  کسمت  نآ  هب  رگا  هک  مراذـگ  یم  یقابار  يزیچ  امـش  نایم  رد  نم   , ] یتی ـل بـ ها
 , تسا هفیل  هدزاود خـ تیالو  هب  هتـسباو  تشاد  تلـالد  هتـشذگ  ياـه  تیاور  هک  هنوگ  ـ نا ـن هـمـ ید ما  لا کـه قـیـ حـ (( . 61  [ )) متیب لها 
زا روظنم  هکنیا  رب  تسا  لیلد  نیرتهب  نیا  سپ  ادخ , باتکو  تیب  لها  نایم  مزالت  رب  دـنک  یم  دـیکات  هک  تسه  ییاهتیاور  لاح  نیع  ردو 

تـسا ثیدـح  فیرحتورییغت  عقاو  رد  دـنا  شیرق  زا  اهنآ  همه  شیرق  نم  مهلک  هلم  ـا جـ ما تسا .  تیب  لـها  همئا  ناـمه  هفیلخ )  هدزاود  )
ینب نم  مه  نآ کـلـ ترابع  اریز  تسا ,  تیب  لها  زا  يوریپ  موزل  هب  ثیدـح  راکـشآ  تلـالدرب  ندرک  دراو  هشدـخ  نآ  لـع  زا جـ روظنمو 

دـناشوپب و دـناوتبار  هچنآ  ات  هدرک  لابند  ار  تیب  لها  لئاضف  تنایخو ,  دـقح  ياهتـسد  یلو  دـشاب  یم  دـنا  مشاه  ینب  زا  اهنآ  همه  مشاه 
ار دوـخرون  دـنوادخ  یلو  تسا ,  لیدـبتو  رییغت  ناـینابرق  زا  یک  ـت یـ یاور ـن  یا دـیامن .  لیدـبتو  رییغت  (( 62  )) دـشاب فیرحت  لباق  هچنآ 

فیلات یبرقلا  ةدوم  باـتک  زا  مهد  تدوم  رد  دـنک : یم  لـقن  هدوملا  عیباـنی  رد  هک  تسا  یفنح  يزودـن  ناـمه قـ نیا  دـنک .  یم  راکـشآ 
: دیوگ یم  هرمس  نبرباج  زا  ریم  نب عـ کلملادبع  زا  لقن  هب  دراد  ینازرا  ام  رب  ار  وا  تاکرب  دنوادخ  هک  هرس  هّللا  سدق  ینادمه  یلعدی  سـ
ار شیادص  سپس  دوب , دهاوخ  هفیلخ  هدزاود  نم  زا  سپ  هفیلخر  ـ ـش انثا عـ يدعب  دندومرف : ناشیا  میدوب ,  (ص )  ربمایپ دزن  مردپ  اب  هارمه 

ینب زا  اهنآ  مامت  مشاه ,  ینب  نم  مهلک  دومرف : ربمایپ  تفگ :  , دومرف هتسهآ  يادص  اب  ار  يزیچ  هچ  ربمایپ  مدیـسرپ :  مردپ  زا  دروآ , نیئاپ 
هک دنک  یم  تیاور  رباج  زا  یعبر  نب  ۀیابع  زا  الثم   , تسا هدرک  لقن  زین  ار  يرت  حضاو  ياه  تیاور  يزودنق  نینچمه  (( . 63  )) دنا مشاه 

مئاقلا مهرخآو  یلع  مهلوا  رـشع  انثا  يدعب  یئایـصوا  ناو  نی  ـیـ ـصو ـ لا دیـس  یلعو  نییبنلا  دیـس  انا  دومرف : ص )   ) هّللا لوسر  تسا :  هتفگ 
مئاق يدهم  اهنآ  نیرخآو  یلع  اهنآ  لوا  دنارفن , هدزاود  دوخ  زا  سپ  نم  يایصواو  تسا ,  ای  ـ صوارور ـ ـس یلعو  ایبنا  رورـس  نم  يدهملا , 

هکنیا دراد بـر  تلالد  هک  یثیداحا   : ) هکنیا هب  فارتعازج  دـبای  یمن  يا  هراچ  ثیداـحا  نیا  لـقن  زا  دـعب  یفنح  يزود  قـنـ (( . 64  )) تسا
تلالد ناوارف  دهاوشو  خیرا  ـ تو ـت ,  ـسا هد  ـ ـش لقن  یفلتخم  ياههار  زاو  هدوب  فورعم  رایـسب  دـنارفن  هدزاود  (ص )  ربمایپزا دـعب  يافلخ 

رب ار  ثیدـح  ناوت  یمن  اریز  دـنا , ناـشیا  ترتعو  تیب  لـها  زا  ما  ـ ما هدزاود  ناـمه  ثیدـح  نیا  زا  ص )   ) هّللا لوسردارم  هک  نیا  رب  دراد 
ـهـا نآ یفرط  زاو  زیزعلادبع , نب  رمع  زج  دنا  هتشاد  يدایز  رایسب  ملظو  هدوب  رفن  هدزاود  زا  شیب  ـهـا  نآ ار  ـ یز درک , لمح  هیما  ینب  نیطالس 
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 ( (ص ربمایپ هکنیاو  رباج , زا  کلملادبع  تیاور  قبط  دنا , مشاه  ینب  زا  اهنآ  مامت  دومرف : (ص )  ربمایپ اریز  دنشاب , ـم نـمـی  ـشا زا بـنـی هـ
مـشاه ینب  تفـالخ  زا  اـهنآ  اریز  تیاور  ـن  یا ندو  ـت تـر بـ ـسرد تسا بـر  يدـیکات  دروآ , نییاـپ  ار  شیادـص  هلمج  نـیا  نـتفگ  ماـگنه 

 : هیآ اهنآ  هکنیاو  دـندوب  رفن  هدزاود  زا  شیب  زین  اهنآ  اریز  درک  لمح  یـسابع  نیطالـس  رب  ار  تیاور  ناوت  یمن  نینچمه  دـندوبن , دونـشخ 
نم ناکیدزن  راهظارگم مـحـبـت بـه  مهاوخ  یمن  امش  زا  یـشاداپ  نم  وگب  (( , 65  ( )) یبرقلا یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیل  ـکـم عـ لا ـ ـسا لق ال  )

 , تسین ص )   ) ناشیا ترتعو  ربمایپ  تی  ـل بـ ها زا  ما  ـ ما هدزاود  رب  ثیدح  نیا  لمح  زج  یهار  نیاربانب  , دندومنن تاعارم  ار  اسک  ثیدحو 
ادـخ دزن  تمارکو  بسح  رد  تلیـضف  بسن ,  رد  تمالـس  يوقت ,  عرو ,  ناش ,  تلالج  رظن عـلـم ,  زادوخ  نامز  لها  مامت  زا  اـهنآ  اریز 

نم تنـس  دا  امـشرب بـ ثیدح  رگا  ورنیا  زا  (( . 66  ( )) تسا ص )   ) ناشراوگرزب دـج  هب  لصتمدوخ  ناردـپ  زا  لقن  هب  اـهنآ  ملعو  دـنرترب 
را يا چـهـ ـلـفـ خر نآ بـ زا حـمـل  ـت  سا ـت تـر  سرد رایسب  مینک  لمح  تیب  لها  همئا  ربار  نم  زا  سپ  رگ  تیاده  نیدشار  يافلخ  تنسو 
 : تنسو باتک  هب  کسمت  هار  تیب ,  لها  مشاه .  ینب  زا  یگمهو  دنا  رفن  هدزاود   ( (ص ربمایپ زا  سپ  افلخ  هک  دش  صخ  ار مـشـ ـ یز ـه  نا گـ
هب رگا  هک  مراذگ  یم  یقاب  يز  امش چـیـ نایم  رد  یتنسو ,  هّللا  باتک  ادبا , يدعب  اولضت  نل  هب  متکـسمت  نا  ام  مکیف  تکر  ـث تـ ید ـا حـ ما

باتک ثیدح  اب  یتافانم  ثیدح  نیا  نم ,  تنـس  يرگیدوادخ  با  یکی کـتـ دش , دـیهاوخن  هارمگ  نم  زا  سپ  زگره  دـیئوج  کسمت  نآ 
عمج ناکماو  هدوب  يدـج  ثیداحا  نایم  ضراعت  هکنآ  رگم  دوش  یمن  ضراعت  ببـس  دـعاوق  هب  ـعـه  جار هاگ مـ چـیهو  درادـن  یترتعو  هّللا 
يارب شالت  زا  ار  ام  رج  ـن حـ با زین  هراب  نیارد  درادن .  دوجو  الـصا  یـضراعت  رگید  دشاب  اهنآ  نایم  عمج  ناکما  رگااما  دـشابن , اهنآ  نی  بـ

مداد کـه رار  ـمـا قـ ـش يار  ار بـ ـیـز  چود مـن   : ) ـت ـسا دوخ گـفـتـه  قعاوص  رد  وا  تسا ,  هدرک  زاین  یب  ثیدـحود  نیا  نیب  عمج  ناـکما 
نیا رب  یناربـط  دنـشاب , یم  نم  ترتـع  ینعی  تیب  لـهاو  ادـخ  باـتک  ود : نآو  دـش , دـیهاوخن  هارمگ  زگره  دـینک  يوریپ  ود  نآ  زا  ـر  گا

ـهـا نآ زاود  ـ یو كاله مـی شـ هک  دیریگن  یشیپ  اهنآ  رب  سپ  ما ,  هتساوخ  ود  نآ  ياربار  ماقم  نیا  نم  هک :  ـت  ـسا هدر  ـه کـ فا ـ ـضا ثیدح 
یتنـسو هّللا  باتک  تسا :  هدمآ  یتیاور  ردو  دن  ـتـ ـس امـش هـ زا  ملعا  اهنآ  هکدیهدن  دای  يزیچ  اهنآ  هبو  دیوش  یم  كاله  هک  دینامن  بقع 
تیافک هّللا  باتک  رکذ  اذلو  تسا  نآرق  یناعم  نایب  يارب  تنساریز  دننک , یم  ری  ار تـفـسـ ادخ  باتک  هک  تسا  یثیداحا  تنس  زا  روظنمو 

ود نآ  ها بـه  ـ گآ هک  تیب  لها  زا  یئاملعو  تنس  باتک ,  هب  کسمت  هب  تسا  طوبرم  ثیدح  رد  دیکات  هجیتن  ردو  ـنـت  ـس رکذ  زادرک  یم 
, رت قیقد  ینایب  هب  (( . 67  )) دنام دنهاوخ  یقاب  تمایقزور  ات  رما  هس  ره  هک  میریگ  یم  هجیتن  نینچ  دش  هتفگ  هچنآ  عومج  ـ مزا ـتـنـد .  ـس هـ
ره لهاو  , دـنا تیب  لها  دو  نآ کـه خـ نا  ـظـ فا هار حـ زا  رگم  تسین  ریذـپ  ناکما  تنـس  هب  کـسمت  هک  تفگ :  ناوت  یم  رجح  نبا  لوق  زا 

لوسردیکات نیاربانب  دهد .  یم  تداهـش  نآ  رب  خیراتو  دیکات  ار  بلطم  نیا  تایاور  هک  نانچمه  دنرتهاگآ , تسا  نآ  رد  هچ  نآ  هب  تیب 
نبا هک  هنوگنآ  هن  تسا ,  تیب  لها  هب  کسمت  مزـالم  تنـس  هب  کـسمتاماو  تیب  لـهاو  باـتک  هب  کـس  تسا بـه تـمـ طوبرم  ص )   ) هّللا

هب ترور تـمـسـک  ـ ـض درو  رد مـ هدراو  ياهتیاور  اریز  تنـس ,  هب  کسمت  رب  تسا  عقاو  (ص )  ربمایپ كاـت هکنیا  رب  ینبم  تفگ  رجح 
یفخمو نامتک  يزوس ,  شتآ  شوختـسد  ردـقچ   ( (ص ربما تنـس پـیـ هک  میناد  یم  نآ  رب  هوـالعو  تسا  هدیـسر  رتاوت  دـح  هب  تیب  لـها 

رب سپ  دومرف : ص )   ) هّللا لوسر  هک  هنوگنامه  دنا , تنـسو  نآرق  هب  ندیـسر  هار  اهنت  تیب  لها  اذلو  تسا  هتـشگ  فیرحتوریوزتو  يراک 
امـش زا  ـلـم  عا اهنآ  هک  دیهدن  دای  يزیچاهنآ  هبو  دـیوش  یم  كاله  هک  دـینامن  بقع  اهنآ  زاو  دـیوش  یم  كاله  هکدـیریگن  یـشیپ  اهنآ 

 . تسین تیب  لها  هب  کسمت  بوجو  زج  يا  هراچ  چیه  ساسا  نیا  ربو   , یناربط تیاور  قبط  دنتسه ,

تنس لها  رداصمرد  یترتعو  هّللا  باتک  ثیدح  موس :  لصف 

هراشا

هاگ هیکت  ثیدـح  نیاو  تسا  ساسا  یب  تنـس  هب  کسمت  ثیدـح  هک  دـش  تباث  هتـشذگ  ثحب  رد  یترتعو :  هّللا  باـتک  ثیدـح  تاـبثا 
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دوش یم  لزلز  زین مـتـ بهذـم  مامت  هاـگیاپ  هاـگ ,  هیکت  نیا  لزلزت  اـبو  تسا ,  تعاـمجو  تنـس  لـها  بهذـم  ندو  ـا بـ پر يار بـ یـساسا بـ
دنا هتسناوتو  دنراد , رارصا  یتنسو  هّللا  باتک  ثید  زا حـ جیورتو  یترتعو  هّللا  باتک  تیاور  نامتک  رب  اهنآ  ياملع  هک  تسا  ببس  نیدبو 

دیدش بجعت  اب  نیرضاح  مامت  دمآ , یم  شیپ  ترتع  ثیدح  زا  نخـس  هاگره  هک  ـ یئا ات جـ دنهد , قوس  تهج  نیا  رد  زین  ار  مومع  ناهذا 
مامتو تباث  تنـس  لها  ياه  باتکزا  لـصف  نیا  رد  ار  ترتع  ثیدـح  تجح  ماـمتا  يارب  مت  ـ ـساو اذ خـ ـ لو دـندرک . یم  هاـگن  يرواـب  اـنو 

 : ثیدح دنس  منک .  لقن  ار  نآ  تایاور 

هباحص زا  ثیدح  نایوار  دادعت 

وبا 2 ـ  مقرا .  نب  دـیز  1 ـ  میروآ :  یم  ار  اهنآ  زا  یـضعب  مان  ریزرد  هک  تسا  هدـش  دراو  هباحـص  زا  یعمج  زا  رتاوتم  روط  هب  ثیدـح  نیا 
يدسا هریمض  .8 ـ  دعس نب  لیهس  7 ـ  تباث .  نب  دیز  6 ـ  تباث .  نب  ۀمیزخ  5 ـ  دیسا . نب  ۀفیذح  4 ـ  هّللادبع .  نب  رباج  3 ـ  يردخ .  دیعس 

ـ  14 متاح .  نب  يدع  13 ـ  رمع . نب  هّللادبع   12 سابع .  نب  هّللادبع  11 ـ  فوع .  نب  نمحرلادـبع  10 ـ   (. يرافغ  ) یلیل یبا  نب  رماـع   9 . 
وبا 20 ـ  يراصنا .  همادق  وبا  19 ـ  یعازخ .  حیرش  وبا  18 ـ  عفار .  وبا  17 ـ  يرافغ .  رذوبا   16 بلاـط .  یبا  نب  یلع  15 ـ  رماع . نب  ۀبقع 

 . شیرق زا  يدارفاو  24 ـ  بلاط .  یبا  تنب  یناه  ما  23 ـ  هملس .  ما  22 ـ  ناهیت .  نب  مثیهلا  وبا  21 ـ  هریره . 

نیعبات زا  ثیدح  نایوار  دادعت 

هدرک لقن  ار  یترتعو  هّللا  باتک  ثیدـح  هک  نیعبات  زا  يدادـعت  هک   , تسا هدـش  لقن  رتاوتم  روط  هب  نیعبات  نامز  رد  تیاور  نیا  نینچم  هـ
یبا نب  بیبح  5 ـ  ینادمه .  ثراح  4 ـ  رمتعم .  نب  شنخ  3 ـ  یفوع .  دیعس  نب  ۀیطع  2 ـ  هلثاو .  نب  رماع  لیفط  وبا  1 ـ  میرب :  یم  مان  , دنا

ییحی 11 ـ  حیبص .  نب  ملسم  یحض  وبا  10 ـ  ملسم .  نب  ورمع  9 ـ  هربس .  نب  نیصح  8 ـ  ناسح .  نب  مساق  7 ـ  هعیبر .  نب  یلع  6 ـ  تباث . 
ـ  16. دیعـس یبا  نب  نمحرلادبع  15 ـ  بطنح .  نب  هّللادـبع  نب  بلطم  14 ـ  عفار .  یبا  نب  هّللادـبع  13 ـ  هتابن .  نب  غبـصا  12 ـ  هدعج .  نب 

یلع نب  نسح  نب  نسح  19 ـ  نیـسحلا .  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  18 ـ  بلاط .  یبا  نب  یلع  تنب  ۀـمطاف  17 ـ  بلاـط .  یبا  نب  یلع  نب  رمع 
. رگید یعمجو  بلاط . ....  یبا  نب 

نرق لوط 14  رد  ثیدح  نایوار  دادعت 

لوا تمسق 

, دـنا هدرک  لقن  نرق  لو 14  رد طـ همئا  ریهاشمو  ثیدـح  ظافحو   , تما ناگرزب  زا  نیعباتو ,  هباحـص  زا  سپ  ار  ثیدـح  هک  یناـس  ـا کـ ما
هدرمـش رب  ار  اهنآ  املعو , نیققحم  زا  یـضعب  یلو  تسیناهنآ ,  مامت  ياهتیاورو  مان  رکذ  لاجم  اجنیا  رد  هک  تسا  داـیز  رایـسب  اهنآدادـعت 

ینامز عطقم  ره  رد  اهنآ  دادعت  رکذ  هب  اجنیا  رد  دومن . هعجارم  مودو  لوا  ءزج  راونالا  تاقبع  باتک  هب  ناوت  یم  رتشیب  لیصفت  تهج  دنا ,
مشش نرق  رفن   21  : مجنپ نرق  رفن   38  : مراهچ نرق  رفن   69 موـس :  نرق  رفن   36  : مود نرق  مینک :  یم  افتکا  مهدراـهچ  نرق  اـت  مود  نرق  زا 
نرق رفن   18  : مـهدزاود نرق  رفن   11  : مهدزاـی نرق  رفن   20  : مـهد نرق  رفن   13  : مـهن نرق  رفن   24  : متـشه نرق  رفن   21  : مـتفه نرق  رفن   27:

ثیدح دینک !  تقد  دـنارفن , مهدراـهچ 323 نرق  اـت  مود  نرق  زا  ثیدـح  ناـیوار  عومجم  سپ  رفن   13  : مهدراـهچ نرق  رفن   12  : مهدزیس
ج4 ملسم :  حی  صـحـ 1 ـ  هلمج :  نآ  زا  هک  دنادایز  رایـسب  دنا  هدرک  لقن  ار  ثیدح  هک  ییاهباتک  اما  یثیدح :  ياهباتک  رد  ترتعو  باتک 

نایرت نب  راکب  نب  دـمحم  درک : تیاور  دوخ  ـحـیـح  ـص رد  ملـسم  نانبل :  توریب ,  یبرعلا ,  ثارتلا  ءاـیحا  راد  تاراـشتنا  ص 1874 ح37 
دیز رب  میدش  دراو  دیوگ : یم  مقرا  نب  دیز  زا  نایح  نب  دیزی  زا  قورـسم )  نبا  ـعـیـد( ـس زا  لقن  هب  میهاربا ,)  دـنزرف   ) ناسح زا  هدرک  لقن 
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هد ـ ید يدا  ـ یز ریخ  وت  دیز  يا  يدرک .  ادـتقا  ناشیا  هب  زامن  ردو  يدوب   ( ص  ) هّللا لوسر  باحـصا  زا  وت , لاح  ـا بـه  ـشو خـ میتفگ :  وا  هبو 
 , تسا هتشذگ  نم  نامزو  هتفر  الاب  نم  نس  ادخ  هب  هداز ,  ردارب  يا   : تفگ يا ,  هدینش  ص )   ) هّللا لوسر  زا  هچنآ  وگب  ام  هب  دیز  يا  يا , 

لیمحت نم  رب  نآ  زا  شیبو  هدش  یضار  مدرک  لقن  هچنآ  هب  سپ  تسا ,  هتفر  مدای  زا  متسناد  یم  ص )   ) هّللا لوسر  زا  هچنآ  زا  يردقاذلو 
مخ مان  میدوب بـه  یبآ  همشچ  یکیدزن  رد  ام  , دندومرف مایق  ام  يارب  ینارنخس  داریا  تهج  ص )   ) هّللا لو  ـ سر يزور  تفگ :  سپـس  , دینکن

رـشب انا  امناف  سانلا  اهیا  الا  دعب  اما  تفگ :  سپـس  , دومرف هظعومو  هدروآ  اجب  ار  ادـخ  يانثو  دـمح  ادـتبا  (ص )  ربمایپ  , هنیدـمو هکم  نایم 
يدـهلا یلع  ناک  هعبتا  نم  هّللا  لبح  وهو  لجو  زع  هّللا  باتک  ام  ـهـ لوا نیلقث :  مکیف  كراـت  اـناو  بیجاـف ,  یبر  لوسر  یتاـی  نا  کـشوی 
باوجار وا  يادـن  نمو  هدـمآ  ادـخ  هداتـسرف  تسا  نکمم  نآ  ره  هک  متـسین  شی  ـی بـ نا ـ ـس ـ نا مدر مـن  يا مـ هلالـض  یلع  ناک  هکرت  نمو 

نآ زا  هک  ره  هدوب ,  دـنوادخ  نامـسیر  هک  تسا  لجوزع  يادـخ  باتک  لوا  تشاذـگ ,  مهاوخ  امـش  دزن  اـهبنارگ  تناـما  ود  نم  میوگ , 
یف هّللا  مکرکذا  یتیب ,  لها  یف  هّللا  مکرکذا  یتیب ,  لهاو  دومرف : سپـس  تسا ,  هارمگ  دـیامن  كرت  ار  نآ  هک  رهو  هتفای  هار  دـنک  يوریپ 
یم ادـخ  دای  هب  ار  امـش  متیب ,  لها  هرابرد  مزادـنا  یم  ادـخ  دای  هب  ار  امـش  ـل بـیـتـم ,  ها رگیدو  یتیب ,  لـها  یف  هّللا  مکرکذا  یتیب ,  لـها 

, دنت وا هـسـ نانز  ایآ  دنتسه , یناسک  هچ  وا  تیب  لها  میدیسرپ :  متیب .  لها  هرابرد  مزادنا  یم  ادخدای  هب  ار  امش  متیب ,  لها  هرابرد  مزادنا 
, ددرگرب دوخ  موقوردپ  دزن  واو  دیوگ  قالط  ار  يو  نآ  زا  سپو  هدوب  درم  رانک  رد  نامز  زا  یتدم  نز  هک  اسب  هچ  مسق ,  ادـخ  هب  تفگ : 

ریهز زا  : ) دنک یم  تیاور  مه  زاب  ملـسم  تسا .  هدش  مارح  اهنآ  رب  هقدـص  وا  زا  سپ  هک  تسا  وا  هداوناخو  وا  هشیر  وا  تیب  لها  زا  روظنم 
دیزی زا  نایح  وبا  زا  هدرک  لقن  میهاربا  نب  لیعامسا  دیوگ : یم  ریهز  ۀیلع ,  نبازا  دنا  هدرک  تیاور  ود  ره  هک  دلخم  نب  عاجـشو  برح  نب 

زا هبیـش  یبا  نب  رکب  وـبا  زا  هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  ملـسم  نینچم  هـ دـنک .) یم  لـقن  ار  ثیدـح  سپـس  میتـفر . ..  دـیوگ : یم  ناـیح ,  نب 
يا ـتـهـ یاور تسا .)  هدروآ  ار  ثیدـح  سپـس  دـننک . .. یم  لقن  ناـیح  یبا  زا  ود  ره  هک  ریرج , زا  میهاربا  نب  قاحـساو  لیـضف  نبدـمحم 

نایحوبا نایح ,  نب  دیعـس  نب  ییحی  : ) دیوگ وا مـی  هرابرد  یبهذ  هک  یمیمتدیعـس ,  نب  نایح  وبا  هب  دـنوش  یم  یهتنم  ـلـم هـمـگـی  ـس مـ
بحاصو هدوب  رادمانو  حلاص  هقث ,  دیوگ : یم  یلجع  هّللادبع  نب  دمحاوا  هرابردو  درک , یم  قیثوتو  هدرمـش  گرزب  ار  وا  يروث  یمیمت , 

هقث یماما  یفوک  باـبرلا  میت  یلوم  یمیمتدیعـس  نب  ییحی  : ) دـیوگ یم  ربـع ج1 ص 205  رد  نینچ  ـبـی هـمـ هذ (( . 68  ( )) تسا تـنس 
بحاصو هقث  یماما  یفوک  یمیمت  دیعس  نب  ییحی  : ) دیوگ یم  یعفای  دنا .) هدرک  لقن  تیاور  وا  زا  نارگیدو  یبعشو  هدوب  تنس  بحاصو 

لهچ لاس  ردو  هتخادرپ  تداـبع  هب  یگلاـس  شـش  زا  تسا ,  هقث  یفوک  یمیمت  ناـیح  وبا  : ) دـیوگ یم  ینالقـسع  (( . 69  ( )) تسا تـنس 
حیحـص رد  ثیدح  هکنیا  فرـص  دـنامن  هت  نـا گـفـ لیدـعتو .  حرج  ءاملع  زا  يرگید  دارفا  هوالع  هب  (( . .. 70  ( )) تسا هتفرایند  زا  جـنپو 

مالعا دوخ  مـسـلـم  دنا . هدرک  نآ  تایاور  مامت  تحصرب  عامجا  تنس  لها  اریز  نآ ,  تحـص  يارب  تسا  یفاک  تسا  هدش  تیاور  ملـسم 
هک هنوگنامه  دناد .  یم  حیحص  ار  نآ  زین  وا  دو  هکنآ خـ رب  هوالع  تسا ,  هدش  وا  حیحص  ثیداحا  مامت  تحص  رب  عامجا  هک  تسا  هدرک 
رب عامجا  هک  ما  هدرک  لقن  ار  یثیداحا  هکلب  ما ,  هدرواین  دوب  حیحص  مدو  دز خـ هچره کـه نـ نم  تفگ :  ملسم  : ) دیوگ یم  یطویس  ظفاح 

ياه باتک  ثیدح  ملع  رد  ملـسم  : ) دیوگ یم  ملـسم  لاح  حرـش  رد  يوو  نـ (( : 71  )) يوارلا بیردـت  لقن  قبط  ( دراد دوجو  اهنآ  تحص 
تـسا هتـشاذگ  تنم  نیملـسم  رب  ار  نآ  مـیرک  دـنوادخ  ـت کـه  ـسا وا  ـحـیـح  ـص با  نآ جـمـلـه کـتـ زا  تـسا ,  هدرک  فیلاـت  ار  يداـیز 

ـن یا نـقـل  2 ـ  تسا .  یفاـک  نشور ,  ـالماک  بلطم  نیا  يارب  دـهاش , رادـقم  نیا  تسا .)  دـنوادخ  نآ  زا  تنمو  لـضف  تمعنودـمحو , 
هباحـصلا ۀفرعم  باتک  ص 109  ملـسمو ج3  يراخب  رب  دوخ  كردتـسمرد  يروباشین  مکاـح  هّللادـبع  وبا  ظـفاح  ماـما  طـسو  ـث تـ ید حـ

تیاور مقرا  نب  دـیز  زا  لیفطلا  یبا  زا  تباث  یبا  نب  بیبح  زا  شمعا  زا  هناو )  ـو عـ با  ) ار ـث  ید حـ ناـنبل .  توریب ,  هفرعملا  راد  تاراـشتنا 
زی ار تـمـ يا  ـه  طو ـحـ مداد روتسد  هدومن  فقوت  مخریدغ  رانک  تشگ ,  یم  زاب  عادولا  ۀجح  زا  ص )   ) هّللا لوسر  یتقو  دیو : هدرک مـی گـ

فیک اورظناف  یترتعو  هّللا  باتک  رخـالا  نم  ربکا  اـمهد  ـ حا نیلقثلا  مکیف  كراـت  ینا  تبجاـف ,  تیعد  دـق  یناـک  دومرف : سپـس  دـندرک ,
رد نم  میامن  تباجاو  هدـش  توعد  دـنوادخ ) يوس  زا   ) نم هک  تسا  کیدزن  ضوحلا ,  یل  ادری عـ یتح  اقرتفی  نل  امهناف  امهیف  ینوفلخت 
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اهنآ اب  زا مـن  هنوگچ پـس  دـینیبب  مترتعو ,  ادـخ  باتک  تسا ,  رتگرزب  يرگید  زا  یکی  مراذـگ ,  یم  یقاب  اهبنارگ  تناماود  امـش  ناـیم 
 , يالوم لجوزع  هّللا  نا  دوزفا : سپس  ـد , نو ـ ـشدراو نم  رب  ضوح  رانک  رد  ات  دش  دنهاوخن  ادج  رگیدکی  زا  زگرهود  نآ  دینک , یم  راتفر 

هالوم تنک  نم  تفگو :  تفرگ  ار  یلع  تسد  هاگنآ  متـسه ,  نمؤم  ره  يالوم  نمو  نم ,  يالوم  لجوزع  يادـخ  نمؤم ,  لک  یلوم  اناو 
ردو تیب  لها  زا  درف  نیلوا  هک  دـنک  یم  دـیکات  ص )   ) هّللا لوسر  نیاربانب  تسا .  وا  یلو  نیا   , متـسه وا  يـالو  هک مـن مـ ره  هیلو ,  اذـهف 
نب دمحم  زا  لقن  هب  ینامرک  میهاربا  نب  ناسح )   ) زا ار  نآ  نینچمه  تسا .  ع )   ) یلع تسا  بجاو  همه  رب  وا  زا  يوریپ  هکنآو  اهنآ  سار 

دنناـم ار  ثیدـحو  تسا . ...:  هدینـش  مقرا  نب  دـیز  زا  وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  هلثاو  ـن  با زا  یبا طـفـیـل  زا  شردـپ  زا  لـیهک  نب  یملس 
زا شیب  نم  هک  دـیناد  مهـسفنا مـیـ نم  نینمؤملاـب  یلوا  ینا  نوـملعت  تفگ :  سپـس   : ) تسا هدوـمن  هفاـضاو  هدرک  تیاور  تشذـگ  هچنآ 
نم هک  ره  هـالوم ,  یلعف  هـالوم  تنک  نم  تفگ :  يرآ ,  دـنتفگ : اـهنآو  دومرف  رارکت  راـب  هس  ار  نیا  مراد ,  تیـالواهنآ  دوخ  رب  نینمؤـم 

میدرک افتکا  لقن  ود  نیا  هب  راصتخا  يارب  ام  هک  هدرک  تیاور  زین  رگید  هار  ود  زا  ار  نیا  مکاح  تساوا .)  يالوم  یلع  متـسه ,  وا  يالوم 
هدومن ملسمو  يراخب  طرش  هب  نآ  تحـص  هب  مکحو  هدرک  لقنار  نآ  مکاح  هک  تسا  نیا  نآ  رتاوتو  ثیدح  تحـص  رب  لیالد  هلمج  زا  . 

ـت یاور نانبل :  توریب ,  رداص  راد  تاراـشتنا  ص 2617 14 59  دمحا , دنسم  زا  ج3  لبنح :  نب  دـمحا  دز  ـث نـ ید ـت حـ یاور 3 ـ  تسا . 
 (, (ص ربمایپزا يردخ  دیعـس  وبا  زا  یفوع  هیطع  زا  شمعا  زا  هحلط ,  یبا  نبا  ینعی  دمحم  زا  رظنلا  وبا  زا  شردـپ  زا  هّللادـبع  تسا  هدر  کـ

باتک ما  هتشاذگ  یقاب  اهبنارگ  تناما  ود  امـش  نایم  رد  نم  منک ,  تبا  ـ جاو هدش  توعد  ادخ ) يوس  زا   ) نم هک  تسا  کیدزن  دومرف : هک 
 . مترتعو لجوزع  دنوادخ 

مود تمسق 

زا زگره  ود  نآ  هدادربخ  ار  هاگآو مـ فیطل  دـنوادخ  هک  متیب  لـها  مترتعو  نیمز ,  هب  اـت  نامـسآزا  لـصتم  تسا  ینامـسیر  ادـخ  باـت  کـ
ردو درکدـیهاوخ . دروخ  رب  ود  نآ  اب  نم  زا  سپ  هنوگچ  دـینیبب  سپ  دـنوش , دراو  نم  رب  ضوح  راـنک  رد  اـت  دـنوش  یمن  ادـج  رگیدـکی 
هّللا لو  ـ سر يرد گـفـت :  وبا سـعـیـد خـ زا  هیطع  زا  نامیلـس  یبا  نبا  ینعی  کلملادبع  زا  ریمن  نبا  زا  شردپ  زا  هّللادبع  زا   ) رگید تیاور 

هک لـجوزع  دـنوادخ  باـتک  تسا ,  رتگرزب  يرگید  زا  یکی   , ما هتـشاذگ  یقاـب  امـش  ناـیم  رد  اـهبنارگ  ـت  نا ـ ما ود  مـن  دو : ـ مر فـ (ص ) 
ضوح رانک  رد  ات  دش  دنهاوخن  ادج  رگیدکی  زا  زگرهود  نآ  هک  دـینادب  متیب ,  لها  مترتعو  نیمز ,  هب  نامـسآ  زا  لصتم  تسا  ینامـسیر 
يذمرت طسوت  ثیدح  تیاور  4 ـ  تسا .  هدرک  تیاور  دش  لقن  هچنآ  زا  ریغ  فلتخم  ياههار  زا  ار  ثیدح  نیا  دمحا  دنوشدراو ,) نم  رب 

زا شمعا  دـیوگ : یم  هدرک  لقن  لیـضف  نب  دـمحم  زا  یفوک  رذـن  عـلـی بـن مـ یبرعلا .  ثارتلا  ءاـیحاراد  تاراـشتنا  ص 663 662  ج5  : 
ناـیم رد  دوـمرف : ص )   ) هّللا لوـسر  دـنتفگ : مقرا ,  نب  دـیز  زا  تباـث  یبا  نب  بیبـح  زا  ود  ره  شمعاو  دیعـس  وـباو  هدرک  تـیاور  هـیطع 

 , تسا رت  میظع  ير  ـگـ ید زا  یـکـی  دش , دیهاوخن  هارمگ  نم  زا  سپ  زگره  دیوش  کسمتم  نآ  هب  رگا  هک  ار  هچنآ  ما  هتشاذگ  یقابا  شـمـ
دش دنهاوخن  ادج  مه  زا  زگره  ود  نیاو  متیب ,  لها  مترتع  يرگ  ـ یدو نیمز  ات  نامسآ  زا  لصتم  تسا  ینامـسیر  هک  تساادخ  باتک  یکی 
یم تیاور  یفوک  نمحرلادبع  نب  رـصن  . ) دینک یمراتفر  اهنآ  اب  نم  زا  سپ  هنوگچ  دینیبب  سپ  دنوش , دراو  نم  رب  ضوحرانک  رد  هکنآ  ات 

رد حـج ـه  فر زور عـ ار  ـبـر(ص )  ما ـد:پـیـ یو مـی گـ هّللاد ,  ـر بـن عـبـ با زا جـ شردپ  زا  دمحم  نب  رفعج  زا  یطامنا  نسح  نب  دیز  زا  دـنک 
يوریپ نآ  زا  رگا  هک  مداد  رارقامـش  يارب  ار  يزیچ  دوخ  زا  دعب  نم  مدرم ,  يا  دومرف : یم  درک , یم  ینارنخـسو  دوب  رتش  رب  راوس  مدید , 

ناسح نب  یقتملا  یلع  نیدـلاءالع  همـالع  ار  ثیدـح  نیا  نینچمه  5 ـ  متیب .)  لها  مترتعو  ادـخ  باتک  دـیوش , یمن  هارمگ  زگره  دـینک 
ماصتعالا یف  مود  باب  لوا  ءزج  لاعفالاو  لوقالا  ننـس  یف  لاـمعلا  زنک   ) باـتک رد  ـت  ـسا هدر  لاس 975 نـقـل کـ يافوتم  يدنه ,  نیدـلا 

رگا 872 و873 .) , 871 هرامـش 870 , ثیدح   1985 لاس مجنپ  پاچ  توریب ,  ۀـلاسرلا  ۀسـسؤم  تاراـشتنا  هنـسلاو ص 172  با  ـکـتـ لا بـ
هب زاینو  دـش  دـهاوخ  ینالوط  نخـس  مینک ,  حرطم  دـنا  هدرک  تیاورار  ثیدـح  نیا  هک  ییاهباتک  مامتو  هداد  همادا  ار  ثحب  نیا  میهاوخب 
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تاعالطا يارب  میروآ .  یم  هنومن  ناونع  هب  دـنا  هدر  ار نـقـل کـ نآ  هک  ییاملعو  ظافح  زا  يا  هدـع  مان  اجنیا  رد  ام  دراد .  لقتـسم  یباتک 
لاس يافوتم  یناربط  ظفاح  1 ـ  اهنآ : مان  نونکاو  درک , هعجارم  يرتست ج9 ص 311 هّللادـسا  فیلات  قحلا  قاقحا  باتک  هب  ناوت  یمرتشیب 
یبا نب  دمحم  نب  میهاربا  خیـش  همالع  3 ـ  یبقعلا .)  رئاخذ   ) باتک رد  يربط  نیدـلا  بحم  همـالع  2 ـ  ریغـصلا .) مجعملا   ) باتک رد   360

رد یمثیه  نیدلا  رون  ظفاح  5 ـ  يربکلا .)  تاقبطلا   ) باتک رد  دعس  نبا  ناشیا  زا  لقن  هبو  4 ـ  نیطمسلا .)  دئارف   ) باتک رد  ینیومح  رکب 
راونالا  ) رد یناهبن  همالع  8 ـ  هیندللا .)  بهاوملا   ) رد ینالقسع  ظفاح  7 ـ  تیملا .)  ءایحا   ) رد یطویس  ظفاح  6 ـ  دئاوزلا .) عمجم   ) باتک

رد يوغب  همالع  11 ـ  يربکلا .)  ننسلا   ) رد یقهیب  یلع  نب  نیسح  نب  دمحا  رکب  وبا  ظفاح  10 ـ  ننس .  رد  یمراد  همالع  9 ـ  هیدمحملا .) 
گرز بـ ثد  مـحـ لوصـالا 14 ـ  عماـج  رد  ریثا  نبا  13 ـ  نآرقلا .)  ریـسفت   ) رد یقـشمد  ریثک  نب  ءادـفلاوبا  ظفاح  12 ـ  هنـسلا .)  حیباصم  )

پاچ هقدـنزلاو )  عدـبلا  ـل  ها در عـلـی  ـ لا ـه فـی  قر ـمـحـ لا قعاوصلا   ) باـتک رد  يرجه  لاـس 914 ياـفوتم  یکم  یمثیه  رجح  ـمـد بـن  حا
هک نادـبو  : ) دـیوگ یم  نیلقث  ثیدـح  لقن  زا  سپ  ناش  ـ یا هدـحتملا .  ۀـینفلا  ۀـعابطلا  ۀکرـش  تاراشتنا  ةرهاقلا  ۀـبتکم  لاـس 1965  مود , 
ردو دراد , یلـصفم  ییاور  ياههارو  تسا ,  هدش  لقن  یبا  ـحـ ـص ـنـد  چو ـت  ـس زا بـیـ کـه  دراد , يدایز  نایوار  نیلقث  هب  کسمت  ثیدـح 

ما ـنـه هـنـگـ ید رد مـ ار  نآ  هکنیا  رگید  یضعبردو  هدومرف  هفرع  رد  عادولا  ۀجح  رد  ار  نآ  ربمایپ  هک  تسا  هد  ـ مآ تا  ـ یاور نیا  زا  یـضعب 
ناشیا ینارنخـس  رد  یتایاور  ردو  هت  ـم گـفـ خر ـ ید رد غـ هکنیا  ایو  دوب  ناشیا  باحـصا  زا  ولمم  قاطا  هک  یلاحرد  تسا ,  هدومرف  يراـمیب 

رطاخ هب  ار  عوضوم  نیا  ناشیا  هکدرادـن  یعنام  اریز  درادـن  دوجو  ـی  تا ـ فا تا مـنـ ـ یاور نیا  نایمو  تسا ,  هدوب  فئاط  زا  تعجارم  ماـگنه 
هدـمآ رم  ـن عـ با زا  لقن  هب  یناربط  تیاور  ردو  دـشاب .  هدرک  رارکت  اهناکم  نآ  مامت  رد  رهطم  ترتعوزیزع  باـتک  تلزن  هب مـ رتشیب  هجوت 

ردو دـینک . تاعارم  متیب  لها  ردارم  نم ,  زا  سپ   , ] یتیب لها  یف  ینوفلخا  دوب : نیا  دـندومرف  (ص )  ربمایپ هک  يا  هلمج  نیرخآ  هک  تسا 
مل نمو  هاـیندو  هنید  هّللا  ظـفح  نهظفح  نمف  تاـمرح ,  ثـالث  لـجوز  هّلل عـ نا  دوـمرف : هک  تـسا  خیـشلا  وـباو  یناربـط  زا  رگید  یتـیاور 
وا ياـیندو  نید  دـنوادخ  دـنک  تاـعارم  ار  اـهنآ  هک  ره  دراد , میرح  هس  لـجوزع  دـنوادخ  هترخآ ,  ـالو  هاـیند  هّللا  ظـفحی  مـل  نـهظفحی 
؟  دنتـسه هچ  اهنآ  مدیـسر :  دیوگ پـ یم  يوار  درک .  دهاوخن  ظفح  ار  شترخآو  ایند  دنوادخ  دـنکن  تاعارم  هک  رهو  دـنک  یم  ـفـظ  حار

يراخب زا  یتیاور  ردو  نم . )  نادنواشیوخ   ) نم محر  میرحو  نم  میرح  مالـسا ,  میرح  یمحر ,  ۀمرحو  یتمرحو  مالـسالا  ۀـمرح  دومرف :
رد ار  ربمایپ  میرح  هکنیا  ینعی  تسا ؟  هدیـشک  تسد  دوخ  تیب  لـها  زا  (ص )  دـمحم رگم  مدرم ,  يا  تفگ :  رکبوبا )  ) قیدـص هک  تسا 

لهاب یصوت  ـ سا دومرف : (ص )  ربمایپ هک  دنا  هدرک  تیاور  دوخ  هریس  رد  (( 72  )) المو دعس  نباو  دینکن .  ـت  یذاار ـهـا  نآو هتشاد  هگن  اهنآ 
تیصو ییوکین  هب  متیب  لها  هرا  ـ برد ار  را شـمـا  ـنـ لا لخد  همصخا  نمو  همصخا ,  همصخ  نکا  نموادغ  مهنع  مکمصاخا  یناف  اریخ , یتیب 

ار هـک  رهو  داد , مهاوـخ  تسکـش  ار  وا  مشاـب  وا  مـصخ  ـر کـه مـن  هو همـصاخمامش مـی کـنـم ,  اـب  ادرف  نـم  هراـب  نـیا  ردو  مـنک ,  یم 
لها هرابرد  ار  تمرح مـ هک  ره  ادهع  هّللا  دنع  ذختا  دقف  یتیب  لها  یف  ینظفح  نم  : دومرف ربمایپ  نینچمه  دور .  یم  منهج  هب  مهد  تسکش 
ةرجش یتیب  لهاو  انا  تسا :  هدروآ  ار  تیاور  نیا  دعس  نبا  نینچمه  تسا . ..  هدروآ  تسدب  ادخ  دزن  دوخ  يارب  يدهع  دیامن , ظفح  متیب 

ایند رد  نآ  ياه  هخاش  هک  میتسه  تشهب  رد  تخرد  کی  متیب  لـهاو  نم  ـالیبس , هبر  یلا  ذـختا  ءاـش  نمف  ایندـلا  یف  اـهناصغاو  هنجلا  یف 
یف  : تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  زین  هریـس  رد  الم  دبایب . .. شیوخ  يادخ  يوس  هب  دوخ  يارب  یهار  هلیـسونیدب  دهاوخب  هک  ره  تسا , 

ـتـکـم مئا ناو  الا  نیلهاجلا ,  لیواتو  نیلطبملا  لاحتناو  نیلاضلا  فیرحت  نیدلا  اذه  نع  نوفنی  یتیب ,  لها  نم  لودـع  یتما  یف  فلخ  لک 
زا ار  نید  نیا  هک  دـنراد  دوجو  مت ,  ـل بـیـ هازا یلداـع  دارفا  نم  تما  زا  یلـسن  ره  رد  نودـفوت ,  نم  اورظناـف  لـجو  زع  هّللا  یلا  مکدوفو 

دنوادـخ دزن  امـش  ناگدـنیامن  امـش  نایاوشیپ  هک  دـینادب  دـننک , یم  يزاسکاپ  نالهاج  لیواتو  نایوگ  هوای  تعدـب  ناـهارمگ ,  فیرحت 
ترتعو نآرق  ص )   ) هّللا لوسر  : دـیوگ یم  هاـگنآ  ,.... دـیتسرف یم  شیوخ  هدـنیامن  ناونع  هب  ار  یناـسک  دیـشاب چـه  هجوتم  سپ  دنتـسه ,

 , تمیق نارگ  زیچ  ره  ین  لقثو بـمـعـ تسا  نادـنواشیوخ  نیرت  کیدزنو  لـسن  هداوناـخ ,  ینعم  هب  ترتع  هک  دـیمان , نی )  ثـقـلـ  ) ار دو  خـ
دایو هدش  ماهلا  دنوادخ  فرط  زا  امیقتـسم  هک  یمولع   ) یندل مولع  همـشچرس  اهنآ  زا  کیره  نوچ  دنا , نینچ  ود  نآو  تسا  مهم  رایـسبو 
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رب تسا  هدرکدـیکات  ص )   ) هّللا لوـسر  ببـس  نیدـب  دنـشاب , یم  یعرـش  ما  ـکـ حاو ـی  لا يا مـتـعـ تمکحو هـ رارـساو  تـسین ,)  ینتفرگ 
هک ار  ادخ  منک  یم  شیاتس  تیبلا ,  لها  ۀمکحلا  انیف  لعج  يذلا  هّلل  دمحلا  تسا :  هدومرفو  , اهنآ زا  يریگدایو  اهنآ  هب  کس  ـمـ تو يوریپ 

قوقح تاعارمرد  تیلوؤسم  ینیگنـس  لیلد  هب  نیل  اهنآ بـه ثـقـ يراذگمان  تسا :  هدـش  هتفگو  داد .  رارق  تیب  لها  ام  نایم  رد  ار  تمکح 
لوسر تنـسوادخ  باتک  هب  هاگآ  هک  تسا  تیب  لها  زا  يدارفا  هب  طوبرم  تیب  لها  هب  تبـسن  ثیدح  رد  دوجوم  دیکات  هتبلا  تسا ,  اهنآ 

هک تسا  هدمآ  یل  ربخ قـبـ رد  بلطم  نیا  دییاتو  ضوح  هب  ندیـسر  ات  دنوش  یمنادج  ادـخ  باتک  زا  هک  دـن  ـتـ ـس ـهـا هـ نآ ار  ـ یز دنتـسه  وا 
زا ار  يدیلپدنوادخ  هک  دـنراد  ار  زایتما  نیا  املع  ریاس  هب  تبـسن  اهنآو  دنارتانادامـش , زا  اهنآ  اریز  دـیهدن  دای  يزیچ  اهنآ  هبو  دومرف : یم 

تمرحاـیآ يا ,  هتفگ  اـجنیا  رد  هچنآ  يدرک  تاـعارم  وت  اـیآ  رجح !  ـن  با يا  لا  حـ تسا .)  هداد  رارق  رهطمو  كاـپ  ار  اـهنآو  رود , اـهنآ 
یم نابز  هب  هکنآ  اـی  یتفرگ !؟  اـهنآ  زا  ار  دوخ  نیدو  هدوب  اـهنآ  یلاوماـیآ  يدومن ,  تاـعارم  ناـشیا  تیب  لـها  رد  ار  (ص )  ادـخ لوسر 

ار هچنآدیئوگب  هک  تسا  دنسپان  رایـسب  دنوادخ  دزن  (( , 73  ( )) نولعفت ام ال  اولوقت  نا  هّللا  دنع  اتقم  ربک   ) دیرادن لد  رد  ار  هچنآ  دـیروآ 
نوعدی دنتـسه , ام  قح  ندرک  لامیاپ  لابندـبودنراد  ار  ام  تبحم  ياعدا  دومرف : هک  ع )   ) قداص ماما  نخـس  تسا  حـق  دـینک . یمن  لمع 

ملظ تی  لها بـ هب  هک  دـنریگ  یم  یناسک  زا  اردوخ  نید  یلو  دـنراد  ار  تیب  لها  تبحم  ياعدا  وا  لاثماو  رجح  نبا  انقوقع . نوعبتیو  اـنبح 
زا دیاب  هک  دنک  یم  فارتعاو  دیوگ  یمار  تیب  لها  لئاضف  یفرط  زا  هک  تسا  رجح  نبا  نامه  نیا  دـننک .  یم  يوریپ  اهنآ  زاو  دـنا  هدرک 
ابو درامـش  یم  هارمگ  يا  هور هـ ـ گءز ار جـ ـهـا  نآ هدر و  ـیـعـه کـ ـش شقعاوـص بـر  رد  يا  هلمح  ناـنچ  رگید  یفرط  زاو  درک  يوریپ  اـهنآ 

تیب لها  وریپ  اهنآ  هک  تسا  نیازج  ایآ  رجح !؟  نبا  يا  تسیچ  اهنآ  هانگ  دزات . یم  اـهنآ  رب  اهازـسان  نیرت  حـیبقو  اـه  تمهت  نیرت  تشز 
 : نیلقث ثیدح  رب  ییاه  لاکشا  دنا !؟  هتفرگاهنآ  زا  ار  ادخ  نید  هدوب , 

يزوج نبا  لاکشا 

نآ دنس  رب  یترت )  ـ عو هّللا  با  کـتـ  ) نیلقث ثیدح  لقن  زا  سپ  (( 74  ( )) هیهاولا ثیداحالا  یف  هیهانتملا  للعلا   ) باتک رد  يزو  ـن جـ با ( 1)
دنا هدرک  فیعضت  ار  وا  نارگیدو  ییحیو  دمحا  هک  دراددوجو  هیطع  نآ  دنـس  رد  تسین ,  حیحـص  ثیدح  نیا  دیوگ : یم  هتفرگ  لاکـشا 

هک رهاد  نب  هّللادبع  هرابرد  نینچمهو  تسا  یثیبخ  یـضفار  , دروخ یمن  دردب  وا  : دیوگ یم  شا  هرابرد  ییحی  هک  سودقلادبع  نبا  رگیدو 
 . تسا هتفگن  یبوخ  نخس  يو  هرابرد  یسک  تسین ,  لوبق  لباق  وا  دنیوگ : یم  ییحیو  دمحا  تسا  ثیدحد  رد سـنـ

لاکشا عفر 

ار ثید  ـن حـ یا مـسـلـم  ( 2 دش . هتفگ  هک  هنوگنامه  دراد , يددعتم  ياهدنـس  هکلب  تسا ,  هدـشن  لقن  دنـس  نیا  اب  اهنت  نیلقث  ثید  حـ ( 1
دنچ ره  تسا  یفاکدنس  تحص  تابثا  يارب  ملس  ـت مـ یاور فرـص  هک  یلاح  رد  قیرطدنچ ,  زا  مهنآ  تسا ,  هدرک  لقن  دوخ  حیحـص  رد 

قیرط نیدنچ  زا  ار  ثیدح  نیا  يذمرت  هـمـچـنـیـن  ( 3 دنرادن . رظن  فالتخا  نآ  رد  تنس  لها  هک  تسا  یبلطم  نیاو  دشاب  قیرط  کی  زا 
رد يزوـج ,  نبا  ( 4 هفیذـحو .  دیعـس  وبا  رذوبا ,  , مقرا نب  دـیز  رباـج , هب  دوش  یم  یهتنم  وا  دانـسا  تسا ,  هدرک  تیاوردوخ  حیحـص  رد 
 , نیحیحص , دمحا دنـسم  اطوم ,  ) مالـسا نوتم  زا  جرا  ار خـ ـثـی  ید ها حـ ـ گر پـس هـ دیوگ : یم  نینچ  ج1 ص 99  تاعوضوملا )   ) باتک

تسرد لام  ـتـ حا يدرک  ادیپ  ناسحو  حاحص  رد  ار  نآ  هباشم  رگا  نک ,  لمات  ثیدح  رد  یتفای ,  اهنآ ) لاثماو  يذ ,  ـ مر ـ تو دواد  یبا  ننس 
اهنآوا هچنآ  رد  دیدید  هک  هنوگنامه  ثیدح  نیا  اریز  تسا ,  هدرک  لمعدوخ  نخـس  فالخ  اجنیا  رد  يزوج  نبا  سپ  هدب ,  ار  نآ  ندوب 

نبا هدرک ,  دییات )  ) قیثوتار وا  دعس  نبا  اریز  تسین  تسرد  هیطع  هرابرد  يزوج  نبا  سـخـن  ( 5 تسا .  هدش  تیاور  هدیمان  مالسا  نوتم  ار 
نب دمحم  دوخ  هدناشن  تسد  هب  جاجح  دنتفر , ترفاسم  هب  ثعـشا  نبا  اب  هیطع  تفگ :  دعـس  نبا  دیوگ : یم  شا  هرابرد  ینالقـس  رجح عـ
نب دمحم  دشارتبار , وا  شیرو  هدز  قالـش  هبرـض  دـصراه  ار چـ يو  درکن  نینچ  رگا  دیوگازـسان , ار  یلع  دـهاوخب  وا  زا  هک  تشون  مساق 
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هتفر ناسارخ  هب  نآزا  سپ  هیطع  درک , ارجا  شا  هرابرد  ار  جاجح  مکح  اذلو  دشن , يراک  نینچ  هب  رـضاح  وا  یلو  تساوخ  ار  هیطع  مساق 
هدو لا یـکـصـد  رد سـ هکنآ  ات  دنام  اجنآ  رد  هتشگزاب  قارع  هب  هیطع  هاگنآ  دش , قارع  یلاو  هریبه  نب  رمع  هکنآ  ات  تفای  تماقا  اجنآ  رد 

یبصان دعس  ـن  با ـیـم کـه  ناد ـمـنـا بـ ـض (( . 75  )) دراد یبوخ  ثیداحاو  یلاـعت  هّللا  ءاـش  نا  دوب  داـمتعا  درو  يدر مـ وا مـ ـت .  فا تا یـ ـ فو
فیعض يوار  ناونع  هب  ار  ع )   ) قداصرفعج ماما  هک  یئاج  تـا  ـد , نزرو ینمـشد مـی  تیب  لها  اب  تدشب  هک  تسا  یناسک  زا  ینعی  تسا , 

تسا حضاوو  تسا  لبنح  نب  دمحا  لا  ـ جر زا  عـطـیـه  ( 6 تسا .  یفاک  فیرح  ربارب  رد  هیطع  يارب  دعس  نبا  دییات  نیاربانب  تسا .  هتسناد 
هکنیا ياــعدا  سپ  تـسا ,  هدر  وا نـقـل کـ زا  يدا  ـ یز يا  ـت هـ یاور ـمـد  حاو دا , ـتـمـ عا دروـم  درف  زا  رگم  دــنک  یمن  تیاوردــمحا  هـک 

رگم درک  تیاور نـمـی  دنک  تمحر  ار  واادخ  دمحاو  دیوگ : یم  یکبس  یقت  تسا .  ضحم  غورد  تسا  هدرمش  فیع  ار ضـ هیطع  دمحا ,
هد زا  سپ  يرکب  باوج  رد  هک  یباتکرد  هیمیت  نبا  دـنا . هتفگ  تحارـص  هب  ار  بلطم  نیا  هیمیت  نبا  ینعیام  نیفلاخم  داـمتعا , دروم  درف  زا 
زا زج  اهنآ  زا  یـضعب  دنا : عونود  رب  دنا  لیدعتو  حرج  هب  لئاق  هک  ثیدـح  ءامل  زا عـ یناسک  دـیوگ : یم  تسا  هدرک  فیلات  وا , زا  هتـشون 
زا زج  دـمحا  هکنیا  تهج  تسا  سب  ار  ام  نیفلاخم  نخـس  نیاو  لبنح . ..  نب  دـمحاو   ... کلامدـننام دـننک  یمن  تیاور  دامتعا  دروم  درف 
وا دنک .  یم  دییات  ار  وا  يزوج  ـن  با سـبـط  ( 7 (( . 76  )) دنک دراو  يا  هشدخ  هیطع  رب  وا  هکدرادن  ینعم  اذلو  دنک  یمن  تیاور  نیدـمتعم 

لحی ال  ع :)   ) یلع هب  باطخ  (ص )  ربمایپ نخـس  اد  ـتـ با وا  ـد , ناد دودر مـی  ار مـ وا  فیعـضتو  هدرمـش  داـمتعادروم  ار  هیطع  تحارـص  هب 
هدرک لقن  ار  دـشاب ,] بنج  دجـسم  نیا  رد  هک  تسین  زیاج  وتو  نم  زج  یـسک  يارب   , ] كریغو يریغدجـسم  ـ لا اذـه  یف  بنجی  نا  دـحال 

ار ثیدح  ـن  یا ـت :  سا يذ گـفـتـه  ـ مر هک تـ دننک  لالدتسا  ثیدح  فعـض  ياربو  تسا  فیعـض  هیطعدنیوگب  رگا  سپ  دیوگ : یم  سپس 
تیاور هباحصو  سابع  نبا  زا  یفوع  هیطع  هک :  تسا  ـن  یا باو  جـ دیدنخو . دینـش  نم  زا  وا  ای   , مدناوخ يراخب  لیعامـسا  نب  دمحم  يارب 

 ( (ص ربمایپ نخـس  نیا  رطاخب  تسا  هدـیدنخ  ثیدـح  نیا  ندینـش  اب  يراخب  هکنیا  رب  ینبم  يذـمرت  لوق  اـماو  تسا  داـمتعا  درومو  هدرک 
زا هک  تسا  زیاج  بنج  يارب  دیوگ : یم  یعفاش  تبانج .  لاح  رد  هنو  ضیح  لاح  رد  هن  كاپ ,  درف  رب  رگم  مناد  یمن  لالحار  نآ  تسا : 
وا صوصخم  انثتسا  نیا  هک  دوش  یم  نیارب  لمح  یلع  ثیدحو  دنک  لس  ـکـه غـ نآ ات  تسین  زیاج  دیوگ  یم  هفینحوباو  دنک  روبع  دجـسم 

ار هیطع  نـیعم  نـب  ییحی  هـکن  ـ یا يزو بـر  ـن جـ با يا  ـ عدا ( 8 (( . 77  )) تسا هدوب  (ص )  ربماـیپ صوصخم  یلئاـسم  هک  هنوگناـمه  هدوب , 
حرـش رد  رجح  نبا  ظـفاح  تسا .  یحلاـص  درم  هیطع  هک  تسا  هدرک  لـقن  نیعم  نبا  زا  يرود  اریز  تسا  دودرم  زین  تسا  هدرک  فیعـضت 
ییحی هب  يزوج  نبا  هچنآ  نیارباـنب  (( . 78  )) تسا یحلاص  درم  وا  هک  تسا  هدرک  لـقن  نیعم  نبا  زا  يرود  دـیوگ : یم  نینچ  هیطع  لاـح 

ندش فیعـض  اب  دـنک  یم  لایخ  وا  اریز  تسا  لهاج  رایـسب  نیلقث  ثیدـح  هب  تبـس  يزو نـ ـن جـ با تسین .  حیحـص  هداد  تبـسن  نیعم  نب 
یثیدح اریز  دنز , یمن  نیلقث  ثیدح  هب  يررض  چیه  وا  فیعضت  ای  دییات  هکیلاح  رد  , دوش یم  ـعـیـف  ـض ـث ثـقـلـیـن نـیـز تـ ید حـ هیطع , 
هتـشذگ نآ  زا  دور .  یمرامـشب  هباحـص  زا  لیفط  وباو  هدوم  لقن نـ دیعـس  وبا  زا  زین  لـیفطوبا  تسا  هدرک  تیاور  دیعـس  وبا  زا  هیطع  هک  ار 

ره زا  دیعـس  وبا  تیاور  هک  مینک  ضرف  رگا  لیفط .  وبا  هچ  دشاب  هیطع  هار  زا  هچ  تسیندیع  ـ ـس وبا  تیاور  هب  هتـسب  نیلقث  ثیدـح  یتسرد 
 . تسا فلتخم  ياه  تیاورو  اه  هار  ياراد  ثیدح  هک  لیلد  نیا  هب  دناسر , یمن  ثیدح  هب  يررض  مه  زا  ـد بـ شا هار ضـعـیـف بـ ود 

سودقلادبع نبا  فیعضت  رد  يزوج  نبا  لاکشا  عفر 

ظفاح ـت ,  ـسا دودر  يو مـ زا  یـسیع  نب  دـمحم  ظـفاح  دـییات  لـیلد  هب  زین  سودـقلادبع ,  نب  هّللادـبع  هراـبرد  يزوج  نبا  کیکـش  تـ ( 1
(( 79  )) تسا دامتعا  دروم  وا  هک  دیوگ  یم  هدرک ,  لقن  یسیع  نب  دمحم  زا  يدع  نبا  دیوگ : یم  هدربمان ,  هّللادبع  لاح  حرشرد  یسدقم 

هرابرد (( . 80  )) تسا دامتعا  دروم  وا  تسا :  هتفگ  هک  تسا  هدـش  لـقن  یـسیع  نب  دـمحم  زا  دـیوگ : یم  ینالقـسع  رجح  ـن  با ـظ  فا حـ . 
نم تسا ,  نانی  ـمـ طاو دا  ـتـمـ عا درو  وا مـ تفگ :  هک  دنک  یم  لقن  متاح  وبازا  وا  لاح  حرش  رد  یبهذ  ظفاح  زین  یسیع  نب  دمحم  صخش 

(2 تسا .  دامتعا  دروم  وا  دیوگ : یم  زین  دواد  وبا  دشاب , هدرک  ظفح  یـسیع  نب  دمحم  زا  رتهب  ار  ثیدح  باوبا  هک  مدیدن  یثدـحم  چـیه 
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دارفا نایم  رد  ار  وا  نابح  نبا  دیوگ : یم  وا  لاح  حرـش  رد  رجح  نباو  تسا  هدروآ  نانیمطا  لباق  دارفا  نای  رد مـ ار  وا  نا  مـحـمـد بـن حـبـ
(4 دـنناد . یم  ناـنیمطادروم  ار  وا  ناـبح  نباو  يراـخب  دـیوگ : یم  دـئاوزلا  عـمجم  رد  یمثیه  ( 3 (( . 81  )) تسا هدرب  ماـن  ناـنیمطادروم 

(( . 82  )) دـنک یم  تیاور  فیعـض  دارفا  زا  یلو  تسا ,  وگتـسار  لصا  رد  وا  تفگ :  يراخب  دـیوگ : یم  وا  لاح  حر  ـ ـش رد  ـی  نال ـقـ ـس عـ
لاکـشا نیا  ـی  لو تیاور مـی کـنـد , فیعـض  دارفا  زا  وا  هک  تسا  نـیا  يو  دـییات  زا  دـعب  سودـقلادبع  ـن  با يرا بـر  لا بـخـ ـکـ ـشا پـس 

نب هّللادبع  ( 5 تسا .  دامتعا  دروم  واو  دنک  یم  تیاور  شمعا  زا  ار  نیلقث  ثیدح  سودـقلادبع  نبا  اریز  تسین  دراو  ثیدـح  نیا  هرابرد 
تسا وا  حیحص  ياه  هیشاح  رد  يراخ  لا بـ ـ جر زا  بیذهتلا ج1 ص 430 , بیرقتو  بیذهتلا ج5 ص 303 بیذهت  لقن  قبط  سودقلادبع 
يرابلا حتف  همدقم  رد  ینالقسع  رجح  نبا  باتک .  هیشاح  رد  دنچ  ره  تسا  هدرک  لقنوا  زا  يراخب  هک  وا  دییات  يارب  تسا  یفاک  نیمهو  , 

 , عوضوم رد  دورو  زا  لبق  دیوگ : یمد  ـ نا هدر  يرا تـشـکـیـک کـ لا بـخـ ـ جر هب  تبسن  هک  یناسک  باوج  رد  يراخبلا  حیحص  حرـش  یف 
مدـعو تیاور  رد  تقد  تلادـعرب ,  تلـالد  يوار  ره  زا  يراـخب  حیحـص  بحاـص  لوـق  لـقن  هک  دـنادب  یفاـصنا  اـب  ره  هک  تسا  راوازس 

نیاو دنراد , رظن  قافتا  نی  هب صـحـیـحـ باتک  ود  نیا  يراذگ  مان  رب  املع  روهمج  نیا  رب  هوالعو   , ناشیا رظ  رد نـ يو مـی کـنـد  غـفـلـت 
(7 تسا .  يذـمرت  لاـجر  زا  سودـقلادبع  نـب  هّللادـبع  ( 6 تـسین .  حرطم  تـسا  هدـشن  لـقن  وا  زا  نیحیحـص  رد  هـک  یــسک  يارب  ینعم 

دیعس نبا  زا  هیطع ,  زا  شمعا  تیاور  رد  یتح  دناسر , یمن  ثیدح  تحص  هب  يررـض  سودقلادبع  نب  هّللادبع  رد  کیکـشت  نی  هـمـچـنـ
نب دمحم  هکلب  هدرک ,  تیاور  شمعا  زا  هک  تسین  سودـقلادبع  نب  هّللادـبع  اهنت  دـش  هتفگ  هک  هنوگنامه  اریز  دـشاب  یمن  كوکـشمزین 

قدص رب  لیلد  نیاو  دنا , هدومن  تیاور  شمعا  زا  زین  يذمرتودنسم  رد  ـبـی  ـض ناوز  ـیـل بـن غـ ـض نب فـ دمحمو  یمای  فرـصم  نب  ۀحلط 
وبا زاو  یمرزع  يرسیم  نامیل  ـ ـس یبا  نب  کلملادبع  زا  هکلبدنک  یمن  لقن  هیطع  زا  اهنت  ار  ثیدح  شمعا  نینچمه  تسا .  شمعا  تیاور 
نب ریثکو  یلجع  دعس  نب  نوراه  زا  نین  ـمـچـ هو هدر  ـت کـ یاور ـت  سا دمحا  دنسم  رد  هچنآ  قبط  زین  یـسبع  هفیلخ  نب  لیعامـسا  لیئارـسا 

 . تسا هدرک  لقن  یناربط  مجعم  ربانب  یمیمت  لیعامسا 

رهاد نب  هّللادبع  زا  يزوج  نبا  ینمض  فیعضت 

هک ره  زا  صخـشم  اـن  لاکـشا  اریز  تـسا  لیدـعتو  حرج  یناـبمو  لوـصا  فـالخ  رهاد  نـب  هّللادـبع  زا  يزوـج  نـبا  ینمـض  فیعـضت  ( 1
یم تیاور  ار  نینمؤـملا  ریما  لـیاضف  هکنیا  زج  تسین  وا  رد  کیکـش  يار تـ ـهـی بـ جو ـیـل مـ لد هـیـچ  ( 2 تسین .  لوبق  لباق  دـشابدهاوخ 

تـسا مهتم  هراب  نیارد  واو  تسا  یلع  لیاضف  رد  وا  ياـه  تیاور  مومع  تفگ :  يدـع  نبا  : دـیوگ یم  یبهذ  هک  هنوگناـمه  تسا ,  هدرک 
رد یعـسدح  نیا  اـت  هکنیا  تـسا  حـیبقو  بـیجع  يزوـج  ـن  با را  رد کـ ـچـه  نآ ( 3 تسین .  لوبق  لـباق  ببـس  نیدـب  وا  فیعـضتو  (( 83 ))

ـن یا دانـسا  زا  يدنـس  چـیه  رد  اساسا  وا  هکیتروص  رد  دـیامن , دراو  ثید  ـنـد حـ ـس رد  ار  ـر  هاد هّللاد بـن  هک عـبـ دـنک  ثیدـح  فیعـضت 
اهنآ دنـس  رد  ایآ  دـیئامن , هع  ـ جار میا مـ هدرکن  لقن  هک  ییاـهتیاور  یتحو  هتـشذگ  ياـهتیاور  هب  دـیناوت  یم  تسا !  هد  ـ ـش دراو نـ ـث  ید حـ
یلو منیب ,  یمن  اـهنآ  قوقح  ندرک  یفخمو  تیب  لـها  هب  تبـس  توادـعو نـ بصن  زج  ار  ینعم  نیا  نم  دراد ,! ؟ دوـجو  رهاد  نب  هّللادـبع 

دنـسم زا  نیلقث  ثیدـح  لقن  زا  سپ  يزوج  نبا  طبـس  ( 4 دنـشاب . یـضاران  نارفاک  دنچره  دنک  لماک  ار  دوخ  رون  دراد  میمـصت  دـنوادخ 
رد يزوج  نبا  نخـس  مامتو  تسا  هتفگ  نینچ   [ ـیـه هاو ـ لا  ] با رد کـتـ گرز تـو  رد بـ دوش کـه پـ هتفگ  دیاش  دـیوگ : یم  لبنح  نب  دـمحا 
 ( لئا ـ ـض ـفـ لا  ) رد دمحا  میدرک ,  تیاور  ام  هک  ار  یثیدح  تفگ :  مهاوخ  نم  تسا  هدرک  رکذ  دـش  لقن  هک  هنوگنامه  ثیدـح  فیعـضت 

ننس رد  دواد  وبا  ار  ثیدح  نیاو  , دنشاب یمن  هدرک  فیعضت  ار  اهنآ  گرزب  ردپ  هک  یناسک  زا  کی  چیه  نآ  دان  ـ ـسا ردو  ـت ,  ـسا هدروآ 
نیا تیاور  نم  دج  هنوگچ  هکنآ  بیجع  تسا ,  هدروآ  حاحص  نیب  عم  رد جـ ار  نآ  نیزرو  هدرک  تیاور  نیثدحم  مومعو  يذمرتو  دوخ 

هیجوت زج  يزیچ  تسا  هتفگ  يزوـج  نبا  طبـس  هچنآ  یلو  (( . 84  ... )) تسا هدیدن  مقرا  نب  دیز  زا  لقن  هب  ملـسم  حیحـص  رد  ار  ثیدـح 
عـالطا ماـمت  اـب  مهنآ  تسا ,  صخـشم  یمـال  ـ ـسا نو  رد مـتـ ـثـی کـه  ید زا چـنـیـن حـ دوـش  یمن  لـفاغ  وا  ـالاو  تسین  يزوـج  نـبا  راـک 
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 . تخاس حضتفم  ار  يو  وا , هرابرد  ادخ  رکم  یلو  دنک , رکمو  هداد  بیرف  دهاوخ  یم  وا  یلو  دراد , يزوج  نبا  هک  ییانشآو 

هیمیت نبا  لاکشا 

باب زا  ار  نآ  یلو  دوش , عقاو  ثحب  دروم  هک  تسا  نآ  زا  رت  شزرا  یب  هنـسلا ,)  جاهنم   ) شباـتک رد  نیلقث  ثیدـح  رب  هیمیت  نبا  لاکـشا 
ثیدح فیعـضت  زا  هک  یماگنه  هیمیت  نبا  تسی .  ـم نـ هو ـ تو يزادرپ  لایخ  یمهفان ,  زج  هک  مینک ,  یم  لقن  چوپ  راکفا  عون  نیا  هب  هراشا 

هار دـنکن , كرت  تسا  هدـمآ  تیب  لـها  لـضف  رد  هچنآ  فیعـضترد  ار  دوـخ  شور  ـکـه  نآ يارب  دـنام , یم  ناوتاـن  دنـس  تهج  زا  نـیلقث 
تیب لها  هب  کسمت  بوجو  رب  تلالد  ثیدـح  نیا  : دـیوگ یم  وا  میا ,  هدـیدن  ار  نآ  دـننام  نونکات  هک  تسا  هدرک  باـختنا  ار  يدـیدج 

یموهفمو ینعم  نینچ  تحارـص  اب  نتم  نیا  زا  لقاع  مادـک  اعقاو  دـنک . یم  نآرق  هب  کـسمت  بوجو  رب  تلـالد  طـقف  هکلب  تسا ,  هدرکن 
هچ نیلقث  الاو  تسا  مزال  ترتعو  باتک  ود  نآ  هب  کسمت  هک  دنک  یم  ملـسمو  دی  ـ کا ـث تـ ید رهاظ حـ هکیلاح  رد  دروآ !؟  یم  تسدبار 

دیشاب کس  ود مـتـمـ نآ  ات بـه  : ) دراد یموهفم  هچ  (ص )  ربمایپ شیامرف  نیاو  متشاذگ ,)  یقاب  امـش  نایم  رد  ار  نیلقث  نم  ( !؟ دراد ینعم 
ثیدح هیقبو  هدرک  دانتسا  رباج  زا  ملسم  حیحص  رد  دحاوربخ  کی  هب  دوخ  نخس  يارب  هیمیت  نبا  دنک .  یم  روک  ار  بلق  بصعت  یلو   )!؟

دنک لـمات  تسرد  ناـسنا  رگاو  هدومن  یـشوپ  مشچاـهنآ  زا  اـی  هدز  راوید  هب  ددـع , يا مـتـ ـهـ هار نتـشادو  اـهنآ  ندوب  ناوارف  مغر  یلع  ار 
تـسا نینچ  ثید  نآو حـ تسا ,  صقان  تسادراو  عوضوم  نیمه  رد  هک  يرگید  ثیداحا  اب  هسیاقم  رد  ثیدـح  نیا  هک  دوش  یم  هجوتم 

دینک يوریپ  نآ  زا  رگا  هک  متـشاذگ  یقابامـش  نایم  رد  ار  يزیچ  نم  هّللا ,....  باتک  هب :  متمـصتعا  نا  هدـعب ,  اولـضت  نل  ام  مکیف  تکرت 
تیاور رد  رباج  دوخ  ثیدـحاریز  تسا ,  هدـش  فیرحتو  صقان  ثیدـح  نیا  هک  ـت  ـسا ـح  ـضاو ادـخ . باـتک  دـیوش : یمن  هارمگ  زگره 

ـث ید نتم حـ , دـش هتفگ  ـالبق  هک  هنوگناـمهو  تسا ,  هدـش  تـیب  لـها  هـب  کـسمت  موزل  هـبرما  راکـشآ  روـط  هـب  نآ  ردو  هدـمآ  يذـمرت 
یقاب امـش  ناـیم  رد  نم  (( , 85  )) یتـیب لـها  یترتـعو ,  هّللا  باـتک  , اولـضت نل  هب  متذـخا  نا  اـم  مک  ـت فـیـ کر ـی تـ نا ـت :  ـسا ـه  نو ـنـگـ یا

نبا دوخ  هجوتم  لاکـشا  ـن  یا متیب . لها  مترتعو ,  ادخ  باتک  دش , دیهاوخن  هارمگ  زگره  دـینک  کسمت  نآ  هب  رگا  هک  ار  هچنآ  متـشاذگ 
هب کسمت  موزل  ای  دشاب .  یکی   ( (ص ربمایپروتسد دیا  ـی بـ لو تسا .  تنـسو  باتک  هب  کسمت  بوجو  هب  لئاق  وا  اریز  دوش , یم  زین  هیمیت 
 , لـباقم رد  سپ  هدرک  باـختنا  ییاـهنت  هب  ار  نآرق  هب  کـسمت  بوـجو  هیمیت  نبا  نو  ـ چو مهاـب  تنـسو  باـتک  هب  اـیو  ییاـهنت  هب  باـتک 
مان نینچمه  دـناد , یم  تنـس  لـها  ار  دوخ  وا  اریز  تسا  هیمیت  نبا  دوخ  رظن  فـال  ـن بـر خـ یاو دو  ـ بد ـ هاو ـب نـخـ جاو تنـس  هب  کـسمت 

تنـسو باتک  هب  کسمت  ثیدح  دناوت  یمن  درک  لقن  هک  یثیدح  وا , هد  ـر بـه عـقـیـ گا ـا  ما نآرقلا .  جاهنم  هن  تسا  هنـسلا  جاهنم  شباتک 
هکلب تسا  هدرکن  اـفتکا  مه  نیا  ـن تـیـمـیـه بـه  با دـیامن . وغل  زین  ار  ترتـعو  باـتک  هب  کـسمت  بوجو  دـناوت  یمن  نیارباـنب  دـنک  وغل  ار 

دـش لاؤس  نآ  هراـبرد  دـمحازاو  هدرک  تیاور  يذـمرت  ار  نیا  دـیوگ : یم  ضوح  ـ لا یلع  ادری  یتـح  اـقرتفی  مل  اـمهناف  یترتـعو  ... هراـبرد
نیا هک  دوش  یم  هدیمهف  نینچ  وا  نخ  زا سـ باوج :  اما  تسین . ..  حیحص  نیا  دنا : هتفگو  هدرک  فیعـضت  ار  نآ  ملع  لها  زا  رفن  نیدنچو 
لقن ار  نیا  اهنآ  ظافحو  تنس  لها  ناگرزبزا  يدایز  دارفا  میدید  هکیلاح  رد  تسا ,  هدرکن  تیاور  یسک  يذمرتزج  ار  ثیدح  زا  تمسق 

ـه چو دنک !؟  یم  ثیدح  فعـض  رب  تلالد  يذـمرت  تیاور  ایآ  تسیچ !؟  هدرک  تیاور  ار  نآ  يذـمرت  هلمجزا  وا  روظنم  سپ  دـنا , هدرک 
!؟  تسا هدرکن  دییاتو  تیاور  ار  نآ  دمحا  دوخ  رگم  تسا !؟  هدش  حرطم  نخس  نیا  اجک  ردو  دیـسرپ !؟  هچو  دیـسرپ !؟  دمحا  زا  یـسک 

هیمیت نبا  ـه  جو يرا مـتـ ـیـ ـس يا بـ ـهـ لاؤ ـ ـس دربن !؟  مان  ار  اهنآ  ارچو  !؟  رفن نیدنچ  دـیوگب : هیمیت  نبا  ات  هدرک  فیعـضت  ار  نآ  یـسک  هچو 
 . تسین لوبق  لباق  هجو  چیه  هب  وا  مهبمو  تسـس  نخـس  نیا  اما  میریذپ ,  یم  وا  زا  دـهدب  اهنآ  رب  یمکحم  باوج  دـناوتب  رگا  هک  تسا , 
هک ییاهلا  ـکـ ـشا دو  ـن بـ یا ددـنبب . قیاقح  ندـناشوپو  تما  ندرک  هارمگ  يارب  ار  تمه  رمک  هک  هاگ  نآ  تسا  هیمیت  نبا  تداع  نیا  ـی  لو
هب هک  یثیدح  , دـنک شودـخم  دـناوت  ار بـ ـث ثـقـلـیـن  ید هک حـ متفاین  ار  یـسک  ما  هدرک  لابند  نم  هک  اجنآ  اتو  دـش , هتفگ  دروم  نیا  رد 

درادن ار  نآ  ندرک  شودخم  تارج  یسک  رگید  سپ  دنراد , نآ  یتسرد  هب  فارتعا  نیثدح  ـ مو ظافح  زا  تما  ناگرزبو  هدش  تباث  رتاوت 
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نیا یتسرد  راکشآ , روط  هب  هک  لاح  ع .)   ) تیب لها  هب  تبسن  هنیکو  ینمشد  زارپ  هّللاب  ذایعلاو  یبلق  دشاب , هتشاد  یـضیرم  بلق  هکنآ  زج 
تیب لها  تماما  رب  ثیدـح  تلالد  میـشاب .  مزتلم  تلالد  نیا  هب  دـیاب  نآ  لابندـبو  مینک  صخـشم  ار  نآ  تلالد  دـیاب  دـش  تباث  ثیدـح 

هدـنهد ناشن  ثیدـح  ار  ـ یز فاصنا  طرـش  هب  هتبلا  تسا  لـئاسم  نیرتراکـشآو  نیرت  نشور  زا  تیب  لـها  تماـما  رب  ثیدـح  نیا  ـت  لـالد
يراک ره  اریز  تسا ,  لعف  رد  هچو  لو  رد قـ ـهـا چـه  نآ اب  تفلاخم  هنوگ  ره  زا  زیهرپو  ءارآو , ماکحا  دـئاقع , رد  اـهنآ  زا  يوریپ  بوجو 

تخانـش قیقد  رایعم  اهنآ  نیارباـنب  تسا .  نید  زا  جراـخ  هجیتن  ردو  دور  یم  راـم  ـ ـش هب  نآرق  زا  جراـخ  دـشاب , اـهنآ  هتفگ  زا  جراـخ  هک 
: او امهب لـن تـضـلـ متکسمت  نا  ام  تسین  ناشیا  اب  تفلاخمزج  یهارمگو  اهنآ  هار  زا  زج  تیاده  دنـشاب .  یم  راوت  ـ ـسا هارو  میقتـسمطارص 

سپ دشاب , یم  نآ  رد  هچنآ  هب  تسا  لمع  يانعم  هب  نآرق  هب  کسمت  اریز  دش ) دیهاوخن  هارمگ  دیتسه  کسمتم  ود  نآ  هب  هک  یت  ـ قو (تـا 
یطرـش يا  هلمج  رد  رگا  ترتـع .  هب  کـسمت  تسا  هنوگ  نیمهو  دوـم , ـیـز نـ هر هدرک پـ عـنم  نآرق  هچنآ  زاو  تعاـطاار  نآرق  رماوا  دـیاب 

باتک اولـضت بـه  نل  امهب  متکـسمت  ناام  امهب : رد  ریمـضو  ار , هلمج  رد  روکذم  يازج  دـهد  هجیتن  دـیاب  طر  ـ ـش نآ  ماجنا  تشاد ,  دوجو 
تیب لها  زا  يوریپ  نیاربانب  تفریذپدهاوخ .  ار  نیا  دشاب  هتشاد  یبرع  نابز  اب  ییانشآ  يردق  هک  رهاملـسمو  ددرگ , یم  رب  مه  اب  ترتعو 

هرابرد دنتـسه  یناسک  هچ  تیب  لها  هکنیا  اـما  دـشاب .  یم  بجاو  نآرق  زا  يوریپ  هک  هنوگناـمه  تسا ,  بجاو  ص )   ) هّللا لوسر  زا  سپ 
صخـشم اما  دـشاب , تیب  لها  يارب  دـیاب  يربهرو  تماما  یهنو ,  رما  هک  مینک  تباث  میهاوخ  ـی  ما ـنـجـ یا رد  یلو  درک , میهاوخ  ثحب  نآ 

دوخ عوضوم  هلمج   : ) اهعو ـ ضو تبثت مـ هیضقلا ال  نا  دنیوگ  یم  لوصا  ياملع  تسا .  ثیدح  نیا  ثحب  زا  جراخ  ـهـا  نآ ـت  یو ندر هـ کـ
 : مکیف كرات  ینا  (ص :)  ربمایپ لوقو  دنـشا , بـ ص )   ) هّللا لو  ـ ـسر زا  سپ  يافلخدیاب  تیب  لها  تروص  ره  رد  سپ  دـنک ,) یمن  تباث  ار 

تما هب  تسا  یتیصوو  اهنآ , نداد  رارق  هفیلخ  رب  ینبم  تسا  ص )   ) هّللا لوسر  زا  ـح  یر ـ ـص ـخـن  ـس ما )  هتـشاذگ  یقاب  امـش  نایم  رد  نم  )
نآ اب  را  ـتـ فر رد  ار  ـت مـ مر هنوگچ حـ دینیبب  : ) امهیف ینوفلخت  فیک  اورظناف  دومرف : (ص )  ربمایپ نآ  دـیکات  يارب  اه .  ـ نآ زا  يور  يارب پـیـ

 . تسین ریذـپ  ناکما  اهنآ  تماما  اب  زج  تیب  لها  تفـالخاماو  تسا ,  حـضاو  هک  نآرق  تفـالخ  دـیراد ,) یم  هگن  نم  هفیلخ  ناونع  هب  ود 
ار ام  هک  دنتـسه  ادخ  نامـسیر  اهنآ  اریز  دنناسریم , یهلا  ناوضر  هب  ار  ام  هک  دوب  دنهاوخ  یهار  ص )   ) هّللا لوسر  ترتعو  باتک  نیاربانب 

هچنآو دراد .  تیمومع  ادـخ  نامـسیر  صیخـشتو  نییعت  رد  قوف  هیآ  (( . 86  ( )) هّللا لـبحب  اومـصتعاو   ) میریگب مکحم  ار  نآ  هدومرفرما 
نامـسیر نآ  هکنیا  رب  ینبم  هدروآ  ار  يرگید  ثیداحاو  نیلقث  ثیدح  تنـس ,  هاگنآ  تسا .  نآ  هب  کسمت  بوجو  دوش  یم  مولعم  نآزا 

نینچ زین  نیرـسفم  زا  یعمج  تسا .  ص )   ) هّللا لوسر  ترتعوادـخ  باتک  انامه  تفرگ  مکحم  ار  نآ  ینعی  دـش  کسمتم  نآ  هبدـیاب  هک 
لزان تیب  لها  هرابرد  نآرق  رد  هچنآ   : ) نآرقلا نم  ـبـیـت  لا ـل  ها یف  لزنا  ام  باب  رد  دوخ  (( 87  )) قعاوص باتک  رد  رجح  نبا  دنا : هتفگ 
هفیرـش هیآ  هرابرد  دنک : یم  لقن  ار  بلطم  هنوگنیا  هدوملا  عیبان  با یـ رد کـتـ يزود  قـنـ دینک . عوجر  هدروآ .  ار  بلطم  نیا  تسا ,)  هدش 

هک میتسه  لاعتم  دـنوادخ  نامـسیر  ام  تفگ :  ع )   ) قداصلا رفعج  هک  هدرک  لقن  بلغت  نب  نابا  زا  یبلعث  اعیمج ,) هّللا  لـبحب  اومـصتعاو  )
هدرک لقن  سابع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعـس  زا  بقا  باتک مـنـ بحاص  نینچمه  (. دـیوشن قرفتمو  هدـش  لسوتم  ادـخ  نامـسیر  هب   ) دـیامرف یم 

 , میریگب تسد  رد  ادخ  نامسیر  ییوگ  یم  هک  ما  هدینش  ربمای , يا پـ  : ـفـت گو ـد  مآ یبارعا  يدرم  هک  میدوب  (ص )  ربمایپ دزن  هک  تسا : 
وا دینک  يوریپ  درم  نیا  زا  تفگو :  دز  یلع  تسد  هب  ار  دوخ  تسد  (ص )  ربمایپ دش ؟  لسوتم  نآ  هب  دیاب  هک  تسیچ  ادـخ  نامـسیر  نیا 
ات دـنوش  یمن  ادـج  مهزا  زگره  ود  نآ   : ) ضوحلا یلع  ادری  یتح  اـقرتفی  نل  (ص :)  ربماـیپ لوق  اـما  (( . 88  )) تسا ادخ  مکحم  نامـسیر 

تمصع تابثا  لوا  میروآ :  یم  ریز  رد  هک  دراد  ینوگانوگ  لئاسم  رب  تلالد  ربمایپ  هدومرف  نیا  دنیای ,) دز مـن بـ ضو نـ ـر حـ ـس هکنآ بـر 
(( : 89  ( )) هفلخ نمالو  هیدی  نیب  نم  لطابلا  ـیـه  تا ال یـ : ) دیوگ یم  دوخ  هرابرد  نآرق  دوخودـنا  نآرق  هارمه  هشیمه  اهنآ  اریز  تیب ,  لها 

هک  , لمع رد  هنو  لوق  رد  هن  دـننک , یمن  تفلاخم  نآ  ابو  هدوب  بات  ها بـه کـ ـ گآ لها بـیـت  نیاربانب  درادـن .  هار  نآ  هب  وس  چـیه  زا  لطاب 
هک یتروص  رد  دوب , دنهاوخ  رود  هب  نآرق  زا  تلاح  نیا  رد  دوش , رداصاهابتشا  ای  ادمع  باتک  هب  تبسن  اهنآ  زا  یتف  ـ لا هنوگ مـخـ ره  رگا 

تـسردان (ص )  ربمایپ نخـس  دشابن  نینچ  رگا  سپ  دنوش .  دراو  ضوحرب  ات  دش  دنهاوخن  ادـج  نآرق  زا  اهنآ  هک  دراد  تحارـص  ثیدـح 
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نل همل  مود کـ دروآ . میهاوخ  ادعب  ار  دراوم  نآ  امو  دننک .  یم  دییات  ار  انعم  نیا  زین  تنـسو  نآرق  زا  یلیالد  هکنیا  رب  هفاضا  دوب , دـهاوخ 
یمن قافتا  هلاسم  نیاو  تسا ,  یهارمگ  زا  عنا  لا مـ ره حـ ردو  هشیمه  ود  نآ  هب  کسمت  هک  تسا  نیا  هدنهد  ناشن  زگره , ینعی  هیدیبات , 

هک مینک  هجوت  یناربط  تیاور  رد  (ص )  ربمایپ لوق  هب  ینعم  نیا  ياربو  اهنآزا  یکی  هب  هن  مه ,  اب  اـهنآ  يود  ره  هب  کـسمت  اـب  رگم  دـتفا 
اهنآ هک  دیهدن  دای  يزیچ  اهنآ  هبو  دیوش  یم  كاله  هک  دینامن  بقعاهنآ  زا  دـیوش , یم  كاله  هک  دـیریگن  یـشی  اهنآ پـ رب  دـیامرف : یم 
نبا ار  ین  نیا مـعـ دوب , دهاوخن  ود  نآ  زا  یلاخ  ینامز  چـیهو  دـننام  یم  یقاب  باتک  رانک  رد  تمایق  زور  ات  ترتع  موس  دـنرتاناد . امـشزا 
زور ات  هشیمه  هکنیا  رب  دن  ـت مـی کـنـ لالد ـد, نراد تیب  لها  هب  کسمت  رب  دیکات  هک  یثیداحا  دـنک : یم  نایب  نینچدوخ  قعاوص  رد  رجح 
تفگ میهاوخ  نیا  زا  سپ  تسا  نینچزین  زیزع  نآرق  هکنانچمه  دشاب , وا  هب  ندو  کسمت نـمـ هتـسیاش  هکدشاب  اهنآ  زا  یـسک  دیاب  تمایق 

: دیامرف یم  اجنآ کـه  دراد , تلالد  بلطم  نیا  رب  زین  هتـشذگ  تیاور  دـنیادخ , باذـع  زا  نیمز  لها  ندوب  نومام  هلیـسو  اهنآ  هنوگچ  هک 
یـسک اهنآ  نایم  ردو  (. دـنیآ یم  نم  تی  ـل بـ ها زا  یلداع  دارفا  نم  تما  زا  یلـسن  ره  رد   : ) یتیب لها  نم  لودـع  یتما  نم  فلخ  لک  یف 

هب مه  نآ  دـشاب , یم  ههجو  هّللا  مرک  بلاط  یبا  نب  یلع  ناشیا  ـم  لا ـ عو ـل بـیـت  ها مامادـیوج  کسمت  وا  هب  هک  دراد  ار  قح  نیرتشیب  هک 
ای کچوک  بلطم  چـیه  زا  هک  یباتک  اب  اـهنآ  نرا  مرا تـقـ چـهـ میدرک .  لـقن  (( 90  )) ناشیا قیقد  تاطابنتـساو  ناوارف  ملع  زا  هچنآ  لـیلد 
 ( (ص ربمایپ هک  هنوگنامه  تسا ,  مالـسا  تعیرـش  تا  ـ یئز نا بـه جـ ـ ـش ـی  ها ـ گآو نار  ـگـ ید رب  اهنآ  زاـیتما  رب  لـیلد  درذـگ , یمن  گرزب 

تیب لهازا  رفن  کی  لقادح  تمایق  زور  ات  ینامز  ره  رد  دیاب  هکنیا  ـه  ـصال خـ دـنرتاناد . امـش  زا  اهنآ  هک  دـیهدن  دای  يزیچاهنآ  هب  دومرف :
لوق رد  نآرق  زا  ندشن  ادـج  يانعمو  دوشن , ادـج  نآرق  زا  درف  نیا  هکنیا  ینعی  , دـشاب هتـشادن  یتفلاخم  نآر  اب قـ وا  لمع  ای  لوق  هک  دـشاب 

نی چـنـ دوش . یم  یهارمگ  زا  عنام  هک  تسا  وا  اریز  درک  يوریپ  وا  زا  دـیابو  , دـشاب موصعم  دوخ  راتفرو  ناـبز  رد  وا  هک  تسا  نیا  لـمعو 
هابتـشا زا  موصعم  هک  دـشاب  دوجوم  تیب  لها  زا  یماما  دـیاب  نامز  رهرد  هک  دراد  هدـیقع  هعیـش  اریز  تسین ,  دـقتعم  هعیـش  زج  ار  یئاـنعم 

نامز ماماو  دریمب  هک  ره  ۀیلهاج :  ۀتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  ـم  لو تا  نم مـ دوب .  هاگآ  وا  هبو  تفریذپ  ار  وا  تیالو  دـیابو  هدوب  شزغلو 
 ( مهماماب سانا  لک  اوعدن  موی  : ) دراد تلالد  بلطم  نیا  رب  زی  ـر نـ یز ـفـه  یر ـه شـ یآ ـت ,  سا هدر  ـلـیـت مـ ها کلسم جـ رب  دسانـشنار , دوخ 

 (. میناوخ یم  شیوخ  ماما  اب  ار  مدرم  زا  یهورگره  هک  يزور  (( : 91 ))

؟ دنتسه یناسک  هچ  تیب  لها  مراهچ :  لصف 

لوا تمسق 

یعطق هلدا  ربارب  رد  هک  يدناعم  نآ  رگم  درادن  یکش  تیب  لها  تخانـشرد  یناسنا  چیه  اریز  تسا ,  اه  ثحب  نیرت  نشور  زا  ـن بـحـث  یا
هک یماگنه  نم  هک  دوب  يزیچ  نیاو  دنک  کیکشت  اه  ـ نآ رد شـخـص  دنک  یم  یعس  اذل  درادن , يرارف  هار  اهنآ  زا  يوریپ  بوجو  رب  ینبم 
 , تفای یمن  تیب  لها  زا  يوریپ  ترورـض  زا  يزیرگ  اـهنآ  زا  یکی  هاـگر  مدو هـ ـد بـ ها ـ ـش دو  خـ مدرک ,  یم  ثحب  نارداربو  ناتـسود  اـب 

رگم دنتــسین !؟  شتیب  لـها  زا  وا  نارــسمه  رگم  دنتــسه ؟  یناـسک  هـچ  ـل بـیـت  ها درک : یم  حرطم  تروـص  نیدــب  یمهبم  ياــهلاؤس 
نیا مامت  زا  روظنم  یلو  تسین ؟  (ص )  ربمایپ تیب  لها  زا  رگم  زین , لهج  وبا  هکلب  تسا !؟  تیب  لـها  اـم  زا  ناملـس  دومرفن : (ص )  ربماـیپ
مهبم ياهلاؤس  نیااب  دـناوتب  هک  دـیما  نیا  هب  تسین ,  تیب  لها  تماـما  رب  نآ  تلـالدو  نیلقث  ثیدـح  تیعقاو  راـکنا  زج  يزیچ  اـه  لاؤس 

هچ دریگب , هدـیدانار  یملـسم  تجح  نینچ  دـناوت  یمن  زگره  یلو  دـنک , مارآ  ار  شیوخ  نادـجوو  فقوتم  ار  دوـخ  لـقع  صخـشمانو , 
نود بـ دـیهاوخ , یم  هداـمآ  ار  زیچ  همهامـش  ارچ  متفگ :  یم  دـندرک  یم  حرطم  ار  ییاـه  لاؤس  نینچ  اـهنآ  یتقو  دـهاوخن . هچ  دـهاوخب 

باوج دیناوت  یم  امشو  میوگب  باوج  مناوت  یم  نم  دروخ .  یمن  دردب  يا  هتـسب  راکفا  نینچ  دیزاد . ..!؟ ـ نا ـمـت  حز ار بـه  دو  ـکـه خـ نآ
هب ار  دوخ  باوج ,  ندروآ  تسدب  ياربو  هدیـشکن  ار  قیقح  ـج تـ نر امـش  اریز  دیریذپنو  هدرک  راکناار  اهنآ  دیناوت  یم  دـینک , در  ارم  ياه 
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مـگـر منک !؟  يوریپ  تیب  لها  زا  هک  هدومرف  رما  نم  هب  اهنت  ص )   ) هّللا لوسر  ایآ  مهد ؟  باوجدیاب  نم  طقف  رگم  دیا , هتخادناین  تمحز 
هکنیا رب  ـت مـبـنـی  ـسا هد  ـ ـش ـه  ما ـ قا اـم  رب  تجح  اریز  میباـیب ,  ار  باوج  هک  تسین  بجاو  یگمه  امـشو  نم  ربو  میتسین  فلکم  اـم  همه 

یمن یعـس  اجن  ـ یا رد  مـن نـیـز  میوش !؟  ناشیا  وریپ  سپـس  هتخانـش  ار  اهنآ  دـیاب  میریگب ,  اهنآ  زا  ار  دوخ  نید  هدوب ,  تیب  لها  وریپدـیاب 
لها دـنک . قیقحتدـیاب  دـهاوخ  یم  نیا  زا  شیب  هک  رهو  نشور  هتکن  دـنچ  هب  منک  یم  افتکا  هکلب  مروایب ,  لیـصفت  هب  ار  لیالد  مامت  منک 
طقف دنوادخ  (( : 92 ( )) اریهطت مکرهطیو  تیبلا  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هّللا  دـیری  امنا  : ) دـیا ـ مر ـد مـی فـ نواد خـ ریهطت : هیآ  رد  تیب 
دنیب یم  دنک  یسررب  ار  ریسفتو  ثیدح  بتک  هـر کـه  دزاس . كاپ  ار  امـش  الماکو  دنک , رود  تیبلها  امـشزا  ار  هانگو  يدیلپ  دهاوخ  یم 
رثـکا دـیوگ : یم  هراـب  نیا  رد  رجح  نبا  تسا .  لـئاسم  نیرت  نشور  زا  نیـسحو  نسح  همطاـف ,  یلع ,  قح  رد  هکراـبم  هیآ  نیا  لوزن  هک 

تلـالد بـر حوـضو  هب  هک  هیآ  نـیاو  (( . 93  )) تسا هدـش  لزاـن  نیـسحو  نسح  همطاـف ,  یلع ,  هراـبرد  هیآ  نیا  هک  دـنا  نآ  رب  نیرـسفم 
لو ـ ـسر زا  ـس  پر ـت گـ یاد ـه هـ مئاو تما  نیا  لقث  اهنآ  اریز  دوش  یمن  قبطنم  اهنآ  رب  زج  میتشاد  هک  ینایب  اب  دراد , تیب  لـها  ـمـت  ـص عـ

هتبلا تسا ,  نشور  الماک  هیآ  نیا  رد  زین  تمـصع  تسا ,  هدو  اـهنآ نـمـ زا  يوریپ  هب  رما  ص )   ) هّللا لوسر  اذـلو  دنـشا .  مـی بـ ص )   ) هّللا
, دـشاب ادـخ  هدـننک  هدارا  رگا  دوـشن  قـقحم  دارم  ـت  ـسا لا  ار مـحـ ـ یز ـد , با رو یـ ـ ـض ـ حو ـد  هد ارف  شوـگ  اـی  دراد  بلق  هـک  یـسک  يارب 
 , همطاف یلع ,  هرابرد  هیآ  نیا  هک  تسا  بلطم  نیا  تابثا  تسا ,  ام  رظن  دروم  اجنیا  رد  هچنآو  تسا ,  نیا  رب  دـهاش  امنارـص  تمالعو حـ

تسا یثیدح  لیلد ,  نیرت  نشورو  نیر  ـک تـ یدز نـ تیب :  لها  تیوه  هدننک  صخشم  اسک , ثیدح  تسا .  هدش  لزان   ( ع  ) نیسحو نسح 
ـف لا تسین .  رتمک  نیلقث  ثیدـح  زا  رتاوتو , یتـسرد  ردو  دـنمان , اـسک  ثیدـح  ار  نآ  ثیدـح  لـهاو  هدـش  دراو  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هک 

یم ـب  لا ـی طـ با نـب جـعـفـر بـن  هّللادـبع  دــنک : یم  تـیاور  ثیدــحلا )  یف  نیحیحــصلا  یلع  كردتــسملا   ) دوـخ باـتک  رد  مـکا  حـ
هچ تفگ :  هیفـص  دیناوخب ,) نم  يوس  هب   : ) یل او  ـ عدا ـی ,  لاو ـ عدا دومرف : تسا  لوزن  لاح  رد  تمحر  هک  دید  (ص )  ربمایپ یتقو  : دـیوگ
رب ار  دوخ  ششوپ )   ) اسک (ص )  ربمایپو دندروآ  اراهنآ  ار .  نیـسحو  نسح  همطاف ,  یلع ,  متی  ـل بـ ها دومرف : ادخ !؟  لوسر  يا  ار  یـسک 
نم نادناخ  اهنیا  ایادـخ  , ) دـمحم لآو  دـمحم , یلع  لصف  یلآ  ءالؤه  مهللا  درک : ضرع  هدرب  الاب  ار  دوخ  ناتـسد  سپـس   , تخادـنا اهنآ 

مکرهطیو تیبلا  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هّللا  دیری  امنا   : ) هیآ نیا  دـنوادخو  دـمحم ,) نادـناخو  دـمحم  رب  تسرف  دورد  سپ  دنتـسه ,
هملـس ما  زا  زین  ار  نآ  ـه  با ـ ـش ـم مـ کا ب حـ تسا .  حیحـص  يدنـس  ياراد  ثیدـح  نیا  دـیوگ : یم  مکاح  دومرف . لزان  ار  (( 94 ( )) اریهطت
سپـس دـش , لزاـن  نم  لزنمرد  تیبـلا ـ )  لـها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هّللا  دـیری  اـمنا  ( ـ  هیآ دـیوگ : یم  هملـس  ما  تـسا .  هدرک  تـیاور 

اب ثیدح  نیا  دیوگ : یم  مکاح  (( . 95  )) دنتسه نم  تیب  لها  اهنیا  تفگو :  داتسرف  نیسحو  ـن  ـس حـ همطاف ,  یلع ,  لابندب  (ص )  ربمایپ
طرـش اب  تسا  حیحـص  ثیدح  نیا  دیوگ : یمو  هدرک  تیاور  هلثاو  زا  لقن  هب  رگید  ياجرد  ار  ثیدـح  وا  تسا .  حیحـص  يراخ  طر بـ شـ

نت رب  گنر  هایـسو  نیئوم  یـششوپ  هک  یلاحرد  ربمایپ  يزور  هک :  دـنک  یم  لقن  هشیاـع  زا  لـقن  هب  ار  ثیدـح  ملـسم  ج  (( . 96  )) ود ره 
اسک دمآ , همطاف  هاگنآ  درب , اسک  ریز  زینار  وا  دمآ , نیسح  سپـس  درب , اسک  ریز  ار  وا  ربمایپ  دمآ , یلع  نب  نسحدعب  يدنچ  دمآ , تشاد 

تیبلا لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هّللا  دیری  امنا  : ) دومرف هاگنآ  داد , ياج  اسک  ریز  رد  زین  ار  واو  دمآ  یلع  نآ  زا  سپ  دیـشک , زین  وا  رب  ار 
راـبخا ءزجو  (( . 98  )) تسا هدمآریـسفتو  ثیدـح  بتکو  حاحـص  رد  نوگاـنوگ  ياـه  تروص  هب  ربخ  ـن  یا (( . 97 ( )) اریهطت مکرهطیو 

مینک لق  ار نـ ـت هـا  یاور ـن  یا ماـمت  میهاوخب  رگاو  تسا  هدرکن  فیعـضت  ار  نآ  نیرخآو  نیلوازا  سک  چـیه  هک  تسا  يرتاوتم  حـیحص 
رد هراب  نیا  رد  تا  ـ یاور ـن  یر ـ ترا ـکـ شآ زا  دنا . حیحص  یگمه  هک  مبایب  ار  نآ  زا  تیاور  تفهو  تسیب  ما  هتسناوت  نم  دوش .  یم  ینالوط 

هملـس ما  هک  هدرک  لقن  هیودرم  زاروثنملا  ردلا  رد  یطویـس  هک  تسا  یت  ـ یاور (ص ,)  ربمایپ نارـسمه  دننام  نارگید  نودب  تیب  لها  نییعت 
رد تفه نـفـر  هک  یلاح  رد  دـش , لزاـن  نم  لزنم  رد  اریهطت ـ ) مکرهطیو  تیبلا  لـها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هّللا  دـیری  اـمنا   ) هیآ تفگ : 
نم مـگـر  اد !  لو خـ ـ ـسر يا  گـفـتـم :  مدوـب .  لزنم  رد  زین  نـمو  نیـسحو ,  نـسح  همطاـف ,  یلع ,  لـیئاکیم ,  لـیئربج ,  ـد : ندو لز بـ مـنـ

ما هک  تسا  كردتس  رد مـ ـم  کا ـت حـ یاور رد  (( . 99  )) يربمایپ نارسمه  ءزج  وت  یتسه ,  یبوخ  هار  رد  وت  دومرف : متـسین !؟  تیب  لهازا 
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نم تیب  لـها  ایادـخ  دنتـسه , متیب  لـهااهنیاو  یتـسه  یبوخ  هار  رد  وت  دوـمرف : متـسین ؟  تیب  لـها  زا  نم  ادـخ , لوـسر  يا  تفگ :  هملس 
دیـشک متـسد  زا  ار  نآ  ربماـیپ  موش ,  لـخاد  اـهنآ  هارمه  اـت  مدرب  ـالاب  ار  اـسک  تسا :  هنوگنیا  دـمحا  تیاور  ردو  (( . 100  )) دنرتراوازس

ياهترابع نآ  اب  مهنآ  , دنت اسک هـسـ باحـصا  نامه  تیب  لها  هکنیا  تابثا  يارب  اج  نیمه  ات  (( . 101  )) یتسه یبوخ  هار  رد  وت  تف :  ـ گو
کسمتم اهنآ  هب  هداد  روتسد  ام  هب  نیلقث  ثیدح  رد  ص )   ) هّللا لوسر  هک  دنا  نآرق  لقثاهنآ  نیاربانب  تسا ,  یفاک  حیرص  ظافلاو  حضاو 

ار ـ یز ـت ,  ـس لو نـیـ لباق قـبـ وا  نخـس  تسا ,  يدنواشیوخ  ینعم  هب  ترتع  دـیوگبو  دـیامن  مهبم  ار  ینعم  دـهاوخب  پـس هـر کـه  میوش . 
همطاف نادـنزرف  (ص )  اد ـبـر خـ ما تر پـیـ عـتـ :] ـد یو برعلا مـی گـ ناـسل  رد  روظنم  نبا  دـنا , هتفگن  ار  نیا  ناـبز  ياـم  ـلـ عزا هـیـچ یـک 

هّللا لوسر  زا  ار  نیلقث  ثیدح  تباث  نب  دـیز  دـیوگ : یم  هیلع  هّللا  ۀـمحر  يرهزا  اما  تسا ,  هدیـس  نبا  لوق  نیا  دنتـسه .  اهنع  هّللا  یـضر 
هرـسا صخـش ,  ترتع  : ) دـنا هتفگ  نینچ  زین  نارگیدو  دـیبع  وبا  ـد .  نا ـل بـیـت  ها تر ,  ـت عـتـ ـسا ـپـس گـفـتـه  ـس هدر ,  لـقن کـ (ص ) 

یم یبارعا  نبا  دنا .  يو  نادنواشیوخ  نیرتکیدزن  درف  کی  ترتع  دیوگ : یم  ریثا  نبا  تسا .  وا  کیدزن  نادنواشیوخ  ینعم  هب  هلیـصفو ) 
(ص ربـما ترتـع پـیـ سپ  دـیوگ : یم  سپـس  تسا ,  هدـمآ  وا  بلـص  زا  هـک  رهو  وا , لـس  نـ ـخـص ,  ـش ناد  ـ نزر ترتـع یـعـنـی فـ دـیوگ :

هکلب تسین ,  یلک  روط  هب  نادنواشیوخ  تی  لها بـ زا  روظنم  هک  دوش  یم  صخشم  نایب  نیا  زا  (( . 102 [ )) دنا ع )   ) لوتب همطاف  نادنزرف  (
؟  دنتـسه یناسک  هچ  وا  تیب  لها  هک  دـش  لاؤس  ملـسم  تیاور  رد  مقرا  دـیز بـن  زا  هک  یتقو  اذـلو  تسا  نادـنواشیوخ  نیرت  یـصوصخ 

دوخ ماوقاو  ردپ  دزن  واو  هداد  قالط  ار  وا  درم  سپـس  دـشابدرم  اب  نامز  زا  یتدـم  دـناوت  یم  نز  ادـخ , هب  هن  تفگ :  دنتـسه ؟  وا  نانزایآ 
زا سک  چـیه  هک  مینیب  یم  نینچمه  دـش . مارح  اـهنآرب  هقدـص  ناـشیا  زا  سپ  هک  دنتـسه  وا  هورگو  لـصا  ربماـیپ )  ) وا تیب  لـها  , ددرگرب
یم لقن  ار  نآ  خیرات  هنرگو  دنا  هدرکنار  تیب  لها  رد  ـت  یو ـ ـض فرـش عـ ياعدا  ناشیا  نارـسمه  یتحو   ( ص  ) هّللا لوسر  نادـنواشیوخ 
دوخ يارب  ار  تفارش  نیاو  هتسج  کسمت  هیآ  نیا  هب  (ص )  ربمایپ نارـسمه  هک  میبای  یم  ـی نـ یا ثیدحرد جـ هنو  خیرات  رد  هن  یلو  درک . 

کلذک نوکی  فیکو ال  تیبلا ,  لها  انلـضف  لجوزع  هّللا  نا  دیامرف : یم  ع )   ) نینمؤملاریما الثم  تیب ,  لها  دوخ  سکع  هب  دـننادب , تباث 
ام شحاوفلا  نم  هّللا  انرهط  دـقف  اریهطت ) مکره  ـطـ یو تیبلا  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هّللا  دـیری  اـمنا   : ) هباـتک یف  لوقی  لـجو  زع  هّللاو 

هدومرفندوخ باتک  رد  ادـخ  رگم  تسا ,  هداد  رارق  رترب  ار  تیب  لها  ام  لجوزعد  ـ نواد خـ  , ) قحلا جاـهنم  یلع  نحنف  نطب  اـمو  اـهنم  رهظ 
تشز ياهراک  زا  ار  ام  ادخ  سپ  دزاس ) كاپ  ار  امش  الماکو  دنک  رود  تیب  لها  امش  زا  ار  هانگو  يدیلپ  دهاوخ  یم  طقف  دنوادخ   ) تسا

هک ره  مدرم ,  يا  دیامرف : یم  زین  ع )   ) نسح شدنزرف  میتسه .)  قح  ریـسمرب  امو  هداد  رارق  نماد  كاپ  هنایفخم  هچ  دشاب  ینلع  هچ  حیبقو 
هزاجا اب  هکنآ  ما ,  هدنهد  میب  هدنهد  تراشب  دنزرف  نم  متسه ,  یلع  نب  نسح  نم  هک  دنادب  تخانشن  هک  رهو  تخانش ,  هک  تخانـش  ارم 

ـی مدو ـعـ ـصو هدمآ  دورف  لیئربج  تیب  نآ  رد  هک  متـسه  یتیب  لها  زا  نم  تسا ,  هدوب  ینارون  یغارچو  هدرک  توعدوا  يوس  هب  دـنوادخ 
ریثک نبا  لالدتسا  (( . 103  )) تسا هتخاس  كاپ  الماک  ار  اهنآو  هدرک  رود  اهنآ  زا  ار  يدیلپ  دـنوادخ  ـل بـیـتـم کـه  ها نآ  زا  ـن  مو در , کـ
روهظ تیجحاریز  دراد , يدرو نـ ـسـت مـ ناد لها بـیـت  لخاد  دیاب  زین  ار  (ص )  ربمایپ نارسمه  هک  دنک  یم  باجیا  تایآ  قایـس  هکنیا  هب 

هدشرکذم هب  لیدبت  تسا  هتشذگ  تایآ  رد  هک  ثنوم  هب  باطخ  اج  ـنـ یا رد  ـت کـه  ـسا حضاو  دراد و  نخـس  ندوب  تخاونکی  هب  یگتـسب 
ـبـیـت لا ـل  ها سجرلا  نکنع  بهذـیل  هّللا  دـیری  امنا  دـشاب  هنوگنیا  باطخدـیاب  دوب  ناـشیا  نارـسمه  هیآ  نیا  رد  روظن  رگا مـ سپ  تسا , 
ـتـه فر ـر گـ ــس زا  ار  ـث  نؤ با بـه مـ هراـبود خـطـ هـیآ  نـیا  زا  سپ  دـنوادخاذلو  تـسا ,  ناـنز  صوـصخم  تاـیآ  اریز  اریهطت  نـکرهطیو 
هک تسا  هتفگن  لتاقمو  ۀمرکع  زج  یسک  چیهو  (( . 104  ( )) ۀم ـحـکـ لاو هّللا  تایآ  نم  نکتویب  یف  یلتی  ام  نر  ـ کذاو  : ) ـت ـسا هدو  ـ مر ,فـ
هیآ نیا  هکنیا  هب  منک  یم  هلهابم  وا  اب  نم  دـهاوخب , هک  ره   : تفگ یم  همرکع  تسا ,  هدـش  لزان  (ص )  ربمایپ نارـسمه  هرابرد  ریهطت  هیآ 

هک یحیرصو  حیحـص  يا  ـتـهـ یاور اب  اریز  تسین  لوبق  لباق  همرکع  نخـس  نیاو  (( . 105  )) تسا هدش  لزان  (ص )  ربمایپ نارـسمه  هرابرد 
دراد ضراعت  دش  لقن 

مود تمسق 
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ار واو  هدرک  کـیرحت  ار  همرکع  یـسک  هچ  هکنآ  رگیدو  دنتـسهاسک . باحـصا  ناـمه  تیب  لـها  دـیوگ : یم  تحارـص  هـب  هـک  یتاـیاور 
!؟  اسک باحصا  اب  ینمشد  ای  ربمایپ  نارـسمه  تبحم  رطاخ  هب  ایآ  دهاوخب ؟  هلهابمو  دنزب  دایرف  اهرازاب  رد  هکنآ  ات  تسا  هدومن  ینابـصع 

امتحو تسا  هدوب  رطاخ  نیا  هب  دیاش  تسا !؟  هلهابم  هب  يزاین  هچ  سپ  تسا  (ص )  ربمای نار پـ ـ ـس هرابرد هـمـ هیآ  نیا  هک  دوب  یمتحرگاو 
هنوگنآ دـیآ : یم  رب  وا نـیـز هـمـیـن  ـخـن  ـس زا  دنتـسناد !؟  یم  نیـسحو  نسح  همطاف ,  یلع ,  هراـبرد  ار  نآ  مدرم  مومع  هک  تسا  نینچ 

هک هدوـب  حـضاو  نیعباـتریاس  يارب  هیآ  نیارباـنب  (( . 106  )) تسا (ص )  رب ـ ما نارـسمه پـیـ هراـبرد  هکلب  , دـینک یم  لاـیخ  امـش  هک  تسین 
ع  ) نینمؤملاریما ابوا  دیدش  ینمشد  رطاخ  هب  هراب ,  نیا  رد  ار  همرکع  ناوت  یمن  نینچ  هـمـ تسا .  نیسحو  نسح  همطاف ,  یلع ,  هب  طوبرم 
ـه یآ ـد  یو هکنیازج بـگـ تسا  هتـشادن  يا  هراچ  وا  سپ  دـندیگنج .  یلع  اب  هک  تسا  جراوخزا  وا  اریز  تفریذـپ  دـهاشو  مکح  ناونع  هب  ( 

ترو ـن صـ یا رد  ـت  سا هد  لزا شـ نـ ع )   ) هرابرد عـلـی هیآ  هکنیا  هب  دنک  فارتعا  رگااریز  تسا ,  هدش  لزان  (ص )  ربمایپ نارسمه  هرابرد 
دننک مایق  ع )   ) یلع هیلع  درک  راداو  ار  شباحـصاو  وا  هک  يا  هدـیق  يا عـ ـه هـ یا ـ پو هدرک  موکحم  ـش  یو ـت خـ ـسد ار بـه  دو  ـب خـ هذ مـ

مان درب  هک  شمالغ  هب  بیسم  نبا  هک  یئاج  ات  تسا  سابع  نبا  هیلع  ییوگغورد  هب  فورعم  همرکع  نیا  هوال بـر  عـ تسا .  هدومن  تسسار 
رمع نبا  هک  تسا  هدـمآ  لادـتعالا  نازیم  ردو  تفگ ,  غورد  ساـبع  نبا  هیلع  همرکع  هک  هنوـگنآ  وـگن  غورد  نم  هیلع  تفگ :  یم  تشاد 
ییاه شور  زاودنک  عنم  راک  نیا  زا  ار  همرکع  درک  یم  یعـس  سابع  نب  هّللادبع  نب  یلع  تسا .  هتفگ  عفان  شمالغ  هب  ار  نخـس  نیمهزین 

یبا نب  هّللاد  عـبـ دشکب . تسد  شردپ  هب  نتـسب  غورد  زا  ات  تسب  یم  حارتسمرد  رب  ار  وا  هک  دوب  نیا  درک  یم  هدا  ـتـفـ ـسا وا  عنم  يارب  هک 
مالغاب هنوگ  نیا  متفگ :  دوب , هدش  هتـسب  حارت  ـ ـس رد مـ رب  همرکع  هک  یلاحرد  مدش  دراو  سابع  نب  هّللادبع  دـنزرف  رب  دـیوگ : یم  ثرحلا 

ییوگغورد هب  راهتشاو  ع )   ) نینمؤملاریما اب  ینمشد  رد  زین  لتاقم  (( . 107  )) ددنب یم  غورد  مردپ  رب  وا  تفگ :  دینک ,!؟  یم  راتفر  دوخ 
یناجزوج (( . 108  )) دـنا ثیدـح  لعج  هب  فورعم  هک  داد  رارق  ینایوگغورد  فص  رد  ار  وا  یئاسن  هک  یئاج  ات  تسین ,  همرکع  زا  رتمک 

 : تسا هتفگ  یـساب  يد عـ ـل بـه مـهـ تا مـقـ (( . 109  )) دوب اورپ  یب  ییوگغورد  لتاقم  دیوگ : یم  بهذـلا  نازیم  رد  لتاقم  لاح  حرـش  رد 
ناوـت یمن  سپ  (( . 110  )) مرادـن نآ  هب  يزاین  تفگ :  يدـهم  یلو  منک ,  یم  لعج  وت  رطاـخ  هب  ساـبع  ناـش  رد  یثیداـحا  یهاوخب  رگا 
حیحـص ثیداحادـش  هتفگ  هک  هنوگناـمه  اریز  تسا ,  تلاـهجو  یگدروـخ  بیرف  نآ  نتفریذـپ  هک  تفریذـپ ,  ار  دارفا  نیا  لاـثما  نـخس 

هن تدم  هب  ص )   ) هّللا لوسر  هیآ  نیا  لوزن  زا  دعب  دیوگ  یم  هک  تسا  دوجوم  یتایاور   , نآ رب  هفاضا  دـنیوگ .  یم  ار  نآ  سکع  رتاوتمو 
دیری امنا   , ) تیبلا لها  هتاکربو  هّللا  ۀمحرو  مکیلع  مالسلا  دومرف : یم  هدمآ  ع )   ) بلاط یبا  نب  یل  هناخ عـ رد  يزامن  ره  تقو  ماگنه  هام 
دنسم يذمرت ,  حیح  ـ ـص رد  (( . 111  )) درک یم  رارکت  راب  جـنپ  هنازور  ار  نیا  اریهطت ,) مکرهطیو  تیبلا  لـها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هّللا 

ص  ) هّللا لوسر  هک :  تسا  هدمآ  یطویسو  ریثک  نبا  ير ,  ریسفت طـبـ هباغلا ,  دسا  نیحیحصرب ,  مکاح  كردتسم  یسلایط ,  دنـسم  دمحا ,
امنا  ) تیبلا لهاای  ةالصلا  دومرف : یم  هدمآ  ع )   ) همطاف هناخ  رد  دش , یم  جراخ  لزنمزا  حب  ـ ـص زامن  يارب  هک  هاگره  هام  شـش  تدم  هب  ( 

هباشم تایاور  يرایـسبو  هّللا )  دیری  امنا   ) تیب لها  يا  زامن  (( , ] 112 ( )) اریهطت مکرهطیو  تیبلا  لها  سجرلا  مکنع  بهذ  هّللا لـیـ دـیری 
چیهو نیـسحو )  نسح   , همطاـف یلع ,  : ) زا دـنترابع  تیب  لـها  هک  دـش  نشور  اـم  يارب  ـالماک  سپ  تسا .  هدـمآ  هراـب  نیا  رد  هـک  رگید 
هلهابم هیآ  رد  تیب  لها  تسا .  نشور  زور  رد  دیـشروخ  دوجو  رد  کش  دـننام  نآرد  کـش  هک  دـنک  راـکنا  ار  نآ  دـناوت  یمن  یفلاـخم 

بارحم نادـی  رد مـ ـت کـه  ـسا یتـقو  نآ  زا  رتراوشد  یلو  تساراوشد ,  يراـک  گـنج  نادـیم  رد  لـطابو  قح  ههبج  ود  ناـیم  يری  ـ گرد
هک تسا  اجنیا  رد  دنهد .  یم  رارق  رگیدکی  نایم  مکحو  یضاقار  واو  هداتـسیا  بیغ  مامت  رب  علطم  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  هک  یماگنه  , دشاب
اب گنج  يارب  ص )   ) هّللا لوسر  اذـلو  هلهابم ,  ثیدـح  تسا  نیاو  دـش  دـهاوخ  ناس  ـ نا يدو  ـ با بجوم نـ هاـنگ  نیرتمکو  دـیدرت  نیرتمک 

ـا عد زا جـنـگ بـه  هزرابم  هوحن  هک  یتقو  یلو  , دـشاب قفاـنم  دـنچ  ره  دـنک  یم  توعد  دراد  هحلـسا  لـمح  ییاـناوت  هکار  هک  ره  نیرفاـک 
نینچ رد  اریز  دـناوخن , ار  دو  با خـ ـحـ ـصازا کـی  چـیه  هزراـبم  زا  دـیدج  هوحن  نیا  يارب  (ص )  ربماـیپ دـش  لیدـبت  يراـصناب  هلهاـب  ـ مو
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هبخن ناگدیزگرب  نامه  یناسک  نینچودشاب  هتـشاد  هانگو  يدـیلپ  ره  زا  كاپو  ملاس  یبلق  هک  نیا  رگم  دور  یمن  شیپ  هب  یـسک  یتیعقوم 
ناگ هبخن  نیا  سپ  دنـشاب . نیمز  يور  مدرم  نیرتهب  مدرم  نآ  هک  دنچ  ره  دـنا , كدـناو  بایمک  هشیمه  مدرم  نایم  رد  اهنیا  دـننامو  دـنا ,

, رفک زج  اهنآ  زا  دومرف , هلداـجمو  ثحب  هویـش  نیرتهب  هب  يراـصن  ياـملع  اـب  (ص )  رب ـ ما ـتـی کـه پـیـ قو دنتـسه ؟  یناـسک  هچ  هدـیزگرب 
سپسو هدومن  تو  ـ عد ار  دو  دارفا خـ کی  ره  هک  تروص  نیدب  هدنامن ,  ادخ  هب  لسوتو  هلهابم  زج  یهاررگیدو  دیدن , یشکرسو  نایصع 

نم كءاج  ام  دعب  نم  هیف  کجاح  نمف   : ) لزا شـد ـه نـ نو ـنـگـ یا یهلا  نامرف  هک  دوب  اجنیا  رد  دنهاوخب .  نایوگغورد  يارب  ار  ادخ  تنعل 
هاگره (( , 113  ( )) نیبذاکلا یلع  هّللا  تنعل  لعجنف  لهتبن  مث  مکـسفناو  انـسفناو  مکءاسنوانءاس  ـ نو مکءانباو  انءانبا  عدـن  اولاعت  لقف  ملعلا 

مه امـش  هدرک  تو  ـ عد ار  دوخ  نادنزرف  ام  دـیئایب  وگب : اهنآ  هب  دـنزیخرب  زیتسو  هجاحم  هبوت  اب  یناسک  دیـسر  وت  هب  ملع  زا  هچ  ـ نآ زا  دـعب 
, دوخ سوفن  زا  مه  امش  مین  تو مـی کـ ـ عد دو  سو خـ زا نـفـ ام  ار , دوخ  نانز  زینامش  هدومن  توعد  ار  شیوخ  نانز  ام  ار , دوخ  نادنزرف 

هلـصیف اهنآ  دربن  ات  دنتفریذپ  ار  ربمایپ  دیدج  داهنـشیپ  نیا  اه  شی  ـ ـش کـ میهدرارق .  نایوگغورد  رب  ار  دنوادخ  تنعلو  هدومن  هلهابم  سپس 
, دندمآ درگ  اجنآ  رد  دایز  یتیعمج  دیـسر , رـس  زور  نآودـندر  دو جـمـع کـ ـ عو زور مـ يار  ار بـ دو  ناکیدزن خـ اه  شیـشک  هاگنآ  دـبای ,

هّللا لوسر  هاگنآ  دمآ , ـد  هاو اهنآ خـ يوس  هب  شیوخ  نارـسمهو  باحـصا  زا  یعمج  اب  ربمایپ  دندرک  یم  لایخ  هدمآ  شیپ  هب  نایحیـس  مـ
نیـسح ناشیا ,  تسار  فرط  رد  نسح  تیب ,  لها  زا  ـک  چو یهورگ کـ اب  هارمه  دمآ  یم  شیپ  هب  راوتـسا  ییاهماگ  اب  , دـش رهاظ  (ص ) 

يور داتفا , اهنآ  مادنا  رب  هزرل  دندید  ار  ینارون  ياه  تروص  نیا  اه  ینارـصن  ـتـی  قو ـد .  ندو رـس بـ تشپ  مه  ارهزو  یلع  پچ ,  فرط  رد 
اب یـسک  رگا  هک  منیب  یم  ییاه  هفایق  داد : باوج  فقـسا  یبای ؟  یم  هنوگچ  ار  راک  هثراح ,  اـبا  يا  دـنتفگ : هدرکدوخ  گرزب  فقـسا  هب 
ار ناشیا  تلاح  نیا  فقسا  یتقو  دش , ربارب  دنچ  اهنآ  تشحو  دومن . دهاوخ  نینچ  دنک , رب  اج  زا  ار  یهوک  دهاوخب  ادخزا  اهنآ  هب  لسوت 
ـر گا ـنـد  گو ـ ـس حیـسم  قح  هب  دـیآ , رب  اـهنآ  زا  هچ  تسا  رظتنم  هدرب ,  ـالاب  ار  دوخ  تسد  ود  دـمحم  هنوگچ  دـینیب  یمن  ـا  یآ تفگدـید : 

ینیشن بقع  دنتفرگ  میمصت  هاگ  ـ نآ (( . 114  )) دوخ لام  هب  هنو  میدرگ  یم  رب  شیوخ  لها  هب  هن  ام  دوش , جراـخ  وا  نا  ـ هد زا  يا  کـلـمـه 
نآ تسناوـت  (ص )  ربماـی ـن پـنـج تـن پـ یا ـط  ـسو يرآ تـ ـد .  ند ـ ـش هـیزج  تـخادرپو  تـلذ  هـب  یـضارو  , دـنیوگ كرت  ار  هلهاـبمو  هدرک 
رد نم  ناج  هک  نآ  هب  دنگوس  دومرف : ص )   ) هّللا لوسر  هراب  نیا  ردو  دـنادرگ .  رب  يراوخو  تلذ  اب  ار  اهنآو  هداد  تسکـش  ار  نایحیـسم 

هدش كوخو  نو  هب مـیـمـ لیدبت  اهنآ  دوبن  دنوادخ  شـشخب  رگاو  دوب  ندـمآ  دورف  لاح  رد  نارجن  لها  رب  یهلا  باذـع  تسا ,  وا  تسد 
لاسو هتخاس  نک  هشیر  ار  تخرد  يور  هدنر  شا حـتـی پـ یلاهاو  نارجن  دنوادخ  سپـس  دـش , یم  شتآ  زا  رپ  دـندوب  نآ  رد  هک  یتشدو 

مرـضاو ریزانخو , ةدرق  اوخـسمل  هوفع  الولو  نارجن ,  لها  یلع  یلدت  باذعلا  نا  هدیب ,  یـسفن  يذـلاو   , ] تشذـگ یمن  ینارـصن  چـیه  رب 
هب اهنت  (ص )  ربمایپ ارچ  یلو  مهلک .  يراصنلا  یلع  لوحلا  لاحامو  رجشلا  یلع  ریطلا  یتح  هلهاو  نارجن  هّللا  لصاتسالو  اران  يداولا  مهیلع 

سپ مدرم  نیرت  هجوم  تیب  لها  تسا :  هلمج  کی  رد  لاؤس  نیا  باو  جـ درواین ؟  ار  دوخ  نارـسمهو  باحـصاو  هدرک  افتکا  نت  جـنپ  نیا 
تیب لها  يارب  دنوادخ  هک  ار  ییالاو  تافـص  نینچ  تسا  هتـسناوتن  اهنآریغ  سکچیه  دنا .  شیالآ  یبو  كاپو  دنتـسه  ادخ  دزن  ربمایپ  زا 

ار تما  هجو  ـه تـ نو هیآ چـگـ نیا  روتـسد  يارجا  رد  ص )   ) هّللا لوسر  هک  مینیب  یم  اذلو  دروآ .  تسدـب  تسا  هدرک  رکذ  ریهط  ـه تـ یآ رد 
ترـضح رب  ار  نامنانز  انءاسن : نیـسحو ,  نس  ـه بـر حـ یآرد ار  نامنادـنزرف  انءانبا : هملکو  هدومن ,  بلج  تیب  لها  تلزنمو  ماـقم  يوس  هب 

سپ دـشاب , دـناوت  یمن  نادـنزرفو  نانز  ءزج   ( ع  ) یلع ماما  اریز  تسا ,  هداد  قیبطت  ع )   ) رب عـلـی ار  نامـسوفن  انـسفناو :  ( (ع ارهز همطاـف 
توعد تروص  نیا  رد  دوب , ییاهنت  هب  ربمایپ  دوخ  صوصخم  سوفن  هملک  رگا  هکنیا  هوـالع  هب  دـشاب , دـیاب  نامـسوفن  هملک  ءزج  املـسم 

رظن رد  ار  (ص )  ربمایپ نخـس  نیا  بلطم  نیا  دییات  ياربو  دنک . ..!؟  یم  توعد  ار  دوخ  هنوگ  نا چـ ـ ـش ـ یا تشادن .  یتسرد  يانعم  ندرک 
زا مدرم  هیقبو  هدوب  ساساو )  لصا  کی   ) تخرد کی  زا  یلعو  نم   : ) یتش رجش  نم  سانلا  رئاسو  ةدحاو  ةرجش  نم  یلعو  انا  میر :  بـگـیـ
رب تیـالوو  يربـهر  قح  زا  ربماـیپ  هچنآ  دـیاب  نیارباـنب  تسا ,  (ص )  ربماـیپ سفن  ع )   ) یلع ماـما  ـر  گا پـس  دـنارگید .) قرفتم  ناـتخرد 

ملسمو يراخب  هک  یثیدح  رد  ص )   ) هّللا لوسر  هک  هنوگنامه  تسا  توبن  ماقم  مه  نآ  ماقم ,  کی  رگمدشاب  هتشاد  زین  وا  دراد  نیملـسم 
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تبسن وت  تلزنم  یلع ,  يا   :) يدعب ـه ال نـبـی  نا الا  ـی  ـسو نوراه مـن مـ ۀلزنمب  ینم  تنا  یلع  ای  تسا :  هدومرف  نایب  دنا  هدروآ  ار  نآ  زین 
رد هیآ ,  نیا  هب  ام  لالدتـسا  هتب  ـ لا (( . 115  ( )) تسین نم  زا  سپ  يربمایپ  هکنیا  زج  تسا ,  یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  تلزنم  دـننام  نم  هب 

نیا لوزن  رد  يرظن  فالتخا  چی  ار شـکـر مـی کـنـیـم کـه هـ اد  خـ دنتـسه . یناسک  هچ  تیب  لها  هک  دوب  نیا  نایب  رد  هکلب  دوبن  هراب  نیا 
تیاور ع )   ) یلع لئاضف  باب  رد  ود  ره  يذمرتو  ملسم  دراد . دوجو  هنیمز  نیا  رد  زین  یثیداحاورابخاو  تسین .  اسک  باحـصا  هرابرد  هیآ 

 (, ص  ) هّللا لوسر  انءاسنو ,)... مکءانباو  انءانبا  عدناولاعت  لقف  : ) دـش لزان  هیآ  نیا  یتقو کـه  تفگ :  صاقو  یبا  نب  دعـس   : هک دـنا  هدرک 
رب ینبم  ربمایپ  شیاـمرف  (( . 116 [ )) دنتـسه اهنیا  نم  لـها  ایادـخ   ] یلها ءـالوه  مهللا  تفگو :  تساوخ  ار  نیـسحو  نسح   , همطاـف یلع , 

. دنارفن راهچ  نیا  هب  رصحنم  تیب  لها  هک  تسا  نیا  هدنهد  ناشندنتسه  نم  لها  اهنیا  هکنیا 

نآرق رد  ع )   ) یلع تیالو  مجنپ :  لصف 

1 نآرق رد  ع )   ) یلع تیالو 

اب رگید  یفرط  زاو  مدوـب  ریگرد  دوـخ  نادـجواب  یفرط  زا  متـشاد ,  يداـیز  یناورو  يرکف  شـالت  هب  زاـین  لوا  رد بـحـث  یئاـهن :  شـالت 
يریگ هجیتن  نآ  رد  یلو  منک  کش  دی  ـ شرو دوجورد خـ دوب  نکمم  هک  مدش  عناق  يروط  هکنآ  ات  هاگـشناد ,  رد  شیوخدیتاساو  ناتـسود 

دوخ نیدو  هدرک  يوریپ  ع )   ) تیب لها  زا  تسا  بجاو  دو کـه بـر مـا  ـن بـ یا ـد  ـش هتفگ  هک  هنوگنامه  لـصاح  هجیتنو   , مدرک یمن  کـش 
صخـشم ار  دوـخ  عـضو  اـقیقد  متـسناوت  یمن  تدـم  نیا  رد  هک  ناـمز  زا  یتدـم  يارب  نم  ياـهرواب  نیلوادوـب  نـیا  مـیریگب .  اـهنآ  زا  ار 

هداوناـخ دارفا  ناتـسود ,   , موش عیـشت  بهذـم  وریپ  هک  درک  یم  مکح  نم  هب  منادـجو  دـنچره  منک ,  باـختنا  شیوـخ  يار  ـبـی بـ هذ ـ مو
میمصت زونه  نم  دنچره  دندرک , یم  ادص  ینیمخ !  ای  یعیش  ارم  اهنآ  زا  يرایـسب  دندروآ , یمرامـشب  هعیـش  ارم  یگمه  زین  اهیـسالکمهو 

یم هسوسوو  هدرک  یهن  ارم  اه  يدب  هب  هدننک  راداو  هراما  سفن  یلو  متـشادن  مدوب  هدی  ـ ـسر ناد  هچنآ بـ رد  یکـش  مدوب ,  هتفرگن  ار  دوخ 
وت هدـیقع  زا  رود  هک  يا  هعماـج  نیا  اـب  درک  یهاوخ  ـه  چو يا !؟  هدـید  نآ  رب  ار  تناردـپ  هک  ینک  یم  كرت  ار  ینید  هنوگچ  هک :  درک 

تلفغ نیملسم  مومع  هکلب  دنا !؟  هدرک  تلفغ  نآ  زا  املع  ناگرزب  ایآ  یـشاب !؟  هد  ـیـ ـسر قیاقح  نیا  هب  هک  یتسه  هک  وتالـصا  تسار !؟ 
هب منادجوو  لقع  یهاگو  دنتشاد ,!  یم  او  توکس  هب  ارمو  هدش  بلاغ  نم  رب  الومعم  هک  رگید  کیکشتو  لاؤس  ناراز  ـ هو دنا ...!؟  هدرک 

یسنوم هن  يرارف ,  هار  هن  داد , یم  جنرارم  يرکف  یگناگودو  یحور  ياهشنت  دمو , رزجو  شکمـشک  وحن  نیمه  هبو  دندمآ . .. یم  هوتس 
ـنـد, هد تاجن  تیعـضو  نیا  زا  ارمدـنناوتب  اهنیا  دـیاش  دـننک , یم  در  ار  هعیـش  هک  متفر  ییاه  باـت  لا کـ ـبـ ند بـه  يراـی .  هنو  یتسود  هن  , 

اریز درک , زاین  یب  اهباتک  نیا  يروآ  عمج  زا  ارم  تیباهو  هکنیا  بلاج  تسا .  هدوب  یفخم  نم  رب  هک  دنزاس  نشور  نم  يارب  ار  یقئاق  ـ حو
انو رت  هدیچیپ  نم  لکشم  اهنآ  یسررب  زا  ـی پـس  لو درک . یم  هیهت  میارب  متـساوخ  یم  هک  ار  یباتک  ره  نامیاتـسور  دجـسم  تعامج  ماما 
بس دوب  اهنآ  رد  هچنآ  دندوب , یهت  هنافرط  یبو  یقطنم  ثحب  زا  ـهـا  نآ ـتـم ,  فا ـهـا نـیـ نآ رد  ار  دوخ  هتـشگ  مگ  اریز  دشرتشیب , نم  یمارآ 
فر زا بـر طـ یلو پـس  درک , داجیا  نم  يور  شیپ  ار  یباجح  راک  يادتبا  رد  هک  غورد  ياه  تمهت  زا  يا  هعوم  ـجـ مودو ازـسانو بـ نعل  , 

ثحب همادا  رب  میمـصت  نآ  زا  پـس  تسارت .  تسـس  مه  توبکنع  ياهرات  زا  اهنیا  هک  دـش  نشور  نم  يارب  اهنآ , یتاغیلبت  تاریثات  ندرک 
حضاو يرو  ند حـقـیـقـت بـه طـ ـ ید ـیـد  ما ـه  بو ـتـم ,  شاد روا  مدو بـ هدیسر بـ نادب  لوا  ثحب  رد  هک  يا  هجیتن  هب  تبـسن  دنچ  ره  هتفرگ , 
تماما رد  تحارـص  هک  ع )   ) یلع ماما  تیـالو  لـیالد  هنیمز  ردو  مدرک  هزراـبم  شیوخ  سفن  ياـه  هسوسو  اـب  هار  نیا  رد  رت  نشورو  رت 

یلعو دـیناسر  یم  بولطم  ـن  یا هب  ارم  هک  متـشاد  دوخ  نهذ  رد  لیالد  زا  يا  هعومجم  هناتخبـشوخ  مدومن .  قیقحت  هب  عورـش  دراد  ناشیا 
ینس ایآ  هکدشاب  راک  هلـصیف  قیقحت ,  نیا  متـساوخ  مـی  ـم ,  لا ـ ـس بلقو  تسرد  لقع  هدنراد  ناسنا  ره  يارب  لیالد  نیا  ندوب  یفاک  مغر 

ریغ يا  هجیتن  هب  قیقحت  زا  بـعـد  مشاب ؟  ع )   ) یلع تماما  هب  دـقتعمو  هدـش  هعیـشایو  مشاب  نامثعو  رمع  رکبوبا , تفالخ  هب  دـقتعمو  منامب 
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ار ع )   ) نینمؤملاریما تماماراکـشآ  الماکو  تحارـص  هب  لقع  ای  لقن  هار  زا  هک  ار  یلیالد  دادعت  ما  هتـسناوتن  نونکات  نم  مدیـسر !  هرظتنم 
لص ـن فـ یا رد  ـچـه  نآ دراد . ینالوط  تامدقم  هب  زاین  رگید  یضعبو  تسا  حضاو  الماک  لیالد  نیا  زا  یضعب  هک  مرامشب ,  دراد  یم  مالعا 

حرـش زا  سپرـصتخم  نیا  هک  مدـقتعم  اریز  دوش , قیوشت  تقیقح  هدـنیوجو  هدـش  هاـتوک  نخـس  اـت  كدـنا ,  تسا  يا  هدـیزگ  مروآ  یم 
ةاکزلا نوتؤیو  ةالـصلا  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلاو  هلوسرو  هّللا  ـیـکـم  لو ـمـا  نا  : ) ـفـه یر ـ ـش ـه  یآ تیالو :  هیآ  ( 1 : ) دشاب یفاک  حیضوتو 

هک اهنآ  دنا , هدروآ  نامیا  هک  اهنآو  وا  ربمایپو  تساادخ  اهنت  امش  رب  ـ هرو ـت  سر ـ پر ـ ـس  , ـعـظـیـم لا هّللا  قد  ـ ـص (( 117  ( )) نو ـعـ کار مهو 
نینمؤملاریما تماماو  تیالو  ینشور  هب  هیآ  نیا  هیآ :  نیا  هب  لالدتـسا  هجو  دنزادرپ . یم  تاکز  عوکر  لاح  ردو  دنراد , یم  اپ  رب  ار  زامن 

( دـنزادرپ یم  تاکز  عوکر  لاـحردو  دـنراد  یم  ار بـر پـا  زا  ـهـا کـه نـمـ نآ  ) زا روظنم  دوش  تباـث  هکنآ  طرـش  هب  دـنک  یم  ناـیب  ار  (ع ) 
يذـخم تسا .  رتراوازـسوا  هب  ناسنا  دوخ  زا  هک  تسا  یـسک  يانعم  هب  یلو  هملک  هک  دوش  تباث  نینچمه  تسا ,  ع )   ) یلع ماـما  صخش 

هدـش لقن  ینـسو ـ  هعیـش  فرط  ود  زا  رتاوتم  روط  هب  تایاورو  هدـش  هئارا  یفلتخم  لیالد  تسا :  ع )   ) یلع هرابرد  هیآ  دـنک  یم  تباث  هک 
لزان (ص )  ربمایپرب ع )   ) یلع ماما  ناش  رد  داد , هقدـص  عوکر  لاح  رد  ار  دوخرتشگنا  یلع  هک  یماگن  ـه هـ یآ ـن  یا ـنـکـه  یا رب  ینبم  تسا 
فلا دننام : دنا  هدرک  لقن  وا  زا  ظافح  زا  يا  هدـع  يرافغ :  رذوبا  1 ـ  هلمج :  زا  دنا  هدرک  لقن  هباحـص  زا  یعمج  ار  ربخ  نیا  تسا .  هدش 
دهاوش  ) رد یناکـسح  مکاـح  گرزب  ظـفاح  ب ـ  نآرقلا .)  ریـسفت  نع  ناـیبلاو  فشکلا   ) ریـسفت رد  یبلعث  میهاربا  نب  دـمحا  قاحـسا  وبا 

ج1 فاشلا )  فاکلا   ) رد ینالقـسع  رجح  نبا  ظفاح  د  ص 18 . ةرکذت )   ) رد يزوج  نبا  طبـس  ج  توریب .  پاچ  ج1 ص 177 لیزنتلا ) 
پاچ ص 177  ج1  لـیزنتلا )  دـهاوش   ) رد یناکـسح  ـظ  فا حـ دو : ـ ــسالا داد بـن  مـقـ 2 ـ  ثیدـح .  ظافحو  نیثدـحم  رگیدو  .... ص 649
لقن وا  زا  ناـگرزب  زا  یعمج  ص .))   ) هّللا لوسر  مـالغ   ) یطبق عفار  وـبا  3 ـ  تسا .  هدرک  لـقن  وا  زا  ار  نآ  يدوـمحم ,  قـیقحت  هب  توریب 

ج ج3 ص 104 . روثنملا ) ردلا   ) رد یطویـس  نیدلا  لالج  ظفاح  ب ـ  لئاضفلا .)   ) باتک رد  هیودرم  نبا  ظفاح  فلا  هلمج :  زا  دـنا  هدرک 
ثدحم فلا  دنا : هدرک  لقن  دارفا  نیا  ار  وا  تیاور  رسای : نب  رامع  4 ـ  نارگیدو ..  ... ج1 ص 305 لامعلا )  زنک   ) رد يدنه  یقتم  ثدحم 

 ( لیزنتلا دـهاوش   ) رد یناکـسح  مکاح  ظفاح , ج ـ  لئاضفلا .)   ) رد هیودرم  نب  رکب  وبا  ظفاح  ب ـ  طیـسولا .) مجعملا   ) رد یناربط  گرزب 
نب یلع  نینمؤملاریما  5 ـ  هیودرم .  نباو  یناربط  زا  لقن  هب  ج1 ص 649  فاشلا )  فاکلا   ) رد ینالقسع  رجح  نبا  ظفاح  د  ج1 ص 173 .

پاچ ص 102  ثیدـحلا )  مولع  ۀـفرعم   ) باتک رد  گرزب  ظفاح  يروباشین ,  مکاح  فلا  تسا :  هدرک  لقن  ناشیا  زا  هک  ع :)   ) بلاط یبا 
نبا ظفاح  د  ص 187 . بقانملا )   ) رد یمزراوخ  یفنح  ظـفاح  ج  ص 311 . بقانملا )   ) رد یعفاش  یلزاـغم  نبا  هیقف  ب  لاس 1973 . رصم 
پاچ ج2 ص 357  ۀـیاهنلاو )  ۀـیادبلا   ) رد یقـشمد  ریثک  نبا  ه  يدومحم .  قیقحت  هب  ص 409  ج2  قشمد )  خیرات   ) رد یقـشمد  رکاسع 

زنک  ) رد يدنه  یقتم  ثدحم  ز  ج2 ص 649 . فاشکلا )  ثیداحا  جیرخت  یف  فاشلا  فاکلا   ) رد ینالقـسع  رجح  نبا  ظفاح  و  توریب . 
زا ص 128  بقانملا )  ) رد دـیؤم  رکب  وبا  ظفاح  مزراوخ  بیطخ  صاع :  نب  ورمع  6 ـ  ع .)   ) یلع لئاضف  باب  رد  ج15 ص 146  لامعلا ) 
وا زا  ج2 ص 227  هرضنلا )  ضایرلا   ) ردو ص 102 یبقعلا )  رئاخذ   ) رد يربط  نیدلا  بحم  مالس :  نب  هّللادب  عـ 7 ـ  تسا .  هدرک  لقن  يو 

ج2 فارـشالا )  باسنا   ) رد يرذالب  ییحی  نب  دمحا  فلا  دنا : هدرک  لقن  وا  زا  دارفا  نیا  هک  سابع :  نب  هّللادـبع  8 ـ  تسا .  هدرک  تیاور 
ج1 ص لیزنتلا )  دهاوش   ) رد یناکسح  مکاح  ج  ص 133 . لوزنلا )  بابسا   ) رد يدحاو  ب  يدومحم .  قیقحت  هب  توریب  پاچ  ص 150

جیرخت یف  فاـشلا  فاـکلا   ) رد ینالقـسع  رجح  نبا  ظـفاح  ه  يدوبهب .  قیقحت  هب  ص 311  بقاـنملا )   ) رد یعفاـش  یلزاـغم  نبا  د  . 180
مکاـح دـنا  هدرک  لـقن  يو  زا  هک  یناـسک  يراـصنا :  هّللادـبع  نب  رباـج  9 ـ  یطویـس .  نیدـلا  لالج  و  رـصم . پاچ  فاـشکلا )  ثیداـحا 
ظفاـح فـلا  تسا :  هدرک  لـقن  وا  زا  هک  هّللا ,)  لوـسر  مداـخ   ) کـلام نـب  سنا  10 ـ  ص 174 . لیزنتلا ج1  دـهاوش  رد  تسا  یناکـسح 

زا ج1 ص 187 188 .  ( نیطمـسلا دئارف   ) رد یناسارخ  ینیوج  يومح  گرزب  ثدـحم  ب  ج1 ص 165 . لیزنتلا )  دهاوش   ) رد یناکـسح 
یناکس ـم حـ کا ـ حو هدو  ـی بـ نالو یتیاور طـ هک  مینک ,  یم  باختناار  هنع  هّللا  یـضر  يرافغ  رذوبا  تیاور  تیاور ,  ـن هـمـه  یا عو  مـجـمـ

ارم هک  ره  مدرم ,  يا  تفگ :  هنع  هّللا  یـضر  يرافغ  رذوبا  تسا :  هدرک  لقن  ناشیا  زا  توریب  پاچ  رد ج1 ص 177 178  دنتسمروط  هب 
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شوگ ود  نیا  اب  (ص )  ربمایپ زا  متـسه  يرافغ  رذوبا   , يردـب هدانج  نب  بدـنج  نم  هک  دـنادب  تخانـشن  هک  رهو  تخانـش ,  هک  تخاـنش 
روصنم هرفک ,  ـ لا لتاق  هرربلا ,  دئاق  یلع  دومرف : یموا  هک  دنوش , روک  هن  رگو  مدید  مشچ  ود  نیا  اب  ار  ناشیاو  دـنوشر  هن کـ رگو  مدـینش 

كرت ار  وا  هک  ره  دوش  لیلذو  دنک  يرای  اروا  هک  ره  دوش  يرای  تسا ,  نارفاک  لتاقو  ناکین  ربهر  یلع  هلذـخ :  نم  لوذـخمو  هرـصن  نم 
يزیچ ودـب  یـسک  یلو  درک , کمک  ياضاقت  دجـسم  رد  ییادـگ  مدروآ ,  اجب  ص )   ) هّللا لوسر  اب  ار  رهظزامن  اـهزور  زا  يزور  دـنک , 
کمک ياضاقت  ص )   ) هّللا لوسردجسم  رد  نم  هک  شاب  دهاش  وت  ایادخ  تفگ :  هدرک ,  دنلب  نامـسآ  هب  ار  دوخ  تسد  هراچیب  نآ  دادن ,

اد گـ در , هرا کـ ـ ـشا يو  دوب بـه  نآ  رد  يرتشگنا  هک  کچوک  تشگنا  اب  دوب , عوکر  لاـح  رد  ع )   ) یلع . دادـن يزیچ  نم  هب  یـسک  درک ,
درک مامت  ارزاـمن  (ص )  ربماـیپ یتقو  دـید .  ار مـی  هر  نیا مـنـظـ (ص )  ربماـیپ هک  یلاـح  رد   , تفرگ ناـشیا  تشگنا  زا  ار  رتشگناو  هد  ـ مآ

نمرب ارم  راک  راد , هداشگ  ارم  هنیس  اراگدرورپ  تفگ :  تشاد ,  يا  هت  ـ ساو ـ خو زا تـ ـی  ـسو مردارب مـ ایادخ  تفگ :  دومن  نامـسآ  هب  يور 
متـشپ وا  هلیـسو  هب  نوراه  مردارب  هدـب ,  رارق  نم  يارب  منادـناخ  زا  يریزو  دـنمهفب , ارم  نانخـس  ات  اـشگب  منا  ـ بز زا  هر  ـ گو نادر  ناـسآ گـ

تردارب هلیسو  هب  ار  وت  يوزاب   : ) هک ـنـ یا ـد مـبـنـی بـر  ـش لزانوا  رب  ایوگ  ینآرق  هاگنآ  نادرگ ,  کیرـش  نم  راک  رد  ار  واو  نک  مکحمار 
 , نادرگ ناسآ  نم  رب  ار  راک  راد , هداـشگ  زین  ارم  هنیـساراگدرورپ  متـسه ,  وت  هد  ـ یز ـ گر ـ بو ربماـیپ  دـمحم  نم  ایادـخ  مینک ,)  یم  مکحم 

هّللا لوسر  دنگو , ادخ سـ هب  دیوگ : یم  رذوبا  نک .  مکحم  ار  متـشپ  وا  هلیـسو  هب  ار , یلع  مردارب  هدب ,  رارق  نم  يارب  منادنا  زا خـ يریزو 
هچنآ يارب  میوگ  یم  کیربتوت  هب  دـم , يا مـحـ تفگ :  هدـش ,  لزاـن  وا  رب  ادـخ  يوس  زا  لـیئربج  هک  دوب  هدرکن  ماـمت  ار  نخـس  (ص ) 

زا تمایق  زور  ات  دومرف  روتـسد  وت  تما  هب  دنوادخ  تفگ :  لیئربج ؟  يا  تسی  نآ چـ تفگ :  (ص )  ربمایپ . دش هداد  وت  هب  تردارب  هرابرد 
مهو ةاکزلا  نوتؤیو  ةالصلا  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلاو  هلوسرو  هّللا  مکیلو  امنا  : ) دومرف لزان  وت  ربدنواد  ار خـ ـه  یآ نیاو  دننک  يوریپ  وا 

هک تسا  یلئا  ـ ـض زا فـ ـن  یا میا .  هدرک  افتکا  یکی  نیا  هب  بلطم  نایب  يارب  ام  هک  تسا  هدـمآ  ینوگانوگ  ظاـفلااب  تیاور  نیا  نوعکار .) 
دوخ نیاو  تسا  هداد  تا  ـ کز عو  ـ کر لا  رد حـ ـد  شا هدر بـ اعدا کـ هک  میبای  یمن  ار  یسک  خیراترد  تشادن .  نآ  رد  یکیرش  نینمؤملاریما 

کیکشت هیآ  نیا  رد  دنا  هدرک  یعس  یضعب  تسا .  ع )   ) نینمؤملا ریما  طقف  اجنیا  رد  روظنم  هک  تسا  نیا  رب  نشور  یلیلدو  یفاک  یتجح 
نیا زا  ار  عوکر  يانعم  یسولآ  الثم  ینعم .  یبو  یهاو  رایـسب  ییاه  هناهب  هب  مهنآ  دنربب , لاؤس  ریز  نینمؤملاریما  هب  ار  نآ  تبـسن  ات  هدرک 

تـسین هیآ  رد  يا  هنیرق  اریز  , دشاب یم  لوبق  لباق  ریغ  لیوات  نیا  هک  تسا ,  عوشخ  نآ  زا  روظنم  دـیوگ : یم  هدادرییغت  نآ  يرهاظ  يانعم 
رد يزور  مرادداـی  هب  عوـکر  فورعم  تکرح  ناـمه  ینعی  دزاـس  فرـصنم  تسا  رهاـظ  هیآ  رد  هک  دوـخ  یقیق  يا حـ زا مـعـنـ ار  نآ  هـک 
 ( ع  ) نینمؤملاریما هرابرد  هیآ  مدرک  تباث  اهنآ  يارب  هکنآ  زا  سپ  مدوب ,  ناتـسودزا  يا  هدـع  اب  هیآ  نیا  هراـبرد  ثحب  لوغـشم  هاگـشناد 

تسا هدش  تباث  ناشیا  يارب  یصقن  تروص  نیا  رد  دوش , تباث  یلع  هرابرد  هیآ  لوزن  رگا  تفرگ :  لاکـشا  هنوگنیا  اهنآ  زا  یکی  تسا , 
؟  داد ار هـم  وا  باوجو  دینش  ار  لئاس  يادص  هنوگچ  هنرگو  تسا ,  زامن  رد  وا  عوشخ  مدع  هدنهد  ناشن  نیا  تفگ :  هنوگچ ؟  متفگ :  . 

نخـس مت :  گـفـ دنوش . یمن  دوخ  فارطا  هجوتم  ادـخ , ربارب  رد  نداتـسیا  ماگنه  يوقت  اب  نارگ  تدابع  هک  تسا  فور  ـیـکـه مـعـ لا رد حـ
زا ربـخ  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  ـت .  ـسا وا  ـر  بار رد بـ زین  عوشخو  عوضخو  هدوبادـخ  يارب  زاـمن  اریز  درادـن , يدروم  هیآ  دوخ  لـیلد  هب  وـت 

حدم ماقم  رد  یلوم  هک  دـنک  یم  تلالد  حوضوب  هیآ  قایـسو  تسا  هدـش  لئاق  رازگزامن  يارب  یتیالوو  تماما  هکلب  هداد  زامن  نیا  یلوبق 
ار لاکـشا  تسا  رتـهب  يراد ,  یلع  عوشخ  رب  یلاکـشا  رگا  سپ  , دـنک یمن  یقرف  يرگید  هچ  دـشاب  هچ عـلـی  هدـنهد  هقدـص  سپ  هدوب , 

هتشاد نینمؤملاریما  تیالو  رب  تلالد  ینشور  هب  هیآ  تسا .  نیکاکش  تاکیکـشت  زا  رت  مکحم  هیآ  نیا  ـع  قاو رد  ینک .  نآرق  دوخ  هجوتم 
هک متفگ  یم  ناتسود  زا  يا  هدع  ار بـه  نخـس  نیا  متـشاد  نم  تسا .  لئاسم  نیرت  حضاو  زا  نآرق  رد  نینمؤملاریما  تیالو  تابثا  دنچ  ره 
هچ ع )   ) یلع هرابرد  ص )   ) هّللا لوسر  مینیبب  نآ  زا  لبق  مت :  گـفـ دـنک . تباث  ار  وت  ياعدا  هک  روایب  يا  هیآ   : تفگ اهنآ  زا  یکی  ناـهگان 
الا یسوم ,  نم  نوراه  ۀلزنمب  ـت مـنـی  نا تفگ :  یلع  هب  ص )   ) هّللا لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  دوخ  حیحـص  رد  يراخب  تسا .  هتفگ 
نیا زا  تسین .)  نم  زا  سپ  يربمایپ  هکنیا  زج  تسا ,  یسوم  هب  تبـسن  نوراه  تلزنم  دننام  نم  هب  وت  تبـسن  (( : ) 118  )) يدعب یبن  هنا ال 
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توـبن زج  ار  هریغو  ترازو  تفــالخ ,  تماــما ,  یلع  سپ  درادزین , ع )   ) یلع هتــشاد  نوراــه  هـچ  ره  هـک  دوـش  یم  صخــشم  تـیاور 
نوراه تیعقوم  دینکن , هلجع  متفگ :  یئوگ !؟  یم  ار  نیا  اجک  زا  دنتفگ : هتـساخ ,  رب  اج  زا  هرابکی  یگمه  دراد . نوراه  هکنانچمه  , دراد

 ( يرما یف  هکرـشاو  يرزا  هب  ددـشا  یخا  نوراـه  یلها  نم  ار  ـ یزو لـعجاو لـی   : ) تفگ یـسوم  هکنیا  هنرگم  تسیچ ؟  یـسوم  هب  تبـسن 
 . نادرگ کیرش  نم  راک  رد  ار  واو  نک  مکحم  ار  متـشپ  وا  هلیـسو  هب  ار , نوراه  مردارب   , هدب رارق  نم  يارب  منادناخ  زا  يریزو  (( : 119 ))

اهنآ دروخرب  زا  بجعت  اب  مدش ,  نانآ  يزابجلو  بصعت  هجوتم  نم  دشاب . .. يرگید  روط  هیآ  دـیاش  میا ,  هدینـشن  يزیچ  نینچ  دـن : گـفـتـ
يارب ار  هیآ  تسا ..  دوجوم  نآرق  نیا  میوش ,  ریگرد  ارچ  تفگ :  اهنآ  زا  یکی  درادن . یکش  نآ  رد  یـسک  تسا ,  حضاو  هک  نیا   : متفگ

سپ تسا ,  یئزج  هچو  هرو  ـ ـس رد چـه  هک  مدوب  هدرب  داـی  زا  ـالماک  اریز   , مدـش برطـضم  يردـق  ییوگ !!  یم  تسار  رگا  نک  ادـیپ  اـم 
نیلوا مدرک ,  زاب  یقافتا  روط  هب  ار  نآرقو  دـمحم  لآودـمحم  یلع  ـل  ـص مهللا  متفگ :  لد  ردو  هدـش  طلـسم  دوخ  رب  گنرد  يا  هظحلزا 

 (. یلها نم  اریزو  یل  لعجاو  يردص . ..  یل  حرشا  بر  : ) دوب هیآ  نیا  داتفا  نآ  رب  ممشچ  هک  يزیچ 

2 نآرق رد  ع )   ) یلع تیالو 

دوب زاب  هک  هنوگنا  ار هـمـ نآر  قـ مناوخب ,  ار  هیآ  بجعت  تدشزا  متـسناوتنو  دـش  يراج  میاه  هنوگ  رب  کشا  تفرگ ,  ار  میو  بـغـض گـلـ
تیالو رب  هّللا )...  مکیلو  امنا   ) هیآ تلالد  دـندش . هدز  تریح  یگمه  بیجع  فداـصت  نیا  زا  مدرک ,  هراـشا  هیآ  هبو  هداد  اـهنآ  تسد  هب 

: دوش یم  نینچ  نآ  يانعم  تسا ,  هدـش  لزان  ع )   ) یلع ماما  هرابرد  هیآ  هک  دـش  تباـث  لوا  ثح  رد بـ ـکـه  نآ زا  پـس  ع :)   ) نینمؤملاریما
دنکن لاکشا  یـسک  بلاط .)  یبا  نب  یلعو  وا  ربمایپو  تسادخ  اهنت  امـش  ربهرو  تسرپرـس  بلاط :  یبا  نب  یلعو  هلوسرو  هّللا  مکیلو  امنا 
يارب هیآ  نیا  رد  عـمجو  تسا ,  زیاـج  برع  ناـبز  رد  يزیچ  نینچ  ار  ـ یز تسا ؟  هدرکداـی  عـمج  هغیـص  هب  ار  رفن  کـی  دـنوادخ  ارچ  هـک 
دنتفگ هک  یناسک  (( : 120 ( )) ءاینغا نحنو  ریقف  هّللا  نا  اولاق  نیذلا   :) هیآ نیا  دننام  ـت ,  سا ناوار  نآ فـ رب  دهاوشو  هدوب ,  ندرمش  گرزب 
یبـنلا نوذؤـی  نیذ  ـ لا ـنـهـم  مو  : ) هیآ نیا  نینچمهو   , تسا بطخا  نب  یح  اـج  نیا  رد  هدـنیوگ  هـک  میدـنمتورث ,  اـمو  تـسار  اد فـقـیـ خـ

هیآ نیا  تسا ,  یشوگو  رواب  شوخوا  دنیو  ـی گـ مو ـنـد  هد رازآ مـی  ار  ربمایپ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  زا  (( : 121  ( )) نذا وه  نولوقیو 
زا دعب  يربط ج10 ص 116 .) ریسفت   , ) تسا هدش  لزان  هریـشق  نب  باتع  ایو  ثرح  نب  لتبن  ای  هلیویـس  نب  سالج  نیقفانم  زا  یکی  هرابرد 

راوازس وا  دوخ  زا  ناسنا  هب  هک  تسا  یسک  يانعم  هب  هیآ  نیا  رد  یلو  هک  تسا  دقتعم  هعی  شـ دنام . یم  یقاب  یلو  يانعم  رد  ثحب  اهنت  نیا 
بوجو هب  لئاق  هعیش  ساسا  نیا  رب  دراد . اهنآ  روما  رد  فرصت  قح  نارگید  زا  شیب  هکنآ  ینعی  نیملسم  رما  یلو  دنیوگ : یم  اهنآ  تسا , 

ره امنا )  ) ظفل اب  دـنوادخ  هک  لـیلد  نیا  هب  دراد , ار  نیملـس  رو مـ ـ ما رد  فرـصت  قح  وا  اـهنت  نوچ  تسا   ( ع  ) یلع نینمؤملاریما  زا  يوریپ 
عوکر لاـح  ردودـنراد  یم  اـپ  رب  ار  زاـمن  هک  اـهنآ   ) تسا هتفگ  شا  هراـبرد  هکنآو  شربما  ـیـ پواد زج خـ هدرک  در  اـم  يارب  ار  یلو  هنوگ 

هدر ما بـ ـد کـه نـ ـشا ییاهنآ بـ صوصخم  دـیابن  دوب  نید  ساـسا  رب  رگیدـکی  هب  تبحم  یلو )   ) هملک زا  روظنم  رگاو  دـنهد ) تاـکز مـی 
(( 122  ( )) ضعب ءاـیلوا  مهـضعب  تاـنمؤملاو  نونمؤملاو  : ) دـیامرف یمدـنوادخ  تسا ,  نینمؤم  مومع  يارب  نید  رد  تبح  ار مـ ـ یز ـد , ند شـ
هب نینمؤم  تبحم  زا  ریغ  نآ  رد  تیالو  عون  هک  دـهد  یم  ناشن  هیآ  رد  صیـصخت  سپ  دـنراد , تسود  ار  رگیدـکی  نمؤم  ناـنزو  نادرم  :

صوصخم هکلب  تسین ,  یلک  روط  هب  نینمؤم  مومع  ...( دـنراد یم  اپ  رب  زامن  هدروآ ,  ناـمیا  هک  ـی  نا ـ ـس کـ  ) زا دار  اذـلو مـ تسارگیدـکی 
يا هتشذگ  ثیداحا  هب  ار  بلط  ـن مـ یا ـر  گا دنک , یم  یفن  ار  نینمؤم  مومعو  دهد  یم  صیصخت  يانعم  هک  امنا )  ) لیلد هب  تسا  ع )   ) یلع

عوکر لاح  رد   : ) تسا هدـمآ  نآ  رد  هک  یفیـصوت  میریگ  یم  هجیتن  مینک ,  هفاضا  دـنناد  یم  ع )   ) بلاـط یبا  نب  یلع  هراـبرد  ار  هیآ  هک 
عوکر لاح  رد  هک  دوبوا  اریز  ع )   ) نینمؤملاریما زج  درادـن  ار  نآ  ياعدا  يدـحا  چـیهو  هدـشن  قب  سک مـنـطـ چـیه  رب  دـنهد ) یم  تاکز 
يانعم رییغتو  تسا  صخـشم  تکرح  نامه  عوکرو  دـنهد ,) یم  تاکز  هک  اـهنآ   ) يارب تسا  لاـح  نوعکار )  مهو   ) هلمجو داد , تاـکز 

دوخ یقیقح  يانعم  زا  ار  عوکر  هک  درادن  يا  هنیرق  چـی  ـه هـ یآ اریز  تسا  لیلد  نودـب  لیوات  یعون  دوخ  یقیقح  يانعم  نیا  ریغ  هب  عوکر 
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هتفگ نآ  زا  لبق  زامن  دوخ  اریز  دشاب  قبـس  ام  رب  فطع  دناوت  یمن  نوعکار )  مهو  ـد : نا عو  ـ کر رد  هک  اهنآو   ) نینچمهو دـیامن  فرـصنم 
هوال بـر عـ ـد .  ـشا لاح بـ دـیاب  نیاربانب  تسا ,  رارکت  یعون  هناگادـجروطب  عوکر  نتفگ  سپ  تسه ,  زین  عوکر  لماش  زاـمنو  تسا  هدـش 

لقن نیرسفم  زا  دیرجت  حراش  یجشو  قـ ـت ,  سا وا  صوصخم  هیآ  سپ  داد , تاکز  عوکر  لاح  رد  ع )   ) یلع هک  دنراد  عامجا  تما  هکنآ 
, داد هقدـص  ار  دوخ  رتشگنا  عوکر  لاح  رد  هک  یماگنه  هدـش  لزان  ع )   ) یلع هرابرد  هیآ  هکنیا  رب  دـنا  هدرک  عامجا  اـهنآ  هک  تسا  هدرک 

قح رد  هیآ  نیا  هکنیا  رب  دـنا  هدرک  عامجا  ـت  ما تسا :  هدرک  لـقن  هنوگنیا  ار  بلطم  نیا  لـئاضفلا  باـتک  رد  بوشآ  رهـش  نبا  نینچمه 
باتک رد  ینارحب  مشاهدیس  تسا ,  هدیـسررتاوت  دح  هب  بل  ـن مـطـ یا ـیـد  یا رد تـ ثیداحاو  (( , 123  )) تسا هدش  لزان  ع )   ) نینمؤملاریما

. دینک تقد  تسا  هدرک  لقن  ع )   ) یلع هرابرد  هیآ  لوزن  رب  ینبم  هعیـش  زا  ثیدح  هدزونو  تنـس  لها  زا  ثیدحراهچو  تسیب  مارملا  ۀـیاغ 
یتیالو هکل  بـ ـحـبـت ,  مو ندر  يرای کـ ینعم  هب  دـشاب  یمومع  تیالودـیابن  یلو  زا  دارم  سپ  تسا  نینمؤملاریما  صوصخم  هیآ  هک  لاح 
ضرف رگا  تسا :  هتفگ  هراب  نیا  رد  رفظم  همـالع  تسا .  فرـصت  هب  یلوا  هک  یـسک  ياـنعم  هب  تسا  رتکیدزنو  صوصخم  یعون  زا  تسا 

اب رگم  تسین  تسرد  یلعو  لوـسر  ادـخ , هب  هدـنهد  يراـی  ندرک  رـصحنم  تروـص  نیا  رد  دـشاب , هدـنهد  يراـی  یلو  زا  دارم  هک  مـینک 
اهنآ یعامتجا  نوؤش  رد  فرـصتو  یتیالو  روما  هب  مایق  لماش  نینمؤم  هب  اهنآ  ندـناسر  يرای   : ) هکنآ لوا  ودزا جـهـت .  هظحـالم یـکـی 

يرای لباقم  رد  نینمؤم  هب  نارگید  ندناسر  يرای   ) هک تسا  نیا  رگید  تهج  ددرگ ,) یم  رب  رظن  دروم  يانعم  هب  تلاح  نیا  رد  هک  دـشاب 
پـس (( . 124  ( )) تسا نینمؤم  لماک  يرای  تماما ,  مزاول  زا  اریز  میسر  یم  بولطم  هب  زین  تلاح  نیا  رد  هک  دیاین , رامـش  هب  يزیچ  اهنآ 

تـسا فرـصت  قح  ین  ـمـعـ بو هدوب  تیالو  خنـس  کی  زا  ع ))   ) یلع ) دـنا هدروآ  نامیا  هک  ییاهنآو  لوسرو  ادـخ  تیـالو  هک  دـش  تباـث 
یلو تسا  راک  رد  يدـمع  یماهبا  دـشابن  یکی  ـر مـعـنـی  گا سپ   , تسا هدـش  هدافتـسا  هس  ره  يارب  ظفل  کی  هک  تسا  نیا  نآ  رب  لیلدو 
يارب هک  دوب  نیا  رتهب  دوب , رظن  دروم  نینمؤم  تیالو  يارب  يرگید  يانعم  رگا  نیاربانب  دن , هارمگ نـمـی کـ زگره  ار  دوخ  ناگدنبدنوادخ 

تعاطا ار  ادخ  (( : 125  ( )) لوسر ـ لا اوعیطاو  هّللا  اوعیطا   ) هیآ رد  هک  هنوگنامه  دش , یم  رارکت  نینمؤم  يار  ـت بـ یالو ما کـلـمـه  ـهـ با ـع  فر
نیقتم ماما  هک  تسا  یـسک  اهنت  نینمؤملاریما  هک  میریگ  یم  هجیتن  ورنیا  زا  تسا ,  هدش  رارکت  تعاطا  هب  رما  دینک  تعاطاار  ربمایپو  دینک 
کیلا لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  : ) دـیامرف ـد مـی  نواد خـ دراد : یم  مالعا  تحارـص  هب  ار  تیـالو  غیلبت  هیآ  ( 2  . ) تسا نینمؤـم  رما  یلوو 

هدـش لزان  وت  رب  تراگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  ربمایپ , يا  (( , 126  ( )) سانلا نم  کمـصعی  هّللاو  هتلاسر  تغلب  امف  لعفت  مل  ناو  کبر  نم 
. دراد یم  هاگن  مدرم  یلامتحا )  ياهرطخ   ) زا ار  وت  دنوادخو  يا ,  هدادـن  ماجنا  ار  وا  تلاسر  ینکن  رگاو   , ناسرب مدر )  هب مـ  ) الماک تسا 

نادب ملـسم  حیحـص  رد  مقرا  نب  دیز  ثیدح  رد  البق  هک  هنوگنامه  . دش لزان  ع )   ) نینمؤملاریما تلیـضف  نایب  يارب  مخریدغ  رد  هیآ  ـن  یا
ـث ید يا حـ ـهـ با هک کـتـ ره  يارب  نآ  ندوب  یهیدـبو  حوضو  رطاخ  هب  هثداح ,  نیا  هب  يا  هراشا  اـهنت  مت  ـ ـشاد رد نـظـر  اد  ـتـ با دـش . هراـشا 

بلج دوخ  هب  ارم  رظن  نیمالا )  قداـصلا  سد  ـمـهـنـ لا  ) ماـن هب  ینادوس  هدنـسیون  کـی  یلو  مشاـب ,  هتـشاد  دـن  لا مـی کـ ـبـ ند ار  ـخ  یرا ـ تو
ـه ثدا ـن حـ یا ـع  قاو رد  تسا :  نینچ  وا  نانخس  هلمج  زا  دنک .  یم  در  ار  اهنآو  هدرک  هلمح  هعیش  رب  ربخ ) رخآ   ) ینادوس هلجم  رد  وا  درک ,

تسا عیشت  بهذم  ساسا  هک  هناسفا )   ) نیا هک  تسا  هعیش  ياملع  تداع  نیاو  دنا . .. هدرک  لقن  مخ  ریدغ  هرابرد  هعیش  ياهبات  يا کـه کـ
ما ـ ما ـمـنـی بـا  ـشد هدنهد  ناشن  ای  تسا !  خیراتو  ثیدـح  هب  تبـسن  ینادان  هدـنهد  ناشن  نخـس  ـن  یا ـا  یآ ـم  ناد مـن نـمـی  دـننک . لقن  ار 

. دـشاب هدرکن  لقن  ار  نآ  هک  تسین  یخیرات  باتک  چـیهو  هدوب  نشور  رایـسب  هثداح  نیا  اریز  تسا ؟  ناـشیا  لـیاضف  راـک  ـ ناو ع )   ) عـلـی
رهو ددنبب  ار  دوخ  مشچ  هک  تسا  هدادن  تمحز  دوخ  هب  رادقم  نیا  وا  هک  تسا  ـح  ـضاو تسا !؟  هدـیدن  ار  نآ  سدـنهم  نیا  هنوگچ  سپ 
دراد قح  هاگنآ  دـیدن , نآ  رد  ار  تیاور  نیا  رگا  دـنز , قرو  ار  نآ  سپـس  درادرب , ار  تنـس  لها  ياـهباتک  زا  خـیرات  اـی  ثیدـح  باـتک 

 . همانب  ( هناسفا  ) ار نآو  هداد  تبسن  هعیش  ياهباتک  هب  ار  تیاور 

یمالسا ذخم  رد  ریدغ 
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, دـسر یم  رفن  هدو  دـصک  هب یـ دـنا  هدرک  لقن  ار  نآ  هک  يا  هباحـصدادعتو  دراد  ار  رتاوت  نیرتـالاب  هک  تسا  یثیداـحا  زا  ریدـغ  ـث  ید حـ
هدرب مان  دنا  هدرک  لقن  اهنآ  زا  ار  ثیدح  هک  ییاه  ـ با اب کـتـ هارمه  ار  هباحص  نیا  یلا ص 61  ج1 ص 14  ریدغلا )  ) باتک رد  ینیما  همالع 

ثیدح نایوار  دادـعت  دوش . یم  ینالوط  مینک  رکذار  دـنا  هدرک  تیاور  اهنآ  زا  هک  تنـس  لها  ياهباتکو  اهنآ  مان  میهاوخبرگا  هک  تسا , 
هک تسا ,  هدش  لقن  رتاوت  هب  ریدغ  ثیدح  ینامز  رد هـر مـقـطـع  دنارفن . راهچو  داتشه  یلا 72 , ریدغلا ص 62  لقن  قبط  نیعبات  زا  ریدغ 

. دنا هدرک  حرطم  ار  ثیدح  نیا  تنـس  لها  باتک  نارازه  هفاضا  هب  دـنارفن  يرجه 360  مهدراهچ  نرق  ات  مود ,  نرق  زا  نآ  نایواردادـعت 
قرط زا  ریدغ  نایوار  دادـعت  هک  یلاح  رد  تسا ,  یعیـش  هناسفا  کی  نیا  دـیوگب  هک  دـهد  یم  هزاجا  دوخ  هب  هدنـسیون  نیا  هنوگ  پـس چـ

داد قیقحتو  یهاگآ  نودـب  هک  تسا ,  اهداوس  اـب  همین  راـک  لاکـشا  نیا  یلو  تسا !  تنـس  لـها  هار  زا  نآ  ناـیوار  فصن  زا  رتمک  هعیش 
هب دنراد , یم  مالعا  ار  ریدغ  ثیدـح  تحـص  هک  دنتـسه  نیرخاتموامدـق  زا  اهنآ  ـقـیـن  ثو ـ مو ـنـت  ـس ـل  ها ياملع  نیا  دـنهد , یم  نخس 

یلعف هالوم  تنک  نم   ) ثیدح اماو  دـیوگ : یم  يراخب  حیحـص  حراش  ینالقـسع  رج  ـن حـ با 1 ـ  مینک :  یم  لقن  هنومن  دـنچ  لاـثم  ناونع 
عمج یلقتسم  باتکرد  ار  اهنآ  هدقع  نبا  هک  تسا ,  يدایز  رایسب  قرط  يارادو  دنا  هدرک  تیاور  یئاسنو  يذمرت  ار  ثیدح  ـن  یا هالوم ,) 

یف ۀـیالولا   ) باـتک هدرک ,  هراـشا  نآ  هب  رجح  نبا  هک  ـی  با کـتـ (( . 127  )) دنـشاب یم  نسح  ای  حیحـص  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  هدرک  يروآ 
نبا لاس 333 .  يافوتم  هدقع ,  نبا  هب  فورعم  ظفاح   , تسا ینادمه  دیعـس  نب  دمحم  نب  دمحا  سابع  یبا  فیلات  ریدغلا , ) ثیدح  قرط 

 ( بیذهتلا ـب  یذ تـهـ  ) باتک رد  رگید  ياج  کی  ینالقـسع  دنا .  هدرک  لقن  رایـسب  وا  زا  ینالقـسع  ـن حـجـر  باو ـه )  با ـغـ لاد ـ ـسا  ) رد ریثا 
عمج رد  یعـسو  هدرک  حیحـصت  ار  ثیدـح  هد ,  نبا عـقـ سابعلا  وبا  دـیوگ : یم  هدرک  دای  وا  زا  ریدـغ  ثیدـحرکذ  زا  سپ  ص 337  ج7 
تبث رد  زین  هیمیت  نبا  دروآ . تسدب  رتشیبای  یباحص  داتفه  نابز  زا  ار  ثیدح  نیا  تسا  هتسناوت  وا  تسا ,  هدومن  نآ  تایاور  قرط  يروآ 

نآ قرط  يروآ  عمجرد  یلقتـسم  باتک  کی  هدـقع  نبا  سابعلا  وبا  دـیوگ : یم  هدرک  هراشا  فنـصم  نیا  هب  ریدـغ  ثیدـح  تیاور  قرط 
لوسر زا  تسا  یحیحص  ثیدح  نیا  دیوگ : یم   , نآ دنس  اب  تیالو  ثیدح  لقن  زا  سپ  یعفاش :  یلزاغم  ـن  با 2 ـ  (( . 128  )) تسا هتشون 

دنا هدرک  تیاور  ص )   ) هّللا لوسر  زا  ار  مخ  ریدغ  ثیدح  تشهب  هب  نیرـشبم  ینعی  رفن  هد  نآ  هلمج  زا  رفن  دـصکیدودح  هک  ص )   ) هّللا
رد یکیرش  چیهو  تسا  هدش  اراد  ییاهنت  هب  ار  تلیضف  نیا  هنع  هّللا  یضر  یلعو  منیب ,  یمن  نآ  رد  یصقن  چیهو  هدوب  ملسم  ثیدح  نیاو 

ـر ید ثیدـح غـ قرط  رد  یلقتـسم  باتک  فورعم  خـیرات  بحاص  يربط  دـیزی  نب  ریرج  نب  دـمحم  رفعج  ـو  با 3 ـ  (( . 129  )) تشادن نآ 
قرطو ریدغ  زور  رب  خـ ـخ ,  یرا ـب تـ حا يربط صـ ریرج  نبا  دیوگ : یم  هدرب  مان  ار  باتک  نیا  هدمعلا  باتک  بحاص  هک  ـت ,  سا ـتـه  ـشو نـ
هیولعلا ۀفحتلا  حرش  رد  (( . 130  )) تسا هتـشون  هراب  نیا  رد  هیالولا )  باتک   ) مان هب  یباتکو  هدرک  لقن  قیرط  جنپو  داتفه  زا  ار  نآ  تیاور 

دمحم دیوگ : یم   ( هالوم تنک  نم   ) هرابرد (( 131 ( )) ظافحلا ةرکذت   ) رد ـبـی  هذ ـظ  فا حـ تسا :  هدمآریمالا  لیعامـسا  نب  دمحم  فیلات 
رد زین  ریثک  نبا  مدرک .  بجعت  نآ  قرط  يدایز  زاو  مدید  ار  نآ  نم  دیوگ  یم  یبهذ  تسا ,  هتـشون  نآ  ـطـه بـا  بار رد  ـی  با ریرج کـتـ نب 

هدش يروآ  عمج  نآ  رد  گرزب  دـلج  ود  رد  مخریدـغ  ثیداحا  هک  مدـید  ار  یباتک  دـیوگ : یم  هدرب  مان  ریرج  نبا  باتک  زا  دوخ  خـیرات 
ۀیارد ـ لا  ) با رد کـتـ ار  ریدغ  ثیدح  لاس 477  يافوتم  یناتسجس  دیز  یبا  نب  رصان  نب  دوعـسم  دیع  ـ ـس ـو  با ـظ  فا حـ 4 ـ  (( . 132  )) تسا

ین ـیـ ما تسا .  هدرک  يروآ  عمج  یباحص  زا 120 لقن  هب  ار  ریدغ  ثیدـح  قرط  نآ  رد  هک  تسا  هدروآ  ءزج   17 رد هیالولا )  ثیدح  یف 
هدرک لقن  ار  تیاور  نیا  هک  ییاهباتک  رب  هوالع  هک  هدرب  مان  ار  تنـس  لـها  ياـملع  ناـگرزب  زا  ملاـع  شـشو  تسیب  ریدـغلا )  ) باـتک رد 

وا میهد :  یم  همتاخ  ینیوج  هرابرد  ریثک  نبا  هتفگ  اب  ار  دوخ  نخس  دنا , هتشون  ریدغ  ثیدح  تایاور  لقن  رد  لقتـسم  یباتک  کی  ره  . دنا
يروآ عمج  ـن خـبـر  یا تا  ـ یاور اجنآ  رد  دوب , فاحـص  کی  تسد  رد  مدید  دادغب  رد  باتک  دلج  کی  تفگ :  یمو  درک  تـعـجـب مـی 

مهنو تسیب  دلج  نآ  زا  سپو  هالوم ,)  یلعف  هالوم  تنک  نم   ) قرط زا  متـشهو  تسیب  دلج  دوب : هدش  هتـشاگن  نینچ  باتک  يورربو  هدـش 
لزنا ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای   ) هیآ لوزن  اـب  هطبار  رد  اـما  دـنا : هدرک  تبث  ار   ( ع  ) یلع هراـبرد  غیلبت  هیآ  لوزن  هک  يرداـصم  (( . 133  )) تسا

یبا نبا  زا  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  روثنملا ) ردـلا   ) رد یطویـس  1 ـ  هلمج :  زا  دـنا  هدروآ  نینمؤملاریما ,  هراـبرد  ار  نآ  يداـیزدارفا  کـیلا )... 
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قح رد  مخ  ریدـغ  زور  رد  هیآ  نیا   : ) هک دـنا  هدرک  تیاور  دیعـس  یبا  زا  دنتـسم  روط  هب  هک  هدرک  لقن  رکاـسع  نباو  هیودرم  نباو  متاـح 
یم هّللا  لوسر  نا  ـ مز رد  تفگ :  دوعسم  نبا  هک  هدرک  لقن  دنتـسم  روط  هب  هیودرم  نبا  زا  یطویـس  نینچمه  دش ,) لزان  هّللا  لوسر  رب  یلع 
نم کمـصعی  هّللاو  هتلاسر  تغلب  امف  لعفت  ناو لـم  نینمؤملا ـ  یلوم  ایلع  نا  کـبر ـ  نم  کـیلا  لزنا  اـم  غلب  لوسرلااـهیا  اـی   : ) میدـناوخ

تسا نینمؤم  يالوم  یلع  هکنیارب  ینبم  تسا  هدش  لزان  ترا بـر تـو  ـ گدرور فر پـ زا طـ هک  ار  هچنآ  ناسرب   ( مدرم هب   ) ربمایپ يا  سانلا :) 
بابـسا رد  يدحاو  2 ـ  (( . 134 ( )) دراد یم  هاـگن  مدرم  زا  ار  وـت  دـنوادخو  يا  هدادـن  ماـجنا  ار  وا  تلاـسر  ینکن  یفرعم )  ار  وا   ) رگاو , 

رد یـسراف  رک  ـو بـ با ـظ  فا حـ 3 ـ  (( . 135 ( )) دـش لزان  یلع  هراـبرد  مخ  ریدـغ  زور  هیآ  نیا   : ) هک دـنک  یم  تیاور  دیعـس  وبا  زا  لوزنلا 
یبا نب  یلع  قح  رد  مخریدـغرد  هیآ  نیا  هک  دـنک  یم  لـقن  ساـبع  نبا  زا  دنتـسم  روط  هب  نینمؤـملاریما )  یف  نآرقلا  نم  لزن  اـم   ) باـتک

لوسر رب  مخریدـغ  زور  هیآ  نیا  تفگ :  هک  هیطع  زا  هدرک ,  تیاور  شمعا  زا  دنـس  اب  یناهبـصا  میعن  وبا  ظـفاح  4 ـ  دیدرگ . لزان  بلاط 
هرابرد مخریدغ  زور  هیآ  هک  دنک  یم  تیاور  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  دنتـسم  روط  هب  یعفاش  رکاسع  نبا  ظفاح  5 ـ  (( . 136  )) دش لزان  هّللا 

وبا دیوگ : یم  يراخبلا )  حیحـص  حرـشب  يراقلا  ةدمع   ) رد یفنحلا ,  ینیعلا  نب  ـن  ید ـ لا رد  بـ 6 ـ  (( . 137  )) دـش لزان  بلاط  یبا  نب  یلع 
یلع تلیضف  رد  تراگدرور  فرط پـ زا  هچنآ  مدرم )  هب   ) ناسرب هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم   : تفگ نیـسح  ـ لا رفعج مـحـمـد بـن عـلـی بـن 

 , می وا  يالوم  نم  هک  ره   : ) تفگو تفرگ  ار  یلع  تسد  ربمایپ  دـش  لزان  هیآ  نیا  هک  یتقو  دـیدرگ .  لزان  هنع  هّللا  یـضر  بلاط  یبا  نب 
همه نیب  زا  ام  دـنا , هدرک  تبث  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد  ار  نآ  لوزن  ـگـر نـیـز  ید ـذ  خا ـهـا مـ هد ینارنخـس :  نتم  تسا .)  وا  يالوم  یلع 
یف ۀیالولا   ) باتک رد  دنتسم  روط  هب  ير  طـبـ مینک :  یم  باختنا  ار  يربط  ریرج  نب  دمحم  رفعجوبا  ظفاح  تیاور  فلتخم ,  ياهتیاور  نیا 

هدایپ مخریدغ  رد  عادولا ,  ۀجح  زا  تشگزابرد  (ص )  ربما پـیـ ـد : یو ـم مـی گـ قرا نب  دـیز  دـنک : یم  تیاور  نینچ  ( ریدـغلا ثیداحا  قرط 
یم اپ  رب  تعامج  زامن  هک  داد  ادن  سپس  , دندومن يزاسکاپ  ار  فارطا  نیمز  داد  روتسد  ربمایپ  مرگ ,  رایـس  او بـ ـ هودو رهظ بـ کیدزن  دش ,

 : تسا هدومرف  لزاـن  نم  رب  ار  هیآ  نیا  لاـعت  دـنوادخ مـ تفگ :  سپـس  دومرف , ییاـنعم  رپ  ینارنخـس  ناـشیا   , میدـمآ درگ  یگمه  مینک . 
زا ار  وت  دـنوادخو  يا ,  هدادـن  ماجنا  ار  وا  تلاـسر  ینکن  رگا  هک  ناـسرب ,  مدرم  هب  تسا  هدـش  لزاـنوت  رب  تراـگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  )
هک مرادب  مالعا  یهایـسودیفس  ره  هبو  مزیخاپ  رب  ناکم  نیا  رد  هک  درک  رما  نم  هب  مراگدرورپ  فر  زا طـ لیئربجو  دراد . )  یم  هاگن  مدرم 
هک مناد  یم  اریز  درادب  فاعم  ارم  ادخ  هک  متساوخ  لیئربج  زا  دشاب .  یم  نم  زا  سپ  ماماو  نم  هفیلخو  یصو  ردارب , بلاط  یبا  نب  عـلـی 
ات دنارایـسب  وا , هب  مهجوتو  یلع  اب  نم  داـیز  یهارم  ـر هـ طا نم بـه خـ رب  ناگدـننک  تمـالمو  ناگدـنهد  رازآو  هدوب  كدـنا  ناراـگزیهرپ 

رگا (( , 138  ( )) مکل ریخ  نذا  لـق  نذا  وه  نولوقیو  یبـنلا  نوذؤی  نیذـلا  مهنمو   ) تسا هدوـمر  ادـخو فـ دـنا , هدـیمان  شوـگ  ارم  هکیئاـج 
هکنآ رگم  دـشن  یـضار  دـنوادخ  یلو  متـشادن ,  رب  اهنآ  زا  هدرپ  دوخ  تمارک  اـب  یلو  مهد ,  ناـشنو  هدرب  ماـن  ار  اـهنآ  مناوت  یم  مهاوخب 
بجاو سک  ره  رب  ار  وا  زا  تعاـطاو  هداد  رارق  ماـماو  یلو  امـش  يارب  ار  وا  دـنوادخ  هک :  مدرم  يا  دـینادب  سپ  منک ,  غـیلبت  یلع  هراـبرد 

تعاطاو دیونـشب  دـشاب , یم  تمحر  دروم  وا  هدـننک  قیدـصت   , نوع وا مـلـ فلاخم  ذـفان , وا  راتفگ  هعاـطالا ,  بجاو  وا  مکح  سپ  , دومرف
یلالح دنشاب , یم  وا  لسن  زا  هک  تسا  وا  نادنزرف  رد  تمایقزور  ات  تماما  وا  زا  سپ  تسا ,  ما شـمـا  ـ ما یلعو  امش  يالوم  دنوادخ  , دینک

چی هـ ـنـد , ناد مار بـ ار حـ نآ  اهنآو  شلوسرو  ادخ  هچنآ  رگم  تسین  یمارحو  دننادب , لالح  ار  نآ  اهنآو  شلوسرو  ادـخ  هچنآ  زج  تسین 
وا دـینکن , كرت  ار  واو  دـیوشن  ادـج  وا  زا  ما ,  هتخاس  لقتنم  وا  هب  ار  نآ  نمو  هتـشاد  اور  وا  يارب  ار  نآ  دـنوادخ  هکنآ  رگم  تسین  یملع 

يور وا  زا  هـک  ار  یــسک  دـشخب  یمنودریذـپ  اد نـمـی  خـ نآ عـمـل مـی کـنـد , هـبو  هدرک  تیادـه  قـح  يوـس  هـب  ار  امــش  هـک  تـسا 
زا دع  مدرم بـ نیرتهب  ناشیا  سپ   , یگـشیمهو دیدش  یباذع  دهد , باذع  ار  یـسک  نینچ  هک  تسا  هدرک  ملـس  دوخ مـ رب  ادخ  دـنادرگرب ,
منک یم  لقن  ادخ  زا  لیئربج  زا  ار  نخس  نیا  تسا ,  نوعلم  دنک  تفلاخم  وا  اب  هک  ره  تسا  یقاب  یقلخودوش  یم  لزان  یقزر  ات  تسا  نم 

نآ سک  چیه  دیورن , نآ  هباشتم  لابند  هبو  دیریگب  دای  ار  نآرق  مکحم  تسا .  هدرک  هدامآ  هچ  شیوخ  يادرف  يارب  دـنیبب  سک  ره  سپ  , 
يالوم نم  هک  ره  ما :  هداد  ناشن  امش  هبو  هدرک  دنلب  ار  وا  يوزاب   , هدرب الاب  ار  وا  تسد  نم  هک  ـ نآ درک مـگـر  دهاوخن  ریسفت  امش  يارب  ار 
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دینادب مدناسر ,  ار  ماغی  هک مـن پـ دینادب  تسا ,  هدش  لزان  نمرب  ادـخ  فرط  زا  وا  زا  يوریپ  ترورـضو  تسا ,  وا  يالوم  یلع  مت  ـ ـس ـ هوا
سکچیه يارب  نم  زا  دعب  نینمؤم  تراماو  ییاوشیپ  مدومن ,  نایب  نم  هک  دینادب  مدناسر ,  همه  شوگ  هب  هک  دینادب  مدومن ,  غالبا  نم  هک 

 , مدر يا مـ دومرف : هاگنآ  تفرگ ,  رارق  (ص )  ربمایپ يوناز  يزاوم  وا  ياپ  هکنآ  ات  درک  دـنلب  ار  ناشیا  ربماـیپ  سپـس  تسین .  زیاـجوا  ریغ 
باتک ریسفتردو  تسا  هدروآ  نامیا  نم  هب  هک  ره  رب  نم )  نیشناج   ) نم هفیلخو   , نم ملع  هدنریگرب  رد  نم ,  یصو  نم ,  ردارب  تسا  ـن  یا

وا هک  ره  نک  نعل  ـت ,  سا نمـشد  وا  اب  هک  ره  رادب  نمـشد  , دراد تسود  ار  وا  هک  ره  رادب  تسود  ادنوادخ , دیوگ : یم  یتیاور  رد  ادخ .
لزان نینچ  يدرک ,  نایب  یلع  هرابرد  ار  بلطم  نیا  یماگنه کـه  ادنوادخ  دریگب , هدـیدان  ار  وا  قح  هک  ره  رب  نک  بضغو  , دـنک راکنا  ار 

تماـیق زور  اـت  شلـسن  زا  وا  نادـنزرفو  واوریپ  هک  ره  پـس  مدو ,  ـل نـمـ ما نا کـ ـتـ یار وا بـ تماـما  اـب  ار  امـش  نید  زورما  نم  هک :  يدرک 
زا وا  دـنچ  ره  دـنارب  تشهب  زا  ار  ع )   ) مدآدـسح اب  تسناوت  سیلبا  دـنا .  نادواج  شتآ  ردو  هدـش  لطاب  ناـشلامعا  يدارفا  نینچ  دـشابن ,

یفل ناسنالا  نا  رصعلاو   ) هروس دیزغلدهاوخ .  امش  ياپو  هدش  لطاب  امـش  لامعا  هک  دیزرون  دسح  یلع  هب  تبـسن  سپ  دوب , ادخ  ناگبخن 
 ( تسا هدـش  لزان  وا  اب  هک  يرون  هبو  شلوسر  هبو  ادـخ  هب  دـیروایب  نام  ـ یا  , ) مدر يا مـ تسا .  هدـش  لزاـن  یلع  هراـبرد  (( 139 ( )) رسخ
هک هنوگنامه  میزاس  رود  دوخ  تمحر  زا  ار  اهنآ  ای  مینادرگ  زابرس  تشپ  هب  سپسو  مینک  وحم  ار  یئاهتروص  ـکـه  نآ زا  شیپ  (( , ) 140 ))
يا تسا .  مئاق  يدـهم  ات  وا  لـسن  رد  وا  زا  دـعبو  یلع  رد  سپـس   , هدوب نم  رد  یهلا  رون  نآ  (( . 141  ( )) میتخاس رود  ار  تبس  باحـصا 

, دوب دنهاوخن  زوریپ  زگره  تما  زورو قـیـ دنناوخ ,  یم  شتآ  يوس  هب  ار ) دوخ  ناوریپ   ) هک دمآ  دـنهاوخ  ینایاوشیپ  زا مـن  پـس  مدر ,  مـ
دنهاوخ لیدبت  تنطلـس  هب  هنابـصاغ  ار  تفالخ  نانآ  دنا , منهج  ياج  نیرت  نیئاپ  رد  ناشناوریپو  نارای  اب  اهنآ  میرازیب ,  اهنآ  زا  نموادـخ 

یسک زا  دیناوت  یمنو  دتسرف  یم  امـش  رب  دودو  شتآ  زا  یئاه  هلعـشو  , دیـسر دهاوخ  سناو  يا جـن  امـش  باسح  هب  دنوادخ  هاگنآ  , درک
هک دوش  یم  نشور  الماک  ینارنخس  نیا  زا  دنک . لمات  نآ  رد  دناوت  یم  یلقاع  ره  درادن , حیـضوتو  حرـش  هب  زاین  هبطخ  نیا  دیبلطب . يرای 

تـسود ای  روای  ینعم  هب  اجنیا  رد  یلو  تسا  دقتعم  هک  ار  یـسک  دنک  یم  در  الماک  ینارنخـس  نیا  تسا ,  بجاو   ( ع  ) یلع ماما  زا  يوریپ 
هک درک  رواب  ناوت  یمنو  دریذـپ  یمنار  ییانعم  نینچ  دـیآ  یم  تسدـب  نآ  نتم  زاو  ینارنخـس  تیعقو  ـ مزا هک  یئاه  هنیرق  اریز  دـشاب , یم 

ـت ـسود ار  وا  ـت ,  ـسا نیا عـلـی  دـیوگب  اهنآ  هب  ات  درادـب  هگن  باتفآ  نازوس  ياـمرگ  ـر  یز ار  نآ هـمـه جـمـعـیـت  ص )   ) هّللا لو  ـ ـسر
هدرک مهتم  هدوهیب  ياهراک  ماجنا  هبار  ربمایپ  عقاو  رد  دـیوگب  نینچ  رگا  دریذـپ ؟  یمار  ییانعم  نینچ  یلقاع  مادـک  دـینک , يراـیو  هتـشاد 
ماماو هدوب  نم  هفیلخو  یصو  ردارب , بلاط  یبا  نب  یلع  دومرف : ناشیا  دنک , یم  دیکاتار  بلط  نآ مـ زین  ربمایپ  نخس  نتم  هوالع  هب  تسا , 

 . تسا هتـسناد  بجاو  یـسک  ره  رب  ار  وا  زا  تعاطاو  هداد  رارق  ماماو  یلو  امـش  يارب  ار  وا  دنوادخ  نینچمهو :  دوب , دـهاو  زا مـن خـ سپ 
يربهر می  نآ کـه تـسـلـ پـس  تسین !؟  میلست  ینعم  هب  مالسا  رگم  , دراد هیکت  نآ  رب  مالسا  مامت  تسین ,  یناسآ  هلاسم  کی  تیالو  هلاسم 

یم ضقانت  هب  اقیقد  هن  رگو  ـت  ـسا ـخ مـنـفـی  ـسا پـ تسناد !؟  ناملـسم  ار  وا  ناوت  یم  ایآ  , دـنکن تعاـطا  نآ  تاروتـسد  زاو  هدـشن  یهلا 
مهرابحا اوذـختا  : ) دـیامرف یم  دـنواد  خـ تسا .  كرـش  یعون  اهنآ  لباقم  رد  میلـستو  ملاس  ان  ياهیربهر  زا  يوریپ  نآرق  رظن  زا  میـسر , 

مارح ار  ادـخ  لالحو  لـالحار  ادـخ  مارح  ناـش  ـ یا ـد بـلـکـه  نداد رارق نـ تب  ار  اـهنآ  دـنچ  ره  (( , 142  ( )) هّللا نود  نم  اـبابرا  مهناـبهرو 
هـر کـه بـا دنیآ . رامش  هب  كرـشم  ریزگان  دننک  یچیپرـس  یهلا  يربهر  زا  هک  یناسک  وحن  نیمه  هب  سپ  دندرک  يوریپ  زین  اهنآو  دندرک 
 ( کبر نم  کیلا  لزنا  ام  غل  لو بـ ـ ـسر ـ لا اهیا  اـی   : ) هیآ یفرط  زا  دـبای , یم  یبوخ  هب  ار  هلاـسم  نیا  درگنب , هیآ  نیا  هب  تریـصبو  ـی  ها ـ گآ
رد دـش  هتفگ  هچنآ  رباـنب  قوف  هیآ  رگید  یفرط  زا  تسا .  نآرق  هروس  نیرخآ  نیا  مکاـح  كردتـسم  لوـق  رباـنب  تسا و  هدـئام  هروـسرد 
 , جـح تاکز ,  زامن , ینعی  نآ  يرهاظ  ینعم  هب  مالـسا  نیارباـنب  تسا ,  هدوب  ص )   ) هّللا لوسر  جـح  نیرخآ  ردو   , هدـش لزاـن  مخریدـغ 

مالسا رهوج  دیاب  روتسد  نآ  پـس  تسا !؟  تلاسر  غالبا  مدع  اب  يواسم  نآ  ندرکن  غالبا  هک  تسا  یهلا  روتسد  مادک  نیا  هریغو .  داهج 
يا هلاسم  ـت کـه چـنـیـن  سا ـح  ضاو ـی  لو ـت .  سا نآ  تارو  ـتـ ـسد زا  تعاطاو  یهلا  يربهر  ربارب  رد  میلـست  نامه  هک  دشاب , نآ  فدهو 

دیوگ یم  لیئربج  هب  اهتیاورزا  یکی  رد  ص )   ) هّللا لوسر  اذل  درک , دنهاوخ  در  ار  نآ  تیرثکاود  ـ ـش دهاوخ  وربور  هباحـص  یتیاضران  اب 
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ور نیا  زاو  دـنریذپ .  یمار  ع )   ) یلع تماما  هظحل  کی  رد  هنوگچ  لاح  دـنریذپب , ارم  توبنات  مدـیگنج  اهنآ  اب  لاـس  ـه  ـسو ـت  ـس نم بـیـ
نامرف (ص )  ربمایپ هک  نیا  زا  دعبو  دراد . یم  هگن  مدرم  زا  ار  وت  ادخ  سانلا :)  نم  کمصعی  هّللاو  : ) دمآ هنوگنیا  ینآرق  باطخ  هک  تسا 
یتمعن مکیلع  تممتاو  مکنید  مکل  تلمکا  مو  ـیـ لا : ) ـد ـش لزا  هیآ نـ نیا  دوب ,  وا  تلاسر  مامت  يواـسم  هک  یناـمرف  درک ,  غـالبا  ار  ادـخ 

نیئآ ناونع  هب  ار  مالساو  مدناسر  تیاهن  هب  امش  رب  ار  دوخ  تمعنو  مدرک  لماک  ار  امش  نیدزورما  (( , 143 ( )) انید مالسالا  مکل  تیضرو 
ج1 ص 230 ریدغلا )  ) باتک رد  ینیما  تسا ,   ( ع  ) یلع قح  رد  هیآ  نیا  هک  دنا  هداد  تداهـش  نیثدحم  زا  يرایـسب  متفریذـپ .  امـش  يارب 

ناوت یم  ورن  ـ یا زا  تسا .  ع )   ) یلع تیالواب  تمعن  ندـش  لماکو  نید  لیمکت  نیارباـنبو  تسا ,  هدرمـش  ار  ذـخام  هدزناـش  ص 237  یلا 
یهار نامهاهنآ  اریز  داد  لامتحا  تسا  ع )   ) تیب لها  تیالو  هب  طورـشم  هدـنب  زا  لامعا  لوبق  دـیوگ : یم  هک  ار  تایاور  هنوگنیا  تحص 

 ( یبرقلا یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاسا  لق ال  : ) دـیامرف یم  لاعتم  يادـخ  مینک .  لابند  ار  هار  نآ  هداد  نامرف  ام  هب  دـنوادخ  هک  دنتـسه 
اب یتسود  ینعم  هب  اـهنت  هیآ  نیا  رد  تدومو  نم ,  نادـنواشیوخ  هب  تدوم  زج  مهاوخ  یم  ـمـا نـ ـش زا  يدز  وگب مـن مـ اـهنآ  هب  (( : 144 ))

دمحم نب  رفعج  ماما  ثیدـح  رد  تسا .  اـهنآ  زا  ینید  فراـعم  نتفرگو  ناـنآ  زا  يوریپو  اـهنآ  تیـالو  نتفریذـپ  روظنم  هکلب  تسیناـهنآ 
وا زا  هک  یلاؤس  نیلوا  دتـسیا  یمدنوادخ  هاگـشیپ  رد  شلامعا  هبـساحم  يارب  ادخ  هدنب  هک  یما  هـنـگـ دومرف : هک  تسا  هدمآ  ع )   ) قداص

گرم زا  لبق  رگا  دو .  دـهاوخ بـ تیب  لها  ام  تیـالوو  بجاو  جـح  بجاو ,  هزور  بجاو ,  تاـکز   , بجاو ياـهزامن  هراـبرد  دو  ـ ـش مـی 
ام تیالو  هب  رارقا  لاعتم  ياد  ها خـ رد پـیـشـگـ ـر  گاو دوش , یم  هتفریذپ  وا  جحو  تاکز  هزور ,  زامن , تروصنآ  رد  تفریذپ  ار  ام  تیالو 

, رفن ود  يارب  رگم  تـسین  يریخ  اـیند  رد  دـیامرف : مـی  ع )   ) عـلـی (( . 145  )) تفریذپ دهاوخنار  وا  لامعا  زا  کی  چـیه  دـنوادخ  درکن ,
دنگوس ادخ  هب  دوش ؟  یم  لوبق  وا  هبوت  هنوگچ  یلو   ! دـنک ناربج  هبوت  اب  ار  دوخ  هانگ  هک  یـسکو  دـیامن  رتشیب  یکین  زور  ره  هک  یـسک 

هّللا لوسر  زا  کلا  ـن مـ با ـس  نا تیب .  لهاام  تیالو  اب  رگم  دریذپ  یمن  ار  وا  هبوت  دـنوادخ  دنکـشب  شندرگ  ات  دـنک  هدجـس  ردـقنآ  رگا 
یم زاـب  امـش  يوردوـش  هدرب  ع ,)   ) میهاربا لآ  ماـن  ها  ـ گر هـ دـیئآ , یم  نم  يوـس  هب  هک  یمدرم  يا  دوـمرف : هک  دـنک  یم  تـیاور  (ص ) 

؟  دـیوش یم  هتفرگ  تسا .  هدـش  هدرـشف  امـش  مشچ  رد  راـنا  هناد  اـیوگ  دوش  هدربدـمحم  لآ  ماـن  رگا  یلو  دـیوش ,)  یم  لاحـشوخ  ) دوش
ـت عـلـی یالو ـی  لو دیایب  هوک  هزادنا  هب  یلامعا  اب  تمایق  زور  رد  امش  زا  یسکرگا  داتسرف , قح  رب  يربمایپ  ناونع  هب  ارم  هکنآ  هب  دنگوس 

رامـش یب  تایاور  هفاـضا  هب  (( .. . 146  )) تخادـنا دـهاوخ  شتآرد  تروص  اـب  ار  وا  دـنوادخ  دـشاب  ـتـه  ـشاد ار نـ ع )   ) ـب لا ـی طـ با بـن 
. رگید

یمالسا تفالخو  يروش  مشش :  لصف 

1 یمالسا تفالخو  يروش 

نیا دـنا , هتـشاد  هفیلخو  ماما  نییعت  یگنوگچ  رد  يدـیدش  رایـسب  فـالتخا  ناناملـسم  لاـحو  هتـشذگ  رد  يروش  تاـیآ  تلـالد  یـسررب 
یم حرطم  نآ  يرکفو  يروئت  ثحب  رتمکو  دوب  رولبتم  جراخ  رد  نآ  ندرک  هدایپ  یگنوگچو  یلمع  تیعقاو  رد  ـتـه ,  شذ رد گـ فال  ـتـ خا
يار بـ دوـش . یمن  جراـخ  يروـئت  ياهلالدتـساو  یـسرربو  ثحب  هدودـحم  زاو  تسا  نآ  يرکف  تهج  رد  اـهنت  فـالتخا  هزورما  اـما  دـش ,
منک یـسررب  تسا  نآ  رب  ینتبم  تنـس  لـها  رظن  هک  نآرق  رد  ار  يروـش  تاـیآ  تلـالد  مراد  تسود  فـالتخا ,  نیا  لـح  رد  يراـکم  هـ

: دـیامر ـد مـی فـ نواد خـ مزادرپب .  تفرگ  تروص  ناشیا  زا  دـعب  هک  یبالقناو  (ص )  ربمایپ تافو  زا  سپ  يروش  یلمع  تیعقاو  هب  سپـس  ,
اذافرمالا یف  ـم  هروا ـ شو ـتـغـفـر لـهـم  ـساو ـف عـنـهـم  عا کلوح فـ نم  اوضفنال  بلقلا  ظیلغ  اظف  تنک  ولو  مهل  تنل  هّللا  نم  ۀمحر  امبف  )

نـشخ رگاو  يدـش ,  ناـبرهمو )   ) مرن اـهنآ  ربارب  رد  یهلا  تمحر  وترپ  زا  (( , 147  ( )) نیلکوـتملا بحی  هّللا  نا  هّللا  یلع  لـکوتف  تمزع 
ترو ـ ـش نا مـ ـ نآ اهراک بـا  ردو  امن  شزرمآ  بلطاهنآ  ياربو  نک  وفع  ار  اهنآ  نیاربانب  دندش , یم  هدنکارپ  وت  فارطا  زا  يدوب  لدگنـسو 
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ادـخ هـمـچـنـیـن  دراد . تسود  ار  نالکوتمدـنوادخ  اریز  نک ,  لکوت  ادـخ  ربو  شاب )  عطاق   ) یتفرگ میمـصت  هک  ـی  ما ـا هـنـگـ ما کـن , 
ام متملـساذا  مکیلع  حانج  الف  مکدالوا  او  ـعـ ـضر ـتـ ـس نا تـ متدرا  ناو  امهیلع  حانجالف  رواشتو  امهنم  ضارت  نع  الاصف  ادارا  ناـف  : ) دومرف

تروشمورگیدـکی تیاـضر  اـب  رهوشو ) نز   ) ود نآ  رگاو  (( , 148 ( )) ریـصب نولم  اـمب تـعـ هّللا  نا  اوملعاو  هّللا  اوـقتاو  فورعملاـب  متیتآ 
يا هیاددیتساوخ  ردام ) تقفاوم  مدع  ای  یئاناوت  مدع  اب   ) رگاو تسین  اهنآرب  یهانگ  دـنر , ـیـ گزا ـیـر بـ ـش زا  ـر ) تدوز  ) ار كدوک  دـنهاوخب 

دینادبودیزیهرپب ادخ  زاو  دیزادرپب , هتـسیاش  روط  هب  ار  ردام  هتـشذگ  قح  هکنآطرـشب  تسین ,  امـش  رب  یهانگ  دیریگب  دوخ  نادنزرف  يارب 
مهرماو ةالـصلا  اوماقاو  مهبرل  اوباجتـسا  نیذـلاو   : ) تسا هدومرف  دـنوادخ  رگ  ـ ید يا  ـه  یآ رد  تسا .  اـنیب  دـیهد  یم  ماـجنا  هچنآ  هب  ادـخ 

ناشیاهراک  , هت ـ شاد اپ  رب  ار  زامن  هدومن ,  تباجا  ار  ناشراگدرورپ  توعد  هک  اهنآو  (( , 149  ( )) نوقفن ـم یـ ها ـنـ قزر ـمـا  مو مهنیب  يروش 
تنـس لها  رظن  زا  تفـالخ  هیرظن  دـننک . یم  قاـفنا  میا  هداد  يزور  اـهنآ  هب  هچنآزاو  دریگ  یم  تروص  اـهنآ  ناـیم  رد  تروشم  قیرط  هب 

هب ار  رکبوبا  تفالخ  ساـسا  ـن  یا ـر  بو دو  ـد بـ هاو يرو نـخـ ـ ـش زج بـا  نیملـسم  تفـالخ  هک  دـندقتعماهنآ  تسا ,  يروش  ساـسا  رب  یتبثم 
بصنو نییعت  ترورض  هب  لئاق  دشاب  هعیش  هیرظن  هک  مود  طخ  اما  دنا , هتسناد  تسرد  هد  ـ عا هفیقـس بـنـی سـ رد  يروش  اب  وا  باختنا  لیلد 

زا يروش  هکنآ  لـیلد  هبد  ـ ـش دـهاوخ  باـختنا  حلـصا  لوا  هیرظن  قـبط  هک  درک  نیمـضت  ناوـت  یمناریز  تسا ,  دـنوادخ  فرط  زا  هفیل  خـ
يروش نینچمه  دوش , یمرثاتم  اهنآ  یـسایسو  یعا  ـتـمـ جا یتدیقع ,  ياه  یگتـسباوو  یناورو  يرکف  ياه  تهج  تالیامت ,  اه , هتـساوخ 

هّللا لوسر  دـیاب  هک  دـندقتعم  اـهنآ  ساـسا  نیا  رب  دراد .  سوسحماـنو  سوسحم  تار  ـیـ ثا ـ تزا يدازآو  یفرط  یب  یلدـکاپ ,  یعون  هب  زاـین 
زین ار  وا  زا  سپ  يافلخ  هکلب  دوخ  هفیلخ  طقف  هن  (ص )  ربمایپ هک  دننک  یم  اعداو  , دـشاب هتـشاد  تفالخ  هرابرد  يراکـشآ  تیـصو  (ص ) 

یـضعب هب  قلعتم  تسا  هدـش  دراد  نآر  رد قـ هک  یئاروشو  هدوـب  ع )   ) بلاـط یبا  نب  یلع  تفـالخ  هب  لـئاق  هعیـش  اذـلو  تسا  هدرک  نییعت 
نایم فال  ـتـ خا نو  چـ درادـن . تلاخد  تسا  یهلا  یبصنم  هک  مکاـح  نییعت  رد  یلو  هتـشاد  طاـبترا  تلود  دراو  هوحن  هب  هک  تسا  لـئاسم 

یم تابثا  رگیدطخ  تیناقح  یعیبط  روط  ـت شـد بـه  با اهنآ ثـ زا  یکی  ندوب  لطاب  رگااذل  تسا ,  يرکف  طخ  ود  نیا  هب  رـصحنم  نیملـسم 
ءایـصواو ع )   ) یلع هچ  دنـشاب  وا  زا  سپ  يافلخو  رکبوبا  هچ  دـهد , یم  هجیتن  هفیلخ  تفالخ  یتسردان  اـی  یتسرد  نآ  لاـبند  هب  هک  دوش ,

هب تیب  لها  ـت  یو ـ لوا نینچمهو  نییعت  دنـشاب  یم  هفیلخ  نییعت  هب  دـقتعم  هک  ار  یناسک  هیرظن  هتـشذ  يا گـ ـل هـ ـص رد فـ ناـشیا .  زا  دـعب 
رطاخ هب  یلو  دنرادن , یقح  نارگیدو  اهنآرد  رـصحنم  تسا  یقح  نیا  عقاو  رد  هک  میداد  ناشنو  میدناسر ,  تابثا  هب  ار  یمالـسا  تفالخ 

رد ار  نآ  تیحالـص  نینچمهو  هناگادـج  هیرظن  کی  ناونع  هب  ار  يروش  هیر  ـت نـظـ ـسا مزال  قیاـقح  ندـش  نشوررتشیبو  بلطم  لـیمکت 
رد هدـش  رکذ  ینآرق  تاـیآ  ار  دوخ  هاـگ  هیکت  دوـخ , هیرظن  يرارقرب  يارب  يروـش  ـل  ها میهد .  رارق  یـسرربدروم  نیملـسم  هفیلخ  نییعت 
یم صخـشم  مینک ,  هعجارم  قوف  تایآ  هب  ـر  گا لا  حـ تسا .  هیآ  هس  نیا  باب  نیا  رد  ثحب  ساسا  نیاربانب  دـنا , هداد  رارق  ثحب  يادـتبا 

, دـشدهاوخ تروشم  نآ  هراـبرد  هک  يروش  عوضوم  تسا  نکمم  ـف  لا درک : روصت  هنوگ  ود  هب  ناوت  یم  ار  یمالـسا  ياروـش  هک  دوـش 
نادـب الاصف )... ادارا  ناف   ) هیآ هک  هنوگنامه  كدوک ,  نتفرگ  ریـشزا  هلاـسم  ـنـد  نا ـد مـ ـشا دود بـ نآ مـحـ لاـجمو  هدوب  یئزج  يا  هلاـسم 

دیاب هک  يرو  ـ ـش عو  ـ ـضو دراد مـ نا  ـکـ ما ب  میراذـگ .  یمرانک  هب  ار  نآ  ثحب  اذـلو  هدوبن  فالتخا  دروم  يروش  عون  نیاو  دراد , هراشا 
هفیلخ نییعت  اـی  نانمـشد ,  هیلع  گـنج  مالعادـننام  دریگ  رب  رد  ار  نیملـسم  هـمهو  هدوـب  یموـمعو  یلک  يا  هلاـسمدومن  تروـشم  نآ  رد 

لوقعم نـیـسـت کـه اریز  درک , هعجارم  (ص )  ربمایپ هب  دیاب  يا  هلاسم  نینچ  رد  هکنیا  رد  تسین  يا  ههبـشو  کش  چیه  هریغو .  نیملـسم , 
یسک هب  ای  ناشیا  هب  هعجارم  نودب  يروش  يرارقر  هکلب بـ دشاب , هتشادن  نآ  رد  يرظن  چیه  (ص )  ربمای ـ پو دو  ـ ـشا ـی بـر پـ یارو ـ ـش چـنـیـن 
یلاو لوسرلا  یلا  هودر  ولو   , ) تسا عرـشرظن  زا  ینامرفانو  فرع  رظن  زا  دنـسپان  يرما  نیملـسم  رما  یلو  ینعی  تسا  ناشیا  نیزگیاـج  هک 

لئاسم ياه  هشیر  زا  دـنهد , عاجرا  دوخ  نایاوشیپو  ربماـیپ  هب  ار  نآ  رگاو  (( : 150  ( )) مهنم هنوطبنتـسی  نیذ  ـ لا مهنم لـعـلـمـه  رمالا  یلوا 
ترور ضـ 1 ـ  تسا :  هیاپ  هس  ياراد  يروشزا  عون  نیا  هّللا ,)  یلع  لکوتف  تمزع  اذاف  رمالا  یف  مهرواـشو   ) هیآ قبط  دـش . دـنهاوخ  هاـگآ 

2 دنک . یم  نآ  رب  تلالد  نک )  تروشم  اهنآ  اب  مهرواشو :   ) هملک رد  مه )   ) ظفلودشاب ریذـپ  ماجنا  تروشم  هکنیا  ات  نیرواشم ,  دو  ـ جو
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وا رما  راک , نایاپ  رد  رماو  دـنک , هرادا  ار  يروش  هک  ير  ـ ما ـی  لو 3 ـ  دوشاپ . رب  ییاروش  نینچ  هکنیا  ات  تروشم ,  عوضومو  هداـم  دوجو   ـ
یلک يا  هلاسم  يروش  عوضوم  رگا  هک  تسین  یکـشو  دراد , نآ  رب  تلالد  لکوتف )...  تمز  اذا عـ فـ  ) رد بطاخم  ءات  ریمـضو  دوبدهاوخ ,

هک يا  هیاپ  هس  زا  کی  ره  ـر  گا دشاب . یم  نیملسم  رما  یلودراد  ار  راک  هلصیف  قح  هک  یسک  تفرگ ,  یم  رب  رد  ار  نیملـسم  مامت  هک  دوب 
رما یلو  رگا  هک  دشاب , لماک  دناوت  یمن  , دوش یم  مال بـر پـا  ـ ـسا روتـسد  اب  هک  یعرـش  ياروش  تروصنیارد  دوش , مدهنم  دش  هراشا  نادب 
اریز دـش  دـهاوخن  ماجنا  یتروشم  هجو  چـیه  هب  دـشاب , هتـشادن  دوجو  يروش  يار  ـی بـ عو ـ ـضو یلو مـ دـشابدوجوم , زین  رواـشمو  دوجوم 

, دشابن يرواشم  یلو  دشاب  دوجومزین  تروشم  عوضومو  دوجوم  رما  یلو  رگاو  دیایب .  شیپ  تروشمو  ثحب  نآ  هرابرد  هک  تسین  یبلطم 
هتـشاد دوجو  زین  يروش  عوضومو  دوجوم  نیرواشم  عمج  هچنا  چـنـ دبای . یم  رییغت  روتـسدو , نییعت  هب  يروشزا  راک  ناونع  تلاح  نیا  رد 
تــسا هتخاـس  ررقم  نآرق  رد  ار  نآ  دــنوادخ  هـک  دوـخ  یعرــش  لکــش  هـب  يروـش  تروـص  نـیا  رد  دــشابن , دوـجوم  رما  یلو  نـکلو 

زا کی  ره  رگا  الاو  دـشاب , وا  راـیتخا  رد  رما  هک  هتـسناد  مزـال  يروش  يارب  میق  کـی  شیوخ  باـتک  رد  دـنوادخ  ـد .  ـش دـهاوخنرازگرب 
دنک ذاختا  یعرش  یتامیمصت  دناوت  یمن  یعرش  ریغ  ياروش  نی  چـنـ دوب !؟  دهاوخ  یـسک  هچ  تسد  هب  یئاهن  يار  دهد , يرظن  نیرواشم 

هک دنک  یم  دیکات  هیآ  دراد .  تفلاخم  هفیرش  هیآ  اب  راکـشآ  روط  هب  ییاروش  نینچ  دوجو  اریز  دنـشاب , نآ  شریذپ  هب  مزلم  نیملـسم  هک 
تـسا نک  مـمـ نک .  لـکوت  ادـخ  رب  یتـفرگ ,  میمـصترگا  سپ  هّللا :)  یلع  لـکوتف  تمزع  اذاـف   ) تسا رما  یلو  ـت  ـسد رد  نا  ـ یا ـ پرد رما 

رما یلو  دوجو  سپ  تسا ,  ص )   ) هّللا لوسر  صوصخم  هّللا )  یلع  لکوتف  تمزعاذاف  رمالا  یف  مهرواشو   ) هیآ نیا  هک :  دـنریگب  لاکـشا 
لکوتو هتفرگ  میمصت  هک  درادن  يرما  یلو  هیآ  رهاظ  هک  مهنیب ,)  يروش  مهرماو   ) هیآ لیلد  هب  ناوت ,  یمو  هتـشادن  یترورـض  يروش  رد 

هک یتعاطا  قح  هنوگر  هـ 1 ـ  تسا :  تروص  نیا  هب  لاکـشا  نیا  باوج  درکاپ . رب  ار  يروش  وا  نودـب  دوب  لـبق  هیآ  رد  هک  هنوگنآ  دـنک ,
مکنم رمالا  یلواو  لوسرلااوعیطاو  هّللا  اوعیطا   : ) هیآ نیا  لی  ـ لد هب  تسا ,  تباث  زین  رما  یلو  يارب   , تسا هدش  تباث  ص )   ) هّللا لوسر  يارب 

تعاطا عون  نامه  زا  رما  یلو  زا  تعاطا  هک  دوش  یم  صخـش  پـس مـ دیئامن . تعاطا  ار  دوخرما  ءایلواو  ربمایپو  دـینک , تعاطا  ار  ادـخ  (: 
هتفر راـک  هب  ود  ره  يارب  اوـعیطا )  ) ظـفل کـی  هک  نآ  رب  فاـضم  یعط ,  رو قـ دو عـطـف بـه طـ ـ جو لـیلد  هب  تسا ,  ص )   ) هّللا لوـسرزا 

تروص نیا  رد  تفگ ,  یم  رمالا  یلوا  تهج  موس  راب  يارب  ار  اوعیطا )  ) ظـفل رگا  هک  مکنم ,)  رمـالا  ـی  لواو لو  ـ ـسر ـ لااو ـیـعـ طاو  : ) تسا
یم نیملـسم  مامت  لماش  هک  یمومع  لئاسم  رد  دنوادخ  هک  یئاروش  2 ـ  دراد . دوجو  تعاطا  ود  نایم  یفـالتخا  هک  میئوگب  میتسناوت  یم 

رد ار  يروش  زا  رگید  یعون  میهاوخب  رگا  لاـح  لـکوتف )  تمزعاذاـف  رمـالا  یف  مهروا  ـ ـشو  ) ـت ـسا عو  کـی نـ زا  تسا  هدرک  نییعت  دوش 
 . يروش نیا  تاررقم  زا  تعاطا  بوجو  دننام  تسا  بترتم  نآ  رب  یعرـش  يراثآ  اریز  میـشاب ,  هتـشاد  یعرـش  لیلد  دـیاب  ـم  یر ـگـیـ بر نـظـ

دیدرت هنوـگچی  نود هـ ـه بـ یآ نیا  اریز  تسین  تسرد  يروـش  زارگید  یعوـن  دوـجو  يارب  مهنیب )  يروـش  مهرماو   ) هـیآ هـب  لالدتـسا  ـا  ما
لزان هدرک  یم  یگدنز  نیملـسم  نایم  رد  ناشیا  ـی کـه  لا رد حـ هیآ  نیا  هکنیا  ینعی  تسا ,  هدش  لزان  ص )   ) هّللا لوسر  ربرظن  فالتخاای 

هب هکنآ  نودب  تسا  نیملسم  همه  هب  طوبرم  هک  یلک  يرما  رد  نیملـسم  هک  عرـش  هنو  دهد  هزاجا مـی  لقع  هن  تلاح  نیا  ردو  تسا  هدش 
یتروشم نینچ  رد  ناشیا  دـیاب  سپ  تسا ,  نهذزا  رودو  حـیبق  رایـسب  يراک  نینچ  دننیـشنب , تروشم  هب  دـننک  هع  ـ جار مـ  ( ص  ) هّللا لوسر 

تافـص هرابرد  تاـیآ  نیا  هعومجم  یهگناو ,  , دو ـ ـش زین مـی  ص )   ) هّللا لوسر  لـماش  يروش )...  مهرماو   ) رد مهریمـضو  دـنک  تکرش 
نولکوتی مهبر  یلعو  اونمآ  نیذلل  یقباوریخ  هّللا  دنع  امو  ایندلا  ةایح  ـ لا عا  متیتوا مـن شـی ء فـمـتـ امف  : ) دیوگ یم  نخس  راگتسر  نینمؤم 

اممو مهنیب  يرو  ـم شـ هر ـ ماو ةالصلااوماقاو  مهبرل  اوباجتسا  نیذلاو  نورفغی  مه  اوبضغ  ام  اذاو  شحاوفلاو  مثالا  رئابک  نوب  نیذلاو یـجـتـنـ
هک یناسک  يارب  تساادخ  دزن  ـچـه  نآو ـت ,  ـسا ـیـا  ند ـی  گد ـ نز زیچان  هرهب  تسا ,  هدش  هداد  امـش  هب  هچنآ  (( : 151  ( )) نوقفنی مهانقزر 

تـشز لامعاو  گرزب  ناهانگ  زا  هک  یناـسک  ناـمه  تسا ,  رترادـیاپو  رتهب  دـن , ـل مـی کـنـ کو ناـشراگدرورپ تـ ربو  دـنا  هدروآ  ناـمیا 
هتشاداپ ربار  زامنو  هدر  تباجا کـ ار  ناشراگدرورپ  توعد  هک  اهنآو  دننک  یم  وفعدنوش  یم  نیگمشخ  هک  یماگنهو  دنزرو  بانتجا مـی 

ـکـی ـش يا  هـیـچ جـ دـننک . یم  قافنا  میا  هداد  يزور  اهنآ  هب  هچنآ  زاو  دریگ  یم  تروص  اهنآ  ناـیم  رد  تروشم  قیرط  هب  ناـشیاهراکو 
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رگا نیارباـنب   , تسا دارفا  نیا  زا  یکی  ص )   ) هّللا لوسر  املـسمو  تسا ,  ص )   ) هّللا لوـسر  صخـش  نمؤـم ,  قادـصم  نیرتـهب  هک  تسین 
میمـصت ابزجو  ددرگ  یم  رب  (ص )  ربمایپ دوخ  هب  هیآ  نیا  رد  يروش  ـه  لا ـ ـس املـسم مـ  , تسا يروش  نیا  نمـض  (ص )  ربمایپ هک  دش  تباث 

عون نامه  زا  زین  هیآ  نیا  رد  يروش  نیاربانب  نک ,)...  لکوت  یتفرگ ,  میمـصترگا  سپ  لکو :)  ـت فـتـ مز اذا عـ فـ  ) دریگ یمن  ماجنا  ناشیا 
ـه یآ ـی  لو ـت ,  ـسا ـی گـفـتـه  لا ـمـ جاو یلک  روـط  هب  مهنیب )...  يروـش  مهرماو   ) هیآ هک  تسا  نیا  رد  هیآ  ود  نـیا  قرف  اـهنتو  تـسا  لوا 
رد ار  هجیتن  گنرد  یب  ناوت  یم  نایب ,  نیا  زا  دـعب  تسا .  هداد  لیـصفتو  حرـش  ار  نآ  لـکوتف )...  تمز  اذا عـ ـر فـ مـالا ـم فـی  هروا ـ ـشو )

رمالا یلوا  هب  یط  ـ برو هدو  هّللا بـ لو  ـ ـسر صو  ـ ـص مـخـ ـر )... مالا ـم فـی  هروا ـ ـشو  ) هیآ هک  میـشاب  هتفریذـپ  رگا  هتبلا  , درک روصحم  ربماـیپ 
ـت ـشاد میهاوخن  یئاروش  (ص )  ربماـیپ تاـفو  اـبو  دوش  یمن  رارق  رب  ص )   ) هّللا لوسر  دوجو  نودـب  يروش  ـت  لا نیا حـ رد  اریز  درادـن ,

هتسنادن ییاهنت  هب  (ص )  ربمای ـ پدو ـ جو رد  روصحم  ار  هیآ  رگا  اما  درادن , دوجو  ص )   ) هّللا لوسر  ین  نآ یـعـ ـی  ـسا ـ ـسا ـن  کر ار یـک  ـ یز
یعرشو رارق  رب  نآ  رد  رما  یلو  دوجو  طرش  هب  زین  (ص )  رب ـ ما زا پـیـ ياروش پـس  تروص  نیا  رد   , میهد میمعت  زین  رمالا  یلوا  هب  ار  نآو 

يروش مهرماو   ) يانعم نیاربانب  تسا .  ناشیا  نیـشناج  وا  اریز  تسا ,  يروش  رد  ص )   ) هّللا لوسر  قوق  ماـمت حـ ياراد  واو  دوب , دـهاوخ 
هک هنوگنامه  دنریگ .  یمن  ناشنید  روما  رد  یمیمصت  رمالا , یلوا  ای  (ص )  ربمایپ تروشم  نودب  اهنآ  هک :  دو  ـ ـش چـنـیـن مـی  بـیـنـهـم ) 
ره سا  ـ ـسا بـر  دنهد .... عاجرا  دوخ  نایاوشیپو  ربمایپ  هب  ار  نآ  رگاو  مهنم :)  رمالا  یلوا  یلاو  لوسرلا  یلا  هودر  ولو  : ) دیامرف یم  دنوادخ 

ـل مـی طا ار بـ نآ  ـم  یر ار بـگـیـ لوا  يار  ـر  گا هک  تفرگ  دـهاوخ  رارق  ییاـنگنترد  هفیلخ  نییعت  رد  يروـش  هـیرظن  رظن , ود  نـیا  زا  کـی 
نییعت يارب  هک  ییاروش  تسا  حـضاو  تروص  نیا  رد  مینادـب ,  ص )   ) هّللا لوسر  صوصخم  ار  رمالا )... یف  مهرواشو   ) هیآ ینعی  دزاـس : 

عرـش فالخ  نآرق  يار  ساسا  ربو  مالـسا  مکح  هب  يروش  نیا  هجی  ـتـ نردو هدو  بـ ص )   ) هّللا لو  ـ ـسر تا  ـ فو زا  دعب  دش  رارق  رب  لوا  هفیلخ 
تاـیاورو خـیرات  يا  ـهـ با هچنآ کـه کـتـ قبط  لوا  هفیلخ  نییعت  هلمج  زا  دـشاب  یم  عرـش  فـالخ  زین  دوـش  لـصاح  نآ  زا  هچ  رهو  تسا , 

عوضوم نیا  زین  ـبـی  هذ هدـعاس .  ینب  هفیقـس  رد  تسا  هدوب  ییاروش  نآ  اهنآ  هتفگ  هب  ساسا  هک  دـنا , هدرک  لقن  لوا  هفیلخ  نییعت  هرابرد 
نیا باطخ  نب  رمعزا  لقن  هب  انز  زا  هلماح  مجر  باـب  دودـح , باـتک  رد  يراـخب  حیحـص  نینچمه  تسا ,  هدرک  لـقن  دوخ  خـیرات  رد  ار 
نباو ریثا  نبا  نینچمه  تسا .  هدرک  تـیاور  ار  نآ   3 دلج يرجه  لاس 11  ثداوح  رددوخ  خـیرات  رد  زین  يربط  تسا ,  هدروآ  ار  هثداـح 
 ...( مهرواشو  ) هیآ هکنیا  یـعـنـی  مود ,  يار  سا  ـ ـسا ـا بـر  ما دـنا . هدرک  لـقن  ار  نآ  یخیراـترداصم  رگیدو  ءافلخلا ج13  خـیرات  رد  هبیتق 
یلو دوجو  اب  رگم  دوش  یمن  دقعنم  یعرـش  ياروش  تلاح  نیا  رد  دشاب , تسا  وا  نیـشنا  هک جـ يرما  یلو  ای  ص )   ) هّللا لوسر  هب  طوبرم 

ار ـی  عر ـ ـش ياروـش  ناوـت  یمن  اریز  تـسا ,  لـطابرودو  تـسا  رود  نـیاو  یعرـش ,  ییاروـش  اـب  رگم  دوـش  یم  رما تـعـیـیـن نـ یلوو  رما ,
شدوخ رب  فقوتم  راک  نیا  سپ  یعرش ,  يارو  يرازگرب شـ اب  رگم  دشاب  دناوت  یمن  رما  ـی  لوو ـر , ما ـی  لو دو  ـ جوا در مـگـر بـ راز کـ ـ گر بـ

 ( ص  ) هّللا لوسر  فرط  زا  هدـش  نییعت  رما  یلو  هک  دوش  هتفگ  هکنآ  رگم  دوم , رازگرب نـ یعرـش  ياروش  ناوت  یمندـبا  ات  نیاربانب  تسا , 
نآ یعدـم  تیب  لـها  بتکم  هک  تسا  صن  هیرظن  ربارب  رد  میلـست  ياـنعمب  نیاو  تسا  يروش  يراز  ـ گر زا بـ وا قـبـل  دوجوو  دراد , دوجو 

 . تسا مود  طخ  نامه  نیاو  تسا 

یمالسا تفالخو  يروش 

هدـننک تروشم  ینعی  يرو  ـ ـش بحاـص  تسا  یفاـک  هکلب  دـشاب , هتـشاد  دوجو  يروش  رد  يرما  یلو  تسین  مزـال  هک  دوـش  هتفگ  ـد  یا شـ
يریگ میمـصت  رد  هدننک  تروشم  قح  رب  تمزع )   ) رد ریمـض  دش کـه  هتفرگ  لاکـشا  رگاو  دشاب  یلو  وا  هک  تسین  يزاینو  دشابدوجوم ,
نتفرگ میمـصت  يانعم  هب  تمزع )   ) هک داد  باوج  نینچ  ناوتبدـیاش  دـشاب , یلو  ناونع  هب  يروش  رما  رد  دـیاب  وا  هجیتن  ردو  دراد , تلالد 

میمـصت قح  هک  تسا  نیا  رد  هیآ  روهظ  تسا ,  نیا  زا  ریغ  هیآ  رهاظ  میئوگ :  باوج  رد  دشاب . تسا  هدیـسر  نادـب  يروش  هچنآ  ساسارب 
رظن فالتخارگا  اما  تسا ,  ریذپ  ناکما  قوف  نخـس  دندوب , قفتم  يار  رد  ناگدننک  تروشم  رگا  هکنیا  ینعی  دشاب , تبا  وا ثـ يارب  يریگ 
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رد دنوادخ  هکنآرب  فاضم  دروایب , لیلد  دیاب  دنک  حرطم  ار  تیرثکا  هدنریگ  لاکشا  ـر  گا دوش ؟  یعطق  يروش  يار  دیاب  هنوگچ  دنتشاد ,
يوریپ نی  ـ مز مدر  تیرثکا مـ زا  رگا  كولـضی :)  ضرالا  یف  نم  رثکا  عطت  ناو   ) دننام تسا  هدرک  شهوکن  ار  تیرثکا  تا  ـ یآ زا  يرایـسب 

یم شیپ  رظن  فالتخا  هاگره  هک  ـت  سا ـه  یآ ـح  یر صن صـ فالخ  نخس  نیا  اساسا  نآ ,  رب  هفاضاو  (( 152  )) دننک یم  هارمگ  ار  وت  ینک 
تـسا يروش  رب  یلو  هکلب  تسین  هدننک  تروشم  وا  دشاب  نین  ـ چر ـ گا پـس  دراذ , هدننک مـی گـ تروشم  هدهع  هب  ار  يریگ  میمـصت  دـیآ 

یمن وا  هک  نیا  تیاهن  دراد , ار  نآ  مدـع  ای  راک  نآ  ماـجنارب  يریگ  میمـصت  قح  وا  مه  زاـب  دنـشاب , قفتم  يزیچ  رب  نیروا  ـ ـش رگا مـ یتح 
يروش هیرظن  هک  میریگ  یم  هجیتن  تشذگ  هچنآ  زا  تسینوا .  زا  تیالو  یفن  يانعمب  نیاو  دریگب  تروشم  نودـب  يرما  رب  میمـصت  دـناوت 

ریغو لـطاب  ییاروش  نینچو  تسا  هدـش  رازگرب  رمـالا  یلواو  ص )   ) هّللا لوـسر  نودـب  يروـش  ـف  لا تسا :  هتفرگ  رارقروذـحم  ود  ناـیم 
نینچو هتشاد  یعرش  لیلد  هب  زاین  تسا  ریذپ  ناکما  رمالا  یلواو  ص )   ) هّللا لوسر  نودب  يروش  ـد  یو ـی کـه مـی گـ لو ـ قو ـت ,  سا یعرش 

ـر ما ـی  لو 1 ـ  تسا :  روصت  لـباق  ریز  تلاحدـنچ  زا  یکی  رد  نیاو  تسا  هدـش  رازگرب  رما  یلو  دوجو  اـب  يروش  ب  درادـن . دوجو  یلیلد 
عورـشمان هرداصم  ناونع  هبو  درادن  یعرـش  هجو  چیه  يراک  نینچ  هک  تسا ,  هدرک  نییعت  نیملـسم  رما  یلو  ناونع  هب  ار  دوخ  رظن , دروم 

يرما رب  يروش  ماجنازا  سپ  هاگره  دوش  یم  بجاو  اعرش  نیملسم  عمج  رب  وا  زا  تعاطا  هنوگچ  سپ  دور , یم  رامش  هب  نیملـسم  قوقح 
ـیـم ـسر قباـس مـی  ضقاـنت  ناـمه  هب  زین  تلاـحنیا  رد  هـک  دـنا , هداد  رارق  نیملـسم  رما  یلو  ار  وا  كد  ـ نا ـی  هور گـ 2 ـ  دریگب ؟  میمـصت 

دوجو یعرـش  لیلد  هچو  دـنا ؟  هدرک  نییعت  ار  وا  هنوگچ  هک  دـیآ , یم  شیپ  هرابود  دـش  حرطم  يروش  هیرظن  رب  هک  ییاهلاکـشا  نام  ـ هو
هدرک نییعت  رما  یلو  ناوـنع  هب  تحار  ـ ـص ار بـه  وا  ص )   ) لو ـ ـسرو اد  خـ 3 ـ  دننک !؟  تعاطا  هورگ  نیازا  دـنا  فظوم  نیملـسم  هک  دراد 
صن نامه  تسرد  لح  هار  نیاو  دومن  یلمع  لوسرو  ادـخ  رما  فالخ  ناوت  یمناریز  تسین  يروش  هب  يزاـین  تروص  نیا  رد  هک  دنـشاب ,
هیرظن هک  دوش  یم  نشور  ـال  ما ترو کـ ـ ـص ـن  ید بـ ددرگ . یم  لـطاب  زین  تفـالخ  نیلوا  نآ  لاـبند  هبو  هتـسناد  یفتنم  ار  يروش  هک  تسا 

رما یلو  نییعت  زا  ریغ  يرگید  لئاسم  هب  طوبرم  دـیابار  نآرق  تایآ  رد  يروش  هلاسمو  تسا  لـطاب  تهج  ره  زا  تفـالخ  نییعت  رد  يروش 
تلالد نآ  رب  مهرواشو )...   ) هیآ قایـس  هک  هنوگنامه   , هریغو گنج  رد  ای  روشک  هرادا  یگنوگچ  رد  تروشم  دن  ـ نا مـ تسناد ,  نیملـسم 

هک دـنا  هدرک  ار تـعـیـیـن  لوا  هفیلخ  ص )   ) لوسروادـخ دـننک  اعدا  هکنآ  رگم  دـنام  یمن  یقاب  اـهنآ  يارب  یهار  رگید  ـن  یار ـ با بـنـ دراد .
. درک یم  دانتـسا  نادـب  راصنا  لباقم  رد  هدـعاس  ینب  هفیقـس  رد  انئمطم  دوب  نینچ  رگا  اریز  تسا  هتـشادن  رکبوبا  دوخ  یتح  ییاـعدا  نینچ 
ـر نـمـی تار نآ فـ هدود  زا مـحـ تروشم  هک  یگنج  ياـه  هویـشرد  یتـح  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم  تسد  يرو بـ ـ ـش ـه  یآ زا  ـچـه  نآ
رد شباحصا  اب  ربمایپ  تروشم  هرابرد  هک  یتایاور  نینچم  ـ هو هدمآ  تسدب  هیآ  قایـس  زا  بلطم  نیاو  تسا  هدرکن  دامتعااهنآ  هب  ـت ,  فر

راذـگاو (ص )  ربمایپ دوخ  هب  ار  يروش  هلاسم  درکن , داـمتعا  اـهنآ  ـد بـه  نواد نو خـ اذ چـ ـ لو دـنراد  دـیکات  نآ  رب  زین  تسا  هدـمآ  گـنج 
مدر ار بـه مـ ـش  لو ـ ـسر هفیلخ  نییعت  رما  ادخ  هنوگچ  دراذـگ ,!؟  یم  اهنآ  هدـهع  هب  ار  يرتگرزب  هلا  ـ ـس ـ مد ـ نواد ـه خـ نو لاح چـگـ دومن ,
نیا رد  يدرک ,  نییعت  می  ـ قو ـی  ـصو وا  ـر  بو دراد  ار نـگـه  رانید  دـص  دـناوتب  هک  يدرکنداـمتعا  یـسک  هب  امـش  رگا  دـنک !؟  یم  راذـگاو 

هب دسر  هچدسر  یم  رظن  هب  دـیعب  اناد  ناسنا  کی  زا  راک  نیا  یهد !؟  رار  وا قـ را  ـتـیـ خارد رانید  رازه  هک  ینک  یم  دامتعا  هنوگچ  تروص 
لوسرو ادخ  هک  یلاح  رد  دـهدرارق , تما  هدـهع  هب  ار  هفیلخ  باختنا  دـنوادخ  تسا  نکمم  هنوگچ  دـشاب . ص )   ) لوسرو ادـخ  زا  هکنیا 

تلخ دق  لوسر  الا  دمح  امو مـ ) داتفا دـهاوخ  قافتا  ص )   ) هّللا لوسر  تافو  اب  نامزمه  هک  یبالقنا  هب  تبـسن  ـد  ندو هدر بـ مالعا خـطـر کـ
سپ دنا , هدـمآ  وازا  لبق  یناربمایپ  هک  تسین  ربمایپ  کی  دـمحم جـز  (( : 153  ( )) مکباقعا یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  ناـفا  لـسرلا  هلبق  نم 

باطخ هکدوش  یم  صخشم  مینک ,  لمات  هیآ  نیا  رد  رگا  دیدرگ ؟  یم  رب  شیو  ـتـه خـ شذ هب گـ امـش  ایآ  دوش , هتـشک  ای  دریمب  وا  هاگره 
ص  ) لوسر نامز  رد  وا  اریز  تسناد  باذک  هملیسم  هب  طوبرم  ار  هیآ  ناوت  یمنودرادن  ینعم  رفاک  ندش  بلقنم  اریز  تسا  نیملسم  هب  هیآ 
هک دناد  یم  دنوادخ  هکیلاح  رد  دننک , اهر  نیملـسم  نایم  ار  هلاسم  لوسرو ,  ادـخ  هک  تسین  لوقعم  يزیچ  نین  چـ تسا .  هدـش  بلقنم  ( 

نیا رب  خیرات  هک  هنو  ـگـ نا هـمـ ـد , ـشد ـ هاو اهنآ خـ نایم  يریگردو  فالتخا  زورب  ببـس  دـنربب  هانپ  وا  هب  هک  یتسرپرـسو  یلو  نییعت  مدـع 
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اجنآ هب  فارحناو  تسا ,  هدش  عقاو  نیملـسم  نای  ـت کـه مـ ـسا ـی  تا ـ فال ـتـ خا مامت  ببـس  رما  یلو  ندوبن  اریز  دـهد , یم  تداهـش  یعدـم 
رگاو مـی دنتخانـش  یمن  ار  نید  ایو  قالخا  ایح , هنوگ  چـیه  هک  داتفا  دـسافو  قساـف  يدارفا  تسدـب  نیملـس  تموکح مـ هک  دـش  هدیـشک 

هنوگچ ینیبب  ات  شاب  هتـشاد  سابع  ینبو  هیما  ینب  نامز  رد  هاـتوک  یفقوتو  ددرگزاـب  شیپ  نرق  هدراـهچ  هب  يوش ,  نئمطم  رتشیب  یهاو  خـ
مشیربا ياه  سابل  نیرتهب  دندروخ , یم  بارـش  انلع  هنوگچ  نک  هدهاشم  ار  اهنآ  ماکحو  ءارما  دندشطلـسم : مدرم  رب  نامز  زا  یتدم  يارب 

مامت دنک . یم  ایح  اهنآ  نتـشون  زا  ملق  هک  یحیبقو  تشز  راک  نارازهو  دندرک ؟  یم  يزاب  اهنآ  اب  هدومن  اه  نومیمواهگـس  نت  رب  ار  الطو 
ادرف دـیاش  می ,  با مـی کـنـ ـتـخـ نا ار  وا  زورما  هک  یـسک  اریز  دراد , يروش  هیرظن  ساسا  ندوب  میقعو  مدرم  باختنا  ءوس  رب  تلالد  اهنیا 
یلو دنتـسبن  راک  هب  نامثع  لزع  يارب  ار  دوخ  یعـس  مامت  نیملـسمرگم  درک . لزع  ار  وا  ناوت  یمن  نییعت  زا  دـعب  یلو  مینادـب ,  روفنم  اروا 
هدرک دانتـسا  نادب  لوا  هورگ  هک  یلیلد  ود  یتسردان  نون  ـ کا منک .  یمن  نت  زا  هدناشوپ ,  منت  رب  ادـخ  هک  ار  ینهاریپ  تفگ :  هتفریذـپنوا , 

ام ياربو  دـیدرگ , تباث  دـنهد  رارق  ص )   ) هّللا لوسرزا  سپ  نیملـسم  روما  هرادا  يارب  هفیلخ  باـختنا  ساـسا  ناونع  هب  ار  يروش  اـت  دـنا 
میدرگ یم  زاب  میدرک ,  تباث  ار  لیلد  ود  نیا  یتسردا  لا کـه نـ حـ دـنرود . هب  تفالخو  يربهر  عوضوم  زا  لیلد  ود  نیا  هک  دـش  راکـشآ 

لیلد ود  نیا  هک  میریذـپ  یم  سپـس  میرادـنپ .  یم  هاگآان  ار  دوخو  میدـنب  ار مـی  نا  ـمـ نا ـمـ ـش الماک چـ هکلب  مینک ,  یم  یـشوپ  مشچو 
دزا ـ ـس فر  رب طـ ار  هیرظن  نیا  لاکـشا  دـناوت  یم  شریذـپو  یـشوپ  مشچ  لـهاجت ,  نیا  ماـمت  اـیآ  دـنا , تجح  يربهرو  تفـالخ  هراـبرد 

هک ییاهلاکشا  مامت  مغر  یلعو  هدرکن  حالصاار  یفارحنا  چیه  لیلد  ود  نیا  دنک ؟  لح  ارجا  هوحنو  شور  ردار  نآ  یعیرـش )  ما تـ ـهـ با و(
رد لیـصفتو  میهافم  دیدحت  هب  زاین  يا  هیرظن  نینچ  اریز  دنک ,, یمن  نار  ار جـبـ یـصقن  چیه  دراد  رب  رد  يدعب  دـنچو  هدـیچیپ  هیرظن  نیا 

ءارجا شورو  هدومنن  صخـشم  ار  نآ  میظنت  یگنوگچو  تاررقمو  يروش  نیزاوم  زا  کی  چیه  رظ  درو نـ ـتـن مـ مود نینچمه  دراد , ینعم 
ار ییاج  ربمایپ  هریـسرد  هنو  هدـش  لقن  ص )   ) هّللا لوسر  زا  هک  یتایاورو  ثیداـحا  رد  هن  مـا  تسا .  هدرکن  نییعتزین  ار  نآ  ندرک  هداـیپو 

انئمطم دوـب , يز  نینچ چـیـ رگاو  دـشاب  هتـسناد  مزلم  نآ  يارجا  رب  ار  تماو  هدرک  حرطم  ار  يرو  ـ ـش ـه  لا ـ ـس نا مـ ـ ـش ـ یا میرادـن کـه  غارس 
 , یحورو يرکفرظن  زا  هچ  نوناق  نیا  زا  هدافتسا  يارب  ار  تماو  هدومن  صخشمار  نآ  دودح  (ص )  ربمایپ هنوگچ  هک  میدروآ  یم  تسدب 
 , هدومن هدایپ  ناشیازا  سپ  ار  هبرجت  نیا  دـنناوتب  ات  درک  یم  تیبرت  ار  رف  ـن نـ ید ـل چـنـ قا ـال  ـا  یو تخاـس . یم  هداـمآ  یـسایس  رظن  زا  هچ 

همه نیا  نداد  باوج  هبرداق  اه  لالدتسا  نیا  دش , نایب  هک  هنوگنامهو  دنشاب .  هتشاد  تراظن  نآ  يارجاو  عیرشت  ربو  دننک  يرب  ـ هر ار  نآ 
 : يروش یلمع  تیعقاو  دینک !  یم  تواضق  هنوگچو  دیور  یم  اجک  هب  سپ  دنتسین  ماهبا 

هدعاس ینب  هفیقسو  يروش 

تیعور ـ ـش مـ ـع ,  قاو رد  با  ـتـخـ نا نیاو  تسا  هدوب  هدـعاس  ینب  هفیقـس  رد  يو  باختنا  ساسا  رب  رکبوبا  تفالخ  دـنیو  ـیـن مـی گـ خرو مـ
نامیا هفیقس  هب  تبسن  هک  دنیب  یم  وا  تفالخ  وریپ  ار  دو  ـی خـ ترو رد صـ ناملسم  کی  نیاربانب  تسا .  نیملسم  رب  رکبوبا  تفالخ  یساسا 

هفیل نییعت خـ يارب  يروش  هیرظن  ندوب  لطاب  هتشذگ  ثحب  رد  ام  نوچو  دنادب .  نیملسم  هفیلخ  هار تـعـیـیـن  اهنت  ار  نآو  هتـشاد  شریذپو 
هب يروش  هیرظن  یلمع  يارجا  ناونع  هب  هک   , هفیقـس هثداح  هب  یهاگن  هراـب  نیا  رد  تسا  رتهب  دـیآ  یم  رظن  هب  میدرک ,  تباـث  ار  نیملـسم 

دوب مزتلم  نادب  دیاب  ایآ  هک  ددرگ  صخشم  نآ  لابند  هبو  هدش  رازگرب  ملاس  هثداح  نیا  دح  هچ  ات  مینادب  ات  میشاب ,  هتـشاد  دیآ  یم  رامش 
. ریخای دومن  تیعبت  نآ  زاو 

يربط خیرات  رد  هفیقس 

لوا تمسق 
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یلا هحفـص 218  زا  ار  نآ  زا  يرـصتخم  زاین  دـح  رد  اجنیا  رد  هک  هدرک ,  لـقن  دوخ ج3  خـیرات  رد  لصفم  روط  هب  ار  هثداـح  نیا  يرب  طـ
ار غـسـل وا  ات  دنتشاذگ  شا  هداوناخ  هدهع  هب  ار  ربمایپ  هزانج  هدرک ,  عامتجا  هدعاس  ینب  هفیقـس  رد  را  ـ ـص ـ نا مینک :  یم  نایب   223 هحفص

ینارنخس وا  دندروآ . ... اجنادبدوب  ضیرم  هکیلاح  رد  ار  دعـسو  میراذگاو ,  هدابع  نب  دعـس  هب  ار  راکدمحم  زا  دعب  دنتفگ : اهنآ  ـنـد .  هد
راصنا هک  تشاد  نایب  وا  . درمش رب  مالسا  رد  ار  اهنآ  لیاضفو  نید  ـر  ما رد  ار  راصنا  هقباس  سپـس   , هتفگ انثو  دمح  ار  دنوادخ  ادتبا  هدرک , 

زا یلاح  رد  ربمایپو  دندمآرد , مالسا  نید  هب  بارعا  هکنآ  ات  دندیگنج  ربمایپ  نانمشد  ابو  هتفریذپ  مارتحاو  میرکت  اب  ار  شباحـصاو  ربمایپ 
باوج یگمه  راصنا  دینکندوخ .  کیرش  ار  نارگیدو  دیریگب  تسدب  ار  رما  نیا  تفگ :  دعس  سپس  دوب , یـضار  اهنآ  زا  هک  ـت  فر ـیـا  ند

یم راذگاو  وت  هدـهع  هبار  راکو  هدزن  زاب  رـس  وت  يار  زا  ـز  گر زین هـ ام  يدروآ ,  نابز  رب  یحیحـص  نخـسو  يداد  رظن  تسرد  هک  دـنداد 
اب نیرجاهم  ام  : دنتفگو هتفریذپن  شیرق  نیرجاهم  رگا  دش  دهاوخ  هچ  یلو  دنت : ـفـ گو ـتـه  خادر وگتفگ پـ هب  رگیدکی  اب  اهنآ  سپـس  مینک . 

هاگنآ دـیریگب , ؟ ام  زا  وا  زا  سپ  ار  راک  دـیهاوخ  یم  ارچ  سپ  میتسه ,  وا  نارایو  هریـشع  اـمو  هدوب  وا  هباحـص  نیلواو  ص )   ) هّللا لوسر 
امش فعض  نیلوا  نیا  تفگ :  هدابع  نب  دعس  دشاب . امـش  زا  يریماو  ام  زا  يریما   : تفگ میهاوخ  تروص  نیا  رد  دنتفگ : راصنا  زا  يا  هدع 
نب میوع  ریـضح , نب  دیـسا  دـندناسر , هفیقـس  هب  حارج  هدـیبعوبا  اـب  هارمه  ار  دوخ  اروف  هدینـش ,  ار  راـصنا  عوضوم  رمعو  رکبوـبا  تسا . 

هب درک  عنم  نتفگ  نخـس  زا  ار  رمع  هک  ـ نآ زا  رکبوبااجنآ پـس  رد  دـندمآ .  اهنآ  لابند  هب  زین  نـالجع  هلیبق  زا  يدـع  نب  مصاـعو  هدـعاس 
ار ربمایپ  هک  بارعا  زا  یناسک  نیلوا  ناونع  هب  ار  نیرجاهم  هقباس  ـپـس  ـس دروآ , ياـجب  ار  ادـخ  ياـنثو  دـمح  ادـتبا  تخادرپ .  ینارنخس 
ـهـا نآ دـندروآ , نامیا  ربمایپ  هبو  هدرک  تدابع  نیمزرد  ار  ادـخ  هک  دنتـسه  یناسک  نیلوا  اـهنآ   : ) تفگو هدـش  روآداـی  دـندرک  قیدـصت 

 (, تسا ملاـظ  دزادرپـب  اـه  ـ نآ ـتـیـز بـا  ـس هب  هک  رهو  , دنـشاب یم  رما  نیا  هب  مدرم  همه  زا  رت  قحتـسم  زین  وا  زا  سپو  هدوبوا  هریـشعو  نارا  یـ
زا ءارما  سپ  دسر , یمن  امش  هجرد  هب  یسکام  رظن  هب  نیتسخن ,  نیرجاهم  زا  دعب  نیاربانب   : ) تفگ هدرک ,  رکذ  ارراصنا  تلیضف  وا  سپس 
هک دـیریگ  دوـخ  تسدـب  ار  شیوـخ  راـک  راـصنا , هورگ  يا  تفگ :  هتـساخ ,  اـپب  رذـنم  نب  با  ها حـبـ ـگـ نآ دـشاب .) امـش  زا  ءارزو  اـم و 
یب امش  يار  هک  دینکن  فال  ـتـ خا رگیدکی  ابو  درادن , ار  امش  اب  تفلاخم  تارج  سکچیهودنرب  یم  ـمـا بـه سـر  ـش ـه  یا ـ ـس ـر  یز نار  ـگـ ید

 : تفگ رمع  دشاباهنآ . زا  يریماو  ام  زا  يریما  سپ  دنتفریذپن  دوخ  نخـس  زج  اهنیا  رگااما  دوش , یم  جراخ  ناتتـسد  زا  راکو  هدـش  شزرا 
رددینک تسایر  اهنآ  رب  ـت کـه شـمـا  فر ـ یذ دنهاوخن پـ بارعا  دنگوس  ادخ  هب  دنـسرب , قفاوت  هب  راک  کی  رب  رفن  ود  درادن  ناکما  زگره ! 

یلوو هدوب  اهنآ  رد  توبن  هک  دنهد  یناسک  تسد  هب  ار  دوخ  راک  هکدننی  یعنام نـمـی بـ بارعا  یلو  تسین ,  امش  زا  اهنآ  ربمایپ  هک  یلاح 
تموکح رد  یسک  هچ  میراد .  مکحم  یلیلدو  راکـشآ  یتجح  تسا  هدروآ  نامیا  هک  ره  ربا  مـ ـت .  ـسا ـتـه  ـسا ـ خر اهنآ بـ نایم  زا  ناشرما 

هدروآ يور  هانگ  يوس  هب  هتفر ,  لطاب  لابند  هب  هکنآ  رگم   , میتسه وا  هریـشعو  نارای  ام  هک  یلاح  رد  تسا .  اـم  بیقر  وا  تسایرودـمحم 
درم نیا  نخسو  دیریگ  تسد  هب  ار  دوخ  راک  راصنا , هورگ  يا  تفگو :  داتـس  ـ یا رذ  با بـن مـنـ حـبـ دشاب !؟  هدناسر  تکاله  هب  ار  دوخو 
نیا زا  ار  اهنآ  دنتفریذپندیت , ـ ساو هک خـ ار  هچنآ  رگاو  تفرگ  دنهاوخ  ناتتسد  زا  راک  نیارد  ار  امش  مهس  اهنآ  هک  دیون , ار نـشـ ـش  نارا ـ یو

هک دوب  امش  ياهریـشمشاب  اریز  دیـشاب , یم  رما  نیا  هب  رت  قحتـسم  امـش  دنگوس  ادخ  هب  دیریگب .  هدهع  هب  دوخ  ار  راکو  دینک  نوریب  رهش 
ار راک  میهاوخب  رگادنگوس  ادخ  هب  مراد .  ار  يار  نیرتهب  هک  دینک  لمع  نم  يار  هب  دوش .  میلست  دوب  رضاح نـ هکنآ  دش  نید  نیا  میلـست 
, راـصنا هورگ  يا  تفگ :  هدـیبع  ـو  با دـشکب . ار  وت  هکلب  تفگ :  وا  دـشکب . ار  وت  ادـخ  سپ  تفگ :  رمع  میروآ .  یم  رد  لوا  تروص  هب 

دعس نبریشب  هاگنآ  دیوش . فرحنمو  هداد  رییغت  ار  نید  هک  دیـشاب  یـسک  نیلوا  ادابم  دیدومن , يرایار  ربمایپ  هک  دیدوب  یناسک  نیلوا  امش 
رد يا  هقباسو  نیکرشم  اب  گنج  رد  یتلیـض  ـر مـا فـ گا دنگوس  ادخ  هب  راصنا , هورگ  يا  تفگو :  درک  مایق  ریـشب  نب  نامعن  ردپ  یجرزخ 
هک تسینراوازـس  سپ  میتشادـن ,  يرگید  فدـه  نامدوخ  يارب  ـش  ـشو ـ کو ـبـر  ما ـیـ پزا تعاطاو  دـنوادخ  تیاـضر  زج  میراد ,  نید  نیا 
هب تسارتراوازـس .  ام  دوخ  رب  ام  زاو  ام  تمعن  یلو  ادخو  میدرکن  لمع  نینچایند  رطاخ  هب  هک  ام  میراذگ ,  تنم  نارگ  ـ ید رب  رطاخ  نیدب 

. دیوشنریگردو دیزرون  تفلاخم  اهنآ  ابو  دیـسرتب  ادخ  زا  سپ  دید , دـهاوخنزگره  اهنآ  اب  عازن  لاح  رد  ارم  یلاعت  قح  هک  دـنگوس , ادـخ 
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ار راک  ام  وت  ندوب  اب  دنگوس , ادخ  هب  دنتفگ : رفن  ود  نآ  دینک . تعیبوا  اب  دیتساوخ  ار  مادک  ره  هدـیبع ,  وبا  نیاو  رمع  نیا  تفگ :  رکبوبا 
یلعو رمع  رکبوبا , دننام  یلو  دیشاب  هتشاد  لضف  هچ  ره  امش  راصنا , هورگ  يا  تفگ :  فوع  نب  نمحرلادبع  تفرگ ...  میهاوخن  هدهع  هب 

رگا هک  تسا  یسک  اهنآ  نایم  ردو  مینک ,  یمنراکنا  يدرب  مان  هک  یئاهنآ  تلیـضف  ام  تفگو :  داتـسیا  مقرا  نب  رذن  مـ تسین .  امـش  نایم 
یلع اب  زج  دـنتفگ : اهنآ  زا  یهورگ  ای  راصنا  تسا .  ع )   ) بلاـط یبا  نب  یلع  روظنم  دـنک  یمن  تفلاـخم  وااـب  یـسک  دـهاوخب  ار  رما  نیا 

تتسد متف :  اذلو گـ مدیسرت  فالتخا  زا  نمودش  دایز  هدنکارپ  ياه  نخـسو  ادصورـس  تقو  نیا  رد  دیوگ : عـمـر مـی  مینک .  یمن  تعیب 
رذنم نب  بابح  دناسر , وا  هب  ار  دوخرتدوز  دعس  نب  ریـشب  دننک , تعیب  وا  اب  هک  دنتفر  رفن  ود  نآ  یتقو  منک . ..  تعیب  وت  اب  ات  نک  زارد  ار 

نیا اب  هک  مدیسرت  نم  یلو  هن ,  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  یتخاس ؟  مورحم  تسایر  زا  ار  تیومع  رـسپو  يدرک  ینامرفان  ریـشب , يا  تفگ : 
ياعدا دید , ار  دعـس  نب  ریـشب  راتفر  هک  سوا  هلیب  ها قـ ـگـ نآ تسا .  هداد  رارق  اهنآ  يارب  ار  نآ  دنوادخ  هک  موش  ریگرد  يزیچ  رـس  رب  موق 

زین ریضح  نب  دیـساو  دنتفگ  رگیدکی  هب  دندش , علطم  هدابع  نب  دعـس  ناشـسیئر  تراما  رب  ینبم  جرزخ  هلیبق  ياضاقت  زاو  هتـسنادار  شیرق 
تـشاد ـنـد  هاو ـمـا خـ ـش رب  یتلیـضف  هشیمه  يارباـهنآ  دـتفایب , جرزخ  هلیبـق  تسد  هب  راـک  راـبکی  رگا  دـنگوس , ادـخ  هب  دوباـهنآ :  ناـیم 

دعسو دندومن  تعیب  رکبوبا  ابو  دنت  ـ ـسا ـ خر ـهـا بـ نآ رکبوبا . تعیب  هب  دیباتـشب  سپ  داد , دنهاوخن  امـش  هب  یمهـس  تسایر  نیا  زا  هاگچیهو 
کیدزن هک  دـندروآ  يور  رکبوبا  يوس  هب  تعیب  تهج  وس  ره  زا  مدرمو  دـندروخ . .. تسکـش  دوخ  راک  رد  جرزخ  شا  هلیبق  اب  هدابع  نب 

وا تفگرمع :  دیرازاین .  ار  دعس  دیـشاب , بظاوم  دنتفگ : دع  ـ ـس نارا  زا یـ يدار  ـ فا دوش . لامیاپ  مدرم  ياپو  تسد  ریز  هدابع  نب  دعـس  دوب 
نب سیق  هاگنآ  دوش . درخ  تناوختسا  هک  مبوکب  نانچ  ار  وت  متـساوخ  تفگو :  داتـسیا  وا  رـس  يالاب  سپـس  دشکب . ار  وا  ادخ  دیـشکب , ار 

رکبوبا دنام . دهاوخن  تیارب  ملاس  نادـند  کی  ینک ,  مک  وا  رـس  زا  يوم  کیرگا  دـنگوس , ادـخ  هب  تفگو :  تفرگ  ار  رمع  شیر  دـعس 
نم رد  یناوت  رگا  دنگوس , ادخ  بـه  ـعـد گـفـت :  ـس دش . رود  وا  زا  رمع  تسا .  رتهب  تمیالم  تقو  نیا  رد  رمع !  يا  شاب ,  مارآ  تفگ : 
ادخ هب  درک , یم  بوک  گنس  ار  تنارایووت  هک  يدینش  یم  نم  زا  اه  هچوکو  ـا  هر رد شـهـ یشرغ  نانچ  متـشاد ,  نداتـسیا  تردقو  دوب ,
هبو هدرب  اجنآ  زا  ار  وا  سپـس  دیربب . ناکم  نیا  زا  ارم  بابرا .  هن  يدوب  تیعر  اهنآ  نایم  رد  هک  مدرک  یم  قحلم  یهورگ  هب  ار  وت  دنگوس 
 .. . ـت ـسا رکبوبا  ندیـسر  تفالخ  هب  یگنوگچرگناـیب  دوخ  هب  دوخ  هکلب  درادـن  حیـضوتو  حرـش  هب  زاـین  هیـض  ـن قـ یا دـندناسر . شلزنم 

رد هدعاس  ینب  سـقـیـفـه  ـت ,  ـس هدا نـیـ ـتـ فا رود  ناکم  نیا  اب  بسانتم  چیه  يرو  ـ ـش کـه  ـت ,  ـسا رود  يرو بـه  ـ ـشزا ـال  ما يز کـه کـ چـیـ
هاگیاج دجـسم  اریز   , تسا رت  بسانم  يراک  نینچ  ماجنا  يارب  (ص )  رب ـ ما دجـسم پـیـ هکیلاـحرد  هدوب ,  هنیدـم  رهـشزا  جراـخ  يا  هعرزم 

لو ـ ـسر زونه  هک  تسا ,  هدوبن  یبسانم  تقو  چـیه  زین  ینامز  رظن  زا  تسا .  هدوب  ایندو  نیدروما  هرابرد  هرواش  زکرمو مـ نیملـسم  عاـمتجا 
هب ار  ترـضح  نآ  سدقمر  ـد پـیـکـ نداد هزاجا  دوخ  هب  هنوگچ  سپ  دوب .  هدنام  نیمز  رب  ناشیارهطمو  كاپ  ندبو  هدـشن  ـن  فد ص )   ) هّللا

مادک لاح ,  دندوب . (ص )  ربمایپزیهجت لوغـشم  هباحـص  ناگرزبو  نایاوشیپ  هک  یلاح  رد  دنوش , تفالخ  رما  ریگردو  هتـشاذگ  دوخ  لاح 
ددرگ یم  ظفح  نیملـسم  نایکو  تدحو  نآ  طسوت  هک  یمالـسا  دـنمتردق  تفالخ  هرابرد  اهنآ  عقاو  رد  دـناد ؟  یم  يروش  ار  نیا  یلقاع 

کیرـشار نارگیدو  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  راک  تفگ :  دعـس  هک  نیا  الثم  تسا .  بلطم  نیا  ياـیوگ  اـهنآ  نانخـسو  دـندرکن , ثحب 
رد یـسک  هچ  رمع : لوق  ایو  مینک .  یمن  زواجت  وت  نخـس  زاام  یتفگ  یبوخ  نخـسو  يدرک  هءارا  یتسرد  رظن  دنداد : باوج  نانآ  دینکن .
امش مهـس  هک  دیهدن  شوگ  ار  شنارایو  وا  نانخـسو  دیـشا  ـب بـ ظاو مـ با :  لو حـبـ ـ قو دنک .!؟ یم  تباقر  ام  اب  دمحم  تموکحو  تردق 

 , نآ هوال بـر  ـ عو دنیوج . یمن  ار  يزیچ  تنطلسو  تردق  زج  اهنآ  تسا ,  موق  نیا  هیحور  هدنهد  ناشن  نانخس  نیا  دنرب . یم  ناتتسد  زا  ار 
هب رمعالثم  دیشوک .  اهنآ  تیبرت  رد  (ص )  ربما هک پـیـ لاس  هسو  تسیب  زا  سپ  مه  نآ  دش , لدبو  در  هباحـص  نایم  هک  يزیتو  دنت  ظاف  ـ لا

دشکب ار  وا  ادخ  دیشکب , ار  وا  دعس : هب  رمع  لوق  نین  هـمـچـ دشکب . دیاب  اروت  هکلب  داد : باوج  بابحو  دشکب , ار  وت  ادخ  تفگ :  بابح 
وا شیر  هک  یلاح  رد  رمع  هب  دعـس  نب  سیق  لوق  ایو  . دنوش درخ  تیاه  ناوخ  ـتـ ـسا لام کـنـم تـا  دگل  ار  وت  متـساوخ  وا : رگید  لوق  ایو  . 
هک نشخ  نا  ـخـنـ ـس ـن  یا دنام . دهاوخن  تیارب  ملاس  نادند  کی  دوش , مک  وا  رـس  يوم  کی  رگا  دنگوس , ادـخ  هب  دوب : هتفرگ  تسدـب  ار 
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رپ ياه  هنیس  هدنهد  ناشن  دبای , یم  ـه  مادا ـا قـتـل  یو ـتـم  شو برض  هب  دیدهت  دح  اتو  دوش  یم  لدبو  در  تاباختنا  ساسح  هاگیاج  نیا  رد 
تـشاذگ يروشار  نآ  ماـن  ناوتب  رگا  ار  دارفا  هنوگ  نیا  تروشم  تسا  نکمم  هنوـگچ   ... تسا رگیدـکی  هب  ینیب  دـبو  ینمـشدو  دـقح  زا 

الثم ـت .  ـسا هدو  قطنم بـ زا  رودو  ساسا  یب  ياه  لالدتـسا  هچ  هک  دـینک , هجوت  رگیدـکی  رب  نانآ  ياه  جاجتحاو  نانخـس  هب  تفریذـپ ؟ 
یلاح رد  دننادب  دوخ  ربهر  ار  امش  هک  دش  دنهاوخن  یضار  برع  تلم  دیریگب : رظن  دم  تسا  اهنآ  جاجتحا  نیرت  يوق  هک  اررمع  جاجتحا 

زا اهنآ  رما  یلوو  هتـساخرب  اهنآ  نایم  زا  توبن  هک  دنریذپب  يربهر  هب  ار  یـسک  دنرادن  یعنام  بارعا  یلو  تسین ,  امـش  زا  ناشیاربمایپ  هک 
نا ـ نآ ـبـر  هر هک  دـنهد  یم  تیاـضر  رتشیباملـسم  دنتـسین , ربماـیپ  زا  رود  دارفا  يربـهر  هب  یـضار  بار  ـ عا ـر  گا پـس  تسا .  هدوـب  ناـشیا 

لالدتـسا تخرد  هب  دومرف :  ( ع  ) نینمؤملاریما اذـلو  دـشاب , ع )   ) بلاـط یبا  نب  یلع  یـعـنـی  ص )   ) هّللا لو  ـ ـسر در بـه  ـن فـ یر ـک تـ یدز نـ
زین ار  میت  هلیبقزا  يدرف  يربـهر  املـسم  دـنریذپن , ار  ع )   ) یلع يربـهر  بارعا  رگاو  (( . 154  )) دنتـشاذگرانک ار  تخرد  هویم  یلو  هدرک 
یلع جاجتحا  هرابرد  يرهاوج  رکبوبا  تسا .  تجح  نیرتاسر  ياراد  ع )   ) یلع دشاب , هنوگ  نیا  اهنآ  تجح  رگا  سپ  تفریذپ ,  دنهاوخن 

 : تفگ نک ,  تعیب  دنتفگو : هدربرکبوبا  دزن  ار  وا  هکنآ  ات  متـسه ,)  ادخ  لوسر  رداربو  ادـخ  هدـنب  نم   ) تفگ یم  یلع  دـیوگ : یم  (ع ) 
ربو دیتفرگ  راصنا  تسدزا  ار  يربهر  دـینک .  تعیب  نم  اب  دـیاب  امـش  اریز  منک  یمن  تعی  ـمـا بـ ـشا بـ مرت ,  قحتـسم  امـش  زا  رما  نیا  رد  نم 

 . دندرک راذـگاو  ام  ـ ـش ار بـه  يربهرو  هدرک  امـش  میلـست  ار  رما  زین  اهنآ  دـیراد , يدـنواشیوخ  هّللا  لوسر  اب  هک  ـد  یدر جا کـ ـتـجـ حا اهنآ 
دیـسرت یمدوخ  رب  ادـخ  زا  رگا  دیـشاب  فصنم  ام  اب  پـس  دـیتشاد , راصنا  رب  امـش  هک  یجاجتحا  نامه  هب  منک  یم  جاـجتحا  امـش  رب  نمو 

اهر ار  وت  تفگ :  رمع  دیهاگآ . شیوخ  ملظ  هب  امشو  هدمآ  رامشب  ملاظ  الاو  دنتفریذپار , امـش  قح  راصنا  هک  دیریذپب  نانچنآ  ار  ام  قحو 
را کـ دوب , دهاوخ  تدوخ  يارب  نآ  زا  یمین  هک  یـشود  یم  يریـش  رکبوبا  وا  يارب  رمع , يا  تفگ :  وا  هب  یل  عـ ینک .  تعیب  ات  مینک  یمن 
(( 155  )) موش یمن  وت  میلستو  هتفریذپن  ار  وت  نخـس  دنگوس , ادخ  هب  هن ,  دنک , راذگاو  تدوخ  هب  ادرفار  نآ  ات  نک  زور مـحـکـم  ـ ما ار  وا 
وا هب  یمهـس  دنتفگ : دن , کیرحت کـنـ ار  سابع  دنتـساوخ  رابکیالثم  دننک , میلـست  ار  ع )   ) یلع دـندرک  یعـس  فلتخم  ياههار  زا  اه  ـ نآ . 

يوس هب  سابع  رگا  هک  درک , میهاوخ  ادج  بلاط  ـی  با زا عـلـی بـن  ار  وا  هلیسو  نیدبو  دشاب  وا  زا  سپ  شنادنزرفو  دوخ  يارب  هک  میهدب 
رگا داد , یهاوخ  نم  هب  هک  يدرک  اعدا  هچنآ  اما  داد : باوج  هنوگ  نیا  سابع  یلو  (( ... . 156  )) تشاد میهاوخ  یلع  هیلع  یتجحدیایب  ام 
یئزج هک  میوش  یمن  ـی  ـضار تروص  نآ  رد  تساام ,  قح  رگاو  يریگب ,  میمـصت  نآ  هرابرد  يرادن  هزاجا  وت  هک  تسا  نینمؤم  قح  نآ 

نآ ياه  هخاش  ام  هک  هتفرگ  همـشچ  رـس  یتخرد  زا  هّللا  لوسر  هک  زیهرپب , يوردـنت  زا  راهنزو  مینک ,  اهر  ار  یئزجو  میریگبار  نامقح  زا 
دنداد ربخ  ام  هب  تفگ :  باطخ  نب  رم  عـ دندش . لسوتم  روز  هب  دیسرن , هجیتن  هب  درگش  نیا  یتقو  (( . 157  )) دیتسه نآ  ناگیاسمه  امشو 
باطخ نب  رمع  رکبوبا , (( . 158  )) دنا هدش  نصحتم  همطاف  هناخ  رد  دندوب , اهنآ  اب  هک  يدارفاو  ریبزو  یلع  , ادـخ لوسر  تافو  ماگنه  هک 
تسدب یشتآ  شدارفاو ,  باطخ  نب  رمع  شکب .  ار  نانآ  دنتفریذپن , رگا  تفگ :  وا  هبو  دننک , جراخ  همطاف  هناخ  زا  ار  اهنآ  ات  داتـسرف  ار 

ینازوسب ار  ام  هناخ  ات  يا  هدمآ  ایآ   , باطخ رـسپ  يا  تفگو :  دش  ور  هب  ور  اهنآ  اب  همطاف  دشکب , شتآ  هباهنآ  رب  ار  هناخ  ات  دمآ  هتفرگ , 
 : هک تسا  هدـمآ  فارـشالا  باسنا  باتک  ردو  (( . 159  )) دـنا هدـش  لخاد  نآ  رد  تما  هچنآ  رد  دـیوش  لخاد  هکنآ  ای  يرآ ,  تفگ :   !؟

(( . 160  )) يرآ تفگ :  ینازوس !؟  یم  ارم  هناخ  رد  ایآ  باطخ ,  رسپ  يا  تفگ :  وا  هب  هدمآ  هناخ  رد  تشپ  همطاف 

مود تمسق 

. دیلو نب  دلاخ  2 ـ  باطخ .  نب  رمع  1 ـ  دنا : هدرک  یفرعم  حرـش  نیدبدننازوسب  ار  نآ  ات  هدرب  شروی  همطاف  هناخ  هک  ار  يدارفا  نیخروم 
نب ۀملس  8 ـ  تباث .  نب  دـیز  7 ـ  ملـسم .  نب  دمحم  6 ـ  دـیبل .  نب  دایز  5 ـ  سامـش .  نب  سیق  نب  تباـث  4 ـ  فوع .  نب  نمحرلادـبع  3 ـ 
یم هکنآ  ات  دندرک  هلمح  هناخ  هب  یتعامج  اب  اهنآ  دیو : ـی مـی گـ بو یـعـقـ ریـضح . نب  دیـسا  10 ـ  ملسا .  نب  ۀملس  9 ـ  شغو .  نب  ۀمالس 
دمآ یلع  لزنم  يوس  هب  باـطخ  نب  رمع  ـد : یو ير مـی گـ طـبـ (( . 161  )) دندش هناخ  دراو  یلع و  ریشمشدش  هتسکش  وا  ریـشمشو  دیوگ 
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دیزغل وا  ياـپ  یلو  دـش , جراـخ  اـهنآ  رب  تسد ,  هـب  ریـشمش  ریبز  دـندوب , اـج  ـ نآ رد  ـن  یر ـ جا زا مـهـ یعمجو  ریبز  هـحلط ,  هـک  یلاـح  رد 
یلع اـهنآ  رب  هچنآ  درک  هدـها  ـ ـش ـمـه مـ طا ـتـی فـ قو (( . 162  )) دـندرک ریگتـسد  ار  وا  هدرب ,  هلمح  وا  رب  اـهنآ  داـتفاوا , تسد  زا  ریـشمشو 
ادخ هب  دیداد , ناشن  هّللا  لوسر  تیب  لهارب  ار  دوخ  هنیک  دوز  هچ  رکبوبا , يا  تفگو :  داتـسیا  رکبوبا  هرجح  ردربو  دمآ  تشذـگ ,  ریبزو 
دوخ ثرا  زا  ندـش  مورحمو  لئاسم  نیا  رطاخ  هب  همطاـف  (( . 163  )) مدـنویپب هّللا  ءاقل  هب  ات  تفگ  مهاوخن  ینخـس  رمع  اب  زگره  دـنگوس ,
هدنز هام  شـش  اهنت  ربمایپ  زا  سپ  وا  دومن .  تافو  ات  تفگن  نخـس  وا  ابو  هد  ـ ـش رکبوبا مـتـنـفـر  زا  درک , بضغ  رگید  بئاصم  نینچمهو 

هک تسا  هدـمآ  رگید  یتیاور  رد  (( . 164  )) دادن عالطا  رکبوبا  هبو  درک  نفد  هنابـش  ار  وا  یلع  شرـسمه  درک , تافو  هک  یتقوو  دـنام !...
ماگنه رکبوبا  هک  دوب  ببس  ـن  ید ـ بو (( . 165  )) درک مهاوخ  اعد  وت  هیلع  مناوخب ,  هک  يزامن  ره  رد  دنگوس , ادخ  هب  تفگ :  وا  هب  همطاف 

یم هک  نآ  اـت  مدوـب  هدادـن  ماـجنا  شاـک  يا  هک  ما ,  هدرک  يرا کـه  هس کـ هب  رگم  دزوـس  یمن  ملداـیند  زا  يزیچ  رب  نم  تـفگ :  شگرم 
ردو (( . 166  )) دـشاب هدـش  هتـسب  گنج  يارب  هچ  رگا  متـسکش  یمن  ار  همطاف  هناخ  میرح  شاک  يا  مدرک :  هک  يراک  هس  نآ  اما  دـیوگ 

هچ رگا  مدرک ,  یمن  نآ  دراو  ار  نادرمو  هدرکن  شیتفت  ار  ادـخ  لوسررتخد  همطاف  هناخ  شاک  يا  تفگ :  وا  هک  تسا  یبو  ـخ یـعـقـ یرا تـ
مظعا اهعماسب  مرکارمع  اهلاق  یلعل  ۀـلوقو  دـیوگ : یم  میهاربا  ظفاح  يرـصم  رعاـش  هراـب  نیا  رد  (( . 167  )) دشاب هدش  هتـسب  گنج  يارب 

اهیماحو ناندـع  سراف  مامااهب  هوفی  صفح  یبا  ریغ  ناک  ام  اهیف  یفطـصملا  تنبو  عیابت  مل  نااـهب  کـیلع  یقبا  ـال  كراد  تقرح  اـهیقلمب 
تعیب رگا  مراذگ  یمن  مارآ  نآ  رد  ار  وت  هدنازوس ,  ار  تا  هناخ   : نک میظعت  ار  هدنیوگو  مارکا  ار  هدنونش  هک  تفگ  یلع  هب  ینخـس  رمع 

را کـ دیوگب .... برع  یگنجدرم  هناگی  ربارب  رد  ار  ینخس  نینچ  تسناوت  یمن  رمع  زا  ریغ  یسک  دشاب . نآ  رد  ربمایپ  رتخد  دنچره  ینکن , 
تعیب دنتفگو : دندرب , رکبوبا  يوس  هب  هدرک ,  جراخ  لزنم  زا  روز  هب  دندرک , دیدهت  لتق  هب  ار  ع )   ) یلع هک  یتقو  دـش , رتدـب  مه  ـن  یا زا 

ادـخ هدـنب  سپ  تفگ :  مینز .  یم  ار  تندرگ  تسین ,  ییادـخ  وا  زج  هک  ییادـخ  هب  سپ  دـنتفگ : هچ ؟  مـنکن  تـعیب  رگا  تـفگ :   , نـک
دناوت یم  هتفای ,  همادا  لتق  هب  دـیدهتو  هارکا  ابو  هدـش  عورـش  روز  اب  هک  یتفـالخ  نینچ  اـیآ  (( . 168  )) دیـشک یم  ار  ادخ  لوسر  رداربو 

, دندمآ همطاف  دزن  یهاوخ  ترذعم  يارب  دندش , دوخ  حـیبقو  تشز  راک  هجوتم  رمعو  رکبوبا  یتقو  دـشاب ؟  يروش  هیرظن  يارب  یقادـصم 
 . يرآ دنتفگ : دینک ؟  لمع  نادب  دیرضاحایآ  منک ,  لقن  امش  يارب  هّللا  لوسر  زا  یثیدح  رگا  تفگ :  اهنآ  هب  همطاف  دوب . رید  رایـسب  یلو 
 , یطخـس نم  ۀمطاف  طخ  ـ ـسو ياضر  نم  ۀمطاف  اضر  تفگ :  یم  هک  دیدینـشن  هّللا  لوسر  زا  ایآ  مهد ,  یم  مسق  ادـخ  هب  ار  امـش  تفگ : 
نم تیاضر  همطاف ,  تیاضر  ینطخسا ؟  دقف  ۀمطاف  طخ  ـ سا ـن  مو یناضرا ,  دقف  ۀمطاف  یـضرا  نمو  ینبحا ,  دقف  یتنبا  ۀمطاف  بحا  نمف 
ارم دـنک  یـضار  ار  همطاف  هک  رهو  هتـشاد  تسود  ارم  درادـب , تسود  ار  مرتخد  همطاف  هک  ره  تسا ,  یتحاران مـن  همطاف  یتحارانو  تسا 
نم سپ  گـفـت :  میا .  هدینـش  هّللا  لوسر  زا  ار  نیا  يرآ ,  دنتفگ : تسا .  هدرک  تحاران  ارم  دنک  تحارانار  همطاف  هک  رهو  هدرک  یـضار 

ناشیا دزنامـش  زا  منک  تاقالم  ار  ربماـیپ  رگاو  دـیدرکن , یـضار  ارمو  هدرک  تحاراـنارم  امـش  هک  مریگ  یم  دـهاش  ار  شا  هکئـالمو  ادـخ 
... درک مهاوخ  نیرفن  وت  هیلع  مناوـخب  هک  يزاـمن  ره  رد  دـنگوس , ادـخ  هب  تفگو :  درک  رکبوـبا  ور بـه  ـپـس  ـس درک . مهاوـخ  تیاـکش 

هجو چـیه  ـه  بو هدو  لـطاب بـ يروئت  رظن  زا  يروش  هک  , درادـن ار  نیملـسم  رب  تفـالخ  قح  يروـش  ساـسا  رب  رکبوـبا  نیار  ـ با بـنـ (( . 169 ))
اهنت يروش  هک  نیاو  دیـسر  تفال  يرو بـه خـ ـ ـش هار  زا  رکبوبا  هک  میریذپبو  هدرک  یـشوپ  مشچ  رگا  لاح  تسا .  هتـشادن  یجراخ  دوجو 

رد شتفـالخو  رکبوبا  ور  نیا  زا  دـنک . ؟  نییعتدوخ  زا  دـعب  هفیلخ  ناونع  هب  ار  رمع  هک  تشاد  یقح  هچ  رکبوـبا  سپ   , تسا تفـالخ  هار 
رد رکبوبا  سپ  تسا ,  هدادرارق  هفیلخ  نییعت  يارب  دـنوادخ  هک  دـشاب  یهار  يروـش  ـنـکـه  یا لوا :  دریگ : یم  رارق  عرـش  فـالخ  ود  ربارب 

عرش فالخ  رکبوبا  تفالخ  سپ  دشابن , ادخ  فرط  زا  يروش  هک  ـنـ یا مود :  تسا .  هدرک  تفلاخمادخ  رما  ابو  هدرک  تیـصعم  رمع  نییعت 
, دوـب دـهاوخ  عرـش  فـالخ  زین  ناـمثعو  رمع  تفـالخ  نآ  لاـبند  هب  تسا .  هدوـمرفن  دـنوادخ  هک  هدوـب  ییاروـش  ساـسا  رب  اریز  تـسا , 
زا دعب  تما  مامت  تسا .  هدمآ  ناشیا  تفال  ـ خو ـت  ما ـ مار لو بـ ـ ـسرو اد  فر خـ زا طـ ـی کـه  ـص رب نـ هوالع  هک  ع )   ) یلع ماما  تفالخزجب 

نییعت رگاو  هدوب  ع )   ) یل نآ عـ زا  دشاب , راک  رد  ییاروشرگا  سپ  دندومن , هفیلخ  ناونع  هب  وا  اب  تعیب  رب  عام  ـ جا نا  ند عـثـمـ ـ ـش هتـشک 
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نخـس لیمکت  يارب  میراد .  هنیمز  نیا  رد  هرتاوتمراـبخا  هک  هنوگ  ناـمه  تسا . ..  هدـش  نییعت  هک  تسا  ع )   ) یلع مه  زابدـشاب  باـختناو 
هب گـفـت :  تساخن ؟  رب  اهنآ  اب  گنج  هب  ع )   ) یلع ارچ  دـنتفگ : مثیم  نب  یلع  هب  میهد :  یم  همتاـخ  هرظاـنم  کـی  اـب  ار  ثحب  نیا  دوخ ,
هک دوب  نوراه  دننام  وا  (( . 170  )) تفرن يرماس  گنج  هب  دـنتخادرپ  هلاسوگ  تدابع  هب  لیئارـسا  ینب  هک  یماگنه  نوراه  هک  لیلد  نامه 

ینا  : ) تفگ هک  حون  دننامو  دـنداد .ـ  رارق  راشف  تحت  ارم  موق  نیا  مردام ,  دـنزرف  يا  (( : 171  ( )) ینوفعـضتسا موقلا  نا  ما  نبا   : ) تفگ
نکر یلا  يوآ  وا  ةوـق  مکب  یل  نا  وـل   : ) تفگ هک  طوـل  ـنـد  نا مـ نـک .  يراـی  ارم  ما ,  هدروـخ  تسکـش  نـم  (( : 172 ( )) رصتناف بولغم 

یسوم هک  نوراهو ,  یسوم  دننا  مـ مروآ .  هانپ  نآ  هب  هک  یمکحم  هاگ  هیکت  ای  متشاد ,  یتردق  امـش  ربارب  رد  شاک  يا  (( : 173 ( )) دیدش
لوـق زا  ار  بـلط  ـن مـ یا وا  مرادـن .  ار  یـسک  مرداربو  مدوـخ  زج  نـم  ایادـخ  (( : 174  ( )) یخاو یـسفن  ـالا  کـلما  ـال  ینا  بر   : ) تفگ
ربمایپ شش  زا  نم  دندومرف : ناشیا  يد ,  ـیـر نـشـ گرد ـی  مودو یلوا  اب  ارچ  هک  دنتفگ  ترضح  هب  هک  یماگنه  تسا ,  هتفرگ  نینمؤملاریما 

ربارب رد  هک  هچنآوامـش  زاو  (( 175  ( )) هّللا نود  نم  نوعدـت  امو  مکلزتعاو   : ) تفگ هک  ـت  ـسااد لـیلخ خـ اـهنآ  لوا  ما ,  هتفرگ  قشمرس 
رفاک سپ  تسا ,  هدوبناهنآ  زا  يدنـسپان  راک  ربارب  رد  اهنآ  زا  وا  يریگ  هرانک  دیئوگب : رگا  سپ  منک .  یم  يرود  دـینک  یم  تدابع  ادـخ 

زا سپو  تسا .  رت  هتفریذپ  (ص )  ربمایپ یصو  رذع  سپ  درک , يریگ  هرانک  هک  دید  اهنآ  زا  يدنسپا  ـر نـ ما وا  ـیـد : یو ـر بـگـ گاو دیا . هدش 
نآ هب  هک  یمکحم  هاگ  هیکت  ای  متـشاد ,  یتردق  امـش  ربارب  رد  شاک  يا  (: دیدش نکر  یلا  يوا  وا  ةوق  مکب  یل  نا  ول   : ) تفگ هک  طول  وا 
رذع سپ  تشادن  یتردق  اهنآ  ربارب  رد  دیئوگبرگاو : دیا , هدش  رفاک  تشاد ,  یتردـق  اهنآ  ربار  رد بـ طو  لـ ـد : یئو ـر بـگـ گا مدرب .  یم  هانپ 

نم يارب  نادنز  ایادخ  (( : 176  ( )) هیلا یننوعدی  امم  یلا  بحا  نجسلا  بر   : ) تفگ هک  فسوی  نینچمهو  تسا .  رت  هتفریذپربمایپ  یصو 
ار ادـخ  مشخ  هک  يرما  ربارب  رد  هک  نآ  نودـب  تساو  ار خـ ناد  ـ نز وا  ـد : یئو ـر بـگـ گا دـنهاوخ . یم  نم  زا  اهنآ  هچنآ  زا  تسا  رت  بولطم 
رت هتفریذپ  ربمایپ  یصورذع  سپ  دوبن , دنـسپ  ادخ  هک  دش  توعد  يراک  هب  وا  دیئوگب : رگا  دیا . هدش  رفاک  دشاب , هتفرگ  رارق  دراد  یپ  رد 

نودب دیئوگب : رگا  (( . 177  )) مدیسرت امش  زا  هک  یتقو  مدرک  رارف  امش  زا  مکتفخ :)  امل  مکنم  تررف  فـ  : ) ـی کـه گـفـت ـسو ـ مو تسا . 
ربماـیپ یـصو  رذـع  سپ  , درک رارف  دـندوب  هدرک  مهارف  شیارب  هک  يرطخ  زا  وا  دـیئوگب : رگاو  دـیا . هدـش  رفاـک  درک , رارف  اـهنآ  زا  سرت 

تحت ارم  موق  نیا  مردام ,  دنزرف  يا  یننولتقیاوداکو :)  ینوفعضتسا  موقلا  نا  ما  نبا   : ) تفگ شردارب  هب  نورا کـه  ـ هو تسا .  رت  هتفریذپ 
. دیا هدش  رفاک  سپ  , دندوبن وا  لتق  كرادت  ردو  دـندادن  رارق  راشف  رد  ار  وا  اهنآ  دـیئوگب : رگا  دنـشکب . ارم  دوب  کیدزنودـنداد  رارق  راشف 
 . تسا رت  هتفریذپ  ربمایپ  یـصو  رذع  سپ  دیـشک , اهنآ  زا  تسدوا  اذلو  دنـشکب  ار  وا  دنتـساوخو  هداد  رارق  راشف  رد  ار  وا  دیئوگ : ـر بـ گاو

: دیئوگب رگا  متخادنا .  رطخ  هب  ادخ  هار  رد  ار  مناج  نمو  تشاد ,  هگن  دوخ  باوختخر  رب  ارمو  درک  رارف  راغ  يوس  هب  هک  (ص )  دمح ـ مو
تـشادنراغ يوس  هب  رارف  زج  يا  هراچو  دـندناسرت  ار  وا  ـهـا  نآ ـد : یئو ـر بـگـ گاو دـیا . هدـش  رفاک  درک , رارف  اـهنآ  رطخ  زا  سرت  نودـب  وا 

الا دـمح  ـا مـ مو  : ) بالقنا هیآو  هباحـص  (( . 178  )) نانمؤم ریما  يا  یتفگ  تسار  دـنتفگ : مدرم  تسا .  هتفریذـپ  ناشیا  یـصو  رذـع  سپ 
هّللا يزجیـسو  ائیـش  هّللا  رـضی  نلف  هیبـقع  بلقنی عـلـی  نمو  مکباـقعا  یلع  متبلقنا  لـتق  وا  تاـم  ناـفا  لـسرلا  هلبق  نـم  تـلخ  دـق  لوـسر 
هتشک ای  دریمب  وا  رگا  ایآ  دنا , هتـشذگ  وا  زا  لبق  يرگید  ناگداتـسرف  هک  ـت  ـسا ادخ  هداتـسرف  طقف  (ص )  دمحم (( : 179  ( )) نیرکاشلا

ار نارکاش  دنوادخو  دنز , یمن  ادخ  هب  يررـض  زگرهددرگرب  شیوخ  هتـشذگ  هب  سک  رهو  دـیدرگ ؟  یم  رب  دوخ  هتـشذگ  هب  امـش  دوش 
ـن یا دـش , دـهاوخ  اپ  رب  ناشیا  زا  دـعب  هک  تسا  یبالقناو  ص )   ) هّللا لوسر  تاـفو  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  نخـس  روحم  داددـهاوخ .  شاداـپ 

یم رب  دوخ  هتشذگ  هب  مک :)  ـ با ـقـ عا متبلقنا عـلـی  دوش و( هتـشک  ای  دریمب  رگا  ایآ  لتق :)  وا  تام  نافا  (, ) دمحم امو   ) شخب هس  رد  بلطم 
هدرک حرط  ار  رگنـشور  لاؤس  دـنچ  میریزگان   , لیـصفت يردـق  اب  نآ  حیـضوتو  هیآ ,  نیا  قمع  رد  دورو  يارب  لاـح   , تسا هتفهن  دـیدرگ 

هدومرفن نآ  زا  سپ  هلـصافالبو  هدرکن  افتکا  تسا )  ربمایپ  کـی  اـهنت  دـمحم   ) هلمج هب  دـنوادخ  ارچ  میهد .  باوجار  اـهنآ  مینک  یعـسو 
دیکات تروص  هب  مه  نآ  دوب  يزاین  هچ  دوش , یم  لماک  لوا  هلمج  اب  هیآ  قایـس  هک  یتروصرد  دوش ) هتـشک  اـی  دریم  ـر بـ گا ـا  یآ  : ) تسا

نایب رد  یـشقن  هچ  مود  هلمج  هک  نیا  لاؤس  هصالخو  ( ؟  دـنا هتفرو  هدـمآ  وا  زا  شیپرگید  ناربماـیپ  هک  تسا  يربماـیپ  وا  دوش : هتفگ  هک 
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فوط ـعـ مو قـتـل )   ) فوطعم نیب  فـالتخارب  تلـالد  اـی  ینعمب  وا  فطع  فرح  تسه ,  یقرف  هچ  ـتـل  قو گر  نا مـ مـیـ دراد ) ؟  دوصقم 
هک دـناد  یم  ادـخ  هک  یتروـص  رد  تسا ,  هتفگ  دـیدرت  تروـص  هب  ار  نیا  دـنوادخ  ارچو  تـسیچ ؟  فـالتخا  نـیا  دراد , گرم )   ) هـیلع
؟  دندش بلقنم  يزیچ  هچ  رباهنآو  دیدرگ ؟  یم  رب  متبلقنا :)   ) دنوادخ لوق  رد  تسا  باطخ  دروم  یسک  هچو  درم ؟  دهاوخ  (ص )  ربمایپ

هدومرفارچ سپ  تسا ,  يرادـیاپو  تماقتـسا  تیعقوم  اجن  ـ یا رد  ـعـیـت  قو مـ دراد ؟  (ص )  ربمایپ تافو  هب  یطبر  هچ  اـهنآ  تشگزاـب  نیاو 
نیا باوج  هب  هکنیا  زا  لبق  ار ؟  نینمؤم  ایو  نیملـسم  ای  نایوج  تماقتـسا   : تسا هتفگنو  داد ) دهاوخ  شاداپ  ار  نارکاش  دـنوادخ   : ) تسا

هیآ نیا  لوزن  ناـش  هک  دـنیوگ  یم  ریـسافت  باـح  ـ ـصا لوز :  نا نـ ـ ـش ـالوا  مینک :  ناـیب  ار  مهم  همدـقم  ود  تسا  مزـال  میزادرپب ,  اـهلاؤس 
بجوم نیاو  تسا ,  هدیسر  لتق  هب  گنج  رد  ص )   ) هّللا لوسردندرک  عیاش  نیکر  ـت کـه مـشـ سا هدو  دحا بـ گنج  رد  نیملسم  تسکش 

تایآ رد  لصا  ایناث : دومرف . لزان  نیملسم  شنزرس  يارب  ار  هیآ  نیا  دنوادخو  دش , نیملسم  دزن  دیدرتو  ینیـشن  بقع  تسک ,  ـ ـش ـی  عو نـ
ـن یا رو  مـنـظـ سکعب ؟  ایو  دوش ؟  انثتـسا  لیلد  اب  هچنآ  رگم  دـناربتعم  نامز  ره  يارب  هک  تسا  نیا  ینآرق  تاـیآ  رد  لـصا  اـیآ  تسیچ ؟ 

هنرگو  , میهد میمعت  زین  نآ  لوزن  ناـش  نا  ـ مز زا  ریغ  هب  ار  هیآ  موهفم  میناوت  یم  سپ  دـنلوبق , لـباق  یناـمز  ره  يارب  تاـیآ  رگا  هک  تسا 
قفتم تنس  لهاو  هعیـش  زا  معا  نیملـسم  ياملع  تشاد .  دهاوخ  لیلد  هب  زاینرگید  ینامز  هب  نآ  میمعتو  دشاب  هیآ  لوزن  ناش  هب  دیقم  دیاب 
رگید ياهنامز  هب  نآرق  تایآ  میمعت  مدـع  رب  لصارگا  اریز  تسین ,  لوزن  ناش  رد  یتیـصوصخو  تسا  رظن  دروم  ظفل  مومع  هکنیا  رب  دـنا 

هد ـ یا ـی فـ بو هتشاذگ  رانک  ار  نآرق  تایآ  رثکا  دوب  میهاوخ  ریزگان  امو  هدوب  لطاب  دعب  ياهنامز  رد  نآرق  هب  لم  تروص عـ نیا  رد  دشاب ,
زا یناوارف  تایآ  هک  یلقع ,  لیلد  دوب  ـن  یا . دراد تافانم  مالـسا  تیمومعو  تامیلعت  شور ,  هیحور ,  اـب  يزیچ  نینچ  یلو  مینک .  تـلـقـی 

ـر نـظـر گاو دـنک . یم  خـیبوت  نآ  سکع  هب  تبـسنو  هتـشاد  نآرق  هب  لمعو  ربدـت  رب  دـیکات  هک  یتایآ  دـنک , یمدـییات  ار  نآ  میرک  نآرق 
هدـناوخ نآرق  رگاو  (( : 180  ( )) نوم ـ حر مکلعل تـ اوتـصناو  هل  اوعمتـساف  نآرقلا  يرق  ذاو  : ) دـنوادخ شیاـمرف  نیا  میریذـپ ,  ار بـ ـگـر  ید

هتـشاد هراشا  نآرق  لک  هب  هیآ  اریز  تشادن ,  دهاوخن  ییانعمرگید  دیری .  رارق گـ تمحر  دروم  ات  دـیوش  تکاسو  هداد  شوگ  نادـب  , دـش
ارف شوگ  اهنآ  هبو  هتخانـش  ار  تایآ  مامت  مینک  یعـس  دـیاب  هکلب  , دـشاب یمن  نآرق  زا  يرادـقم  اـهنت  نآ یـا  زا  كدـنا  یئزج  صوصخمو 

( اـهلافقا بولق  یلع  ما  نآرق  ـ لا نوربدـتی  ـالفا   : ) تسا هدومرفرما  نآ  رد  ربدـت  هب  ار  اـم  دـنوادخ  هک  هنوگناـمه  میریگ ,  تر  ـبـ عو ـیـم  هد
؟  تسا هدش  هداهن  لفق  نانآ  ياهلد  رب  ای  دننک , یمن  ربدت  نآرق  رداهنآ  ایآ  (( : 181 ))

موس تمسق 

اهنآ (( : 182  ( )) نیضع نآرقلا  اولعج  نیذلا  : ) دنک یم  شنزرس  هنوگ  نیا  رگید  یـضعب  كرتو  تایآ  یـضعب  نا بـه  ـمـ یا هرا  ـ برد نآر  قـ
دقلو : ) دیامرف یم  دنوادخ  نینچمه  دندرک . در  دوبن  اهنآدوس  هب  هچ  نآو  دنتفریذپ  دنتساوخ  ار  هچ  نآ  دندرک , يدنب  میـسقتار  نآرق  هک 

نآرقلا انرسی  دق  ـ لو  . ) میا هدرک  نایب  مدرم  يارب  ار  یلثم  هنوگ  ره  نآرق  نیا  رد  ام  (( : 183  ( )) لثم لک  نم  سانلل  نآرقلا  اذه  یف  انفرص 
انآرق هتایآ  تلـصف  باتک  ( ؟  دوش رکذتم  هک  تسه  یـسک  ایآ  میتخاس ,  ناسآرکذـت  يارب  ار  نآرق  ام  (( : 184 ( )) رکدم نم  لهف  رکذلل 
یناسک يارب  ایوگای  یبرعو  یندناوخ  تسا ,  هدرک  وگزاب  دوخ  ياج  رد  ار  یبلطم  ره  شتایآ  هک  یباتک  (( : 185  ( )) نوملعی موقل  ایبرع 

ار نآ  امـش  اـت  میداد  رارق  یبرعو  حیـصف  ینآرق  ار  نآ  اـم  (( : 186  ( )) نولقعت مکلعل  ایبرع  انآرق  هانلعج  اـنا  . ) دـشاب یم  دنتـسه  اـناد  هک 
ضرف اب  یناملـسم  چیه  لا  رد هـر حـ نآ .  زا  یئزج  هب  هن  میـشاب  دـنبیاپ  نآرق  مامت  هب  هک  دـننک  یم  قیوشت  ار  ام  تایآ  نیا  دـینک . كرد 

هب دودـحم  هیآ  نیا  دـنک  یم  ـت  با دراد کـه ثـ ـلـی  یـالد درو بـحـث  هیآ مـ مه  زاـب  دـشاب , تسرد  یـضرف  نینچ  رگاو  تسین  قـفاوم  مود 
نآ میروآ :  یم  ار  لیالد  نآ  کنیا  تسا .  هتـشاد  همادا  ناشیا  زا  سپو  ص )   ) هّللا لوسر  یگدـنز  مامت  رد  هکلب  هدوبن  دوخ  لوزن  ناـمز 
رگا  ) دـنک یم  حرطم  ار  گرم  تلاح  مهو  هدـش  عیاش  تلاح  نیا  مه  هیآ  یلو  دوب , (ص )  ربماـیپ لـتق  دـش , عیاـش  دـحا  گـن  رد جـ چـه 

تلالد يارب  هیآ  رد  گرم  ندرب  مان  مه  دیاشو  دوش ,) هتشکرگا   ) دومرف یم  ادخ  دوب  لوزن  نامز  صوصخم  رگاو  دوش )... هتـشک  ایدریمب 
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هد ـ یا فـ دش . دـهاوخ  عقاو  زین  (ص )  ربمایپ تافو  زا  سپ  نآ  هباشم  داتفا , قافتا  دـحا  گنج  رد  هک  تشگزاب  بالقنا  نآ  هک  دـشاب  نیا  رب 
نیا رد  میدـید  هک  هنوگ  ناـم  ـت هـ ـسا نیمه  مه  قح  اـعقاو  هک  دـش  تباـث  لوا  لـصا  رگا  هک  تسا  نیا  ناـمثحب  رد  همدـقم  نیا  یلم  عـ

تـسا مزال  مود  لوق  ربانب  اما  میرادـن ,  لوزن  نامز  زا  دـعب  ياهنامز  بالقنا بـه  هیآ  مکح  میمعت  يارب  لیلد  ندروآ  هب  يزاـین  اـم  تروص 
یمن تسا  هدـش  لزان  بـالقنا  هیآ  نآ  رطاـخ  هب  هک  يا  هثداـح  صوصخم  رظ  درو نـ ـه مـ یآ ـن کـه  یا تاـبثا  يارب  میرواـیب  یـصاخ  لـیلد 
يالبال رد  تسا ,  حیح  ـ ـص مود  لوق  هک  مینک  ضرفرگاو  دراد , همادا  زین  نآ  زا  سپو  (ص )  ربمایپ یگدنز  لوط  رد  هیآ  نیا  هکلب  دـشاب ,

؟  اجک باوج  اما  هنوگچو ؟  اجک  یلو  دراد , دوجو  نآ  دعب  امو  ص )   ) هّللا لوسر  یگدنز  لوط  رد  هیآ  رارمتسا  رب  ینبم  یلیلد  هیآ  دوخ 
هب هچ  نآ  هک  تسا  نیا  ـه ؟  نو باو چـگـ ـا جـ ماو دوش .... هتـشک  اـی  دریمب  رگا  اـیآ   (: لـتق وا  تاـم  ناـفا   : ) تسا دـنوادخ  هدومرف  نیا  رد 
هب تشگزابودادترا  تلاح  شیادیپ  ببـس  هک  دوب  دحا  گنج  رد  ص )   ) هّللا لوسر  ندش  هتـشک  دش  عیاش  نآ  فارطاو  هنیدـم  رد  غورد 

هتشکرگا ایآ  لتق :  نافا  : ) دومرف یم  دیاب  دهد  صاصتخا  دحا  گنج  هب  طقفار  هیآ  نیا  تساوخ  یم  دنواد  ـر خـ گا سپ  دش , اه  هتـشذگ 
تلاح نیمه  هکنیا  هب  دـنک  یم  هراشا  راکـشآ  ـالماک  يروط  هب  نیاو  ( دـش هتـشک  اـی  درم  رگا   ) هدرک هفاـضا  ار  گرم  تلاـح  یلو  دـش ,)
تغل لها  قافتا  رباـن  وا کـه بـ فر  ندروآ حـ ـد بـا  نواد فر خـ زا طـ هک  يدـیدرت  اـما  دـش , دـهاوخ  رارکت  دریم  یم  اـعقاو  وا  هک  یتقورد 
هدوب بیغ  هب  ملاع  دـنوادخ  هک  نیا  هب  هجوتاب  مه  نآ  تسا ,  هد  ـ ـش حر  دراد مـطـ فو عـلـیـه  ـعـطـ مو فوطعم  موهفم  رد  فالتخا  يانعم 

ـه یآ ـن  یا رد  ار  ـه  ثدا ود حـ ره  تـسا  هتــساوخدنوادخ  هـک  هدوـب  لـیلد  نـیا  هـب  اـهنت  دـناد , یم  ار  ص )   ) شربماـیپ گرم  یگ  ـ نو ـگـ چو
هداد تبسن  ناسنا  لعف  هب  ار  لتق  اه  یـضع  بـ  (. ـبـر(ص ما تافو پـیـ هثداح  مهو  دحا  رد  ناشیا  لتق  ندش  عیاش  هثداح  مه  دزاس , لوم  ـ ـش مـ

هک تسا  نیا  يارب  دیدرت  نیا  رکذو  هدوب  دحا  هثداح  اهنت  عقاو  رد  لیـصفت  نیا  زا  ادخ  روظنم  هک  دنا  هتفگو  , ادـخ لعف  هب  ار  گرمو  دـنا 
ملف  : ) تسا هدومرف  دـنوادخاریز  تسین ,  قیقد  لوق  نیا  یلو  دـهد .  تبـسن  ادـخ  هب  ندوب  گرم  تهج  زا  دـشا  ار کـه قـتـل بـ رـشب  لـعف 

تبـسن ادخ  هب  دوش  ار نـیـز مـی  پـس فـعـل قـتـل  تشک ,  ار  اهنآ  ادخ  هکلب  دیتشکن , اراهنآ  امـش  (( : 187  ( )) مهلتق هّللا  نکلو  مهولتقت 
رارق هجوت  درومار  درگ  بقع  نیا  هب  تبسن  رفنت  مالعاو  خیبوت  هلاسم  لاعتم  يادخار  ـ یز تسین  لیصفت  نیا  اب  بسانم  هیآ  قایس  انمض  داد ,

تشگزاب  ) نامه هک  متبلقنا )   ) طرـش باوج  ـد  نواد خـ تسین .  قلاخ  لعفو  هدنب  لعف  نایم  لیـصفت  هب  شهجوتو  دراد  دیکات  نآ  ربو  داد ,
تلاح رب  ادخ  دیکات  هک  دهد  یم  ناشن  قلعت  نیاو  تسا ,  هتـسناد  دش ) هت  ـ ـش کـ و(قـتـل :  درم ) تام :   ) طرـش لعف  ود  هب  قلعتم  ار  دشاب  ( 

دیکاـت موـهفم  هک  رگا ) نا :   ) طرـش فرح  رب  اـیآ ) ینعم  هب   ) ماهفتـسا فرح  ندرک  دراوو  تسا ,  ناـشیا  لـتقا  گر یـ زا مـ سپ  بـالقنا 
هاگ ره  دشاب : نینچ  هیآ  موهفم  هک  تسا  نهذ  زا  رود  رایسب  ـن  یاو تسا .  تلاح  نیا  نتسناد  تشزو  خیبوت  راکنتسا , يارب  عقاو  رد  دراد ,
ایآ مداد ,  رارق  رافک  طسوت  وا  لتق  تروص  هب  ار  دوخ  لعف  نم  هک  نیاو  تسا ,  هدرم  نم  زا  ردا  ـ ـص لعف  اـب  (ص )  دـمحم هک  دوش  عیاـش 

اه ـ نآ يار  ـد بـ نواد خـیبوت خـ تلاح  ییانعم ,  نینچ  اب  مه  نآ  مینک ,  یلک  یهاگن  هیآ  هب  رگاو  دـیدرگ .؟  یم  زاـب  دوخ  هتـشذ  هب گـ اـمش 
ینوگانوگ ياه  تهجو  هدرک  هدنکار  ـ پار ـه  یآ ـه  جو الصا تـ دوش .  لهاست  يا  هثداح  نینچ  رد  دیابن  هک  یلاحرد  دبای  یم  فیفخت  رایـسب 

هثداح نیا  هب  رـصحنم  هفیرـش  هیآ  هک  نآ  دییا  يار تـ بـ امکح . مکحا  هب  دسر  هچ  تسا ,  یمیکح  ره  نایب  فالخ  نیا  هکدـهد  یم  نآ  هب 
هیآ تیدودـحم  مدـع  رد  ار  يا  ههبـشو  کـش  هنوگره  هک  درک  می  ـ هاو هئارا خـ هّللا  ءاـش  نا  ار  یلیـالد  هیآ  يدـعب  تاحیـضوترد  هدوبن , 

کی دراد : ینعم  ود  گرم  هک  مینادـب  دـیاب  نـینچم  هـ درک . دـهاوخ  فرط  رب  نآ ,  زا  دـعبو  (ص )  ربماـیپ گرم  ناـمزات  نآ  تیموـمعو 
گرم دیشاب  اج  ره  (( : 188  ( )) ةدیـشم جورب  یف  متنک  ولو  توملا  مککردـی  اونوکت  امنیا   : ) تسا حور  ضبق  نآ  موهفم  هک  ماع  يانعم 

امش هب  هک  تسا  وا  (( : 189  ( )) مکییحی مث  مکتیمی  مث  مکایحا  يذلا  وه  , ) دیشاب عفترم  ییاه  جرب  رد  دنچ  رهدمآ  دهاوخ  امش  غارـس  هب 
 . دشاب یم  لتق  ربارب  رد  هک  تسا ,  صاخ  گرم  رگید  يانعم  دنک . یم  هدنز  ار  امـش  نآ  زا  سپودناریم  یم  ار  امـش  سپـس  داد , یگدنز 

مهو توم  ظـفل  مه  ینع  یـ ـت ,  ـسا هدروآ  نا  ـ مز ـمـ هار ود لـفـظ  يا کـه هـر  ـه  یآ ردو هـر  دریمب  یعیبط  گرم  هب  صخـش  هک  نیا  ینعی 
رد فالتخا  مز  هک مـسـتـلـ تسا  هدش  هدافتسا  ( وا  ) فرح زا  هک  اجنآ  صوصخ  هب  تسا ,  گرم  صاخ  يانعم  نی  ـمـ هرو مـنـظـ لتق ,  ظفل 
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 ( نوعمجی اـمم  ریخ  ۀـمحرو  هّللا  نم  ةرفغمل  متموا  هّللا  لـیبس  یف  متلتق  نئلو   : ) لاـثم ناونع  هب  تسا ,  هیلع  فوطعمو  فوـطعم  نیب  ینعم 
تسا رتهب  دننک  یم  يروآ  عمج  اهنآ  هک  ییاهزیچ  مامت  زا  ادخ  تمحرو  شزرمآ  دیری , دیوش یـا بـمـ هتـشکادخ  هار  رد  رگاو  (( : 190 ))

اوتام ام  اندنع  اوناک  ول  , ) دیدرگ یمزاب  ادخ  يوس  هب  دیوش  هتـشک  ای  دـیریمب  رگاو  (( : 191  ( )) نورـشحت هّللا  یلال  متلتق  وا  متم  نئلو  , )
چیه دـشاب , دوخ  ماع  يانعم  هب  تایآ  نیا  رد  گر  ـر مـ گا دـندش . یمن  هتـشکو  دـندرم  یمن  دـندوبام  دزن  اـهنآ  رگا  (( : 192 ( )) اولتق امو 
نیمه زا  زین  ام  ثحب  درومو  تسا  تغالب  فالخ  نیاو  تسا  گرم  یعون  مه  لتق  اریز  دوب , دـهاوخن  لتق  ظفل  يریگراـک  هب  يارب  یلیلد 

هن تسا  لـتق  فیدر  مه  هک  تسا  نآ  صاـخ  ياـنعم  ناـمه  بـالقنا  هیآ  رد  گرم  زا  دوصقم  هک  دوش  یم  تباـث  اـج  ـنـ یازا تسا ,  لـیبق 
وا زا  لب  ـ قو تسا  لوسر  وا  : ) دیامرف یم  هک  تسا  هدرک  هیکت  شربمایپ  هرابرد  تلاسر  تفـص  رب  لاعتم  ياد  ار خـ چـ (( . 193  )) نآ لماش 

هتـشک ای  دریمب  رگا  ایآ   : ) تفگ یم  نآ  لابند  هلـصافالبو  تسا ,)  لوسر  کی  اهنت  دـمحم  : ) دـیوگب دوب  یفاـک  دـنا ,) هتـشذگ  نـالوسر 
ـد نواد ـد کـه خـ سر رظن مـی  هب  دنا  هتفگ  نیرسفم  زا  یضعب  هک  هنوگ  نامه  لاؤس  نیا  هب  نداد  باوج  يارب  دروخرب  نیلوا  رد  دوش ؟ )...

دننام دریم , یمو  درذگ  یم  زین  وا  هکلب  نادوا نـیـسـت ,  جـ (ص )  دمحم هک  دنک  بلج  تقیقح  نیا  هب  ار  ناناملـسم  رظن  تسا  هت  ـ ـساو خـ
تاـبثا دارم  رگا  اریز  تسین ,  هیآ  دوـصقم  بلطم  نیا  اـهنت  یلو  تسا  حـضاو  هیآ  زا  نیا مـعـنـی  دـندرمو .  دنتـشذگ  هـک  ناربماـیپ  رگید 

رد کـه  ـد ) نا ـتـه  فرو هدمآ  ییاهناسناوا  زا  لبق  هک  تسا  ناسنا  کی  اهنت  دمحم  : ) دیو ـد بـگـ یا ـد بـ شا تر بـ نآ حـضـ يار  گرم بـ تفص 
تفـص هدـش  بجوم  هک  تسا  يرت  قیمع  یناـعم  ياراد  هیآ  سپ  تسین ,  نادواـجو  هدـش  یناـف  هک  تسا  ناـسنا  تیـصاخ  رب  دـیکات  نآ 

ناربمایپ یگدـنز  هب  هتـسباو  هتـشذگ  رد  نید  هک  هنو  نا گـ هـمـ الوا : دـنارارق : نیا  زا  یناعم  نیاو  دـنک .  دـیکات  نآ  ربو  حرطم  ار  تلاسر 
هّللا لوسر  تشاد ,  همادا  اهنآ  زا  سپ  نیدو  دـندرم  قباس  ناربمایپ  تسین ,  هتـسباو  زین  ص )   ) مالـسا ربما  یگدـنز پـیـ هب  نینچ  مه   , هدوبن

رب دـیکات  هیآ  يارب  رت  عماجو  رت  قیقد  رت , قیمع  يانعم  ایناث : تفای .  دـهاوخ  همادا  وا  زا  دـعب  نید  دوش  هتـشک  اـی  دریمب  هاـگره  زین  (ص ) 
 , تسا هتشذگ  اهتما  نآ  رب  هچ  نآ  دنا .  قبطنم  رگیدکی  رب  ناشناربمایپ  گرم  زا  سپ  اهتما  تن  هک سـ تیعقاو  نیا  ینعی  تسا  ننـس  قباطت 
 : نآرق اـما  دـننک , یم  تباـث  یخیراـت  تیعقاوو  تنـس  نآرق ,  ار  تقیقح  نـیا  تشذـگ .  دـهاوخ  وـم  ـو بـه  مو ـیـقـا  قد ـت نـیـز  ما نـیا  رب 

سدقلا حورب  هاندیاو  تانیبلا  میر  نبا مـ یسیع  انیتآو  تاجرد  مهضعب  عفرو  هّللا  ملک  نم  مهنم  ضعب  یلع  مهضعب  انلـضف  لسر  ـ لا (تـلـک 
اولتتقا ام  هّللا  ءاش  ولو  رفک  نم  مهنمو  نمآ  نم  مهنمفاوفلتخا  نکلو  تانیبلا  مهتءاـج  امدـعب  نم  مهدـعب  نم  نیذـلا  لـتتقا  اـم  هّللاءاـش  ولو 
یضعبو هتفگ  نخس  ادخ  اهنآ  زا  یخرباب  میداد ,  يرترب  رگید  یـضعب  رب  ار  ناربمایپ  نآ  زا  یـض  بـعـ (( : 194 ( )) دیریام لعفی  هّللا  نکلو 

هک یناسک  تساوخ  یم  اد  رگاو خـ میدومندییات  سدقلا  حور  اب  ار  واو  میداد  نشور  ياه  هناشن  میرم  نب  یـسیع  هب  داد , رترب  یتاجرد  ار 
اب اهتما  نیا  یلو  دندرک , یمن  زیتسو  گنج  مه  اب  ـد , مآ ـهـا  نآ يارب  نشور  ياه  هناشن  همه  نآ  هک  نآ  زا  سپ  , دندوب ناربمایپ  نیا  زا  دعب 
هچ نآ  دنوادخ  یلو  دندرک  یمنراکیپ  مه  اب  تساوخ  یم  ادخ  رگا  زابو  دندش  رفاک  یضعبو  دندروآ  نامیا  یـضعب  دندرک , فالتخا  مه 

دوب مـی رظن  دروم  ع )   ) یـسیعاهنت رگا  ددرگ , یم  رب  ناربمایپ )  لسر :   ) هب مهد )  مـن بـعـ  ) رد ـمـیـر  ـض دـهد . یم  ماجنا  دـهاوخ  یم  ار 
تیعقو ار مـ ـ یز  , ـت ـسا گـفـتـه  مه )   ) وا ندرمـش  گرزب  يارب  هک  تسا  ع )   ) یـسیع دارم  هک  تـفگ  ناوـت  یمنو  هدـعب ,)  نـم   : ) تـفگ
فـالخ ار  نآ  مـه  رگا  دوـب .  دـهاوخ  تغـال  ـ بو ـت  حا ـ ـص فلاـخم فـ دـشاب  ندرمـش  گرزب  يارب  رگا  مهدـعب )  نـم   ) رد مـه )   ) ریمض

تـسا نیا  رب  لصا  تسا ,  هتفر  راک  هب  نآ  يزاجم  ای  یقیقح  يانعمرد  ظفل  دشابن  مول  هک مـعـ یئاج  رد  میئوگ  مینادن ,  تغالبو  تحاصف 
کـه نار )  ـبـ ما نآ پـیـ لـسرلا :  کـلت   ) هب ددرگ  یم  رب  میریگبدوخ ,  یقیقح  ياـنعم  هب  ار  مه ]   ] رگا سپ  دـشاب .  یق  ياـنعم حـقـیـ هب  هک 

اهنیا (( 195  ( )) نیلـسرملا نمل  کناو  قحلاب  کیلع  اهولتن  هّللا  تایآ  کلت   ) لبق هیآ  لیلد  هب  تسا  اهنآ  نای  رد مـ نـیـز   ( ص  ) هّللا لو  ـ ـسر
مهضعب انلـضف  لسرلا  کلت   : ) تسا هدومرفدنوادخ  نآ  لابند  هب  هک  یتسه  نالوسر  زا  وتو  میناوخ ,  یموت  رب  قح  هب  هک  تسا  ادخ  تایآ 

نآ تح  عا بـر صـ ـمـ جا نیملسمو  دننک , یم  ننـس  قباطترب  تلالد  هک  دنراد  دوجو  زین  یناوارف  حیحـصو  فورع  تا مـ ـ یاور ضعب .)  یلع 
رگا یتح  درک , دیهاوخ  لابند  دایزو  مک  چی  نود هـ ـ بوو هب مـ وم  ار  ناگتـشذگ  تنـس  امـش  (ص :)  ربمایپ نخـس  نیا  دننام  , دنراد تایاور 
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, دیوشن رفاک  هرابود  نم  زا  دعب  ترـضح :  نخـس  نیاو  (( . 196  )) دش دیهاوخ  دراو  زین  ام  شـ دنـشاب , هدش  دراو  يرامـسوس  هنال  رد  اهنآ 
نینثا یلا  يراصن  ـ لا تقرتفاو  ۀـقرف  نیعبـسو  يدـحا  یلا  دوهیلا  تقرتفا  ناـشیا :  نخـس  نیا  اـیو  (( , 197  )) دـینزبار رگید  ندرگ یـکـ هک 

هقرف کـیوداتفه  هـب  دوـهی  (( : 198  )) هیجا ةد نـ ـ حاوو راـنلا  یف  نوعبـسو  ناـنثا  هقرف  نیعبـسو  ۀـثالث  یتـما  یلع  قرتفتـسو  هـقرف  نیعبـسو 
رد نانآ  زا  هقرف  ودو  داتفه  هک  دش , دنهاوخ  میسقت  هقرف  هسو  داتفه  هب  نم  ـت  ماود ـ ند میـسقت شـ هقرف  ودو  داتفه  هب  اه  یحیـسم  يراصنو 

مایا لثم  الا  نور  لهف یـنـتـظـ : ) دـننام دـننک  یم  تلالد  ننـس  قباطت  رب  يدایز  تایآ  نینچمه  تفای .  دـهاوخ  تا  ـکـی نـجـ یو هدوب  شتآ 
ثعبف ةدحاو  ۀما  سانلا  ناک   : ) هیآ نیا  ایو  دـنراد  راظت  ـ نا ار  ناینیـشیپ  مایا  دـننامه  یمایا  زج  اهنآ  ایآ  (( : 199  ( )) مهلبق نم  اولخ  نیذـلا 
امدـعب نم  هوتوا  نیذـلا  الا  هیف  فلتخا  امو  هیف  اوفلتخاامیف  سانلا  نیب  مکحیل  قحلاـب  باـتک  ـ لا مهعم  لزناو  نیرذـنمو  نیرـشبم  نییبنلا  هّللا 
دندوبن رتشیب  هتـسد  کی  زاغآ ] رد   ] مدرم (( : 200  ( )) هنذاب قحلا  نم  هیف  اوفلتخا  امل  اونمآ  نیذـلا  هّللا  يدـهف  مهنیب  ایغب  تانیب  ـ لا مهتءاـج 

هب هک  ار  ینامـسآ  باتکو  دـنهد  میبو  تراشبار  مدرم  ات  تیخگنا  رب  ار  ناربمایپ  دـنوادخ  دـمآ ,] دوجوب  تاـفالتخااهنآ  ناـیم  رد  سپـس  ]
فالتخا نآ  رد  یـسکو  دـنک  مکحدنتـشاد  فالتخا  هچ  نآ  هرابرد  مدرم  ناـیم  رد  اـت  دومن  لزاـن  اـهنآ  هارمهدرک  یم  توعد  قح  يوس 

فارح ـ نا رطاخ  هب  اهنآ  هک  دوب , هدیـسر  اهنآ  هب  نشور  ياه  هناشن  هک  نآ  زا  سپ  دندوب  هدرک  ـت  فا ـ یردار با  هک کـتـ ییاهنآ  رگم  درکن 
دنتـشاد فالتخا  نآ  رد  هک  یتقیقح  هب  تبـسن  دـندوب  هدروآ  نامیا  هک  ار  یئاهنآ  دـنوادخو  دـندرک  فـالتخا  نآ  رد  يرگمتـسو  قح  زا 

هّللا نملعیلف  مهلبق  ـن مـن  یذ ـ لا ـقـد فـتـنـا  لو نو  ـم ال یـفـتـنـ هو ـنـا  مآ اولوقی  نا  اوکرتی  نا  سانلا  بسحا   : ) هیآ نینچمهو  دومن , تیادـه 
؟  دـش دـنهاوخن  شیاـمزآو  دـنوش  یم  اـهر  دوخ  لاـح  هب  دـنا  هدرک  ناـمگ  مدرم  اـیآ  (( : 201  ( )) نی ـ بذا ـکـ لا نـملعیلو  اوقدـص  نیذـلا 

دنیوگ یم  غورد  هک  یناسکو  دنیوگ  یم  تسار  هک  یناسکدروم  رد  ادخ  ملع  دـیاب  میدومزآ ,  دـندوب  نانآ  زا  شیپ  هک  ار  ـی  نا ـ ـس ـ کا مـ
. دبای ققحت 

مراهچ تمسق 

ار ير  ـگـ ید ـر یـک  هو هدر  ریفکت کـ ار  رگیدکی  هک  تسا ,  ص )   ) هّللا لوسر  تافو  زا  سپ  باحصا  رادرک  ننـس  قباطت  رب  لیلد  نیرتهب 
دـص زا  شیب  هک  دنتخادنا , هار  هب  يزوس  نامنا  يا خـ جـنـگـهـ هدش ,  ریگرد  رگیدـکی  اب  هک  دیـسر  ییا  را بـه جـ ـ کو ـت ,  ـس ـ ناد ـق  ـسا فـ

نکلو تانیبلا  مهتءاج  امدـعب  نم  مهدـعب  نم  نیذـلا  لتتقا  ام  هّللا  ءاش  ولو  ـه . ..( :  یآ قاد  ـ ـص تسا مـ نیا  دـندش .  یناـبرق  ناملـسم  رازه 
, دوب هدمآ  اهنآ  يارب  نشور  ياه  هناشن  همه  نآ  هک  نآ  زا  سپ  دندوب , ناربمایپ  نآ  زا  دعب  هک  یناسک  تساوخ  یمادخ  رگاو  اوفلتخا :)...
(ص ربمایپ باحـصا  هنوگچ  هک  تسین  لاؤ  ـ ـس ـن  یا يار  ـی بـ یا ـگـر جـ ید دـندرک .... فالتخا  مه  اب  اهنآ  یلو  , دـندرک یمن  گنج  مه  اـب 
, دـندیگنج مالـسا  رطاخ  هب  زین  دوخ  نادـنواشیوخ  ابو  هدرکادـف ,  ار  دوخ  ناـجو  لاـم  هک  اـهنآ  دـندرگر , دوخ بـ هتـشذگ  هب  دـنناوت  یم  (
رب هوالع  ار  لاؤس  نیا  باوج  دندید .!!  ار  ناشیا  تازجعم  تایآو  دندرکن  كرت  اه  یتحاران  ردو  اه  رد سـخـتـی  ار  ص )   ) هّللا لو  ـ ـسرو

تـسین لوقعم  اریز  ریغ , الو  تسااهنآ  هجوتم  دیدش ) بلقنم  امـش  متبلقنا :   ) رد باطخ  ریمـض  ـف  لا میهد :  یم  هنوگ  نیا  تشذـگ  هچنآ 
نیا رد  قح  دننادب  يدارفا  اسب  هچ  تسین ,  فارحنا  زا  عنام  ملع  ب  دنتسه . بلقنم  دوخ  هب  دوخ  اهنآ  , دشاب نیقفانم  ای  رافک  هب  باطخ  هک 

زا زواجت  ياهتلاح  رثکا  هکلب  دـشک , یم  وس  نآ  هب  دوخ  اب  ار  ناـنآو  هدوب  لـیام  ـگـر مـتـ ید فر  هب طـ اـهنآ  سفن  ياوه  یلو  تسا  فرط 
باتک هک  اهنآو  مهنی )  ایغب بـ ملعلا  مهءاج  ام  دعب  نم  الا  باتکلا  اوتوا  نیذلا  فلتخا  امو  : ) دیآ یم  شیپ  نآ  هب  ملع  زا  بـعـد   , میرح حـق

فلتخا امو  , ) دوخ نایم  رد  قح  زا  فارحناو  ملظرطاخ  هب  مه  نآو  ملع ,  ندروآ  تسدب  زا  دـعب  رگم  دـندرکن  فالتخادنتـشاد  ینامـسآ 
دندوب هتـشاد  تفایرد  ار  باتک  هک  ییاهنآ  رگمدرکن  فالتخا  نآ  رد  یـسکو  مهنیب :)  ایغب  تانیبلا  مهتءاج  امدعب  نم  هوتوا  نیذـلا  الا  هیف 
حضاو زیچ  همه  سپ  دندرک .  فالتخا  نآرد  ملظو  قح  زا  فارحنا  رطاخ  هب  اهنآو  دوب , هدیسر  اهنآ  هب  نشور  ياه  هناشن  هک  نآ  زا  سپ 
امدعب نم  مهدعب  نم  نیذلا  لتتقا  ام  هّللا  ءاش  ـو  لو . ) دندیگنج رگیدکی  ابو  هدرک  فالتخا  اهنآ  یلو  تسا  راکشآ  نآ  ياه  هناشنو  تسا , 
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یمن رگیدـکی  اب  دـندمآ  نشور  ياه  هناشن  نآ  تفایرد  زا  سپ  اه , ـ نآ زا  یناسک کـه بـعـد  تساوخ ,  یم  ادـخ  رگاو   (: تاـنیبلا مهتءاـج 
شیوخ دوبعم  ار  دوخ  سفن  ياوه  هک  ار  یـسک  يدید  ایآ  (( : 202  ( )) ملع یلع  هّللا  هل  ـ ـضاو هاو  ـهـه هـ لاذ ـخـ تا نم  تیارفا  , ) دندیگنج

 , تسین هدنیآرد  ناسنا  فارحنا  زا  عنام  بئاصم ,  رب  ربصو  هتشذگ  ياهیرا  ـ کاد ج فـ تخاس .  هارمگ  یهاگآ  اب  ار  وا  دنوادخو  هداد  رارق 
زا ـکـی  یار اهنآ  ياپو  تسد  نوعرف  هک  یماگنه  دمآ  لیئارـسا  ینب  رـس  رب  هچ  نآ  دـننام  یبئاصم  رب  ربصو  اهیراکادـف  میرادـن  غارـس  امو 

ـتـه شاد ار نـگـه  ـهـا  نآ نا  ـ کدو ـ کو نا  ـ نز دندرک , ربص  مه  زاب  تخیوآ  راد  هب  ار  اهنآ  دندرک , ربص  اهنآ  دیرب  پچ  زا  ار  يرگیدو  ـت  سار
هب ار  ع )   ) یسوم ترضح  هدننک  هریخ  تازجعم  دندیشکن , تسد   ( ع  ) یسوم توعد  زاو  دندرک  ربص  اهنآو  دناسر  لتق  هب  ار  ناشنادر  ـ مو

نیمه کـه یلو  دوب .  میظع  یهوک  دننام  یشخب  رهو  شخب ,  دنچ  هب  ایرد  ندش  هتفاکش  اهنآ  نیرت  میظع  زا  یکی  هک  دندید  راکشآ  روط 
یبو تینما  ساسحا  ات  هک  تسا  ـه  نو نیا گـ ناسنا  تعیبط  ایوگ  , دنتخادرپ هلاسوگ  تدابع  هب  درک , كرت  ار  اهنآ  زور  دن  چـ ع )   ) ـی سو مـ

نایغط دـنیب  زاین  یب  ار  دوخ  ناسنا  هاگره  تسا ,  نینچ  (( : 203  ( )) ینغتـسا هار  نا  یغطیل  ناسنالا  نا  الک   ) دوش یم  رگنایغط  دـنک  يزاین 
 , تسه وا  رد  ـفـر  کو بالقنا  ناکما  دـشابن  موصعمدـنوادخ  فرط  زا  رگا  دور , الاب  نامیا  تاجرد  رد  ناـسنا  ردـق  د هـر چـه  دـنک . یم 

هانعفرل انئـش  ولو  نیواغلا  نم  ناکف  ناطیـشلا  هعبتافاهنم  خلـسناف  انتایآ  هانیتآ  يذـلا  ابن  مهیلع  لتاو   : ) تسا اروعاب  نب  معلب  لاثم  نیرتایوگ 
انتایب اوبذک  نیذلا  موقلا  لثم  کلذ  ثهلی  هکرتت  وا  ثهلی  هیلع  لمحت  نا  ـکـلـب  لا هلثمف کـمـثـل  هاوه  عبتاو  ضرالا  یلا  دـلخا  هنکلو  اهب 
للضی نمو  يدته  ـمـ لا وهف  هّللا  دهی  نم  نوملظی  اوناک  مهـسفناو  انتایب  اوبذک  نیذلا  موقلا  الثم  ءاس  نورکفتی  مهلعل  ـص  ـص ـقـ لا صـصقاف 

دش ادج  اهنآزا  وا  یلو  میداد  وا  ار بـه  دو  تا خـ ـ یآ ار کـه  یسک  نآ  تشذگرـس  ناوخباهنآ  ياربو  (( : 204  ( )) نورساخلا مه  کئلواف 
ياوه زاودـیئارگ  یتسپ  هب  وا  یلو  میدرب  یم  الاب  تایآ  نیا  اب  ار  وا  میت  ـ ـساو ـی خـ مر ـ گا دـش . ناـهارمگ  زاو  تفاـی  تسد  وا  هب  ناطیـشو 

لاح هب  ار  وا  رگاو  دروآ  یم  نوریب  ار  شنابزو  زاب  ار  شناهد  ینک  هلمحوا  هب  رگا  هک  تسا  یگـس  دننام  وا  درک .  يور  شیوخ پـیـ سفن 
ات نک  وگزاب  ار  اهناتـساد  نیا  دـندرک .  بیذـک  ار تـ ام  تایآ  هک  تسا  یتیعمج  لثم  نیا  درک , دـهاوخ  ار  راک  نیمه  زاب  يراذـگاو  دوخ 

یسک هتفای  تیاده  دندرک .  یم  متـس  ناشدوخ  هب  اهنآ  یلو  , دندرک بیذک  ار تـ ام  تایآ  هک  یهورگ  دنراد  یلثمدب  هچ  دنـشیدنیبدیاش . 
هب (ص )  ربمایپ باحـصا  زا  یـسک  ایآ  دنتـسه . یعقاو  ناراکنایز  اهنآ  دنک  هارمگ  ادخ  هک  ار  یناسکو  دنک , تیاده  ار  وا  ادـخ  هک  تسا 

دنرت نیئاپ  وا  زا  هک  یناسک  هب  دسر  هچ  , دش فرحنم  مه  زاب  یلو  تسناد ,  یم  ار  مظعا  مسا  وا  تسا ؟  هدیـسر  صخـش  نیا  نامیا  هجرد 
رب الومعم  مینک :  یم  حرطم  ار  لاؤس  نیا  مه  ام  دـمآ ؟  شیپ  بالقنا  يزیچ  هچ  رب  هک :  تسا  نیا  دوش  یم  حرطم  اـجنیا  رد  هک  یلاؤس   ؟
هب ناوت  یم  اهنآ  لـیلحتو  هیزجت  اـب  هک  دراد  دوجو  هیآ  رد  یـساسا  رـصنع  دـنچ  يور مـا  رد پـیـش  دـیآ ؟  یم  شیپ  بـالقنا  يزیچ  هچ 

رگا ایآ  مکباقعا :)  یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  نافا   ) دراد طابترا  (ص )  ربمایپ تافو  هب  بـالقنا  نیا  فلا  دیـسر : هدـش  حرطم  لاؤس  باوج 
هداتفا قافتا  نآ  ساسا  رب  بالقنا  هک  دراد  یلصا  دوجو  رب  تلالد  بالقنا  عوقو  ب  دیوش ؟  یم  بلقنم  دوخ  هتشذگ  رب  دش  هتـشک  ای  درم 

 : مکباقعا یلع  متبلقنا   ) دش یمن  هتفگ  اهنآ  هب  دنتسناد , یمن  ار  لصا  نآ  نیبلقنمرگا  تسا .  هدوب  صخشم  نیبلقنم  مامت  يارب  هک  یلصا  , 
. دمآ شیپ  بالقنا  نیا  هک  نآ  ات  تسا  هدوب  لبق  دروم  لوبق  زا  دش , عقاو  نآرب  بالقنا  هچ  نآ  هکلب  دیدش ,) بلقنم  دوخ  هتشذگ  رب  امش 
رد نیبلق  بـر مـنـ بال ,  ـقـ نا ـن  یا رر  ـ ـض د ـ  تسا .  هدش  عقاو  اهنآ  رب  بالقناو  دراد  ص )   ) لوسرو ادخ  اب  یمیقتـسم  طابترا  هلاسم  نیا  ج 
ادخ هب  زگره  وا  ائیـش :) هّللا  رـضی  نلف  ,) داد دهاو  شادا خـ ار پـ ناراز  ـ گر ـکـ ـش ادخ  نیرکاشلا :)  هّللا  يزجیـسو  ) دوب دهاوخ  ترخآو  ایند 

 . تسا هدرک  رکـش  شدوخرطاخ  هب  عقاو  رد  دنک , رکـش  هک  ره  (( : 205  ( )) هسفنل رک  ـ ـش ـمـا یـ نا ـکـر فـ ـش ـن یـ مو , ) دناسر یمن  يررض 
رکـش ررـض  هک  تسا  نیا  ادخ  شیامرف  نیا  موهفمو  ددرگ  یم  رب  هدنب  صخـش  هب  رکـش  نیا  هدیاف  هک  تسا  هدومرف  نایب  دـنوادخ  سپس 

رب زین  اهنیا  دندش , بلقنم  هچره  رب  ناگتشذگ  سپ  تسا ,  ناینیشیپ  تنـس  هب  طوبرم  بالقنا  ـن  یا ه ـ دوب . دهاوخ  هدنب  دوخ  رب  زین  ندرکن 
ناراز رکش گـ تسا  هدومرف  هکلب  دهد , یم  شاداپ  ار  نیملسم  ای  نینمؤم  هک  تسا  هدومرف  لا نـ ياد مـتـعـ و خـ دش . دنهاوخ  بلقنم  نامه 

یکدناو (( : 206 ( )) روکـشلا يدا  لیلقو مـن عـبـ : ) دنا كدـنا  بلقنم  ریغ  دارفا  هک  نیا  هب  تسا  يا  هراشا  نیاو  داد , ـد  هاو شادا خـ ار پـ
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اریز تسا ,  تیرثکا  هدنهد  ناشن  هک  دنک  یم  دییات  ار  ینعم  نیا  زین  ـد ) ید ـ ـش بلقنم  امـش  متبلقنا :  ) ظفلو دنرازگرکـش .  نم  ناگدـنب  زا 
ـن یا ز  دوبن . تسرد  تیرثکا  خیبوت  تروصنیا  ردو  دـندش ,) بلقنم  امـش  زا  یـضعب  مکـضعب :  بلقنا   ) دومرف یم  دـندوب  مک  نیبلقنم  رگا 

یم ققحم  طرـش  باوج  دـتفای  قاـفتا بـ طرـش  لـعف  هاـگره  هکنآ  لـیلد  هب  داـتفا , دـهاوخ  قاـفتا  کـش  نودـبو  هدوـب  مل  ـ ـس بـال مـ ـقـ نا
هدوب نیملـسم  صوصخم  باط  ـن خـ یا ح  تسا .  یمتح  روط  هب  نآ  ندش  ققحم  هدنهد  ناشن  متبلقنا )   ) رد یـضام  لعف  زا  هدافتـساودوش 
رهاظ فالخ  نیا  هک  دشاب  نیقفانم  صوصخمدناوت  یمنو  دنتـسه  اساسا مـنـقـلـب  اهنآ  اریز  درادـن  نیرفاک  هب  یطبرو  تسا  اهنآ  هجوتمو 

عوقوو بالقنا  دوخ  هکلب  دیتخاس ,) راکشآ  اردوخ  بالقنا  مکبالقنا :  مترهظا   : ) تفگ یم  دندوب  باطخ  دروم  نانآاهنت  رگاو  تسا  هیآ 
هتشذگ رصانع  مامت  لیلحتو ,  هیزجت  ماگنه  دیاب  بالقنا ,  نیا  تیهام  تخانش  يارب  دوب . دهاوخ  (ص )  ربمایپ تافوزا  دعب  هلـصافالب  نآ 

نیملـسم رب  مکاح  (ص )  رب ـ ما پـیـ دوب . دهاوخ  يرگید  زیچ  نیا  الاو  دـشاب , نآ  اب  قباطم  الماک  ثحب  هجیتن  دـیاب  داد , رارق  هجوت  دروم  ار 
دیآ یم  شیپ  بالقناالوم  يز مـعـ بـر چـه چـیـ ـم ,  کا تا حـ ـ فو زا  دعب  میـسرپ :  یم  لاح  دـمآ . . شیپ  بالقنا  ناشیا  تافو  زا  سپو  دوب 

فالتخا زوربزا  عنام  هک  هتشاد  تما  يارب  ار  راشف  هدننک  لرت  نآ نـقـش کـنـ ـبـت بـه  ـس نـ  ( ص  ) هّللا لوسر  هک  تسا  هدوب  یلئاسم  هچ   !؟
بلطم نیا  هب  نآرق  ایآ  دیسر ؟  راجفنا مـی  دح  رس  هب  يریگردو  فالتخا  نیادوبن  ص )   ) هّللا لوسر  رگا  هک  يروط  ـت بـه  سا هد  مـی شـ

هتفریذـپن ار  نآ  يرایـسبو  هدوب ,  نیگنـس  مدر  يار مـ ير کـه بـ ـ ما نیا  هب  درادـن  يا  هراشا  حیرـص  روط  هب  نآرق  تسا ؟  هتـشاد  يا  هراـشا 
مل ناو  کبر  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  : ) دـش رداص  هنوگنیاادـخ  نامرف  یلو  دیـسرت .  یم  دوخ  تما  يارب  نآ  غیلبت  زا  ربمایپو 
هب الماک  تسا  هد  لزا شـ وت نـ رب  تراگدرورپ  فرط  زا  هچ  نآ  ربمایپ , يا  (( : 207  ( )) سانلا نم  کمصعی  هّللاو  هتلاسر  تغلب  ام  لعفت فـ

قوف هیآ  رب  عیرـسو  هاتوک  یهاگن  اب  دنک . یم  ظفح  مدرم  زا  ار  وت  دنوادخو  يا ,  هدرکن  غالبا  ار  وا  تلاسر  یناسرن ,  رگاو   , ناسرب مدرم 
دنکن غالبا  ار  نآ  رگا  هک  تسا ,  تلاسر  دوخ  غیلبت  اب  لداـعم  تسا ,  بجاو  نآ  غیلبت  هک  يا  هلاـسم  نآ  1 ـ  دیسر : میهاوخ  جیاتن  نیا  هب 

هیلع بالقنا  دـننام  نآ  هیلع  بالقناو  تسا  تلاـسر  هب  رفک  دـننام  نآ  هب  رفک  سپ  تسا ,  هدرکن  غـالبا  ار  تلاـسر  هک  تسا  نیا  ـنـد  نا مـ
يادـخ اذـلو  دوب , نارگن  شدوخ  رب  مدرم  تسدزا  ربمایپ  هک  تسا ,  مدرم  ناـیم  یمیظع  فـالتخا  دروم  هلاـس  ـن مـ یا 2 ـ  تسا .  تلاـسر 

هنوگ نیا  هیآ  موهفم  اریز  تسا ,  تلاسر  مامت  دـح  رد  هلاس  ـن مـ یا 3 ـ  دراد .) یم  هاگن  مدرم  زا  ار  وت  دـنوادخ   ) داد نانیمطا  ار  وا  لاعتم 
یتمعن مکیلع  تممتاو  مکنید  مکل  تلمکا  مویلا   ) تسا هدرک  لیم  ـکـ تو غـال  ـ با ار  ـت  لا ـ ـسر ـد , یا غـالبا نـمـ ار  هلاـسم  نیا  رگا  هک  تسا 

نید ناونع  هب  ار  مال  ـ ساو مدر  مامت کـ امش  رب  ار  دوخ  تمعنو  لیمکت  ناتیارب  ار  امـش  نید  زورما  (( : 208 ( )) انید مالسالا  مکل  ـیـت  ضرو
وت سانلا :  نم  کمصعی   ) هلمج 4 ـ  دـهد . یم  نید  لک  هیلع  یبالقنا  زا  ربخ  هک  تسا  بالقنا  هیآ  رب  قبطنم  بلطم  نیا   , متفریذـپ ناتیارب 

تـسا هدـش  رومام  نآ  غیلبت  هب   ( (ص ربمایپ هک  ار  هلاسم  نیا  مدرم  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هک  دـهد  یم  ناشن  دـنک ) یم  ظفح  مدرم  زا  ار 
هلاسم نیا  1 ـ  اریز : دراد  طابترا  رظن  دروم  بالقنا  اب  هلاسم  نیا  دنک ؟  غالبا  ار  نآ  دهاوخ  یم  هک  تسا  يا  هلاسم  هچ  نیا  دـنرادن . لوبق 

تیرثکا تیاضر  مدع  لیلد  هب  هلاسم ,  نیا  رد  بالقنا  ياه  هناشن  2 ـ  تسا .  تلاسررب  بالقنا  نآ ,  رب  بالقناو  دراد , طابترا  تلاسر  اب 
 : ـیـب جا ـی فـ عدا نا  کشوا  ینا  دـنک , غالبا  شتافو  نامز  ندـش  کیدزن  لیلد  هب  نونکا  مه  ار  نآ  تسا  روبجم  ربمایپ  3 ـ  دراد . دوجو 

اریز دنک  لماک  اهنآ  رب  ار  تجح  دـیابو  دراذـگ  یقاب  بالقنا  يارب  يا  هناهب  دـیابن  سپ  منک ,  تباجا  نمو  دـنناوخبار  ـت مـ ـسا ـک  یدز نـ
نآ رب  ناوت  یم  هک  تسا  يزیچ  اـهنت  دـنک , غـالبا  ار  نآ  دـهاو  وا مـی خـ نآ چـه کـه  4 ـ  تسا .  (ص )  ربمایپ تاـفو  هب  طوبرم  بـالقنا 

را نـا ـ ثآ نآ  زا  يا  هلاسم  نیرتکچوک  ردو  هدومن  غالبا  نآ  نوگانوگ  ياه  هخاش  همه  اب  ار  تلاسر  مامت  (ص )  ربماـیپ اریز  درک , بـالقنا 
ار وا  تسا  هداد  هدـعو  وا  هب  دـنوادخو  هدیـسرت  نآ  زا  ص )   ) هّللا لوسر  هک  هلاـسم  نیا  رگم  تسا ,  هدـشن  ادـیپ  نیملـسم  رد  ـتـی  یا ـ ـضر
هب مدرمو  هتفر  الاب  راشف  دـنک  تافو  رگا  هک  تسا  هتـشاد  ار  راشف  هدـننک  لرتنک  شقن  هلاسم  نیا  رد  (ص )  ربمای پـ 5 ـ  دنک . ظفح  مدرمزا 

دنوادخ فرط  زا  هدش  نییعت  تفالخ  زج  دوش  عقاو  نآ  رب  بالقنا  هک  دـنامن  یقاب  يزیچ  نیاربا  بـنـ 6 ـ  درک . دنهاوخ  لمع  سوکعم  روط 
هدیـسر رتاوتم  روط  هب  رابخا  دـش  هتفگ  البق  هک  هنوگ  ناـمه  تسا ؟  هدـش  غـالبا  (ص )  ربماـیپ هب  وا  تفـالخ  هک  تسیک  درم  نآ  لاـعتم . 
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ثیدـح و ـن  یا زا  دـنا .  هدرک  لقن  ار  نیملـسم  هفیلخ  ناونع  هب  یلع  ماـما  نییعتو  ریدـغ  هثداـح  نیملـسم  رداـصم  ناـیم  زا  ردـصماهدصو 
نیا یلو  تسا ,  هدومن  نییعت  قـلخ  ما بـر  ـ ماو هفیلخ  ناوـنع  هب  ار  ع )   ) یلع ص )   ) هّللا لوـسر  هک  دوـش  یم  نشور  رگید  ثیدـح  نارازه 
قحو هدش  بلقنم   ( ع  ) یلع رب  دومن , تلحر  ایند  زا  ص )   ) هّللا لو  ـ سر ـن کـه  یا درجمب  اذلو   , تسا هدوبن  نیملـسم  يارب  لوبق  لباق  هلاسم 

هّللا يزجیـس  :)... دومرف بالقنا  هیآ  رخآرد  دـنوادخ  هک  هنوگ  نامه  دـنامن , مدـق  تباث  یـسک  كد  ـ نا يدار  ـ فا زجو  دـندرک  بصغ  ار  وا 
فلا اریزدـنا : كدـنا  دارفا  نیا  ـالوا : میریگ :  یم  هجیتن  نینچ  هلمج  نیا  زا  هک  , دـهد یم  شاداـپ  ار  نارازگرکـش  دـنوادخ  نیرکاـشلا :) 
رکش نیا  ایناث : دنا .) كدنا  نم  ناگدنب  نایم  زا  نارازگرکش  روکـشلا :) يدابع  نم  لیلقو   ) ب دهد . یم  ار  تیرثکاو  مومع  موهفم  متبلقنا 

انا , ) دـندشرفاک یـضعبو  هدروآ  نامیا  اه  ـ نآ زا  یـضعب  رفک :) نم  مهنمو  نمآ  نم  مهنمف  , ) دـشاب بالقنا  نامه  هک  تسا  رفک  لـباقم  رد 
صخـشم هار  نیاو  دوب , دهاوخ  رفاک  ایو  هدوب  رازگرکـش  ای  میداد ,  ناشنوا  هب  ار  هار  ام  (( : 209 ( )) اروفک اماو  ارکاش  اما  لیبسلا  هانیدـه 

: دـیوگ یم  لبق  هیآ  اریز  نآ  هیلع  بالق  ـ نا عو  ـ قو ب  میداد .)  ناشن  وا  هب  ار  هار  ام   ) هار نیا  يوس  هب  وا  تیادـه  فلا  لـیلد :  نیا  هب  تسا 
نیرفاک ءزج  نارگید  هجیتن  ردو  دندرک  لابند  ار  هار   , هیآ نیا  موهفم  قبط  یئا کـه  ـهـ نآ ینعی  دهد ) یم  شاداپ  ار  نارازگرکشدنوادخو  )
یئـالب دوش , یم  تمعنو  ـالب  بجو  نا مـ ـ مز رد یـک  هار  ـن  یا (( . 210  )) فیرعت مالو  فلا  ج ـ  دـندرک . بالقنا  هار ,  نیا  هیلع  اریز  دـنا 
الومعمو دشاب  یم  تمعن  لباقم  رد  رکش  نوچو  دیامیپبار .  هار  نیا  هک  سک  نآ  يارب  تم  ـعـ نو دنوش  یم  ناحتما  نآ  هطساو  هب  مدرم  هک 

هدوب تم  نـعـ ع )   ) تیالو عـلـی نوچو  تمعن ,  نادـب  ندـیزرو  رفک  يانعمب  هدوب  تمعن  هیلع  بالقنا  تسا  يوا کـفـر  ـ ـس یبالقنا کـه مـ
تاجن یکدـنا  دارفا  اهنتو  هدـش  تمعن  نیا  هیلع  بالقنا  اذـل  (( , 211  )) مدرک ماـمت  امـش  رب  ار  دوخ  تمعنو  یتـمعن :)  مکیلع  تممتاو  )
یهورگ ناهگان  هک  مدوب  هداتـسیا  نم  : دیامرف یم  ناشیا  میروآ .  یم  ص )   ) هّللا لوسر  زا  ثیدح  کی  بلطم ,  نیا  دیکات  ياربو  دـنتفای ,

هب دنگوس , ادخ  هب  تفگ :  212 ؟ ))  )) اجک هب  مدیسرپ :  دیئایب , تفگو :  دش  رهاظ  اهنآو  نم  نیب  يدرم  متخانـش  ار  اهنآ  یتقو  مدید ,  ار 
منیب یم  نم  هک  هنوگ  نآو  دنتـشگ , رب  بقع  هب  دوخ  هتـشذگ  يوس  هب  وت  زا  سپ  اهنآ  تف :  گـ دنا ؟ هدرک  هچ  رگم  متفگ :  منهج ,  يوس 

هیآ هچ  نآ  رب  دراد  دـیکات  ثیدـح  نـیا  (( . 213  )) دـبای تاجن  هدـش  ادـج  هلفاق  زا  ياهرتش  دادـعت  هب  زج  اـهنآ  زا  یـسک  تس  مولعم نـیـ
دبای تاجن  اهنآ  زا  یسک  هک  منیب  یمن  نم  دو : ـ مر فـ (ص )  ربمایپ اذلودنا  كدنا  تمعن ,  نارازگرکش  هک  نیا  ینعی  تشاد  تلالد  بالقنا 

. دنا كدنا  زین  هتفای  تاجن  باحـصا  اذل  دنا , كادنا  اهرتش  هنوگ  نیا  هک  هنوگ  نامهو  هدش ,  ادج  هلفاق  زا  ياهرتش  دادـعت  هب  يدارفارگم 
بآ ـر کـه  هو درو  بآ مـی خـ دـش  در  نم  شیپ  زا  هک  ره  متـسه ,  ضوـح  يوـس  هـب  امـش  رادوـلج  نـم  دوـمرف : (ص )  ربماـیپ نـینچمه 

یئادج اهنآو  نم  نایم  سپس  دنسانش , یم  ارم  اهنآو  هتخان  ـ شار اهنآ  نم  هک  دنرذگ  یم  نم  رب  یمدرم  دوش , یمن  هنـشت  هاگ  ـیـچ  هدرو خـ
 : میوگ یم  دنا , هدرک  داجیا  وت  زا  سپ  اه  تعدـب  هچاهنیا  یناد  یمن  وت  دوش : یم  هتفگ  دنتـسه , نم  باحـصا  اهنیا  میوگ :  یم  , دـتفا یم 
ار ادهـش  ربمایپ  هک  یتقو  رکبوبا , هب  (ص )  ربمایپ لوق  نآ ,  رب  هوالع  (( . 214  )) داد رییغت  نم  نید  رد  نم  زا  دـعب  هک  نآ  دابرود  دابرود ,

يا روط , هچ  امو  تفگ :  رکبوبا  داد  مهاوخ  تداهـشاهنیا  يارب  نم  مهل :  دهـشا  ـی  نا ءـالؤ فـ ـا هـ ما تفگو :  دـید  تشهبو  ناـمیا  لـهازا 
درک دیهاوخ  اپرب  نم  زا  سپ  یتعدب  هچ  مناد  یمن  نم  امـش , اما  يدعب :  نوثدـحت  اذام  يردا  الف  متنا  اما  دومرف : ـبـر  ما پـیـ , ؟  هّللا لو  ـ ـسر

(( . 215 ))

قیاقح فیرحت  ثلثم  متفه :  لصف 

قیاقح فیرحت  ثلثم 

نیناوقو اه  تنـس  ادـتبا  هک  دـننک  یم  تفرـشیپ  ییاه  تما  تما :  ندرک  رادـیب  رد  خـیرات  شقن  قیاقح  فیرحت  رد  اـهنآ  شقنو  نیخروم 
سپـس هدومن ,  یـسررب  هدیدرگ  اهنآ  طوقـسو  طاطحناا  ـت مـلـت هـا یـ فر ـیـش  پو ـی  قر بجوم تـ هک  ار  یلماوعو  هدرک  هعلاطمار  خیرات 
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اهتلمو هدوب  رییغت  لباق  ریغو  ناسکی  دنوادخ  تنس  دنریگ . یم  هرهب  شیوخ  تفر  شیپ  هار  رد  ناگتشذگ  خیرات  ياه  هبرجتواه  تربع  زا 
يارب زگره  (( : 216 ( )) الیوحت هّللا  ۀنـسل  دجت  نلو  الیدبت  هّللا  ۀنـسل  فـلـن تـجـد   ) دنرادن رگیدـکی  رب  يرترب  چـیه  یهلا  نیناوق  ربارب  رد 

زیتس تقیقح  نآو  تساجرب  اـپ  تقیقح  کـی  رب  یگدـنز  تفاـی .  یهاوخن  يرییغت  یهلا  تنـس  يارب  زگرهو  ـتـه  فا یلیدـبت نـیـ یهلا  تنس 
یم امو  تسین .  لطابو  قح  نایم  راکیپ  ـن  یا زا  یتاحفـص  زج  درذـگ  یم  تیناسنا  خـیرات  رد  هک  یثداوح  مامتو  تسا .  لطابو  قح  ناـیم 

میناوت یم  ام  میزاـس .  دراو  دوخ  هرم  زور  یگدـنز  ردو  میوش  دـنم  هر  نآ بـهـ زا  هدرک ,  ذوفن  خـیرات  قاـمعارد  یهاـگآ  نینچ  اـب  میناوت 
كرد تسا  یبهذـم  یگدـنکارپ  نیرتراوشد  راتفرگ  هک  نام  یمالـسا  تما  خـیرات  زا  ساسح  هلحرم  نیا  هرابرد  ار  لـئاسم  نیرت  هدـیچیپ 
ینآرق دـعاوقو  لوصا   , هدیـشک تسد  دوخ  یفطاع  ياهیریگ  تهجو  ینورد  ياـه  هتـساوخ  زادـیاب  فدـه  نیا  هب  ندیـسر  ياربو  مینک , 

 . مینیبب ار  اهنآ  قامعا   , هتشذگ ثداوح  ير  ـ ها يا ظـ ـیـمـ ـس زاو  هدرک  لیلحت  ار  لئاسم  هنافرط  یب  میناوتب  ات  میهد ,  رارق  مکح  ار  شیوخ 
زا نآرق  ایوگ  مینک ,  عورـش  ادتبا  زا  میئایب  سپ  میروآ .  تسدب  یعقاوو  نشور  یهاگدید   , صخـشم انو  زادنا  طلغ  هرظنم  کی  ياج  هبو 
نم نیذلا  ۀـبقا  نا عـ فیک کـ اورظنیف  ضرالا  یف  اوریـسی  مل  وا   : ) میناوخب هفیرـش  هیآ  نیا  رایعم  اب  ار  خـیراتو  تسا ,  هدـش  لزان  ام  رب  ون 

نکلو مهملظیل  هّللا  ناـک  اـمف  تاـنیبلاب  ـلـهـم  ـسر مهتءاـجو  اـهورمعامم  رثـکا  اـهورمعو  ضرـالا  اوراـثاو  ةوـق  مـهنم  دـشا  اوناـک  مـهلبق 
اهنآ تسا ؟  هدش  هنوگچ  دنا  هدوب  اهنآ  زا  لبق  هک  یناسک  تبقاع  دننیبب  ات  دـندرک  ریـس نـ نیمز  رد  ایآ  (( : 217  ( )) نوملظی مهسفنااوناک 

نشور لئالد  اب  ناشناربمایپو  دندومن  دابآ  اهنآ  دندرکدابآ  نانیا  هچنآ  زا  شیبو  دنتخاس  نوگرگد  ار  نیمز  هتـشاد ,  نانیا  زا  شیب  یئورین 
تما کی  بـه عـکـس مـی بـیـنـیـم  دندرک . متـسدوخ  هب  هک  دندوب  اهنآ  هکلب  هدرکن ,  متـس  اهنآ  هب  زگره  دنوادخ  دندمآ .  ناشغارـس  هب 

تیعضو رب  طلست  يارب  مزال  تریصبو  هاگدید  نآ  تسا  هتـس  ـ ناو ـتـ نو هدنام  زجاع  نآ  تایبرجتو  نیناوقو  خیرات  تخانـش  زا  كرحت ,  یب 
. دروآ تسدب  ار  هدنیآ  يوس  هب  تکرحو  یلعف 

خیرات فیرحتو  اهتلود 

ـمـی یـا ید ـ قو تا کـهـنـه  ـ فال ـتـ خا نتخیگنارب  مدع  رب  ینبم  یخیرات  ثحب  رد  لاکـشا  ای  شـسرپ  هنوگ  نیا  يارب  ییاج  چـی  ـن هـ یار ـ با بـنـ
هدمآ شیپ  یفالتخاو  يریگرد  رگا  تقیقح  رد  دنامهف .  ـی  مار هد  ـنـ یو ینادان گـ اهنت  ییاه  لاکـشا  نینچ  درادن .  دوجو  رگید  هنا  ـهـ بر هـ

نودب هـیـچ ار  هتشذگ  هک  نشور  تسا  يا  هنیئآ  دوخ  يدوخ  هب  خیرات  الاو  هدوب ,  ـخ  یرا رد تـ يزادر  غورد پـ فیرحت و  رطاخ  هب  تسا , 
يامیس داتفا , فرحنم  يا  ـت هـ ـسا ـیـ ـس تسد  رد  خیرات  هک  یماگنه  یلو  دنک , یم  سکعنم  رـضاح  نامز  يارب  یگنرینو  بیر  ـه فـ نو گـ

هدنام ملاس  خـیرات  رگا  الاو  دـیدرگ  فلتخم  ناشیا  بهاذـمو  توا  مدرم مـتـفـ ءارآ  ور  نیا  زا  ددرگ , یم  شودـخم  نآ  يورو  ردـک  نآ 
نآ زا  زورما  یمالـس  تما  هک  فوفـص  یگدیـشاپ  مه  زاو  هقرفتو ,  فالت  ـ خا ـن  یا دیدرگ . یم  اشفا  لطاب  راکفاوالم  رب  اهـشغو  لغ  دوب ,

ار قیاقح  ایو  هدومن  هفاضا  غورد  هب  دنتساوخ , نیخرومو  تسا  هدمآ  شیپ  خیراترد  هک  یتافارحنا  زا  یعیبط  تسا  يا  هجیتن  درب , یم  جنر 
نیا داد .  رار  فد قـ ار هـ ـل بـیـت  ها بتکم  یـسایس ,  حـلاصم  رطاخ  هب  هکدنتـسه  يا  هئطوت  زا  ریذـپان  ادـج  یئزج  اهنآ  دـننک .  ناـمتک 

 . دومن داجیا  یقیقحو  لیـصا  مالـسا  ربارب  رد  یمالـسا  رهاظ  ـا  بر ـگـ ید ینایرج  ات  درک  لمع  اه  حطـس  ماـمت  ردو  اـه  هنیمز  همه  رد  هئطوت 
دناوـتن اـت  تسب ,  ار  وا  مشچ  اـی  درک  تکاـس  ار  وادـیاب  سپ  دـهد , یم  ربـخ  هدرک  هدـهاشم  هچ  ـ نآ زا  هک  تـسا  يدـهاش  خـیرات  نوـچو 

ره هب  نآ  هار  ـمـ هو هتفرگ  رارق  مکاح  تسایـس  لاگنچ  رد  خـیرات  ور  نیا  زا  دزاس .  راکـشآ  ار  هئطوت  نآ  ياـه  هسیـسدود  يرگاـشفا کـنـ
یتسایس دننز , مه  رب  ار  قئاقح  ات  دنتفرگ  شیوخ  نازر  تسد لـ هب  ملق  نیطالس ,  عیمطتو  دیدهت  لابند  هب  نیخروم  . دش یم  هدیـشک  فرط 

یـسک رگا  تسا ,  هدوب  ع )   ) تیب لها  ندرک  ماندـب  اـساسا  شفدـه  دـندرک , لا مـی  ـبـ ند یـسابع  ناـیرج  نآ  زا  سپو  يوما  ناـیرج  هک 
ار یلع  هعی  ـ ـش هیواعم ,  هک  یئاجات  دـش , یم  عطق  وا  يزورو  ناریو  وا  هناخ  درک  یم  شتیب  لـهاو  بلاـط  یبا  تبحم عـلـی بـن  هب  رهاـظت 
هب یندوشخبان  یهانگ  اهنآ  لیاضفرکذ  دیشک .  ار بـ نانآ  دیداد , اهنآ  رد  یلع  هب  تبسن  عیـشت  لامتحااهنت  رگا  داد : روتـسد  هدرک ,  لابند 
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فیلات نییبلاطلا  لتاقم  باتک  هب  ناوت  یم  دنا  هدید  خیرات  رد  اهنآ  هع  ـیـ ـشو لها بـیـت  همئا  هک  یبئاصماب  ییانـشآ  يارب  تفر .  یم  رامش 
اهنآ هزنمو  كاپ  هریسو  تیب  لها  بقانمو  لیاضف  دنتسناوت  یم  نیخروم  ایآ  یتخـس ,  طیارـش  نینچ  رد  درک . هعجارم  یناهفـصا  جرفلا  وبا 

ـر تد نیا هـم بـ زا  عضو  هکلب  درب , ثرا  هب  لسن  هب  لسن  ار  هدـش  فیرحت  قیاقح  یمالـسا  تما  اهنت  هن  تروص ,  نیدـبو  دـننک !؟  تبث  ار 
تبسن ینمـشد  بیترت  نیدبو  دندرک  لقنا  ـهـ نآ زا  رابخا , رد  ربدتو  لمات  نودبو  هدرک  هیجوت  ار  ناینیـشیپ  راک  دعبراصعا , يام  عـلـ شـد ,

یم یتقو  ریثک  نبا  هک  تسین  بجعت  ياجاذلو  دش .  یلوتسم  مدرم  رب  ینادانو  تلفغ  تلاحو  هتفرگ  ياج  اهلدرد  اهنآ  هعیشو  تیب  لها  هب 
نب رفعج  لاس  نیا  رد  دـیوگ : یم  , دروایب يرجه  تشهو  لـهچو  دـصکی  لاـس  ثداوح  رد  ار  ع )   ) قداصدـمحم رفعج بـن  ماـن  دـهاوخ 

رب دـهاوش  دـنک .  حرطم  اروا  یگدـنز  زا  يزیچ  تسا  هتـساوخن  هاگ  چـیهو  دـنک  یم  رکذ  ار  شتافواهنت  وا  درک .  تاـفو  قداـص  دـمحم 
رد خروم  نیلوا  يربط  ـف  لا دـندرک ؟  حرطم  هنوگچ  ار  هعیـش  خـیرات  مینک :  یم  افتکا  هنومندـنچ  هب  اـم  تسا ,  رایـسب  نیخروم  فیرحت 
دا بـه یـ دنا . هدرک  یفرعمءاعنص  یلاها  زا  ابـس  نب  هّللادبع  مان  هب  يدوهی  کی  ار  هعیـش  سـسؤم  , دنا هدرک  لقن  وا  زا  هک  ینیخرومو  مالـسا 
هب اهنآ  لصا  ـد , نا يدو  شـیـعـه هـا یـهـ تفگ :  یم  وا  مدینـش .  دوب  تیباهو  عبات  هک  نامناگیاسمه  زا  یکی  زا  ار  مسا  نیا  راب  نیلوا  مراد 

هدش زاوآ  مه  ریهظ  یهلا  ناسحا  اب   ) زین اهنیا  مدید  مدرک ,  یـسرربار  هلاسم  نیا  یتقو  ددرگ , یم  رب  ابـس  نب  هّللادبع  مان  هب  يدوهی  يدرم 
رگ ـ یدو يربط  زا  ار  اهغورد  نیا  هنوگچ  هک  مراد ,  تسد  ردار  عیشتلاو  ۀعیشلا  وا  باتک  مسیون  یم  ار  نخ  ـ ـس نیا  هک  نونکا  مه  نم  (. دنا

رکذ خروم  نیرت  یمید  ير قـ ار طـبـ بلطم  نیا   :) مینک یم  لقن  تسا  هدرک  لـقن  يربط  زا  وا  هک  ار  هچنآ  لاـح  دـنک .  یم  لـقن  نیخروم 
هب سپـس  هدش  ناملـسم  نامثع  نامز  رد  وا  دوب .  تسوپ  هایـس  شردا  ـ مو اعنـص  یلاها  زا  يدوهی  يدرم  ابـس  نب  هّللادـبع  : دـیوگ یم  هدرک 
هب نایاپ  ردو  هفوک  هب  اجنآ  زا  هرصب و  هب  سپـس  هدرک  عورـش  زاجح  زا  تشاد .  اهنآ  یهارمگ  رد  یع  ـ ـسو هدرک  رفـس  نیملـسم  ياهرهش 

نکاس اجنآ  ردو  هتفر  رـصم  هب  وا  دـندرک , نوریب  اجنآ  زا  ار  وا  سپـس  دزاس .  فرحنم  ماش ,  رد  ار  یـسک  تسناوتن  یلو  درک , رفـس  ما  شـ
رب دمحم  هک  دنیوگ  یم  غورد  هبو  ددرگ  یم  رب  هرابود  یسیع  دندقتعم  اه  یـضعب  هک  تسا  بی  عـجـ تسا :  هتفگرـصم  یلاها  هب  وا  دش . 

نآ کـس کـه (( : 218 ( )) دا یلا مـعـ كدارل  نآرقلا  کـیلع  ضرف  يذـلا  نا  : ) دـیا ـ مر ـی فـ مد ـ نواد ـی کـه خـ ترو ـ ـص رد  ددر , نـمـی گـ
وا زا  ار  نخس  نیا  یسیع .  زا  تسا  تشگزاب  هب  رت  قحتسم  دمحم  سپ  دنادرگدهاوخ  زاب  تهاگیاج  هب  ار  وت  درک , بجاو  وت  رب  ار  نآرق 
رهو هدـمآ  ربماـیپ  رازه  تفگ :  اـهنآ  هب  سپ  ـ ـس دـنتفگ . نخـس  شا  هراـبرداهنآو  درک  عـضو  اـهنآ  يارب  ار  تعجر  هلاـسم  واو  دـنتفریذپ ,

یـسک هچ  تسا .  ایـصوا  متاخ  یلعوایب  ـ نا ـم  تا دمح خـ مـ ـپـس گـفـت :  ـس دوب . دمحم  یـصو  یلعو  تسا ,  هتـشاد  یـصو  کی  يربمایپ 
ار تما  روما  دوـخو  هتـشاذگرانک  ار  ص )   ) هّللا لوـسر  یـصوو  هتـسنادن  زیاـج  ار  ص )   ) هّللا لوـسر  ـیـت  ـصو هک  تسا  نآ  زا  رت  ملاـظ 

راک رـس  رب  ار  واو  دیزیخاپب  سپ  تسا  ص )   ) هّللا لوسر  یـصو  نیاو  هتفرگ  قح  نودب  ار  تفالخ  نامثع  تفگ :  وا  تسا .  هتفرگ  تسدب 
لیامت امـش  يوس  هب  مدرم  ات  دـیهد  ماـجنا  ینلع  رو  ار بـه طـ رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رماو  هدرب  لاؤس  ریز  ار  دوخ  ءارما  ادـتبا  دـیروایب . 

وا ریثات  تحت  هک  یناسک  ابو  داتسرف  فلتخم  ياهاج  هب  ار  دوخ  ناگدننک  توعد  وا  . دیئامن توعد  راک  نیا  هب  ار  اهنآ  سپـس  دننک .  ادیپ 
هبو دندرک  یمرکن  زا مـ یهنو  فورعم  هب  رما  ینلع  روط  هبو  شخپ  ار  دوخ  توعد  هنایفخم  روط  هب  اهنآ  درک .  هبتاکم  دندوب  هدـش  دـساف 

يرهشره لها  دندرک .  یم  هبتاکم  تروص  نی  ناشیا بـه هـمـ اب  زین  اهنآ  ناتـسود  . دندرک یم  ییوگدب  ءارما  زاو  هتـشون  همان  اه  ناتـسرهش 
نیا یلاها  همان  زین  رگید  رهش  لهاو  دندناوخ , یم  دوخ  رهـش  رد  ار  اه  همان  نیا  زین  اهنآو  هتـشون  همان  رگید  رهـش  هب  دوخ  ياهراک  هرابرد 

دا ـجـ یا ـقـیـقـت  حو نیققحم  ناـیم  يدـسو  هداد  تبـسن  ابـس  نب  هّللادـبع  هب  ار  اـهنآ  خـیراتو  هعی  ـ ـش ـد  یا ترو عـقـ ـ ـص ـن  ید بـ ار .... رهش 
يرصم هدنسیون  نیما  دمحا  الثم  دندرک .  لمع  یـسرر  ـ بو ثحب  هنوگ  چیه  نودب  نیخروم  شور  هب  زین  ناققحم  ساسا  نیا  ربو  دندر .  کـ
غوردو تمهت  هار  نآ  لابند  هبو  هدرک  لقن  یمتحو  ملـسم  هیـضق  کی  ناونع  هب  ار  ابـس  نب  هّللادـبع  ناتـساد  مالـسالا  رجف  دوخ  باتک  رد 

افتکا یلع  هرابرد  رادقم  نیا  هب  هعیـش  ناگدـننک  ولغ  دـیوگ : یم  هحفـص 269  رد  دـنیب .  یم  زاب  دوخ  لـباقم  رد  ار  ـیـعـه  ـش هیلع  يزادرپ 
: دیوگ یم  اهنآ  زا  یکی  دنتـسناد .  ادخ  ار  وا  هکلب  دـندشن , یـضار  دـشاب  یم  موصعمو  هدوبربمایپ  زا  سپ  قلخ  لضفا  وا  هکنیا  هبو  هدرکن 
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لیلحت نآ  هرابردو  لقن  ار  ابـس  نبا  هناسفا  سپـس  تشاد .  عالطا  بیغ  زا  وا  اذ  ـ لو دـشدحتم  وا  ندـب  ابو  هدرک  لولح  یلع  رد  یهلا  یئزج 
نیب زا  ار  مالسا  تساوخ  یم  دقحای  ینمشد  رطاخ  هب  هک  سک  ره  يارب  دوب  یهاگهانپ  عیشت  عقاو  رد  تسا :  هدیـسر  هجیتن  نیا  هبو  هدرک 

ـن یا وا  مال کـنـد . ... ـ ـسادراو ار  ودـنه  ای  یتشترز  تینارـصن ,  تیدوهی ,  زا  شناردـپ  میلاعت  تساو  ـا هـر کـس کـه مـی خـ یو در . .. بـبـ
دناد یمن  چیه  دنک  عمج  مزیه  دهاوخ  یم  بش  رد  دننام کـسـی کـه  تسا ,  هتفگ  یـسرربو  قیقحت  نودبو  باتکو  باسح  یب  ار  اهفرح 

تیابـسو خـیرات  تروـص  نید  بـ تسا .  نیخروـمو  خـیرات  فارحنا  هجیتـن  وا  نانخـساریز  درک , تمـالم  ار  وا  دـیابن  یلو  دـیوگ , یم  هچ 
تقدو یفرط  یب  اب  ار  نآ  هداتسیا ,  تیابس  ناتساد  ربارب  رد  هعیش  ياملع  هتبلا  دوب , تما  یهارمگو  قیاقح  فارحنا  یساسا  تلع  (( 219 ))

دلج ود  يرکسع  یضترم  دیس  همالع  هراب  نیا  رد  تسا .  ضحم  غورد  هیـضق  نیا  هک  دش  صخـشم  اهنآ  ياربو  دنداد , رارق  هعلاطم  دروم 
رد ار  ابس  ـن  با ـت  یاور با  نیا کـتـ رد  وا  تسا .  هدیمان  (( 220  )) يرخا ریطاساو  اب  هّللاد بـن سـ ار عـبـ نآو  ـتـه  ـشو هرا نـ ـن بـ یا رد  باتک 

افتکا هتکن  دنچ  هب  اذـلو  دـشاب  یمن  تسا  هدروآ  تقیقح  ياشفا  يارب  هک  یلیالد  مامت  لقن  لاجم  هک  تسا ,  هدرک  لابند  یخیرات  رداصم 
لم ـجـ لا و( ةدر )  ـ لاو ةریبـکلا  حوتفلا   ) ياـهباتک فلؤموا  ددرگ , یم  رب  رمع  نب  فیـس  ماـنب  يوار  کـی  هب  اـهنت  ـه  نا ـ ـس ـ فا ـن  یا مینک .  یم 

ياهلاس ثداوح  رد  ار  اهنآ  ـب  لا ـطـ مو هدر  باتک نـقـل کـ ود  نیا  زا  دوخ  خـیرات  رد  يربط  دـشاب .  یم  (( 221  ( )) یلعو ۀشئاع  ةریسمو 
. دنا هدرک  لقنوا  زا  دوخ  ریبک  خیرات  رد  یبهذو  رکاسع  نبا  نینچمه  تسا .  هدومن  شخپ  فلتخم 

رمع نب  فیس  هرابرد  املع  نخس 

يافوتم  ) دوواد وبا  2 ـ  درادن . یـشزرا  هایـس  لوپ  کی  تسا ,  فیعـضوا  ثیدح  دیوگ : یم  يرجه )  ياـفوتم 233   ) نیعم نب  ییح  یـ 1 ـ 
تسا فیعض  وا  تفگ :  يرجه )  يافوتم 303   ) حیحص بحاص  یئاسن  3 ـ  تسا .  وگغورد  , دروخ یمن  درد  هب  دیوگ : یم  يرجه )   275

ار وا  ثیدـح  تـفگ :  يرجه )  يافوتم 327   ) متاـح نبا  4 ـ  تسا .  نیما  هنو  هدوب  ناـنیمطا  دروـم  هن  وا  دـنا , هدرک  كرت  ار  وا  ثیدـحو 
هب مهتم  دهد , یم  تبـسن  دامتعا  دروم  دارفا  هب  ار  غورد  نانخـس  دـیوگ : یم  يرج )  يا 365 هـ ـ فو مـتـ  ) يد ـن عـ با 5 ـ  دنا . هدرک  كرت 

هدرک كرت  ار  وا  ثیدح  دیوگ : یم  يرجه )  يافوتم 405   ) مکاح 6 ـ  دنک . یم  لعج  ثیدح  هک  دنا  هتفگ  وا  هرابرد  تسا ,  هدوب  ۀقدنز 
يافوتم 463  ) ربلادبع نبا  8 ـ  تسا .  هتـسناد  شزرا  یب  ار  وا  يرجه )  يافوتم 406   ) يدادغب بیطخ  7 ـ  تسا .  هقدنز  هب  مهتم  وا  ,و  دـنا

لقن وا  تخانـش  رطاخ  هبطقف  ار  وا  ثیدـح  امو  تسا ,  كورتم  فیـس  تسا :  هتفگ  فیـس  هرابردوا  هک  هدرک  لقن  ناـیح  نبا  زا  يرجه ) 
يا هدع  اب  ار  يو  هتـسناد و  تافیلات  ـب  حا ـ ـص ار  وا  يدا  ـ بآزور فـیـ 9 ـ  تسا .  هدزن  نخـس  نیا  رب  يا  هیـشاح  چیه  ربلادبع  نباو  میدرک , 
نآ دنس  رد  فیـس  مسا  هک  هدرک  دراو  ار  یثیدح  يرجه )  يافوتم 852   ) رج ـن حـ با 10 ـ  دنا . فیعـض  اهنآ  تسا :  هتفگو  هدرب  مانرگید 

يافوتم  ) نیدلا یفـص  11 ـ  تسا .  فیـس  اهنآ  نیرت  فیعـض  هک  تسا  نآ  رد  فیعـضدارفا  تسا :  هتفگ  دنـس  نیا  هرابرد  سپـس  تسا , 
فیس هرابرد  املع  رظن  تسا  نیا  تسا .  هدرک  لقن  وا  زا  ثیدح  کی  اهنت  يذمرتو  دنا , هدرک  فیعـضت  ار  وا  تسا :  هتفگ  يرجه )   923

نیققحم هنوگچو  دـننک !؟  یمدوخ  راک  دراو  ار  وا  تیاور  یگداـس  نیا  هب  نیخروم  هنوگ  پـس چـ فلتخم .  ياـهنارود  لوط  رد  رمع  نب 
نبا وا  ـا  یآ ـت ,  سا هد  ـ مآ وا پـیـش  مان  رد  هک  تسا  یتافالتخا  هلاس  ـن مـ یا هوال بـر  عـ ـد ! ؟  ندر ـ کا وا بـنـ ـت  یاور سا  ـ سا ار بـر  دو  رظن خـ

, دیوگ یم  يربط  هک  هنوگنآ  دراد , دوجو  وا  روهظ  نامز  هرابرد  تایاور  رد  هک  یتافالتخا  نینچمهو  تسا ! ؟  ابس  نب  هّللادبع  ای  ءادوسلا 
رد نامثع  هنوگ  چـ تسا !  هدوب  ناشیا  تافو  زا  سپ  يرعـشا  هّللادـبع  نب  دعـس  لوق  ربانب   ( ع  ) یلع نامز  رد  ای  هدوب  نامثع  نارود  رد  اـیآ 

ياهغورد اما  اع  ـ بار دـنام !؟  یمن  تکاس  دوعـسم  نباو  رامع  رذوبا , دـننام  هباحـص  ناگرزب  ربارب  رد  وا  هکیلاـح  رد  دـنام  تکاـس  وا  ربارب 
هتـساوخ ترذعم  هتـشون ,  هعیـش  هرا  ـ برد ـچـه  نآ زا  وا  هکنآ  صوصخ  هب  میریگ ,  یم  هدیدان  ار  اهنآ  ام  مالـسالا ,  یحـض  رد  نیما  دـمحا 

دمحا ـا  قا ـفـ تا دـیوگ : یم  نینچ  هراب  نیا  رد  اهلوصاو  ۀعیـشلا  لصا  باتکرد  هحفص 140  ءاطغلا  فشاک  نیسح  دمحم  خیـش  ماما  تسا . 
يرـص تئ مـ هار بـا یـک هـیـ هـمـ نآ ,  زا  ءاـملع نـجـف  زا  يرایـسب  عـالطاو  شباـتکراشتنا  زا  سپ  يرجه  هتـشذگ 1349  لاس  رد  نیما 
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ياه بش  زا  یکی  رد  هارمه  هورگ  ـیـن بـا  ما ـمـد  حا دش . فجن  رهش  هسدقم  تابتع  ترایز  هب  فرشم  وجشنادو  داتسا  رفن  زا 30  لکشتم 
هب دوخ  تاهابتـشا  هب  تبـسن  ار  وا  ام  , دـندومن تکرـش  دوب  ام  سلجم  رد  ـی کـه  گرز عمج بـ رد  یتدـمو  هدـمآ  ام  ترایز  هب  ناضمر  هاـم 

رذع اهنتو  میئوگن .  وا  هب  يزیچ  مالس  زجو  هتشذگ  وا  رانک  زا  هناراوگرزب  هک  میتساوخ  ام  میدیشخب .  اروا  سپسو  هدومن  شنزرس  یمارآ 
هرابرد دهاوخب  یـسک  رگا  اریز   , تسین لوبق  لباق  زین  نیا  میتفگ :  ام  یلو  تسا .  هدوب  كدنا  وا  ذـخمو  صقان  شتاعالطا  هک  دوب  نیا  وا 
تلاخد قح  هنرگو  , دـنک یـسررب  الماک  ار  هلاـسمو  هتخاـس  هداـمآ  یفاـک  روط  هب  ار  راـک  مزاولادـتبا  دـیاب  دزادرپب  شراـگن  هب  یعوضوم 

زا نآ  رثکا  دراد  باتک  دـلج  دودح 15000  هک  ام  هناخباتک  الثم  دینک , یـسررب  ار  هعیـش  ياه  هناخباتک  دیئایب  یهگناو  درادـن .  ضرعتو 
ردو هّللاءاش .  نا  نامیاو  مل  تهج عـ زا  رگم  ریقف  تسا  يرهـش  هک  هدـش  عمج  فجن  رد  اهنیا  ماـمت  تسا .  تنـس  لـها  ياـملع  ياـهباتک 

یعالطا چـیه  اهنآ  يرآ ,  تسین .  رکذ  لباق  هک  یکدـنا  رگم  هدوب  یهت  هعیـش  ياهباتک  زا  هرهاق  قنور  رپو  میظع  ياه  هناـخباتک  لـباقم , 
. دنسیون یم  اهنآ  هرابرد  زیچ  همه  یلو  دنرادن , هعیش  هرابرد 

نیب هرذریز  هناگراهچ  بهاذم  متشه :  لصف 

1 نیب هرذریز  هناگراهچ  بهاذم 

یفنم يریثاتو  هدش ,  سکعنم  اه  هنیمز  مامت  رد  تیب ,  لها  تسد  زا  تفالخ  ندـش  جراخو  هفیقـس  راثآ  بهاذـم  نایم  رد  فالتخا  زاغآ 
ددعتم یهقف  بتاکم  اذلو  هتـشگرادیدپ ,  یمالـسا  هقف  رب  راکـشآ  روط  هب  نآ  راثآ  تسا .  هتـشاذگ  مولعرگیدو  ثیدح  ملع  ـخ ,  یرا رب تـ

يریگردو اه  فـالتخاو  دـنک , یم  تیاور  دوخ  یهقف  بتکم  هب  تبـسن  یهورگ  ره  بصع  زا تـ ـخ  یرا تـ تسا .  هدـش  داـجیا  نوگاـنوگو 
ار ناناملـسم  نید  هنوگچ  هک  مکاح  ياه  تردـق  شقن  نینچمهو  تسا ,  هتفر  شیپ  رگیدـکی  ریفکتدـح  ات  هک  اهنآ  ناـیم  لـصاح  ياـه 
ای میقتـسم  روط  هبار  مدرمو  هدومن  داد  ـلـمـیـن قـلـمـ ـس ماما مـ ناونع  هب  دوب  اهنآ  فادـها  قفاوم  هک  ار  یملاع  ره  هداد ,  رارق  دوخ  هچیزاب 

دهتجم اهدص  نایم  زا  فلتخم ,  ياه  شکمشکو  تاقافتا  زا  سپ  یهقف  تی  ـعـ جر مـ دندرک . یموا  زا  تیعبتو  دیلقت  هب  راداو  میقتـسم  ریغ 
روتسد ناگمه  هبو  هتـسناد  مارح  ار  داهتجا  سپـس  لبنح ,  نب  دمحاو  یعفاش ,   , هفینح وبا  کلا ,  مـ ـت :  فا رار یـ ـتـقـ ـسا رفن  راهچ  يور  رب 

ندرک رصحنم  رد  ار  دوخ  تحلصم  مکاح  تردق  هک  یماگنه  يرجه ,  لاس 645 هب  ددرگ  یم  رب  هیضق  نیا  دننک .  دیلقت  اهنیا  زا  ات  دنداد 
یعون ار  نآ  رگید  يا  هدع  لباقم  ردو  دندرک , عافد  نآ  زاو  هتفریذپار  رکفت  نیا  زین  املع  زا  يا  هدـع  دـید .  یم  رفن  راهچ  نیا  رد  داهتجا 

موز هب لـ دـقتعم  هک  یناسک  لیالد  نآ  ردو  هتـشون  ینالوط  یلـصف  نیعقوملا  مالعا  رد  میقلا  نبا  دـن .  ـتـ ـس ـ ناد اـهیدازآ  هرداـصمو  ناـقفخ 
هعبرا همئا  داهتجا  رب  فقوت  بو  ـ جو هب  لئاق  هک  يار  نیا  دـنچ  ره  تسا .  هدرک  در  يوق  لیالد  اـب  ار  دـناداهتجا  ياـهرد  نتـسبو  لـیطع  تـ

اهنآ دییات  دروم  اذلو  هدوب  نامکاح  تحلصم  هب  يار  نیااریز  هدش  زوریپ  ءارآ  ریاس  رب  یلو  تسا ,  میلس  لقعو  نید  فلاخم  ییار  تسا , 
هنا ـمـ لا ـی ظـ یا ـهـ هار زا  داهتجا  عنم  هک  منک  مکح  نینچ  مناوت  یم  نم  نیا  زا  دعب  دـیوگ : یم  يدیعـص  لاعتملادـبع  دات  ـ ـسا تفرگرارق . 
يا هناگراهچ  بهاذم  زا  ریغ  رگید  یبهذم  يارب  تاناک  ـ ما نیا  رگا  کش  نودـبو  تسا ,  هتفرگ  تروص  لاوما  هب  عیمطت  ای  ییوگروزابو 

هک یئاهنآ  يارب  تسرد  بهذم  کی  ناونع  هبو  هدرک  دیلقت  بهذم  نآ  زا  زین  یهورگ  دوب , هدش  مهارف  مینک  یمدـیلقت  اهنآ  زا  زورما  هک 
هدش لیمحت  تسردان بـر مـا  لیاسو  نآطـسوت  هک  هناگراهچ  بهاذـم  نیا  هب  دـیقم  ام  نیاربانب  دوب .  لوبق  درومدـننک  یم  در  ار  نآ  زورما 

تیاضر هار  زا  هچنآ  زج  مالـساو  هدوبن  روزا  نآ جـز بـ عنم  اریز  میدرگزاب ,  نامنید  ماکحا  رد  داهتجا  هب  هراـبود  میراد  قحو  هدوبن  تسا 
ناـمه ـن  یا (( . 321  ( )) مهنیب يروش  مهرماو  : ) دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  هنوگ  ناـمه  دریذـپ , یمندریگ  تروـص  نیملـسم  نیب  يروـشو 
تیعبت هب  مز  ار مـلـ نا  ـ نا ـلـمـ ـس هب چـه حـقـی مـ دسر , یم  نادب  هناگراهچ  بهاذم  خیرات  رد  یفـصنم  ققحم  ره  هک  تسا  یخلت  تقیقح 

ملعا یئاملع  دوجو  اب  دـندش ,!؟  باختنا  بهذـم  راـهچ  نیا  ارچو  دـندرک , عنم  داـهتجا  زا  ار  اـملع  لـیلد  هچ  هبو  هدومن  اـهنآ  زا  یکی  زا 
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ـه مادا وا  بهذم  هب  لمع  یلو  تسا ,  یـصاخ  بهذم  يارادو  هدش  دلوتم  يرجه  لاس 65  رد  يروث :  نایف  سـ ( 1 : ) دننام اهنآ , زا  لضفاو 
یئاهقف زا  وا  تسا .  ناشیا  بتکم  لیـصحتلا  غرافو  ع )   ) قداص ماما  نادرگاش  زا  وا  درک .  يراد نـمـی  ـ فر نآ طـ زا  ـت  لود ار  ـ یز ـت  فا نـیـ

هدرک تیاور  وا  زا  رفن  رازه  تسیب  , دنک رفس  رگید  رهش  هب  يرهش  زا  ناسنا  هک  دراد  شزرا  وا  زا  ملع  لیصحت  يارب  هک  دور  یم  رامـش  هب 
بهذم دوب .  يراوتم  يرجه  لاس 161  رد  شتافو  تقو  اتو  درکرارف  وا  تسناوتن و  یلو  دناسرب  لتق  هب  ار  وا  تساوخ  یسابع  روصنم  دنا .

رانید نبا  يرهز ,  ع ,)   ) قداص ماما  زا  ار  شملعو  هدوب  ملسم  هیقفو  ملاع  هنی :  نا بـن عـیـ سـفـیـ ( 2 . ) دوب یناوریپ  ياراد  مراهچ  نرقات  وا 
ما هدیدن  ار  سک  چیه   , ما هدـیدن  نایفـس  دـننام  يوتف  هکلم  رد  ار  یـسک  نم  دـیوگ : یم  وا  هرابرد  یعفاش  تسا .  هتفر  ار گـ نار فـ ـگـ یدو
ماش لهاو  دش  رـشتنم  ماش  رد  وا  بهذم  دوب , املع  زا  ـی :  عازوا ( 3  . ) تشاد وریپ  مراهچ  نرق  ات  وا  بهذم  دهد .  يوتف  دـناوتب  وا  زا  رتهب 

وا زین  اـهنآو  هدوب  تلود  نیدـیؤم  زا  اریز  دوب , برقمو  مرتـحم  مکاـح  هاگتـسد  هب  تبـسن  ـی  عاز وا  دـندرک .  لـمع  وا  بهذـم  هب  اهتدـم 
برقم ـت  ـشاد ما  ـ ـش لها  دزن  هک  یتیعقوم  رطاخ  هب  ار  وا  مه  زاب  , دندیـسر تردق  هب  اه  یـسابع  یتقو  دـندرک .  یم  یقلت  ینید  يروحمار 

 , نآ مغر  یلع  یلو  دوب .  سامت  رد  وا  اب  مه  هّللا عـلـیـ تاولـص  دـمحم  لآ  زا  شفارحنا  لـیلد  هب  هدرمـش و  گرزب  ار  وا  روصنم   , هتـسناد
نامثع نب  دمحم  اریز  داهن  ضارقنا  هبور  یعازوا  بهذم  دش , نییعت  قشمد  ـی  ـضا ناونع قـ هب  بهذـم  یعفاش  نامثع  نب  دـمحم  هک  یتقو 

هب لاس 302  رد  ماش  لها  هک  نآ  اـت  دومن , ماـش  مدرم  رب  نآ  لـیمحتو  رـشن  رد  یعـسو  هدرک  تیعبت  یعفاـش  ـب  هذ ـ مزا دوب  هداد  روتـسد 
 , شمعا دعـس , نب  ثیل  يرهاظ ,  یلع  نب  دواد  يربط ,  ریرج  نبا  دننام : رگید  دهتجم  اههد  دارفا , نیا  زا  غـیـر  دندیورگ . یعفاش  بهذم 

هدوب دوخ  نامز  رد  مدرم  ملعا  ـهـا  نآ ـه  مئا ـا  یآ دندش !؟  رـشتنمو  هدنام  یقاب  بهذـم  راهچ  نیا  اهنت  ارچ  سپ  دـنا . هدوب  نارگیدو  یبعش , 
 , تسا هدوبن  هعبرا  بهاذـم  هرابرد  دراوم  نیا  زا  کی  چـی  هـ دـندرک ؟  باختنا  همئا  ناونع  هبو  هدومن  قاـفتااهنآ  رب  مدرم  هکنآ  اـی  دـنا !؟ 
 . تسا لکشم  رایسب  تیملعا  نییعت  اریز  تسا  یفتنمطرـش  نیا  یلق  زاو نـظـر عـ ـد , نا هدو  اهنآ بـ زا  ملعا  یئاملع  هک  دهد  یم  ناشن  خیرات 

اهنآ ـخ  یرا ـی تـ سرر رد بـ هکلب  دوبن , یملع  یفرط  یبو  يدازآ  طیارـشو  نامز  رد  اهنآ  همئا  ترهـشو  بهاذم  نیا  راشتنا  ـکـه  نآ هفاضا  هب 
ياج چیه  رد  بهاذم  نیا  رب  نانآ  تیا  ـ ـضرو مدر  قافتا مـ اماو  دـنا , هدـش  لیمحت  نیملـسم  رب  روزاب  بهاذـم  نیا  هک  دوش  یم  صخـشم 

ار رگیدـکی  بهاذـمو  هدـیزرو  بصعتدوـخ  ـب  هذ ـبـت بـه مـ ـس يا نـ هد  عـ نآ ,  سکع  هب  تسرد  هکلب  هدـشن ,  هـتفگ  یمالـسا  خـیرات 
هد ـ یدر تخسرس گـ ینانمـشد  اهنآ  دندش .  نآ  ینابرق  ناملـسم  نارازه  هک  دوب  نینوخ  ياهیریگرد  تافالتخا  نیا  هجیتنو  دندومن  هئطخت 

يرجه لا 506  يا سـ ـ فو ـتـ مو ـق  ـش ـ مد ـی  ـضا بهذم قـ یفنح  یـسوم  نب  دمحم  دنتخاس .  یم  مه  ـن مـتـ یدزا جور  ار بـه خـ ـگـر  ید ـکـ یو
رگا دـیوگ : يرجه   567 لاس ياـفوتم  یـسوط  دـماح  وبا  متفرگ .  یم  (( 322  )) هیزج یعفاش  زا  متـشادرایتخا  رد  تردـق  رگا  دـیوگ : یم 

رایـسب اه  یعفاشواه  یلبنح  نیب  ایو  اـه , یلبنحو  اـه  یفنح  ناـیم  يریگرد  متفرگ .  یم  هیزج  زا حـنـبـلـی هـا  دو  تسد مـن بـ رد  تردـق 
ـش تآ ار بـه  یعفاـش هـا  دجـسم  ورم  رد  اـه  یلبنح  , دـندرک یم  نـعل  ربـنم  رب  ار  اـه  یعفاـشو  اـه  یلبنح  یفنح ,  ناـنارنخ  ـ ــس دوـب . داـیز 
رد راتشک  دش , هدیـشک  شتآ  هب  سراد  ـ موا ـ هرازا بـ دش , اپ  رب  روباشین  رد  اه  یعفاشو  اه  یفنح  نایم  بصعتو  هنت  ـش فـ تآو ـد , ند ـیـ ـش کـ

قافتا يرجه  لاس 554  رد  ثداوح  نیا  . دندرک فارسا  یئوجماقتنا  رد  زین  اه  یع  ـ فا ـ ـش نآ  لابند  هبو  دیدرگدایز , رایـسب  اه  یعفاش  نایم 
ار يریگردو  هدش  تلاخد  هب  روبجم  يرجه  لاس 716  رد  تلود  هکنآ  ات  داتفا  قافتا  اه  یلبنحو  اه  یعفاش  نایم  یهباش  يایاضق مـ داـتفا . 
ـهـا بـا نآ دـنتخادرپ . یم  جرمو  جره  هب  دادـغب  ردو  هدز  مه  رب  ار  تـینما  دوـخ  ياـهراک  اـب  اـه  یلبنح  (( . 323  )) تخاس فقوتم  روز  اـب 

درومار نانآ  یهاگو  هدرک  هلمح  دـندرب  یم  هانپ  دـجاسم  هب  هک  ینایعفاش  هب  دـندوب  ناشرما  وا  عیطم  هناروک  روک  هک  یمدر  ـک مـ یر تـحـ
ردو هدیـسر ,  قـفاوت  هب  اـه  یلبنح  هیلع  بهاذـم  رگید  هیمیت ,  نـبا  تسرداـن  لا  ـمـ عا ـر  طا بـه خـ (( . 324  )) دـنداد یم  رارق  رازآو  تیذا 

دروخرب رافکد  ـنـ نا اهنآ مـ اب  هکنآ  ینعی  تسا .  لالح  وا  لامو  ناج  دـشاب  هیمیت  نبا  نید  رب  هک  ره  دـندرک : مـالعا  اهرهـش  رگیدو  قشمد 
یلبنح زج  نیملسم  مامت  وا  پـس  (( . 325  )) تسین ناملسم  دشابن  یلبنح  هک  ره  : دیوگ یم  یلبنح  متاح  نبا  خیـش  لباقم  ردو  دندرک , یم 

 , نآ لاثما  (( . 326  )) تسناد یمرفاک  ار  اه  یلبنح  مامت  دادـغب  دـجاسم  ظعاو  یبرغم  رکبوبا  خیـشوا  سکع  هبو  دـنک .  یم  ریفکت  ار  اه 
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الثم دندرک .  یم  مومسم  ار  اهقفو  هک عـلـمـا  تفر  شیپ  يدح  ات  بصعت  دروخ , یم  لد  نوخ  اهنآ  ندینش  زا  ناسنا  هک  يرگید  يایاضق 
کی اب  ار  ینزاه  یلبنح  دـیوگ : یم  يزوجلا  نبا  دـش .  مومـسم  بصعتم  ياه  یلبنح  تسد  هب  يرجه  لاس 567  ياـفوتم  هیقف  روصنم  وبا 

 , شدنزرفورـسمه شدوـخ ,  ناـشیا  تسا ,  مدوـخ  تخپ  تسد  نیا  نـم ,  يـالوم   : تـفگ روـصنم  ـو  با وا بـه  دنداتـسرف , ینیریـش  فرظ 
دوـب هیعفاـش  ماـن  هـب  ياـملع  زا  وا  دـندوب .  هدرم  یگمه  دـعب  زور  حبـصو  هدروـخ  ینیریـش  نآ  زا  تـشاد  هـک  یکچو  ـد کـ نزر ـتـی فـ حو

 , هدیزرو بصعت  دوخ  همئا  هب  تبسن  یهورگ  ره  بیترت  نیدب  دندیـسر . لتق  هب  بصعت  ریـشمش  اب  يدایز  ياملع  زین  وا  زا  ریغ  (( . 327 ))
لقعت دودـح  زا  رگیدو  دـنداد , تبـسن  هّللا  لوسر  هب  ار  اهنآ  غوردو  اوران  رو  ـه طـ بو هدر  لـعج کـ ثیدـح  اـهنآ  تلیـضف  رد  هک  يدـحات 

ما ـتـم بـه نـ ما زا  يدرم  هب  نمو  هدرک  راختفا  نم  هب  مدآ  : دنا هداد  تبـسن  ص )   ) هّللا لوسر  هب  هک  نخـس  نیا  دننام  دـندش , جراخ  لداعتو 
ارم تشاد  تسود  ار  وا  هک  ره  منک ,  یمراـخت  ـ فا هفینح  وـبا  هب  نمو  هدوـمن ,  راـختفا  نم  هب  اـیبنا  هک :  نـیا  اـی  مـنک ,  یمراـختفا  ناـم  نـعـ

نینچ وا  تلیضف  رد  هک  هدرک  ولغ  هفینحوبا  هرابرد  ردقنآو  (( . 328  )) تسا هدرک  ینمشد  نم  اب  درک , ینمشدوا  اب  هک  رهو  دراد  تسود 
شراد ـ ید هب  حبص  زورره  (ع )  رضخ هکنیا  وا  تامارک  زاو  هداد ,  صیـصخت  تمارکو  تعیر  ـ ـش ار بـه  ـو حـنـیـفـه  با دنوادخ  دندرک : لقن 

وت دزن  نمرگا  ـا , یاد خـ در : ـا کـ عد هنوگنیا  رـضخ  درم , هفینح  وبا  یتـقو  تخوـمآ ,  یموا  زا  ار  نید  ماـکحا  لاـس  جـنپ  تدـمبو  هدـمآ , 
هب لماک  روطب  ار  دـمحم  تعیرـش  مناوتب  ات  دـهد , میلعت  ارم  زین  شر  رد قـبـ هتـشذگ  دـننام  ات  امرفب  هزاجا  هفینح  وبا  هب  سپ  مراد ,  یتلزنم 
ربق رد  لاـس  جـنپو  تسیب  تدـم  تسناوت  رـضخ  هدرک ,  باجتـسمار  وا  ياـعد  دـنواد  خـ مدر .  ـق گـ یر لـها طـ زا  دوخو  هداد  میلعت  مدرم 

ـکـی هـا لا مـ (( . 329  )) دوش یم  هدـناوخ  دـنه  رد  اه  یفنحدـجاسمو  سلاجم  رد  هک  هناسفا  نیا  رخآ  اـت  دریگارف . .. سرد  هفی  ـنـ حو ـ بازا
 , تسا نیمز  رب  ادخ  تجح  کلا  مـ ـت :  سا هد  هتشون شـ وا  نار  رب  تردق  ملقاب  هک :  نیا  هلمج  زا  دنتـشاد , ییاهاعدا  دوخ  ماما  يارب  نـیـز 

شلاـمعا رب  ار  وا  دـهد  یمن  هزاـجا  اـهنآ  هبو  هتخاـس ,  رود  تیم  زا  ار  کـلم  ود  هدرک ,  راـضحا  ربق  زا  ار  دوخ  باحـصا  ياـه  هدرم  واو 
هتفگ دوخ  ماما  هرابرد  اه  یلب  حـنـ دشنرت . یلو  دـنتخادنا  بآ  رد  ار  اطوم  شباتک  دـنا : هتفگ  وا  هرابرد  نینچمه  (( . 330  )) دننک هبساحم 

دن ـ یو مـی گـ دنا . تعدب  لها  نیملـسم  مامت  هدعاق ,  نیاربانب  سپ  تسا .  تعدب  لها  دریذپن  هک  ره  , دشاب یم  ام  ماما  لبنح  نب  دمحا  دنا :
, دور یموا  ربق  ترایز  ـد بـه  نواد ـنـکـه خـ یاو رکبوبا , یتح  درکن  شالت  مالـسا  يارب  لبنح  نب  دمحا  دننام  سک  چـیه  هّللا  لوسر  زا  دـعب 

تفگ هدرک  تیاور  دوب  یحلاص  درمریپ  هک  یبرح  یلعی  یبا  نبا  مراکم  نبرک  ـ بو ـ با دیوگ : یم  هحفص 454  دمحا  بقانم  رد  يزوجلا  نبا 
هب یگـشیم  تداع هـ قبط  هک  مدید  باوخ  رد  بش  کی  دیراب , يدایزرایـسب  ناراب  هک  ناضمر  هام  زا  لبق  زور  اهلاس چـنـد  زا  یکی  رد  : 

تـسا رتالاب  نیمز  زا  گنـسو  ـف گـل  یدر اب یـک  اهنتو  هدش  ناسکی  نیمز  اب  ابیرقت  ربق  هک  مدید  هتفر ,  لبنح  نب  دمحا  ماما  ربق  ترایز 
زا هکلب  ریخ , دیوگ : یم  هک  مدینـش  ربق  نورد  زا  ار  وا  يادـص  تسا .  هدرک  بارخ  هنوگ  نیا  ار  دـمحا  ماما  ربق  دایز  ناراب  امتح  متفگ :  ,

: دومرف دـنوادخ  دـیآ , یم  نم  ترایز  هب  لاس  ره  ارچ  هک  مدیـسرپ  ناشیا  زا  نم  درک , ترایز  ارم  هک  ـی  ما دوب هـنـگـ لجوزع  قح  تبیه 
مدیسوبو هتخادنا  وا  ربق  رب  ار  دوخ  هاگنآ مـن  دنناوخ .  یماهبارحم  ردو  هدش  رشتنم  هک  تساذلو  دمحا , يا  يدرک  يرایارم  مالک  وت  اریز 

تسین نم  رد  یتمارک  رطاخ  هب  نیا  مدنزرف ,  يا  تفگ :  امش ؟ ربق  زج  دو  هدیسوب شـ دیابن  يربق  چیه  ارچ  نم ,  يالوم  يا  متفگ :  سپس  , 
رد ارم  درادـب , تسود  ارم  هک  رهو  تسه ,  نم  ندـب  رد  ص )   ) هّللا لوسر  زا  وم  دـنچ  اریز  ص ,)   ) هّللا لوسر  يارب  تسا  یتمارک  هکلب  , 

دیدـش ولغو  بصعت  هناشن  اهنت  هک  يرگید  بقانم  هوال بـر  عـ درک . رارکت  راـب  ود  ار  رخآ  هلمج  نیاو  درک , دـهاوخ  تراـیز  ناـضمر  هاـم 
حاضولا رمقلا  اذک  بهاذملا  ریخ  نامعنلا  بهذم  ادغ  دیوگ : یم  نایفنح  رعاش  تسا .  ادـیپ  حوضوب  زین  اهنآ  رعـش  رد  بصعت  نیا  تسا . 
نیرتـهب هفینح  وبا  ینعی  ناـمعن  بهذـم  (( 331  )) بکاـنعلا جـسن  یـساورلا  نع  نیاو  تصلقت  يدـنع  هقفلا  لـها  بهاذـم  بکاوـکلا  ریخ 

ار توبکنع  ياهرات  ایآ  تسا ,  هدش  کچوک  یهقف  بهاذم  رگید  نم  رظن  هب  تسا ,  هراتـس  نیرتهب  هک  كانبات  هام  دننام  تسا ,  بهاذم 
نامعنب هساـق  نمل  لـق  ءامـسلا  موجن  یف  ردـبلا  لـثمءاملعلا  یف  یعفاـشلا  لـثم  دـیوگ : ناـیعفاش  رعاـش  درک . هسیاـقم  اـههوک  اـب  ناوت  یم 

دوخ تلاهج  زا  هک  سکنآ  هب  تسا ,  نامسآ  ناگراتس  نایم  رد  هدراهچ  بش  هام  دننام  املع  نایم  رد  یعفاش  ءاملظلاب  ءایضلا  ساقیاالهج 
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بتک اورکذ  اذا  دـیوگ : یم  نایکلام  رعاش  دومن . هسیاقم  یکیرات  اب  ار  یئانـشور  ناوت  یم  ایآ  وگب : درک  هسیاقم  هفینح  وبا  نامعن  اـب  ار  وا 
ياهباتک رگا  کلاوهلا  یف  کلاه  هنع  داح  نمف  يدتهت  هنایصلا  فک  هب  دشف  (( 332  )) کلام فیناصت  نم  اطوملا  بتکب  له  یحف  مولعلا 

كاله ءزج  دور  هرانک  نآ  زا  هک  ره  هک  ریگب  مکحم  ار  نآو  رواـیب .  کـلام  تاـفیلات  زا  اـطوم  باـتک  اـب  هبور  دـندروآدای , هب  ار  یملع 
جهنلا یلع  ادبا  نکتارهجو  ارـس  هلها  نم  نکف  یلبنحلا  داقتعاک  را  ملفارط  ءاملعلا  عئارـش  تربس  دـیوگ : زین  یلبنح  رعاش  تسا .  ناگدـش 

ات شاب ,  وا  وریپ  نطابو  رهاظ  رد  سپ  مدیدن ,  یلبنح  هدـیقع  دـننام  ار  مادـکچیه  یلو  مدرک ,  یـسررب  ار  املع  ما  ـعـت تـمـ یر ـ ـش يوسلا 
مراد رمع  ات  نم  اولبنحتی  نا  سانلل  یتیـصوف  تما  ناو  تییحام  یلبنح  انا  دـیوگ : یم  نینچ  رگید  یلبنح  کی  یـشاب .  تسار  هاررد  هکنآ 
هدرک توعد  دوخ  يوس  هب  کی  ترو هـر  ـن صـ ید بـ دیوش . یلبنح  هک  تسا  نیا  مدرم  يارب  نم  تیـصو  مریمب  رگاو  دوب , مهاوخ  یلبنح 

: دش هتفگ  هکنآ  ات  دـیوج .  يربت  بهاذـم  رگید  زاو  هدومن  راختفا  شیو  ـب خـ هذ هب مـ مادـک  ره  دزرو .  یم  بصعت  شیوخ  ماما  ياربو 
هنوگنیا ار  تیعضو  نیا  هیعفاشلا  تاقبط  رد  یکبس  (( . 333  )) ددرگ یم  ریزعت  دوش  یعفاش  هک  رهو  هداد  تعلخ  وا  هب  دوش  یفنح  هک  ره 

ـیـلـه سو ـن  ید ـ بو هدید  یناوارف  ياه  یتخـس  دش  یعفاش  نوچ  دوب , بهذم  یفنح  يرجه  لاس 562  يافوتم  دیعس  ـو  با دنک : یم  فیصوت 
هراب نیا  ردو  دیدرگ , يدایز  ياهبصعتو  اهتنح  ـ مرا ـتـ فر دیدرگ گـ یعفاش  بهذم  هب  یفنح  بهذم  زا  یتقو  زین  یناعمـس  . دیدرگ ناح  ـتـ ما
ناج هب  تدـش  هب  زین  ورم  لها  دوب , يریگرد  قارع  اـت  ناـسارخ  زا  دـیدرگ , رو  ـعـلـه  ـش فر  ود طـ ناـیم  هنتف  شتآودـش  اـپرب  ییاـهگنج 

 . داد یم  رازآ  ار  يرگید  سکرهو  ـد , ندا ـتـ فا رگیدکی 

2 نیب هرذریز  هناگراهچ  بهاذم 

ریغو ناوارف  ثداوـح ,  ـن  یا ـنـد  نا مـ (( . 334  )) شتافیـصوت رخآ  ات  دـنتفر . ... نیطالـس  هاگرد  هبو  هدروآ  هانپ  ثیدـح  لها  هب  يار  لها 
را بـه کـ تسا .  هناگراهچ  بهاذـم  نایم  بصعتو  فالتخا  تکرح  يارب  یفاک  ياـه  هنومنو  اهلاثمدـش  لـقن  هچنآو  هدوب  شرامـش  لـباق 

یلبنح ير کـه  لا 535 هـجـ ـ ـس يا  ـ فو یقابلادبع مـتـ نب  دمحم  رکبوبا  . دننک نامتک  ار  دوخ  بهذم  دـندوب  روبجم  دارفا  هک  دیـسر  ییاج 
یلعف بهذمو  تعطتـسا  ام  لامو  نس  ۀـثالثب  حـبت  کناسل ال  ظفحا  دـنک : یم  فیـصوت  نینچ  بهاذـم  نامتک  تلاح  هرابرد  دوب  بهذـم 

ار هس  نیا  رگا  هک   , شیوخ بهذمو  لام  رمع , زا  راد : هگن  زیچ  هس  زا  ار  تنا  ـ بز ـی  ناو بذکمو تـا تـ دساحبو  رفکمب  ۀثالثب  یلتبت  هثالثلا 
نایم يریگردو  فالتخا  تدش  يرـشخمز ,  (( . 335  )) هدننک بیذـکتو  دوسح   , هدـننک ریفکت  دـش : یهاوخ  رفن  هس  راتفرگ  يدرک  اشفا 
حیبا ینناب  اولاق  تلق  ایفنح  ناف  ملـسا  یل  هناـمتک  متکاو  هب  حـبا  مل  یبهذـم  نع  اولاـس  اذا  تسا :  هدیـشک  ریوصت  هب  هنوگ  نیا  ار  بهاذـم 

بالکلا لکا  مهل  حیبا  ینناب  اولاق  تلق  ایکلام  ناو  مرحت  تنبلاو  تنبلا  حاکن  حـیبا  ینناب  اولاق  تلق  ایعفاش  ناو  مرحملا  بارـشلا  وهو  الطلا 
ار نآ  دنـسرپب , نم  بهذـم  زا  رگا  1 ـ  (( 337  )) مهفیو يردـی  سیل  شیت  نولوقی  هبزحو  ثیدـحلا  لـها  نم  تلق  ناو  (( 336  )) مه مهو 
ار ـالط  نم  تفگ :  دـنهاوخ  میوـگ  یفن  ار حـ دو  ـر خـ گا 2 ـ  تسا .  ناـمتک  نیا  رد  یتمالـس  هک  هدرک  ناـمتک  هکلب  درک , مهاوخن  اـشفا 
اب جاودزا  نم  هک  تفگ  دـنهاوخ  میوگ ,  یعفاـش  ار  دو  ـر خـ گاو 3 ـ  تسا .  مارحو  هدوب  بارـش  یعون  نآ  هک  یلاح  رد   , مناد یم  لـالح 
نم هک  تفگ :  دـنهاوخ  مماـنب  یکلاـم  ار  دوخ  رگاو  4 ـ  تسا .  مارح  رتـخد  اـب  جاودزا  هک  یتروـص  رد  مناد ,  یم  لـالح  ار  دوخرتـخد 
منک دادــملق  اــهنآ  بزحو  ثیدــح  ـل  ها زا  ار  دو  ـر خـ گاو 5 ـ  دـنا . ناـنچو  نینچ  اـهنآو  مناد ,  یم  لـالح  ار  گـس  تشوـگ  ندروـخ 
همئا خیرات  هرا  ـ برد بـحـث  هناگراهچ :  بهاذم  ياسؤر  اب  ینخس  دنک . یمن  كردو  دناد  یمن  يزیچ  هک  تسا  زب  کی  وا  تفگدنهاوخ : 

هک اهنآ  نانمشد  فرطزا  ایو  هدش ,  لقن  هدننک  ولغو  بصعتم  نارادفرط  هار  زا  ای  اهنآ  رابخااریز  تسا ,  لکشم  رایـسب  هناگراهچ  بهاذم 
ـیـن ما ـمـد  حا دیسر . يا  هنافرط  یبو  ملاس  هاگدید  کی  هب  ناوت  یم  تمحز  هب  فلاخمطخ ,  ود  نیا  نایمو  دنتفگ .  یم  نخـس  نانآ  هیلع 

هلمج نیا  زاو  هدوـمن ,  دوـخ  بهذ  شزرا مـ ندرب  ـالاب  يارب  راـبخا  لـعج  هـب  راداو  ار  یبهذـم  ره  ناوریپ  یبهذـم ,  بـصعت  دـیوگ : یم 
لها هرابرد  (ص )  ربمایپ هک ,  تیاور  نیا  دـننام  تسا ,  همئا  نیازا  کی  ره  هرابرد  (ص )  ربماـیپ نداد  تراـشب  زا  ربخ  هک  تسا  یثیداـحا 
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ـت با نب ثـ ناـمعن  ماـن  هب  تما  نیا  زا  يدرم  هکنیا :  اـیو  تسا .  هداد  رارق  اـهنآ  رد  ار  دوـخ  ملع  نـئاز  ـد خـ نواد خـ تـسا :  هدوـمرف  قارع 
هک دـندرک  اـعدا  یتـح  هر .  ـیـ غو ... در دـهاوخ کـ اـیحا  مالـسا  رد  ارم  تنـس  وا  تسد  هب  دـنوادخ   , هـفی ـنـ حو ـ با وا  ـنـیـه  کو ـد , مآ ـد  هاو خـ

نیا دـنچ  ره  هدرک ,  لمع  نینچ  کلام  هرابرد  اهیکلامو  یعفاش  هرابرد  اه  یعفاش  نینچمه  تسا .  هداد  تراـشب  هفینحوبا  هراـبرد  تاروت 
, دـمآ یم  هک  یلـسنره  اریز  هدوـب ,  لکـشم  همئا  نیا  زا  کـی  ره  حیحـص  خـیرات  یـسرربرطاخ  نید  ـ بو درک . یمن  اود  ار  يدرد  ناـنخس 
زا تسا ,  هدمآردریرحت  هب  باتک  نیدـنچ  ییاهنت  هب  هفینحوبا  لیاضف  هرابرد  (( . 338  )) درک یم  حرطم  دوخ  ماما  يارب  يدـیدج  لیاضف 

بقانم یف  نا  ـتـ ـس ـبـ لا ـی ,  مزراو زا خـ هفینح  یبا  بقانم   , يواحط رفعج  وبا  زا  نامعنلا  ۀـفینح  یبا  بقا  نا فـی مـنـ ـ جر ـمـ لا دو  عـقـ هلمج : 
تلالد اهنیا  لاثما  هریغو .  يرـشخمز . ..  زا  نامعنلا  بقانم  یف  نا  ـنـعـمـ لا قئاقـشو  افولا  یبا  نب  رداقلادـبع  نیدـلا  یحم  خیـش  زا  ناـمعنلا 

باتک ردـقنیا  يا  هزیگنا  هچ  هب  الاو  اهنآ , همئاو  بهاذـم  هراـبرد  لادـجو  فـالتخاو  هفینح ,  وبا  هب  تب  ـ ـس بصعتوولغ نـ تدـش  رب  دراد 
طخ رگیدـکی , فلاخم  طخ  ود  نیا  نایم  رد  نونکا ,  تسا !؟  هدـماین  زین  نیدـشار  يافلخ  هرابرد  یتح  اهنآ  هباشم  هک  دـنا , هدرک  فیلات 

 . میروآ تسدب  اهنآ  ياهلاکشاو  بهاذم  خیرات  زا  هنافرط  یب  یهاگدید  مینک  یم  یعس  ییوگدبطخو ,  ولغ 

هفینح وبا  یگدنز  هفینح - :  وبا  ماما 

تافو داد  رد بـغـ ير  لاس 150 هـجـ ردو  دلوتم , ناورم  نب  کلملادبع  تفالخ  مایا  رد  يرجه  لاس 80  رد  تسا .  تباث  نب  نامعن  وا  مان 
لیکشت نآ  رد  یملع  تاسلج  هک  دوب  قارع  گرزب  ياهرهـشزا  یکی  هفوکو  درک , یم  یگدنز  هفوک  رد  جاجح  دهع  رد  وا  تسا .  هدرک 

يوج نینچ  رد  تسا .  زیگنا  تفگـش  نامز  نآ  رد  دئاقع  لوصاو  ملع  تسایـس ,  هرابرد  راک  ـ فا دروخربو  اهرظن  فالتخا  تدش  . دـش یم 
وا تفاـی .  صـص  نآ تـخـ ردو  هتـسویپ  هقف  هقلح  هب  سپـس  تخادرپ ,  هرظاـنم  هبو  هداد  ناـشن  غوبن  دو  زا خـ لد  ـ جو مـال  ـ کرد هفینح  وـبا 

سیردـت هب  دوخ  هفینح  وبا  دامح , تافو  زا  سپ  دو .  وا بـ نادرگاـش  نیرتشوه  اـب  زاو  يرجه  يافوتم 120  نامیلـس  یبا  نب  دامح  درگاش 
رد رمع  نبا  يالوم  عفان  هکم ,  رد  حابر  نب  ءاطع  دننام  زین  يرگید  دیتاسا  دز  وا نـ روهشم شـد .  وا  مانو  هتفرگالاب  وا  هزاوآ  هدش ,  لوغشم 

ماما شدنزرفو  رقاب  دمحم  ماما  دـننام  تیب  لها  زا  وا  دوب .  نامیلـس  نب  دامح  مزالم  رتشیب  ـی  لو ـت .  ـسا هد  ـ ناو سرد خـ نارگیدو  هنیدـم 
 . تسا هدرک  تیاور  زین  ع )   ) قداص

هفینح وبا  هقف 

زا يزیچو  هدرکن  نـیود  ار تـ هـقف  وا  دـیآ , یم  تسدـب  شنادرگاـش  هار  زا  هـچنآ  رگم  تـسین  سرتـسد  رد  هـفینح  وـبا  زا  یــصا  فـقـه خـ
اهنآو دـندرک , رـشتنمو  هدومن  ار بـر پـا  وا  ـب  هذ ـهـا مـ نآ زارفن  راهچ  هک  تسا  هتـشاد  يدایز  نادرگاش  یلو  تسا .  هتـشونن  ار  دوخءارآ 

یگرزب شقن  میهاربا  نب  بوقعی  فسوی  وبا  اهنآ  نایم  زا  يؤلؤل .  دایز  نب  نسحو  ینابیـش ,  نسح  نب  دمحم  رفز , فسویوبا ,  زادنترابع :
هاگتسد تسایر  یسابع  دیشرو  يداه  يدهم ,  دهع  ردو  هتفرگ  رارق  سابع  ینب  يا  دییات خـلـفـ دروم  اریز  هتـشاد ,  یفنح  بهذمرـشن  رد 

رد یف  ـب حـنـ هذ رـشن مـ يارب  تیعقوم  نیا  زا  تسناوتو  هدوب  برقم  رایـسب  دیـشرلا  نوراـه  دزن  وا  تسا .  هت  ـ ـشاد هد  ار بـه عـهـ یئاـضق 
وا تردق  زا  یفنح  بهذم  تردق  اذلو  , داد یم  ماج  ـ نا درک  یم  نییعت  ار  اهنآ  دوخ  هک  یتاضق  طسوت  ار  راک  نیاوا  دنک .  هدافتـسا  اهرهش 

يدهم مایا  رد  ار  تواضق  دوب .  ةاضقلا  یضاق  هفیلخ  هس  نامز  رد  فسوی  وبا  دیوگ : هراب مـی  نیا  رد  ربلادبع  نبا  تفرگ .  یم  همشچ  رس 
ار وا  ـیـد  شرو هدو  رادروخرب بـ ییالاب  تیعقومو  مارتحا  زا  دیشر  دزن  فسوی  وبا  تفرگ .  هدهع  هب  دیشر  سپسو  يداه  وا  زا  سپو  یسابع 

تردـق زا  وا  دربب , الاب  ار  وا  ماق  ـ مو ـتـه  ـشاد هدـنز نـگـه  ار  هفینح  وبا  دای  تسناوت  تردـق  مامت  اب  اذـل  درک , یم  میرکتو  لـیلجت  راـی  ـ ـس بـ
هفینح وبا  درگاش  رگید  ینابیش  نسح  نب  دمحم  نینچمه  (( . 339  )) دومن یم  هدافتسا  هفینح  وبا  غیلبت  يارب  تشاد  رایتخا  رد  هک  یطلستو 

زین نارگید  دزن  ینابیـش  دنچ  ره  دـیآ  یم  رامـشب  هفینحوبا  هقف  ـلـی  ـصا ـع  جر ناو مـ وا بـه عـنـ تافیلات  درک , يراکمه  وا  بهذمرـشن  رد 
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نارای نیرت  یمیدق  زا  هک  لیذه  نب  رفز  ـا  ما داد . تلاخد  يار  لها  هقف  رد  ار  ثیدـح  وا  کلامو ,  یعاز  وا  يروث ,  دـننام  هدـناوخ  سرد 
یم هدافتسا  رایسب  سایق  زاو  هدش  هرص  ـی بـ ضا ـو حـنـیـفـه قـ با نا  ـ مز رد  وا  تخاس ,  رـشتنم  دوخ  نابز  اب  ار  يو  بهذم  تسا ,  هفینح  وبا 
یلا نیلثاملا  رفز  وا  ۀـفینح  یبا  مثا  کـیلعف  ینتثدـح  اـمب  اباذـک  تنک  نا  تسا :  هتفگ  وا  مذ  رد  هنوگنیا  یکلاـم  لدـعم  نب  دـمحا  درک . 

. داب وت  هدهع  رب  رفزو  هفینح  وبا  هانگ  سپ  دـشاب , غورد  يدرک  لقن  نم  يارب  هک  یبلطم  رگا  ربخلاب  کسمتلا  نع  نیبغارلاوادـمعت  سایقلا 
هتفرگ شنارایو  هفینحوبا  رب  هک  دوب  یبیع  نیر  ـ تد سا بـ قـیـ دندرک . یم  يراددوخ  ثیدـح  هب  کسمت  زاو  هدروآ  سایق  هب  ور  ادـمع  اهنآ 

انیلب یتح  ۀعـس  یف  مویلا  لبق  نیدـلا  نم  انک  تفگ :  نینچ  هفینح  وبا  هرابرد  رواسم  هک  تسا  هدـمآ  هحفـص 408  دیرفلا  دقعلارد  دش , یم 
دوخ نید  رد  يدوبمک  نیا  زا  لـبق  اـم  سؤبلاو  دـهجلا  دـعب  يارلا  اولمعتـساف  مهبـساکم  تماـق  ذا  قوسلا  نم  اوماـق  سییاـقملا  باحـصاب 

زا سپ  دنتخادنا  راک  هب  ار  يار  سپ  تشادن  قنور  اهنآ  رازاب  اریز  دندرک  اهر  ار  رازاب  اهنآ  میدش .  سایق  لها  راتفرگ  هکنآ  ات  میتشادـن , 
دنچ سپـس  مینک ,  یم  یـضار  ار  وـت  اـم   , يدرک یئوگدـب  اـم  زا  رواـسم , يا  تـفگ :  هدرک ,  تاـقالم  ار  وا  هـف  ـو حـنـیـ با رقفو . ییاوـنیب 
یبا زارط  نم  دالت  حیحـص  سایقمب  مهانیتا  هفیرط  ایتفلا  نم  ةدـببانوسیاق  اموی  سانلا  ام  اذا  تفگ :  نینچرواـسم  هاـگنآ  داد , وا  هب  یمهرد 

سایقمام دنتـساوخ , سایق  ام  زا  يوتف  ندروآ  تسدـب  يارب  مدر  يزور مـ ـر  گا هفیحـص  نم  ربحب  اـهتبثاواهاعو  اـهب  هیقفلا  عمـس  اذا  هفینح 
يا هفیحصرد  ار  نآو  هتفریذپ  ار  اهنآ  دونشب  ار  اهسایق  نآ  هیقف  رگا  میروآ ,  یماهنآ  يارب  هفینح  وبا  يا  ـهـ سا عون مـقـیـ زا  لیصاو  حیحص 
هّللا لوقب  مهاـنیتا  ۀفیخـس  ۀـنه  ۀـعدبب  ءاـجو  ساـیق  نع  مصاـخ  يارلا  وذ  اذا  دـنتفگ : وا  باوج  رد  ثیدـح  باحـصا  درک . دـهاوخ  تبث 

 , لباقم رد  ام  دنزاسب , دوخ  زا  شزرا  یب  یتعدبو   , هتخادرپ ام  اب  همصاخم  هب  سایق  اب  دنتساوخ  يار  باحصا  رگا  هفیرش  ةزربم  راثآواهیف 
نیودـت ار  نآو  هداد  رارق  لـصا  ار  یفنح  بهذـم  هک  یئاـملع  هک  تسا  نیا  بیجع  مـیروآ .  یم  ار  يوـبن  فیرـش  ثیداـحاو  ادـخ  لوـق 
فلاخم یهاـگو  قفاوم  هفینح  وبا  دوخ  داتـسا  اـب  یهاـگ  هدوب ,  لقتـسم  یئاـملع  هکلب  دـندو , ـو حـنـیـفـه نـبـ با ءارآ  دـلقم  دوخ  دـندومن ,

زا یلوق  فـسوی ,  وـبا  زا  یلوـق  هفینح ,  وـبا  زا  یلوـق  دـنا , هدروآ  لوـق  راـهچ  هلاـسم  کـی  يارب  یفنح  ياـهباتک  مینیب  یم  اذـلو  دـندوب ,
لاوقا نیا  زا  وا  يار  هکنیا  رب  ینبم  دوخ  فلتخم  لاوقا  دندرک  یعس  اه  یفنح  زا  یضعب  دیوگ : یم  يرـضخ  همال  عـ رفز . زا  یلوقو  , دمحم

همئا نیا  خیرات  رد  شحافررایسب ,  هابتشا  دنا  هدرک  لقن  ناشیاهباتک  رد  اهنآ  هک  ار  هچنآ  یلو  دننادرگرب , ماما  هب  یگمهار  تسا  هتـشگرب 
فال ـبـب خـ سو ـتـه  شاد مالعا  ار  دوخ  فلاخم  رظن  تحارصاب ,  سپـس  لقن ,  ار  هفینح  وبا  يار  جارخ  باتک  رد  فسوی  وبا  الث  مـ تسا . 

ار یلیل  یبا  نبا  رظن  يار ,  ود  ره  لقن  زا  سپ  انایحاو  , دـنک یم  لمع  نینچ  زین  یلیل  یبا  نباو  هفینح  وبا  باتک  رد  وا  دـیو .  ـی گـ مز ار نـیـ
, دـهد یم  رظن  اهنآ  فالخ  تحارـص  هبو  هتفگار  دوخ  لاوقاو  فسوی  وباو  ماما  لاو  ـ قا دو  ياـهباتک خـ رد  زین  دـمحمو  . دـنک یم  باـختنا 
وا بهذـم  ءزج  دـناوت  یمن  هدیـشک  تسد  اـهنآ  زا  وا  هک  یئارآ  سپ  (( , 340  )) دـنیوگ یم  اـهنآ  هک  دوب  هنوگنآرگا  هکنآ  رب  فاـضمو 

ـت ـسد زا بـ لها حـجـ زا  هک  یثیداحا  رطاخ  هب  مهنآ  , دنا هتـشگرب  ماما  ءارآ  یـضعب  زا  دمحمو  فسوی  وبا  هک  تسا  ملـس  مـ دـیآ . رامـشب 
(( . 341  )) دـنا هدوبن  وا  دـلقم  میدرب ,  ماـن  هفینح  وبا  زا  سپ  ار  اـهنآ  هک  ناـیفنح  همئا  هک  تسا  ملـسم  یخیراـت  رظنزا  نیارباـنب  ـد , ندروآ

کمک اهنآ  هب  مکاح  هاگتسد  رد  فسوی  وبا  ذوفن  هراب  نیا  ردو  تفای ,  هعسوتو  رـشتنم  وا  باحـصا  شالت  اب  یفنح  بهذم  هکنآ  هصالخ 
کی طسوت  هکنیا  هن  تسا ,  هدوب  لقتـس  دو مـ يار خـ ره یـک بـ هک  هدرک  سیـسات  ءاهقف  زا  يا  هعومجم  ار  یفنح  بهذـم  نیاربانب  درک ,

یهیجوت چیه  راک  نیا  دـننادرگرب , وا  دوخ  هب  ار  زیچ  همه  دـننک  یم  یعـس  اه  یفنح  هکنیا  اما  دـشاب .  هدـش  سیـسات  هفینح  وبا  ینعی  ماما 
. درادن

هفینح وبا  رب  ییاهلاکشا 

جراخ قیدنز ,  ار  وا  هک  میبای  یم  لداع  ءاملع  زا  ار  وا  نیرـصاعمزا  يرگید  هورگ  میراذگ ,  رانک  ار  هفینح  وبا  هرابرد  ناگدننک  ولغ  رگا 
يزور (( . 342  )) دـنا هدرک  دادـملق  نامیا  یبو  نید  یب  تنـسو ,  باتک  فلاـخم  نید ,  ماـظن  زا  جراـخ  هدـیقع ,  رد  دـساف  قح ,  هار  زا 
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هرابرد وت  رظن  دندیسرپ : وا  زاو  هدات  ـ سر هفینح فـ وبا  لابند  هبو  هدرک ,  عامتجا  یلیل  یبا  نباو  حلاص  نب  نسح  کیرـش ,  يرو ,  نا ثـ سـفـیـ
 , تسا نمؤم  تفگ :  وا  تسیچ ؟  تسا  هدروخ  بارش  شردپرـس  هساک  ردو  هدرک ,  عامج  دوخ  ردام  اب  هتـشک ,  ار  دوخ  ردپ  هک  یـسک 
(( 343  )) تفگ مهاوخن  نخس  الصا  وت  اب  نیا  زا  سپ  تفگ :  وا  هب  يروث  نایفس  تسین .  لوبقم  وت  زا  یتداهـش  چیه  تفگ :  یلیل  یبا  نبا 
 . دشاب هتشاد  تارج  ادخ  هیلع  ردقنآ  هک  مدیدن  هفینح  وبا  دننام  یسک  تفگ :  وا  هک  دنک  یم  لقن  هنییع  نب  نایفس  زا  راشب  نب  ـیـم  هار ـ با . 

(( . 344  )) درک یم  هیجوت  دوخ  ملع  قبط  ار  نآو  هتفگ  لثملا  برـض  هّللا  لوسر  ثیدح  يارب  هفینح  وبا  هک :  تسا  هدـش  لقن  وا  زا  مهزاب 
وا هب  تبـسن  وت  رظن  دـنتفگ : يرآ ,  تفگ :  دوب ؟  یمهج  دـنتفگ : يرآ ,  تف :  گـ دوب ؟  یئجرم  هفینح  وبا  اـیآ  دندیـسرپ : فـسوی  وـبا  زا 

مینک یم  در  ار  تسرداـن  نخـس  رهو  هتفریذـپ  ار  وا  بوـخ  نخ  ـ ـس هـر  دو , سرد بـ ـو حـنـیـفـه فـقـط یـک مـ با تفگ :  تسا ؟  هنوـگچ 
ـیـد بـن لو میراد !...  نارگید  زا  يراـظتنا  هـچ  رگید   , شبهذـم رـشانو  شدرگاـش  وا , هـب  دارفا  نـیرت  برق  ـت نـظـر مـ ـسا ـن  یا (( . 345 ))

رهـش سپ  تفگ :  يرآ ,  متفگ :  دوش ؟  یم  هدرب  امـش  رهـش  رد  هفینحوبا  زا  یمان  ایآ  تفگ :  نم  هب  سنا  نب  کلام  دـیوگ : یم  مل  ـ ـس مـ
میهد یم  رظن  ام  همه  داد , یمرظن  ارچ  هک  میریگ  یمن  لاکـشا  هفینح  وبا  هب  ام  دیوگ : ـی مـی  عاز وا  (( . 346  )) درادن یگدنز  شزراامش 

نبا (( . 347  )) داد یم  يار  ثیدح  فالخ  وا  یلو  دیـسر  یم  وا  تسدـب  (ص )  ربمایپ ثیدـح  هک  تسا  نیا  رطاخب  وا  زا  ام  ترفن  ـی  لو , 
نوکورتـملاو ءافعـض  ـ لا دو  باـتک خـ رد  وا  تسا ,  يراـخب  لیعامـسا  نب  دـمحم  دـنا  هدرک  در  ار  وا  هـک  یناـسک  زا  دـیوگ : یم  ربلادـبع 

اهنآ هک  دـنک  یم  لقن  ذاعم  نب  ذاـعمو  دـیع  ـ ـس زا یـحـیـی بـن  داـمح  نب  میعن  یفوک ,  تباـث  نب  ناـمعن  هفینح ,  وبا  دـیوگ : یم  (( 348 ))
: دیوگ یم  يرازف  میعن  دنک .  هبوت  رفک  زا  هک  دندرک  راداو  ار  هفی  ـو حـنـ با را  ـ بود تفگ :  یم  نینچ  هک  میدینـش  يروث  نایفـس  زا  دنتفگ :

نو ـنـ کا تـ درک , یم  بارخ  نوتـس  هب  نوتـس  ار  مالـسا  وا  تفگ ...:  وا  , دـندروآ ار  هفینح  وبا  گر  مدو کـه خـبـر مـ هنییع بـ نب  نایفـس  دزن 
دوخ باتک  رد  دوراج  ـ لا ـن  با (( . 349  )) تسا هدروآ  وا  هرابرد  يراخب  هچنآ  تسا  نیا  تسا ,  هدـماین  ایند  هب  مـال  ـ ـسا رد  وا  زا  ـر  ترور شـ

لوسر زا  ثیدح  تسیود  دیو : حار مـی گـ ـیـع بـن جـ کو تسا .  لیخت  تباث  نب  نامعنوا  ثیداحارثکا  دیوگ : یم  نوکورتملاو  ءافعـضلا 
یم لمع  هفینح  وبا  لوق  هب  وت  هک  دـنیوگ  یم  مدرم  دـنتفگ : كرا  ـن مـبـ با بـه  تسا .  هدرک  لمع  اـهنآ  فـالخ  هفینحوبا  هک  ما  هدـید  هّللا 

وا هک  هاگنآ  ات  میتخانش ,  یمن  ار  وا  هک  میتفر  یم  وا  غارس  هب  یتقوام  دشاب , تسرد  مدرم  نخس  مامت  هک  هنوگنیا نـیـسـت  تفگ :  ینک , 
هکلب تسا ,  هدوـبن  لوـقعم  دودـح  زا  جراـخو  ازـسان  شحف ,  اـهنآ  تسا ,  هناـفرط  یب  ءارآ  نیا  هک  تـسا  ـح  ـضاو (( . 350  )) میتخانشار
هرابرد املع  يار  هب  اهنتو  هدیشوپ ,  مشچ  شناوریپولغو  شنانمشد  ياهینابز  دب  زا  دروم  نیا  رد  ام  تسا ,  هفینحوبا  رب  یملع  ياهلا  ـکـ شا

ملع هقف ,  رد  وا  زا  رترب  هکیلاح  رد  دشاب  ماما  تسناوت  وا  هنوگ  سپ چـ تسا ,  یفاک  وا  تیصخش  در  يارب  ءارآ  نیا  هک  میدرک ,  افتکا  وا 
.!؟ دنک یمن  هک  اهراک  هچ  تسایسو  تسا ,  تسایس  وا  نابیتشپ  یلو  !؟  تشاد دوجو  تلادعو 

 ( ع  ) قداص ماما  اب  هفینح  وبا 

لوا تمسق 

رد قداص  ما  ـ ما ما  ار نـ ـ یز هدافتـسا کـنـد  ع )   ) قداص ماما  تسکـش  يارب  وا  زا  تساوخ  روصنم  دوب , يوق  هرظاـنمو  لدـج  رد  هفین  ـو حـ با
هسردم ياه  هبعش  مقو ,  هنیدم  هکم ,  هفوک ,  یملع  ياه  هقلحدنی  هک بـبـ دوب  راوشد  روصنم  ياربو  دوب , هتفر  الاب  وا  هزاوآو  رشتنماج  همه 
یلئاسم ات  تساوخ  هفینح  وبا  زاو  هدروآ  هفوک  هب  هنیدم  زاار  ع )   ) ماما دش  ریزگان  روصنم  اذل  دن , ـ ـشا بـ ع )   ) قداص دـمحم  نب  رفعج  ماما 

: دیوگ یم  هفینح  ـو  با دهاکب . وا  ناش  زاو  هدومن  لجخار  ع )   ) قداص ماما  ات  دـنک , لاؤس  ماما  زا  یمومع  یـسلجم  ردو  هیه ,  ـی تـ ـسا ـ ـسا
 , هفینح وبا  يا  تفگوداتسرف :  نم  لا  ـبـ ند بـه  ـت ,  ساو ار خـ وا  روصنم  یتقو  مدیدن ,  قداصدمحم  نب  رفعج  زا  ملعا  ار  یسک  هقف  رد  نم 

ینعی رفعج  وبا  سپـس  مدرک .  هدامآ  ار  هلاسم  لـهچ  نمو  نک ,  هیهت  وا  يارب  يراوشد  لـئاسم  سپ  هدـش ,  دـمحم  نب  رفعج  هتفیـش  مدرم 

هدشمگ www.Ghaemiyeh.comتقیقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 147زکرم  هحفص 80 

http://www.ghaemiyeh.com


روصنم تسار  تمـسرد  هک  مدید  ار  دم  مدـش جـعـفـر بـن مـحـ هک  سلجم  دراو  متفر ,  هریحرد  وا  دزن  نم  داتـسرف , نم  لابند  هب  روصنم 
هبو هدرک  مالس  روصنمرب  تفرگ ,  روصنم  رفعج  وبا  تبیه  زا  شیب  ارم  قداص  دمحم  نبر  تبیه جـعـفـ داتفا , وا  هب  هک  ممشچ  دوب , هتسشن 

هدـمآ ام  دزن  يرآ ,  تفگ :  رفع  جـ تسا .  هفینح  وبا  نیا  هّللادـبع ,  ابا  ای  تفگو :  قداص  ماما  هب  درک  ور  سپـس  متـسشن ,  درک  هراشا  نم 
نم هب  درک  ور  روصنم  سپس  , دسانش یم  دنیبب  ار  یسک  هاگره  دنیوگ کـه  یم  وا  هرابرد  شموق  هچنآدوبن  دنیاشوخ  وا  يارب  ایوگ  تسا , 
یم باوـج  واو  مدرک  یم  لاؤـس  يرگید  زا  سپ  یکی  نم  نک ,  حرطم  هّللاد  ـی عـبـ با دو بـر  يا خـ لاؤـس هـ زا  هفینح ,  وـبا  يا  تـفگو : 

ای اـم , قفاوماـنایحا  شدوخ  رظنو  میئوگ ,  یم  نینچ  اـمو  دـنیوگ  یم  هنوگنیا  هنیدـم  لـها  دـیئوگ , یم  هنوگنیا  ـمـا  ـش مـی گـفـت :  داد ,
همهزا ملعا  میتفگن  رگم  دـیوگ : یم  هفینح  وبا  سپ  ـ ـس دـش . مامت  لاؤس  لهچ  مامت  ات  میداد  همادا  اـم  دوب , همه  فلاـخم  اـیو  اـهنآ  قفاوم 

هب ادـیدشو  هدرک ,  یهن  سایق  زا  ار  هفینح  وبا  هشیمه  ع )   ) قداـص ماـما  (( . 351  )) دـشاب ملعا  مدرم  تافالتخا  رد  هک  تسا  یـسک  مدرم 
سایق هک  یـسک  نیلوا  نکن ,  نینچ  ینک ,  یم  سایق  دوخ  يار  اب  ار  نید  هک  ما  هدینـش  دـیو : ناـشیا مـی گـ تسا ,  هدومن  یم  ضارتعاوا 

هتس ار شـکـ وهآ  کی  يولج  نادندراهچ  هک  یمرحم  هرابرد  وت  رظن  هفینح ,  وبا  يا  تفگ :  وا  هـمـچـنـیـن بـه  (( . 352  )) دوب سیلبا  درک 
راـهچ ياراد  وهآ  هک  یناد  یمنزونه  یلو  ینک  یم  یگنرز  ياـعدا  وـت  تفگ :  مناد ,  یمن  هّللا ,  لوـسر  نبا  اـی  تفگ :  تسیچ !؟  دـشاب 

رب یلیل  یبا  نباو  همربش  یبا  نب  هّللادـبع  هفینح ,  وبا  هک :  درک  تیاور  میعن  ـو  با (( . 353  )) دراد نادند  ود  اهنت  وا  تسین ,  ولج  رد  نادـند 
نید رد  هک  تسا  يدرم  وا  تفگ :  هدمآ ؟  وت  هارمه  هک  تسیک  نیا  تفگ :  یلیل  یبا  نبا  هب  ناشیا  دـندش , دراو  قداص  دـمحم  نب  رفعج 

وت مسا  تفگ :  هفینح  وـبا  هب  رفعج  يرآ  تفگ :  دـنک ؟  یم  ساـیق  دوـخ  يار  اـب  ار  نید  روـما  دـیاش  تفگ :  دراد . رظن  تـقدو  تریـصب 
همه زا  هفینح  وبا  درک , ییاه  لاؤسوا  زا  ترـضح  سپـس  ینادـب ,  يزیچ  هک  دـهد  یمن  ناشن  وت  رهاظ  تف :  گـ نامعن .  تفگ :  تسیچ ؟ 

لوسر هک  درک  تیاور  مدـج  زا  مردـپ  نامعن ,  يا  دومرف : هاگنآ  تفگ .  وا  هب  ار  اهلاؤس  باوج  ماما  دومن , یم  یعالطا  یب  راهظا  اهلاؤس 
دنوادخ دوب .  سیلبا  درک  سایق  دوخ  يار  اب  ار  نید  روما  هک  ـیـن کـسـی  لوا ـلـیـس :  با ـه  یار نیدلا بـ رما  ساق  نم  لوا  دومرف : ص )   ) هّللا

يار ار بـا  ـن  ید ره کـه  سپ  يدرک .  قلخ  كاـخزا  ار  واو  شتآ  زا  ارم  مرتـهب ,  وا  زا  نم  تفگ :  وا  نک ,  هدجـس  مدآ  يارب  : دوـمرف وا  هب 
: دـیو يزار گـ فـخـر  سایق .  رد  تسا  سیلبا  ناوریپزا  وا  اریز  دزاس , یم  روشحم  سیلبا  اب  تمایق  زور  ار  وا  دـنوادخ  , دـیامن ساـی  دو قـ خـ
وا زا  یسک  یلو  , دننک یم  شنزرس  ار  وا  شیاهسایق  يدا  ـ یز ببسب  وا  نانمشدو  هدوب ,  سایق  شهاگ  هیکت  هفینح  وبا  هک  تسا  نیا  بیجع 

رکذ هب  دـسر  هچ  هدرک  حرطم  يا  ههبـش  نآ  ریرقت  رد  ای  هتـشون ,  سای  تا قـ ـبـ ثارد گر  کـی بـ هک  تسا  هدرکن  لـقن  شنادرگاـش  زا  اـی 
لیلدو هدرک  ثحب  هلاسم  نیا  رد  هک  یـسک  نیلوا  هکلب  تسا ,  هدادنار  سایق  در  رد  دوخ  نافیر  لئالد حـ باو  ـتـی جـ حو نآ ,  رب  یتجح 

هب یعرـش ,  ماکحا  طابنتـسا  حیحـص  ياههار  تمـس  هب  ار  تما  ع )   ) قداص ماما  مینیب  یم  بب  ـ ـس ـن  ید بـ (( . 354  )) تسا یعفاش  هدروآ 
ملاع نارازه  ع )   ) قداص ماما  بتکم  زاو  هدومن .  هیجوت  عیرـشت  رداصم  زا  یکی  ناونع  هب  ساـیق  هب  لـمع  ندـش  رـشتنم  زا  سپ  صوصخ 
نیا ردو  هدرک  هدافتـسا  هنیدم  رد  ع )   ) قداص ماما  رـضحم  زا  لاس  ود  تدم  وا  تسا .  هفینحوبا  اهنآ  هلمج  زا  هک  هدمآ ,  نوریب  دـهتجمو 

با نـمـی رد مـجـلـس خـطـ ار  تر  وا حـضـ دوب . هدش  كاله  نامعن  دوبن , لاس  ود  نآ  رگا  نامعنلا :  کلهل  ناماعلا  الول  دیوگ : یم  هراب 
قداص ماما  دزن  هفینح  وبا  يدرگاش  هرابرد  يدنج  میلحلا  دـبع  (( . 355  )) ربمایپ رتخد  دـنزرف  يا  موش  وت  يادـف  هلمج :  نیا  اب  رگم  در  کـ

ـن یر ـتـ گرز هک بـ دشاب  راختفا  یعفاش  ياربرگاو  هدوب ,  یعفاش  داتسا  نیرتگرزب  هک  دشاب  راختفا  کلام  يارب  رگا  دنک : یم  نایب  نینچ   ( (ع
بهاذـم هقف  قداص  ماما  يدرگاـش  یلو  دنداتـسا , ود  نآ  درگاـش  هک  دـشاب  راـختفا  درگاـش  ود  نیا  ياربرگاو  تسا ,  لـبنح  نبا  دا  ـتـ ـسا

هیلع شدـج  ملع  غلبم  ناشیا  اریز  , دوش یمن  دایزو  مک  قداص  ماـما  تارا  ـتـخـ فا اـما  تسا ,  هدومن  راـختفازا  رپ  ار  تنـس  لـها  هناـگراهچ 
بحاص هب  هک  تسا  اهنآ  يارب  یتفارشوا  دزن  تنس  لها  همئا  يدرگاشو  تسا ,  وا  ماقم  تماماو  تسا .  مدرم  مام  يارب تـ مالسلاو  ةالـصلا 
تمکح ندـعمو  تیب  لها  ملاع  وا  راختفا , لباق  تسا  یفرـش  ع )   ) قداص ماما  اب  ینیـشنمه  اع , ـ قاو (( . 356  )) دنا هدـش  کیدزن  ماقم  نیا 

نامز لـها  ملعا  تسا  هتفرگ  ارم  يولگ  هک  یناوختـسا  نیا  دـیوگ : یم  روص  مـنـ ـد , نا هدر  فار کـ ـتـ عا وا  ـل  ـض نا بـه فـ ـمـنـ ـشدو تسا , 
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ینیـشنمه هب  فرـشتو  وا  لـضف  هب  فارتـعا  اـهنت  تسا  مهم  هچنآ  یلو  ار . اـیند  هن  دـهاوخ  یم  ار  ترخآ  هک  تسا  یناـسک  زا  وا  تـسا , 
بجاو ناـم  ـلـ ـس ـد بـر هـر مـ نواد فر خـ زا طـ وا  زا  ـت  عا ـ طاار ـ یز در , ـت کـ عا ـ طا ار  وا  رو  ـتـ ـسدو هدوـب  وا  میلـست  دـیاب  هکلب  تـسینوا , 

ربارب رد  میلست  هب  رضاح  هفینح  وبا  هنافـساتم  یلو  دیآ , یم  تسدب  یتیب  لها  یترتعو  هّللا  باتک  نیلقث  ثیدح  زا  هک  هنوگنامه   , هدیدر گـ
تفلاخم ص )   ) هّللا لوسر  ثیداحا  اب  بیترت  نیدـبو  , درک یم  سای  نید قـ ردو  هداد  يوتف  دوخ  يار  اـب  لقتـسم  روط  هب  اذـلودوبن  ناـشیا 

مهد یم  همتاخ  هفینح  وباو  ع )   ) قداص ماما  نایم  يا  هرظانم  اب  ار  ثحب  نیا  مـن  تفریذپن !...  ار  اهنآ  زا  يزیچ  ثیدح  هدفهزجو  دـیزرو 
هب یهد ؟  یم  يوتف  هچ  هب  يرآ  قارع ؟  لها  یتفم  هفینح .  وبا  یتسه ؟  هک  وت  دومرف : ماما  دوب , ع )   ) قداـص ماـما  دزن  هفینح  وبا  يزور  , 

اهیف انردقو   ) هفیرـش هیآ  نیا  هرابرد  سپ  يرآ  نآ ؟  هباشتمو  مکحم  . .. ؟  نآ خوسنمو  خسان  . .. ؟  یناد یم  ار  ادخ  باتک  ایآ  ادخ  باتک 
دینک ترفاسم  تینما  رد  اهزورو  اهبشاجنآ  رد  میداد ,  رارق  نآ  رد  بسانتم  ياه  هلصافو  (( : 357  ( )) نینمآ امایاو  یلایل  اهیف  اوریس  ریسلا 
رفـس هنیدمو  هکم  نایم  یتقو  ادخ . .. هب  ار  امـش  تفگو :  درک  هاگن  سلجم  فرط  ود  هب  ماما  هنیدـمو .  هکم  نایم  تسا ؟  ییاج  هچ  نیا  . 

هب يرآ ,  دـنداد : باوج  ادـصکی  راضح  دراد ؟  دوجو  يدزد  ربارب  رد  دوخ  لام  ربو  لتق ,  ربارب  رد  دوخ  ناـجرب  ینما  اـن  اـیآ  دـینک , یم 
هظحل هفینح  وبا  دـیوگ . یمن  ینخـس  قح  زج  دـنوادخ  هفینح . ..!  وبا  يا  وت  رب  ياو  تفگو :  درک  ور  هفینح  وبا  هب  ع )   ) ماما هاگنآ  ادـخ .

 : تفگ هدروآ ,  يرگید  هناهب  سپس  متسین .  انشآ  ادخ  باتک  هب  نم  تفگ :  هدرک ,  ینیـشن  بقع  دوخ  نخـس  زا  سپـس  دش , تکاس  يا 
لتق انز ؟  ای  تسا  رت  میظع  ادـخ  دزن  لتق  ایآ  نک :  سایق  ار  هلاسم  نیا  یـسایق ,  لـها  رگا  دومرف : ع )   ) ماـما متـسه .  ساـیق  بحاـص  یلو 

تـسا تسرد  اهنیا  سایق  ایآ  تسین ؟  هتفریذـپ  دـهاشراهچ  زج  انز  رد  یلو  هدـش  افتکا  دـهاش  ود  هب  لتق  رد  هنوگچ  سپ  تسا .  رت  میظع 
زا ياهزامن  دـیاب  ضئاح  نز  وت  لوق  ربانب  سپ  تسا .  لـضفا  زاـمن  هزور ؟  اـی  تسا  لـضفا  زاـمن  اـیآ  تسا :  بوخ  ریخ  تفگ :  وت ؟  دزن 

نیا زا  لاح  زامن .  هن  هدومرف ,  بجاو  ار  هزور  ياضق  لاعتم  دنوادخ  هک  یلاح  رد  ار , اه  هزور  هن  دنک , اضق  ار  ضیح  لاح  رد  هتفر  تسد 
 , ینم يارب  هن  درک  لـسغ  لوب  جورخ  يارب  دـیاب  وت  ساـیق  رباـنب  سپ  تسا .  رتدـیلپ  لوب  ینم ؟  اـی  تسا  رتدـیلپ  لوـب  اـیآ  میرذـگب :  مه 

تکاس هفینح  وبا  تسا ؟  تسرد  وت  سایق  اجنیا  رد  اـیآ  لوب ,  يارب  هن  هداد  رارق  ینم  جورخ  يارب  ار  لـسغ  لاـعتم  دـنوادخ  هک  یلاـحرد 
شمالغودوخ بش  کی  رد  دراد , یمـالغ  هک  يدرم  هراـبرد  تسیچ  وت  رظن  دیـسرپ : اروف  ماـما  میار .  بحاـص  نم  تفگ :  سپـس  دـنام ,

اه ـ نآو دنتشاد , هگن  لزنم  کی  رد  ار  دوخ  نارسمهو  هتفر  رفـس  هب  سپـس  دندشرتسبمه , دوخ  نارـس  بش بـا هـمـ کی  ردو  هدرک  جاودزا 
کیمادکامـش رظن  هب  دندنام , هدنز  دنزرف  ودو  هدش  هتـشک  نز  ود  هدش ,  بارخاهنآ  رـس  رب  لزنم  نآ  زا  سپ  دـندروآ . .. ایند  هب  رـسپ  ود 

هک دوـخ  نخـس  زا  موسراـب  يارب  هفینح  ـو  با تسا ؟  ثوروـم  کیمادـکو  ثراو  کیمادـک  ... ؟  تسا هدرب  كوـلمم  کیمادـکو  کـلام 
ماما مدودـح .  بحاص  اـهنت  نم  تفگ :  تلاـجخو  ریحت  رکفت , توکـس ,  هظحل  دـنچ  زا  سپو  هدرک ,  ینیـشن  بقع  تسا  يار  بحاـص 

دح دیاب  هنوگچ  دنک , عطق  ار  یسک  تسد  هدیرب ,  شتـسدود  هک  يدرم  ای  دنک , روک  ار  یملاس  مشچ  انیبان , يدرم  رگا  وت  رظن  هب  دومرف :
رد يوتف  تخت  رب  شندز  هیکت  يارب  دـشاب  یهیجوت  ات  دـهد  باوج  ار  ماـما  ياـهلاؤس  درک  یم  یعـس  ـو حـنـیـفـه  با دوش ؟  يراـجاهنآ  رب 

هفینحوبا هک  دنتفگ  یمن  رگا  دومرف . .. : ماما  مناد .  یمن  چیه  نم   ... مناد یمن  چیه  نم  تفگ :  ترسح  ابو  هدروخ  تسکـش  یلو  قارع , 
سایقو ورب  یـسایق  لها  رگا  لاح  مدیـسرپ . ..  یمن  وت  زا  زگره  نم  دیـسرپن , يزیچ  هفینح  وبا  زا  وا  یلو  هدش  دراو  ادـخ  لوسر  دـنزرف  رب 

.. زگره تفگو :  درک  مسبت  ع )   ) ماما یلو  تفگ .  مهاوخن  نخـسادخ  نید  رد  ساـیقو  يار  اـب  زگره  هسلج  نیا  زا  دـعب  نم  ریخ ... نک . 
نب سنا  نب  کلام  هّللادبع ,  ـو  با سنا  نب  کلام  ماما  درکن . كرت  ار  ناینیشیپ  هکنانچمه  درک . .. دهاوخن  اهر  ار  وت  تسایر  بح  زگره ..

هتفرگ قنور  ملع  کلامدهع  رد  درک .  تافو  ير  لا 179 هـجـ رد سـ یلوق  ربانبو  دلوتم  هنیدم  رد  يرجه  لاس 93  رد  یلوق  ربانب  کلام , 
يار لها  سرادم  فلاخمو  هدوب  ثیدح  هب  کسمتم  هنیدم  سرادم  دندمآ , یم  هنیدـم  هب  ـی  مال ـ ـسا روشک  طاقن  یـصقا  زا  ملع  بالطو 
ردو دوب . هدـش  جراخ  هنافرط  یبو  یملع  راک  دودـح  زاو  يریگردو ,  عازن  هب  رجنم  فالتخا  نیا  دـندوب , هفینح  وبا  تساـیر  هب  ـه  فو رد کـ

هد ـ نا ـ سر نا  ـشـ یا ار بـه  دو  مال خـ ـ سا ناهج  رانکو  هشوگ  زا  دارفاو  دوباملع  زا  ولمم  هک  هدوب  ع )   ) قداص ماما  بتکم  بتاکم ,  نیا  لباقم 
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فرط زا  راشف  نیرتمک  ع )   ) تیب لها  همئا  نای  رد مـ ع )   ) قدا ما صـ ـ ماو دندرک , یم  يرامش  تعاس  ع )   ) تیب لها  همئا  تاقال  يار مـ ـ بو
نیرت گرزب  زا  قداص  ماما  اذلو  درک , تفایرد  ثیدحو  هتـسویپ  ناشیا  هسردـم  هب  ـی  نا ـ مز تد  يار مـ زین بـ کلامو  دـید  مکاح  هاگتـسد 

 , يربقم دیعـس  مل ,  ـ ـسا دیز بـن  ماوعلا ,  نب  ریبز  نب  هّللادبع  نب  رماع  دننام : يرگید  دیتاسا  زا  نآ  زا  سپ  کلام  تسا .  کلام  دـی  ـ تا ـ ـسا
نبا رمع , نبا  يالوم  عفان  زمره , نب  بهو  مزالم  ملع  يریگارف  يارب  کلام  نینچمه  دومن , هدافتسا  نارگیدو  میلس  نب  ناوفص  مزاح ,  وبا 
یلو تفرگ .  تسدب  ار  ثیدح  لها  بتکم  يربهر  هکنآ  ات  هدرک  يدایز  تفرـشیپ  کلا  مـ دو .  دانزلا بـ وباو  يارلا ,  ۀعیبر   , يرهز باهش 
راشف تحت  زین  سنا  نب  کلام  اذلو  داد .  رارق  راشفریز  ار  ثیدح  لهاو  دییات , ار  يار  لها  بتکم  هدومن ,  تلاخد  اروف  یـسایس  هاگتـسد 

هب دوب  هداد  تلود  هتـساوخ  فالخ  رب  هک  یئاوتف  رطاخ  هب  راب  کیو  دـندرک .  عنم  ثیدـح  لـقن  زا  ار  وا  هک  یئاـج  اـت  تفرگ  رارق  تلود 
ردـقنآو هدومن  هنهرب  ار  کلام  يو  داـتفا .  قاـفتا  يرجه  لاس 146  نام  ـلـیـ ـس نب  رفعج  تیالو  مایا  رد  هیـضق  نیا  دـش .  موکحم  قـالش 

الاب يارب  دزیخرب , اجزا  تساوخ  یم  رگا  هک  مدید  یم  ار  کلام  دیوگ : یم  دامح  نب  ـیـم  هار ـ با دمآ . رد  اجزا  وا  ياه  هناش  هک  دز  قالش 
تیانع درومو  هدش  هاگتـسد  برقم  کلام  یتدـم  زا  سپ  هک  تسا  نیا  ـی عـجـیـب  لو تفرگ .  یم  کمک  رگید  تسد  زا  شتـسد  ندرب 

يارب یقافتا  هچ  هک  تسا  نیا  دوش  یم  حرطم  اجنیا  رد  هک  یلاؤس  دندیـسرت , یموا  تبیه  زا  ارما  ـت کـه  فر الا  یئا بـ اتو جـ تفرگ ,  رارق 
وا زا  یـصوصخ  هب  يار  کی  رطاـخ  هب  تلود  اـیآ  درک ؟  یم  مارتحا  ار  يوو  یـضار  وا  زا  تلود  هنوگ  نیا  هک  دوب  هدـمآ  دوجوب  کـلام 

؟ درک لمحت  ار  وا  تلود  یلو  هدرکن  رظن  فرص  دوخ  يار  زا  هک  نآ  ای  دیشک ؟  تسد  يار  نآ  زا  کلام  نآ  زا  سپو  هدوب ,  یضاران 

مود تمسق 

دنک هعلاطم  ار  کلام  ماما  خیراتدهاوخب  ناسنا  هاگره  هک  یماهبا  هطقنو  نادرگرـس  لاؤس  نآ  تسا  ـن  یا تشاد ؟  دوجو  يرگید  زیچ  ایو 
کلاـم هک  تفاـی  رییغت  يروط  مشخو ,  راـشف  تلاـح  زا  هک  هدـش ,  تلود  اـب  وا  ناـیم  طـباور  عونرییغت  هجوـتم  اریز  دـیآ , یم  وا  نهذ  هب 

رگا  , یتسه مدرم  نیرتانادو  نیرتمک  وت  ادـخ  هب  دـیوگ : یم  کلام  هب  رو  ـ ـص مـنـ دـندرک . یم  تبحمو  هقالع  لدابت  رگیدـکی  اـب  روصنمو 
هک دو  ـنـجـا بـ یا زا  منک .  یم  لـیمحت  اـهنآ  رب  ار  نآو  هداتـسرف  قاـفآ  ماـمت  هبو  هدروآ  رد  ریرحت  هب  نآرق  دـننام  ار  وـت  نانخـس  یهاوـخب 

تـسا کلم  هکلب  هدوبن ,  حر  ـی مـطـ نادا یئا یـا نـ ـ ناد هلاسم  الاو  تفرگ ,  رارق  ناطلـس  تیاضر  دروم  اریز  دش , رـشتنم  کلام  ماما  بهذم 
زا رتانادو  کلام  داتسا  يارلا  ۀعیبر  هک  دوب  نیا  هتساوخان .  ای  هتـساوخ  مدرم  رب  بهذ  لیمحت مـ سپـسو  غیلبتو ,  تسا  توعد  تنطلـسو , 

نیا کـلام  هـک  ـتـی  قو (( . 358  )) ملع راورخ  کـی  زا  تسا  رتـهب  تلود  لاـقثم  کـی  هـک  دـیناد  یمن  رگم  دـیوگب : هـک  درک  راداو  ار  وا 
 ! هّللا ناح  سـبـ متفای .  ناگتشذگ  راثآو  ربمایپ  تنسو  ادخ  باتک  هب  ملعا  ار  روصنم  نم   : تفگ نینچ  درک , تفایرد  ناطلـس  زا  ار  تیاضر 

ندرک ینیریـشدوخ  يارب  نیا  یلو  دـشاب !؟  (ص )  ربماـیپ تنـسو  ادـخ  باـتک  هب  مدرم  ملعا  هکنیا  اـت  تسا ,  یملع  مادـک  ياراد  روصنم 
اب روصنم  ربارب  رد  وا  هک  تسا  هتفگن  خیرات  دوب ,!؟  يوزنم  ناطلـس  زا  کلام  هک  دـنیوگ  لی  ـ لد بـه چـه  تسا .  ناطلـسو  کلم  هب  برقتو 

دروخرب روصنم  اب  قوزرم  نب  هّللادـبع  هک  هنوگنامه  تسا .  هتـسب  وا  رب  ار  یهار  ای  هدرک  تفلاخم  وااـب  یعوضوم  رد  هدا ,  ـتـ ـس ـ یا تار  جـ
قح هناخ  نیا  هب  تبـسنار  وت  یناسک  هچ  تفگ :  وا  هب  هّللادبع  دنتفر , یم  رانک  وا  فارطا  زا  مدرم  . دـید ار  وا  فاوط  رد  هک  یماگنه  درک ,

تخانـشو درک  هاگن  وا  هب  روصنم  رفع  ـو جـ با ینک !؟  رود  نآ  زا  ار  همهو  يزادـنا  یئادـج  مدرمو  هناـخ  ناـیم  هنوگ  نیا  هک  هداد  يرتشیب 
 : تفگ هّللادبع  تسا ؟  هدومن  نخـس  نیا  هب  راداو  ار  وتو  هداد  یتارج  نینچ  وت  هب  یـسک  هچ  قوزرم ,  نب  هّللادبع  يا  تفگ :  وا  هب  هاگنآ 

رگم  , ما هتسب  دیما  وت  عفن  هب  هنو  مسرت  یم  وت  رر  زا ضـ نـه  ـنـد , گو اد سـ بـه خـ تسا ؟  وت  تسد  رد  ررـضو  عفن  ایآ  درک ؟  یهاوخ  هچ  وت 
هّللاد عـبـ يدرک .  كاله  ار  نتـشیوخو  لالح ,  ار  دوخ  نوخ  وت  تفگ :  روصنم  دهد . وت  هب  نم  هرابرد  يا  هزاجا  لجوزع  دنوادخ  هکنآ 

تـسا وا  تسد  رد  نم  تعف  ـر مـنـ گاو رواـیب , نم  رـس  رب  ار  یئـالب  ره  سپ  تسا ,  رفعج  وـبا  تسد  رد  نم  هب  رارـضا  رگا  ایادـخ  تفگ : 
رو ـتـ سد ـو جـعـفـر  با یتسه .  زیچ  همه  کلام  وتو  وت , تسد  رد  زیچ  همه  ایادخ  نک ,  عطق  دیسر  دهاوخ  نم  هب  وا  زا  هک  ار  یعفانم  مامت  ,
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ماـما زا  کـلا  اذ مـی بـیـنـیـم کـه مـ ـ لو (( . 359  )) درک دازآ  ار  يو  یتدـم  زا  سپو  , دنتـشاد هـگن  نادـنز  ردو  هدر  داد بـ ار بـه بـغـ وا  داد 
مشخ بجوم  هک  یساسا  ببس  نم ,  بـه نـظـر  تسا .  وا  زا  يریگ  هرانکو  ناطلـس  زا  يرود  رب  ناشیارظن  اریز  تسج ,  يرود  ع )   ) قداص

یم رظن  هب  نینچو  دـش , یم  هدـید   ( ع  ) قداص ماـما  هب  تبـس  وا نـ زا  یعون مـحـبـت  هک  دوب  نیا  دـش  کـلام  هیلع  راـک  يادـتبا  رد  تلود 
يرتش ياهب بـیـ برع  ریغ  ناناملسم  هب  تلود  هک  مینیب  یم  اذلو  دننک , مایق  تیب  لها  عفن  هب  ـتـنـد  ـشادد ـ ـص مایا قـ نآ  رد  اهبرع  هک  دیـسر 

 , کـلام زا  هک  دـید  نیارد  حـال  ـ ـص تلودو  دیـسر , ناـیاپ  هب  تیعـضو  نیا  هکنآ  اـت  تـسا ,  هدومندـییات  هفوـک  رد  ار  هـفینح  وـباو  هداد 
هب دـنک , قدـص  نآ  رب  یمالـسا  تـلود  ماـن  هـکنیا  اـت  حرطم کـنـد , تـلود  يارب  ینید  ییوـگلا  دـننام  ار  واو  هتخاـس  گرزب  یتیــصخش 

يارب یتنطلـس  يروتـسد  مینیب  یم  اذلو  دنا , هدش  رود  ادخ  نید  زا  نانآ  هک  دوب  هناه  ـن بـ یا هب  هیما  ینب  هیلع  نایـسابع  مایق  هکنآ  صوصخ 
تسا نی  رو چـنـ ـتـ سد نآو  دوب , هدماین  شیپ  یملاع  چیه  يارب  نونکات  هک  تسا  هدش  هداد  يو  هب  یئاه  ـیـت  حال ـ صو هد  رداص شـ کلام 

عون ره  ای  یتشاد ,  يرگید  ای  دوخ  هرابرد  زاج  ـ حرد ام  نیروماـم  زا  کـی  ره  اـیو  هکم  اـی  هنیدـم  رب  اـم  هدـنیامن  زا  یتیاـضران  هنوگ  ره  : 
نید بـ مینک .  تازاجم  دنتـسه  نآ  قحتـسم  هک  هنوگنآ  ار  اهنآ  ام  ات  سیونب  ار  نآ  يدرک ,  هدـهاشم  تیعر  هب  تبـسنرازآ  اـی  يراتفردـب 
یم لقن  ار  تیع  ـ ضو ـن  یا ـعـی  فا شـ دو .  اراد بـ روصنم  هک  تشاد  یتبیه  هنوگنآ  یتموکح  نیرومام  ربارب  ردو  هتفر  الاب  کلام  ماقم  هلیسو 

کلاـم دزن  ار  يو  هک  دوـب  هتـساوخ  وا  زا  هماـن  رد  تشاد ,  هنیدـم  یلاو  يارب  يا  هماـن  هکم  یلاو  زاو  هدـمآ  هنیدـم  هب  هـک  یماـگنه  دـنک 
دراو مهاوخب  کلام  هناخ  هب  هک  تسا  رتناـسآ  نم  يارب   , مورب هنهرب  ياـپ  اـبو  هداـیپ  هکم  اـت  هن  ـ ید زا مـ رگا  ناوج ,  يا  تفگ :  یلاو  , دربب

راک رـس  رب  هک  يدـهم  روصنم , زا  پـس  (( . 360  )) مسر یم  وا  لزنم  رد  هب  هک  یتـقو  رگم  منک  یمن  تلذ  ساـسحا  هاـگ  چـیه  نم  موش , 
يایاده هدومن ,  مارتحاو  لیلجتار  وا  رایـسب  يدـه  مـ ـد , یدر ـم گـ کا هاگتـسد حـ برقم  شیپ  زا  شیبو  هتفر  الاب  کلام  ماقم  مه  زاب  دـمآ ,

زا يزیچ  دیـسر  تردـق  هب  هک  مه  دیـشرلا  نوراه  درک .  یم  وگزاب  مدرم  يارب  ار  وا  يالاب  تلزنمو  ناشو  هداد  رایـسب  ياـیاطعو  ناوارف , 
يرآ دش . اهلد  رد  میظع  یتبیه  بحاص  کلام  هلیسو  نیدبو  تشادهگن ,  ار  ناوارف  میرکتو  میظعت  نامه  وا  ياربو  هتـساکن  کلام  ماق  مـ

هچ نیاربانب  دراپس .  یم  ـی  شو ـ مار هب فـ ار  وا  دش  یسک  ندرک  مانمگ  ناهاوخرگاو  هدرب ,  الاب  تساوخ  ار  هک  ره  تسا  هنوگنیا  تسایـس  , 
نم يالوم  يا  تیادف ,  هب  مناج  تفرگ !؟  رارق  تلود  تیاضر  دروم  هکنآزا  سپ  دریگب , ار  کلام  بهذم  راشتنا  يولج  دناوت  یم  يزیچ 

ـک لا مـگـر مـ تسینزیاـج .  وت  ریغ  يارب  تماـماو  تسا ,  وت  نآ  زاو  وـت  اـب  قـح  هک  دـنناد  یم  اـهنآ  ع .)   ) قداـص دـمحم  نب  رفعج  يا  , 
عرو ایو  تدابعو  ملع  تلیضف ,  رد  قداصلا  رفعج  زا  رترب  هک  درکن  روطخ  یلد  چیه  هبو  دینشن  یشوگ  چیه  دیدن , یمـشچ  چیه  تفگن : 
يزیچ نیا  دیدن , شا  هعیـشو  دوخ  يارب  دـیعبتو  لتق  رازآو , تیذا  راشف , زج  وا , راکـشآ  لضف  مغر  عـلـی  (( . 361  )) دشاب هتشاد  دوجو 

هک منک  یم  یلاؤس  دوخ  زا  نم  ـی  لو دهد . یم  تداهـش  نادب  خیرات  لوط  ردو  ص )   ) هّللا لوسر  تافو  يادتبا  زا  هعیـش  خـیرات  هک  تسا 
هتسد ود  هب  نانچمه  ناناملسمارچ  هک  تسین  ـن  یا لاؤ مـن  ـ ـس وا گـفـت :  درک , ار  لاؤس  نآ  ناسنالا  ملعم  قداصلا  مامالا  باتک  بحاص 

همه نآ  ربارب  رد  زورما  اـت  تسا  هتـسناوت  هعیـش  هنوگچ  هک :  تسا  نیا  نم  روآ  بجعت  لاؤس  هکلب  , دـنا هد  ـ ـش میـسقت  تنـس  لـهاو  هعیش 
ماـمت مغر  یل  نآ هـم عـ دـنک ...!؟  یگداتـسیا  تسا  هدـش  دراو  اـهنآ  رب  یمـسجو  يرکف  ناـقفخ  ریز  رد  هک  راوـشدو  هدننکـش  طـیارش 

رب ار  بهاذـم  ماـمت  هک  تسین  مـل  ـا ظـ یآ (( . 362 (( !؟  تسا هتفرگ  ماـجنا  مالـسا  ندرب  نیب  زاو  قح  راـثآ  وحم  يارب  هک  ییاـه  شـشوک 
تـسین هدش  هتخانـش  هعماج  رکفنـشور  تاقبط  نایم  رد  یتح  بهذـم ,  نیا  هنافـساتم  هکلب  دـنرادب ؟  مدـقم   ( (ع دـمحم نب  رفعج  بهذـم 

ارچ دنتفگ : هدرک ,  ضارتعا  نایوجشناد  زا  يا  هدع  درک , یم  سیردت  ار  یکلام  هقف  هاگشناد ,  رد  ام  داتسا  يزور  مراد  دای  هب  (( . 363 ))
امش نایم  رد  یسک  رگا  دنا , یکلام  یگ  نادو هـمـ لهاو سـ  , متسه یکلام  نم  تفگ :  ینک ؟  یمن  سیردت  بهذم  راهچ  ساسارب  ار  هقف 

سیردت ار  مبهذم  يرضاح  ایآ  متسین ,  یکلام  نم  متفگ :  نم  منک .  سیردت  یصوصخ  روط  هب  ار  شبهذم  مرـضاح  نم  تسین ,  یکلام 
؟  یتسه یلبنح  تفگ :  ریخ  متفگ :  یتسه ؟  یفنح  تفگ :  ریخ  متفگ :  یتسه ؟  یعفاـش  اـیآ  تسیچ ؟  وت  بهذـم  يرآ ,  تفگ :   , ینک
 : تفگ ع .)   ) قداصلا دمحم  نب  رفعج  متفگ :  ینک !؟  یم  دیلقت  هک  زا  سپ  تفگ :  دش , راکشآ  وا  يور  رب  بجعتو  تریح  ریخ  متفگ : 
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 : تفگ تسا .  هتفای  ترهـش  يرفعج  بهذـم  ماـن  هب  وا  بهذـم  تیب ,  لـها  لـسن  زا  هفینح ,  وباو  کـلام  داتـسا  متفگ :  تسیک !؟  رفعج 
سناش هک  ره  دش !  جراخ  سالک  زاو  هعیش ... .  زا  مرب  یم  هانپ  ادخ  هب  تفگ :  میا .  هعیش  ام  متفگ :  ما .  هدینشن  ار  یبهذم  نینچ  نونکات 

نیا ياربرت  هتـسیاش  وا  زا  هک  تسناد  یم  اریز  تشادن ,  ماقم  نیا  رد  یعمط  دوخ  کلام  دسر , یم  ایرث  هب  دشاب  هتـشاد  تردقو  تاغیلبت  , 
روز ار بـه  مدر  ـ مو دسیونب  ار  یباتک  داد  روتسد  وا  هبروصنم  دهاوخ , یم  يوتف  یمومع  عجرم  ناونع  هب  وا  زا  تلود  ـی  لو دنا . رایـسب  ماقم 

ار اطوم  باتک  زین  وا  (( , 364  )) تسین وت  زا  مل  ـ عا زورما  یـسک  سیونب ,  تفگ :  روصنم  تفریذپن ,  کلام  دیامن , نآزا  يوریپ  راداو بـه 
(( . 365  )) درادن يوتف  قح  کلام  زج  یسک  داد : رس  ادن  جح  مایا  رد  ناطلس  يدانمو  هدومن ,  نیودت 

یکلام بهذم  راشتنا 

زا ینخس  راک  نیا  ببـس  تشاداو ,  کلام  بهذم  دیلقت  هب  ار  مدرم  سلدنا  هاش  دش , رـشتنم  نیطالـسو  تاضق  طسو  ـکـی تـ لا ـب مـ هذ مـ
, دـمآ نایم  هب  نخـس  وا  کین  راتفر  زا  باوج  ردو  در , لاؤ کـ ـ ـس سلدـنا  ناطلـس  درکلمع  هرابرد  کلام  يزور  دوب , يو  حدـمرد  کلام 
هب راداو  ار  مدرم  دیـسر , هاش  هب  هک  نخـس  نیا  دیامرف , نیزم  امـش  ناطلـس  طسوت  ار  ام  مرح  میناهاوخ کـه  لاعتم  يادخزا  تفگ :  کلام 

نید وریپ  مدرم  هشیمه  اریز  دنتفریذپ , ار  وا  نید  ناطلس  عبت  هب  زین  مدرم  تشاذگ .  رانک  ار  یعازوا  بهذمو  هدومن ,  وا  ـب  هذ ـ مزا يوریپ 
ـیـد, ـسر ترد  سیداب بـه قـ نب  زعم  یتقو  دیوگ : يزیرقم  . دش رـشتنم  نونحـس  یـضاق  طسوت  زین  اقیرفآ  رد  یکلام  بهذ  مـ دـنا . نیطالس 

بهذم هب  یگمه  سلدناو  اقیرفآ  یلاها  هلیسو  ـن  ید ـ بو دومن . بهاذم  رگید  كرتو  کلام  بهذم  زا  يوری  راداوار بـه پـ ـقـا  یر ـ فآ مدر  مـ
وریپ هک  دوب  یناسک  صوصخم  اهرهـش  نآ  مامت  رد  يوتفو  تواضق  اریز  ـیـا , ند ـلـب  طو ناطلـس  تیاضر  يارب  مه  نآ  دندرک , عوجر  وا 

لوبقمو دش  رشتنم  اجنآ  رد  بهذم  نیا  هلیـسو  نیدبو  دندوب .  اهنآ  يواتفو  ماکحا  شریذپ  هب  روبجم  زین  مدرمرثکا  دندو , کلام بـ بهذم 
زین مدرم  هک  دوب  روز  نوناق  رطاـخ  هب  هکلب  دوبن , بهذـم  نیا  یناـحور  ياـه  شزراو  اـه  یگتـسیاش  لـیلد  هب  یلو  تفرگ ,  رارق  ناـگمه 

تردق هب  نیفشات  نب  فسوی  نب  یلع  یتقو  نیفـشات ,  ینب  تلود  مایا  رد  زین  برغ  رد مـ (( . 366  )) دنا عضاخ  نآ  ربارب  رد  تریصب  نودب 
بهذم زا  تیع  وا تـبـ هاگرد  هب  برقت  طرـش  یلو  تسناد ,  برقمو  میظعت  ار  اهقف  نیفـشات  نبا  تفرگ ,  ـق  نور ـکـی  لا بهذـم مـ دیـسر ,

همهورشتنم یکلام  بهذم  ياه  با  نا کـتـ ـ مز ـن  یا رد  دنتفرگ , یم  تقبـسرگیدکی  زا  یکلام  بهذم  لیـصحت  رد  زین  مدرم  دوب , یکلام 
ـه نو ـنـگـ یا دش . مک  زین  ربمایپ  تنـسو  ادخ  باتک  هب  مدرم  هجوت  هک  یئاجات  دنتـشاذگ , رانک  ار  بهاذـم  رگیدو  هدرک  لمع  اهنآ  هب  مدرم 

نودبو هدش  یلیمحت  بهاذم  عبات  ناناملـسمو  هدوب  اهتلود  تسد  رد  مدرم  تادابعو  دـیاقع  تفرگ ,  يزاب  هب  ار  نیملـسم  نید  تسای ,  سـ
تعاطاودیلقت ياجبو  هدرک  لمع  لقتسم  دوخ  يارب  یلسن  ره  دوب  هتس  ـ یا یتروص کـه شـ رد  دندش .  اهنآ  میلـست  یـسرربو  ثحب  هنوگره 

ناطلسو تسایر  تردق  اب  دوخ  راک  يادتبا  رد  بهذم  ود  دیو : مز مـی گـ ـن حـ با دنیامن . باختنا  تخانش  اب  ار  دوخ  بهذم  هناروک  روک 
زارگم درک  یمن  نییعت  یـضاق  چـیه  تفرگ ,  هدـهع  هب  ار  تواـضق  فسویوبا  هک  یماـگنه  دوب , هفینح  وـبا  بهذـم  یکی  دـندش , رـشتنم 
ناطلـس نیبرقمزا  ییحی  نب  ییحی  اریز  سلدنا ,  رد  ام  دزن  کلام  بهذ  مـ ـگـر : یدو دـندوب . وا  بهذـم  وریپ  هک  دوخ  هب  هتـسباو  باحـصا 

, درک یمن  نییع  سلدنا تـ ياهرهـش  يارب  یـضاق  چیه  ییحی  دـییا  ـ تو ترو  ـ ـش نود مـ نا بـ ـلـطـ ـسو دو  ـیـد بـ یا درو تـ تواضق مـ ردو  هدوب 
دندرک تکرح  تهج  نیا  رد  دوخ  فادـها  هب  ندیـسر  ياربو  هدوب  ایند  لـها  مه  مدرم  تفریذـپ ,  یمن  ار  یـسک  دوخ  ناراـی  زج  زین  واو 

(( . 367 ))

کلام رب  ییاهلاکشا 

یمنودنک یم  زواجت  لوقع  زا حـد مـ هک  دنا  هدرمش  وا  يارب  یلیاضفاهنآ  متشاذگ ,  رانک  ار  وا  بهذم  نیبصعتم  نخـس  هراب  ـن  یا رد  مـن 
يریسمرد هک  دید  باوخ  رد  ار  (ص )  ربمایپ سیق ,  دنیوگ : یم  لاثم  ناونع  هب  دشاب .  کلام  تیصخش  شجنس  يارب  حیحص  نازیم  دناوت 
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(( ..... 369  )) کلام رس  تشپ  (( 368  )) نونحسو رمع , رس  تشپ  سنا  نب  کلام  , رکبوبا رس  تشپ  رمع  ناشیا ,  رـس  تشپ  رکبوبا  دوریم ,
کلام نیرصاعم  زا  یضعبو  املع  نانخس  هب  اجن  ـ یا رد  مـن  دروخ . یمن  ثحب  درد  هب  هک  تسا  یگتخاس  لیاضفو  شزرا  یب  ییایاضق  نیا 

زا شباحصا  یلو  تسا ,  هقفا  کلام  زا  ثیل  ـد : یو ـعـی مـی گـ فا شـ منک .  یم  افتکا  یملع  ياهلاکـشا  دودح  ردو  دازآ  تسا  یئارآ  هک  , 
یم ثیلو  دـنام , یم  تکاـس  کـلام  دندیـسر , یم  مه  هباـجکی  رد  کـلامو  ثیل  رگا  دـیوگ : بویا مـی  نب  دیعـس  دـندرکن .  تیاـمحوا 

وت يارب  يار  مادک  دیـسرپ : دیعـس  نب  ییحی  زا  ینئادـم  نب  یل  عـ (( . 370  )) دـنک باترپ  ار  کـلام  تساوخ  یم  هک  فرطره  هب  تسناوت 
ره رد  نایفس  تفگ :  نینچمه  وا  درادن . کش  هراب  نیا  رد  یـسک  نایفـس ,  يار  تفگ :  نایفـس ؟  يار  ای  کلام  يار  تسا ,  لوبقمرتشیب 

کلاـمزا تهج  ره  رد  نم  دزن  نایفـس  تفگ :  یم  هک  مدینـش  دیعـس  نب  ییحی  زا  دـیوگ : نـیعم  نـب  ییحی  تـسا .  کـلام  زا  رتـالاب  زیچ 
نب کلام  هرابرد  بیؤذ  نبا  دیوگ : یم  ربلادبع  ـن  با درادن . ظفح  زا  يزیچ  کلام  ینعی  وا  دیوگ : يروث  نایفس  (( . 371  )) تسا رتبوبحم 
هتفگ نخـس  کلام  هرابرد  هک  یناس  زاو کـ (( . 372  )) مراد هارکا  نآ  نتفگ  زا  نم  هک  درک , داریا  ییوگدـبو  تنوشخزا  رپ  ینخـس  سنا 

 , ملسا نب  دیز  نب  نمحرلادبع  نینچمهو  هدوب  بهذم  هب  ناگدننک  توعد  زا  هک  تسا  دعس  نب  میهاربا  دنا  هتفرگ  لاکـشا  وا  بهذم  هبو 
 , يدز هیـشاح  هفینح  وبا  يار  هب  دیوگ : یم  كرابم  نبا  هب  نامیلـس  نب  ۀملـس  دانز . یبا  نباو  يدـقاو  قاحـسا  نب  دـمحم  ییحی ,  یبا  نبا 
هب ییاه  لاکـشا  اهنآ  دیوگ : یم  کلام  هرابرد  ربلادـبع  ـن  با (( . 373  )) مناد یمن  ملاـع  ار  وا  تفگ :  يدزن .  هیـشاح  کـلام  يار  هب  یلو 

ار وا  ملع  تفگ :  دمآ , نایم  هب  کلام  هرابرد  نخـس  , دوب ام  دزن  قاحـسا  نب  دمحم  دیوگ : یم  سیردا  نب  هّللادبع  دنا , هتفرگ  يو  بهذم 
نب دمحم  ینیش  ـمـنـ هو يا  هدینـشار  وا  نخـس  هدید ,  ار  کلام  وت  تفگ :  نم  هب  مثکا  ـن  با ـد : یو ـح مـی گـ لا ـ ـص یـحـیـی بـن  دیئوگب ,! 
یم متاح  یبا  نب  ـو مـحـمـد  با (( . 374  )) تسا هقفا  کلام  زا  نسح  نب  دمحم  متفگ :  تسا ؟  هقفااهنآ  زا  کیمادـک  يا ,  هدوب  زین  نسح 

ـمـد حا (( . 375  )) دروآ يور  کلام  هب  سناش  یلو  تسا ,  هقفا  کلام  زا  ثیل  تفگ :  هک  هدرک  لقن  ریکب  نب  ییحی  زا  هعرز  وبا  تفگ : 
زا (( . 376  )) دوب رتهب  يراد  مدرم  رد  کلام  یلو  دوب , لضفا  کلام  زاوا  دوب  بیسم  نب  دیعـس  هیبش  بیؤذ  یبا  نبا  دیوگ : یم  لبن  بـن حـ

هتـسیاش ار  يو  دو کـه  وا نـبـ رد  يزاـیتما  چـیهو  تشادـن  اـملعریاس  رب  يرترب  هنوـگچیه  کـلام  تـفگ :  ناوـت  یم  لاوـقا  نـیا  عوـمج  مـ
حلاصمو نازیم  ساسا  رب  هک  دراد , دوخ  صاخ  ياهرایعم  هکلب  درادن , یهجوت  اه  یگتـسیاش  هب  تسایـس  یلو  دهد .  رارق  یهقف  تیعجرم 

ـو با یعفاش :  ماما  دشابن . اهنآ  تسایس  فلاخم  هک  دننک  يوریپودیلقت  یهیقف  زا  دیاب  ناناملسم  اذلو  دنک , یم  یبایشزرا  ار  دارفا   , یـسایس
هرابرد دمآ .  ایند  هب  هفین  ـو حـ با تا  ـ فو زور  رد  هک  يرجه ,  لاسدلوتم 150  عفاش .  نب  نامثع  نب  سابع  نب  سیردا  نب  دمح  هّللاد مـ عـبـ

 . تسا هدـش  دـلوتم  هکم  رد  هک  دـیوگ  زین  لوبقم  ریغ  یلو  ـ قو  , هدو نمی بـ ای  نالقـسع  هزغ ,  رد  هک  تسا ,  رظن  فالتخا  شدـلوت  ناـکم 
 , هتفر هناـخ  بتکم  هب  اـجنآ  رد  درک .  ترجه  هکم  هب  شرداـم  هارمه  یکدوک  ماـیا  رد  تسا .  هدوـب  رـصم  رد  يرجه  لاسوا 204  تافو 

: دـیوگ هیاهنلاو مـی  ۀـیادبلا  رد  ریثک  نبا  دـش , قحلم  لیذـه  نیـشن  هیداب  هلیبق  هب  سپـس  تخو ,  ـ مآ ار  ـتـن  ـشو ـ نو ظـفح  ار  دـیجم  نآرق 
تدـم نیا  رد  وا  دوب .  اجنآ  رد  لاس  هدـفه  هک  دـنک  یم  لقن  ناشیادوخ  زا  نادـلبلا  مجعم  یلو  دوب , لیذـه  هلیبق  ناـیم  رد  لاـس  تسیبوا 

, دروآ يور  هقف  هب  شرمع  موـس  ههد  رد  یعفاـش  تشادـن .  هقفو  مل  یهجوـت بـه عـ یلو  هدوـمن  بسک  لیذـه  هلیبـق  زا  ار  ناـبز  تحاـصف 
 . تسا هتخادرپ  هقف  بلط  هب  یگلاـس  یـس  زا  دـعب  ینعی  شرمع  مراـهچ  هـهد  رد  سپ  دـشاب , لاـس  تـسیب  هیداـب  رد  شتماـقا  تدـمرگاو 
هک تسا  یجنز  هب  فور  مـعـ یموزخم ,  دـلاخ  نب  ملـسم  وا  داتـسا  نیلواو  هتخادرپ  لیـصحت  هب  دادـغبو  نمی  هنیدـم ,  هـکم ,  رد  یع  ـ فا شـ
(( . 377  )) دنا هتـسناد  فیعـض  ار  يو  یئاسنو  متاح  وبا  دواد , وبا  هلمج  زا  ظافح  زا  يرایـسبو  دشاب , یمن  دامتعا  دروم  ثیدح  تیاوررد 

نا بـن ـفـیـ ـس زا  ـیـل عـلـم  ـص هب تـحـ سپـس  هدناوخ ,  سرد  تسا  ندوب  یئجرم  هب  مهتم  هک  حادـق  ملاس  نب  دیعـس  دزن  یع  ـ فا ـ ـش سـپـس 
ملع زین  هریغو  سنا  نب  کـلام  زا  هنیدـم  رد  یعفاـش  تخادرپ .  هتفر  نیب  زا  بهاذـم  باحـصا  زا  یکیو  ع )   ) قداـص ماـما  درگاـش  هـنییع 

بلطم نیا  دوخ  بصعت  رطاخ  هب  يزار  تسا .  نآ  رد  هغلابم  يردق  هک  هدرک  لقن  رفن  داتشه  ار  وا  دیتاسا  دادعت  رجح  نبا  تسا ,  هتخومآ 
تحـص بصعت  نیا  یلو  تسا ,  هدرک  راکنا  دـشاب  هدرک  لیـصحت  هفینح  وبا  درگاـش  ینابیـش  نسح  نب  دـمحم  یـضاق  دزن  یعفاـش  هکار 
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هک دنتسه , يرصم  یعمجو  یقارع  یهورگ  یعفا ,  نادر شـ ـ گا ـا شـ ما تسا .  هدرک  فارتعا  ینابیش  دزن  لیصحت  هب  دوخ  یعفاش  اریزدرادن 
نرق اتو  درفنم  یبهذم  بحاص  هک  يدادغب  روث  وبا  یبلک ,  ینامی  دلاخ  قارع :  زا  دندش .  یعفاش  بهذ  رـشن مـ یـساسا  لماع  نآ  زا  سپ 

نب دمحا  یـسی ,  ـ بار نب عـلـی کـ نسح  ینارفعز ,  حابـص  نب  دـمحم  نب  نسح  تسا ,  هدرک  تافو  لاس 240  ردو  هدوب  دـلقم  ياراد  مود 
نآ ناوریپو  بهذم  نیا  زا  تسناوت  يو  ـت ,  ـسا هدو  ـعـی بـ فا ـ ـش هیبش  هک  يرعـشا  دمحم  نب  دمحا  نمحرلادبع  وباو  يدادغبزیزعلادبع , 

یعفاش نادرگاش  زا  زین  لبنح  نب  دمحا  تسا .  هدوب  میظع  یماقم  يارادو  هتشاد  تلود  رد  یتلزنمو  ناطلـس  دزن  یتیعقوماریز  دیامن , عافد 
هلبانحلا تاقبط  رد  هک  هنوگنامه  تسا ,  هدوب  وادرگاشو  هدرک  یم  لقن  تیاور  دمحا  زا  یعفاش  دننک  یم  اعدا  نایلبنحدن  هـر چـ ـت ,  ـسا

نب فسوی  اهنآ  نیرتفورعم  دـنا , هتـشاد  باتک  فیلاتو  يو  بهذـم  رـشن  رد  يرتشیب  ریثات  رـصم  رد  یعفاش ,  نادرگاش  اـما  تسا .  هدـمآ 
یعفاش لضف  زاو  هداد  رارق  تیانع  دروم  ار  ناگناگ  وا بـیـ دـشاب . یم  يو  ناغلبم  نیرتگرزب  زاو  سرد  رد  یعفاش  نیـشناج  یطیوب  بوقعی 
هدیزرو تداسح  وا  هب  تبسن  یفنح  ثیللا  یبا  نبا  ـی  لو وا مـنـتـشـر شـد , ـب  هذ ـ مو دا  ـ یز وا  ناوریپ  هکنآ  ات  تفگ ,  یم  نخساهنآ  يارب 
يرـصم میهاربا  وبا  ینزم ,  ییحی  نب  لیعامـسا  یعفاش  نادرگاش  رگید  زا  تفر .  ایند  زا  دادغب  نادنز  رد  يو  درک , جارخارـصم  زا  ار  وا  , 

تسا هدوبرثؤم  یعفاش  بهذم  رشن  رد  هک  دراد  هریغو  روثنملا  ریغصلا , عماجلا  , ریبکلا عماجلا  دننام  ـعـی  فا بهذم شـ رد  یتافیلات  هک  تسا 
نای مـ دـنتخاس . رـشتنم  ار  وا  بهذـمو  هدرک  کمک  ار  يو  هکدـندوب  وا  نارایو  نادرگاش  هک  دـهد  یم  ناـشن  یعفاـش  خـیرات  رد  قیقحت  . 
قار رد عـ دو  يا خـ ـ هاو زا فـتـ ـعـی  فا هک شـ دوش  یم  هتفگ  دراد .  دوجو  لمات  لباق  یفالتخا  رـصم  رد  وا  بتکمو  قارع  رد  یعفاش  بتکم 

ياهباتک هلمج  زا  دنتسه .  بهذم  نیا  رب  قارع  رد  یعفاش  نادر  ـ گا ـ شو هد  فورعم شـ میدق  بهذم  ناونع  هب  يواتف  نیا  هدیشک ,  ـت  ـسد
زا سپ  مه  نآ  دومن , میرحت  ار  دوخ  میدـق  بهذـم  هب  لمع  رـصم , هب  ترجه  ماگنه  وا  تسا .  یفاـکلا  عمجمو  یلاـمالا  میدـق :  بهذـم 

دادـغب رد  يوداهتجا  هکنآ  ای  تسا ؟  اهنآ  ندوب  لطاب  لیلد  هب  يواـتف  نآ  زا  یعفاـش  عوجر  اـیآ  نآ . ...  سا  ـ ـسا ماوع بـر  لـمعو  راـشتنا 
همادا وا  رمع  ـر  گا تسا ؟  حیحـص  رـصم  رد  وا  دیدج  بهذم  هک  میراد  ینیمـضت  هچ  لاح  تسا ؟  هدیدرگ  لماک  رـصم  ردو  هدوب  صقان 
هلاسم کی  يارب  هک  می  ـت مـی بـیـنـ ـسا هد  ـ مآ مـالا  باـتک  رد  هک  هنوگنامهاذـلو  تشگ !؟  یم  رب  دوخ  ءارآ  زا  مه  زاـب  اـیآ  تفاـی ,  یم 

رامش هب  صقن  ملعو  داهتجا  ياربو  تسا  نانیمطا  مدع  هجیتن  رد  يوتفرد  فالتخاو  ددرت  نیا  نیاربانب  دراد .  دوجو  یعفاش  هقف  رد  رظنود 
 , هتفرگ لاکـشا  وا  هیلع  ینابیـش  ینعی  دمحم  باحـصاو  هتخادرپ  فیلات  هب  قارع  رد  یعفاش  دـنک : یم  دـییات  ار  بلطم  نیا  زاز  بـ دور . یم 

یلزتـعم ار  واو  هدوـمنن  یهجوـت  یعفاـش  لوـق  ثیدـح بـه  باحـصا  رگید  یفرط  زا  دـندرک .  گـنت  وا  رب  ار  هصرعو  فیعـضتار  وا  لاوـقا 
قنور وا  راک  رازاب  اذـلو  دوبن  يرادـمان  هیقف  رـصم  رد  درک , ترجه  رـصم  يوس  هب  هتفاین ,  ییاپ  ياج  قارع  رد  اذـلو  دـندرک , یمدادـملق 

وا بـه ـب  هذ عفادـمو مـ یماحو  کلام ,  درگاش  ناونع  هب  یعفاـش  اریز  درک , رییغت  تیعـضو  نیا  تفر  رـصم  ـتـی بـه  قو (( . 378  )) تفرگ
هفیلخ هیـصوت  هب  یعفاش  نآ  رب  ـه  فا ـ ـضاودو یکلام بـ عفن  هب  یمومع  وج  اریز  دـش , رـصم  رد  يو  تیقفوم  لـماع  نیاو  تفر ,  یم  راـم  شـ
دیدـج بهذـم  رـشن  هب  تسناوتو   , تفرگ رارق  کلام  باحـصا  زا  صوصخ  هب  یفاک  تیاـنع  دروم  رـصمرد  درک و  رفـس  رـصم  هب  ناـمز 
یعفاش زا  دـیوگ : یم  دروم  نیا  رد  عیبر  دومن .  وا  ءارآو  کلام  در  رد  باتک  فیلات  هب  عورـش  یعفاش  هک  دیـشکن  ـی  لو ـی طـ لو دزادرپب .

ار ـل  صا وا  هک  مدید  یلو  دریذپ , یمن  اردوخ  ثیدح  هدزناش  اهنت  کلام  هک  مدرک  یم  لایخ  مدمآ  رـصم  هب  یتقو  تفگ :  یم  هک  مدینش 
للعلا باتک  رد  یجاس  دـیو : ـی گـ مر وبا عـمـ تسا .  هدرک  در  ار  لصا  هتفریذـپ ,  ار  عرف  یـا  ـت ,  ـسا ـتـه  ـشاذ ـ گرا ار کـنـ عر  فـ ـتـه ,  فر گـ

 , یملس یبا  نب  زیزعلادبعدننام  دنا , هدرک  یئوج  بیع  وا  ـب  هذ زا مـ يدراو  ردو مـ هتفگ  نخـس  کلام  هرابرد  هک  درب  یم  مان  ار  یناسک 
(( 379  )) ناشیا تماما  ماقم  رب  تداسح  لیلد  هب  زین , هفینح  وبا  باحصا  زا  یضع  ـ بو ـعـی  فا ـد:شـ یو سـپـس مـی گـ دیز , نب  نمحرلادبعو 

رجح مـی نبا  دـندناسر .  لـتق  هبار  يو  هکنآ  اـت  دنتـسشن  وا  نیمک  رد  هدـمآ ,  هوتـس  هب  یعفا  ـ ـش زا  نا  ـکـیـ لا مـ دـنا . هتفرگ  لاکـشا  وا  رب 
یتا املو  تسا :  هدروآار  یعفاش  حدـم  رد  نایح  وبا  هدیـصق  هاـگنآ  (( , 380  )) درم ات  دـندز  نینهآ  دـیلک  کی  اب  ار  یعفاش  اهنآ  ـد : یو گـ

امدـنع هیلع  اوسدـف  ایهو  مهناینب  ناک  ذا  اولـصا  املامداهو  هولـصح  ام  ادـقان  یتا  ایط  هضغب  یلع  احـشک  اووط  سانا  هل  يذالاب  يربنا  رـصم 
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یهور گـ ـد , مآ ـتـی کـه بـه مـصـر  قو ایعن 1 ـ  الو  كاوبال  الیتق  حارف  هنیبج  دیدحلا  حاتفمب  قشف  ایدـیلا  هل  هلالا  لش  مهل  ایقـش  هب  اودرفنا 
دوب هدمآ  نانآ  ياه  هتخاس  بیرختو  اهدرواتـسد  دقن  يارب  وا  2 ـ  دندیزرو . یم  نمشد  وا  هب  تبسن  هشیمه  هک  دنتـساخاپب  وا  تیذا  يارب 

نآ 4 ـ  دنک . عطق  ار  شتسد  دنوادخ  هک  دنداتسرف , وا  غارـس  هب  ار  يراکتیانج  دنتفای , اهنت  ار  وا  یتقو  3 ـ  دوب . هیاپ  یب  اهنآ  نامتخاساریز 
یعفاش هنوگ  نیا  دـنک . يراوگوسو  هیرگ  وا  رب  یـسک  هکنآ  نودـبدش  هتـشک  وا  درک , یمخز  ار  وا  یناـشیپ  نینهآ  دـیلک  اـب  راـکتیا  جـنـ

هب مه  نآ  دش , رـشتنم  نآ  زا  یعفاش  بهذم  هک  دوب  یهاگیاپ  نیلوا  رـصم  نآ ,  مغر  یلع  یلو  دش . عقاو  نایکلام  یبهذـم  بصعت  ینابرق 
نیا دش .  یم  هدرپ  ـ ـس یـشومارف  هب  رگید  بهاذـم  دـننام  زین  یعفاش  بهذـم  دـندوبنا , ـهـ نآ ـر  گا کـه  وا , نادر  ـ گا ـ ـشو نارا  شالت یـ لیلد 

هدـهع هب  ماش  رد  ار  تواضق  یعفاش  یقـشمد  نامثع  نب  دـمحم  یتقو  تفرگار .  یعاز  وا  بهذـم  ياجو  دـش  رـشتنم  مه  ماش  رد  بهذـم 
قنور نایبویا  تلود  مایا  رد  یعفاش  بهذم  اذـلو  درک , یعازوا  بهذـم  نیزگیاج  ار  نآو  هدومن  یعفاش  بهذـم  رـشن  رد  یعـس  تفرگ , 

ـعـی بـه فا بهذم شـ مه  زاب  دنتفرگ  تسد  هب  رصم  رد  ار  تردق  کیلامم  هک  اهنآ  زا  سپ  دندوب .  ـعـی  فا ـی شـ بو ـ یا نیطالـس  اریز  تفرگ 
رـشن رد  یفنم  ریثات  یلو  دوب  یفنح  نیدلا  فیـس  دندوب .  یعفاش  نیدلا ,  فیـس  زج  کیلامم ,  ناهاش  مامت  اریز  دـنام , یقاب  دوخ  تردـق 

. دش یم  هدرپس  یشومارف  هب  زین  وا  بهذم  هنرگو  هدنام  یقاب  نیطالسو  ارما  طسوت  یعفاش  مان  بیترت  نید  بـ تشادن .  یعفاش  بهذم 

یعفاش رب  ییاهلاکشا 

یعفاش ناوت  یمن  ـعـیـت  ضو ـن  یا بـا  نانمشدو .  ناگدننک  ولغ  تشاددوجو :  فلتخم  طخ  ود  یماما  ره  ربارب  رد  دش  هتفگ  هک  هنوگنامه 
هدنز دوجوم  چیه  هک  دنا  هدرک  حرطم  يو  يارب  لامک  تاجرد  نیر  ـ تالا رد بـ یتافص  يو  یطارفا  ناتـسود  , درک یبایزرا  قیقد  روط  هب  ار 

. دندروآ نیئاپ  سیلبا  هجرد  اتار  يو  هک  دندرک  لعج  شا  هرابرد  یثیداحا  نانمـشد  لباقم ,  ردو  دیآ  لئان  تاجرد  نآ  هب  دـناوت  یمن  يا 
ما دو بـنـ ـد بـ هاو ـی خـ ـس نم کـ تما  رد  هک :  دـنک  یم  تیاور   ( (ص ربماـیپ زا  سنا  زا  نادـعم  نب  دـبع  زا  يراـبیوج  هّللادـبع  نب  دـم  ـ حا
هک دوب , دـهاوخ  هفینح  وـبا  ماـن  هب  نم  تما  زا  یـسک  نینچمهو  تسا ,  سیلبا  زا  رتـشیب  نم  تما  رب  وا  ررـض  کـه  ـس ,  یردا مـحـمـد بـن 
زا دنـس  اب  ربلادـبع  نبا  لـباقم ,  رد  تسا .  غوردو  یلعج  یتیاور  نینچ  هک  دـنک  یمن  کـش  سک  چـیه  (( . 381  )) تسا تـما  هار  غارچ 
 : تفگ نایفـس  داد , ار  یعفاش  تافو  ربخو  دمآ  یـسک  میدوب ,  هکم  رد  هنییع  نب  نایفـس  دزن  تفگوا :  هک  دنک  یم  لقن  دیعـس  نب  دیوس 

لاس 198 رد  نایفس  اریز  تسا ,  غورد  زین  ربخ  نیا  (( 382  )) تسا هدرم  نامز  نیا  درم  نیرتهب  سپ  هدرک ,  تافو  سیردا  نب  دمحم  رگا 
هاگار وا  دنا , هدرک  دراو  وا  رب  یناوارف  ياه  لاکشا  اهنیا , همه  مغر  یلع  تسا .  هدرک  تافو  یعفاش  توف  زا  لبق  لاس  شـش  ینعی  يرجه 

ایآ دـش : لاؤس  نیعم  نب  ییحی  زا  دـنک . یم  تیاور  رتمکو  هدرک  تیاور  نایوگغورد  زا  وا  هک  دـنا  هتفگو  هدـیمان  هعیـش  یهاگو  یلزتعم 
هک هدرک  تیاور  نیعم  نب  ییحی  زا  بیطخ  میوگ .  یمن  نخـس  وا  هرابردو  مرادن  تسود  ار  وا  ثیدح  تفگ :  تفگ ؟  یم  غورد  یعفاش 

حیجرت ماـقم  رد  نمو  , درادـن یـشزرا  نادـنچ  هک  تسه  یعفاـش  هیلع  زین  يرگید  ياـهراتف  گـ تسین ....  داـمتعادروم  یعفاـش  تـفگ :  وا 
تمهت نیرتکا  ـ نر ـطـ خزا تمهت  نیاو  دنا , هدز  یعفاش  هب  هک  تسا  عیشت  ماهتا  هدرک  بلجدوخ  هب  ارم  هجوت  هچنآ  یلو  متس ,  یبایزراو نـیـ

یم روگ  هب  هدنزاه  نام  ـتـ خا نو سـ ـتـ ـس ـر  یزو ـتـه  فر ار گـ هعیـشو  ع )   ) یلع ترـضح  نادناخاه  يولع  مایا  نآ  رد  تسا ,  نامز  نآ  ياه 
یلومعم يرما  ناشیا  هعیشو  نادناخو  ع )   ) یلع هیلع  ینمـشد  هب  رهاظت  ـد .  ند ـ نا ـ ـسر هب قـتـل مـی  اهتروص  نیرت  عیجف  اب  ار  اهنآو  دندرک 

زا دروآ . تسدـب  ناوت  یم  یناهفـصا  جرفلاوبا  زا  نییبلاطلا  لتاقم  دـننام  خـیرات  ياـهباتک  زا  ار  هنیمز  نیا  رد  ـتـر  ـش تا بـیـ ـ عـال ـ طا دوب ...
يراکادـفو رب  ـ ــص هار  ـن  یا ردو  هدادـن  تـسد  زا  ار  تـیب  لـها  يـالو  هـک  كدـنا  یهورگ  دـندش , میــسقت  تمــسق  ود  هـب  مدرم  ور  ـنـ یا

ماما دیامرف  یم  ابیز  هچ  دنتخورف .  نیطالس  يایند  هب  اردو  نیدو خـ هدش  میلـست  داد  یم  لیکـشت  ار  مدرم  مومع  هک  رگید  هورگو  , دندومن
ایند مدرم  نونایدـلا :  لق  ءالبلاب  اوصحم  اذاف   , مهـشیاعم ترد  اـم  هنوطوحی  مهتنـسلا ,  یلع  قعل  نیدـلاو  ایندـلا  دـیبع  ساـنلا   (: ع  ) نیـسح

يراتفرگ یعون  اب  هاگره  یلو  دنخرچ , یم  نید  فارطا  رد  تسا  نیمات  اهنآ  یگدنز  هک  یتقو  ات  تسا ,  اهنابزرس  رب  اهن  ـن تـ یدو دنتسرپ ,
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هک یلاح  رد  , دومن تیب  لها  هب  تبـسن  تبحم  راهظا  یعفاش  هریت ,  ياضف  نیا  رد  دوب . دنهاوخ  مک  نارادـنید  , دـنریگ رارق  شیامزآ  دروم 
يوریپ بوجوو  تیب  لها  يالو  هب  هدیقع  وا  ینعی  دوبن , هعیش  یعفاش  عقاورد  دش .  یم  عیش  ـب تـهـمـت بـه تـ جو هب مـ اهنآ  تبحم  فرص 

تیب لآ  اـی  دـیوگ : یم  یعفاـش  هک  ور  نیا  زاو  دراد . ياـج  یناـسنا  ره  لد  رد  يرطف  روط  هب  هک  هدوـب  یتـبحم  هکلب  هتـشادن  ار  ناـشیا  زا 
لوسر نادناخ  يا  هل 1 ـ  ةالـص  ـال  مکیلع  لـصی  مل  نم  مکنا  رخفلا  میظع  نم  مکیفکی  هلزنا  نآرقلا  یف  هّللا  نم  ضرف  مکبح  هّللا  لوسر 

امش رب  سک  ره  هک  سب  نیمه  امش  تمظعو  رخف  رد  2 ـ  تسا .  هدرک  لزان  نآرق  رد  ار  نآ  ادخ  هک  تسا  یهلا  هضیرف  امش  تبحم  ادخ ,
یف ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاسا  لق ال   : ) تسا ـفـه  یر ـه شـ یآ دا  ـتـنـ سا ـعـی بـه  فا ـ ـش ود بـیـت  ـن  یا تسا .  لطاب  وا  زامن  دتـسرفن , تاولص 

ار ع )   ) تیب لها  تبحم  تحارص  هب  ـه  یآ ـن  یا مناکیدزن .  هب  تبسن  تبحم  زج  مهاوخ  یمن  یشاداپ  امـش  زا  نم  وگب  (( : 383  ( )) یبرقلا
يارب عوضو  ـن مـ یا تسا !؟  هداد  رارق  تیب  لها  تبحم  رد  ار  تلاسر  شاداپ  دـنوادخ  هنوگچ  هک  دوب  بیجع  نم  يارب  دـناد .  یم  بجاو 

نـشور يا  هنومن  یعفاش  نیاو  متـسناد . ..  ار  اهنآ  هب  کسمتو  تیب  لها  تبحم  رد  ندـش  شیامزآ  شزرا  هک  هاـگنآ  اـت  دـشن  نشور  نم 
امالک تلق :  تضفرت ,  اولاق : دیوگ : یم  یعفاش  دنتخاس . ندوب  یـضفار  هب  مهتم  ار  يو  دومن , تیب  لها  هب  تبحم  مالعا  هک  نیمه  تسا , 

یضفار دنتفگ  1 ـ  دابعلا ضفرا  ینناف  اضفر  یـصولا  بح  ناک  نا  داه  ریخو  ماما  ریخ  کش  نود  تیلوت  نکل  يداـقتعا  ـالو  ینید  ضفرلا 
ـ  3 مدش .  رگتیاده  نیرتهبو  ماما  نیرتهب  یلاوم  دیدرت  نودب  نم  یلو  2 ـ  نم .  داقتعا  هن  تسا  ضفر  نم  نید  هن  ریخ , متفگ :  يا ؟  هدـش 

, دومن ع )   ) یلع هب  تبحم  راهظا  هنوگنیا  یعفاش  نوچ  متسه .  درف  نیرت  یضفار  نم  سپ  دیآ , یم  رامش  هب  ضفر  ربمایپ  یـصو  بح  رگا 
وا يادخ  یلع  دناد  یمنو  دریم  یم  یعفاش  هّللا 1  هبر  ما  هبر  یلع  يردی  سیلو  یعفاشلا  تومی  درک : ییوگدب  وا  زا  هنوگنیاارعش  زا  یکی 
رب ناراوگرزب  نآ  هب  تبحم  مالعا  زا  تسد   , نانآ هعیشو  تیب  لها  اب  ینم  ـ شد زا  هدو  ـ لآ يا  ـن فـضـ یا رد  ـعـی  فا شـ (( . 384  )) هّللا ای  تسا 

اـضیف ینم  یلا  جـیجحلا  ضاف  اذا  ارحـس  ضهانلاو  اـهفیخ  دـعاقب  فتهاو  ینم  نم  بصحملاـب  فق  اـبکار  اـی  دیارـس : یم  نینچو  هتـشادن 
یناـسک هبو  فقوتم  ینم  رازگیر  رد  هراوس ,  يا  یـضفار 1 ـ  ینا  نالقثلا  دهـشیلفدمحم  لآ  بح  اضفر  ناک  نا  ضئافلا  تارفلا  مطتلمک 

هدرک تکرح  ینم  زا  جاجح  هک  یتقو  هدرس ,  رح  ما سـ رد هـنـگـ ار  دو  ياد خـ نـ 2 ـ  هدب .  ادن  دنا  هتسشن  ای  هداتسیا  فیخ  دجسم  رد  هک 
هب ضفر  (ص )  دـمحم لآ  تـبحم  ـر  گا ـد کـه :  ــشا ـن بـ یا ياد تـو  نـ 3 ـ  بآ .  نایغط  ماگنه  رد  تارف  دور  مطـالتم  تکرح  دـننام  دـنا 

ناـشیا اـبو  هدرک  ماـیق  ع )   ) یلع هیلع  هـک  يدارفا  زین  یعفاـش  متـسه .  یـضفار  نـم  هـک  دـنهد  تداهـش  سناو  نـج  سپ  دور , یمراـمش 
نامکاح هنیـس  رد  دوب  یـسوباک  تمهت  نیاو  دنک , یم  تیبثت  وا  هرابرد  ار  ـیـع  ـش تـهـمـت تـ هلاسم ,  نیاو  دناد  یم  یغب  لهاار  دـندیگنج 

زا تیعبت  هب  هک  زور  نآ  هعماـج  هب  تبـسن  تسا  یعیـشت  یعفاـش  عیـشت  هک  دوـش  یم  صخـشم  قـیقحتو  یـسررب  زا  سپ  یلو  ناـمز .  نآ 
يوریپ زا  ار  هعماج  نآ  رگا  ـالاو  هدـش ,  عیـشت  هب  مهتم  یعفاـش  ور  ـن  یا زا  دوب . ع )   ) تیب لـها  هب  تبـسن  ینمـشدرد  قرغ  دوخ  نیطـالس 

سپ دشاب .  اهنآ  ور  هلابند  هک  رهو  جراوخ  رگم  تفای ,  میهاوخن  تیب  لها  هب  تبسن  ینمشد  چیه  مین ,  ادج کـ اهنآ  ياهتـسایسو  نامکاح 
هکنآ نودب  دوب  تیب  ـل  ها راد  ـتـ سود زین  یعفاش  اذلو  هدرکذوفن  دشاب  هدشن  تسایس  میلـست  هک  یناملـسم  ره  لد  رد  تی  ـل بـ ها مـحـبـت 

ار دندوب  اهشزرا  نیا  يوگلا  هک  تیب  لها  هتشاد ,  تسودار  ـهـا  ـشزراو لوصا  هک  ره  اریز  تسا ,  دایز  هلاسم  ود  نیا  فالتخا  . دشاب هعیش 
رظن رد  ار  قادرج  جرج  یحیسم  هدنـسیون  تسا  یفاک   , تسا دایز  بلطم  نیا  رب  دهاش  دشابن .  ناملـسم  هک  دنچ  ره  دراد , یم  تسود  زین 

ایو تسا . ..  هدرک  یفر  تافـص مـعـ نیرت  میظع  ابار  ناـشیاو  هدومن  فیلاـت  ع )   ) یلع ماـما  هراـبرد  يدـلج  جـنپ  يا  هعوسوم  هک  میریگب 
یناتک نامیلـس  هدنـسیون ,  نیا  دـسیون .  یمدـم  ـر فـی غـ تو همطاف  مان  هب  یباتک  (ع )  ارهز همطاـف  هرهاـط  هقیدـص  هراـبرد  رگید  هدنـسیون 
هرابرد یحیـسم  کی  ار  دراد  تیب  رازه  جـنپ  هک  ناهج  هدیـصق  نیرت  ینالوط  نینچمه  تسا .  سارتمو  ساربن  یلع  مامالا  باتک  بحاـص 

یبا نب  یلع  ماما  لیا  رد فـضـ یحیسم  کی  زین  ار  نآو  هتشاد  تیب  رازه  هس  هدیصق  نیمودو  تسا  هدور  ـ ـس  ( ع  ) ـب لا ـی طـ با یلع بـن  ماما 
زا کی  چیه  یلو  تسا . ..  هدـش  هدورـس  تیب  رازه  رد  ع )   ) یلع ماما  هرابرد  یحیـسم  کی  زا  مه  موس  هدیـصقو  هدورـس . ..  ع )   ) بلاط

هبئاش یبو  لماک  يوریپو  تالاوم  زا  تسا  ترابع  یعقاو  تبح  هدو بـلـکـه مـ یفاـک نـبـ تبحم  فرـص  اریز  تسین ,  عیـشت  رب  لـیلد  اـهنیا 
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نا هتعطال  اقداص  کبح  ناـک  ول  دـیوگ : یم  رعاـش  هک  هنوگناـمه  ناـنآ ,  زا  مالـسا  ماـکحاو  نید  فراـعم  نتفرگو  تیب  لـها  هب  تبـسن 
ار وا  دـشاب , هتـشاد  ار  یـسک  تبحم  هک  ره  يدرک ,  یم  تعاـطا  ار  وا  يدوب ,  وگتـسار  دوخ  تبحم  رد  رگا  عـیطم 1  بحی  نمل  بحملا 

دادغب رد  روهـشم  ربخ  قبط  يرجه .  لاس 164  دـلوتم  لاله .  نب  لبنح  نب  دـمح  ـمـد بـن مـ حا لبنح :  نب  دـمحا  ماما  دـنک . یم  تعاطا 
رد وا  تسا .  هدرک  گرزب  ار  وا  شردامو  هدوب  میتی  ردـپ  هیحاـن  زا  دـم  ـ حا ـت .  ـسا هد  ـ ـشد ـ لو ور مـتـ رد مـ ـعـیـف تـر  ـض ير  رباـنبو خـبـ

لیـصحت هب  ـپـس  ـس ـد , ناو بر خـ تا عـ ـیـ بداو نآر  تءارق قـ ادتبا  دروآ .  ملع  لیـصحت  هب  ور  يرجه  لاس 179  رد  ینعی  یگلاس  هدزناـپ 
رـضحم زا  رتشیبای  لاس  هس  تدم  دمحا  هک  تسا  يرجه  لاس 183  يافوتم  یملسری  ـ ـش نب بـ ماشه  وا  داتـسا  نیلوا  تخادرپ .  ثیدح  ملع 
دیتاسا رضحمردو  هدرک  رفس  ثیدح  لیصحت  يارب  قارعو  ماش  نمی ,  هنیدم ,   , هرصب هفوک ,  هکم ,  هب  سپ  سـ ـت .  ـسا هدر  هدافتـسا کـ وا 

ار یعفاش  اه  یلبنح  هک  تسا  نیا  بیجع  دـشاب .  یم  یعفاش  اهنآ  نیرتمهمو  تسین ,  نانآ  مان  ندرب  هب  يزاین  هک  هدومن  لیـصحت  یفلتخم 
 , ير لاس 261 هـجـ يافوتم  مرثا  هب  فورعم  یناه  نب  دمحم  نب  دمحا  هلمج  زا  دراد  یناوارف  نادرگاش  دم  ـ حا دـنناد . یم  دـمحا  درگاش 

ثیدح شردپ  زا  هک  يرجه  لاس 290  يافوتم  لبنح  نب  دمحا  نب  هّللادبعو  تسا  وا  نادنزرف  نیرتگرزب  هک  لبنح  نب  دـمحا  ـح بـن  لا صـ
 : تسا هدرک  لقن 

دمحا راثآو  اهباتک  زا 

رامـش رد  هک  تسا  ییاـهباتک  ياراد  وا  هکلب  دور  رامـش  هبوا  یهقف  بهذـم  ساـسا  ناوـنع  هب  هک  هدرکن  فیلاـت  هـقف  رد  یباـت  ـمـد کـ حا
هدوب ثیدح  باتک  اهنت  اهباتک  نیا  هک  زامن  رد  یکچوک  هلا  ـ ـسر هریغـصلا و  کسانملا  هریبکلا ,  کسانملا  دـننام  هدوب  یهقف  تاعوضوم 
يارو عـیرفت  لـماش  ياـهباتک  هب  يا  هقـالع  وا  هک  تسا  فورعم  (( . 385  )) تسا هتخادرپ  نآ  تاعوضوم  حیـضوتو  حرـش  هب  وا  دـنچ  ره 
هدـمآ کلام  ای  یعفاش  نایفـس ,  قاحـسا ,  ياه  هتـشونای  دـیبع , یبا  يا  ـهـ با رد کـتـ ـچـه  نآ بـه  تفگ :  دیعـس  نب  نامثع  هب  يزور  . درادـن

نیا زاو  هدوب  ثیدح  رازه  لهچ  لماش  هک  تسا  وا  دنـسم  ثیدح  رد  شتافیلات  نیرتروهـش  زا مـ بایرد .  ار  لصا  هکلب   , نکن هجوت  تسا 
: دیو ـی گـ مد ـنـ ـسر وا مـی پـ زا  یثیدح  هرابرد  یتقو  هدرک ,  قیثو  ار تـ دو  ـنـد خـ ـس ـمـد مـ حا ـت .  ـسا يرار  ـث تـکـ ید راز حـ هد هـ نایم 

نآ ياهتیاورزا  یضعب  هتفریذپن ,  ار  وا  دنسم  ظافح  زا  يرایسب  یلو  دشاب .  یمن  تجح  تسین  رگا  هن ,  ای  دراد  دوجو  دنـسم  رد  ایآ  دینیبب 
 . تسین ثحب  نیا  لاجم  اجنیا  رد  هتبلا  دراد , دوجو  نآ  رد  یلعج  ياهتیاور  هک  دنا  هتشاد  مالعا  تحارص  هبو  هتسناد ,  تسردان  ار 

لبنح نب  دمحا  يراتفرگ 

يراتفرگ نیا  دش .  وا  ریگنماد  نآرق  قلخ  مدع  هرابرد  شنخس  ببسب  هک  تسا  یتالکشم  لبنح ,  نب  دمحا  یگدنز  رد  لوحت  نیرتم  مـهـ
دوب ملاعو  ملکتم  يدرم  وا  دنـشاب .  نآرق  ندوب  قول  لئا بـه مـخـ هک قـ درک  یم  راداو  روز  هب  ار  مدرم  نومام  دـش .  زاغآ  نوماـم  ناـمز  زا 

 : تسا هدمآ  روشنم  نیا  رد  دننک .  ناحتما  ار  مدرم  نآرق  قلخ  هرابرد  هک  درک  رما  ار  نانآ  هداتـسر ,  دوخ فـ نارادنامرف  مامت  هب  يروشنمو 
تـسا هدش  راد  ربخ  نینمؤملاری  ـ ما دنک . لمع  قح  ساسارب  تیعر  نایم  ردو  هتـشاداپ  ربو  ظفح  ار  نید  تسا  بجاو  نیملـسم  رب خـلـیـفـه 
ناهربو رون  زا  يرادروخرب  هنو  یهلا  تیادـهو  داشرا  هن  تریـص ,  ـ بو یهاگآ  هن  هک  نیئاپ ,  حطـس  دارفا  مومعو  هعماج  نادان  تیرثکا  هک 

هب نامیاو  دیحوت  نید ,  تقیقح  هرابردو  هدوب ,  انـشآانو  لهاج  دنوادخ  تخانـش  هب  تبـسن  دنـشا , ینیمزرـسو بـ راید  رهرد  دنراد  شناد 
هک هنوگنآ  ار  ادخ  ردق  هن  اهنآ  دنا , هدنام  بقع  یهلا  عابتالا  بجاو  هارو  يداقتعا  لئاسم  نیرتحـضاو  زاو  هدرب ,  رـسب  یهارم  رد گـ ادـخ 

ناشلقعو فیعـض  اهنآ  يار  اریز  دنا , هدیمهفار  شق  ـلـ خو وا  نایم  قرف  هنو  هتـشاد  یحیحـص  تفرعم  وا  هرابرد  هنو  هتـسناد  تسا  هتـسیاش 
دقتعم یگمهو  هتـسناد  یکی  تسا ,  هدرک  لزان  هک  ینآرق  اب  ار  یلاعتو  كرابت  دنواد  اهنآ خـ دـنرادن , ربدـتو  رکفت  تردـقو  هدوب  صقان 

, دش زاغآ  نآرق  قلخ  زیگنارب  بوشآ  هلاسم  ـنـجـا  یا زا  (( . 386  ... )) تسا هدیرفاین  ار  نآ  دنوادخو  هدوب  یلزاو  میدق  نآرق  هک  دنا  هدـش 
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ندرک ناـحتما  رد  مصتعم  تفر  اـیند  زا  نوماـموا  ناـحتما  زا  لـبق  اریز  داـتفا  هج  ـکـنـ ـشو ناـحتما  ماد  هب  مصتعم  ناـمزرد  لـبنح  نبا  یلو 
تشک دهاوخن  ریشمش  اب  ار  دمحا  هک  درک  دایدنگوس  مصتعم  دیسر , زین  لبنح  نب  دمحا  تبون  هک  یتقو  دوب , دیدشرای  مدرم بـسـ لیلذتو 

هـس تدم  هب  بیترت  نیدب  دنیبن .  يرونال  ـ ـصا داد کـه  دهاوخ  رارق  یکیرات  ياج  رد  ار  واو  دز . .. دهاوخ  کتک  یپرد  یپ  ار  يو  هکلب  , 
یتقو تفریذپن .  زگرهو  هدنام  یقاب  دوخ  لوق  رب  وا  یلو  دوش  هفیلخ  مکح  میلـست  دیاش  ات  دندروآ  یم  هرظانم  يارب  هنازور  ار  دـمحا  زور 

اریز ـت ,  فا همادا نـیـ هجنکش  نیا  یلودندز  قالش  هبرض  ار 38  دمحا  اهنآ  دننزب , قال  ار بـا شـ يو  داد  رو  ـتـ سد ـد, ـش دیماان  وا  زا  مصتعم 
نامرهق کی  دـمحا  زا  ات  دوب  ـی  فا راد کـ نیا مـقـ ایآ  تسا ,  بجعت  بجوم  هلاسم  نیاو  درک  رداـص  ار  لـبنح  نبا  يدازآ  روتـسد  مصتعم 

همادا هجنکـش  نیا  ارچ  یهگناو  دـندرک !؟  ربصو  هدـش  هجنکـش  وا  زا  شی  هک بـ تسا  يدارفادـهاش  خـیرات  هک  یلاح  رد  دزاسب , یخیرات 
دنتـساوخو هدرک  عامتجا  ناطلـس  خاک  ربارب  رد  مدرم  هک  دـنا  هتفگ  اه  یـضعب  تفریذـپار ؟  ناطلـس  لوقو  هدرک  عوضخ  وا  ایآ  تفاین ! ؟ 

تردـق هب  فورعم  وا  اریز  تسین ,  راـگزاس  مصتع  ـخ مـ یرا ـن خـبـر بـا تـ یا ـی  لو داد ,... ار  وا  يدازآ  رو  ـتـ ـسد مصتعم  اذـلو  دـننک  هلمح 
دمحا ناوریپ  اـهنآ  ـا  یآ ـد , ؟  ندو یناـسک بـ هچ  مدرم  نآ  یهگناو   , تشادـن یـساره  ماوع  بضغ  زاو  هدوـب  تلود  تمظعو  هدارا  توـق  ,
جورخ دمحا  دندوب , وا  وریپ  اعقاو  رگاو  دشاب , هتـشاد  یناوریپ  نین  ات چـ هدوبن  روهـشمو  فورعم  يراتفرگ  نیا  زا  لبق  دمحا  یلو  !؟  دـندوب
میلستو هفیلخ  رما  هب  تبـسن  دمحا  شریذپ  يدازآ  نیا  ببـس  ارها  ظـ تسین .  هدننک  عناق  ببـس  نیا  سپ  دوب !... هدرک  میرحت  ار  ناطلـسرب 

نینچ مـی يراتفرگ  نیا  ناتساد  لقن  زا  سپ  ثیدح  ـل  ها با بـه  دو خـطـ ـه خـ لا ـ سر رد  ـظ  حا هنوگنامه کـه جـ تسا ,  وا  يار  لباقم  رد 
رب نآرق  قلخ  هب  وا  رارقا  رگا  سپ  كرـش ,  راید  رد  رگم  تسین  زیاـج  هیقت  تفگ :  یم  لـبنح  نب  دـمحا  ینعی  امـش  بحاـص  نیاو  : دـیوگ

ساسا ربو  حیحـص  وا  رارقا  نیا  رگاو  تسا ,  هدومن  ـب  یذ ار تـکـ دوخ  وا  اذـلو  هدـش  عقاو  مالـسا  راید  رد  هیقت  نیا  هک  هدوب ,  هیقت  ساسا 
, دوب هدروخن  زین  يدایز  قالشو  هدیدن  دوخرـس  رب  يریـشمش  وا  هکنیا  رب  هوالع  ـت ,  ـسا ـمـا  ـش اب  وا  هنو  وا  اب  امـش  هن  سپ  تسا  تقیقح 
 , هتفرگ رارق  راشف  تح  یسلجم تـ رد  هندمحا  دومن .  رارقا  راب  نیدنچو  هدرک  تفایرد  دیدش  ریغو  رگیدکی  زا  هلصا  ـه بـا فـ بر یس ضـ اهنت 
اب نخـس  نیرت  مرن  اب  هکلب  دندوب , هدناسر  ار تـ وا  ـد  ید تدش تـهـ زا  هنو  هدومن  ینیگنـس  وا  رب  نهآ  هن  دوب , هدـننک  دـیما  ان  وا  تیعـضو  هن 

هدرک راتفر  ملح  اب  اهنآ  هدوب ,  نانآ  هب  هجوت  یب  واو  هدرک ,  دروخرب  نیگنـس  اهنآ  داد , یم  ار  اهباوج  نیرت  نشخ  واو  هدومن  هرظاـنم  يو 
نآرق هکنیا  هب  لـبنح  نبدـمحا  فارتـعا  هراـبرد  ظـحاج  نخـس  دوخ  خـیرات  رد  یبوقعی  نینچم  هـ (( . 387  )) تـفر یم  رد  هروــک  زا  واو 

تـسدب ار  یم  مـن عـلـ تفگ :  دـمحا  درک , ناحتما  نآرق  قلخ  هرابرد  ار  لـبنح  نب  دـمحا   , مصتعم دـیوگ : یم  هدروآ ,  ار  تسا  قولخم 
دنچو قاحـسا  نب  نمحرلادـبع  دـندروآ , وا  اب  هرظانم  يارب  ار  اهقف  هاگنآ  مناد ,  یمن  نآ  هرابرد  ار  امـش  راتفگ  زا  يزیچ  یلو  ما ,  هدروآ 
هاگنآ , دندز قالـش  هبرـض  دنچ  ار  وا  سپـس  دشن , تسا  قولخم  نآرق  هک  ـنـ یا لو  هب قـبـ رـضاح  وا  یلو  دندرک . .. هرظانم  يو  اب  رگید  نت 
یملع نیا  ایآ  تفگ :  قاحسا  مداد ,  هزاجا  تفگ :  مزادرپب ,  هرظانم  هبوا  اب  نم  دیهد  هزاجا  نینمؤملاریما ,  ای  تفگ :  میهاربا  نب  قاحـسا 

قاحـسا ما .  هتفرگ  دای  نارگید  زا  تفگ :  دـمحا  يا !؟  هتفرگدای  نارگید  زا  ای  هدرک  لزان  وت  يارب  ار  نآ  یکلم  يا ,  هدروآ  تسدـب  هک 
کی سپ  تفگ :  قاحـسا  ما .  هتفرگ  دای  يرگید  زا  سپ  یکی  تفگ :  مهاب ؟  ار  همه  ای  يا  هدروآ  تسدـب  يرگید  زا  سپ  یکی  تفگ : 

نآ زا  مه  نیا  سپ  تفگ :  قاحسا  ما .  هتفرگن  دای  ار  نآ  هک  تسا  هدنام  يزیچ  تفگ :  دمحا  يا .  هتفرگن  دای  ار  نآ  هک  تسا  هدنام  زیچ 
تفگ قاحسا  متسه .  نینمؤملاریما  لوق  هب  لئاق  مه  نم  سپ  تفگ :  دمحا  داد . دای  وت  هب  ار  نآ  نینمؤملاریماو  هتفرگن  دای  هک  تسا  هلمج 

(( . 388  )) دندرک هناور  لزنم  هبو  دـنداد  تعلخ  يو  هبو  هتفرگ ,  وا  رب  دـهاش  هاگنآ  نآرق .  قلخ  رد  تفگ :  دـمحا  نآرق ؟  قلخ  هرابرد  : 
يارب یغیلبت  ات  هتخاس  اه  ناتـسادو  اه  هناسفا  نآ  زا  اه  یلبنحو   , تسا یگتخاس  دشاب  هتـشاد  تقیقح  هکنآ  زا  لا پـیـش  ـن جـنـجـ یا پـس 

. دوب دهاوخن  نآ  نامرهق  لبنح  نبا  هاگ  چیه  دوش , یسررب  تیعقاو  ساسا  رب  هلاسم  نیا  رگا  الاو  دشاب .  لبنح  نب  دمحا  تماما 

دنا هدنام  یکیرات  رد  هک  ینانامرهق 
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ـحـمـد مو ـن مـعـیـن  با ـت .  ـسا سنا  نب  کلام  درگاشو  هدوب  املعزا  دش , هتـشک  يرجه  لاس 231  رد  هک  یعازخ ,  رـصن  نب  دم  ـ حا ( 1)
ادخ نخـس  تف :  گـ تسیچ ؟  نآرق  هرابرد  وت  رظن  دیـسرپ : هدرک  ناحتما  ار  وا  یـسابع  قثاو  يزور  دـنا , هدرک  تیاور  وا  زا  فسو  بـن یـ

تمایق زوررد  ادخ  مسجت  هرابرد  ـت .  فر ـ یذ وا نـپـ یلو  تسا ,  قولخم  نآرق  دیوگب  هک  دنک  راداو  ار  وا  درک  یعـس  قثاو  تسین .  قولخم 
هک هنوگناـمه  دوش  یم  هدـید  دـنوادخ  اـیآ  وت , رب  ياو  تفگ :  قثاو  درک .  ثیدـح نـقـل  شا  هراـبردو  هدرک  لوـبق  ار  نآ  دیـسرپ , وا  زا 
هد ـ ـش رفاک  يدرک  فیـصوت  هک  یئادخ  نیا  اب  وت  دوش , یم  روصحمرظان  ياربو  هتفرگر  رد بـ ار  وا  ـی  نا ـکـ مو هدش ,  هدید  دودحم  ماسجا 
 : تفگ قثاو  دندروآ , دوب  هما  ـمـصـ ـص شمان  هک  ار  يریـشمشداد  روتـسد  هفیلخو  درک , رارـصا  دوخ  يار  رب  ـی  عاز ـمـد خـ حا ـی  لو  , يا

یمن تفگ  وا  هک  یتافـص  ابو  هدـیتسرپن  ار  نآ  اـم  هک  دـنک  یم  تداـبع  ار  ییادـخ  هک  رفاـک , نیا  نتـشک  هب  تبـسن  مراد  باوثدـیما  نم 
رهش یقرـش  بناج  رد  يزور  دنچو  هدرب  دادغب  هب  ار  وا  رـس  داد  روتـسدو  دز , ار  وا  ندر  ـ گو ـتـه  فر تسدب گـ ارریـشمش  سپـس  میـسانش . 

: دوب نینچ  ذغاک  نآ  نومضم  دش . هداد  رارق  وا  رـس  يور  هک  تشون  يذغاک  قثاو  دندومن .  نازیوآ  یبرغ  بناج  رد  يزور  دنچ  سپـسو 
وا یلو  دوش , هیبشت  مدـعو  نآرق  قلخ  هب  لئاق  هک  تساوخ  وازا  قثاو  نوراـه  ماـما  ادـخ  هدـنب  تسا .  کـلام  نب  رـصن  نب  دـمحا  رـس  نیا 

هماداو یعفاـش  درگاـش  یطیوـب ,  یی  ـف بـن یـحـ ــسو یـ ( 2 (( . ) 389  )) داتــسرف شتآ  هـب  رتدوز  ار  وا  دـنوادخو  دوـمن  داـنعو  هتفریذـپن 
نآرق دـیوگب  هک  دـندرک  شناحتما  اجنآ  رد  دـندربدادغب .  هب  رـصم  زاو  هتـسب  نهآ  ـجـیـر  نز لطر  لـهچ  رد  ار  وا  وا .  سرد  هقلح  د

ـن یا رد  ـی  هور هک گـ دننادب  دعب  ماوقا  ات  مریم  یم  دوخ  ریجنزو  لغ  نیا  رد  دنگوس , ادـخ  هب  تفگ :  هتفریذ ,  وا نـپـ ـی  لو تسا ,  قولخم 
هکنآ ات  درک  رارـصا  دوخ  هدیقع  رب  نانچمه  وا  تفگ .  مهاوخن  يزیچ  تسار  نخـس  زج  مدش  دراو  قثاووا  رب  رگاو  دندرم , ریجنز  رد  هار 
دمحا زا  رتراوتـساو  رت  مکحم  یگمهو  تسین  اهنآ  مان  رکذ  لاـجم  هک  دـندوب  زین  يرگید  دار  ـ فا . .... درم نادـنز  رد  يرجه  لاس 232  رد 

وا ياه  ینامرهق  نیرتگرزب  زا  ار  نآو  هتـسناد  لـبنح  نب  دـمحا  صوصخم  ار  يراـتفرگ  نی  ـت کـه چـنـ ـسا ـه  نا ـمـ لا ـن ظـ یا پـس  دـندوب ,
. درک فارتعاو  عوضخ  مصتعم  ربارب  رد  میدید  هک  هنوگنامهاریز  دوبن , نینچ  الصا  وا  هک  یلاح  رد  مینک ,  یقلت 

لکوتم دهع  رد  دمحا 

هرابرد ار  اهنآ  دومن , بوکر  ـ ـس ار  هلزتعمو  برقم  ار  ثیدح  لها   , قثاوو مصتعم  نومام ,  نامز  سکع  هب  دیـسر  تردـق  هب  لکوتم  یتقو 
دوخ هتساوخ  هب  ثیدح  لها  تروص  نیدبو  دناسر , یم  لتق  هبو  هجنکـش  ار  يو  دوب  نآرق  قلخ  هب  لئاق  هک  ره  دومن , ناحتما  نآرق  قلخ 
یم نیما  دـمحا  دـنریگب . هلزتعم  زا  تدـش  هب  ار  دوخ  ماقتنا  دنتـسناوت  نانآ  دندیـسر , يدـنلب  هاگیاج  هبو  تفر ,  الاب  اـهنآ  هزاوآ   , هدیـسر

هتـشاذ را گـ ار کـنـ نآر  لو بـه خـلـق قـ اذ قـ لـ دروآ , تسدـب  ار  ناگمه  دـییاتو  هتفرگ  رب  رد  ار  یمومع  راـکفا  تساوخ  لـکوتم  دـیوگ :
, دوب لـبنح  نب  دـمحا  نآ  زا  لـکوتم  هب  برقت  رد  مهـس  نیرتش  بـیـ (( . 390  )) درک يرای  ار  نیثدـحمو  لیطعت  ار  اه  همکاـحمو  اـهناحتما  ,

هیصوت ارما  هب  لکوتم  دندیسر , لتق  هب  بوشآ  نیا  نانامرهق  هک  ـ نآ زا  پـس  در , رد بـ ـم بـه  لا نا سـ نآرق جـ يراتفرگ  هیـضق  زا  وا  اهنتاریز 
داد یم  وا  هب  قوقح  مهرد  رازه  راهچ  هنایهامو  هداد  رارقدمحا  يارب  ار  اه  هزیاج  نیرتهب  وا  دننک .  مارتحاو  ریدـقت  ار  دـمحا  هکدومن  مـی 
وا يوس  هب  فارـشاو  نایعا  ـتـی ,  مو لا حـکـ ـ جر  , هد ـ ـش وا  ور  هلابند  يدایز  مدرم  هدومن ,  دوعـص  دمحا  هراتـس  هلیـسو  نیدـب  (( . 391 ))

, دومن ینابیتشپو  دـییات  ار  تلود  هداد ,  لکوتم  زا  تعاطا  بوجوو  تماما  تفالخ ,  یتسرد  هب  يوتف  دـمحا  لـباقم  ردو  دـندروآ .  يور 
هلاسر رد یـک  ـمـد  حا قساف .  هچ  دـشاب  نمؤم  هچ  تسا  مکاح  زا  تعاطا  موزل  هب  لئاق  وا  اریز  درادـن  بجعت  ياـج  دـمحا  زا  راـک  نیاو 

ار وا  مدرمو  هدیـسر  تفالخ  هب  هک  رهو  قساـف ,  هچ  دنـشاب  نمؤم  هچ  نینمؤملاریماو ,  همئا  زا  يربناـمرفو  تعاـطا  دـیوگ : یم  نینچ  دوخ 
ندیگنجو تسا  بجاو  اهنیا  مامت  زا  تعاطا  تفرگ ,  ار  نینمؤملاریما  مانو  طلسم  ـهـا  نآر ریشمش بـ روز  اب  هکنآ  ای  دندرک , دییاتو  هتفریذپ 

اب ینامرفانو  تفلاخم  قح  سک  چیهو  هدوب  همئا  نیا  تسدـب  دودـح  يارجا  تسا .  حیحـص  تمایق  زور  ات  قساف  ای  نمؤم  ءارما  باکر  رد 
زیاج یم  ـ کا ره حـ ایو  وا  رـس  تشپ  هعمج  زامن  قساف .  هچ  دنـشاب  نمؤم  هچ  تسا  يزجمو  زیاج  اهنآ  هب  تاقدص  تخادرپ  درادن . ار  اهنآ 
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همئا زا  یکی  هیلع  یـس  ـر کـ گا تسا .  هدومن  تفلاخم  تنـس  ابو  كرت  ار  رابخا  هدیرفآ ,  تعدـب  دـناوخب  هرابود  ار  شزامن  هک  رهو  هدوب 
 , هتفر رامش  هب  یغای  دنک , مایقدنا  هدرک  رارقا  وا  تفالخ  رب  روزاب , هچ  تیاضر  اب  هچ  نکمم ,  وحنره  هبو  لوبق  ار  يو  مدرم  هک  نیملـسم 
رد باتک  نیم  رد هـ هر  ـ هز ـو  با (( . 392  )) تسا هدرم  تیلهاج  نامز  رد  ایوگ  دریمب  تلاح  نیارد  رگاو  تسا ,  هّللا  لوسر  راثآ  فلاخمو 

هدیـسر تردق  هب  هک  تسا  یـسک  تماما  تحـص  هرابرد  نآو  تسا  گنهامه  اهقف  ریاس  اب  هکدراد  يرظن  دمحا  دیوگ : یم  هحفص 522 
ره دسرب  تردق  هب  هکره  دیوگ  یم  وا  دراد , زین  نیا  زا  شیب  يرظن  دمحا  هکلب  دـنا , هتفریذـپار  وا  مدرم  اذـلو  هدرک  تموکح  یبوخ  هبو 

نیـسح هک  دندقتعم  اه  یباهوو  اه  یفلـس  زا  وا  ناوریپ  مینیب  یم  ور  نیا  زا  دوشن . اپرب  بوشآات  دومن  تعاطا  يو  زا  دیاب  دشاب  قساف  دنچ 
 , ما هدینـشدوخ  شوگ  اب  ار  رظن  نیا  نم  تسا .  هدرک  مایق  دوخ  نامز  ماما  هیلع  اریز  تشک  یم  ار  وا  دیاب  دـیزیو  هدوب  یغای  ع )   ) یلع نب 

جور دو خـ نا خـ ـ مز ما  ـ ما نیـسح عـلـیـه  تفگ :  یمو  درک  یم  عافد  دیزیزا  ورین  مامت  ابو  هدومن  ثحب  نم  اب  هراب  نیا  رد  ـهـا  نآ زا  یـکـی 
ربارب رد  لبنح  نب  دـمحا  دـناشک .  یم  اجک  هب  ار  ناسنا   , ناگتـشذگ زا  هناروکروک  دـیلقت  دـینیبب  لاـح  دـش .  یم  ـتـه  ـش ـد کـ یا ـ بو هدر  کـ
دیلقت نیا  زا  ـر  گا میئامن !؟  زواـجتو  ملظ  هب  مهتمار  نیـسحو  هدرک  لـمع  وا  ياوتف  هبو  لوبق  ار  وا  لوق  هک  دراد  یـشزرا  هچ  ع )   ) نیـسح

یم دنواد  .خـ دو ـیـم بـ هاو ـکـتـر خـ یدز ـه حـق نـ بو هدوب  نیا  زا  رتهب  ام  عضو  میدومنربدـت ,  نآرق  تایآ  ردو  میدیـشک  تسد  هناروکروک 
. دیسر دهاوخ  امـش  هب  شتآ  هک  دینکن  دنا  هدرک  ملظ  هک  یناسک  رب  هیکت  (( : 393 ( )) رانلا مکسمتف  اوملظ  نیذلا  یلا  اونکرت  الو  : ) دیامرف

دای زا  ار  شبلق  اـم  ـی کـه  ـس کـ (( : 394 ( )) اطرف هرما  ناکو  هاوه  عبتاو  اـنرکذ  نع  هبلق  اـنلفغا  نم  عطت  ـالو  : ) دـیامرف یم  يرگید  هیآ  رد 
ادخ رگ  ـ ید يا  رد جـ نکن .  تعاطا  یسک  نینچ  زا  درک , یمطارفا  شراک  ردو  هتفر  شیوخ  سفن  ياوه  لابند  هب  واو  میتخاس  لفاغ  دوخ 

(( 396  ( )) نیفرـسملا رما  اوـعیطت  ـالو   ) نـینچمهو نـکن ,  تعاـطا  ناگدـننک  بیذـکت  زا  (( : 395  ( )) نیبذـکملا عطت  ـالف  : ) دـیامرف یم 
هیما ینب  ملاظ  ماکح  هک  دندرک  یتایاور  هب  دانتـساو  هدنادرگرب  ور  نآرق  زا  اه  ـ نآ ـی  لو دینکن . .. . تعاطا  ار  ناگدننک  فارـسا  روتـسدو  :

حیحص ثیداحااهنآ  ياجبو  هدرک  در  ار  ثیداحا  نیا  تیب  لها  لباقم ,  ردو  دنا  هدرک  لعج  غورد  هب  ار  اهنآ  دوخ  تن  تیبثت سـلـطـ يارب 
 . تسا ادخ  تیصعم  هب  یـضار  دشاب , ملاظ  ءاقب  هب  یـضار  هک  ره  دیامرف : یم  ع )   ) قداص ماما  دندومن . نایب  مالـسا  حورو  نآرق  قفاومو 

تعاـطا  , ـلـیـم ـس هب تـ دـقتعم  هک  ره  اریز  تسا ,  مکحم  یلقع  لـیلد  ـع یـک  قاورد ـت ,  ـسا ـث  ید ـنـکـه یـک حـ یا زا  اد  راـتفگ جـ نـیا 
هّللا لزنا  امب  مکحی  مل  نمو  : ) دیا ـ مر ـد مـی فـ نواد خـ دوش . ادخ  رما  تیصعم  هک  تسا  هدش  یـضار  عقاو  رد  تسا ,  ملاظ  هیلع  مایق  مدعو 

نیقـساف  ... نیملاظ  ... نیرفاک ءزج  دـنک , ادـخ  رما  فالخرب  مکح  هک  ره  (( : 397  ( )) نوقـسافلا  .... نوملاظلا  .... نورفاکلا مه  کئلوءاف 
یم ع )   ) نیـسح ماما  هک  یماگنه  اذـلو  هتـشاد  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  رب  تلالد  هک  تسا  یتایاورو  تایآ  نآ ,  رب  فاض  مـ تسا . 

هک , دـنیبب ار  یملاظ  ناطلـس  هک  ره  دـیامرف : یم  ص )   ) هّللا لوسر  مدر ,  يا مـ دومرف : دـنک  مایق  دـیزی  دوخ  ناـمز  توغاـط  هیلع  تساوخ 
تسردا ادخ نـ ناگدنب  هب  تبسن  وا  راتفرو  هدومن  تفلاخم  هّللا  لو  ـ سر بـا سـنـت  ـکـسـتـه ,  ـش ار  اد  عـهـد خـ هدرک ,  لالح  ار  ادخ  مارح 

نآ هک  دهد  رارق  باذـع  زا  یهاگ  ـ یا رد جـ ار  وا  هک  تسا  ادـخرب  دـنکن , دروخ  رب  نابز  ای  تسد  اب  ملاظ  نآ  هیلع  یلو  تسا ,  هنانمـشدو 
ار داسف  اهنآ  دـنا .  هدرک  كرت  ار  نمحر  دـنوادخ  زا  تعاطاو  هدوم  ناطیـش نـ زا  تعاطا  موق  نیا  هک  دـینادب  لاـح  درب .  دـهاوخار  ملاـظ 
زا یلوا  نمو  دـنا , هدرک  مارح  ار  ادـخ  لالحو  لـالحار  ادـخ  مارح  فرـص ,  ار تـ لا  ـمـ لا دـمآ بـیـت  رد  لـیطعت ,  ار  ادـخ  دودـح   , ینلع
يا همئا  اهنآ  ياجبو  هدرک  اهر  ار  تیب  لـها  همئا  هک  یناـسک  هراـبرد  میئو  ـی مـا چـه بـگـ لو (( . 398  )) منک مایق  ناـنآ  هیلع  هک  منارگید 

انولضاف انءاربکوانتداس  انعطا  انا  انبر  اولاقو  : ) دیامرف یم  دنوادخ  تسا  هدرکن  اهنآ  تعاطا  هب  رما  دنواد  کـه خـ ـتـنـد , فر ـ یذ ار پـ یگتخاس 
ام اهنآ  هدرک ,  تعاطا  دوخ  ناگرزبو  اسؤر  زا  ام  اراگدرورپ , دنتفگ  (( : 399 ( )) اریبکانعل مهنعلاو  باذعلا  نم  نیفعض  مهتآ  انبر  الیبسلا 

یگرزب تیانج  هچ  هیما  ینب  نامکاح  گرزب .  ینعل  نک  نعل  ار  اهنآو  هدومن  باذـع  ربارب  ود  ار  نانآ  اراگدرورپ , دـندرب , رد  هب  هار  زا  ار 
رب یگرزب  هانگ  هچ  زین  لبنح  نبدمحاو  دـنداد . !؟ تبـسن  (ص )  ادـخ لوسر  هب  غورد  ثیداحا  هک  دـندش  بکترم  یمالـسا  تما  قح  رد 
زاب تسین  دادبتـساو  ملظ  لوبق  هب  رـضاح  هک  یمالـسا  بالقنا  لسن  يارب  ردقچ  يوتف  نیا  هدرکردا ,!؟  ـ ـص یئاوتف  نینچ  هک  هتفرگ  شود 
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رد ـد  ناو يرا نـمـی تـ ـ برد يا  هناروزم عـلـمـ نانخس  هک  تسا  يریگارف  تضهنو  یهاگآ  رصع  هک  نامز  نیا  رد  مه  نآ  تسا . !؟  هدنراد 
انئمطم دنا , هدش  هانگ  بکترم  یمالـسا  دضو  تسینو  يا کـمـ ـهـ هور هب گـ نتـسویپ  اب  هبرجت  یب  ناوج  دنچ  رگا  لاح  دتـسیاب .  نآ  ربار  بـ

 . تسا رتگرزب  فرحنم  ياملع  نآ  هانگ 

لبنح نب  دمحا  هقف 

لوا تمسق 

عمج ار  وا  هب  بوسنم  هدـنکارپ  ءارآ  شناوریپ  یلو  دـشاب .  یمن  هیقفو  هدوب  ثیدـح  درم  وا  هک  تسا  نیا  لـب  ـن حـنـ با هرا  ـ برد رو  ـهـ ـش مـ
هرابرد نینچمه  تسا ,  دایز  ياه  ضقانتو  فالتخا  ياراددمحا  یهقف  هعومجم  هک  مینیب  یم  اذلو  دـنتخاس  یهقف  یبهذـم  نآ  زاو  يروآ 

مارح دوصقم  ایآ  هدمآ ,  شیپ  رظن  فالتخا  تسین ,  راوازس   : یغبنی دننام ال  تسی  نآ مـشـخـص نـ رد  یعرـش  مکح  هک  وا  ظافلا  یـضعب 
تسود بحا :  ایو ال  دیآ  یم  مدب  هرکا :  تسین ,  مدنسپ  دروم   : ینبجعی ال  تسه ,  مدنسپ  دروم  ینبجعی :  ياه  هلمج  ایو  هورکمای .  تسا 

اب بیطخ  تسا .  هدرک  یم  رارفو  بانتجا  يوتفزا  هکلب  هدوب ,  تهاـقف  لـهاو  هی  ـت کـه فـقـ ـسا هدر  ـا نـکـ عدا دو نـیـز  ـمـد خـ حا مرادـن . 
ار وت  ادخ  تفگ :  دمحا  دیسرپ , مارحو  لالحرد  يا  هلاسم  وا  زا  یسک  مدوب ,  لبنح  نب  دمحا  دزن  تفگ :  هک  دنک  یم  لقن  یسک  زا  دنس 

سرپب نارگید  زا  دشخبب , ار  وت  ادخ  تفگ :   , میهاوخ یم  ار  وت  باوج  عقاو  رد  ام  هّللادبع ,  وبا  يا  تفگ :  وا  سرپب ,  يرگید  زا  دشخبب ,
تبـسن ام  تفگ :  یم  هک  مدینـش  دم  ـ حا زا  ـد : یو يزور مـی گـ مـ دناد . یمن  اهقف  ءزج  ار  دوخ  وا  نیاربانب  (( , 400  )) روث وبا  زا  اهقف , زا  , 

مه زابو  (( . 401  )) مهدـن ار  شباوج  درک  یلاؤس  نمزا  یـسک  رگا  ما  هتفرگ  میمـصت  نم  لئاسم  هرابرد  یلو  میدـش ,  تحار  ثیدـح  هب 
نیا تفگ :  نم  هب  لبنح  نب  دـمحا  تشگزاب ,  هکم  زا  يروباـشین )  دـهاز   ) برح نب  دـمحا  هک  دـنک  یم  لـقن  یـسک  زا  دنـس  اـب  بیطخ 
دراو ار  دوخ  دیابن  دراد  دهز  ییاعدا  نینچ  هک  یـسک  تفگ :  دنیوگ . یم  نانچو  نینچ  وا  دهز  رد  تفگ :  تسیک ؟  هدـمآ  هک  یناسارخ 
نینچ دـننام  هنوگچ  سپ  دـنیب ,  یم  دـهزاب  بساـنم  ار  نآ  هنو  هدـش  يوتف  دراو  هن  وا , کلـسم  تسا  نیا  پـس  (( . ..... 402  )) دنک يوتف 
شیپ دیوگ : یم  لبنح  نب  دمحا  درگاش  مرـشا  رکبو  ـ با دوش !؟  دیلقت  نآ  زا  يدابع  روما  رد  هک  هدوب  یهقف  بهذم  ای  هقف  ياراد  یـصخش 
ادابم دـیوگ : یم  لبنح  نب  دـمحا  مدرک .  كرت  ار  نآ  همه  مدـش  دـمحا  بحاصم  یتقو  مدرک ,  یم  ظفح  ار  اهرظن  فالتخاو  هقف  نیا  زا 

 , يراد تسد  رد  یثیدح  رگا  یتح  هدن  يوتف  دیوگ : یم  تحارص  هب  یـعـنـی  (( . 403  )) يرادن یماما  نآ  رد  هک  یهد  رظن  يا  هلاسم  رد 
هداد حـیجرت  هباحـص  لاوـقا  ناـیم  هک  تسین  يزاـین  وا  رظن  هب  انمـض  ینک .  هیکت  وا  رب  يوـتف  نیا  رد  هک  یـشاب  هتـشاد  یماـما  هکنآ  رگم 

باوج دوب  نیا  ینک .  لمع  یهاوخب  هک  مادـک  ره  رظن  هب  یناوت  یمدنتـشاد  فـالتخا  يا  هلاـسم  رد  رگا  هکلب  دومن , باـختنا  ار  نیرتهبو 
یم یهن  لاوقا  نیرتهب  لوبق  زاو  حیجرت  زا  هک  یسک  دیسرپ . هباحـص  لاوقا  نیب  حیجرت  ناکما  هرابرد  یتقو  یفریـص  نمحرلادبع  هب  دمحا 

ناوریپ زا  يرایسب  هک  نیا  لبنح ,  نب  دمحا  يارب  یهقف  بهذ  دو یـک مـ ـ جو مد  لیلد بـر عـ ناونع  هب  تسا .  داهتجا  زادرف  نیرترود  دنک 
هدرک كرت  ار  لازتعا  بهذم  یتقو  يرعـشا  نسحلا  وبا  الثم  یعفاش ؟  ای  دنا  یفنح  اهنآ  ایآ  دنراد . فالتخا  یهقف  بهذـم  رد  وا  بصعتم 

يراصنا هّللادبعو  , دوب یکلام  هک  ینالقاب  یـضاق  نینچمه  دنک .  یم  تدابع  یلبنح  هقفرب  ار  ادخ  وا  هک  تسین  مولع  هـیـچ مـ دش , یلبنحو 
هدوب یلبنح  متـسه  هدنز  ات  نم  اولبنحتی  نا  سانلل  یتیـصوف  تما  ناو  تییح  ام  یلبنح  انا  دـیوگ : یم  هک  يرجه  لاس 481  يافوتم  يروه 
يارب عضو  نیمهو  دوب  كرابم  نبا  وریپ  هقف  رد  دمحا , هب  شبصعت  مغر  یل  وا عـ دنوش . یلبنح  هک  تسا  نیا  مدرم  هب  متیـصو  مدرم  رگاو 

رد لبنح  نبا  نین  هـمـچـ هقف .  رد  هن  دـندوب  وا  هب  هتـسباو  هدـیقع  رظن  زا  اهنت  وا  هب  نیبوسنم  تسا ,  هدوب  زین  وا  دـهع  ناکیدزنو  نیرـصاعم 
ربو دـهد  یم  رارق  نایـضفارو  اه  يردـق  اه , یمه  ـف جـ یدر رد  ار  سایق  هب  نیلئاقو  هدرک  یهن  ناسحتـساو  ساـیق  يار ,  زا : دوخ  لـئاسر 

شیپ لامتحا  نیا  ور  نیا  زا  تسا .  هدـش  یلبنح  هقف  دراو  سایق  هک  دوش  یم  ـظـه  حال مـ  , نآ مغر  یلعو  دـنک  یم  هلمح  هفینحوبا  صخش 
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دوخ لـقن  رد  تسا ,  یلبنح  هقف  لـقانو  يوار  هک  يرجه  لاس 311  يافوتم   ( لالخ رکبوبا   ) نوراـه نب  دـمح  ـمـد بـن مـ حا هک  دـیآ  یم 
اردـمحا هب  بوسنم  یهقف  لئاسمو  هدوبن  نب حـنـبـل  دـمحا  نامز  رد  يو  هک  نیا  صوصخ  هب  تسا ,  هدـش  هبتـشم  وا  رب  رما  ای  هدوبن  نیما 

تمحز هب  هک  يروط  هب  هتـشاد  فالتخا  رگیدکی  اب  ادیدش  هدرک  لقنار  دمحا  لاوقا  هک  یتایاور  مینیب  یم  اذلو  تسا .  هدرک  يروآ  عمج 
 , هدوب ضیقنودض  لاوقا  ياراد  لبنح  نب  دمحا  زا  لوقنم  هقف  دیوگ : هر مـی  ـ هز ـو  با تسا .  وا  هب  طوبرم  اهنیا  مامت  هک  تفریذپ  ناوت  یم 
زا یباب  ره  ای  نایلبنح  ياه  باـتک  زا  یباـتک  ره  تسا .  وا  زا  لاوقا  نیا  ماـمت  هک  دریذـپب  دـناوت  یم  یتخـس  هب  ناـسنا  لـقع  هک  يروط  هب 

بهذ پـس مـ (( . 404  )) دنراد هن  ای  يرآ  رد  فالتخا  هلاسم ,  نیدـنچرد  هدراو  تایاور  هک  دـید  یهاوخ  یناوخب ,  ار  باتک  کی  باوبا 
اب ار  نآ  ناـیلبنح  هک  یگتخاـس  تسا  یب  ـ هذ عقاو مـ رد  تسا ,  دوجوم  زورما  هچنآو  هدوبن  صخـشم  وا  نیرـصاعم  يارب  لـبنح  نبا  یهقف 

جراخ اما  دندوب .  عیـشت  بهذم  وریپ  بلغا  دادغب  مدرم  هک  یلاح  رد  , دنا هتخاس  رـشتنمداتفا  قافتا  دادغب  رد  هک  هنوگنامه  تنوشخو  روز 
هّللادبع بـن نیدلا  قفوم  هک  یماگنه  یلو  دـندوب .  نآ  وریپ  رـصم  رد  مهدـفه  نرقرد  یکدـنا  هدـع  اهنتو  دوب  روهـشم نـ نادـنچ  دادـغب  زا 

يو دش .  رـشت  وا مـنـ ـط  ـسو ـمـد تـ حا بهذم  تفرگ  هدـهع  رب  ار  تواضق  يرجه  لاس 769  يافوتم  يزاـجح ,  کلملادـبع  نب  مـحـمـد 
نینچ ار  تیعـضو  نیا  شا  همدـقم  رد  نودـلخ  نبا  دوبن .  اه  ـنـبـلـی  حزا يرثا  دالب  رگید  رد  اما  تشاد ,  یمارگو  برقم  ار  یلبنح  ءاـهقف 

زج دوخ  بهذم  رـشن  يار  ـی بـ هار حـنـبـلـی هـا  تسا .  رود  هبداهتجا  زا  وا  بهذم  اریز  دنا  كدنا  دمحا  نیدـلقم  یلو  دـنک : یم  ریـسفت 
يا هیمالعا  یـسابع  هفیلخ  یـضار  دندز .  مهرب  ار  دادغب  رهـش  مظن  هکنآ  ات  دنتفای , اههارو نـ اهنابایخ  رد  مدرم  متـشو  برـضو  جرمو  جره 

هک ـد  یا هدر  اعدا کـ دراوم  یـضعبرد  تسا :  هدـمآ  هیمالعا  نیا  رد  درک  در  ار  هیبشت  هب  نانآ  هدـیقعو  هدومن  حـی  ار تـقـبـ اهنآ  راکو  رداص 
 . یئالط ياهشفک  ناتشگنا ,  پـا, ـت ,  سد وا  يار  ـ بو تسا  دنوادخ  لثم  امش  دیلپ  تئیهو  نیملاعلا  بر  دننام  امش  روفنمو  حیبق  ياه  هرهچ 

 ... تسا رود  هزنم و  الماکدنیوگ  یم  ناهارمگو  نیملاظ  هچنآ  زا  دنوادخ  دیلئاق , نیمز  يوس  هب  ندمآ  نیئاپو  نامسآ  فرط  هب  نتفر  الاب 
هرابرد یصاخ  ـد  یا اه عـقـ یلبنح  اریز  دندرک , یم  يرود  نآ  زا  دارفاو  هتـشادن  يدایز  ناوریپ  هک  یلبنح  ـب  هذ ـت مـ ـسا ـن  یا (( . 405 ))

هب یباهو  بهذم  هک  نآ  ات  دوش , رـشتنم  تسناوتن  بهذ  نیا مـ اذل  دندوب .  لئاق  قیالان  یتافـص  وا  ياربو  هیبشت  ارراگدرورپ  هتـشاد ,  ادخ 
نیا رـشن  يارب  دوعـس  لآ  دومن .  تیامح  نآزا  دوعـس  لآ  تلودو  هدوب  یلبنح  طخ  ور  يو پـیـ دش .  اپ  رب  باهولادـبع  نب  دـمحم  يربهر 

ـکـه نآ نود  ـد بـ ند یلبنح شـ بهذم  وریپ  مدرمزا  يرایسب  هنافساتم  دندومن .  هدافتسا  ابرلد  ياهلایر  زا  سپسو  ناربریشمش  زا  ادتبا  بهذم 
امو هتفای  ینید  رب  ار  دوخ  ناردپام  (( : 406  ( )) نودت مهراثآ مـقـ یلع  اناو  ۀما  یلع  انءابآ  اندجو  انا   : ) هیآ نیازج  دنشاب  ـتـه  شاد ـیـلـی  لد
هقف هکنیاو  لبنح ,  نب  دـمحا  ندوب  هیقف  دـننک : تباث  ار  بلطم  هس  نیا  دـیاب  اـهنآ  تسا ,  ـن  یا زا  ریغرگا  میتسه .  ناـنآ  هار  ور  هلاـبند  زین 

دروآ لبنح  نب  ـمـد  حا زا  يوریپ  بوجو  رب  ینبم  عطاقو  مکحم  یلیلد  دیاب  اهنیا  تابثا  زا  سپ  هاگنآ   , تسین یگتخاس  ـمـد  حا هب  بوسنم 
نیبصعتم زا  یـض  ـن بـعـ یا هوال بـر  ـ عو دو .  ـ ـش نیزگیاج حـق نـمـی  هاگ  چیه  ماهواو  تسا ,  نتفر  ماهوا  لابند  ینعم  هب  وا  زا  يوریپ  الاو 

 . درک یمن  عیاـضار  وا  قح  هبیتق  نبا  دوب , هیقف  دـمحا  رگا  سپ  تسا ,  هدرواـین  ءاـهقف  فیدر  رد  ار  يو  هبیتق  نبا  دـننام  دـمحا  هب  تبـسن 
فورعم خیراتوریـسفت  بحاص  يربط  ریرج  نبا  درب , یمن  یمان  دـمحا  زا  درامـش  یمءاقتنا  باتک  رد  ار  اهقف  یتقو  ربلاد  نبا عـبـ نینچمه 

دوب ثدـحم  هکلب  هدوبن  هیقف  دـمحا  ـد : یو هد مـی گـ ـ ـش لاؤس  يربط  زا  هراب  نیارد  دـنک , یمن  وا  زا  يدای  ءاهقفلا  فالتخا  باتک  رد  زین 
يوزا تسا .  یـضفار  وا  دـنتفگ : هدـمآ ,  مشخ  هب  راتفگ  نیا  زا  اه  یلبنح  درکدام .  ـتـ عا اهنآ  رب  ناوتب  هک  مدـیدن  وا  يارب  یباحـصا  نمو 

هزنم سیلج  هشرع  یف  هل  الو  سینا  هل  سیل  نم  ناحبس  دورس : نینچ  سپس   , تسا لاحم  تفگ :  دندیسرپ  شرع  رب  نتسشن  ثیدح  هرابرد 
عنم وا  رب  ندش  دراوو  وا  دزن  نتـسشن  زا  ار  مدرم  اه  یلبنح  اذلو  درادن . ینیـشنمه  چیه  دوخ  شرع  ردو  هتـشادن  یـسنوم  چـیه  هکنآ  تسا 

ـن یا (( . 407  )) دش هتشابنا  مه  رب  هک  دندز  وا  هناخ  رب  گنـسردقنآ  هاگنآ  دش , نیـشن  هناخ  هکنآ  ات  دندز , دوخ  ياهتاود  اب  ار  واودندرک 
 . دنتفریذپن ار  نآ  امل  ـبـی کـه عـ هذ مهنآ مـ تسا ,  ناشبهذـم  رـشن  رداهنآ  شور  ندوب  یلوصا  ریغو  نایلبنح  بصعت  هدـنهد  ناش  را نـ کـ

نباو هدوب  دمحا  نامز  هب  کیدزن  هک  هبیتق  نبا  دننام : دنا  هدرمـشنءاهقف  ءزج  ار  دمحا  ناگتـشذگ  زا  يرایـسب  دـیوگ : یم  هرهز  وبا  خـیش 
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ریگارفو راشتنا  ببـس  هک  دـش  نشور  ام  يارب  تنـس ,  لـها  یهقف  بهاذـم  یـسررب  زا  پـس  ثحب :  هجیتنو  ناـیاپ  نارگیدو .  يربطریرج 
راصحنا مزلتسم  تسا کـه  هدوب  تسایس  نیا  هکلب  هدوبن ,  بهاذم  رگید  ربارب  رد  یصاخزا  ـتـیـ ما ـتـن  ـشاد مال ,  ـ ـسا نا  رد جـهـ اهنآ  ندش 

املع سکع ,  هب  هکلب  ـن بـجـنـگـد , ید ور بـا  رد  ور  دناوت  یمن  تلود  تسایـس  اریز  تسا .  هدش  هناگ  راهچ  بهاذم  همئا  رد  هقف  رداصم 
زیچ همه  زارتالاب  ناطلس  اریز  دشاب , هتشادن  یتافانم  تلود  حلاصم  اب  نانآ  راتفگ  هکنآ  طرش  هب  هتبلا  تسا ,  هتشاد  برقمو  هدرک  يرای  ار 

تیا ـ ضرو ـه  نا ـ کو لماش عـفـو مـلـ اریز  هدیدرگ ,  باختنارگید  بهذم  اهدص  نایم  زا  هناگراهچ  بهاذم  هک  مینیب  یم  ور  ـن  یا زا  تسا . 
بهاذم زین  اهنآ  دش .  هدرپس  اهنآ  تسد  هب  نید  روماو  ـتـه  فر رارق گـ تواضق  بصنم  رد  بهاذم  نیا  نادرگاش  اذـلو  تسا ,  هدوب  ناطلس 

هب دیاب  هک  نیا  رب  ینبم  دش , رداص  یـسابع  رـصتنم  نامز  رد  ینامر  فـ میدید .  هک  هنوگنامه  دندرک , رـشتنم  دوخ  هاوخلد  هبار  دوخ  دیتاسا 
بهاذـم زا  يوریپ  موزل  رب  يوـتف  زین  دـالب  ياـملع  دوـشن , هـتفگ  اـهنآ  لاو  ـ قا ـر  بار رد بـ ـی  لو ـیـچ قـ هو دوـب , مزتـلم  هتـشذگ  دـیتاسا  لوـق 

لها بهاذـم  يرای  رد  یگرزب  شقن  اهتلود  دـیوگ : ـیـن مـی  ما ـمـد  حا دـنداد . داهتجا  ياهرد  نتـسبو  بهاذـم  رگید  میرحت   , هناگراهچ
نینچو دننک  یم  يوریپ  بهذم  نآ  زا  تلود  لابند  هب  مدرم  , دنک دییات  ار  بهاذم  زا  یکیو  هدوب  يو  ـت قـ لود رگا  الومعمو  دنتشاد  تنس 

هناگراهچ بهاذم  زا  يوریپ  بوجو  هب  یـسک  مهزاب  نیا ,  زا  سپ  ایآ  (( . 408  )) دورب نیب  زا  تلود  نآ  هکنآ  ات  دنام  یم  رادیاپ  یبهذـم 
 , تسین اهنآ  زا  يوریپ  رب  یل  ـیـ لد ـر  گاو دراددوجو !؟  بهذم  راهچ  رد  بهاذم  راصحنا  رب  ینبم  یلیلد  اساسا  ایآو  دنک ...!؟  یم  جاجتحا 
هچ زاو  دنریگب !؟... یسک  هچ  زا  ار  ماکحا  عیارـشو  نید  هک  درکن  صخـشم  مدرم  يارب  ربمایپ  هدش و  لفاغ  هلاسم  نیا  زا  لوسرو  ادخ  ایآ 

دنوادخ يرآ ,  دهد .  ناشن  نانآ  هب  ار  تاجن  هار  ماکحا و  هکنآ  نودب  هدرک  اهر  ار  قلخ  هکنیا  زا  تسا  هزنم  دـنوادخ  دـنریگن !؟  یـسک 
نا ـ ـصا کـه خـ ص )   ) هّللا لو  ـ ـسر ترتـعزا ,  يوریپ  بوـجو  رب  ینبم  ناـهربو  تجحو  هدوـمرف  ناـیب  ص )   ) هـّللا لوـسر  ناـبز  هـب  ار  نآ 

ناشقح ناگدـننک  بصغو  ناشنامز  ياهتوغاط  ار , ـ ما ـف  لا ربمایپ مـخـ كاـپ  ترتع  یلو  تسا .  هدومن  هماقادنتـسه  وا  تمکح  فراـعمو 
رس ره  ور  هلابند  دندرخ , یبو  نادان  مدرمو  دندومن , نانآ  هب  کسمت  مدعو  نا  ـشـ یا زا  مدر  ندر مـ فرصنمرد کـ یعس  ماکح  اذلو  دندوب ,

. دنتـسین هتـسباو  یمکحم  هاگ  هیکت  چیه  هبو  هدشن  نشور  ملع  رون  اب  نانآ  هار  دـننک , ضو مـی  ـ عار يدا جـهـت  ـا هـر بـ بو هدو  اد بـ ـ ـصو
لوسر راتفگ  نیا  هب  هکلب  هتشاد ,  ماکح نـ هب  يزاین  شیاهقف  یفرعم  يارب  هک  يرگنب ,  ار  عیشت  تیب  لها  بتکم  یناو  ـل مـی تـ با ردو مـقـ

یتح اقرتفی  نل  امهنا  ینابنا  ریبخلا  میلعلا  ناف  یتیب ,  لها  ـی  تر ـتـ عو هّللا  باتک  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ینا  تسا :  هدومن  کـسمت  ص )   ) هّللا
هاگآو اناد  دنوادخ  متیب ,  لها  مترتع ,  يرگیدو  ادخ  باتک  یکی  متشاذگ ,  اهبنارگ  رهوگ  ود  ود  امـش  نایم  رد  نم  ضوحلا :  یلع  ادری 

 , هدش ترتع  مزالم  زین  هعیـش  دنوش . دراو  نم  رب  ضوح  رب  هک  هاگنآ  ات  دنوش  یمن  ادج  رگیدـکی  زا  هاگ  چـیه  ود  نآ  هک  داد  ربخ  نم  هب 
يزاین دـنداد , یمن  يرظندو  زا خـ ـهـا  نآ يار  ـر  بار ردو بـ هدر  لمع نـکـ تیب  لها  فلاخم  هاگچیهو  هتفرگ  ناشیا  زا  ار  دوخ  هدـیقعو  نید 
ثیدح ناشدج  ثیدحو  ناشدج ,  ثیدـح  اهنآ  ثیدـح  هک  دـنتفرگ  ـی  نا ـ ـس زا کـ ار  اد  هکلب حـکـم خـ هتـشادن ,  نارگید  ياوتف  هب  مه 

کـسفنل یغبت  نا  تئـش  اذا  دیوگ : یم  رعاش  تسا .  ادخ  ثیدح  لیئربج  ثیدحو  لیئربج  ثیدح  هّللا  لوسر  ثیدحو  ص )   ) هّللا لوسر 
مهثیدحو مهلوق  اسانا  لاوو  رابحا  بعک  نع  يورملاو  دمحاو  کلامو  یعفاشلا  لوق  کنع  عدـف  رانلا  بهل  نم  ثعبلا  موی  کیجنیابهذـم 

تاـجن منهج  شتآ  زا  تماـیقزور  رد  ار  وت  هک  ینک  باـختنا  ار  یبهذـم  دوخ  يارب  یهاوـخ  رگا  يرابلا 1 ـ  نع  لیئربج  نع  اندـج  يور 
نیا نانآ  ثیدحو  نخـس  هک  شاب  یناسک  ور  ـیـ پو 3 ـ  راذـگرانک . ار  رابحا  بعک  ياهتیاورو  دـمحاو  کلام  یعفاش ,  لوق  سپ  2 ـ  دهد .

نونکات هتفگ  رعاش  نیا  هکیروطنامه  هعیش  هعیـش :  هقف  هب  يا  هراشا  تسا .  هدرک  تیاور  راگدرورپ  زا  لیئربجو  لیئربجزا ,  ام  دج  تسا : 
ع  ) يدهم نسح  نب  دمحم  مهدزاود  ماما  هکنآ  ات  دنت , ـ فر ـتـقـیـمـا مـی گـ ـس مـ ع )   ) تیب لها  همئا  زا  ار  دوخ  بهذمو  هدیقع  هدرک  لمع 

نم نا  نم کـ اماف  دومرف : ناشیا  , دـنروآ تسدـب  ار  یهقف  ماکحا  هنوگچ  ناـشیا  تبیغ  ناـمز  رد  هک  درک  صخـش  هعیـش مـ ياربو  هدـمآ  ( 
, راهم ار  شیوخ  سفن  هک  اهق  زا فـ ره یـک  هودـلقی :  نا  ماوعللف  هالوم ,  رمال  اعیطم  هاوهلافلاخم ,  هنیدـل ,  اـظفاح  هسفنل ,  اـنئاص  ءاـهقفلا 

ياهرد بیترت  نیدب  (( . 409  )) دننک دیلقت  وا  زا  دنناوت  یم  ماوع  دـیامن , تعاطا  ار  الومرماو  تفلاخم  سفن  ياوه  اب  ظفح , ار  دوخ  نید 
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عروو يوقت  مل ,  ـ عرد زا عـلـمـا کـه  يا یـکـی  ره شـیـعـه  دوش .  یم  رادیدپ  یهقف  تیعجرمرکفتو  زاب  هعیش  رب  طابنتساو  قیقحت  داهتجا ,
, دنا هتـشاد  نایب  لیـصفت  هب  ار  ثحب  نیا  اهقف  دنک .  یم  دیلقت  وا  زا  دیدج  لئا  ـ ـس ـ مو ماکحا فـقـه  ردو  باختنا  ار  دشاب  مدـقم  نارگید  رب 
رد دیلقتو  هدوب  ناهربو  لیلد  رب  ینتبم  دیاب  نید )  لوصا   ) هب ناملسم  داقتعا  ـه 1 :) لا مـسـ  : ) تسا هدمآ  هیمالسالا  لئاسملا  باتک  رد  الثم 

هدوب دهتجم  صخش  دیاب  ای  نید ,)  عورفو  ماکحا   ) رد اما  درک . لوبق  لیلد  نودب  هراب  نیا  ردار  یسک  نخـس  دیابن  ینعی  تسین ,  زیاج  نآ 
زا ار  دوخ  هفیظو  ایو  دنک  لمع  طئارـشلا  عماج  دهتجم  کی  يار  قبط  ینعی  دشاب  دلقم  یـا  دیامن , طابنتـسا  دوخ  هلدا  زا  ار  ماکحادـناوتبو 

نیدـهتجم زا  يا  هدـع  رگا  الثم  تسا .  هداد  ماجنا  ار  دوخ  فیلکت  هک  دوش  لصاح  نیقی  وا  يارب  هک  يروط  ـد بـه  هد ما  ـجـ نا طایتحا  هار 
هدوبن دهتجم  هک  ره  سپ  دنک .  كرت  ار  راک  نآ  ـد  یا طایتحاربانب بـ دنداد , نآ  بابحتـسا  رب  يوتف  رگید  يا  هدعو  يراک  تمرح  رب  يوتف 

. دیامن لمع  وا  رظن  قباطمو  دیلقت  دهتجم  کی  زا  دیاب  دنک  لمع  طایتحارب  دناوتنو 

مود تمسق 

زا شیب  وا  ندوب  ملعا  لا  ـتـمـ حا هک  درک  دیلقت  یـسک  زا  دیاب  دوبنرـسیم  ملعا  صخـش  تخانـش  رگا  ملعا ,  دیلقت  بوجو  ربانب  هلاسم 4 :) )
دنک دیلقت  وا  زا  دیاب  دنتسین , ملعا  نارگ  ـ ید ـد کـه  ناد ـی  مو ـت  سا ملعا  املع  زا  یکی  هک  دهد  یفیعـض  لامتحا  رگا  هکلب  تسا ,  نارگید 
ربانب دـشاب , عروا  اهنآ  زا  یکی  رگا  یلو  دـیامندیلقت , اهنآ  زا  کی  ره  زا  دـناوت  یم  دـندوب , يواس  ملع مـ رد  وا  رظن  رد  يا  هدـع  رگا  اما  . 

ود زا  ندینش  2 ـ  دهتجم . دوخ  زا  ندینش  1 ـ  دراد : هار  راهچ  دهتجم , يارو  يوتف  ندروآ  تسدب  هلاسم 5 :) . ) دنکدیلقت وا  زا  دیاب  طایتحا 
رد يوت  ند فـ ـ ید 4 ـ  دراددامتعا . وا  لقن  هبو  نانیمطا  وا  هتفگ  هب  ناسنا  هک  یسک  زا  ندینش  3 ـ  دننک . لقن  ار  دهتجم  ياوتف  هک  لداع  رفن 
ور ـن  یا زا  دـشاب . هتـشاد  نانیمطا  نآ  ندوب  هابتـشا  یبو  هدـمآ  هلاسر  نآ  رد  هچنآ  یتسرد  هب  ناسنا  هک  یتروص  رد  دـهتجم , هیلمع  هلاسر 

رـصع ات  خیرات  لوط  رد  و  دندش , رهاظ  نآ  زا  يرایـسب  عجارمو  اهقفو  سیـسات  هیملع  ياه  هزوحو  اه  هسردم  هدرک ,  تفرـشیپ  هعیـش  هقف 
نم ياـهلاب  ـالاو  مرذــگ  یمن  ناـکم  نـیا  زا  نـم  دــمحم , يا  تـفگ :  دنتــساخرب . اــهنآ  ناــیم  زا  یگرزب  یملع  ياهتیــصخش  رــضاح 
يا درک : یحو  هنوگنیا  نم  هب  دـنوادخ  هاگنآ  تساوخادـخ ,  هچ  ره  ات  مدـش  لـقتنم  يرون  يرون بـه  زا  ردـقنآ  سپـس  تخوسدـنهاوخ . 

 , ـشـیـن نا ناو جـ هبو عـنـ رایتخا  ار  یلع  هدرک  هاگن  مود  راب  مدیزگرب ,  يربمایپ  هبو  باختنا  ار  وت  هدرک  یهاگن  نیمز  يور  هب  نم  دمحم ,
ار دنتـسه  نم  ملع  نزاـخ  مو کـه  ـ ـص يا مـعـ ـه  مئاو نمادـکاپ  ینادـنزرف  امـش  بلـص  زا  نـم  مداد ,  رارق  وـت  زا  ما پـس  ـ ماو ثراو عـلـم 

متفگ ینیبب ؟  ار  اهنآ  يراد  تسودایآ  مدرک ,  یمن  قلخ  ار  منهجو  تشهبو  ترخآو  ایند  زگره  دندوبناهنآ , رگا  هک  مزاس ,  یم  رادـیدپ 
نیسحلا نب  یل  عـ حـسـیـن ,  حـسـن ,  یلع ,  راونا  هدرب  الاب  ار  مرـس  ریگبالاب , ار  ترـس  دمحم , يا  دش : ادن  نم  هب  نم ,  يادخ  يا  يرآ  : 

نب ۀـجحو  یلع  نب  نسح  دـمحم , نب  یلع  یلع ,  نب  دـمحم   , ـی ـسو نب مـ یلع  رفعج , نب  یـسوم  دـمحم , نـب  رفعج  یلع ,  نـب  دـمحم  ,
ایادخ متفگ :  داب . مالسو  تاولص  نیرتهب  نانآ  رب  دیشخرد , یمرون  رپ  هراتس  دننام  اهنآ  نایم  رد  نسحلا  نب  ۀجح  رون  هک  مدیدار  نسحلا 

هک تسا  یتجح  یکی  نیاو  دنتـسهوت , لسن  زا  نانمادـکاپو  وت  زا  سپ  همئا  اهنیا  دومرف : لاعتم  دـنواد  خـ تسیک ؟  نیاو  دنتـسه  هک  اـهنیا 
ام ناردامو  ناردپ  میتفگ :  ام  دهد . یم  افـش  ار  نانمؤم  هنیـسو  تسا ,  هدش  دادیبو  ملظ  زا  رپ  هک  هنوگنآ  هدومن  دادو  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز 
یم نم  زاار  نانخـس  نیا  ییاـههورگ  هکنیا  رت  بیجع  نیا  زاو  تفگ :  (ص )  ربـما پـیـ يدوـمرف .  یبـیجع  زیچ  هّللا ,  لوـسر  يا  تیادـف  هب 

تیذااهنآ اب  دروخرب  رد  ارمو  تسا ,  هدومن  تیاده  ار  اهنآ  دنوادخ  هکنیازا  سپ  مه  نآ  دندرگ  یم  زاب  دوخ  هتـشذگ  هب  سپـسو  دـنونش 
تـشذگرد ص )   ) هّللا لوسر  یتقو  هک  دـیدقتعم  امـش  یلو  تفگ :  اـنحوی  (( . 545  )) دهدن اهنآ  هب  ارم  تعافـش  دنوادخ  درک , دـنهاوخ 

زا زین  تماو  درک  تعیب  وا  ابو  باختنا  ار  رکبوبا  باطخ  نب  رمع  هک  نیا  رگیدو  دوب , هدومنن  صخش  ار مـ دوخ  نیـشناجو  هدرکن  تیـصو  ,
هّللا لوسر  تا  ـ فو ما  رمعو هـنـگـ رکبوبا  هک  دـیناد  یم  امـش  همه  دـیمان .  ص )   ) هّللا لوسر  هفیلخ  ار  دوـخ  وا  هک  نیاو  دـندرک , يوریپوا 

ار تفالخ  رکبوباو  هدرک  هعزانم  راصنا  اب  تفالخ  هرابرداجنآ  رد  دنتفر , هدعاس  ینب  هفیقس  هبو  هدرک  اهر  نفکو  لسغ  نودبار  وا  (ص ) 
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هب ار  وا  ص )   ) هّللا لوسر  هک  تسین  نیا  رد  یکش  چیهودوب  هداتفا  نیمز  رب  ص )   ) هّللا لو  ـ سر رکیپ  زونه  هک  یلاح  رد  تفرگ ,  تسد  هب 
يدـهع لانی  ال  : ) دـیامرف یم  دـنوادخو  هدوب  تسرپ  تب  مالـسا  زا  لبق  لاس  لـهچ  تدـم  رکبوبا  هک  نیاو  دوب , هدـیزگنربدوخ  ینیـشناج 

ثرا زا  ار  همطاـف  رکبوبا  دومن , لـقن  ار  نآ  دوـخ  هک  یثیدـح  دانتـسا  هبو  دـسر , یمن  نیملاـظ  هب  تماـما  نم  دـهع  (( : 546  ( )) نیملاـظلا
هچ مرب ,  یمن  ثرا  مردـپزا  نم  یلو  يرب  یم  ثرا  تردـپ  زا  وت  اـیآ  رکبوبا , يا  ـمـه گـفـت :  طا فـ درک . عنم  ص )   ) هّللا لوـسر  شردـپ 
زاو نمزا  (( : 547  ( )) بوقعی لآ  نم  ثریو  ینثری  : ) دومن لالدتـسا  ادخ  مالک  نیا  هب  همطاف  هاگ  ـ نآ يد .  ـ ـش ـکـب  تر هانگ عـظـیـمـی مـ
هب ادخ  (( : 549  ( )) مکدالوا یف  هّللا  مک  ـیـ ـصو یـ , ) در ثرا بـ دوادزا  نامیلـس  (( : 548 ( )) دواد نامیلـس  ثروو  , ) دربـب ثرا  بوقعی  لآ 

(ص ربمایپ رتساو  همامع  ریشمش , ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  دوب , ـت  سرد ـکـر  بو ـ با ـث  ید ـر حـ گاو دنک . یم  هیـصوت  ناتنادنزرف  هرابرد  امش 
اهنآ يارب  دوب  تسرد  ثیدح  نیا  رگاو  درک , هعزانم  یلع  اب  اهزیچ  نیا  هب  تبسن  ع )   ) همطاف تافو  زا  سپ  سابع  هک  تفرگ ,  یم  ار نـ ( 

 ( (ص ربمایپ هک  تفگو  هدش  نآ  یعدم  همطاف  اریز  ـت  فر گـ ع )   ) همطاف زا  ار  كدف  رکبوباو  دـننک , هعزانم  ربمایپ  ثرا  رـس  رب  دوبن  زیاج 
زا ار  يدیلپ  دنوادخو  تسا  تشهب  لها  زا  همطاف  هک  دنچ  ره  درکن  قیدصت  ار  همطا  ـخـن فـ ـس رکبوبا  یلو  تسا  هدیـشخب  وا  هب  ار  كدف 

تداهـش هب  تر  ـ ـض نآو حـ دـنداد , تداهـش  همطاف  يارب  نمیا  ماو  ع )   ) یلعو دوش , یم  هریغو  غورد  لـماش  يدـیلپ  هک  هتخا  ـ ـس رود  وا 
ار ربمایپ  نارـسمه  ياعدارکبو  ـ با ـی  لو نز !؟  اب یـک  درم  کـی  تفگ :  رکبوبا  یلو  دومن , دانتـسا  تسا  تشهب  لـها  وا  هک  (ص )  ربماـیپ
ات دنک  نفد  هنابـش  ار  وا  یلع  هک  درک  ـیـت  ـصو اد  ـیـ کا ـمـه  طا اذ فـ ـ لو ـت ,  ـس ـ ناد هقدص نـ اراه  هناخ  نیاو  تفریذـپ  ناشیاه  هناخ  هرابرد 

امـش نیرتهب  نم  تسا  امـش  نایم  رد  یلع  ات  نوچ  را کـنـیـد , ـنـ کر را بـ زا کـ ار  مـ ـکـر گـفـت :  بو ـ با (( . 550  )) دناوخن زامن  وا  رب  رکبوبا 
یگتـسیاش سپ  هتفگ  غورد  رگاو  دهد , رارق  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  رب  مدقمار  دوخ  دیابن  تسا  هتفگ  تسار  رگا  سپ  (( . 551  )) متسین

 : تفگ رکبو  ـ با ـیـز  نو دوش . یم  وا  تماما  خـسف  بجوم  نیا  اریز  درک  ضرف  عضاوت  ساسا  رب  ار  نخـس  نیا  ناوت  یمنو  درادـن , ار  تماما 
رب تسار  هار  هب  ارم  متفر  جـک  رگا  سپ  دـیآ , یم  مغارـس  هب  هشیمه  هک  مراد  یناطیـش  نم  ینوموقف :  تغز  اذاـف  ینیرتـعی  اناطیـش  یل  نا 

یهابتـشا رکبوبا  اب  تعیب  تفگ :  رکبوبا  هرابرد  رمع  تسین .  تماما  هتـسیاش  دوش , ضراـع  وا  هب  ناطیـش  هک  یـسکو  (( . 552  )) دینادرگ
تعیب سپ  (( . 553  )) دیشکب ار  وا  دنک  نینچ  هرابود  یسک  رگاو  درک  نآ حـفـظ  زا شـر  ار  ناناملسم  دنوادخو  هتفر  رد  تسد  زا  هک  دوب 

درک فلخت  هماـسا  رکـشل  زا  رکبوبا  دـیگنج . يراـک  نینچ  اـب  دـیاب  هک  نیاو  تسا ,  هتفرگن  رارق  حیحـص  هار  ردو  هدوب  هابتـشا  رکبوـبا  اـب 
ص  ) هّللا لو  ـ سر (( . 554  )) دادنرارق یلع  رب  مکاح  ار  سک  چیه  (ص )  ربمایپ هک  یتروص  رد  داد , رارق  مکاح  رکبوبا  رب  ار  هماسا  ربمایپو 

شربمایپ هبدـنوادخ  دـش  جراخ  هنیدـم  زا  یتقو  هک  تءارب ,  هروس  يارب  زج  درکن  نییعت  يراک  يارب  دوخ  نامز  رد  ار  رکبوبا  هاگ  چـیه  ( 
هءاجفو دیربار , دزد  پچ  تسد  وا  الثم  تسناد ,  یمن  ار  یعرش  ماکحا  ـکـر  بو ـ با (( . 555  )) دنک نییعت  ار  یلعو  لزع  ار  وا  هک  دومن  رما 

شتآ اب  درادن  قح  یـسک  شتآ  يادـخ  زج  تسا :  هدومرف  ص )   ) هّللا لوسر  ـی کـه  لا رد حـ (( 556  )) ـد نازو ـ ـس شتآ  اب  ار  یمیت  یملس 
یم باوج  مدوخ  يار  هب  نم  تفگاذـلو :  دـهد  باوج  تسناوتن  دندیـسرپ  وا  زا  نآرق  رد  هلال  هرا کـ ـ برد ـتـی  قو (( . 557  )) دنک هجنکش 

وا دیـسرپ , رکبوبا  زا  دوخ  ثرا  هرابرد  گرزب  ردام  یـک  تسا .  هدـمآ  ناطیـش  زا  دوب  طـلغ  رگاو  هدـمآ  ادـخ  زا  دوب  تسرد  رگا  مهد , 
 ( (ص ربمایپ هک  داد  ربخ  وا  هب  هبعـش  نب  ةریغم  هاگنآ   , مسرپب ات  ورب  ما ,  هدیدن  يار تـو  يزیچ بـ دمحم  تنـسو  ادـخ  باتکرد  نم  تفگ : 

درکن ضارتعا  دیلو  نب  دلاخ  رب  رکبوبا  دیسرپ . یم  هباحص  زا  ماکحا  زا  يرایـسب  هرابرد  رکبوبا  تسا .  هداد  صاصتخاوا  هب  ار  مشـش  کی 
یت ـ قو دراد . هـگن  هدـع  هـکنیا  نودـب  هدرک  جاودزا  وا  رــسمه  اـب  شلتق  بـش  ناـمه  ردو  هدـناسر  لـتق  هـب  ار  هریوـن  نـب  کـلام  ارچ  هـک 

هک یلاح  رد  (( 558  )) دندیش ـش کـ تآ هب  ار  هناخ  اهنآ  داتـسرف , ناشیا  هناخ  هب  ار  يدارفا  رکبوبا  دشن , تعیب  هب  رـضاح  ع )   ) نینمؤملاریما
 , تفر ربنم  يالاب  رکبو  ـ با ـتـی  قو دنا . هتـسناد  تسردان  رکبوبا  زاار  راک  نیا  دـندوب , اجنآ  رد  نارگیدو  مشاه  ینب  زا  یعمجو  ع )   ) همطاف
وتو تسا  ام  دـج  ماقم  نیا  : دـنتفگ ع )   ) نیـسحو نسح  دـندرک .  ضارتعا  وا  هبو  دـندمآ  نارگیدو  مشاه  ینب  زا  یعمج  نیـسح ,  نسح , 
يا مدرک ,  یمن  زاب  روز  هبو  هدرک  اـهر  ار  همطاـف  لزنم  شاـک  يا  تفگ :  دیـسر  ارف  رکبوبا  گر  ـتـی مـ قو (( . 559  )) یتسین نآ  هتسیاش 

هدشمگ www.Ghaemiyeh.comتقیقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 147زکرم  هحفص 98 

http://www.ghaemiyeh.com


اب هدعاس  ینب  هفیقـس  رد  شا  يا کـ ـیـز گـفـت :  نو ریخ ؟  ای  دـنراد  رما  نیا  رد  یقح  راصناایآ  مدوب :  هدیـسرپ  ص )   ) هّللا لوسر  زا  شاک 
هّللا لوسر  فالخ  نیشناج ,  نییعت  رد  رکبوبا  ناتدوخ  لوق  ربانبو  (( . 560  )) مدش یم  ریزو  نمو  ریما  وا  هدرک ,  تعیب  رفن  ود  نآ  زا  یکی 

يراک يارب  ار  وا  هاگ  چـیه  (ص )  ربمایپ هک  یلاح  رد  دومن  نییعت  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  باـط  نب خـ رمع  وا  اریز  تسا  هدرک  لـمع  (ص ) 
(ص ربمایپو هدرک  تیاک  ـ ـش وا  هیلع  سابع  درپس , وا  هب  ار  تاقدـصو  , درکن باـختنا  تشگرب  هدروخ  تسکـش  هک  رد جـنـگ خـیـبـر  زج 

يدرم هک  يدرک  نییعت  ار  رمع  تفگ :  هحلط  تسا ,  هدومن  نییعتار  رمع  ارچ  هک  دـندرک  ضارتعا  رکبوبا  هب  هباحـصو  درک , لزع  ار  يو  (
ـر گا تفگ :  ع )   ) یلع داد , ار  وا  مجرروتـسد  رمع  دوب , هلماـحو  هدرک  اـنز  هک  دـندروآ  وا  شیپ  ار  ینز  رمع , اـما  تسا  محر  یبو  نشخ 

هتـشاد هگن  ار  شمکح  رمع   , ینک تواـضق  شمکـش  لـخاد  دـنزرف  هیلع  يرادـن  قـح  رگید  ینک ,  مکح  وا  هیلع  هک  یـشاب  هتـشاد  حـق 
, دریم یمنو  هدرمن  دمحم  تفگو :  درک  کش  ص )   ) هّللا لوسر  تافو  رد  عـمـر  (( . 561  )) دش یم  كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا  تفگو : 

تفگ رمع  هاگنآ  درم , دنهاوخ  زین  اهنآو  درم  یهاوخ  وت  (( : 562  ( )) نوتیم مهناو  تیم  کنا  : ) دناوخ وا  يارب  ار  هیآ  نیا  رکبوبا  هکنآ  ات 
ار وا  مجر  روتـسد  دوب , هدرک  انز  هک  دـندروآ  رمع  دزن  ار  يا  هناوید  نز  یـک  (( . 563  )) ما هدینـشن  ار  هیآ  نیا  نم  ایوگ  یتفگ ,  تسار  :

رمع دوـبن  یلع  رگا  تفگو :  تشاد  هگن  تسد  رمع  دـیایب , لقعرـس  رب  هکنآ  اـت  هدـش  هـت  ـ ـشادر ـه بـ ناو ـ ید زا  مـلق  دوـمرف : ع )   ) یلع داد ,
لاـملا تـیب  ءزج  ار  غـلبم  نآ  دـهدرارق  داـیز  ار  شرـسمه  رهم  هـک  ره  تـفگ :  نـینچ  هـبطخ  کـی  رد  رم  عـ (( . 564  )) دـش یم  كاله 

یم هک  اجنآ  تسا ,  هتـسناد  لال  ام حـ يارب  دـنوادخ  هچ  نآ  زا  ینک  یم  مورحم  ار  ام  تف :  ـ گوا ـی بـه  نز ـم ,  هد رار مـی  ـلـمـیـن قـ ـس مـ
نز کی  هب  الط  يدایزرادـقم  راطنق  کی  رگا  (( : 565 ( )) انیبم امثاو  اناتهب  هنوذخاتا  ائیـش  هنماوذخات  الف  اراطنق  نهادحا  متیتآو  : ) دیامرف

مامت تفگ :  رمع  دیرادربراکـشآ , هانگ  کیو  ناـتهب  ساـسا  رب  ار  نآ  دـیهاوخ  یم  اـیآ  دـیریگن , نآ  زا  يزیچ  رهم ,  ناونع  هب  دوش  هداد 
, داد یم  مــهرد  رازه  تــسیود  هشئاـــعو  هـــصف  زا حـ بـه هـر یـک  (( . 566  )) راد هناـخ  ناـنز  یتـح  دــنارمع  زا  رتاــناد  هـقف  رد  مدرم 

(( . 567  )) ما هتشادرب  ضرق  تروص  هب  ار  نآ  تفگ :  دندرک , ضارتعا  وا  رب  ناناملـسم  تفرگ ,  لاملا  تیب  زا  مهرد  رازه  تسیوددوخو 
عون داـتف  رد حـد بـه هـ عـمـر  (( . 568  )) درک عونمم  اـهنآ  زا  زینار  سمخو  هدرک  عنم  ار  ص )   ) هّللا لوـسر  زا  ع )   ) نیـسحو نسح  ثرا 

لوسر دهع  رد  هعتم  ود   : تفگ وا  درک , عنم  ار  نیتع  مـتـ داد , حیجرت مـی  رگیدکی  رب  ار  دارفا  لاملا  تیب  میسقت  ردو  دومن , مکح  تواضق 
رکبوباو (ص )  ربمایپ فالخ  بـر  (( . 569  )) منک یم  باقع  ار  وا  دـش  بکترم  هک  رهو  هدرک  مارح  ار  اهنآ  نمو  دـندوب  لالح  ص )   ) هّللا

رفن راهچ  رد  ار  نآ  هدرک  ضو  ار عـ دو  هداد سـپـس نـظـر خـ رارق  رفن  شـش  رد  ار  تفالخو  نآ ,  نودب  هچ  صن  دوجو  اب  هچ  درک  لمع 
رایتخا هاگنآ  هدومن  فصو  یناوتانو  فعـض  هب  ار  فوع  نب  نمحرلادـبع  وا  رفن .  کی  رایتخارد  نایاپ  ردو  رفن  هس  رد  زا  سپ  و  داد , رارق 

رفن هس  ربارب  رد  رفن  ـه  ـس رگاو  دنتفگ , رفن  ود  نیا  هچ  ره  سپ  دندیـسر , قفاوت  هب  نامثعو  یلع  رگا  تفگو :  تشاذ .  ـ گاو وا  هب  ار  هفیلخ 
قفاوت هب  نامثعو  یلع  هک  تسناد  یم  رمع  اریز  تفریذپ ,  دـیاب  ار  تسا  نآ  رد  فوع  نب  نمحرلادـبع  هک  یفرط  لوق  سپ  دـنتفرگ , رارق 

تعیبزا زور  هس  هک  ره  داد  روتـسد  سپـس  تشذـگ ,  دـهاوخ  نا نـ شا عـثـمـ هدازر  ـ هاو زا خـ زگره  فوـع  نب  نمحرلادـبعو  دنـسر  یمن 
رکبوبا دیشک ,  ازارد  هب  رکبوباو  همطاف  نایم  عازن  هک  یتقو  درک , هراپ  ار  ع )   ) همطاف همان  عـمـر  (( . 570  )) دننزب ار  وا  ندرگ  درک  فلخت 

رمع دوب , شتـسدرد  همانو  دش  جراخ  رکبوبا  شیپ  زا  همطاف  تشون ,  وا  يارب  هراب  نیارد  يا  همانو  دـنادرگرب  همطاف  هب  ار  یلاوعو  كدـف 
همطافو (( , 571  )) درک هراپو  تفرگ  وا  تسد  زا  ار  هما  رمع نـ درک , لقن  ار  هیـضق  همطاف  تسا ,  هتـشاد  يراک  هچ  هک  دیـسرپ  دـید , ار  وا 

نب نامثع  ـا  ما دـننک . عنم  ار  همطاـف  هک  دـندرک  قفاوت  مه  اـبو  دومن , شنزرـسراک  نیا  رب  ار  واو  هتفر  رکبوبا  دزن  رمع  درک , نیرفن  وا  هیلع 
يراوخ بارش  هب  اجنآ  رد  دیلو  در , بو کـ هفوک مـنـصـ رب  ار  دیلو  شیردام  ردارب  , داد رارق  دوخ  نادنواشیوخ  رایتخا  رد  ار  اهتلایا  نافع , 
فشک وا  زا  اهزیچ  يرایسبو  دندنار , نوریب  رهـش  زا  ار  وا  هفوک  لها  (( , 572  )) درک اپ  رب  ار  تعامج  زامن  یتسم  لاح  ردو  هدش  لوغـشم 

, داد نیملـسم  لاملا  تیب  زا  الط  لاقثم  رازه  دـص  اـهنآ  زا  کـی  ره  هب  داد , دوخ  رتخد  راـهچ  ياـهرهوش  هب  یناوارف  لاوما  نا  عـثـمـ دـش .
(( , 574  )) تشاد یم  هگن  رود  ناناملـسم  زا  ار  دوخ  ناـمثع  (( . 573  )) داد ناورم  هب  ار  اـقیرفآ  سمخ  زا  مهرد  نویلیم  کـیرازه  رازهو 
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نبا دـنازوس .  ار  وا  نآرقو  درم , اـت  دز  (( 575  )) قالشردقنآ ار  دوع  ـ ـس ـن مـ با وا  دزر , ـ ـس وا  زا  هباحـص  قح  رد  يدنـسپان  ياهدروخربو 
هکنآ ات  دز  قالش  ار  ص )   ) هّللا لوسر  یباحص  رـسای  نب  رامع  نامثع  دناوخ . یم  رفاک  ار  واو  درک  یم  ییوگدب  نامثعزا  هشیمه  دوعـسم 

مغر یلع  (( , 577  )) دومن دـیعبت  هذـبر  هبودز  قالـش  ار  وا  هدرک  راضحا  ماش  زا  ار  رذوبا  هیواعم  رطاخ  هب  نام  عـثـ (( . 576  )) تفرگ قتف 
ندروآ مالسازا  دعب  ار  راون  وا  هک  نیا  اب  درک , طقاس  رمع  نبا  زا  ار  صاصق  نامثع  تسناد .  یم  برقمار  رفن  هس  نیا  (ص )  ربمایپ هک  نآ 

, در را کـ ـن کـ یا هب  روـبجم  ار  وا  ع )   ) یلع یلو  دـنکطقاس , قساـف  هبتع  نب  دـیلو  زا  ار  يراوـخ  بارـش  دـح  تـساو  ـی خـ مو دوـب . هتـشک 
زا ناوضرلا  ۀعیبو  دحا  ردب , رد  وا  دش . نفد  يا  هلبزم  رد  زور  هس  زا  سپو  دندناسر , لتق  هب  ار  وا  هدرک  شروش  نامثع  ـه عـلـیـه  با ـحـ صو
 , ـیـه ما ینب  هک  دیسر  اجنآ  هب  راک  تیاهنردو  دگنجب  تفالخ  رس  رب  ع )   ) یلع اب  هیواعم  هک  دش  ببس  نام  عـثـ دش . بیاغ  نیملـسم  عمج 

رایدو هدرک  راوس  بکرم  رب  ار   ( (ص رب ـ ما نادناخو پـیـ نادنزرف  دنتشک , ار  نیسحو  مومسم ,  ار  نسح  , دندرک نعل  ربن  ار بـر مـ ع )   ) عـلـی
ار اهنآ  زا  یـضعبودناسر  لتق  هب  ار  دـمحم  لآ  زا  رفن  رازه  هدزاود  هک  داـتفا  جاـجح  تسد  هب  تردـق  ماجنارـس  (( . 578  )) دـندرب راید  هب 
زا اهنآ  رگاو  , دـنداد رارق  دارفا  هداراو  رایتخا  اب  ار  تماما  اهنآ  هک  دوب  نیا  عیاجف  نیا  ماـمت  ببـسو  در , روگ کـ هب  هدـنز  اـهراوید  يـالبال 

تاود کی  ادبا : هدعب  او  ـلـ ـض نل تـ اباتک  مکل  بتکا  فتکو ,  ةاودـب  ینوتآ   : تفگ (ص )  ربمایپ هک  یماگنهو  دـندرک  يور مـی  نـص پـیـ
باطخ نب  رمع  رگا  (( . 579  )) دیدرگن هارمگ  هاگ  نآزا هـیـچ  سپ  هک  مسیونب  یبلطم  امـش  يارب  ات  دیروایب  میارب  هناش  ناوختـسا  کیو 

مان هضفار  هک  ییاهنیا  نید ,  ياملع  يا  تفگ :  انحوی  دـمآ . یمن  شیپ  یهارمگو  فالتخا  هنوگ  نیا  تساخ  یمن  رب  ربمایپاب  تفلاخم  هب 
امـش لیالدو  دیدینـش  هک  تسا  نیا  اهنآ  لیالد   , میدرک نایب  هک  ـد  ید ـه مـعـتـقـ نو نآ گـ زین  امـشو  میتفگ ,  هک  دنراد  هدیقع  نینچ  دنراد 
کی اهنآ  دنرتکیدزن . قح  هب  هورگ  ود  نیازا  کی  مادک  دیئوگب  دـیناد  یم  رگا  مهد  یم  مسق  ادـخ  هب  ار  امـش  لاح  دـیتفگ . هک  تسا  نآ 

قح باحـصاو  میدـید  دو کـه  ـه بـ نو نآ گـ لئاسم  یلو  تسا ,  تساراهنآ  مـالکو  هدوب  قح  رب  نایـضفار  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنتفگ : ناـبز 
یم شهاوخ  وت  زا  یلو  میبلط ,  یم  تءارب  اهنآ  نانمشد  زاو  میدمح  لآ مـ یلاوم  ام  هک  هدب  تداهش  ام  رب  انحوی !  يا  دنا .  مولظم  هشیمه 

هک یلاح  رد  متساخرب ,  اهنآ  نایم  زا  نم  دیوگ : یم  انحوی  دنتسه . دوخ  نیطالـس  نید  رب  مدرم  هشیمه  اریز  ینکن  اشفا  ار  امرظن  هک  مینک 
هب یسکو  تسا ,  هداهن  نم  رب  یگرزب  تنم  هچ  هک  هتفگ  رکش  ار  ادخ  متـشاد ,  نانیمطا  دو  هدیقع خـ هب  نیقی  روط  هبو  هاگآدوخ  لیلد  رب 

ار نآ  هنافصنم  هکره  دشاب , تاجن  هار  هدنیوج  ره  يارب  یتیاده  ات  متشون  ار  هلاسر  ـن  یا دنک . تیاده  ار  وا  دنوادخ  هک  دسر  یم  تیاده 
, دبای یمن  تیاد  يوس هـ هب  یهار  زگره  دوش , هدز  رهم  شنابزو  لد  رب  هک  رهو  , دریگ یم  ار  نآ  باو  ـ ثو هد  ـ ـش ـت  یاد قح هـ هب  دـناوخب 

ینک تیاده  یناوت  تـو نـمـی  (( : 580 ( )) ءا ـ ـش نم یـ يدهی  هّللا  نکلو  تببحا  نم  يدهت  کنا ال   : ) تسا هدومرف  دـنوادخ  هک  هنوگ  نآ 
مهیلع ءاوـس  : ) دـنا هنوـگنیا  نیبـصعتم  رثـکا  اریز  , دـنک ـت مـی  یاد ـد هـ هاو ار بـخـ سک  ره  دـنوادخ  یلو  يراد ,  تسود  هکار  سک  ره 

یمن یقر  فـ (( : 581  ( )) میظع باذع  مهلو  ةواشغ  مهراصبا  یلعو  مهعمس  یلعو  مهبولق  یلع  هّللا  متخ  نونمؤ  ـ یال مهرذنت  مل  ما  مهترذناا 
اهنآ یئانیب  ربارب  ردو  تسا  هدزرهم  نانآ  شوگو  بلق  رب  دـنوادخ  دروآ , دـنهاوخن  نامیا  ناـنآ  یهدـن ,  هچ  یهد  میب  ار  اـهنآ  هچ  دـنک ,

كاپ تیب  لآو  دـمحم  ربو  میئوگ  دـمح  تگرزب  ياهتمعن  رب  ار  وت  اـم  ایادـخ  دوب . دـهاوخ  میظع  یباذـع  اـهنآ  ياربو  دراد  رارق  يا  هدرپ 
هتفرگ رارق  ام  سرتسد  رد  رظن  درو  با مـ زا کـتـ دود  ـن حـ یا تـا  داتسرف . میهاوخ  تاولص  تمایق  زور  اتو  مئاد  روط  هبو  زور  ره  وا  رهطمو 

(( . 582  )) تسا ناحبس  دنوادخ  نآ  زا  تنمو  شیاتس   , تسا

تنس لها  دیاقع  مهن :  لصف 

هراشا

ياـه ـه  قر ياراد فـ دـیاقع  رظن  زا  تنـس  لـها  دریگب , هدـهع  هب  ار  تماـما  بـصنم  لـبن  ـمـد بـن حـ حا ـکـه  نآ زا  قـبـل  خـیرات :  رد  یلماـت 
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نامیا هب  یهانگ  چـیه  تفگ  یمو  , دـید یمن  لمعو  نامیا  نایم  يا  هطبار  هک  دوب  یجرم ء  یکی  دـندوب .  فلتخم  ياه  هتـسدو  نوگانوگ 
نآ درک .  یم  راکنا  ار  یهلا  ریدقت  هک  دوب  يردق  يرگید  درادن .  يا  هدیاف  رفک  اب  هارمه  یتعاط  چیه  هک  نینچمه  دنز , یمن  ررض  ناسنا 

یتدیقعو يرکف  تافالتخا  هچ  هک  رخآ , یلاو  دوب . .. یجراخ  يرگیدو  درک  یم  یفن  ار  دـنوادخ  تا  ـفـ ـص مامت  هدوب ,  یمهج  مه  یکی 
رب ار  همهو  درب  نا  ـیـ مزا ار  ثیدـح  لها  نایم  دوجوم  بهاذـم  همهو  هدـمآ  لبنح  نب  دـمحا  هک  نآ  ات  تشاد .  دوجو  اـهنآ  ناـیم  یناوارف 

تسا نیعباتو  هباحصزا  حلاص  فلس  دئاق  نا عـ لو هـمـ ـ صا نیا  هک  درک  یم  اعدا  وا  دیـشخب , تدحو  دوب  هدرک  رایتخا  هک  یلوصا  ساسا 
لبق لوصا  نیا  اریز   , نیعباتو هباحص  هب  ات  دوش  هداد  تبـسن  دمحا  دوخ  هب  دیاقعو  لوصا  ـن  یا تسا  رتهب  هک  تسا  نیا  رما  تقیقح  یلو  . 

هدنهد ناشن  نونکاتو  خیرات  لوط  رد  تنس  لها  یتدیقع  تافالتخاو  دوب , اهنآ  رب  یقافتاو  عامجا  هنو  هدش  هت  ـ خا ـمـد نـه شـنـ حا روهظ  زا 
هدومن دوخ  هاگرد  برقم  ار  دمحا  لکوتم  اریز  , دش رـشتنم  هدرتسگ  روط  هب  یـسابع  لکوتم  مایا  رد  یلبنح  دیاق  ـن عـ یا تسا .  بلطم  نیا 
نادیم رد  يرعـشا  نسحلاوبا  هکنآ  ات  تفا  ـه یـ مادا عضو  نیاو  دش , دیاقع  ماما  یفلاخم  چیه  نودب  هکنآ  ات  تشاد ,  هگن  زاب  ار  وا  تسدو 
دومن یعـس  هکلب  درکن , افتکا  لبنح  نبادـیلقت  هب  یلو  دـش .  قحلم  یلبنح  هدـیق  هبو عـ هدرک  هبوت  لازتعا  هدـیقعزا  وا  دـش .  رهاـظ  دـیاقع 

بهذم نآ  مغر  یلعو  دوب .  فلاخم  هنو  دمحا  قفاوم  الماک  هن  هک  درک  مالعا  ار  يدیاقع  وا  دنک , ینالقعو  يدـنب  هتـسد  ار  دوخ  دـیاقع 
هلیسو نیدبو  دشکب , هدیقع  رب  تما  ـ مارد لبنح  نبا  ياپ  ریز  زا  ار  میلگ  تیاهن  ردو  رشتنم  یمالـسا  دالب  مامت  رد  ات  تفای  لاجم  وا  دیدج 

لامجا تسا  نیا  دیوگ : یم  يرعشا  ماما  دیا  لو عـقـ ـ صا هرا بـه  ـ شا زا  يزیرقم پـس  دیدرگ .  تنس  لها  یمسر  بهذم  يرعـشا ,  بهذم 
(( . 583  )) دوب دـهاوخ  حاـبموا  نوخ  دـهد  يرظن  نآ  فـالخ  رب  هک  رهو  دـقتعم  نادـب  یمالـسا  دـالب  یلا  ـ ها ماـمت  هک  وا  دـیاقع  لوـصا 
ياه تیاور  هب  کسمتم  نایلبنح  تسا .  هدوب  لعتـشم  هتـشذگ  ياهنرق  لوط  رد  هلباـنحو  هرعاـشا  ناـیم  فـالتخا  شتآ  تهج  ـهـمـیـن  بو

دیاقع نیا  زا  هرعاشا  لباقمردو  داد , تبسن  وا  هب  ار  اهنآ  تسین  زیاج  هک  دنا  هدش  لئاق  لاعتمدنوادخ  يارب  یتافـصو  هدوب  میـسجتو  هیبشت 
بتکم ود  رد  هلزتعم  یبیرقت  ضارقنازا  سپ  ار  اه  ینس  دیاقع  ناوت  یم  میرذگب ,  تافالتخا  نیا  زا  ـر  گا ـی  لو دنتـسج . یم  يربتو  يرود 

. درک میهاوخ  یسررب  ار  بتکم  ود  نیا  زا  یئاه  هنومن  لصف  نیا  ردودرک  میسقت  هلبانحو  هرعاشا 

( اه یفلس   ) هلبانح بتکم   : فلا

هراشا

هیمیت ج نبا  نارود  لـبنح ب  نب  دـمحا  نارود  فلا  درک : میـسقتریز  یخیراـت  هلحرم  هس  هب  ار  نآ  دـیاب  اـه  یفلـس  دـیاقع  یـسررب  يارب 
لبنح نبا  یتدـیقع  یـشم  طخ  رد  اک  ـ تا نـقـطـه  وا :  یتدـیقع  یـشم  طخ  لـبنح :  نب  دـمحا  نارود  فلا :  باهولادـبع  نب  دـمحم  نارود 

ناهربو یلقع  لیلد  هب  یهجوت  نادنچ  اهنآاذلو  دیاقع , تابثا  يارب  يوبن  ثیداحاو  تایآ  رب  دامتعا  ینعی  تسا ,  ندینش  عامس  رب  هلبانحو 
نودـب دـیاقع  تخانـش  رایعمو  نازیم  ندینـش  عامـس  هک  درک  ضرف  ناوت  یمن  اریز  دراد  تاـبثا  هب  زاـین  همدـقم  ـن  یا دو  ـی خـ لو دـنرادن .

هّللا لوسر  هب  سپـس  لاعتم ,  يادخ  هب  الوا  ناس  ـ نا هک  نآ  رگم  دـشاب  روآ  مازلا  یتجح  دـناوت  یمن  عامـس  اریز  دـشاب , لقع  نداد  تلاخد 
هـس نیا  رگا  تسا .  هدش  رداص  (ص )  ربمایپزا نخـس  ـن  یا دو کـه  ـ ـش نئ  ـطـمـ مو دنک  روابو  قیدصت  ار  لوسر  مالکو  دروآ  نامیا  (ص ) 
سا ـ سا هلداجم بـی  کی  هب  هلاسم  اریزدرک  تجح  مامتا  وا  رب  تایاورو  تایآ  ابو  دومن  مزلم  ار  یناسنا  درادن  ناک  ـ ما دوشن , مهارف  هلحرم 
رود مزلتسم  اریز  درک  تباث  شدوخ  ابار  يزیچ  ناوت  یمن  هک  تسا  فورعم  یلقع  رظن  زاو  دیخرچ  دهاوخاهتنا  یب  يا  هقلح  ردو  لید  تـبـ
مینک تباث  ار  ناحبس  يادخ  دوجو  نآ  هب  جاجتحاو  ینآرق  هیآ  کی  هب  دانتسا  اب  میهاو  ـر بـخـ گا لاثم :  ناونع  هب  تسا ,  لطاب  رودو  هدوب 

هرا ـ بودو ـت ,  ساد ـ نواد هب خـ نامیا  رب  فقوتم  هیآ  هب  نامیا  یلو  میشاب ,  هتشاد  روابو  نامیا  ینآرق  هیآ  نآ  ـد کـه قـبـال بـه  یآ مزال مـی  , 
رب فقوتم   , هیآ هب  نامیا  هک  میریگ  یم  هجیتن  مینک  فذح  ار  يرارکت  تمـسق  رگا  لاح  تسا ,  هیآ  هب  نامیا  رب  فقوتم  دنوادخ  هب  نامیا 
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هدش لزان  ناسنا  زا  ریغ  رب  رگم  دش ؟  لزان  يزیچ  هچ  رب  یحو  نیا  هک  میسرپ  یم  دوخ  زا  سپس  تسا .  لطاب  نیاو  تسا . ..  هیآ  هب  نامیا 
ياراد ناسنا  هک  تسین  رطاخ  نیا  هب  رگم  تسا ؟  هداد  رارق  ناسنا  صوصخم  ار  نآ  دـنوادخ  ارچ  سپ  هدـش ,  لزان  ناسنا  رب  رگا  تسا ؟ 

رد فارحنا  يادـتبا  اج  نیم  هـ تسا ؟  اجک  رایعم  نیا  رد  لقع  هاـگیاج  سپ  تسا ,  تبثم  باوج  رگا  تسا ؟  لـقع  ياـهبنارگ  رهوگ  نآ 
هک میناد  یم  دـنچره  تسا ,  هدرک  دراو نـ دو  ـی خـ تد ياـه عـقـیـ لالدتـسا  رد  ار  نآو  هدادـن  لـقع  هب  یتـیمها  اریز  تسا ,  یلبنح  رکفت 

مدع نامهدندش  بکترم  هرعاشاو  هیوشح  دننام  نارگیدو  هلبانح  هک  یها  ـتـبـ ـشا دـشاب . لقع  قفاوم  هکنآ  رگم  دوب  دـهاوخن  اجرباپ  لیلد 
هر ـ عا ـ ـشاو هیوشح  هلباـنح ,  ع . )   ) تیب لـها  بتکم  زا  رگم  ـت  خا ـنـ ـش ـحـیـح  ـص رو  ناو بـه طـ ار نـمـی تـ ـقـل  عو تسا  لـقع  تخاـنش 

رگاو درادـن , دوجو  لقع  يار  ای حـجـیـتـی بـ تیفـشاک  چـیه  عقاوردو  دـشاب , عرـش  فلاخم  ای  قفاوم  لقع  تسا  نکمم  هک  ـد  ند مـعـتـقـ
بتکم هب  تبـسن  تسا  یلمعلا  سکع  هبناج  کی  يار  نیا  ـت ,  ـسا هدروآ  تسدـب  عرـش  زا  ار  نآ  دـشاب , لـقع  يارب  زین  تیجح  یکدـنا 

رد هلزتعم  هنوگچ  هک  میدیدو  درامـش , یم  شزرا  یبار  دـشابن  لقع  قفاوم  هک  یندینـش  لیلدو  دـناد  یم  یتاذ  ار  لقع  تیجح  هک  هلزتعم 
لها صوـصخ  هـب  تفریذـپ  یم  هـک نـ رهودـندرک  یم  دوـخ  هدـیقع  لوـبق  راداو بـه  روز  ار بـه  مدر  ـق مـ ثاوو ـم  ـص مـعـتـ  , نو ـ ما نا مـ ـ مز
رهاظ ربو  هتـشاذگ  رانک  ار  لقع  لیلد  هچ  هب  هنرگو  دوب , رایـسب تـنـد  یلقع  جهنم  اب  دروخ  رب  اذلو  دنداد , یم  هجنکـش  ادیدش  ار  ثیدـح 

, دورب نیب  زا  كرتشم  ياه  هطقن  هب  ندیـسر  يارب  مهافت  شور  هک  دش  ببـس  هلبانحو  هلزتعم  نایم  شکمـشک  نیاو  دندومن !؟  هیکت  نوتم 
ار تسا  نآ  رب  ینت  ـن مـبـ ید دیاقعو  تخانش  هک  یـساسا  لکـشم  نیا  ناوت  یمنو  دیامن , بصعت  نآ  ربو  لابندار  دوخ  جهنم  یهور  ره گـ
. دشاب ینید  هشیدناو  رکفت  رد  یکرتشم  هجو  دناوتب  ات  دنـشاب , هتـشاد  رظن  قافتا  نآ  رب  یگمه  هک  تباث  يرایعم  فشک  اب  رگم  دومن  لح 
رب یلقع  ینابمو  لقع  یلقع کـه جـز بـر  ناهرب  یکی  دراد , دوجو  ناهرب  عون  ود  دـنیوگ : یم  دوخ  باتک  رد  رحلا  لیلخو  يروخافلا  ان  حـ

ناهرب زج  هک  مینیب  یم  ار  هلزتعم  یفرط  زا  ام  تسا .  عامجاو  ثیدح  نآرق ,  رب  ینتبم  هک  یعمـس  ناهرب  يرگیدو  دنک , یمن  هیکت  يزیچ 
اهنآ سار  ردو  نیملکتم  رگید  یفرط  زاو  دنرامـش .  یمدودرم  دنکن  دـییا  ار تـ نآ  ـمـعـی کـه عـقـل  ـس ناهرب  رهو  هتـشادن  لوبقار  یلقع 
دوخ هب  دوخ  لقع  هکنیاو  دنرادن , دنک  یم  رما  نادب  عرش  هکنیا  زج  یـشزرا  چیه  یلقع  ياهناهرب  دنراد  دیکات  هک  مینی  ـی بـ مار هر  ـ عا ـ ـشا
هورگ ود  نیا  ءارآ  ناـیم  يداـیز  ياـه  تواـفت  هـچ  دـینیبب  لاـح  (( . 584  )) دروآ یم  تسدـب  عرـش  زا  هـچنآ  رگم  درادـن  یـشزرا  چـیه 

ـن یا دو  ـ جو دنـشاب . یمن  لئاق  یـشزرا  لـقع  يارب  زج  رگید  یهورگو  هدوبن  لـئاق  یـشزرا  نآ  تیجحو  لـقع  يارب  یهورگ  دراددوجو ,
رکفت لوصارد  اریز  تسا ,  هدیدرگ  فلتخم  بهاذـم  هب  نانآ  میـسقتو  نیملـسم  ندـش  قرفتم  بجوم  هک  تسا  یـشم  طخ  رد  فال  ـتـ خا

نایم یتدحو  دـشاب  انب  رگا  نیاربانب  تسا ,  هدـش  نوگانوگ  ياه  هجی  داجیا نـتـ ببـس  فلتخم  ياه  یـشم  طخ  سپ  دـنا .  هدرک  فالتخا 
لوصا رد  تواـفت  هجیتـن  هک  فـالتخا  نیا  ـالثم : درک , زاـغآ  ناـهر  قر بـ ـ طو لو تـفـکـر  ـ ـصا رد  تد  ـ حو زا  دـیاب  دوـش  داـجیا  نیملـسم 

ربانب هنرگو  دـنک  ار خـلـق مـی  دوخ  لاـمعا  ناـسنا  دـنیوگ : یم  هلزتعم  ناگدـنب ,  لاـمعا  عوضوم  رد  میریگ ,  یم  رظن  رد  ار  تسارکف  تـ
ردو دنتـشاذگ .  رانک  دـیوگ  یم  ار  ین  ـن مـعـ یا فال  ییاه کـه خـ تیاور  مامت  ساسا  نیا  ربو  دوب .  دـهاوخ  لقع  فـالخ  ناـنآ  ياـعدا 

رد ناـسنا  اذـلو  تسا ,  دـنوادخ  هدارا  اـب  هکلب   , هدوبن دوخ  هدارا  اـب  ناـسنا  لاـمعا  هک  دندیـسر  هجیتـن  نیا  هب  اـه  یلبنح  مینیب  یم  لـباقم 
ـمـد بـن حا دندادن . لقع  هب  یتیمها  چیهو  هدرکدانتـسا  ثیداحاو  تایآ  رهاظ  رب  دوخ  هتفگ  تابثا  يارب  اهنآ  تساروبجم ,  دوخ  ياهراک 

لا ياد مـتـعـ كر بـه خـ ـ ـش مار ,  لاـم حـ ندروـخ  یـشک ,  مدآ  يراوـخ ,  بارـش  يدزد ,  اـنز , دـیوگ . ... : یم  دوـخ  هلاـسر  رد  لـبنح 
(( . 585  )) دشاب یم  یهلا  ردقو  ءاضق  ساسا  رب  یگمه  یصاعمو  نا  ـ ها ـنـ گر ـ یا ـ سو

لقع ترورض  رد  یتایاور 

لوا تمسق 
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نیا هکنآ  ياربو  دـنا , هتخانـشن  ار  لقع  تقیقح  هلزتعمو  هلبانح   , هرعاشا زا  کـی  چـیه  هک  میباـی  یم  مینک  یـسررب  تسرد  ار  هلاـسم  رگا 
ـو با میبایرد .  ار  لقع  تیعقومو  تیمها  ات  هدرک  هعلاطم  ار  ع )   ) تیب لها  تایاور  زا  یـضعب  راک  يادتبا  رد  تسا  مزال  مینادـب  ار  تیعقاو 
 : تفگ سپـس  ـد , مآ ـک  یدز عـقـل نـ ایب , کیدزن  تفگ :  وا  هب  درک  قلخار  لقع  دنوادخ  یتقو  دیامرف : یم  (ع )  رقاب دـمحم  ماما  رفعج ,

یهنو رما  ار  وت  ما ,  هدرکن  قل  زا تـو خـ ـی بـهـتـر  قو هـیـچ مـخـلـ  , ـم ـس ملالجو قـ تزع  هب  دومرف : دنوادخ  هاگنآ  تشگرب ,  لقع  درگرب ,
ام تسا ,  هدمآ  نینچ  مکح  نب  ماشه  هب  ع )   ) رفعج نب  یسوم  ماما  زا  ینالوط  یتیصو  رد  (( . 586  )) مهد یم  رفیکو  شاداپار  وتو  هدرک 

هداد تراشب  هنوگنیادوخ  باتک  رد  ار  مهفو  لقع  لها  یلاعتو  كرابت  دنوادخ  ماشه !  يا  مینک :  یم  لقن  ار  نآ  مامت  رتشیب  هدافتسا  يارب 
پـس (( : 587  ( )) با ـبـ لالا اولوا  مه  کئلواو  هّللا  مهاده  نیذلا  کئلوا  هنسحا  نوعبتی  لو فـ ـقـ لا نو  ـن یـسـتـمـعـ یذ ـ لا دا  رشبف عـبـ  : ) تسا
ار ناـنآ  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ  دـننک , یم  يوریپ  نآ  نیرتهب  زاو  هداد  ارف  شوگ  نخـس  هب  هک  ارم  ناگدـنب  نآ  هد  ترا  ـ ـش بـ

هدومن يرای  نایب  اب  ار  ایبنا  هدرک !  مامت  مدرم  رب  لقع  اب  ار  تجح  یلاعتو  كرابت  دنواد  خـ ما !  ـ ـش يا هـ دنادنمدرخ . اهنآو  هدرک  تیاده 
یف نا  میحرلا  نمحر  ـ لا الا هـو  هلا  دـحاو ال  هلا  مکهلاو  : ) دـیوگ یم  دـنوادخ  تسا ,  هدومرف  یئاـمنهاردوخ  تیبوبر  هب  هلدا  اـب  ار  ناـنآو 

هب ایحاف  ءام  نم  ءامـسلا  نم  هّللا  لزنا  امو  سانلا  عفنی  امب  ـبـحـر  لا یف  يرجت  یتلا  کلفلاوراهنلاو  لیللا  فالتخاو  ضرالاو  تاومـسلا  قلخ 
(( 588  ( )) نولقعی موقل  تایال  ضرالاو  ءامـسلا  نیب  رخـسملا  باحـسلاو  حایرلا  فیر  ـ ـص ـ تو ـۀ  باد لک  نم  اهیف  ثبو  اهتوم  دـعب  ضرـالا 
رد نیمزو ,  ـهـا  نا ـمـ سآ شنیرفآ  رد  درادن , دوجو  تسا  نابرهمو  هدنشخب  هک  وا  زج  يراگدرورپ  چیه  تسا ,  هناگی  يادخ  امش , يادخ  :

هدرک لزان  نامسآ  زا  دنواد  ـی کـه خـ بآ رد  تکرحایرد مـی کـنـنـد , رد  مدرم  هدافتـسا  يارب  هک  یئاه  یتشک  رد  زورو , بش  دشودمآ 
هتفرگ راک  هب  ياهربا  ردو  اـهداب , ریـسم  رییغت  رد   , تسا هدرک  رـشتنم  نآ  رد  يا  هدـن  ره جـنـبـ زاو  هدومن  هدـنز  نآ  اـب  ار  هدرم  نیمز  سپ 
يارب یئامنهار  ناونع  هب  ار  اه  هناشن  نآ  دنوادخ  ماش !  يا هـ دـنراد . لقع  هک  یمدرم  يارب  تسا  یئاه  هناشن  نیمزو ,  نامـسآ  نایم  هدـش 

موجنلاورمقلاو سمـشلاو  راـهنلاو  لـیللا  مکل  رخـسو  : ) دـیامرف یم  دـنوادخ  دنـشاب . هتـشاد  ربدـم  دـیاب  اـهنآ  اریز  داد  رارق  دوخ  تخاـنش 
رما هب  ناگراتسو  هدومن  رخسم  ار  هامو  دیشروخ  زورو , بش  امـش  يارب  وا  (( : 589  ( )) نولقعی موقل  تایال  کلذ  یف  نا  هرماب  تارخـسم 
مث بارت  نم  مکقلخ  يذلا  وه  : ) دیامرف یم  دنوادخ  مه  زاب  دـنراد . لقع  هک  یناسک  يارب  تسا  یئاه  هناشن  نآ  رد  هک  دنتـسه , رخـسموا 

مکلعلو یمـسم  الجااوغلبتلو  لبق  نم  یفوتی  نم  مکنمو  اخویـش  اونوکتل  مث  مکدـشا  اوغلبتل  مث  ـالفط  مکجرخی  مث  ۀـقلع  نم  مث  ۀـفطن  نم 
تروص هب  ار  امـش  نآ  زا  سپ  دـیرفآ , دـقعنم ) نوخ   ) هقلع زا  دـعبو  هفطن  زا  سپـس  كاخ ,  زا  ار  امـش  هک  تسا  وا  (( : 590  ( )) نولقعت

هب ات  دـنریم , یم  ناـیم  نیا  رد  امـش  زا  یـضعب  دـیوش , ریپ  نآ  زا  سپو  , دیـسرب دوخ  يدـنمورین  هلحرم  ـکـه بـه  نآ تـا  در , قلخ کـ یکدوک 
هب ایحاف  قزر  نمءامـسلا  نم  هّللا  لزنا  امو  راهنلاو  لیللا  فالتخاو  : ) دیامرف یم  نینچمهو  دـینک . لقعت  هک  دـیاشو  هدیـسر ,  رمع  دـمآرس 
زاد ـ نواد هـک خـ يزورو  قزرو  زورو , بـش  دـشو  دـمآ  ردو  (( : 591  ( )) نولقعی موقل  تایآ  حاـیرلا  فیر  ـ ـص ـ تو ـهـا  تو دـعب مـ ضرـالا 

يارب تسا  یتایآ  اه و  هناشن  اهداب , ندینادرگ  رد  دنک و  یم  هدنزرس  ندش  لصاح  یب  زا  سپ  ار  نیمز  نآ  هطساوبو  هدرک  لزان  نا  ـمـ سآ
(( : 592  ( )) نولقعت مکلعل  تایالا  مکل  انیب  دـق  اهتوم  دـعب  ضرالا  ییحی  : ) دـیامرف یم  دـنواد  خـ دـندش . راـکب  ار  درخو  لـقع  هک  یموق 

: دـیامرف یم  دـنواد  خـ دـینک . لقعت  هک  دـیاش  هدرک ,  نایب  امـش  يارب  ار  تاـیآام  دـنادرگ , هدـنز  رـس  ندـش  لـصاح  یب  زا  سپ  ار  نیمز 
موقل تایال  کلذ  یف  نا  لکالا  یف  ضعب  یلع  اهض  لضفنو بـعـ دحاو  ءامب  یقسی  ناونصریغو  ناونـص  لیخنو  عرزو  بانعا  نم  تانجو  )

یم يرایبآ  بآ  کی  زاو  ددـعتم , ياه  هیاـپ  زا  اـی  هدـیئور  هیاـپ  کـیزا  کـه  ـخـل ,  نو تعارز  روگنا , زا  ییاـهغابو  (( : 593  ( )) نولقعی
. دـننک یم  لـقعت  هـک  یموـق  يارب  تـسا  یئاـه  هناـشن  نآ  ردو  مـیداد ,  یم  يرترب  كاروـخ  تـهج  زا  رگید  ضعب  رب  ار  یــضعبو  , دوـش

تایال کلذ  یف  نا  اهتوم  دـع  ضرالا بـ هب  ییحیف  ءام  ءامـسلا  نم  لزنیو  اعمطو  اـفوخ  قربلا  مکیری  هتاـیآ  نمو   : ) تسا هدومرف  ـد  نواد خـ
زاو دـیما , مهو  تسا  سرت  هیا  ـد کـه هـم مـ هد نا مـی  ـ ـش امـش نـ هب  قرب  هک  تسا  نیا  وا  ياه  هناـشن  زا  یکی  (( : 594  ( )) نولقعی موقل 

ـد نواد خـ دـنراد . لقع  هک  یموق  يارب  تسا  یئاه  هناـشن  نآ  ردو  دـنک , یم  هدـنز  شندرم  زا  دـعب  ار  نیمز  هک  هدرک  لزاـن  یبآ  نامـسآ 
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مکقزرن نحن  قالما  نم  مکدالوا  اولتق  الو تـ اناسحا  نیدـلاولابو  ائیـش  هباوکرـشت  الا  مکیلع  مکبر  مرح  ام  لتا  اولاعت  لـق   : ) تسا هدومر  فـ
(( 595  ( )) نولقعت مکلعل  هب  مکاصو  مکلذ  قحلاب ,  الا  هّللا  مرح  یتلا  سفن  ـ لا اولتقت  الو  نطب  امو  اهنم  رهظ  ام  شحاوفلا  اوبرقت  الو  مهایاو 

, دینک ناسحا  ردامو  ردپ  هب  هدادن ,  رارق  وا  کیرشار  يزیچ  هکنیا  تسا :  هدرک  مارح  امش  رب  نا  ـ ترا ـ گدرور هچنآ پـ میوگبات  دیئایب  وگب  : 
 , ینلع هچ  دشاب  یفخم  هچ  دیو  ـ ـش کیدزن نـ حیبق  ياهراک  هب  میهد ,  یم  يزور  ار  اهنآو  امـش  ام  هک  دیـشکن  رقف  لیلد  هب  ار  ناتنادـنزرف 

دیاش هدومن  تیصو  نادب  ار  امش  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  قح ,  هب  رگم  دیشکن  تسا  هدرک  مارح  ار  شنتـشکدنوادخ  هک  ار  یـسکو 
مهنوفاـخت ءاوـس  هیف  متناـف  مکاـنقزرام  یف  ءاکرـش  نـم  مکناـمیا  تـکلم  اـم  نـم  مـک  هـل لـ : ) ـد یا ـ مر ـد مـی فـ نواد خـ دـینک . لـقعت  هـک 

رد دنشاب  امش  کیرش  هک  دنتسه  یناس  امـش کـ ناگدرب  نایم  زا  ایآ  (( : 596  ( )) نولقعی موقل  تایالا  لصفن  کلذک  مکـسفنا  مکتفیخک 
ام دیسرت ؟  یمرگیدکی  زا  هک  هنوگنامه  دیسرتب  اهنآ  زا  دیشاب , يواسم  نآ  هب  تبـسنود  ره  هک  يروط  هب  میداد ,  يزور  امـش  هب  ام  هچنآ 

ترخآ هب  ار  اهنآو  هظعوم  ار  لقع  لها  نآ  زا  سپ  دنوادخ  ماشه !  يا  میهد .  یم  حیضوت  دنراد  لقع  هک  یناسک  يارب  ار  تایآ  هنوگنیا 
زج ایند  یگدنزو  (( : 597  ( )) نولقعت الفا  نوقتی  نیذلل  ریخ  ةرخالارادللو  وهلو  بعل  الا  ایندلا  ةایحلا  امو  : ) دـیامرف یمو  هدومن  دـنمقالع 

سپـس ماشه !  يا  دـینک . یمن  لقعت  امـش  ایآ  تسا ,  رتهبدـنراد  يوقت  هک  یناسک  يارب  ترخآ  هاگلزنمو  تسین ,  ینارذـگ  تقوو  يزا  بـ
لیللابو نیحبصم  مهیلع  نورمتل  ـکـم  ناو ـن  یر ـ خالا انرمد  مث  : ) دیامرف یمو  هدناسرتدوخ  باقع  زا  دننک  یمن  لقعت  هک  ار  یناسک  دنوادخ 

دنوادـخو دـینک . یمن  لقعت  امـش  ایآ  دـیرذگ  یم  نانآ  رب  ماشو  حبـص  امـشو   , میدرک دوبان  ار  نارگید  سپـس  (( : 598  ( )) نولقعت ـالفا 
هب ام  (( : 599  ( )) نولقعی موقل  ـۀ بـیـنـۀ  یآ اهنم  انکرت  دقلو  نوقـسفی  اوناکامب  ءامـسلا  نم  ازجر  ۀیرقلا  هذـه  لها  یلع  نولزنم  انا  : ) دومرف

دننک یم  لقعت  هک  یموق  يارب  رهش  نیا  زا  راکشآ  يا  هناشنامو  درک , میهاوخ  لزان  اهنآ  رب  نامسآ  زا  یباذع  رهـش , نیا  یلاها  قسفرطاخ 
الا امو یـعـقـلـهـا  سانلل  اهبرـضن  لاثمالا  کلتو  :) دـیامرف یم  دـنوادخ  ور  نیا  زاو  تسا  ملع  هارمه  لـق  عـ ما !  ـ ـش يا هـ میتشاذـگ .  یقاـب 

دنوادخ سپس  ماش !  يا هـ دنک . یمن  كرد  ار  نآ  یسک  ناملاع  زجو  میروآ ,  یم  مدرم  يارب  ار  اه  هنومن  نآ  امو  (( : 600  ( )) نوملاعلا
نولقعی مهؤابآ ال  ناکولوا  انءابآ  هیلع  انیفلا  ام  عبتن  لب  اولاق  هّللا  لزنا  اـم  اوعبتا  مهل  لـیق  اذاو  :) دـیامرف یمو  هدومن  شهوکن  ار  نادرخ  یب 

ناردپ هچنآ  زا  ام  هکلب  دنیوگ  یم  دینک , يوریپ  تسا  هدرک  لزان  دنوادخ  هچنآزا  دوش  هتفگ  اهنآ  هب  رگاو  (( : 601  ( )) نودتهی الو  ائیش 
: دیامرف ـی  مو دنـشاب . هدشن  تیادـهو  هتـشادن  لقع  ناشناردـپ  هچ  رگادـننک  یم  نینچ  اهنآ  ایآ  میئامن ,  یم  يوریپ  میتفا  نآ یـ رب  ار  دوخ 

رافک زا  وت  توعد  لاـثم  (( : 602  ( )) نولقع مهف ال یـ یمع  مکب  مص  ءادـنوءاعد  الا  عمـسی  امب ال  قعنی  يذـلا  لثمک  اورفک  نیذـلا  لثمو  )
روعشو لقع  اهنآ  سپ  دناروکو , لال  رک , اهنآ  دنونش , یمنار  يزیچ  ادصورس  زج  هک  دنک  یم  ادص  ار  ینادنفسوگ  هک  تسا  یسک  لاثم 
یناسک اهنآ  ناـیمو  (( : 603  ( )) نولقعی اوناـک ال  ولو  مصلا  عمـست  تناـفا  کـیلا  نوعمتـسی  نم  مهنمو  : ) دـیامرف ـد مـی  نواد خـ دـنرادن .

ـی مو دنـشاب . هتـشادن  لـقع  هک  دـنچره  دنونـشب  هک  ینک  راداو  ار  نایاونـشان  یناوت  یم  وت  رگم  دـنهد , یم  ارف  شوـگ  وـت  هب  هک  دنتـسه 
رثکا هک  يرادنپ  یم  ایآو  (( : 604 ( )) الیب لضا سـ مه  لب  ماعنالاک  الا  مه  نا  نولقعی  وا  نوع  ـم یـسـمـ هر ـثـ کا نا  ما تـحـسـب  : ) ـد یا ـ مر فـ

الا اعیمج  مکنولتاقی  ال  : ) دیامرف ـد مـی  نواد خـ دنارت . هارمگ  هکلب  دنتـسین , نایاپراهچ  دـننام  زج  اهنآ  دـننک , یم  لقعت  ای  دنونـش  یماهنآ 
اهنآ (( : 605  ( )) نولقعی موق ال  مهناب  کلذ  یتش  مهبولقو  اعیم  ـبـهـم جـ ـس دـیدش تـحـ مهنیب  مهـساب  ردـج  ءارو  نم  وا  ۀنـصحم  يرق  یف 

دحتم ار  اهنآ  تسا ,  دایز  ناشدوخ  نایم  رد  نانآ  تردق  اهراوید , تشپ  زا  ای  مکحم  ياهژدرد  رگم  دنگنج , یم  امـش نـ اب  یعمج  هتـسد 
نولتت متناو  مکـسفنا  نوسنتو  : ) دیامرف یمو  دنرادن . لقع  هک  دنتـسه  یموق  اهنآ  اریز  تسا ,  قرفتم  نانآ  ياهلد  هکیلاح  رد  يرادـنپ  یم 

ما يا هـشـ دیرادن . لقع  امش  رگم  , دیناوخ یم  ار  تاروت  باتک  امش  هکیلاح  رد  دیرب  یم  دای  زا  ار  دوخو  (( : 606  ( )) نولقعت الفا  باتکلا 
رگاو (( : 607  ( )) هّللا لیبس  نع  كولـضی  ضر  الا  یف  نم  رثکا  عطت  ناو  :) دـیامرف یم  هدرک  شهوکن  ار  تیرثکا  نآ  زا  سپ  دـنواد  خـ ! 

قلخ نـم  مهتلاـس  نـئ  ـ لو : ) ـد یا ـ مر ـی فـ مو دـنزاس . یم  هارمگادـخ  هار  زا  ار  وـت  ینک  يوریپ  دنتـسه  نـیمز  يور  هـک  یناـسک  تیرثـکازا 
اهنامـسآ یـسک  هچ  ینک  لاؤس  اهنآ  زا  هچناـن  ـ چو (( : 608  ( )) نو مهرثکا ال یـعـلـمـ لب  هّلل  دـمحلا  لـق  هّللا  نلوقیل  ضرـالاو  تاومـسلا 
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تیلقا دنوادخ  سپس  ما !  ـ ـش يا هـ دنلهاج . اهنآ  رثکا  یلو  منک ,  یم  شیاتـس  ارادخ  وگب  دنوادخ , تفگ  دنهاوخ  اهنآ  دیرفآ , ار  نیمزو 
ام لیلقو  : ) دیامرف یمو  دنارازگ . رکـش  نم  ناگدنب  زا  یکدنا  هدـع  (( : 609 ( )) روکـشلا يدابع  نم  لیلقو  : ) دیامرف یم  هدرک  شیاتـس  ار 

(( : 611  ( )) هّللا یبر  لوقی  ناالجر  نولتقتا  هنامیا  متکی  نوعرف  لآ  نم  نمؤم  لجر  لاقو  : ) دیامرف یمو  دنا . مک  ردقچو  (( : 610  ( )) مه
دیوـگ یم  هکنآ  رطاـخ  هـب  دیـشک  یم  ار  يدرم  اـیآ  تـفگ  تـشاد  یم  هـگن  یفخمار  دوـخ  ناـمیا  هـک  نوـعرف  نادـناخ  زا  ینمؤـم  در  مـ
درواین نامیا  وا  اب  یـسک  یلو  دروآ , ناـمیا  هک  ار  هک  رهو  (( : 612  ( )) لیلق الا  هعم  نمآ  امو  نمآ  نمو   . ) تسا دـنوادخ  نم  راـگدرورپ 

مهرثکا ال دـنرادن . لـقع  اـهنآرثکا  نولقعی :  ـال  مهرثکا  دـنناد , یمن  اـهنآ  رثـکا  یلو  نوملعی :  ـال  مهرثـکا  نک  ـ لو كدـنا .  يدادـعت  زج 
ار سابل  نیرتهبو  هدرب  مان  هجو  نیرتهب  هب  ار  لقاع  دارفا  نآ  زا  دـع  ـد بـ نواد خـ ما !  ـ ـش يا هـ (( . 613  )) دنرادن روعش  اهنآ  رثکا  نورعشی : 
 ( باب ـ لالااو ـ لوا الا  رکذـی  امو  اریثک  اریخ  یتوا  دـقف  ۀـمکحلا  تؤی  نمو  ءاـشی  نم  ۀـمکحلا  یتؤی  : ) دـیا ـ مر مـی فـ ـتـه ,  ـسارآ اـهنآ  نت  رب 

القع زج  یـسک  چـیهو  تسا ,  هدرک  يدایز  هدافتـسا  دروآ  تسدـب  تمکح  هک  رهو  دـهد , یم  دـهاوخب  هک  ره  هب  ار  تمکح  (( : 614 ))
ملع رد  هـک  يدارفا  (( : 615  ( )) بابلالا اولوا  الا  رکذی  امو  انبر  دـنع  نم  لک  هب  انمآ  نولوقی  ملعلا  یف  نوخـسار  ـ لاو . ) دـنوش یمنرکذـتم 
قل نا فـی خـ . ) دوش یمن  رکذـتمالقع  زج  یـسکو  تسا ,  اـم  راـگدرورپ  فرط  زا  همه  میدروآ ,  ناـمیا  نآ  هب  اـم  دـنیوگ  یم  دنراوتـسا 

هناشنزورو بش  دشو  دمآ  ردو  نیمزو  اهنامـسآ  تقلخ  رد  (( : 616  ( )) بابلالا یلوال  تایال  راهنلاو  لیللا  فالتخاو  ضرالاو  تاومـسلا 
 ( باـبلالااولوا رکذـتی  اـمنا  یمعا  وه  نمک  قـحلا  کـبر  نم  کـیلا  لزنا  اـمنا  مل  ـمـن یـعـ فا . ) دراد دوـجو  لـقع  ناگدـنراد  يارب  یئاـه 

اهنت دـشاب , یم  انیبان  هک  تسا  یـسک  دـننام  تسا ,  قح  هدـش  لزانوت  رب  تراگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  دـناد  یم  هک  یـس  ایآ کـ (( : 617 ))
نوملعی نیذلا  يوتـسی  له  لق  هبر  ۀمحر  اوجریو  ةرخالا  رذحی  امئاقو  ادجاس  لیللا  ءانآ  تناق  وه  ـن  ما . ) دنوش یم  رکذـتم  دـنمدرخدارفا 

 , هدوب لوغشم  تعاطا  هب  مای  ـ قو دوجس  لاح  رد  بش  تاعاس  رد  هک  سک  نآ  ایو  (( : 618  ( )) بابلالااولوا رکذتی  امنا  نوملعی  نیذلاو ال 
؟  دنتـسه يواسم  دنناد  یمن  هک  یئاهنآ  اب  دنناد  یم  هک  اهنآ  ایآ  وگب  تسا ,  راودیما  شراگدرورپ  تمحر  هبو  كانمیب  ترخآ  باذعزا 
رب هک  یکرابم  باتک  (( : 619  ( )) بابلالا اولوا  رکذتیلو  هتایآ  اوربدیل  كرابم  کیلا  هانلز  ـ نا با  کـتـ . ) دنوش یم  رکذتم  نادـنمدرخ  اهنت  , 

. دنوش رکذتم  نادنمدرخو  , دننکربدت نآ  تایآ  رد  ات  میدرک  لزان  وت 

مود تمسق 

بـنـی هداد ,  ـت  یاد ـی هـ ـسو هب مـ ام  (( : 620  ( )) بابلالا یلوال  يرکذو  يده  باتکلا  لیئارـسا  ینب  انثرواو  يدهلا  یـسوم  انیتآ  دـق  ـ لو )
ناف رکذو   : ) تسا هدومرف  دنوادخ  نینچ  ـمـ هو تسا .  نادنمدرخ  يارب  رکذتو  تیاده  هک  یباتک  میداد ,  رارق  بات  ثراو کـ ار  ـل  یئار ـ سا
با رد کـتـ لا  ـد مـتـعـ نواد خـ ما !  ـ ـش يا هـ تسا .  دـنمدوس  ار  نانمؤم  يروآدای  هک  نک ,  يروآدای  (( : 621  ( )) نینمؤملا عفنت  يرکذلا 

زا روظنمو  دراد  بلق  هک  یـسک  يارب  تسا  يروآدای  اهنیا  رد  (( : 622  ( )) بلق هل  ناک  نمل  يرکذل  کلذ  یف  نا  : ) دـیا ـ مر دو مـی فـ خـ
لقعو یئاناد  ینعم  هب  تمکح  هک  میداد .  تمکح  نامقل  هب  امو  (( : 623  ( )) همکحلا نامقل  انیتآ  دقلو  : ) دـیامرف یمو  تسا .  لقع  بلق 

ـب حا يو صـ شو بـه سـ اب هـ ناسنا  یشاب ,  مدرم  نیرت  لقاعات  شاب ,  نتورف  قح  ربارب  رد  تفگ :  شدنزرف  هب  نامقل  ما !  ـ ـش يا هـ تسا . 
زیهرپ اـیرد  نیا  رد  وـت  یتـشک  دـیاب  سپ  دـنا , هد  ـ ـش قر  نآ غـ رد  يداـیز  مدرم  هک  تسا  یفرژ  ياـیرد  اـیند  مدـنزر !  فـ دور .  حـق مـی 

ره ماشه !  يا  دشاب . ربص  یتشک  ناکـسو  ملع  شیامنهار  لقع ,  نآ  يادـخان  لکوت ,  شناب  داب  نامیا ,  یتشک  رازبا  , دـشاب یهلا  ياوقتو 
ـت سا ـع  ضاو ـب عـقـل تـ کر ـ مو دراد , ـبـی  کر يزیچ مـ رهو  تسا ,  توکـس  ندرکرکف  لیلدو  ندرک  رکف  لقع  لیلد  دراد , یلیلد  يزیچ 
هب ار  دوخ  ناگداتـسرفو  اـیبنا  دـنواد  خـ ما !  ـ ـش يا هـ يوش .  بکترم  تسا  هدرک  یهن  ادـخ  ار  هچ  نآ  هک  سب  نیمه  وـت  تلاـه  ردو جـ , 
هب رتاناد  هکنآو  دراد , يرتهب  تخانش  دنک , تباجارتهب  هک  ره  سپ  دننک , اد تـعـقـل  هرابرد خـ هکنآ  يارب  رگم  داتسرفن  شناگدنب  يوس 
ود ـد  نواد خـ ما !  ـ ـش يا هـ درک . دهاوخ  ادیپ  ترخآوایند  رد  يرتالاب  ماقم  تسا  رتلماک  شلقع  هکنآو  دراد , يرتهب  لقع  دـشاب  ادـخ  رما 
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اما دنـشاب , یم   ( ع  ) همئاو ناربمایپ  لماش :  ادـخ  ناگداتـسرف  يرهاـظ ,  تجح  ینورد .  یتجحو  يرهاـظ  یتجح  دراد , مدرم  حـجـت بـر 
(( 624  )) دیابر یمن  ار  وا  ربص  مارحو  , دراد یمن  زاب  رکش  زا  ار  وا  لالح  هک  تسا  یـسک  لقاع  ماشه !  يا  دشاب . یم  لقع  ینورد  تجح 

رکفت رو  کـسـی کـه نـ تسا :  هدرک  کمک  شیوخ  لقع  يدوبانرد  ایوگ  دزاس , هریچ  زیچ  ار بـر سـه  هـر کـس سـه چـیـز  ما !  يا هـشـ . 
هک یسکودرب  نا بـ زا مـیـ ـش  یو هدو خـ نا بـیـهـ اب سـخـنـ ار  دوخ  تمکح  ياه  یئابیز  هک  یسکو  دیامن , کیرات  ینالوط  ياهوزرآ  اب  ار 

, دربب نیب  زاار  شلقع  ات  هدرک  کمک  دوخ  سفن  ياوه  هب  وا  ایوگ  دزاـس , شوماـخ  شیوخ  ياـه  توهـش  اـب  ار  دوخ  يزومآ  تربع  رون 
رد دنک  ادـیپ  شزرا  ادـخ  دزن  وت  لمع  هنوگچ  ما !  ـ ـش يا هـ تسا .  هدرک  هابت  ار  شیوخ  يایندو  نید  تخاس  دوبان  ار  دوخ  لقع  هک  رهو 
 , ما يا هـشـ يا .  هدرک  تعاطا  تلقع  رب  يزوریپ  ياربدوخ  سفن  ياوه  زاو  هدومن  لوغـشم  تراگدرورپ  رما  زا  ار  دوخ  بلقوت  هک  یلاح 

هچنآ هبو  هتفگ ,  كرت  ار  اهنآ  نارادت  ـ ـسودو ایند  لها  دنک  لقعت  ادـخ  هرابرد  هک  ره  سپ  تسا ,  لقع  تردـق  تمالع  ییاهنت  صـبـر بـر 
ریزعار وا  هریـشعو  لها  نتـشاد  نودبو  هدوب  رقف  رد  وا  يزاین  یب  ییاهنترد ,  وا  رای  تشحو ,  رد  وا  سنوم  ادخ  ددنبب , لد  تسا  ادخ  دزن 

رد عـلـم ـت  عا ـ طو تسین ,  ادخ  تعاط  رد  زج  یتاجن  هار  چیهو  تسا ,  هدش  رارق  رب  دنوادخ  تعاطا  يارب  قح  ما !  يا هـشـ دنادرگ . یم 
 . تسا رسیم  لقع  اب  اهنت  ملع  تخانـشو  تسا  ینابر  ملاع  دزن  هک  تسا  نآ  ملعو  تسا ,  لقع  رد  يریگدایو  يریگدا ,  ـ یرد عـلـم  هدو ,  بـ
 ! ماشه يا  تسا .  دودرم  لهجو  يوه  لها  زا  ناوارف  لمعو  دوش , یمربارب  دـنچ  مهو  هدوب  لوبقم  مه  ملاع ,  زا  كدـنا  لمع  ماش !  يا هـ
ور نیا  زاو  , دشاب هتشاد  ار  ایند  هچ  رگا  دوشن  یضار  كدنا  تمکح  هب  یلو  دشاب , تمکح  اب  رگا  تسا  یضار  ایند  عاتم  نیرتمک  هب  لقاع 
ایند كرتو   , ناهانگ هب  دسر  هچ  هدرک  كرت  ار  ایند  هدوهیب  ياهراک  الق  عـ ما !  ـ ـش يا هـ تسا .  هدـیدرگ  روآدوس  اهنآ  تراجت  هک  تسا 

تـسد هب  تمحزاب  زج  ایند  هک  تسناد  هدرک  هاگن  نآ  لهاو  ایند  هب  لـقاع  ماـش !  يا هـ دـشاب . یم  بجاو  هاـنگ  كرت  یلو  تسا  تلیـضف 
. درک باختنا  ار  ود  نآ  نیرترادیاپ  تمحز  اب  اذلو  دـیاین , تسدـب  تمحز  ابز  تر نـیـز جـ ـ خآ ـت  ـس ـ ناد هدر  ها کـ ترخآ نـگـ هبو  دـیاین ,

تر ـ خآ هد ,  ـتـه شـ ساو ـ خو ـت  سا ناهاوخ  ایند  هک  دنتـسناد  اهنآاریز  دندش  دنمقالع  ترخآ  هبو  هدیزرو  دهز  ایند  هب  الق  عـ ما !  ـ ـش يا هـ
ار اـیند  هک  رهو  دریگب , اـیند  زا  ار  دوـخ  قزر  وا  اـت  ـتـه  ـساو ـ خار وا  اـیند  دـهاوخب  ار  ترخآ  هک  ره  هدـش ,  هتـساوخو  تـسا  ناـهاوخزی  نـ

نودب ار  يزاین  یب  هـر کـه  ما !  ـ ـش يا هـ ار . شترخآ  مهو  هدومن  دساف  ار  شیایند  مه  دسر , ارف  وا  گرمو  هتـساوخ  ار  وا  ترخآدهاوخب 
زا دنک , بلط  لاعتم  يادخ  زا  هناعـضاخ  ار  دوخ  هتـساوخ  دیاب  ـد , هاو ار خـ نید  رد  تمالـسو  دـسحزا , رود  هب  ار  بلق  شمارآ  یئاراد , 

هچنآ هب  دش  عناق  هکرهو  دوش , یم  عناق  دنک  شتیافک  هک  هزادنا  نآ  هب  دـش  لقاع  هک  ره  ار  ـ یز ـد, یا لماک نـمـ ار  شلقع  ات  دـهاوخب  ادـخ 
دنوادخ ماش !  يا هـ دیـسر . دهاوخن  يزاین  یب  هب  هاگ  چیه  دشن  عناق  دوخ  تیافکرادـقم  هب  هک  رهو  ددرگ , زاین  یب  ار  وا  ـت کـنـد  یا کـفـ

ان ـ بر : ) دنتفگ نینچ  ددرگ  یم  رب  یتسپو  يروک  هبو  دزغل  یم  اهلد  هک  دنتـسناد  یتقواهنآ  هک  دنک  یم  تیاکح  راکوکین  موق  کی  هرابرد 
زاو نازغلم ,  يدرک  نامتیادـه  هکنآ  زا  سپ  ار  ام  ياهلد  اراگدرورپ , (( : 625  ( )) همحر کندل  نم  انل  بهو  انتیده  ذا  دـعب  انبولق  غزت  ال 

دناوت یمن  درکن  لقعت  ادخ  هرابرد  هک  رهو  دوب , دهاوخن  سرت  ادخ  دنکن  لقعت  ادخ  هرابرد  هکنآ  عقاو  رد  شخبب .  تمحر  ام  هب  دوخدزن 
شنخـس هکنآ  رگم  ددرگن  نینچ  سک  چیهو  دبایب , دوخ  بلق  رد  ار  نآ  تقیقحو  هدوب  مدق  تباث  تریـصبرد  هک  ددـنبب  لد  یتخانـش  بـر 

رهاظ اب  رگم  دنک  یمن  تلالد  لقع  یفخم  ناهن  رب  یلاعتو  كرابت  دنوادخ  اریز  دشاب .  شرهاظ  اب  قفاوم  شناهنو  شلمع  هدننک  قیدـصت 
ـل ما ـی کـ ـس لقعو کـ دنا , هدرکن  تدابع  لقعزا  رتهب  يزیچ  اب  ار  دـنوادخ  تفگ :  یم  ع )   ) نینمؤملاری ـ ما ما !  ـ ـش يا هـ نآ .  زا  ییایوگ 

شا یئاراد  زا  هچ  نآ  دشاب , وا  زا  حالـصوری  دیما خـ دنزن , رـس  وا  زا  كرـشو  رفک  دشاب : وا  رد  فلتخم  تیـصاخدنچ  ـکـه  نآ دو تـا  ـ ـش نـ
ریـس ملع  يریگارف  زا  شرمع  لوطرد  دشاب , زاین  هزادنا  هب  ـیـا  ند زا  وا  ـهـم  ـس دنزن , رـس  وا  زا  هدوهیب  نخـس  , دـشخبب تسا  هنوؤم  رب  دـئاز 
كد ـ نا تسا  ندش  فورعم  زا  رت  بوبحم  وا  دزن  عضاوت  ادخ , نودـب  تزع  زا  تسا  رت  بوبحم  تلذ  اب  ماوت  ندوب  ادـخ  اب  وا  يارب  دوشن ,

یم رت  نییاپ  همه  زا  ار  دوخو  رتهب  شدوخ  زا  ار  مدرم  همه  درامـش , یم  مک  ار  دوخ  ناوارف  يراکوکی  ـ نودا ـ یز ار  نار  ـگـ ید يرا  ـ کو نـیـکـ
تورم هـر کـه  ما !  ـ ـش يا هـ دـهاوخ . نینچ  وا  سفن  ياوه  دـنچ  ره  دـیوگ  یمن  غورد  لقاع  ماشه !  يا  اهیکین . ساـسا  تسا  نیاو  دـنیب ,

هدشمگ www.Ghaemiyeh.comتقیقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 147زکرم  هحفص 106 

http://www.ghaemiyeh.com


ردو دنیبن , ـمـنـد  شزرادو يار خـ ار بـ ـیـا  ند ـت کـه  ـسا ـی  ـس مدرم کـ نیرت  شزرا  اب  درادن , تورم  درادن  لقع  هک  رهو  درادن , نید  درادن 
 : تفگ یم  ع )   ) نینمؤـملاریما ماـشه !  يا  دیـشورفن . يرگید  زیچ  هب  ار  اـهنآ  سپ  تسین ,  تـشهب  زج  يزیچ  امـش  ياهندـب  ياـهب  عـقاو 
وا دنشاب  ناوتان  زا سـخـن گـفـتـن  نارگید  رگا  دهد , باوج  دوش  لاؤس  وا  زا  رگا  دشاب : وا  رد  تیـصاخ  هس  هک  تسا  نیا  لقاع  تمالع 

دـشاب هتـشادن  ار  تیـصاخ  هس  نیا  زا  کی  چیه  یـسک  رگاو   , تسا نآ  رد  دوخ  لها  حالـص  هک  دهد  یم  يرظن  هشیمهو  دیآ , نخـس  هب 
, دشاب وا  رد  اهنآ  زا  یکی  ای  تیصاخ  هس  نیا  هکنآرگم  دنیـشن  یمن  سلجم  ردص  رد  یـسک  دیوگ : یم  ع )   ) نینمؤملاری ـ ما تسا .  قمحا 

یتجاـح رگا  تسا :  هتفگ  ع )   ) یلع نب  ـن  ـس حـ تسا .  قمحا  دنیـشنب  سلجم  ردـص  ردو  هدوـبن  وا  رد  اـهنآ  زا  کـی  چـیه  سک  ره  سپ 
باتک رد  دنوادخ  هک  اه  ـ نآ گـفـت :  دنتـسه ؟  یناسک  هچ  نآ  لها  ادـخ , لوسر  دـنزرف  يا  دـنتفگ : دـیهاوخب , شلها  زا  ار  نآ  دـیتشاد ,
نامه بابلالا  اولوا  تفگ :  سپس  دنوش . یم  رکذتم  نادنمدرخ  اهنت  (( : 626  ( )) بابلالا اولوا  رکذتیامنا   : ) تسا هدرک  دای  هنوگنیا  دوخ 

ير ـیـ گار فـ دراد , یم  او  يراکوکین  هب  ار  ناسنا  حـلاص  دارفا  ینیـشنمه  دـیوگ : یم  زین  ع )   ) نی ـ ـس ـحـ لا عـلـی بـن  دـنا . لـقع  ناگدـنراد 
 , تـسا تورم  ما  تور تـمـ ير ثـ ـیـ گرا هـب کـ تـسا ,  تزع  لاـمک  لداـع  رما  ياـیلوا  زا  تعاـطا  , دــنک یم  داـیز  ار  بادآ عـلـمـا عـقـل 

ندب شمارآو  یتحارو  هدوب  لقع  لامک  نارگید  رازآو  تیذا  زا  يراددو  ـ خو (( , 627  )) تسا تمعن  قح  يادا  هدننک  تروشم  یئامنهار 
, دیوگ یمن  نخـسدنک  بیذکت  ار  وا  هک  دور  یم  نآ  میب  هک  یـسک  اب  ـل  قا عـ ما !  ـ ـش يا هـ تشاد .  دهاوخ  لابندب  ار  هدـنیآو  لاح  رد  , 
هک یـسک  هبو  دوش , یمن  هدامآ  درادن  ار  شا  یئاناوت  هک  يراک  ماجنا  ياربو  دهاوخ , یمن  يزیچ  دنک  در  ار  وا  دـسرت  یم  هک  یـسک  زاو 

تروصنیا رد  دهدب  تسد  زا  نآ  ماجنا  زا  یناوتان  لیلد  هب  يراک  هک  دشاب  هتـشاد  نآ  میبرگاو  دوش , یمن  راودیما  دریگ  هدیدان  ار  وا  دیما 
 . دشاب یم  ع )   ) تیب لها  بتکمرد  نآ  هاگیاجو  لقع  تیمها  هدنهدناشن  هک  رگید  تیاور  ـا  هد ـ صو (( 628  )) دنک یمن  مادقا  راک  نآ  رب 

هکنیا ـت نـه  ـسا ـهـی  لا هیطع  کی  لقع  اذـلو  دروآ , یم  تسدـب  ار  ءایـشا  قیاقح  نآ  هطـساو  هب  ناـسنا  هک  تسا  یهلا  رو  نا نـ لـقع هـمـ
فیرعت ناسنارد  ییورین  ناونع  هب  ار  لقع  اه  ـ نآ ـنـد , یو هفسالف گـ هک  هنوگنآ  دوش , لقتنم  لعف  هب  توق  زا  هک  دشاب  ناسنا  رد  یتاذ  يرما 

ثداحایو نیضیقن ,  عامتجا  ندوب  لاحم  دننام  دروآ  تسدب  يرور  رو ضـ ـ ما زاار  يروئ هـا  دناوت تـ یم  نآ  هطـساو  هب  ناسنا  هک  دنا  هدرک 
هبترم لقعو  تسا ,  هدیسر  لقع  هلحرم  هب  عقاو  رد  دروآ , تسدب  تایرورض  نیا  زا  ار  اه  يروئت  دناوتب  ناسنا  هاگر  هـ ره مـتـغـیـر .  ندوب 

هب هطـساو  تـسیب  اـب  وـلو  ار  اـه  يریگ  هـجی  ـتـی نـتـ قو دوـش . یم  لـقع  , دـسرب لاـمک  هـب  سفن  هاـگره  ینعی  تـسا ,  سفن  بـتارم  زا  يا 
مرگرس ار  دوخ  دندرک , طولخم  مولعم  اب  ار  ملعو  لوقعم  اب  ار  لقع  اهنآ  یلو  می .  ـ ما تالوقعم نـ ار  اهنآ  هاگنآ  میدرک  لصتم  تایرورض 

اب ام  اریز  تسا ,  یعقاو  یهارمگ  نامه  نیاو  دنتشگ , لفاغ  تسا  ءایشا  لقعتو  يریگارف  اشنم  ـر  ـس يرو کـه  ـ نزاو هدو  لوقعمو نـمـ مولعم 
کی نآ  تسا ,  تامولعم  تاذو  ام  تاذزا  جراخ  هک  مینیب  یم  تخانش ,  ناوت  یم  ار  ءایـشا  قئاقح  نآ  طسوت  هک  يرون  نآ  دوخ  نادجو 

 , یکدوک مایا  رد  لقع  نیا  تسا  اجکالاو  میروآ ,  یم  تسدب  ار  ءایـشا  قیا  ـقـ حو هداد  میلعت  ار  دوخ  نآ  طسوت  هک  تسا  یهلا  تمحرم 
( ائیـش نوملعت  مکتاهما ال  نوطب  نم  مکجرخا  هّللاو  : ) دیامرف یم  دنوادخ  دوبن . ندش  ادـج  لباق  رگید  , دوب یتاذ  رگا  هک  دـنناد  یم  همهو 

لقع تیعقاو  هجوتمار  ام  اقیقد  هیآ  نیا  دـیتسناد  یمن  يزیچ  هکیلاـحرد  درک  جرا  نا خـ ـتـ ناردا ـکـم مـ ـش زا  ار  امـش  دـنوادخو  (( : 629 ))
ار اهنآ  میدـش  دـلوتم  ردام  زا  یتقو کـه  ام  زا  کی  چـیه  هک  تسا  يرگنـشور  رون  ود  ملعو  لقع  هک  دـنامهف  یم  ام  هبو  دزاس , یم  ملعو 

یکدوک زا  دیاب  دوب  ام  زا  رگا  اریز  هداد ,  ام  هب  ادخ  ار  ود  نیا  هک  مینک  فارتعا  دیاب  سپ  میا  هدش  ملعو  لقع  ياراد  نونکا  یلو  هتـشادن 
هتفر رانک  هدرپ  نآ  دسرب , نانز  ای  نادرم  دح  هب  هچب  هاگره  دنک : یم  دیکاتو  نایب  هنوگنیا  ار  تقیقح  نیا  (ص )  ربمایپ میتشاد .  یمار  نآ 

 . دهدزیمت دب  زا  ار  بوخو  بحتسم  زا  ار  بجاو  دناوت  یم  هک  دوش  یم  دراو  يرون  ناسنا  نیا  لد  ردو 

موس تمسق 

, اـطخ زا  موـصعمو  یهلا  تسا  يروـن  لـقع  ـن  یار ـ با بـنـ تسا .  هناـخ  هب  تبـسن  غارچ  دـننام  بلق  هب  تبـسن  لـقع  تیعقوـم  تـقیقح ,  رد 
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رون دنوادخ  دنا , غارچ  کی  زا  رون  ود  اهنآ  هکلب   , تسین اهنآ  نایم  یفالتخا  سپ  ـت ,  سا اطخ  زا  موصعمو  یهلا  يرون  یحو  هک  نانچمه 
نا عـقـل ـطـه مـیـ بار دـننک . یم  قیدـصتو  لیمکت  ار  رگیدـکی  اهنآ  يود  رهو  هداد  رارق  ثیدـحو  نآرق  رد  ار  مودرونو  ناسنا  رد  ار  لوا 

دنزیگناربار اهلقع  قامعا  ات  دیوگ : یم  ایب  ـ نا ـت  یرو ـ ما فیـصوت مـ رد  ع )   ) نینمؤملاریما هک  هنوگنامه  تسا ,  نتخیگنارب  هطبار  یحوو , 
اب هک  تسا  نآ  میلـس  لقع  درادن .  دوجو  یحوو  لقع  نایم  یئادج  چیه  تسا  مئاق  رکذ  روحم  رب  هک  نآرق  ندوب  ینالقع  لصا  ربانب  سپ 

دشاب یحو  تریـصب  شیامنهار  هک  یلقع  نیاربانبو  دسر , یم  فده  هبودوش  یم  دییات  دنک , یم  ـد  ـشر ـد , با شرور مـی یـ یهلا پـ یحو 
. دش اهنآ  نایم  بهاذم  شیادیپو  نیملـسم  فالتخا  بجوم  مهم  تقیقح  نیاو  دشاب . ینید  فراعم  فشک  يارب  یتسرد  رایعم  دـناوت  یم 
هب لمعو  لیوات  نایم  دندرک  یعـس  هرعاشاو  هتفر  لیوات  لابند  هب  هلزتعم  , دندرک هیکت  نوتم  رهاظ  رب  يرکف ,  دومج  لیلد  هب  ثیدـح  ـل  ها
هب ناوت  یم  یناسنا  يورین  اب  هک  دـندرک  ـا  عدا هدو ,  با نـمـ ـتـخـ نا دوخ  يارب  ادـخ  هار  فالخ  یهار  هفـسالف  اما  دـننک , عمج  نوتم  رهاظ 

لقع راکنا  هک  تفگ  دیاب  تسا ,  هلبانح  هرابرد  نو سـخـن  لا چـ حـ دندیـسرن . تیعقاو  هب  اه  هورگ  نیا  زا  کی  چیه  یلو  دیـسر .  قیاقح 
ار ناسنا  ترطفو  لقع  فلاخمو  ضیقنو  دض  دیاقع  نآ  دنک  هعلاطم  ار  نایلبن  ـی کـه کـتـب حـ ـس کـ درادـن , یلیلد  نآ ,  هب  لمع  كرتو 

اهنآ دیاقع  هک  دـسر  یم  رظن  هب  اذـلو  دـنک , یم  حرطم  ار  ناحبـس  دـنوادخ  میـسجتو  هیبشت  هک  دـنراد  نامیا  یتایاور  هب  اهنآ  دـنی , مـی بـ
باتک لها  دیاقع  رگیدو  ربج  ادخ , تیؤر   , هیبشت میـسجت ,  بهاذم  اهنآ  نایمو  درادـن , سوجمو  يراصن  دوهیدـیاقع , اب  یتوافت  نادـنچ 

ار ـث  ید دا حـ ـنـ ـساو هدومنن  تقد  ثیداحا  موهفم  رداهنآ  تسا ,  ثیداحا  اب  تسرداـن  دروخرب  زرط  هب  اـهنیا  همه  تشگزاـبو  دـش . ادـیپ 
ییاج هب  هنایماع  رد تـقـلـیـد  ـهـا  نآ دندروآ . یم  نامیا  نآ  هب  دنهد  قیبطت  لقعو  نآرق  اب  ار  ثیداحا  هکنآ  نودب  اهنآ  , دنا هدرکن  یسرر  بـ

, ای دـسرن  موصعم  هبرابخا  نیا  دـنچ  ره  دـندرک  یم  لمع  دـنا  هدرک  لقن  ار  اهنآ  ثیدـح  نایوار  هک  يراثآو  رابخا  رهاـظ  هب  هک  دندیـسر 
 , بعک ياه  تیاوردننام  دشاب  تایلیئارسا  زا  ای  بیرغو  بیجع  لوبق ,  ـل  با غـیـر قـ ذا , ـکـه شـ نآ ایو  دشاب  یگتخاسو  یلعج  دنـس , نودب 

دنشاب یم  یلقع  ین  لئاسمو یـقـیـ سح  تاکاردا  عرش ,  نوتم  ءزج  هک  یعطق  ییاه  تیاور  اب  تایاور  نیا  ـر چـنـد  هو هر . ...  ـیـ غو بهو 
(( . 630 .... )) دـنیوگ قساف  دـیامن  تفلاخم  اهنآ  اب  ار  هک  رهو  هتـسناد  رفاکدوش  تایاور  نیا  رکنم  ار  هک  ره  نانآ  دـشاب , هتـشاد  ضراـعت 

هک دـش  دـهاوخ  یتایلیئارــساو  یلعج  ثیدـح  نارازه  راـتفرگ  یمالــسا  دـیاقع  اـنئمطم  دــشاب , هنوـگن  ـ یا ـث  یدا ـ حا درو بـا  ـر بـر خـ گاو
ای هارمگ  نارگیدو  هدوب  تنـسو  باتک  وریپ  دوخ  هک  دـننک  یم  اعدا  هلبانح  هکن  ـ یا ـا  ما تسا .  هدـش  نیملـسم  تادـقتعم  دراو  دوهیطـسوت 
رد فالتخا  ـی  لو دنراد , نآ  هب  لمعو  تنـس  تیجح  هب  رارقا  نیملـسم  همه  اریز  تسا  لی  ـ لد نود  ـ بو ـه  یا يا بـی پـ ـ عدا کی  اهنت  دنارفاک 

ار ثیدح  دوخ  ای  هتـشاد  دامت  ـ عا نآ  ـنـد  ـس هکنآ بـه  نودب  دنراد , نامیا  هدـش  تیاور  ص )   ) هّللا لوسر  زا  هچنآ  هب  هلبانح  هک  تسا  نیا 
سیت نولوقی  هبزحو  ثیدحلا  لها  نم  تلق  ناو  دیوگ : یم  يرشخمز  هک  هنوگنامه  دنشاب , هتشاد  یهاگآ  نآ  میهافم  هب  تبـسنو  هدیمهف 

. دراد روعـش  هنو  دناد  یم  هن  هک  تسا  يزبدـننام  وا  هک  تفگ  دـنهاوخ  منک ,  دادـملق  ثید  ـل حـ ها زا  ار  دو  ـر خـ گا مهفیو  يردـی  سیل 
 . تسا شتآ  وا  هاگیاج  دـیوگ , غورد  نم  هیلع  هک  ره  راـنلا : نم  هدـعقم  اوبتیلف  ادـمعتم  یلع  بذـک  نم  تسا :  هدومرف  ص )   ) هّللا لوسر 
ار نید  دـیاقع  هک  داد  دـنهاوخ  اوران  ییاه  تبـسن  مـال  ـ ـسا هبو  ربماـیپ  هب  نید  نانمـشد  هک  دـهد  یم  ناـشن  راکـشآ  روط  هب  ثیدـح  نیا 
ره هب  اهنآ  دنا .  هدرک  لمع  نایلبنح  هک  هنوگنآ  هن  , دشاب یقطنمو  یملع  ياه  شور  عبات  ثیدـح  هعلاطم  دـیاب  نیاربانب  . دزاس یم  فرحنم 
نبا نآ .  فلاخم  ای  دشاب  نآرق  قفاوم  لوقعمریغ ,  ای  دشاب  لوقعم  ثیدح  نیا  هاوخ  دنراد , نامیا  دراد  دوجو  اهباتک  نتم  رد  هک  یثیدـح 
میناد یمو  هدرک  رواب  ار  نآ   , مینک یم  تیاور  دـنا  هدرک  لقنو  هدیـسر  ام  هب  هک  هنوگنامه  ار  ثید  حـ دـسیون : یم  دوخ  هلاسر  رد  لـبنح 
هدرک تیاور  نینچ  یلبنح  کی  هک  داد  ربخ  نم  هب  یـسیع  نب  یلع  ـد : یو مـی گـ (( . 631  )) تسا هدیسرام  هب  هک  تسا  نامه  تیعقاو  هک 

یم لزاـن  اـیند  نامـسآ  هب  بش  ره  لاـعتم  دـنوادخ  دـیوگ  یم  هک  مدیـسرپ  یثیداـحا  هراـبرد  لـبنح )  نب  دـمحا   ) هّللادـبع وـبا  زا  تـسا : 
نامیا ثیداحا  نیا  هب  تفگ :  هّللادبع  وبا  ثیداحا ,  نیا  لاثماو  [, دراذگ یم  نیمز  رب  ار  دوخ  ياپ  ادخ  دوش , یم  هدید  ادـخ  هکنیاو  ,] دوش

فرحنم لیوات  اب  ار  اهنآو  میهد  یمن  لکش  ثیداحا  هب  هکنیا  ینعی  دراد ؟  ینعم  هچ  هنو  هنوگچ  میئوگ  یم  هن  مینک  یم  قیدصتو  هتـشاد 
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اب دروخرب  رد  اـهنآ  شور  تسا  نیا  (( . 632  )) مینک یمندر  ار  یثیدـح  چـیهو  تسا ,  نینچ  ثیدـح  يانعم  هک  میئوگ  یمنو  مینک  یمن 
ثیداـحا نیا  دـنتفریذپ  اریز   , تسا روآ  هدـنخ  رایـسب  ناـنآ  طـبر  یب  ياـه  هیجوـتو  دـنریذپ .  یم  ار  همهو  هدرکن  در  ار  يزیچ  ثیدـح , 

مـسج ياراد  لاعتم  يادخ  هک  دنادقتعمدنراد  مان  هیوشح  هک  اهنآ  زا  یـضعب  هکنیا  یتح  تسا ,  هیبشتو  میـسجت  نتفریذپ  ینعم  هب  تسرد 
ـت سدو هدر  ـحـه کـ فا ـ ـص ناشراگدرورپ مـ اب  هک  دنا  هتـسنادزیاج  دنا  هیبشت  هب  لئاق  هک  ییاه  يوشح  اما  دیوگ : یم  یناتـسر  ـهـ ـش تسا . 

ایند رد  دـنناوت  یم  دندیـسر  صالخا  دـح  هب  شـشوکو  تضاـیر  رد  رگا  صلخم  ناناملـسم  هک  دـنیوگ  یم  اـه  ـ نآ ـد , نراذ ـ گوا ند  بـه بـ
(( . 633  )) دننک هقناعمادخ  اب  ترخآو 

میسجت ثیداحا  زا  ییاه  هنومن 

لوا تمسق 

همیزخ نبا  زا  دیحوتلا  باتکو  هدوب  لبنح  نب  دمحا  شردپ  زا  هّللادبع  ياه  تیاور  هک  هنـسلا  باتک  تایاور  زا  يدادعت  هنومن ,  ناونع  بـه 
زا ام  راگدرورپ  دومرف : ص )   ) هّللا لوسر  دیوگ : یم  هدرک  لقن  دنس  اب  ار  تیاور  نیا  دمحا  نب  هّللادبع  1 ـ  مینک :  یم  حرطمو  باختنا  ار 
 , يرآ تفگ :  ددـن , راـگدرورپ هـم مـی خـ رگم  هّللا ,  لوسر  اـی  متفگ :  ددـنخ , یم  رگید  یـضعب  برقتو  ناگدـنب  یـضع  يد بـ ـیـ ما نـا 
ـ  2 ددنخ . یم  لاعتم  يادخ  هک  دهد  یم  ناشن  هک  یتایاور  رگیدو  (( . 634  )) دنام میهاوخن  بیصن  یب  نادنخ  راگدرورپ  ریخ  زا  متفگ : 
زا حاورا  دنیوگ : یم  ـهـا  نآ ـنـکـه  یا رب  ینبم  درک , لقن  ریبج  نب  دیعـسات  ار  دانـسا  سپـس  مدناوخ . ...  مردپ  يارب  یتیاور  تفگ :  هّللادبع 
 : تسا هتفگ  ریبج  نب  دیعـس  هک  میوگ  یم  نمو  هن ؟  ای  تسا  خر  ـ ـس توقای  نآ  تفگ  هک  مناد  یمن  یلو  دـنوش , یم  هتفرگ  توقای  کـی 
ار ملق  تکرح  يادص  اهنامـسآ  لهاو  هتـشون  ار  نآدوخ  تسد  هب  نمحر  يادخ  هک  ـت .  ـسا زا طـال  نآ  هتـشونو  هدوب  درمز  کی  زا  اهنآ 

رمک اب  هک  یلاح  رد  دنوادخ   : تفگ هک  اطع  وبا  زا  دنـس  اب  تسا . ...  هدرک  تیاور  مردپ  تفگ :  3 ـ  (( . 635  )) دنونش یم  نتشون  ماگنه 
ار ملق  تکرح  يادص  یـسوم   , تشون حاولا  رد  دیراورم  اب  یـسوم  يارب  ار  تاروت  دوخ  تسداب  دوب  هداد  هیک  گرز تـ ـنـگ بـ ـس کی  هب 
؟  دوش یم  هدیمهف  تایاور  نیا  زا  راکـشآ  هیبشتو  میـسجت  زج  ـا  یآ (( . 636  )) تشادن دوجو  باجحزج  يزیچ  ادخو  وا  نایم  دینـش , یم 

ار ادـخ  اهنآ  تسا ,  هتفگ  غورد  دروآ  یمن  دوخ  روصتو  لیخت  رد  ار  راگدرورپ  ـا کـنـد کـه  عداو هتـشاد  نامیا  ثیداـحا  نیا  هب  سکره 
دنتـسه بـحـثـی هلباـنح  دـئاقع  هدـنهد  همادا  یعیبـط  روط  هب  هک  تیباـهو  خویـش  زا  یکیو  مردارب  نا  يزور مـیـ دـننک . یم  مهوتو  روـصت 
 , تشاد دیاقع  نیا  داسف  تا  ـبـ ثارد اه سـعـی  شور  مامت  ابو  هتـسناد  هزنم  تافـص  نیا  زا  ار  ادخ  مردارب   , تفرگ رد  یهلا  تافـص  هرابرد 

مولعمو دوش , تباث  تافـص  نیا  ناحبـس  يادـخ  يارب  يوحن  هب  رگا  درک : حرطم  ار  لاؤس  نیا  مردارب  ناـیاپ  رد  تشادـن ,  يا  هدـیاف  یلو 
دناوت یمن  ناسنا  ایآ  دراد , دنا  لئاق  ناشراگدرورپ  يارب  هک  یتافص  ـگـر  یدو ود چـشـم . ...  ود پـا , تسد ,  ود  تروص ,  ادخ  هک  ددرگ 

 . تسا لیختو  روصت  رد  هشیمه  فیـصوت ,  زا  دـعب  ناسنا  سفن  اریز  درک  دـهاوخ  لیخت  ار  وا  اـمتح  هکلب  دـنک ؟  لـیختو  روص  ـ تار ادـخ 
زا دیابن  یلو  ینک  روصتو  لیخت  ار  ادخ  یناوت  یم  تفگوا :  تسا ,  ریوصتو  میـسجت  رد  وا  لماک  هدـیقع  هدـنهد  ناشن  یباهو  نآ  باوج 
هبو هدرک  لـیخت  ار  تب  هکنآ  اـی  ینک ,  شتداـبعو  هتـشاذگ  دوـخ  يوـلج  ار  یتـب  هک  دـنکیم  قرف  هچ  تفگ :  مردار  بـ یهدربـخ !!....  وا 

تافص نیا  هب  ار  وا  یلو  دنروآ  یم  نامیاادخ  هب  دنک , هایس  ار  اهنآ  يور  ادخ  تسا ,  نایـضفار  مالک  نیا  تف :  گـ يزادرپب ؟  نآ  تدابع 
هتشادن هطاحا  وا  رب  اهلقع  هک  تسا  نآ  قح  يادخ  مردار گـفـت :  بـ درادن . دوجو  هک  دنتسرپ  یم  ار  ییادخاهنآ  سپ  دننک , یمن  فصتم 

, دوـش حرطم  یگنوـگچ  وا  يارب  نتفگ ,  هنوـگچ  اـب  هنودوـش  تسرد  وا  يارب  ییاـج  اـب کـجـا گـفـتـن  هن  دنـسر , یمن  وا  هـب  ناگدـیدو 
هک ار  هچنآ  سپ  تسا ,  هد  ـیـ ـش یگنوگچ بـخـ هنوگچ  هبو  هداد  اـج  اـجک  هب  هک  تسا  وا  اریز  هنوگچ ,  هنو  تفگ  دـیابارچ  هن  وا  هرا  ـ برد

ینخـس هنوگنیا  ع )   ) تیب لـها  ـه  مئا زا  مـا  ـت ,  ـسا قو  ینک مـخـلـ یم  روصت  هک  ار  هچنآو  تسا ,  ادـخ  ناـمه  ینک  روصت  یناوـت  یمن 
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روصتدوخ یناـعم  نیرت  قیقد  هب  هک  ار  هچنآ  مکیلا :  دودرم  مکلثم ,  قولخ  ـیـه فـهـو مـ نا قدا مـعـ یف  هومتروصت  اـم  لـک  میا :  هتفرگداـی 
اب وا  تسا .  وا  تخانـش  زا  یناوتان  رد  ادخ  تخانـش  لامک  سپ  ددرگ , یمرب  امـش  يوس  هبو  ناتدوخ ,  دننام  تسا  یقو  دـیا مـخـلـ هدرک 

تـشگنا لاعتم  يادخ  يارب  هنوگچ  دـینی  بـبـ سبو .  مینک  یم  لوبق  هتفریذـپ  شدوخ  يارب  وا  هک  ار  هچنآ  ادـخ  يارب  ام  داد : باوج  مشخ 
ادـخ رب  هانپ  تشگنا  نآ  ياربو  هدرک  صخـشم  ار  کـچوک )  تش  ـگـ نا  ) رـصنخ ناتـشگنا  نیا  زاو  داـب , اـهنآرب  ادـخ  تنعل  دـنا , هتخاـس 

 ( ص  ) هّللا لوسر  دـیوگ : یم  هدرک  تیاور  کلام  نب  سنا  هب  شدانـسا  اب  دـیحوت  باتک  رد  همیزخ  نبا  هک  هنوگنامه  دـنا .  لئاق  لصافم 
زا هوک  هاگنآ  ـت ,  فر ـ گار نآ  لصفم  کیو  هدرب  الاب  ار  دوخ  کچوک  تشگنا  دش , یلجتم  هوک  يارب  یسوم  را  ـ گدرور ـتـی پـ قو تفگ : 
نآ ییوگ  یموت  لاحو  هدرک  تیاور  (ص )  ربمایپ زا  سنا  ار  نآ  تفگ :  ینک ؟  یم  لقنار  تیاور  نیا  ایآ  تفگ :  وا  هب  دیمح  دیشاپ , مه 

: دو ـ مر فـ (ص )  ربمایپ هک  دیوگ  یم  سنا ,  هب  نآ  دانسا  اب  هدرک ,  تیاور  ار  ربخ  نیا  دننام  شردپ  زا  لب  ـن حـنـ با (( 637 (( ؟  منکن لقن  ار 
(( . 638  )) درک لقن  ار  هیـضق  نآو  درک  هراشا  دوخ  کچوک  تشگنا  اـبو  تفگ . ...  هنوگنیا  درک  یلجت  هوک  يارب  یـسوم  يادـخ  یت  ـ قو

ناتـشگنا نایم  زاو  تشگنا ,  تسد  ياربو  هد  ـ ـش لئا  ـتـی قـ ـسد اد  يار خـ بـ يریگ ؟  یم  هجیتن  هچ  نخـس  نیا  زا  وت  درخ , اب  هدـنناوخ  يا 
مینک لماک  امش  يارب  ار  هرظنم  ات  دیوش  فقوتم  اج  نیمه  دراد !!! . ... لصفم  شکچوک  تشگنا  هک  دنتف  ـ گو هتفرگ  ار  کچوک  تشگنا 

: دیوگ یم  رمع  نب  هّللادبع  زا  لقن  هب  دانـسا  رکذ  زا  سپو   .... تفگ مردـپ  دـیوگ  هّللادـبع  دـندش , لئاق  هنیـسو  وزاب  ود  دـنواد  يار خـ بـ . 
یتفلک تفگ :  ص )   ) هّللا لوسر  هک  دـنک  یم  تیاور  هریرهوبا  هب  دانـسا  ـا  بو (( . 639  )) دندش هتخاس  ادخ  هنیـسو  وزاب  ودرون  زا  هکئالم 

رب هوالع  (( . 640  )) تسا نینچ  زین  وا  نادندو  ادخ ) يوزاب  ربارب  ودو  یس  هزادنا  هب   ) ادخ ياهعارذ  زا  تسا  عارذ  ود  یـس و  رفاک  تسوپ 
دناوت یمنالاو  تسا ,  یـصخشم  هزادـنا  ياراد  ادـخ  يوزاـب  ود  هک  تفرگ  هجیتن  ثیدـح  نیا  زا  ناوت  یم  نینچمه  وزاـبو , هنیـس  نتـشاد 
سنا زا  شدانـسا  اب  لبنح  نب  دم  ـ حا هّللاد بـن  عـبـ دنتـسه . زین  اپ  هب  لئاق  ادخ  يارب  هکلب  هدرکن ,  افتکا  مه  نیا  هب  اهنآ  دشاب . لوط  دـحاو 

 , تسه یـسک  مه  زاب  ایآ  دیوگ : یم  شتآ  دـنوش , یم  هتخادـنا  شتآ  رد  تفگ :  ص )   ) هّللا لوسر  دـیوگ : یم  هدرک  تیاور  کلام  نب 
زا ـمـه  یز ـن خـ با (( . 641  )) تسا یفاک  دـیوگ : یم  شتآو  هتـشاذگ  شتآ  يور  ار  شمدـق  اـی  شیاپادـخ  هکنآ  اـت  دراد  همادا  راـک  نیا 

ـتـه ـشاذ نآ گـ رد  ار  دو  يا خـ ـد پـ نواد هکنآ خـ اـت  دوـش  یمن  رپ  مـنهج  شتآ  تـفگ :  ص )   ) هـّللا لوـسر  هـک  دـنک  یم  لـقن  هریرهو  ـ با
دح نیا  زا  اهنآ  هک  نیببو  اـیب  زیزع !  هدـن  ـ ناو لا خـ حـ (( . 642  )) دوش یمرپ  منهج  هاگنآ  تسا  یفاک  تسا ,  یفاـک  دـیوگ : ـش مـی  تآو ,

ازـسان داـب , هب  دـیوگ : یم  بعک  نب  یبازا  شدانـسا  اـب  لـبنح  نب  دـمحا  هّللاد بـن  عـبـ دنـشاب , یم  سفن  هب  لـئاق  ادـخ  ياربو  هتـشذگ  زین 
زین تروص  ادخ  يارب  هکنآ  صوصخ  هب  تسا ؟  هدـنام  یقاب  هچ  هرظنم  ندـش  لماک  يارب  (( . 643  )) تساادخ سفن  زا  داب  اریز  دـیئوگن ,
یم شدنس  اب  دمحا  نب  هّللادبع  دنا . هدرک  هیبشت  نهآ  يادص  هبو  هتفگ  زین  ار  نآ  یلو  دشاب !؟  هدنام  یقاب  ادصو  مالک  دیاش  دنا .  هتخاس 

سـپـس (( . 644  )) دنونش یمافص  هوک  يور  رب  نهآ  يادص  دننام  ییادص  نامسآ  لها  دیوگ , نخـس  یحو  يارب  دنوادخ  هاگره  دیوگ :
رگا دوش , یم  هدینـش  یـسرک  ياهبوچ  يادـص  دنیـشن  یم  یـسرک  يور  ادـخ  هاگ  ره  اذـلو  هدـش  ادـخ  يارب  ینیگ  ـنـ ـسو نزو  لـئا بـه  قـ

تسشن یسرکرب  هاگره  دیوگ : یم  رمع  زا  شدانسا  هب  لبنح  نب  دمحا  نب  هّللاد  عـبـ دراد ؟  ینعم  هچ  بوچ  يادص  نیا  تشادن  نزوادخ 
مدآ هاگره  رتش  تشپ  رب  لـمحم  يادـص  دـننام  ینعی  (( , 645  )) هدش هتخاس  هزات  لمحم  يادص  دـننام  دوش  یم  هدـین  ـ ـش نآ  زا  ییادـص 

هاو تـا ادخ بـخـ زا  تفگو :  دمآ  (ص )  ربمایپدزن ینز  دیوگ : یم  هفیلخ  نب  هّللادـبع  هب  شدانـسا  اب  هـمـچـنـیـن  دوش . راوس  ینزو  نیگنس 
یم نآ  يور  ادـخ  هاگره  تسا ,  نیمزوا  نامـسآ هـ يروانهپ  هب  ادـخ  یـسرک  تفگو :  درک  میظعت  ادـخ  ياربربماـیپ  دربب , تشهب  هب  ارم 
راوس نآ  رب  یـسک  هاگره  لمحم  يادص  دننام  دیآ  یم  رب  ییادص  یـسرک  زاو  دـنامیم , یقاب  یلاخ  ياج  تشگنا  راهچ  هزادـنا  هب  دنیـشن 

ناسنا کی  ادخ  زاو  هدـش  لماک  یلیخت  هرظنم  تروص  نید  بـ (( . 647  )) شا ینیگنـس  زا  تسا :  هدرک  هفاضا  همیزخ  نبا  (( . 646  )) دوش
ره تسا  اهنآ  نخـس  رهاظ  نیا  ندوبدودـحم .  رظن  زاو  تابیکرتو  اضعا  مسج ,  نتـشاد  زا نـظـر  ناسنا  تافـص  مامت  ياراد  هکدزاـس  یم 

لوطو تخاس  شدوخ  لکـش  هب  ار  مدآ  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد  دنیوگ : یم  زین  نآ  زا  رتالاب  یلو  دننک , یمراکنا  ار  نآ  دـنچ 
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تیاور ساب  نبا عـ هب  شدانسا  اب  همیزخ  نبا  هک  هنوگنامه  دنتسه , وا  هب  ندرک  هاگنو  ادخ  ندید  ناکما  هب  دقتعم  اهنآ  دوب . عارذ  داتفه  وا 
تفگ کی ,  دعسو  کیبل  متفگ :  يا مـحـمـد , تفگ :  نم  هب  مدید ,  لکش  نیرتابیز  هب  ار  مراگدرورپ  تفگ :  (ص )  ربمایپ هک  دنک  یم 

نم هناش  ود  نایم  ار  دوخ  تسد  دـنوادخ   , مناد یمن  نم  اراـگدرورپ  گـفـتـم :  دـنراد ؟  فـالتخا  يزیچ  هچ  رـس  رب  یلعا  توکلم  لـها  : 
نینچمه (( . 648  )) مدش هاگآ  دوب  برغمو  قرشم  نیب  هچنآ  زا  هاگنآو  مدرک ,  ساسحا  ما  هنیـس  يور  ار  وا  تسد  يدرـس  نمو  تشاذگ 

(ص دـمحم ـا  یآ دو کـه :  ـ ـش لاؤ  ـ ـس وا  زا  ات  داتـسرف  سابع  نب  هّللادـبع  لابند  هب  باـطخ  نب  رمع  نب  هّللادـبع  دـیوگ . ... یم  شدانـسا  اـب 
هدیدار وا  هنوگچ  هک :  دنادرگ  زاب  ار  دوخ  هداتسرف  رمع  نب  هّللادبع  , داد تبثم  باوج  سابع  نب  هّللادبع  تسا ؟  هدید  ار  دوخ  راگدرورپ  (

را ـهـ چو ـتـه  ـس ـ ـش ـالط نـ زا  یـسرک  کـیو  ـالط  زا  یـشرف  رب  هک  دـید  زبـس  رـس  غاـب  رد  ار  وا  داد : باوج  هنو  ـنـگـ یا سا  ـن عـبـ با تسا ؟ 
لکش هب  یمراهچو  سکرک  لکـش  هب  یموس  , رنواگ کی  تروص  هب  یمود  درم , کی  تروص  هب  یکی  دندرک , یم  لم  ار حـ وا  ـه  کئال مـ

تافـص هرا  ـ برد نانآ  ياهرکف  مهو  هلباـنح  دـیاقعزا  رادـقم  نیمه  هب  اـم  تسا ,  راورخ  هنومن  تشم  هلزنمب  ـد  یا ـن عـقـ یا (( . 649  )) ریش
یفاک نانآ  ندرک  حـضتفم  يارب  دـش  لقن  هچنآاریز  هدرک  رظن  فرـص  نانآ  دـیاقع  رگید  زاو  مینک ,  یم  افتکا  یلاعتو  كراـبت  دـنوادخ 

نودـب یلو  دراد  مسج  هچ  رگا  وا  دـنتفگو  هدومن  نآ  هیجوترد  یعـس  دـندش , دوخ  تشز  راـک  هجوـتم  یتـقو  ناـیلبنح  زا  یـضعب  تسا . 
دراد تروص  لاعتم  دـنوادخ  دـیوگ : یم  هنابا  مان  هب  دوخ  باتک  هحفص 18  ردو  هدرمـش  ربتعم  ار  هیجوت  نیا  زین  ير  ـعـ ـشا تسا .  تیفیک 

لالجاب وت  راگدرورپ  يورو  (( : 650  ( )) مارکالاو لالجلا  وذ  کبر  هجو  یقبیو   : ) تسا هدومرف  دوخ  هک  هنوگنامه   , تیفیک نودـب  یلو 
هچو مدرک .  قلخ  متسد  ود  اب  يدیب :)  تقلخ  : ) دیوگ یم  هک  هنوگنامه   , تیفیک نودب  یلو  دراد  مه  ـت  ـسد ودو  دنام  یم  یقاب  لامجو 

دنتـسناد تاقولخ  ـبـیـه مـ ـش ار  وا  (( 651  )) هفکلبلاب اورتستف  يرولا  عنـشاوفوختو  هقلخب  هوهبـش  دـق  اـهنآ : هراـبرد  رعاـش  تسا  هتفگ  اـبیز 
دنیب یم  حوضو  هب  دشاب  هتـشاد  یملاس  لقع  هک  ره  دندومن . یفخم  ار  دوخ  فیکالب )   ) هدرپ تشپاذـلو  دندیـسرت  مدرم  مشخ  زا  هاگنآو 
یمن رب  رد  ار  یحیحص  ینعمو  درادن  يا  هدئاف  تیفیک  هب  ندوب  لهاج  اریز  دنک  یمن  داجیا  هیـضق  تروص  رد  يرییغت  چیه  هیجوت  نیا  هک 
يارب تیفیک  هب  ندوب  لئاق  ینعم  هب  اقیقد  نآ  یقیقح  یناعم  اب  ظاـفلا  نیا  هب  ندوب  لـئاق  اریز  دراد  تهابـش  اـمعمو  ماـهبا  هب  رتشیبو  دریگ ,
تسا هیبشتو  میسجت  نیع  تسرد  اهنآ  فراعت  یناعم مـ اب  تافـص  نیا  ندوب  يراجو  تسا ,  تیفیک  دوخ  رب  ینتبم  ظافلا  اریز  تسا ,  اهنآ 

هراـبرد هاگـشناد  رد  نامدـیتاسا  زا  يزور بـا یـکـی  مراد  دا  بـه یـ دوب . دـهاوخن  ناـبز  رـس  رب  یفرح  زج  فیکـالب  هلمج  اـب  نآ  هیجوـتو  , 
نامناگتشذگ هک  میئوگ  یم  ار  نامه  ام  تفگد :  ـتـه شـ ـس ـت مـن خـ ـسد زا  ـتـی  قو مدر ,  ثحب مـی کـ تخت  رب  دنوادخ  ندش  يوتـسم 

تمحز اب  يدرک ,  رت  مهبم  ار  هلاـسم  اـهنت  متفگ :  وا  هب  دـشاب . یم  تعدـب  نآ  هراـبرد  لاؤسو  لوهجم  فیک   , مولعم ءاوتـسا  دـنتفگ : یم 
زین فیک  سپ  تسا  مولعم  ءاوتـسا  رگا  متفگ :  هنوـگچ ؟  تفگ :  دوـب  هدـش  ینابـصع  هک  یلاـح  رد  يدرک .  ینعم  بآاـب  ار  بآ  ناوارف 

ندیمهف تسرد عـیـن  ءاوتـسا  ندیمهف  دوش , یمنادج  نآ  زاو  هدوب  لوهجم  مهءاوتـسا  سپ  تسا ,  لوهجم  فیک  رگاو  دشاب . یم  مولعم 
ینالف هک  یتفگ  رگا  ـالثم  دنتـسه . یکیود  نیا  اریز  دراذـگ , یمن  نآ  تیفیکو  يزیچ  فیـصوت  ناـیم  یقرف  چـیه  لـقعو  تسا .  تیفیک 

نامه سپ  تسا ,  مولعماوتسا  هک  یئوگ  یم  یت  ـ قو ـت ,  سا وا  تیفیک  هب  تملع  نامه  وا  نتسشن  هب  وت  ملع  تروص  نیا  رد  تسا ,  هتسشن 
یهاوخ ءاوتـسا  هب  ملاع  وت  هنوگچ  تسا ,  ضقانت  نیع  هکلب  تشاد ,  دـهاوخ  ضقانت  وت  مـالک  ـالاو  تسا ,  تیفیک  هب  ملع  اوتـسا , هب  ملع 
هتـشاد هلجع  هک  تساوخ  ترذـعم  سپـس  داد , یمن  یباوج  چـیه  دـش , تکاس  ـی  تد مـ عالطا . ... !؟  یب  تیفیک  زا  لاح  ناـمه  ردو  دوب 
تـسا ییوگ  هوایو  ضقانت  عقاو  رد  دنیوگ  فیک  مدع  هرابرد  هچ  ره  ظافلا  یقیقح  یناعم  نتفرگ  هب  هجوت  اب  سپ  تفرو .  تفرگ  هزاجاو 

کی ياراد  دنوادخ  هکنیا  هب  اهنآ  لوق  نینچمه  , 

مود تمسق 

یقیقح ینعم  هب  تسد  اریز  سکع ,  هبو  هدرک  ضقنار  نآ  يادـتبا  لوـق  نیا  رخآ  تسین ,  ـتـهـا  ـسد هیقب  دـننام  یلو  هدوـب  یقیقح  تـسد 
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هیزنت يارب  يوتحم  یب  ظاف  ـ لا ـن  یا ـر  گاو تسا .  نآ  تقیقح  فذـح  ینعم  هب  نآ  زا  تیفیک  یفنو  دراد , ار  صخـشم  تیفیک  نامه  دوخ 
نوخ ادخو  تسین ,  ماسجا  رگید  هباشم  هک  یمسج  فیک ,  دراد بـال  ـم  ـس دنوادخ جـ تفگ :  ناوت  یم  سپدشاب  یفاک  لجوزع  دنوادخ 
يارب هـک  مدرک  اـیح  نـم  تـسا :  هـتفگ  نیهبـشم  زا  یکی  هـکنیا  یتـح  فـیک .  ـالب  دراد  وـمو . ..  تشوـگ  نـینچمهو  فـیک ,  ـالب  دراد 

نیا ام  مالک  موهفم  هتبلا  (( . 652  )) دیسرپب يرگید  زیچ  ره  هرابرددیناوت  یمو  هتسناد  فاعم  ود  نیا  زا  ارم  موش ,  لئاق  شیرو  تروعادخ 
ناوت یمن  ار  تسا  لقع  ـف  لا ـنـکـه مـخـ یا ـه  نا تنـسو بـه بـهـ باتک  رهاـظ  میتسه ,  تاـیآ  نیا  لاـثما  رد  لـیوات  هب  دـقتعم  اـم  هک  تسین 
هکلب تسینرهاظ ,  عقاو  رد  دشاب , یم  لقع  فلاخم  رهاظ  هب  هچنآو  تسین ,  لقع  فلاخم  يزیچ  تنسو  نآرق  رد  الصا  هکلب  درک , لیوات 

میـسقت تمـسق  ود  هب  دوخ  يونعم  تلالد  رد  تغل  اریز  تسین ,  لیوات  هب  يزاین  تا  ـ یآ ـن  یا لا  ـثـ ما رد  تسا .  رهاـظ  هک  دـننک  یم  لاـیخ 
ینعم زاار  یبـیکرت  ینعم  دـناوت  یم  دـشاب  هتـشاد  دوجو  يا  هناـشنو  هنیرق  ـر  گا لا  حـ یبـیکرت .  تلـالد  يدارفا 2 ـ  تلـالد  1 ـ  دوش : یم 

: ـال مـثـ دوـب , دـهاوخ  نآ  قـفاوم  تروـص  نیا  رد  دـنک  فرـصنم  يدارفا  ینعم  زا  ار  نآ  هک  دوـبن  يا  هنیرق  رگا  یلو  دزاـس , ادـج  يدارفا 
یگدـنز لگنج  رد  هک  ـت  ـسا يا  هد  ـ نرد ناویح  نامه  هک  دـیآ  یم  نهذ  هب  يزیچ  مینک  حرطم  درفم  روط  هب  ار  ظفلو  ریـش  میئوگبرگا : 

ار ینعم  نامه  مهزاب  دـیاین , تسدـب  نآ  رد  يا  هنیرق  هک  دـشاب  يا  هنو  هب گـ یلو  میروآ  بیکرت  کی  رد  ار  ظـفل  رگا  نینچمه  , دـنک یم 
مدید ار  يریـش  میئوگب :  رگا  یلو  دروخ . یم  لگنج  رد  ار  دوخ  راکـش  هک  مدید  ار  يریـش  یئوگب :  رگا  لاثم  ناونع  هب  تشاد ,  دهاوخ 

هب مالک  مهف  رد  برع  شورو  تسا .  عاجش  درم  کی  ریش  زا  دوصقم  تلاح  نیا  رد  دنک . یم  رییغتالماک  ینعم  نیا  دنار , یم  لیبموتا  هک 
ریـش دننام  نم  ـل  با رد مـقـ رفاصلا  ریغـص  نم  رفنت  ءاختف  ۀماعن  بورحلا  یفو  یلع  دسا  دـیوگ : یم  رعاش  یتقو  الثم  تسا ,  تروص  نیمه 

میهاوخن ار  نیا  زج  رعاش  ـخـن  ـس ـن  یا زا  دـسرت . یم  توس  کی  يادـص  زا  هک  تسا  يا  هزبرج  یب  غرم  رتش  دـننام  اهگنج  رد  یلو  هدوب 
. دـنک یم  رارف  سرت  زا  نمـشد  اب  ندـشوربور  ماگنه  یلو  هدرک  تعاجـش  هب  رهاظت  فیعـض  دارفا  ربارب  رد  یئوسرت  درم  کی  هک  دـیمهف 

ادخ تسد  (( : 653  ( )) مهیدـیا قوف  هّللا  دـی  : ) دـیامرف یمدـنوادخ  یتقو  ـالثم  دراد , دوجو  ینآر  تا قـ ـ یآ نآ  رد  ـت نـیـز  لا هـمـیـن حـ
ناطلس تسد  رد  رهش  ناطلسلا :  دی  یف  دلبلا  : دیو ـکـه مـی گـ نآ دننام  تسا ,  تردق  تسد  لیوات  نودب  نآ  ینعم  تسااهنآ  تسد  يالاب 

تایآ هیقب  دنشاب , عطق  ناطلس  تسد  ودرگا  یتح  دوب  دهاوخ  حیحص  نانچمه  نخـس  ـن  یاو ـت ,  ـسا وا  هراداو  فرـصت  تحت  ینعی  تسا 
يانعم ءازا  هب  هاگچیهو  هتفریذـپ  ار  دـیآ  یم  تسدـب  هلمج  رد  ظافلا  هیقب  قایـس  زا  هک  یبیکرت  يانعم  نآ  هشیمه  , دـنا لـیبق  نیمه  زا  زی  نـ

هیقب زا  هک  يرهاظ  هتبلا  رهاظ , هب  لمع  تسا  نیا   , تسین حرطم  زی  یفیرحت نـ ای  لیوات  چیه  نایم  نیا  ردو  میوش  یمن  فقوتم  يدرف  یفرح 
هجوت نآ  یبیکرت  یلامجا  يانعم  هبو  هدرک  هارمگ  ظافلا  يدرف  رهاوظ  اـب  ار  ماوع  مدرم  هلباـن  ـن حـ یا یلو  دـیآ , یم  تسدـب  هلمج  قاـیس 

هدرک رظن  فر  نآ صـ زا  ناوت  یمن  لصفنمو  لصتم  نئارقرد  تقد  زا  سپ  هک  تسا  یتجح  تنـسو  باتک  رهاظ  بیترت  نیدبو  دننک . یمن 
زا ـبـل  قو تسا .  هدـش  هارمگو  لفاغ  برع  مالکزا  دـنک  هیکت  ظاـفلا  یفرحو  يدرف  رهاـظ  هب  هک  رهو  درادـن .  ار  نآ  لـیوات  قح  یـسکو 

تافـص هراـبرد  ـل بـیـت  ها ـث  یدا ـ حاو راـتفگ  رب  ار  یمارگ  هدـنناوخ  تسا  بساـنم  مینک ,  عادو  شدـیاقعو  لـبنح  نب  دـمحا  اـب  هـک  ـ نآ
هک یمیظع  هعجاف  هکنیاو  هدـیبات ,  میرک  نآرق  غارچ  زا  دوش  یمرداص  اهنآ  مالک  زا  هک  يرون  نآ  دوش  مولعم  اـت  میزاـس ,  علطم  وادخ
 (: ع  ) قداص ماما  دومرف  ابیز  هچ  تسا ,  ناشیا  مالکو  تیب  لها  همئا  زا  ام  يرود  یعیبط  هجیتن  عقاو  رد  تسا  هدش  نآ  راچد  یمالسارکفت 

میهاوخ لقن  هک  ـی  نا ـخـنـ ـس درک . دـنهاوخ  يوریپام  زا  دـننادب  ار  ام  يابیز  نانخـس  مدرم  رگا  انوعبتال : انمالک  نساحم  ساـنلا  فر  لـو عـ
زا نم  تسا ,  دیحوت  هرابرد  تیب  لها  نخـس  رهاوج  لما  ـ ـش هک  تسا  یگرزب  باتک  تسا ,  قودـص  خیـش  فیلات  دـیحوت  باتک  زا  درک 

دمحا نب  هّللادبع  فیلات  هنـسلا  باتک  اب  ار  اهنیا  سپـس  هدومن ,  ربدت  نیب  تقیقحو  زا  ـ بد ـ ید اب  نانخـس  نیا  رد  مراد  اضاقت  زیزع  هدـنناوخ 
هدرک عمجار  ناحبـس  يادـخ  تافـصو  دـیحوت  ثیداحا  هک  تنـس  لها  رگید  باتکره  ای  همیزخ  نبا  فیلات  دـیحوتلا  با  ـتـ کو لـبنح  نب 

. دنک هسیاقم  تسا 

 ( ص  ) هّللا لوسر  هبطخ 
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تخاـس دوب .  وا  نآ  زا  توربـجو  اـیربکو  يدـنوادخو  تمظع  لزا  زاو  دوب  درفنم  دوخ  تیلوا  رد  هک  تسا  اد  نآ خـ زا  ـش  یا ـتـ ـس هـمـه 
تقد هک  ام  راگدرورپ  دشاب . وا  يا  هدـیرفآ  زا  مادـک  چـیه  يارب  شیپ  زا  یئوگلا  هک  نآ  یب  دـیرفآ  ار  هچ  نآ  دـیرفآو  تخاسار  هچ  نآ 

رون ابو  دیرفآ  ار  هچ  نآدیرفآ  شیوخ  مکحتسم  تردق  ابو  تفاکش  ار  اهدادعتسا  یهاگآو  ملع  ابو  تسا  یلزاو  میدق  وا  شرورپ  فطلو 
مکح لاطباو  وا , عنصرییغتو  وا  شنیرفآ  لیدبت  يارای  ار  سک  چیه  سپ  ـت )  فا ـکـ ـش ار  مدعدوجو  رون  اب   ) دودز ار  یکیرات  یهاگحبص 

نادیواجو یلزا  هک  تسا  وا  يدـبا .  وا  تموکحو  ریذـپان  لاوز  وا  کلمو  تسا  ارچو  نوچ  یب  وا  هت  ـ ـساو خـ ـت .  ـس وا نـیـ نامرف  درو  وا ,
همه هبو  طیحمزیچ  همه  رب  تسا .  ناـهن  ریگارف پـ یتیمکاـحو  رترب  يریذـپان  ذوفنو  تیاـهن  یب  قفا  رد  دوخ  قلخ  زا  رون  تدـش  زا  تسا . 

هک تساوخ  سپ  تسا .  هاگدـید  نیرترب  رد  وا  هک  یلاـح  رد  دوش  هد  ـ ید هک  نآ  یب  تسا  هدرک  یلجت  دوخ  قلخ  رب  تسا .  کـیدزن  زیچ 
قلخ رب  لماک  یتجح  ات  داتـسرف  ار  ناربمایپ  سپ  تسا  قلخ  باجح  وا  نایاپ  یب  تعفرو  وا  رون  ـن کـه  یا اب  دنتـسرپب  ار  وا  اـهنت  شناگدـنب 

ات دنناسرتبودنهد  تراش  ار بـ ـهـا  نآ هک  تخیگنارب  اهنآ  نایم  زا  ار  دوخ  ناگداتسرفودنشاب  مدرم  لامعا  نادهاشو  یلمع  يوگلاو  دنـشا  بـ
دنبایرددوخ راگدرورپ  زا  ناگدـنب  اتو  دـشاب  نشور  لیلد  اب  زین  دوش  هدـنز  سکرهو  دـشاب  نشور  لیلد  تفایرد  اب  دوش  كاله  سک  ره 

(( . 654  )) یهاوخ دوخو  دانع  زا  سپ  دنتسرپب  ار  وا  اهنتو  راکنا  زا  سپ  دنسانشب  يراگدرورپ  هب  ار  وا  سپ  دنتسناد  یمن  ار  هچ  نآ 

 ( ع  ) اضر ماما  ثیدح 

قارع تم  ـ ـس مد کـه بـه  ـ ید ار  (ع )  اضر ماما  متـشگ ,  یم  زاب  ناسارخ  يوس  هب  هکم  زا  هک  یماگنه  دیوگ : یم  یناجرج  دـیزی  نب  حـت  فـ
سپ دوش . یم  تعاطا  دنک , تعاطا  ار  ادخ  هک  رهو  , دوش زیهرپ  وا  زا  دزیهرپ  ادـخ  زا  هک  ره  تفگ :  یم  هک  مدینـش  هار  نیبرد  دور .  یم 

دنک یضار  ار  قلاخ  هک  ره  حت !  يا فـ دومرف : سپس  داد , ار  ممالس  باوجواو  مدرک  مالس  مدیسر ,  ناشیا  کیدزن  ات  مدرک  شالتو  یعس 
فیـصوت قلاخو  دوش , طلـسموا  رب  قولخم  مشخ  هک  ـت  ـسا ـتـحـق  ـس مـ دروآ , مشخ  هب  ار  قلاخ  هک  رهو  , درادن قولخم  مشخ  هب  یهجوت 

, وا هب  ندیسر  زا  ماهواو  , وا كرد  زا  ساوح  هک  یسک  ددرگ  فیصوت  هنوگچو  تسا ,  هدر  ـیـف کـ صو ار تـ دوخ  هچنآ  اب  رگم  دوش  یمن 
نایب زا  رت  یلاعتمو  ناگدننک  فصو  فیـصوت  زا  رتالاب  وا  دنا ؟  ناوتان  وا  هب  هطاحا  زااهدـیدو  وا , ندرک  دودـح  زا مـ ـنـی  هذ تارو  ـ ـص تـ

وا بـه ـت .  ـسا يرود  وا  ـکـی  یدز ـ نو ـکـی  یدز وا نـ يرود  تسا پـس  کـیدزن  يرود  نیع  ردو  رود  یکیدزن  نیع  رد  تسا .  ناگدـنیوگ 
اجک دوش : یمن  هتفگ  وا  هراـبرد  سپ  هداد  رارق  ناـکم  وا  ار  ناـکمو  تسا ,  هنوگچ  : دـنیوگ یم  ار نـ وا  سپ  داد , یگنوـگچ  یگ  ـ نو چـگـ

يزور قلاخ  یلو  دوش  یم  هیذـغت  كاروخ  یعون  طسوت  یمـسج  ره  حـتف !  يا  تسا .  هتخاسوا  ار  ندوب  اجکو  ندوب  هنوگچ  اریز  تسا , 
وا ددرگ , مک  هنو  دوش  دایز  هن  دـسر , نایاپ  هب  هنو  دوش  هیزجت  هن  تروص ,  هنو  تسا  مسج  هن  وا  تسا  وا  زا  ماسجا  تیمـسج  هک  ناسر , 

يزیچ هن  تسا  ناگدنب  هاگ  ـ ها ـنـ پو اهنت  اتکی , انیب , اونش , هاگآ ,  فیطلوا ,  تسا .  هداد  رارق  ماسجا  رد  دوخ  هک  یصاو  زا خـ ـت  سا هز  مـنـ
اه تروص  هدننک  ریوصتو  ماسجا  هدننک  میسجت  ءا , ـیـ ـشا هد  ـنـنـ کدا ـجـ یا درادن  ياتمه  زگرهو  تسا ,  هدش  هدیئاز  يزیچ  زا  هنو  هدیئازار 

هدنوش داجیا  زا  هدـننک  داجیاو  هدـنریگ ,  يزور  زا  هدـنهد  يزور  قولخم ,  زا  قلاخ  سپ  دـنیوگ  ـبـهـیـن  ـش هک مـ دوب  هنوگنآ  رگا   , تسا
وا هیبش  يزیچ  چیه  اریز  دراد  قرف  وا  دوخ  ابو  هدومنداجیاو  ریوصت  میـسجت ,  وا  ار  هچنآو  تسا ,  هدنزاس  وا  یلو  دـنوش .  یمن  هداد  زیمت 
 , یتفگ یلاحم  نخ  سـ دو : ـ مر فـ تسین ؟  هباشتم  یئاتکیاجنیا  رد  ایآ  تسا ,  یکی  مه  ناسناو  تسا  یکی  ادخ  مدرک :  ضرع  تسا .  هدوبن 
رب تلالد  اهنیاو  دـشاب , یم  یکی  ظافلا  اما  تسا ,  یناع  مـ زا ) ای مـجـ تسا  عونمم  هک   ) هیبشت دروم  , دراد هگن  تباث  تناـمیا  رب  ار  وت  ادـخ 

ناسنا عقاو  رد  یلو   , مسج ود  هن  تسا  مسج  کی  وا  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  تسا ,  نا یـکـی  ـ ـس ـ نا دوش  یم  هتفگ  رگا  دـننک , یم  ینعم 
, دنتـسین مه  هدـش کـه مـثـل  لیکـشت  مه  زا  ادـج  يازجا  زا  واو  تسا ,  فلتخم  ياهگنرو  فلتخم  ياـضعا  ياراد  ار  ـ یز ـت ,  ـس یکی نـیـ

شا يدیفسزا  ریغ  وا  یهایسو  شتـسوپ ,  زا  ریغ  وا  يو  مـ شگر ,  زا  ریغ  وا  بصع   , شنوخ زا  ریغ  وا  تشوگو  شتـشوگ  زا  ریغ  وا  نوخ 
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زج یکی  چـیه  هک  تسا  یکی  هلالج  لج  دـنوادخ  یلو  ینعم ,  رد  هن  تسا  یکی  ـم  ـسا رد  ناسنا  سپ  تاقولخم ,  ریاس  نینچمهو  تسا . 
یئاز ـ جا زا  هدـش ,  بیکرت  هدـش ,  هتخاس  قولخم ,  ناسنا  اما  درادـندوجو , یمک  اـی  يداـیز ,  یتوا ,  تـفـ ـی ,  فـال ـتـ خا وا  ردو  تسین ,  وا 

 (. یقیقح هن  تسا  يرابتعا  دـحاو  کی  ینعی   ) تسا زیچ  کـی  عومجمرد  وا  یلو  تسا ,  هتفاـی  لیکـشت  نوگاـنوگ  یئاـهرهوجو  فلتخم 
اب وا  دومرف : تسا ؟  مشچ  اب  انیبو  شوگ  اب  اونش  ایآ  انیبو , اونـش  : دیتفگ امـش  یلو  دهد , تاجن  ار  امـش  دنوادخ  يداد ,  تاجن  ارم  متفگ : 

هچنآ اـب  هن  تسا  اونـشو  نیقوـلخم ,  مشچ  لـثم  یمـشچاب  هن  یلو  تسا  اـنیب  وا  دـنیب , یم  دونـش  یم  هچنآ  اـبو  دونـش  یم  دـنیب  یم  هـچنآ 
رد فاص  یگنس  يور  رب  هایس  هچروم  کی  ياپرثا  یتح  تسین  هدیـشوپ  وا  زا  يا  هدی  ـ ـشو چیه پـ نوچ  یلو  دنونـش  یم  نآ  اب  ناگدنونش 

هبتـشم وا  رب  اه  هتف  عاونا گـ نوچو  نیقولخم ,  مشچ  دننام  یمـشچ  اب  هن  یلو  تسا ,  انیب  وا  میتفگ  اذل  ـا , ها ـ یرد قا  ـمـ عاردو کیرات  یبش 
(( . 655  )) ناگدنونش یئاونش  دننام  هن  یلو   , تسا اونش  وا  میتفگ  اذل  دزاس , یمن  لوغشم  رگید  یندینش  زا  ار  وا  یندینش  چیهو  دوش  یمن 

 ( ع  ) نینمؤملاریما هبطخ 

ندـمآ دـیدپ  تسا ,  ـتـه  خا ـ ـس يزیچ نـ زا  هتخاـس  ار  هچنآو   , تسا هدـماین  دوـجو  هب  يزیچ  زا  هک  تسا  یئاد  صو خـ ـ ـص ـش مـخـ یا سـتـ
 . دوخ ینادـیواج  دـهاش  ار  يدوبان  زا  ندوب  ریزگا  ـ نودو تردـق خـ دـهاش  ار  اهنآ  یناوتاـن  مئـالعو  هداد  رارق  دوخ  تیلزادـهاش  ار  ءایـشا 
وا ملع  زا  يزیچو  دوش , فیـصوت  ندوب  هنوگچاب  ات  تسین  شیارب  یهباشم  تفای ,  ندوب  اجک  اـب  ار  وا  ناوتب  اـت  تسین  یلاـخ  وا  زا  ییاـج 

تاوذ مـتـغـیـر نتخاس  لیلد  هبو  هدوب ,  توافتم  هدرک  داجیا  دوخ  هچنآ  اب  تافـص  رد  دـشاب .  یتهج  هب  رـصحنم  وا  ملع  اـت  تسین  یفخم 
تخانـش زا  مهف  شوخ  نیب  زیت  ياهـشوه  تسا .  هز  لوحتو مـنـ رییغت  هنوگره  زا  تمظعو  ایر  دو بـه کـبـ ـ خو  , ـت فا ـ یرد ار  وا  ناو  نـمـی تـ

 . دنـشاب یم  زجاع  وا  روصت  زا  رکفت  رد  صاوغرگانـش  ياهترطفو  ناوتان ,  وا  یگنوگچ  كرد  زا  هدنفاکـشو  قیمعراکفاو  دنا , مورحم  وا 
 . یط نـمـی کـنـنـد ار  وا  اه  سایقم  شئایربکزاو  دنجنس , یمن  ار  وا  اه  هزادنا  شلالج  زاو  دنری , رد بـر نـمـی گـ اروا  اهناکم  شتمظع  زا 
رب هطاحاو  فشک  زا  زاورپ  دـنلب  لوقع  ـد, ناز ـ جا وا عـ يارب  نتخاس  وگلا  زا  اه  نهذو  وا  رب  هطاحا  زا  اه  مهف  , وا تیعقاو  تخانـش  زا  ما  ـ هوا

هنالیلذ وا  تردق  فصو  ماقم  هب  دوعص  زا  قیقدو  فیطل  ماهواو  هدیدرگ ,  ـک  ـش وا خـ هنک  هب  هراشا  زا  مولع  ياهایرد  هتـشگ ,  دیما  ان  وا 
ـی ـس جـنـ هاگ ,  هیکت  نودـب  یلو  تساج  رب  اپ  ناـمز ,  ساـیقم  هب  هن  یلو  تسا  یگـشیم  هـ دد , ـ عا ـی نـه بـ لو ـت  ـسا یکی  وا  دـندنامزاب . 

قبطنم وا  رب  یتفص  هک  تسین  ءایشا  ـنـد  نا ـ مو دنشاب  وا  ریظن  رگید  لاکـشا  هک  تسین  یلکـش  , دنـشاب وا  لداعم  رگید  ياهـسنج  هک  تس  نـیـ
فیـصوت كردزا  اـه  مهف  دـندنام , ریحتم  وا  تی  ـ لزا ـر  کذ ـه بـر  طا ـ حا زا  ما  ـ هوا دـندش , هارمگ  وا  كاردا  هدـنفوت  جاوما  رد  لوقع  دوش ,
یـسرتسد لباقریغ  ایربک  اب  هدوب ,  اناوت  اه  تمعن  رب  دندیدرگ , قرغ  شتوکلم  كالفا  قمع  رد  اه  نهذو  دنتفرگ , رارق  انگنت  رد  شتردـق 

رد مکحتـسم  ياههوک  دیامن .  یم  هطاحا  وا  رب  فاصوا  هنو  دنک  یم  هدیـسوپو  هنهکار  وا  نارود  هن  تسا .  وا  تسد  هب  ءایـشا  همه  مامزو 
فالتخا دنا .  هدروآدورف  رـس  وا  يارب  دوخ  عضاوم  نیرتربو  نیر  ـ ترود ات  دـنمورین  كالفاو  هدرک ,  عوضخ  وا  يارب  ناشرارقتـسا  هاگیاج 

اهنآ ندش  دوبانو  شندوب  میدق  رب  دهاش  اهنآ  ثودـح  شتردـق ,  رب  دـهاش  اهنآ  زجعو  هداد  رارق  دوخ  يراگدرورپ  دـهاش  ار  تادوجوم 
اهنآ دوجو  تارذ  همه  هب  وا  ملع  زا  هتفرن ,  نوریب  وا  هطیح  تحت  زا  هدـشن ,  جراـخوا  سرتـسد  زا  تادوـجوم  شندـنام ,  یقاـب  دـهاش بـر 

ياربو  , تسا هتخاس  تقد  اب  ار  اهنآ  هک  تسا  یفاک  نیمه  تردـق  هناشن  يارب  تفای .  دـنناوتن  یئاـهر  وا  تردـق  ریز  زاو  هدـیدرگن  ناـهنپ 
للخ وا  یئاناوت  تابثا  ياربو  اهنآ  ندروآ  دیدپ  وا  ندوب  میدق  تابثا  ياربو  هداد  رارق  یـصاوخ  مادک  ره  رد  هک  نیا  وا  تمکح  رب  تلالد 

ناـهنپ وا  زا  يزیچ  چـیهو  تـسین ,  وا  يارب  یئو  ـگـ لا هـیـچ  دو , ـ ـش هداد نـمـی  ـبـت  ـس وا نـ يزر بـه  سپ هـیـچ مـ اـهنآ .  عنـص  يریذـپان 
(( . 656  )) تسا هدش  هدیرفآ  تافصو  اهوگلا  زا  رتالاب  رایسب  وا  تسا .  هدیدرگن 

هیمیت نبا  نارود  ب : 
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لوا تمسق 

, دمآ رد  دئاقع  لوصارد  نیم  روهمج مـسـلـ یمسر  بهذم  ناونع  هبو  تفرگ  ارف  ار  یمالسا  دالب  رثکا  هک  دش  رشتنم  نانچ  يرعشا  دئاقع 
لاس 661 رد  وا  دمآ , نایم  هب  هیمیت  نبا  هکنآ  ات  دش .  هدیچربوا  یتدیقع  بهذمو  دمآ  یم  نایم  هب  يدای  لبنح  نبا  زا  رتمک  نآ  لابند  هبو 

گرزب دوب  نارح  رهـش  رد  هلبانح  ياه  هاگیاپ  زا  یکی  هک  هداوناخ  نیا  رد  هیمیت  نبا  دش , دلوتم  هلبا  خیاشم حـنـ زا  يا  هداوناخ  رد  يرجه 
, ریـسفت تغل ,  لاجر ,  ـث ,  ید مولع حـ وا  دیدرگ .  سرد  لوغـشم  تشاد  قشمد  رد  يا  هژیو  سیردت  هزوح  هک  شردـپدز  اد نـ ـتـ با شـد ,
وا يارب  دوب  یتصرف  نیا  هک  تفر ,  هد گـ ار بـه عـهـ ـس  یرد هزوح تـ تسایر  شردـپ ,  تافو  زا  سپو  دـناوخ , نارگیددزن  ار  لوصاو  هقف 

هنیمز نیا  ردو  دیوگب , نخس  دنوادخ  تافص  هرابرد  ات  هدرک  هدافتسا  یـسرک  نیا  زا  وا  دشخب .  يا بـ هزات  قنور  هلبانح  دیاقع  هب  دناوتب  ات 
اهنآ دش , راکـشآ  ةامح  لها  ياهلاؤس  هب  باوج  رد  وا  راکفا  درک .  هئارا  دنا  میـسجت  هب  لئاق  هک  یناسک  هدـیقع  تحـص  رب  ـی  یا ناهرب هـ

شرعلا یلع  نمحرلا   :) تسا هیآ  ود  ـن  یا هد ,  ـ ـش لاؤس  تاـیآ  هلمج  زا  دـندرک .  ییاـه  لاؤس  وا  زا  تافـص  تاـیآ  هراـبرد  يا  هماـن  یط 
شنیرفآ ای  ریبدت  هب  سپـس  ءامـسلا :) یلا  يوت  ـ ـسا ثـم   ) ـت و ـسا ـلـط  ـس نا مـ یئاورنامرفو جـهـ تردق  شرع  رب  نابرهم  يادخ  يوتـسا :) 

رد هیمی  ـن تـ با تسا .  هدنـشخب  يادخ  ناتـشگنا  زا  تشگنا  ود  نیب  ناسنا  بلق  (ص :)  ربمایپ مالک  نیا  دـننام  نینچمهو  تخادرپ  نامـسآ 
, دنک حرطم  ار  دوخ  هدیقعاحیرـص  هکنآ  نودب  دش  يراذـگمان  هیومح  هدـیقع  هب  هک  همان  نیا  دادار , ةامح  لها  باوج  ینالوط  همان  کی 

نیا رگا  هک  دراد , هگن  یفخم  اردوخ  هدیقع  یظافلا  ندرک  هفاضا  اب  درک  یعس  هیمیت  نبا  تسا .  هیبشتو  میـسجت  هب  وا  داقتعا  هدنهد  ناشن 
نبا دندید .  ـپـسـنـ نار وا  راکفاو  هدرک  اپ  رب  املع  نایم  رد  یلاجنج  همان ,  نیا  ددرگ .  ـال مـی  مر وا بـ ـعـیـت نـظـر  قاو دو  هتشاد شـ رب  ظافلا 

نیدلا یقت  خیـش  يارب  يراتفرگ  کی  دنک : یم  لقن  نینچ  ار  هیـضق  نیا  ریثک  نبا  درک .  عافد  وا  زا  ریماو  هدش  قشمد  ریما  هب  لسوتم  هیمیت 
یفنح نیدـلا  لالج  یـضاق  رـضحم  هب  ار  وا  هک  دنتـساوخ  نانآ  دـندرک , مایقوا  هیلع  ءاه  زا فـقـ يا  هدـع  هدـش ,  اـپ  رب  قشمد  رد  هیمیت  نبا 

هدیـسرپ ةامح  ـل  ها هک  نیا  لیلد  هب  هک  هیمیت  نبا  هدیقع  یتسردان  رب  ینبمدرک  ادن  رهـش  یچراج  اذلو  دشن , رـضاح  وا  یلو  دـننک  راضحا 
مایق هیمیت  نبا  هیلع  هک  ار  یناسکو  هدرک  تیام  وا حـ زا  ناعاج  نیدـلا  فیـسریما  یلو  دوب , هدـش  فورعم  هیومح ]  هدـیقع   ] مان هب  دـندوب 

دندـش تکاـس  هیقبو  دز , قالـش  ار  وا  ریما  داـتفا  ماد  هب  هک  رهو  هدـش  یفخم  اـهنآ  زا  يرایـسب  اذـل  داد , رارق  بیقعت  تـحت  دـندوب  هدرک 
اضف هیمیت  نباو  دند , تسد کـشـیـ هیمیت  نبا  فرحنمدیاقع  اب  دروخرب  زا  ناطلس  روزو  تردق  لباقم  رد  امل  ـیـلـه عـ ـسو ـن  ید بـ (( . 657 ))
دهاش نیا  تسا .  هدرک  لقن  ام  يارب  ار  ادخ  هرابرد  هیمی  نبا تـ دیاقع  هاگآ  دهاش  کی  دـیوگب .  دـهاوخ  یم  هچنآ  دـناوتبات  تفای  دازآ  ار 
قشمد رد  نم  زور  نآ  دیوگ : یم  هدش  رضاح  يومادجسم  رد  هیمیت  ـن  با سرد  رد  يزور  وا  اضق  زا  تسا ,  هطوطب  نبا  فورعم  درگناهج 
نیرت نیئاپ  زا  دنوادخ  دوب : نیا  وا  نانخـس  هلمج  زا  درک  یم  تحیـصنو  هظعوم  ار  مدرم  عماج ,  دجـسم  رب  وا بـر مـنـ زور جـمـعـه  مدوب , 

ضارتعا وا  رب  ءارهزلا  نبا  مانب  یکلام  هی  یـک فـقـ دـمآ . نیئاپ  ربنم  زا  هلپ  کـیو  میآ ,  یم  نیئاـپ  نم  هک  دوش  یم  لزاـن  هنوگنیا  نامـسآ 
شا همامع  هکنآ  ات  دندز  يدایز  کتک  شفکای  تسد  اب  ار  وا  هتـسا ,  نآ فـقـیـه بـپـا خـ هیلع  ماوع  مدرم  دومن , موکحمار  وا  نخـسو  درک 

ـن بـن ید ـ لاز لزنم عـ هب  ار  وا  اذلو  هدیشوپ  ار  نآ  ارچ  هک  دنتفرگ  لاکـشا  وا  رب  هدیـشوپ ,  مشیربا  زا  ـی  هال ـه کـ ما ریز عـمـ داتفا , نیمز  رب 
رجح نبا  ار  هیـضق  نـیمه  دـن  ـ نا مـ (( . 658  )) درک ریزعت  سپـسو  هدرب  نادـنز  هب  ار  وا  درکرما  یـضاق  دـندرب , هـلبا  ـی حـنـ ـضا ـلـم قـ ـس مـ
هیمیت نبا  هک  دـنک  یم  صخـشم  الماک  هیـض  ـن قـ یا ـت .  ـسا هدر  لـقن کـ ص 154  هنماکلا ج1  رردـلارد  هیمیت  نبا  هرابرد  زین  ینالقـسع 

رد وا  تسا .  ینید  یبو  رفک  نیع  نیاو  تسا ,  هدرک  هیبشت  ار  ناحبـس  دـنوادخ  هکیئاجات  هتـشاد  بصعت  ادـیدش  تافـص  تابثا  هب  تبـسن 
وا دنا .  هدوب  هدیق  ـن عـ یا نونکات مـسـلـمـیـن بـر  هک  دنک  یم  اعداو  هدرک  دادملق  ناگتشذگ  فلـس  هدیق  ار عـ ـهـا  نآ شدئا  زا عـقـ عا  ـ فد

شـشوپ ریز  ار  دوخ  دندرک  یعـس  زین  هلبانح  هک  دناد  یم  دنچره  دیوگ , یم  غورد  فلـس  هیلع  دوخ  لطاب  هدـیقع  رب  نداد  شـشوپ  يارب 
داحتا مدع  هدنهد  ناشن  نیاو  هتـشاد  دوجو  دمحا  زا  دعبو  لبق  يدایز  یتدیقع  بهاذم  اریز  دندرب  ـی نـ یا هب جـ هار  یلو  دـنهد  رارق  فلس 
لحنو لـلم  رد  یناتـسرهش  تسا .  رود  همه  زا  تقیقحودـناد  یم  لـصاو  تقیقح  هب  ار  دوخ  یبهذـم  ره  تسا .  هدـیقع  کـیرب  نیملـسم 
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هفاضا فلس  ياه  هتفگ  هب  ار  نخس  نیا  نیرخا  زا مـتـ ـی  هور سپس گـ دیوگ : یم  هدرک  بیذکتار  فلس  بهذم  هرابرد  هیمیت  نبا  ياعدا 
 , هدش دراو  هک  دـشاب  دـیاب  وحن  نامه  هب  تسرد  اهنآ  ریـسفتو  تفرگ  ار  اهنآ  يودـبرها  نا ظـ دـیاب هـمـ تایآ  نیا  رد  دـنیوگ : یم  هدرک 

نیاو دـندش  لماک  هیبش  راتفرگ تـ اهنیا  اذـلو  درک  ریـسفت  هیمیت  نبا  هک  هنوگناـمه  تسا  رهاـظ  هچ  نآ  رد  یفقوت  اـی  یلیوا  نودـب هـیـچ تـ
ودای کی  طقف  هکلب  نانآ ,  همه  هن  هتبلا  دوب , نایدوهی  نایم  رد  اهنت  نیا  زا  لـبق  صلاـخو  لـماک  هیبشت  نیا  تسا .  فلـس  هدـیقع  فـالخ 
ماوع دوخ  ناوارف  ياه  ییوگ  یلک  اـب  هیمیت  ـن  با (( . 659  )) دنک یم  نآ  رب  تلالد  هک  دـنتفای  تاروت  رد  يدایز  ظافلا  هک  اهنآ , زا  هورگ 

رد یلو  مدوب ,  هتـشونن  ما  هتـشذگ  ياه  باوج  رد  دـنچ  ره  مسیون ,  یمو  میوگ  یم  نالا  هچنآ  اـما  وا : هتفگ  نیادـننام  داد , یم  بیرف  ار 
یفالتخا هنوگ  چـیه  هک  تسا  يدراوم  زا  دراد , دوجو  نآرق  رد  هک  یتافـص  تایآ  مامت  هک :  تسا  نیا  ما ,  ار گـفـتـه  نآ  يدایز  لفاحم 

هعلا ار مـطـ ـد  نا هدر  ـت کـ یاور ـیـنـه  مز نیا  رد  هک  یثیداـحاو  هباحـص  زا  لوقنم  ياهریـسفت  نم   , تسا هدوـبن  هباحـص  ناـیم  ناـشلیوات  رد 
زا یتمـسق  هک  ما  هدـیدن  یباحـص  چـیه  زا  نونکا  ـی تـ لو ما ,  هد  ـ ناو ار خـ کچوکو  گرزب  ياـه  باـتک  رد  ریـسفت  دـص  زا  شیبو  هدرک 

نخـس ماوع  یئوگ ,  ـن کـلـی  یا ـا  بو (( . 660  )) دنـشاب هدرک  لیوات  نآ  فورعمو  موهفم  ياضتقم  فالخ  رب  ار  تافـص  ثیداحا  ای  تایآ 
مدـع رد  ای  ددرگ , یم  راکـشآ  هیمیت  نبا  يزادر  غورد پـ ـیـر , ـس روثام تـفـ ياه  باتک  هب  يا  هعجارم  كدـنا  اب  یلو  دـننک , یم  رواب  ار  وا 

دنچ هب  هیمیت  نبا  ییوگ  غورد  رب  دـهاش  ناونع  هبو  دـنا , هدرکن  لیوات  ار  تافـص  تایآ  هباحـص  اـعدا کـه  نیا  رد  اـیو  ریـسافت  هب  هعجارم 
دنک یمن  تیاور  مهتمدارفا  زاو  هدوـبن  یتعدـب  نآ  رد  دـیوگ : ير مـی  ـیـر طـبـ ـس هرا تـفـ ـ برد ـن تـیـمـیـه  با مینک :  یم  اـفتکا  لـیذ  دروـم 

. دـنک یم  دادـملق  تافـص  تاـیآ  نیرت  میظع  زا  یکی  ناونع  هب  ار  یـسرکلا  ۀـیآ  هیمیت  نبا  ص 322  هریبـکلا ج6  يواـتفلا  رد  (( . 661 ))
هتفرگ رب  رد  ار  نیمزو  اهنا  ـمـ سآ وا  یسرک  ضرالاو :)  تاومـسلا  ۀیـسرک  عسو   ) هیآ ریـسفت  رد  سابع  نبا  هب  دانـسا  اب  تیاور  ود  ير  طـبـ

 , تسا هرکذ  یلاعت  ادخ  ملع  روظنم  هک  دنا  هتفگ  اه  یـضعب  ـد, نراد رظن  فالتخا  یـسرک  يانعم  رد  لیوات  لها  دیوگ : یم  هدروآ ,  تسا 
تسا سابع  نبا  زا  زین  رگید  ـتـی  یاور تسا .  وا  ملعادخ  یسرک  دیوگ : یم  هک  دنا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  هداد  رظن  نینچ  هک  یناسک 

نیگنـس وا  يارب  ود  نآ  يرادـهگنو  (: اـمهظفح هدؤی  ـالو   ) مینیب یم  هیآ  نیا  رد  هک  هنوگناـمه  تساوا  ملع  ادـخ  یـسرک  دـیوگ : یم  هک 
, دنا هت  ـ ـشاد رظن نـ فالتخا  تافـص  زا  کی  چیه  رد  فلـس  دـیوگ : یم  وا  نک ,  بجعت  غورد مـحـض  ـن  یا زاو  بـبـیـن  (( . 662  )) تسین

هباحص زا  کی  چیه  نونکات  دیوگ : یم  یلک  ـه  نو نیا گـ ار  دوخ  نخس  هیمیت  نبا  دنتشاد , رظن  فالتخا  لیوات  لها  دیوگ : یم  يربط  یلو 
سابع نبا  زا  تیاور  ود  يربط  ریسفتدصکی , هب  هعجارم  رب  ینبم  شیاعدا  مغر  یلعو  دنک , لیوات  ار  تافص  تایآ  زا  يا  هیآ  هک  متفاین  ار 

ير طـبـ راوگرزبو . هبترم  دنلب  تسا  واو  میظعلا :)  یلعلا  وهو   : ) هیآ نیآ  ریـسفت  رد  يربط  ریـسفت  زا  مه  زا  بـ مود :  ـد  ها ـ ـش دنک . یم  لقن 
زارتالاب وا  هک  تسا  نیا  روظنم  دنا : اه گـفـتـه  یـضعب  دنراد , رظن  فالتخا   ( میظعلا یلعلا  وهو   : ) هیآ يانعم  رد  قیقحت  لها  دـیو : مـی گـ

وا زا  ییاج  هک  درادن  ناکما  دنا : هتفگو  دنا , هدرک  در  ار  دـشاب  نآ  یناکم  ینعم  هب  ندوب  الاب  هک  ینعم  نیاو  تسا ,  هباشمو  ریظن  نتـشاد 
رد شندوبنو  ییاج  رد  ندوب  يانعم  هب  فصو  نیا  اریز  مینک  فیـصوت  رتالاب  یهاگیاج  نتـشاد  هب  ار  وا  درادـن کـه  ینعمو  دـشاب , یلاـخ 

ار یـسک  نوـچو  هدرک  باـختناار  يرگید  هار  دوـخ  يارب  هـیم  ـن تـیـ با ـی  لو ـت ,  ـسا ـلـف  ــس مـال  ـن کـ یا (( . 663  )) تسارگید ییاـج 
اما دنتسین , لاعتم  ياد  يار خـ ناکم بـ دوجو  هب  دقتعم  فلس  یلو  دهد , یم  تبـسن  فلـس  هبار  نآ  اذل  دنک  دییات  ار  وا  هک  تسا  ـتـه  فا نـیـ

یلاعتو هناحبـسدنوادخ  يارب  ار  یناک  حر مـی کـنـد تـا مـ ةاـمح مـطـ لـها  هب  شا  هماـن  ردار  تاـیاور  تاـیآ و  زا  يا  هعومجم  هیمیت  نبا 
وا دوصقمو  (( 664  )) تسا نامسآ  يالاب  وا  تختو  هدش  رقتـسم  تخت  رب  دنوادخ  : ... دیوگ هک مـی  دور  یم  شیپ  اجنآ  ات  وا  دنک , تباث 

دراو ير  ار کـه طـبـ سابع  نبا  ياه  تیاور  مامتزین  تسا  ریسافت  نیرتهب  زا  هیمیت  نبا  رظن  هب  هک  هیطع  نبا  ریـسف  رد تـ تسا .  ناکم  نامه 
ياه هتفگ  ـنـهـا  یا ـد : یو مـی گـ ـی کـنـد , مدا ـتـنـ ـسا اهنآ  هب  هیمیت  نبا  هک  يربط  تایاور  زا  یـضعب  هرابرد  سپـس  , دنک یم  لق  نـ هدر ,  کـ

 ( ههجو ـالا  کـلاه  یـش ء  لـک   : ) هفیرـش هـیآ  ریـسفت  رد  ـگـر  ید يد  ـ ها ـ ـش (( . 665  )) دوـش حرطمدـیابنو  تسا  لـهاجو  مسجم  يدارفا 
دنوادخ هرهچو  (( : 667  ( )) مارکالاو لـالجلا  وذ  ـک  بر ـه  جو ـبـقـی  یو  : ) ـه یآو وا . هرهچ  زج  تسا  یندـش  كـاله  زیچ  همه  (( : 666 ))
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: دـیوگ یم  يربط  تسا .  هدـش  لئاق  ادـخ  يارب  یقیقح  روط  هب  ار  هرهچ  هیآ ,  ود  نیا  اب  هیمیت  نبا  هک  دـنام .  یم  یقاـب  تمارکو  لـالجاب 
. وا زج  تسا  یندـش  كـاله  يزیچ  ره  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  دـنا  هتفگ  یـضعب  , دراد دوـجو  رظن  فـالتخا  ههجو )  ـالا   ) ياـنعم هراـبرد 
: دـنتفرگ دـهاش  رعاش  لوق  نیا  زا  دوخ  لیوات  ياربو  دـشاب  وا  ياـضر  نآ  زا  فدـه  هچنآ  رگم  تسا  نیا  نآ  ینعم  دـنا : هتفگ  نار  ـگـ یدو
 , تسین شرامش  لباق  هک  یهانگ  هب  تبسن  منک  یم  ترفغ  اد طـلـب مـ زا خـ لمعلاو  هجولا  هیلا  دابعلا  بر  هیصحم  تسل  ابنذ  هّللا  رفغتـسا 
یم يوغب  تسا .  هدرکن  هفاضا  نآ  رب  يزیچ  يربط  (( . 668  )) مهد یم  ماجناوا  يارب  ار  دوخ  راکو  هدرب  راگدرورپ  يوس  هب  ار  دوخ  يور 

(( 669  )) دشاب وا  ياضر  نآ  زا  فده  هچنآ  رگم  دیوگ : هیلاعلا  وباو  وا . کلمرگم  تسا  هدش  هتفگو  وا , رگم  ینعی :  ههجو )  الا  : ) دـیوگ
. دشاب وا  ياضر  نآ ,  زا  فده  هچنآ  رگم  ینعی  تفگ :  هک  دنک  یم  لقن  سابع  نبا  زا  روثنملا  ردلا  رد  دـنک . یمن  هفاضا  نآ  رب  يزیچو  . 
ـن یا تساوا .  ياضر  اهنآ  زا  فده  هک  یئوکین  لامعا  نآ  رگم  دیوگ : یم  نایفـس  دشاب . وا  ياضر  نآ ,  زا  فده  هچنآ  دـیوگ : دـهاجم 
زج وا  هب  مـا  فلس .! . ...  لوق  تسا  نیا  دیوگ : یم  اجک  زا  هیمیت  نبا  سپ  هدرکن ,  هفاضا  نآ  رب  يزیچ  سک  چیهو  فلـس ,  لو  ـت قـ ـسا

لطا ار بـا بـ ار حـق  چـ (( : 670  ( )) نو متناو تـعـلـمـ قحلا  نومتکتو  لطابلاب  قحلا  نوسبلت  مل   : ) میهد یمن  باوج  هفیرـش  هیآ  ود  نیا  اـب 
سانلل هانیب  ام  دعب  نم  يدهلاو  تانیبلا  نم  انلزنا  ام  نومتکی  نیذلا  نا  . ) دیناد یم  ار  نآ  هک  یلاح  رد  هدرک  نامتک  ار  قحو  دـیناشوپ , یم 

ار اهنآ  ام  هک  یتیاده  نآو  رگنشور  تایآ  نآ  دننک  یم  نامتک  هک  یناسک  (( : 671  ( )) نونعاللا مهنعلیو  هّللا  مهنعلی  کئلوا  باتکلا  یف 
ناگدـننک تنعل  نینچمهو  هدرک  تنعل  دـنوادخار  اهنآ  میدومن ,  نایب  مدرم  يارب  باـتک  رد  ار  نآ  هک  نآ  زا  سپ  مه  نآ  میدرک ,  لزاـن 

وا زا  ار  مدر  ـ مو دنداد  يوتف  وا  هرابرد  دنتـسشنن , تکاس  وا  ياه  هتفگ  ربارب  رد  شرـصاعم  ياملع  لیلد  نیم  ـهـ بو دننک . یم  تنعل  ار  اهنآ 
ءارآو دـساف  دـیاقع  لـیلد  هب  قـش  ـ مد ناد  ـ نز رد  وا  دـیدرگ .  عوـنمم  نتـشون  زا  نادـنز  ردو  هداـتفا  نادـنز  هب  هـکنآ  اـت  دـندومن , رف  مـتـنـ

تمالم شدـیاقع  هب  تبـسن  ارواو  داتـسرف  وا  يارب  يا  همان  یبهذ  دـندرک .  در  ار  وا  ءارآ  ظافحو  املعزا  يرایـسب  درپس .  ناج  شدنـسپان 
باتک رد  ار  همان  نیا  مامت  ینیما  همالع  میروآ ,  یم  دوخ  لوق  دـهاش  ناونع  هب  نآ  هلمج  دـنچ  هباهنت  همان  ندوب  ینـالوط  تلع  هبو  دومن ,

هک دشاب , وت  وریپ  هک  یسک  هراچیب  تسا : .  هدروآ  هحفص 190  يرثوک  زا  لیقصلا  فیسلا  ۀلمکت  زا  لقن  هب  ریدغلا ج5 ص 88 . ... دوخ 
تـسد اـب  يدرف  نینچ  یلو  دـشاب , یناوهـشو  ینطاـب  هدرب ,  هرهب  رت  نیدو کـمـ ملع  زا  رگا  صوصخ  هب   , تسا یهارمگو  رفک  ضرعم  رد 

؟  دنا لقع  مکو  هدنام  بقع  يدارفاای  وت  ناوریپ  رثکا  هن  رگم  دـشاب , یم  وت  نمـشد  دوخ  نطابو  بلقرد  یلو  دـنک , یم  عافد  وت  زا  نابزو 
 , ناحتما ار  اهنآ  ینک ,  یمن  روابرگا  دنا ؟  نادانو  تسپ  شزرا ,  یب  ایو  رکم ؟  زا  رپو  وسرتو  بیرغای  نهذ ؟  دـنکو  وگغورد  ماوع ,  یـا 

 ..... نک یسررب  هنالداعو 

مود تمسق 

شزرا یب  ياه  تعدب  رطاخ  هب  دـندرک , در  ار  وا  اجنآو  اجنیا  زا  تسا :  هتفگ  هنماکلا ج1 ص 147  رردلا  باتک  رد  ینالقسع  رجح  نبا 
داد رـس  ادـن  يدانم  قشمد  ردو  دوب , هدرک  داجیا  سایقو  عا  ـمـ جا ـنـت ,  ـس با ,  وا عـلـیـه کـتـ كاپان  تسد  هک  يردانو  یگتخاـسءارآو 
مان هب  هیمیت  نبا  در  رد  یباتک  یکبـس ,  یفاکلاد  ـظ عـبـ فا حـ تسا .  لالح  وا  لامو  نوخ  تسا ,  هیمیت  نبا  دیاقع  هب  دـقتعم  سک  ره  هک : 
یم هیمیت  نبا  یلع  درلا  یف  هئیضملا  ةردلا  شباتک  ـه  مد رد مـقـ وا  تسا .  هتشون  مالـسلاو  ةالـصلا  هیلع  مانالا  ریخ  ةرایز  یف  ماقـسالا  ءافش 

ار دوخ  وا  تسا .  هدرک  بارخ  ار  مالـسا  ياه  هیاپو  ناکراو   , هدرک داجیا  دیاقع  لوصا  رد  یفلتخم  ياه  تعدب  هیمیت  نبا  دعب , اما  : دیوگ
زا یلو  دـنک .  ـت مـی  یاد تشهب هـ هبو  توعد  قح  يوس  هب  هک  تسا  هدرک  راهظاو  هدومن  ناهنپ  تنـسو  باـتک  زا  يوریپ  ـش  ـشو ریز پـ

هیمیت نبا  تسا .  هدیزرو  تفلا  عا مـخـ ـمـ جاا ـ بو هد  اد شـ نیملـسم جـ تعامج  زا  وا  تسا .  هتخادرپ  ییوگ  تعدب  هبو  هدز  زابرـس  يوریپ 
 . تسین لاحم  ءزج  هب  نتـشاد  زاین  هکنیاو  تسا  راگدرورپ  سدقم  تاذ  يارب  بیکرتو  تیمـسج  تابثا  نآ  همزال  هک  تسا  هتفگ  ینانخس 

لاـجم هک  دـنا  هدرک  ضارتـعا  وا  رب  زین  رگید  ملاـع  هدو هـا  (( . 672  .... )) تسا ثداوح  ضورع  لـحم  دـنوادخ  تاذ  هک  تسا  لـئاق  وا 
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هیمیت نبا  همجرت  رد  وا  مینک ,  یم  افتکا  یمثیه  رجح  نبا  نیدلا  باهش  لوق  هب  همتا  رد خـ ام  تسین .  ناشلاوقا  لقنو  اهنآ  نانخس  یـسررب 
ـه مئا زا  وا بـه نـقـل  هرابرد  لوق  نیا  تسا .  هدومن  لیلذو  رک  روک , هارمگ ,  راوخ , ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  يا  هدـنب  هیمیت  نبا  دـیوگ : یم 
هب دناوت  یم  دبای  يرتشیب  عالطا  وا  هرابرددهاوخ  هک مـی  ره  دنا , هدومن  بیذـکت  ار  شیاه  هتفگو  نایب  ار  شلا  ـ حدا ـ ـس ـت کـه فـ ـسا يا 

نینچمهو یکبـس ,  نسحلا  وـبا  ینعی  دـنراد  وا  داـهتجاو  يراوـگرزب  تماـما ,  رب  رظن  قاـفتا  همه  هک  دـنک  هـعجارم  يدـهتجم  ماـما  لوـق 
نیرخات رب مـ اهنت  هیمیت  نبا  ياه  لاکـشا  نایفنحو .  نایکلام  نایعفاش ,  زا  نارگیدو  وا  نامز  لهاو   , هعامج نب  ماـماو عـز  جاـت ,  شدـنزرف 

یـسک هکنآ  هصالخ  تسا .  هتفر  لا گـ ـکـ ـشا زین  امهنع  هّللا  یـضر  بلاط  یبا  نب  یلعو  باطخ  نب  رمع  رب  وا  هکلب  هدوبن  هیفوص  زا  فلس 
 , هارمگ , وگ تعدـب  يدرف  هک  دـندقت  وا مـعـ هرا  ـ برد دراو مـی کـنـنـد .  وا  رب  ار  اـه  تمهت  نیرتدـبو  هدوبن  لـئاق  یـشزرا  وا  مـالک  يارب 

ناـما رد  وا  راـتفرو  هدــیقع  شور ,  زا  ار  اـمو  (( , 673  )) دـنکراتفر شلدـع  وا بـا  ـد بـا  نواد خـ ـد .  ــشا رگ مـی بـ طارفاو  هدــننک  هارمگ 
بهذم لها  تسا  یضتقم  هک  دراد , نآ  تابثارد  یبلطمو  تسا ,  ادخ  يارب  تهج  هب  لئاق  وا  دیوگ : یم  هک  اجنآات  نیمآ . ...!  درادهگن ,

وا راکفا  زا  یضعب  یلو  مینک ,  یم  افتکا  هیمیت  نبا  صخـش  هرابرد  رادقم  نیم  مـا بـه هـ (( . 674  )) دنشاب رارقتساو   , تیمسج هب  دقتعم  وا 
هدوب هیمیت  نبادئاقع  همادا  یخیرات  رظن  زا  تیباهو  اریز  دومن , میهاوخ  در  هدادرارق و  یملع  لیلحت  دروم  تیباهو  هرا  ـ برد ثحب  ماگنه  ار 

یـضعب هک  هدش  ثعاب  نیمه  تسا ,  هدوب  دنمرنه  لطابو  قح  ندرک  طولخم  رد  هیمیت  نبا  تسا .  هلبانح  دیاقع  هدـنهد  همادا  زین  وا  دوخو 
ياراد دیابن  هک  ضحم  لطاب  کی  الاو  دش , رشتنمو  فورعم  وا  مان  ور  نیا  زاو  دنمانب , مالسالا  خیشو  هتشاد ,  ار نـیـکـو پـنـ وا  نیملـسم  زا 
تـسا نید  رد  نتـشاذگ  تعدبو  سفن  ياوهزا  يوریپ  اب  هنتف  ره  عورـش  دیامرف : یم  هراب  نیا  رد  ع )   ) نینمؤملاریما دشاب . یناوریپو  نارای 

نآ نایوج  قح  دش , ادج  قح  زا  الماک  لطاب  ـر  گا پـس  دننک . یم  يوریپ  رگید  يدارفا  زا  ادخ  نید  ریغ  رب  يدارفاوادخ  باتک  فالخ  رب 
زا يردقو  هدش  هتفرگ  نیا  زا  يردق  یلو  دوش , هاتوک  نآ  زا  نیفلاخم  نابز  دـیدرگ , ادـج  لطاب  زا  الماک  قح  رگاو  تخانـشدنهاوخ ,  ار 
زا لبق  هک  دنبای  یم  تاجن  یناسک  اهنتو  هدشطلـسم ,  دوخ  ءایلوا  رب  ناطیـش  هک  تسا  اجنیا  ردو  دندرگ , یم  طولخ  اب هـم مـ سپـس  نآ , 

(( . 675  )) دشاب هداد  یکین  هدعواهنآ  هب  دنوادخ  نیا 

باهولادبع نب  دمحم  نارود  ج ـ 

باهولادبع نب  دمحم  نارود 

رد ار  دوخ  تکر  حـ در .  ما کـ نایلبنح قـیـ دیاقع  دیدجت  يارب  دوب , هدش  هیمیت  نبا  راکفا  عبات  الماک  هکنآ  زا  سپ  باهولادبع  نب  دـمح  مـ
يرـشق هدیقع  وا  تیلاعف  ابو  دوب .  مدرم  ندرک  نامنا  ـی خـ بو قـتـل  ملظ ,  ناقفخ ,  عاونا  نیرتدب  دهاش  هک  يا  هقطنم  رد  دومن , زاغآدجن 

نیا دیدرگ .  یلمع  یگدنز  رد  ندش  هدایپ  هدامآ  دوخ  خیراترد  راب  نیلوا  ياربو  هدیـسر  دوخ  تردـقو  تمظع  هجرد  نیرتالاب  هب  یلبنح 
 : لوا هلحرم  رد  اریز  تسا ,  هتـشادن  یبسانم  تیعقومو  لاجم  چـیه  اـهنآ  رد  هک  هتـشذگ  یخیراـت  ـلـه  حر ود مـ زا  ـن  یا زا  هد پـیـش  عـقـیـ
ار یبسانم  تیعقوم  هیمیت  نبا  مود :  هلحرم  ردو  دـنداد , صاصت  ـ خا دوخ  هب  لبنح  نب  دـمحا  زا  دـعب  ار  یتدـیقع  ياه  هنیمز  ماـمت  هرعاـشا 
, درک رـشتنم  دنتـشاد  دوجو  یگرزب  ياهقفو  املع  نآ  رد  هک  یملع  وج  کـی  رد  ار  دوخ  را  ـکـ فا وا  ار  ـ یز تفاـین  دوخ  توعددربشیپ  يارب 

لطاب ار  شگنرینو  شو  ـ ما ار خـ شتوعد  شتآ  هک  دـندرک  اـپ  رب  یبـالقنا  وا  هیلعو  هدرک  هفخ  لالدتـساو  ناـهربا  ار بـ وا  ياد  ـ ـص ـهـا  نآو
رد ند  ـ ـش يا جـز مـخـفـی  هرا  ـ چوا ـگـیـز  نا دا  ـ ـس رذ فـ اذـلو بـ تفاتـش ,  اـملع  يراـی  هب  وا  زا  يریگوـلج  يارب  زین  تـقو  تـلود  دوـمن . 

رـشن تهج  باهولادـبع  نـب  دـمحم  يارب  هـنیمز  لـبا ,  رد مـقـ ـی  لو (( . 676  )) تشادـن ملاسان  ياـهلد  رد  ذو  ـهـا یـا نـفـ با يـال کـتـ ـ بـال
دوب هدـش  نآ  رب  دوعـس  لآ  تلودو  هتفرگ  رب  رد  ار  دـجن  یحاون  مامت  يداوس  یبو  لهج  دو , هدا بـ ـ مآ تما  نایم  رد  دوخ  نیگآرهزراکفا 

هب موکح  ترو مـ ـن صـ یا ردو غـیـر  هدومن  تیباهو  هب  داقتعارب  راداو  ار  مدرم  بیترت  نیدبو  دنک  رشتنم  ریـشمش  روز  اب  ار  توعد  نیا  هک 
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ماجنا حیحـص  دیحوت  مان  تحت  دساف  دـیاقع  زا  يا  هعومجما  راک بـ نیا  هیجوت  دوب . .. دـهاوخ  لالح  اهنآ  لامو  ناجو  هدوب  كرـشو  رفک 
تیبوبر دـیحوت  تسا ,  عون  ود  رب  نآو  دـنک . ... : یم  زاـغآ  هنوـگ  نیا  دـی  ـ حو هرا تـ ـ برد ار  دوـخ  نخـس  باهولادـبع  نبا  تفریذـپ .  یم 

نایم دیاب  ناملسم  ره  تسا ,  رفکو  مالسا  نایم  زرم  تیهولادیحوت  اما  دنتسه , اریذپ  ملـسمو  رفاک  ار  تی  ـ بو ـ بر ـیـد  حو تـ تیهولادیحوتو , 
نم لق  : ) دـیامرف یم  ادـخ  تسا .  ربدـمو  هدـنهد  يزور   , قلاخ دـنوادخ  هک  دنتـسین  نآ  رکنم  رافک  هک  دـنادبو  هداد  زیمت  دـیحوتود  نیا 

رمالا ربدی  نمو  یحلا  نم  تیملا  جر  ـخـ یو ـمـیـت  لا ـحـی مـن  لا جر  ـن یـخـ مو راصبالاو  عمـسلا  کلمی  نما  ضرالاو  ءامـسلا  نم  مکقزری 
یئاونـش کلام  یـسک  هچ  اـی  , دـهد یم  يزور  نیمزو  نامـسآ  زا  ار  امـش  یـسک  هچ  وگ  بـ (( : 677  ( )) نو ـتـقـ تال ـ فا لـقف  هّللا  نولوقیـسف 

تفگ دنهاوخ  اهنآ  دنک ؟ یم  ریبدت  ار  راک  یسک  هچو  دزاس , یم  جراخ  هدنز  زا  ار  هدرمو  هدرمزا  ار  هدنز  یـسک  هچو  تسا ,  اه  یئانیبو 
 ( هّللا نلوـقیلرمقلاو  سمـشلا  رخـسو  ضرـالاو  تاوامـسلا  قـلخ  مهتلاـس مـن  نئلو   :) نینچمهو دـیتسین  راـکزیهرپ  ارچ  سپ  وـگب  هّللا ,  : 
 . هّللا تفگ :  دنهاوخ  اهنآ  تسا ؟  هدرک  رخسم  ار  هامو  دیشروخو  هدیرفآار  نیمزو  اه  نامسآ  یسک  هچ  یـسرپب  اهنآ  زا  رگاو  (( : 678 ))

هدنهد يزورو  راگدیرفآ  یـسک  ادخ  زج  هک  وت  هتفگ  نیا  هک  ینادب  دـیاب  سپ  دـنراد , نآ  رب  رارقا  رافک  هک  دو  ـ ـش ـت  با يار تـو ثـ رگا بـ
يدوبعم چیه  هّللا :  الا  هلا  ال  یئوگب :  دیاب  هکل  بـ  , ـت ـس ندوب نـیـ ناملـسم  يارب  یفاک  دنک , یمن  ریبدت  ار  راک  یـسک  دنوادخزجو  تسین 

رب زج  هک  يوتحم  یبو  هداس  ياه  هلمج  نیا  اب  دـهاوخ  یم  وا  (( . 679  )) ینک لمع  نآ  قیقد  يانعم  اب  نخـس  نیا  هبو  تسین  دنوادخ  زج 
(( 680  )) هک دنک  یم  یهتنم  اجنیا  هب  ار  دوخ  نخس  اذلو  , دنک ریفکت  ار  یمالـسا  هعماج  مامت  درادن , یتلالد  ادخ  تایآو  تمکح  هب  لهج 
اه يراتفر  رد گـ ـی  لو هدیزرو  كرش  یگدوسآ  تقو  رد  ناینیشیپ  اریز  دنا , ناگتشذگ  زا  رت  كرشم  ناناملـسم  ینعیام  نامز  نیکرـشم  : 

نیدـلا هل  نیـصلخم  هّللا  اوعد  کلفلا  یفاو  ـبـ کر اذا  فـ  : ) هفیرـش هیآ  نیا  لیلد  هب  دـنا , كرـشم  لاح  ود  ره  رد  اهنیااما  دـندش  یم  صلخم 
, دنناد یم  وا  نآ  زا  الماک  ار  نیدو  دـنناوخ  یم  ار  ادـخ  دـندش , یتشک  راوس  رگا  سپ  (( : 681  ( )) نوکرـشی مه  اذا  ربلا  یلا  مهاجن  املف 

تیب لهاو  ص )   ) هّللا لوسر  هب  لسوتم  هک  ره  نیاربا  بـنـ دنوش . یم  كرشم  هرابود  دهد  یم  تاجن  یکـشخ  يوس  هب  ار  نانآ  هاگره  یلو 
 , تال ياه  تب  هک  تسا  یناسک  كرـشزا  ـر  تالا وا بـ كر  ـ ـش بـلـکـه  ـت ,  ـسا ـر  فا ـ کو كرـشم  دورب  اهنآ  روبق  ترایز  هب  اـی  دوش  (ع )  وا

اهنآ راعـش  تخادرپ .  زاجحو  دجن  ناناملـسم  نادـنزرف  ندـیدزدو  تراغ  لتق ,  هب  هدـیقع  نیا  اب  وا  دـندیتسر .  ـی پـ مار لبهو  ةانم  يزع , 
در رد  یباتک  باهولادبع  نب  نام  شردار سـلـیـ بـ دش . دنهاوخ  میتی  تنادنزرفو  هویب  تنارسمه  هتشک ,  تدوخ  الاو  وش  یباهو  دوب : نینچ 

قافتا مالسا  همئا  نامز  رد  ینعی  دمحا , ماما  نامززا  لبق  لئاسم  نیا  دیوگ : یم  هتـشو  نـ هیباهولا )  یلع  درلا  یف  هیهلالا  قعاوصلا   ) مان هب  وا 
دترم ار  اهنآ  ای  دـنک , ریفکت  نآ  ساـسا  رب  ار  یـسک  نیملـسم  همئا  زا  يدـحا  هک  میا  هدینـشن  یلو  تفرگ  ارف  ار  مالـسادالب  ماـمتو  هداـتفا 

نیا هک  یسک  ره  امش  هکلب  دنادب .  هبرا  ـحـ مو كرش  دالب  ار  نیملـسم  دالب  امـش  دننام  هکنآ  ایو  دهدب , نانآ  هیلع  داهج  روتـسدو  هتـسناد 
نونکات یلو  هتشذگ  همئا  نامززا  لاس  دصتـشه  نونکا  دوشن , یلا  ـمـ عا بکترم چـنـیـن  دوخ  دنچ  رهدیتسناد  رفاک  دنکن  ریفکت  ار  لامعا 

امش نخس  دنگوس  ادخ  هب  , دنک یمن  يروصق  نینچ  یلقاع  چیه  هکلب  دنک , ریفکت  هک  میا  هدینشنار  نیملـس  يا مـ زا عـلـمـ ملاع  کی  یتح 
اناو هّلل  انا   : ) سپ دنادترمورفاک , یگمه  مدرم  هما  ـ عو ارما  املع , زا  یلاعت  هّللا  همحر  دمحا -  نامززا  دعب  تما  مامت  هک  تسا  ینعم  نیدب 

اپ رب  تجح  هکدـیئوگب  دوخ  ماوع  زا  یـضعب  دـننام  هکن  ـ یا زا  ـم  یر ها مـی بـ مه بـه تـو پـنـ زابو   ! میرب یم  هانپ  وت  هب  ایادـخ  نوعجار ,)  هیلا 
باتک هب  بوسنم  ار  دوخ  هک  دنا  هدش  یـسک  راتفرگ  مدرم  زورما  دیوگ : یم  نینچ  رد صـفـحـه4  وا  (( . 682 .... )) امش طسوت  رگم  هدشن 

هک یهاوخ  وازا بـ ـر  گا ـت .  ـسا فلاخم  یناسک  هچ  اب  هک  درادن  یهجوتو  دنک  یم  طابنتـسادهاوخ  هچ  ره  نآ  مولع  زاو  هدناوخ  تن  ـ ـسو
دنک تفلاخم  هک  رهو  دننک , لمع  وا  لوق  موهفم  رب  هک  دناد  بجاو مـی  مدرم  رب  هکلب  دریذپ , یمن  دهد  قیبطت  ملع  لها  اب  ار  دوخ  نخس 
کی زا  مهد  کی  یتح  دنگوس  ادخ  هب  درادن , ار  داهتجا  لها  ياه  تلصخ  زا  تلصخ  کی  یتح  وا  هک  تسا  یلاح  رد  نیاو  تسا .  رفاک 

اب تما  مام  تـ  (, نو ـعـ جار هیلا  اناو  هّللانا   , ) تسا هداد  بیرف  ار  لهاج  دارفا  زا  يرایسبوا  سـخـن  نآ ,  دو  ـ جو ـا  بو دراد , ار نـیـز نـ تلـصخ 
نیاایادـخ دـناد , یم  لهاجو  رفاک  ار  اهنآ  مامت  اریز  دـیوگ , یمن  اهنآ  باوجرد  هملک  کـی  یتح  وا  یلو  دـنهد  یم  رـس  ادـن  ناـبز  کـی 
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 . نادرگرب قح  هار  هبو  امن  تیاده  ار  هارمگ 

تیبوبر دیحوت  هلاسم  یسررب 

هدـمع هک  دـنا  هدـش  یهابتـشا  هچ  راچد  وا  نارای  رثکاو  هدادرـس ,  باهولادـبع  نبا  ار  یتسرداـن  نخـس  هچ  هک  مینک  یـسررب  دـیاب  لا  حـ
رد ار  تیبوبر  دیحوت  ادت  ـ با میهد .  رارق  یسرربو  ثحب  هتوب  رد  ار  وا  راکفا  دیاب  راک  نیا  يارب  دننک .  یم  ریفکت  نامز  نیا  اتار  ناناملـسم 

تسا یسک  میرک  نآرقو  تغل  رد  بر  ینعم  ار  ـ یز ـت ,  سا رود  نآرق بـه  دارم  زا  راگدیرفآ )  ) قلاخ ینعم  هب  بر  ریـسفت  میریگ :  یم  رظن 
 , حالـصا تیبرت ,  دننامدوش  قبطنم  یفلتخم  قیداصم  رب  یلک  موهفم  نیا  ـا  ـس ـه بـ چو درادرا , ـتـیـ خا رد  ار  فرـصتو  هرادا  ریبدت , راک  هک 
نآ سا  ـ ـسار ـ بو هد  ـ ـش نآ  رب  تیباـهو  هک  هنوـگنآ  تیقلاـخ  ياـنعم  رب  ار  بر  هـملک  ناوـت  یمنو  ندرک .  یهارمهو  تیکلاـم  تـسا ,  ـ یر
لیذ ینآرق  تاـیآ  رد  دـیئایب  ددرگ , ـن  ـشور ـال  ـ ما هابتـشا کـ نیا  هکنآ  يارب  لاـح  تفرگ ,  دـندرک  اـنب  ار  فرحنم  راـکفا  زا  ییاـههو  کـ
(( : 683  ( )) مکقلخ يذلا  مکبر  اودبعا  سانلا  اهیا  ای  : ) دیا ـ مر ـد مـی فـ نواد خـ میروآ :  تسدب  ار  زیزع  باتک  رد  بر  ینعم  ات  هدرکربدت 

يذـلا ضرالاو  تاوامـسلا  بر  مکبر  لب  : ) دـیامرف یم  نینچم  ـ هو دـیرفآ . ار  امـش  هک  ار  دوخ  بر )   ) راگدرورپ دـینک  تدابع  مدرم  يا 
ین بر بـه مـعـ ـر  گا پـس  تسا .  هدـیرفآ  ار  اهنآ  هک  تسا  نیمزو  اهنامـسآ  راگدرورپ  امـش  بر )   ) راگدرورپ هکلب  (( : 684  ( )) نهرطف

رارکت نیا  هک  دوبن , ررکم  روط  هب  دـیرفآ  ار  اهنآ  هکنآ  نهرطف :  يذـلا  ای  دـیرفآ  ارامـش  هکنآ  مکقلخ :  يذـلا  نتفگ  هب  يزاین  دوب  قلاخ 
 , تسین نهرطف  يذـلاو  مکقلخ  يذـلا  نتفگ  هب  يزاین  چـیه  میرب  راک  هب  قلاخظفل  ـه  یآ ود  ـن  یا رد  بر  ياج  هب  رگا  درادـن .  ینعم  چـیه 

ـعـنـی مو ـت ,  سا ـی حـتـمـی  نا ـ یا هلمج پـ هب  زاین  تروص  نیا  رد  میریگب ,  هدننک  فرصت  ای  هدننک  ریبدت  ینعم  هب  ار  بر  رگا  سکع  ـه  بو
فرصت نآ  رد  نیمزو  اهنامسآ  راگدیرفآ  مود :  هیآ  ین  ـعـ مو  , ـت سا امـش  ياهراک  ربدم  دیرفآ  ار  امـش  هکنآ  دوش : یم  هنوگنیا  لوا  هیآ 

 . تسین نآ  هرابرد  لصفم  ثحب  يارب  لاجم  هک  تسارایـسب  ینعم  نیا  رب  دـهاوشو  دـنک .  یم  ریبدـت  ار  نآ  راـک  کـلام  ناونع  هبو  هدرک 
 . تسا نآرق  حـیر  ـ ـص فلاـخمو نـص  هدوـهیب  ینخـس  دـنراد  لوـبق  ناملـسمو  رفاـک  ار  تیبوـبر  دـیحوت  اـما  هکنیا :  رب  وا  لوـق  نیارباـن  بـ
وا هک  یلاـح  رد  مهاوخب  ادـخ  زا  ریغ  يراـگدرورپایآ  وگب  (( : 685 ( )) یـش ء لک  بر  وهو  ابر  یغبا  هّللا  ریغا  لق  : ) دـیامرف یمدـنوادخ 
هک دـینک  یم  رما  نم  هباـیآ  دـیوگب : دوـخ  موـق  هب  اـت  (ص )  ربـما اد بـه پـیـ زا خـ ـت  ـسا ـی  با ـه خـطـ یآ ـن  یا تـسازیچ .  هـمه  راـگدرورپ 

امشو تسین .  ادخزج  يربدم  چیه  هک  یتروص  رد  مشاب  هتـشاد  وا  يارب  ریبدتو  تیبوبر  هب  رارقاو  هتفرگ  دوخ  يارب  ادخ  ریغ  يراگدرورپ 
, دنتشاد ییاهنت  هب  دنوادخ  تیبوبر  هب  رارقا  رافک  رگا  سپ  دیراد , ؟  اهنآ  نتـشاد  ریبدت  هب  رارقاو  هتفریذپ  ار  نیغورد  نایادخ  رگیدو  اهتب 

یم رامـشب  هدوهیبو  یفاضا  یمالک  تروص  هبو  دوبن , هیآ  نیا  يارب  ییانعم  چـیه  رگید  اـعدا مـی کـنـد , باهولادـبع  نبا  هک  هنوگناـمه 
هب اذـلو  ـتـنـد , ـس ـ ناد اـتکی مـی  تیبوـبر  رد  ار  ادـخ  رفاـک  هـچو  ناملــسم  هـچ  وا  ياـعدا  مدر طـبـق  ار هـمـه مـ ـ یز هـّللا  ذا بـ ـعـیـ لاو تـفر 

دنوادـخ تـسا ,  هدـمآ  نوـعرف  لآ  نـمؤ  هرا مـ ـ برد هـیآ  نـیا  هباـشم  دریگب .  ادــخ  ریغ  يراـگدرورپ  هـک  دــندرک  یمن  رما  (ص )  ربماـیپ
یم هکنآ  رطاخ  هب  دیـشک  یم  ار  یـسک  اـیآ  (( : 686  ( )) مکبر نم  تاـنی  ـبـ لا مکءاـج بـ دـقو  هّللا  یبر  لوقی  نا  ـالجر  نولتقتا  :).... دوـمرف

ناشن هک  رگید  هیآ  اههدو  تسا .  هدروآامش  يارب  ناتراگدرورپ  فرط  زا  ینـشور  تایآ  هک  یتروص  رد   , تسا هّللا  نم  راگدرورپ  دیوگ 
نینچ تاـیآ  ـن  یار ـ با بـنـ ـت .  ـسا وا  ـت  ـسد ـا بـه  هرا ریبدـت کـ هک  تسا  يربدـم  ینعم  هـب  هـکلب  تـسا ,  راگدـیرفآ  زا  ریغ  بر  دـهد  یم 
هیمیت نبا  زاار  رکفت  نیا  اذلو  تسین ,  هیمیت  نبا  دلقم  درگاش  کی  زج  باهولادبع  ـن  باو تسا ,  هدوبن  رشب  مامت  قافتا  دروم  يراگدرورپ 

حال ـطـ ـصا بو  ـ چرا زا چـ ار  رظن  نیا  هیمیت  نبا  اریز  دوب , رتشیب  نیملـسمرب  وا  رطخ  اذلو  ـر کـنـد , بد نآ تـ رد  ـکـه  نآ نود  دنک بـ یم  لقن 
هدایپ نیملـسم  رب  یلمع  روط  هب  ار  رکفت  نیا  تسناوتو  هدید  دـعاسمار  طیارـش  باهولادـبع  نبا  هک  یلاح  رد  درکن  جراخ  یملع  جـهنمو 

مینک یم  یسررب  ار  تیهولا  دیحوت  هرابرد  وا  رظن  بلطم ,  ندش  نشور  يارب  دوب , تیباهو  زج  نیملسم  مامت  ریفکت  راک  نیا  هجیتنو  دنک ,
.
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تیهولا دیحوت  هلاسم  یسررب 

تدا ـن عـبـ یا رد  وا  ـیـر  غو هدو  یلاعتو بـ هناحبـس  دنوادخ  يارب  هناصلاخدـیاب  تدابع  هک  تسا  نیا  تیهولا  دـیحوت  زا  اه  یباهو  روظ  مـنـ
 , تسین موهفم  نیا  رد  یـصقن  ای  لاکـشا  چـی  هـ تسا .  هداتـسرفار  لسرو  ایبنا  دـنوادخ  هک  تسا  دـیحوت  نیا  رطاخ  هبو  دـشابن .  کیر  شـ

تدابع دیحوت  ار  دیحوت  نیا  میناوت  یماذـلو  تسین ,  دوبع  نآر بـه مـعـنـی مـ رد قـ هّللا  اریز  تسا  حالطـصا  دوخرد  دـشاب  یلاکـشا  رگاو 
ار ادـخ  ریغ  دـیابن  هکنیا  رب  دـنراد  عامجا  نانامل  ـ ـس مـ مینک .  یمن  اـه  حالطـصا  رـس  رب  یثحب  رگید  میقفتم  میهاـفم  رد  نوچ  یلو  میماـنب 

نیا رد  عوضوم  نیرتمهم  هک  تسا  تدابع  موهفم  ـخـیـص  ـش رد تـ فال  ـتـ خا ـی  لو تسا ,  دـنوادخ  نآ  زا  اهنت  تدابع  هکلب  درک  تدابع 
ار لا  يادـخ مـتـعـ افرـص  ینعی  صلاخدـیحوت  میئوـگب  رگا  تسا .  هدـیزغل  تیباـهو  ياـپ  هک  تسا  یئا  نا جـ ـن هـمـ یا اریز  تسا ,  هنیمز 
ات مینادب ,  ار  نآ  طباوضو  دودحو  صخـش  ار مـ تیدوبع )   ) یگدنب موهفم  هکنآ  رگم  دشاب  ینعم  ابدـناوت  یمن  ام  نخـس  مینک ,  تداب  عـ
ار اهنآو  هتفر  ایلوا  روبق  ترایز  هب  هدومن ,  لسوت  هک  یـسک  ـالثم  میروآ .  تسدـب  كرـشم  زا  دـحوم  نداد  زیمت  يارب  یتباـث  نازیم  هکنآ 

ناوتب نآ  هلیسو  هب  هک  میشاب  هتـشاد  يا  هطباض  دیاب  لاؤس  نیا  لاثما  هب  نداد  باوج  زا  لبق  دحومای ؟  تسا  كرـشم  ایآ  دنک , یم  میظعت 
 . مینک فشک  صخشم  روط  هب  ار  تدابع  قیداصم 

تدابع موهفم  يانبم  هرابرد  تیباهو  اب  هرظانم 

هراشا

نآ هدنب  دنک , تلذ  زارباو  عوضخ  يزیچ  ربارب  رد  هک  ره  تسا .  تدابع  يرگید  ربارب  رد  ینتورفو  تلذ  عوضخ ,  عون  ره  تیباهو  رظن  زا 
دور یم  رامـشب  وا  هدنب  دنک  تلذ  زاربا  ای  عوضخ  عون  رهادخ  ءایلوا  زا  ای  یهلا  ناربمایپ  زا  یکی  ربارب  رد  سک  ره  سپ  دور , یمرامـش  هب 

 ( ص  ) هّللا لوسر  ترایز  هب  اـت  دـنک  یط  ار  ینـالوط  ياـههارو  هتفر  ترفاـسم  هب  هک  ره  اذـل  تسا .  كرـشم  اد  تبـسن بـه خـ هجیتن  ردو 
يارب هک  یسک  نینچمه  تسا ,  كرشمو  رفاک  دشکب , حیرض  رب  ار  دوخ  تسد  كربت  ناونع  هبو  هدیسوب  ار  ناشیا  رهطم  حیرض  هدیسر , 
تـسد هب  يارب  سک  ره  دـیوگ  یم  نینچ  شلیاسر  زا  یکی  رد  باهولادـبع  نبا  دزاـسب . اـهنآ  رب  هاـگرابو  هبق  اـه  حیرـض  مارتحاو  میظعت 

ریغ ییادخ  عقاورد  دنک , هجوت  ادخ  هداتسرف  ربمایپ  ای  برقم  هکئالم  هراتس ,  تخرد ,  , ربق کی  يو  يرر بـه سـ ـ ـض عفد  ای  يدوس  ندروآ 
تفریذپنرگاو دنک  هبوت  هک  تساوخ  وا  زا  دـیاب  اذـل  تسا .  هدرک  بیذـکت  ار  هّللاالا ) :  هلا  ال   ) تداهـشو هدرک  باختنا  دوخ  يارب  هّللا  زا 

, دناسر یمررضو  عفن  هک  تسا  دنوادخ  اهنت  هک  مناد  یم  نمو  مت ,  ـ شاد كربتدصق  اهنت  نم  دیوگب : كرشم  نیا  رگاو  دوش .  هتـشک  دیاب 
هبدنتـشذگ ایرد  زا  هک  یماگنه  اهنآ  هک  دهد  یم  ربخ  اهنآ  زا  دنوادخ  دوبوت , هتـساوخ  دـننام  زین  لیئارـسا  ینب  هتـساوخ  دوش : هتفگ  وا  هب 

نولهجت موق  مکنا  : ) دومرف اهنآ  باوج  رد  وا  هد ,  رارق  ام  يارب  اهنآ  ناگیادخ  دننام  ییادخ  یـسوم  يا  دنتفگ : هدیـسر  تسرپ  تب  یموق 
دـصق هب  ای  دیوج  كربت  یتخردای  گنـس  هب  هک  ره  نینچمهو  دیوگ . ... : یم  يرگید  هلاسر  رد  وا  (( . 687  )) دیتسه لهاج  یموق  امش  (:
دمحم مان  هب  یباهو  کی  دـینیبب  لا  حـ (( . 688  .... )) تسا هتفریذـپ  ادـخ  ناونع  هب  ار  اهنآ  عقاو  رد  , دـشکب تسد  يا  هبق  اـی  ربق  رب  كربت 

: دنیوگ یمو  هتـسج  كربت  رهطم  ما  نآ مـقـ ـه  بو ـتـه  فر ص )   ) هّللا لو  ـ ـسر ربق  ترایز  هب  هک  يدحوم  ناناملـسم  هرابرد  یموصعم  ناطلس 
راهچ رد  فیعـض  هدنب  نیا  : .... دیوگ یم  هچ  اهنآ  قح  رد  دنک و  یم  فیـصوت  هنوگچ  هلوسرو  هدبعادم  ناو مـحـ هّللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا 

اب داضت  رد  هک  منک  هدهاشم  يا  هر  ربمایپ مـنـظـ فیرـش  ربق  دزنو  يوبن  دجـسم  رد  متـسناوت  رظن  تقد  اب  متـشاد  هبیط  هنیدم  هب  هک  یترایز 
, اه تلاهج  ندش  هتشابنا  ندرک ,  ولغ  زا  ـی  شا مد کـه نـ ـ ید يدو  ـ لآ كر  ـ ـش لئاسم  دنک , لطابار  تادابعو  مدهنم  ار  مالـسا  هدوب ,  نامیا 

دنتـسه يا  هبیرغدارفا  دـنوش  یم  تارکنم  نیا  بکترم  هک  یناسک  بلغاو  تسا .  هدوب  لطاب  ياه  بصعتو  هناروک  روکو  کـشخ  دـیلقت 
دننام تبحمرد  ولغ  ببـس  هب  ار  (ص )  ربمایپ ربق  اذـلو  دـنرادن , نید  تقیقح  زا  یعالطا  چـیهو  هدـمآ ,  تسد  رود  ياه  نیمزرـس  زا  کـه 
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تـسا هدـش  نآ  بکترم  تیباـهو  هک  یتلاـهجو  ثحبم  طـلخ  ـن  یا ـکـه  نآ يار  بـ (( . 689  )) دـنرادن یهاگآ  چـیه  دوخو  هتفرگ  تب  کی 
مینک لطاب  ار  میرکتو  تلذ  راهظا  عوضخ ,  ینعی  دنا  هتفرگ  تدابع  تخانشرایع  ناو مـ يا کـه بـه عـنـ هد  ـ عا نیا قـ دیاب  ددرگ , صخـشم 

رد هک  مینیب  یم  یلئاسم  ناس  ـ نا ياهراک  زا  يرایسب  رد  ام  درمش , تدابع  ناوت  یمن  القع  هنو  اعرـش  هن  ار  تلذ  راهظاو  عوض  فر خـ ـ ـص . 
راک نیا  درادن  تارج  یناسنا  چیه  یلو  هدنامرف ,  ربارب  رد  زابرسای  داتـسا , ربارب  رد  درگاش  عوضخ  دننام  تسا ,  تلذ  راهظاو  عوضخ  نآ 

حانج امهل  ضفخاو  : ) دـیامرف یم  مینک ,  تلذو  عوضخراهظا  ـن  ید ـ لاو ـر  بار رد بـ هداد  رو  ـتـ ـسد ام  هب  دـنوادخ  درامـشب , تداـبع  اراـهنآ 
تدش زا  هیانک  اج  ـنـ یا رد  اهلاب  ندروآ  نیئاپ  روآ .  نیئاپ  هنالیلذ  ار  دوخ  ياهلاب  نیدلاو  اهنآ  رب  محرت  يارب  (( : 690  ( )) همحرلا نم  لذلا 

رد تزعو  نمؤم  ربارب  رد  تلذو  عوضخ  راهظا  هشی  ناملـسم هـمـ راعـش  زینو  تسناد .  تداـبع  ار  راـک  نیا  ناوت  یمن  یلو   , تسا عوضخ 
(( : 691  ( )) نیرفاـکلا یلع  ةزعا  نینمؤملا  یلع  ۀـلذا  هنوـبحیو  مهبحی  موـقب  هّللا  ـی  تا فوـسف یـ : ) دـیامرف یم  دـنوادخ   , تسا رفاـک  ربارب 

ـز یز نار عـ ـ فا ربارب کـ ردو  لیلذ  نینمؤم  هب  تبسن  دنراد , تسود  ار  وا  اهنآو  هتـشاد  تسود  ار  ـهـا  نآ دروآ کـه  ـد  هاو ار خـ یموق  دنوادخ 
 . تسا لاحم  نیاو  دننک , تدابع  ار  رگیدکی  نینمؤم  هک  تسا  هداد  روتسد  نینمؤم  هب  ادخ  سپ  تسا  تدابع  تلذ  راهظا  رگا  دشاب , مـی 

کـه مدآ ,  تر  ـ ـض يار حـ هکئالم بـ هدجـس  دـننام  دـننک  یمدر  ار  تیباـهو  ياـعدا  اـمامت  هک  تسه  زین  نیا  زا  رت  ـح  ـضاو ـگـر  ید تا  ـ یآ
هکئـالم هب  اـم  (( : ....: 692  ( )) مدـال اودجـسا  ۀـکئالملل  اـنلق  ذاو  : ) دـیامرف یم  دـنوادخ  تسا ,  تلذو  عوضخ  بتارم  نیرتـالاب  دو  سـجـ

تدابع تیباهو  ياعدا  ربانب  تلذو  عوضخ  بتارم  نیرتالاب  راهظاو  ادخ  ریغ  يارب  هدـج  ـ ـس ـر  گا پـس  دـینک .. .. هدجـس  مدآ  يارب  میتفگ 
؟  دننک یمن  ربدـت  نآرق  رد  نایباهو  نیا  هنوگچ  مینادـب .  توغاط  ار  مدآو  هّللاب  ذایعلاو  رفاکو  كرـشمار  هکئالم  دـیاب  املـسم  سپ  دـشاب 

سک چیهو  تسین  تدابع  عوضخ  تاجرد  نیرتالاب  هک  دوش  یم  صخـشم  هیآ  نیا  زا  تسا ؟  هدروخ  لفقو  هدش  هتـسب  اهنآ  بولق  دـنکن 
رارق ار قـبـلـه  وا  هک  تسا  نیا  ع )   ) مدآ يارب  هدجس  زا  روظنم  هکنآ  ای  تسین  دوخ  یقیقح  يانعم  هب  دوجـس  هک  دنک  ضارتعا  دناوت  یمن 
نامه هیآ  نیا  رد  دوجـس  رهاـظ  اریز  ـت  ـسا لـطاب  لاـمتحا  ود  نیا  دـنناد , یم  هلبقار  فیرـش  هبعک  ناناملـسم  هک  هنوگناـمه  دـندوب  هداد 
تسا لیلدو  هیاپ  یب  لیوات  کی  تسا  هدوب  هلبق  مدآ  هکنیا  اماو  تفر ,  يرگید گـ يانعم  هب  ار  نآ  ناوت  یمنو  تسا ,  نآ  لومعم  تروص 

دوخ يارب  هدجـس  اریز  دـنام  یمن  یقاب  سیلبا  ضارتعا  يارب  ییاج  رگید  دـشاب   ( ع  ) مدآ ندوب  هلبق  ینعم  هب  مدآ  يارب  هدجـس  رگا  زینو  , 
ـی ـس يار کـ ـا بـ یآ تقلخ طـیـنـا :) نمل  دجـساا  : ) دـنک یم  لـقن  سیلبا  لوـق  زا  ار  ینعم  نیا  فـالخ  مـیرک  نآرقو  دوـب , ـد  هاو مدآ نـخـ

ضارتعا ور  نیا  زاو  دوب , ع )   ) مدآ صخش  يارب  هدجـس  ـهـی  لا روتـسد  زا  سیلبا  تشادرب  نیاربانب  يا ,  هدیرفآ  كاخ  زا  هک  منک  هدجس 
تلیـضف هکنآ  يارب  دراد  يرتشیب  تلیـضف  هک  یـسک  هنوگچو  تسا ,  رتشیب  نم  تلیـضف  ینع  مرتهب یـ وا  زا  نم  هنم )  ریخاـنا   ).... هک درک 

هدـننک هدـج  ـ ـس زا  ـل  ـض ـ فا هلبق  هک  تسین  يزایندـشاب  هلبق  ناونع  هب  مدآ  نداد  رارق  هدجـس  زا  دوصقم  رگا  دـن , هد کـ ـجـ ـسدراد يرتمک 
 : مینیب یم  ار  سیلبا  لوق  ینعم  نیا  دیکات  ياربو  تسا .  ـه  یآ رهاظ  فالخ  نیا  هک  درادن , رب  رد  مدآ  يارب  یتلیضف  هدجس  نیا  اذلو  دشاب ,

یم ایآ  (( : 693  ( )) یلع تمرک  يذلا  اذه  کتیارا  يا . ....(  هدیرفآ  كاخ  زا  هک  منک  هدج  یسک سـ ياربایآ  انیط :) تقلخ  نمل  دجساا  )
يارب گرزب  یتلیـضفو  تلزنم  لمع  نیا  هک  تسا  هدوب  لیلد  نیا  هب  هدجـس  زا  سیلبا  عانت  ـ ما پـس  يداد .!؟  يرترب  نم  رب  هک  ار  نیا  ینیب 

 : ـفـت گو در  ضارتعا کـ نم  هب  تسا  نادوس  لامش  رد  ربرب  رهش  رد  هنـسلا  راصنا  هورگ  ربهر  هک  یبا  ـ هو يزور یـک  تسا .  هتـشاد  مدآ 
 : متفگ تسا .  هدومن  لطاب  ارم  تجحو  هدرک  دراو  نم  رب  يا  هبرض  دوخ  لایخ  هب  وا  تسا .  هدوب  دنوادخ  رما  هب  مدآ  يارب  هکئالم  هدجس 
نآ هب  رما  دنوادخ  یلو  تسا ,  كرـش  نیع  هکلب  هدوب ,  كرـش  قیداصم  زا  هدجـس  ینعی  راک  نیا  هکنیارب  يراد  رارـصا  نانچمه  وت  سپ 

 . يرآ تفگ :  دـنک . یم  جراخ  ندوب  كرـش  زا  ار   ( ع  ) مدآ يارب  هکئـالم  دوجـس  یهلا  رما  نیا  اـیآ  متفگ :  يرآ .  تفگ :  تسا .  هدرک 
هدادـن رییغت  ار  يزیچ  تیهام  یهلا  رما  اریز  ملاـع ,  هب  دـسر  هچ  دریذـپ  یمن  ار  نآ  یلهاـج  چـیهو  درادـن , یهجو  نخ  ـ ـس ـن  یا گـفـتـم : 
ازـسان ار  نوعرف  هک  درک  رما  ام  هب  دـنوادخ  رگا  لاح   , تسا تناها  یئوگ  ازـسانو  شحف  تیهام  الثم  دـنک , یمن  لیدـبت  ار  نآ  عوضومو 

!؟  دش دهاوخ  وا  يارب  مارتحاو  حدـم  یعون  نوعرف  يارب  ام  نعلو  بسو  دـهد , یم  رییغت  ار  یئوگازـسان  تیهام  یهلارما  نیا  ایآ  میئوگ , 
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ار تسا  مارتحاو  مار  ـ کا نا  هک هـمـ یناـمهیم  تیهاـم  میرحت  نیا   , میریذـپب یناـمهیم  هب  ار  ینیعم  درف  هک  درک  مارح  اـم  رب  ادـخ  رگا  زینو 
نآ هب  دنوادخو  میتسناد ,  تدابعو  كرش  ار  هدجـس  ـر  گا ,پـس  دو دهاوخن بـ نامهیم  يارب  ینیهوت  تروص  هب  ینامهیمو  دهد , یمنرییغت 

تسا لاحم  نیا  دش , دهاوخن  لیدبت  صلاخ  دیحوت  کی  هب  یهلا  رما  نیا  اب  دوجسو  دهد , یمن  ری  ار تـغـیـ هدجس  تیهام  رما  نیا  , دنک رما 
مدر ار قـطـع کـ وا  تو  ـکـ ـس دـنام . تکاس  نانچمهو  هدـش  ریحتم  وا  ینک .  مهتم  كرـش  هب  ار  هکئـالم  هک  تسا  نیا  وت  مـالک  همزـالو  , 
هکنآ ایو  تساام .  رظن  نیا  هک  ینادـب . ...  تدابع  بوچراچ  زا  جراخ  اـساسا  ار  هدجـس  نیا  اـی  دراد , دوجو  وت  ربارب  رد  هار  ود  متف :  ـ گو

نینچو  , تسا ادخ  هزا  ـ جاو نذا  كر بـا  نیا شـ یلو  دنشاب , كرشم  هدننک  هدجس  هکئالمو  هدوب  تدابع  قیداصم  نیرتزراب  زا  هدجـس  نیا 
 ( نوملعتال ام  هّللا  یلع  نولوقتا  ءاشحفلاب  رمای  هّللا ال  نا  لق  : ) دوش یمدر  هفیرـش  هیآ  نیا  ابو  دریذـپ  یمن  یلقاـع  ناملـسم  چـیه  ار  یلوق 

كرـشو تدابع  هدجـس  رگا  دیرادن . یهاگآ  نآ  زا  هک  دیئوگ  یم  يزیچادـخ  هیلع  ایآ  دـنک , یمن  اشحف  هب  رما  دـنوادخ  وگب  (( : 694 ))
هدوبن یهلا  رما  اب  هدجـس  نیاو  تسا ,  هداد  فسوی  نارداربو  ردـپ  هدجـس  زا  ربخ  نآرق  نینچمه  درک . یمن  نآ  هب  رما  لاعتم  يادـخ  دوب ,
: ).. . دیامرف یمدنوادخ  تسا ,  هتخاسن  نآ  هب  مهتم  ار  فسوی  نارداربو  ردپو  هدوم  ـیـف نـنـ صو كر تـ ار بـا شـ نآ  نا  ـبـحـ ـس دنوادخو 

تختربار دوخ  نیدلاو  (( : 695 ( )) اقح یبر  اهلع  لبق قـد جـ نم  يایؤر  لیوات  اذـه  تبا  ای  لاقو  ادجـس  هل  اورخو  شرعلا  یلع  هیوبا  عفرو 
ـن یا دناسر . تیعقاو  هب  ار  نآ  مراگدرورپ  نیشیپ ,  باوخ  لیوات  تسا  نیا  , ردپ يا  تفگ :  واو  دنداتفا , هدجس  هب  وا  يارب  یگمهو  دناشن 
 , هراتـس هدزاـی  نم  (( : 696  ( )) نیدـجاس یل  مهتیار  رمقلاو  سمـشلاو  اـبکوک  رـشع  دـحا  تیار  ینا   : ) ـت ـسا هد  ـ مآ ـه 4  یآ رد  باو  خـ

تایآ نیازاو  دیوگ , یم  نخـس  فسوی  يارب  هدجـس  زا  ود جـا  رد هـر  ـد  نواد خـ دننک . یم  هدجـس  نم  يارب  هک  مدـیدار  هامو  دیـشروخ 
نآ ناوت  یمن  نیاربانب  تسین .  تداـبع  دـشاب  میظعتو  تلذ  عوضخ ,  هدـنهد  ناـشن  هک  یلمع  ره  اـی  هدجـس  فرـص  هک  میریگ  یم  هجیتن 

ار وا  لمعو  ـتـه  ـس ـ ناد كر  ـ ـش ار مـ ـت مـی کـنـد  لذو عوضخ  راهظا  ایلواو  همئا  حیرـضای  هّللا  لوسر  ربق  لباقم  رد  هک  يدـحوم  ناملـسم 
هب فاوط  ینعی  جح  رد  ناناملسم  لمع  دشاب , ربق  تدابع  یلمع  نینچ  رگاو  تسین  تدابع  ینعم  هب  عوضخ  اریز  مینادب ,  ربق  يارب  تدابع 
هب فاوط  اب  یقرف  يرهاظ  لکش  رظن  زا  لامعا  نیا  اریز  تسا  تدابع  زین  دوسالا  رجح  ندیسوبو  هورمو  افص  نایم  سـعـی  اد , هناخ خـ رود 

: دـیامرف یم  یلاعتو  هناحبـس  دـنوادخ  هک  مینیب  نآ مـی  مغر  یلعو  درادـن , نآ  رب  ندیـشک  تسدو  ندیـسوبو  ص )   ) هّللا لوسر  ربق  رود 
نمف هّللا ,  رئاعـش  نم  ةورملاو  افـصلا  نا  : ) دیامرف یم  زینو  دـنیامن . فاوط  هبعک  نهک  هناخ  درگربو  (( : 697  ( )) قیتعلا تیبلاـب  اوفوطیلو  )
هرمع ای  ادخ )  ) هناخ جح  هب  هک  ره  سپ  تسا ,  یهلا  رئاعش  زا  هورمو  افص  (( : 698 ( )) امه فوطی بـ نا  هیلع  حانج  الف  رمتعاوا  تیبلا  جح 

عوضخ فرص  رگا  دینیب ؟  یم  نآ  يارب  تدابع  ار  گنسو  لگ  رود  هب  فاوط  مهزاب  ایآ  دنک . فاوط  اهنآ  رب  هک  تسین  وا  رب  یکاب  دیآ ,
رما هک  میدرک  نایب  مه  نیا  زا  لبق  ـهـی نـیـسـت .  لا رما  زا  يرارف  هارو  دشاب , تدابعزین  اهراک  نیا  هک  دیآ  یم  مزال  دشاب , تدابع  ندرک 

, دنا هدیمهفنار  نآ  حورو  تقیقح  هتخانـشن ,  ار  تدابع  اهنآ  هک  تسا  ـن  یا ـیـت  با ـ هو لکـشم  یلو  دهد .  یمن  رییغت  ار  راک  تیهام  یهلا 
یکرـشم اهنآ بـه  نهذ  دسوب , یم  ار  ص )   ) هّللا لوسر  ماقم  هک  دـننیبب  ار  يرئاز  هاگره  هدـش ,  وربور  لامعا  ـکـل  ـشو رهاوظ  اب  اهنت  اذـل 

ار ص )   ) هّللا لوسر  ماقم  هک  يدـحوم  نآ  هب  ار  نآو  هدرک  جارختـسا  یمکح  تینهذ  نیا  زا  دـسوب , یم  ار  دوخ  تب  هک  دوش  یم  لقتنم 
هک ره  دـیاب  سپ  دوب , مکح  يارب  یفاک  لمع  یجراخ  لکـش  افرـص  رگا  تسا .  اج  نیمه  زا  نانآ  هابتـشاو  دـنهد , یم  تبـسن  دـسوب  یم 

صلاـخ دـیحوت  ناملـسم  طـسوت  دوسـالا  رجح  ندیـسوب  هک  تسا . ..  نیا  زا  ریغ  تـیعقاو  یلو  دوـش , ریفکت  زین  دـسوبب  ار  دوسـالا  رجح 
یمار تدابع  نآ  طسوت  هک  دراد  دوجو  يرگید  هطباض  اجنیا  رد  درک !؟  یقرف  هچ  لاح  تسا .  صلاخ  كرش  رفاک  طسوت  تب  ندیسوبو 

 : تسا هنوگنیا  هطباض  نآو  میسانش 

ینآرق موهفم  اب  تدابع  فیرعت 

لالقت ـ سا یـا  ندو ,)  را بـ ـ گدرور پـ  ) تیبوبر ندوب ,)  ادخ   ) تیهولا هب  داقتعا  رب  ینتبم  هک  یلمعو  یظفل  عوضخ  زا  تسا  ترابع  تدا  عـبـ
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يداقتعا نینچ  اب  هک  یلمع  ره  سپ  دشاب . لقتـسم  روط  هب  دوخ  یگدنز  ای  دوجو  زا  يا  هبنج  کلام  دوبعم  هکنیا  ایو  دوخ  لاعفا  رددوبعم 
زین نآرق  دندوب , دوخ  ياهدوبعم  تی  ـ هو ـ لا ـلـیـت مـعـتـقـد بـه  ها نیکرـشم جـ هک  مینیب  یم  اذلو  دـشاب , یمادـخ  هب  كرـش  دـشاب , هارمه 

, دـنوادخ ياجب  اهنآ  (( : 699 ( )) ازع مهل  اوـنوکیل  ۀـهلآ  هـّللا  نود  اوذ مـن  ـخـ تاو : ) ـد یو ـتـه مـی گـ ـشاد مـالعا  اتحارـص  ار  بـلطم  نـیا 
: دیامر ـد مـی فـ نواد خـ دندوب . دوخ  ياهدوبعم  تیهولا  هب  دـقتعم  اهنآ  ینعی  . دـشاب اهنآ  تزع  هیام  ات  دـندیزگرب  دوخ  يارب  ییاهدو  مـعـبـ

دنهاوخ يدوز  هب  , دـنهد یم  رارق  ادـخ  رانک  رد  يرگید  دوبعم  هک  یناسک  (( : 700  ( )) نوملعی فوسف  رخآ  اهلا  هّللا  عم  نولعجی  نیذـلا  )
ـر طا ـد بـه خـ ندو نآ بـ راچد  ناتسرپ  تب  هک  یکرش  هکنیارب  دنراد  حیرـصت  اریز  دنادرگ , یم  رب  بقع  هب  ار  تیباهو  تایآ ,  ـن  یا دیمهف .

انا نیکرـشملا  نع  ضرعاو   : ) تسا هدومرف  نایب  هنوگ  ـنـ یا ار  بلطم  نیا  لاعتم  يادـخ  تسا ,  هدوب  اـهدوبعم  نآ  تیهولا  هب  ناـشداق  ـتـ عا
وت ياـج  هـب  اـم  نادرگرب ,  يور  نیکرـشم  زاو  (( : 701  ( )) نوملع فو یـ ـ ـس ـر فـ خآ ـهـا  لا هّللا  عم  نولعجی  نیذـلا  نیئزهتـسملا  كاـنیفک 

ـن یا دـیمهفدنهاوخ . يدوز  هبو  دـنهد , یم  رارق  ادـخ  رانک  رد  ار  ير  ـگـ ید دو  ـه مـعـبـ کا ـهـ نآ ـم ,  یا هداد  ار  نا  ـ گد هرخـسم کـنـنـ باوج 
هدر در کـ ار  نآ  ـیـن  کر ـ ـش اذ مـ ـ لو تسا ,  دوبعم  تیهولا  هب  داقتعا  نامه  هک  دـننک , یم  صخـشم  ار  كرـش  هلاسم  یـساسا  يانبم  تایآ 
هّللا الا  هلا  مهل ال  لیق  اذا  اوناـک  مهنا  : ) دـیامرف یم  دـنوادخ  ـد, ندو اـبا نـمـ دوب  هدروآ  (ص )  ربماـیپ هک  يدـیحوت  هدـی  ـتـن عـقـ فر ـ یذ ـ پزاو

 . دـندز یم  زابرـس  نآ  نتفریذـپ  زا  تسین  دـنوادخ  زج  يدوبعمدـش  یم  هتفگ  اهنآ  هب  رگا  هک  دـندوب  نینچ  اهنآ  (( : 702  ( )) نوربکتسی
اریز تسا ,  هدوـب  لاـعت  يادـخ مـ ریغ  يدوـبعم  ندوـب  رب  ینبم  ناـنآ  هدـیقع  اـب  زیتـسو  گـنج  تروـص  هـب  اـهنآ  يارب  اـیبنا  توـعد  اذ  ـ لو
لاعت ياد مـ خـ دنک . تدابع  نآ  زا  سپو  دوش  دقتعم  دیاب  لوا  سپ  دشاب , یم  نکمم  ریغ  تسین  تیهولا  هب  دقتعم  هک  یـسک  تدابعالقع 

زج يدوبعم  امش  دینک , تدابع  ار  اد  خـ موق مـن ,  يا  (( : 703  ( )) هریغ هلا  نم  مکل  ام  هّللا  اودبعا  موق  ای  : ) دـیامرف یم  ع )   ) حون نابز  زا 
اب هارمه  عوضخ  كرـش ,  رایعم  نیاربا  بـنـ دـنک . یم  نایب  یعقاو  يادـخ  تدابع  زا  ار  نانآ  فارحنا  میرک  نآرق  هلیـسو  نیدـبو  دـیرادنوا 

تقلخ رب  طلسمو  وا  کلام  دوبعم  هکنیا  هب  داقتعا  ینعی  دوش  لصاح  كر  زین شـ دوبعم  تیبوبر  هب  داقتعا  زادیاش  تسا ,  تیهولا  هب  داقتعا 
نآ تیبوبر  هب  دـقتعمو  دـنک  عوـضخ  يزیچ  يارب  هک  ره  سپ  دـشاب , شـشخبو  تعافـش  کـلام  ـنـکـه  یاا یـ تسا ,  وا  گرمو  یگدـنز  , 

, دننک یم  قح  راگدرورپ  تدا  هب عـبـ توعد  ار  نیکرش  ـ مو را  ـی کـفـ نآر تا قـ ـ یآ اذ  ـ لو ـت ,  سا هدر  تدا کـ ار عـبـ نآ  ـع  قاو رد  ـد , ـشا بـ
هک دـنوادخ   , لیئارـسا ینب  يا  تفگ  جیـسم  (( : 704  ( )) ـکـم برو یبر  هّللا  اودـبعا  لیئارـسا  ینب  ای  حیـسملا  لاقو  : ) دـیامرف یم  دـنوادخ 

امـش تما  نیا  (( : 705  ( )) نودبعاف مکبر  اناو  هدحاو ,  ۀـما  مکتما  هذـه  نا  : ) دـیامرف ـی  مو دـینک . تدابع  ار  تسا  امـشو  نم  راگدرورپ 
کی هک  تسا  نیا  هب  داقتعا  نآو  دراد  دوجو  زین  ـی  مو ـ ـس يا  یـک مـبـنـ دـیتسرپبارم . سپ  متـسه ,  امـش  راگدرورپ  نمو  تسا  تما  کی 

ـر گا سپ  تسا .  كرش  دشاب  يا  هدیقع  نینچ  اب  هارمه  هک  یعوضخ  , درادن دنوادخ  هب  يزاینو  هدوب  لقتسم  دوخ  لاعفا  ای  تاذ  رد  يزیچ 
نتفگ نخـس  دـننام  دـشاب  یلو  لعف مـعـمـ نیا  دـنچ  ره  ینک ,  عوضخ  تسا  لقتـسم  دوخ  لامعا  رد  وا  هک  ساسا  نیا  رب  یناـسنا  رباربرد 

هک دوش  دـقتعم  ناسنا  رگا  یتح  دوب , دـهاوخ  تدابع  عوضخ  ـت  لا نیا حـ رد  دنتـشاد , ایبنا  هک  دـشاب  یتازجعم  لثم  اـی  ندرک ,  تکرحو 
تدابع رد  كالم  هک  دوش  یم  مول  ـن جـا مـعـ یا زا  دشاب . یم  كرش  داقتعا  نیا  دشخب , یم  افش  دنوادخ  زا  لقتسم  روط  هب  دردرس  صرق 

هک سک  نآ  ربارب  رد  تسارادرک  ای  راتفگ  هلیـسوب  يراسکاخو  عوض  كالم حـقـیـقـی خـ هکلب  تسین ,  يراسکاخو  عوضخ  راهظا  اـهنت 
 . لالقتساوحن هب  تسا  وا  نوؤش  زا  یناش  کلام  ای  راگدرورپ  ای  دوبعم   , هدننک تدابع  هدیقع  هب 

تسا كرشو  دیحوت  كالم  نآ  مدع  ای  ندوب  لقتسم  هب  داقتعا 

هدش نآ نـ ـه  جو ـیـت مـتـ با ـ هوو هدوب  كرشو  دیحوت  لصاف  دح  هک  تسا  نآ  رد  یقیقد  هتکن  اریز  منک  یم  دیکات  لالقتـسا  موهفم  رب  نم 
هب لسوت  هک  دـندقتعم  اه  یباهو  مینک .  دروخ  رب  یبیغو  یعیب  ياهتنـس طـ اـب  حیحـص  روط  هب  میناوتب  اـت  مینادـب  ار  هتکن  نیا  دـیابامو  دـنا ,
زا رگا  الثم  تسا ,  كرـش  یبیغ  بابـسا  هب  لسوتاما  یعیبط ,  تلاح  رد  يدام  بابـسا  زا  هدافتـسا  دـننام  درادـن , یلاکـشا  یعیبط  بابـسا 

هدشمگ www.Ghaemiyeh.comتقیقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 147زکرم  هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا تسا ,  كرـش  هتـساوخ  نینچ  تسا ,  یـسرتسد  لباق  یبیغ  نیناوق  اب  هکلب  هدماین  تسدـب  يدام  نیناوق  اب  هک  یهاوخب  يز  یـسک چـیـ
تروص نیدب  دنا , هتـسناد  كرـشو  دیحوت  كالمار  یبیغو  يدام  ياه  تنـس  اهنآ  اریز  تسا  ثحبم  طلخ  حوضوروط  هب  تیباهو  هدیقع 

ود ره  هب  اه  تنس  نیا  هب  تقد  اب  رگا  ـی  لو تسا .  كرش  نیع  یبیغ  ياه  تنس  زا  هدافتساو  دیحوت  نیع  يدام  ياه  تنس  زا  هدافتـسا  هک 
زرطو ناسنا  دوخ  كالم  هکلب  تساا ,  ـن سـنـت هـ یا بو  ـ چرا زا چـ جرا  كرـشو خـ دیحوت  كالم  هک  مینیب  یم  مینک  هجوت  نآ  تروص 
هدیقع نیا  دنراد , ادخ  زا  يادج  ینعی  یتاذ  لالقتسا  لیاسوو  بابـسا  نیا  هکنیا  هب  دقتعم  ناس  ـ نا ـر  گا ـت .  ـسا اه  تنـس  نیا  هب  شداقتعا 

وا داقتعا  ـن  یا دنک , یم  نامرد  لقتـسم  روط  هب  ار  ضرم  دوخ  هب  دوخ  وراد  نالف  هک  دـشاب  هتـشاد  هدـیقع  رگا  مـثـال  دوب . دـهاوخ  كرش 
نآ مدـع  ای  لالقتـسا  هب  داقتعا  هیـضق  ساسا  اریز  درادـن  عوضوم  رد  يرثا  ندوب ,  یبیغ  ای  یعیبط  هب  بابـسا  فالتخا  سپ  تسا ,  كرش 
وا هداراو  رما  هبو  تسا  ادـخ  قولخم  هکلب  هدوبن  لقتـسم  دوخ  ریثاـت  رد  اـی  دوجو  رد  هچ  یببـس  چـیه  هک  دـش  دـقتعم  یناـسنا  رگا  تسا . 

یببـس هکنیا  هب  دشاب  دـقتعم  نیمز  يور  رب  یناملـسم  چـیه  هک  منک  روا نـمـی  مـن بـ تسا .  دـیحوت  نیع  وا  داقتعا  نیا  دـنک , یم  تکرح 
نار ـبـ ما اهنآ بـه پـیـ لسوت  سپ  میهدب ,  ناناملسم  هب  رفکو  كرش  تبسن  میرادن  قح  ام  اذلو  تسا ,  رثؤم  لقتسم  رو  هب طـ هک  دراد  دوجو 

 . تسا نوگانوگ  بابسا  زا  هدافتسا  يارب  یعیبط  یتلاح  نیا  اریز  دور  یمنرامشب  كرـش  هریغ  ای  افـش  تهج  نانآ  راثآ  هب  كربت  ای  ای  ـ لواو
هدرک بوسنم  دوخ  میقتسم  بابسا  هب  ار  اهنآ  یئاج  ردو  هداد  تبسندنوادخ  هب  ار  يروما  انایحا  هتفگ ,  نخس  بابـسا  هرابرد  میرک  نآر  قـ

يا هدنهد  يزور  دوخدنوادخ  (( : 706  ( )) نیتملا ةوقلا  وذ  قازرلا  وه  هّللا  نا  : ) دیامرف یم  دنوادخ  دـینک . هجوت  ریز  ياه  لاثم  هب  تسا , 
 : مینک هجوت  هیآ  نیا  ـر بـه  گا ـا  ما تسا .  ادخ  تسد  رد  يزور ,  هک  دنک  یم  دـیکات  هیآ  نیا  دـشاب .  یم  مکحم  ییورین  ياراد  هک  تسا 

. دهد یم  تبـسن  ناسنا  هب  ار  يزور  هک  مینیب  یم  دیناشوپب , ار  نانآو  دیهدب  اهنآ  هب  يزور  نآزاو  (( : 707  ( )) مهوسکاو اهیف  مهوقزراو  )
دیدید ایآ  (( : 708  ( )) نوعراز ـ لا نحن  ما  هنوعرزت  متناا  نوثرحتام  متیارفا  : ) دـیوگ یم  هتـسناد  یعقاو  هدـننک  تشک  ار  اد  يا خـ ـه  یآ رد 

يزرواشک تفص  ناحبس  يادخ  ـگـر  ید يا  ـه  یآ ردو  مینآ .  هدننک  تشک  ام  هکنآ  ای  دیراک  یم  ار  نآ  امـش  ایآ  دینز , یم  مخـشار  هچنآ 
ار رافک  ات  دـیآ  یم  شوخ  نآ  زا  ار  ناگدـننک  تشک  (( : 709 ( )) رافکلا مهب  ظیغیل  عارزلا  بجعی  : ) دـیامرف یم  هتـسناد  ناـسنا  نآ  زا  ار 

(( : 710 ( )) اهتوم نیح  سفنالا  یفوتی  هّللا  : ) دیامرف یم  هتـسناد  دوخ  تسد  رد  ار  اهناج  نتفرگ  ـه  یآ رد یـک  ـد  نواد خـ دـنک . نیگمـشخ 
اذا یتح  :) دـیامرف یم  هدرک  یقلت  هکئالم  راک  ار  ناـج  نتفر  ـگـر گـ ید یئا  ردو جـ دریگ . یم  ار  اـهنآ  ناـج  دارفا , گرم  ماـگنه  دـنوادخ 
يا هیآ  رد  نآرق  دنریگ . یم  ار  وا  ناج  ام  ناگداتسرف  دیآ , امش  زا  یکی  غارس  گرم  هاگره  (( : 711 ( )) انلسر هتفوت  توملا  مکدحا  ءاج 
هیآ ردو  تسا .  ادخ  نآ  زا  تعافـش  مامت  وگب  (( : 712 ( )) اعیمج ۀعافشلا  هّلل  لق  :) دیامرف یم  دناد , یم  ادخ  یـصاصتخا  قح  ار  تعافش 

نادعب نم  الا  ائیـش  مهتعافـش  ینغت  تاوامـسلا ال  یف  کلم  نم  مکو  : ) دهد یم  هکئالم  دـننام  ادـخ  ریغ  یئاعفـش  دوجو  زا  ربخ  رگید  يا 
. دهد هزاجا  دنوادخ  هک  هاگنآ  رگم  درادن  يرثا  چـیه  اهنآ  تعافـش  هک  دنتـسه  اهنامـسآ  رد  یناگتـشرف  اسب  هچو  (( : 713  ( )) هّللا نذاـی 
(( 714  ( )) هّللا الا  بیغلا  ضرالاو  تاومسلا  یف  نم  ملعی  لق ال  :) دیامرف یم  هدرمـش  دوخ  صوصخم  ار  بیغرب  عالطا  ـه  یآ رد یـک  اد  خـ

ناگدنب نایمزا  یناگداتـسرف  دنوادخ  هک  مینیب  یم  رگید  يا  هیآ  ردو  دناد . یمن  بیغ  نیمزو  اهنامـسآ  رد  سک  چـیه  دـنوادخزج  وگب  : 
نم هلـسر  نم  یبتجی  هّللا  نکلو  بیغلا  یلع  مکعلطیل  هّللا  ناکامو  : ) دـیامرف یم  دـناسرب , ـهـا  نآ عال  ـ طا هب  ار  بیغ  اـت  هدرک  باـختنا  دوخ 

. درک دهاوخ  باختنا  دهاوخب  ار  شناگداتـسرفزا  کی  ره  ادـخ  یلو  دزاس  هاگآ  بیغ  رب  ار  امـش  دـنوادخ  هک  تسین  انب  (( : 715 ( )) ءاشی
دنک هاـگن  تاـیآ  نیا  هب  ربدـت  نودـبو  راـب  نیلوا  يار  ـی کـه بـ ـس کـ تسا .  بلطم  نـیا  رگناـیب  يرگید  تاـیآ  قوـف ,  تاـیآ  رب  هوـالعو 

هکنیا نآو  میتفگ ,  ام  هک  دـنراد  یعوضوم  ناـمه  هب  هراـشا  تاـیآ  نیا  ـع  قاو رد  ـی  لو ـت .  ـسا نآ  رد  ضقاـنت  یعون  هک  دـنک  یمروصت 
ردو ـع  با ترو تـ ـ ـص هب  عقاو  رد  دننک  یم  اهراک  نامه  ماجنا  هب  مادقا  هک  یبابـسا  رگید  اما  تسا ,  لقتـسم  يراک  ما هـر  ـجـ نا رد  دنوادخ 
هّللا نکلو  تیمر  ذا  تیمر  امو   : ) تسا هدرک  هصال  هنوگنیا خـ ار  بلطم  نیا  لاـعتم  يادـخ  دـننک , یم  لـم  ـهـی عـ لا ترد  ـه قـ یا ـ ـس ـر  یز

ـبـر ما هرا پـیـ ـ برد ـه  یآ ـن  یا رد  تخادنا .  ریت  دنوادخ  هکلب  یتخادنا ,  ریت  هک  يدوبن  دوخ  وت  یتخادناریت ,  وت  هک  هاگنآ  (( : 716  ( )) یمر
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ریت (ص )  ربماـیپاریز تسا ,  یعقاو  زادـنا  ریت  هک  دـیو  ار مـی گـ دوـخ  دـنوادخ  لـباقمردو ,  تیمر )  ذا   ) تخادـنا ریتوا  هـک  دـیوگ  مـی 
ود هب  ار  ادـخ  ياهراک  ناوت  یم  سپ  تسا .  هتخادـنا  ریت  عبات  تروص  هب  ربمایپ  سپ  دوب , هداد  وا  هب  ادـخ  هک  یتردـق  اـب  رگم  تخادـناین 
هب ار  ناراب  دنوادخ  هکنیا  لثم  هط ,  ـ ـساو يرا بـا  کـ 2 ـ  دشاب .) یم  سپ  شاب  نوکیف :  نک   ) هطـساو نودب  يراک  1 ـ  درک : میسقت  تمسق 

یلو دش  اه  هطساو  نیا  هب  لسوتم  یناسنا  ـر  گا پـس  نینچمهو .  دهد . .... یم  افـش  یبط  ياهوراد  طسوت  ار  ضیرمو  , دراب یم  ربا  هطـساو 
. دشاب یم  كرشم  تروص  نیا  ریغ  ردو  هدوب  دحوم  ناسنا  نیا  دنتسین , لقتسماهنیا  هک  دوب  دقتعم 

: ؟  تسا كرشو  دیحوت  كالم  یئاناوت ,  مدع  ای  دوجو  ایآ 

مدعای ییاناوت  اهنآ  تسا ,  یل  هابتشا قـبـ هباشم  تسرد  هک  دنراد  كرشودیحوت  هیـضق  رد  زین  يرگید  ثحبم  طلخو  هابتـشا  کی  تیباهو 
یلاکـشا دوب  اناوت  رگا  هک  دـنهد , یم  رارق  كرـشو  ـیـد  حو ياه تـ كـالمءزج  ار  تسا  هدـش  هتـساوخ  يزیچ  وا  زا  هک  یـصخش  یئاـناوت 

نآ هرابرد  ثحب  دراد , كرـشو  دـیحوت  هب  یطبر  هچ  هلاسم  نیا  هناقمحا .  تسا  یتلاهج  نیاو  تسا . ...  كرـش  هتـساوخ  نیا  الاو  درادـن 
یم هداد  بیهن  ار  ص )   ) هّللا لوسر  راوز  نشخ  ياهیباهو  نآ  ار  پـس چـ تسا .  طوبرم  نآ  مدـع  ای  اضاقت  ندوب  زاس  راک  هب  اهنت  اجنیارد 

اریزدـنا رتکیدزن  لهج  هب  دـنچ  ره  دـنا  لـهاج  اـیو  دـنراک  شومار  ـهـا یـا فـ نآ دراد . وت  يارب  یعفن  هچ  هّللا  لوسر  كرـشم ,  يا  دـنیوگ :
ار تاومازا  اضاقتو  لسوت  هک  تسا ,  اه  یباهو  رگید  تلاهج  دننام  مه  نیا  درادن . كرـشو  دیحوت  هب  یطبر  چیه  عفن  نتـشادن  ای  نتـشاد 
ـه بـه جو ـ تو ندر  هانپو بـ ناگدرم  زا  نتساوخ  تجاح  كرـش  عاونا  زا  رگید  یکی  دیوگ : یم  هیمیت  نبا  درگاش  میقلا  نبا  دنناد . یمن  زیاج 

نخس نیا  (( . 717  )) درادن دوخ  يارب  يررضو  عفن  چیهو  هدش  مامت  شلمع  تیم  اریز  تسا  ناهج  رد  كرـش  لصا  نیاو  ـت ,  ـسا ـهـا  نآ
زا یـصخشمزیچ  کی  نتـساوخ  هنوگ ,  چـ دوش , یمن  رداص  تسا  هدربن  ینید  یهاگآو  ملع  زا  يا  هرهب  هک  یـسک  زا  زج  بیرغو  بیجع 

هدودـحمزا جراخ  يا  هتـساوخ  نینچ  هک  تسا  حـضاو  تسا ,!؟  كرـش  هدرم  کی  زا  زیچ  ناـمه  بلط  یلو  دـیحوت  نیع  هدـنز  درف  کـی 
نآ ساـسا  نیا  ربو  داد , رارق  تساوخرد  نآ  ندوـبن  اـی  ندوـب  ریذـپ  ناـک  ـ ما هدود  رد مـحـ ار  نآ  ناوـت  یم  هتبلا  تسا ,  كرـشو  دـیحوت 

تسا داقتعا  كرشو  دیحوت  رد  یلصا  كالم  دش , هتفگ  هک  هنوگنا  هـمـ دشاب . كرش  هکنیا  هن  هدوب ,  هدیاف  یب  دناوت  یم  اهنت  تساوخرد 
یم وا  دشاب , یم  لطاب  میق  نبا  مالک  هک  تسا  حضاو  اذـلو  , درادـن گرم  ـی یـا  گد ـ نز ـی بـه  ـص ـیـ ـص ـخـ تو هدوب  قلطم  اجنیا  رد  داقتعاو  ,
نیا هکنیا  هن  درادن , تیم  زا  ـت  ساو رد خـ ندوب  هدیاف  یب  زج  يا  هجیتن  دشاب , تسرد  نخس  نیا  رگا  تسا ,  هدش  مامت  تیم  لمع  دیوگ :

يدوجوم چیه  دشاب , یم  هدرمو  هدنز  لماشو  تسا  یلک  یمالک  درادن  دوخ  يارب  يررـضو  عفن  چیه  تیم  وا : لوق  اما  . دـشاب كرـش  راک 
 . هدرم ای  دـشاب  هدـنز  هاوخ  دوش , کلام  دـنوادخ  هداراو  هزاجا  اب  دـناوت  یم  یلو  هدرم ,  ای  دـشاب  هدـنز  تسین ,  دوخ  يارب  يزیچ  کـلام 
هب هجوت  اـب  دـناوت  یم  هدـنناوخ  دریگ , رارق  ثحب  دروم  هک  تسا  نآ  زا  رتـمک  یلو  دراد , دوجو  زین  ناـنآ  تاهابتـشا  زا  يرگید  هعومجم 
هب يدام ,  ای  یبیغ  راک  ره  رد  دراد  قح  یناملسم  ره  قوف ,  هدش  رکذ  طیارش  نتفرگ  رظن  رد  اب  نیاربان  بـ دنک . در  ار  اهنآ  هتشذگ ,  لوصا 

تیرفع لاق  نیملسم  ینوتای  نا  لبق  اهشرعب  ینیتای  مکیا  الملا  اهیا  ای  لاق  : ) دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  دوش . لسوتمو  هدرب  هانپ  ادخ  يایلوا 
کیلا دتری  نا  لبق  ـیـک بـه  تآ ـا  نا باتکلا  نم  ملع  هدنع  يذلا  لاق  نیما  يوقل  هیلع  یناو  کماقم  نم  موقت  نا  لبق  هب  کیتآ  انا  نجلا  نم 

ار وا  تخت  امش  زا  کیمادک  موق  نارـس  يا  نامی ,)  ـلـ ـس  ) گـفـت (( : 718  ....( )) یبر لضف  نم  اذه  لاق  هدـنع  ارقتـسم  هاءر  املف  کفرط 
زا هکنآ  زا  شیپ  مروآ  یم  وت  دزن  ار  نآ  نم  تفگ :  نج  زا  یتیرفع  دنیایب , نم  شیپ  میلـست  ناونع  هب  اهنآ  هکنآ  زا  لبق  دروآ  یم  نم  دزن 

لبق مروآ  یم  وت  شیپ  ار  نآ  نم  تفگ :  تشاد  باتک  زا  یـشناد  هک  سک  نآ  منیماو .  اناوت  راک  نیا  رب  نمو  يوش  دـن  دو بـلـ هاگیاج خـ
ترض لا کـه حـ حـ تسا ....  نم  راگدرورپ  لضف  زا  نیا   : تفگ تفای  رقتـسم  دوخ  دزن  ار  نآ  یتقوو  ینز ,  مه  هب  ار  دوخ  مشچ  هکنآ  زا 
يارب سپ  دـهد , ماجناار  راک  نیا  تس  ـ ناو ـت تـ ـشاد باتک  زا  یـشناد  هک  يدرمو  تساوخدوخ ,  ناوریپ  زا  ار  یبیغ  رما  نیا  ع )   ) نامیلس

. دنراد ار  نآ  ع )   ) شتیب لهاو  ص )   ) هّللا لوسر  املسمو  دراد , ار  باتک  مامت  ملع  هک  مینک  تساوخرد  یسک  زا  تسا  زیاج  زین  ام 
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؟  تسا مارح  حلاص  دارفاو  ایبنا  هب  لسوت  ایآ 

نیا نآو  دنام  یقاب  بلطم  کی  یلو  تسا ,  كرـشو  دـیحوت  هدودـحمزا  جراخ  ندرب  هانپو  لسوت  هک  میریگ  یم  هجیتن  تشذـگ  هچنآ  زا 
هکلب دـنا , هدـشن  لسوت  تمرح  هب  لئاق  نیرـصاعمو  امدـق  زا  مالـسا  ياملع  زا  کی  چـیه  مارح .  ای  تسا  زیاج  يراک  نینچ  اـیآ  هک  تسا 

هاوخبادخ زا  تفگو :  دمآ  (ص )  ربمایپ دزن  انیبان  يدرم  فینح :  نب  نامثع  ثید  حـ هلمج :  زا  دنناد , یم  زیاج  ار  نآ  تایاور  زا  يرایـسب 
درک رماار  وا  ربمایپ  امرفب , اعد  سپ  تفگ :  دشاب , یم  رتهب  ینک  ربص  یتساوخرگاو  منک  یم  اعد  یهاوخب  رگا  دو : ـ مر فـ دهد , افش  ارم  هک 

 , همحرلا یبن  دمحم  کیبنب  کیلا  هجوتاو  ـک  لا ـ سا ـی  نا مهللا  دناوخب : اراعد  نیا  سپـس  دراذگ  زامن  تعکر  ودو  هتفرگ  یتسرد  يوضو 
مهاوخ یم  وت  زا  تمحر  ربمایپ  دمحم  تربمایپ  هب  ادنوادخ , یف :  هعفـش  مهللا  یـض ,  یتجاح لـتـقـ یف  یبر  یلا  کب  هجوتا  ینادـمحم  ای 

عیفـش نم  هرا  ـ برد ار  وا  ادنوادخ  دوش , هدروآرب  هکنآ  ات  مرب  یم  مراگدرورپ  يوس  هب  وت  اب  ار  متجاح  دـمحم  يا   , من هجوت مـی کـ وت  هبو 
ایوگو تشگزاب ,  هرابود  وا  هک  میدوب  هدشن  قرفتم  زونهو  دیـشکن  ازارد  هب  ام  نخـس  دنگوس , ادخ  هب  دـیوگ : یم  فینح  نبا  هدـب .  رارق 

رد دـیوگ . ... : یم  ثیدـح  نیا  دنـس  هرابرد  تیباهو ,)  نیئآ  مان   ) هب دوخ  باتک  رد  یناحبـس  رفعج  خـی  ـ ـش (( . 719  )) تسا هدوبن  اـنیبان 
هک تسا  هتف  ـ گو هد  ـ ناو ار صـحـیـح خـ نآ  دنـس  هیمیت  نبا  ینعی  اه  یباهو  ياوشیپ  یتح  تسین .  ینخـس  ثیدح  دنـس  ـحـت  ـصو نا  ـقـ تا
یم هک  یعافر  یباهو ,  رصاع  هد مـ ـسـنـ یو نـ تسا .  هقث  واو , تسا  یمطخ  رفعجوبا  نامه  تسا .  ثیدح  دنـس  رد  هک  رفعجوبا  زا  دوصقم 
الب هیف  تبث  دقو  روهـشمو  حیحـص  ثیدحلا  اذ  نا هـ ـک  ـش ال  دیوگ : یم  ثیدح  نیا  هرابرد  دزادنایب  رابتعازا  ار  لسوت  ثیداحا  دـشوک 

کش نودب  نآ  ردو  تسا  روهـشمو  حیحـص  ثیدح  نیا  هک  ـت  ـس ـکـی نـیـ ـش هّللا :  لو  ـ ـسر ءاعدب  یمعالا  رـصب  دادترا  بیر  الو  کش 
ثیدح نیا  ـد : یو لصوتلا مـی گـ باتک  رد  یعافر  (( . 720  )) دش انیب  هّللا  لوسر  ياعداب  انیبان  در  دو کـه چـشـم مـ ـ ـش تباث مـی  دیدرتو 

هدرک لقن  نینچ  یف  هعفـشو  هلمج  ياج  هب  ریخا  رفن  ودو  دنا  هدرک  لقن  دوخ  كردتـسم  رد  مکاحو  يذـمرت   , یناربط یقهیب ,  یئاسن ,  ار 
مکاـحو هجاـم ,  نباو  دوـخ  خـیرات  رد  يراـخب  ار , ثیدـح  نیا  دـسیون : یم  مـالکلا  ۀـصالخ  رد  نـالحد  ینیز  هیف .  ینعفـش  مـهللا  دـنا :

ددعتم تایاورو  ثیداحا  هتبلا  (( . 722 (( ... )) 721  )) دنا هدرک  لقن  دوخ  عماج  رد  یطویس  نیدلا  لالجو  حیحص  دانـسا  اب  كردتـسمرد 
لیذ دراوم  هب  ناوت  یم  رتشیب  عـالطا  يارب  مینک ,  یم  رظ  فرـص نـ اـهنآ  لـقن  زا  مـالک  ندـشن  ینـالوط  يارب  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید 

وبا یناربط ,  زا  لقن  هب  روثنملا ج1 ص 59  ردلاو  مکاح ج2 ص 615  كردتـسم  رد  کـه  هّللا ,  لوسر  هب  مدآ  لسوت  ثیدح  درک : عوجر 
نا ـن حـبـ با ـط, سوالاو ریبکلا  رد  یناربط  تیاور  ربانب  نیـشیپ  ءایبنا  قح  هب  ربمایپ  لسوت  ثید  حـ ـت .  ـسا هد  ـ مآ ـیـهـقـی  بو یناهفـصا  میعن 

دنسمو دجاسم  باب  هجام ج1 ص 256 ح778  نبا  حی  رد صـحـ هک  نیلئاس  قحب  لسوت  ثیدحو  دنا , هتسناد  حیحص  ار  ربخ  هک  ـم  کا ـ حو
, دراد لسوتزاوج  رب  تلالد  نیعرشتم  هریسو  نیملـسم  عامجا  نآ ,  رب  هوال  عـ رگید . تایاور  نیا  زا  ریغو  تسا ,  هدمآ  دمحا ج3 ص 21 

هزادنا نیمهب  تسا .  هدرکن  میرحت  ار  نآ  ای  ضارتعا  اهنآ  رب  یملاع  چیهو  هدش  نیحلاصوایبنا  هب  لسوتم  زورما  ات  میدق  نامز  زا  ناناملسم 
اههدرد املعو  دراد , هنا  ـ گاد ـی جـ با زاینو بـه کـتـ هدیـشک  ازارد  هب  اهنآ  اب  ندرک  ثحب  اریز  مینک ,  یم  افتکا  تیباهو  دـیاقع  زا  رـصتخم 

دیاقع نآ  رد  هک  هدورس  تیباهو  در  رد  ینالوط  يا  هدیصق  نیما  نسح  ـ مد همالع سـیـ هکنآ  بلاج  دنا . ... هدرک  در  ار  اهنآ  هلاقمو  باتک 
رد ار  نآ  دیناوت  یم  تسا .  هدش  لیکشت  تیب  زا 546  هدیصق  نیا  تسا .  هدرکدر  ار  ناشی  اه  لا  ـکـ شاو هداد  رار  یـسررب قـ دروم  ار  نانآ 
هک دـنک  یم  لقن  خـیرات  هرعاشا  یئوگ  ضقانت  دـینک . هعلاطم  باهولادـبع )  نب  دـمحم  عابتا  یف  بایترالا  فشک   ) مان هب  شباتک  ياـهتنا 
زا ـالماک  ار  وا  تسناوتن  لاـقتنا  نیا  یلو  دومن , دادـملق  یلبنح  بتکم  وریپ  ار  دوخو  هدیـشک  تسد  هلزتـعم  بتکم  زا  يرعـشا  نسحلاوـبا 
يا ههجو  یفلـس  دیاقع  هب  تشاد  یعـس  وا  تسا .  هظحالم  لباق  وا  دیدج  شور  حوضو بـر  هب  نآ  تاریثات  اذـلو  دزاس  ادـج  هلزتعم  راکفا 

زا يرایسب  ـی  لو تسا ,  ثیدح  رب  ینتبمو  هدش  لقتنم  ناهد  هب  ناهد  یفلـس  ـد  یا ـقـ عار ـ یز دو , ـق نـبـ فو را مـ ـن کـ یا رد  یلو  دشخب , یلقع 
یل ـد عـقـ عاو ـنـگ بـا قـ ها نـا هـمـ ـث ,  یدا ـ حا نیا  نوچو  تسا ,  هدـش  یمالـساراثآ  دراو  نید  نانمـشد  طسوتو  هدوب  تسردان  ثیداحا 
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يرعـشا هک  تسا  اه  ییوگ  ضقانت  زا  يا  هعومجم  شا  هجیتن  هک  هدیدرگ  يرعـشا  نسحلا  وبا  جهنم  رد  راکـشآ  ضقانت  بجوم  اذل  تسا 
حرطم ار  وا  ياه  ییوگ  ضقانت  زا  هنومن  کی  اجنیا  رد  ام  تسا .  هدش  نآ  راچد  ثیدح  لها  دیاقع  رب  یلقع  یشور  اب  ناهرب  هئارا  ماگنه 

تنـس لـها  هک  دـنوادخ . .. تیؤر  هلاـسم  زا : تسا  تراـبع  عو  ـ ـضو ـن مـ یا تیاـفک مـی کـنـد , يرعـشا  رکفت  هئارا  يارب  هک  مینک ,  یم 
ردو جراخ  ثیداحا  هدودـحم  زا  ار  هلاـسم  نیا  دـندرک  یعـس  شنادرگاـشو  يرعـشا  نسحلاو  ـ با دـنراد . نآ  ناـکما  رب  عاـمجا  تعاـمجو 

یتایاور زا  ولمم  تنـس  لها  يا  ـهـ با کـتـ میزادرپ .  یم  اهنآ  ءارآ  یـسررب  هب  لصف  نیا  ردام  ور  نیا  زا  دنهد , رارق  یلقع  ناهرب  بوچراچ 
ـر با جـ مینک .  یم  لقن  ار  ثیداحا  نیا  زا  هنومن  دنچ  ثحب ,  لصا  هب  دورو  زا  لبق  اجنیا  رد  تسا ,  مشچاب  لاعتم  يادخ  تیؤر  رد  حیرص 

دیهاوخ ار  ناتراگدرور  شـمـا پـ دو : ـ مر هدرک فـ هاگن  هام  هب  ربمایپ  دوب , لماک  هام  بش  نآ  میدوب ,  هتـسشن  (ص )  ربمایپ دزن  ام  دیوگ : مـی 
عولط زا  لبق  يزامن  چیه  دینک  یعـس  دـیتسناوت  رگا  سپ  تشاد .  دـیهاوخن  وا  ندـید  زا  یعنامو  دـینیب .  یم  ار  هام  نیا  هک  هنوگنامهدـید 

اب بورغلا :)  لبقو  سمـشلا  عولط  لبق  کبر  دمحب  حب  ـ ـسو : ) درک تءارق  ار  هیآ  نیا  سپـس  دیهدن , تسد  زا  ار  دیـشروخ  بورغزا  لبقو 
9 جو رصعلا  ةالص  لضف  باب  يراخب ج1 ص 145 , حیحص  بورغ .  زا  لبقو  دیـشروخ  عولط  زا  لبق  نک  حیبست  ار  تراگدرورپ  شیاتس 

هدمآ ینالوط :  ثیدح  کی  رد  امهیلع .: هظفاحملاو  رـصعلاو  حبـصلا  یتالـص  لضف  باب  ملسم ج1 ص 439 ح211 ,  حیحص  ص 156 .
رد ایآ  دومرف : مینیب ؟  یم  تمایق  زور  رد  ار  دوخ  راـگدرورپ  اـیآ  هّللا !  لوسر  اـی  دـنتفگ : يا  هدـع  : داد ربخ  هنوگ  نیا  هریره  وبا  هک  تسا 
رد دومرف : (ص )  ربمایپ هّللا .  لوسر  اـی  ریخ , دـنتفگ : دـینک ؟  یم  کـش  هاـم  دوجورد  تسین ,  وا  لـباقم  يرباو  هدوب  لـماک  هاـم  هک  یبش 

: دومرف هکنآ  ات  , دیشاب هتشاد  ـگـر شـک  ید ند یـکـ ـ ید رد  هکنآ  رگم  درک ,  دیهاوخن  کش  تمایق  زور  رد  یلاعتو  كرابت  دنوادخ  ندید 
هداسرد ناهج  راگدرورپ  لاح  نآ  رد  راکدـبو , راکوکین  زا  دـندرک  یم  ادـخ  تدابع  هک  یناسک  رگم  دـنامن  یقاب  سک  چـیه  هک  هاـگنآ 

 . تسا هدرک  تدابع  هک  تسا  نآ  وریپ  یتما  ره  دـیتسه ... ؟  هچرظتنم  دوش : یم  هتفگ  سپـس  ـد , یآ ـد مـی  نا هد  ـ ید ار  وا  هک  یتئیه  نیرت 
راـظتنا رد  اریز  میدرکن  یتـسود  ناـنآ  اـب  اـم  میتـشاد ,  اـهنآ  هب  ار  زاـین  نیرتـشیب  هک  یلاـح  رد  میدـش  ادـج  مدرم  زا  اـیند  رد  اـم  دـنتفگ :

چیه دـنیوگ : یم  راب  هس  ای  ود  اهنآو  متـسه .  امـش  راگدرورپ  نم  دـیوگ : یم  وا  سپ  میا .  هدرک  تداـبع  ار  وا  هک  میدوب  ناـمراگدرورپ 
دراد دوجو  یتمالع  واوامش  نایم  ایآ  دیوگ : یم  دراد , راکنا  رد  یعس  اهنآ  زا  یـضعب  هکنیا  یتح  میهد .  یمنرارق  ادخ  کیرـش  ار  يزیچ 

ریسفت يراخب ج6 ص 56 57 , حیحص  دنروآ . یم  رد  اهنآ  تیؤر  هب  ار  قاس  سپـس  قاس  دنیوگ : یم  دیـسانشب ؟  تمالع  نآ  اب  ار  وا  هک 
یم هّللادـبع  نب  ریرج  هیؤرلا ـ .  قـیرط  ۀـفرعم  باـب  ص 163 167 ح299 ,  ملسم ج1  حیحـص  دیحوت . باتک  ص 158 ج9  ءاسن , هروس 

هفیرش هیآ  هرابرد  دیحوت , باتک  يراخب ج9 ص 156  حی  ـحـ ـص دید . دیهاوخ  مشچ  ابار  ناتراگدرورپ  امـش  دومرف : (ص )  ربمایپ دیوگ :
اه ـ هدو دننک .. . یم  هاگن  ناشراگدرورپ  يور  هب  هک  دنراد  دوجو  یباداش  ياهتروص  زور  نآ  رد  ةرظان :)  اهبر  یلا  ةرـضان  ذئموی  هوجو  :)

تیؤر هراـبرد  هک  ار  یثیداـحا  ینطق  راد  دـیوگ : یم  تیؤر  ثیداـحا  هراـبردرجح  نبا  تسا ,  هدـش  دراو  حاحـص  رد  هـک  رگید  ثیدـح 
ردار ثیداحا  نیا  زین  میقلا  نبا  تسا ,  هدش  رتشیب  ثیدح  تسیب  زا  اهنآدادـعت  هدرک ,  يروآ  عمج  تسا  هدـش  دراو  ترخآ  رد  دـنوادخ 

اب نیعم  نب  ییحی  زا  ینطق  راد  دـنا .  ربتعم  اهنآ  رثکاو  هدیـسر  ثیدـح  یـس  ـهـا بـه  نآ داد  کـه تـعـ هدرک ,  یـسررب  حاورالا  يداح  باـتک 
ياعدا هب  هک  ثیداحا  نیا  دانتـسا  هبو  (( . 723  )) دنا حیحـص  یگمه  هک  مراد  تیؤر  هرابرد  ثیدح  هدفه  تفگ :  هک  دنک  یم  لقن  دـنس 

هدرک طارفا  هراب  نیا  رد  نایل  ما حـنـبـ ـ ما ـد , ندر ار بـنـا کـ ـت  ما زور قـیـ رد  لاعتم  يادخ  تیؤر  هرابرد  دوخ  هدیقع  دنا , حیحص  ناشدوخ 
نکمم زین  ایند  رد  ار  ادـخ  تیؤر  هکلب  هدرکن  افتکا  مه  نیا  هب  اهنآ  تسا ,  هدـناوخ  رفاک  ار  دـنا  هدـیق  ـن عـ یا فلاخم  هک  یناسک  ماـمتو 

ـفـتـه گو ـت ,  سا ـت  یؤر لباق  نینمؤم  يارب  ترخآ  رد  لاعتم  يادخ  هکنیا  رب  دنراد  عامجا  تنس  لها  دیوگ : یم  ین  ـ یئار ـفـ سا دنا . هتسناد 
تـسا بجاو  لقن  ربانب  ترخآ  رد  نینمؤم  صوصخ  ياربو  زیاج  یلقع  رظن  زا  لاح  ره  رد  يا  هدـنز  ره  يارب  وا  ـت  یؤر نا  ـکـ ما ـد کـه  نا

رد ار  شراگدرورپ  هک  یـسک  نیلوا  هک  دـنا  هدرکاـعدا  غورد  اـبو  دوش , یم  هدـید  باوخ  رد  دـنوادخ  هک  ـد  نا ـیـز گـفـتـه  نو (( . 724 ))
باوخ رد  ار  ادخ  هک  دندرک  یم  اعدا  اه  نآ  ياملع  نآ  زا  دعبو  دش . لقن  البق  ربخ  نیاو  دشاب , یم  ص )   ) هّللا لوسر  تسا  هدـید  باوخ 
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یم هک  مدینـش  مردپ  زا  تسا :  هتفگ  هک  دنا  هدرک  تیاور  لب  ـمـد بـن حـنـ حا هّللاد بـن  زا عـبـ یجنلبـشو  يزوج  نبا  ینارعـش ,  , دنا هدید 
تـسیچ دیوج  برقت  وت  هب  نآ  اب  دناوت  یم  ناسنا  هک  يزیچ  نیرتهب  اراگدرورپ , متفگ :  مدید ,  باوخ  رد  ار  لجوزع  راگدرورپ  تفگ : 

رد ـی  سو ـ لآ (( . 725  )) مهف نودب  هچ  دشاب  مهف  اب  هچ  تفگ :  مهف ؟  نودب  ای  مهف  اب  اراگدرورپ , متفگ :  دـمحا . يا  نم  مالک  تفگ :   ؟
هک ـکـر مـی کـنـم  ــش ار  اد  مـن خـ دـیوگ : یم  تـسا ,  هدـید  باوـخ  هـب  راـب  هـس  ار  ادـخ  هـک  دـنک  یم  اـعدا  یناـعملا  حور  شریــسفت 

ردـقچ هک  مدـید  ار  وا  دوب , يرجه  شـشو  لهچو  تسیودورازه  لاـس  رد  موس  راـب  هک  ما ,  هدـید  باوخ  رد  راـب  هس  ار  دوخراـگدرورپ 
ینالوط یباوخ  رد  مه  راب  کی  مدـش ,  رادـیب  هکنآات  مدرب  داـی  زا  هک  تفگ  نم  هب  یتا  کـلـمـ هدرک ,  قرـشم  فرط  هب  ور  تسا ,  ینارون 

هک داد  روتـسد  اد  خـ دوب , نوگانوگ  ياه  گنراب  دـیراورم  هب  نیزم  يا  هدرپ  واو  نم  نایم  مدـید ,  دـنوادخ  يوربور  تش  رد بـهـ ار  دوخ 
رب تنمو  لضف  ادخ  هراب  نیا  ردو  مدید  ییاهزیچ  هچ  هک  دندرب , اهنآ  دزن  ارمو  (ص ,)  دـمحم ماقم  هب  سپـس  هدرب   ( ع  ) یـسیع ماقم  هب  ارم 

اهنآ یلو  دنیوگ ... . یم  هچ  نآ  زا  تسا  رتربو  هزنم  دنوادخو  دنوادخ . .. تیؤر  هرابرد  نانآ  هدـیقع  هصالخ  دوب  نیا  (( . 726  )) داهن نم 
هک مشچ  اب  ـت  یؤر تسا :  ریز  لئاسم  مزلتـسمدیدرتو  کش  هنوگ  چیه  نودب  يا ,  هدیقع  نینچ  هک  تسا  حضاو  دنتخانـشن . ار  ادـخ  ردـق 

ماجنا تیؤر  اتدـشاب  گنرو  مجح  اب  ـمـی  ـس تیؤر جـ لباق  یـش ء  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  تسا  هدـش  عقاو  دـیکات  دروم  ثیداـحا  نیا  رد 
يوربور هکنیاو  دوش , سکعنم  نآ  زا  هعـشا  هک  دشاب  یم  ـ ـس ـد جـ ید ـل  با یـش ء قـ هک  تسا  نیا  تیؤر  طیارـش  زا  یکی  نیاربانب  دریذـپ ,

طیارـش نیا  اب  سپ  دـشاب .  ملاـس  هدـننیب  مشچ  نینچمهو  هت  ـ ـشاد دو  ـ جو يا  ـلـه  ـصا ـت فـ یؤر ـل  با ـم قـ ـس ـ جو هدـننیب  ناـیمو  هدوب  هدـننیب 
هب دنوادخ  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  زینو  تسا .  لاحم  نیاو  ناکم  کی  هب  دودحمو  گنر ,  ياراد  دـشاب  یمـسج  هّللاب  ذایعلا  دـیاب  دـنوادخ 
 , متـسه امـش  راگدرورپ  نم  دیوگبو : هدـمآ  رد  دنتـسناد  یم  هکنآ  زا  ریغ  یلکـش  هب  دـنوادخ  سپ   ) هداد لکـشرییغت  فلتخم  ياهتروص 
 , تسا قاس )   ) وا تخانـش  هارو  (.... دیآ یم  رد  دنـسانش  یم  هک  یلکـش  هب  هاگنآ  ـت تـو , ـسد زا  میرب  یم  هانپ  ادخ  هب  ام  دـنیوگب : اهنآو 
 , تسا رفک  مزلتسم  حوضو ,  هب  يدیاقع  نین  چـ دوش !!! . ... یم  راکشآ  ایو  هدیـشوپ  هک  تسا  یقاس  ياراد  یلاعتو  هناحبـس  دنوادخ  سپ 

ملسمو يراخب  حیحص  رد  ثیداحا  نیا  دورورطاخ  هب  ام  تنـس  ـل  ها ناردار  تسا کـه بـ یلیئارـسا  ثیداحا  نآ  زا  یعیبط  يا  هجیتن  اهنیاو 
لوق نیا  یمیلس  لقع  چیه  دوبن  ثیداحا  نیا  رگا  الاو  تسا  ادخ  هیزنتو  تسادق  رب  مدقم  باتک  ود  نیا  تسادقا  ـ یو گـ دنا , هتفریذپ  ار  نآ 
نیاو هداتـس ,  ـ یا دوش  هیبشتو  میـسجت  هب  رجنم  هک  يا  هدیقع  رهو  هدیقع  نیا  ربارب  رد  ع )   ) تیب لها  هک  مینیب  یم  اذ  ـ لو تفریذـپ .  یمن  ار 

دنتـسه یناسک  زا  رفن  ود  نیا  دندومن . بیذکت  ار  دـنا  هدـش  مالـسا  دراو  ینامی  هبنم  نب  بهوو  يدوهی  رابحالا  بعک  طسوت  هک  ثیداحا 
هب ینآرق  فراعم  زا  الماک  یلو  دوجوم  باتک  لها  ياهباتک  مامت  رد  هدـیقع  نیاو  دـنا . هدومن  غیلبت  رایـسب  ار  تیؤرو  میـسجت  هدـیقع  هک 
لو ـ صا رد  ـی  شزرا چیه  تسا  لقع  مکح  فالخ  نوچ  یلو  دشاب  دایز  دنچ  ره  ثیداحا  نیا  هک :  تسا  نیا  مال  ـه کـ ـصال خـ تسا .  رود 

ثحب لباق  یتدیقع  ياه  هشیدنا  میـس  هدود تـقـ ـحـ مرد ثیداحا  نیا  هک  میریذپبو  هدیـشک  تسد  دوخ  رظن  زا  ام  رگا  لاح  . دنرادن دیا  عـقـ
هک دش  دنهاوخ  وربور  ع )   ) تیب لها  زا  لو  ـنـقـ مور ـ تاو ـث مـتـ یدا ـ حا زا  ناوار  ـ فو يدادعت عـظـیـم  اب  ثیداحا  نیا  تروص  نیا  رد  دشاب ,

. دنک یم  در  ار  لاعتم  يادخ  يارب  یتیدودحم  هنوگرهو  تیؤرو  شتاعبتو  میسجت 

تیؤر یفن  رد  تیب  لها  ثیداحا  زا  یئاه  هنومن 

هراشا

هب ـکـه  نآ هدو تـا  ـی نـمـ یا لاؤس هـ ماـکحاو  مارح  لـالح ,  هرابردودـش  دراو  (ع )  اـضرلا یـسوم  نب  یلع  نسحلاوـبا  رب  ثدـحم  هر  ـو قـ با
نخـس درک , میـسقت  رفن  ود  نیب  ار  دوخ  نتفگ  نخـسو  ندید  لجوزع  يادـخ  هک  میراد  یتیاور  ام  دـیوگ : یم  هرق  وبا  دـسر , یمدـیحوت 
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يادخ فرط  زا  ار  تایآ  نیا  یـسک  هچ  دومرف : ع )   ) نسحلاو ـ با تسا .  هداد  (ص )  دـمحم هب  ار  شندـیدو  ع )   ) یـسوم هب  ار  دوخ  نتفگ 
اهمشچ رب  وا  یلو  هدیسرن  وا  هب  اهمـشچ  (( : 727 ( )) راص ـ بالا كرد  ـو یـ هو را  ـ ـص ـ بالا ـه  کرد ال تـ : ) دـناسر سناو  نج  نیلقث  هب  لجوزع 

زج ایآ  تسین . ..  وا  دـننام  زیچ  چـیه  یـش ء :) هلثمک  سیلو  , ) دـننک یمن  ادـیپ  وا  هب  یملع  هطاـحا  اـملع :) هب  نوطیحی  ـالو  ,) دراد هطاـحا 
دیاـیب قلخ  ماـمت  يارب  يدرف  تسا  نکمم  هنوـگچ  سپ  تفگ :  ع )   ) نسح ـ لاو ـ با ارچ . تفگ :  تسا .  هدروآ  ار  تاـیآ  نیا  (ص )  دـمحم

ـو هو راصبالا  هکردت  ال  : ) دناوخب ار  تایآ  نیاو  تسا  هدمآ  ادخ  يوس  هب  اهنآ  توعد  يارب  وا  رما  ـه  بو ـد  نواد فرط خـ زا  هک  دهد  ربخو 
هطاحا وا  رب  نم  ملعو  مدـید ,  دوخ  مشچ  اب  ار  وا  نم  دـیوگب : سپـس  یـش ء ,) هلثمک  سیلو  (, ) املع هب  نوطیحی  الو  (, ) راـصبالا كرد  یـ

هک دننک  مهتم  ار  ربمایپ  هنوگنیا  دـنا  هتـسناوتن  اه  قیدـنز  یتح  دیـشک ؟  یمن  تلاجخ  ام  ـ ـش ـا  یآ تسا . .. .  ناسنا  لکـش  هب  ادـخو  هدرک 
 (: يرخا ۀلزن  هاءر  دقلو  : ) دیوگ یم  ادخ  یلو  تفگ :  هرق  وبا  دروآ !!  رگید  يا  هنوگ  هبار  نآ  فالخ  سپـس  دیوگب , ادـخ  هرابرد  يزیچ 

ام : ) دـیامرف یم  ادـخ  تسا ,  هدـیدار  وا  هنوگچ  ربمایپ  هک  دـهد  یم  ناشن  يدـعب  هیآ  تفگ :  ع )   ) نسحلاو ـ با دـید . رگید  راب  کـی  ار  وا 
یم ربخ  دـنواد  ها خـ ـگـ نآ تفگن ,  غورد  دوب  هدـید  شیاه  مشچ  هچنآ  هراـبرد  (ص )  دـمحم بلق  دـیامرف : یم  يار :)  اـم  داؤفلا  بذ  کـ
... . دـیدار شراگدرورپ  گرزب  ياه  هناـشن  زا  یـضع  وا بـ يربکلا :)  هبر  تاـیآ  نم  يار  دـقل  : ) دـید ار  يزیچ  هچ  ربماـیپ  مشچ  هک  دـهد 

هطاحا وا  رب  ملع  سپ  دـننیبب , ار  وا  اه  مشچ  رگا  اما  ام :) نو بـه عـلـ ـحـیـطـ یـالو : ) دـیامرف یم  تسا ,  ادـخ  زا  ریغ  لاـعتم  يادـخ  تاـیآو 
نآرق فالخ  رب  تایاور  رگا  تفگ :  ع )   ) نس ـحـ لاو ـ با ینک .  یم  بیذکت  ار  تایاور  ایآ  تفگ :  هرق  وبا  تسا .  هدـش  هتخانـش  واو  هدرک 

وا دننام  يزیچو  هدیـسرن  وا  هب  اهدید  هدرکن ,  هطاحاوا  رب  یملع  چـیه  هکنیا  رب  دـنراد  عامجا  ناناملـسمو  منک  یم  بیذـکتار  اهنآ  دـشاب 
یتسرپ یم  ار  یسک  هچ  رفعج , وبا  يا  تفگ :  دشدراو , وا  رب  جراوخ  زا  يدرم  دوب , (ع )  رقاب ماما  دزن  نانـس  نب  هّللادبع  (( . 728  )) تسین

هدـید نامیا  تقیقح  اباه  لد  یلو  هدـیدن ,  ار  وا  يرهاظ  دـید  اب  اـه  مشچ  تفگ :  (ع )  رفع ـو جـ با يا .  هدـید  ار  وا  تفگ :  هّللا  تفگ :   ؟
تسا هدش  صخشماه  تمالع  ابو  هتخانش  اه  هناشن  اب  درادن .  تهابش  مدرم  هبو  ددرگن , كرد  ساوح  اب  دوشن , هتخانـش  هسیاقم  اب  وا  دنا ,

یلاح رد  تفر  درم  نآ  دیوگ : یم  نانس  هّللاد بـن  عـبـ تسین . ... .  يدوبعم  وا  زج  هک  یئادخ  تسا  وا  دنک , یمن  ملظ  دوخ  مکح  رد  واو 
مدرم مومع  هچنآو  تیؤر  هرابرد  قاحـسا  نب  دم  ـ حا (( . 729  )) دهد رارق  اجک  ار  شتلاسر  دـناد  یم  رتهب  دـنوادخ  تفگ :  یم  نینچ  هک 

یـشو ء هدننیب  نایم  هکنآ  رگم  تسین  نکمم  تیؤر  تشون :  وا  باوج  رد  ع )   ) ماما دومن , لاؤسو  تشون  همان  ع )   ) يداه ماما  هب  دـننآرب 
هباشتو دریذپ , یمن  ماجنا  تیؤر  دشابن , هدش  هدیدو  هدننیب  نایم  رونو  اض  ـر فـ گا سپ  درذـگب , نآ  زا  دـید  هک  دـشاب  یئاضف  هدـش  هدـید 

دو ـ ـش اهنآ مـی  نایم  دـید  بجوم  هک  یببـس  رد  هدـش  هدـیدو  هدـننیب  هاگره  اریز  دـهد , یم  خر  اج  نیم  ـ هرد هد  ـ ـش هدـیدو  هدـننیب  ناـیم 
هب يا  همان  هدیبع  نب  مـحـمـد  (( . 730  )) دنشاب لصتم  دوخ  ياه  ببس  اب  دیاب  بابسا  اریز  دیآ , یم  شیپ  هباشت  ـا  ماز ـ لا ـنـد , شا يوا بـ مـسـ

ع  ) ماما دومن , حرطم  دنا  هدرک  تیاور  هنیمز  نیا  رد  تنس  لهاو  هعیش  هچنآو  تیؤر  هرابرد  ییاه  لاؤس  هتشون ,  (ع )  اضر ماما  نسحلاوبا 
نیا رد  یفالتخا  چـیهو  تسا  تخانـش  بجوم  یمتح  روط  هب  ندـید  هک  دـنراد  رظن  قافتا  یگم  هـ تشون :  ار  باوج  نیا  دوخ  طـخ  اـب  ( 

نینچو دوب , دهاوخ  مل  ـ ـس زین مـ وا  تخانـش  دوش  هدـید  مشچ  اب  لجوزع  يادـخ  هک  دـشاب  نکمم  رگا  پـس  ـت ,  ـس ـهـا نـیـ نآ نا  هراب مـیـ
هار زا  هک  یتخانش  سپ  دیآ  رامش  هب  نا  ـمـ یا ـت ,  یؤر زا  هد  ـ مآ تسدب  تخانش  نینچ  رگا  لاح  تسین ,  نامیا  ایو  تسا  نامیا  ای  یتخانش 

دهاوخن ایند  رد  ینمؤم  چیه  نیاربانبو  تسا ,  نآ  دض  تخانـش  نیا  اریز  دشا  نا بـ ـمـ یاد ـ یا دـیآ نـبـ یم  تسدـب  ایند  رد  ناهرب  اب  باستکا 
رد ای  یباستکا  تخانش  هاگنآ  دشابن  نامیا  تیؤر ,  هار  زا  هدمآ  تسدب  تخانش  رگااما  تسا ,  هدیدن  ار  لاعتم  يادخ  سکچی  اریز هـ دوب 

ند بـا ـ ید ار  ـ یز دو , ـ ـش هد نـمـی  ـ ید ـم  ـش هر بـا چـ ـ کذ زع  دنوادخ  هکنیا  رب  تسا  لیلد  نیاو  دور , یمن  نیب  زا  ایو  دور  یم  نیب  زا  ترخآ 
(( . 731  )) میداد حیضوت  هک  دوش  یم  نامه  شا  هجیتن  چـشـم 

تیؤر ناکما  رب  هرعاشا  یلقع  هلدا  یسررب 

هدشمگ www.Ghaemiyeh.comتقیقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 147زکرم  هحفص 130 

http://www.ghaemiyeh.com


, دوش یمن  لاعتم  يادخ  هرابرد  یلقع  لاحم  ای  تسردان  هجیتن  هنوگچیه  ندمآ  دیدپ  بجوم  اریز  درادن , یلقع  عنام  مشچ  اب  تیؤر  فلا 
هک دوب  مزال  الاو  تسین  نآ  ندوب  ثداح  رطاخ  هب  يزیچ  ره  ندش  هدـید  اریز  تسین ,  ادـخ  ندوب  ثداح  رب  لیلد  تیؤر  ناکما  1 ـ  اریز :

یئانعم یلو  دنوش  یم  هدید  زین  اه  گنراریز  تسین ,  هدش  هدید  یـش ء  رد  یئانعم  ندمآ  دـیدپ  بجوم  ـت  یؤر 2 ـ  دوش . هدید  ثداحره 
تقیقح رییغتای  نداد ,  تیـسنج  هیبشت ,  مزلتـسم  لاعتم  يادخ  يارب  تیؤر  تابثا  3 ـ  دـنا . ضرع  اه  گنراریز  دوش  یمن  ثداح  اهنآ  رد 

 . .. . تسیناهنآ نایم  هباشت  ای  ندـش  سنج  مه  بجوم  ندـید  نیا  یلو  مینیب  یمار  يدیفـسو  یهایـس  ام  اریز  ـت ,  ـس راـگدرورپ نـیـ يارب 
دیاب هکلب  تسین ,  تیؤر  يارب  یفاک  یطرـش  ندوب  ثداح  هک  میریذپ  یم  زی  مـا نـ لوا ,  ـیـل  لد هرا  ـ برد اعدا : نیا  رب  ام  تاظحالم  کنیاو 

ءایـشا زا  یـضعب  رد  طیارـش  ـن  یا دوبن  هک  دوش , رون  ساکعنا  بجوم  هک  یمجحو  بسانم  تفاسمدـننام  دوش  هفاضا  زین  يرگید  طـیار  شـ
 ( نتشاد يار حـجـم  بـ  ) ـمـیـت ـس ـ جو ندو )  ور بـ ردور  يار  بـ  ) تهج مزلتـسم  تیؤر  دوخ  یلو  . دوش یم  اهنآ  ندید  مدع  بجوم  ثداح 

تیؤر  ) مود لی  ـ لد هرا  ـ برد ـا  ما سکع .  رب  هنو  تسا  ثداـح  يا  هدـش  هدـید  ره  هکنیا  ینعی   , تسا ندوب  ثداـح  مزلتـسم  سپ  دـشاب , یم 
هک ندوب ,  ور  رد  ور  رون و  ندش  لصتم  زا  ـت  ـسا يا  ینعم نـتـیـجـه  ثودح  تسین )....  هدش  هدیدء  یـش  رد  ینعم  کی  ثودح  بجوم 

ققحم هیبشتاریز  یلبق ,  لیلد  ود  دننام  تسا  اعدا  کی  اهنت  نیا  موس :  لیلد  اما  دوب . دـهاوخنزین  مشچ  اب  ندـید  دـشابن  طرـش  ود  نیا  رگا 
مزلتـسم ملـسمروط  هب  یئور  رد  ور  نیاو  تسا ,  ندـش  ور  رد  ور  رب  ینتبم  تیؤر  تقیقح  ار  ـ یز ـت ,  ـس نآ نـیـ زا  يرارف  هار  چـیهو  هدـش 

 , تیمـسج مهو  تسا  نآ  رد  تهج  مه  هک  تسا ,  نیا  زا  رت  حضاو  یهیبشت  هچو  تسا ,  هدـش  هدـید  یـش ء  يارب  ناکمو  تهج  نتـشاد 
رهو تسا  دوجوم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  نآ  رب  لیلدو  دـیوگ : یم  ینـال  ـ قا ب بـ تسین .  وا  لـثم  يزیچ  چـیهو  هدوب  نآ  زا  هزنم  دـنوادخ 
مینیب یمن  ار  فلتخم  ياه  سنج  مامت  ام  اریز  تسین  تیـسنج  نتـشادرطاخ  هب  ندید  اریز  ـت ,  ـسا ـت  یؤر ـل  با دشاب قـ دوجوم  هک  يزیچ 

هب نینچمهو  دوـش , ثداـح  تیع  ـ ـضو نآ  رد  دـناوت  یمن  هک  مینیب  یم  یتیعـضو  رد  يزیچ  اـم  اریز  تسین  مـه  ندوـب  ثداـح  لـیلد  هـبو  ,
يریبعت هبو  (( . 732  )) دوش یمن  ثداح  اهنآ  رد  یئانعم  هک  یلاح  رد  دنوش  یم  هدـید  ضارعا  اریز  تسین ,  نآ  رد  یئانعم  ثودـحرطاخ 

 , تسا كرتـشم  ضارعاو  رهاوج  نیب  ـت  یؤر (( . 733  )) مینیب یم  زین  ار  اهرهاوجاملـسم  سپ  مینیب ,  یم  ار  ضارعا  ام  هک  یماداـم  رگید :
اریز دـشاب  ندوب  تلع  دـناو  ثود نـمـی تـ ـی حـ لو ثود ,  ـا حـ یو ـت  ـسا دوجو  ای  تلع  نآو  دـشاب  تلع  کـیزا  دـیاب  كرتشم  تیؤرو 
(( . 734  )) نکممو بجاو  نایم  تسا  كرتشم  تیؤر  هک  میریگ  یم  هجیتن  نیاربانب  دشاب . ... دوجودیاب  املـسم  سپ  یمدـع ,  تسا  يرما 

ـنـد نا ـت مـ ـس ـکـی نـیـ ـش ياـج  چـیه  اـهنآ  دوـجو  رد  هک  تسه  تیؤر  لـباق  ریغ  يءایـشا  اریز  تسا ,  نشور  ـالماک  لـیلد  نیا  ضـعـف 
وا رب  هر  ـ عا ـ شا دو  زا خـ يرا  ـیـ ـس اذ بـ ـ لو تسین .  دوجو  تیؤر  ناکما  رایعم  سپ  هداراو )  تردق  لثم  تایناسفنو  اه  هیحور  , دئاقع راکفا , )
هب دوجو )  ) ظـفل دـنچ  هـر  (( . 735  )) دیرجتلا حرـش  رد  یچـشوقو  علاطملا  حرـش  رد  ینازاتفت  فقاوملا ,  حراش  دـننام : دـندرک  ضارتعا 

لباق قالطا  روط  هب  يدوجوم  ره  هکنیا  يا  ـ عدا ـی  لو تسا ,  ندوب )  ثداـح  ثودـح :   ) ظـفلزا رت  حیحـص  تیؤر  طیارـش  زا  یکی  ناونع 
هدـش هدـیرفآ  تادوجوماب  اهنت  طیارـش  نیاو  دوش , دـیق  نآ  رد  ـت نـیـز  یؤر ـط  یار ـ ـش ریاس  تسا  مزال  هکلب  تسین ,  حیحـص  تسا  تیؤر 

 (, ـت ـس وا نـیـ دـننام  يزیچ  (: ) یـش ء هلثمک  سیل   ) درک هسیاقم  قلاخ  اب  ار  قلخ  ناوت  یمن  لاعتم  راگدرورپ  هرابرد  اما  تسا ,  گـنهامه 
یلقع ياعدا  هک  شزرا  یب  لیالد  نیا  اب  تسا .  تلاـهجو  هیبشت  نیع  لاـعتم  راـگدرورپرب  یعیبط  نیناوق  يارجا  هک  تسین  یکـش  ياـجو 
. دنیوگ یم  هچ  نآ  زا  تسا  هزنم  دنوادخ  یلو  هدومن  تابثا  یلاعتو  هناحبس  ادخ  يارب  ار  تیؤر  دنراد  یعس  دننک , یم  ار  اهنآ  ندوب 

نآرق زا  تیؤر  رب  هرعاشا  لیالد  یسررب 

ةر ـ سا ذئ بـ ـ مو هو یـ ـ جوو ةر  ـ ظا اهبر نـ یلا  ةرـضان  ذئموی  هوجو  هرخالا  نورذتو  هلجاعلا  نوبحت  لب  الک   : ) تسا هدومرف  دنوادخ  لوا :  لیلد 
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یم اهر  ار  ترخآ  یگدنز )  هتشاد و( ـت  ـسود ار  سردوز   ( ـی گد ـ نز  ) نیا امـش  هکلب  تسین ,  نینچ  (( 736  ( )) ةرقاف اهب  لعفی  نا  تـظـن 
راظتنا اریز  تسا  هدیـشک  مهرد  ییاهتروص  زور  نآردو  دنرگن , یم  دوخ  راگدرورپ  هبو  هدو  بادا بـ ـ ـش ییاه  تروص  زور  نآ  رد  دینک ,

 : نتفرگ تربـع  ینعم  هب  1 ـ  هدروآ ,  تسدـب  نآرق  رد  رظن )  ) ظفل يارب  ینع  را مـ ير چـهـ ـعـ ـشا دـنراد . دوخ  هرابرد  نکـش  رمک  يراـک 
الا نورظنی  امو  : ) راـظتنا ینعم  هب  2 ـ  دـنریگ . یمن  تربع  رتش  تقلخ  یگنوگچزا  ایآ  (( : 737  ( )) تقلخ فیک  لبالا  یلا  نورظنی  ـالفا  )

هاگن اـهنآ  هب  دـنوادخ  (( : 739  ( )) مهیلا هـّللا  رظنی  ـال   : ) تـمحر ینعم  هـب   3 دنتـسه .  ادـص  کیرظتنم  اـهنت  (( : 738  ( )) هدحاو ۀـحیص 
قوف هیآ  يارب  ار  تیؤررگید  یناـعم  ندوب  تسرداـن  لـیلد  هب  یناـع ,  ـن مـ یا نا  زا مـیـ ير  ـعـ ـشا تیؤر .  ياـنعم  هب   4 دـنک . یمن  تمحر 

 , نتفر تر گـ يا عـبـ هن جـ تسا  لامعا  يازج  ياج  ترخآ  اریز  تسین  تسرد  يریگ )  تربع   ) لوا يانع  ـا مـ ما ـت ,  ـسا هدر  باـختنا کـ
 . تسین تشهب  یگدنز  بسانم  تقشمو  دراد  تقـشم  را  ـتـظـ نا نوچ  زینو  تسا  هرهچ  هب  قلعتم  اریز  تسین  لوبق  لباق  راظتنا )  ) يانعم اماو 

يانعم باختنا  يارب  يرعـشا  سپـس  تسین .  ریذـپ  ناکما  قلاخ  رب  قلخ  يزوسلد  هک  تسا  حـضاو  اریز  تسا  دـیعب  زین  تمحر )   ) ياـنعم
 ( یلا  ) اب راظتنا  يانعم  هب  رظن  اما  دـیآ , یم  یلا )   ) اب تیؤر  يانعم  هب  رظن )  ) هک دـیو  مـی گـ تسا .  هدروآ  برع  ناـبز  زا  يا  هنیرق  تیؤر 
 ( هرظان اهبر  یلا   ) هیآ رد  اما  تسین  نآ  رد  یلا )   ) اذل تسا  راظتنا  موهفم  هیآ  نیادارم  نوچ  هدـحاو ,)  ۀحیـص  الا  نورظن  ام یـ , ) دـیآ یمن 
ود اـب  هاـگن  روظنم  سپ  هدروآ  هرهچ  رکذ  اـب  ار  رظن )  ) دـنوادخ نوچو  تسا ,  ندـید  هکلب  هدوبن  راـظتنا  روظنم  سپ  هدروآ  یلا )   ) نوـچ

راظتنا اریز  دشاب  راظتنا  ینعم  هبدناوت  یمن  هیآ  نیا  رد  رظن  هکنیا  هب  تسا  هدرک  لالدتسا  يرعشا  زینو  دنشاب . یم  هرهچ  رد  هک  تسا  مشچ 
هن تسا  تمعن  ياـج  تشهباریز  دـشاب  یمن  تماـیق  زور  رد  يزیچ  نینچ  هک  تسا  ندرک  تـیذاو  ندرمـش  ـک  چو ـی کـ عو هار بـا نـ هـمـ

(( . 740  )) باقعو باوث  ياج 

تسا دراو  لوق  نیا  رب  هک  ییاهداریا  اما 

لوا تمسق 

دوخ هب  دوخ  دوـب  راـظتنا  هب مـعـنـی  رگاو  هدـش  يدـعتم  یلا )   ) فرح اـب  دـشاب  تیؤر  ینعم  هب  رگا  رظن )  ) هملک دـیو  ـنـکـه مـی گـ یا 1 ـ 
لماع سپ  تسا  عبات  نوچو  تسا ,  لع  ـع فـ با ـمـل تـ عرد ـل  عا مساو فـ تسا ,  لعاف  مسا  هرظاـن )   ) هک تسا  نیا  شباوج  تسا ,  يدـعتم 

يرگید ببـس  زین  ندوب  مدـقم  نیاو  (( 741  )) تسا لـماع  رب  مدـقم  اـجنیا  رد  لومعم )   ) نینچ هـمـ دراد , تیوـقت  هب  زاـینو  تسا  یفیعض 
نابز رد  راظتنا  يانعم  نتـشاد  اب  یلا )   ) هب نآ  ندوب  يدعتم  نینچمه  دوش . يدعتم  یلا )   ) اب هب  دوب  زاین  اذلو  دوش  یم  لماع  فعـض  يارب 

راظ ـتـ نا ـر  گاو امعن  ینتدز  کنود  رحبلاو  کلم  نم  کیلا  ترظن  اذاو  دـیوگ : یم  رمعم  نب  لیمج  هک  هنوگنامه  تسا ,  هدـش  دراو  برع 
سپ داد . یهاوخ  نم  هب  يرتشیب  تمعن  تروص  نیا  رد  تسا ,  هتخادـنا  هلـصافوتو  نم  نایم  ایرد  هک  یلاح  رد  مشکب  وت  دـننام  یهاـشداپ 
ردـب زور  رد  حالفلاب  یتای  نمحرلا  یلا  تارظان  ردـب  موی  هوجو  دـیوگ : یم  تباث  نب  ناسح  زینو  تسا .  راظتنا  يانعم  هب  اـجنیا  رد  رظن ) )
لیبق نیا  زا  يرایسبو  تسا . ..  هدمآ  رظتنم  يانعم  هب  رظان  مهزاب  دروایب . يزوریپاهنآ  يارب  ات  دوب  نمحر  يادخ  راظتنا  هب  اه  تروص  همه 

(( : 742  ( )) نولـسرملا عجری  مب  ةرظانف   : ) تسا هدش  يدـعتم  زی  نـ ب )   ) فر بـا حـ هر )  ـ ظا نـ  ) ـل عا ـم فـ ـسا ـم  یر نآر کـ رد قـ دراددوجو .
ـ  2 دوش . يدعتم  فرح  کی  اب  ای  دوخ  هب  دوخ  دناوت  یم  هرظان  نیاربانب  دندرگ . یم  زاب  يزیچ  هچ  اب  ناگداتـسرف  منیببات  منام  یم  رظتنمو 

اجک زا  وا  میـسرپ  یم  ام  تسین . ...  تشهب  لها  بساـنمو  هتـشاددوجو  ندرمـش  کـچوک  یعون  راـظتنا  ياـنعم  رد  دـیوگ  یم  هکن  ـ یا ـا  ما
 , تسا باسح  يارب  تمایق  زور  رد  فقوت  هرابرد  هک  تسا  نیا  تایآ  رهاـظ  دـیوگ !؟  یم  نخـس  تشهب  هراـبرد  تاـیآ  نیا  هک  هدـیمهف 

هرابرد تایآ  سپ  دـنراد , دوخ  هرابرد  نکـش  رمک  یعـضو  راظتنا  ةرقافاهب :)  لـعفی  نا  نظت  : ) دـیوگ یم  دراد , نیا  رب  تلـالد  زین  قاـیس 
نآ تروص  نیا  رد  دـندوب , هدـش  شتآ  دراو  اـهنآ  رگا  اریز  دـهد , یمربخ  دوخ  رارقتـساو  یناـیاپ  هاـگیاج  هب  دورو  زا  لـب  ـهـا قـ نآ لا  حـ
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رد ینعم  نیا  هکنآ  صوصخ  هب  تسا ,  حرطم  يدـج  روط  هب  راظتنا  يانعم  پـس  دوب . هداتفا  قافتا  ملـسم  روط  هب  اهنآ  رب  نکـش  رمکراـک 
راـظتنا ینع  ار بـه مـ نـظـر )  ) ـر گا پـس  دـنک . فذـح  ار  ییاـنعم  نینچ  درادـن  قـح  يرعـشا  سپ  تسا ,  یقیقح  ياـنعم  کـی  برع  ناـبز 

دارم تروص  نیا  رد  میریگب  تیؤر  ینعم  هب  ار  رظن )  ) رگا ـا  ما دو , ـ ـش یفتنم مـی  مشچ  اب  لاـعتم  يادـخ  تیؤر  تروص  نیا  رد  میریگب , 
باوث یلا   : ) تسا هدرک  نایب  تروص  نیا  هب  فاضم  کی  فذح  ریدـقت  اب  ار  ینعم  نیا  زین  یناحبـس  ـیـخ  ـش تسا ,  يزاجم  يانعم  نآ  زا 

هک تروص  نیدب  , دـنک یم  دـییات  تایآ  هلباقم  اب  ار  ریدـقت  نیا  زین  لقع  مکح  دـنرگن , یم  ناشراگدرورپ  باوث  يوس  هب  هرظا :)  ـهـا نـ بر
عفر مراهچ  هیآ  اب  زین  مود  هیآ  رد  دوجوم  ماهبا  هلباقم  ـن  یا ـا  بو هتفرگ  رارق  مود  هیآ  لـباقم  رد  مراـهچ  هیآو  لوا  هیآ  لـباقم  رد  موس  هیآ 
یلا  ) ب هرـساب .)  ذـئموی  هوجوو   ) هیآ لباقم  رد  هرـضان )  ذـئموی  هوجو   ) فلا مینک :  یم  میظنت  هلباقم  ساسا  رب  ار  تایآ  لاـح  دوش .  یم 
هنیرق نیا  سپ  تسا ,  حـضاو  هرقاف )  اهب  لعفی  نا  نظت   ) مراهچ هیآ  ینعم  نو  ـ چو هرقاف .)  اهب  لعفی  نا  نظت   ) هیآ لباقم  رد  هرظاـن )  اـهبر 

لامتحا ناراکهنگ  هورگ  هک  تسا  نیا  مراهچ  هیآ  زا  دوصقم  رگا  سپ  هرظاناهبر .)  یلا   ) مود هیآ  زا  دارم  ندروآ  تسدـب  يارب  تسا  يا 
رب تسا  يا  هنیرق  موهفم  نیا  دنک , درخ  ار  ناشرمکو  هتـسکش  ار  نانآ  ياهناوختـسا  هک  دوش  لزان  اهنآ  رب  یباذع  هک  دـنراد  راظتناو  هداد 

یهلا تاذ  هب  ندرک  هاگ  لا نـ رد حـ هورگ  نیا  هکنیا  هن  هدوبوا ,  مرکو  لـضف  رظتنمو  ادـخ  تمحر  زا  لاحـشوخ  ناراـکوکین  هورگ  هکنیا 
 : لباقت مکح  ربان  بـ تسا .  رهاظ  فالخ  نیاو  هدش  جراخ  لباقت  زا  رگیدکی  لباقم  هیآ  ود  تلاح  نیا  رد  هک  دنتسه , وا  تیهام  تخانشو 

دروم هیآ  هل ,  ـ با ـن مـقـ یا ـا  بو (( . 743  )) تابثاو یفن  رد  زج  دنـشابن  فلتخم  يزیچ  چیهردو  دحتم  موهفمو  ینعم  رد  دیاب  لباقتم  زیچ  ود 
يدیما سپ  دیوگ , یم  نخس  تمایق  زور  فقوم  هرابرد  هفیرش  تایآ  نیا  هکنآ  صوصخ  هب  , دشاب یمن  هباشتمو  هدش  صخشم  الماک  رظن 

ماما زا  قودص  دیحوت  رد  هک  یتیاور  دننام  دـنراد , عوضوم  نیمه  هب  هراشا  زین  رابخا  زا  يا  هعو  مـجـمـ درادـن . دوجو  تمحرو  باوث  زج 
رظتنمو باداش  اه  تروص  نآ  ینعی :  هک  دیوگ  یمو  هدش  دراو  هرظان )  اهبر  یلا  هرـضان ,  ذئموی  هوجو   ) هفیر ـ ـش ـه  یآ هرا  ـ برد ـا(ع )  ـضر

لاـمتحا ود  ره  اـب  وا  تاذ  هب  ندرک  هاـگنو  لاـعتم  يادـخ  تیؤر  هک  میریگ  یم  هجیتـن  ور  ـنـ یا زا  (( . 744  )) دنتـسه ناشراگدرورپ  باوث 
, دـشاب تیؤر  ینعم  هب  رگاو  دور , یم  نیب  زا  تیؤر  رب  هیآ  تلالد  دـشاب , راظتنا  هرظان )   ) ینعم رگا  تسا ,  هیآ  ـن  یا هدود  زا مـحـ جراـخ 
رد نآ  لاثما  هک  , دنک یم  هاگن  ینالف  تسد  هب  ینالف  دوش : یم  هتفگ  الثم  دوب , دهاوخ  یهلا  تمحر  هب  هاگن  زا  يا  هیانک  تروص  نیا  رد 

هداد هک  ییاه  هدعو  لیلد  هب  رـسوملا  ینغلا  یلا  ریقفلا  رظنرظانل  تدـعو  امل  کیلا  ینا  رعاش : لوق  دـننام  تسا ,  حرطم  یمومع  ياهریبعت 
هاگن یهلا  تمحر  هب  تمایق  زور  رد  نینمؤم  هک  ـت  ـسا اذ  ـ لو نکمتمو .  دنمتورث  صخـش  هبریقف  هاگن  دـننام  منک  یم  هاگن  وت  هب  نم  يا , 
باذع مهلو  مهیکزی  الو  همایقلا  موی  مهیلا  رظنی  الو  هّللا  مهملکی  الو  تسناد . ...( :  هفیرش  هیآ  نیا  زا  ناوت  یم  ار  رافک  لاح  اما  , دننک یم 
یباذع اهنآ  ياربو  دنک , یمن  كاپ  ار  اهنآو  دنک , یمن  هاگن  اهنآ  هبو  هتفگن  نخـس  ـهـا  نآ ـت بـا  ما زور قـیـ رد  دنوادخو  (( : 745  ( )) میلا

وا نـمـی تمحر  لومـشم  ناـنآ  هک  تسا  نیا  ( دـنک یمن  هاـگن  اـهنآ  هب   (: ) مهیلا رظنی  ـال   ) زا روـظنم  هک  تسا  حـضاو  تـسا .  كاـندرد 
, دوش دیدهت  نآ  اب  هک  تسین  یبولطمزیچ  اهنآ  ندیدن  ای  ندید  اریز  دنیب , یمن  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  دـشاب  نیادوصقم  هک  ـنـ یا نـه  ـد , نو شـ

رظنا ینرا  بر  لاق  هبر  هملکوانتاقیمل  یـسوم  ءاـج  اـملو  : ) دـیامرف یم  لاـعتم  يادـخ  مود :  ـیـل  لد تسا .  تمحر  ماـقم  ماـقم ,  نیا  اریز 
قافا املف  اقعـص  یـسومر  ـ خو اکد  هلعج  لبجلل  هبر  یلجت  املف  ینارت  فوسف  هناکم  رقتـسا  ناف  لبجلا  یلا  رظنا  نکلو  ینارت  نل  لا  کیلا قـ

تفگوا تفگ ,  نخـس  وا  اب  شراگدرورپو  دمآ  ام  تاقیم  یـسوم بـه  هک  یتقو  (( : 746  ( )) نینمؤملا لوا  اناو  کیلا  تبت  کناحبـس  لاق 
یقاب دوخ  ياـج  رد  رگا  نک ,  هاـگن  هوک  هب  یلو  دـید , یهاوخن  ارمزگره  تفگ  منک ,  هاـگن  وت  هب  اـت  ناـیامنب  نم  هب  ار  دوخ  اراـگدرورپ 

شو ـتـی کـه بـه هـ قو داتفا , شوهیب  یسومو  دیبوک  مه  رد  اروا  دش  یلجتم  هوک  رب  شراگدرورپ  هک  هاگنآو  دید , یهاوخ  ارم  مهوت  , دنام
لالدتـسا هیآ  نیا  هب  يرعـشا  نسحلاوبا  مشاـب .  یم  نمؤم  نیلوا  نمو  منک ,  یم  هبوـت  وـت  يوـس  هبو  هتفگ  حـیب  ـ ـس ار تـ تـو   : ـد گـفـت مآ

ترضح 1 ـ  مینک :  یم  لـقن  (( 747  )) يروج اب  خیـش  زا  ار  هیآ  نیا  هب  لالدتـسا  هوحن  دـنا , هدومن  لالدتـسا  نادـب  هرعاـشا  یلو  هدرکن , 
يزیچ ـه  چو هدو  لا مـمـکـن بـ ياد مـتـعـ قح خـ رد  يزیچ  هچ  هک  دـناد  یم  هلزتعمزا  رتهب  وا  املـسمو  هدرک  بلط  ار  تیؤر  ع )   ) یـسوم
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هیآ رخآ  رد  ار  تیؤر  عوقو  لاعتم  يادـخ  2 ـ  درک . یمن  بلط  ار  نآ  زگره  تسا  لاـحم  تیؤر  هک  تسناد  یم  رگاو  دـشاب , یمن  نکمم 
مهرد زا  رتـکیدزن  رما  نیا  اـساسا  هکلب  تسا ,  هو  ند کـ ـ نا ـر پـا بـر جـا مـ ما نآو  تسا ,  نکمم  دوـخ  هب  دوـخ  هک  هتـسناد  يرما  رب  ینتبم 

ار لاؤس  نیا  وا  دنیوگ : یم  هلزت  مـعـ 3 ـ  تسا .  نکمم  زین  دوخ  دشاب  نکمم  رما  کی  هب  طورشم  هک  يزیچ  رهو  تسا ,  نآ  ندش  هدیبوک 
سپ تسا ,  رفک  یتحو  لطاب  تیؤر  نتـسناد  نک  ـه مـمـ لز ـثـر مـعـتـ کا زا نـظـر  اریز  تسا  لطاب  نخـس  نیاو  , درک حرطم  شموق  رطاخ  هب 

وا هب  اهنآ  هک  یتقو  الثم  تسا .  لطاب  دییات  ینعم  هب  ریخات  نیا  اریز  دزادنا  ریخات  هب  ار  اهنآ  باوج  هک  تسا  هدوبن  زیاج  ع )   ) یسوم يارب 
 : تفگ اهنآ  باوجرد  اروف  وا  دنراد , ینا  اد یـگـ ـهـا خـ نآ هک  هنوگنامه  هد  رارق  ییادـخام  يارب  ههلآ :)  مهل  امک  اهلا  انل  لعجا  : ) دـنتفگ

یتح کل  نمؤن  نل  : ) دنتفگو هدوب  ادخ  تیؤر  ناهاوخ  هک  یئاهنآ  عقاو  ردو  دیتسه .  لها  یموق جـ امش  (( : 748  ( )) نولهجت موق  مکنا  )
 , هدو ـن نـبـ مؤ اـهنآ مـ مینیبـب ,  راکـشآ  روـط  هب  ار  ادـخ  هکنآ  اـتدروآ  میهاوـخن  ناـمیا  وـت  هـب  زگر  مـا هـ (( : 749  ( )) ةر هــّللا جـهـ يرن 
یم لقن  هر )   ) يرعـشا زا  كرون  نبا  4 ـ  دنتشادن . روضحاهنآ  درک  تیؤر  ياضاقت  مالسلاو  ةالصلا  هیلع  یسوم  ترـضح  هک  یماگ  ـنـ هو

تیؤر رگاو  متـسین ,  ندید  لباق  نم  یئرمب :)  تسل   ) تسا هتفگنو  دید  یهاوخن  ارم  ینارت :)  نل   ) تسا هدومرفدـنوادخ  تفگ :  هک  دـنک 
رارق یـسرربدروم  ار  نانآ  مالک  لاح  هیآ .  نیا  زا  ناشیاه  لالدتـسا  هصالخ  دوب  نیا  دیوگب . ار  مود  هلمج  نیادوب  مزال  دوبن  ریذـپ  ناکما 

 . دنریذپ یم  ار نـ نیا  هرعاشا  یلو  تسا ,  هدوب  لیئارسا  ینب  نابز  هب  یسوم  لاؤس  هک  تسا  نیا  نآ  باوج  لوا :  ـیـل  لد میهد :  یم 

مود تمسق 

زا تیاکح  تسا  هدمآ  تیؤر  بلط  نوماریپ  هک  ینوگانوگ  تایآ  مینیبب  ادـتبا  دـیاب  باوج  نیا  یتسردان  ای  یتسرد  زا  یهاگآ  يارب  لاح 
 : هط هروس  1 ـ  دنریگ . رارق  هعلاطم  دروم  دنا  هدرک  حرطمار  عوضوم  نیا  هک  یتایآ  مامت  دیاب  نیاربانب  هثداح ,  ود  ای  دـنک  یم  هثداح  کی 
 , لیئارسا ینب  يا  (( : 750  ( )) يول ـسـ لاو ـمـن  لا مکیلع  انلزنو  نمیالا  روطلا  بناج  مکاندعاوو  مکودع  نم  مکانیجنا  دق  لیئارـسا  ینب  ای  )
امو  . ) میدرک لزان  امش  رب  ار  يولسو  نمو  هتشاذگ  هدعو  امش  اب  روط  هوک  تسار  فرط  ردو  هداد ,  تاجن  ناتنمـشد  تسد  زا  ار  امـش  ام 

يرماسلا مهلضاو  كدعب  نم  کمو  انتف قـ دق  اناف  لاق  یضرتل  بر  کیلا  تلجعو  يرثا  یلع  ءالوا  مه  لاق  یـسوم  ای  کموق  نع  کلجعا 
هب نمو  دنتـسه  نم  لاـبند  هب  زین  اـهنآ  تفگ  يریگب ,  یـشی  دو پـ موق خـ زا  اـت  تشاد  او  هلجع  هب  ار  وت  زیچ  هچ  یـسوم ,  يا  (( : 751 ( ))

. درک ناشهارمگ  يرماسو  میدومزآ  وت  ندمآزا  سپ  ار  وت  موق  ام  هک  نادب  سپ  تفگ  يوش ,  یـضار  ات  مدرک  هلجعاراگدرورپ  وت  يوس 
دعب نم  مکانث  نور ثـم بـعـ متناو تـنـظـ ۀـقعاصلا  مکتذـخاف  ةرهج  هّللا  يرن  یتح  کل  نمؤن  نل  یـسوم  اـی  ذاو قـلـتـم   : ) هر هرو بـقـ ـ ـس 2 ـ 

مهـسفنا اوناک  نکلو  انوملظ  امو  مکانقزر  ام  تابیط  نم  اولک  يولـسلاو  نملا  مکیلع  انلزناو  مامغلا  مکیلع  انللظو  نورکـشت  مکلعل  مکتوم 
هقعاص سپ  مینیبب ,  اراکـشآ  ار  ادـخ  هکنآات  دروآ  میهاوخن  نامیا  وت  هب  زگره  ام  یـسوم  يا  دـیتفگ  یماگنهو کـه  (( : 752  ( )) نوملظی

ار ـر  باو ـیـد .  شا راز بـ ـ گر هکدیاش شـکـ میدرک ,  هدنز  ناتگرم  زا  سپ  ار  امـش  سپـس  دیدرک .  یم  هاگن  امـش  هکیلاح  رد  تفرگ  ار  ام  شـ
اهنآ دیروخب , میداد  يزور  امش  هب  هک  یکاپ  ياهتمعن  زا  می )  ـفـتـ گو  , ) میدومن لزان  امـش  ربار  يولـسو  نمو  هداد  رارق  نابیاس  ام  ـ ـش بـر 

نوملاظ متناو  هدعب  نم  لجعلا  متذختا  مث  ۀلیل  نیعبرا  یسوم  اندعاو  ذاو   : ) هرقب هروس  3 ـ  دندرک . یم  ملظ  دوخ  هب  هکلب  هدرکن  ملظ  ام  هب 
لها کلاسی  : ) ءاسن هروس  4 ـ  دیدیزگ . رب  ار  هلاسوگ  هناملاظ  امش  سپس  میتشاذگرارق ,  یـسوم  اب  بش  لهچ  هک  یماگنهو  (( : 753 ( ))

اوذـختا مث  مهملظب  هقعاصلا  مهتذـخاف  ةرهج  هّللا  انرا  اولاق  کلذ فـ نم  ربکا  یـسوم  اولاسدـقف  ءامـسلا  نم  اـباتک  مهیلع  لزنت  نا  باـتکلا 
زا یباتک  هک  دـنهاوخ  یم  وت  زا  باتک  لـها  (( : 754 ( )) انیبم اناطلـس  یـسوم  انیتآو  ـک  لذ انوفعف عـن  تانیبلا  مهتءاج  ام  دـعب  نم  لجعلا 
نا ـر سـتـمـشـ طا هبو خـ نایامنب ,  ام  هب  اراکـشآ  ار  ادخ  دنتفگ : هتـساوخار ,  نیا  زا  رتگرزب  یـسوم  زا  اهنآ  ینک ,  لزا  ـهـا نـ نآ رب  نامـسآ 
هبو هدیـشخب  ار  ناشراک  نیا  امو  دـندیزگرب , ناشیارب  نشور  ياه  هناشن  ندـمآ  زا  سپ  ار  هلاسوگ  سپـس  تفرگ ,  رب  رد  ار  اهنآ  هقعاـص 

لاـقو هلیل  نیعبرا  هبر  تاـقیم  متف  رـشعب  اـهانممتاو  ۀـلیل  نیثـالث  یـسوم  ـا  ند ـ عاوو  : ) فار ـ عا هرو  ـ ـس 5 ـ  میداد .  راکـشآ  یتردق  یـسوم 
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بش هد  ابو  هتـشاذگرارق  یـسوم  اب  بش  یـسو  (( : 755  ( )) نیدـسفملا لیبس  عبتت  الو  حلـصاو  یموق  یف  ینفلخا  نوراه  هیخـال  ـی  ـسو مـ
نایم رد  نم  نیـشناج   : تفگ نوراه  شردارب  هب  یـسومو  ـد , ـش مامت  بش  لهچ  شراگدرورپ  هدـعو  سپ  میدرک ,  لـماک  ار  نآ  رگید ) )

ةوقباهذخف یش ء  لکل  الیصفتو  ۀظعوم  یش ء , لک  نم  حاولالا  یف  ـتـبـنـا لـه  کو  . ) نکن لابند  ار  نیدسفم  هارو  نک  حالصا  شاب ,  مموق 
زیچ نایبو هـمـه  زردـنا  اـت  میتشون ,  زیچ  همه  زا  حاولا  رد  وا  ياربو  (( : 756  ( )) نیقسافلا راد  مکیرواس  اهنـس  ـ حا اوذخای بـ کموق  رماو 

ـخـذ تاو  . ) منایامن یم  امـش  هب  ار  نیقـساف  هاگیاج  نمو  , دـنریگب ار  نآ  نیرتهب  ات  هد  روتـسد  دوخ  موق  هبو  ریگب  مکحم  ار  نآ  سپ  دـشاب ,
(( 757  ( )) نیملاظ اونا  ـ کو هوذ  ـخـ تا مهیدهی سـبـیـال , الو  مهملکی  هنااوری ال  ملا  راوخ , هل  ادسج  الجع  مهیلح  نم  هدعب  نم  یـسو  مو مـ قـ
هک دندیدن  رگم  داد , یم  واگ  يادص  هک  دوب  يدسج  تروص  هب  هک  دن , ـتـ خا يا سـ هلاسوگ  دوخ  تالآ  رویز  زا  وا  موق  یـسومزا ,  دعب  : 

عجر ام  ـ لو . ) دندرک یم  متـس  دوخ  رب  هک  یلاحرد  دندیزگرب  ار  نآ  دنک , یمن  یئامنهار  یهار  چـیه  هبو  هتفگن  نخـس  نانآ  اب  دـسج  نآ 
ما نبا  لاق  هیلا ,  هرجی  هیخا  سارب  ذخاو  حاولالا  یقلاو  مکبر ,  رما  متلجعا  يدعب ,  نم  ینومتفلخ  امسئب  لاق  افسا  نابضغ  هموق  یلا  یسوم 

نیگمشخ یسوم  هک  یماگنهو  (( : 758  ( )) نیملاظلا موقلا  عم  ینلعجتالو  ءادعالا  یب  تمشت  الف  یننولتقی  اوداکو  ینوفعـضتسا  موقلا  نا 
, دیدرک هلج  ناتراگدرورپ عـ رما  رد  ایآ  دیدوب , میارب  ینانیـشناجدب  ردـقچ  نم ,  زا  سپ  تفگ  تشگزا ,  دو بـ مو خـ يوس قـ هب  فساتمو 

کیدزنو دندید  فیعـض  ارم  مو  ـن قـ یا مردا ,  دنزرف مـ يا  تفگوا :  دیـشک , دوخ  يوس  هبو  تفرگ  ار  شردارب  رـسو  تخادنا  ار  حاولاوا 
املف انتاقیمل , الجر  نیعبـس  هموق  یـسوم  راتخاو   . ) هدـن رارقرگمتـس  موق  اب  ارمو  نکن  تتامـش  نانمـشد  ربارب  رد  ارم  سپ  دنـشکبارم , دوب 

يدهتو ءاشت  نم  اهب  لضت  کتنتف  الا  یه  نا  انم  ءاهفـسلا  لعف  امب  انکل  ـهـ تا يا ,  ـ یاو لبق  نم  مهتکلها  تئـش  ول  بر  لاق  ۀفجرلا  مهتذـخا 
, دـیزگرب اـم  هاـگداعیم  ياربار  دوخ  موق  زا  درم  داـتفه  یـسومو  (( : 759  ( )) نیرفاغلا ریخ  تناو  اـنمحراوانل  رفغاـف  اـنیلو  تنا  ءاـشت , نم 
هب ار  ام  ایآ  يدومن ,  یم  كاله  نیا  زا  شیپ  ارمو  اهنآ  یتساوخ  یم  رگا  اراگدرورپ , تفگ :  تفرگ  ارف  ار  اهنآ  هزرل  نیمز  هک  یماگنهو 
هک رهو  هارمگ  یهاوخبار  سک  ره  نآ  اب  هک  تسا  وت  شیامزآ  اهنت  ـن  یا ینک ,  یم  كالهدـنا  هداد  ماجنا  ام  نادرخ  یب  هک  يراک  رطاخ 

نیا هظحـالم  زا  دـعب  یناگدـنزرمآ .  نیرتهب  وتو  نک ,  محر  اـم  ربو  زرماـیب  ار  اـم  سپ   , یتسه اـم  یلو  وت  ینک ,  یم  تیادـه  یهاوخب  ار 
تسا تساوخرد  کی  عقاورد  تسا  هدمآ  هناگادج  هروس  ود  رد  هک  لیئارسا  ینب  ـت  ساو رد خـ 1 ـ  مینک :  یم  هجوت  ریز  تاکن  هب  تایآ 

نیا زا  سپو  نایامنب ,  ام  اراکشآ بـه  ار  دنوادخ  هرهج :)  هّللا  انرا   , ) مینیبب اراکـشآ  ار  ادخ  هکنیاات  هرهج :)  هّللا  يرن  یتح  : ) دنا هتفگ  هک 
هاگداع زا مـیـ ـه 80پـس  یآ هرو طـه  رد سـ 2 ـ  تسا .  هدمآ  نآ  لابند  هب  هلاسوگ  تدابع  نینچمه  , دـیآ یم  شـشخبو  هقعاص  تساوخرد 

حرطم هاگداعیم  هیآ 155  فارعا  هروـس  رد  3 ـ  تسا .  هلاسوگ  شتـسرپو  يرماس  هئطوت  نآ  لابند  هبو  هدمآ  يولـسو  نم  لیئارـسا ,  ینب 
هتفرگ ماجنا  هاـگداعیم  رد  رظن  دروم  تساوخرد  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  پـس بـه  دـنا . هتـشاذگ  رارق  هک  تسا  ییاـج  ناـمه  نیاو  هدـش 

هک تسا ؟  هدوب  هاگداعیم  نامه  رد  یـسوم  طـسوت  تیؤر  ـت  ـساو ـ خرد ـا  یآ 4 ـ  دراد . دوجو  شزرلو  هقعاـص  یفاـضا  هنیرق  اریز  تسا , 
 , ـت سا هدو  نآ بـ زا  دعب  هلاسوگ  شتسرپ  هک  تسا  هدمآ  هرق  هرو بـ ـه 51سـ یآ ردو  ـد , شا مـی بـ هد )  سـی +   ) لهچ شـب هاگداعیم  نامه 
 . دنا هتخادرپ  هلاسوگ  شتسرپ  ـش بـه  مو هک قـ دیدو  هدرک  تفایرد  ار  حاولا  یـسوم  هک  تسا  هد  ـ مآ فار  ـ عا هرو  ـ ـس تا 143 148  ـ یآرد

هلاـسم زا  سپ  هیآ 153  ءاـسن  هروس  ردو  هدـش  حرطم  هلاـسو  تدا گـ ـبـ عو یـسوم  موـق  يارب  یهاـگ  هدـعو  تاـیآ 82 85  هط  هروـس  رد 
هدوب هاگداعیم  رد  یسوم  مو  ـت قـ ساو ـ خرد ـنـکـه  یا ـه  ـصال خـ تسا .  هدش  لقن  هلاسوگ  شتـسرپ  عوضوم  نانآ  طسوت  تیؤر  تساوخرد 

دوخ موق  یسومو  هدوب  هاگداعیم  نامه  رد  زین  ع )   ) یـسومطسوت تیؤر  تساوخردو  تسا .  هدا  ـتـ فا قافتا  نآ  زا  سپ  هلاسوگ  شتـسرپو 
ع  ) یسوم تساوخردو  نایامنبام )  هب  اراکشآ  ار  ادخ  هرهج :)  هّللا  انرا   ( ) ع  ) یسوم موق  لاؤس  نیاربان  بـ دنتـسرپ . یم  هلاسوگ  هک  دید  ار 

يارب دـنا . هداتفا  قافتا  هاگداعیم  ینعی  هیـضق  کی  نیح  رد  ود  ره  منک  هاگن  وت  هب  اـت  ناـیامنب  ار بـه مـن  دو  خـ ـیـک :)  لا ـظـر  نا ـی  نرا (: )
رد ـش  مو ـ قو ع )   ) ـی ـسو تسا کـه مـ نهذ  زا  رود  رایـسب  هک  مینک  هجوت  یتسیاـب  دـنا  هدوـب  هیـضق  کـی  رد  ود  ره  هک  هلاـسم  نیا  دـییات 

يروآدای ار  اهنآ  ع )   ) یسوم هکنیا  لقادحو  هوک ,  نتخیر  مه  ردو  هقعاص  اب  دروخرب  زا  سپ  مهنآ  دنـشاب  هدرک  رارکت  ار  دوخ  تساوخ 
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نیا ـا(ع )  ـضر ـ لا ـی  ـسو ما عـلـی بـن مـ ـ ما تسا .  هدرک  تیؤر  ياضاقت  لیئارـسا  ینب  ناـبز  زا  یـسوم  هک  تفگ  ناوت  یم  نیارباـنب  دـنک .
 ( (ع اضرلا یسوم  نب  یلع  هک  مدید  مدش ,  نومام  سلجم  دراو  دیو : يوار مـی گـ تسا .  هدومن  نایب  یـسابع  نومام  باوج  رد  ار  بلطم 

نومام هاگنآ  ار , چـ گـفـت :  دنا ؟  موصعم  ایبنا  هک  دیئوگ  یمن  امش  رگم  هّللا ,  لوسر  دنزرف  يا  : دیسرپ ناشیا  زا  نومام  تسا ,  رضاح  زین 
رظنا ینرا  بر  لاق  هبر  هملکو  انتاقیمل  یـسوم  ءاج  ام  ـ لو  : ) هفیرـش هیآ  لاؤس ,  نیا  هلمجزا  دیـسرپ , وا  زا  نآرق  تایآ  هراـبرد  ییاـهلاؤس 

ار تدوخ  اراگدرورپ ,  : تفگ وا  درک , وگو  تفگ  وا  اب  شراگدرورپو  دمآ  ام  هاگداعی  یـسوم بـه مـ هک  یماگنهو  ینارت :)  نل  لاق  کیلا 
نارمع نب  یـسوم  هّللا  میل  هک کـ تسا  نکمم  هنوگچ  دراد , ینعم  هچ  دـید  یهاوخن  زگرهارم  تفگ :  منک ,  هاگن  وت  هب  ات  نایام  نم بـنـ هب 

یم یلاؤس  نینچارچ  سپ  دید , ناوت  یمن  ار  لاع  ياد مـتـ هک خـ دناد  یمن  رگم  دنایامنبوا ؟  هب  ار  دوخ  هک  دـهاوخب  شراگدرورپ  زا  (ع ) 
یلو دوش , هدید  مشچ  اب  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  دنوادخ  هک  تسناد  یم  ع )   ) نارمع نب  یسوم  هّللا  میلک  دومرف : (ع )  اضر ترضح  دنک ؟ 

هکنآات میروآ  یمن  نامیا  وت  هب  زگره  ام  دـنتفگ : درک , تاجانم  وا  ابو  کیدزندوخ  هب  هتفگ ,  نخـس  وا  اب  لجوزع  دـنوادخ  هک  یماـگنه 
تفه اهنیا  نیب  زا  سپـس  رازهداتفه , اهنآ  نایم  زا  یـسوم  دـندوب , رفنرازه  دـصتفه  موق  نآ  میونـشب ,  يدینـش  وت  هک  هنوگنآ  ار  وا  نخس 

هوک يوس  هب  دوخ  اب  ار  ناـنآ  هدومن ,  باـختنا  دـنوادخ  هاـگداعی  يار مـ ار بـ درم  داـتفه  مه  ناـنآ  ناـیم  زاو  دـصتفه , زین  اـهنآ  زاو  رازه ,
نخـس وا  اب  هک  تساوخ  یلاعتو  كرابت  يادـخ  زاو  هتفرروط  هوک  يالاب  هب  دوخ  ع )   ) یـسوم تشادـهگ .  هوک نـ ياـپ  ردو  درب  انیـسروط 
پچو تسار  تسد  ـن ,  یئا پـ الا , زا بـ ار  ادخ  مالک  اهنآو  هتفگ  نخس  یسوم  اب  لاعتم  يادخ  دناسرب , نانآ  عمـس  هب  ار  دوخ  مالکو  هتف  گـ

ار ادـص  وـس  ره  زا  اـت  دوـمن  شخپ  نآ  زا  سپـس  هدرکداـجیا ,  تخرد  رد  ار  مـالک  لـجوزع  دـنوادخ  اریز  دندینـش , وربورورـس  تشپ  , 
 . ینایامنب ام  هب  اراکشآ  ار  ادخ  هکنآ  ات  تسا  هدوبادخ  مالک  میدینش  هچ  ره  ـنـکـه  یا دروآ بـه  میهاوخن  نامیا  زگره  دنتفگاهنآ : دنونشب ,

رطاخ هب  ار  ـهـا  نآ هک  داتـسرف  يا  هقعاص  لجوزعدـنوادخ  دـندیزرو , ربکتو  هدروآ  نابز  هب  تسردانو  طـبر  یب  مـالک  نین  ناـنآ چـ یتقو 
 : تفگ دنهاوخ  اهنآ  مدرگرب  لیئارسا  ینبدزن  هاگر  هـ اراگدرورپ , تفگ :  یـسوم  دروآ , رد  ياپ  زاو  تفرگ  رب  رددندوب  هدرک  هک  یملظ 

اهنآ هب  نم  تلاح  نیا  رد  یتفگ ,  یم  غورد  ادخ  اب  تاجانم  دو مـبـنـی بـر  يا خـ ـ عدا رد  اریز  يدـناسر  لتق  هبو  يدرب  دوخ  اب  ار  نانآ  وت 
وا هئارا کـنـد تـا بـه  وت  هبار  دوخ  هک  یتساوخ  یم  ادخ  زا  وت  رگا  دنتفگ : اهنآ  داتسرف .  وا  ابو  هدرک  هدنز  ار  نا  ـ نآ ـد  نواد خـ میوگب ؟  هچ 

نیرتهب هب  ار  ادـخ  میتسناوت  یم  امو  تسا ,  هنوگچ  وا  هک  يدرک  یم  ناـیب  اـم  ياربوتو  درک  یم  تباـجا  ار  وت  تساوخرد  ها کـنـی ,  نـگـ
ياه هناـشن  اـب  اـهنت  وا  درادـن , یگنوگچ )   ) تیفیکو دوش , یمن  هدـید  مش  اـب چـ ادـخ  نم ,  موق  يا  تفگ :  ع )   ) یـسوم میـسانشب ,  وحن 

 ( ع  ) یـسوم یهاوخب ,  وا  زا  رگم  دروآ  میهاوخن  ناـمیا  وت  هب  اـم  دـنتفگ : ددر , مو مـی گـ شدو مـعـلـ ناـیب خـ اـبو  هدـش  هتخانـش  شیوخ 
يا دا کـه :  ـتـ ـسر ـی فـ حو وا  هلالج بـر  لج  دـنوادخ  يرتهاگآاهنآ .  تحلـصم  هبو  يدینـش  ار  لیئارـسا  ینب  مالک  وت  اراگدرورپ ,  : تفگ
دوخ اراگدرورپ   : ) تفگ ع )   ) یسوم هاگنآ  منک ,  یمن  هذ  ـ خاؤ ار مـ وت  اهنآ  تلاهج  يارب  نم  هاوخب ,  نم  زا  دنتـساوخ  ـچـه  نآ  , ـی ـسو مـ
یقاب دوخ  ياج  رد  نتخیر  ورف  ماگنه  رگا   , نک هاگن  هوک  هب  یلو  دـید  یهاوخن  زگره  ارم  تفگ  مرگنب ,  وت  يوس  هباـت  ناـیامنب  نم  هب  ار 
نیمز شو بـر  ـی بـی هـ سو مـ دیبوک ـ  مه  ردار  نآو  دش  یلجتم  هوک  رب  دوخ  تایآ  زا  یکی  اب  شراگدرورپ  یتقودید  ـی  هاو ار خـ دنام مـ

وت هب  شیوخ  تفرعم  يوس  هب  مموق  تلاهج  زا  ینع :  مدر یـ زاب مـی گـ وت  يوس  هبو  هتفگ  حـیبست  ار  وت  تفگدـمآ :  شوه  هب  یتقو  داتفا ,
وکین هچ  تفگ :  نوما  مـ يوش .  یمن  هدـید  وت  هکنیا  هب  مروآ  یم  ناـمیا  هک  دوب ) مهاوخ  اـهنآ  ناـیم  زا  نمؤـم  نیلوا  نمو  مدرگ  یم  زاـب 

 ( (ع اضرلا رابخا  نویع  باتک  ردو  میدرک ,  لقن  دوب  زاین  دروم  هک  هزادـنا  نآ  اهنت  امو  تسا  ینـالوط  ثیدـح  نیا  نسحلا .  اـبا  يا  یتفگ 
هدوب لیئارـسا  ینب  ناـبز  زا  تساوخرداریز  دـنام , یمن  یقاـب  لالدتـسا  نیا  يارب  يدروم  چـیه  نیاربا  بـنـ تسا .  هدـش  دراو  ثیدـح  ماـمت 

اما دـنداد .  یمن  ارف  شوگ  ع )   ) یـسوم نخـس  هب  اهنآ  اریز  تسا  هتفریذـپ  ماجنا  لاـعتم  راـگدرورپ  يوسزا  یهلا  يریبدـت  اـب  زین  باوجو 
تاسوسحم رب  هیکت  اهنآ  اریز  یعیبط ,  تسا  يرما  لیئارسا  ینب  بیدات  يارب  زیمآ  تنوشخ  ياه  هبرـض  شورزا  هدافتـساو  هوک  نتخیرورف 

نآ زا  فارعا  هروس  هیآ 155  قبط  دوخ  هک  دوش  یم  هداد  تبـسن  ع )   ) یـسوم هب  يزی  ـه چـ نو پـس چـگـ دنـشاب . یم  لدگنـسو  دننک  یم 
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لبق نم  مهتکلها  تئشول  بر  : ) دیوگ یم  هدرک ,  عورش  بدا  اب  ادتبا  وا  دنک , هدنز  ار  دوخ  موق  هک  تسا  هتساوخ  ادخ  زاو  هتـسج  يرود 
هاگنآ دـننکناهنآ .  لتق  هب  مهتم  ارم  لیئارـسا  ینب  ات  یتخا  ـ ـس كاله مـی  نیا  زا  شیپ  اراهنآو  نم  یتساوخ  یم  رگا  اراگدرورپ , يایاو :) 

هک يراک  نیاربانب  ینک .  یم  كاله  ار  ام  دنا  هداد  ماجنا  ام  نادرخ  یب  هک  يراکرطاخ  هب  ایآ  انم :) ءاهفـسلا  لعف  امب  انکلهتا  : ) دیوگ یم 
اهنت ـن  یا (( : 760 ( )) ءا ـ ـش نم تـ يدهتو  ءاشت  نم  اهب  لضت  کتنت  ـ فالا نا هـی   . ) ـت ـسا هدو  يدار کـم عـقـل بـ ـ فا ـط  ـسو هد تـ ـ ـش ماجنا 
انیلو تنا  : ) درک اعد  عور بـه  ها شـ نآ گـ ینک .  یم  تیاده  یهاوخب  ار  هک  رهو  هارمگ  یهاوخب  ار  سک  ره  نآ  اب  هک  تساوت ,  شیامزآ 

 . یناگدـنزرمآ نیرتهب  وتو   , نک محر  اـم  ربو  زرماـیب  ار  اـم  سپ  یتـسه ,  اـم  یلو  وت  (( : 761  ( )) نیرفاغلاریخ تناو  انمحراو  اـنل  رفغاـف 
طورشم نی  هـمـچـنـ ـت ,  سا ـر  یذ ناکما پـ يرارقتسا  نینچو  هدومنن  یلک  روط  هب  هوک  رارقتسا  رب  طورشم  ار  تیؤر  دنوادخ  مود :  ـیـل  لد

نیا هک  تسا  هتـسناد  لاعتم  راگدرورپ  یلجت  زا  سپ  هوک  رارقت  ـ ـسار طورـشم بـ ار  نآ  هکلب  هدرکن ,  ندش  هدیبوک  زا  سپ  هوک  رارقتـسارب 
تیؤر ناکما  مدـع  رب  تلالد  اذـلو  دـهد  یم  ار  عانتما  موهفمو  هدوب  یئالقع  شور  کـی  نیاو  تسا ,  ریذـپان  ماـجناو  نکمم  ریغ  تلاـح 

یلقع لاحم  دوخ  هب  دو  هک خـ يرما  رب  ار  نآ  دـیاب  دـنک  نایب  ار  تیؤر  عاـنتما  تساوخ  یم  لاـعتم  يادـخ  رگا  دوش : هت  ـر گـفـ گاو دراد .
ات (( : 762 ( )) طایخلا مس  یف  لمجلا  جـلی  حـتـی   :) ـه یآ ـن  یا دـننام  دـشاب , یم  لاحم  یئالقع  تلالد  اب  هک  يرما  رب  هن  دنکطورـشم  تسا 

. دنک روبع  یطایخ  نزوس  خاروس  زا  رتش  هکنآ 

اهتشون یپ 

140 ات 1

 . تفای یهاوخن  وا  يارب  هدننک  داشرا  يربهر  زگرهدومن  هارمگ  رگاو  دنک , تیاده  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  هدـش  تیادـه  یـسک  نآ  - 1
زین دوخو  میتفای ,  يا  هدیقع  رب  ار  نامناردـپ  ام  - 3 نم .  زا  سپ  نیدشار  يافلخ  تنسو  نم  تنـس  داب  امـش  رب  - 2 هیآ 17 . فهک  هروس 

هارمگ زگره  دـیوش  کسمتم  ود  نآ  هب  رگا  هک  مراذـگ ,  یم  یقاب  اهب  نارگ  زیچ  ود  امـش  نای  رد مـ مـن  - 4 دوب . میهاوخ  ناـنآ  هار  وریپ 
دوب يا  هلجم  یقثولا  ةورع  - 7 راونالا ج5 ص 204 . راحب  - 6 هیآ 39 .  بازحا  هروس  - 5 متیب .  لها  مترتعو ,  ادخ  باتک  دش , دـیهاوخن 

. دینیبب ار  یجنلبـش ص 159  راصبالا  رون  باتک  - 9  . 1 جراعم :  - 8 دندرک . رـشتنم  ندنل  رد  هدبع  دـمحم  شدرگاشو  نیدـلا  لامج  هک 
نینچ هک  دوش  هجوت  - 12 دشاب . هنصحم  رگا  انز  زا  رادراب  مجر  يراخب ج8 ص 209 210 , حیحص  - 11 دمحا ج5 ص 132 . دنسم  - 10

رد زین  ریخا  دروم  ود  نیا  - 14 مدآ .)...  نبال  نا  ول   ) باب ملسم ج2 ص 726 ح119 ,  حیحص  - 13 مجرتـم .  تسین .  نآرق  رد  يا  هلمج 
نیدلا ج5 مولع  ءایحا  - 19 . 67 بازحا :  - 18 . 7 فرخز :  - 17 . 111 ةرقب :  - 16 . 104 هدئام :  - 15 مجرتم .  دوش .  هجوت  تسین ,  نآرق 

مجعم - 22 ص 172 189 . لاـمعلا ج1  زنک  - 21 ص 173 ح874 .  لاـمعلا ج1  زنک  ص 126 , دمحا ج4  دنـسم  - 20 ص 530 531 .
-24 يذمرتلا ج5 ص 44 ح2676 .  ننس  دمحا ج4 ص 126 , دنسم  - 23 عماوجلا ج1 ص 307 . عمج  طسوالا ج4 ص 262 ح3463 , 
-25 . 43 ص 15 16 ح42 ,  هجاـم ج1  نبا  ننـس  ص 44ح2676  يذـمرتلا ج5  ننـس  ص 200 201 ح2607 ,  ج4  دواد  یبا  سـنـن 
راونالا ج2 ص 101. تاقبع  ۀصالخ  - 28 قوف ص 218 . ذخام  - 27 قوف ص 151 . ذخام  - 26 يزوج ج1 ص 109 . نبا  تاعوضوملا 

لادتعالا نازیم  - 32 بیذهتلا ج11 ص 155 . بیذهت  - 31 لادتعالا ج4 ص 347 . نازیم  - 30 صو 97 . قوف ص 95 96  ذـخام  - 29
دمحا ج 3 ص 21 و 39, دن  مـسـ - 36 ج2 ص 656 . - 35 ج1 ص 284 285 . - 34 بیذهتلا ج11 ص 280 . بیذهت  - 33 ج2 ص 464 .

ننس - 37 دنا . هدرک  لقن  يردخ  دیعـس  وبا  زا  ار  ثیدح  نیا  یئاسنو  يذمرت  , 131 یمراد ج 1ص 130 ـ  ملسم ج 4 ص 2298 ح 72 ,
ملعلا دـییقت  هورعزا  لقن  هب  لخدـم ,  رد  یقهیبو  ربلادـبع ص 54 , نبا  یبرغم  ظـفاح  زا  ـت  یاور بـه  - 38 ص 38 ح2665 .  يذمرتلا ج5 

لامعلا ج10 ص زنک  - 41 يربط ج4 ص 204 . خیرات  - 40 ملعلا ص 53 . دـییقت  ص 65 .  هلـضفو ج1  ملعلا  نایب  عماج  - 39 ص 49 .
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ظافحلا ج1 رکذت  - 46 نیتملا ج1 ص 30 . هّللا  لبحب  ماصتعالا  - 45 . 4 2 مجن :  - 44 . 44 لحن :  - 43 ملعلا ص 52 . دییقت  - 42 . 293
هرامش ثیدح  لامعلا ج10 ص 291  زنک  - 49 هرامش 29460 . ثیدح  لامعلا ج10 ص 295 , زنک  - 48 ملعلا ص 53 . دییقت  - 47 ص 5 .
لوصا - 52 هیروبا ص 53 . دومحم  هیدمحملا  ۀنسلا  یلع  ءاوضا  - 51 6 ص 11 12 . جو ج1 ص 39  ملعلا ,  باتک  يراخب ,  - 50 . 29473
یفوتم کلام :  ماما  اطوم  - 54 همرحملا ص 145 . قعاوص  ماشه ج4 ص 251 , نبا  هریس  - 53 میکح ص 73 . یقت  دمحم  نراقملا  هقفلا 

-55 تسا .  هدوب  یقابلادبع  دمحم  هدهع  هب  نآ  رب  هیشاحو  ثیداحا  نایب  يراذگ ,  هرامـش  حیحـصت ,  ج2 ص 899 ح3 ,  يرجه ,   179
حرج ياملع  رظن  - 56 نانبل .  توریب  هفرعملا ,  راد  تاراشتنا   , یـشعرملا نمحرلادـبع  فسوی  رتکد  رظن  ریز  كرد ج1 ص 93  ـمـسـتـ لا

ندروآ تسدـب  رد  درک  نم  هب  یناوارف  کمک  يردـب  یلع  دیـس  همال  با عـ جـنـ - 57 دمآ . دـهاوخ  نیا  زا  سپ  همرکع  هرابرد  لیدـعتو 
ج1 یفنح ,  يزودنق  فیلات  هدوملا ,  عیبا  یـنـ - 60 دمحا ج4 ص 126 . دنسم  - 59 . 159 نارمع :  لآ  - 58 یتنسو .)  هّللا  باتک   ) ثیدح
ص 309 دواد ج3  یبا  ننـس  ص 1452 1453 , ملسم ج3  حیح  ـ ـص ص 101 , يراخبلا ج9  حیحص  هدـمعلا ص 481, ص 289 290 ,

درکدهاوخ ثحب  اجنیا  رد  هدنسیون  تسا ,  ماما  هدزاود  زا  ما  ـ ما ـیـن  لوا ع )   ) عـلـی - 61 يذمرتلا ج4 ص 501 ح2223 .  ننس  ح4279 , 
-62 دنتـسه . اجک  هب  طوبرمو  هدوب  یناسک  هچ  رفن  هدزاود  نآ  هکنیاو  دنا ؟  هفیلخ  هدزاود  ای  هفیلخ  راهچ  اهنآ  هک  بلطم :  ود  ره  هرابرد 
 : يروش - 65 قباس ج3 ص 291 . ذخام  - 64 قباس ج3 ص 290 . ذخام  - 63 دوش . هعجارم  نیثدـحم  طسوت  ثیداحا  فیرحت  لصف  هب 

نانجلا ج1 ةآرم  - 69 بیذهتلا ج11 ص 214 215 . بیذهت  - 68 هقرحملا ص 150 . قعاوصلا  - 67 قباس ج3 ص 292 . ذخام  - 66 . 23
نیدبعتملا ۀلیسو  باتک  بحاص  رـضخ  نب  رمع  - 72 يوارلا ج1 ص 80 . بیردت  - 71 ص 348 . بیذهتلا ج2  بیرقت  - 70 ص 301 .

ماقسالا ءافش  - 76 بیذهتلا ج7 ص 226 . بیذهت  - 75 ۀیهانتملا ج1 ص 269 . للعلا  - 74  . 3 هیآ فص  هروس  - 73 الم . هریس  هب  روهشم 
راونالا ج1 ص 341 تاقبع  هصالخ  - 79 بیذهتلا ج7 ص 225 . بیذهت  - 78 راونالا ج1 ص 339 . تاقبع  ۀصالخ  - 77 ج10 ص 11 .

ذخام - 82 هتـشذگ .  ذخام  - 81 ص 303 . بیذهتلا ج5  بیذـهت  - 80 ص 243 .) لاجرلاءامـسا ج15  یف  لامکلا  بیذـهت  زا  لـقن  هب 
-86 ص 662 ح3786 .  يذمرتلا ج5  ننـس  - 85 همئـالا ص 322 . صاوخ  ةرکذـت  - 84 ص 417 . لادـتعالا ج2  نازیم  - 83 هتشذگ . 
قعاوص ص - 90 . 42 تلـصف :  هروس  - 89 ةدوملا ج1 ص 356 . عیبانی  - 88 ۀـقرحملا ص 151 . قعاوصلا  - 87 نارمع 103 . لآ  هروـس 
-96 قباس ص 146 . ذخام  - 95 مکاح ج3 ص 148 . كردتسم  - 94 قعاوص ص 143 . - 93 . 33 بازحا :  - 92  . 71 ءارسا :  - 91 . 151

ننـسلا رد  بـیـهـقـی  ـف  لا - 98 ص 1883 ح61 .  تیبلا ج4  لها  لـئاضف  باـب  ملـسم ,  حیحـص  - 97 مجرتم .)   ) ملـسمو يراـخب  ینعی 
ریثک ج3 ص 493,د نبا  ریسفت  ج  ير ج22 ص 5 , ـیـر طـبـ ـس ب تـفـ هلآ .  مه  نیذـلاو  هتیب  لها  نایب  باب  يربکلا ج2 ص 149 و419 ,

.. . دـمحا ج6 ص 292 323 دنـسم  و  همطاف ,  لئاضف  باب   , ص 699 ح3871 يذمرت ج5  حیحـص  ه  ص 605 , روثنملا ج6  ردلا  ریـسفت 
دمحا ج6 دنسم  - 101 بازحا .  هروس  زا  هیآ  ریـسفت  ج2 ص 416 , مکاح ,  كردتسم  - 100 روثنملا ج6 ص 604 . ردلا  - 99 هریغو . 

نمو  , ینفرع دقف  ینفرع  نم  سانلا  اهیا  تسا :  هنوگنیا  ع )   ) نسح ماما  نانخ  ـ ـس - 103 برعلا ج4 ص 538 . ناسل  - 102 ص 292 323 .
هیف لزنی  ناک  يذـلا  تیبلا  لها  نم  اـنا  رینملا , جارـسلاو  هنذاـب  هّللا  یلا  یعادـلا  ریذـنلا  ریـشبلا  نبا  اـناو  یلع ,  نب  نسح  ـ لا اـناف  ینفرعی  مل 
نانز امـش  دیروایب  دا  ـه یـ بو  ) 34 باز :  ـ حا - 104 اریهطت . مهرهطو  سجرلا  مهنع  هّللا  بهذا  نیذـلا  تیبلا  لها  نم  اناو  , دعـصیو لـیئربج 

تایفو - 107 قباس .  ذخام  - 106 روثنملا ج6 ص 603 . ردلا  - 105 دوش .) یم  هدـناوخ  ناتیاه  هناخرد  تمکح  زاو  ادـخ  تایآ  زا  هچنآ 
ریدغلا ج5 ص - 110 نیدلا ص 217 . فرش  فیلات  ءارغلا , ۀملکلا  - 109 قدصلا ج2 ص 65 . لئالد  - 108 نایعالا ج3 ص 265 266 .
هب هیآ  ریسفت  هرابرد  روثنملا ج6 ص 606  رد  ـ لا - 111 مجرتم .]  تسا  دیـشرلا  نوراه  ردپو  یـسابع  ینب  يافلخ  زا  سابع  يدهم   . ] 266
رود تیب  لها  امش  زا  ار  هانگو  يدیلپ  دهاوخ  یم  دنوادخ  تیب ,  لها  يا  داب  امـش  رب  وا  تاکربو  ادخ  تمحرو  مالـس   ] سابع نبا  زا  لقن 

ملسم طرش  اب  ثیدح  نیا  هتفگ  ثیدح  لیذ  رد  فنصم  نیحیحصلا ج3 ص 158 , كرد  مـسـتـ - 112 دزاس .] كاپ  ار  امش  الماکو  دنک 
دسا یسلایطلا ص 274, دنسم  دمحا ج3 ص 285 , دنسم  يذمرتلا ج5 ص 699 , ننـس  تسا ,  هدرواین  ار  نیا  وا  ـی  لو ـت  ـسا صـحـیـح 
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-115 هیآ 61 . نارمع  لآ  هروس  هرابرد  یطویس ج2 ص 228 233  روثنملا  ردلا  - 114 . 61 نارمع :  لآ  - 113 هباغلا ج5 ص 521 522 .
حیحص - 116 دمحا ج6 ص 438 . دنسمو  هباحصلا ج4 ص 1870 .  لئاضف  باتک  ملسم  حیحص  بقا ج5 ص 24 , با مـنـ يرا کـتـ بـخـ
ثیدح ص 638 , يذـمرت ج5  حیحـص  يوون ,  حرـش  اب  صرـصم 176  پاچ   15 جو یبلحلا  یـسیع  پاـچ  ص 1871 ح32  ج4  ملسم 

ملسم حیحصو  بقانملا ,  باتک  يراخب ج5 ص 24 , - 118 . 55 هدئام :  - 117 نیحیحصلا ج3 ص 150 . یلع  كردتسملا   , 3724 هرامش
-123  . 71 هبوت :  - 122 . 61 هبوت :  - 121  . 181 نارمع :  لآ  - 120  . 32 29 ـ  هـط :  - 119 هباحـصلا .  لئاضف  باتک  ص 1870  ج4 

حرـش یف  يرابلا  حتف  - 127 . 67 هدئام :  - 126  . 59 ءاسن :  - 125 ص 45 . قدـصلا ج2  لئالد  - 124 متاخلا ص 392 . یـصول  متاخلا 
-131 هدمعلا ص 157 . - 130 نینمؤملاریما ص 26 27 . بقانم  - 129 هنسلا ج7 ص 320 . جاهنم  - 128 يراخبلا ج7 ص 61 . حیحص 
روثنملا ج3 ص 117. ردلا  - 134 هصالخلا ج2 ص 298 . - 133 ریثک ج11 ص 147 . نبا  خیرات  - 132 ظافحلا ج2 ص 713 . ةرکذت 

لزان یلع  هرابرد  نآرق  زا  هچنآ  یلع :  یف  نآرقلا  نم  لزن  امیف   ) صئاصخلا ص 29 - 136 يدحاو ص 135 . فیلات  لوزنلا  بابسا  - 135
شوخوا دنیوگ  یمو  دنهد , یم  رازآ  ار  ربمایپ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  زا   , 1 هبوت :  - 138 روثنملا ج3 ص 117 . ردلا  تسا 137 - هدش 

 . نباغت هروس  هیآ 8  زا  يءزج  - 140  . 2 1 ـ  رصع :  - 139 تسامش .  عفن  هب  وا  ندوب  رواب  شوخ  وگب  تسا ,!  شوگو  رواب 

276 ات 141

. دنداد رارق  ادخ  لباقم  رد  ییاهدوبعم  ار  ایند ) ناکرات   ) نابهارو نادنمـشناد  اهنآ   . 31 هبوت :  - 142 ءاسن . هروس  هیآ 47  زا  يءزج  - 141

.159 نارمع :  لآ  - 147 هتشذگ ص 171 . ذخام  - 146 راونالا ج27 ص 167 ح2 .  راحب  - 145  . 23 يروش :  - 144 . 3 هدئام :  - 143
-154  . 144 نارمع :  لآ  - 153 . 116 ماعنا :  - 152 . 38 36 ـ  يروش :  - 151 . 83 ءاسن :  - 150 . 38 يروش :  - 149 . 233 هرقب :  - 148
هبیتق ج1 ص 14 نبا  هسایسلاو ,  ۀمامالا  - 156 دیدحلا ج6 ص 11 . یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  - 155 دیدحلا ج6 ص 4 . یبا  نبا  حرش 
ریثا ج2 ص نبا  يربط ج3 ص 205 , ج1 ص 55 , دمحا , دنسم  - 158 یبوقعی ج2 ص 126 . خیرات  - 157 یبوقعی ج2 ص 124 . خیرات 
فارشالا ج1 باسنا  - 160 ءادفلا ج1 ص 156 . وبا  هبردبع ج4 ص 259 260 , نبا  دیرفلا  دـقعلا  - 159 ریثک ج5 ص 246 . نبا  , 331
يربط ج3 ص 202, - 162 یبوقعی ج2 ص 126 . - 161 هرضنلا ج1 ص 241 . ضایرلا  لامعلا ج5 ص 651 ح14138 ,  زنک  ص 586 ,
-165 ج4 ص 96 . ص 177 , يراخب ج 5  - 164 ص 49 . دیدحلا ج6  یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  - 163 داقع ص 173 . رمع  ۀـیرقبع 
لامعلا ج5 زنک  دیرفلا ج4 ص 268 , دقعلا  ـب ج2 ص 309 , هذ ـ لا جور  مـ ير ج3 ص 430 , طـبـ - 166 هسایسلاو ج1 ص 20 . ۀمامالا 

ۀمامالا - 168 یبوقعی ج2 ص 137 . خیرات  - 167 یبهذ ج3 ص 117 118 . خیرات  هسایسلاو ج1 ص 24, ۀمامالا  ص 631 ح14113 , 
نانمشد هک  یلاح  رد  دوشن , قرفتم  تما  تشاد  یعس  وا  هکنیا  ین  یـعـ - 170 هسایسلاو ج1 ص 20 . ۀمامالا  - 169 هسایسلاو ج1 ص 20 .

تقرف لو  نا تـقـ تیشخ  ینا   ) دنوشن قرفتم  لیئارسا  ینب  تشاد  یعـس  نوراه  هک  هنوگ  نامه  دندوب , اهنآ  تصرف عـلـیـه  رظتنم  وسره  زا 
.10 رمق :  - 172 . 150 فارعا :  - 171 هیآ 94 .) هط  هروس  یتخادـنا  هقرفت  لیئارـسا  ینب  نایم  وت  یئوگب  مدیـسرت  نم   (: لیئارـسا ینب  نیب 

نبا بقانم  ۀمامالا  یف  تارظانم  - 178 . 21 ءارعش :  - 177  . 33 فسوی :  - 176 . 48 میرم :  - 175 . 25 هدئام :  - 174 . 80 دوه :  - 173
 . 54 فهک :  - 183  . 91 رجح :  - 182  . 24 دمحم :  - 181  . 204 فارعا :  - 180 . 144 نارمع :  لآ  - 179 بوشآ ج1 ص 270 . رهش 

-190  . 66 جح :  - 189  . 78 ءاسن :  - 188  . 17 لافنا :  - 187  . 3 فرخز :  - 186  . 3 تلصف :  - 185 17 و 22 و 32 و 40 .  رمق :  - 184
-194 صاخ .  يانعم  هب  گرم  ماع  يانعم  هب  گرم  لـتق  - 193  . 156 نارمع :  لآ  - 192  . 158 نارمع :  لآ  - 191  . 157 نارمع :  لآ 

بـض رحج  اولخدول  یتح  لعنلاب  لعنلا  قبطو  ةذـقلاب  هذـقلا  وذـح  مکلبق  نم  ننـس  نوعبت  ـتـ ـس - 196  . 252 هرقب :  - 195  . 253 هرقب : 
هتفگ دیاب  دشاب  یئزج  یهابتشا  ثیدح  تیاور  رد  ارهاظ  - 198 ضعب .  باقر  مکضعب  برضی  ارافک  يدعب  اوعجرت  ال  - 197 هومتلخدل . 

 . 7 6 ـ  قلع :  - 203  . 23 ۀیثاج :  - 202  . 2 توبکنع :  - 201  . 213 هرقب :  - 200  . 102 سنوـی :  - 199 ناتنثاو .  ثـالثو  نیتنثادوش 
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رو مـنـظـ - 210  . 3 ناسنا :  - 209 . 3 هدئام :  - 208 . 67 هدئام :  - 207  . 13 ابس :  - 206  . 12 نامقل :  - 205  . 178 175 ـ  فارعا :  - 204
هک دـشاب  یم  ناـمیا  ناـمه  هک  تسا  صخـش  هار مـ نآ  نآ  ینعمو  هدـمآ  رد  لـیبسلا )   ) تروص هب  هک  تسا  لـیبس  هملک  مـالو بـر  ـف  لا
هیآ نیا  هک  دش  تباث  البق  مجرتم 211 - تسا .  رفاک  دریذپن  ار  اهنآ  رما  هک  رهو  هداتسرف  ار  ناربمایپ  نآ ,  هب  مدرم  ندناسر  يارب  دنوادخ 

يراخب ج 8 ص 148 151 - 213 مجرتم .  دیرب ؟  یم  اجک  هب  ار  اهنآ  ینعی  - 212 تسا .  هدش  لزان  ع )   ) یلع نییعت  زا  دعب  مخریدغ  رد 
حیحـصرد نآ  هب  کیدزن  ینتم  اب  نآ  هباـشمو  نتفلا ,)   ) باـتک ص 58 59  يرا ج9  بـخـ - 214 ضوحلا .)  یف   ) باب قاـقرلا ,)   ) باـتک

باتک ص 1792 1800  ملـسم ج4  حیحـص  نـینچمه  هرفلا . )  ۀـلاطا  بابحتــسا   ) باـب هراـهطلا ,)   ) با ص 217 218 کـتـ ج1  ملسم 
462 ح 32 اطوم ج 2 ص 461 ـ  - 215 ایندلا .) ءانث  باب  ۀـنجلا   ) باتک 4 ص 2194  جو هتافـصو )  انیبن  ضوح  تابثا   ) باب لئاضفلا )  )

يوریپ - 219  . 85 صصق :  - 218  . 9 مور :  - 217  . 43 رطاف :  - 216 هرامش 995 . ثیدح   , هّللا لیبس  یف  ءادهـشلا  باب  داهجلا )  ) باتک
هـشئاع هارو  لمج  گنج  و( نیدـترم )  هار  لهاو  گرزب  تاـحوتف  - ) 221 رگید . ياه  هناسفاو  ابـس  نب  هّللادـبع  - 220 ابـس . نب  هّللادبع  زا 

قالوب ج19 پاچ  يربط .  ریسفت  - 224 . 217 رـصم ج 2 ص 216 ـ  لوا ,  پاچ  راصتخا  اب  يربط  - 223  . 214 ءارعش :  - 222 یلعو .) 
-228 قباس ج3 ص 12 13 . ذخم  - 227 يدوعسم ج3 ص 11 12 . بهذلا  جورم  - 226 ۀیاهنلاو ج3 ص 40 . ۀیادبلا  - 225 ص 74 75 .

لاس نآ  اذلو  درک , يراذگمان  تعامجو  تنس  لها  ار  اهنآو  هدرک  عمج  ار  دوخ  ناوریپ  هیواعم  هک  تسا  يرجه  لاس 42  هعام  ـجـ لا ما  عـ
ـی با ـن  با - 231 هیر ص 236 . وبا  دومحم  فیلاـت  هریره  وـبا  - 230 نیحیحـصلا ص 4442 . یف  تـالمات  - 229 دـنتفگ . هعامجلا  ماع  ار 
-232 تسا .  دـحاو  ریع  نیب  نا  حیحـصو  تسا ...  هکم  رد  روـثاریز  تـسا ,  يوار  زا  هابتـشا  ارهاـظ  دـیوگ : یم  دوـخ  حرـش  رد  دـیدحلا 
رد - 236 نینمؤـملا ص 400 . ما  ثیداـحا  - 235 . 207 هرقب :  - 234 . 205 204 هرقب :  - 233 هشیاـع ص 399 . نینمؤملا  ما  ثیداـحا 

يربط ج5 ص خـیرات  لاس 53  ياـیاضق  رد  - 237 ص 462 463 . ریثا ج3  نـباو  ص 236 237 , يربط ج5  خـیرات  هاجنپ  لاس  ياـیاضق 
زا لقن  هب  ریدغلا ج 7 ص 288  - 239 يرجه .  لاس 43  يایاضق  رکذ  رد  يربط ج5 ص 189  خیرات  - 238 ریثا ج3 ص 495 . نباو  , 291

یتمارک نیا  تسا :  هتفگو  قیقحتلا ص 260, ةدمع  رد  یکلام  يدیبع  زا  لقن  ـر ج7 ص 293 بـه  ید ـغـ لا - 240 سلاجملا ص 442 . ۀهزن 
 , قیقحتلا ةدـمع  زا  لقن  هب  ریدغلا ج8 ص 49 , - 242 . 2 1 ـ  هرقب :  - 241 تسا .  باتک  نیا  بحاـص  صوصخم  هک  قیدـص  يارب  تسا 

يراخب ج6 - 245 يرجه .  لاس 56  يایاضق  رد  ریثا ج3 ص 506 507  نبا  خیرات  - 244  . 17 فاقحا :  - 243 یکلام ص 228 . يدیبع 
-247 ص 280 281 ح112 .  ممیت ج1  باب  ملـسم ,  حیحـص  - 246 فاقحا .  هروس  ریـسفت  زا  هیدـلاو  لاق  يذـلاو  باـب  ص 166 167 
صـحـیـح - 250  . 32 31 ـ  سبع :  - 249  . 31 سبع :  - 248 امهیف . خـفنی  له  ممیت ,  باـب  ممیت ,  باـتک  ص 92  يراخب ج1  حیحص 
-253  . 2 هبوت :  - 252  . 1 هبوت :  - 251 ملعی .  ام ال  فلکتو  لاؤسلا  ةرثک  نم  هرکی  ام  باـب  ماـصتعالا ,  باـتک  يرا ج9 ص 118  بـخـ

ةریس  , ردب ج3 ص 1403 و1404 ح83 هوزغ  باب  داهج , باتک  ملسم  حی  ـحـ ـص - 255  . 24 هدئام :  - 254 يراخب ج6 ص 81 . حیحص 
 (. مجرتم  ) تسا هدـش  هدافتـساءوس  مسینومک  ینعم  هب  هیعویـش  هملک  اب  هعیـش  هملک  هباش  زا تـ ـنـجـا  یا رد  - 256 ماشه ج2 ص 266 . نبا 

طوطخ - 260 هعیش .  دقن  رد  هعیشو  - 259 مالساو .  یتسرپ  تب  نایم  گنج  - 258 یمالسا .  ياهتما  خیرات  هرابرد  ینارنخس  دنچ  - 257
ج1 ص 19, یفاشلا ,  - 264 کیدزن .  رواخ  راید  هب  يرفس  - 263 دیسر . سوجم  هب  تبون  - 262 مینک .  لطاب  ار  لطاب  - 261 تشرد . 

ریشمش - 267 تشرـس .  كاپ  ۀـمئا  تماما  هرابرد  نیگآ  رطع  ياهرون  - 266 قدصلا ج1 ص 3 .  لئالد  - 265 باتک .  ققحم  نخـس  زا 
-271 ص 424 . قباس ,  ذخم  - 270 تاعجارملا ص 56 . - 269 باتک .  ققحم  نانخس  زا  - 268 ربمایپ . نید  ناگدننک  بارخ  هیلع  هتخآ 
-274 هباحص .  تلادع  يروئت  مالـسا  رد  یـسایس  ماظن  - 273 تسود .  شآ  خیـش  هریرهوبا ,  - 272 يدمحم .  تنس  رد  ییاهیرگنـشور 

هلآو لوسرلا  عم  ۀهجاوملا  مان  هب  رگید  یباتک  روکذم  هدنسیون  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  یمالسا .  تما  تدحو  يارب  یـسایس  ياه  هش  نـقـ
زا نا ,  ـ یو ـتـگـ سار اب  هارمه   , مدش تیاده  هاگنآ  ياهمان  اب  بیترت  هبو  هدش  همجرت  ـی  ـسرا ـهـا بـه فـ با ـن کـتـ یا - 275 تسا .  هتشونزین  ار 
ارم نیسح  - 276 تسا .  هدش  رشتنم  مق  یمالسا  فراعم  داینب  طسوت  ناریا  رد  اهلکشمدیلک  تیب  لهاو  یعقاو  تنس  لها  دیسرپب , ناهاگآ 
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 . متخانش ار  هعیش  هنوگنیاو  هدش ,  بصغ  تفالخ  درک , هعیش 

431 ات 277

 ( ع  ) تیب لها  تکرح  عیشت  هب  ننست  زا  نم  رفـس  بیرف  - 279 لاجدلا ص 9 . حیسملا  ةدیقع  - 278 یبهذم .  شیارگ  رد  یـشور  - 277
هّللا بعش  ۀنسلا  لها  ۀسایسلاو ,  فیسلا  ياهباتک  هدنسیون  ندش ,  رودو  ند  ـک شـ یدز دئاقعو شـیـعـه نـ تنـس  لها  دئاقعرـصم  رد  هعیش 
موق شاک  يا  - 282 متفای .  تیاده  همطاف  رون  هب  - 281 متسه .  يرفعج  نم  ارچ  - 280 تسا .  هتـشونزین  ار  لوسرلا ,  نع  عافد  راتخملا ,

جاجتحا ج1 ص 166 167. - 286 ج1 ص 307 . - 285 ج1 ص 307 . - 284 همدقم .  قدصلا ج1 ص 4  لئالد  - 283 دنتسناد . یم  نم 
تاـقولخم تافـص  هب  وا  فیـصوت  بجوم  هک  تسا  یتهج  ینعی  - 290 قباس .  ذـخام  - 289 قباس .  ذـخام  - 288 ص 551 . ج2  - 287

.28 نارمع :  لآ  - 293 قودص ص 247 . خیش  زا  دیحوت  - 292 یفاکلا ج3 ص 63 . حرش  یف  یفاشلا  - 291 وا . هب  تسا  ناسنا  هطاحاو 
حرش هغالبلا ,  جهن  - 299 نآرقلاو ص 7 . ۀعیشلا  - 298  . 111 هرقب :  - 297 هیآ 24 . ابس  - 296 . 173 هرقب :  - 295 . 106 لحن :  - 294

هک دنا  لامش  باحـصا  اهنآ  ینعی  - 302 تیبلا ص 40 . لهاو  هعیـشلا  - 301 تیبلا ص 40 . لهاو  هعیـشلا  - 300 هدبع ج3 ص 8 . دمحم 
هبطخ هغالبلا ص 136  جهن  - 304 اضرلا ج2 ص 87 ح33 .  رابخا  نویع  - 303 مجرتم .  تسا  هدرب  مان  اـهنآ  زا  هیآ 41  هعقاو  هروس  رد 

مالظلا دیدبت  - 309 . 13 هدئام :  - 308 . 50 ءاسن :  - 307 یسربط ج1 ص 224 225 . جاجتحا  - 306  . 70 نونمؤم :  - 305 هرامش 92 .
يرگید طرش  هک  درادن  تافانم  هتـسناد  تاجن  طرـش  ار  حلاص  لمعو  نامیا  نآرق  رگا  ینع  یـ - 311 قباس ص 91 . ذخام  - 310 ص 90 .

لحن - 318 ص 40 . - 317 . 23 يروش :  - 316 . 58 هرقب :  - 315 . 115 ءاسن :  - 314  . 59 ءاسن :  - 313  . 7 رشح :  - 312 دشاب . هتشاد  مه 
-321 ص 206 . مجرتـم 320 - منک .  یمن  همجرت  ار  نآ  نم  هک  تسا  قداـص  ماـما  هب  زیمآ  نیهوـت  هلمج  ـنـجـا یـک  یا رد  - 319 . 43 : 
هیاهنلاو ج14 ۀیادبلا  - 323 مجرتم .)   ) دریگ یم  ناناملسم  ریغ  زا  یمالسا  تلود  هک  تسا  یتایلام  هیزج ,  - 322 داهتجالا ص 14 . نازیم 
-326 ظافحلا ج3 ص 375 . ةرکذت  - 325 ریثا ج8 ص 308 . نبا  - 324 هعبرالا ج1 ص 90 91 . بهاذـملاو  قداصلا  مامالا  ص 75 76 

یف توقایلا  - 328 توریب .  ۀـفرعملا ,  راد  پاچ  ج4 ص 182 , هیعفاشلا ,  تاقبط  - 327 دینک . هعجارم  بهذلا ج3 ص 353  تارذش  هب 
مود عارصم  - 331 يودع ص 88 . زا  راونالا  قراشم  - 330 هتشذگ ص 48 . ذخام  - 329 يزوج ص 48 . نب  یلع  جرفلا  وبا  زا  ظـعولا ,

-334 صلاخلا ج3 ص 355 . نیدلا  - 333 مجرتم .  دراد  لاکشا  نزو  رد  زین  تیب  نیا  - 332 مجرتمدراد .  لاکشا  نزو  رد  مود ,  تیب  زا 
وت اـب  تورث  رطاـخ  هب  هدومن ,  ریفکت  ار  وت  تبهذـم  ـر  طا یـعـنـی بـه خـ - 335 توریب .  هفرعملا  راد  پاـچ  ص 23 , هیعفاشلا ج4  تاقبط 

بهاذـم تیب  نآ  اب  هک  هتخادـنا  ملق  زا  هدنـسیون  ار  تیب  کـی  - 336 مجرتم .  دـننک  یم  بیذـکت  ار  وت  ترمع  هب  تبـسنو  هدـیزرودسح 
یناسنا تفگ :  دنهاوخ  میوگ ,  یلبنح  ار  دوخ  ـر  گاو مسجم  ضیغب  یلولح  لیقث  ینناب  اولاق  تلق  ایلبنح  ناو  دـنوش : یم  لماک  هناگراهچ 

ار دنوادخو  تسا  روآ  ترفن  یناسنا  تسا  هدش  یکی  اهنآ  اب  هدرک  لولح  دار  ـ فا ـی  ـض رد بـعـ دنوادخ  هک  تسا  دقتعم  تسا ,  یقطنم  ریغ 
-339 هعبرالا ج1 ص 285 . بهاذـملاو  قداصلا  مامالا  - 338 فنصملا .  همجرت  يرشخمز ج1  فاشک  - 337 مجرتم .  دـناد  یم  مسج 

نآ زا  سپ  هک  هدوب  هفینح  وبا  دوـخ  ءارآ  یگمه  اـه  یفنح  فـلتخم  لاوـقا  هک :  دوـب  نینچ  رگا  ینعی  - 340 ربلادـبع ص 5 . نبا  ءاقتنالا 
-343 هرهز ص 5 . وبا  دمحم  هفینح  وبا  - 342 یمالسالا ص 172 173 . عیرشتلا  خیرات  يرضخ  - 341 مجرتم .  تسا  هتفاـی  رییغت  شرظن 
بیطخ ج13 ص - 346 ربلادـبع ص 148 . نبا  ءاقتنالا  - 345 بیطخلا ج 13 ص 405 و413 . - 344 هرهز ص 5 . وبا  دـمحم  هفینح  وبا 

دامتعا لباق  هک  هدرک  يروآ  عمج  ار  یناسک  ماـن  با  ـن کـتـ یا رد  يرا  بـخـ - 348 هبیتق ص 52 . نبا  ثیدحلا  فلتخم  لیوات  - 347 . 421
قفوم زا  هفینح  یبا  بقانم  - 351 قباس .  ذخم  - 350 ربلادبع ص 150 . نبا  ءاقتنالا  - 349 مجرتم .  درک .  لقن  تیاور  اهنآ  زا  دیابنو  هدوبن 

نایعالا ج1 ص تایفو  - 353 ینارعـش ج1 ص 33 . زا  يربکلا  تاقبطلا  - 352 یبهذ ج1 ص 166 . زا  ظافحلا , ةرکذـت  ص 148 , ج1 
-356 قباس ص 162 . ذخام  - 355 هحفص 180 . هیشاح  يدنجلا  میلحلادبع  قداصلا ,  مامالا  - 354 بهذلا ج1 ص 220 . تارذش  , 328

هدشمگ www.Ghaemiyeh.comتقیقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 147زکرم  هحفص 141 

http://www.ghaemiyeh.com


مجعم - 360 هسایسلاو ج2 ص 147 . ۀمامالا  - 359 قاحسا ص 54 . وبا  ءاهقفلا  تاقبط  - 358  . 18 ابس :  - 357 هتشذگ ص 163 . ذخام 
-362 ناسنالا ص 24 . ملعم  قداصلا  مامالا   ( ع  ) قداـصلا ماـمالا  بقاـنم  ص 248 , بوشآ ج4  رهـش  نبا  - 361 ص 285 . ءابدالا ج17 

اطوم حرش  - 364 مجرتم .  نادوس  هدنسیون ,  نطو  دننام  تسا  نیشن  ینس  ياه  هعماج  روظنم  - 363 ناسنالا ص 52 . ملعم  قداصلا  مامالا 
ناکلخ ج2 نبا  - 367 هعبرالا ج1 ص 166 . بهاذملاو  قداصلا  مامالا  - 366 نایعالا ج4 ص 135 . تایفو  - 365 یناقرز ج1 ص 7 . زا 
يواز ص 17 زا  کلام  بقانم  - 369 تخاسرشتنم .  سلدنا  رد  ار  کلام  بهذم  هک  تسا  یکلام  یضاق  کی  نونحـس  - 368 ص 116 .
-373 ملعلا ج2 ص 158 . لئاضف  عماج  - 372 دادغب ج9 ص 164 . خیرات  - 371 رجح ص 84 و85 . نبا  هیثیغلا  ۀمحرلا  - 370 صو 18 .
ظافحلا ج1 ص ةرکذت  - 376 هعبرالا ج1 ص 498 . بهاذملاو  قداصلا  مامالا  - 375 يدادغب ج2 ص 175 . بیطخ  - 374 قباس .  ذخام 
هلـضفو ج2 ص 161. ملعلا  نایب  عماج  - 379 زازب ج2 ص 426 . زا  بقاـنملا  - 378 ص 128 130 . بیذهتلا ج 1  بیذـهت  - 377 . 191
-384 . 23 يروش :  - 383 ءاقتنالا ص 70 . - 382 ص 457 . یطویس ج1  زا  هعونـصملا  یلاللا  - 381 سیـساتلا ص 185 . یلاوت  - 380

یفک هل  ادجس  ارط  سانلا  رخل  هلحم  يدبا  یضترملا  نا  ول  رگید : تیب  ود  اب  تسا  یعفاش  دوخ  زا  زین  تیب  نیا  هک  تسا  نیا  فورعم  یلو 
وا يارب  مدرم  مامت  دنایامنب  ار  دوخ  میظع  هاگیاج  ع )   ) یل تر عـ ـضـی حـضـ تر ـر مـ گا هّللا 1 ـ  هنا  هیف  کشلا  عوقو  یلع  انالوم  لضف  یف 
نب دمحا  مجرتم 385 - تساادخ .  وا  هک  دندرک  کش  وا  هرابرد  یضعب  هک  سب  نیمه  یلع  نامیالوم  تلیـضف  رد  2 دنتفا . یم  هدجس  هب 

لبنح نـب  دــمحا  با  ـه کـتـ مد مـقـ - 387 ص 453 454 . ۀـعبرالا ج2  بهاذـملاو  قداصلا  ماـمالا  - 386 هرهز ص 198 . یبا  لـــبنح 
هیعفاشلا ج1 ص تاقبط  - 389 یبوقعی ج2 ص 472 . خیرات  - 388 لماکلا ج3 ص 131 ص 139 . هیشاح  زا  لقن  هب  يراتفرگو ص 14 ,
 , هیمالسالا بهاذملا  خیرات  - 392 ریثک ج10 ص 339 . نبا  خیرات  - 391 مالسالا ج4 ص 8 . رهظ  - 390 توریب .  ۀفرعملا  راد  ط  , 215

-398 . 47  , 45  , 44 هدئام :  - 397 . 151 ءارعش : - 396 . 8 ملق :  - 395 . 28 فهک :  - 394 . 113 دوه : - 393 هرهز ج2 ص 522 . وبا 
دمحا ص بقانم  - 401 دادغب ج2 ص 66 . خیرات  - 400 . 68 67 ـ  بازحا :  - 399 يرجه ص 403 . لاس 61  ثداوح  يربط ج5  خیرات 
-405 هرهز ص 168 . وبا  زا  لبنح  نب  دـمحا  - 404 هرهز ص 196 . وبا  زا  لبنح  نب  دـمحا  - 403 دادغب ج4 ص 119 . خیرات  - 402 . 75

رهظ - 408 نیما .  دـمحا  زا  مالسالا ج2 ص 235  یحض  - 407 . 23 فرخز :  - 406 ص 509 . هعبرالا ج2  بهاذـملاو  قداصلا  مامالا 
: دینک هاگن  - 410 تسا .  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  مامازا  ثیدح  نیا  هتبلا  ۀعیشلا ج27 ص 131  لئاسو  - 409 مالسالا ج4 ص 96 .

یلع هقفلا  - 413 . 49 هدـئام :  - 412 ص 22 25 . یعفاش ج5  زا  مالا  دـینک : هاـگن  - 411 ص 14 15 . هعبرالا ج4  بهاذـملا  یلع  هقفلا 
ریمع نب  ثراح   , هدـش رداص  وا  زا  دادغب ص 373  خـیرات  زا  رد ج13  يوـت  ـن فـ یا ـنـد  نا ـیـز مـ نو - 414 هعبرالا ج5 ص 119 . بهاذملا 
هداد قالط  ار  دوخ  رـسمه  ینالف  هک  دنداد  تداهـش  یـضاق  دزن  دهاشود  رگا  دیوگ : یم  هک  هفینح )  وبا  ینعی   ) مدینـش وا  زا  دـیوگ : یم 

ار نز  نآ  دهاش  ود  زا  یکی  هاگنآ  تخادنا ,  یئادج  رهوشو  نز  نآ  نایم  یـضاقو  تسا  هدوب  غورد  اهنآ  تداهـش  هک  دندیمهف  یگمهو 
هعبرالا ج5 ص بهاذملا  یلع  هقفلا  - 416 هعبرالا ج5 ص 129 . بهاذملا  یلع  هقفلا  - 415 دنک . جاودزا  وا  اب  دناوت  یم  دومن , تاقالم 
 : ءاسن - 419 هیریخلا ج2 ص 150 . يواتفلا  - 418 لامعلا ج5 ص 340 ح13129 .  زنک  ص 355 , مکاح ج4  كردتسم  - 417 . 141

بهاذملا یلع  هقفلا  - 422 ص 124 . هعبرالا ج5  بهاذـملا  یلع  هقفلا  - 421 ص 123 . هعبرـالا ج5  بهاذـملا  یلع  هقفلا  - 420 . 141
ننسلا ءایلوالا ج6 ص 342 , ۀیلح  دمحا ج1 ص 25 , دنسم  - 424 هعبرالا ج1 ص 117 . بهاذملا  یلع  هقفلا  - 423 هعبرالا ج1 ص 63 .

-427 هعبرالا ج1 ص 26 . بهاذـملا  یلع  هقفلا  - 426 هعبرالا ج1 ص 242 . بهاذـملا  یلع  هقفلا  - 425 یقهیبزا ج1 ص 41 . يربکلا 
-429 هعبرالا ج1 ص 26 . بهاذـملا  یلع  هقفلا  - 428 هسمخلا ص 37 . بهاذـملا  یلع  هقفلا  هعبرالا ج1 ص 68 , بهاذملا  یلع  هقفلا 
هعبرالا ج5 ص بهاذملا  نیب  هقفلا  - 431 هعبرالا ج1 ص 307 . بهاذملا  یلع  هقفلا  - 430 هعبرالا ج1 ص 230 . بهاذملا  یلع  هقفلا 

.134

495 ات 432
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هعبرالا ج5 ص بهاذملا  یلع  هقفلا  - 434 هتلداو ج5 ص 566 . یمالسالا  هقفلا  یعفاش ج6 ص 208 , زا  مالا  - 433 . 23 ءاسن :  - 432
یم دورف  ایند  نا  ـمـ ـسآ هب  دنوادخ  هک  دنا  هدرک  تیاور  هک  یناسک  زاو  هعبرالا ج2 ص 509 .  بهاذملاو  قدا  ـصـ لا ما  ـ مالا - 435 . 140

يذمرت ج1 ص صو 446 , لبنح ج1 ص 120 نب  دمحا  دنـسم  لیللاب ,  دجهتلا  رد  يراخب  نخـس :)  نیا  زا  دنوادخ  داب  هزنمو  رود   ) دیآ
.1 دعر : - 442 . 37 ماعنا :  - 441 . 243 هرقب :  - 440 . 116 ماعنا :  - 439 . 17 فارعا :  - 438 . 40 دوه : - 437 . 13 ابـس :  - 436 . 142

عمجم یناربط ج20 ص 229 230,ح538 ,  زا  ریبکلا  مجعم  ـ لا ـمـد ج5 ص 25 , حا مـسـنـد  - 444 ملسم ج1 ص 51 53 . حیحص  - 443
دادغب ج9 خیرات  یناربط ج1 ص 226 ح730 ,  زا  ریبکلا  ـمـعـجـم  لا - 445 لامعلا ج11 ص 605 ح32924 .  زنک  دئاوزلا ج9 ص 102 ,

مکاح زا  ریطلا  ۀـصق  دـننام : تسا  هدـش  هتـشون  یلقتـسم  ياـهباتک  ثیدـح  نیا  ياربو  ص 167 ح36507 ,  لاـمعلا ج13  زنک  ص 369,
يذمرت ج5 ص حیحص  - 446 دینک . هعجارم  میا ,  هدرک  لقن  البق  ار  ثیدـح  نیا  رداصم  زا  یـضعب  يرجه .  لاس 405 يافوتم  يروباشین 
ص 1721 يزیربت ج3  بیطخ  زا  حـیباص  ـمـ لا ةا  ـکـ ـش مـ ص 130 131 , كردتسملا ج3  ص 126, دـئاوزلا ج9  عمجم  ح3721 ,   595
نیطمسلا ج1 ص 223 ح174 دئارف  یمزراوخ ص 110 ح18 ,  بقانم  - 447 یئاسن ص 34 ح12 .  زا  نینمؤملاریما  صئاصخ  ح6085 , 
زا یلع  دنسم  رد  يربط  ریرج  نبا  دینک : هعجارم  - 450 . 95 ءاسن :  - 449 ءایلوالا ج1 ص 65 66 . ۀیلح  بلاطلا ص 270 , ۀیافک  - 448 . 

یناربط ج11 ص 65 66 زا  ریبکلا  مج  ـمـعـ لا دئاوز ج9 ص 114 , ـ لا مـجـمـع  كردتسملا ج3 ص 126 , راثالا ص 105ح173 ,  بیذهت 
ۀحـصب یلعلا  کلملا  دـننام  تسا  هدـش  هتـشون  یلقتـسم  ياهباتک  ثیدـح  نیا  هرا  ـ بردو ص 83 , ـعـقـبـی  لا رئا  ـ خذ و32078 , ح32977 

 , یمزراوخ ص 81 ح66 بقانم  یبقعلا ص 83  رئاخذ  دعس ج2 ص 135 , نبا  تاقبط  - 451 یبرغم .  زا  یلع  ملعلا  ۀنیدم  باب  ثیدـح 
یم هیناـسیک  ماـماوا  تسا ,  مشاـه  وبا  شا  هینکو  هدوـب  ربـکا  هب  بقلم  هیفنح  نب  دـمحم  هّللاد بـن  عـبـ - 452 ص 113 . دمحا ج5  دنسم 

دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  - 453 یناقمام ج2 ص 212 . لاقملا  حـیقنت  زا  لقن  هب  تسا ,  هدومن  تاـفو  ای 99  لاس 98  رد  دشاب ,
نیطمسلا دئارف  یمزراوخ ص 96 97 ح97 و98 , بقانم  - 455 دیدحلا ج1 ص 17 18 . یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  - 454 ج1 ص 17 .

زا نیقتملا  ماما  یلع  هتسلا ج2 ص 309 , حاحصلا  نم  هسمخلا  لئاضف  ریدقلا ج4 ص 357 , ضیف  - 456 ج1 ص 345344 ح266 و267 .
بلاطلا ص ۀیافک  هیاهنلاو ج7 ص 356 , ۀیادبلا  - 457 بوشآ ج2 ص 361 . رهش  نبا  بقانم  يواقرشلا ج1 ص 100 101, نمحرلادبع 
زا ـا  طو ـمـ لا - 459 ص 353 . ریدغلا ج3  بلاـطلا ص 122, ۀـیافک  ص 218 , هرـضنلا ج2  ضایرلا  لاــمعلا ص 226 , زنک  - 458 . 121

جهن حرش  ص 1103 , باع ج3  ـتـیـ سالا - 460 ص 310 . هسمخلا ج2  لـئاضف  ص 375 , كردتـسملا ج4  ص 842 ح2 ,  کلا ج2  مـ
هلاصفو هل  ـمـ حو  ) ـه یآ ـیـر  ـس رد تـفـ ـخـن  ـس ما  ص 390 هـنـگـ دو ج 16  ریـسفت خـ رد  یبطرق  ص 19, دـیدحلا ج1  یبا  نبا  زا  هغـالبلا 

ـد کـه ندروآ نا  دز عـثـمـ ار نـ ـی  نز ـد : یو مـی گـ هیآ 15 , فاقحا  هروس  تسا .  هام  یس  هچب  یگراوخریـشو  لمح  تدم  (: ارهـش نوثالث 
تـسین نز  نآ  رب  يدح  تفگ :  يو  هب  ع )   ) یلع دنک , يراجدحوارب  تساوخ  نامثع  , دوب هدرک  لم  ـع حـ ـضو جاودزازا  ها پـس  شـش مـ

هتسلا ج2 حاحـصلا  نم  هسمخلا  لئاضف  باع ج3 ص 1105 1106 , ـتـیـ سا - 461 ارهـش .) نوثالث  هلاصفو  هلمحو  : ) دیامرف یم  دـنوادخ  , 
هئاملا ج5 ص 366 لوصفلا  بوشآ ج2 ص 367 , رهش  نبا  بقانم  - 462 هقرحملا ص 77 . قعاوصلا  یبقعلا ص 84 , رئاخذ  ص 302 ,
راونالا ج40 راحب  لامعلا ج3 ص 179 , زنک  - 463 ریدغلا ج6 ص 174 . راونالا ج40 ص 252 , راحب  لامعلا ج3 ص 379 , زنک   , ح15
 , یغب لها  اب  گنج  هرابرد  ۀفالخلا ,  باب  مالا ج4 ص 233, باتک  دیدحلا ج9 ص 231 , یبا  نبا  زا  هغالبلا  جهن  حرش  - 464 ص 257 .
نب رمع  دزن  ار  يا  هلماح  نز  هک  تسا  هد  ـ ـش ـت  یاور - 465 میتفرگ .  دای  ع )   ) یلع زا  ار  یغب  لها  مکح  دـیوگ : یم  هراب  نیا  رد  یعفاـش 

: دیـسرپ هدرک  دروخرب  وا  اب  یلع  هار  نایم  رد  دـننک , مجر  ار  وا  داد  روتـسد  رمع  اذـلو  دوب  هدرک  انز  هب  فارتعا  نز  نآ  دـندروآ , باطخ 
نیارب یناوت  وت مـی  تفگ :  رمع  هب  هدنادرگرب ,  ار  وا  ع )   ) یلع تسا ,  هداد  ار  وا  مجرروتـسد  رمع  دنتفگ : تسا ؟  هد  ـ ـش هچ  ار  نز  نیا 

يرآ تفگ :  رمع  یشاب ,  هدناسرت  ار  وا  هدز یـا  بیهن  نز  نیا  رب  هک  ادابم  يرادن ,  وا  مکـش  نورد  دنزرف  رب  یقح  اما  ینک ,  تواضق  نز 
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فارتعا تسا  هدمآ  وا  رس  رب  هک  یئالب  لابند  هب  یسک  رگا  دومرف : هک  يدینشن  ار  ص )   ) هّللا لوسر  نخـس  رگم   : تفگ یلع  دش , نینچ  , 
ـا هرار نز  نآ  رمع  درادن .  شزرا  وا  رارقا  دنیامن , دـیدهت  ای  هدرک  نادـنز  هدز ,  دنبتـسدوا  هب  رگا  الثم  دو , ـ ـش يراج نـ وا  رب  يدـح  دـنک 

ضایرلا هب :  دینک  عوجر  دش , كال مـی  رمع هـ دوبن  یلعرگا  دنا , ناوتان  بلاط  یبا  نب  یلع  دننام  ندیئاز  زا  نانز  تفگ :  سپـس  هدرک , 
يزار ص 466, رخف  زا  نیعبرــالا  یمزراوخلا ص 48 , بقاـنم  لوؤسلا ص 13 , بلاـطم  یبقعلا ص 81 , رئاـخذ  ص 163 , هرضنلا ج3 

قحلا جهن  - 467 1 ص 19 . جدیدحلا یبا  نبا  زا  هغالبلا  جهن  حرـش  قدصلا ص 238 , فشکو  قحلا  جـهن  - 466 ص 110 . ریدغلا ج6 
نآ ذخم  - 469 تسا .  هدمآ  نیا  زا  لبق  نآ  ذـخم  - 468 1 ص 19 . جدیدحلا یبا  نبا  زا  هغالبلا  جهن  حرـش  قدصلا ص 228 , فشکو 

جهن حرش  - 471 تسا .  هدـمآالبق  زین  نآ  ذـخم  ص 253 , دـیدحلا ج7  یبا  نبا  زا  هغالبلا  جـهن  حرـش  - 470 تسا .  هدـمآ  نیا  زا  لـبق 
دیدحلا ج1 ص 26. یبا  نبا  زا  هغالبلا  جهن  حرـش  - 472 تسا .  هدـشدراو  البق  زین  نآ  ذـخم  دـیدحلا ج7 ص 253 , یبا  نبا  زا  هغالبلا 
دیدحلا ج1 یبا  نبا  زا  هغالبلا  جهن  حرـش  - 474 راونالا ج46 ص 74ح62 .  راحب  يرولا ص 255 , مالعا  دیفم ص 256 , داشرا  - 473

نبا هغالبلا  جهن  حرش  دیفم ص 41 43 , خیش  داشرا  يزاغم ج1 ص 147 152 , ـ لا - 476 يدقاو ج1 ص 92 . زا  يزاغملا  - 475 ص 20 .
بلاطلا ص ۀـیافک  یلزاغم ص 198 199ح235 ,  نبا  بقاـن  مـ ـی ص 167 ح200 ,  مزراو ـب خـ قا مـنـ - 477 ص 24 . دیدحلا ج1  یبا 
هر ج3 ـنـضـ لا ضا  ـ یر ـ لا كردتسملا ج2 ص 385 , یقهیب ج3 ص 276 , ننس  ماشه ج3 ص 52 , نبا  هریس  يرب ج2 ص 197 , طـ , 277
یبقعلا ص رئاخذ  - 478 دیدحلا ج1 ص 29 . یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  لادتعالا ج2 ص 317 , نازیم  یبقعلا ص 74 , رئاخذ  ص 155 ,

خیرات - 479 قدصلا ص 249 . فشکو  قحلا  جـهن  دئاوزلا ج6 ص 114 , عمجم   , دمحا ج2 ص 594 ح1010 زا  هباحـصلا  لئاضف  , 68
نبا زا  هیوبنلا  ةریسلا  هیاهنلاو ج4 ص 28 , ۀیادبلا  هیبلحلا ج2 ص 227 , ةریسلا  ریثا ج2 ص 110 , نبا  زا  لـماکلا  يربطلا ج2 ص 203 ,

زا يزاغملا  - 481 . 10 بازحا :  - 480 روثنملا ج2 ص 89 . ردلا  دیدحلا ج15 ص 21 , یبا  نبا  زا  هغالبلا  جهن  حرـش  ریثک ج3 ص 55 ,
دیدحلا ج1 ص 20 یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  - 482 تسا .  هدمآ  نیازا  شیپ  دودـبع  نب  ورمع  لتق  هیـضق  يدقاو ج2 ص 470 471 . 
نیحیحصلا ج3 ص 33, یلع  كردتسم  ـ لا - 484 تسا .  موثلک  ما  شا  هینکو  ةرمع  شماـن  تسا ,  ورمع  رهاوـخ  وا  - 483 8 ص 53 . جو
,1 ناسنا :  - 485 روظنم ج7 ص 127 . نبا  زا  برعلا  ناسل  دیفملل ج1 ص 108 , داشرالا  یکلام ص 62 , غابـص  نبا  زا  همهملا  لوصفلا 

نبا زا  هغالبلا  جهن  حرش  - 489 تسا .  هدمآ  نآ  ذخم  البق  - 488 . 274 هرقب :  - 487 . 55 هدئام :  - 486 تسا .  هدمآ  البق  ربخ  نیا  ذـخم 
البق نآ  لوزن  ذخم  , 207 هرقب :  - 491 مکحلا 77 . راصق  حلاصلا ص 480 481 , یحبـص  هغالبلا  جهن  - 490 ص 22 . دیدحلا ج1  یبا 
صو رکاسع ج1 ص 205 ح269  نبا  زا  قشمد  خـیرات  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  لاح  حر  ـ ـش - 493 . 10 تایراذ :  - 492 تسا .  هدمآ 
كرد مـسـتـ ص 151 , دـئاوزلا د6  عمجم  ص 259 , نیطمـسلا ج1  دئار  فـ  , ص 596 ح3724 يذ ج5  ـ مر ـنـن تـ ـس ح219 231 ,  157

مل ج4 ص 1878 ح33 صـحـیـح مـسـ لبنح ج2 ص 384 , نب  دمحا  دنسم  رثالا ج2 ص 132 , نویع  صو 437 , مکاح ج3 ص 38  ـ لا
یلزاغم ص 181 نبا  زا  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  یئاسنلا ص 34 ح11 ,  صئا  خـصـ يرذالبزا ج2 ص 93 , فارشالا  باسنا  (, 2405)

یبا دنـسم  ص 100 , یناربـط ج2  زا  ریغــصلا  مـجعملا  هدوـــملا ص 49 , ـیـع  با ص 110,یـنـ ـعـد ج2  ـــس ـن  با زا  تاـــقبطلا  ح216 , 
حـلـیـۀ صو 131 , ص 106  یقهیب ج9  زا  يربـکلا  ننـسلا  يزوجلا ص 24 , نبا  طبـس  زا  صاوـخلا  ةرکذـت  ـی ص 320 , ـس ـ لا ـیـ طدواد
هیا ج4 ـنـهـ لاو ـۀ  یاد ـبـ لا ـه ج4 ص 21 , با ـغـ لا ـد  سا يراخب ج5 ص 22 , حیحص  يرزج ص 62 , زا  بلاطملا  ینسا  ءا ج1 ص 62 , ـیـ لوالا

لماکلا دیرفلا ج2 ص 194, دقعلا  یبهذ ج2 ص 194 , زا  مالـسالا  خیرات  یبقع ص 87 , ـ لا رئاخذ  يربط ج3 ص 12 , خیرات  ص 182 ,
نازیملا ج5 ناسل  - 494 هسمخلا ج2 ص 161 . لئاضف  قحلا ج5 ص 400 , قاقحا  بهذلا ج3 ص 14 , جورم  خیراتلا ج2 ص 149 , یف 

 . سودرفلا ج3 ص 373 ح5135 یمزراوخلا ص 67 ح39 ,  بقانم  - 495 لادتعالا ج3 ص 597 . نازیم  ص 219 ,
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لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
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دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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